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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/५५२/२०१७ 
दनांक – १९/०१/२०१७ 

 
ित, 

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

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

दनांक - २४/०१/२०१७ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

२४/०१/२०१७ रोजी दुपार ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 

मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची कायप का 

जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 

 
   आपला व ासू, 

                                                                        
     नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
  पंपर  - ४११ ०१८. 

 
त - १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

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

कायप का मांक – २६२ 
दनांक -२४/०१/२०१७                      वेळ – दुपार ०२.३० वाजता 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक  
२४/०१/२०१७ रोजी दुपार ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

---------- 
                
वषय .१)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/५९/२०१६-१७ भाग .१९ म ये 

कवळे प रसरात थाप य वषयक करकोळ दु तीची व सुधारणा कामे 
करणेकामी M/s.Saiprabha Constructions िन.र. .१६,३१,६२६/-(अ र  र. .सोळा 
लाख एकतीस हजार सहाशे सहवीस फ ) पे ा १८.००% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र. .१४,०४,८३०/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 

करणे. 
 
वषय .२)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १७/४२/२०१६-१७ भाग . १० म ये 

थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी M/s.Saiprabha Constructions 

िन.र. .१७,७१,१७०/-(अ र  र. .सतरा लाख ए काह र हजार एकशे स र फ ) 
पे ा १२.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१६,१८,१५०/- पयत 

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

कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .५/५८/२०१६-१७ अ वये भोसर  वाँड .36 

या प रसरात पाणीपुरवठा वषयक करकोळ दु तीची कामे करणेकामी  मे. जय 
इं जिनअस िन वदा र कम .५,५८,३३०/- (अ र   र. .पाच लाख अ ठावन हजार 
तीनशे तीस फ ) पे ा ११.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
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र. .५,२१,७५९/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .५/४७/२०१६-१७  अ वये पांजरपोळ टांक  

प रसरात ड.आय पाईपलाईन टाकणेकामी (सन 2016-17) मे.जय इं जिनअस 
िन वदा र कम .११,२०,२०८/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार दोनशे आठ 
फ ) पे ा ११% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .१०,४६,८३४/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .५/६९/२०१६-१७  अ वये बालाजीनगर 

प रसरात न वन ड  आय पाईपलाईन टाकणेकामी मे.जय इं जिनअस िन वदा 
र कम .९,८०,२३९/- (अ र  र. .नऊ लाख ऐंशी हजार दोनशे एकोणचाळ स 
फ ) पे ा १०.००% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. ९,२६,३२६/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे 

भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय .६)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .५/५६/२०१६-१७  अ वये भोसर  वाँड 

.33 मधील जुने पो ट आँफ स प रसराम ये न वन ड  आय पाईपलाईन 
टाकणेकामी (सन 16-17) मे.जय इं जिनअस िन वदा र कम .११,२०,०५१/- 
(अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार एकाव न फ ) पे ा १०.००% कमी दराने या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,५८,४४८/-पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच े

अवलोकन करणे. 
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वषय .७)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .५/६७/२०१६-१७  अ वये भोसर  गावठाण 

पा याची टाक  व भोसर  पंपींग टेशन येथील थाप य वषयक करकोळ दु तीची 
कामे करणेकामी मे.जय इं जिनअस िन वदा र कम .५,५९,७८२/- (अ र  र. . 
पाच लाख एकोणसाठ हजार सातशे याऐंशी  फ ) पे ा ११.००% कमी दराने या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. ५,२३,११६/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .८)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .५/३९/२०१६-१७  अ वये भोसर  वाँड . 

35 मधील धावडेव ती प रसराम ये न वन ड .आय.पाईपलाईन टाकणेकामी (सन 

16-17) मे.जय इं जिनअस िन वदा र कम .११,२०,३७८/- (अ र  र. .अकरा 
लाख वीस हजार तीनशे अ ठयाह र फ ) पे ा १०.००% कमी दराने या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,५८,७५७/-पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 
वषय .९)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .५/१३/२०१६-१७  अ वये  भोसर  वाँड . 

35 भोसर  गावठाण या प रसरात न वन ड .आय.पाईपलाईन टाकणेकामी मे.जय 
इं जिनअस िन वदा र कम .१८,२०,२१९/- (अ र  र. .अठरा लाख वीस हजार 
दोनशे एकोणीस  फ ) पे ा १०.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१७,२०,१०७/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

 
वषय .१०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .५/७२/२०१६-१७  अ वये वाँड .29 

इं ायणीनगर पा याची टाक  येथीलरंगरंगोट  व इतर थाप य वषयक कामे 

करणेकामी मे.जय इं जिनअस िन वदा र कम .५,५९,६१६/- (अ र  र. .पाच 
लाख एकोणसाठ हजार सहाशे सोळा फ ) पे ा १२.००% कमी दराने या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,१७,०८५/-पयत काम क न घेणेस तसेच 
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िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच े

अवलोकन करणे. 
 
वषय .११) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .५/५३/२०१६-१७  अ वये बालाजीनगर 

प रसरातील करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे.जय इं जिनअस िन वदा 
र कम .५,५७,०११/- (अ र  र. .पाच लाख स ावन हजार अकरा फ ) पे ा 
१२.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,१४,६७८/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .५/५१/२०१६-१७ अ वये वाँड .36 

भगतव ती गुळवेव ती याप रसरात न वन ड  आय पाईपलाईन टाकणेकामी सन 
16-17 मे.जय इं जिनअस िन वदा र कम .११,२०,४४४/- (अ र  र. .अकरा 
लाख वीस हजार चारशे चौवेचाळ स फ ) पे ा ११.००% कमी दराने या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,४७,०५५/-पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 
वषय .१३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .५/८०/२०१६-१७  अ वये भोसर  वाँड . 

34 ग हाणेव ती या प रसरातन वन ड .आय.पाईपलाईन टाकणेकामी सन 16-17 
मे.जय इं जिनअस िन वदा र कम .११,१९,६३८/- (अ र  र. .अकरा लाख 
एकोणीस हजार सहाशे अडोतीस   फ ) पे ा १०.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१०,५८,०५८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर  

करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे.  
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वषय .१४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .५/६६/२०१६-१७  अ वये भोसर  वाँड 

.35 या प रसरात पाणीपुरवठा वषयक करकोळ दु तीची कामे करणकेामी मे. 
जय इं जिनअस िन वदा र कम .५,५८,८०५/- (अ र  र. .पाच लाख अ ठाव न 
हजार आठशे पाच फ ) पे ा ११.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .५,२२,२०३/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .५/४/२०१६-१७  अ वये वाँड 36 मधील 

आ मशाळा पा याची टाक येथील थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.जय 
इं जिनअस िन वदा र कम .५,५९,९९१/- (अ र  र. .पाच लाख एकोणसाठ 

हजार नऊशे ए या नव फ ) पे ा १०.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .५,२९,१९१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 

 िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर  
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१६)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .५/६५/२०१६-१७  अ वये भोसर  वाँड . 

29  या प रसरात देखभालदु तीची कामे करणेकामी मे.जय इं जिनअस िन वदा 
र कम .५,५८,९३६/- (अ र  र. .पाच लाख अ ठाव न हजार नऊशे छ ीस 
फ ) पे ा ११.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .५,२२,३२६/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/६४/२०१६-१७  अ वये  भोसर  वाँड 

.30 मधील च पाणी वसाहत प रसराम ये न वन ड  आय पाईपलाईन 
टाकणेकामी सन 16-17 मे.जय इं जिनअस िन वदा र कम .११,२०,२४९/- 
(अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार दोनशे एकोणप नास फ ) पे ा ११.००% 
कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०४६८७३ /-पयत काम क न 
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घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

  
वषय .१८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .५/५/२०१६-१७  अ वये  भोसर  वाँड . 

30 मधील ठक ठकाणी आव यकतेनुसार न वन ड .आय.पाईपलाईन सन 16-17 मे. 
जय इं जिनअस िन वदा र कम .१०,२०,३७८/- (अ र  र. .दहा लाख वीस हजार 
तीनशे अ या तर फ ) पे ा १०.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .९,६४,२५७/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

 
वषय .१९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/१५/२०१६-१७  अ वये सन २०१६-१७ 

क रता भाग .४३ मधील जु या सी.आय. लाईन बदलुन न वन 

ड .आय.पाईपलाईन टाकणेकामी मे. जत  पु षो म पाट ल िन वदा र कम 
.१५,४०,५४५/- (अ र  र. .पंधरा लाख चाळ स हजार पाचशे पंचेचाळ स फ ) 

पे ा ९.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१४,७१,९९१/-
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/३३/२०१६-१७  अ वये भोसर  वाँड 

.36 लांडेवाड  या प रसरात न वनड . आय. पाईपलाईन टाकणेकामी सन 16-17 
मे.जय इं जिनअस िन वदा र कम .११,१९,२८९/- (अ र  र. .अकरा लाख 
एकोणीस हजार दोनशे एकोणन वद फ ) पे ा १०.००% कमी दराने या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,५७,७२८/-पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 



8 
 

 
 

या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.  

वषय .२१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .५/६२/२०१६-१७ अ वये भोसर  वाँड . 
30 मधील देवकरव ती प रसराम ये न वन ड .आय.पाईपलाईन टाकणेकामी सन 

16-17 मे.जय इं जिनअस िन वदा र कम .११,२०,३३९/- (अ र  र. .अकरा लाख 
वीस हजार तीनशे एकोणचाळ स फ ) पे ा ११.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. १०,४६,९५७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर  

करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 
 
वषय .२२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .५/२८/२०१६-१७  अ वये सन २०१६-१७ 

क रता भाग .४४ मधील जु या सी.आय. लाईन बदलुन न वन 
ड .आय.पाईपलाईन टाकणेकामी मे. जत  पु षो म पाट ल िन वदा र कम 
.१५,४०,५४०/- (अ र  र. .पंधरा लाख चाळ स हजार पाचशे चाळ स फ ) पे ा 

९.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१४,७१,९८६/-पयत 

काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 

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

 
वषय .२३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .५/४६/२०१६-१७  अ वये भोसर  वाँड . 

29 मधील से. .1 हवेलीहाँटेल व पांजरपोळ प रसराम ये न वन ड  आय पाईपलाईन 
टाकणेकामी सन 16-17 मे.जय इं जिनअस िन वदा र कम .११,२०,३०५/- 
(अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार तीनशे पाच फ ) पे ा ११.००% कमी दराने 
या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. १०,४६,९२५/-पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .५/४९/२०१६-१७  अ वये भोसर  वाँड . 

29 या प रसरात न वन ड  आयपाईपलाईन टाकणेकामी सन 16-17 मे.जय 
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इं जिनअस िन वदा र कम .११,१९,४६९/-(अ र  र. .अकरा लाख एकोणीस हजार 
चारशे एकोणस र फ ) पे ा १०.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१०,५७,८९८/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .५/४०/२०१६-१७  अ वये सन २०१६-१७ 

साठ  जल े  .बी/६ म ये केशवनगर, तानाजीनगर भागात पाणीपुरवठा वतरण 

यव थेत सुधारणा करणेसाठ  वतरण निलका टाकणेकामी मे. जत  पु षो म 
पाट ल िन वदा र कम .१८,२०,५९८/- (अ र  र. .अठरा लाख वीस हजार पाचशे 
अ ठयानव फ ) पे ा ९.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१७,३९,५८१/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .५/३/२०१६-१७ अ वये सन २०१६-१७ 

साठ  जल े  .बी/७ म ये वतरण यव थेम ये सुधारणा करणेसाठ  पाईपलाईन 
टाकणेकामी मे. जत  पु षो म पाट ल िन वदा र कम .१६,८०,६२०/-(अ र  
र. .सोळा लाख ऐंशी हजार सहाशे वीस फ ) पे ा १०.११% कमी दराने या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१५,८६,२४४/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .५/७४/२०१६-१७  अ वये सन २०१६-१७ 

साठ  जल े  .बी/६ म ये िचंचवडगांव भागात पाणीपुरवठा वतरण यव थेत 
सुधारणा करणेसाठ  वतरण निलका टाकणकेामी  मे. जत  पु षो म पाट ल िन वदा 
र कम .१६,८०,१४६/-(अ र  र. .सोळा लाख ऐंशी हजार एकशे शेहचाळ स फ ) 
पे ा ९.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१६,०५,३८०/-
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ 
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कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .५/७५/२०१६-१७  अ वये सन २०१६-१७ 

साठ  जल े  .बी/४ मधील से. .२९ या टाक व न होणा-या वतरण 

यव थेम ये आव यकतेनुसार ड .आय. पाईपलाईन पुर वणे व टाकणेकामी  मे. 
मंगलदास इ ाटेक ा. िल. िन वदा र कम .१९,६०,६७२ /- (अ र   र. .एकोणीस 
लाख साठ हजार सहाशे बाह र फ ) पे ा ५.५०% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दरान ेर. .१९,४५,४७७/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 

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

अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर  
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .५/१८/२०१६-१७  अ वये भोसर  वाँड 

.30 मधील िशवशंकरनगर, पांडवनगर प रसराम ये न वन ड .आय. पाईपलाईन 
टाकणेकामी सन 16-17 मे.यितनमणी  क शन िन वदा र कम .११,२०,३४३/- 
(अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार तीनशे ेचाळ स फ ) पे ा १०.००%  
कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,५८,७२४/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/६३/२०१६-१७  सन २०१६-१७ 

क रता भाग .४५ मधील जु या सी.आय. लाईन बदलुन न वन 
ड .आय.पाईपलाईन टाकणेकामी मे.मंगलम डे हलपस िन वदा र कम 
.१८,२०,६७४/- (अ र  र. .अठरा लाख वीस हजार सहाशे चौ-याह र फ ) पे ा 

१०.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१७,२०,५३६/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 

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

 
वषय .३१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .५/८/२०१६-१७  अ वये सन २०१६-१७ 

साठ  भाग .५६ वैदू व ती येथील पाणीपुरवठा सुधारणा करणेसाठ  नवीन 

पाईपलाईन पुर वणे व टाकणेकामी सन 16-17 मे. ी कॉ ॅ टर िन वदा र कम 
.१५,४०,५०५/- (अ र  र. .पंधरा लाख चाळ स हजार पाचशे पाच फ ) पे ा 

११.११% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१४,३७,८२३/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .५/६/२०१६-१७  अ वये सन २०१६-१७ 

साठ  पंपळे गुरव गावठाण येथील पाणीपुरवठा सुधारणा करणेसाठ  नवीन 
पाईपलाईन पुर वणे व टाकणेकामी मे. ीसदगु कृपा क शन िन वदा र कम 
.१५,४०,२७१/- (अ र  र. . पंधरा लाख चाळ स हजार दोनशे एकाह र फ ) 

पे ा ८.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. १४,८७,९०२/-
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/५९/२०१६-१७  अ वये सन २०१६-

१७ साठ  पंपळे गुरव येथील नेताजी नगर, गजानन नगर, राजीव गांधी नगर 

भागात पाणीपुरवठा सुधारणा करणेसाठ  नवीन पाईपलाईन पुर वणे व टाकणकेामी 
मे. ीसदगु कृपा क शन िन वदा र कम .१५,४०,२७१/- (अ र  र. .पंधरा 
लाख चाळ स हजार दोनशे एकाहा र फ ) पे ा ८.००% कमी दराने या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१४,८७,९०२/-पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच े

अवलोकन करणे. 
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वषय .३४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .५/२२/२०१६-१७  अ वये २०१६-१७ साठ  

दापोड  प रसरात पा या याटा यांवर आव यकतेनुसार पाणीपुरवठा वषयक देखभाल 
दु तीची कामे करणेकामी सन 16-17 मे.आशा कॉ ॅ टर अँड इं जिनअ रंग 
िन वदा र कम .१४,००,२११/- (अ र  र. .चौदा लाख दोनशे अकरा फ ) पे ा 
२०.२०% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,७३,२३७/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/७०/२०१६-१७  अ वये सन २०१६-

१७ साठ  पंपळे गुरव येथील कवडेनगर ते वनायकनगर येथील पाणीपुरवठा 
सुधारणा करणेसाठ  नवीन पाईपलाईन पुर वणे व टाकणेकामी मे. ीसदगु कृपा 
क शन िन वदा र कम .१५,४०,५०५/- (अ र  र. .पंधरा लाख चाळ स 
हजार पाचशे पाच फ ) पे ा ८.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१४,८८,१२८/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

 
वषय .३६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन वदा .३/५१/२०१६-१७  अ वये  अ े ीय 

कायालयांतगत जल े   .अ/१ म ये पेठ .२३,२४ व २५ या भागात 
पाणीपुरवठा वषयक करकोळ दु तीची कामे करणेकामी  मे.बालाजी इंजीिनअस 
िन वदा र कम .७,७०,३०७/- (अ र  र. .सात लाख स र हजार तीनशे सात 
फ ) पे ा ३०.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .५,६६,१७६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३७) मनपा या मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन वदा .३/४२/२०१६-१७ अ वये 

सन २०१६-१७ वाकड येिथल न याने वकसीतभागात न वन पाइपलाइन टाकणेकामी 
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मे. िस े र क शन िन वदा र कम .९,८२,७७१/- (अ र  र. .नऊ लाख 

बाह र हजार सातशे एका र फ ) पे ा १२.४९% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .९०३०२४/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
 िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर  

करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 
 
वषय .३८)मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/२२/१६-१७ भाग .३४ 

ग हाणेव ती म ये खंडोबा माळ येथे म हला व पु ष व छता गृह बांधणेकामी 
मे.अ पाक स ार शेख िन.र. .२४,९९,९५१/- (अ र  र. .चोवीस लाख न यानव 
हजार  नऊशे एकाव न फ ) पे ा ७.०५% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर 
दराने  र. .२४,३९,८९०/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 
अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे.    

 
वषय .३९) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२१/८६/१६-१७ भाग .५७ पंपळे 

गुरव येथील व वध मनपा शाळा, सां कृतीक क े, यायामशाळा, दवाखाना 
इमारतींची रंगरंगोट , देखभाल व दु तीची कामे करणेकामी  मे.साई भा 
क शन िन.र. .११,२०,३७०/- (अ र  र. .अकरा  लाख वीस हजार तीनशे स र 
फ ) पे ा १०.६०% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१०,५१,६९१/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
 वषय .४०) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३८/१२/१६-१७ भाग .४३ पंपर  

मधील जजामाता हॉ पीटल येथील पर सरातील र यावर ल े चेस, ख डे ,चर, 

इ या दची हॉटिम स प तीने दु ती करणेकामी मे.अजवानी इं ा. ा.ली.. 
िन.र. .१५,३९,७३०/- (अ र  र. .पंधरा लाख एकोणचाळ स हजार सातशे तीस 
फ ) पे ा १२.३१% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .१४,१७,६९९/- 
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 
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कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे.   

वषय .४१)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/१८/१६-१७ भाग .३५ भोसर  
गावठाणम ये डा वषयक काय मासाठ  मंडप यव था करणेकामी मे.भगवंत 
क शन िन.र. .१०,५०,४१६/- (अ र  र. .दहा लाख प नास हजार चारशे सोळा 
फ ) पे ा १०.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .९,९२,६४३/- 
पयत काम क न घेणेस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे.   

वषय .४२) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३८/४८/१६-१७ भाग .५७ पंपळे 
गुरव येथील व वध मु य र यांवर पावसाळ  पा याचा िनचरा होणेकर ता टॉम 
वॉटर लाईन टाकणेकामी मे.राहूल क कशन िन.र. . ७,००,१००/-(अ र  
र. .सात लाख शंभर फ ) पे ा ११.११% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने र. .६,५३,४३५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 
अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे.    

 
वषय .४३) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३८/३७/१६-१७ भाग .५६ वैदूव ती 

व भाग .५७ मधील खेळाचे मैदान वकसीत करणे व इतर थाप य वषयक 
अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.पी.जी.क शन िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  
र. .चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा १०.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने  र. .१३,२३,५२९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४४) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२७/१७/१६-१७ भोसर  . .३५ म ये 

मनपा शाळा इमारतींची थाप य वषयक कामे करणे व रंगसफेद ची कामे 
करणेकामी मे. त मय एंटर ायजेस िन.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा 
हजार तीनशे चौस  फ ) पे ा १०.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर 
दराने  र. .८,६०,२९४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
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िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 
अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४५) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .४९/७/१६-१७  मनपा िनवडणुक साठ  

कायालयाची यव था करणेकामी म.े ीिस द वनायक एंटर ायजेस 
िन.र. .२२,५०,०००/- (अ र  र. .बावीस लाख प नास हजार फ ) पे ा १०.००% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .२१,२६,२५०/-पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स  अिधन राहून यांचबेरोबर करारनामा क न घेणे मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.    

 
  वषय .४६)मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३८/२५/१६-१७ भाग .५६ वैदूव ती 

येथील कृ ण मंद राजवळ ल जु या घाटाची दु ती क न अनुषंिगक कामे 
करणेकामी  मे.यशक असोिसएटस िन.र. .१४,००,४२०/- (अ र  र. .चौदा लाख 
चारशे वीस फ ) पे ा १९.९९% कमी  या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  

र. .११,७६,५००/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 
अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे.   

 
वषय .४७)मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/३९/१६-१७ भाग .३४ 

ग हाणेव ती म ये आनंद नगर खंडोबा माळ येथे म हला व पु ष व छता गृह 

बांधणेकामी मे.अ पाक स ार शेख िन.र. .२४,९९,९५१/- (अ र  र. .चोवीस लाख 
न वयानव हजार नऊशे ए काव न फ ) पे ा ८.०५% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने  र. .२४,१३,६४०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .४८) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३८/३/१६-१७ भाग .५७ पंपळे 
गुरव येथील मा यिमक व ालयात येक मज यावर संडास व मुता-या 
बांधणेकामी मे. व तीक डेवलपस िन.र. .८,४०,३३६/- (अ र  र. .आठ लाख 
चाळ स हजार तीनशे छ ीस फ ) पे ा १८.१८% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा 
मंजुर दराने र. .७,२१,९४१/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.    

वषय .४९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका साविञक िनवडणूक फे ुवार  २०१७ म ये होणार 
आहे. मा.रा य िनवडणूक आयोगाने द.८ डसबर २०१६ चे प ा वये मनपा 
ह तील मतदारांची मतदानाबाबत मो या माणावर जनजागृती हावी यासाठ  
महापािलकेने सव सार/ िस द  यं णांचा अवलंब क न जनजागृती करणेबाबत 
कळ वले आहे. तदनुसार महापािलकेने शहराम ये व ग ती या ठकाणी तसेच 
झोपडप ट म ये पथना ये सादर करणे, ले स व होड ग लावण,े म हला बचत 
गटां ारे मतदार जनजागृती करणे, महा व ालयीन व ा या या व ृ व पधा घेणे, 

कामगारांचे मेळावे घेणे, ये  नाग रक संघ व घरकुल वािसयांचे मेळावे घेणे, 

शहरातील गॅस  वतरका ारे मतदान करणेबाबतचे टकस वतर त करणे, मॅरेथॉन 
पधा व सायकल रॅली पधा आयो जत करणे, र ास टकस लावणे, रे डओ 

िमच , वृ प ,े सोशल िमड या, ऑड ओ हड ओ लप यां यामाफत चार करणे इ. 
उप म राबवून जनजागृती करणेबाबत मो या माणावर काय माचे आयोजन केले 
आहे. सदर काय मां या अनुषंगाने तातड या होणा-या खचासाठ  अंदाजे र. . 
८१,३६,५००/- (अ र  र. .ए याऐंशी लाख छ ीस हजार पाचशे फ ) चे खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/3/2016-17 अ वये दापोड  मशान 
भूमी व वध सुधारणा करणेकामी मे. ीकृपा ए टर ायझेस िन.र. .23,34,267/- 

(अ र  र कम पये तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदुस  फ ) पे ा 18.99% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .19,85,539/-  पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 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 .५१) ी कदम अिनल गुलाबराव यांना मु य सम वयक, आप ी यव थापन या पदावर 

ता पुर या व पात ितमहा एक त मानधन र. .20,000/- फ  माणे देणेत 
आले या नेमणुक स व या कामी येणा-या य  खच र कम पये 1,20,000/- 

फ  ( ितमहा 20,000/- माणे 6 म हने) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .५२) मनपा या ब े य कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. .3/18/2016-17 अ वये 
वाड .४२ मधील पंपर  भाजी मंडई येथील काश यव थेम ये LED फट ंग 
बसवून सुधारणा करणेकामी मे. पी. ह .आर.एस. इले क स अँड इं जिनयस 

िन.र. .7,49,300/- (अ र  र. .सात लाख एकोणप नास हजार तीनशे फ ) पे ा -
1.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .५३) मनपा या ब े य कायालय शाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/9/2016-17 
अ वये भाग .५० म ये  र यांच ेचर बी.एम.आ ण बी.सी. प तीने डांबर करण 
करणेकामी (सन २०१६-२०१७ साठ ) मे. धने र क शन  िन.र. .7,92,485/- 

(अ र  र. .सात लाख या नव हजार चारशे पं याअंशी फ ) पे ा -10.10% कमी 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .५४) मनपा या मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन वदा .३/३०/२०१६-१७ अ वये 

सन २०१६-१७ म ये वॉड .५० मधील थेरगावगावठाण, व हणीसाहेब कॉलनी व 

पानसरे कॉलनी प रसरात पाणीपुरवठा यव थेत सुधारणाकरणे कर ता न वन 
पाईपलाईन पुरवणे व टाकणेकामी  मे. ी कॉ ॅ टर िन वदा र कम .११,२१,०९७/- 
(अ र  र. .अकरा लाख एकवीस हजार स या णव फ ) पे ा ८.००% कमी दराने 
या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,८२,९७९/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

वषय .५५) मनपा या मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन वदा .३/३६/२०१६-१७ अ वये 

भाग .64 बोपखेल प रसरात आव यकतेनुसार पाणीपुरवठा वषयक देखभाल 

दु तीची कामे करणेकामी मे.शुभम उ ोग िन वदा र कम .५,६०,०१६/- (अ र  
र. .पाच लाख साठ हजार सोळा फ ) पे ा १८.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून 
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िन वदा मंजूर दराने र. .४,८२,१७४/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर  

करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .५६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन वदा .३/१५/२०१६-१७  अ वये भाग .41 

प रसरात आव यकतेनुसार पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची काम े

करणेकामी मे.जयगणेश एंटर ायजेस िन वदा र कम .११,०५,३३०/- (अ र  
र. .अकरा लाख  पाच हजार तीनशे तीस फ ) पे ा १७.०५% कमी दराने या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,६२,७१५/-पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 

वषय .५७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन वदा .३/११/२०१६-१७ अ वये  भाग .31 
दघी म ये आव यकतेनुसार ठक ठकाणी ड.आय.पाईपलाईन टाकणेकामी  मे. 
जयगणेश एंटर ायजेस िन वदा र कम .११,२०,२२२/- (अ र  र. .अकरा लाख  

वीस हजार दोनशे बावीस फ ) पे ा १०.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .१०,५८,६१०/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
 िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर  

करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .५८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन वदा .३/२५/२०१६-१७ अ वये भाग .32 

सँड वक काँलनी म ये आव यकतेनुसार ठक ठकाणी ड.आय.पाईपलाईन 

टाकणेकामी मे.जयगणेश एंटर ायजेस िन वदा र कम .११,२०,२२२/- (अ र  
र. .अकरा लाख वीस हजार दोनशे बावीस फ ) पे ा १०.००% कमी दराने या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,५८,६१०/-पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
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या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .५९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन वदा .३/७०/२०१६-१७  अ वये कासारवाड  
प रसरात आव यकतेनुसार जलवा हणी टाकणे व देखभाल दु तीची कामे 
करणेकामी मे. जयगणेश एंटर ायजेस िन वदा र कम .१३,९३,९००/- (अ र  
र. .तेरा लाख या नव हजार नऊशे फ ) पे ा २६.००% कमी दराने या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,८३,०६०/-पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 

वषय .६०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन वदा .३/७३/२०१६-१७  अ वये  मोशी येथील 
टाक व न वतरण होणा-या भागात देखभाल दु ती करणकेामी  मे.बालाजी 
इंजीिनअस िन वदा र कम .९,८०,३०४/- (अ र  र. .नऊ लाख  अंशी हजार 
तीनशे चार फ ) पे ा २२.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .८,०2,८६९/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .६१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन वदा .३/३७/२०१६-१७  अ वये भाग .62 

प रसरात आव यकतेनुसार पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची काम े

करणेकामी  मे.जयगणेश एंटर ायजेस िन वदा र कम .८,३४,७४४/- (अ र  र. . 
आठ लाख  चौतीस हजार सातशे चौ वेचाळ स फ ) पे ा १७.००% कमी दराने या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,२७,४७९/-पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
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वषय .६२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन वदा .३/४४/२०१६-१७  अ वये सन २०१६-
१७ म ये वॉड .४९ मधील जयम हार नगर, कैलासनगर, प रसरात दु षत पाणी 
त ार िनवारण क न पाणीपुरवठा यव थेत सुधारणा करणे कर ता न वन 

पाईपलाईन पुरवणे व टाकणकेामी म.ेएस. ह .एंटर ायजेस िन वदा र कम 
.११,२१,०९७/- (अ र  र. .अकरा लाख एकवीस हजार स यानो फ ) पे ा 

१५.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,००,५७९/-पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .६३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन वदा .३/३४/२०१६-१७  अ वये सन २०१६-
१७ म ये वॉड .५० मधील पडवळनगर प रसरात दु षत पाणी त ार िनवारण 

क न पाणीपुरवठा यव थेत सुधारणा करणे कर ता न वन पाईपलाईन पुरवणे व 

टाकणेकामी  मे. जयगणेश एंटर ायजेस िन वदा र कम .११,२१,०९७/- (अ र  
र. . अकरा लाख  एकवीस हजार स यानव फ ) पे ा १०.००% कमी दराने या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,५९,४३७/-पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 

वषय .६४) मनपा या मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन वदा .३/६५/२०१६-१७ अ वये 

भाग .40 खराळवाड  येथील प रसरातआव यकतेनुसार जलवा हणी टाकणे व  

देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे. ीसदगु कृपा क शन िन वदा र कम 
.१३,९३,९००/-(अ र  र. .तेरा लाख या नव हजार नऊशे फ ) पे ा १७.०५% 

कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,१४,०५२/-पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .६५) मनपा या मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन वदा .३/१९/२०१६-१७ अ वये 

सन २०१६-१७ ल मणनगर प रसरात व वध भागात पाणीपुरवठा निलका 
टाकणेकामी  मे.सागर क शन िन वदा र कम .११,२४,८७२/- (अ र  
र. .अकरा लाख चोवीस हजार आठशे बाह र फ ) पे ा १५.००% कमी दराने या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,०३,९४८/-पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच े

अवलोकन करणे. 

वषय .६६) मनपा या मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन वदा .३/८/२०१६-१७ अ वये सन 
२०१६-१७ साठ  भाग .४७ नढेनगर व काळेवाड  प रसरात पाणीपुरवठा 
यव थते करणेकामी न वन पाणीपुरवठा निलका पुर वणे व टाकणेकामी मे.सागर 

क शन िन वदा र कम .१८,२०,९१७/- (अ र  र. .अठरा लाख वीस हजार 

नऊशे सतरा फ ) पे ा १३.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१६,६३,४०८/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .६७) मनपा या मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन वदा .३/४३/२०१६-१७ अ वये 

सन २०१६-१७ साठ  भाग .४६ वजयनगर प रसरात पाणीपुरवठा यव थेत 

करणेकामी न वन पाणीपुरवठा निलका पुर वणे व टाकणेकामी मे.यािसन  

क शन िन वदा र कम .१५,४१,४२२/- (अ र  र. .पंधरा लाख एकेचाळ स 
हजार चारशे बावीस फ ) पे ा १९.११% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१३,०९,१९९/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .६८) मनपा या मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन वदा .३/५४/२०१६-१७ अ वये 

सन २०१६-१७ साठ  भाग .४८ तापक र नगरप रसरात पाणीपुरवठा यव थेत 

करणेकामी न वन पाणीपुरवठा निलका पुर वणे व टाकणेकामी मे.यािसन 
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क शन िन वदा र कम .१५,४१,४२२/- (अ र  र. .पंधरा लाख एकेचाळ स 

हजार चारशे बावीस फ ) पे ा १०.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१४,५६,६४४/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .६९) मनपा या मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन वदा .३/७६/२०१६-१७ अ वये 

संत तुकारामनगर टाक व न वतरण होणा-या भागात दु ती वषयक कामे 
करणेकामी मे.शुभम उ ोग िन वदा र कम .५,६०,०१६/- (अ र  र. .पाच लाख 

साठ हजार सोळा फ ) पे ा २३.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .४,५२,७७३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .७०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .५/५०/२०१६-१७  अ वये सन २०१६-१७ 

साठ  क पटे व ती- वशालनगर प रसरात पाणीपुरवठा यव थेत करणेकामी न वन 
पाणीपुरवठा पुर वणे व टाकणेकामी मे.अजवाणी इ ा चर ा.िल. िन वदा 
र कम .१५,४१,४२२/- (अ र  र. .पंधरा लाख एकेचाळ स हजार चारशे बावीस 
फ ) पे ा ५.५०% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१५,२९,४७५/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .७१) मनपा या मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन वदा .३/७८/२०१६-१७ अ वये 

'फ' भागा अंतगत यमुना नगर भाग .११ येथील भागात ठक ठकाणी पाईप 

लाईन टाकणे व अनुषंगीक कामे करणेकामी  मे. यांका क शन िन वदा र कम 
.२१,००,७२२/- (अ र  र. .एकवीस लाख सातशे बावीस फ ) पे ा १७.००% 

कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१८,३०,७७९/-पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
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वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .७२)मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन वदा .३/१/२०१६-१७ अ वये 'फ' भागातील 

सव पाईपलाईन साठ  खोदलेले े चेस बी.बी.एम. प दतीने व पे ह ंग लॉक ने 
दु ती करणकेामी  मे.जयगणेश एंटर ायजेस, पंपर  िन वदा र कम 
.११,२०,४२०/- (अ र  र. .अकरा लाख  वीस हजार चारशे वीस फ ) पे ा 

२८.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,४७,०३८/-पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .७३) मनपा या मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन वदा .३/६१/२०१६-१७ अ वये 

जल े  .अ/५ येथे पाट लनगर िचखली, येथे पाणीपुरवठा वतरण यव थेम ये 
सुधारणा करणेसाठ  पाणीपुरवठा वषयक करकोळ दु तीची व अनुषंिगक कामे 
करणेकामी  मे. नॅशनल ुप िन वदा र कम .११,२०,३९१/- (अ र  र. .अकरा 
लाख वीस हजार तीनशे ए या णव फ ) पे ा २२.०७% कमी दराने या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,१६,७७६/-पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 
वषय .७४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन वदा .३/५७/२०१६-१७  अ वये भाग 

.२७ अंतगत मोरवाड  भागातील टपु सुलताननगर, पंचशीलनगर भागात देखभाल 

दु तीची कामे करणेकामी  मे.जयगणेश एंटर ायजेस  िन वदा र कम 
.१४,०१,२५७/- (अ र  र. .चौदा लाख  एक हजार दोनशे स ावण फ ) पे ा 

१०.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,२४,१८८/-पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
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अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .७५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .९/१/२०१६-१७  अ वये  अ भागात 

जाधववाड  गट .५४९ येथे २० ल िलटस मतेची उंच टाक  बांधणे या 
 कामांतगत  भाग .५ म ये भैरवनाथ मं दर, कुदळवाड  येथे बु टर पंप 

बस वणे व अनुषंिगक कामे  करणेकामी  मे. हँन इं जिनअ रंग कंपनी िन वदा र कम 
.१६,१४,४५९/- (अ र  र. .सोळा लाख चौदा हजार चारशे एकोणसाठ फ ) पे ा 

९.१०% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१५,४०,९२०/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  
अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न क न ठेकेदारास कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने अवलोकन करणे. 

 
वषय .७६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .९/२/२०१६-१७ अ वये मनपा या अ, ब, 

क, ड, ई, व फ भागांतगत येणा-या शु द पाणीपुरवठा करणा-या पंप  हाउस म ये 
पाणीपुरवठा वभागा यामागणीनुसार पं पंग मिशनर  बस वणे याकामांतगत सांगवी 
गावठाण येथे बु टर पंप बस वणेकामी  मे. लोमँक इं जिनअ रंग कोप रेशन िन वदा 
र कम .९,७१,०५१/- (अ र  र. .नऊ लाख एकाह र हजार एकाव न फ ) पे ा 
९.५०% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,२२,७४१/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  
अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न क न ठेकेदारास कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने अवलोकन करणे. 

 
वषय .७७) मनपा या मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन वदा .३/८०/२०१६-१७ अ वये 

से टर .२३ िनगड  ट पा .३ येथील लॅ र लो युलेटर ीजला सुर त आवरण 
करणेकामी मे.युिनक ेडस िन वदा र कम .१७,४७,५३५/- (अ र  र. .सतरा 
लाख सतेचाळ स हजार पाचशे प तीस फ ) पे ा १९.९६% कमी दराने या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१४,६८,६६३/-पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .७८)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/29/2016-17 अ वये सन भाग .२८ 

मधील डा वभागा अंतगत होणा-या काय मासाठ  मंडप व इतर यव था करणेकामी 
मे. ीगणेश बाळकृ ण पोरे  िन.र. .14,00,560/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ  फ ) 

पे ा 14.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .12,64,706/- पयत काम 

क न घेणेस 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. .20/8/2016-17 अ वये भाग .११ 
यमुनानगर पर सराम ये मंडप यव थेची कामे करणेकामी मे. ीगणेश बाळकृ ण पोरे 

िन.र. .22,40,896/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे शहा नव फ ) पे ा 
17.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .19,52,941/- पयत काम क न 

घेणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केल े

अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .८०)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/40/2016-17 अ वये भाग .३ िचखली 
येथील मोरेव ती मधील अंगनवाड  र ता मोरया सोसा. गु कृपा सोसा. गोकुळ सोसा. 
व ननगर  सोसा. येथील  उवर त ठकाणी ॉ कट पे ह ंग लॉक बस वणेकामी 

मे.पी. ह .देशमुख  िन.र. .23,34,251/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे 

ए काव न फ ) पे ा 18.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .20,09,790/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 

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

राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .८१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/26/2016-17 अ वये भाग .१३ 
िनगड  गावठाण येथील साईनाथनगर मधील ी अंकुशराव शेलार यांचे घरासमोर ल 
र याची व इतर र यांची उंची कमी करणे व िमिलंग प तीने र यांचे 
डांबर करण करणेकामी मे.अजवाणी इ ा चर ा.िल.  िन.र. .22,40,896/- 

(अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे शहा नव फ ) पे ा 14.57% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .20,10,117/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 



26 
 

 
 

वषय .८२)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/46/2016-17 अ वये भाग .३ 
िचखली येथील पाट लनगर बगव ती भांगरे कॉलनी येथील उवर त र यांना 
ॉ कट पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.पी. ह .देशमुख  िन.र. .23,34,251/- (अ र  

र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे ए काव न  फ ) पे ा 18.00% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .20,09,790/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .८३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/91/2016-17 अ वये भाग 
.६१,६२,६४ अंतगत सन २०१७ सावजिनक महापािलका िनवडणूकासाठ  मंडप 
वषयक व  फिनचर वषयक व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे. ी 
िस द वनायक एंटर ायजेस  िन.र. .12,00,000/- (अ र  र. .बारा लाख  फ ) पे ा 
10.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .11,34,000/- पयत काम 
क न घेणेस 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. .26/43/2016-17अ वये भाग .६४ 
मधील रामनगर येथील ना या या िभंतीची उंची वाढ वणे व इतर अनुषंिगक कामे 
करणेकामी मे.मिनषा क शन  िन.र. .13,97,877/- (अ र  र. .तेरा लाख 
स या नव हजार आठशे स याह र फ ) पे ा 4.50% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .14,01,721/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसूल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .८५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/71/2016-17 अ वये सन २०१६-१७ 
साठ  भाग . ३९ म ये मु यालय तरावर करकोळ दु तीची व देखभालची 
कामे करणेकामी मे.एस.बी.सवई  िन.र. .16,99,071/- (अ र  र. .सोळा लाख 
न या नव हजार ए काह र फ ) पे ा 27.10% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .13,00,554/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
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अदा/वसूल करण े 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. .26/29/2016-17 अ वये भाग .६३ 
म ये टॉम वॉटसची कामे करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस  िन.र. .14,93,746/- 

(अ र  र. .चौदा लाख या नव हजार सातशे सेहचाळ स  फ ) पे ा 26.00% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .11,60,641/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

वषय .८७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/61/2016-17 अ वये भाग .३९ 
संत तुकारामनगर मधील ययाती व अ य सोसायट  प रसरात न वन टॉम वॉटर 
लाईन टाकणे व कॉ ट पे ह ंग करणेकामी मे.साकळे असोिसए स 

िन.र. .14,98,560/- (अ र  र. .चौदा लाख अ या नव हजार पाचशे साठ फ ) 
पे ा 27.10% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .11,47,073/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ 

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

वषय .८८)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/51/2016-17 अ वये दापोड  येथे 
नवीन गॅस दाह नीसाठ  पोच र ता करणेकामी म.ेसाकळे असोिसए स  

िन.र. .11,25,000/- (अ र  र. .अकरा लाख पंचवीस हजार फ ) पे ा 25.00% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .8,85,938/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 
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वषय .८९) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/५६/१६-१७ . .७ च-होली येथे 
ट.ड .आर.चे बद यात मनपा या ता यात आलेले र ते खड करण व बीबीएम 

करणेकामी  मे. अनंत बाळकृ ण ब हरट  िन.र. .९,८०,७२१/-  (अ र  र. .नऊ 

लाख ऐंशी हजार सातशे एकवीस फ ) पे ा २९.३०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने र. .७,२८,०३८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.    

वषय .९०) मनपाचे आरो य वभागास फॉगींग मशीन  खरेद कामी ई-िन.सु. .७०/२०१६-१७ 

अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते. याम ये ा  तीन 

िन वदाकारा पैक  मे.एम.पी.एल इं ज. यांचे फॉगींग मशीन चे लघु म दर 

र. .३६,५४०/- .नग ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने आरो य वभागास 
२५ नग फॉगींग मशीन खरेद कामी एकूण र. .९,१३,५००/- इतका खच येणार 

आहे. ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य दर एकूण र. .९,१७,९००/- पे ा 
०.४७% ने कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस मा यता दलेली असून 

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

वषय .९१)  मनपा या मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन वदा .३/५३/२०१६-१७ अ वये 

सन २०१६-१७ साठ  भाग .४७ काळेवाड  व ांतीनगर प रसरात जु या 
िस.आय. लाईन बदलुन न वन पाणीपुरवठा वैदु व ती येथील पाणीपुरवठा सुधारणा 
करणेसाठ  न वन पाईपलाईन पुर वणे व टाकणेकामी मे.पी. ह .देशमुख िन वदा 
र कम .१५,४१,४२२/- (अ र  र. .पंधरा लाख एकेचाळ स हजार चारशे बावीस 
फ ) पे ा १०.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .१४,५६,६४३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .९२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .५/१९/२०१६-१७  अ वये भाग .६२, 

दापोड  व प रसरात येथील सी.आय.पाईपलाईन बदलून नवीन पाईप टाकणेकामी 
मे.जय इं जिनअस िन वदा र कम .१२,६०,०२४/- (अ र  र. .बारा लाख साठ 
हजार चौवीस फ ) पे ा १३.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
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र. .११,५१,०३१/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .९३)  मनपा या मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन वदा .३/६७/२०१६-१७ अ वये 

W D4 येथील टाक व न वतरण होणा-या भागात देखभाल दु ती करणकेामी मे. 
बालाजी इं जिनअस िन वदा र कम .९,०९,९३५/- (अ र  र. .नऊ लाख नऊ 
हजार नऊशे प तीस फ ) पे ा २६.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .७,०७,०१९/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .९४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .५/४५/२०१६-१७ अ वये भाग .६१ 
दापोड  व प रसरात येथील सी.आय. पाईपलाईन बदलून नवीन पाईपलाईन 

टाकणेकामी मे.जय इं जिनअस िन वदा र कम .१२,६०,०२४/-(अ र  र. .बारा 
लाख साठ हजार चोवीस फ ) पे ा १०.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .११,९०,७२२/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
 िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर  

करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .९५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .५/६०/२०१६-१७  अ वये भाग .६४ 

दापोड  व प रसरात येथील सी.आय. पाईपलाईन बदलून नवीन पाईप टाकणेकामी 
मे.बालाजी इं जिनअस िन वदा र कम .१२,६०,०२४/- (अ र  र. .बारा लाख 
साठ हजार चोवीस फ ) पे ा १०.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .११,९०,७२२/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 
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वषय .९६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .५/७९/२०१६-१७  अ वये सन २०१६-१७ 

साठ  सांगवी प रसरातील जु या सी.आय. लाईन बदलून नवीन ड .आय. 
पाईपलाईन ( वतरण निलका) टाकणे तसेच व वध ठकाणी हॉ व बस वणे, चबर 
बांधणे व इतर अनुषंिघक कामे करणेकामी मे. बालाजी इं जिनअस िन वदा र कम 

.११,१९,८६९/- (अ र  र. .अकरा लाख एकोणीस हजार आठशे एकोणस र फ ) 

पे ा १०.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,५८,२७६/-
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .९७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .५/११/२०१६-१७  अ वये सन २०१६-१७ 

साठ  जुनी सांगवी प रसरातील जु या सी.आय. लाईन बदलून नवीन ड .आय. 
पाईपलाईन ( वतरण निलका) टाकणे तसेच व वध ठकाणी हॉ व बस वणे, चबर 
बांधणे व इतर अनुषंिघक कामे करणेकामी मे. जय इं जिनअस  िन वदा र कम 
.१३,९९,५६५/- (अ र  र. .तेरा लाख न या णव हजार पाचशे पास  फ ) पे ा 

१०.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,२२,५८८/-पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .९८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .३/८०/२०१६-१७  मधील अ. .३५ अ वये 
से. .२३िनगड  येथील जलशु द करण क ा या आवाराम ये सुशोिभकरण व 
अनुषंिगक कामे करणेकामी (सन २०१६-२०१७) मे.एस. आर. एंटर ायझेस िन वदा 
र कम .२०,८४,१५३/- (अ र  र. .वीस लाख चौ-याऐंशी हजार एकशे ेप न 
फ ) पे ा १८.९६% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१७,७३,४४७/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
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करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

             

नगरसिचव 
                                                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

                                                    पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                                 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/५५२/२०१७  
दनांक - १९/०१/२०१७ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
      ठेवणेत आलेली आहेत. 
 
 


