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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/४/का व/७८३/२०१५ 
दनांक - १०/११/२०१५ 

 
ित, 

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

 
 

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - १७/११/२०१५ रोजी आयो जत केले बाबत....  

 
महोदय/महोदया, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 

मंगळवार, दनांक १७/११/२०१५ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 

इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. 

सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 

 
   आपला व ासू, 

 
     नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
  पंपर  - ४११ ०१८. 

 
त- १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

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

कायप का मांक - १९६  
 

दनांक - १७/११/२०१५          वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
मंगळवार, दनांक १७/११/२०१५ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. 
सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
 

 

वषय .०१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२८/१/२०१५-१६ अ वये, . .५७ 
पंपळे गुरव येथील १८.०० मी. व १२.०० मी. ं द ड .पी. र यांना फुटपाथ 
तयार करणे, ड हायडर बस वणे व रंग वणे व रेन वॉटर लाईन टाकणे इ याद  
कामे करणेकामी मे. ह.एम.मातेरे इं ा. ा.ली. (िन.र. .३,७३,४८,२७३/- 
(अ र  र. .तीन कोट  याह र लाख आ ठेचाळ स हजार दोनशे याह र) पे ा 
३५.११% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२,५४,४७,०५९/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १७/११/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .०२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२४/३०/२०१५-१६ अ वये, . .७ 
च-होली येथील ताजणेमळा, काळजेवाड , कोतवालवाड , पठारेमळा व इतर 
ठकाणचे अंतगत र ते खड करण व बीबीएम करणेकामी मे.जयराम क शन, 
ो. सितश जयराम मंगळवेढेकर (िन.र. .४६,६९,०६०/- (अ र  र. .शेहेचाळ स 

लाख एकोणस र हजार साठ) पे ा ४८.०१% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .२५,४८,८१७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून 
यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १७/११/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय .०३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२४/५/२०१५-१६ अ वये, . .७ 
च-होली व प रसरातील व वध ठकाणचे मनपा या ता यात आलेले र ते 
खड करण व बीबीएमने वकिसत करणेकामी मे.जयराम क शन, ो. सितश 
जयराम मंगळवेढेकर (िन.र. .४६,६८,८१८/- (अ र  र. .शेहेचाळ स लाख 
आडूस  हजार आठशे अठरा) पे ा ४८.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. . २५,००,६४२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून 
यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १७/११/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .०४) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/१५-२०१४-१५ मधील 
अ. .६ अ वये, भाग .२६ काळभोरनगर, फुलेनगर झोपडप ट  मधील लॉक 
.२ शेजार  मोक या जागेत पोलीस चौक जवळ नवीन २६ िस सचे शौचालय 

बांधणेकामी मे. ी कं शन शैल  िशवाजी फाळके (िन.र. .३२,६६,८७६/- 
(अ र  र. .ब ीस लाख सहास  हजार आठशे याह र फ ) पे ा 
१२.८६%कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .२८,४६,७५६/- 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 राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १७/११/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .०५) मा.म हला व बालक याण सिमती  सभा दनांक २८/१०/२०१५ ठराव .८ 
नुसार, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने शहरातील म हला बचत गटांना 
ो साहन िमळणेकामी दरवष  मनपा यावतीने पवनाथड  आयो जत कर यात 

येते.  यावष  येणा-या पवनाथड  ज ेचे जानेवार  २०१६ म ये एच.ए.मैदानावर 
आयोजन कर यात यावे.  कारण हे ठकाण शहरा या म यवत  भागात असून 
वाहन पाक ग तसेच इतर सोयीसु वधां या बाबतीत प रसर उपयु  अस याने 
संपूण शहरातून ाहक वग मोठया सं येने ये यास सोईचे होईल.  यामुळे 
िन त म हला सबलीकरणास मदत होईल. तर  पवनाथड  ज ा एच.ए.मैदानावर 
आयो जत कर यास व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 ( दनांक १७/११/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय .०६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/२०/२/ 
२०१५-२०१६ अ वये, भाग .६३ कासारवाड  येथील शंकरवाड  ना याची खोली 
वाढ वणेकामी मे.सोहम एंटर ायजेस(िन.र. .१,४५,००,८०१/- (अ र  र. . एक 
कोट  पंचेचाळ स लाख आठशे एक फ ) पे ा -४८.११% कमी) या ठेकेदारांकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .७९,००,६८९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस वचार करणे. 

 ( दनांक १७/११/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .०७) पं.िच.मनपाचे २०१५-१६ चे अंदाजप काम ये उ ानाम ये “लहान मुलांसाठ  

झुकझुकगाड ”या लेखािशषावर असणार  र. .५,००,०००/- व “र ते सुशोिभकरण 
करणे” या लेखािशषावर र. .२३,८०,०१२/- इतक  िश लक आहे. “लहान 
मुलांसाठ  झुकझुकगाड ” या लेखािशषावर र. .१२,००,०००/- व “र ते 
सुशोिभकरण” या लेखािशषावर र. .२५,००,०००/- इत या जा त रकमेची 
आव यकता आहे. याअनुषंगाने “उ ाने नुतनीकरण व वकसीत करण”े या 
लेखािशषामधुन र. . २५,००,०००/- “र ते सुशोिभकरण करणे” या लेखािशषावर 
वग करणेस व “लहान मुलांसाठ  झुकझुक गाड ” या लेखािशषावर बी-बीयाण,े 
लॅ ट क पश या, शोिभवंत रोपे खरेद  करणे या लेखािशषाव न 
र. .१२,००,०००/- वग करणेस मा यतेकामी वचार करण.े  

      ( दनांक १७/११/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .०८) थाप य बीआरट एस वभागाकड ल देहू आळंद  र ता १) देहू आळंद  र ता 
सा.०.०० कमी ते ८.२५० कमी (देहुगाव ते मोशी जाधववाड  ह या 
र यापयत) ३० मी. ड .पी. माणे उव रत कामे करणे. हे काम मे. मातेरे 
इ ा चर या कंपनीस िमळाले असून (अंदाजप क य र कम 
६०,०१,७८,१८४/-) सदर कामास सन २०१५-१६ या अंदाजप कात 
९,०७,००,०००/- इतक  तरतुद कर यात आली होती. २) देहू आळंद  र ता 
सा.८.२५० कमी ते १५.२५० कमी ( मोशी जाधववाड  ह या र यापासून ते 
आळंद  गावा पयत) ३० मी. ड .पी. माणे उव रत कामे करणे. हे काम मे. 
अजवानी इ ा चर या कंपनीस िमळाले असून (अंदाजप क य र कम 
४४,३०,१५,५६२/-) सदर कामास सन २०१५-१६ साठ  १६,२८,८१,९८९/- इतक  
तरतुद उपल ध आहे. वर ल दो ह  कामे गती पथावर असून वर ल तरतुद 
अपुर  पडत आहे. माच पयत वर ल तरतुद अपुर  पडत आहे. उपल ध 
तरतुद म ये काम पूण करणे श य होणार नाह . सबब कामांचे तरतुद त वाढ 
होणे गरजेचे आहे. तसेच थाप य बी.आर.ट .एस. वभागातील उपरो  कामास 
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इतर कामावर ल तरतुद  कमी क न आव यक तरतुद वाढ वणे श य आहे. 
याअनुषंगाने तावासोबत जोडले या प ा माणे कामां या उपल ध तरतुद त 

वाढ कर यात आ यास सदर कामांचे  देयक अदायगी करणे सोयीचे होणार 
अस याने तावासोबत जोडले या प ातील कामांचे सन २०१५-१६ चे 
तरतुद म ये वाढ/घट करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

      ( दनांक १७/११/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .०९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१८/३३/२०१४-१५ मधील अ. . ८ 
अ वये, थेरगाव स.नं.९ येथे स या या २० ल  िल. मते या टाक शेजार  
न वन २० ल  िल. मतेची पा याची उंच टाक  बांधणेकामी मे. वजय ह  
साळंुख(ेिन.र. .१,३०,७१,३५९/- (अ र  र. .एक कोट  तीस लाख एकाह र 
हजार तीनशे एकोणसाठ फ ) पे ा-९.९०% जादा) या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .१,४३,६५,४२३/- 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 घे यास मा यता देणेकामी वचार करणे. 

      ( दनांक १७/११/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .१०) मु य लेखा व व  आिधकार  पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िल.यां या 
दनांक –२८/१०/२०१५ चे प ा वये इ. ५ वी ते १० या मोफत बसपास पोट  
८.३३ कोट ची मागणी केलेली आहे. सन २०१५-१६ या शै णक वषातील मनपा 
ह तील मनपा या सव ाथिमक व मा यिमक शाळांतील तसेच खाजगी 
मा यता ा  व ालयामधील व ा याना एकुण बसपास या र कमेएवढ  २५ 
ट के र कम  व ा याकडुन वसुल केली जाणार असुन अशा कारची मोफत 
बस  पास योजना राब वणेस मा यता देणेत आलेली आहे. यानुसार यांनी 
आगाऊ र कम िमळणेबाबत वनंती केली आहे.  सन २०१५ -१६ या शै णक 
वषाम य मनपाह तील इ. ५ वी ते १० मधील व ा याना मनपा माफत मोफत 
बस पास हे पी.एम.पी.एम.एल.माफत वत रत करणेत आलेले आहेत.सदरची बस 
पास योजना ह  पी.एम.पी.एम.एल. माफत राब वणेत आलेली आहे. 
पी.एम.पी.एम.एल. यांनी दवाळ  सणा या पा भुमीवर आगाऊ र कम 
िमळणेकामी वनंती केली आहे.सन २०१४-१५ चा य  खच वचारात घेता 
सन २०१४ -१५ म य ५० ट के र कम मोफत बसपास साठ  आगाऊ अदा 
करणेत आलेली होती परंतु  सन २०१५–१६ या धोरणाम य बदल झालेने व 
सन २०१४-१५ म ये झालेला य  खच वचारात घेता पी.एम.पी.एम.एल.यांना 
सन २०१५-१६ या शै णक वषातील मोफत बसपास योजनेअतगत व वध 
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उप म या लेखािशषातुन आगाऊ र कम .३,००,००,०००/- अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

      ( दनांक १७/११/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .११) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/४/२०१५-१६ अ वये, तळवडे 
आ ण िचखली िसमेवर ल २४ मी. ं द चा ड .पी. र ता वकिसत करणेकामी 
मे. ल सी क शन ा.िल. (िन.र. .२,५२,०९,३२९/- (अ र  र. .दोन कोट  
बाव न लाख नऊ हजार तीनशे एकोणतीस) पे ा ३४.२२% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१,७४,११,८३१/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

      ( दनांक १७/११/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .१२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२/२०१५-१६ अ वये, वेणीनगर 
चौक ते तळवडे गांव पयतचा २४ मी. ं द चा र ता (उवर त कामे) करणेकामी 
मे. ल सी क शन ा.िल. (िन.र. . २,५२,०९,७१४/- (अ र  र. .दोन 
कोट  बाव न लाख नऊ हजार सातशे चौदा) पे ा ३३.९९% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . १,७४,७२,९७९/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

      ( दनांक १७/११/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .१३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/१/२०१५-१६ अ वये, िचखली 
कुदळवाड  येथील हॉटेल वसावा ते सावता माळ  मंद र पयतचा ३० मी. ं द चा 
ड .पी. र ता वकिसत करणेकामी मे. ल सी क शन ा.िल. 
(िन.र. .२,५२,०९,९२९/- (अ र  र. .दोन कोट  बाव न लाख नऊ हजार नऊशे 
एकोणतीस) पे ा ३३.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
१,७४,११,८३१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  शत  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 
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यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.     
( दनांक १७/११/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .१४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२८/२/२०१५-१६ अ वये, भाग 

.५७ पंपळेगुरव येथील अंतगत व मु य र यांचे हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणेकामी मे.अजवानी इं ा. ा.ली. (िन.र. .४,६६,८५,३४१/- (अ र  
र. .चार कोट  सहास  लाख पं याऐंशी हजार तीनशे ए केचाळ स) पे ा 
३५.४६% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . ३,१६,३७,२५५/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 

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

      ( दनांक १७/११/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .१५) म.न.पा दवाखाने/ णालयासाठ  आव यक औषध/ेसा ह यखरेद  साठ , दोन 
वषासाठ  (सन २०१४-१५ व २०१५-१६) ई िन वदा .४/१,४/२,४/३,४/४ व 
४/५ िस  क न दर मागवले होते.िन वदाधारक S.K.Surgical यांनी िन वदा 
.४/१ Allopathic Medicine Purchase, मधील Cap Amox500mg+ciauvinic 

acid 125mg आ ण िन वदा . ४/२ Surgical item Purchase मधील 
Disposable Gloves (sterile) No 6,6.5,7.7.5 & 8 यांचे भरलेले दर चुक चे 
असलेने व िन वदा  ४/५ homeopathy Medicine Purchase साठ  एक ह  
िन वदाधारक न आ या मुळे मा.लेखापर क यांचा अिभ ाय व मा.आयु  यांचे 
मा यतेने नवीन िन वदा िस करनेत आली होती. 

प ह या ट यात आव यक औषधे/सा ह यासाठ  गुणा मक या 
चांगली औषधे ा  हावीत यासाठ  िन वदाधारकाकडून कंपनी नाव न दणी 
करणेची नोट स म.न.पा या जा हरात रोटेशन िनयमा नुसार दले या 
वृतप ाम ये दनांक २३/६/२०१५ ते २९/६/२०१५ िस  करणेत आली होती. 
या नुसार िस  करणेत आले या तीन िन वदासाठ  अनु मे ६/१ साठ  १० 

िन वदाधारक, ६/२ साठ  ७ िन वदाधारकानी कंपनीचे अिधकृत व ते 
असलेबाबतची प े सादर केली मा. आयु सो. यांचेकडून मा य आदेशानुसार 
गठ त ‘औषधे िन वदा सिमतीने’ ा  कंप याचे गुणव े या आधारावर ३५ 
कंप याची िनवड केलेली आहे. 
          िन वदे या दुस-या ट यात िनवड झाले या कंप या कंवा यांचे 
अिधकृत व ते यांना औषधे/सा ह याचे दर online भारणे कमी 
द.२९/७/२०१५ ते १४/८/२०१५पयत मुदत देणेत आली होती.याम ये १५ 
िन वदाधारकानी िन वदा भरली असून ा  लघुतम दरानुसार िन वदा . ६/१ 
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क रता म.कोठार  मेड कल अँड स जकल, पंपर  यांनी सादर केलेले दर 
१९.२२%कमी व िन वदा . ६/२ क रता म.अं बका ग हाउस पुणे यांनी सादर 
केलेले दर १३.६७%इतके कमी आहेत. िन वदा दरानुसार होणारा खच हा 
र. .५३,४१,७२५/- औषधेखरेद  लेखािशषातून भाग वणेत येणार अस याने 
औषध खरेद  ई िन वदा सूचना .६ चे अंतगत िन वदा .६/१ व ६/२ चे ा  
लघु म दर वकृत क न येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

      ( दनांक १७/११/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .१६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस अंतगत उपल ध िनधीतुन घनकचरा  
यव थापनाचे व वध क प राब वणेत येत आहेत. याम ये घरोघरचा कचरा 
गोळा करणेकामी Tata Ace वाहने उपल ध करणेत आली आहेत. नाग रकांना 
ओला व सुका कचरा वेगवेगळा साठ वणेची सवय लागून अशा कारे वेगवेगळा 
केले या कच-यावर या क न यापासून मु यिनिमती व कमीत कमी कचरा 
डेपोपयत वाहुन नेला जावा व यासाठ  होणा-या खचात बचत हावी हा उ ेश 
आहे. याबाबत नाग रकांम ये मो या माणावर जनजागरण होणे आव यक 
आहे. यासाठ  म.न.पा. चे ६४ भागांम ये कचरा अलगीकरणाबाबत जनजागरण 
मो हम राब वणे व ६ भागांम ये ायोिगक त वावर “शु य कचरा भाग” 
क प राब वणेकामी आरो य वभागामाफत दनांक १२/८/२०१४ रोजी जा हर 

िनवेदन िस  क न या े ात काम करणा-या सं थांकडून ताव 
(Expression Of Interest) माग वणेत आले होते. यानुसार (१) संत गाडगेबाबा 
वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था व (२) मे. जनवाणी या दोन सं थांचे ताव 
ा  झाले आहेत. सदर तावांची तपासणी क न मे. जनवाणी (मराठा चबर 

ऑफ कॉमस, इंड ज अँड अँ ीक चर यांचेशी सल न सं था) यांनी सादर 
केलेला ताव, यांचा पुणे म.न.पा. येथे स या चालू असले या कामाचा 
अनुभव व यांची याकामी येणा-या खचापैक  २५% र कमCSR (Corporate 

Social Responsibility) चे मा यमातुन उभारणेची तयार  या बाबी वचारात 
घेवून स या योिगक त वावर म.न.पा. चे ६ े ीय कायालय काय े ातील 

येक  एक या माणे ६ भागांम ये “शु य कचरा भाग” क प राब वणे 
वचारािधन आहे. यानुसार यांनी याकामी सादर केले या तावानुसार १ वष 
कालावधीसाठ  सदर क प राब वणेकामी मनु यबळ, चार व सार सा ह य 
यासाठ  र. . ५६,३२,६००/- इतका खच अपे त अस याचे कळ वले असून 
यापैक  २५% हणजेच र. . १४,०८,१५०/- र कम CSR (Corporate Social 

Responsibility) च े मा यमातुन उभारणेची तयार  दश वलीआहे. उवर त र. . 
४२,२४,४५०/- महापािलकेस खच करावी लागणार आहे. यानुसार याकामी मे. 
जनवाणी यांची नेमणूक करणे, यांचेशी आव यक अट  / शत चा करारनामा 
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करणे व याकामी येणा-या अंदाजे र. . ४२,२४,४५०/- चे खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

      ( दनांक १७/११/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .१७) सन २०१४-१५ चे सुधा रत व सन २०१५-१६चे मुळ अंदाजप कात पाणीपुरवठा 
योजना िनधी या लेखािशषावर र. .६,८०,००,०००/- तसेच पाणीपुरवठा देखभाल 

दु ती या लेखािशषावर र. .२,९०,००,०००/- अशी एकूण र. .९,७०,००,०००/- 
इतक  तरतूद आहे. सदर अंदाजप क तयार करताना अंदाजप कांम ये सव चालु, 

िन वदा कायवाह  व िनयो जत कामाचा अंतभाव कर यात आलेला आहे. सव 

कारची िनयो जत कामे अंदाजप कात समा व  हावीत या ीने बहुतांशी 
कामांना ३ लाख, ४ लाख, ५ लाख अशा तरतूद  ठेव यात आले या आहेत. 
यामुळे चालु कामे, िन वदा कायवाह  कामे व ाधा याने करावयाची िनयो जत 

कामे यांचा वचार क न या या कामांना अंदाजप कानुसार या आिथक वषात 

आव यक तरतूद उपल ध करणे या ीने अंतगत बदल क न तरतूद वग 
करणेचा ताव करणेत आलेला आहे. सदरची अंतगत तरतूद वग करणेचा 

तावास  मा. थायी सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे. सदर कामा या 
तावासोबतच े प -अ मधील नमूद केले या प ास मा यता देणेबाबत वचार 

करणे.              
      ( दनांक १७/११/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .१८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०४/२४/२०१५-१६ अ वये, वॉड . 

४९ मधील र याचे ख डे चर हॉटिम स प दतीने दु त करणेकामी. 
मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .२१,००,२६९/- (अ र  र. .एकवीस लाख दोनशे 
एकोणस र फ ) पे ा-२९.२९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१५,५९,३५५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०४/२७/२०१५-१६ अ वये, भाग 

.२३ केशवनगर भागात हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .२३,३०,५९८/- (अ र  र. .तेवीस लाख तीस हजार 
पाचशे अ ठया नव फ ) पे ा २९.२९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .१७,३०,३६४/- 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 



 10 

यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 
वषय .२०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०४/३५/२०१५-१६ अ वये, भाग 

.२३ केशवनगर भागातील ख डे चेस हॉटिम स प दतीने बुज वणेकामी  
मे.एच.सी.कटार या(िन.र. .२१,००,४२१/- (अ र  र. .एकवीस लाख चारशे 
एकवीस फ ) पे ा २९.२९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१५,५९,४६८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०४/३६/२०१५-१६ अ वये, भाग 

.४९ मधील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .२१,००,३८०/- ( अ र  र. .एकवीस लाख तीनशे 
ऐंशी फ ) पे ा २९.२९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१५,५९,४३८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०४/४७/२०१५-१६ अ वये, भाग 

.२२ िचंचवडगाव येथे ठक ठकाणी पॅचवक प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .२०,९८,५९०/- (अ र  र. .वीस लाख अ ठया नव 
हजार पाचशे न वद फ ) पे ा २९.२९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .१५,५८,१०९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 

करणे. 
 

वषय .२३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०४/४९/२०१५-१६ अ वये, भाग 
.२२ िचंचवडगावठाण भागातील ख डे ेचेस आव यकता ठकाणी वेटिम स 

प दतीने बुज वणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .२१,००,३०९/- (अ र  र. 
.एकवीस लाख तीनशे नऊ फ ) पे ा २९.२९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
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मंजूर दराने र. .१५,५९,३८५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याच ेअवलोकन 

करणे. 
 

वषय .२४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०४/५५/२०१५-१६ अ वये, भाग 
.४२ म ये र हर रोड व मेन बाजार र याचे डांबर करण करणेकामी 

मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .२४,९८,००४/- (अ र  र. .चोवीस लाख 
अ ठया णव हजार चार फ ) पे ा २९.२९% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .१८,५४,६५६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 

करणे. 
 

वषय .२५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०४/५९/२०१५-१६ अ वये, भाग 
.२४ (रामकृ ण मोरे े ागृह) म ये हॉटिम स प दतीने ेचस दु तीची कामे 

करणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .२०,९९,०६८/- (अ र  र. .वीस लाख 
न या नव हजार अडूस  फ ) पे ा २९.२९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .१५,५८,४६४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 

करणे. 
 

वषय .२६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०४/६२/२०१५-१६ अ वये, भाग 
.२३ तानाजीनगर भागात हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 

मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .२३,३०,५९८/- (अ र  र. .तेवीस लाख तीस हजार 
पाचशे अ या नव फ ) पे ा २९.२९% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .१७,३०,३६४/- 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 
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यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 
वषय .२७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०४/७७/२०१५-१६ अ वये, भाग 

.४९ मधील पवारनगर, भोरडेनगर प रसरातील र ते हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .२१,००,३८०/- (अ र  र. . 
एकवीस लाख तीनशे ऐंशी फ ) पे ा २९.२९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .१५,५९,४३८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 

करणे. 
 

वषय .२८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०४/८२/२०१५-१६ अ वये, भाग 
.२२ िचंचवडगाव गावठाण प रसरातील र ते डांबर करणाची कामे  करणेकामी 

मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .२४,९८,००४/- (अ र  र. .चौवीस लाख अ ठया नव 
हजार चार फ ) पे ा २९.२९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१८,५४,६५६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०४/२३/२०१५-१६ अ वये, भाग 

.२२ िचंचवडगाव पवनानगर प रसरातील र याची डांबर करणाची कामे  
करणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .२४,९८,००४/- (अ र  र. .चौवीस लाख 
अ ठया नव हजार चार फ ) पे ा २९.२९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .१८,५४,६५६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 

करणे. 
 

वषय .३०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०४/१/२०१५-१६ अ वये, वॉड .४९ 
मधील अशोकनगर सोसायट  प रसरातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .२०,९९,४५३/-(अ र  र. . वीस लाख 
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न या नव हजार चारशे ेप न फ ) पे ा २९.२९% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .१५,५८,७४९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०४/६/२०१५-१६ अ वये, भाग 

.२३ म ये आव यक या ठकाणी जी.एस.बी.बेटिम स प दतीने र ते 
करणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .२३,३१,८०४/-(अ र  र. . तेवीस लाख 
एकतीस हजार आठशे चार फ ) पे ा २९.२९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .१७,३१,२६०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 

करणे. 
 

वषय .३२) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .११/२०१५-१६ मधील 
अ. .२२ अ वये भाग .५६ वैदुव ती मधील िनयो जत उ ानांचे व ुत 
वषयक कामे करणेकामी मे.कमल इले क इंटर ाईजेस (िन.र. . 
६,७८,१३३/- अ र  र. .सहा लाख अ ठयाह र हजार एकशे तेहतीस फ ) 
पे ा ३९.००% कमी या दराने ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३३) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .४/२०१५-१६ मधील 

अ. .१० अ वये सन २०१५-१६ क रता अ व ब े ीय काय े ातील कारंजे व 
धबधबे यांचे चालन व देखभाल दु ती करणेकामी मे.एनसीवाय इंटर ाइजेस 
(िन.र. .१४,९९,०४६/- अ र  र. .चौदा लाख न या णव हजार सेहेचाळ स 
फ ) पे ा ५.२७% कमी या दराने ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय .३४) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .४/२०१५-१६ मधील 

अ. .३ अ वये सन २०१५-१६ क रता क व ड े ीय काय े ातील कारंजे व 
धबधबे यांचे चालन व देखभाल दु ती करणेकामी मे.एनसीवाय इंटर ाइजेस 
(िन.र. .१४,९९,८४१/- अ र  र. .चौदा लाख न या णव हजार आठशे 
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ए केचाळ स फ ) पे ा ५.७२% कमी या दराने ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

  
वषय .३५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .११/२०१५-१६ मधील 

अ. .२ अ वये मनपा या अ े ीय कायालयांतगत न याने वकिसत होणा-या 
उ ानांचे व ुतीकरण करणेकामी मे.कमल इले क इंटर ाईजेस (िन.र. . 
६,७५,१८८/- अ र  र. .सहा लाख पं याह र हजार एकशे अ ठयाऐंशी फ ) 
पे ा ३९.००% कमी या दराने ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३६) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .४/२०१५-१६ मधील 

अ. .१३ अ वये सन २०१५-१६ क रता इ व फ े ीय काय े ातील कारंजे व 
धबधबे यांचे चालन व देखभाल दु ती करणेकामी मे.एनसीवाय इंटर ाइजेस 
(िन.र. .८,५६,४३२/- अ र  र. .आठ लाख छ पन हजार चारशे ब ीस फ ) 
पे ा ५.८२% कमी या दराने ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .३७) नागरव ती वकास योजना वभाग यांचे मागणीनुसार  िशलाई मशीन व 

सायकल खरेद कामी ा  झाले या  िशलाई मशीनचे पाच नमुने व सायकलचे 
चार नमु यांची िन वदेतील तां क पेिश फकेशननुसार पूणत: बॉड चे तां ीक 
तपासणी करणेकामी एकूण एक त र. .२१,३४८/-(अ र  र. .एकवीस हजार 
ितनशे अ ठेचाळ स फ ) (सव करांसह, स ह स टॅ स व वाहतूक) 
मे.एस.जी.एस.इंड या ा.िल.पुणे यांचेकडून थेट प दतीने करारनाम न करता 
तातड ची बाब हणून तपासणी क न घे यात आलेली असलेने आले या खचास 
काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन वदा नोट स .४४/१९-२०१४-१५ अ वये 

भाग .१४ से टर .२४, २५ व २६ मधील र यांचे व चराचे खड मु म व 
बी.बी.एम.प दतीने डांबर करण करणेकामी म.ेअनंत बाळकृ ण ब हरट िन वदा 
र. .२२,३९,५२१/- (अ र  र. .बावीस लाख एकोणचाळ स हजार पाचशे एकवीस 
फ ) पे ा ३८.१०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र कम 
.१४,५५,५७७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 

िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रअल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचे बरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
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वषय .३९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०४/४८/२०१५-१६ अ वये, भाग 
.५० म ये र ते खड मु म व बी. बी. एम. प दतीने डांबर करण       

करणेकामी तसेच भागातील अंतगत ख डे डांबर करणाने भरणेकामी 
मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .१५,४०,४८६/- (अ र  र. .पंधरा लाख  चाळ स 
हजार चारशे याऐंशी फ ) पे ा २९.२९% कमी या ठेकेदाराकडून  िन वदा मंजूर 
दराने र. .११,४३,४८६/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 
वषय .४०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०४/७२/२०१५-१६ अ वये, भाग . 

५० म ये मु य र ते तसेच अंतगत र ते खड मु म व बी.बी.एम. प तीने 
डांबर करण करणे तसेच र यांचे ख डे डांबर करणाने भरणेकामी 
मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .१४,००,३७३/- (अ र  र. .चौदा लाख तीनशे 
याह र फ ) पे ा २९.२९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .१०,३९,७१४/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०४/७१/२०१५-१६ अ वये, भाग . 

५१ म ये चर खड मु माने भ न बी.बी.एम.करणे तसेच बी.एम.आ ण बी.सी. 
प दतीने डांबर करण करणे तसेच भागातील अंतगत र यांचे ख डे 
डांबर करणाने भरणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .२१,००,८२०/- (अ र  
र. .एकवीस लाख आठशे वीस फ ) पे ा २९.२९% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१५,५९,७६४/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०४/४१/२०१५-१६ अ वये, भाग . 

५१ म ये चर खड मु माने भ न बी.बी.एम.करणे तसेच बी.एम.आ ण बी.सी. 
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प दतीने डांबर करण करणे तसेच ठक ठकाणचे ख डे डांबर करणाने भरणेकामी 
मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .१४,००,३७३/- (अ र  र. .चौदा लाख तीनशे 
याहा र फ ) पे ा २९.२९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .१०,३९,७१४/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०४/६४/२०१५-१६ अ वये, भाग . 

४२ म ये भाटनगरमधील ता यात आलेले र ते जेएसबी  वे टमी स प दतीने 
तयार करणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .२३,३३,९०१/- (अ र  र. .तेवीस 
लाख तेहतीस हजार नऊसे एक फ ) पे ा २९.२९% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१७,३२,८१६/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०४/६३/२०१५-१६ अ वये, भाग . 

२२ िचंचवडगावमधील ता यात आलेले र ते जेएसबी  वे टमी स प दतीने तयार 
करणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .१३,९८,३०९/- (अ र  र. .तेरा लाख 
अ ठयानव हजार तीनशे नऊ फ ) पे ा २९.२९% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१०,३८,१८२/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०४/५४/२०१५-१६ अ वये, भाग 

. २० िचंचवडेनगरमधील ता यात आलेले र ते खड मु म क न बी.बी.एम   
प दतीने डांबर करण करणेकामी करणेकामी मे.एच.सी.कटार या 
(िन.र. .२०,९९,०६८/- (अ र  र. .वीस लाख न यानव हजार अडूस  फ ) 
पे ा २९.२९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१५,५८,४६४/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
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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 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/४४/५/१४-१५ 

अ वये, . .१६ आकुड  म ये फुटपाथ व पे ह ंग लॉक बस वणे व इतर 
थाप य वषयक दु ती करणेकामी मे.साई भा क शन (िन.र. . 

२३,१०,९२४/- (अ र  र. .तेवीस लाख दहा हजार नऊशे चो वस फ ) पे ा 
३५.०१% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१५,७६,९६३/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत  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 कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .४७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/४४/११/१४-१५ 
अ वये, . .१७ संततुकारामनगर उ ान येथे फुटपाथ पे ह ंग लॉक व र याची 
दु ती कामे करणेकामी मे. यंकटे रा कं शन (िन.र. . २०,९९,९३३/- 
(अ र  र. .वीस लाख न या नव हजार नऊशे तेहतीस फ ) पे ा ३६.३६% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१४,०३,२१७/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत  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 कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .४८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/४४/२४/१४-१५ 
अ वये, . .१६ आकुड  गावठाण प रसरात टॉम वॉटर लाईन, पे ह ंग लॉक 
बस वणेकामी मे. यंकटे रा कं शन (िन.र. .२३,१०,९२४/- (अ र  र. . 
तेवीस लाख दहा हजार नऊशे चो वस फ ) पे ा ३६.३६% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१५,४४,२०६/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत  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 कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .४९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/४४/८/१४-१५ 
अ वये, . .१६ मधील संडास व मुता यांची देखभाल व दु ती कामे करणे 
कामी मे.देव क शन (िन.र. .१३,९६,०६०/- (अ र  र. .तेरा लाख शहा नव 
हजार साठ फ ) पे ा २५.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,९९,३९७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  शत  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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .५०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/४४/९/१४-१५ 
अ वये, . .१४ भ -श  उ ान येथे र यांची दु ती करणे (चर बुच वणे) 
कामी मे.एच.सी.कटा रया (िन.र. .२२,३९,६४६/- (अ र  र. .बावीस लाख 
एकोणचाळ स हजार सहाशे शेहेचाळ स फ ) पे ा २७.६०% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१७,०२,५७९/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत  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 कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .५१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/४४/१८/१४-१५ 
अ वये, . .१६ मधील मनपा दवाखाना इमारतीचे देखभाल व दु ती कामे 
करणेकामी मे. व ा एंटर ायईजेस (िन.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख 
दोनशे ऐंशी फ ) पे ा ३०.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .५,१४,७०६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  शत  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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .५२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/४४/२३/१४-१५ 
अ वये, . .१६ मधील शाळा इमारतीचे देखभाल व दु ती कामे करणेकामी 
मे. ी क शन शैल  िशवाजी फाळके (िन.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात 
लाख दोनशे ऐंशी फ ) पे ा २४.५९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .५,५४,४८५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  शत  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 
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राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .५३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/१३/२०१५-१६ अ वये, ताथवडे 

येथे समाज मंद र बांधणेकामी मे.आ द य एंटर ायझेस (िन.र. .११,२०,१३७/- 
(अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार एकशे सदोतीस फ ) पे ा २९.९९% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,२३,४१८/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत  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 कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .५४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/१९/२०१५-१६ अ वये, . .२४ 
( भागाचे नांव- ा.रामकृ ण मोरे े ागृह) येथील इमारती व संडास मुता-याची 
थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी मे.आ द य एंटर ायझेस (िन.र. . 

१३,९७,९७२/- (अ र  र. .तेरा लाख स या नव हजार नऊशे बहा र फ ) पे ा 
२७.९७% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,५७,३०७/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत  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 कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .५५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/१७/२०१५-१६ अ वये, वॉ. .४९ 
साई मंद र, बापुजीबुवा मंद र प रसरातील पे ह ंग लॉक दु ती व देखभाल 
करणेकामी मे.ओंकार असोिसए स (िन.र. .२०,९१,१७९/- (अ र  र. .वीस लाख 
ए या नव हजार एकशे एकोणऐंशी फ ) पे ा ३३.३०% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१४,६४,५५७/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत  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 कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .५६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/९/२०१५-१६ अ वये, . .५५ 
रहाटणी येथील गोडांबे कॉनर पासून काळेवाड  कडे जाणा या १२.०० मी. ड .पी. 
र याचे डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन ा.ली. (िन.र. . 
१९,६०,७८४/- (अ र  र. .एकोणीस लाख साठ हजार सातशे चौ-याऐंशी फ ) 
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पे ा २९.९५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१४,४२,२०६/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत  
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 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .५७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/११/२०१५-१६ अ वये, . .५५ 
पंपळे स दागर गावठाण व प रसरातील र यांचे डांबर करण करणेकामी 
मे. ल सी क शन ा.ली. (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख 
पाचसे साठ फ ) पे ा २६.७७% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. . १०,७६,९१२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  शत  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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .५८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/१४/२०१५-१६ अ वये, . .५५ 

पंपळे स दागर येथील रामनगर व सायली पाक प रसरातील र यांचे 
डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन ा.ली. (िन.र. .१७,५०,७००/- 
(अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सातशे फ ) पे ा २९.९५% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . १२,८७,६८४/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत  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 कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .५९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३९/७/२०१४-१५ अ वये, . .४५ 

मधील अनुसया वाघेरे शाळा, व ािनकेतन शाळा, कािशबा िशंदे सभागृह व 
कमचार  िनवास थान यांची दु ती व देखभाल व थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.सांडभोर क शन (िन.र. .२१,००,८४०/- (अ र  र. .एकवीस 
लाख आठशे चाळ स फ ) पे ा ४५.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. . ११,९१,३९७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  शत  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 
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राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .६०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/५८/२०१५-१६ अ वये, . .३६ 

लांडेवाड  मधील लांडेवाड  चौक ते अ नशमन क  प रसरातील र ते डांबर करण 
करणेकामी मे. ल सी क शन ा.ली. (िन.र. .२२,४०,१०८/- (अ र  
र. .बावीस लाख चाळ स हजार एकशे आठ फ ) पे ा २९.९५% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . १६,४७,६५५/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत  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 कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .६१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/२०/२०१५-१६ अ वये, . .३५  

म ये धावडेव ती येथील र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे.एस.सी.कटार या (िन.र. .१५,४०,७६०/- (अ र  र. .पंधरा लाख चाळ स 
हजार सातशे साठ फ ) पे ा २९.३८% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. . ११,४२,४८९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  शत  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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .६२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/१०/२०१५-१६ अ वये, . .३३  

गवळ नगर मधील हुता मा चौक, शा ी चौक, गवळ नगर, ीरामनगर, 
आदशनगर प रसरात डांबर  र यांची कामे करणेकामी मे.एस.सी.कटार या 
(िन.र. .२२,४०,१०८/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार एकशे आठ फ ) 
पे ा २९.३२% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . १६,६२,४७४/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत  
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 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .६३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/४५/२०१५-१६ अ वये, . .४५ 

पंपर  वाघेरे येथील प रसरातील र यांवर ल चेस, ख डे, चर हॉटिम स 
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प दतीने दु त करणेकामी मे. ल सी क शन ा.ली. 
(िन.र. .१२,६०,५०४/- (अ र  र. .बारा लाख साठ हजार पाचशे चार फ ) 
पे ा २६.७७% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . ९,६९,२२०/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत  
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 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .६४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/१७/२०१५-१६ अ वये, . .५५ 

पंपळे सौदागर येथील िमिथलानगर  व प रसरातील र यांचे डांबर करण 
करणेकामी मे. ल सी क शन ा.ली. (िन.र. .१४,००,२१८/- (अ र  
र. .चौदा लाख दोनशे अठरा फ ) पे ा २६.७७% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. . १०,७६,६४९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत  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 कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .६५) मा हती व जनसंपक वभागाकड ल दोन टाटा सुमो वाहनांस मे.सीएट िल.पुणे 

यांचेकडून नवीन टायरटयुब खरेद  कर यात आलेले आहेत. या क रता 
र. .२९,२४६/- (अ र  र. .एकोणतीस हजार दोनशे सेहेचाळ स फ ) इतका खच 
आला असून यास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .६६) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील 

अ. .२९ अ वये भाग .२१ मधील वजयनगर झोपडप ट त थाप य वषयक 

कामाचंी देखभाल व दु तीची कामे करणे. कामी मे.मयुर मा ती मंगळवेढेकर 

 (िन.र.  ९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा फ ) 
पे ा २१.३०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .७,३४,५१९/- पयत 
काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय .६७) ी.िशतोळे अ जत अ पासाहेब, िशपाई यांचे अ पल अजावर वचार करणे. 
(मा. थायी सिमती ठराव . १२८६४ द. १३/१०/२०१५ अ वये)  
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वषय .६८) मनपाचे व वध वभागास आव यक सामा य पावती पु तके, सेवान द पु तके व 

ए स रे पाक टे यापुव चे ई िन वदा सुचना . २२/०१/२०१४-१५ चे मंजुर 

दरानुसार मे अमृत मु णालय, िचंचवड यांचेकडुन आव यक मागणीनुसार छपाई 
कामी येणारा एकुण खच र. .३,९१,७५०/- ( अ र  र. . तीन लाख ए या नव 
हजार सातशे प नास फ ्  ) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .६९) ी िशवाजी दशरथ ढमाल राहणार ७८, पवनानगर, िचंचवड पुणे ४११ ०३३ 

यांचेकड ल दनांक १७/०६/२०१५ अ वये तुत गाळयाचे माहे माच २०१५ 
अखेर सेवाकरास हत भाडे भरलेले आहे. तसेच गाळयाची मुदत संपु ात आलेली 
असलयाने गाळा मांक ४ व ५ अकरा म ह यासाठ  भाडयाने िमळणेकामी 
वनंती केली आहे. मा.आयु  सो यांचेकड ल प रप क माक/भू ज/१/का व/ 
१५६/२०१३ दनांक २०/०४/२०१३ अ वये ११ म हने कर ता गाळा भाडयाने 
देताना ११ म ह याचे होणारे भाडे, अनामत हणून ४ म ह याचे भाडे, िनयमानुसार 
होणारा सेवाकर, व िमळकतकर इ याद  भ न घेऊन तदनंतर ११ म हने कर ता 
गाळा भाडयाने देणेकामी कळ व यात आलेले आहे. मा.उपसंचालक नगररचना 
यांचेकड ल प  मांक नर व/का व/१०/२०१५ दनांक ०६/०६/२०१५ अ वये 
आकुड  येथील कै. पांडुरंग काळभोर सभागृहाचे मािसक भाडे दर र. . ५८/- ित 
चौरस फुट असले बाबत कळ व यात आले आहे. आकुड  येथील कै. पांडुरंग 
काळभोर सभागृहातील बलॅाक मांक २ मधील अनु मे गाळा मांक ४ व ५ चे 
े फळ १४.४६ चौरस िमटर व १४.३० चौरस िमटर असे एकूण २८.७६ चौरस 

िमटर हणजेच ३०९.४५ चौरस फुट दोनह  शॅापचे े फळ आहे. उप संचालक 
नगररचना यांचेकड ल मािसक भाडेदर र. . ५८/- ितचौरस फुट माणे १ 
म ह याचे भाडे र. . १७,९४९/- इतके होते. ११ म ह याचे भाडे र. .१,९७,४३९/- 
चार म ह याचे भाडेची अनामत र. . ७१,७९६/- ए ील २०१५ व मे २०१५ चा 
१२.३६% माणे होणारा सेवाकर र. . ४,४३७/- व जून २०१५ ते फे ुवार  २०१६ 
चा होणारा १४% माणे होणारा सेवाकर र. . २२,६१६/- असे एकूण ११ 
म ह याचे होणार     ( िमळकत कर वगळून ) र कम पये २,९६,२८८/- (अ र  
र. . दोन लाख शहानौव हजार दोनशे अठठयाऐशी फ ) मनपा कोषागरात भरले 
नंतर ११ म हने कर ता ी िशवाजी दशरथ ढमाल याना करारनामा क न 
भाडयाने देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७०) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील 

अ. .१८ अ वये भाग .४१ मधील गांधीनगर झोपडप ट त संडास लॉक 

दु तीची कामे करणे. कामी मे.कपील कं शन (िन.र.   ९,३३,३१५/- 
(अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा फ )  पे ा ४.२०% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .८,९४,११६/- पयत काम क न घेणेस 

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न 
एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.    
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वषय .७१) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील 

अ. .७० अ वये भाग .४१ मधील गांधीनगर झोपडप ट त थाप य वषयक 

कामांची देखभाल दु तीची कामे करण.े कामी मे.कपील कं शन (िन.र.  

 ९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा फ )  पे ा 
४.२०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .८,९४,११६/- पयत काम 
क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.  

 
वषय .७२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/२४/२०१५-१६ अ वये, भाग 

.६ मोशी येथील शाळा इमारतीची रंगरंगोट  व इ याद  कामे करणेकामी 
मे.पांडुरंग एंटर ायजेस (िन.र. .१४,००,५३५/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे 
प तीस फ ) पे ा ३०.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,२९,३९३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .७३)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/४९/२०१५-१६ अ वये, भाग .७ 

च-होली येथील चो वसावाड , काटेव ती, आझादनगर, अंतगत भागात पे हंग 
लॉक बस वणे व थाप य वषयक दु ती करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस 
(िन.र. .१८,२१,१८५/- (अ र  र. .अठरा लाख एकवीस हजार एकशे पं याऐंशी 
फ ) पे ा ४६.०१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,३२,४२१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .७४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/३६/२०१५-१६ अ वये, भाग 

.६ मोशी येथील फुटपाथ करणे व राडारोडा उचलणे व इतर अनुषंिगक कामे 
करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस (िन.र. .१४,००५२४/- (अ र  र. .चौदा लाख 
पाचशे चौवीस फ ) पे ा ३०.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,२९,३८५/- 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 
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अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .७५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/१/२०१५-१६ अ वये, भाग .६ 

मोशी ल मीनगर, आ हाट व ती व व वध ठकाणी थलदशक फलक, 
वाचनालय व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस 
(िन.र. .१४,००५१२/-(अ र  र. .चौदा लाख पाचशे बारा फ ) पे ा ३०.००% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१०,२९,३७६/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .७६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/२२/२०१५-१६ अ वये, भाग 

.७ च-होली म ये थाप य वषयक दु तीची व देखभालची कामे करणेकामी 
मे.ऑटोकल िस टमस ् (िन.र. .१७,९३,२१६/- (अ र  र. .सतरा लाख या नव 
हजार दोनशे सोळा फ ) पे ा ३६.५१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .११,९५,४३८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 

करणे. 
 
वषय .७७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/६४/२०१५-१६ अ वये, भोसर  

गावठाण भाग .३५ मधील र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .१५,४०,२७२/- (अ र  र. .पंधरा लाख 
चाळ स हजार दोनशे बहा र फ ) पे ा २९.३८% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .११,४२,१२७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 

करणे. 
 
वषय .७८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/६६/२०१५-१६ अ वये, भाग 

.३० च पाणी वसाहत येथील लांडगे व ती, देवकर व ती, महादेवनगर, भागात 
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पे हंग लॉक व बोड बचस वाचनालय बस वणे व थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस (िन.र. .१४,००८३५/- (अ र  र. .चौदा लाख 
आठशे प तीस फ ) पे ा ३६.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .९,२६,७९९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .७९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/४२/२०१५-१६ अ वये, भाग 

.५५ पंपळे सौदागर येथील काटेव ती व कंुजीरव ती प रसरातील र यांचे 
डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन ा.(िन.र. .१४,००३९९/- (अ र  
र. .चौदा लाख तीनशे न या नव फ ) पे ा २६.७७% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .१०,७६,७८८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .८०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/१८/२०१५-१६ अ वये, भाग 

.३३ गवळ नगर मधील भोसर  आळंद  र या या उ रेकड ल रा हलेले र ते 
डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .२३,३४,०२२/- (अ र  
र. .तेवीस लाख चौतीस हजार बावीस फ ) पे ा २९.४०% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१७,३०,२११/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .८१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/३२/२०१५-१६ अ वये, भाग 

.३३ गवळ नगर मधील भोसर  आळंद  र या या द णेकड ल रा हलेले र ते 
डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .२३,३४,०२२/- (अ र  
र. .तेवीस लाख चौतीस हजार बावीस फ ) पे ा २९.३५% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१७,३१,४३६/- 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 
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वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .८२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/३४/२०१५-१६ अ वये, भाग 

.३४ ग हाणे व ती या भागातील अंतगत र ते डांबर करण करणेकामी 
मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .२१,००,८३७/- (अ र  र. .एकवीस लाख आठशे 
सदोतीस फ ) पे ा २९.२५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१५,६०,६५९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .८३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/२२/२०१५-१६ अ वये, भाग 

.५४ पंपळे िनलख, वशालनगर येथील प रसरातील र यावर ल ेचस, ख डे, 
चर हॉटिम स प दतीने दु ती करणेकामी मे. ल सी क शन ा. 
(िन.र. .१४,००,१००/- (अ र  र. .चौदा लाख शंभर फ ) पे ा २६.७७% कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१०,७६,५५८/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .८४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/४३/२०१५-१६ अ वये, भाग 

.४३ बी लॉक प रसरातील अंतगत ग यांचे कॉ ट व इतर थाप य वषयक 
कामे करणेकामी मे.अिनकेत एंटर ायजेस (िन.र. .२२,३०,२८८/- (अ र  
र. .बावीस लाख तीन हजार दोनशे अ ठयाऐंशी फ ) पे ा ३३.००% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१५,६९,००८/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .८५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/२७/२०१५-१६ अ वये, भाग 

.४३ बी लॉक पंपर  मधील टॉम वॉटर गटसची दु ती व इतर थाप य 
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वषयक कामे करणेकामी मे.बी.ड .यादव (िन.र. .१८,१३,३२०/- (अ र  
र. .अठरा लाख तेरा हजार तीनशे वीस फ ) पे ा ३२.९९% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१२,७५,८६१/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .८६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/५२/२०१५-१६ अ वये, भाग 

.५६ वैदुव ती येथील प रसरातील र यांवर ल ख डे, ॉसकट, ेचस 
इ याद ची हॉटिम स प दतीने दु ती करणेकामी मे. ल सी क शन ा. 
(िन.र. .१४,००,५००/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे वीस फ ) पे ा २६.७७% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१०,७६,८३५/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .८७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/४४/२०१५-१६ अ वये, भाग 

.४५ पंपर  वाघेरे येथील जुना काटे पंपळे र ता व प रसरातील र ते 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन ा. 
(िन.र. .२०,७९,८३२/- (अ र  र. .वीस लाख एकोणऐंशी हजार आठशे ब ीस 
फ ) पे ा २९.९५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१५,२९,७६८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .८८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/२९/२०१५-१६ अ वये, भाग 

.३३ गवळ नगर मधील आदशनगर ग ली नं.२ व ता यात आले या र यास 
खड मु म व डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .२३,३४,०२२/-
(अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार बावीस फ ) पे ा २९.३०% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१७,३२,६६१/- 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 
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वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .८९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/१७/२०१५-१६ अ वये, भाग 

.३१ दघी मधील प म भागात करकोळ दु तीची व देखभालाची कामे 
करणेकामी मे. कुबेर एंटर ायजेस (िन.र. .११,२०,४४८/- (अ र  र. .अकरा 
लाख वीस हजार चारशे अ ठेचाळ स फ ) पे ा ३५.५२% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .७,५८,५८८/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .९०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/२५/२०१५-१६ अ वये, भाग 

.५७ पंपळे गुरव येथील प रसरातील र तयांवर ल ख डे, ॉसकट, ेचस 
इ याद ची हॉटिम स प दतीने दु ती करणेकामी मे. ल सी क शन ा. 
(िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा २६.७७% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१०,७६,९१२/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .९१) मनपा या पाणी पुरवठा वभागा या िन.नो. .६/३८/२०१५-१६ मधील अ. .४ 

अ वये, भाग .१४ से. .२३ व से. . २६ दुग र पथ व या संल न भागात 
सुधारणा करणेसाठ  ठक ठकाणी पाईप लाईन टाकणे, जोड करणे, हॉल ह 
बस वणे व चाचणी करणेकामी मे. जय इं जिनअस (िन.र. .४२,०१,६८२/- 
(अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार सहाशे याऐंशी फ ) पे ा २०.३०% कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .३५,१६,१७७/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .९२) मनपा या पाणी पुरवठा वभागा या िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. .६९ 
अ वये, लांडेवाड  पंप हाऊसमधील आळंद  रोड येथील पंपाचे नुतनीकरण करणे 
या कामासाठ  मे. ए सेल इले क स (िन.र. .४८,४४,३६८/- (अ र  
र. .अ ठेचाळ स लाख चौरेचाळ स हजार तीनशे अडूस  फ ) पे ा २२.५०% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .३९,४२,१०४/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
 

वषय .९३) मनपा या पाणी पुरवठा वभागा या िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. .३ 
अ वये, लांडेवाड  पंप हाऊसमधील दघी रोड येथील पंपाचे नुतनीकरण करणे या 
कामासाठ  मे. ए सेल इले क स (िन.र. .७४,६८,८५०/- (अ र  र. .चौ-
याह र लाख अडूस  हजार आठशे प नास फ ) पे ा २०.७०% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .६२,१८,९३७/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

 
वषय .९४) मनपा या थाप य वभागा या िन.नो. .२२/२२/२०१५-१६ अ वये, भाग . 

२ वेणीनगर चौकापासून सहयोगनगर म ये जाणारा १२.०० मी.ड .पी. र ता 
वकिसत करणे व टॉम लाईन टाकणेकामी मे.एम.पी. धो े क शन 
(िन.र. .४१,८३,२९५/- (अ र  र. .एकेचाळ स लाख याऐंशी हजार दोनशे 
पं या नव फ ) पे ा ४७.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .२२,८४,५१८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .९५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११/३१/२०१५-१६ मधील काम .०६ 

अ वये, वॉड .६३ मधील उ ानाम ये करकोळ दु ती करणेकामी मे.बालाजी 
क शन – कमल मेघानी (िन.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख 
दोनशे ऐंशी फ ) पे ा २७.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
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र. .५,२९,४८५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .९६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११/३१/२०१५-१६ मधील काम .०७ 

अ वये, इ भागांतगत थाप य वषयक कामे करणे व दु ती देखभाल 
करणेकामी मे.बालाजी क शन – कमल मेघानी (िन.र. .१४,००,५६०/- 
(अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा २७.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .१०,५८,९७०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .९७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११/३१/२०१५-१६ मधील काम .०८ 

अ वये, भाग .३९ संत तुकारामनगर येथील कै.बी.ड . क लेदार उ ानाम ये 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.बरखा एंटर ाईजेस (िन.र. .५,६०,२२४/- 

(अ र  र. .पाच लाख साठ हजार दोनशे चोवीस फ ) पे ा २७.९९% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .४,२३,५८८/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .९८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११/३१/२०१५-१६ मधील काम .०९ 

अ वये, अ े ीय कायालयातील उव रत उ ानांची थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.बरखा एंटर ाईजेस (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख 
पाचशे साठ फ ) पे ा २७.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,५८,९७०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 



 32 

वषय .९९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११/३१/२०१५-१६ मधील काम .१० 
अ वये, भाग .३९ संत तुकारामनगर मधील व.राजेश बहल उ ानाम ये 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.बालाजी क शन (िन.र. .५,६०,२२४/- 

(अ र  र. .पाच लाख साठ हजार दोनशे चोवीस फ ) पे ा २७.९९% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .४,२३,५८८/-  पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१००) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११/३१/२०१५-१६ मधील काम .१३ 

अ वये, अ भागांतगत उ ानांची थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.बालाजी 
क शन – कमल मेघानी (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख 
पाचशे साठ फ ) पे ा २७.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,५८,९७०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१०१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१२/१९/२०१५-१६ मधील काम .०३ 

अ वये, भाग .५ कुदळवाड , जाधववाड  येथील संत िशरोमणी सावता 
महाराज उ ानाम ये थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.बरखा एंटर ाईजेस 
(िन.र. .५,६०,२२४/- (अ र  र. .पाच लाख साठ हजार दोनशे चोवीस फ ) 
पे ा २५.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .४,३५,३५५/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१०२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१२/१९/२०१५-१६ मधील काम 

.०७ अ वये, भाग .४ मधील कृ णानगर येथील  िशवाजी पेठ .१८ 
जॉिगंग ॅक येथे थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.बरखा एंटर ाईजेस 
(िन.र. .५,६०,२२४/- (अ र  र. .पाच लाख साठ हजार दोनशे चोवीस फ ) 
पे ा २७.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .४,२३,५८८/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
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भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

  
 
वषय .१०३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१२/१९/२०१५-१६ मधील काम 

.०८ अ वये, भाग .९ मधील बड  हॅली म ये थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.बालाजी क शन – कमल मेघानी (िन.र. .७,००,२८०/- 
(अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी फ ) पे ा २७.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .५,२९,४८५/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१०४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१२/१९/२०१५-१६ मधील काम 

.०९ अ वये, भाग .९ मधील साई उ ाना म ये थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.बालाजी क शन – कमल मेघानी (िन.र. .५,६०,२२४/- 
(अ र  र. .पाच लाख साठ हजार दोनशे चोवीस फ ) पे ा २५.९९% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .४,३५,३५५/- 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 करण.े बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१०५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१२/१९/२०१५-१६ मधील काम 

.१४ अ वये, भाग .९ मधील िशव शाहू शंभो उ ाना म ये थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.बालाजी क शन – कमल मेघानी 
(िन.र. .५,६०,२२४/- (अ र  र. .पाच लाख साठ हजार दोनशे चोवीस फ ) 
पे ा २८.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .५,२९,४१५/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे. 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .१०६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१२/१९/२०१५-१६ मधील काम 
.१७ अ वये, भाग .९ मधील राज ी शाहू उ ाना म ये थाप य वषयक 

कामे करणेकामी मे.बरखा एंटर ाईजेस (िन.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात 
लाख दोनशे ऐंशी फ ) पे ा ३०.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .५,१४,७०५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे. बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 

करणे. 
 
वषय .१०७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१२/१९/२०१५-१६ मधील काम 

.१८ अ वये, भाग .२९ से. .१ भूखंड .२ येथील उ ानाम ये आर त 
जागेत केट ंग ॅक करणेकामी म.ेऍटोकॉल िस ट स (िन.र. .११,२०,४४८/- 
(अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार चारशे अ ठेचाळ स फ ) पे ा २१.२१% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .९,२६,९४१/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे. 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१०८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/१९/२०१५-१६ मधील काम .११ 

अ वये, ड े ीय कायालयातील उव रत  उ ानांची थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.कुबेरा एंटर ाईजेस (िन.र. .१४,००,५५९/- (अ र  र. .चौदा लाख 
पाचशे एकोणसाठ  फ ) पे ा ३३.५४% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .९,७७,३५२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे. बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 

करणे. 
 
वषय .१०९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/५/२५/२०१५-१६ 

अ वये भाग .१० म ये व वध ठकाणी पे हंग लॉक बस वणे व अनुषंिगक 
कामे करणेकामी मे.सांडभोर क शन (िन.र. .१४,००,४७१/- (अ र  
र. .चौदा लाख चारशे ए काह र फ ) पे ा ३४.११% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .९,६८,९०९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
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ि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 करण.े बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .११०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/५/११/२०१५-१६ 

अ वये भाग .१५ म ये ांतीनगर, ीकृ णनगर व इतर प रसरात व वध 
ठकाणी पे हंग लॉक बस वणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.सांडभोर 
क शन (िन.र. .१२,६०,४४१/- (अ र  र. .बारा लाख साठ हजार चारशे 
ए केचाळ स फ ) पे ा ३४.११% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .८,७२,०३०/- 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 आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१११) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/५/६९/२०१५-१६ 

अ वये भाग .१४ येथील से. .२६ येथील अंतगत र यांचे डांबर करण 
करणेकामी मे. ली सी क शन ा.िल.पुणे (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  
र. .चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा २६.७७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .१०,७६,९१२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे. बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 

करणे. 
 
वषय .११२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/५/६३/२०१५-१६ 

अ वये भाग .२६ काळभोरनगर मधील उव रत र यांचे डांबर करण 
करणेकामी मे. ली सी क शन ा.िल.पुणे (िन.र. .२१,००,८४०/- (अ र  
र. .एकवीस लाख आठशे चाळ स फ ) पे ा २९.९५% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .१५,४५,२२०/- 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 करण.े बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 



 36 
 
वषय .११३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/५/१७/२०१५-१६ 

अ वये भाग .१९ वा हेकरवाड  मधील पेठ .२९ मधील ािधकरणाकडून 
ह तांत रत झालेले र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण  करणेकामी मे. ली सी 
क शन ा.िल.पुणे (िन.र. .२१,६१,१५०/- (अ र  र. .एकवीस लाख एकस  
हजार एकशे प नास फ ) पे ा २९.९५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .१५,८९,५८०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे. बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 

करणे. 
वषय .११४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/५/२४/२०१५-१६ 

अ वये भाग .१५ द वाड , आकुड , ीकृ णनगर व ांतीनगर र ता 
डांबर करण करणेकामी मे. ली सी क शन ा.िल.पुणे (िन.र. .१२,६०,४८२/- 
(अ र  र. .बारा लाख साठ हजार चारशे याऐंशी फ ) पे ा २६.७७% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .९,६९,२०४/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे. बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .११५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/५/७६/२०१५-१६ 

अ वये भाग .१० म ये डांबर  र यांची दु ती करणेकामी मे. ली सी 
क शन ा.िल.पुणे (िन.र. .६,३०,२४५/- (अ र  र. .सहा लाख तीस हजार 
दोनशे पंचेचाळ स फ ) पे ा २२.९३% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .५,१०,०१६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे. बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 

करणे. 
 
वषय .११६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/५/३०/२०१५-१६ 

अ वये भाग .१४ येथील हुता मा चौक ते एमआयड सी पंपींग टेशन येथील 
र याचे डांबर करण करणेकामी मे. ली सी क शन ा.िल.पुणे 
(िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा २६.७७% 
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कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१०,७६,९१२/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे. 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .११७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/५/७०/२०१५-१६ 

अ वये भाग .२६ म ये मोहननगर, अंसार  काटा, इतर प रसरात हॉटिम स 
प दतीने डांबर करण करणेकामी म.े ली सी क शन ा.िल.पुणे 
(िन.र. .२१,००,८४०/- (अ र  र. .एकवीस लाख आठशे चाळ स फ ) पे ा 
२९.९५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१५,४५,२२०/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे. 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .११८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/५/७/२०१५-१६ 

अ वये भाग .१५ द वाड  आकुड  व ठल मं दराचे मागील ग लीम ये र ता 
डांबर करण करणेकामी मे. ली सी क शन ा.िल.पुणे (िन.र. .१२,६०,५१२/- 
(अ र  र. .बार लाख साठ हजार पाचशे बारा फ ) पे ा २६.७७% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .९,६९,२२७/- 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 करण.े बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .११९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/३५/७/२०१५-१६ 

अ वये भाग .१५ द वाड  आकुड  येथील व नहर गणेश मं दर मुत  हॉल  
र ता डांबर करण करणेकामी मे. ली सी क शन ा.िल.पुणे 
(िन.र. .१२,६०,५०४/- (अ र  र. .बार लाख साठ हजार पाचशे चार फ ) पे ा 
२६.७७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .९,६९,२२०/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे. 
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बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१२०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/३५/५२/२०१५-१६ 

अ वये भाग .१६ म ये डांबर  र यां या दु तीची कामे करणेकामी 
मे. ली सी क शन ा.िल.पुणे (िन.र. .६,३०,२४५/- (अ र  र. .सहा लाख 
तीस हजार दोनशे पंचेचाळ स फ ) पे ा २२.९३% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .५,१०,०१६/- 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 करण.े बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१२१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/५/५६/२०१५-१६ 

अ वये भाग .१९ वा हेकरवाड  मधील सायली कॉ ले स, ेरणा शाळा, 
िनसग हौ.सोसा. प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी मे. ली सी 
क शन ा.िल.पुणे (िन.र. .१५,४०,०७६/- (अ र  र. .पंधरा लाख चाळ स 
हजार शहा र फ ) पे ा २९.९५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .११,३२,७६४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे. बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१२२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/२६/५६/२०१५-१६ 

अ वये भाग .१४ मधील से. .२४ येथील अंतगत र यांचे डांबर करण 
करणेकामी मे. ली सी क शन ा.िल.पुणे (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  
र. .चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा २६.७७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .१०,७६,९१२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे. बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 

करणे. 
 
वषय .१२३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/५/२२/२०१५-१६ 

अ वये भाग .२५ आनंदनगर िचंचवड टेशन येथील र यांचे डांबर करण 
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करणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .१८,२०,५१८/- (अ र  र. .अठरा लाख 
वीस हजार पाचशे अठरा फ ) पे ा २५.०१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .१४,३३,४६७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे. बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 

करणे. 
 
वषय .१२४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/५/१०/२०१५-१६ 

अ वये भाग .१७ म ये डांबर  र यांची दु ती करणेकामी मे.एच.सी. 
कटार या (िन.र. .६,३०,२११/- (अ र  र. .सहा लाख तीस हजार दोनशे अकरा 
फ ) पे ा २३.४५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .५,०६,५४८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे. बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१२५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/५/३३/२०१५-१६ 

अ वये भाग .८ म ये भवानी वजनकाटा व इतर प रसरात हॉटिम स 
प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी. कटार या (िन.र. .२१,००,८४०/- 
(अ र  र. .एकवीस लाख आठशे चाळ स फ ) पे ा २२.६०% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१७,०७,३५३/- 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 करण.े बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१२६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/५/२८/२०१५-१६ 

अ वये भाग .१८ म ये कवळे मामुड मधील रा हले या ठकाणचे र ते 
डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी. कटार या (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  
र. .चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा २५.२४% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .१०,९९,४१२/- 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 
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यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

वषय .१२७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/५/९/२०१५-१६ 
अ वये भाग .१८ म ये कवळे वकासनगर मधील रा हले या ठकाणचे र ते 
डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी. कटार या (िन.र. .११,२०,४४८/- (अ र  
र. .अकरा लाख वीस हजार चारशे अ ठेचाळ स फ ) पे ा २८.०१% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .८,४६,९४१/- 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 करण.े बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१२८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/५/४८/२०१५-१६ 
अ वये भाग .१८ वकासनगर रे वेलाईन समांतर र ता डांबर करण 
करणेकामी मे.एच.सी. कटार या (िन.र. .११,२०,४४८/- (अ र  र. .अकरा लाख 
वीस हजार चारशे अ ठेचाळ स फ ) पे ा २३.२३% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .९,०३,१७६/- 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 करण.े बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१२९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/५/६२/२०१५-१६ 
अ वये भाग .१८ मधील र यावर ल चर, ॉसकटचे खड करण व बी.बी.एम. 
प दतीने डांबर करण करणेकामी म.ेएच.सी. कटार या (िन.र. .१४,००,५६०/- 
(अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा २२.२२% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .११,४३,८२३/- 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 करण.े बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१३०) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .७/११/२०१५-१६ अ वये च-होली 
मैलाशु द करण क ांतगत भाग .७ च-होली येथे न याने वकिसत होणा-या 
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भागासाठ  मलिन:सारण निलका टाकणेकामी मे. ी गणेश क शन 
(िन.र. .३७,४९,९१६/- (अ र  र. .सदतीस लाख एकोणप नास हजार नऊशे 
सोळा फ ) पे ा २५.५०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .२९,३३,३७२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे. बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१३१) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .४/२/२०१५-१६ अ वये वॉड 
.५७ पंपळे गुरव येथे जलिन:सारण निलका टाकणे व सुधारणा कामे 

करणेकामी मे.छोटेलाल चौहान (िन.र. .५२,५०,०००/- (अ र  र. .बाव न लाख 
प नास हजार फ ) पे ा ३२.३२% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .३७,३०,८६०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे. बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत  वचार करणे. 

वषय .१३२) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .४/३१/२०१५-१६ अ वये वॉड 
.५६ वैदुव ती येथे जलिन:सारण निलका टाकणे व सुधारणा कामे करणेकामी 

मे.देव क शन (िन.र. .५२,५०,०००/- (अ र  र. .बाव न लाख प नास 
हजार फ ) पे ा ३०.१७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .३८,४९,३७९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे. बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत  वचार करणे. 

वषय .१३३) मनपा या व ुत वभागासाठ  सन २०१५-१६ कर त व वध कारचे बॅला ट 
सा ह य खरेद कामी ई िन वदा सुचना .१६/१/२०१५-१६ अ वये ा  लघु तम 
िन वदाकार म.े ाईट शाईन असो. यांचे बाब .२,३ चे दर र. .५,९०,७३०/-, 
मे.सुरज  वचगेअर कंपनी यांचे बाब .१,४ चे दर र. .८,३५,०००/- व 
मे.श  फ सस यांचे बाब .५, ६, ७, ८ व ९ चे दर र. .२५,००,४४०/- चे 
दर  वकृत क न सदर पुरवठाधारकांकडून करारनामा क न पुरवठा आदेश 
िनगत करणेस मा यता देणेबाबत  वचार करणे. 



 42 

वषय .१३४) मनपा या व ुत वभागासाठ  सन २०१५-१६ कर त व वध कारचे  ट 
लाईट  फट ंग व इनडोअर सा ह य खरेद कामी ई िन वदा सुचना .१६/२/ 
२०१५-१६ अ वये ा  लघु तम िन वदाकार मे. ाईट शाईन असो. यांचे बाब 
.१,२ चे दर र. .८३,५८०/-, मे.पायोिनअर से स यांचे बाब .३,४ चे दर 

र. .१,४९,३००/- मे.श  फ सस यांचे बाब .५, चे दर र. .१,५३,८००/- व 
मे.सुरज  वचगेअर कंपनी यांचे बाब .६,७ च ेदर र. .४,५२,३००/-  चे दर  
वकृत क न सदर पुरवठाधारकांकडून करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत 

करणेस मा यता देणेबाबत  वचार करणे. 

वषय .१३५) मनपा या व ुत वभागासाठ  सन २०१५-१६ कर त व वध कारचे ऑ टोगोनल 
व ट ल युबलर पोल खरेद कामी ई िन वदा सुचना .१६/३/२०१५-१६ अ वये 
ा  लघु तम िन वदाकार मे.युिनक इले ोटेक ा.िल. यांचे बाबत . १ चे दर 

र. .८,४६,९००/-, मे. ाईट शाईन असो. यांचे बाब .२ चे दर र. .४९,१९,६००/- 
व मे.सुरज वचगेअर कंपनी यांचे बाब .३ चे दर र. .२९,८४,८००/- चे दर  
वकृत क न सदर पुरवठाधारकांकडून करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत 

करणेस मा यता देणेबाबत  वचार करणे. 

वषय .१३६) मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर  
कामी सादर केले या वनंती अजानुसार सोबतचे प  अ म ये दश वले माणे 
रजा मंजुर स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१३७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/५/१४/२०१५-१६ 
अ वये, भाग .१९ म ये गटस, पे हंग लॉक, टॉम वॉटर लाईन. इ. 
थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी मे. ी. साई क शन 

(िन.र. .१४,४९,४२८/- (अ र  र. .चौदा लाख एकोणप नास हजार चारशे 
अ ठावीस फ ) पे ा ३३.२७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,१५,५६३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१३८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/५/१२/२०१५-१६ 

अ वये, भाग .१६ म ये ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणे व थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.संजय कॉ कटर (िन.र. .९,२४,३५७/- (अ र  
र. .नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे स ाव न फ ) पे ा २१.८९% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .७,५८,११६/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
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मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१३९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/५/३६/२०१५-१६ 

अ वये, भाग .२७ मोरवाड  येथे नाला बांधणे व पाईप टाकणे व अनुषंिगक 
कामे करणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायजेस (िन.र. .२२,००,२७२/- (अ र  
र. .बावीस लाख दोनशे बहा र फ ) पे ा ४०.००% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .१३,८६,१७१/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१४०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/५/७३/२०१५-१६ 

अ वये, भाग .८ व २६ म ये ठक ठकाणी दशादशक फलक बचसे बस वणे 
व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.भालेराव क शन 
(िन.र. .९,२४,३७०/- (अ र  र. .नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे स र फ ) 
पे ा २८.२८% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .६,९६,१०६/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१४१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/५/७४/२०१५-१६ 

अ वये, भाग .२७ म ये थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी 
मे.भालेराव क शन (िन.र. .१४,६२,४१४/- (अ र  र. .चौदा लाख बास  
हजार चारशे चौदा फ ) पे ा ३०.७९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .१०,६२,७४४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 

करणे. 
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वषय .१४२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/५/४३/२०१५-१६ 
अ वये, भाग .१० म ये थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी 
मे.एस.ड . द डकर (िन.र. .१५,१९,५८२/- (अ र  र. .पंधरा लाख एकोणीस 
हजार पाचशे याऐंशी फ ) पे ा ३५.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .१०,३५,५१९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 

करणे. 
 

वषय .१४३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/५/८/२०१५-१६ 
अ वये, भाग .८ म ये गटस, पे हंग लॉक, टॉम वॉटर लाईन इ. थाप य 
वषयक दु तीची कामे करणेकामी मे.एस.ड . द डकर (िन.र. .१४,४९,५७९/-

(अ र  र. .चौदा लाख एकोणप नास हजार पाचशे एकोणऐंशी फ ) पे ा 
३३.९३% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१०,०५,६२४/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१४४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/५/४४/२०१५-१६ 

अ वये, भाग .१९ वा हेकरवाड  मधील व वध ठकाणी देखभाल दु ती, 
सुधारणा व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.राजनंदा ए टर ायझेस 
(िन.र. .१४,००,४६१/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे एकस  फ ) पे ा 
२८.७७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१०,४७,४२६/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१४५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/५/३२/२०१५-१६ 

अ वये, भाग .१९ मधील मु य र यांचे चर खड करण व बी.बी.एम. 
प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. एम.पी.धो े क शन 
(िन.र. .१४,००,३९३- (अ र  र. .चौदा लाख तीनशे या नव फ ) पे ा३१.१०% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१०,१३,११४/- पयत काम क न 
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घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१४६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/५/३१/२०१५-१६ 

अ वये, भाग .१० म ये पे हंग लॉक टॉम वॉटर लाईन इ. थाप य 
वषयक करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे. सांडभोर क शन 
(िन.र. .१४,४९,५७६/- (अ र  र. .चौदा लाख एकोणप नास हजार पाचशे 
शह र फ ) पे ा ३४.११% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,०२,८८२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
 

   
  नगरसिचव 

            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
            पंपर  - ४११ ०१८ 
 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/४/का व/७८३/२०१५ 
दनांक - १०/११/२०१५ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव 
 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
 


