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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक- नस/४/का व/८३४/२०१५ 
दनांक- १८/१२/२०१५ 

 
ित, 

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

 
 

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक-२२/१२/२०१५ रोजी आयो जत केले बाबत....  

 
महोदय/महोदया, 

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

२२/१२/२०१५ 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 ास,ू 

    
     नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
  पंपर  - ४११ ०१८. 

 
त- १)  सव संबंिधत शाखा मखु व शाखािधकार  

 २)  कायालयीन नोट स बोड 
 

 



 2

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

कायप का मांक–२०१ 
दनांक- २२/१२/२०१५                वेळ- सकाळ  ११.०० वाजता 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
२२/१२/२०१५ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

दनांक १५/१२/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .२००)  

सभावृ ांत कायम करणे. 
 

वषय .१) 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) चे 

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

 ( दनांक २२/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
वषय .२) ी.िशतोळे अ जत अ पासाहेब, िशपाई यांचे अ पल अजावर वचार करणे. (मा. थायी 

सिमती ठराव . १२८६४ द. १३/१०/२०१५ अ वये)  

 ( दनांक २२/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय .३) पंपर  िचंचवड मनपा या वाय.सी.एम. णालयातील कॅ ट न व पॅ  चाल वणेस 
देणेकामी िस द केले या ई-िन वदा .८/२०१५-१६ मधील ा  मह म िन वदाधारक 
मे. वािलट  केटरस यांना यांचे मह म मािसक दर र. . १,८८,८८८/- या दराने पाच वष 
कालावधीसाठ  वाय.सी.एम. णालयातील कॅ ट न व पॅ  चाल वणेस देणेकामी 
मा यता, तसेच राजीव गांधी जीवनदायी आरो य योजने अंतगत न दणी झाले या णांना 
मोफत आहार पुर वणेकामी ित दन ित ण र. .९०/- या दरानुसार येणा-या य  
खचास मा यता तसेच सदरचा खच वै क य वभागाकड ल राजीव गांधी जीवनदायी 
आरो य योजना या लेखािशषामधून खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २२/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .४) मनपा या ब े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/३८/२०१५-१६ अ वये 

सन २०१५-१६ मधील भाग .२० म ये पाथवे करणे व इतर अनुषंिगक कामे 
करणेकामी मे.पी.जे.मोटवाणी िन वदा र. .९,३३,५३३/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस 
हजार पाचशे तेहतीस फ ) पे ा ३७.३८% कमी दराने या ठेकेदाराकडून 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 कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यां या 
बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 ( दनांक २२/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/१०/२०१५-१६ अ वये, भाग . २ 

वेणीनगर मधील गणेशनगर कॉनर व धनगरबुवा मं दर १२.०० मी.ड .पी. र ता 
वकिसत करणे व टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी M/s. BARKHA ENT 
िन.र. .४१,९२,५१९/- (अ र  र. . ए केचाळ स लाख या नव हजार पाचशे एकोणीस 
फ ) पे ा ४६.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .२३,३३,५७७/- 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. 

 ( दनांक २२/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२४/६/२०१५-१६ अ वये, भाग मांक ६ 

मोशी येथील र ते, फुटपाथ, गटर इ.ची करकोळ दु तीची कामे करणे.  मधील 
फुटपाथ/चबस रोड ड हायडर इ. ची दु ती करणेकामी  मे.एस.बी.सवई 
िन.र. .३१,५१,१६०/-  (अ र  र. .एकतीस लाख ए काव न हजार एकशे साठ फ ) पे ा 
४७.०१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१७,५३,२९०/- 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.  

 ( दनांक २२/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय .७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३२/२०१५-१६ मधील काम .१ अ वये, 
टे को र यावर ल थरमॅ स चौक ते दुगानगर चौक पयतचा र ता वकास 
आराख यानुसार वकसीत करणेकामी मे. ह .एम.मातेरे (इं) ा.िल. 
िन.र. .१५,६६,११,८१९/- (अ र  र. .पंधरा कोट  सहास  लाख अकरा हजार आठशे 
एकोणीस) पे ा ३६.१०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,५०,७८,७००/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  शत 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 २२/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३२/२०१५-१६ मधील काम .२ अ वये, 
बोपखेल फाटा ते आळंद  र ता वकिसत करणे (भाग-३) (बोपखेल फाटा ते दघी 
द नगर) (सा. .०.००० ते २.९६० क.मी.) म ये (अ) सा. .१.७४० ते २.९६०) कामी 
मे.मिनषा क शन कंपनी िन.र. .२५,४५,४६,१८९/- (अ र  र. .पंचवीस कोट  
पंचेचाळ स लाख शेहेचाळ स हजार एकशे एकोणन वद) पे ा ३२.५२% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१८,०३,५६,१५७/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत 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 २२/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३२/२०१५-१६ मधील काम .३ अ वये, 
बोपखेल फाटा ते आळंद  र ता वकिसत करणे (भाग-४) ताजणेमळा ते चो वसाफाटा) 
(सा. .५.६०० ते ७.०४० क.मी.) कामी मे.मिनषा क शन कंपनी 
िन.र. .७९,०८,४१,४३७/- (अ र  र. .एकोणऐंशी कोट  आठ लाख ए केचाळ स हजार 
चारशे सदोतीस) पे ा ३२.५२% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .५६,०३,४२,७९२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  शत 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 २२/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .१०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ब व क” े ीय कायालयातील म.न.पा. चे TATA 

ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क   येथे वाहुन नेणेचे 
कामासाठ  उपल ध वाहनांवर ३८ वाहन चालक, २ सपुरवायझर व ७६ कामगार ८ म हने 
कालावधीसाठ  पुर वणेकामी आरो य मु य कायालयामाफत ई-िन वदा नोट स 
.४/२०१५-१६ िस द क न िन वदा माग वणेत आ या हो या. सदरची िन वदा कमान 
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वेतन दरा या असुन याम ये अंदाजप क तयार करताना कामगारांचे वेतन व भ े यापोट  
देय असणार  र कम ९०% असुन िन वदाधारकांना सेवाशु क हणून १०% असे रकमेचे 
वभाजन करणेत आले आहे. याम ये कामगारांचे वेतन व भ े र. . ९५,८१,२६८/- + 
सेवाशु क र. .९,५८,१२८/- अशी एकूण र. .१,०५,३९,३९६/- एवढ  िन वदेची 
अंदाजप क य कंमत आहे. िन वदा सादर करताना कामगारांना वेतन व भ े यापोट  अदा 
करावयाची र कम ोटे ट करणेत आली असून सेवाशु क रकमेवर पा ता हा िनकष 
ठेवणेत आला होता. यानुसार ा  झाले या ८ िन वदाधारकांपैक  ५ िन वदाधारक पा  
असुन मे. ी साई मागासवग य वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत यांनी 
सेवाशु का या ४३.८३%कमी दराने (र. .४,२०,०००/-) व एकूण िन वदा रकमे या 
५.१०%कमी दराने िन वदा सादर केली आहे.  सदरचे लघु म दराने मे. ी साई 
मागासवग य वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत यांची पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या “ब व क” े ीय कायालयातील म.न.पा. चे TATA ACE 
वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क   येथे वाहुन नेणे या कामासाठ  
उपल ध म.न.पा. वाहनांवर ३८ वाहन चालक, २ सुपरवायझर व ७६ कामगार 
पुर वणेकामी  ८ म हने कालावधीकर ता ठेकेदार हणून नेमणूक करणे, याकामी यांचेशी 
आव यक अट /शत चा करारनामा करणे, कामाचे आदेश देणे व याकामी येणा-या य  
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २२/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .११) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/३३/२०१५-१६ अ वये, सांगवी 

मैलाशु द करण क ांतगत . .५७ मधील पवना नद या कडेने मु य जलिनःसारण 
निलकाची सुधारणा कामे करणेकामी M/S. SANKALP CONSTRUCTION - 
िन.र. .१,४९,९९,९८५/- (अ र  र. .एक कोट  एकोणप नास लाख न या नव हजार 
नऊशे पं याऐंशी) पे ा २२.०१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१,२२,८३,४१३/- 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. 

 ( दनांक २२/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .१२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/४५/२०१५-१६ अ वये, . .१७ मधील 

मु य र यांचे चर खड करण व बीबीएम प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ी कृ णा 
क शन - िन.र. .२३,१०,९१८/- (अ र  र. .तेवीस लाख दहा हजार नऊशे अठरा) 
पे ा ३०.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१६,९८,५२५/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट शत  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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक २२/१२/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 



 6
 

वषय .१३) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील अ. . ०१ 
अ वये भाग .२१ मधील उ ोगनगर झोपडप ट त थाप य वषयक कामांची देखभाल 
व दु तीची कामे करणे. कामी मे.एम.बी.कं शन (िन.र.  ९,३३,३१५/- (अ र  
र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा फ )पे ा २० %कमी या ठेकेदाराकडूनिन वदा 
मजुंर दराने र.  ७,४६,६५२/- 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 .१४) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील अ. .२२ 
अ वये लांडेवाड  झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामांची देखभाल दु ती करण.े कामी 
मे.कपील कं शन  (िन.र.  ९,३३,३१०/- (अ र  र. . नऊ लाख तेहतीस हजार 
तीनशे दहा फ ) पे ा २७.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने 
र. .६,७२,०७७/- 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 .१५) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील अ. .४२ 
अ वये भाग .४३ मधील आदशनगर व इतर झोपडप ट म ये थाप य वषयक 
कामांची देखभाल दु ती करणे कामी मे.एम.बी.क शन (िन.र.  ९,३३,३१५/- (अ र  
र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा फ )पे ा १.२५ %कमी या ठेकेदाराकडून 

िन वदा मजुंर दराने र. .९२१,६४९/- 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 .१६) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील अ. . ६२ 
अ वये भाग .२१ मधील उ ोगनगर झोपडप ट त पे हंग लॉक बस वणे.कामी 
मे.एम.बी.कं शन (िन.र.   ९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे 
पंधरा फ )  पे ा ७.८७ %कमी या ठेकेदाराकडूनिन वदा मजुंर दराने र.  ८,५९,८६३/- 
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 
करण.े 

 

वषय .१७) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील अ. .०७ 
अ वये िस दाथनगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामाची देखभाल दु ती 
करण.ेकामी मे.उप  कं शन (िन.र.   ९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस 
हजार तीनशे पंधरा फ )  पे ा ३० %कमी या ठेकेदाराकडूनिन वदा मजंुर दराने 
र. .६,५३,३२१/- 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 .१८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३०/२०/२०१५-१६ अ वये, . .५६ वैदूव ती 
येथील डायनासोर उ ानामागील प रसरात गटसची कामे करणेकामी मे.कृ णा क शन 
(िन.र. .१५,२०,९३५/- (अ र  र. .पंधरा लाख वीस हजार नऊशे प तीस) पे ा ४१.४० 
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% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. . ९,३५,८३१/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 

वषय .१९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/१३/२०१५-१६ अ वये, . .३३ गवळ नगर 
मधील ीराम कॉलणी येथे ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणे कामी मे.साई भा 
क शन (िन.र. .२३,३१,५३६/- (अ र  र. .तेवीस लाख एकतीस हजार पाचशे 
छ ीस) पे ा ३१.३१ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१६,८१,६०९/- 
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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .२०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२४/४/२०१५-१६ अ वये, वॉ. .२१ स.नं.१ 
येथील मशानभुमीची उवर त थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.सा ी इं जिनयस 
(िन.र. .२३,३४,२१३/-(अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे तेरा) पे ा १०.०० %  

जा त) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. . २५,६७,६३४/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 

वषय .२१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/३७/२०१५-१६ अ वये, . .३६ लांडेवाड  
मधील शांतीनगर व लांडेवाड  प रसरात पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.साई भा 
क शन (िन.र. .२२,४०,१९७/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार एकशे 
स या नव) पे ा ३६.३६ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१४,९६,९४४/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .२२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/३३/२०१५-१६ अ वये, . .३६ लांडेवाड  
मधील भगतव ती व गुळवेव ती प रसरात पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.साई भा 
क शन (िन.र. .२२,४०,१९७/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार एकशे 
स या नव) पे ा ३६.३६ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१४,९६,९४४/- 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 
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कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .२३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/१३/२०१५-१६ अ वये, . .४५ पंपर  
वाघेरे मधील मनपा इमारतींची थाप य वषयक कामे करणकेामी मे.अिनकेत 
एंटर ायजेस, अिनकेत सी. नाणेकर (िन.र. .११,२०,४४८/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस 
हजार चारशे आ ठेचाळ स) पे ा २७.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .८,४७,१७६/- 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 करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .२४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/३/२०१५-१६ अ वये, . .४३ मधील बी 
लॉक पपंर  कॅ प येथील ग ली म ये पे ह ंग लॉक बस वणे व दु ती करणेकामी 
मे.साई भा क शन (िन.र. .२३,२६,४६०/- (अ र  र. .तेवीस लाख स वीस हजार 
चारशे साठ) पे ा ३६.०९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१५,६१,१८३/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .२५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/२४/२०१५-१६ अ वये, . .४६ वजयनगर 
येथील संडास व मुता यांची देखभाल, दु तीची व थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.ओमकार असोिसए स (िन.र. .१३,९९,७८५/- (अ र  र. . तेरा लाख न या नव हजार 
सातशे पं याऐंशी) पे ा ३३.३० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .९,८०,३३९/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .२६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/४६/२०१५-१६ अ वये, . .५७ पंपळेगुरव 
येथील प रसरातील र यांवर ल चेस, ख डे, चर इ याद ंची खड मु म व बीबीएम 
प दतीने दु ती करणे (सन २०१५-१६) कामी मे.एस.एस. साठे (िन.र. .११,२०,४४८/- 
(अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार चारशे आ ठेचाळ स) पे ा ३५.३६ % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. . ७,६०,४७०/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 



 9

वषय .२७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३०/३६/२०१५-१६ अ वये, . .४६ काळेवाड  
वजयनगर म ये आदशनगर, पवनानगर भागात पे ह ंग लॉक बस वणे व थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.आर.बी.पमणाणी सी ड ह जन (िन.र. .१८,६६,८२६/- (अ र  
र. .अठरा लाख सहास  हजार आठशे स वीस) पे ा ४८.९८ % कमी) या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .१०,००,०७७/- 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 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .२८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/३२/२०१५-१६ अ वये, . .५६ वैदूव ती 
येथील व वध मनपा शाळा इमारतींची, सां कृितक क ाची, यायामशाळा इमारतीची, 
दवाखाना इमारतींची रंगरंगोट , देखभाल व दु तीची कामे करणे (सन १५-१६) कामी 
मे.साई भाग क शन (िन.र. .१४,००,२००/- (अ र  र. .चौदा लाख दोनशे) पे ा 
३६.०९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .९,३९,६११/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 

वषय .२९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/५१/२०१५-१६ अ वये, . .५६ वैदूव ती 
येथील प रसरातील र यांवर ल चेस, ख डे, चर इ याद ंची खड मु म व बीबीएम 
प दतीने दु ती करणे (सन २०१५-१६) कामी मे.एस.एस. साठे (िन.र. .११,२०,४००/- 
(अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार चारशे) पे ा ३६.०९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .७,५१,८५०/- 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 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .३०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/४१/२०१५-१६ अ वये, . .५७ पंपळेगुरव 
भागातील फुटपाथ, पाथवे, पे ह ंग लॉक इ यांद ची देखभाल व दु ती वषयक कामे 
करणे (सन २०१५-१६) कामी मे.एस.एस. साठे (िन.र. .११,२०,४४८/- (अ र  र. .अकरा 
लाख वीस हजार चारशे आ ठेचाळ स) पे ा ३६.३६ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .७,४८,७०६/- 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 कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .३१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/३९/२०१५-१६ अ वये, . .४८ मधील 
ना याची ठक ठकाणी दु ती करणे व नाला बेड ंग करणेकामी मे.एस.एस. साठे 
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(िन.र. .२२,४०,८८३/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे याऐंशी) पे ा 
३५.३६ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१५,२०,९३२/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 

वषय .३२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/१८/२०१५-१६ अ वये, . .४४ अशोक 
िथएटर मधील व वध र या या कडेने पदपथ वकसीत करणे व पे ह ंग लॉक वषयक 
कामे करणेकामी मे.साई भा क शन (िन.र. .१६,१०,६४४/- (अ र  र. . सोळा लाख 
दहा हजार सहाशे च वेचाळ स) पे ा ३६.०९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .१०,८०,८३१/- 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 कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .३३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३०/१३/२०१५-१६ अ वये, . .४६ काळेवाड  
वजयनगर म ये ड .पी. र यास ड हायडर बस वणेकामी मे.िशवकुमार क शन 
(िन.र. .१८,६४,३२२/- (अ र  र. .अठरा लाख चौस  हजार तीनशे बावीस) पे ा ४४.४७ 
% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१०,८७,०२१/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 

वषय .३४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३०/२१/२०१५-१६ अ वये, . .४६ काळेवाड  
वजयनगर येथे व वध ठकाणी पावसाळ  पा याची पाईप लाईन टकाणेकामी 
मे.के.कमलेश (िन.र. .१८,६७,००७/- (अ र  र. .अठरा लाख सदुस  हजार सात) पे ा 
४८.९७ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. . १०,००,३७०/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 

वषय .३५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३०/१७/२०१५-१६ अ वये, . .५४ येथील 
र क चौक ते मनपा या शाळेपयत या मु य र याचे दो ह  बाजूकड ल फुटपाथची 
दु ती व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.के.कमलेश (िन.र. . १७,५०,७००/- (अ र  
र. .सतरा लाख प नास हजार सातशे) पे ा ४६.७२ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .९,७९,४१२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
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ि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 कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .३६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३०/२९/२०१५-१६ अ वये, . .४७ म ये 
ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.आर.बी.पमणाणी सी ड ह जन (िन.र. .१८,६७,२९०/- (अ र  र. .अठरा लाख सदुस  
हजार दोनशे न वद) पे ा ४८.७८ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,०४,२४७/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .३७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३०/३७/२०१५-१६ अ वये, . .५४ 
पंपळेिनलख येथील गणेशनगर पंचशीलनगर, साठेवाडा, इंगवले आळ , ड .पी. र ता 
प रसर, जगताप डेअर  येथील अंतगत भागात पे ह ंग लॉक ची कामे करणेकामी 
मे.आर.बी.पमणाणी सी ड ह जन (िन.र. .१७,५०,६८०/- (अ र  र. . सतरा लाख 
प नास हजार सहाशे ऐंशी) पे ा ४७.७९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .९,५९,७३२/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .३८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/१२/२०१५-१६ अ वये, . .५५ पंपळे 
सौदागर येथील बळ राज कॉलनी ते नद  पा ापयत ना याम ये बेड ंग करणेकामी 
मे.साई भा क शन (िन.र. .२२,४०,८९६/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार 
आठशे शहा नव) पे ा ३६.०९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१५,०३,७६४/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .३९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/८/२०१५-१६ अ वये, . .५४  पंपळे 
िनलख येथील संडास व मुता यांची देखभाल, दु तीची व थाप य वषयक कामे करणे 
(सन २०१५-१६) कामी मे.साई भा क शन (िन.र. . १४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा 
लाख पाचशे साठ) पे ा ३६.०९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .९,३९,८५३/- 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 
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राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .४०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/२६/२०१५-१६ अ वये, . .३६ लांडेवाड  
मधील शांतीनगर येथे ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.साई भा क शन 
(िन.र. .२३,३१,५३६/- (अ र  र. .तेवीस लाख एकतीस हजार पाचशे छ ीस) पे ा 
३२.३३ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१६,५६,६३८/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 

वषय .४१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/१९/२०१५-१६ अ वये, . .३३ गवळ नगर 
मधील रामनगर, ल मीनगर, पसायदान कॉलनी, जय महारा  चौक, हुता मा चौक, 
प रसरात पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.साई भा क शन (िन.र. .२३,३१,५३६/- 
(अ र  र. .तेवीस लाख एकतीस हजार पाचशे छ ीस) पे ा ३६.३६ % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१५,५७,९७९/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .४२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३०/२३/२०१५-१६ अ वये, . .५५ 
पंपळेसौदागर येथील व वध मनपा शाळा व इतर इमारतींची रंगरंगोट , देखभाल व 
दु तीची कामे करणेकामी मे.कृ णा क शन (िन.र. .१४,००,३९२/-  (अ र  
र. .चौदा लाख तीनशे या नव) पे ा ४१.४० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .८,६१,६६१/- 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 वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .४३) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.१६.११.२०१५ ते द.२२.११.२०१५अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखा  प र क 
यांनी .मुलेप/१/का व/१५७/२०१५ द.५.१२.२०१५ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा 
तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन  करणे. 

 

वषय .४४) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.२३.११.२०१५ ते द.२९.११.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखा  प र क 
यांनी .मुलेप/१/का व/१५६/२०१५ द.५.१२.२०१५ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा 
तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 
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वषय .४५) मनपा या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागा या िन.नो. .२/६३/२०१५-१६ 
मधील अ. .४२ अ वये, भाग .३० च पाणी वसाहत येथील सदगु नगर भागात व 
प रसराम ये पे हंग लॉक टाकणे व सुधारणा करणेकामी मे.योगेश एंटर ायजेस 
(िन.र. .९,३३,४४१/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहितस हजार चारशे ए केचाळ स फ ) 
पे ा -२२.०० % कमी) या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय .४६) मनपा या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागा या िन.नो. .२/६३/२०१५-१६ 
मधील अ. .३२ अ वये, भाग .३४ ग हाणेव ती आद नाथ नगर खंडोबा माळ इ याद  
ठकाणी कॉ ंट पे हंग करणेकामी म.ेसुिनल आ णा पा सुयवंशी (िन.र. .७,००,२७३/- 
(अ र  र. .सात लाख दोनशे याह र फ ) पे ा -२९.९२ % कमी) या ठेकेदारास 
कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करण.े  

 
वषय .४७) मनपा या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागा या िन.नो. .२/६३/२०१५-१६ 

मधील अ. .५९ अ वये, भाग .३० च पाणी वसाहत म ये अंतगत कॉलनी र ते व 
मु य र यांची व इतर थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी मे.योगेश 
एंटर ायजेस (िन.र. .७,००,३३१/- (अ र  र. .सात लाख तीनशे एकतीस फ ) पे ा -
२२.०० % कमी) या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन 
करण.े  

 
वषय .४८) मनपा या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागा या िन.नो. .२/६३/२०१५-१६ 

मधील अ. .८ अ वये, भाग .२९ म ये से. .१ व ३ मधील र यांची दु ती करणे 
कामी मे.एम.पी.धो े कं शन (िन.र. .९,१०,३५०/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार 
तीनशे प नास फ ) पे ा -३०.०० % कमी) या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला 
असलेने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .४९) मनपा या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागा या िन.नो. .२/६३/२०१५-१६ 

मधील अ. .१ अ वये, भाग .२९ इं ायणीनगर मधील से. .१, २, ३ व ७ म ये 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. ह .एम.झ बाडे (िन.र. .९,१०,३५०/-(अ र  

र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे प नास फ ) पे ा - ३०.०० % कमी) या ठेकेदारास 
कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करण.े  

 
वषय .५०) मनपा या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागा या िन.नो. .२/६३/२०१५-१६ 

मधील अ. .११ अ वये, भाग .३४ मधील खडोबामाळ व इतर भागातील फुटपाथ, चबर 
व गटरची दु ती करणेकामी मे.सुिनल आ णा पा सुयवंशी (िन.र. .७,००,२७४/- (अ र  
र. .सात लाख दोनशे चौ-याह र फ ) पे ा -२९.९२ % कमी) या ठेकेदारास कामाचा 
आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .५१) मनपा या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागा या िन वदा नोट स 

.२/६३/२०१५-१६ मधील अ. .३ अ वये, भाग .३२ सॅ ड वक कॉलनी म ये 
थाप य वषयक कामे करणे व अनुशंिगक कामे करणेकामी मे.लाल दप कं शन 

(िन.र. .७,००,०००/- (अ र  र. .सात लाख फ ) पे ा -३४.९९% कमी) या ठेकेदारास 
कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करण.े  



 14
 
वषय .५२) मनपा या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागा या िन वदा नोट स 

.५/२३/२०१४-१५ मधील अ. .२२ अ वये, वॉड .३५ भोसर  गावठाण येथे मुंजाबा 
चौक व फुगे आळ  येथे न वन पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.ड .ड .क शन 
(िन.र. .७,०७,२८०/- (अ र  र. .सात लाख सात हजार दोनशे ऐंशी फ ) पे ा -८.००% 

कमी) या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे.  
 
वषय .५३) मनपा या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागा या िन वदा नोट स 

.५/२३/२०१४-१५ मधील अ. .१३ अ वये, भाग .३५ धावडे व ती येथे िशवगणेश 
माग व आनंदराव लांडगे माग येथे न वन पे ह ंग लॉक बस वणे कामी मे.ए.आर.नायडू 
(िन.र. .७,०७,२८०/- (अ र  र. .सात लाख सात हजार दोनशे ऐंशी फ ) पे ा -
५.२९% कमी) या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन 
करण.े  

 
वषय .५४) मनपा या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागा या िन वदा नोट स 

.३/१५/२०१५-१६ मधील अ. .११ अ वये, इ े य काया े ातील व मनपा या व वध 
ठकाणी व वध काय माकर ता ता पुर या व पात वनी ेपण व व ुत यव था करणे. 
(सन २०१५-१६) कामी मे. मुत  मंडळ पकर ए ड इले क स (िन.र. .९,७६,७२६/- 
(अ र  र. .नऊ लाख शह र हजार सातशे स वीस फ ) पे ा -१.६२% कमी) या 
ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .५५) पंपर  िचंचवड मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .२/१/२०१५-१६ 

अ वये भाग . १४ येथील रॅप काढून फुटपाथची दु ती कामे करणेकामी मे. स 
एंटर ायजेस (िन.र. .९,२४,३६६/- (अ र  र. .नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे सहास  
फ ) पे ा -२७.७९% कमी) या ठेकेदाराकडून  िन वदा मंजूर दराने र. .७,००,८५९/- 
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 .५६) पंपर  िचंचवड मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .२/३३/२०१५-१६ 

अ वये, भाग .१५ मधील अंतगत र यांचे चर खड करण व बी.बी.एम. प दतीने 
डांबर करण करणेकामी मे. ीकृ णा कं शन (िन.र. . ९,२४,३२२/- (अ र  र. .नऊ 
लाख चौवीस हजार तीनशे बावीस फ ) पे ा -३६.००% कमी) या ठेकेदाराकडून  िन वदा 
मंजूर दराने र. .६,२१,१४४/- 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 .५७) पंपर  िचंचवड मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .२/४०/२०१५-१६ 
अ वये भाग .८ म ये राममं दर प रसरात पे ह ंग लॉक बस वणे व दु ती वषयक 
कामे करणेकामी मे. म एंटर ायजेस िन.र. .९,२४,३७०/-(अ र  र. .नऊ लाख 
चौवीस हजार तीनशे स र फ ) पे ा-४०.७६% कमी या ठेकेदाराकडून  िन वदा मंजूर 
दराने र. .५,७४,९७७/- 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 .५८) पंपर  िचंचवड मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .२/४३/२०१५-१६ 

अ वये भाग .१५ म ये अतंगत र यांचे चरांचे ( ेनचेस) डांबर करण करणेकामी 
मे.चैताली स लायर (िन.र. .९,२४,३०६/- (अ र  र. .नऊ लाख चौवीस हजार तीनशे सहा 
फ ) पे ा -३४.५१% कमी) या ठेकेदाराकडून  िन वदा मंजूर दराने र. .६,२५,८८९/- 
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 .५९) मनपा या इ े य कायालया या थाप य वभागा या िन वदा नोट स .२/६३/२०१५-

१६ अ. .९ अ वये, भाग .३२ सॅ ड वक कॉलनी म ये गुजराथी कॉलनी संत 
तुकारामनगर व नवर  कॉलनी पर सरात थाप य वषयक व अनुशंिगक कामे 
करणेकामी मे.लाल दप कं शन (िन.र. .६,९९,९५७/- (अ र  र. .सहा लाख 
न या नव हजार नऊशे स ाव न फ ) पे ा -३५.९९% कमी) या ठेकेदारास कामाचे 
आदेश देणेत आलेले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .६०) मनपा या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागा या िन वदा नोट स 

.२/६३/२०१५-१६ अ. .३४ अ वये, भाग .३१ दघी मधील व वध ठकाणचे े नेज 
व इतर चबर र या या समपातळ त घेणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायजेस 
(िन.र. .९,१०,३६४/-(अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस  फ ) पे ा -३७.८६% 

कमी) या ठेकेदारास कामाचे आदेश देणेत आलेले अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 
वषय .६१) मनपा या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागा या िन वदा नोट स 

.२/६३/२०१५-१६ अ. .५१ अ वये, भाग .३१ दघी मधील र यावर ल राडारोडा 
उचलणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायजेस (िन.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे 
ऐंशी फ ) पे ा -४०.००% कमी) या ठेकेदारास कामाचे आदेश देणेत आलेले अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

वषय .६२) मनपा या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागा या िन वदा नोट स 
.२/६३/२०१५-१६ अ. .५८ अ वये, भाग .३३ गवळ नगर मधील र यावर ल 

फुटपाथची व गटसची सुधारणा करणेकामी मे.अटोकल िस ट स (िन.र. .९,३३,००३/- 
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(अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीन फ ) पे ा -३७.८६% कमी) या ठेकेदारास 
कामाचे आदेश देणेत आलेले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .६३) मनपा या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागा या िन वदा नोट स 

.२/६३/२०१५-१६ अ. .२३ अ वये, वॉड .२९ इं यणीनगर पर सरातील राडारोडा 
उचलणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.अटोकल िस ट स (िन.र. .९,१०,३५०/- (अ र  
र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे पं नास फ ) पे ा -३७.८६% कमी) या ठेकेदारास 
कामाचे आदेश देणेत आलेले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .६४) मनपा या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागा या िन वदा नोट स 

.२/६३/२०१५-१६ अ. .१४ अ वये, भाग .३१ दघी मधील दफनभूमी म ये भराव 
करणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.अटोकल िस ट स (िन.र. .७,००,२८०/- 
(अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी फ ) पे ा -३७.८०% कमी) या ठेकेदारास कामाचे 
आदेश देणेत आलेले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .६५) मनपा या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागा या िन वदा नोट स 

.२/६३/२०१५-१६ अ. .२४ अ वये, भाग .३३ गवळ नगर मधील रामनगर, 
ल मीनगर, च पाणी वसाहत, महा मा फुलेनगर प रसरात डांबर  र यांची दु तीची 
कामे  करणेकामी मे. लं सी कं शन ा.िल.पुणे (िन.र. .९,३३,११०/- (अ र  र. . 
नऊ लाख तेहतीस हजार एकशे दहा फ ) पे ा -२९.९९% कमी) या ठेकेदारास कामाचे 
आदेश देणेत आलेले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .६६) मनपा या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागा या िन वदा नोट स 

.२/६३/२०१५-१६ अ. .२२ अ वये, भाग .३६ लांडेवाड  एम.आय.ड .सी. व 
ािधकरण पर सरात डांबर  र यांची द ु तीची कामे करणेकामी मे. लं सी कं शन 
ा.िल.पुणे (िन.र. .९,३३,११०/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार एकशे दहा फ ) 

पे ा -३०.००% कमी) या ठेकेदारास कामाचे आदेश देणेत आलेले अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .६७) मनपा या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागा या िन वदा नोट स 

.२/६३/२०१५-१६ अ. .५० अ वये, भाग .३६ लांडेवाड  मधील ख डे पावसाळया या 
काळात कॉ ड िम स व हॉट िम स प दतीने भरणेकामी मे. ल सी कं शन 
ा.िल.पुणे (िन.र. .९,३२,९२०/- (अ र  र. .नऊ लाख ब ीस हजार नऊशे वीस फ ) 

पे ा -२९.९९% कमी) या ठेकेदारास कामाचे आदेश देणेत आलेले अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .६८) मनपा या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागा या िन वदा नोट स 

.२/६३/२०१५-१६ अ. .५७ अ वये, भाग .३३ गवळ नगर मधील ख डे 
पावसाळया या काळात कॉ ड िम स व हॉट िम स प दतीने भरणेकामी मे. लं सी 
कं शन ा.िल.पुणे (िन.र. . ९,३२,९२०/- (अ र  र. .नऊ लाख ब ीस हजार नऊशे 
वीस फ ) पे ा -२९.९९% कमी) या ठेकेदारास कामाचे आदेश देणेत आलेले अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .६९) मनपा या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागा या िन वदा नोट स 
.२/६३/२०१५-१६ अ. .२ अ वये, भाग .३४ म ये डांबर  र यांची दु तीची कामे 

करणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .९,१०,३६०/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार 
तीनशे साठ फ ) पे ा -२४.६०% कमी) या ठेकेदारास कामाचे आदेश देणेत आलेले 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .७०) मनपा या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागा या िन वदा नोट स 

.२/६३/२०१५-१६ अ. .४ अ वये, भाग .३२ सॅड वक कॉलनी म ये डांबर  र यांची 
दु तीची कामे करणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात 
लाख दोनशे ऐंशी फ ) पे ा -२३.९९% कमी) या ठेकेदारास कामाचे आदेश देणेत आलेले 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .७१) मनपा या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागा या िन वदा नोट स 

.२/६३/२०१५-१६ अ. .१८ अ वये, भाग .३० च पाणी वसाहत येथे दु तीची कामे 
डांबर करणाने करणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .७,००,२३९/- (अ र  र. .सात लाख 
दोनशे एकोणचाळ स फ ) पे ा -२४.६०% कमी) या ठेकेदारास कामाचे आदेश देणेत 
आलेले अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय .७२) मनपा या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागा या िन वदा नोट स 

.२/६३/२०१५-१६ अ. .५ अ वये, भोसर  गावठाण येथील बडकेवाडयाजवळ ल जुने 
व छतागृह पाडून भाजी मंडई जवळ ल मोकळया जागेत नवीन व छतागृह बांधणेकामी 

मे.अशफाक स ार शेख (िन.र. .९,४२,५७६/- (अ र  र. .नऊ लाख बेचाळ स हजार 
पाचशे शह र फ ) पे ा -५.००% कमी) या ठेकेदारास कामाचे आदेश देणेत आलेले 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .७३) मनपा या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागा या िन वदा नोट स .२/६३/२०१५-

१६ अ. .५२ अ वये, भोसर  धावडेव ती येथे मुजावर यांचे घरा जवळ ल मनपाचे जुने 
व छतागृह पाडून नवीन व छतागृह बांधणेकामी मे.अशफाक स ार शेख 

(िन.र. .९,४२,५७६/-(अ र  र. .नऊ लाख बेचाळ स हजार पाचशे शहा र) पे ा -७.००% 

कमी) या ठेकेदारास कामाचे आदेश देणेत आलेले अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 
वषय .७४) पं.िचं.मनपाचे िनवडणुक वभागास आव यक रा ीय लोकसं या न दवह  अ ावतीकरण 

कामकाजाकर ता NPR चे फॉम १,००,००० नग यापुव चे ई िन वदा सुचना . 
२२/०१/२०१४-१५ चे मंजुर दरानुसार मे. वजय मु णालय, पुणे यांचेकडून आव यक 
मागणीनुसार छपाई कामी येणारा एकुण खच र. . ३८,०००/- (अ र  र. .अडतीस हजार 
फ ) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .७५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/६१/२०१५-१६ अ वये, . .४ मथुरा 

वी स ते नेहा इ ट यूट र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे. ल सी क शन ा.िल. (िन.र. .२३,३४,२६७/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस 
हजार दोनशे सदुस ) पे ा ३३.३३ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. . 
१६,३४,०६९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
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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 कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .७६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/५२/२०१५-१६ अ वये, . .१ तळवडे 
पीनगर भागातील गणेशनगर, स ुंगी, गणेश, समथ हौ. सोसायट  भागातील र ते 

डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन ा.िल. (िन.र. .२२,४०,८६५/- (अ र  
र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे पास ) पे ा ३३.३३ % कमी) या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .१५,६८,६८४/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .७७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/५३/२०१५-१६ अ वये, . .२ वेणीनगर 

येथील डांबर  र ते दु तीची अ याव यक कामे करणेकामी मे. ल सी क शन 
ा.िल. (िन.र. .२२,३०,२९३/- (अ र  र. .बावीस लाख तीस हजार दोनशे या णव) पे ा 

३३.३३ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१५,६१,२८३/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 
वषय .७८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/५७/२०१५-१६ अ वये, . .४ 

सुदशननगर पर सरातील र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ल सी 
क शन ा.िल. (िन.र. .२३,३४,२६७/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे 
सदुस ) पे ा ३३.३३ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१६,३४,०६९/- 
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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .७९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/७०/२०१५-१६ अ वये, . .३ 

िचखलीमधील मोरेव ती येथील शांती सोसायट  व मोरया हौ. सोसायट  येथील र ते 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन ा.िल. 
(िन.र. .२२,४०,७३७/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार सातशे सदतीस) पे ा 
३३.३३ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१५,६८,५९४/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
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दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 
वषय .८०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/६४/२०१५-१६ अ वये, . .१ पीनग 

तळवडे भागातील र ते वकसीत करणेकामी मे. ल सी क शन ा.िल. 
(िन.र. .२२,४०,८६५/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे पास ) पे ा 
३३.३३ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१५,६८,६८४/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

वषय .८१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/१६/२०१५-१६ अ वये, . .३ िचखली 
येथील डांबर  र ते करकोळ दु तीची अ याव यक कामे करणेकामी मे. ल सी 
क शन ा.िल. (िन.र. .२२,४०,७३७/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार 
सातशे सदतीस) पे ा ३३.३३ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१५,६८,५९४/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .८२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/५/२०१५-१६ अ वये, . .३ िचखली 

मधील मोरेव ती येथील नायर कॉलनी व यशवंत कॉलनी येथील र ते हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन ा.िल. (िन.र. .२२,४०,७३७/- (अ र  
र. .बावीस लाख चाळ स हजार सातशे सदतीस) पे ा ३३.३३ % कमी) या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .१५,६८,५९४/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .८३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/१/२०१५-१६ अ वये, . .४ तुळजाभवानी 

मंद र ते पाईनरोड र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ल सी 
क शन ा.िल. (िन.र. .२२,४०,८९६/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे 
शहा णव) पे ा ३३.३३ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१५,६८,७०६/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
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अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .८४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/२८/२०१५-१६ अ वये, . .२ वेणीनगर 

येथील डांबर  र ते दु तीची अ याव यक कामे करणेकामी मे. ल सी क शन 
ा.िल. (िन.र. .२२,३७,९३६/- (अ र  र. .बावीस लाख सदतीस हजार नऊशे छ ीस) 

पे ा ३३.३३ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१५,६६,६३४/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .८५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/१९/२०१५-१६ अ वये, . .२ वेणीनगर 

येथील हे ेवाड  मधील उव रत र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे. ल सी क शन ा.िल. (िन.र. .२२,४०,७३७/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स 
हजार सातशे सदतीस) पे ा ३३.३३ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१५,६८,५९४/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .८६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/२७/२०१५-१६ अ वये, . .१ तळवडे 

गावठाण मधील मनपा शाळेमधील उवर त थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.राहुल 
क शन (िन.र. .२२,४०,८०४/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे चार) 
पे ा ४०.०० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१४,११,७०७/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 
वषय .८७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/७२/२०१५-१६ अ वये, . .५ कुदळवाड -

जाधववाड  मधील िचखली गावठाण ते देवी आई मं दर र ता करणेकामी मे.जयराम  
क शन (सितश जयराम मंगळवेढेकर) (िन.र. .२२,४०,५७१/- (अ र  र. .बावीस 
लाख चाळ स हजार पाचशे ए काह र) पे ा ४५.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .१२,७०,६३९/- 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 कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .८८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/४६/२०१५-१६ अ वये, . .२८ म ये 

MIDC ह तील र यां या साईड प या खोदाई व दु त फिलंग न वकिसत 
करणेकामी मे.जयराम  क शन (सितश जयराम मंगळवेढेकर) (िन.र. .१४,००,५६०/- 
(अ र  र. . चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा ४४.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .८,०८,९७०/- 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 कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .८९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/३/२०१५-१६ अ वये, . .५ म ये शंकर 

मोरे िनवास ते महादेव मं दर पयत या र या या भागासह त या या र याचे जोड 
र ते वेटिम स, जी एस बी, बी बी एम प दतीने वकिसत करणेकामी मे.जयराम  
क शन (िन.र. .२२,४०,८९६/- (अ र  र. . बावीस लाख चाळ स हजार आठशे 
शहा णव) पे ा ४३.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१३,१७,८८२/- 
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 याचेंबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .९०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/२९/२०१५-१६ अ वये, . .१ तळवडे 

पीनगर भागातील पीनग, नविनमाण, संगम सोसायट  भागातील र ते डांबर करण 
करणेकामी मे.एच.सी. कटा रया (िन.र. .२२,४०,८६५/- (अ र  र. . बावीस लाख चाळ स 
हजार आठशे पास ) पे ा ३३.५० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१५,६४,६८४/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .९१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२०१५-१६ मधील अ. .५३ अ वये, भाग 

.१६ पांडूरंगबुवा काळभोर संकुलाम ये फिनचर कामे करणे व गा यांची व हॉलची 
दु ती करणेकामी मे.हरेशकुमार रामदास गायकवाड (िन.र. .१६,८०,६६४/- अ र  
र. .सोळा लाख ऐंशी हजार सहाशे चौस  फ ) पे ा २२.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .१३,५८,९९३/- 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. 
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वषय .९२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/१८/२०१५-१६ मधील 

अ. .२६ अ वये, भाग .१८ साईनगर व मामुड  भागातील अंतगत र ते हॉटिम स 
प तीने डांबर करण करणेकामी मे.लोणावळा क शन (िन.र. .५६,०२,२४१/- अ र  
र. .छप न लाख दोन हजार दोनशे ए केचाळ स फ ) पे ा ३४.९९% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .३८,२४,११८/- 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. 

 
वषय .९३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/१८/२०१५-१६ मधील 

अ. .३६ अ वये, भाग .१७ येथील हाळसाकांत चौक ते संभाजी चौक या र याचे  
डांबर करण करणेकामी मे.लोणावळा क शन (िन.र. .३५,०१,३२०/- अ र  
र. .प तीस लाख एक हजार तीनशे वीस फ ) पे ा ३४.९९% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजुर दराने र. .२३,९०,०१९/- 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. 

 
वषय .९४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/१८/२०१५-१६ मधील 

अ. .१८ अ वये, भाग .१७ येथील हाळसाकांत चौक ते रे वे लाईन या र याचे  
डांबर करण करणेकामी मे.लोणावळा क शन (िन.र. .३५,०१,३२०/- अ र  
र. .प तीस लाख एक हजार तीनशे वीस फ ) पे ा ३५.२१% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजुर दराने र. .२३,८१,९३०/- 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. 

 
वषय .९५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/१८/२०१५-१६ मधील 

अ. .२४ अ वये, भाग .१९, आदशनगर कवळे भागातील अंतगत र ते हॉटिम स 
प तीने वकिसत करणेकामी मे.लोणावळा क शन (िन.र. .९३,३६,७९०/- अ र  
र. . या णव लाख छ ीस हजार सातशे न वद फ ) पे ा ३५.९९% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .६२,७५,३०३/- 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. 
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वषय .९६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/१८/२०१५-१६ मधील 
अ. .३५ अ वये, भाग .१८, वकासनगर व कवळे भागातील अंतगत र ते हॉटिम स 
प तीने डांबर करण करणेकामी मे.लोणावळा क शन (िन.र. .९३,३७,०६८/- अ र  
र. . या णव लाख सदोतीस हजार अडुस  फ ) पे ा ३४.९९% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजुर दराने र. .६३,७३,५२९/- 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. 

 
वषय .९७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/१८/२०१५-१६ मधील 

अ. .३३ अ वये, भाग .१९, वा हेकरवाड  मधील कवळे, रावेत व वा हेकरवाड  
भागातील व वध ठकाणचे मु य र ते व अंतगत र ते डांबर करण करणेकामी 
मे.लोणावळा क शन (िन.र. .३५,००,९६७/- अ र  र. .प तीस लाख नऊशे सदुस  
फ ) पे ा ३४.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .२३,८९,७७८/- 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. 

 
वषय .९८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/१८/२०१५-१६ मधील 

अ. .२७ अ वये, भाग .१८ मधील गहुंजे ह लगतचा उव रत र ता व भागातील 
अंतगत व मु य र ते हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी मे.लोणावळा क शन 
(िन.र. .१,८६,७४,१३६/- अ र  र. .एक कोट  शहाऐंशी लाख चौ-याह र हजार एकशे 
छ ीस फ ) पे ा ३४.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .१,२७,४७,०५९/- 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. 

 
वषय .९९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/१८/२०१५-१६ मधील 

अ. .२८ अ वये, भाग .१७ येथील संत ाने र चौक ते संभाजी चौक स हस 
र याचे डांबर करण करणेकामी मे.लोणावळा क शन (िन.र. .४६,२१,८००/- अ र  
र. .शेहेचाळ स लाख एकवीस हजार आठशे फ ) पे ा ३४.९९% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजुर दराने र. .३१,५४,८६४/- 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. 

 



 24

वषय .१००) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .मु यालय/HO/१४/२०१५-१६ मधील अ. .०२ 
अ वये, शहर झोपडप ट  पुनवसन अंतगत अजंठानगर येथील क पाम ये थाप य 
वषयक दु तीची कामे करणेकामी मे.हष ए टर ायजस (िन.र. .२३,३३,७९८/- अ र  
र. .तेवीस लाख तेहतीस हजार सातशे अ या णव फ ) पे ा १५.००% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .२०,८२,९१५/- 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 .१०१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/१८/२०१५-१६ मधील 

अ. .७ अ वये, भाग .१७ येथील संभाजी चौक ते रे वे लाईन पयत या स हस 
र याचे डांबर करण करणेकामी मे.लोणावळा क शन (िन.र. .३५,०१,३२०/- अ र  
र. .प तीस लाख एक हजार ितनशे वीस फ ) पे ा ३५.२१% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजुर दराने र. .२३,८१,९३०/- 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. 

 
वषय .१०२) मनपाचे आरो य वभागास वॉटर  यु रन काटज खरेद कामी ई-िन वदा .२५/२०१५-१६ 

अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते. याम ये ा  िन वदाकारांपैक  
मे.वे ट को ट एंटर ायजेस ा.िल. यांचे वॉटर  यु रन काटजचे कमी क न दलेले 
लघु म दर र. .२५००/- . नग ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने आरो य 
वभागास एकूण २०० नग वॉटर  यु रन काटज खरेद कामी एकूण र. .५,००,०००/- 
इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य दर एकूण 
र. .५,२०,०००/- पे ा ३.८४% ने कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस मा यता दलेली 
असून यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .१०३) मनपा या ब े य कायालय, पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१५-१६ मधील 

अ. .७ अ वये, ब े य तरावर सन २०१५-१६ साठ  ल मणनगर प रसरात 
पाणीपुरवठा वषयक कामांची देखभाल व दु ती करणेकामी मे.िस े र क शन 
(िन.र. .५,६०,६७२/- अ र  र. .पाच लाख साठ हजार सहाशे बहा र फ ) पे ा 
३४.००% कमी या ठेकेदाराकडून 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. 

 
वषय .१०४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह तील मो या मृत जनावरांची व हेवाट लावणेकामी 

मे. द लीवाला ऍ ड स स, पुणे-२, यां यामाफत कर यास मा. थायी सिमती सभेने ठराव 
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.१०९७३ द.१०/०३/२०१५ रोजी मा यता दलेली आहे. याची कामाची मुदत 
द.३१/०६/२०१५ रोजी संपलेली आहे. सदरचे कामकाज हे अ याव यक सेवेत मोडत 
अस याने आ ण आरो याचे ने मह वाचे अस याने तसेच ई-टडर या पुण हो यास 
काह  कालावधी लागणार अस याने मे. द लीवाला ऍ ड स स या ठेकेदारास जु या दराने 
र. .६८,०००/- ितमहा मृत जनावरांची व हेवाट लावणेकामी द.०१/०७/२०१५ पासुन 
न वन सं थेची नेमणुक होईपयत पुव या दराने कामकाज करणेक रता मुदतवाढ देणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१०५) मनपा या ब े य कायालय, व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१५-१६ मधील अ. .११ 

अ वये, भाग .५३ मधील दवाब ी यव थेची तसेच फडर पलसची वा षक प तीने 
देखभाल व दु ती करणेकामी मे.शमा इले क स (िन.र. .५,९९,९९८/- अ र  र. .पाच 
लाख न या णव हजार नऊशे अ या णव फ ) पे ा ४४.००% कमी या ठेकेदाराकडून 
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. 

 
वषय .१०६) मनपा या ब े य कायालय, व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१५-१६ मधील अ. .१९ 

अ वये, भाग .५० मधील दवाब ी यव थेची तसेच फडर पलसची वा षक प तीने 
देखभाल व दु ती करणेकामी मे.शमा इले क स (िन.र. .५,९९,९९८/- अ र  र. .पाच 
लाख न या णव हजार नऊशे अ या णव फ ) पे ा ४४.००% कमी या ठेकेदाराकडून 
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. 

 
वषय .१०७) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .७/२०१५-१६ मधील अ. .२१ अ वये, 

आकुड  मैलाशु करण क ांतगत भाग .१२ कै.मधुकरराव पवळे हाय कुल प रसरात 
आव यकतेनुसार भुयार  गटर निलका टाकणेकामी मे.देव क शन 
(िन.र. .२९,९९,९५९/- अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार नऊशे एकोणसाठ 
फ ) पे ा ३५.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .२०,४७,४७२/- 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. 

 
वषय .१०८)  मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .७/२०१५-१६ मधील अ. .१८ अ वये, 

सांगवी/दापोड  मैलाशु करण क ांतगत भाग .५९,६० मधील पवना व मुळा नद  
कडे या मु य ेनेज लाईनम ये सुधारणा करणे व आर.सी.सी. चबर करणेकामी 
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मे.संक प क शन (िन.र. .२९,९८,५१३/- अ र  र. .एकोणतीस लाख अ या णव 
हजार पाचशे तेरा फ ) पे ा २८.०१% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .२२,६६,५६१/- 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. 

 
वषय .१०९)  Software Technology Parks of India (STPI)  हंजवड , पुणे या क  शासक य सं थे या         

Primary Data Centre म ये म.न.पा.चे १० नग (Dell Make Server) दोन नग Server Rack 

42U Size  म ये Host करणेकर ता र. .१२,००,०००/- व Bandwidth 12 Mbps (1:1) 

 र. .४,३२,०००/- वा षक तसेच ३० नग IP Adress र. .३०,०००/- असा एकूण वा षक 
र. .१६,६२,०००/- (अ र  र. .सोळा लाख बास  हजार फ ) अिधक कर इत या 
रकमे या खच क न द.०४/०१/२०१६ पासून १ वष कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस  
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .११०)  मनपा या वृ संवधन वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१५-१६ अ वये, देहू आळंद  (पालखी 

माग) र याचे दुतफा झाडांची लागवड व र याम ये दुभाजक सुशोिभकरण करणेकामी 
मे.स द छा क शन (िन.र. .१,२७,६९,६६८/- अ र  र. .एक कोट  स ावीस लाख 
एकोणस र हजार सहाशे अडुस  फ ) या ठेकेदाराची िन वदा ह  सवात कमी दराची 
िन वदा (-०.१०%) वकृत करणेत आली असून यांचेशी करारनामा क न घेणेस व 

तुत कामी येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
(िन वदा र. . १,२७,५६,८९८/-) 

 
वषय .१११)  मनपा या आरो य मु य कायालयाकड ल ब व क े ीय कायालयाकडे मे. सा व ी म हला 

वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया., यांचेकडून घरोघरचा कचरा गोळा करणेकामी 
उपल ध म.न.पा. चे Tata Ace वाहनांवर दनांक २५/११/२०१५ पासून ०१ म हने 
कालावधीसाठ  तावात नमुद माणे कामगार उपल ध करणेस व याकामी येणारे य  
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .११२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/३८/२०१५-१६ अ वये, भाग . ५ 

कुदळवाड -जाधववाड , मधील कुदळवाड  जाधववाड , पवारव ती, हरगुडेव ती, 
िचंतामणनगर से टर नं. १३,१६ पंतनगर येथील र यावर ल चरांचे व ख यांचे खड करण 
व बी.बी.एम. करणेकामी मे. ीगणेश क शन (िन.र. .२२,४०,५७२/- अ र  
र. .बावीस लाख चाळ स हजार पाचशे बहा र फ ) पे ा ३९.९९% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजुर दराने र. .१४,११,७९६/- 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 आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .११३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/५५/२०१५-१६ अ वये, भाग .२ 
वेणीनगर मधील बालाजी इं लश कुल ते मु य तळवडे र याला जोडणारा २४.०० 

मी. ड . पी. र ता वकिसत करणेकामी (३५०) मे. ीगणेश क शन 
(िन.र. .१३,९६,४३७/- अ र  र. .तेरा लाख शहा णव हजार चारशे  सदतीस फ ) पे ा 
३८.१०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .९,०७,६१४/- 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 आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 
वषय .११४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/२६/२०१५-१६ अ वये, भाग .३ 

िचखली मधील मोरेव ती मधील साई व मिनषा सोसायट  येथे टॉमवॉटर लाईन 
टाकणेकामी मे. ी क शन शैल  िशवाजी फलके (िन.र. .२२,४०,७७७/- अ र  
र. .बावीस लाख चाळ स हजार सातशे स याह र फ ) पे ा ३८.३८% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१४,४९,८०५/- 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 
याचेंबरोबर कामाचा करारनामा क न आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 
वषय .११५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/७१/२०१५-१६ अ वये, भाग .२ 

वेणीनगरम ये थाप य वषयक दु ती देखभालीची व सुधारणांची कामे करणेकामी 
मे. ीकृपा ए टर ायझेस (िन.र. .२०,९९,५४७/- अ र  र. .वीस लाख न या णव हजार 
पाचशे स ेचाळ स फ ) पे ा ४३.०१ % कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .१२,५६,३५८/- 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 आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .११६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/६८/२०१५-१६ अ वये, भाग .१५ 

द वाड  अंतगत संत तुकाराम यापार संकुल येथे थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे. व ा ए टर ायझेस (िन.र. .१२,६०,२५०/- अ र  र. . बारा लाख साठ हजार दोनशे 
प नास फ ) पे ा २५.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .९,७९,३४७/- 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 आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .११७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/६४/२०१५-१६ अ वये, भाग .१० मधील 

मनपा शाळेची देखभाल दु ती व सुधारणाची कामे करणेकामी मे. व ा ए टर ायझेस 
(िन.र. .१४,००,४१७/- अ र  र. . चौदा लाख चारशे सतरा फ ) पे ा २०.००% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .११,७६,३५०/- 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 आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 
वषय .११८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/७२/२०१५-१६ अ वये, भाग .१५ म ये 

व छतागृहाची दु तीची कामे करणेकामी मे. व ा ए टर ायझेस (िन.र. .७,००,०७९/- 
अ र  र. . सात लाख एकोणऐंशी फ ) पे ा २७.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजुर दराने र. .५,२९,३३३/- 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 आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .११९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/६/२०१५-१६ अ वये, फ े ीय 
कायालया या अख यार त अित मण काढणे, हातगाड , पथार वाले यां यावर कारवाईसाठ  
यं सामु ी पुर वणेकामी मे.सुयोगराज क ट शन (िन.र. .२२,३९,९३२/- अ र  र. . 
बावीस लाख एकोणचाळ स हजार नऊसे ब ीस फ ) पे ा ३९.९९% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजुर दराने र. .१४,११,३९२/- 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 आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे 

 
वषय .१२०) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१५-१६ मधील अ. .५ अ वये, अ 

े ीय कायालय . .१४ भ  श  प रसरातील दवाब ी यव थेची देखभाल दु ती 
करणेकामी मे.सनशाईन इले कल (िन.र. .११,९९,४७२/- (अ र  र. .अकरा लाख 
न या नव हजार चारशे बहा र) पे ा ४१.७८ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचे आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .१२१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/४१/२०१५-१६ अ वये, . .२८ म ये 
रसरंग चौक ते अंतर  सोसायट  व सुखवली पाक प रसरातील र ते डांबर करण 
करणेकामी मे.एच.सी. कटा रया (िन.र. .१४,००,४९५/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे 
पं या नव) पे ा ३२.२० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .९,९७,०१२/- 
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 
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झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .१२२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/१८/२०१५-१६ अ वये, . .१ तळवडे 
पीनगर प रसरातील MIDC भागात र यांचे डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी. कटा रया 

(िन.र. .२२,४०,८६५/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे पास ) पे ा 
३३.५० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१५,६४,६८४/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 

वषय .१२३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/९/२०१५-१६ अ वये, . .१ तळवडे 
पीनगर म ये ीराम, कोयना सोसाय यां या प रसरातील र यांचे डांबर करण 

करणेकामी मे.एच.सी. कटा रया (िन.र. .२२,४०,८६५/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स 
हजार आठशे पास ) पे ा ३३.५० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१५,६४,६८४/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .१२४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/६२/२०१५-१६ अ वये, . .४ कृ णानगर 
मधील मंजूर गतीरोधक डांबर करणाने बन वणेकामी मे.एच.सी. कटा रया (िन.र. . 
२३,३४,२६७/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनसे सदुस ) पे ा ३२.१० % 

कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१६,६४,२१६/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 

वषय .१२५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/४७/२०१५-१६ अ वये, . .४ पुणानगर 
व िशवतेजनगर मधील अंतगत र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे.एच.सी. कटा रया (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा 
३२.२१ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .९,९६,९१२/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 
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वषय .१२६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/५६/२०१५-१६ अ वये, . .४ पुणानगर 
व िशवतेजनगर र यांचे साईडप ट चे ं द करण क न ाऊट ंग करणेकामी मे.एम.पी. 
धो े क शन (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा 
४७.५१ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .७,७१,९१२/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 

वषय .१२७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/१४/२०१५-१६ अ वये, . .३ िचखली 
येथील धमराजनगर येथील उवर त र ते खड करण व बीबीएम प दतीने बुज वणेकामी 
मे.एम.पी.धो े क शन (िन.र. .२२,४०,८२३/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार 
आठशे तेवीस) पे ा ४८.९९% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१२,००,१९६/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .१२८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/६६/२०१५-१६ अ वये, . .२ वेणीनगर 
टॉवर लाईन या कडेने खड मु माचे र ते करणेकामी मे.एम.पी.धो े क शन (िन.र. . 
१३,९६,९२६/- (अ र  र. .तेरा लाख शहा नव हजार नऊशे स वीस) पे ा ४८.५१% कमी) 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .७,५५,२४१/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 

वषय .१२९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/६०/२०१५-१६ अ वये, 
. .१ तळवडे मधील आव यक या ठकाणी कॉ ट पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे. 

SHIVKUMAR CONSTRUCTION (िन.र. .१४,००,१९१/- (अ र  र. .चौदा लाख एकशे 
ए या नव) पे ा ३०.०० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१०,२९,१४०/- 
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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .१३०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/७६/२०१५-१६ अ वये, 
. .३ मधील मोरेव ती मधील साने कॉलनी व ीगणेश हौ. सोसा.  मधील उवर त 
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ठकाणी कॉ ट पे ह ंग लॉक करणेकामी M/S. NIRMAN CONSTRUCTION (िन.र. . 
१४,००,१९१/- (अ र  र. .चौदा लाख एकशे ए या नव) पे ा ३०.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१०,२९,१४०/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 

वषय .१३१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/५९/२०१५-१६ अ वये, 
. .५ कुदळवाड  जाधववाड  भागात पे ह ंग लॉक टाकणेकामी M/S. NIRMAN 

CONSTRUCTION (िन.र. .११,२०,४४०/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार चारशे 
चाळ स) पे ा २८.८९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .८,३६,५८२/- 
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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .१३२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/६/२०१५-१६ अ वये, 
. .९ मधील संभाजीनगर येथील मनपा इमारती देखभाल दु तीची कामे करणेकामी 

M/S. SHIVKUMAR CONSTRUCTION (िन.र. .१४,००,५५४/- (अ र  र. .चौदा लाख 
पाचशे चोप न) पे ा ३०.०० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,२९,४०७/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .१३३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/२२/२०१५-१६ अ वये, 
. .२ सहयोगनगर पीनगर मधील उषःकाल, ल मी, घारजाई हौ. सोसा. म ये 
ठक ठकाणी कॉ ट लॉक बस वणेकामी M/S. K KAMLESH (िन.र. .१४,००,२७९/- 
(अ र  र. .चौदा लाख दोनशे एकोणऐंशी) पे ा ३०.१८ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. . १०,२६,५५९/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .१३४) नगरसिचव 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. 
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वषय .१३५) ब े ीय कायालय थाप य वभागाचे “थेरगाव भाग . ५० म ये सुनधाम शेजार  
१८ मी ड .पी. र यास थेरगाव िचंचवड पुल बांधणे”  चे कामास क प यव थापन 
स लागार मे. एस.एन. भोबे अँ ड असोिसएटस ्  ा. िल. यांची िन वदापुव आ ण िन वदा 
प ात कामे कऱ यासाठ  नेमणुक क न िनयोजनबाबतचा ताव मा यतेकामी सादर. 
तसेच सदरचा ताव मा यतेनंतर क प यव थापन स लागार मे. एस.एन. भोबे अँ ड 
असोिसएटस ्  ा. िल. यांना देणेत येणा-या मनपा िनयमावलीनुसार हणजेच २.३५% 
(िन वदापुव कामकाज – १%आ ण िन वदा प ात कामकाज – १.३५% ) असा देयक देय 
राह ल. िन वदा पुव कामकाजाम ये टोपो ा फकल स ह करणे, ॉ फक स ह करण,े 

जी.ए.ड . (General Arrangement Drawing) व ड .पी. ो ह जनसह एल से शन व 
काटछेद तयार कऱणे., अंदाजप क व िन वदा संच तयार कऱणे., अंदाजप क व (DTP) 

िन वदा मसुदा तयार करणे,  िन वदा पूव सभेचे कामे (NIT) िन वदांचे मु यांकन व तुलना 
िशफारस करणे, Soil Investigation इ. बाबींचा समावेश राह ल. तसेच िन वदा प ात 
कामकाजाम ये तां क या आराखडया माणे काम क न घेणे, कामाचे मोजमाप घेऊन 
देयक तयार कऱणे, क पा या दैनं दन कामांवर य  देखरेख कऱणे, िन वदा 
िनदशानुसार गुणव ा तपासणी कऱणे, व वध कामांसाठ  व वध खा यां या सम वय 
बैठका घेणे इ. बाबींचा समावेश राह ल. तर  वर ल सव बाबींचा अनुभव असणारे आ ण 
मनपा या तां क स लागार पॅनेलवर ल मे.एस.एन. भोबे अँ ड असोिसएटस ्  ा. िल. 
यांची िन वदा पुव आ ण िन वदा प ात कामासाठ  (िन वदापुव कामकाज – १% दराने 
आ ण िन वदा प ात कामकाज –१.३५%दराने) क प यव थापन स लागार हणून 
नेमणूक क न िनयोजन करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय .१३६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड  क रता सन २०१५-१६ 
चे मुळ अंदाजप काम ये िश णापोट  खच या लेखािशषावर र. .१५,००,०००/- तरतुद 
करणेत आलेली असुन तुत लेखामधुन आज अखेर र. .१३,०७,३८५/- खच झालेला 
असून र. .१,९२,६१५/- िश लक आहे. तुत लेखािशषामधुन ामु याने MS-CIT 

क ावर ल कायरत कमचा-यांना मानधन अदा करणेत येते. माहे जुन व स टबर २०१५ 
MS-CIT बॅचचे िश क व इतर कमचा-यांचे मानधनाचे बील र. .४,६०,९६४/- लं बत 
असुन यापुढ ल कालावधीसाठ  तुत लेखािशषावर र. .३,००,०००/- खच अपे त 
अस याने एकुण र. .६,००,०००/- तरतुद वग करणे आव यक आहे. औ ोिगक िश ण 
सं था मोरवाड  कड ल सन २०१५-१६ चे मुळ अंदाजप काम ये बोनस तथा सानु ह 
अनुदान लेखािशषावर र. .३८,००,०००/- तरतुद करणेत आलेली असुन यामधुन 
र. .२९,७८,२४९/- खच झालेला आहे व र. . ८,२१,७५१/- िश लक  आहे. तसेच यापुढे 

तुत लेखािशष मधुन काह ह  खच होणार नाह . सबब महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम मधील कलम १०३ सह शेडयुल ल चॅ टर ७ अ वये औ ोिगक िश ण 
सं था मोरवाड कड ल बोनस तथा सानु ह अनुदान लेखािशषामधील र. .६,००,०००/- 
तरतुद “ िश णापोट  खच” या लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .१३७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने गु वार, द.१० डसबर २०१५ रोजी मानवी 
ह क दन साजरा कर यात येणार आहे. यािनिम  लोकशाह र अ णा भाऊ साठे 
सां कृितक भवन पधा प र ा क , यमुनानगर, िनगड  येथे या यानाचे आयोजन 
कर यात आलेले आहे. या काय मांतगत यांचे मानधन खचासाठ  र. .५,०००/- (अ र  
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र. . पाच हजार फ ) इतका खच अपे त आहे. उपरो  माणे मानवी ह क 
दनािनिम  थेट प दतीने करावया या खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .१३८) मनपा या क े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/५/२०१५-१६ अ वये, 
भाग .६० म ये भाग तरावर करकोळ देखभाल दु तीची कामे करणे (सन २०१४-

१५) कामी मे.साई भा क शन (िन.र. .८,४०,३३६/- (अ र  र. .आठ लाख चाळ स 
हजार तीनशे छ ीस) पे ा ४१.०४ % कमी) या ठेकेदाराकडून िनयमानुसार व िन वदा 
अट  शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .१३९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/५/६०/१५-१६ अ वये, 
. .८ म ये व छतागृहांची दु तीची कामे करणेकामी मे. दपक बाळकृ ण जाधव 

(िन.र. . १६,१०,६४४/- (अ र  र. .सोळा लाख दहा हजार सहाशे च वेचाळ स) पे ा 
२३.५५ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१२,९२,९०४/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 
वषय .१४०) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .१४/२०१४-१५ अ वये पुणे मुंबई र यावर ल 

मेगा माट फुगेवाड  ते हॅ रस ीज दापोड  उवर त वृ ारोपण/सुशोिभकरण करणे कामाचा 
कालावधी ५ म हने व यापुढे २ म हने देखभाल, मे.िनसग लॅड केप स हसेस (िन.र. . 
१५,२४,७७२/- (अ र  र. .पंधरा लाख चोवीस हजार सातशे बाह र) या ठेकेदाराची 
िन वदा ह  सवात कमी दराची िन वदा (२०.९९%) कमी दराची िन वदा मंजूर दराने 
िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन राहून काम क न घेणेस व य  येणा-या 
खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१४१) मनपा या उ ान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .१५/२०१५-१६ कर ता मनपाचे उ ान 

वभागासाठ  फायबर कंु डया खरेद  करणेकर ता मे.एन.ड .ए. लासटेक कोटेशन नोट स 
र. .१,९८,३७५/- (अ र  र. .एक लाख अ या णव हजार तीनशे पं याह र) 
अंदाजप क य दरापे ा (१०.५०%) ने कमी कोटेशन वकृत करणेत आले असून कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१४२) मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयातील कामाचा याप पाहता मागील ६ 

म ह यात मानधनावर जे कमचार  नेमलेले आहेत. यांची मुदत द. २५/१२/२०१५ रोजी 
संपु ात येत अस याने तावा सोबतचे प  ‘अ’ म ये नमूद केले या पदांसाठ  
दश व या माणे िनयु  केलेले मानधनावर ल हाऊसमन, र ज ार यांना वशेष बाब 
हणून द. २६/१२/२०१५ रोजी एक दवस सेवा खंड त क न द. २७/१२/२०१५ पासून 
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द. २४/३/२०१६ पयत पुढे ३ म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

 
वषय .१४३) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१४/२०१५-१६ मधील अ. .१५ अ वये, 

वॉड .६४ मधील दवाब ी यव थेचे उजा बचती या अनुषंगाने नूतनीकरण करणेकामी 
मे.कमल इले कल एंटर ायजेस (िन.र. .९२,२४०/- (अ र  र. . या णव हजार दोनशे 
चाळ स) पे ा ३६.४० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१४४) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१०/२०१५-१६ मधील अ. .१७ अ वये, 

. .६२ मधील कंुदननगर, ग ली नं.२, व फुगेवाड  मधील फुगे पथ येथील द यांचे 
नूतनीकरण करणेकामी मे.के.पी.इले. कॉप . (िन.र. .४,११,१७७/- (अ र  र. . चार लाख 
अकरा हजार एकशे स याह र) पे ा ३२.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचे आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१४५) मनपा या व तु मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१४/२०१५-१६ मधील अ. .१४ अ वये, 

संत तुकारामनगर े ागृहातील वायुिशतक यं णेचे नूतनीकरण करणेकामी मे.एनज टेक 
िस टम (िन.र. .५,९६,५८६/- (अ र  र. .पाच लाख शहा णव हजार पाचशे शहाऐंशी) 
पे ा २०.१६% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१४६) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१०/२०१५-१६ मधील अ. .२५ अ वये, 

भाग .६३ मधील ट लाईट यं णेची सन २०१५-१६ क रता देखभाल दु तीची कामे 
करणेकामी मे. वण इले कल स वसेस (िन.र. .८,२६,६९१/- (अ र  र. .आठ लाख 
स वीस हजार सहाशे ए या णव) पे ा ४६.२२% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचे आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१४७) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१०/२०१५-१६ मधील अ. .४ अ वये, 

भाग .६२ मधील ट लाईट यं णेची सन २०१५-१६ क रता देखभाल दु तीची कामे 
करणेकामी मे. वण इले कल स वसेस (िन.र. .८,९९,९९९/- (अ र  र. .आठ लाख 
न या णव हजार नऊशे न या णव) पे ा ४५.३३% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचे आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१४८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१०/२०१५-१६ मधील अ. .१२ अ वये, 

भाग .६४ मधील ट लाईट यं णेची सन २०१५-१६ क रता देखभाल दु तीची कामे 
करणकेामी मे. वण इले कल स वसेस (िन.र. .८,८९,७२२/- (अ र  र. .आठ लाख 
एकोनन वद हजार सातशे बावीस) पे ा ४६.००% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचे आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१४९) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१०/२०१५-१६ मधील अ. .५ अ वये, 

भाग .६१ मधील ट लाईट यं णेची सन २०१५-१६ क रता देखभाल दु तीची कामे 
करणेकामी मे. वण इले कल स वसेस (िन.र. .९,००,०००/- (अ र  र. . नऊ लाख) 
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पे ा ४६.००% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१५०) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१०/२०१५-१६ मधील अ. .१० अ वये, 

वॉड .४१ येथील बजरंगनगर, गांधीनगर येथील ट लाईट यं णेची दु तीची कामे 
करणेकामी मे.सनशाईन इल कल (िन.र. .६,४७,६००/- (अ र  र. .सहा लाख 
स ेचाळ स हजार सहाशे) पे ा ४४.२२% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचे आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१५१) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१४/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, 

वॉड .६१ मधील दवाब ी यव थेचे उजा बचती या अनुषंगाने नूतनीकरण करणेकामी 
मे.कमल इल क एंटर ायजेस (िन.र. .७५,५१७/- (अ र  र. .पं याह र हजार पाचशे 
सतरा) पे ा ३६.४०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१५२) पंपर -िचंचवड महानगरपािलका अ े ीय काय े ातील सव कचरा कंुडया, र यांचे, 

गटस या कडेचे कच-याचे ढ ग, मोकळया जागेतील कच-याचे ढ ग उचलणे व याची 
वाहतूक क न, भोसर  कचरा थानांतरण क  अथवा मोशी कचरा डेपो येथे टाकणे या 
कामसाठ  िन वदा नोट स ं .४/१-२०१३-१४ नुसार ई-िन वदा माग वणेत आ या हो या.  ा  
५ िन वदांपैक  मे. आर. जी. मंगळवेढेकर यांनी सादर केलेली अंदाजप क य दरापे ा २२.६३ 
ट के कमी ह  िन वदा वकृत करणेत आली असून, मा. थायी सिमती ठराव ं :-५९२९, 

द:-१३/२/२०१५ नुसार याकामी १२ म हने या कालावधीसाठ  (१) कचरा थानांतर क  
ित वाहन ित दन २ खेपांसाठ  र. . ३,३९५/- व (२) मोशी कचरा डेपो ित वाहन 
ित दन २ खेपांसाठ  र. . ३,४९५/-  अशा ा  दराने वाहने ित दनी पुर वणे, कामाचा 

करारनामा करणे व याकामी येणा-या खचास मा यता दली आहे.  यानुसार अ े ीय 

कायालयाकडे ५ व फ े ीय कायालयाकडे ५ वाहने पुर वणेकामी कामाचे आदेश देणेत 
आले आहेत.  यानुसार सदर कामाची मुदत द. ३०/०४/२०१५ अशी होती.  सदर ठेकेदार 
यांची कामाची मुदत संप याने न याने ठेकेदार िन तीकामी अ व फ े ीय 
कायालयांमाफत िन वदा कायवाह  करणेत येत आहे. यामुळे सदर कामासाठ  ठराव ं . 
११५१०, द. १९/०५/२०१५ अ वये द. ०१/०५/२०१५ ते ३१/०७/२०१५ अखेर मुदतवाढ 
मंजूर झाली होती.  तसेच द. ९/७/२०१५ रोजी जग ु  संत तुकाराम महाराज पालखी 
सोहळयाचे पंपर -िचंचवड शहरात आगमन, पालखीचे मु काम व वारकर  िनवास यव था 
अ व फ े ीय कायालय े ात करणेत येते.  सदरचे कालावधीत व छता वषयक कामात 
अडथळा येऊ नये, यासाठ  मे. आर. जी. मंगळवेढेकर यांचे कामास द. ५/७/२०१५ पासून 
१ म हना अथवा िन वदा कायवाह  पुण होईपयत ( थम पुण होईल या कालावधीपयत) 
मा. आयु  यांचेकड ल द. ७/७/२०१५ चे तावानुसार मुदतवाढ मंजूर करणेत आली 
आहे.  मंजूर तावानुसार मे.आर.जी मंगळवेढेकर यांचे (अंदाजे अपे ीत खच र. . ११,००,०००/- 

कामास द. ५/७/२०१५ पासून द. ४/८/२०१५ या कालावधीकर ता मुदतवाढ देणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 वषय .१५३) औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड /कासारवाड  येथील खालील नमूद केले या ०२      

कमचा-यांना ०६ म हने कालावधीकर ता आदेश .औ स/ं४/का व/७५५/२०१५ 
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द.२३/०६/२०१५ अ वये र. .१७,०००/- (अ र  र. .सतरा हजार फ .) एक त 

मानधनावर दनांक १०/०६/२०१५ ते दनांक ०९/१२/२०१५ अखेर हंगामी िनयु  दे यात 
आली आहे.  तर  सदर कमचा-यांना पुढ ल ०६ म ह यांकर ता द.१०/१२/२०१५ रोजी ०१ दवस सेवा 
खंड त क न द.११/१२/२०१५ ते १०/०६/२०१५ अखेर हंगामी ता पुर या व पात मानधन 

र. .१७,०००/- वर नेमणूक देणे आव यक आहे. 

अनु. . नाव पदनाम मानधन र. . 

१ ीमती. गलांडे पुनम भानुदास मानधन िनदेशक १७,०००/- 

२ ी. घिसंग जनादन व ठलराव मानधन िनदेशक १७,०००/- 

उपरो  नमुद केले या अनु. . ०१ ते ०२ कमचा-यांना यां या नावासमोर  नमूद 
केले या एक त मानधन रकमेवर द.१०/१२/२०१५ रोजी एक दवस सेवाखंड देवून 
द.११/१२/२०१५ ते १०/०६/२०१५ पयत ०६ म हने कालावधीक रता हंगामी िनयु  देणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१५४)  औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड  येथे िश णा याना िश ण देणेक रता मा.आयु सो. 
यांचेकड ल आदेश .औ स/ं४/का व/७१२/२०१५ दनांक २३/०६/२०१५ अ वये खालील 
कमचा-यांना दनांक २२/५/२०१५ ते दनांक २१/११/२०१५ या सहा म हने कालावधीसाठ  
एक त मानधन र. .१७,०००/- (अ र  र. .सतरा हजार फ ) हंगामी व पाची 
ता पुरती िनयु  दे यात आली आहे. सदर नेमणूक चा कालावधी द. २१/११/२०१५ रोजी 
संपु ात येत आहे. खाली नमूद केले या अ. .०१ ते ०९ कमचा-यांनी िनयिमत वेतन 
ेणीत नेमणूक िमळणेकामी मे.उ च यायालय येथे म.न.पा. व द दाखल दा यानुसार 

मे.उ च यायालयाचे आदेशानुसार मुदतवाढ देणे आव यक आहे. 

प  ‘अ’ 

अनु. . नाव पदनाम 

१ ीमती. सातकर उ वला ल मण मानधन िनदेशक 

२ ी. काळोखे व मिसंह वसंत मानधन िनदेशक 

३ ी. लांडगे िनलेश खुशालचंद मानधन िनदेशक 

४ ी. दुधाळ भानुदास धमाजी मानधन िनदेशक 

५ ीमती. बोरसे वृ ंदावनी ब सीलाल मानधन िनदेशक 

६ ी. ताठे शहाजी पांडूरंग मानधन िनदेशक 

७ ी. िशंदे काश िशवाजी मानधन िनदेशक 

८ ीमती. जाधव सीमा यशवंत मानधन िनदेशक 

९ ी. गावडे कसन द ा य मानधन िनदेशक 

उपरो  अनु. .०१ ते ०९ कमचा-यांना मा.उ च यायालय यां या आदेशास अधीन 
राहून व मा.कायदा स लागार यां या अिभ ायानुसार द.२३/११/२०१५ रोजी एक दवस 
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सेवाखंड देवून द.२४/११/२०१५ ते द.२३/५/२०१६ पयत सहा म हने कालावधीक रता 
र. .१७,०००/- एक त मानधनावर हंगामी िनयु  देणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१५५)  मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .९ द. ९/१२/२०१५ अ वये, नागरव ती 
वकास योजना वभागाकड ल म हला व बालक याण योजने अंतगत व वध योजना 
राब व या जातात. मा.महापािलका सभा ठराव मांक ४५७ दनांक २०/०१/२०१४ अ वये 
मंजूर धोरणनुसार घटक योजना .१७ वधवा व घट फोट त म हलांना अथसहा य देणे 
ह  योजना राब वणेत येते. या योजने क रता सन  २०१४-१५ या आिथक वषासाठ  जा हर 
कटना नुसार अज माग वणेत आले असता एकूण ११०० अज ा  झाले आहेत.  सदर 

अजाची अट शत  नुसार तपासणी केली असता एकूण ४५९ अज पा  ठरले आहेत. १५० 
अज दबुार आहेत, ४९१ अज अपा  आहेत. सदर पा  लाभाथ ना येक  र कम पये 
६,०००/- या माणे एकूण अंदाजे ४५९ पा  होणा-या लाभाथ साठ  र कम पये 
२७,५४,०००/- (अ र  र. .स ावीस लाख चौ प न हजार फ ) इतका खच अपे त 
आहे. सन २०१५-१६ या व ीय वषात “ वधवा व घट फोट त म हलांना अथ सहा य”  या 
उपलेखािशषावर र कम पये २,००,००,०००/- (अ र  र. .दोन कोट  फ ) इतक  तरतूद 
िश लक आहे यामधून सदरचा खच करणेत येईल. पा  ठरणा-या लाभाथ ना आिथक 
मदत देणेकामी येणा-या खचास र. .२७,५४,०००/- (अ र  र. . स ावीस लाख चौ प न 
हजार फ ) तसेच ह  योजना १२ ह  म हने खुली अस याने सन २०१५-१६ अखेर पयत 
जेवढे अज ा  होतील यातील पा  लाभाथ ना अनुदान मजूंर कर यास व याकामी 
येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
 

                                                                                      
                                                           नगरसिचव 
            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
            पंपर  - ४११ ०१८ 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/४/का व/८३४/२०१५ 
दनांक - १८/१२/२०१५ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव 
 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
 


