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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/४५३/२०१७ 
दनांक – १२/०१/२०१७ 

 
ित, 

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

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

दनांक - १६/०१/२०१७ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

१६/०१/२०१७ रोजी दुपार १२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 

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

आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 

 
   आपला व ासू, 

                                                                                    
     नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
  पंपर  - ४११ ०१८. 

 
त - १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

२)  कायालयीन नोट स बोड 
 
 

 



2 
 

 
 

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

कायप का मांक – २६१ 
दनांक - १६/०१/२०१७                      वेळ – दुपार १२.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा सोमवार, दनांक  
१६/०१/२०१७ रोजी दुपार १२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
               अ) दनांक १०/०१/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २५९)   
                  चा सभावृ ांत कायम करणे.  
              आ) दनांक ०७/०१/२०१७ रोजी झाले या वशेष सभेचा (कायप का .२६०)   
                  चा सभावृ ांत कायम करणे.  

---------- 
वषय .१)  पंपर  िचंचवड महानगपािलके या सन २०१६-१७ चे अंदाजप कामधील तावात   

नमूद केले माणे तरतूद वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.    (वाढ/घट 
र. .२०,००,०००/-) 

( दनांक १६/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .२)  थाप य उ ान वभागाकड ल सन २०१६-१७ या अंदाजप कातील कामा या तरतूद  
म ये अंदाजप क तयार करणेसाठ  तावात नमूद माणे फेरबदल करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े (वाढ/घट र. .५०,००,०००/-) 

( दनांक १६/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .३)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व वध वभागामाफत िन वदा िस द के या जातात. 
िन वदा संचाची कंमती/दर याबाबत महारा  शासन, उ ोग उजा व कामगार वभाग 
शासन िनणय . भांखस-२०१४/ . .८२/भाग-III/उ ोग-४ द.३० ऑ टोबर २०१५ 
चे प रप कातील ६.८ प रिश  ८ नुसार िन वदेची कंमत/शु क वाढ केली आहे. 
यानुसार भांडार वभागाने सव वभागांची एकाच कारचे िन वदा संच दराबाबत 
मा. थायी सिमती ठराव .१५८५७ द.२९.३.२०१६ अ वये मा यता घेऊन इकड ल 
वभागाचे आदेश . मभा/१/का व/२९/२०१६ द.१२.४.२०१६ अ वये दरवाढ लागू 
कर यात आलेली होती ती खालील माणे. 
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प  ‘क’ 
अ.  
 

तपिशल (कामाची 
एकूण र कम) 

द.३०.१०.२०१५ चे 
शासन 
िनणयानुसार दर 

द.१७.१०.१३ 
चे 
आदेशा माणे 
यापुव चे 
िन वदा संच 
दर 

द.१२.४.१६ 
आदेशा माणे 
िन वदा संच 
व  दर 

द.१२.४.१६ 
आदेशा माणे 

ता वत 
वा षक दरवाढ 

1 र. . ५० हजाराचे 
आतील कामासाठ  

-- २००/- ५००/- -- 

2 र. . ५० हजार ते १ 
लाखापयत 

-- ३००/- ७००/- -- 

3 र. . १ लाख ते २ 
लाखापयत 

-- ५००/- १०००/- -- 

4 र. . २ लाख ते ५ 
लाखापयत 

१०००/-Yearly 

increase 100/- 
७५०/- १५००/- १००/- 

5 र. . ५ लाख ते १० 
लाखापयत 

२०००/- Yearly 

increase 200/- 
१,०००/- २,०००/- २००/- 

6 र. . १० लाख ते ५० 
लाखपयत 

३०००/- Yearly 

increase 300/- 
१,५००/- ३,०००/- ३००/- 

7 र. . ५० लाख ते १ 
कोट पयत 

१०,०००/- Yearly 

increase 1000/- 
 

२,०००/- १०,०००/- १०००/- 

8 र. . १ कोट  ते २ 
कोट  

Respective 
Department to fix 
form fee 

३,०००/- १३,०००/- २०००/- 

9 र. . २ कोट  ते ५ 
कोट  

Respective 
Department to fix 
form fee 

१०,०००/- १५,०००/- २०००/- 

10 र. . १० कोट  ते ५० 
कोट  

Respective 
Department to fix 
form fee 

१५,०००/- २०,०००/- २०००/- 

11 र. . १० कोट  ते ५० 
कोट  

Respective 
Department to fix 
form fee 

२५,०००/- ३०,०००/- २०००/- 

12 र. . ५० कोट  पे ा 
जा त 

Respective 
Department to fix 
form fee 

५०,०००/- ५५,०००/- २०००/- 

            वर ल माणे मा य झाले या ठरावाला मा. थायी सिमती ठराव .१६२५६ 
द.१७.५.२०१६ अ वये “शासन िनणय द.३० ऑ टोबर २०१५ नुसार वर ल ठराव 
भांडार वभागामाफत सा ह य खरेद साठ  असून तो वकास कामा या िन वदांना लागू 
न करता वकास कामा या िन वदांना फॉम फ  ह  पुव याच दरानेलागु करणेस 
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मा यता देणेत येत आहे” असा मा.सद य पार त ठराव संमत झालेला आहे. 
मा. थायी सिमती ठराव .१५८१७ द.२९.३.२०१६ माणे तसेच इकड ल वभागाचे 
आदेश .मभा/१/का व/२९/२०१६ द. १२.४.२०१६ िनगत करणेत आलेले आहे. 
आदेश िनगत केलेनंतर वर ल ठरावाम ये दु ती करणेसाठ  मा.सद य ठराव झालेला 
आहे. मा.सद य ठराव . १६२५६ द. ११.५.२०१६ माणे जर अंमलबजावणी 
करावयाची अस याने यास मा.मुलेप वभागामाफत दले या अिभ ाया माणे पु हा 
मा. थायी सिमतीची मंजुर  यावी लागेल आदेश .मभा/१/का व/२९/२०१६ द. 
१२.४.२०१६ हा आदेश र  क न न याने आदेश िनगत करणे आव यक आहे. 

प  ‘ ब’ ( वकास कामासाठ ) 
अ.  तपिशल (कामाची एकूण 

र कम) 
द.१७.१०.१३ चे 
आदेशा माणे 
िन वदा संच 
व  दर 

ता वत वा षक 
दरवाढ ( ती वष  
१०% माणे) 
द.१.४.२०१७ पासुन 
लागु 

सन २०१६-१७ 
क रता दरवाढ 

१  र. . ५० हजाराचे आतील 
कामासाठ  

२००/- -- -- 

२ र. . ५० हजार ते १ 
लाखापयत 

३००/- -- -- 

३ र. . १ लाख ते २ 
लाखापयत 

५००/- -- -- 

४ र. . २ लाख ते ५ 
लाखापयत 

७५०/- Yearly increase 
10% 

१००/- 

५ र. . ५ लाख ते १० 
लाखापयत 

१,०००/- Yearly increase 
10% 

१००/- 

६ र. . १० लाख ते ५० 
लाखपयत 

१,५००/- Yearly increase 
10% 

१००/- 

७ र. . ५० लाख ते १ 
कोट पयत 

२,०००/- Yearly increase 
10% 

१००/- 

८ र. . १ कोट  ते २ कोट  ३,०००/- Yearly increase 
10% 

१००/- 

९ र. . २ कोट  ते ५ कोट  १०,०००/- Yearly increase 
10% 

१००/- 

१० र. . ५ कोट  ते १० कोट  १५,०००/- Yearly increase 
10% 

१००/- 

११ र. . १० कोट  ते ५० कोट  २५,०००/- Yearly increase 
10% 

१००/- 

१२ र. . ५० कोट  पे ा जा त ५०,०००/- Yearly increase 
10% 

१००/- 
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प  ‘ड’ (सव वभांगाची सा ह य खरेद  ) 
अ.  तपिशल (कामाची 

एकूण र कम) 
द.३०.१०.२०१५ चे 
शासन िनणयानुसार 
दर 

द.१७.१०.१३ चे 
आदेशा माणे 
यापुव चे 
िन वदा संच दर 

तावीत 
करावयाचे 
िन वदा संच 
दर 

ता वत 
वा षक 
दरवाढ 

१ र. . ५० हजाराचे 
आतील कामासाठ  

-- २००/- ५००/- -- 

२ र. . ५० हजार ते १ 
लाखापयत 

-- ३००/- ७००/- -- 

३ र. . १ लाख ते २ 
लाखापयत 

-- ५००/- १०००/- -- 

४ र. . २ लाख ते ५ 
लाखापयत 

१०००/- Yearly 

increase 100/- 
७५०/- १५००/- १००/- 

५ र. . ५ लाख ते १० 
लाखापयत 

२०००/- Yearly 

increase 200/- 
१,०००/- २,०००/- २००/- 

६ र. . १० लाख ते ५० 
लाखपयत 

३०००/- Yearly 

increase 300/- 
१,५००/- ३,०००/- ३००/- 

७ र. . ५० लाख ते १ 
कोट पयत 

१०,०००/- Yearly 

increase 1000/- 
२,०००/- १०,०००/- १०००/- 

८ र. . १ कोट  ते २ 
कोट  

Respective 
Department to fix 
form fee 

३,०००/- १३,०००/- २०००/- 

९ र. . २ कोट  ते ५ 
कोट  

Respective 
Department to fix 
form fee 

१०,०००/- १५,०००/- २०००/- 

१० र. . ५ कोट  ते १० 
कोट  

Respective 
Department to fix 
form fee 

१५,०००/- २०,०००/- २०००/- 

११ र. . १० कोट  ते ५० 
कोट  

Respective 
Department to fix 
form fee 

२५,०००/- ३०,०००/- २०००/- 

१२ र. . ५० कोट  पे ा 
जा त 

Respective 
Department to fix 
form fee 

५०,०००/- ५५,०००/- २०००/- 

            वर ल माणे को-या िन वदा संच व  व वा षक दरवाढ प  ‘ब’ ( वकास कामासाठ ) 
व प  ‘ड’ (सव वभांगाची सा ह य खरेद ) माणे करणेत आलेली अस याने सदर 
दरवाढ स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक १६/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
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वषय .४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/२४/२०१६-१७ अ वये भाग .२६ म ये 
शौचालय बांधणेकामी मे.अ व कार क शन िन.र. .३५,००,५८९/-(अ र  
र. .प तीस लाख, पाचशे एकोणन वद फ ) पे ा ८.०१% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र. .३३,८१,२०१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक १६/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
वषय .५)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ड” े ीय कायालयातील म.न.पा.चे TATA ACE 

वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे कामासाठ  
उपल ध वाहनांवर ४७ वाहन चालक, ३ सुपरवायझर व ९४ कामगार पुर वणे कामी ई-
िन वदा नोट स .५/२०१४-१५ िस द क न १ वष कालावधीकर ता िन वदा 
माग वणेत आ या हो या.  सदरची िन वदा कमान 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 
होते. याम ये कामगारांचे वेतन व भ े र. .१,६९,४६,६१२/-+ सेवाशु क 
र. .१६,९४,६६१/- अशी एकूण र. .१,८६,४१,२७३/- एवढ  िन वदेची अंदाजप क य 
कंमत आहे.  िन वदेसाठ  सेवाशु क रकमेवर पा ता हा िनकष ठेवणेत आला होता.  
यानुसार मे.सा व ी म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत यांनी 

सेवाशु का या ८१.५०% कमी दराने (र. . ३,१३,५१०/-) व एकूण िन वदा रकमे या 
७.४१% कमी दराने िन वदा सादर केली होती.  सदरचे दर लघु म अस याने यांची 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ड” े ीय कायालयातील म.न.पा. चे TATA ACE 

वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणे या 
कामासाठ  िन वदेम ये नमूद केले माणे कामगार उपल ध करणे तसेच अ य 
वाहनांसाठ  ७ वाहन चालक पुर वणेकामी दनांक २३/०७/२०१६ अखेर ठेकेदार हणून 
नेमणूक करणेत आली होती.  तदनंतर द.२४/७/२०१६ ते द.३१/१२/२०१६ पयत 
मुदतवाढ देणेसमा. थायी सिमती ठराव ं .१७१०५ दनांक ६/९/२०१६ अ वये 
मा यता िमळाली आहे.  सदर कामाची मुदत द.२/१/२०१७ अखेर संपु ात येणार आहे.  
स या सं थेमाफत ५६ वाहनचालक, ६ सुपरवायजर व ९४ कामगार उपल ध क न 
कामकाज सु  आहे.  याकामाची न वन िन वदा कायवाह  सु  करणेत आली आहे.  
यास काह  म हने कालावधी लागणार आहे.  यामुळे मे. सा व ी म हला वंयरोजगार 

सेवा सह. सं था मया. यांची ठेकेदार हणून दनांक ३/१/२०१७ते दनांक 
३०/०४/२०१७ अखेर अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण होईपयत यापैक  जे थम 
पुण होईल या कालावधीपयत नेमणूक करणेसमुदतवाढ देणे व याकामी येणा-या 
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अंदाजे र. .७०,७७,४००/- (अ र  र. .स र लाख स याह र हजार चारशे फ ) अथवा 
य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक १६/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
वषय .६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या  उ ान वभागामाफत  सन २०१६-१७ चे 

अंदाजप काम ये  व वध लेखािशषावर खालील माणे तरतुद करणेत आलेली आहे. 
खेळणी दु ती, उ ान देखभाल व वकास कामे ठेकेदार  प दतीने करणे व उ ान वषयक 

व वध कामे करणे यालेखा िशषावर ल तरतुद अपुर  पडत असलेने  सदर लेखािशषावर  

तावात नमूद माणे तरतूद वग करणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
(वाढ/घट र. .१,१०,००,०००/-) 

( दनांक १६/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
वषय .७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे वृ संवधन वभागाचे सन २०१६–१७ अंदाजप काम ये 

खडडे खोदाई/भराई करणे या लेखािशषावर र. .८०,००,०००/- तरतुद करणेत आलेली 
आहे. खडडे खोदाई/भराई करणे या लेखािशषावर र. .२०,००,०००/-  इत या जा त 
रकमेची आव यकता आहे. तथापी तार कुपंण देखभाल दु ती या लेखािशषामधून 
र. .२०,००,०००/-  खडडे खोदाई/भराई करणे या लेखािशषावर वग करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक १६/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
वषय .८)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे आरो य वभागास आव यक ४.५ घन िमटर 

मता बी स कंटेनर म.न.पा. ॉ ग/ डझाईन/ पेिश फकेशन/नमु या माणे खरेद  

कामी ऑनलाईन ई.िन वदा सुचना .१३/२०१६-१७ अ वये िस द क न 
ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होत.े यानुसार ऑनलाईन पाच िन वदा 
दरप के ा  झाली आहेत. ा  दरप काम ये मे. मतल इं जिनअर ंग व स,पुणे 
यांचे४.५ घनिमटर मता बी स कंटेनर एकूण-७५ नग (बाब .१) सा ह यासाठ  
र. .३६,२४,७५०/- लघु मदर ा  झाले आहेत. मनपाचे आरो य वभागाकर ता 
४.५ घनिमटर मता बी स कंटेनर खरेद  करणे आव यक आहेत. सदरचा खच हा 
अंदाजप क य र कमेपे ा २४.४८% ने कमी अस याने सदरच े खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक १६/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .९)  मनपाचे आरो य वभागास सायफेनो ीन ५% EC खरेद कामी ई-िन.सु. .३९/२०१६-
१७ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते. याम ये ा  तीन 

िन वदाकारा पैक  मे. रमेश अ ोकेम कॉप . यांचे सायफेनो ीन ५% EC च ेलघु म 
दर र. .११४०/- .िल. ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने आरो य वभागास 
४५० िल. सायफेनो ीन ५% EC खरेद कामी एकूण र.  ५१३०००/- इतका खच 
येणार आहे. ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य दर एकूण र.  ५१७५००/- 
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पे ा ०.८६%  ने कमी आहेत. सदर दर वकृत  करणेस मा यता दलेली असून 
यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

( दनांक १६/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
वषय .१०) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/१०/१६-१७ भाग .७ च-होली येथे 

थाप य वषयक कामे करणेकामी  मे.बारणे क शन िन.र. .७,३६,५९१/- (अ र  
र. .सात  लाख छ ीस हजार पाचशे ए या नो  फ ) पे ा २४.००% कमी  या 
ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .५,८७,८००/-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 .११) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२४/२०/१५-१६ इ े ीय कायालया या 

काय े ातील अनािधकृत बांधकामांवर कारवाईसाठ  हाईराईज मिशनर  पुर वणेकामी 
मे.समीर एंटर ायजेस िन.र. .११,२०,४४८/- (अ र  र. .अकरा  लाख वीस हजार 
चारशे अ ठेचाळ स फ ) पे ा ३०.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े 

र. .८,२३,५२९/- 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 याच ेअवलोकन करणे.   

  
वषय .१२) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/४५/१६-१७ भाग .३१ दघी म ये 

प म भागात थाप य वषयक व इतर दु तीची कामे करणेकामी म.ेसांडभोर 
क शन िन.र. .१८,२०,७२७/- (अ र  र. .अठरा  लाख वीस हजार सातशे स ावीस 
 फ ) पे ा १६.१६% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .१६,०२,८२२/- 
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 
बधंनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे.   

 
 वषय .१३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/६०/२०१६-१७ अ वये भाग .२३ 

मोरया गोसावी डांगण व मनपा इमारती म ये देखभाल दु ती व थाप य वषयक 
कामे करणेकामी (सन २०१६-१७ साठ ) मे.आ द य एंटर ायझेस िन.र. .१२,६०,२६७/- 
(अ र  र. .बारा लाख साठ हजार दोनशे सदुस  पये फ ) पे ा १९.००% कमी या 
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ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१०,७१,८५७/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/११२/२०१६-१७ अ वय े भाग .२२ 

भागातील फूटपाथ व पे वंग लॉकची देखभाल दु ती करणेकामी मे.आ द य 

एंटर ायझेस िन.र. .१२,६०,४९३/-(अ र  र. .बारा लाख साठ हजार चारशे या नव 
पये फ ) पे ा २२.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 

र. .१०,३२,३४४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

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

 
वषय .१५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .८/२०१६-१७ मधील अ. .१३ 

अ वये मनपाचे व वध अिधकार /पदािधकार  यांस एसएमएस ारे व वध काय माची 
माह ती देणेकामी मे. पनॅकल टेिलस ह सेस ा.िल. िन.र. .१०,००,०००/- (अ र  
र. .दहा लाख फ ) दर ती Voice SMS Rs.0.52 या ठेकेदारा बरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत  आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१६) मनपा या व तु मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .८/२०१६-१७ मधील अ. .१० 

अ वये मनपा या शासक य इमारती मधील महापािलका सभागृहातील काश 
यव थेकामी एल.ई.ड . दवे बस वणेकामी म.ेओमएकदंताय  इले क स 
िन.र. .७,४९,९४०/- (अ र  र. .सात लाख एकोनप नास हजार नऊशे चाळ स फ ) 
दर १०.००% कमी या    ठेकेदारा बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत  आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/११२/२०१६-१७ अ वये भाग .४० 

मधील मनपा इमारतींची रंगरंगोट  व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.समीर 
ए टर ायझेस िन.र. .८,३९,९७०/-(अ र  र कम पये आठ लाख एकोणचाळ स 
हजार नऊशे स र फ ) पे ा १०.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .७,९३,७७२/-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 .१८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/4/2016-17 अ वये भाग .३८ नेह नगर 

येथील मशानभूमीत ित ाशेड बांधणेकामी म.ेएस.बी.सवई िन.र. .19,57,845/- 

(अ र  र कम पये एकोणीस लाख स ाव न हजार आठशे पंचेचाळ स फ ) पे ा 
15.01% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .17,47,171/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणे.  

 
वषय .१९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/25/2016-17 अ वये फुगेवाड  येथे मुंबई–

पुणे र यालगत नाला बांधणेकामी मे.पांडुरंग ए टर ायझेस िन.र. .14,00,560/- 

(अ र  र कम पये चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा 18.99% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .11,91,323/- 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 .२०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/14/201-17 अ वये भाग .५८ नवी 

सांगवी येिथल अंतगत र या या कडेने पे ह ंग लॉक बस वणेकामी म.ेएस.एस.साठे 
िन.र. .14,00,556/- (अ र  र कम पये चौदा लाख पाचशे छ पन फ ) पे ा 
18.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .12,05,879/-  पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणे.  

 
वषय .२१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .45/5/2016-2017 अ वये भाग .६० मधील 

सव शाळांजवळ र ता सुर ा वषयक मा हती फलक लावणेकामी मे ीकृपा 
ए टर ायझेस िन.र. .8,40,336/- (अ र  र कम पये आठ लाख चाळ स हजार तीनश े
छ ीस फ ) पे ा 21.02% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .6,96,882/-  

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

 
वषय .२२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/31/2016-17 अ वये भाग .३८ 

नेह नगर येथील जामा म जद  समोर ल ना यास बेड ंग करणे व िभंत बांधणेकामी 
मे पांडुरंग ए टर ायझेस िन.र. .13,99,049/- (अ र  र कम पये तेरा लाख 
न या नव हजार एकोणप नास फ ) पे ा 25.05% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .11,01,017/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .२३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/115/2016-17 अ वये भाग .६४ मधील 

मशानभूमी, घाट वकिसत करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी म े अंकुश द ू 
िशंदे िन.र. .13,39,855/- (अ र  र कम पये तेरा लाख एकोणचाळ स हजार आठशे 
पंचाव न फ ) पे ा 14.51% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .12,02,714/-  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 .२४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/45/2016-17 अ वये सन २०१६-१७ साठ  

भाग .६२ येथील डा वषयक करकोळ दु तीची व देखभालची कामे करणेकामी 
मे पांडुरंग ए टर ायझेस िन.र. .14,00,560/- (अ र  र कम पये चौदा लाख पाचशे 
साठ फ ) पे ा 18.99% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .11,91,323/-  

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

 
वषय .२५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/9/2016-17 अ वये भाग .३८ 

नेह नगर संतोषी माता चौकात सी.ड .वक करणेकामी मे एस बी सवई 

िन.र. .18,14,580/- (अ र  र कम पये अठरा लाख चौदा हजार पाचशे ऐंशी फ ) 
पे ा 13.01% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र.  16,57,428/-  पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
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कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणे.  

 
वषय .२६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/54/2016-17 अ वये भाग .६४ मधील 

मनपा िमळकतींची थाप य वषयक कामे करणेकामी मे अंकुश द ू िशंदे 

िन.र. .24,76,789/- (अ र  र कम पये चोवीस लाख याह र हजार सातशे 
एकोणन वद फ ) पे ा 13.50% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 

र. .22,49,544/-  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 .२७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/8/2016-17 अ वये भाग .५८ नवी 

सांगवी येथे ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.साई भा क  शन 
िन.र. .9,80,386/- (अ र  र कम पये नऊ लाख ऐंशी हजार तीनशे शहाऐंशी फ ) 
पे ा 16.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .8,64,700/-  पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणे.    

 
वषय .२८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .45/7/2016-2017 अ वये भाग .६० 

सांगवी गावठाणातील कंुभारवाडा येथे फुटपाथ बस वणेकामी म.ेके.कमलेश 

िन.र. .१८,६७,३३९/- (अ र  र कम पये अठरा लाख सदुस  हजार तीनश े

एकोणचाळ स फ ) 8.50% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१७,९४,०४६/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत 
केले अस याने याचे अवलोकन करणे.  

   
वषय .२९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .45/3/2016-2017 अ वये भाग .६० मधील 

कचरा संकलन क ाम ये जाणेयेणेचा र ता दु त करणेकामी मे.के.कमलेश 
िन.र. .११,२०,१२०/-(अ र  र कम पये अकरा लाख वीस हजार एकश ेवीस फ ) 
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8.50% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१०,७६,१५५/-पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणे.  

 
वषय .३०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६३/१६/२०१६-१७ अ वये दापोड  भाग 

.६१ र या या कडेने नवीन ८० मी.मी. रबर मो डेड पे ह ंग लॉक बस वणेकामी 
मे.िस द वनायक ए टर ायझेस िन.र. .35,01,401/- (अ र  र कम पये प तीस 
लाख एक हजार चारशे एक फ ) पे ा 22.99% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .28,31,250/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .२६ 
अ वये,  भाग .५९ मधील उ ानांची थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.सांडभोर 
क शन िनवीदा र. .११,२०,३८२/- (अ र  र. .अकरा लाख, वीस हजार, तीनशे 
याऐंशी फ ) पे ा ११.२२% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,४४,४०९/-  पयत काम क न  घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे  भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुलकरणे 
बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .३२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .३४ 
अ वये  भाग .५८ नवी सांगवी येथील उ ानांची थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.सांडभोर क शन  िनवीदा र. .११,२०,२८९/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार 

दोनशे एकोणन वद फ ) पे ा ११.२२% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर  दराने 
र. .१०,४४,३२२/- पयत काम क न  घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे  भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक  दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुलकरणे 
बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  
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वषय .३३) मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .६४/०६/२०१६-१७ मधील काम .०४ 
अ वये, . .५४ पंपळे िनलख  येथे जे  नाग रकांसाठ  वरंगुळा क  बांधणेकामी 
मे.योगीराज एंटर ायजेस िन.र. .२३,३२,३९६/-(अ र  र. .तेवीस लाख ब ीस हजार 
तीनश े शहया नव फ ) पे ा १०.०४% कमी या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .२०,०४,०७९/- पयत   काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसारव िन वदेतील िन वदा 
अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन  करणे.  

 
वषय .३४) मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम 

.०४ अ वये िचंचवड भाग .२२ आ. .२२२  येथे उ ान वकिसत करणेकामी 
मे.अमोल नवनाथ साठे िन.र. .११,१९,४१०/-(अ र  र. .अकरा लाख एकोणीस हजार 
चारशे दहा फ ) पे ा १२.००% कमी या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,३४,३३५/-पयत   काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
  बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन  करणे. 

 
वषय .३५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३४/०७/२०१५-१६ मधील काम .०६  

अ वये . .३६ मधील एम.आय.ड .सी. मोकळ  जागा .३९ वकिसत करणेकामी 
मे.आर जी मंगळवेढेकर  िनवीदा र. .११,२०,०५२/- (अ र  अकरा लाख वीस हजार 

बाव न फ ) पे ा १०.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,५८,४४९/- पयत  काम क न  घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत क न 
घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .३६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३४/०७/२०१५-१६ मधील काम .०७  

अ वये  . .६१ मधील मोकळया जागेवर उ ान वकिसत करणेकामी मे.आर.जी. 
मंगळवेढेकर  िनवीदा र. .१४,००,३८२/-(अ र  र. .चौदा लाख तीनशे याऐंशी फ ) 
पे ा १०.००% कमी या ठेकेदाराकडून  िन वदा मंजूर दराने  र. .१३,२३,३६१/- पयत 
 काम क न  घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या 
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अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत क न घेणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन  करणे. 

  
वषय .३७) मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .६४/०६/२०१६-१७ मधील काम .०२ 

अ वये  . .३७  महा मा फुलेनगर मधील मोकळ  जागा .५० म ये बहुउ ेशीय  हॉल 
बांधणे व  उ ानांची  थाप य वषयक  कामे करणेकामी मे.ड .ड . क शन 

िन.र. .२३,३३,७४२/- (अ र  र. .तेवीस लाख, तेहतीस हजार सातशे बेचाळ स फ ) 
पे ा २१.१०% कमी या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१९,३३,३८९/-पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसारव िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे   बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन  

करणे. 
  
वषय .३८) मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .६४/०६/२०१६-१७ मधील काम .०६ 

अ वये . .२४ मधील ीधरनगर उ ान नुतनीकरण करणेकामी मे.सुिनल अ ण पा 
सुयवंशी िन.र. .२३,३२,७०६/- (अ र  र. .तेवीस लाख ब ीस हजार सातशे सहा 
फ ) पे ा १६.५३% कमी या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२०,४४,४६५/-
पयत   काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसारव िन वदेतील िन वदा अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
  बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन  करणे. 

 
वषय .३९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या बी आर ट  एस थाप य वभागा या सह शहर 

अिभयंता कायालयात  व वध क प िनयोजनाचे सादर करण करणेसाठ  सॅमसंग 
कंपनीचे आव यक LED TV Screen-१ नग सा ह य खरेद कामी कोटेशन नोट स 
.२९/२०१६-१७ अ वये मनपा वेबसाईटवर कोटेशन नोट स िस द क न िसलबंद 

िलफा यात कोटेशन दर माग व यात आले होते. यानुसार िसलबंद िलफा यात तीन 
दरप के ा  झाली आहेत. ा  दर प काम ये मे.एस.एस.टेिलकॉम एंटर ायजेस, पुणे-

०२ यांचे आव यक एलईड  ट ह   सा ह य बाब .१(एकूण०१ नग) सा ह याचे 
र. .९९,८०१/- लघु मदर ा  झाले आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमे 
पे ा ०.८०% ने जा त आहे. मे.एस.एस.टेिलकॉम एंटर ायजेस, पुणे-०२ यांच ेआव यक 
एलईड  ट ह सा ह य खरेद  करणेकामी एकूण र. .९९,८०१/- दर वीकृत कर यास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .४०) साव क िनवडणूक 2017 कर ता िनवडणूक वभागास आव यक लेखन/ टेशनर  

सा ह य खरेद  बाबत ई िनसु .33/2016-17 अ वये लघु म िन वदाकार         

१) मे.भारती एंटर ायजेस यांचे एकुण 25 बाबींसाठ  एकुण र. .5,41,098/-         

२) मे. वशाल एंटर ायजेस यांचे एकुण 4 बाबींसाठ  एकुण र. .2,78,400/-         

३) मे दोडके एंटर ायजेस यांचे एकुण 09 बाबींसाठ  एकुण र. .88,117=50        

४) मे. िशवसमथ एंटर ायजेस  यांचे 8 बाबींसाठ  र. .3,25,769/-                

            ५) मे. वसंत ेडस यांचे २ बाबींसाठ  र. .1,710/- व  

            ६) मे. रॅबीट टेशनर  ा.िल. यांचे १८ बाबींसाठ  र. .68,159/-  

            असे एकुण ६६ बाबी साठ  एकुण र. . १३.०३,२५४/- (अ र  र. . तेरा लाख तीन 
हजार दोनशे चोप न फ ) चे खचास मा यता व यांचेबरोबर करारनामा क न 
खरेद स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .४१) मनपाचे करआकारणी व करसंकलन वभागास आव यक िमळकतकर पावती संगणक 

टेशनर  पेपर बॉ स सा ह य खरेद कामी कोटेशन नोट स .31/2016-17 अ वये 
लघु म कोटेशनधारक मे. एम.के.एंटर ायजेस पुणे यांचे िमळकतकर पावती संगणक 

टेशनर  पेपर 100 बॉ स खरेद  कामी लघु म र. .1,890/- माणे एकुण र. .1,89,000 

/- (अ र  र. . एक लाख एकोणन वद हजार फ ) चे खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

  

वषय .४२) पंपर  िचंचवड महानरपािलकेचे  झोिनपु वभागासाठ  सन 2017-18 क रता आव यक 

सेवा आकार बले 24,500 नग छपाई क न खरेद  करणेकामी कोटेशन नोट स 
ं .32/2016-17 अ वये लघु म कोटेशनधारक मे. वशाल एंटर ायजेस रहाटणी यांच े

आव यक सेवा आकार बले 24,500 नग छपाईकामी लघु म ित नग र.  0.75 पैसे 
 माणे एकुण र. .18,375/- (अ र  र. .अठरा हजार तीनशे पं याह र फ ) चे खचास 
व करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

 
वषय .४३) पंपर  िचंचवड महानरपािलकेचे  व छ भारत अिभयान अंतगत व छ स ह ण २०१७ 

क रता  व छ भारत अिभयानाचे सारण व जनजागृतीक रता टकर चार रंगात 
(मनपा नमु या माणे), टकर छपाईकामीकोटेशन नोट स ं .30/२०१६-१७ अ वये 
मे.सुरज अँड हटायझींग पंपर यांच े लघु म दर एकुण र. .68,750/- (अ र  र. . 
अडुस  हजार सातशे प नास फ ) चे खचास व यांचेबरोबर करारनामा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

  
वषय .४४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/47/2016-17 अ वये भाग .१ 

पीनगर पी हौ. सोसा. येथे रोड नगर टॉमवॉटर लाईन टाकून कॉ ट पे ह ंग 
लॉक बस वणेकामी म.े लोबल क शन िन.र. .23,34,194/- (अ र  र. .तेवीस 
लाख चौतीस हजार एकशे चौ-या नव  फ ) पे ा 40.56% कमी या ठेकेदाराकडून 
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िन वदा मंजूर दराने र. .14,56,817/- 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 .४५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/७८/२०१६-१७ अ वये  भाग .१० 

म ये डांबर  र यांची दु ती देखभालीची कामे करणेकामी M/s.AJWANI 

INFRA.PVT.LTD. िन.र. .११,१८,१८६/-(अ र  र. .अकरा लाख अठरा हजार एकशे 
याऐंशी फ ) पे ा १०.८७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .१०,४६,४७१/- 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 .४६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/८७/२०१६-१७ अ वये  भाग .१५ 

म ये द वाड  व ठलवाड  प रसराम ये बंद पाईप गटर करणे व अनुषंिगक कामे 
करणेकामी M/s. VINAYAK ENRERPRISES िन.र. .१४,००,३२७/- (अ र  र. .चौदा 
लाख ितनशे स ा वस फ ) पे ा १५.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .१२,४९,७९२/- 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 .४७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/११/२०१६-१७ अ वये  भाग .१६ 

म ये आकुड  प रसराम ये बंद पाईप गटर करणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी M/s. 

SHREE SATHE INFRACON PVT LTD. िन.र. .२३,२४,९२३/- (अ र  र. .ते वस 
लाख चो वस हजार नऊशे ते वस फ ) पे ा १७.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने र. .२०.२६,१७०/- 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. 
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वषय .४८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/१०७/२०१६-१७ अ वये  भाग .२७ 
मोरवाड  प रसरातील र यांचे खड करण व डांबर करण करणेकामी M/s. PUNAM 

ENTERPRISES िन.र. .२२,४०,६२४/- (अ र  र. .बा वस लाख चाळ स हजार सहाशे 
चो वस फ ) पे ा १९.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .१९,०५,६५१/- 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 .४९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/६८/२०१६-१७ अ वये  अ भागात 

पु षांक रता व छतागृह बांधणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी M/s.PRISM 

ENTERPRISES िन.र. .१०,५४,७२०/- (अ र  र. .दहा लाख चौस  हजार चौ-ऐंशी 
फ ) पे ा ५.६०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१०,५४,७२०/-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 .५०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/७६/२०१६-१७ अ वये भाग .२६ 

म ये गितरोधक, झे ा ॉिसंग प टे रंग वणे व इतर थाप य वषयक कामे 
करणेकामी M/s.PRISM ENTERPRISES िन.र. .१४,८९,५६६/- (अ र  र. .चौदा लाख 
एकोणन वद हजार पाचशे सहास  फ ) पे ा १०.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने र. .१४,०७,६४०/- 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 .५१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/७२/२०१६-१७ अ वये भाग .१८ 

कवळे मामुड  म ये पे हंग लॉक, पावसाळ  गटस इ. दु तीची कामे करणेकामी 
M/s.P.G.CONSTRUCTION िन.र. .१३,९९,९४४/-(अ र  र. .तेरा लाख न या णव 
हजार नऊशे च वेचाळ स फ ) पे ा १६.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने र. .१२,३४,७५१/- 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 
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अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .५२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/९७/२०१६-१७ अ वये  भाग .२७ 

म ये डांबर  र यांची दु ती देखभालीची कामे करणेकामी M/s. AJWANI INFRA. 
PVT. LTD. िन.र. .११,१९,९४१/- (अ र  र. .अकरा लाख एको णस हजार नऊशे 
ए केचाळ स फ ) पे ा १०.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .१०,५८,३४४/- 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 .५३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/५६/२०१६-१७ अ वये भाग .२६ 

काळभोरनगर प रसरातील सुशोिभकरण करणे व थाप या वषयक कामे करणकेामी 
M/s. SHREE CONSTRUCTION s.s.phalake िन.र. .२३,३३,०५३/-(अ र  र. . तेवीस 
लाख तेहितस हजार ेप न फ ) पे ा २०.८५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने र. .१९,३८,९४२/- 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 .५४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/३४/२०१६-१७ अ वये भाग .२६ 

काळभोरनगर येथील ता यात आले या आ. .२७९ ला िसमािभंत बांधणे व थाप य 
वषयक कामे करणेकामी M/s.PRIYANIKA ENTERPRISES िन.र. .२१,००,४०७/-

 (अ र  र. .एक वस लाख चारशे सात फ ) पे ा १४.००% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र. .१८,९६,६६८/- 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 .५५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/77/2016-17 अ वये भाग .३७ मधील 

एस लॉक व जे लॉक येथे संडास व मुता-यां बांधणेकामी म े वण क शन 
(खोसे) िन.र. .13,98,704/- (अ र  र कम पये तेरा लाख अ ठया नव हजार सातशे 
चार फ ) 5.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .13,95,207/-  पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
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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) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/88/2016-17 अ वये भाग .३७ मधील 

जनरल लॉक व ट  लॉक येथे संडास व मुता-यां बांधणेकामी म े वण क शन 
िन.र. .13,95,846/- (अ र  र कम पये तेरा लाख पं या नव हजार आठशे शेहचाळ स 
फ ) 5.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .13,92,356/- 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 .५७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .45/2/2016-2017 अ वये भाग .५९ 

मधील प रसरात पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.उषा ए टर ायझेस 

िन.र. .७,००,२८०/-(अ र  र कम पये सात लाख दोनशे ऐंशी फ ) पे ा 9.00% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .६,६९,११८/- 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 राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणे.  

 
वषय .५८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .45/9/2016-2017 अ वये भाग .६० 

मधील मुळानगर प रसरातील ग लीबोळात पदपथ करणेकामी मे.उषा ए टर ायझेस 
िन.र. .१८,६६,७२९/- (अ र  अठरा लाख सहास  हजार सातशे एकोणतीस फ ) पे ा 
10.05% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१७,६३,०७९/-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 .५९)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. . ३८/४५/१५-१६ भाग .४६ वजयनगर 
येथील संडास व मुता-यांची देखभाल, दु तीची व थाप य वषयक कामे करणेकामी 
ी कॉ ॅ टर िन.र. .११,२०,४४८/-  (अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार चारशे 

अ ठेचाळ स फ ) पे ा २७.२७% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .८,५५,६४७/-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 .६०) मनपा या थाप य ् वभागाकड ल िन.नो. .२१/९७/१६-१७ भाग .४७ म ये राडारोडा 
उचलणेची कामे करणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी  मे. ी कॉ ॅ टर 
िन.र. .१४,००,२१०/- (अ र  र. .चौदा  लाख चारश े दोनशे दहा फ ) पे ा १२.९९% 
कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,७९,२३९/- 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 .६१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/८०/२०१६-१७ अ वये भाग .१० 
थाप य वषयक कामे करणेकामी M/s.ARSHAD SADIQ SHAIKH 

िन.र. .१४,००,४६०/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे साठ फ ) पे ा ११.९९% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१२,९४,१७२/- 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 .६२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  ४२/४/२०१६-१७ अ वये भाग .१५ 

म ये ना या या कडेने सामािभंतीवर लोखंड  जाळया बस वणे व अनुषंिगक कामे 
करणेकामी M/s. VINAYAK ENTERPRISES िन.र. .१४,००,२३५/- (अ र  र. . चौदा 
लाख दोनशे प तस फ ) पे ा २०.६५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .११,६६,६४१/- 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.  
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वषय .६३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ४२/९/२०१६-१७ अ वये  भाग . १५ 
द वाड  जवळ ल ना यावर लॅब टाकणेकामी M/s.VINAYAK ENTERPRISES 

िन.र. .२३,२४,८७३/- (अ र  र. .ते वस लाख चो वस हजार आठशे याह र फ ) 
पे ा १६.८५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .२०,२९,७८८/- 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 .६४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/४७/२०१६-१७ अ वये  भाग .१५ 

म ये नाला ेिनंगची कामे करणेकामी M/s.SANDBHOR CONSTRUCTION 

िन.र. .१४,००,५०७/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे सात फ ) पे ा १८.१८% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१२,०३,१९०/- 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 .६५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६७/२/२०१६-१७ अ वये  भाग .१५ 

म ये दशादशक, सुचना फलक रोड फिनचरची कामे करणकेामी M/s. 

S.S.ENTERPRISES s.m.gupta िन.र. .२३,२४,९३०/- (अ र  र. . ते वस लाख 
चो वस हजार नऊशे ितस फ ) पे ा २८.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने र. .१७,५५,२०६/- 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 .६६) ब े ीय कायालय आरो य वभागाकड ल संपूण प रसरातील औ णीक धुर करण 

कामकाज कर यासाठ  आव यक डझेल र ा टे पो (वाहनचालका सह) भा याने 

घेणेबाबत कामकाजासाठ   िन वदा नोट स .४/२०१६-१७ िन वदा र. .६,७५,०००/- 
कर ता म.ेमिनष असोिसएटस यांचा ४९६/ हा दर सवात लघउ म अस याने 

वकारणेबाबत े ीय अिधकार  यांनी द.७/१२/१६ या तावानुसार मा यता 
दलेली आहे. यानुसार म.ेमिनष असोिसएटस यांना इकड ल 

.ब ेआ/५/का व/४९/१७ द.०७/०१/१७ अ वये करारनामा क न कामाचा आदेश 

दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 
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वषय .६७)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१०/१/२०१६-१७ अ वये  ताथवडे गावासाठ या 
ता वत पाणीपुरवठा योजने अंतगत पाणीमीटर पुर वणे व बस वणेकामी  मे. चेतास 

कं ोल िस ट स ा. िल. िन वदा र कम .७,०९,३१,४५६/-(अ र  र. .सात कोट  
नऊ लाख एकतीस हजार चारशे छ पन फ ) पे ा ९.५०% कमी दराने या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,७४,०२,६१६/-पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदा अट माण े भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  
करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणे बाबत वचार करणे. 

वषय .६८)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/14/2016-17 अ वये भाग .३ िचखली 
येथील  मोरेव ती म ये  थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.महाल मी एंटर ायजेस 
एम.ई.  िन.र. .11,20,346/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार तीनशे सेहचाळ स  

फ ) पे ा 25.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .8,82,272/- 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 .६९)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/95/2016-17 अ वये भाग .३ 
मोरेव ती येथील अंतगत सोसायट ची करकोळ देखभाल दु तीची काम े करणेकामी 
मे.महाल मी एंटर ायजेस  िन.र. .14,00,558/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे 
अ ठाव न  फ ) पे ा 25.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .11,02,939/- 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 .७०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/158/2016-17 अ वये भाग .९ 
संभाजीनगर म ये मंडप यव थेची कामे करणेकामी म.ेमोटवाणी आ ण स स  

िन.र. .14,00,559/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे एकोणसाठ  फ ) पे ा 20.70% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .11,66,175/- पयत काम क न घेणेस या 
अट स अिधन राहुन याचंेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
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वषय .७१)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/55/2016-17 अ वये फ े ीय कायालया 
अंतगत मनपा साव क िनवडणूक २०१७ साठ  वाडसाठ  मंडप यव था करणेकामी 
मे.एस.ड .अजवाणी  िन.र. .22,40,896/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे 
शहा नव  फ ) पे ा 7.77% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .21,70,117/- पयत काम क न घेणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .७२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/10/2016-17 अ वये फ े ीय कायालया 
अंतगत मनपा साव क िनवडणूक २०१७ साठ  मंडप यव था करणेकामी म.ेदेव 
क शन  िन.र. .22,40,896/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे 
शहा नव  फ ) पे ा 7.77% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .21,70,117/- पयत काम क न घेणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .७३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/33/2016-17 अ वये फ े ीय कायालया 
अंतगत मनपा साव क िनवडणूक २०१७ साठ  फिनचर यव था करणेकामी 
मे.एस.ड .अजवाणी  िन.र. .22,40,896/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे 
शहा नव फ ) पे ा 7.77% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .21,70,117/- पयत काम क न घेणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .७४)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/31/2016-17 अ वये फ े ीय कायालया 
अंतगत मनपा साव क िनवडणूक २०१७ साठ  वाडसाठ  फिनचर यव था करणेकामी 
मे.एस.ड .अजवाणी  िन.र. .22,40,896/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे 
शहा नव  फ ) पे ा 7.77% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .21,70,117/- पयत काम क न घेणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .७५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/68/2016-17 अ वये भाग .९ 
संभाजीनगर येथील ठक ठकाण या चौकांचे सुशोिभकरण व फुटपाथ  करणेकामी 
मे.पांडुरंग एंटर ायजेस  िन.र. .22,40,812/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार 
आठशे बारा  फ ) पे ा 28.50% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .16,82,290/- 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 .७६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/24/2016-17 अ वये भाग .३ िचखली 
येथील रामदासनगर सोनवणेव ती येथील उवर त ठकाणी टॉम वॉटर लाईन 
टाकणेकामी मे. ी  क शन शै.िश.फाळके  िन.र. .23,33,527/- (अ र  र. .तेवीस 
लाख तेह ीस हजार पाचशे स ावीस  फ ) पे ा 21.85% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .19,14,834/- 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 .७७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/2/2016-17 अ वये भाग .३ िचखली 
येथील बगव तीकडे जाणा-या ड .पी. र यालगत फुटपाथ बांधणेकामी मे. वण 
क शन ( ो.ह.ख.खोसे)  िन.र. .23,34,261/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार 

दोनशे एकस   फ ) पे ा 10.06% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .22,04,406/- 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 .७८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/114/2016-17 अ वये भाग .३८ 
नेह नगर येथे मु य र यावर नवीन पे ह ंग लॉक बस वणे व इतर अनुषंिगक कामे 
करणेकामी मे.एस.ड .अजवाणी  िन.र. .22,47,326/- (अ र  र. .बावीस लाख स ेचाळ स 
हजार तीनशे स वीस  फ ) पे ा 25.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .17,69,769/- 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 .७९)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/60/2016-17 अ वये . .६१ दापोड  बु द 
वहार ते नद पयत पावसाळ  गटर करणेकामी मे.जयराम क शन 
िन.र. .16,50,000/- (अ र  र. .सोळा  लाख प नास हजार  फ ) पे ा 25.00% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .12,99,375/- 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 
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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 .८०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/12/2016-17 अ वये भाग .३८ 
नेह नगर येथे मनपा दवाखा यात करकोळ दु तीची व देखभालची कामे करणेकामी 
मे.देव क शन  िन.र. .14,99,583/- (अ र  र. .चौदा लाख न या नव हजार पाचशे 
याऐंशी फ ) पे ा 26.20 % कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .11,62,027/- 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. .26/102/2016-17 अ वये भाग .३७,३८,६३ 

अंतगत सन २०१७ सावजिनक महापािलका िनवडणूकासाठ  मंडप वषयक व इतर 
अनुषंिगक कामे करणेकामी म.ेलालद प क शन  िन.र. .11,95,938/- (अ र  

र. .अकरा लाख पं या नव हजार नऊशे अडतीस  फ ) पे ा 7.02% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .11,67,582/- पयत काम क न घेणेस या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .८२)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/80/2016-17 अ वये भाग .३९,४०,४१ 
अंतगत सन २०१७ सावजिनक महापािलका िनवडणूकासाठ  मंडप वषयक व इतर 
अनुषंिगक कामे करणेकामी म.ेलालद प क शन  िन.र. .11,95,938/- (अ र  
र. .अकरा लाख पं या नव हजार नऊशे अडतीस  फ ) पे ा 7.02% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .11,67,582/- पयत काम क न घेणेस 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. .26/38/2016-17 अ वये भाग .३७,३८,६३ 
अंतगत सन २०१७ सावजिनक महापािलका िनवडणूकासाठ  फिनचर वषयक व इतर 
अनुषंिगक काम े करणेकामी मे.लालद प क शन  िन.र. .11,95,938/- (अ र  
र. .अकरा लाख पं या नव हजार नऊशे अडतीस  फ ) पे ा 7.02% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .11,67,582/- पयत काम क न घेणेस या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
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वषय .८४)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/98/2016-17 अ वये भाग .३९,४०,४१ 
 अंतगत सन २०१७ सावजिनक महापािलका िनवडणूकासाठ  फिनचर वषयक व इतर 

अनुषंिगक कामे करणेकामी म.ेलालद प क शन  िन.र. .11,95,938/- (अ र  

र. .अकरा लाख पं या नव हजार नऊशे अडतीस  फ ) पे ा 7.02% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .11,67,582/- पयत काम क न घेणेस 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. .26/107/2016-17 अ वये . .६१ दापोड  
शाळेची गळती ितबंधक योजना करणे व जु या खड यांच े छ जे काढून नवीन 
छ जे तयार करणे  कामी मे.एस.बी.सवई  िन.र. .9,00,000/- (अ र  र. .नऊ लाख  

फ ) पे ा 10.11% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .8,49,461/- 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 .८६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/85/2016-17 अ वये भाग .३८ 

नेह नगर येथील िशवशंभो मंगल कायालय प रसरात ॉम वॉटर लाईन टाकणे व 

कॉ ट पे ह ंगची कामे करणेकामी म.ेएस.बी.सवई िन.र. .14,98,560/- (अ र  
र. .चौदा लाख अ ठया नव हजार पाचशे साठ  फ ) पे ा 26.51% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .11,56,356/- 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. .26/31/2016-17 अ वये भाग .३७ 

महा मा फुलेनगर मधील थाप य वषयक कामे करणेकामी म.े व ा एंटर ायजेस 
िन.र. .13,81,422/- (अ र  र. .तेरा लाख ए क् याऐंशी हजार चारशे बावीस  फ ) पे ा 
12.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .12,76,434/- 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 .८८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/105/2016-17 अ वये भाग .६३ 
मधील दशरथ लांडगे चाळ व रानवडे वाडायेथील  संडास लॉक टाई स बस वणे व 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.साकळे असो  िन.र. .10,43,685/- (अ र  

र. .दहा लाख ेचाळ स हजार सहाशे पं याऐंशी  फ ) पे ा 21.00% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .8,65,737/- 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 .८९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/52/2016-17 अ वये सन २०१६-१७ साठ  
भाग .६३  येथील डा वषयक  करकोळ दु तीची व देखभालची कामे 

करणेकामी म.ेजयराम क शन  िन.र. .14,97,935/- (अ र  र. .चौदा लाख 
स या नव हजार नऊशे प तीस  फ ) पे ा 25.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .11,79,624/- 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 .९०)मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १/१००-२०१६-१७ मधील अ. .१२ 
अ वये भाग .१३ येथील आ णाभाऊ साठे वसाहत प रसरात शौचालय व मनपा 
इमारतीची थाप य वषयक देखभाल व दु तीची कामे करणेकामी मे. ीगणेश 
कं शन, ो.ल मण पे मल चौधर  िन.र. .९,३३,५०४/- (अ र  र. .नऊ लाख 
तेहतीस हजार पाचशे चार फ ) पे ा ११% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 
र. .८,३०,८१९/- पयत काम क न घेणेसबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.  

      

वषय .९१) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. .९ 
अ वये भाग .१० अजंठानगर झोपडप ट त प ाशेड मधील अंतगत पाथवे दु त 
करणे व इतर थाप य वषयक कामे कऱणेकामी म.ेभालेराव कं शन 
िन.र. .९,३३,५०४/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचश े चार फ ) पे ा 
२२% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .७,२८,१३३/- पयत काम क न 
घेणेसबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न 
एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  
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वषय .९२) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. .५५ 
अ वये भाग .१० अजंठानगर झोपडप ट त दुगानगर, शरदनगर भागात थाप य 
वषयक देखभाल व दु तीची कामे कऱणेकामी म.े भालेराव कं शन 
िन.र. .९,३३,५०४/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचश े चार फ ) पे ा 
२२% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .७,२८,१३३/- 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 .९३)  मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १/१००-२०१६-१७ मधील अ. .२६ 
अ वये भाग .४ मोरेव ती–िभमश नगर येथे झोपडप ट म ये पाथवेला 
कॉ ट करण करण,े गटस कऱणेकामी मे. भालेराव कं शन िन.र. .९,३३,५०४/- 
(अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे चार फ ) पे ा २२% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने र. .७,२८,१३३/- 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 .९४)  मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १/१००-२०१६-१७ मधील अ. .२५ 

अ वये भाग .१० अजंठानगर झोपडप ट त भागात थाप य वषयक देखभाल व 
दु तीची कामे कऱणेकामी म.ेभालेराव कं कशन िन.र. .९,३३,५०४/- (अ र  
र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे चार फ )  पे ा २२% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मजुंर दराने र. .७,२८,१३३/- 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 .९५) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. .९१ 
अ वये भाग .११ से. .२२ िमलींदनगर, इं दरानगर प रसरात थाप य वषयक 
देखभाल दु तीची कामे कऱणेकामी म.ेबी.ड .यादव िन.र. .९,३३,५०४/- (अ र  
र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे चार फ ) पे ा १०% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मजुंर दराने र. .८,४०,१५४/- 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 .९६) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १/१००-२०१६-१७ मधील अ. .५१ 

अ वये भाग .१२ से. .२२ ओटा कम येथील यमुनानगर दवाखानाची थाप य 
वषयक देखभाल व दु तीची कामे कऱणेकामी मे.बी.ड .यादव िन.र. .९,३३,५०४/- 
(अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचश े चाऱ फ )  पे ा १०% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने र. .८,४०,१५४/- पयत काम क न घेणेसबंधनकारक 
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राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.    

    

वषय .९७) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२३-२०१६-१७ मधील अ. .२० 
अ वये भाग .२५ आनंदनगर येथे हॉटमी स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे. ीगणेश कं शन, मोशी िन.र. .९,३३,६०८/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस 
हजार सहाशे आठ फ )  पे ा १७% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने 
र. .७,७४,८९५/- 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 .९८) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२३-२०१६-१७ मधील अ. .१९ 

अ वये भाग .१३ येथील से. .२२ प रसरात दशा दशक फलक बस वणे, थाप य 
वषयक देखभाल व दु तीची कामे कऱणेकामी म.ेिस दाथ कं शन 
 िन.र. .९,३३,२२३/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार दोनश ेतेवीस फ ) पे ा 
२०.२०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .७,४४,७१२/- 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 .९९) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२३-२०१६-१७ मधील अ. .७ 

अ वये भाग .१८ कवळे येथील एम.बी.कँ प झोपडप ट त एफ.आऱ.पी.टॉयलेट 

लॉक उभारणेकामी  मे.िस दाथ कं शन िन.र. .९,३३,६९५/- (अ र  र. .नऊ 
लाख तेहतीस हजार सहाशे प यां नव फ )  पे ा ८.५०% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मजुंर दराने र. .८,५४,३३१/- 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 .१००) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 मधील 

अ. .77   अ वये  भाग .३० च पाणी वसाहत  मधील व वध ठकाणचे ेनेज व 
इतर चबर र या या समपातळ त घेणेकामी   मे.सांडभोर  कं शन  िन वदा 
र कम .7,00,280/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी फ )पे ा 16.17% कमी या 
ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१०१)  मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 मधील 

अ. .50 अ वय े भाग .३१ दघी येथील मनपा इमारतींची थाप य वषयक कामे 
करणेकामी  मे.बारणे कं शन िन वदा र कम .7,00,280/- (अ र  र. .सात लाख 
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दोनशे ऐंशी फ ) पे ा 12.21% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला 
असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१०२) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17  मधील 

अ. .65 अ वये भाग .६ मोशी येथील मनपा इमारतीची थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे. लोबल कं शन िन वदा र कम .7,12,851/- (अ र  र. . सात 
लाख बारा हजार आठशे ऐ काव न) पे ा 16.17% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश 
देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१०३) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 मधील 

अ. .३८ अ वये भाग .३१ दघी मधील गावठाण भागात काँ ट पे ह ंग व पे ह ंग 
लॉक र ते तयार करणेकामी   मे. लोबल कं शन िन वदा र कम .९,१०,३६४/- 

(अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस  फ )पे ा 18.18% कमी या ठेकेदारास 
कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१०४) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 मधील 

अ. .58 अ वये भाग .७ च-होली येथील मनपा इमारतीची थाप य वषयक कामे 
करणेकामी   मे.बारणे कं शन िन वदा र कम .7,19,464/- (अ र  र. .सात लाख 
एकोणीस हजार चारशे चौस  फ )पे ा 18.18% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश 
देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१०५) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17  मधील 

अ. .23 अ वये भाग .३१ दघी म ये बोड, बचेस व वाचनालय इ. थाप य वषयक 
कामे करणेकामी   मे.बारणे कं शन िन वदा र कम .9,10,364/- (अ र  र. .नऊ 
लाख दहा हजार तीनशे चौस  फ ) पे ा 16.16% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश 
देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१०६) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17  मधील 

अ. .64 अ वये भाग .७ च-होली येथील ठक ठकाणचे पे हंग लॉक, गटसची 
करकोळ दु ती करणेकामी   मे.बारणे कं शन िन वदा र कम .5,74,365/- 

(अ र  र. .पाच लाख चौ-याह र हजार तीनशे पास  फ ) पे ा 24.54% कमी या 
ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१०७) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17  मधील 

अ. .40 अ वये भाग .६ मोशी येथे व वध ठकाणी बचेस व नामफलक 
बस वणेकामी   मे. लोबल  कं शन िन वदा र कम .7,18,717/- (अ र  र.  सात 
लाख अठरा हजार सातशे सतरा फ ) पे ा 24.54% कमी या ठेकेदारास कामाचा 
आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .१०८) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 मधील 

अ. .57   अ वये  भाग .30 च पाणी वसाहत म ये करकोळ दु तीची व 
देखभालची कामे करणेकामी मे.सांडभोर कं शन िन वदा र कम .6,30,252/- 

(अ र  र. . सहा लाख तीस हजार दोनशे बा वन फ ) पे ा 16.17% कमी या 
ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१०९) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17  मधील 

अ. .53 अ वये . .६ मोशी येथील मनपा शाळांची थाप य वषयक कामे व 
रंगसफेद  करणेकामी मे. लोबल  कं शन िन वदा र कम .7,15,198/- (अ र  
र. . सात लाख पंधरा हजार एकशे अ ठाव ण फ ) पे ा 16.17% कमी या ठेकेदारास 
कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .११०) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .4/6-2016-17 मधील 

अ. .5 अ वये भाग .31 दघी मधील मनपा इमारतीची करकोळ दु तीची व 
देखभालची कामे करणेकामी  मे.सांडभोर कं शन िन वदा र कम .9,10,364/- 

(अ र  र. . नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस  फ ) पे ा 12.00% कमी या 
ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१११) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17  मधील 

अ. .44 अ वये . .७ च-होली येथील मनपा शाळांची थाप य वषयक कामे व 
रंगसफेद  करणेकामी मे.बारणे कं शन िन वदा र कम .7,13,211/- (अ र  
र. .सात लाख तेरा हजार दोनशे अकरा फ ) पे ा 18.18% कमी या ठेकेदारास 
कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .११२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .२/४/२०१६-१७  अ वये  जल े  .१ ते ८ 

मिधल नळकने शन बंद करणे वमोटार ज ीसाठ  ठेकेदार  प तीने वाहन व मजुर 
पुर वणेकामी   मे. शुभम उ ोग िन वदा र कम .७,००,७६०/- (अ र  र. . सात 
 लाख सातशे साठ फ ) पे ा १०.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .६,६२,२१८/-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 सदर वषयाचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .११३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .२/६/२०१६-१७  अ वये  जल े   ड/१३ 

दापोड  प रसरात टँकरनेपाणीपुरवठा करणेकामी  मे. स वॉटर स लायस िन वदा 
र कम .८,४०,२४०/- (अ र  र. .आठ लाख चाळ स हजार दोनशे चाळ स  फ ) 
पे ा २.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,६४,६०७/-पयत 
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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 सदर वषयाच ेअवलोकन करणे. 

 
वषय .११४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/९/२०१६-१७  अ वये  क भागातील 

दापोड  वभाग उंच टा यां या प रसरात वॉचमन वॉटर िसमािभंत व इतर थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.एच.एम.क शन िन वदा र कम .१४,००,०४३/- 
(अ र  र. .चौदा लाख चारशे ेचाळ स फ ) पे ा ११.००% कमी दराने या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,०८,३४०/-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 .११५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/८१/२०१६-१७  अ वये  सन २०१६-७ 

साठ  जल े  .बी/२ मधील स.नं.१२ पुनावळे येथील पा या या टाक व न  होणा-या 
वतरण यव थेम ये आव यकत े नुसार ड .आय.पाईपलाईन पुर वणे व टाकणकेामी 
मे.र वं  क शन िन वदा र कम .१९,६०,६७२/- (अ र  र. . एकोणीस लाख 
साठ हजार सहाशे बाह र फ ) पे ा १०.०२% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .१८,५२,४२३/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
अट माण े भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .११६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/५४/२०१६-१७  अ वये  सन   २०१६-१७ 

साठ  पंपळे िनलख-जगताप डेअर  प रसरात पाणीपुरवठा यव थत  करणेकामी 
न वन पाणीपुरवठा पुर वणे व टाकणेकामी मे.बजरंगबली 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. 
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वषय .११७)मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/३५/२०१६-१७  अ वये दघी प रसरातील 
मु य जल वा ह यावर ल दु ती करणकेामी मे.बजरंगबली क शन िन वदा र कम 
.१८,१९,४६५/- (अ र  र. .अठरा लाख एकोणीस हजार चारशे पास  फ ) पे ा 

११.११% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१६,९८,१८८/-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 
अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .११८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/७३/२०१६-१७  अ वये  भोसर  वाँड 

.34 या प रसरात पाणीपुरवठा वषयक करकोळ दु तीची कामे करणेकामी  
मे. ीगणेश एंटर ायजेस ( ी. बराटे) िन वदा र कम .५,५९,६१४/- (अ र  र. . 
पाच लाख एकोणसाठ हजार सहाशे चौदा  फ ) पे ा ११.११% कमी दराने या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,२२,३१३/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदा अट माण े भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर  
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .११९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .३/१४/२०१६-१७ अ वये सन २०१६-१७ वाकड 

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 याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१२०)मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .३/५८/२०१६-१७ अ वये अ े य 

कायालयातगत जल े  .अ/१ म ये पेठ .२६,२७ व २७-अ या भागात पाणीपुरवठा 
वषयक करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे.जय इं जिनअस िन वदा र कम 
.७,७०,३०७/- (अ र  र. .सात लाख स र हजार तीनश ेसात फ ) पे ा २५.००% 

कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,०६,६१६/-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 
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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 .१२१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .३/७४/२०१६-१७ अ वये अ े य 

कायालयातगत जल े  .अ/१ म ये पेठ .२८ व गंगानगर या भागात पाणीपुरवठा 
वषयक करकोळ दु तीचीकामे करणेकामी मे.जय इं जिनअस िन वदा र कम 
.२२,४०,८९५/- (अ र  र. .बावीस लाखचाळ स हजार आठश ेपं या नव  फ ) पे ा 

१२.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२०,७०,५८७/- 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 .१२२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .३/४६/२०१६-१७ अ वये भाग .१५ 

अंतगत द वाड  प रसरात दैनं दन करकोळ देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे. 
द प क शन िन वदा र कम .१४,००,५५७/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे 
स ाव न फ ) पे ा ९.९९% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१३,२३,६७३/- 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 .१२३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .३/४१/२०१६-१७ अ वये  सन २०१६-१७ गणेश 

नगर प रसरात व वध भागात पाणीपुरवठा निलका टाकणेकामी मे. द प क शन 
िन वदा र कम .११,९१,४८७/- (अ र  र. .अकरा लाख ए या नव हजार चारशे 
स याऐंशी फ ) पे ा १३.४०% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,८३,४१९/-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 .१२४)मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .३/१७/२०१६-१७ अ वये  भाग .२५ 

आनंदनगर, गवळ वाडा या भागात पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची काम े

करणेकामी  मे. यांका क शन  िन वदा र कम .१४,००,५५७/- (अ र  र. . 
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चौदा लाख पाचशे स ाव न  फ ) पे ा १४.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .१२,६४,७०३/- 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 .१२५)मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .३/४०/२०१६-१७ अ वये  फुगेवाड  प रसरात 

आव यकत े नुसार 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 ा २७.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१०,६८,४२४/-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 .१२६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/१४/२०१६-१७  अ वये  भाग . 29, 

34, 35, 36 येथील हाँ व बदलने वइतर पाणीपुरवठा वषयक कामे करणकेामी 
मे. ीगणेश एंटर ायजेस ( ी. बराटे) िन वदा र कम .५,५४,८५८/- (अ र  
र. .पाच लाख चोप न हजार आठशे अ ठाव न फ ) पे ा १०.१०% कमी दराने या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,२३,७५८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदा अट माण े भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर  
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१२७)मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/१/२०१६-१७ अ वये  भोसर  पं पग 

टेशन येथील पाणीपुरवठा दु तीची कामे करणेकामी ीगणेश एंटर ायजेस ( ी. 
बराटे) िन वदा र कम .५,५९,९२१/- (अ र  र. .पाच लाख एकोणसाठ हजार नऊशे 
एकवीस फ ) पे ा १२.१०% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .५,१६,७७९/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माण े

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

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
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 .१२८) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/20-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

भाग .५ िचखली येथील जाधववाड  प रसरात पाणी पुरवठा  वषयक करकोळ 
दु तीची कामे करणेकामी मे.जय इं जिनअर िन.र. .9,33,687/- (अ र  र. .नऊ 
लाख तेहतीस हजार सहाशे स याऐशी फ ) पे ा 28.00%  कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

 
वषय .१२९)मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/58-2016-17 मधील अ. .1 अ वये फ  

भागाम ये जल े  .अ/८ िनगड  गावठाण, ल मीनगर, साईनाथनगर व ५७६,२५६ 
गाळे प रसरात पाणी पुरवठा वषयक करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे.बालाजी 
इं जिनअस ो. िशतल ह पवार िन.र. .9,33,705/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस 
हजार सातशे पाच फ ) पे ा 28.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

 
वषय .१३०) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/13-2016-17 मधील अ. .1 अ वये फ  

े ीय कायालय अंतगत िनगड  गावठाण  उप वभाग मधील दवाब ी यव थे 
कर ता या खराब भुमीगत केबल बदलणे व केबलची देखभाल देखभाल दु ती व इतर 
आव यक व ुत वषयक कामे करणेकामी (सन २०१६-१७) मे.ओम रेणूका 
एंटर ायजेस िन.र. .3,73,456/- (अ र  र. .तीन लाख याह र हजार चारशे छप न 
फ ) पे ा 10.50% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१३१) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/89-2016-17 मधील अ. .1 अ वये फ 
े ीय कायालय काय े ातील  शासक य इमारत,दवाखाने इ. ठकाण या EPABX  

यं णेच े वा षक देखभाल दु तीचे कामे करणेकामी सन २०१६-१७ मे. Ace 

क युिनकेशन िन.र. .3,73,218/- (अ र  र. .तीन लाख याह र हजार दोनशे अठरा 
फ ) पे ा 13.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१३२)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/४८/२०१६-१७ अ वये भाग .४१ 
मधील सोना पा इमारतीजवळ ल नाला बांधणे पाईपलाईन टाकणेकामी मे.संक प 
इ ा चर िन.र. .१३,९७,८८१/- (अ र  र कम पये तेरा लाख स या नव हजार 
आठशे ए याऐंशी फ ) २१.०१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .११,५९,३९६/-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 .१३३)मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/१२-२०१६-१७ मधील अ. .१ 
अ वये भाग .४२ भाटनगर झोपडप ट म ये बौ दनगर येथील म हलांसाठ  जुने ४ 
िस सचे पाडून ८ िस सचे दुमजली शौचालय बांधणेकामी म.ेमयुर मा ती मगंळवेडेकर 
िन.र. .२३,०४,३४६/- (अ र  र. .तेवीस लाख चार हजार तीनशे शेहचाळ स फ ) 
पे ा ६% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .२१,६६,०८५/- पयत काम 
क न घेणेसबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा 
क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

      

वषय .१३४)मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. .५७ 
अ वये भाग .२१ उ ोगनगर झोपडप ट  मधील थाप य वषयक देखभाल व 
दु तीची कामे कऱणेकामी  मे. ी कं शन, शैल  िशवाजी फाळके, 

िन.र. .१८,६७,३७५/-(अ र  र. .अठरा लाख सडूस  हजार तीनशे पं याह र फ )  

पे ा २२% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .१४,५६,५५३/- 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 .१३५)मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. .०५ 
अ वये भाग .२१ संतोषनगर व वजयनगर झोपडप याम ये थाप य वषयक 
देखभाल व दु तीची कामे कऱणेकामी म.े ी कं शन, शैल  िशवाजी फाळके 
िन.र. .२३,३३,४९४/-(अ र  र. .तेवीस लाख तेहतीस हजार चारशे चौ-या नव फ )  
पे ा १९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .१८,९०,१३०/- 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 .१३६)मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. .९८ 
अ वये भाग .३७ मधील बालाजीनगर झोपडप ट तील थाप य वषयक कामांची 
देखभाल दु ती कऱणेकामी मे. कपील क शन िन.र. .२३,३४,११५/- (अ र  

र. .तेवीस लाख चौतीस हजार एकशे पंधरा फ )  पे ा १३% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मजुंर दराने र. .२०,३०,६८०/- 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 याच ेअवलोकन करणे.  
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वषय .१३७)मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. .३२ 
अ वये  भाग .११ से. .२२ ओटा कम येथील संजयनगर, राजनगर प रसरातील 
समाजम दंर व कंपाऊ ड वॉलची थाप य वषयक देखभाल व दु तीची कामे 
कऱणेकामी मे.एस.बी.सवई िन.र. .२२,४०,०००/-(अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार 
फ )  पे ा ८.१०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .२०,५८,५६०/- 
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 .१३८)मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. .६६ 
अ वये  भाग .४३ येथील कैलासनगर,शा ीनगर व बलदेवनगर झोपडप ट म ये 
थाप य वषयक कामाचे देखभाल व करकोळ दु ती करणेकामी 

मे.एम.बी.कं शन िन.र. .१८,६७,३६७/- (अ र  र. .अठरा लाख सडूस  हजार 
तीनशे सडूस  फ )  पे ा १७.११% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 
र. .१५,४७,८६०/- 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 .१३९)मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. .४६ 
अ वये भाग .४२ िभमनगर सँिनटर  चाळ व आंबेडकरनगर झोपडप ट म ये 
पे हंग लॉक बस वणेकामी मे.देव कं शन िन.र. .२३,३४,२४३/- (अ र  र. . 
तेवीस लाख चौितस हजार दोनशे ेचाळ स फ ) पे ा ११% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मजुंर दराने र. .२०,७७,४७६/- पयत काम क न घेणेसबंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

 
वषय .१४०)मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. .७५ 

अ वये भाग .४३ मधील सावजिनक शौचालयाची थाप य वषयक कामे करणे व 
रंगरंगोट  करणेकामी म.ेसायली वजय पायगूडे िन.र. .१८,६७,३७५/- (अ र  
र. .अठरा लाख सडूस  हजार तीनशे पं याह र फ )  पे ा २०% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .१४,९३,९००/- पयत काम क न घेणेस 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न 
एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.    
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वषय .१४१)मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. .७३ 
अ वये भाग .६२ मधील िलंबोरेव ती झोपडप ट तील थाप य वषयक कामांची 
देखभाल दु ती करणेकामी म.ेिस द क  लंबीग अँ ड ेनेज िस ह ल कॉ टर 
िन.र. .१४,००,४७०/-(अ र  र. .चौदा लाख चारशे स र फ )  पे ा ८% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .१२,८८,४३२/- 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 .१४२)मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/१२-२०१६-१७ मधील अ. .७ 

अ वये िमलींदनगर, सुभाषनगर, आदशनगर येथील र ते डांबर करण करणेकामी मे. 
ल सी कं शन ा.िल.पुणे. िन.र. .२४,९९,१८६/- (अ र  र.  चोवीस लाख 

न या नव हजार एकशे याऐंशी फ )  पे ा १३.३२% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मजंुर दराने र. .२१,६६,२९४/- पयत काम क न घेणेसबंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे.    

    

वषय .१४३)मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०१/१००-२०१६-१७ मधील अ. .३३ 
अ वये भाग .२१ उ ोगनगर झोपडप ट म ये पे हंग लॉक बस वणेकामी मे. ी 
साठे इ ाकॉन ा.िल. िन.र. .२३,३४,२४३/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौितस हजार 
दोनशे ेचाळ स फ )  पे ा १०.५१% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 
र. .२०,८९,१४७/- पयत काम क न घेणेसबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.    

    

वषय .१४४)मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/१२-२०१६-१७ मधील अ. .१० 
अ वये भाग .२७ मोरवाड  झोपडप ट त क चे र ते कऱणेकामी मे.एम.पी.धो े 
कं शन िन.र. .२३,३२,७८९/- (अ र  र. .तेवीस लाख ब ीस हजार सातशे 
एकोन वद फ )  पे ा २१% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 
र. .१८,४२,९०३/- 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 .१४५)मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. .९५ 
अ वये भाग .३६ मधील शांतीनगर झोपडप ट तील थाप य वषयक कामांची 
देखभाल दु ती करणेकामी म.ेकपील कं शन िन.र. .१४,००,४७०/- (अ र  
र. .चौदा लाख चारशे स र फ )  पे ा ११.१०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर 
दराने र. .१२,४५,०१८/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
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राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.  

      

वषय .१४६)मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. .११ 
अ वये भाग .४१ गांधीनगर झोपडप ट मधील थाप य वषयक कामांची देखभाल 
व दु ती कऱणेकामी म.ेकपील कं शन िन.र. .२३,३३,४९४/- (अ र  र. .तेवीस 
लाख तेहतीस हजार चारशे चौ-या नव फ )  पे ा १३.१० ट के कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मजुंर दराने र. .२०,२७,८०६/- 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 .१४७)मनपा या झोिनप ु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. .७१ 
अ वये भाग .१२ से. .२२ येथील ओटा कम येथील वलासनगर प रसरातील 
समाज म दंर व कंपाऊ ड वॉलची थाप य वषयक देखभाल व दु तीची कामे 
कऱणेकामी म.े ी साठे इन ाकॉन ा.िल. िन.र. .२२,४०,०००/- (अ र  र. .बावीस 
लाख चाळ स हजार फ )  पे ा १५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने 
र. .१९,०४,०००/- 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 .१४८)मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. .५९ 
अ वये भाग .१२ से. .२२ ओटा कम येथील वलासनगर, बौ दनगर प रसरातील 
पाथवे कॉ ट पे हंग करणे व इतर थाप य वषयक कामांची दु ती करणेकामी 
मे.कुबेरा ए टर ायजेस िन.र. .२२,४०,०००/-(अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार 
फ )  पे ा १२% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .१९,७१,२००/- 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 .१४९)मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०१/१००-२०१६-१७ मधील अ. .१३ 
अ वये भाग .३७ मधील लांडेवाड  व महा मा फुलेनगर झोपडप ट तील गटर 
देखभाल व दु ती कऱणेकामी म.ेकुबेरा ए ट ायजेस िन.र. .२३,३२,८१०/- (अ र  
र. .तेवीस लाख ब ीस हजार आठशे दहा फ )  पे ा १२% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मजुंर दराने र. .२०,५२,८७३/- 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 याच ेअवलोकन करणे.  
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वषय .१५०) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२१/२७/१६-१७ भाग .४७ म ये 
योतीबानगर व तापक रनगर भागात पे ह ंग लॉक बस वणे व थाप य वषयक 

कामे करणेकामी  मे. िशंदे क शन िन.र. .७,००,२११/-  (अ र  र. .सात लाख 
दोनशे अकरा फ ) पे ा १२.२५% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  

र. .६,४५,१५७/-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 .१५१)मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२१/१०३/१६-१७ भाग .४७ काळेवाड  
येथील फुटपाथ, पाथव,े पे ह ंग लॉक दु ती व देखभाल करणेकामी म.ेिशंदे 
क शन िन.र. .११,२०,४४७/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार चारशे 
स ेचाळ स फ ) पे ा १२.५५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .१०,२८,८२२/-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 .१५२) मनपा या थाप य ् वभागाकड ल िन.नो. .२१/१५/१६-१७ भाग .५४ पंपळे 

िनलख येथील व वध मनपा शाळा, सां कृतीक क े, यायामशाळा, दवाखाना इमारतींची 
रंगरंगोट , देखभाल व दु तीची कामे करणेकामी  मे.एस.बी.सइव 
िन.र. .११,२०,२२८/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार दोनश ेअ ठावीस फ ) पे ा 
१३.००% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१०,२३,३२८/- 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 .१५३) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३८/४३/१६-१७  भाग .४५ पंपर  

वाघेरे येथील प रसरातील र यावर ल चस, ख डे, चर इ याद ंची खड मु म व 
बी.बी.एम. प तीने दु ती करणेकामी (सन २०१६-१७ कर ता) मे.बरखा एंटर ायजेस 
िन.र. .१२,६०,५०४/-   (अ र  र. .बारा लाख साठ हजार पाचशे चार फ ) पे ा 
१२.९९% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दरान े र. .११,५१,६०३/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
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झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

   
वषय .१५४) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/५७/१६-१७ भाग .२९ म ये रोड 

फिनचर वषयक कामे करणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायजेस िन.र. .१४,००,५५८/-  (अ र  
र. .चौदा लाख  पाचशे अ ठाव न फ ) पे ा २२.२२% कमी   या ठेकेदाराकडुन 
  िन वदा मंजुर दराने  र. .११,४३,८२२/- 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 याच ेअवलोकन करणे.    

 
वषय .१५५)मनपा या थाप य ् वभागाकड ल िन.नो. .२२/३/१६-१७ भाग .२९ इं ायणीनगर 

चौकात ॉम वॉटर पाईप गटर करणेकामी  मे. ी क शन शैल  िशवाजी फाळके 
 िन.र. .७,३५,२९३/- (अ र  र. .सात लाख प तीस हजार दोनशे यानव फ ) पे ा 
१०.४०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .६,९१,७६४/- 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 .१५६)मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/६/१६-१७ भाग .३५ भोसर  गावठाण 

येथे डांबर करण करणेकामी  मे.मोहनलाल मथरानी क शन ा.ली. 
िन.र. .१६,८०,२६२/- (अ र  र. .सोळा लाख ऐंशी हजार दोनशे बास  फ ) पे ा 
१०.०८% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .१५,८६,४३६/- 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 .१५७)मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/५७/१६-१७ . .७ च-होली येथील 

मशानभूमी येथे संडास मुतार  बांधणे व रबर मो ड ंग लाक बस वणे व इतर 
दु तीचे कामे करणेकामी  मे.पांडुरंग एंटर ायजेस िन.र. .१४,८६,८६८/-  (अ र  र. . 
चौदा लाख शहाऐंशी हजार आठशे अडुस  फ ) पे ा १८.९९% कमी  या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,६४,७३७/-  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 
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अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याच ेअवलोकन करणे.  

   
वषय .१५८)मनपा या थाप य ् वभागाकड ल िन.नो. .२२/६२/१६-१७ . .३३ गवळ नगर मधील 

भोसर  दघी र याला पावसाळ  पा याची लाईन टाकणेकामी मे.ड .ड . क शन 
िन.र. .७,७७,२२२/- (अ र  र. .सात लाख स याह र हजार दोनशे बावीस फ ) पे ा 
५.२०% कमी या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .७,७३,६४७/-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 .१५९)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६३/१२/२०१६-१७ अ वये . .६४ मधील 

बोपखेलगावाम ये बहुउ ेिशय इमारत बांधणेकामी मे.एस.एस.साठे िन.र. .41,02,058/- 

(अ र  र कम पये ए केचाळ स लाख दोन हजार अ ठाव न फ ) पे ा 13.00% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .37,47,230/-  पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

  
वषय .१६०)मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .06-2016/17 मधील अ. .21 अ वये 

. .३० मधील र यावर ल दवाब ी यव थेचे ऊजा बचतीच ेअनुषंगाने LED फट ंग 
बस वणे व नुतनीकऱण करणेकामी म.ेकमल इल.ेएंटर ायझेस  िन.र. .6,37,480/- 

(अ र  र. .सहा लाख सद ीस हजार चारशे ऐंशी फ ) पे ा 2.30% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .१६१)मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .06-2016/17 मधील अ. .16 अ वये 

. .३४ मधील ग हाणेव ती, आ दनाथनगर, रामनगर  इ. व प रसरातील र यावर ल 
पोल, फट ंग, केब सचे नुतनीकरण करणेकामी मे. वमलाई इले.काप  
िन.र. .10,47,349/- (अ र  र. .दहा लाख स ेचाळ स हजार तीनश े एकोणप नास 
फ ) पे ा 2.21% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
 
 
 



45 
 

 
 

वषय .१६२) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .12-2016/17 मधील अ. .06 अ वये 
मनपा या इ े य कायालयातंगत उ ानांत आव यकतेनुसार न वन पंप बस वणकेामी 
मे. व प इल े & इं ज. िन.र. .2,98,233/- (अ र  र. .दोन लाख अ यानो हजार 
दोनशे ते ीस फ ) पे ा 14.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१६३) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .06-2016/17 मधील अ. .08 अ वये 

. .३१ मधील दघी, चौधर  पाक, साई कॉलनी, गायकवाड नगर व प रसरातील 
र यावर ल पोल, फट ंग, केब सचे नुतनीकरण करणेकामी मे.यश इले ोलाईन 
िन.र. .11,47,413/- (अ र  र. .अकरा लाख स ेचाळ स हजार चारशे तेरा फ ) पे ा 
22.03% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१६४)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .06-2016/17 मधील अ. .04 अ वये 

भोसर  उप वभागातील गर ब शहर  व तीतील दवाब ीचे नुतनीकरण करणे व 

अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.एम.बी.इले क ए ड कंपनी िन.र. .17,89,675/- 

(अ र  र. .सतरा लाख एको णवद हजार सहाशे प याह र फ ) पे ा 9.99% कमी 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .१६५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .06-2016/17 मधील अ. .05 अ वये 

. .६ मधील मोशी, गायकवाड नगर, ल मीनगर, बनकर व ती व प रसरातील 
र यावर ल पोल, फट ंग, केब सचे नुतनीकरण करणेकामी मे. वमलाई इले क 
कॉप . िन.र. .11,48,991/- (अ र  र. .अकरा लाख अ ठेचाळ स हजार नऊशे 
ए या णो फ ) पे ा 21.97% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१६६) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३८/११/१६-१७ भाग .४४ येथील हेमू 

कलानी उ ान प रसरातील थाप य वषयक कामे करणेकामी  मे. अं बका 
क शन िन.र. .१०,८९,७५०/-  (अ र  र. .दहा लाख एकोणन वद हजार सातशे 
प नास फ ) पे ा २०.०९% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  
र. .९,१४,३६०/- 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.  
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  वषय .१६७)मनपा या थाप य ् वभागाकड ल िन.नो. .२२/६१/१६-१७ भाग .२९ इं ायणीनगर 
म ये पे हर लॉक बस वणेकामी ी साठे इं ाकॉन ा.िल. िन.र. .१४,००,५४३/-  
(अ र  र. .चौदा लाख पाचशे ेचाळ स फ ) पे ा २२.२२% कमी   या ठेकेदाराकडुन 
  िन वदा मंजुर दराने  र. .११,४३,८०९/- 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 याच ेअवलोकन करणे.  

  
वषय .१६८)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/५९/१६-१७ . .7 च-होली मधील 

स.नं.४६९ ते स.नं.४७३ पयतचा ३० मी व १८ मी ड .पी. र ता वकसीत करणेकामी 
मे.पांडुरंग एंटर ायजेस िन.र. .२३,९६,६८३/- (अ र  र. . तेवीस लाख शहान व 
 हजार सहाशे याऐंशी फ ) पे ा २९.०१% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने  र. .१७,८६,४७६/- 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 .१६९)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/६३/१६-१७ भाग .३५ भोसर  
गावठाण येथे थाप य वषय कामे करणेकामी म.े ह.ए.झ बाडे िन.र. .१६,८०,६७२/- 
(अ र  र. .सोळा लाख ऐंशी  हजार सहाश े बहा र फ ) पे ा १६.७५% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१४,६९,११७/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.   

वषय .१७०)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२१/५/१६-१७ भाग .५५ पंपळे 
सौदागर येथील रहाटणी गावठाण, पवानगर भागात पे ह ंग लॉक व थाप य वषयक 
कामे करणेकामी मे.साईराज क शन िन.र. .१३,९९,२६०/-  (अ र  र. .तेरा लाख 
न वयानव हजार दोनशे साठ फ ) पे ा २३.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने  र. .११,३१,३०२/-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 याच ेअवलोकन करणे.  
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वषय .१७१) क े य व ुत वभागाकड ल िन वदा नो. .२/१६-२०१६-१७ अ वये कासारवाड  
उप वभागातील इमारती,शाळा,कायालय इ. ठकाण या व ूतीकरणाची सन २०१६-१७ 
कर ता देखभाल दू तीची काम े करणेकामी म.े व प इले क स इं ज 
िन.र. .५,९९,४६६/-(अ र  र. . पाच लाख न या नव हजार चारशे सहास  फ ) 
पे ा (-)११.९९% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे करारनामा 
क न घेवुन कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१७२)  क े य व ुत वभागाकड ल िन.नो. ं .२/५४ २०१६-१७ अ वये क े ीय 

कायालयांतगत मनपा उप वभागाम ये सन २०१६ १७ म ये होणा-या व वध 
काय मांकर ता वनी ेपण यव था करणकेामी िन वदा नो टस र. .९,३३,४५३/-
(अ र  र. .नउ लाख तेहतीस हजार चारशे ेप न फ ) मे. मृती मंडप पकस 
अँ ड इले स यांना (-)०.९०% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  
माणे करारनामा क न घेवुन कामाचा आदेश दे यात आला आस याने याचे 

आवलोकन करणे. 
 
वषय .१७३)  मनपा या ब े य कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. .3/26/2016-17 अ वये ब 

े ीय कायालया अंतगत न वन तयार होणा-या मनपा इमारतीम ये वदयुतीकरणाची 
कामे करणेसाठ  मे.एन.के.इले कल व स िन.र. .7,50,000/-(अ र  र. . सात लाख 
प नास हजार फ ) पे ा -20.00% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने अवलोकन करणे. 

 
वषय .१७४)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/95/2016-17 अ वये भाग .३७ 

महा मा फुले नगर मधील लांडेवाड  प रसरात थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे. ह .ए.झ बाडे  िन.र. .13,99,208/- (अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार दोनशे 
आठ फ ) पे ा 16.75% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .12,23,083/- 

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 .१७५)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/113/2016-17 अ वये सन २०१६-१७ 
साठ  भाग .३७ म ये मु यालय तरावर करकोळ दु तीची व देखभालची कामे 
करणेकामी मे.जी.आर.मंगोडेकर िन.र. .16,80,058/- (अ र  र. .सोळा लाख ऐंशी 
हजार अ ठाव न फ ) पे ा 3.50% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .17,02,319/- 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 



48 
 

 
 

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 .१७६)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/4/2016-17 अ वये भाग .३७ म ये 
स हस लाईन साठ  खोदणेत येणारे र ते डांबर  करणेकामी मे.बी.एम.पवार 
िन.र. .13,99,432/- (अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार चारशे ब ीस फ ) पे ा 
12.10% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .12,91,606/- 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 .१७७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/37/2016-17 अ वये भाग .३७ 
महा मा फुलेनगर मधील 'जनरल' लॉक मधील साईट प या खड करण क न 
डांबर करण करणेकामी मे.कृ णर  क शन िन.र. .14,00,210/- (अ र  र. .चौदा 
लाख दोनशे दहा फ ) पे ा 21.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .11,61,474/- 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 .१७८) मनपाचे सुर ा डा व अ नशामक वभागातील गणवेश देय कमचा-यांना गणवेश 

यित र  खरेद कामी ई िन.सु. .23/2016-17 अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा 
दर माग वणेत आले होते. ा  िन वदे मधील  

1. मे िशवसमथ एंटर ायजेस यांचे बाब .2, 4, 12, 16 व 29 एकुण बाबी 05 साठ  
एकुण र. .56,518/-  

2. मे भारती एंटर ायजेस यांचे बाब .1, 3, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 

व 30 एकुण बाबी 15 साठ  र. .2,84,989/- व  

3. मे कापसे एंटर ायजेस यांचे बाब . 5, 7, 8, 10, 18, 21, 22, 23, 27, 31 व 32 एकुण 
बाबी 11 साठ  र. .2,94,255/- असे एकुण र. .6,35,762/- (अ र  र. . सहा लाख 
प तीस हजार सातशे बास  फ ) चे पुरवठा आदेश िनगत केला असलेने सदर खचाचे 
असलोकन करण.े  

 
वषय .१७९) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .4-2016/17 मधील अ. .28 अ वये 

भाग .58 म ये आव यकतेनुसार ट लाईट नुतनीकरण, एलईड  बस वणे व 
अनुषिगंक कामे करणेकामी म.ेिमह र ए टर ायझेस  िन.र. .16,80,577/- (अ र  
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र. .सोळा  लाख ऐंशी हजार पाचशे स याह र फ ) पे ा 15.00% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .१८०)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .4-2016/17 मधील अ. .02 अ वये 

भाग .59 म ये आव यकतेनुसार ट लाईट नुतनीकरण, एलईड  बस वणे व 
अनुषिगंक कामे करणेकामी मे. ओंकार इं जिनअ रंग  िन.र. .16,80,577/-(अ र  
र. .सोळा  लाख ऐंशी हजार पाचशे स याह र फ ) पे ा 19.99% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .१८१) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .4-2016/17 मधील अ. .03 अ वये 

मनपा या क े य कायालयातंगत उ ानांतील व ुत यव थेचे आव यकत े नुसार 
नुतनीकरण करणेकामी म.ेएनसीवाय एंटर ायझेस  िन.र. .23,33,862/- (अ र  
र. .ते वीस  लाख ते ीस हजार आठशे बास  फ ) पे ा 11.12% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .१८२) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .4-2016/17 मधील अ. .27 अ वये 

भाग .61 म ये आव यकतेनुसार ट लाईट नुतनीकरण, एलईड  बस वणे व 
अनुषिगंक कामे करणेकामी म.ेअबान इले.व स  िन.र. .18,06,131/- (अ र  र. .अठरा  
लाख सहा हजार एकशे एक ीस फ ) पे ा 15.66% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१८३)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .4-2016/17 मधील अ. .32 अ वये 

फुगेवाड  येथे न वन होणा-या शाळा इमारतीचे व ुतीकरण करणेकामी मे.अवधुत 
इले.लाईफ ए ड स हसेस िन.र. .22,82,043/- (अ र  र. .बावीस  लाख याऐंशी हजार 
येचाळ स फ ) पे ा 15.56% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१८४)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .4-2016/17 मधील अ. .05 अ वये 

भाग .60 म ये आव यकतेनुसार ट लाईट नुतनीकरण, एलईड  बस वणे व 
अनुषिगंक कामे करणेकामी म.ेओंकार इं जिनअ रंग  िन.र. .16,80,577/- (अ र  
र. .सोळा  लाख ऐंशी हजार पाचशे स याह र फ ) पे ा 19.99% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
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वषय .१८५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .4-2016/17 मधील अ. .26 अ वये  
भाग .40 म ये आव यकतेनुसार ट लाईट नुतनीकरण, एलईड  बस वणे व 

अनुषिगंक कामे करणेकामी म.ेओंकार इं जिनअ रंग   िन.र. .16,79,494/- (अ र  
र. .सोळा  लाख एकोणऐंशी हजार चारशे चौ-या णव फ ) पे ा 15.00% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.  

 
वषय .१८६)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .3/2016-17 मधील अ.  1 अ वये 

िनगड   येथील  से. .22  येथील व ुत दा हनाचे वा षक  प दतीने  चालन व 
देखभाल दु ती करणेकामी (सन २०१६-१७) म.ेएन.सी.वाय.एंटर ायजेस 
िन.र. .18,97,524/- पे ा 20.47% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१८७)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .11/2016-17 मधील अ. .21 अ वये 

. .२३ मधील न वन तालेरा हॉ पीटल इमारतीम ये आव यकतेनुसार सीसी ट ह  
यं णा बस वणेकामी मे.पी.एम.के.इले क स िन.र. .7,49,864/- पे ा 5.00% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .१८८)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .9/2016-17 मधील अ. .34 अ वये 

. .५७ पंपळे गुरव येथील बँडिमंटन हाँलमधील व ुतीकरणाच े नुतनीकरण 
करणेकामी म.ेपी. ह .आर.एस.इले अँड इं जिनअस िन.र. .2,34,180/- पे ा 14.00% 

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

 
वषय .१८९)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/१० सन २०१६-१७ अ वये भाग 

.६१ म ये भाग थरावर करकोळ दु ती व देखभालीची काम ेकरणेकामी मे.बी.ड . 
यादव िन.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख दोनश ेऐंशी फ ) पे ा(-)१०.००% 
कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा 
मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१९०)  क े य थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .१/४१ २०१६-१७ अ वये भाग .३९ 

संत तुकारामनगर मधील क या शाळे या मागील प रसरात न वन टाँम वाटर लाईन 
टाकणे व काँ ट पे ह ंग करणेकामी मे.बी.ड .यादव िन.र. .६,९९,८८७/- (अ र  

र. .सहा लाख न या नव हजार आठशे स याऐंशी फ ) पे ा(-)१०.००% कमी दराने 
िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या 
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िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१९१)  क े य थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .१/९४ सन २०१६-१७ अ वये  भाग 

.३८ म ये भाग थरावर करकोळ दु ती व देखभालीची काम े करणेकामी 
मे.बी.ड .यादव िन.र. .६,९८,४६९/- (अ र  र. .सहा लाख आ या नव हजार चारशे 
एकोणस र फ ) पे ा (-)११.२७% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  
माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१९२)  क े य थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .१/१०८ सन २०१६-१७ अ वये भाग 

.३९ संत तुकारामनगर म ये ठक ठकाणी थाप य वषयक कामे करणे व 
दशादशक फलक बस वणेकामी मे. ी गणेश बाळकृ ण पोरे िन.र. .८,४०,०७२/- 
(अ र  र. .आठ लाख चाळ स हजार बाह र फ ) पे ा (-)२८.००% कमी दराने 

िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या 
िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

 
वषय .१९३)  क े य थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .१/४२ सन २०१६-१७ अ वये भाग 

.६१ दापोड  शाळेची चरल आँड ट रपोट नुसार थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे. व ा एंटर ाजस िन.र. .५,६०,२२४/- (अ र  र. .पाच लाख साठ 
हजार दोनशे चोवीस फ ) पे ा (-)५.९९% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील 
अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१९४)  क े य थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .१/१०५ सन २०१६-१७ अ वये भाग 

.६४ मधील काँलनी .१ ते २२ आंतगत थाप य वषयक कामे करणे. मे. ीकृपा 
एंटर ाजस िन.र. .५,५६,२९९/- (अ र  र. .पाच लाख छप न हजार दोनशे न या नव 
फ ) पे ा (-)१०.५०% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे 
भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
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बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१९५)क े य थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .१/७२ सन २०१६-१७ अ वये भाग 

.६४ म ये टॉम वॉटर लाईन साफसफाईची, राडारोडा उचलणे व आरो य वषयक 

कामे करणेकामी मे. ीकृपा एंटर ाजस िन.र. .६,७२,४७८/- (अ र  र. .सहा लाख 
बाह र हजार चारशे आ याह र फ ) पे ा (-)१०.५०% कमी दराने िनयमानुसार व 
िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१९६) क े य थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .१/८६ सन २०१६-७ अ वये भाग 

.६१ म ये सुशोिभकरणेची कामे करणकेामी मे.एस.बी.सवई िन.र. .६,३०,२५२/- 
(अ र  र. .सहा लाख तीस हजार दोनशे बाव न फ ) पे ा (-)१०.१०% कमी दराने 
िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या 
िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१९७)क े य थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .१/३६ सन २०१६-७ अ वये भाग 

.६४ म ये सुशोिभकरणेची कामे करणकेामी मे. ीकृपा एंटर ाजस 

िन.र. .६,२९,५६६/- (अ र  र. .सहा लाख एकोणप नस हजार पाचशे सहास  फ ) 

पे ा (-)१०.५०% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ 
कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 
वषय .१९८)क े य थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .१/६६ सन २०१६-१७ अ वये भाग 

.६३ मधील सागर काँनर समोर ल मुतार ला लाँक टाई स बस वणे व थाप य 
वषयक काम ेकरणेकामी मे.एम.जे.क श स िन.र. .९,२१,७६०/- (अ र  र. .नऊ 
लाख एकवीस हजार सातशे साठ फ ) पे ा (-)१०.००% कमी दराने िनयमानुसार व 
िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .१९९) क े य थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .१/२२ सन २०१६-१७ अ वये भाग 
.६२ म ये सुशोिभकरणेची कामे करणेकामी मे.एम.जे.क श स 

िन.र. .६,३०,२५२/- (अ र  र. .सहा लाख तीस हजार दोनशे बाव न फ ) पे ा (-
)१०.००% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल 
मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय .२००)क े य थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .१/६० अ वये भाग .६१ दापोड  

गावठाणात पाथवेम ये नवीन पे ह ंग लाँक बस वणेकामी मे.एम.जे.क श स 

िन.र. .७,५०,०००/- (अ र  र. .सात लाख प नस हजार फ ) पे ा(-)१०.००% कमी 
दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा 
मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२०१)क े य थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .१/६८ सन २०१६-१७ अ वये भाग 

.६२ म ये भाग तरावर करकोळ दू तीची व देखभालची काम े करणेकामी 
मे.एम.जे.क श स िन.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी फ ) 
पे ा (-)१०.००% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ 
कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 
वषय .२०२)क े य थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .३/२ सन २०१६-१७ अ वये भाग 

.६२ म ये ठक ठकाणी राडारोडा उचलणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.सुर  एंटर ाजस िन.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी फ ) पे ा 
(-)२२.९९% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल 
मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय .२०३)क े य व ुत वभागाकड ल िन वदा नो. .२/५२ सन २०१६-१७ अ वये क े ीय 

कायालयांतगत माहे ए ल २०१७ म ये होणा-या डाँ.बाबासाहेब आंबेडकर/मा.फुले 
जयंती महो सव काय मासाठ  वनी ेपण व व ूत यव था करणेकामी मे.मोरया 
मंडप डेकोरेटस िन.र. .९,३२,६७१/-(अ र  र. .नऊ लाख ब ीस हजार सहाशे 
ए काह र फ ) पे ा (-)०.९५% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  
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माणे करारनामा क न घेवुन कामाचा आदेश दे यात आला आस याने याचे 
आवलोकनाथ करणे. 

 
वषय .२०४) क े य व ुत वभागाकड ल िन वदा नो. .२/४ सन २०१६-१७ अ वये क े ीय 

कायालयांतगत मनपा उप वभागाम ये सन २०१६ १७ म ये होणा-या तुकाराम बीज व 
संत तुकाराम फुटबाँल पधा काय माकर ता वनी ेपण व व ूत यव था करणेकामी 
मे. मोरया मंडप डेकोरेटस िन.र. .९,३३,४९२/-(अ र  र.  नऊ लाख तेहतीस हजार 
चारशे या नव फ ) पे ा(-)०.९५% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  
माणे करारनामा क न घेवुन कामाचा आदेश दे यात आला आस याने याचे 

आवलोकन करणे. 
 
वषय .२०५)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/७५/२०१६-१७ अ वये भाग .४० 

मधील मनपा इमारतींची थाप य वषयक कामे व रंगरंगोट  करणेकामी मे. दा 
ए टर ायझेस िन.र. .११,१८,९५९/-(अ र  र कम पये अकरा लाख अठरा हजार 
नऊशे एकोणसाठ फ ) पे ा ८.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,७९,७३९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम 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 .२०६)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/६३/२०१६-१७  अ वये भाग .६० येथे 

जुने संडास लॉकचे नुतनीकरण करणेकामी मे.एस.एम.मते िन.र. .११,२०,१४८/-(अ र  
र कम पये अकरा लाख वीस हजार एकशे अ ठेचाळ स फ ) पे ा ८.५०% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१०,७६,१८२/- 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 .२०७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/९७/२०१६-१७ अ वये भाग .५९ 

मधील मनपा शाळा येथे व ा याचे मुतार चे नुतनीकरण करणेकामी मे.एस. एम.मते 
िन.र. .१४,००,५६०/-(अ र  र कम पये चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा ८.५०% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१३,४५,५८८/-पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
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अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .२०८)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/11/2016-17 अ वये सांगवी भाग .६० 

म ये यदशनीनगर-संगमनगर, ममतानगर, सांगवी गावठाण, अिभनवनगर, एस-ट  
कॉलनी व पवारनगर या ठकाणी रेन हाव टंग योजना करणेकामी म.ेवाकोडे ब डस 
िन.र. .12,60,306/- (अ र  र कम पये बारा लाख साठ हजार तीनशे सहा फ ) पे ा 
19.37% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .10,66,994/-  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 .२०९)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 63/1/2016-17 अ वये सांगवी भाग .६० 

म ये जयमालानगर या ठकाणी रेन हाव टंग योजना करणेकामी (जिमनीतील 
पाणीसाठा वाढू शकेल व बचत होईल) मे.वाकोडे ब डस िन.र. .9,80,391/- (अ र  
र कम पये नऊ लाख ऐंशी हजार तीनश ेए या नव फ ) पे ा 19.37% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दरान े र. .8,30,014/-  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 .२१०)मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६/१६-२०१६-१७ अ वये ड 

भाग इमारती या उ ाहकची देखभाल दु ती करणेकामी म.ेि या इले क स 
िन.र. .४,५५,७२३/- (अ र  र. .चार लाख पंचा वन हजार सातशे तेवीस फ ) पे ा 
सुधा रत िन वदा दराने या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४,५५,७२३/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माण े भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अ लयाने याचे 
अवलोकन करणे.  

 
वषय .२११)मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६/११-२०१६-१७ अ वये ड 

भाग उप वभागातील वॉड .४८ ५४ ते ५७ या प रसरात शाळा इमारतीम ये व ुत 
वषयक देखभाल व दु ती करणेकामी म.े अवधुत इले कल लाईफ ऍ ड स ह सेस 
िन.र. .७,३४,४६४/- (अ र  र. . सात लाख चौतीस हजार चारशे चौस  फ ) पे ा -
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11.00% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,५३,६७३/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माण े भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .२१२)मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६/१०-२०१६-१७ अ वये ड 

भाग अंतगत भाग .५५ मधील र यांवर ल दवाब ी यव थेची देखभाल दु ती 
करणेकामी मे. द वजय इले क स िन.र. .७,३४,४६४/- (अ र  र.  सात लाख 
चौतीस हजार चारशे चौस  फ ) पे ा -22.00% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .५,७२,८८२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .२१३)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/३९/२०१६-१७ भाग .१९ मधील 

मनपा शाळा इमारतीची देखभाल दु ती व सुधारणांची कामे करणेकामी M/s. SARAL 

ENGINEERS & CONSTRUCTORS िन.र. .७,००,२७६/- (अ र  सात लाख दोनशे 
शहा र फ ) पे ा २३.४०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .५,६३,२३२/- 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 .२१४) भाग .९ संभाजीनगर येथे बड हेली येथे लेसर शो उभारणे क रता थाप य व 

व ुत वषयक कामासाठ या क पाचे वा तू वशारद य कामाक रता आराखडा तयार 
करणे, पूव गणनप क तयार करण,े िन वदा िस द  क रता िन वदा तयार 
करणेक रता महानगरपािलके या मा यता ा  पॅनल वर ल वा तु वशारद ी. सिचन 
शाह मे. अथ केप आ कटे ट व क स टेटस पुणे यांना मा. थायी सिमती ठराव . 
१५६९५ द. १५/३/२०१६ अ वये मा यता दे यात आला होती तथा प मा. आयु  
यांना द. ३०/११/२०१६ या कायालयीन टपणी ारे कं स टंट यांना अदा करणेत 
येणार  फ  व अित र  स हस टॅ स दे यास मा यता दलेली आहे यानुसार  

            १) वषयां कत कामाक रता आ कटे ट हणून ी. सिचन शाहा मे. अथ केप 
आ कटे ट व कं स टंट यांची नेमणूक करणेस व आ कटे चर कामाक रता िन वदा 
रकमे या २ ट के व अित र  स हस टॅ स अदा करणेस तसेच  
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            २)  िन वदा प ात कामाक रता ोजे ट मनेॅजमट क लेटंसी (pmc) हणून यांची 
नेमणूक करणेस pmc या post tender activities साठ  िन वदा र कमे या १.३५% 
इतके व अित र  स ह स स अदा करणेस मा यता देणबेाबत वचार करणे. 

 
वषय .२१५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .4- 2016/17 मधील अ. .01अ वये 

. .62,63 मधील ट लाईटची सन 2016-17 म ये देखभाल दु तीची कामे करणे 
कामी मे. वमलाई इले.काप रेशन  िन.र. .13,50,079/- ( अ र  र. . तेरा  लाख प नास 
हजार एकोणऐंशी फ ) पे ा 21.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२१६)मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .1/8/2016-17 अ वये िचखली 

मैलाशु दकरण क ातगत भाग .३ िचखली येथील रामदासनगर, सोनवणे व ती 
प रसरात आव यकतेनुसार भुयार  गटर निलका टाकणेकामी  M/s.BAHIRAT 

BROTHERS  िन.र. .22,49,724/- (Rupees Twenty Two Lakh(s) Forty Nine 

Thousand Seven Hundred Twenty Four Only) पे ा 28.51% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .16,88,744/- पयत काम क न घेणेसतसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
असुन आदेश  देणेत आले अस याने याचे अवलोकन करणे.   

 
वषय .२१७) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .1/19 /2016-17 अ वये सांगवी भाग 

.६० मधील पवारनगर म ये ेनेज चबर आ.सी.सी. करणेकामी  M/s. VIP RAO 

DEVELOPERS िन.र. 17,98,075/- (Rupees Seventeen Lakh(s) Ninety Eight 

Thousand Seventy Five Only) पे ा 12.50% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .16,51,981/- 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 याबरोबर  करारनामा करन घेणेत आला असुन आदेश  देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

        

वषय .२१८) मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .19/2016-17 कर ता  मनपाच ेदुगादेवी 
उदयान येथे एफ.आर.पी. टॉयलेट लॉक पूर वणे  व बस वणेकामी मे. अ वल फायबर 
लास  कोटेशन नोट स र. .1,98,000/- (अ र .र. .एक लाख अ या णव हजार 
फ ) पे ा -34 % ने कमी कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश, 
उदयान/4/का व/09/2017 द.09/01/2017 अ वये कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .२१९) मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .14/2016-17 कर ता  मनपाच ेदुगादेवी 
उदयान येथे एफ.आर.पी. टॉयलेट लॉक पूर वणे  व बस वणेकामी मे.अ वल फायबर 
लास  कोटेशन नोट स र. .1,98,000/- (अ र  र. .एक लाख अ या णव हजार 
फ ) पे ा -34% ने कमी कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश, 
उदयान/4/का व/10/2017 द.09/01/2017 अ वये कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२२०) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. .८ 

अ वये भाग .२१ संतोषनगर व वजयनगर झोपडप ट म ये पे हंग लॉक 
बस वणेकामी म.े ी साठे इ कॉन ा.िल. िन.र. .२३,३४,२४३/-(अ र  र. .तेवीस 
लाख चौितस हजार दोनशे ेचाळ स फ )  पे ा १०.५१% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मजुंर दराने र. .२०,८८,९१४/- पयत काम क न घेणेसबंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े   

 
वषय .२२१) नागरव ती वकास योजना वभागा अंतगत व वध क याणकार  योजना राब व या 

जातात. महापािलके या िन:समथ (अपंग) क याणकार  योजना .६ अ वये मनपा 
ह तील अपंग य ं ना यवसायासाठ  अथसहा य देणेबाबत सन-२०१६-१७ म ये 
जा हर कटनानुसार अज माग वले असुन ा  अजापैक  तावात नमूद माणे एक 
लाभािथचे कज करण बँकेने मंजुर केले आहे. यानुसार लाभाथ या या नावापुढे 
दश वलेनुसार एकूण र. . ९५,०००/- (अ र  र. . पंचा णव हजार फ ) (Back and 

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

 
 वषय .२२२) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .21/2016/2017 मधील अ. .4 अ वये 

फ े य कायालयात उ ानात व ुत वषयक कामे करणेकामी मे. वमलाई इले कल 
कॉप रेशन िन.र. .28,01,121/- पे ा 19.63 % कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

 
वषय .२२३) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .1/2016-17 मधील अ. .2 अ वये अ 

े य कायालय अंतगत व वध वषेश काय मा क रता ता पुरता वनी ेपण व 
व ुत यव था व काश यव था करणेकामी मे. वजय इले क स ए ड जनरेटस 
िन.र. .23,25,055/- पे ा 1.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .२२४) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .11/2016-17 मधील अ. .9 अ वये 
मनपा या ब े ीय कायालय अंतगत उ ानातील व ुत यव थेचे आव यकतेनुसार 
नुतनीकरण करणेकामी म.ेएन.के.इले कल व स िन.र. .4,49,186/- पे ा 17.00% 

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

 
वषय .२२५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2016-17 मधील अ. .2 अ वये वॉड 

.१९ मधील ल मीनगर प रसरातील (एसबी पाट ल कॉलेज जवळ ल) गंजलेले पोल 
काढुन न वन पोल उभे करणेकामी (सन २०१६-१७) मे. आर एन एंटर ायजेस 
िन.र. .7,49,910/- पे ा 25.50% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .२२६) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .11/2016-17 मधील अ. .18 अ वये 

सन २०१६-१७ कर ता ब े ीय कायालयातील उ ानातील व वध कारचे बोअरवेल व 
ईतर पंपांचे देखभाल दु ती करणेकामी म.े एन सी वाय एंटर ायजेस  
िन.र. .3,98,420/- पे ा 10.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनमा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२२७) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .11/2016-17 मधील अ. .17 अ वये 

भाग .२२ िचंचवडगाव पर सरातील दवाब ी यव थेच े सुधारणा/नुतनीकरण 
करणेकामी मे. सिचन इले क स िन.र. .1,87,499/- पे ा 1.20% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .२२८)मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .11/2016-17 मधील अ. .10 अ वये 

सन २०१६-१७ कर ता ब े ीय कायालयातील उ ानातील कारंजे व धबधबे यांचे 
चालन व देखभाल दु ती करणेकामी मे.  एन सी वाय एंटर ायजेस  

िन.र. .2,89,414/- पे ा 10.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनमा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२२९) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .11/2016-17 मधील अ. .28 अ वये 

भाग .४९ समता न ता कॉलनी बोरडेनगर गु नानक नगर बापुजीबुवा व 
कैलासनगर अंतगत दवाब ी यव थेत सुधारणा करणेकामी म.े सिचन इले क स 
िन.र. .5,25,210/- पे ा 3.30% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .२३०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/१०/२०१६-१७ अ वये भाग .३७ 
मधील MIDC मधील र यास दुभाजक करणेकामी म.ेजी.आर.मंगोडेकर 

िन.र. .२३,३१,३१८/-(अ र  र कम पये तेवीस लाख एक ीस हजार तीनशे अठरा 
फ ) पे ा ६.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .२३,०१,०११/- 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 .२३१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १७/६१/२०१६-१७ अ भागात व वध 

काय मांक रता व िनवडणुक वषयक कामांकर ता मंडप व फिनचर यव था करणे व 

अनुषंिगक कामे करणेकामी M/s.shree dattkrupa ent. िन.र. .१६,८०,६८३/-(अ र  
र. .सोळा लाख ऐशी हजार सहाशे याऐंशी फ ) पे ा १०.००% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र. .१५,८८,२४५/- 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 .२३२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/२३/२०१६-१७ अ वये भाग .२४ 

( ा.रामकृ ण मोरे े ागृह) येथील ीधरनगर, देवधर सोसायट  प रसरात  कलर 
टाइ स बस वणे व पे हंग लॉक दु तीची कामे करणेकामी मे.एस. ह .सातपुते 
डे हलोपस अँ ड ब डस िन.र. .१३,६५,४४०/- (अ र  र. .तेरा लाख पास  हजार 
चारशे चाळ स फ ) पे ा २३.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .११,०३,९५८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

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

 

वषय .२३३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/०७/२०१६-१७ अ वये . .२४ 
( ा.रामकृ ण मोरे े ागृह) म ये र तादुभाजक व फुटपाथ दु तीची कामे करणेकामी 
मे. ीगणेश बाळकृ ण पोरे िन.र. .१२,६०,४९३/-(अ र  र. .बारा लाख साठ हजार 
चारशे या नव फ ) पे ा १६.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .११,११,७५५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

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

 

वषय .२३४)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/१४/२०१६-१७ अ वये . .२४ मधील 
कै. दनकर भोईर यायामशाळेचे नुतनीकरण करणेकामी मे. ीगणेश बाळकृ ण पोरे 
िन.र. .१९,४३,४७५/- (अ र  र. .एकोणीस लाख ेचाळ स हजार चारश े पं याह र 
फ ) पे ा १६.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१७,१४,१४५/-पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२३५)नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी सादर 
केले या अजानुसार तावा सोबतचे प  'अ' म ये दश वले माणे रजा मंजूर स 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२३६)मनपा साव क िनवडणूक 2017 आचारसं हता क ाक रता आव यक ह ड ओ िच ीकरण 
करणेकामी कोटेशन नोट स सु. .34/2016-17  अ वये िस द क न कोटेशन दरप क 
माग वणेत आले होत.े ा  कोटेशन नोट शीमधील मे आकाश फोटो ऍ ड हड ओ 
शुट ंग, पुणे यांचे र. .1780/- (अ र  र. .एक हजार सातशे ऐंशी फ ) ती दन ती 
हड ओ कॅमेरा, कॅमेरामन व िसड सह पुरवठा आदेश िनगत केला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 

वषय .२३७)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/११४/२०१६-१७ अ वये भाग .४० 
खराळवाड  येथील कामगार नगर मधील चांदणी चौक प रसरात थाप य वषयक 

सुधारणांची व दु तीची कामे करणेकामी म.ेसमीर ए टर ायझेस िन.र. .१३,९९,०४२/-
(अ र  र कम पये  तेरा लाख न या नव हजार बेचाळ स फ ) पे ा १०.००% कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१३,२२,०९५/-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 .२३८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/68/2016-17 अ वये भाग .४१ मधील 
मनपा इमारतींची थाप य वषयक कामे व रंगरंगोट  करणेकामी म ेनंदे र  कॉ टर 
िन.र. .12,60,380/- (अ र  र कम पये बारा लाख साठ हजार तीनशे ऐंशी फ ) पे ा 
7.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र.  12,30,761/-  पयत काम क न 
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घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .२३९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/69/2016-17 अ वये भाग .४१ मधील 
इमारतींची रंगरंगोट ची कामे व उव रत कामे करणेकामी म े नंदे र  कॉ टर 
िन.र. .12,60,380/- (अ र  र कम पये बारा लाख साठ हजार तीनशे ऐंशी फ ) पे ा 
7.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .12,30,761/-  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 .२४०)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/7/2016-17 अ वये भाग .५९ मधुबन 
मधील अंतगत ग ली बोळाम ये रबर मो डेड पे ह ंग लॉकची सुधारणा करणेकामी 
मे.यशक असोिसए स िन.र. .7,00,256/- (अ र  र कम पये सात लाख दोनशे छ पन 
फ ) पे ा 22.10% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .5,72,774/-  पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये              
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

              

नगरसिचव 
                                                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

                                                   पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                                 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/४५३/२०१७  
दनांक - १२/०१/२०१७ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
      ठेवणेत आलेली आहेत. 


