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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०४/का व/५५६/२०१६ 
दनांक – १०/१०/२०१६ 

 
ित, 

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

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - १५/१०/२०१६ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

१५/१०/२०१६ रोजी दुपार ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 

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

आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 

 
   आपला व ासू, 
                                

  
                                                                           नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
  पंपर  - ४११ ०१८. 

 
त - १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

२)  कायालयीन नोट स बोड 
 
 

 



2 
 

 
 

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

कायप का मांक – २४६ 
 

दनांक -  १५/१०/२०१६                      वेळ – दुपार ०२.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा शिनवार, दनांक  
१५/१०/२०१६ रोजी दुपार ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
अ) दनांक ०४/१०/२०१६ रोजी झाले या वशेष सभेचा (कायप का मांक २४४) चा सभावृ ांत 

कायम करणे. 
 

आ) दनांक १०/१०/२०१६ रोजी झाले या वशेष सभेचा (कायप का मांक २४५) चा सभावृ ांत 
कायम करणे.  

---------- 

वषय .१)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. . ३७/१६/१६-१७ भाग .६ मोशी येथील 
चौक सुशोिभकरण, पीड ेकर, झे ा ॉिसंगसाठ  प टे व वाहतुक वषयक कामे 
करणेकामी  मे. ीगणेश बाळकृ ण पोरे िन.र. .२९,४३,५४९/- (अ र  र. . एकोणतीस 
लाख येचाळ स हजार पाचशे एकोणप नास फ ) पे ा  २१.००% कमी  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .२४,४१,६७४/- 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 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.       ( दनांक 

१५/१०/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 

वषय .२)  मनपा या वायसीएम णालयातील HBOT मशीन दु त करणेकामी आव यक 
लागणा-या पेअर पाटसचा पुरवठा क न दु त करणेकामी मे.मनाली यांनी सादर 
केले या कोटेशनमधील कमी क न दले या र. .७,१७,५००/- चे खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

.       ( दनांक १५/१०/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .३) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .४/१४७/२०१६-१७ अ वये भाग .५३ 
वाकड प रसरामधील जलिन:सारण वषयक कामे करणे व उव रत ठकाणी 
जलिन:सारण निलका टाकणेकामी मे.संजय कॉ टर िन वदा र. . ३५,००,८३४/- 
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(अ र  र. . प तीस लाख आठशे चौतीस फ ) पे ा १०% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .३३,०८,२८८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रअल या िनधार त 
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 अधीन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

       ( दनांक १५/१०/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .४)   मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३२/०३/२०१६-१७. अ वये भाग .५३ 
मधील वाकड स.न-ं७४ क तुर  हॉटेल ते वनोदेव ती ३६ मी यांना जोडणारा २४ मी. 
ं द चा ड .पी र ता वकसीत करणेकामी मे.एस.के.येवले अ ड कं. िन. 
र. .७,५२,०४,६७२/-  (अ र  र. .सात कोट  बाव न लाख चार हजार सहाशे बहा र 
फ ) पे ा १०.१५% कमी याठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .७,०९,४९,९६८/-
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतीलअट -शत माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल यािनधा 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 घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

( दनांक १५/१०/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .५)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नगररचना व वकास वभागामाफत वकास योजना 
अंमलबजावणी करणे व याकर ता भूसंपादना ारे जागा मनपा या ता यात घेत या 
जातात. सदर कामकाजासाठ  मा. ज हािधकार  कायालय, वशेष भूसंपादन अिधकार  
घटक .१ ते ४, भूमी अिभलेख वभाग, वृ  मु यांकन वभाग, तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेचे व वध वभागांकडे पाठपुरावा करावा लागतो. याक रता नगररचना 
वभागात सम वयक भूसंपादन अिधकार  या अिभनामा या पदावर ी शरद वनायक 
नाईक, िनवृ  उप ज हािधकार  यांची मा.आयु  यांचेकड ल आदेश .नर व/का व/आ-
२/१८५/२०१६, द.२०/०४/२०१६ अ वये द.०३/०४/२०१६ ते द.०२/१०/२०१६ या ६ 
म हने कालावधीसाठ  नेमणूक करणेत आलेली आहे.  तथापी ी नाईक यांची मुदत 
द.०२/१०/२०१६ रोजी पुण होत अस याने व पुढ ल कालावधीसाठ  ी.नाईक यांची 
नगररचना व वकास वभागास आव यकता अस याने यांना मुदतवाढ देणे आव यक 
आहे. महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ५३(३) नुसार मा. थायी 
सिमतीची एक ीत दोन वषासाठ  मा यता घेऊन दर सहा म ह यांनसाठ  कामा या 
आव यकतेनुसार ी.शरद वनायक नाईक यांची मा.आयु  यांचे आदेशा वये उ  
कलमानुसार दर सहा म ह यांनी सेवा वखं डत क न िनयु  करणेत येईल. ी.शरद 
वनायक नाईक, िनवृ  उप ज हािधकार , यांना दरमहा र. .३०,०००/-एक ीत 
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मानधनावर सम वयक भूसंपादन अिधकार , यापदावर पुढ ल दोन वषासाठ  िनयु  
करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( दनांक १५/१०/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .६)    महानगरपािलके या वकास योजना तावानुसार संर ण वभागाकडून व वध 
ठकाण या र ता ं द करण व र या या जागा ह तांतर त क न घेणे बाबत एकूण 
१५ तावांना संर ण मं ालयाने काम कर यास परवानगी दली आहे यासाठ  
एकूण र. .१५८,१७,३८,५६९/- या र कमेची मागणी केली आहे. सदर र यां पैक  
र ता ं .११, आर-३, (H to I) हा सांगवी फा याकडुन पुढे सांगवी गावाकडे जाणारा 
मह वाचा र ता आहे. सदर र याची जागा तातड ने ह तांतर त करणेबाबत क सट 
लेटर िमळणेबाबतची मागणी महानगरपािलकेने केलेली होती. यास अनुस न सदर 
र ता ं .११ आर-३, (H to I) साठ  े  ११३०८.३७ चौ.मी. साठ  र. .५,३२,३३,४८०/– 

जमा करणेबाबत  डफे स इ टेट आँफ सर यांनी महानगरपािलकेस कळ वलेले आहे. 
वषयांक त करणी डफे स इ टेट आँ फसर, पुणे सकल यांना र. .५,३२,३३,४८०।– 

(अ र  र कम पये पाच कोट  ब ीस लाख तेहतीस हजार चारशे ऐशंी फ ) अदा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( दनांक १५/१०/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 

वषय .७)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .०८ 
अ वये . .९ सभंाजीनगर  मधील साई उ ानांची  थाप य वषयक  कामे करणेकामी  
मे.युिनक ेडस िनवीदा र. .११,१४,२८१/- (अ र  र. .अकरा लाख चौदा हजार दोनशे 
ए याऐंशी फ ) पे ा १८.९६% कमी या ठेकेदाराकडून  िन वदा मंजूर दराने 
र. .९,४८,१६४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या  िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल  करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .८)    मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१५-१६ मधील काम .०९ 

अ वये,  . .५ मधील संत िशरोमणी सावतामाळ  महाराज उ ानाची  थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.युिनक ेडस   िनवीदा र. .११,१५,८२१/- (अ र  र. . अकरा 
लाख पंधरा हजार आठशे एकवीस फ ) पे ा १८.९६% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .९,४९,४७४/- काम क न  घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  
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वषय .९)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .१८ 
अ वये इ  भागातील उ ानांची थाप य वषयक करकोळ दु तीची कामे 
करणेकामी  मे.देव क शन िनवीदा र. .२१,००,८०२/- (अ र  र. . एकवीस लाख 
आठशे दोन फ ) पे ा १९.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१७,८६,७३२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या  िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल  करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१०)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .२१ 
अ वये . .३५ मधील स नं.१ येथील सहल क ाम ये  थाप य वषयक  कामे 
करणेकामी  मे.एस.ड .अजवाणी िनवीदा र. .१४,००,४६१/- (अ र  र. . चौदा लाख चारशे 
एकस  फ ) पे ा ५.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१३,९६,९६०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या  िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .११)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .२४  

अ वये इ  भागातील उ ानांची थाप य वषयक  कामे करणे.  या कामी  मे देव 
क शन िनवीदा र. .२०,९९,४४९/- पे ा १९.००% कमी  या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .१७,८५,५८१/- पयत काम क न  घेणेस तसेच  िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या  िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल   करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१२)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .१४  

अ वये . .३९ संत तुकारामनगर शाळे या  मागील मोकळया जागेत उ ानाचे 
नूतनीकरण करणेकामी  मे  एस ड  अजवानी  िनवीदा र. .१४,००,०६४/- (अ र  र. . 
चौदा लाख चैस  फ ) पे ा १९.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .११,९०,७५४/- 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 
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बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१३)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .१७  

अ वये, . .३९ संत तुकारामनगर मधील बी. ड .  क लेदार, पु. ल. देशपांडे व सट 
अंथोनी उ ानाचे नूतनीकरण करणेकामी मे. एस. ड . अजवानी िनवीदा 
र. .१३,९९,०००/- (अ र  र. . तेरा लाख न या नव हजार फ ) पे ा १९.००% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,८९,८५०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या  
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली   वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

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

वषय .१४)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .३९  

अ वये क  भागातील उ ानांची थाप य वषयक  कामे करणेकामी  मे  एस ड  
अजवानी  िनवीदा र. .१३,९९,५६३/- (अ र  र. . तेरा लाख न या नव हजार पाचशे 
ेस  फ ) पे ा १९.००% कमी  या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .११,९०,३२८/- पयत काम क न  घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१५)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम . 
०३ अ वये क, इ, व फ  े य कायालयातील काय मांसाठ  मंडप यव था 
करणेकामी  मे ीद  कृपा एंटर ायजेस िनवीदा र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. . चौदा 
लाख पाचशे साठ फ ) पे ा १०.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१३,२३,५२९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या  िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार   फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१६)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .१  
अ वये, भाग .४ कृ णानगर मधील उ ानांची  थाप य वषयक  कामे करणेकामी 
मे. आर जी मंगळवेढेकर िन.र. .११,१७,०४८/- (अ र  र. . अकरा लाख सतरा हजार 
अ ठेचाळ स फ ) पे ा १८.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
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र. .८,६१,७७८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१७)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .३१ 
अ वये फ  भागातील उ ानांची थाप य वषयक करकोळ दु तीची कामे 
करणेकामी मे.आर.जी.मंगवेढेकर िनवीदा र. .२१,००,६७५/- (अ र  र. . एकवीस लाख 
सहाशे पंचाह र फ ) पे ा १८.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .१८,०८,६८१/-  पयत काम क न  घेणेस तसेच  िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या  िनधार त केले या बेसीक 
 दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल   करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१८)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .३७  

अ वये, . .९ मधील राज ी शाहू उ ानाची  थाप य वषयक  कामे करणेकामी  
मे.जी.आर मंगोडेकर िनवीदा र. .१३,९८,९५०/-(अ र  र. . तेरा लाख अ या नव 
हजार नऊशे प नास फ ) पे ा १८.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१२,०४,४५०/- पयत काम क न  घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या  िनधार त केले या बेसीक 
 दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार  फरकाची र कम 
अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१९)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .१३ 
अ वये . .२९ मधील व वध उ ानांची  थाप य वषयक  कामे करणेकामी मे 
बालाजी क शन िनवीदा र. .२१,००,४८५/- (अ र  र. . एकवीस लाख चारशे 
पंचाऐंशी फ ) पे ा ६.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२०,७३,१८०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .२०)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .३८  

अ वये . .४१ मधील उ ानांची  थाप य वषयक  कामे करणेकामी मे कपील 
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क शन िनवीदा र. .११,१९,९७५/- (अ र  र. .अकरा लाख एकोणीस हजार नऊशे 
पंचाह र फ ) पे ा १३.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,२३,०९७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या   िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .२१)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .१२  

अ वये . .२८ मधील इं दरा गांधी उ ान व इतर उ ानांची थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे युिनक ेडस िनवीदा र. .११,१३,०५५/- (अ र  र. .अकरा लाख तेरा 
हजार पंचाव न फ ) पे ा १८.९६% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .९,४७,१२१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल  करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .२२)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .३५ 

अ वये . .१२ मधील व वध उ ानांची थाप य वषयक  कामे करणेकामी मे. युिनक 
ेडस  िनवीदा र. .११,१४,५४१/- (अ र  र. . अकरा लाख चौदा हजार पाचशे 

ए केचाळ स फ ) पे ा १८.९६% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .९,४८,३८५/- पयत काम क न  घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या  िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल  करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .२३)  मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम 
.०९ अ वये,  . .५४  पंपळे िनलख येथे कै. भाकर साठे उ ानात  थाप य  

वषयक कामे करणेकामी मे. मोटवानी & स स या ठेकेदाराकडून िन.र. . 
१३,९९,५८४/- (अ र  र. . तेरा लाख न या नवहजार पाचशे चौ-याऐंशी फ ) पे ा 
१५.०० % कमी या िन वदा मंजरू दराने र. .१२,४९,१२९/- 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 
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अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणे.  

वषय .२४)  मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम 
.१२ अ वये, . .५४  पंपळे िनलख येथील ान योती सा व ीबाई फुले उ ानात  

िश प व थाप य  वषयक  कामे करणेकामी मे. मोटवानी & स स या ठेकेदाराकडून 
िन.र. .२३,३२,३५५/-(अ र  र. . तेवीस लाख ब ीस हजार तीनशे पंचाव न फ ) 
पे ा १५.००% कमी या िन वदा मंजूर दराने र. . २०,८१,६२७/- पयत  काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे  बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणे.  

वषय .२५)  मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम 
.३० अ वये,  अ ,ब,व ड भागातील मनपाचे उ ानाचे भूमीपूजन समारंभासाठ  व 

इतर काय मांसाठ  मंडप यव था करणेकामी मे ीद  कृपा एंटर ायजेस या 
ठेकेदाराकडून िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा 
१०.०० % कमी या  िन वदा मंजूर दराने र. .१३,२३,५२९/- पयत  काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे   बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणे.  

वषय .२६)   सांगवी- कवळे या बी.आर.ट .एस.र यावर ल काळेवाड  फाटा ते डांगे चौक दर यान 
कावेर नगर येथे न याने बांधणेत येणा-या सबवेस अडथळा होणार  १३२ के ह  टॉवर 
लाईनची उंची वाढ वणे कर ता स व तर अंदाजप क तयार करणे पुव  स ह करणे 
कर ता महारा  रा य वज पारेषण कंपनीस र कम .१५,०००/- (अ र  र. . पंधरा 
हजार फ ) अदा करणेत आले या खचाचे काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२७)   मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/29/-2016-17 अ वये 
(सन २०१६-१७ क रता) भाग .५२ मधील मनपा शाळा इमारतीची करकोळ 
दु तीची कामे करणेकामी  मे.मह  एम. भालेराव िन.र. .7,92,556/- (अ र  र. . 
सात लाख या नव हजार पाचशे छप न फ ) पे ा -10.00% 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 आलेला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
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वषय .२८)   मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/75/-2016-17 अ वये 
भाग .५० मधील मु य र ते तसेच अंतगत र यांची वाहतुक वषयक कामे 

करणेकामी मे. ी गु  क शन (सन २०१६-२०१७ साठ ) िन.र. . 7,92,708/- 

(अ र  र. . सात लाख या नव हजार सातशे आठ फ ) पे ा-12.00% 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 
याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२९)   मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 2/19/2016-17 अ वये 
(सन २०१६-२०१७) भाग .५२ मधील ख डे ेचस खड करणाने  बुज वणेकामी  
मे.पांडुरंग एंटर ायजेस िन.र. .7,92,703/- (अ र  र. . सात लाख या नव हजार 
सातशे तीन फ ) पे ा -26.00% 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 याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३०)  मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/40/2016-17 अ वये 
(सन २०१६-१७ क रता) भाग .२१ मधील ख डे चेस खड करणाने बुज वणेकामी 
मे. ीगणेश क शन िन.र. .7,92,485/-  (अ र  र. . सात लाख या नव हजार 
चारशे पंचाऐंशी फ ) पे ा -10.00% 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 याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/22/2016-17 अ वये भाग .9 

संभाजीनगर येथील जलतरण तलावाम ये आधिुनक प दतीची थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.के.पी.क शन  िन.र. .14,00,560/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे 
साठ फ ) पे ा 15% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .12,50,000/- 

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 .३२)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/50/2016-17 अ वये भाग .38 

नेह नगर पर सरातील व वध भागात नवीन पे ह ंग लॉक बस वणे, दु ती करणे व 
इतर कामे करणेकामी मे. मोटवाणी अ ड स स  िन.र. .17,99,364/- (अ र  र. .सतरा 
लाख न या नव हजार तीनशे चौस  फ ) पे ा 22% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .14,73,679/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
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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 .३३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/81/2016-17 अ वये भाग .63 मधील 
िशवाजी चौक येथील दुमजली संडास लॉक टाई स बस वणे व थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे. काश कॉ ॅ टर  िन.र. .11,97,647/- (अ र  र. .अकरा लाख 
स या नव हजार सहाशे स ेचाळ स  फ ) पे ा 12.12% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .11,05,117/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३४)  मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/71-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

भाग .२८ मासुळकर कॉलनी मधील व छ भारत अिभयांना अंतगत र यांवर ल 
राडारोडा उचलणे या साठ  यं णा पुर वणेकामी मे सदगु  कृपा कं शन 
िन.र. .9,24,369/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे एकोणस र फ ) पे ा 
26.00%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३५) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/114-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

भाग .२८ मासुळकर कॉलनी मधील थाप य वषयक करकोळ देखभाल दु तीची 
कामे करणेकामी मे. ीसदगु  कृपा कं शन िन.र. .9,24,370/-(अ र  र. .नऊ 
लाख चोवीस हजार तीनशे स र फ ) पे ा 18.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३६) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/90-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

भाग .२८ मासुळकर कॉलनी मधील थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. ी 
सदगु कृपा कं शन िन.र. .9,24,370/- (अ र  र. .नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे 
स र फ ) पे ा 17.00%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३७) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/108-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

भाग .३ िचखली येथील मोरेव ती भागात पावसाळ  पा याचा िनचरा होणेसाठ  
आव यक ती थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. ीसदगु कृपा कं शन 
िन.र. .9,23,469/- ( अ र  र. .नऊ लाख ते वस हजार चारशे ऐकोनस र फ ) पे ा 
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18.00 %  ट के कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३८) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/32-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

भाग .२८ मासुळकर कॉलनी प रसरात करकोळ देखभाल दु तीची कामे 
करणेकामी मे. ीसदगु कृपा कं शन िन.र. .9,24,370/- ( अ र  र. .नऊ लाख 
चोवीस हजार तीनशे स र) पे ा 17.00 कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३९) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/56-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

भाग .१ पीनगर तळवडे प रसराम ये फुटपाथ व र यांची मनपा थाप य 
वषयक करकोळ देखभाल दु ती व सुधारणांची कामे करणेकामी मे. िनमाण 
कं शन िन.र. .9,23,469/- (अ र  र. .नऊ लाख तेवीस हजार चारशे एकोनस र 
फ ) पे ा 35.00%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .४०) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/34-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

भाग .३ िचखली येथील  मोरेव ती मधील र यांना पडलेले ॉसकट चेस ख डे 
खड मु म व BBM प दतीने बुज वणेकामी मे. एम पी धो े कं शन   
िन.र. .9,24,288/- (अ र  र. .नऊ लाख चोवीस हजार दोनशे अ याऐंशी फ ) पे ा 
31.00%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .४१) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/36-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

भाग .१ पीनगर - तळवडे मधील पावसा या म ये नादु त झालेले WBM, 

WMM, BBM  प दतीने दु त करणेकामी मे. एम पी धो े कं शन िन.र. . 
9,24,288/- (अ र  र. .नऊ लाख चोवीस हजार दोनशे अ याऐंशी फ ) पे ा 
31.00%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .४२)  मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/99-2016-17 मधील अ. .1 अ वये फ 
े ीय कायालय अंतगत िचखली तळवडे उप वभागा मधील दवाब ी यव थे मधील 

खांबाची रंगरंगोट  (पेट ंग) करणेकामी सन २०१६-१७ मे. कमल इले कल 
एंटर ायजेस िन.र. .7,46,960/- (अ र  र. .सात लाख शेहेचाळ स  हजार नऊशे साठ 
फ ) पे ा 08.00 %  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .४३)  महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील दनांक ०५.०९.२०१६ ते द. ११.०९.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१२२/२०१६ द.०३.१०.२०१६ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .४४)  महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील दनांक १२.०९.२०१६ ते द.१८.०९.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१२३/२०१६ द.०३.१०.२०१६ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .४५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १७/८३/२०१६-१७ अ वये भाग . २७ 
मोरवाड  प रसरात पे ह ंग लॉक बस वणे व अनुषंिगक कामे करणे. M/S. Shivank 

Construction िन.र. .२३,१०,६२९/-(अ र  र. . तेवीस लाख दहा हजार सहाशे 
एकोणतीस फ ) पे ा १५.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र.  

२०,३८,२१७/- 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. .१७/४३/२०१६-१७ अ वये भाग .१९ 
वा हेकरवाड  म ये पे ह ंग लॉक बस वणे व दु ती वषयक कामे करणेकामी M/S. 

Suyograj Construction िन.र. .२३,३४,२०६/- (अ र ते वस लाख चौितस हजार दोनशे 
सहा फ )  पे ा २०.१० % कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र.  

१९,५८,२८२/-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. .१७/१००/२०१६-१७ अ वये भाग .८ 
व ानगर म ये फुटपाथ, पे हंग लॉक, पावसाळ  गटस इ. करकोळ दु तीची कामे 
करणेकामी M/S. Suyograj Construction िन.र. .२१,००,६४१/-(अ र  र. .एकवीस 
लाख सहाशे ए केचाळ स फ )  पे ा २४.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने र. .१६,५४,४७५/-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 .४८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/९९/२०१६-१७ अ वये भाग .१४ 
से. .२३ व २४ म ये अंतगत र यांचे कडेने न वन पे हंग लॉक बस वणेकामी 
M/S. H.M. Construction िन.र. .१४,००,३८२/-(अ र  चौदा लाख तीनशे याऐंशी 
फ ) पे ा १५.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१२,४९,८४१/-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. .१७/२८/२०१६-१७ अ वये भाग . ८ 
व ानगर एम.आय.ड .सी. प रसरात सरफसे गटर व बंद पाईप करणे व अनुषंिगक 
कामे करणेकामी M/S.Suyograj Construction िन.र. .२३,२४,६१३/-(अ र  र. .तेवीस 
लाख चोवीस हजार सहाशे तेरा फ ) पे ा २३.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने र. . १८,५५,२८५/- 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. .१७/४६/२०१६-१७ अ वये भाग .१४ 
िनगड  येथील से. .२५ व २६ म ये फुटपाथ , पे हंग लॉक, पावसाळ  गटस इ. 
करकोळ दु तीची कामे करणेकामी M/S.S.D.Ajwani िन.र. .२१,००,६४१/-(अ र  
एकवीस लाख सहाशे ए केचाळ स फ )  पे ा १९.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने र. .१७,८६,५९५/-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.  १७/३०/२०१६-१७ अ वये भाग .१४ 
िनगड  येथील से. .२३ व २४ म ये फुटपाथ, पे हंग लॉक, पावसाळ  गटस इ. 
करकोळ दु तीची कामे करणेकामी M/S. S.D.Ajwani िन.र. .२१,००,६४१/-(अ र  
एकवीस लाख सहाशे ए केचाळ स फ ) पे ा १९.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने र.  १७,८६,५९५/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
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ि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 .५२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/९६/२०१६-१७ अ वये भाग .१९ रावेत 
- कवळे मधील उव रत ठकाणचे र ते खड करण व बी.बी.एम. प दतीने डांबर करण 
करणेकामी M/S. ANANT BALKRUSHNA BAHIRAT िन.र. .  १४,००,५३१/-(अ र  
र. . चौदा लाख पाचशे ऐकतीस फ )  पे ा २६.०० % कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने र. .१०,८८,२१३/-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. .१७/४०/२०१६-१७ अ वये भाग .१४ 
से. . २५ व २६ म ये अंतगत र यांचे कडेने न वन पे हंग लॉक बस वणेकामी 
M/S.H.M.Construction िन.र. .१४,००,३८२/-(अ र  र. . चौदा लाख तीनशे याऐंशी 
फ ) पे ा १२.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र.  १२,९३,९५३/- 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 उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .१८/२०१६-१७ मनपाचे िनगड  
उ डाणपुला खालील सुशोिभकरण करणे दोन म हने देखभाल करणे व संत 
तुकारामनगर येथील उ ानासाठ  पोयटा माती पुर वणे व  पसर वणे कर ता मे.अथव 
वय. औ ोिगक सेवा सह. सं था मया यांचे कोटेशन नोट स अंदाजप कय दर 

र. .१,९९,०४७/- (अ र  र. .एक लाख न या नव हजार स ेचाळ स फ ) 
अंदाजपञ कय दरापे ा ०१.००% ने कमी र. .१,९७,०५६/-या दराचे कोटेशन वीकृत 
करणेत आले असून आदेश उदयान/६/का व/६०२/२०१६  द.२९/०९/२०१६ अ वये 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .५५)  मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .१९/२०१६-१७  मनपाचे ड े ीय 
कायालयातील व वध र ते म यदुभाजक व चौक सुशोिभकरण  करणेकामी मे.अथव 
वय. औ ोिगक सेवा सह.सं था मया यांचे कोटेशन नोट स अंदाजप कय दर 

र. .१,९९,९०६/-(अ र  र. . एक लाख न या नव हजार नऊशे सहा फ ) 
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अंदाजपञ कय दरापे ा ०१.००% ने कमी र. .१,९७,९०७/- या दराचे कोटेशन वीकृत 
करणेत आले असून आदेश उदयान/६/का व/६०४/२०१६  द.२९ /०९/२०१६ अ वये 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .५६)  मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .12/2016-17 कर ता  मनपाचे वरंगुळाक  
मासुळकरउ ानाम ये  एफ.आर.पी. ा याची ितकृती पुरवठा करणे  व बस वणेकामी 
मे.ए.एफ.जी.फायबर लास कोटेशन नोट स र. .1,92,395/- (अ र  र. .एक लाख 
यानव हजार तीनशे पं या णव फ ) अंदाजपञ कय दराचे कोटेशन वीकृत करणेत 
आले असून आदेश उदयान/4/का व/472/2016 द.4/10/2016 अ वये कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .५७)  मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .11/2016-17 कर ता  मनपाचे गजानन 
हे े वेणी नगर तळवडे  उ ानाम ये  एफ.आर.पी. ा याची ितकृती पुरवठा करणे व 

बस वणेकामी मे.ए.एफ.जी.फायबर लास कोटेशन नोट स र. .1,90,462/-(अ र  
र. .एक लाख न वद हजार चारशे बास  फ ) अंदाजपञ कय दराचे कोटेशन वीकृत 
करणेत आले असून आदेश उदयान/4/का व/468/2016 द. 4/10/2016 अ वये कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .५८)  मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .10/2016-17 कर ता तावात नमुद  

प रिश  अ म ये नमुद के या माणे मनपाचे उ ान वभागासाठ  आव यक बॅटर  
बॅकअप सा ह य खरेद  करणेकामी मे.पॉवरटेक िस ट स कोटेशन नोट स 
र. .1,31,220/- (अ र  र. .एक लाख एकतीस हजार दोनशे वीस फ ) अंदाजपञ कय 
दरापे ा 2.60% ने कमी कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश उदयान/6/का व 
/551/2016 द.04/10/2016 अ वये कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .५९)  मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .10/2016-17 कर ता तावात नमुद 

प रिश  अ म ये नमुद के या माणे मनपाचे उ ान वभागासाठ  आव यक असलेले 
संगणक संच व ंटर सा ह यखरेद  करणेबाबतमे.इंदु इ फोटेक सोलुशन कोटेशन 
नोट स र. .1,63,923/- (अ र  र. . एक लाख ेस  हजार नवशे तेवीस फ ) 
अंदाजपञ कय दरापे ा 10.41% ने कमी कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश 
उदयान/6/का व/549/2016 द.04/10/2016 अ वये कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .६०)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .१९  

अ वये   .३४ ग हाणे व ती मधील िशतलबाग व आद नाथनगर येथील उ ानांची  
थाप य वषयक  कामे करणेकामी  मे सुनील अ  पा सुयवंशी िनवीदा 

र. .११,१९,२८०/- (अ र  र. . अकरा लाख एकोनीस हजार दोनशे वीस फ ) पे ा 
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१२.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,३४,२१५/- पयत काम 
क न  घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल यािनधार 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 यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.  

वषय .६१)    मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम 
.१४  अ वये    . .२३, २४ व ५२ येथील उ ानांची थाप य वषयक  कामे 

करणेकामी  मे सुनील अ न पा सुयवंशी  या   ठेकेदाराकडून िन.र. .१४,००,१६१/- (अ र   
र. . चौदा लाख एकशे एकस  फ ) पे ा १५.९९% कमी या  िन वदा मंजूर  दराने 
र. .१२,३५,०८९/- पयत  काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ  कलमानुसार मटेर यल या   िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल    करणे 
  बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे    अवलोकन  करणे.  

वषय .६२)    मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम .२ 
अ वये   . .१९ वा हेकरवाड  येथील व वध उ ानांची थाप य वषयक  कामे 
करणेकामी  मे. फजा एंटर ायजेस  या ठेकेदाराकडून  िन.र. .७,००,०१६/- पे ा १५.९०% 
कमी या  िन वदा मंजूर दराने र. .६,१७,४८८/- 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 .६३)    मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  

कामी सादर केले या वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  अ म ये दश वले 

माणे रजा मंजुर स मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .६४)    मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ४०/५१/२०१६-१७ अ वये भाग .४१ 
गांधीनगर मधील र ते रे वे लाईन जवळ ल फनोले स कंपनी या मागील सव ड .पी. 
र ते वकिसत करणेकामी मे एच ए भोसले िन.र. .१४,००,१७७/- (अ र  चौदा लाख 
एकशे स याह र फ ) २३.२०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
११२९१०३/- 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 कम अदा/वसुल करणे 
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बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 

िनगिमत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .६५)    मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/१-२०१६-१७ अ वये 

भाग . ४३ जजामाता हॉ पीटल भागातील फुटपाथची दु तीची कामे करणेकामी 
मे. अ व कार क शन िन.र.  ८,४०,१०१/- (अ र  र.  आठ लाख चाळ स हजार 
एकशे एक फ ) पे ा २८.००% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .६,०४,८७३/- 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 .६६)    मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/३०-२०१६-१७ अ वये 

भाग . ४३ जजामाता हॉ पीटल भागातील व छतागृहाची करकोळ दु तीची 
कामे करणेकामी मे. अ व कार क शन िन.र. .८,३९,४४९/- (अ र  र.  आठ 
लाख एकोण चाळ स हजार चारशे एकोणप नास फ ) पे ा २७.००% कमी या 
ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,१२,७९८/- 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 .६७)    मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/५२-२०१६-१७ अ वये 

भाग .४६ वजयनगर म ये मु य व अंतगत र यांवर ल ड हायडर व 

गितरोधकांची थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी मे. जाधव क शन 
कंपनी िन.र. .७,८४,३१४/- (अ र  र.  सात लाख चौ-याएंशी हजार तीनशे चौदा 
फ ) पे ा १६.००% कमीया ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,५८,८२४/- 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 .६८)    मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/३४-२०१६-१७ अ वये 

भाग .४७ काळेवाड  मधील व वध मनपा इमारतीची करकोळ दु तीची कामे 
करणेकामी मे. जाधव क शन कंपनी िन.र. .७,८४,३१४/- (अ र  र.  सात लाख 
चौ-याएंशी हजार तीनशे चौदा फ ) पे ा १२.००% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा 
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मंजूर दराने र. .६,९०,१९६/- 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 .६९)    मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/७०-२०१६-१७ अ वये 

भाग . ४६ वजयनगर येथील मु य व अंतगत र यांवर थम ला ट प टचे प टे 
मारणे, वाहतुक वषयक कामे करणेकामी व इतर थाप य वषयक अनुषंगीक करकोळ 
दु तीची कामे करणेकामी मे. जाधव क शन कंपनी िन.र. .८,४०,३३५/- 
(अ र  र.  आठ लाख चाळ स हजार तीनशे प तीस फ ) पे ा १७.००% कमी या 
ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,९७,४७८/- 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 .७०)    मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२६-२०१५-१६ अ वये 

भाग . ५७ पंपळे गुरव येथे सारथी हे प लाईन वर ल ा  त ार स अनुस न 

करकोळ दु ती व देखभालीची कामे करणेकामी मे. साईराज क शन 
िन.र. .८,४०,२८९/- (अ र  र.  आठ लाख चाळ स हजार दोनशे एकोणन वद फ ) 
पे ा २१.००% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र.  ६,६३,८२८/- 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 .७१)    मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/१६-२०१५-१६ अ वये 

भाग .५५ पंपळे सौदागर मधील मु य व अंतगत र या या कडे या पे ह ंग 

लॉकची दु तीची कामे करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. साईराज 
क शन िन.र. .८,४०,३३६/- (अ र  र.  आठ लाख चाळ स हजार तीनशे छ ीस 
फ ) पे ा २३.००% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र.  ६,४७,०५९/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे 

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

कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
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बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .७२)    मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/८२-२०१५-१६ अ वये 

भाग .५७ पंपळे गुरव म ये थाप य वषयक देखभाल व दुर तीची कामे 
करणेकामी मे.साईराज क शन िन.र.  ८,४०,२५०/- (अ र  र.  आठ लाख 
चाळ स हजार दोनशे प नास फ ) पे ा २०.००% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .६,७२,२००/- 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 .७३)  मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/१४-२०१५-१६ अ वये 

भाग .५५ पंपळे सौदागर म ये मु य व अंतगत र यांवर ल ड हायडर व 

गितरोधकांची थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी मे. कृ णा क शन 
िन.र. .८,४०,३००/-(अ र  र. .आठ लाख चाळ स हजार तीनशे फ ) पे ा २५.००% 

कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,३०,२२५/- 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 .७४)    मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/७९-२०१५-१६ अ वये 

भाग .५५ पंपळे सौदागर मधील फुटपाथ, पे ह ंग लॉक, व पदपथ इ याद ची 
दु तीची कामे करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. कृ णा 
क शन िन.र. .८,४०,३३०/- (अ र  र.  आठ लाख चाळ स हजार तीनशे तीस 
फ ) पे ा २६.००% कमीया ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र.  ६,२१,८४४/- 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 .७५)    मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/४७-२०१५-१६ अ वये 

भाग .५७ पंपळे गुरव मधील ॉम वॉटर लाईन व चबस या दु तीची कामे 
करणे व इतर अनुषंगीक कामे करणेकामी मे. कृ णा क शन िन.र.  ८,४०,२९९/- 
(अ र  र.  आठ लाख चाळ स हजार दोनशे न या नव फ ) पे ा २६.००% कमी या 
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ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,२१,८२१/- 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 .७६)    मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२५-२०१५-१६ अ वये 

भाग .५७ पंपळे गुरव मधील फुटपाथ, पे ह ंग लॉक व पदपथ इ याद ची 
दु सतीची कामे करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. कृ णा 
क शन िन.र. .८,४०,३२५/- (अ र  र.  आठ लाख चाळ स हजार तीनशे 
पंचवीस फ ) पे ा १६.००% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र.  
७,०५,८७३/- 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 .७७)   मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/१००-२०१५-१६ अ वये 

भाग .५५ पंपळे सौदागर येथील मु य व अंतगत र यांवर थम ला ट पे टचे 
प टे मारणे वाहतुक वषयक कामे करणे व इतर थाप य वषयक अनुषंगीक 

करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे. राहूल क शन िन.र.  ८,८६,३४७/- 
(अ र  र.  आठ लाख शाहएंशी हजार तीनशे स ेचाळ स फ ) पे ा २०.२०% कमी या 
ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,०७,३०५/- 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 .७८)    मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/७-२०१५-१६ अ वये 

भाग .५५ पंपळे सौदागर येथील व वध र यांवर ल चरांची, ख डयांची खड  
मु माने व बी.बी.एम प दतीने दु ती करणेकामी मे. राहूल क शन 
िन.र. .९,२४,३७०/- (अ र  र.  नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे स र फ ) पे ा 
२२.००% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र.  ७,२१,००९/- 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. 
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वषय .७९)    मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/३२-२०१५-१६ अ वये 

भाग .५७ पंपळे गुरव मु य व अंतगत र या या कडे या पे ह ंग लॉकची 
दु तीची कामे करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी    मे.राहूल 
क शन िन.र.  ८,४०,३३६/-(अ र  र.  आठ लाख चाळ स हजार तीनशे छ ीस 
फ ) पे ा १६.००% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,०५,८८२/- 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 .८०)    मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/३१-२०१६-१७ अ वये 

भाग .४६ वजयनगर मधील फुटपाथ, पे ह ंग लॉक, व पदपथ इ याद ची दु तीची 
कामे करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. आर एम एंटर ायझेस 
िन.र. .७,८४,३१३/- (अ र  र.  सात लाख चौ-याएंशी हजार तीनशे तेरा फ ) पे ा 
२९.३०% कमी या ठेकेदाराकंडून िन वदा मंजूर दराने र.  ५,४५,५०९/- 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 .८१)    मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. . ८७ 
अ वये भाग .२७ मोरवाड  अंतगत येणा-या झोपडप ट म ये थाप य वषयक 
कामांची देखभाल व दु तीची कामे करणेकामी मे.एम.पी.धो े कं शन 
िन.र. .२३,३३,४९४/- (अ र  र. .तेवीस लाख तेहतीस हजार चारशे चौ-या नव फ ) 
पे ा २७ %कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने र. .१७,०४,५०६/- 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 .८२)    मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. . ०६ 
अ वये भाग .५२ वाकड अंतगत येणा-या हातोबानगर व अ णाभाऊ साठेनगर 
झोपडप ट  म ये पे हंग लॉक बस वणेकामी मे.उप  कं शन 
िन.र. .२३,३४,२४३/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे ेचाळ स फ )  
पे ा १३% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने र. .२०,३०,७९१/- पयत काम 
क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा 
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करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे.       

   वषय .८३) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. .५३ 
अ वये भाग .४३ गांधीनगर प रसरातील झोपडप ट म ये इमारतीची देखभाल व 
दु ती कऱणे.कामी मे. दा ए टर ायजेस (िन.र.  २३,३३,४९४/- (अ र  र. .तेवीस 
लाख तेहतीस हजार चारशे चौ-या नव फ )  पे ा १०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मजुंर दराने र.  २१,००,१४५/- 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 .८४)  मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०३/०३-२०१५-१६ मधील अ. .१ 
अ वये भाग .४१ गांधीनगर येथील वैशालीनगर झोपडप ट  येथे थाप य वषयक 
देखभाल व दु तीची कामे कऱणेकामी मे.उप  कं शन िन.र. .१८,६४,२४२/- 
(अ र  र. .अठरा लाख च स  हजार दोनशे बेचाळ स फ )  पे ा ३८.६०% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने र. .११,४४,६४५/- 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 .८५)  मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. .३७ 
अ वये भाग .१२ से. .२२ ओटा कम प रसरात र याचे चेस खड मु माने भरणे 
व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.एम.पी.धो े कं शन 
िन.र. .९,३३,२७१/-(अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार दोनशे एकाह र फ )  पे ा 
२७% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने र. .६,८१,२८८/- 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 .८६)  मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. .८५ 
अ वये भाग .११ से. .२२ ओटा कम येथील र याचे चेस खड मु माने भरणे व 
इतर थाप य वषयक देखभाल व दु तीची कामे करणेकामी मे.एम.पी.धो े 
कं शन िन.र. .९,३३,२७१/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार दोनशे एकाह र 
फ )  पे ा २७% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने र. .६,८१,२८८/- 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 .८७)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं .३/९ २०१५-१६ क े य 
थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .३/९ क भाग म ये को ड िम स प दतीने 
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अंतगत र याची दू ती करणेकामी ी िस वनायक क .यांना र. .६,९९,३२२/- 
(अ र  र. . सहा लाख न या णव हजार तीनशे बावीस फ ) पे ा (-) ३४.९९% 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 झालेली 
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 .८८)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .६०/१/१५-१६ . .७ च-होली येथील 
स.न.131 येथील ता यात येणा-या भूखंडावर वाड सटर, यायामशाळा, बहुउ ेिशय 
इमारत, जलतरण तलाव बांधणेकामी  मे.  बी के खोसे िन.र. .२,९७,७५,२७७/-  (अ र  
र. .दोन कोट   स या णव लाख पं या र हजार दोनशे स याह र  फ ) पे ा ४.७५% 
जा त ्      या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .३,११,८९,६०३/- 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 झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  

अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .८९)  वायसीएमएच/स हर/का व/५२/२०१६ द.०५/०८/२०१६ या प ा वये  णालया 
क रता ंटरची मागणी न दवलेली आहे.प ाम ये स थतीत ५ कॅश काऊंटर 

काया वत असून दोन िश ट म ये कामकाज चालु असून एकच ंटर अस याचे 

कळ वलेले आहे.गद या वेळ स अचानक ंटर म ये तां क बघाड होवून गैरसोय 
टाळणेक रता खािलल माणे ंटर बाबतची मागणी कळ वलेले आहे.सदर सा ह य 
खरेद कामी  अंदाजीत दर  माग वले असता र. .१,३७,७६०/- एवढा खच अपे ीत होता. 
सा ह य खरेद  करणेकामी मा.अित र  आयु  यां या मा यतेने कोटेशन नोट स 
िस द कर यात आलेली होती.कोटेशन िस द  नंतर याक रता एकुण चार कोटेशन 
ा  झालेली आहेत. सदरचे कोटेशन उघडणेत आले असता  याम ये मे.एम के 

एंटर ायझेसयांचे दर लघु म ा  झालेले आहेत. यांचे दर र. . १,३५,८१०/-असे ा  
झालेले आहेत. यांचे दर अंदाजप क य दरा पे ा ०.९८ ट कयानी कमी आलेले 
आहेत.सदर या दर वकृतीस मा.अित र  आयु  सो.यांनी मा यता दलेली आहे.सदर 
कामाची तातड क वचारात घेता करारनामा न करता थेट प दतीने Dot matrix 80 

column– ६ नग व Dot matrix 132 column ६ नग असे एकूण १२ नग डॉट मॅ स 
ंटर खरेद  करणेकामी येणा-या र. .१,३५,८१०/-इत या खचास मा यता देणे बाबत 

वचार करणे.  

वषय .९०)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३९/२-२०१६-१७ सांगवी– कवळे र यावर 
उव रत ठकाणी डे डकेटेड लेन तयार करणे व जु या  डे डकेटेड लेन या ीलची दु ती 
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करणेकामी मे.ओंकार ु स िन.र. .७०,०२,०१८/- (अ र  र. . स र लाख दोन हजार 
अठरा फ ) पे ा १५.१५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .६२,३८,२७३/- 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 घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९१)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.4/ 101 /2016-17अ वये  च-होली 
मैलाशु द करण क ातंगत भाग . ६ मोशी येथे िशवाजी वाड , मोशी गावठाण, 

कुदळेव ती, डुडुळगाव इ. भागात मलिनःसारण निलका टाकणेकामी      
M/S.M.G.MANE यांनी  िन.र. .44,99,893/-(Rupees Forty Four Lakh(s) Ninety Nine 

Thousand Eight Hundred Ninety Three Only) पे ा 10.47% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने रकम पये 42,30,192/-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 घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .९२)  मनपा या वाय.सी.एम. णालयातील लॉ  उपकरणाचा वापर क न मनपा 
णालय/दवाखा यांतील िलननची  (कपडयाची) धुलाईकामी मे. वजय ाय लनस 

यांनी सादर केले या लघु म दरानुसार करारनामा क न व अनामत र कम घेवून 
तावात नमुद माणे लघु म िन वदा दरानुसार तीन वष कालावधी कर ता ई-िन वदे 

म ये नमुद केले माणे चाल व यास दे यास व येणा-या एकूण र. . १,४१,२७,९३९/-  
चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९३)  मनपा या सांगवी णालयातील Hydraulic Operation Table, Shadow less Lamp  व 
Single Autoclove Drum कर ता आव यक लागणारे पेअर पाटसचा पुरवठा क न 
सदर सा ह याची दु तीकामी मे. एम शहा अ ड कंपनी यांचे कडून कोटेशननुसार ा  
झाले या दरानुसार  आले या   र. .२३,८६३/- चे खचास काय र मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .९४)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/51/2016-17 अ वये  च-होली 
मैलाशु दकरण क ातगत भाग .५ जाधववाड  कुदळवाड  मधील जाधववाड  

प रसरात आव यकते नुसार भुयार  गटर निलका टाकणेकामी M/s. BAHIRAT 

BROTHERS  यांनी  िन.र. .37,49,546/- (Rupees Thirty Seven Lakh(s) Forty Nine 

Thousand Five Hundred Forty Six Only)  पे ा 24.76 % कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने रकम पये 29,62,216/- पयत काम क न घेणेस  तसेच 
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िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीक  दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.        

वषय .९५)  मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/91-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

भाग .३ िचखली येथील पाट लनगर, धमराजनगर प रसरात  पाणी पुरवठा वषयक 
करकोळ दु तीची कामे करणे.मे. यासीन कं शन िन.र. .9,33,706/-(अ र  
र. .नऊ लाख तेहतीस  हजार सातशे सहा फ ) पे ा 21.00%  कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .९६)  मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/15-2016-17   मधील अ. .1 अ वये 

भाग .२ वेणीनगर  मधील व छ भारत अिभयांना अंतगत र यांवर ल राडारोडा 
उचलणे या साठ  यं णा पुर वणेकामी मे. ीकृपा एंटर ायजेस िन.र. .9,24,271/- ( 
अ र  र. . नऊ लाख चोवीस हजार दोनशे ऐकाह र फ ) पे ा 15.00%  कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 

वषय .९७)  मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/43-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

भाग .२ वेणीनगर म ये वॉड तर य योजने अंतगत थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे. ीकृपा एंटर ायजेस िन.र. .9,23,469/- (अ र  र. .नऊ लाख तेवीस 
हजार चारशे एकोनस र फ ) पे ा 20.00%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .९८)  मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/62-2016-17   मधील अ. .1 अ वये 

भाग .२ वेणीनगर मधील व वध सोसाय यामधील ठक ठकाणी पे हंग लॉक 
दु ती करणेकामी मे. ीकृपा एंटर ायजेस िन.र. .9,24,237/-(अ र  र. .नऊ  लाख 
चो वस हजार दोनशे सदोतीस फ ) पे ा 20.00%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .९९)  मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/11-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

भाग .२ वेणीनगर म ये मु या र यांची फुटपाथ पे ह ंग लॉक इ याद  ची 
दु ती करणेकामी मे. ीकृपा एंटर ायजेस िन.र. .9,14,271/- (अ र  र. .नऊ लाख 
चौदा हजार दोनशे ऐकाह र फ ) पे ा 15.00%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१००)  मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/72-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

भाग .२ वेणीनगर पीनगर, सहयोगनगर येथील उवर त र ते खड  मु म व बी 
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बी एम प दतीने दु ती करणेकामी मे. चै ाली स लायस िन.र. .9,24,288/-(अ र  
र. .नऊ लाख चो वस हजार दोनशे अ याऐशंी फ ) पे ा 27.00% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 

वषय .१०१)  मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/55-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

भाग .२८ मासुळकर कॉलनी मधील ठक ठकाणी नामफलक, दशादशक फलक, 

बचेस बस वणे इ. व वध थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.जयराम कं शन 
( ो. सितश जयराम मंगळवेढेकर) िन.र. .9,24,365/- ( अ र  र. .नऊ  लाख चोवीस 
हजार तीनशे पास  फ ) पे ा 18.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.   

वषय .१०२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/21/2016-17 अ वये भाग .११ 
यमुनानगर म ये संभाजीराजे डांगण प रसरातील उव रत ठकाणी र या या कडेने 
पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.पी.जे.मोटवाणी िन.र. .46,21,849/-(अ र  
र. .सेहचाळ स लाख एकवीस हजार आठशे एकोणप नास फ ) पे ा 25.08% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .36,35,824/-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 घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१०३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/8/2016-17अ वये भाग .५ जाधववाड  
मधील र यां या कडेने पावसाळ  पा यासाठ  िसमट काँ ट पाईपलाईन टाकणेकामी 
मे. कवीता एंटर ायजेस िन.र. .46,21,849/-(अ र  र. .सेहचाळ स लाख एकवीस हजार 
आठशे एकोणप नास फ ) पे ा 23.01% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .37,36,280/- 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 घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१०४)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/35/2016-17 अ वये भाग .४ से.१८ 
वामी ववेकानंद डा संकूल म ये थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.कवीता 

एंटर ायजेस िन.र. .28,01,120/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस 
फ ) पे ा 22.08% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .22,91,764/-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 
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वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१०५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/1/2016-17 अ वये शाहुनगर पोह या या 
तलावासाठ  शेड तयार करणेकामी मे.बी.के.खोसे िन.र. .70,02,741/-(अ र  र. . स र 
लाख दोन हजार सातशे ए केचाळ स फ ) पे ा 13.00%कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .63,97,004/-  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 घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१०६)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/85/2016-17 अ वये भाग .२८ 
मासुळकर कॉलनी म ये कलर पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे. ीकृपा एंटर ायजेस 
िन.र. .28,01,120/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस फ ) पे ा 
20.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .23,52,941/-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 घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१०७)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/32/2016-17 अ वये भाग .5 मधील 
आर णा नुसार खेळाचे मैदान वकसीत करणेकामी मे.कवीता एंटर ायजेस 
िन.र. .28,01,120/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस फ ) पे ा 
17.01% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .24,40,882/-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 घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१०८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/79/2016-17 अ वये भाग .9 

संभाजीनगर येथील फुटपाथ अधुिनक प दतीने वकसीत करणेकामी मे.राहूल 
क शन िन.र. .84,03,326/-(अ र  र. .चौ-याऐंशी लाख तीन हजार तीनशे स वीस 
  फ ) पे ा 26% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .65,29,384/- 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 घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .१०९)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/7/2016-17 अ वये फ े ीय कायालया 
अंतगत व वध कंप यां या/मनपा या सेवा वा ह या टाक यासाठ  खोदले या र यांचे 
चर बुज वणे भाग .28 मासुळकर कॉलनी येथे महारा  नॅचरल गॅस िलिमटेड एम 
एस ई बी रलाय स एरटेल बी एस एन एल इ याद  कंप यांनी खोदलेले व वध 
वा ह यासाठ  खोदलेले चर बुज वणे )कामी मे.देव क शन िन.र. .2,04,69,934/- 
(अ र  र. .दोन कोट  चार लाख एकोणस र हजार नऊशे चौतीस  फ ) पे ा 
16.27%कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .1,79,96,450/- 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 घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .११०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/75/2016-17 अ वये भाग .१२ मधील 
काळभोरनगर गोठा शाळा २/२ येथे जिमनीवर ल पा याची उंच टाक  बांधणे. उदू  व 
ाथिमक शाळे या मोक या जागेत दुमजली व छता गृह बांधणे. सव वग खो यांना 

पॉलीश कोटा फरशी बस वणे तसेच प याचे ल खड  शेड उभारणे कामी मे.साईराज 
क शन िन.र. .70,02,801/-(अ र  र. .स र लाख दोन हजार आठशे एक फ ) 
पे ा 11.15% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .65,33,088/-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 घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१११)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या कामकाजा साठ  सु म कोट नवी द ली केस 
.SLP(C)No.15183/2016 1xFresh.1stlisteaing. येथे दनांक ११/०७/२०१६ रोजी 
ित ाप  सादर करणेकामी मा.सह शहर अिभयंता थाप य BSUPयांचे आदेशानुसार  

ता ड ने नवी द ली येथे जाणे आव यक अस याने द ली येथे मनपाचा जबाबदार 
अिधकार   ी.अजय दनकर सुयवंशी उप अिभयंता यांना तातड ने जाणे कामी या 
सुचना द या हो या. ी. अजय दनकर सुयवंशी उप अिभयंता द.१०/७/२०१६ रोजी  
वमानाने द ली येथे जाऊन Chamer: 232, New Lawyers chamber, Supreme court of 

India new delhi-11001,Tele Fax: 23388410 Date 11-7-2016 यांचे प  आलेले सु म 

कोट केस ित ाप  सादर क न पुणे परत आले आहेत. ी. अजय दनकर सुयवंशी 
उप अिभयंता यांना वमान  वासासह द ली येथे पाठ वणेस व याकामी आलेला 
खच  र. .२८,१२५/-(अ र  र. .आ ठावीस हजार एकशे पंचवीस पये फ ) या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .११२)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं .१/९९ २०१६-१७. चे क े य 
थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .१/९९ सन २०१६-१७ साठ  भाग .३९ म ये 
टॉमँ वॉटर लाईन साफसफाईची, राडारोडा उचलणे व आरो य वषयक कामे करणे. 

मे.मोटवाणी अँ ड स स यांना र. .६,२९,९६१/- अ र  र.  (सहा लाख एकोणतीस 
हजार नऊशे एकस  फ ) पे ा (-) २२.१० % 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 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .११३)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं .१/४३ २०१६-१७. चे क े य 
थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .१/४३ भाग .३८ नेह नगर येथील मयुर 

पँनोरमा सोसायट या आजूबाजू या प रसराम ये थाप य वषयक कामे करणे. 
मे.मोटवाणी अँ ड स स यांना र. .८,३९,८३३/-(अ र  र.  आठ लाख एकोणचाळ स 
हजार आठशे तेहतीस फ ) पे ा (-) २२.१०% 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 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .११४)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं .१/८८-२०१६-१७. चे क े य 
थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .१/८८ भाग .३८ नेह नगर राजीव गांधी 

वसाहत प रसरातील थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.सोहम एंटर ाजस यांना 
र. .८,३८,०३०/- (अ र  र. .आठ लाख आडोतीस हजार तीस फ ) पे ा (-) 
२२.१०% 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 आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

वषय .११५)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं .१/५९ २०१६-१७. चे क े य 
थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/५९ भाग .६३ म येथमा लाँ ट पट व 

मेड यन माकर बस वणेकामी मे.मोटवाणी अँ ड स स यांना र. .८,४०,३३६/- (अ र  
र. . आठ लाख चाळ स हजार तीनशे छ तीस फ ) पे ा (-) २२.१०% 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 
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फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .११६)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं .१/७५ २०१६-१७. चे क े य 
थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/७५ सन २०१६-१७ साठ  भाग .३९ 

म ये भाग थरावर करकोळ दु तीची व देखभालीची कामे करणेकामी मे.सोहम 
एंटर ाजस यांना र. .६,२९,६४९/- (अ र  र. .सहा लाख एकोनतीस हजार सहाशे 
एकोनप नास फ ) पे ा (-) २२.१०% 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 आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .११७)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं .१/१६ २०१६-१७चे क े य 
थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/१६ सन २०१६-१७ साठ  भाग .३९ 

म ये सुशोभीकरणाची कामे करणेकामी मे.मोटवाणी अँ ड स स यांना र. .६,२९,४८०/- 
(अ र  र. .सहा लाख एकोणतीस हजार चारशे ऐंशी फ ) पे ा (-) १९.००% 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 आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .११८)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं .१/३५ २०१६-१७ चे क े य 
थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/३५ भाग .३९ संत तुकारामनगर 

येथील अंतगत र यां या आजूबाजूने न वन पे ह ंग लाँक बस वणे व अनुषंिगक कामे 
करणेकामी मे. सोहम एंटर ाजस िन.र. .६,९८,९०९/- (अ र  र. .सहा लाख 
आ या नोव हजार नऊशे नऊ फ ) पे ा (-) २२.१०% 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 आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .११९)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं .१/३ २०१६-१७ चे क े य 
थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/३ सन २०१६-१७ साठ  भाग .३८ 

नेह नगर येथील मशानभूमीत थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. सोहम 
एंटर ाजस िन.र. .८,३९,०४३/- (अ र  र. .आठ लाख एकोणचाळ स हजार ेचाळ स 
फ ) पे ा (-) १८.००% कमी या दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे 
भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट 
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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 .१२०)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ४४/६२/२०१६-१७ अ वये भाग . ११ 
यमुनानगर मधील थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.पी.जे. मोटवाणी िन.र. . 
२३,१०,९२४/- (अ र  र. . तेवीस लाख दहा हजार नऊशे चोवीस  फ ) पे ा २४.०३% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१८,४३,३८९/- 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 कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगिमत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .१२१)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/४१/२०१६-१७ अ वये भाग . २८ 
भाजी मंडई येथे थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. ी सदगु कृपा क शन 

िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा २२.००% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,४७,०५९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या 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 िनगिमत केले अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१२२)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/५६/२०१६-१७ अ वये भाग .४ 
यशवंतराव च हाण रोड ते ितरंगा चौक र याचे दो ह  बाजूस फुटपाथ करणेकामी 
मे. ह  ए झ बाडे िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा 
१६.४२% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,२९,११७/- 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 कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश िनगिमत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणे.   

वषय .१२३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/१३६/२०१६-१७ अ वये भाग . २८ 
मासुळकर कॉलनी ठक ठकाणी र ता खोदाईचे डांबर करणाने चर बुज वणेकामी मे. ी 
सदगु कृपा क शन िन.र. .२२,४०,८९३/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार 
आठशे या नव फ ) पे ा १५.९०%कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१९,७८,८२१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
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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/वसुल करणे 

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

वषय .१२४)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/५९/२०१६-१७ अ वये भाग . २८ 
म ये डांबर  र यांचे ठक ठकाणी दु तीची कामे करणेकामी मे. ी सदगु कृपा 
क शन िन.र. .१९,६०,७८४/- (अ र  र. . एकोणीस लाख साठ हजार सातशे चौ-
याऐंशी फ ) पे ा २२.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१६,०५,८८२/- 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 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 िनगिमत केले अस याने याचे अवलोकन करणे.   

वषय .१२५)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/१४९/२०१६-१७ अ वये भाग .५ 
से. .१३  मधील फुटपाथ वकसीत करणेकामी मे.जयराम क शन 
ो.एस.जे.मंगळवेढेकर िन.र. .२२,४०,८९६/- ( अ र  र. . बावीस लाख चाळ स आठशे 

शहा नव फ  ) पे ा २०.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१८,८२,३५३/- 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 कम अदा/वसुल करणे 

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

वषय .१२६)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/१३९/२०१६-१७ अ वये भाग .१ 
पीनगर मधील मु य र या या कडेने ॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी मे.ड  पी 

बाबर िन.र. .१३,९९,८९२/- (अ र  र.  तेरा लाख न या नव हजार आठशे या नव 

फ ) पे ा २९.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,४३,६१९/- 
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 कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश िनगिमत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१२७)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/३४/२०१६-१७ अ वये िनगड  गावठाण 
भाग . १३ म ये ल मीनगर प रसरात मु य र यांचे कडेने कलड चेकड टाइ स 

बस वणेकामी मे.के पी क शन िन.र. .२२,४०,८९६/- (अ र  र. .बावीस लाख 
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चाळ स आठशे शहा नव फ ) पे ा २१.००%कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१८,५८,८२३/- 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 कम अदा/वसुल करणे 

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

वषय .१२८)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/६२/२०१६-१७ अ वये िनगड  गावठाण 
भाग .१३ म ये ल मीनगर सी.ड . वकपासुन पीरबाबा मं दराचे दशेने ना याची 

उंची वाढ वणेकामी मे.के पी क शन िन.र. .२२,४०,८९६/- (अ र  र. .बावीस लाख 
चाळ स आठशे शहा नव फ ) पे ा २१.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१८,५८,८२३/- 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 कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश िनगिमत केले अस याने याचे अवलोकन करणे.   

वषय .१२९)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/११/२०१६-१७ अ वये भाग .५ 
कुदळवाड  जाधववाड  येथील डांबर  र यांची  अक मत व तातड ची  दु तीची 
कामे करणेकामी मे.अजवाणी इ ा. ा.िल. िन.र. .२३,३४,२६७/- (अ र  र. . तेवीस 
लाख चौतीस हजार दोनशे सदुस  फ ) पे ा १०.२०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .२२,००,९८०/- 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 कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश िनगिमत केले अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१३०)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/१६२/२०१६-१७ अ वये िशवाजीपाक 
तुलसी वी स ते पाईन रोडचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे.अजवाणी इ ा. ा.िल. िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे साठ 

फ ) पे ा १०.२०%कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,२०,५८८/- 
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 कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश िनगिमत केले 
अस याने अवलोकन करणे. 
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वषय .१३१)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/४७/२०१६-१७ अ वये भाग .१ 
तळवडे  म ये डांबर  र यांची अक मत व तातड ची दु तीची कामे करणेकामी 
मे.अजवाणी इ ा. ा.िल. िन.र. .२२,३९,९३२/- (अ र  र. .बावीस लाख एकोणचाळ स 
हजार नऊशे ब ीस फ ) पे ा १०.२०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२१,१२,०३२/- 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 कम अदा/वसुल करणे 

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

वषय .१३२)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/१२८/२०१६-१७ अ वये भाग .२ 
वेणीनगर येथील हे े वाड  मिधल डांबर  र ते अ यावशक कामे करणेकामी 

मे. ीगणेश क शन िन.र. .१३,९९,८१६/- (अ र  र. . तेरा लाख न या नव हजार 
आठशे सोळा फ ) पे ा १०.०५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१३,२२,०९१/- 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 कम अदा/वसुल करणे 

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

वषय .१३३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/१६१/२०१६-१७ अ वये भाग .२ 
वेणीनगर येथील हे ेव ती अंतगत सोसाय यांमधील र ते हॉटिम स प दतीने 

डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश क शन िन.र. .१४,००,३८४/- (अ र  र. . चौदा 
लाख तीनशे चौ-याऐंशी फ ) पे ा १०.०५%कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१३,२२,६२८/- 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 कम अदा/वसुल करणे 

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

वषय .१३४)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/९१/२०१६-१७ अ वये भाग .२ 
वेणीनगर येथील अंतगत सोसायट ची डांबर  र ते दु तीची कामे करणेकामी 

मे. ीगणेश क शन िन.र. .१३,९९,८१६/- (अ र  र. . तेरा लाख न या नव हजार 
आठशे सोळा फ ) पे ा १०.०५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१३,२२,०९१/- 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 कम अदा/वसुल करणे 
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बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश िनगिमत केले अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१३५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/३१/२०१६-१७ अ वये भाग .२ 
वेणीनगर येथील टॉवरलाईन र ता व इतर उवर त भागात हॉटिम स प दतीने 

डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश क शन िन.र. .१४,००,३८४/- (अ र  र. .चौदा 
लाख तीनशे चौ-याऐंशी फ ) पे ा १०.०५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१३,२२,६२८/- 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 कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश िनगिमत केले अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१३६)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/४५/२०१६-१७ अ वये भाग .४१ 
मधील मु य र यांचे डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश क शन 

िन.र. .२१,००,१६६/- (अ र  र. .एकवीस लाख एकशे सहास  फ ) पे ा १०.१०% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१९,८२,४५२/- 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 कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश िनगिमत केले अस याने याचे 

अवलोकन करणे.  

वषय .१३७)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२३/२०१६-१७ अ वये भाग . ६२ 
िशतळादेवी चौक, दापोड  रे वे टेशन ते पंपळे गुरव र ता डांबर करण करणेकामी 
मे. ीगणेश क शन िन.र. .२२,५०,०००/- (अ र  र. .बावीस लाख प नास हजार 

फ ) पे ा १०.१०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२१,२३,८८८/- 
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 कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश िनगिमत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१३८)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/३०/२०१६-१७ अ वये सन २०१६-१७ 
साठ  भाग .६१ म ये मु यालय तरावर करकोळ दु तीची व देखभालची कामे 
करणेकामी मे.िशवांक क शन िन.र. .१६,८०,६७२/- (अ र  र. . सोळा लाख ऐंशी 
हजार सहाशे बाह र फ ) पे ा २२.९९%कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१३,५९,०००/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
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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/वसुल करणे 

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

वषय .१३९)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/७/२०१६-१७ अ वये भाग .६२ 
िशतळा देवी चौक ते डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा चौक येथील र या या गटरवर 
लॅब टाकणे व फुटपाथ वकिसत करणेकामी मे.भगवंत क शन एस जे जाधव 

िन.र. .१५,००,०००/- (अ र  र. .पंधरा लाख फ ) पे ा २२.९९% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,१२,९०८/- 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 कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश िनगिमत केले अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 

वषय .१४०)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/७९/२०१६-१७ अ वये भाग .३७ 
महा मा फुलेनगर मधील 'एस' लॉक म ये  कब ग बसवून फुटपाथ करणेकामी 
मे.भगवंत क शन एस जे जाधव िन.र. .२०,८२,३२१/- (अ र  र. . वीस लाख 
याऐंशी हजार तीनशे एकवीस फ ) पे ा १७.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .१७,९३,०९७/- 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 कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश िनगिमत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१४१)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/१०/२०१६-१७ अ वये भाग .३९ संत 
तुकारामनगर मधील अँ थोनी गाडन प रसरात न वन पे ह ंग लॉक बस वणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.जी आर मंगोडेकर िन.र. .१४,९८,७८३/- (अ र  र.  
चौदा लाख अ या नव हजार सातशे याऐंशी फ ) पे ा २६.००% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,६४,५५४/- 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 कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश िनगिमत केले अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
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वषय .१४२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/३/२०१६-१७ अ वये भाग .३९ संत 
तुकारामनगर मधील एकता िम  मंडळ प रसरात  न वन पे ह ंग लॉक बस वणे व 
इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.जी आर मंगोडेकर िन.र. .१४,९८,७८३/- (अ र  

र. . चौदा लाख अ या नव हजार सातशे याऐंशी फ ) पे ा २६.००% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,६४,५५४/- 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 कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश िनगिमत केले अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 

वषय .१४३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/११/२०१६-१७ अ वये भाग .३९ संत 
तुकारामनगर येथील भाजी मंडई व मनपा इमारतीची थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.जी आर मगंोडेकर िन.र. .१४,९९,५८३/- (अ र  चौदा लाख न या नव 
हजार पाचशे याऐंशी फ ) पे ा २६.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .११,६५,१७६/- 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 कम अदा/वसुल करणे 

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

वषय .१४४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/९७/२०१६-१७ अ वये भाग .३९ संत 
तुकारामनगर मधील अँ थोनी गाडन प रसरात न वन टॉम वॉटर लाईन टाकणे व 
कॉ ट पे ह ंग करणेकामी मे.जयराम क शन ो एस जे मंगळवेढेकर 

िन.र. .१४,९८,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख अ या नव हजार पाचशे साठ फ ) 
पे ा २५.००%कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,८०,११६/- 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 कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश िनगिमत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१४५)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/५३/२०१६-१७ अ वये भाग . ६२ 
फुगेवाड , मायानगर  भागात पे ह ंग लॉक, गटर कॉ ं ट पे ह ंगची कामे करणेकामी 
मे.जयराम क शन ो एस जे मंगळवेढेकर िन.र. .१५,००,०००/- (अ र  र. .पंधरा 
लाख फ ) पे ा २५.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .११,८१,२५०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
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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/वसुल करणे 

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

वषय .१४६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२४/२०१६-१७ अ वये भाग .४१ 
मधील गांधीनगर भागात हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश 
क शन िन.र. .१८,२०,०९५/- (अ र  र. .अठरा लाख वीस हजार पं या नव फ ) 
पे ा १०.१०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१७,१८,०७९/- 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 कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश िनगिमत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१४७)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/४८/२०१६-१७ अ वये भाग . ६२ 
फुगेवाड , कासारवाड  येथे कॉ ं ट पे ह ंग करणेकामी मे. ी िस द वनायक 
ए टर ायझेस िन.र. .१३,५०,०००/- (अ र  र. .तेरा लाख प नास हजार फ ) पे ा 
२२.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,९१,६१७/- 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 कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश िनगिमत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१४८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/९/२०१६-१७ अ वये भाग .६१ 
दापोड  एस.एम.एस. कॉलनी व दापोड  गावठाण प रसराम ये थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.भगवंत क शन एस जे जाधव िन.र. .१८,७५,०००/- (अ र  र. . 
अठरा लाख पं याह र फ ) पे ा २२.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१५,१६,१३४/- 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 कम अदा/वसुल करणे 

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

वषय .१४९)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/४९/२०१६-१७ अ वये भाग .६३ 
कासारवाड   येथील रे वेलाईन या बाजूकड ल नाला बांधणेकामी मे.भगवंत क शन 
एस जे जाधव िन.र. .२२,४६,४३१/- (अ र  र. . बावीस लाख शेहचाळ स हजार चारशे 
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एकतीस फ ) पे ा २२.९९%कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१८,१६,४७५/- 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 कम अदा/वसुल करणे 

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

वषय .१५०)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/६८/२०१६-१७ अ वये भाग .३७ 
महा मा फुलेनगर मधील 'जे' लॉक म ये  कब ग बसवून फुटपाथ करणेकामी 
मे.भगवंत क शन एस जे जाधव िन.र. .२१,००,६९७/- (अ र  र. . एकवीस लाख 
सहाशे स या नव फ ) पे ा १७.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१८,०८,९२१/- 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 कम अदा/वसुल करणे 

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

वषय .१५१)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/४२/२०१६-१७ अ वये भाग .३७ 
महा मा फुलेनगर मधील 'ट ' लॉक म ये  कब ग बसवून फुटपाथ करणेकामी 
मे.िशवांक क शन िन.र. .२१,००,१०८/- (अ र  र. . एकवीस लाख एकशे आठ 

फ ) पे ा १७.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१८,०८,४१३/- 
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 कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश िनगिमत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१५२)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/६७/२०१६-१७ अ वये भाग .४१ 
मधील खराळवाड  उव रत भागात हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी 
मे. ीगणेश क शन िन.र. .२१,००,१६६/- (अ र  र. .एकवीस लाख एकशे सहास  

फ ) पे ा १०.१०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१९,८२,४५२/- 
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 कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश िनगिमत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .१५३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/१०३/२०१६-१७ अ वये सन २०१६-१७ 
साठ  भाग .६२ म ये मु यालय तरावर डांबर  र यांची दु तीची कामे 
करणेकामी मे. ीगणेश क शन िन.र. .२१,००,०००/- (अ र र. . एकवीस लाख 

फ ) पे ा १०.१०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१९,८२,२९५/- 
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 कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश िनगिमत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१५४)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/५४/२०१६-१७ अ वये भाग .३७ 
महा मा फुलेनगर मधील 'एस' लॉक मधील साईट प या खड करण क न डांबर करण 
करणेकामी मे.एच.ए.भोसले  िन.र. .१३,९७,२५७/- (अ र  र. . तेरा लाख स या नव 
हजार दोनशे स ाव न फ ) पे ा २३.००%कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .११,२९,६८२/- 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 कम अदा/वसुल करणे 

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

वषय .१५५)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/६२/२०१६-१७ अ वये भाग .३७ 
महा मा फुलेनगर मधील 'जे' लॉक मधील साईट प या खड करण क न डांबर करण 
करणेकामी मे.एच.ए.भोसले िन.र. .२०,७८,५०७/- (अ र  र. .वीस लाख अ याह र 
पाचशे सात फ ) पे ा २३.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१६,८०,४७३/- 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 कम अदा/वसुल करणे 

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

वषय .१५६)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . २६/५६/२०१६-१७ अ वये भाग . ६२ 
दापोड  प रसरातील र यांची दु ती करणेकामी मे. ीगणेश क शन 

िन.र. .१०,५०,०००/- (अ र  र. . दहा लाख प नास हजार फ ) पे ा १०.१०% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,९१,१४८/- 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 कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
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यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश िनगिमत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .१५७)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/७४/२०१६-१७ अ वये सन २०१६-१७ 
साठ  भाग . ४१ म ये मु यालय तरावर डांबर  र यांची दु तीची कामे 
करणेकामी मे. ीगणेश क शन िन.र. .१९,५९,४६१/- (अ र  एकोणीस लाख 
एकोणसाठ हजार चारशे एकस  फ ) पे ा १०.१०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .१८,४९,६३३/- 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 कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश िनगिमत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१५८) यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये आव यक असणारे तावात नमुद 
हाऊसमन व र ज टार ह  पदे दरमहा एक त मानधनावर ६ म ह याकर ता 
वतमानप ात जाह रात देऊन लेखी प र ा घेवुन पदे भरणेस व सदर पदांना 
अनुभवानुसार मानधन अदा करणेस तसेच  आव यक उमेदवार न िमळालेस पुढ ल ६ 
मह ने कालावधीत सदर पदे Walk In interview ने भरणेस मा यता देणे बाबत वचार 
करणे.  

वषय .१५९)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३०/३-२०१६-१७ अ वये िनगड  दापोड  

र याचे पंपर  चौक ते िनगड  पयत या र याचे हाँटिम स प दतीने दु ती करणे 
मे.कृ णाई इ ा. ा.िल. िन.र. .२,८०,१०,३९६/- (अ र  र. . दोन कोट  ऐंशी लाख 
दहा हजार तीनशे शहा णव फ ) पे ा  ९.८१% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .२,६५,२५,७०५/- 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 घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१६०) मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .13/2016-17 कर ता  मनपाचे नानी पाक 
मासुळकर कॉलनी उ ानाम ये  एफ.आर.पी. ा याची ितकृती पुरवठा करणे  व बस वणे 
कर ता मे.ए.एफ.जी.फायबर लास कोटेशन नोट स र. .1,99,595/- (अ र  र. .एक 
लाख न यानव  हजार पाचशे पं यानव  फ ) अंदाजपञ कय दराचे कोटेशन वीकृत 
करणेत आले असून आदेश उदयान/4/का व/470/2016 द. 5/10/2016 अ वये कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  
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वषय .१६१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२८/२-२०१६-१७ नािशक फाटा ते वाकड 
बीआरट एस र या लगत उ चतम ुतगती माग HCMTR र याचे े ाम ये 
सायकल ँक, जाँिगगं ँक, वृ ारोपण इ. व वध वकास कामे करणेकामी 
मे.एस.एस.साठे िन.र. .११,१८,५८,०७६/- (अ र  र. . अकरा कोट  अठरा लाख 
अ ठाव ण हजार शहाह र फ ) पे ा १२.६०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१०,२६,५२,१५६/- 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 घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .१६२) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३८/२/१६-१७ भाग .४६ म ये न याने 
ता यात आलेले र ते WBM व BBM प दतीने र ते वकसीत करणेकामी  मे.  ब हरट 
दस िन.र. . ७०,०२,७५४/-  (अ र  र. .स र  लाख  दोन हजार सातशे चोप न ्

फ )  पे ा २२.५१% कमी   या ठेकेदाराकडुन    िन वदा मंजुर दराने  र. .५६,९७,७५६/-
  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 यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.     

वषय .१६३) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३६/२/१६-१७ भाग .५५ पंपळे सौदागर 
येथील वराज गाडन भागातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी  
मे. पी.सी.सी.इं ा. ा.ली. िन.र. .१,२६,०५,०४२/- (अ र  र. .एक कोट  स वीस लाख 
पाच हजार बेचाळ स  फ ) पे ा १०.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन    िन वदा मंजुर 
दराने  र. .१,१९,११,७६५/- 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 यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१६४) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. . २१/४५/१६-१७ भाग . ४८ तापक र 
नगर, ीनगर 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  मे.अनंत बाळकृ ण दस िन.र. .१२,५९,८९३/-
(अ र  र. . बारा लाख एकोणसाठ हजार आठशे या नो फ ) पे ा २६.५१% कमी  
या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .९,७२,१९०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
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ि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 .१६५) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२१/८१/१६-१७ भाग .४८ म ये न याने 
ता यात येणारे र ते खड मु माचे करणेकामी  मे. ब हरट दस िन.र. . २१,००,०७४/-   
(अ र  र. . एकवीस  लाख चौ-याह र फ ) पे ा २७.७२% कमी   या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने  र. .१५,९३,८३०/- 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 .१६६) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२१/३/१६-१७ भाग .४७ काळेवाड  
येथील प रसरातील र यावर ल चस, ख डे, चर खड मु म व बी.बी.एम. प तीने 
दु ती करणेकामी मे.अनंत बाळकृ ण दस िन.र. .११,२०,४४८/- (अ र  र. . अकरा 
लाख वीस हजार चारशे अ ठेचाळ स फ ) पे ा २६.५१% कमी   या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र. .८,६४,५८८/-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 .१६७) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/२५/१६-१७ . .६ मोशी येथील 
ट .ड .आर. चे बद यात मनपा या ता यात आलेले र ते खड करण व बी.बी.एम. 
करणेकामी  मे. ब हरट दस  िन.र. .९८,२७,४४९/-    (अ र  र. .  अ ठया नो लाख 
स ावीस हजार चारशे एकोणप नास फ ) पे ा ३१.१०% कमी   या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने  र. .७१,०९,६६८/-   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 यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.    

वषय .१६८) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/६३/१६-१७ भाग .६ धायरकरवाड  व 
डुडुळगाव प रसरात पे हंग लॉ स बस वणेकामी  मे.पी ए िशरोळे & क कशन 
िन.र. .४३,४२,०७९/- (अ र  र. . येचाळ स लाख बेचाळ स हजार एकोणऐंशी फ ) 
पे ा १९.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .३६,९२,९३८/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ 
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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 यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.    

वषय .१६९) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/५०/१६-१७ . .६ मोशी गट . २५१ 
ते ३०४ ते देहु आळंद  र यापयतचा १८ मी. ं द चा ड.पी. र ता वकिसत 
करणेकामी  मे. ब हरट दस िन.र. .७०,०२,६२०/- (अ र  र. .स र लाख दोन हजार 
सहाशे वीस फ ) पे ा २५.७८% कमी   या ठेकेदाराकडुन    िन वदा मंजरु दराने  

र. .५४,५७,२१२/- 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 यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करणे.    

वषय .१७०) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/६२/१६-१७ भाग .३६ लांडेवाड  
मधील एम.आय.ड .सी प रसरात डांबर  र याची दु तीची कामे करणेकामी  मे.राहूल 
क कशन िन.र. .३५,००,८३२/- (अ र  र. .प तीस लाख आठशे ब ीस  फ ) पे ा 
९.९९% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . ३३,०८,६५४/- 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 यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.    

वषय .१७१) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३८/३२/१६-१७ भाग .४६ म ये 

ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक व थाप य वषयक कामे करणेकामी  मे.यशक 

असोिसएटस ् िन.र. .५६,०२,१०७/- (अ र  र. .छप न ्     लाख  दोन हजार एकशे सात  

फ ) पे ा १९.१९% कमी   या ठेकेदाराकडुन    िन वदा मंजुर दराने  र. . ४७,५३,४१६/-
  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 यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.    

वषय .१७२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/३८/२०१६-१७ अ वये भाग .१९ 
वा हेकरवाड ,रानमळा हॉटेल प रसर व वामी ववेकानंद कॉलना प रसरातील र ता 
वकसीत करणेकामी मे.ब हरट बदस, िन.र. .५३,३६,१३४/- (अ र ेप न लाख 
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छ स हजार एकशे चौितस फ ) पे ा १६.८८% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने र.  ४६,५७,१६४/- 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.  

वषय .१७३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/०१/२०१६-१७ अ वये भाग .१८ 
कवळे-मामुड  प रसरात टॉम वॉटर लाईन करणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी 

M/S.CHHOTELAL CHAUHAN िन.र. .४४,८१,६५६/-(अ र  र. .च वेचाळ स लाख 
ऐ याएंशी हजार सहासे छ प न फ )  पे ा २१.००%  कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने र.  ३७,१७,५३४/-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.  

वषय .१७४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४१/०१/२०१६-१७ अ वये 'अ' े ीय 
कायालयाचे काय े ात व वध कंप या या/मनपा या सेवावा ह या टाक यासाठ  
खोदले या र याची दु ती करणेकामी M/S.SHREEGANESH CONSTRUCTION 
िन.र. .४,६६,८५,३२७/-(अ र  चार कोट  सहास  लाख पं याऐंशी हजार ितनशे 
स ा वस फ ) पे ा १४.५०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र.  

४,१९,११,७५२/-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.  

वषय .१७५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/१९/२०१६-१७ अ वये अ भागात 
व वध काय मांक रता व िनवडणुक वषयक कामांक रता मंडप यव था करणे व 
अनुषंिगक कामे करणेकामी M/S.SAYALI VIJAY PAYGUDE िन.र. . ४४,८१,७६४/- 
(अ र र. .च वेचाळ स लाख ए कयाऐंशी हजार सातशे चौस  फ ) पे ा १२.००% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र.  ४१,४१.१५०/-पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .१७६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/४५/२०१६-१७ अ वये भाग . २६ 
म ये डा वषयक कामे करणेकामी M/S.C.N.GAIKWAD िन.र. . २९,०६,०७८/-
(अ र  र. . एकोणितस लाख सहा हजार अ याह र फ ) पे ा १३.५२% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .२६,३८,८३५/-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.  

वषय .१७७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/०३/२०१६-१७ अ वये भाग . २५ 
िचचंवड टेशन प रसरातील र यांचे हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी M/S. 

Clincy Construction Pvt. Ltd. िन.र. .१७,७३,९२०/-(अ र  सतरा लाख याह र 
हजार नउशे वीस फ )  पे ा १०.२५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .१६,७१,६९८/- 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 .१७८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/७९/२०१६-१७ अ वये भाग .१९ 
म ये गु ारा, सायली कॉ ले स पर सर व वा हेकरवाड  गावठाण प रसरात खड मु म 
व बी.बी.एम. प दतीने र याचे चर, ॉस कट व ख डे भरणेकामी M/S. Anant 

Balkrushna Bahirat िन.र. .११,२०,३९७/-(अ र  अकरा लाख वीस हजार तीनशे 
स या णो फ ) पे ा २३.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .९,०५,८४१/-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 .१७९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/१२/२०१६-१७ अ वये भाग . २५ 
िचंचवड टेशन (आनंदनगर) प रसरातील मधील र यांचे खड करण व डांबर करण 
करणेकामी  M/s.Clincy Construction Pvt Ltd. िन.र. .२३,२४,७४१/-(अ र  तेवीस 
लाख चोवीस हजार सातशे ए केचाळ स फ )  पे ा १०.२५ % कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र. .२१,९०,७७८/-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 .१८०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/४७/२०१६-१७ अ वये भाग . १७ 
मधील से. . २७ , २७अ प रसरातील डांबर  र यांची देखभाल दु तीची कामे 
करणेकामी M/s.Clincy Construction Pvt Ltd. िन.र. .११,१८,१८६/-(अ र अकरा लाख 
अठरा हजार एकशे याऐंशी फ )  पे ा १०.२५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने र.  १०,५३,७५१/-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 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१८१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/१७/२०१६-१७ अ वये भाग . १७ 
मधील र याचे खड करण व डांबर करण करणेकामी M/s.Clincy Construction Pvt 

Ltd. िन.र. .२३,२४,८३६/-(अ र  तेवीस लाख चोवीस हजार आठशे छ ीस फ ) 
 पे ा १०.२५ % कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .२१,९०,८६७/-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 .१८२) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/17/2016-17 अ वये 
(सन २०१६-२०१७ साठ ) भाग .२४ ा.रामकृ ण मोरे े ागृह मधील ना यांची 
दु ती करणेकामी मे.सरल इं जिनअस अ ड कॉ टर, िन.र. .7,86,542/- (अ र  
र. .सात लाख, शहाऐंशी हजार, पाचशे बेचाळ स फ  ) पे ा -25.20% कमी मे. सरल 
इं जिनयस & कॉ ट या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१८३) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३३/२१/२०१६-१७ अ वये भाग . ५३ 
मधील गुड सॅमटन शाळेपासून सदगु  कॉलनीकडे जाणारा १८ मी.ड .पी. र ता 
वकसीत करणेकामी मे.ब हरट दस िन.र. .१,७२,९८,१२३/- (अ र  र. .एक कोट  
बाह र लाख अ या नव हजार एकशे तेवीस फ ) पे ा १०.३०% कमी याठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. .१,६२,९२,२३७/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट -शत  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 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 घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१८४) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३३/२७/२०१६-१७ अ वये भाग .२४ 
मधील गोलांडे इ टेट व इतर भागात र यांचे हॉटिम स प तीने डांबर करण 
करणेकामी मे.एच सी कटार या िन.र. .३०,१६,५५१/- (अ र  र. .तीस लाख सोळा 
हजार पाचशे ए काव न फ ) पे ा १०.०६% कमी याठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने र. .२८,४८,७४०/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट -शत  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल यािनधा 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 घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१८५) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३३/२४/२०१६-१७ अ वये   भाग . 52 

ताथवडे गावातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.एच सी कटार या 
िन.र. .३०,८१,२२०/-  (अ र  र. .तीस लाख ऐ याऐंशी हजार दोनशे वीस फ ) पे ा 
१०.०६% कमी याठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजरु दराने  र. .२९,०९,८१२/-पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतीलअट -शत माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल यािनधा 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 घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१८६) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३३/१६/२०१६-१७. अ वये   भाग . ५३ 
वाकड म ये न याने ता यात येणा-या जागेनुसार वकास आराख यातील र ते 
वकसीत करणेकामी मे. ह  एम मातेरे इ ा. ा.िल. िन.र. .१,८६,७४,१२४/-  (अ र  
र. .एक कोट  शहाऐंशी लाख चौ-याह र हजार एकशे चोवीस फ ) पे ा १०.०५% 
कमी याठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने र. .१,७६,३७,२४३/-पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतीलअट -शत माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल यािनधा 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 घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१८७) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३३/११/२०१६-१७ अ वये थेरगाव िलंक २४ 
मी ड .पी. र याचे डांबर करण करणेकामी मे.एच सी कटार या िन. र. .६३,०२,३०५/-
 (अ र  र. . ेस  लाख दोन हजार तीनशे पाच फ ) पे ा १०.०६% कमी या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने र. .५९,५१,७०८/-पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतीलअट -शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल यािनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
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र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१८८) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३३/१५/२०१६-१७. अ वये   ताथवडे येथील 
र ते वकिसत करणेकामी मे. ह  एम मातेरे इ ा. ा.िल.            
िन.र. .७०,०२,७३४/-  (अ र  र. .स र लाख दोन हजार सातशे चौतीस फ ) पे ा 
१०.०५% कमी याठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने र. .६६,१३,९०७/-पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतीलअट -शत 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 घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१८९) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३३/१०/२०१६-१७ अ वये भाग . २४ 
मधील ा.रामकृ ण मोरे े ागृह येथील द नगर १२ मी सी.ड . वकची उवर त कामे 
करणेकामी मे.जी.आर.मंगोडेकर िन.र. .३३,२२,५१७/- (अ र  र. .तेहतीस लाख 
बावीस हजार पाचशे सतरा फ ) पे ा १५.००% कमी याठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने र. .२९,६५,३४६/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट -शत  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल यािनधा 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 घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१९०) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३३/२२/२०१६-१७ अ वये  भाग .५३ 
मधील अंतगत र याचे डांबर करण करणेकामी मे.धने र कं शन   
िन.र. .१,८६,७३,८८८/- (अ र  र. .एक कोट  याऐंशी लाख याह र हजार आठशे 
अ ठयाऐंशी फ ) पे ा १०.०५% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने 
र. .१,७६,३७,०२०/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट -
शत  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/वसलु करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१९१) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३३/१३/२०१६-१७ अ वये भाग . २४ 
मधील सुदशननगर व इतर भागात र यांचे हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी 
मे.धने र कं शन िन.र. .३०,१६,५५१/- (अ र  र. .तीस लाख सोळाहजार पाचशे 
ए काव न फ ) पे ा १०.१५% कमी याठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने 
र. .२८,४५,८९०/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट -शत  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल यािनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
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कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१९२) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. 4/8 /2016-17 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ांतगत वॉड .६४ दापोड -बोपखेल मधील िस ाथनगर, गुलाबनगर व 
उव रत प रसरात  मलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा  करणेकामी M/s. DEV 

CONSTRUCTION िन.र. .37,47,363/-(Rupees Thirty Seven Lakh(s) Forty Seven 

Thousand Three Hundred Sixty Three Only)  पे ा 12.27% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने रकम पये 34,51,940/- पयत काम क न घेणेसतसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीक दरा म ये कं ाट कालावधी म 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 .१९३) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.4/25/2016-17अ वये भाग .२४ मधील 
जलिनःसारण यव था सुधारणा कामे करणेकामी व उवर त ठकाणी जलिनःसारण 

निलका टाकणेकामी  M/s.SANJAY CONTRACTOR  िन.र. . 35,00,716/-(Rupees 

Thirty Five Lakh(s) Seven Hundred Sixteen Only) पे ा 8.01% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने रकम पये 33,81,324/-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 .१९४) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/134 /2016-17अ वये आकुड  

मैलाशु दकरण क ातगत भाग .१३ िनगड  गावठाण, साईनाथनगर प रसरात भुयार  
गटर निलका टाकणेकामी M/s. SURAJ CONTRACTOR िन.र. .44,99,887/- (Rupees 

Forty Four Lakh(s) Ninety Nine Thousand Eight Hundred Eighty Seven Only) पे ा 
१२.५०% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 41,34,271/-पयत 
काम क न घेणेस  तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दरा म 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 .१९५) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.4/83/2016-17 अ वये आकुड  

मैलाशु द करण क ांतगत भाग .१७ संत तुकाराम महाराज उ ान मधील 
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प रसरातील जु या व खराब झाले या जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा 
करणेकामी M/s SURAJ CONTRACTOR  िन.र. .30,00,000/-(Rupees Thirty Lakh(s) 

Only)  पे ा १०.५०% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 
28,19,250/- 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 .१९६) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.4/34/2016-17 अ वये िचखली 
मैलाशु दकरण क ातगत भाग .१ पीनगर प रसरात आव यकतेनुसार भुयार  गटर 
निलका टाकणेकामी M/s.VISHAL CIVIL CONTRATOR   िन.र. . 37,49,549/- 
(Rupees Thirty Seven Lakh(s) Forty Nine Thousand Five Hundred Forty Nine Only) 
पे ा 16.00 % कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 33,07,102 /-

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

वषय .१९७) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .1/5/2016-17 अ वये कासारवा़ड  

मलशु द करण क ातंगत भाग .३० च पाणी वसाहतीमधील राधाकृ ण कॉलनी व 
इतर भागात मलिनःसारण निलका टाकणेकामी  M/s.KAPIL 

CONSTRUCTION  िन.र. .22,49,983/-  (अ र  र. .बावीस लाख एकोण प नास 
हजार नऊशे याऐंशी पये) पे ा १८.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .19,37,235 /- पयत काम क न घेणेसतसेच ि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 
आले अस याने याचे अवलोकन करणे.    

वषय .१९८) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.4/151/2016-17 अ वये वॉड .६४ दापोड -
बोपखेल येथील  रामनगर, गणेशनगर, बोपखेल गावठाण व इतर  प रसरात 

 मलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी  M/s.G.R. MANGODEKAR  

िन.र. .29,99,959/- (Rupees Twenty Nine Lakh(s) Ninety Nine Thousand Nine 

Hundred Fifty Nine Only) पे ा 10.30% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
रकम पये 28,25,511/-  पयत काम क न घेणेसतसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
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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 .१९९) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.4/13/2016-17 अ वये िचंचवड व आकुड  
मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .२६ काळभोरनगर पर सरामधील  महा मा फुले 
नगर,  जय म हारनगर, काळभोरनगर झोपडप ट  प रसराम ये जलिन:सारण निलका 
टाकणे व इतर जलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी M/S.VENKATESHWARA 

CONSTRUCTION   िन.र. .59,99,986/-(Rupees Fifty Nine Lakh(s) Ninety Nine 

Thousand Nine Hundred Eighty Six Only) पे ा  10.08% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने रकम पये 56,64,947/- पयत काम क न घेणेसतसेच ि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 .२००) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/72/2016-17 अ वये आकुड  

मैलाशु दकरण क ातगत भाग .११ यमुनानगर प रसरात आव यकते नुसार भुयार  
गटर निलका टाकणेकामी  M/s.VISHAL CIVIL CONTRATOR िन.र. .44,99,793/- 
(Rupees Forty Four Lakh(s) Ninety Nine Thousand Seven Hundred Ninety Three 
Only)  पे ा ११.५०% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 
41,81,433 /- 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 .२०१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/51/2016-17 अ वये फ े य 
कायालयांतगत साने चौक ते िचखली चौक या र यांचे डांबर करण करणेकामी 
मे. ीगणेश क शन िन.र. .56,00,056/-(अ र  र. .छप न लाख छप न पये फ ) 
पे ा 10.10% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .52,86,173/-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 घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२०२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/122/2016-17 अ वये भाग .३ 
िचखली धमराजनगर व बगव ती व इतर ठकाणी र ते वकसीत करणेकामी मे. 
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ीगणेश क शन िन.र. .55,83,845/- (अ र  र. .पं चाव न लाख याऐंशी हजार 
आठशे पंचेचाळ स फ ) पे ा 10.10% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .52,70,870/- 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 घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२०३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/151/2016-17अ वये भाग .९ 
सभाजीनगर येथील BSNL ह मधून टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी मे.राहूल 
क शन िन.र. .42,01,671/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार सहाशे 
ए काह र फ ) पे ा 26.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .32,64,698/- 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 घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२०४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/150/2016-17 अ वये भाग .२ 
वेणीनगर मधील ता हाणेव ती मधील सोसाय यांचे र ते हॉटिम स प दतीने 

डांबर करण करणेकामी मे. मोहनलाल   मथराणी क शन ा.िल. 
िन.र. .70,02,294/- (अ र  र. .स र लाख दोन हजार  दोनशे चौ-या नव फ ) पे ा 
10.08% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .66,11,286/-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 घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२०५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .27/13/2016-17 अ वये भाग .63 

कासारवाड  येथील मशानभूमीचे नुतणीकरण करणेकामी मे.देव क शन 
िन.र. .71,84,541/-(अ र  र. .ए काह र लाख चौ-याऐंशी हजार पाचशे ए केचाळ स 
फ ) पे ा 10.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .67,89,391/- 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 घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .२०६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १७/६५/२०१६-१७ अ वये भाग . १७ 
मधील से. .२८ व ए.ड .सी. प रसरातील डांबर  र यांची देखभाल  दु तीची कामे 
करणेकामी M/s.Clincy Construction Pvt Ltd., िन.र. .११,१८,१८६/- (अ र  र. .अकरा 
लाख अठरा हजार एकशे शहाऐंशी फ ) पे ा १०.२५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने र. .१०,५३,७५१/- 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 
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. .१७/७७/२०१६-१७ अ वये भाग . २६ 
म ये थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी M/s.Deepali Construction 
िन.र. . १३,८६,८१५/-(अ र  र. .तेरा लाख याऐंशी हजार आठशे पंधरा फ )  पे ा 
१९.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . ११,७९,४८६/- 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 .२०८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १७/७५/२०१६-१७ अ वये भाग . २६ 
म ये पे ह ंग लॉक, पावसाळ  गटस इ. दु तीची कामे करणेकामी M/s. Deepali 

Construction िन.र. .१३,३०,६७१/- (अ र  तेरा लाख तीस हजार सहाशे ए काह र 
फ ) पे ा १९.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजरु दराने र.  ११,३१,७३६/- 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 .२०९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/२४/२०१६-१७ अ वये भाग .१६ 
भालेराव हॉ पीटल नाला ते गु देव नगर, गंगानगर, रे वे लाईन ना यालगत िसमांिभत 
बांधणे व दु ती करणेकामी M/s. R.G.Magalwedhekar िन.र. .  २३,२४,९०९/- 
(अ र  र. . ते वस लाख चो वस हजार नऊशे नऊ फ )  पे ा १९.००% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . १९,७७,३३५/- 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 
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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 थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/०१/२०१६-१७ अ वये भाग .१६ 
आकुड  गावठाण प रसरात पे हंग लॉक बस वणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी 
M/s.R.G.Magalwedhekar िन.र. .२३,२४,६५१/- (अ र  र. .ते वस लाख चो वस 
हजार सहाशे ए काव न फ )  पे ा २२.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने र. . १९,०३,८८९/- 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 .२११) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/४८/२०१६-१७ अ वये भाग .२७ 
म ये गितरोधक, झे ा ॉिसंग प टे रंग वणे व इतर थाप य वषयक कामे 
करणेकामी M/s.S.M.Construction िन.र. . १६.६१,६९८/-(अ र  र. .सोळा लाख 
एकस  हजार सहाशे अ या णव फ ) पे ा २०.२५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने र. . १३,९१,४६४/- 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 .२१२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/२०/२०१६-१७ अ वये भाग .२६ 
काळभोरनगर प रसरातील र यांचे खड करण व डांबर करण करणेकामी 
M/s.Shreeganesh Construction िन.र. . २३,२४,९१६/- (अ र  र. .तेवीस लाख 
चोवीस हजार नऊशे सोळा फ ) पे ा १०.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने र. .२१,९४,६०४/- 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 .२१३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १७/१३/२०१६-१७ अ वये भाग .८ 
व ानगर रामनगर प रसरात पे हंग लॉक बस वणेकामी M/s.Sachin Shamrao 

Dhekane & Associates िन.र. .२३,२४,६१३/-(अ र  र. .तेवीस लाख चोवीस हजार 
सहाशे तेरा फ )  पे ा १०.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .२१,९६,७५९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
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अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 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) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १७/३४/२०१६-१७ अ वये  भाग . १७ 
संत तुकाराम उ ान येथील र ता दुभाजक, गितरोधक, पादचार  माग,फुटपाथ, क बग 
रंग वणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी M/s.Prakash Contractor िन.र. . 
२१,००,६४१/- (अ र  र. .एकवीस लाख सहाशे ए केचाळ स फ )  पे ा १६.००% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . १८,५२,७६५/- 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 .२१५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/५३/२०१६-१७ अ वये भाग .३९ 
संत तुकारामनगर येथील अंतगत र यांवर थम ला ट पट करणे व मे डयन माकर 
बस वणेकामी मे ह .ए.झ बाडे िन.र. .२७,९५,२९२/- (अ र  र. .स ावीस लाख 
पं या नव हजार दोनशे या नव फ ) पे ा १८.९१%  कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .३८,००,३७/- 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 कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२१६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/६१/२०१६-१७ अ वये भाग .१८ 
म ये कवळे-मामडु  भागातील ड .पी.र त ् वकिसत करणेकामी मे.ब हरट दस, 
िन.र. .६२,९९,८२४/- (अ र  र. .बास  लाख न या णव हजार आठशे चोवीस फ ) 

पे ा १८.८८%  कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५३,६५,९३८/- 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 कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .२१७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/८४/२०१६-१७ अ वये भाग .११ 
यमनुानगर वेणीनगर चौकातील मोकळया जागे या िसमािभतंीची उंची वाढ वणे व 
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पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.झुजंार क शन, िन.र. .४६,१९,०५२/- (अ र  
र. .सेहेचाळास लाख एकोणीस हजार बाव न  फ ) पे ा २६.०५%  कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३५,८६,५७८/- 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 कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२१८) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .४/१४०/२०१६-१७ अ वये कासारवाड  
मलैाशु द करण क ांतगत भाग .३९ सतं तकुारामनगरमधील ययाती सोसा. 
प रसरात व उव रत ठकाणी मलिन:सारण यव थेम ये सधुारणा करणेकामी 
मे.जी.आर.मगंोडेकर, िन.र. .३७,४९,९८२/- (अ र  र. .सदतीस लाख एकोणप नास 
हजार नऊशे याऐंशी फ ) पे ा १५.००%  कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .३३,४६,८५९/- 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 कम अदा/वसुल करणे 

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

                                                                

 
                                                   नगरसिचव 

                                                          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                  पंपर  - ४११ ०१८. 
 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०४/का व/५५६/२०१६  
दनांक – १०/१०/२०१६. 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
ठेवणेत आलेली आहेत. 
 
 


