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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०४/का व/६८६/२०१६ 
दनांक – १७/१२/२०१६ 

 
ित, 

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

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

दनांक - २१/१२/२०१६ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

२१/१२/२०१६ 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 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक – २५६ 
दनांक -  २१/१२/२०१६                      वेळ – दुपार ०२.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक  
२१/१२/२०१६ रोजी दुपार ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

---------- 
दनांक १३/१२/२०१६ व दनांक १५/१२/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का 
मांक - २५५) चा सभावृ ांत कायम करणे.  

---------- 
वषय .१)   मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१७/१३/२०१५-१६  मधील अ. .१ 

अ वये  सन २०१५-१६ साठ  जल े  .बी/८ अंतगत हषद अपा. पासून बौ नगर 
पयत ७५० िम.मी. यासाची जुनी गु व निलका बंदक न नवीन गु व निलका 
टाकणेकामी  मे. ी  कॉ ॅ टर िन वदा र कम .१,००,८३,९२४/- (अ र  र. . 
एक कोट  याऐंशी हजार नऊशे चोवीस फ ) पे ा २६.५०% कमी दराने या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७७,८२,२६८/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन 
राहून यां याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणे बाबत वचार करणे. 

( दनांक २१/१२/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
   

वषय .२)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/49/2016-2017 अ वये भाग .५ 
जाधववाड  म ये र यांचे कडेने पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.पी.जी. क शन 
िन.र. .46,21,849/- (अ र  र. .सेहचाळ स लाख एकवीस हजार आठशे 
एकोणप नास फ ) पे ा 15.40% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .41,05,588/-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. 

( दनांक २१/१२/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
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वषय .३)    मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/58/2016-2017 अ वये भाग .२८ 
मासुळकर कॉलनी येथील उ मनगर व पर सरात फुटपाथ दु ती व थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.सुयोगराज क शन िन.र. .28,01,120/- (अ र  
र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस  फ ) पे ा 18.81% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .23,87,941/- 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. 

( दनांक २१/१२/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .४)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/75/2016-17 अ वये भाग .५१ 
मधील  मंगलनगर व इतर  प रसरामधील जलिनःसारण वषयक कामे करणे व 
उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी M/s. BAHIRAT BROTHERS 

 िन.र. .39,21,468/- (Rupees Thirty Nine Lakh(s) Twenty One Thousand Four 

Hundred Sixty Eight Only) पे ा 15.76% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने रकम पये 34,68,617/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक  दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

( दनांक २१/१२/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .५) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/128/2016-17 अ वये भाग .५१ 
मधील १६ नंबर व इतर  प रसरामधील जलिनःसारण वषयक कामे करणे व 

उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी M/s. BAHIRAT BROTHERS 

िन.र. .35,00,905/- (Rupees Thirty Five Lakh(s) Nine Hundred Five Only) 

पे ा  16.38% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 30,73,830/-

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

( दनांक २१/१२/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
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वषय .६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/6/2016-17 अ वये  पंपर  िचंचवड 
शहरात व छ भारत अिभयान अंतगत ठक ठकाणी व छतागृहे बांधणेकामी (फ 
े य कायालय) मे.राहूल क शन िन.र. .1,40,05,602/- (अ र  र. .एक कोट  

चाळ स लाख पाच हजार सहाशे दोन  फ ) पे ा 16.66% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .1,22,55,882/- 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. 

( दनांक २१/१२/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .७)  पंपर  िचंचवड महानगपािलके या सन २०१६-१७ चे अंदाजप कामधील तावात   
नमूद केले माणे तरतूद वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.    
(वाढ/घट र. .२०,००,०००/-) 

( दनांक २१/१२/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
वषय .८) थाप य उ ान वभागाकड ल सन २०१६-१७ या अंदाजप कातील कामा या तरतूद  

म ये अंदाजप क तयार करणेसाठ  तावात नमूद माणे फेरबदल करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. (वाढ/घट र. .५०,००,०००/-) 

( दनांक २१/१२/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .९) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/70/2016-17 अ वये भाग .४९ 
गु नानकनगर व इतर प रसरामधील जलिनःसारण वषयक कामे करणे व उवर त 

ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी  M/S. SANKALP 

CONSTRUCTION िन.र. .35,00,947/- (अ र  र. .प तीस लाख नऊशे 
स ेचाळ स फ ) पे ा 11.00% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम 
पये 32,71,635/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 

िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 

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

( दनांक २१/१२/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .१०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/८१/२०१६-१७  मधील अ. .२९ 

अ वये  अ े य कायालयातगत भाग .२६ मधील काळभोरनगर, मोहननगर 

प रसरात पाईप लाईन टाकणे, हॉ ह बस वणे व देखभाल दु तीची कामे 
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करणेकामी या कामासाठ   मे.बालाजी इं जिनअस यांची िन वदा र कम 
.२८,०१,०७३/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार याह र  फ ) पे ा 

पे ा १६.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२४,७०,५४६/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 

झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणे बाबत 

वचार करणे. 
( दनांक २१/१२/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 

 
वषय .११) यशवंतराव च हाण मृती णालया या ओट  वभागातील ॅगर कंपनीच ेनादु त 

मशीन Sr.No.ARYN-0034 व ARYN-0035 या दु तीकामी आव यक पाटस व ते 
पाटस खरेद  करणेकामी होणारा खच एकूण र. .६,१७,६४३/- च ेदरप क (कमी 
केलेले दर) उ पा दत कंपनी M/s.Draeger Medical (India) Pvt.Ltd.,Mumbai यांनी 
सादर केले होत.े त  वै क य स लागार सिमतीने दो ह  ॅगर मशीन या 
दु तीकामी उ पा दत कंपनीमाफत दे यात आलेले दर वकारणेस मा यता दली 
असुन संबंिधत दो ह  मशीन या दु तीकामी थेट उ पा दत कंपनीकडून दु ती 

या पूण क न घे याची िशफारस केली आहे. संबंिधत मशी सची दु ती 
करणेकामी उ पा दत कंपनीने १००% आगाऊ रकमेची मागणी केली आहे. यानुसार 
ओट  वभागातील ॅगर कंपनीचे नादु त मशीन Sr.No.ARYN-0034 व ARYN-

0035 ची दु ती (पाटस खरेद  + दु ती) संबंिधत उ पा दत कंपनी M/s.Draeger 

Medical (India) Pvt.Ltd., Mumbai यांचेकडून िन वदा न मागवता, करारनामा न 
करता थेट प दतीने करणे, उ पा दत कंपनीने मागणी केलेनुसार यांना १००% 
आगाऊ र कम देणे व सदर मशीन दु तीकर ता होणारा खच एकूण 
र. .६,१७,६४३/- (अ र  र. .सहा लाख सतरा हजार सहाशे ेचाळ स फ ) चे 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक २१/१२/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .१२) यशवंतराव च हाण मृती णालया या ए स रे वभागातील अॅलजर कंपनीच े

नादु त ८०० एम ए ए स रे मशीन या दु तीकामी आव यक पाटस व ते पाटस 
खरेद  करणेकामी होणारा खच  एकूण र. .५,६७,३६७/- चे दरप क उ पा दत 
कंपनी M/s. Allengers Medical Systems LTD.,Chandigarh यांनी सादर केले होते. 
त  वै क य स लागार सिमतीने ८०० एम ए ए स रे मशीन या दु तीकामी 
उ पा दत कंपनीमाफत दे यात आलेले दर वकारणेस मा यता दली असुन 
संबंिधत मशीन या दु तीकामी थेट उ पा दत कंपनीकडून दु ती या पूण 
क न घे याची िशफारस केली आहे. संबंिधत मशीनची दु ती करणेकामी उ पा दत 
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कंपनीने १००% आगाऊ रकमेची मागणी केली आहे.  यानुसार ए स रे वभागातील 
अॅलजर कंपनीचे नादु त ८०० एमए ए स रे मशीनची दु ती (पाटस खरेद  + 
दु ती) संबंिधत उ पा दत कंपनी M/s. Allengers Medical Systems LTD., 
Chandigarh यांचेकडून िन वदा न मागवता करारनामा न करता थेट प दतीने 
करणेस, उ पा दत कंपनीने मागणी केलेनुसार यांना १००% आगाऊ र कम देणे व 
सदर मशीन दु तीकर ता होणारा खच एकूण र. .५,६७,३६७/- (अ र  र. .पाच 
लाख सदुस  हजार तीनशे सदुस  फ ) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

( दनांक २१/१२/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .१३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व वध वभागामाफत िन वदा िस द के या 
जातात. िन वदा संचाची कंमती/दर याबाबत महारा  शासन, उ ोग उजा व 
कामगार वभाग शासन िनणय . भांखस-२०१४/ . .८२/भाग-III/उ ोग-४ 
द.३० ऑ टोबर २०१५ चे प रप कातील ६.८ प रिश  ८ नुसार िन वदेची 
कंमत/शु क वाढ केली आहे. यानुसार भांडार वभागाने सव वभागांची एकाच 
कारचे िन वदा संच दराबाबत मा. थायी सिमती ठराव .१५८५७ द.२९.३.२०१६ 

अ वये मा यता घेऊन इकड ल वभागाचे आदेश . मभा/१/का व/२९/२०१६ 
द.१२.४.२०१६ अ वये दरवाढ लागू कर यात आलेली होती ती खालील माणे. 

प  ‘क’ 
अ.  
 

तपिशल (कामाची एकूण 
र कम) 

द.३०.१०.२०१५ चे 
शासन िनणयानुसार 
दर 

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

द.१२.४.१६ 
आदेशा माणे 
िन वदा संच 
व  दर 

द.१२.४.१६ 
आदेशा माणे 

ता वत 
वा षक दरवाढ 

1 र. . ५० हजाराचे 
आतील कामासाठ  

-- २००/- ५००/- -- 

2 र. . ५० हजार ते १ 
लाखापयत 

-- ३००/- ७००/- -- 

3 र. . १ लाख ते २ 
लाखापयत 

-- ५००/- १०००/- -- 

4 र. . २ लाख ते ५ 
लाखापयत 

१०००/-Yearly 

increase 100/- 
७५०/- १५००/- १००/- 

5 र. . ५ लाख ते १० 
लाखापयत 

२०००/- Yearly 

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

6 र. . १० लाख ते ५० 
लाखपयत 

३०००/- Yearly 

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

7 र. . ५० लाख ते १ 
कोट पयत 

१०,०००/- Yearly 

increase 1000/- 
 

२,०००/- १०,०००/- १०००/- 



7 
 

 
 

8 र. . १ कोट  ते २ कोट  Respective 
Department to fix 
form fee 

३,०००/- १३,०००/- २०००/- 

9 र. . २ कोट  ते ५ 
कोट  

Respective 
Department to fix 
form fee 

१०,०००/- १५,०००/- २०००/- 

10 र. . १० कोट  ते ५० 
कोट  

Respective 
Department to fix 
form fee 

१५,०००/- २०,०००/- २०००/- 

11 र. . १० कोट  ते ५० 
कोट  

Respective 
Department to fix 
form fee 

२५,०००/- ३०,०००/- २०००/- 

12 र. . ५० कोट  पे ा 
जा त 

Respective 
Department to fix 
form fee 

५०,०००/- ५५,०००/- २०००/- 

             
            वर ल माणे मा य झाले या ठरावाला मा. थायी सिमती ठराव .१६२५६ 

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

िनगत करणे आव यक आहे. 
 

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

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

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

पासुन लागु 

सन २०१६-१७ 
क रता दरवाढ 

१  र. . ५० हजाराचे आतील 
कामासाठ  

२००/- -- -- 

२ र. . ५० हजार ते १ लाखापयत ३००/- -- -- 
३ र. . १ लाख ते २ लाखापयत ५००/- -- -- 
४ र. . २ लाख ते ५ लाखापयत ७५०/- Yearly increase 10% १००/- 
५ र. . ५ लाख ते १० लाखापयत १,०००/- Yearly increase 10% १००/- 
६ र. . १० लाख ते ५० लाखपयत १,५००/- Yearly increase 10% १००/- 
७ र. . ५० लाख ते १ कोट पयत २,०००/- Yearly increase 10% १००/- 
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८ र. . १ कोट  ते २ कोट  ३,०००/- Yearly increase 10% १००/- 
९ र. . २ कोट  ते ५ कोट  १०,०००/- Yearly increase 10% १००/- 
१० र. . ५ कोट  ते १० कोट  १५,०००/- Yearly increase 10% १००/- 
११ र. . १० कोट  ते ५० कोट  २५,०००/- Yearly increase 10% १००/- 
१२ र. . ५० कोट  पे ा जा त ५०,०००/- Yearly increase 10% १००/- 
 

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

र कम) 
द.३०.१०.२०१५ चे शासन 
िनणयानुसार दर 

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

तावीत 
करावयाचे 
िन वदा संच 
दर 

ता वत 
वा षक 
दरवाढ 

१ र. . ५० हजाराचे 
आतील कामासाठ  

-- २००/- ५००/- -- 

२ र. . ५० हजार ते १ 
लाखापयत 

-- ३००/- ७००/- -- 

३ र. . १ लाख ते २ 
लाखापयत 

-- ५००/- १०००/- -- 

४ र. . २ लाख ते ५ 
लाखापयत 

१०००/- Yearly increase 
100/- 

७५०/- १५००/- १००/- 

५ र. . ५ लाख ते १० 
लाखापयत 

२०००/- Yearly increase 
200/- 

१,०००/- २,०००/- २००/- 

६ र. . १० लाख ते ५० 
लाखपयत 

३०००/- Yearly increase 
300/- 

१,५००/- ३,०००/- ३००/- 

७ र. . ५० लाख ते १ 
कोट पयत 

१०,०००/- Yearly increase 
1000/- 

२,०००/- १०,०००/- १०००/- 

८ र. . १ कोट  ते २ कोट  Respective Department to 
fix form fee 

३,०००/- १३,०००/- २०००/- 

९ र. . २ कोट  ते ५ कोट  
 

Respective Department to 
fix form fee 

१०,०००/- १५,०००/- २०००/- 

१० र. . ५ कोट  ते १० 
कोट  

Respective Department to 
fix form fee 

१५,०००/- २०,०००/- २०००/- 

११ र. . १० कोट  ते ५० 
कोट  

Respective Department to 
fix form fee 

२५,०००/- ३०,०००/- २०००/- 

१२ र. . ५० कोट  पे ा 
जा त 

Respective Department to 
fix form fee 

५०,०००/- ५५,०००/- २०००/- 

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

( दनांक २१/१२/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
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वषय .१४)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .6-2016/17 मधील अ. .१३ अ वये 
. .३० मधील मु य चौकात हायमा  दवे बस वणे व नुतनीकरण करणेकामी 

मे.सिचन इले क स िन.र. .5,99,967/- ( अ र  र. .पाच लाख न या णव हजार 
नऊशे सदुस  फ ) पे ा 6.67% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१५)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .6-2016/17 मधील अ. .0३ अ वये 
. .६ मधील मोशी,बो-हाडेवाड ,डुडुळगांव व प रसरातील न वन होणा-या र यावर 
दवाब ीची यव था करणेकामी मे. वमलाई इले.काप  िन.र. .11,48,991/- (अ र  
र. .अकरा लाख अ ठेचाळ स हजार नऊशे न या णव फ ) पे ा 21.97% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .१६)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .6-2016/17 मधील अ. .14 अ वये 

. .३२ मधील मु य चौकात हायमा  दवे बस वणे व नुतनीकरण करणेकामी 
मे.सिचन इले क स िन.र. .5,99,802/- ( अ र  र. .पाच लाख न या णव हजार 
आठशे दोन फ ) पे ा 7.14% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१७)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .6-2016/17 मधील अ. .7 अ वये 

. .३६ मधील मु य चौकात हायमा  दवे बस वणे व नुतनीकरण करणेकामी 
मे. वमलाई इले.काप . िन.र. .5,99,520/- ( अ र  र. .पाच लाख न या णव हजार 
पाचशे वीस फ ) पे ा 22.01% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१८)  इ भाग व ुत वभाग दघी काय े ातील करसंकलन, दवाखाना, यमाईनगर 

मशानभुमी व पर सरातील टलाईट क रता वीजपुरव याचे वीज िमटर म.रा. 
व. व.कं.िल यांस र. .१३,८००/- (अ र  र. . तेरा हजार आठशे फ ) अदा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

  
वषय .१९) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .10-2016/17 मधील अ. .24 अ वये  

फ़ े य कायालयातील िनगड  गावठान उपवीभाग भाग .११ यमुना नगर 
प रसरातील आव यक ठकान या ेट लाईट द यांच े नुतिनकरन करणेकामी 
(९१६/१७) मे.सनशाईन इले.िन.र. .7,00,252/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे 
बाव न फ ) पे ा 19.66% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .२०)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .८/२०१६-१७ मधील अ. .६ 
अ वये मनपा या शासक य इमारतीमधील व वध वातानुकुलन यं े व जलिशत 
यं े यांची वा षक प दतीने देखभाल दु ती  करणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे.आनंद रे जरेशन िन.र. .१७,९९,१२९/- (अ र  र. .सतरा लाख न या नव  

हजार एकशे एकोणतीस फ ) पे ा १२.३०% कमी या ठेकेदारा  बरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत  आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय .२१) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .1/9/2016-17 अ वये इ भागातील 

.७ व ३१ मधील ेनेज लाईन व चबसची देखभाल व दु ती करणेकामी  
M/s.SANJAY CONTRACTOR   िन.र. .22,49,770/- (Rupees Twenty Two 

Lakh(s) Forty Nine Thousand Seven Hundred Seventy Only)    पे ा  6.00% कमी  
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .22,20,523/- 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 .२२) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .1/6/2016-17 अ वये िचखली 

मैलाशु दकरण क ातगत भाग .५ जाधववाड  कुदळवाड  व हरगुडेव ती 
प रसरात आव यकतेनुसार भुयार  गटर निलका टाकणेकामी   M/s. BAHIRAT 

BROTHERS   िन.र. .22,49,788/- (Rupees Twenty Two Lakh(s) Forty Nine 

Thousand Seven Hundred Eighty Eight Only) पे ा 28.51% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .16,88,792/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक   दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल.   या याबरोबर  करारनामा 
करन घेणेत आला असुन आदेश  देणेत आले अस याने याचे अवलोकन करणे.    

 
वषय .२३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/१०९/२०१६-१७ अ वये भाग .६२ 

मधील फुगेवाड  मशानभूमी व दापोड  दफनभूमी मधील थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.समीर ए टर ायझेस िन.र. .५,६०,२२४/- (अ र  र कम पये पाच 
लाख साठ हजार दोनशे चोवीस फ ) पे ा १०.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .५,२९,४१२/- 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 
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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 .२४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/२४/२०१६-१७ अ वये भाग .६२ 

म ये फुगेवाड , कासारवाड  येथे ठक ठकाणी थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.समीर ए टर ायझेस िन.र. .९,८०,३९२/- (अ र  र कम पये नऊ लाख ऐंशी 
हजार तीनशे या णव फ ) पे ा १०.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .९,२६,४७०/- 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 .२५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/१८/२०१६-१७ अ वये भाग .६० 

सांगवी मधील व वध भागात पे ह ंग लॉक बस वणे व थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.ए.आर.नायडू िन.र. .१८,६६,९३९/- (अ र  र कम पये अठरा लाख 
सहास  हजार नऊशे एकोणचाळ स फ ) पे ा ८.५०% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१७,९३,६६२/- 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 .२६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/२६/२०१६-१७ अ वये सन २०१६-

१७ साठ  भाग .६० म ये मु यालय तरावर करकोळ दु तीची व देखभालची 
कामे करणेकामी मे.ए.आर.नायडू िन.र. .१६,८०,५००/- (अ र  र कम पये सोळा 
लाख ऐंशी हजार पाचशे फ ) पे ा ८.५०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१६,१४,५४०/- 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 यान े याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .२७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/४२/२०१६-१७ अ वये भाग .३८ 
नेह नगर येथे मशानभूमी मागील ना याची बेड ंग क न वॉल बांधणेकामी मे.ड  
एम ए टर ायझेस (नानकानी) िन.र. .२१,००,४०८/- (अ र  र कम पये एकवीस 
लाख चारशे आठ फ ) पे ा २१.९६% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१७,२१,११६/- 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 आदेश िनगिमत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/५०/२०१६-१७ अ वये भाग .६० 

मधील सांगवी गावठाण येथील गटस दु ती करणेकामी मे.ए.आर.नायडू 

िन.र. .११,२०,२२२/- (अ र  र कम पये अकरा लाख वीस हजार दोनशे बावीस 

फ ) पे ा ८.५०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,७६,२५३/- 
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 .२९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/१०३/२०१६-१७ अ वये भाग .६० 

मधील चं मणीनगर येथील सरफेस गटस दु ती करणेकामी मे.आ द यराज 

असोिसए स िन.र. .११,२०,४४८/- (अ र  र कम पये अकरा लाख वीस हजार 

चारशे अ ठेचाळ स फ ) पे ा ११.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .१०,४७,०५९/- 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 .३०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/२७/२०१६-१७ अ वये नवी सांगवी 

भाग .५८ कृ णानगर प रसरातील र ते हॉटिम स प तीने डांबर करण 

करणेकामी मे.अजवाणी इ ा चर ा.िल. िन.र. .९,८०,१५२/- (अ र  र कम 
पये नऊ लाख ऐंशी हजार एकशे बाव न फ ) पे ा ११.५५% कमी या 

ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .९,१०,१५२/-  पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
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िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 
वषय .३१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/१५/२०१६-१७ अ वये नवी सांगवी 

भाग .५८ आदशनगर प रसरातील र ते हॉटिम स प तीने डांबर करण 

करणेकामी मे.अजवाणी इ ा चर ा.िल. िन.र. .९,७५,११७/- (अ र  र कम 
पये नऊ लाख पं याह र हजार एकशे सतरा फ ) पे ा ११,५६% कमी या 

ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .९,०५,५१३/-  पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 
वषय .३२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/६१/२०१६-१७ अ वये गणेशनगर 

येथील कॉलनी .१ ते १५ मधील अंतगत र ते डांबर करण करणेकामी 
मे.अजवाणी इ ा चर ा.िल. िन.र. .१३,९६,०९९/- (अ र  र कम पये तेरा 
लाख या णव हजार न या नव फ ) पे ा १२.५८% कमी या ठेकेदाराकडुन 

िन वदा मंजूर दराने र. .१२,८१,४९३/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३३) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .11/2016-17 मधील अ. .34 

अ वये भाग .५१ मधील पर सरातील न याने तयार कर यात आले या 
र यावर दवाब ी यव था करणेकामी मे.कमल इले क एंटर यजेस 
िन.र. .7,00,280/- (अ र  र. . सात लाख देनशे ऐंशी फ ) पे ा 23.00% कमी 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.  
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वषय .३४) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2016-17 मधील अ. .45 अ वये 
अ े ीय कायालय अंतगत आकुड  एमआयड सी उप वभागातील दवाखाने यांचे 
आव यकतेनुसार व ुतीकरण करणेकामी (सन २०१६-१७) मे.कमल इले क 
एंटर यजेस िन.र. .3,48,930/- (अ र  र. . तीन लाख अ ठेचाळ स हजार नऊशे 
तीस फ ) पे ा 0.95% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .11/2016-17 मधील अ. .39 

अ वये मनपा या ब े ीय कायालयांतगत उ ानात आव यकतेनुसार नवीन पंप 
बस वणेकामी मे. एन.सी.वाय. एंटर ायजेस िन.र. .2,99,949/- (अ र  र. . दोन 
लाख न या णव हजारनऊशे एकोणपं नस फ ) पे ा 21.22% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .३६) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .9/2016-17 मधील अ. .10 अ वये 

. .४३ मधील शहर  गर ब व तीतील दवाब ी यव थेची देखभाल दु ती 
करणेकामी मे. कमल इले क एंटर ायजेस िन.र. .10,00,000/- (अ र  र. . 
दहा लाख फ ) पे ा 16.51% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय .३७) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .11/2016-17 मधील अ. .46 

अ वये भाग .५१ ल मणनगर दुगा कॉलनी गणेशनगर अंतगत दवाब ी 
यव थेत सुधारणा करणेकामी म.े सनशाईन इले क स िन.र. .3,50,140/- 

(अ र  र. . तीन लाख पं नास हजार एकशे चाळ स फ ) पे ा 4.33% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनमा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .३८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .9/2016-17 मधील अ. .5 अ वये 

ड े ीय कायालय क ेतील वाकड उप वभागातील  वाड .४८, ५४ ते ५७ या 
प रसरात ट -५ व इतर फट ंगची दु ती करणेकामी मे. वमलाई इले क 
कॉप रेशन िन.र. .8,99,190/- (अ र  र. . आठ लाख न याणणव हजार एकशे 
न वद फ ) पे ा 11.21% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .३९) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2016-17 मधील अ. .33 अ वये 
अ े ीय कायालय अंतगत आकुड  एमआयड सी उप वभागामधील फडर पलरची 
देखभाल व दु ती करणेकामी (सन २०१६-१७) मे.कमल इले क एंटर यजेस  
िन.र. .4,19,594/- (अ र  र. . चार लाख एकोणीस हजार पाचशे चौ-या णव 
फ ) पे ा 21.20% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४०) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2016-17 मधील अ. .32 अ वये 

अ े ीय कायालयातील भाग .१४ भ  श  प रसरातील दवाब ी यव थेची 
देखभाल दु ती  करणेकामी (१६-१७) मे. वमलाई इले क कॉप रेशन 
िन.र. .3,89,606/- (अ र  र. . तीन लाख एकोणन वद हजार सहाशे सहा फ ) 
पे ा 23.01% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४१) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2016-17 मधील अ. .12 अ वये 

वॉड .१९ मधील आदशनगर प रसरातील गंजलेले पोल काढुन न वन पोल उभे 
करणेकामी मे. वमलाई इले क कॉप रेशन िन.र. .7,49,910/- (अ र  र. . सात 
लाख एकोणप नास हजार नऊशे दहा फ ) पे ा 19.63% कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४२) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .9/2016-17 मधील अ. .20 अ वये 

ड भागातील पंपर  उप वभागातील . .४३ ते ४७ मधील शहर  गर ब व तीतील 
दवाब ी य थेची देखभाल दु ती करणेकामी मे. वमलाई इले क कॉप रेशन 
िन.र. .4,49,999/- (अ र  र. . चार लाख एकोण प नास हजार नऊशे न या णव 
फ ) पे ा 13.97% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४३) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .11/2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

भाग .५३ मधील पर सरातील न याने तयार कर यात आले या र यावर 
दवाब ी यव था करणेकामी मे. वमलाई इले क कॉप रेशन िन.र. .9,10,363/- 

(अ र  र. . नऊ लाख दहा हजार तीनशे ेस  फ ) पे ा 23.68% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .४४) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2016-17 मधील अ. .42 अ वये 

अ े ीय कायालयातील िनगड  ािधकरण  उप- वभगामधील व वध इमारती, 
णालय व दवाखाने येथील व ुत वषयक कामे करणेकामी (१६-१७) मे. वमलाई 
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इले क कॉप रेशन िन.र. .3,84,777/- (अ र  र. . तीन लाख चौ-याऐंशी सातशे 
स याह र फ ) पे ा 15.10% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करणे.                       

 
वषय .४५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .11/2016-17 मधील अ. .19 

अ वये भाग .५० मधील पर सरातील न याने तयार कर यात आले या 
र यावर दवाब ी यव था करणेकामी मे. कमल इले क एंटर यजेस 
िन.र. .7,00,280/- (अ र  र. . सात लाख दोनशे ऐंशी फ ) पे ा 23.00% कमी 
या ठेकेदाराबरोबर करारनमा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.                       

 
वषय .४६) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2016-17 मधील अ. .43 अ वये 

वॉड .१८  मधील द यांची वा षक देखभाल दु ती करणेकामी मे. वमलाई 
इले क कॉप रेशन िन.र. .8,24,896/- (अ र  र. .आठ लाख चौवीस हजार 
आठशे शहा नव फ ) पे ा 23.01% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.                 
      

वषय .४७) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .9/2016-17 मधील अ. .25 

अ वये भाग .४३ मधील बॉ सींग हॉल व इतर इमारतीचे व ुतीकरण 
करणेकामी मे.कमल इले क एंटर यजेस िन.र. .4,50,000/- (अ र  र. . चार 
लाख प नास हजार फ ) पे ा 0.50% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.                 
      

वषय .४८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .9/2016-17 मधील अ. .7 अ वये 
वाकड उप वभागातील वाड .४८, ५४ ते ५७ या प रसरात न याने होणा-या 
र यांवर दवाब ी यव था करणेकामी मे. वमलाई इले क कॉप रेशन  
िन.र. .7,49,997/- (अ र  र. .सात लाख एकोणप नास हजार नऊशे स या नव 
फ ) पे ा 24.85% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .४९) नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी सादर 
केले या वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  'अ' म ये दश वले माणे रजा 
मंजूर स मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .५०) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/54-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

फ े ीय कायालय अतगत िचखली तळवडे उप वभागातील दवाब ी यव थे या 
फडर पलर ची दु ती व अनुषंिगक कामे करणेकामी (सन २०१६-१७) मे.कमल 
इले कल एंटर ायजेस िन.र. .7,45,068/- ( अ र  र. .सात लाख पंचेचाळ स 
हजार अडूस  फ ) पे ा 01.00%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे.                       

 
वषय .५१) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/84-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

फ े ीय कायालय अतगत संभाजीनगर उप वभाग मधील िस नलची देखभाल 
दु ती करणकेामी (सन २०१६-१७) मे.जे.पी. ॅ फक एटोमेशन ा.िल. 
िन.र. .3,72,961/- (अ र  र. .तीन  लाख बाहा र हजार नऊशे एकस  फ ) पे ा 
04.52%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.                      

 
वषय .५२) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/57-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

फ े ीय कायालय अंतगत िनगड  गावठाण उप वभाग मधील िस नलची 
देखभाल दु ती करणेकामी (सन २०१६-१७) मे.जे.पी. ॅ फक एटोमेशन ा.िल. 
िन.र. .3,72,961/- (अ र  र. .तीन लाख बाह र हजार नऊशे एकस  फ ) पे ा 
04.52%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.                        

 
वषय .५३) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/12-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

भाग .४ कृ णानगर मधील भाजी मंडई पर सर व कोयनानगर म ये थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.क वता एंटर ायजेस िन.र. .9,24,370/- (अ र  
र. .नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे स र फ ) पे ा 13.21%  कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.                      

 
वषय .५४) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/64-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

भाग .५ जाधववाड  कुदळवाड  मधील नाला दु ती करणकेामी मे.ड .एम. 
एंटर ायजेस, मनोज ए नानकानी िन.र. .9,24,370/- (अ र  र. .नऊ लाख चोवीस 
हजार तीनशे स र फ ) पे ा 27.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे.  

 
वषय .५५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/१८/२०१६-१७ अ वये . .७ 

चो वसावाड  येथील औ ोिगक झोन मधील र ते डांबर करण करणेकामी मे. ह 
एम.मातेरे इं ा. िन.र. .१४,०१,०५६/- (अ र  र कम पये चौदा लाख एक हजार 
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छप न फ ) पे ा १०.०५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. . 
१३,२३,२६२/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

                      

वषय .५६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/९५/२०१६-१७ अ वये . .४८ 
मधील साई तम नगर, पुरंदर कॉलनी प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी 
मे. ह.एम.मातेरे इं ा. िन.र. .२३,०८,८२९/- (अ र  र कम पये तेवीस लाख 
आठ हजार आठशे एकोणतीस फ ) पे ा १०.०५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .२१,८०,६३१/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .५७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या 

डायिलसीस वभागाने यांच े वभागातील े िसनस कंपनीची डायिलसीस मशीन  
Sr.No.5V5AZQ63 दु त क न िमळणेबाबत कळ वले असुन संबंिधत मशीन या 
दु तीकामी आव यक पाटस व ते पाटस खरेद  करणेकामी उ पा दत कंपनीचे 
पाटसच े अिधकृत वतरक M/s.Eskay Dia-med Corporation, Thane यांनी एकूण 
र. .५५,४००/- (अ र  र. .पं चाव न हजार चारशे फ ) च ेदरप क सादर केल े
असुन सदरचे दरप क वकृत करणॆत आले आहे. यानुसार डायिलसीस 
वभागातील े िसनस कंपनीचे डायिलसीस मशीन Sr.No.5V5AZQ63 या 
दु तीकर ता आव यक पाटस उ पा दत कंपनीचे अिधकृत वतरक M/s.Eskay 

Dia-med Corporation, Thane यांचेकडून िन वदा न मागवता, करारनामा न करता 
थॆट प दतीने यांनी सादर केलेले दरप क एकूण र. .५५,४००/- (अ र  
र. .पं चाव न हजार चारशे फ )  नुसार खरेद  करणेस व पाट खरेद  करणेकामी 
होणा-या खचाला मा यता िमळणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .५८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या 

डायिलसीस वभागाने यांच े वभागातील े िसनस कंपनीची डायिलसीस मशीन 
Sr.No.5V5AZQ64 दु त क न िमळणेबाबत कळ वले असुन संबंिधत मशीन या 
दु तीकामी आव यक पाटस व ते पाटस खरेद  करणेकामी उ पा दत कंपनीचे 
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पाटसच े अिधकृत वतरक M/s.Eskay Dia-med Corporation, Thane यांनी एकूण 
र. .२६,७१३/- (अ र  र. .स वीस हजार सातशे तेरा फ )  च ेदरप क सादर 
केले असुन सदरचे दरप क वकृत करणॆत आले आहे. यानुसार डायिलसीस 
वभागातील े िसनस कंपनीचे डायिलसीस मशीन Sr.No.5V5AZQ64 या 
दु तीकर ता आव यक पाटस उ पा दत कंपनीचे अिधकृत वतरक M/s.Eskay 

Dia-med Corporation, Thane यांचेकडून िन वदा न मागवता, करारनामा न करता 
थॆट प दतीने यांनी सादर केलेले दरप क एकूण र. .२६,७१३/- (अ र  
र. .स वीस हजार सातशे तेरा फ ) नुसार खरेद  करणेस व पाट खरेद  
करणेकामी होणा-या खचाला मा यता िमळणेबाबत वचार करणे. 

  
वषय .५९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या ने रोग 

वभागाच े वभाग मुख यांनी मागणी केलेनुसार,  ने रोग-ओट  वभागातील 
Optikon Phaco Machine Model P2MS उपकरणाच े AMC करणेकामी संबंिधत 
कंपनीचे अिधकृत स हस ो हायडर मे.टे नोहॅ ड स हसेस ा.िल., मंुबई यांनी 
सादर केलेले दरप क एकूण र. .५६,१८०/- वकृत करणेत आले आहे. ने रोग-
ओट  वभागातील Optikon Phaco Machine Model P2MS उपकरणाच े AMC 
संबंिधत कंपनीचे अिधकृत स हस ो हायडर मे.टे नोहॅ ड स हसेस ा.िल.,मंुबई 
यांचेकडून करारनामा क न करणेस व सदर AMC साठ  होणारा खच एकूण 
र. .५६,१८०/-(अ र  र. .छप न हजार एकशे ऐंशी फ ) ला मा यता  देणेबाबत 
वचार करणॆ. 

 
वषय .६०)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ४०/१०८/२०१६-१७ अ वये सन 

२०१६-१७ साठ  भाग .६० येथील डा वषयक करकोळ दु तीची व 
देखभालची कामे करणेकामी मे.एस.एस.साठे िन.र. .१४,००,३२०/- (अ र  
र. . चौदा लाख तीनशे वीस फ ) ८.७०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .१३,४२,४१७/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 

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

 
वषय .६१)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/४१/२०१६-१७ अ वये सन २०१६-१७ 

साठ  भाग .६२ म ये मु यालय तरावर करकोळ दु तीची व देखभालची 
कामे करणेकामी मे.िशंदे क शन िन.र. .१६,८०,६७२/- (अ र  र कम पये 
सोळा लाख ऐंशी हजार सहाशे बाह र फ ) पे ा १०.००% कमी या ठेकेदाराकडुन 
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िन वदा मंजूर दराने र. .१५,८८,२३५/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 

वषय .६२)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/१२०/२०१६-१७ अ वये भाग . 
४० मधील मासुळकर चौक ते साई मं दर पयत र या या दो ह  बाजूने टॉम 
वॉटर पाईपलाईन टाकणेकामी म.े आ द यराज असोिसए स िन.र. . ७,००,०८०/- 
(अ र  र. .सात लाख ऐंशी फ ) पे ा ९.५०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .६,६५,२५१/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 

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

 
वषय .६३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .45/13/2016-2017 अ वये भाग .४१ 

मधील मु य र यांचे हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश 
क शन िन.र. .13,99,319/- (अ र  र. .तेरा लाख न या णव हजार तीनशे 
एकोणीस फ ) पे ा 14.70% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. . 
12,53,300/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .६४)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/९०/२०१६-१७ अ वये . .६१ 
दापोड  छ पती िशवाजी पुतळा ते बोपोड  पुलापयत र याचे साईडप ट  वाढवून 
हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश क शन िन.र. . 
28,01,120/- (अ र  र कम पये अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस फ ) 
14.07% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. . 25,27,353/-  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  
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या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

 

वषय .६५)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/७२/२०१६-१७ अ वये . .६१ 
दापोड  रे वे गेट ते िशवाजी चौक र ता हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे ीगणेश क शन िन.र. .28,01,120/- (अ र  र कम पये अ ठावीस लाख 
एक हजार एकशे वीस फ ) 14.07% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .25,27,353/-  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 .६६)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/६२/२०१६-१७ अ वये भाग .६२ 

फुगेवाड , अ ेसन नगर, आनंदवन भागातील र ते डांबर करण करणेकामी मे. 
ीगणेश क शन िन.र. .28,01,120/- (अ र  र कम पये अ ठावीस लाख 

एक हजार एकशे वीस फ ) पे ा 14.07% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .25,27,353/-  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 .६७)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/४७/२०१६-१७ अ वये भाग . 
६२ कासारवाड  भागातील र ते डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश क शन 

िन.र. .28,01,120/- (अ र  र कम पये अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस 

फ ) पे ा 14.07% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .25,27,353/-  

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 .६८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/१९/२०१६-१७ अ वये भाग .६२ 
दापोड , संुदरबाग, गणेशनगर भागातील र ते डांबर करण करणेकामी मे ीगणेश 
क शन िन.र. .28,01,120/- (अ र  र कम पये अ ठावीस लाख एक हजार 
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एकशे वीस फ ) पे ा 14.07% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र.  
25,27,353/-  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 .६९)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/२१/२०१६-१७ अ वये भाग .३७ 
येथील MIDC मधील र ते वकिसत करणेकामी मे.एच सी कटा रया िन.र. . 
९२,५२,७७५/- (अ र  र कम पये या णव लाख बाव न हजार सातशे 
पं याह र फ ) पे ा १४.६०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. . 
८२,९६,९६३/- 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 करण े

वषय .७०)  मनपा या क े य थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .१/७७ अ वये भाग 
.३९ संत तुकारामनगर मधील व वध प रसरात न वन ाँम वाँटर लाईन टाकणे 

व काँ ट पे ह ग करणे मे.के.पी.क श स यांना र. .६,९८,७०७/- (अ र  र. . 
सहा लाख अ या णव हजार सातशे सात) पे ा (-) २१.००% कमी या 
ठेकेदाराकडून िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा 
मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात अस याने याच े

अवलोकन करणेत येत आहे. 
वषय .७१)  मनपा या क े य थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .१/५० अ वये भाग 

.३९ संत तुकारामनगर येथील व लभनगर प रसरात र या या आजूबाजुने 
न वन पे ह ंग लाँक बस वणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.अ द यराज 
असोिसएट िन.र. . ६,९९,४२८/- (अ र  र. . सहा लाख न या णव हजार चारशे 
अ ठावीस फ ) पे ा (-) २०.००% कमी या ठेकेदराकडून िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त 
केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करण.े 
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वषय .७२)   यशवंतराव च हाण मृित णालयामधील एक त मानधनावर ३ म ह यासाठ  
स ा कायरत असणा-या र ज ार- ११ व हाऊसमन- २१ यांना वशेष बाब हणून 
द.०६/११/२०१६ रोजी १ दवस सेवा खंड त क न द.०७/११/२०१६ पासुन 
द.०५/०२/२०१७ पयत पुढे ३  म हने कालावधीसाठ  सोबत या प  अ मधील 
र ज ार-११ व हाऊसमन-२१ यांना मुदतवाढ देणेस काय र मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .७३)   मनपा या क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/९७ भाग .५९ 
मधील जलतरण तलावाचे उवर त कामे करणेकामी मे.के.पी.क श स िन.र. . 
७,००,२८०/- (अ र  र. . सात लाख दोनशे ऐंशी) पे ा (-) १८.००% कमी या 
ठेकेदाराकडून ि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 कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .७४)  मनपा या क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/८० अ वये भाग 
मांक ६१ दापोड  प रसरातील संडास मुता-यांची दु ती करणेकामी मे. व ा 

एंटर ाय़जेस िन.र. .६,००,०००/- (अ र  र. .सहा लाख फ ) पे ा (-) १६.००% 
कमी या ठेकेदाराकडून िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ 
कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
देश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .७५)  मनपा या क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/८७ अ वये 
भाग .५९ सांगवी येथे मनपा या व वध काया मासाठ  मंडप यव थ 

करणेकामी मे. व ा एंटर ायजेस यांना र. .७,००,२८०/- (अ र  र. . सात लाख 
दोनशे ऐंशीं फ ) पे ा (-) १४.००% कमी या ठेकेदाराकडून ि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 झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .७६) क े य थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .१/२४ अ वये सन २०१६-१७ साठ  

भाग .३७ म ये भाग तरावर करकोळ दू तीची देखभालची कामे 
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करणेकामी मे. व ा एंटर ायजेस िन.र. .६,९९,३५२/- (अ र  र. . सहा लाख 

न या णव हजार तीनशे बाव न) पे ा (-) १३.००% कमी या ठेकेदाराकडून  
ि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 झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याच े

अवलोकन करणे. 

वषय .७७) मनपा या क े य पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन वदा नो. .२/४४/२०१६-१७ 
अ वये भाग .४० या भागात पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे 
करणेकामी मे.बजरंगबली क श स िन.र. .५,५९,४४८/- (अ र  र. . पाच 
लाख एकोणसाठ हजार चारशे आ ठेचाळ स) पे ा (-) १०.१०% कमी या 
ठेकेदारकडून िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .७८) मनपा या क े य पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन वदा िन.नो. ं .२/४५ २०१६-१७ 
अ वये भाग .६४ बोपखेल या भागात पाणीपुरवठा व देखभाल दु ती 
करणेकामी मे.शुभम उ ोग िन.र. .४,२०,००३/- (अ र  र. .चार लाख वीस हजार 
तीन फ  ) पे ा (-) १.००% कमी या ठेकेदाराकडून िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट  शत  माणे करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .७९) मनपा या क े य पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन वदा िन.नो. ं .२/१९ २०१६-१७ 
अ वये पंपर  व ए पायर इ टेट इ.पर सरात पाणीपुरवठा वषयक देखभाल 
दु तीची कामे करणेकामी मे.सागर क श स िन.र. .५,५९,४४८/- (अ र  
र. .पाच लाख एकोणसाठ हजार चारशे आ ठेचाळ स) पे ा (-) १.००% कमी या 
ठेकेदाराकडून िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .८०) मनपा या क े य पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन वदा िन.नो. ं .२/२० २०१६-१७ 
अ वये भाग .३८ या भागात पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे 
करणेकामी मे.सागर क श स िन.र. .५,५९,४४८/- (अ र  र. . पाच लाख 
एकोणसाठ हजार चारशे आ ठेचाळ स) पे ा (-) १.००% कमी या ठेकेदाराकडून 

िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .८१) मनपा या क े य पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन वदा िन.नो. ं .२/१२ २०१६-१७ 
अ वये सन २०१६-१७ कर ता क भागात टँकरने ठक ठकाणी पाणी पुरवठा 
करणेकामी  मे. े डस वाटर स लायस िन.र. .४१९३७५/- (अ र  र. . चार लाख 
एकोणीस हजार तीनशे पं याह र) पे ा (-) १.००% कमी या ठेकेदाराकडून 

िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे करारनामा क न कामाचा आदेश  
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .८२) मनपा या क े य पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. ं .२/६ २०१६-१७ अ वये 
भाग .३७ या भागात पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणकेामी 

मे.शुभम उ ोग िन.र. .५५९४४८/- (अ र  र. .पाच लाख एकोणसाठ हजार 
चारशे आ ठेचाळ स फ )  पे ा (-) १.००% कमी या ठेकेदाराकडून िनयमानुसार व 

िन वदेतील अ ट शत  माणे करारनामा क न कामाचा आदेश  देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .८३) मनपा या क े य व ुत वभागाकड ल िन.नो. ं .२/४२ २०१६-१७ अ वये क 
े ीय कायालयांतगत . .३७ ते ३८ व वाय.सी.एम.एच म ये सन २०१६-१७ 

म ये होणा-या व वध काय मा कर ता येणा-या व वध काय माकर ता 
वनी ेपन व काश यव था करणेकामी मे. मृती मंडप पकस अँ ड इले स 

िन.र. .९३३३४३/- (अ र  र. . नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे ेचाळ स) यांना 
(-) ००.९०% कमी या ठेकेदाराकडून िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे 
करारनामा क न कामाचा आदेश  देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .८४) मनपा या क े य व ुत वभागाकड ल िन.नो. ं .२/५१ २०१६-१७ अ वये क 
े ीय कायालयांतगत . .५८ ते ६४ मधील मनपा तफ सन २०१६-१७ म ये 

साजरे कर यात येणारे, पु यतीथी, उ ाटन समारंभ भूमीपुजन व इतर 
समारंभासाठ  वनी ेपन व काश यव था करणेकामी मे. मृती मंडप पकस 
अँ ड इले स िन.र. .९,७७,०१७/- (अ र  र. .नऊ लाख स या र हजार 
सतरा फ ) पे ा  (-) ००.९०% कमी या ठेकेदाराकडून िनयमानुसार व िन वदेतील 
अ ट शत  माणे करारनामा क न कामाचा आदेश  देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .८५) मनपा या क े य व ुत वभागाकड ल िन.नो. ं .२/१८ २०१६-१७ अ वये क 
े ीय कायालयांतगत सन २०१६-१७ म ये . .६१ ते ६४ मधील संत तुकाराम 

महाराज यांचे पालखी सोह या दर यान तसेच यांचे पालखी सोह या दर यान 
तसेच गणेश चतूथ  व गणेश वसजन कर ता नद वर ल घाट व िमरवणूक मागावर 
वनी ेपन व काश यव था व सी.सी. कँमेरा यव था करणेकामी मे. मृती 
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मंडप पकस अँ ड इले स िन.र. .७,३२,५९०/- (अ र  र. .सात लाख 
ब तीस हजार पाचशे न वद फ ) पे ा (-) ०.९०% कमी या ठेकेदाराकडून 
िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे करारनामा क न कामाचा आदेश  
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .८६) मनपा या क े य व ुत वभागाकड ल िन.नो. ं .२/१ २०१६-१७ अ वये े ीय 
कायालय अंतगत मु य चौकात आव यकतेनुसार सोलर लंकर बस वणेकामी मे. 
िन लोिनक ाँफ क इ पामेट ा.िल. िन.र. .७,७३,१४५/- (अ र  र.  सात लाख 
याह र हजार एकश े पं चेचाळ स) पे ा (-) २.९८% कमी या ठेकेदाराकडून 
िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे करारनामा क न कामाचा आदेश  
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .८७) मनपा या क े य व ुत वभागाकड ल िन.नो. ं .२/२७ २०१६-१७ अ वये क 
भागातील िस नलची सन २०१६-१७ कर ता वाष क देखभाल दू ती करणकेामी 

मे.जे.पी.अँटोमेटेशन ा.िल, िन.र. .९,३३,७०४/- (अ र  र. . नऊ लाख तेहतीस 
हजार सातशे चार) पे ा (-) २.५०% कमी या ठेकेदाराकडून िनयमानुसार व 

िन वदेतील अट  शत  माणे करारनामा क न कामाचा आदेश  देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .८८) मनपा या क े य व ुत वभागाकड ल िन.नो. ं .२/१३ २०१६-१७ अ वये . .३९ 
मधील ट लाईटची सन २०१६-१७ म ये देखभाल दू तीची कामे करणकेामी मे. 
कमल इले ल स एंटर ाजस िन.र. .९,३३,५५२/- (अ र  र. . नऊ लाख 
तेहतीस हजार पाचशे बाव न) पे ा (-) २२.२५% कमी या ठेकेदाराकडून 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे करारनामा क न कामाचा आदेश  
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .८९) मनपा या क े य व ुत वभागाकड ल िन.नो. ं .२/३६ २०१६-१७ अ वये 
. .३७ मधील ट लाईटची सन २०१६-१७ म ये देखभाल दू तीची कामे 

करणेकामी मे.कमल इले ल स एंटर ाजस िन.र. .९३३५३२/- (अ र  र. .नऊ 
लाख तेहतीस हजार पाचशे ब तीस) पे ा (-) २२.२८% कमी या ठेकेदाराकडून 
िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे करारनामा क न कामाचा आदेश  
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .९०) मनपा या क े य व ुत वभागाकड ल िन.नो. ं .२/१ २०१६-१७ अ वये 
वाय.सी.एम.एच. णालयाम ये सी.सी.ट . ह .यं णेची सन २०१६-१७ कर ता 
वा षक प दतीने देखभाल दु ती करणेकामी मे.टे जेट इले स अँ ड काँ टर 
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िन.र. . ४,६३,८२४/- (अ र  र. .चार लाख ेस  हजार आठशे चोवीस) पे ा (-) 
१२.५१% कमी या ठेकेदाराकडून िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे 
करारनामा क न कामाचा आदेश  देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .९१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/38/2016-17 अ वये से.नं.18 आकुड  
िचखली रोड च.े .3.00 ते 3.750 मधील पाईन रोड डांबर करण करणेकामी 
मे. ीगणेश  क शन िन.र. .35,01,401/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार 
चारशे एक  फ ) पे ा 13.08% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .31,95,589/- 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 .९२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३०/५-२०१६-१७ अ वये सांगवी कवळे 

र यावर ल व वध सेवा वा ह यांसाठ  र यातील चर डांबर करणाने व र ता 
फुटपाथ पूव थतीत करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया िन.र. .२,१३,०२,३८३/- (अ र  
र. .दोन कोट  तेरा लाख दोन हजार तीनशे याऐंशी फ ) पे ा ९.८०% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२,०१,७५,४८७/- 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 .९३) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .14-2016/17 मधील अ. .11 

अ वये-फ े ीय कायालय अंतगत जाधववाड  ते कुदळवाड  र ता दुभाजकाम ये 
दवाब ीची सोय करण े२०१६-१८ कामी मे.यश इले ो लाईन िन.र.  32,21,275/- 

(अ र  र. .ब ीस लाख एकवीस हजार दोनशे प याह र फ ) पे ा 22.13% कमी  
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९४) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .14-2016/17 मधील अ. .6 अ वये  
- . .३३ मधील गवळ नगर, शा ीनगर, ीराम कॉलनी इ. व प रसरातील 
र यावर ल पोल, फट ंग, केब सचे नुतनीकरण करणेकामी मे.यश इले ो लाईन 
िन.र.  56,02,971/- (अ र  र. . छप न लाख दोन हजार नऊश ेए काह र फ ) 
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पे ा 22.17% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

वषय .९५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .14-2016/17 मधील अ. .1 अ वये 
भाग .२९ अंतगत र यांवर दवाब ी वषयक कामे करणेकामी मे.सनशाईन 

इले. िन.र. .30,56,037/- ( अ र  र. . ीस लाख छप न हजार सदो ीस फ ) 
पे ा 20.70% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .९६) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/26-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

फ े ीय कायालय काय े ातील  मधील शासक य इमारत, दवाखाने इ. 
ठकाण या वातानुकूलन यं णेचे वा षक देखभाल दु तीचे कामे करणकेामी सन 
२०१६-१७ मे.एनज  टच िस ट म िन.र. .4,24,157/- (अ र  र. .चार लाख चोवीस 
हजार एकशे स ाव न) पे ा 10.06%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .९७) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/28-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

फ  े ीय कायालय अंतगत भाग .२८ मासुळकर कॉलनी   मधील आव यक 

ठकाण या  दवाब ी यव थे मधील नादु त खळ या दु त करणे, आव यक 
देखभाल दु ती व इतर आव यक व ुत वषयक कामे करणकेामी सन २०१६-१७ 
मे. एन के इले कल वकस िन.र. .5,59,625/- ( अ र  र. .पाच लाख एकोनसाठ 
हजार सहाशे पंचेवीस) 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. .1/9-2016-17   मधील अ. .1 अ वये 

फ  े ीय कायालय अंतगत भाग .१ तळवडे पीनगर  मधील आव यक 

ठकाण या  दवाब ी यव थ ेमधील नादु त खळ या दु त करणे, आव यक 
देखभाल दु ती व इतर आव यक व ुत वषयक कामे करणेकामी सन २०१६-१७ 
मे.एन के इले कल वकस ् िन.र. .9,32,777/- ( अ र  र. .नऊ लाख ब ीस 
हजार सातशे स याह र) पे ा 21.00%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .९९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३३/०६/२०१६-१७ अ वये . .२४ 
( ा.रामकृ ण मोरे े ागृह) येथील लोकमा य हॉ पीटल ते ल मीनगर पयत या 
उवर त ना याची दु ती करणेकामी मे. ीणेश क शन ( ोपा. ल मण फे मल 
चौधर ) िन.र. .१२,६०,४९३/- (अ र  र. .बारा लाख साठ हजार चारशे या नव 
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फ ) पे ा २०.३०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . 
१०,५४,८४४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 

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

वषय .१००) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४८/०६/२०१६-१७ अ वये भाग .२० 

म ये दशादशक फलक बस वणे व गितरोधक रंग वणेकामी मे. काश कॉ ॅ टर 

िन.र. .१३,९९,०९९/- (अ र  र. .तेरा लाख न या णव हजार न या णव फ ) 
पे ा २२.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .११,४५,८६२/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माण े भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 

आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१०१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/८३/२०१६-१७ अ वये भाग .२२ 

िचंचवड येथे मनपा व छतागहृाची देखभाल दु ती करणेकामी मे. मयुर मा ती 
मंगळवेढेकर िन.र. .१४,००,३४६/- (अ र  र. .चौदा लाख तीनशे सेहचाळ स फ ) 
पे ा १०.०५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१३,२२,५९२/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माण े भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 

आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१०२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/५७/२०१६-१७ अ वये भाग 
.२२ िचंचवडगाव येथील मनपा इमारतीची थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. 

मयुर मा ती मंगळवेढेकर िन.र. .१४,००,४६०/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे साठ 
फ ) पे ा १०.०२% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१३,२३,१४१/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ 

कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 

आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .१०३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/१११/२०१६-१७ अ वये भाग . 
५० म ये मनपा इमारती, शौचालय, इ. थाप य वषयक दु ती करणेकामी मे. 
मयुर मा ती मंगळवेढेकर िन.र. .१२,६०,५०३/- (अ र  र. .बारा लाख साठ हजार 

पाचशे तीन फ ) पे ा १०.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . 
११,९१,१७५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतीलअट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१०४) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/३९-२०१६-१७ 

अ वये भाग .४७ काळेवाड  येथील व वध र यांवर ल चरांची, ख डयांची 
हॉटिम स प दतीने दु ती करणेकामी मे.लोणावळा क शन कंपनी िन.र. . 
८,४०,३३६/- (अ र  र. .आठ लाख चाळ स हजार तीनशे छ ीस फ ) पे ा 
१०.३०% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,५३,७८१/- 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 .१०५) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/४१-२०१६-१७ 

अ वये भाग .४७ काळेवाड  येथील व वध र यांवर ल चरांची, ख डयांची खड  

मु माने व बी.बी.एम प दतीने दु ती करणेकामी म.ेलोणावळा क शन कंपनी 
िन.र. .८,४०,३३६/- (अ र  र. . आठ लाख चाळ स हजार तीनशे छ ीस फ ) 

पे ा १०.३०% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,५३,७८१/- 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 क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१०६) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/६७-२०१६-१७ 

अ वये भाग .४७ काळेवाड  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. 
आ द यराज असोिसएटस िन.र. .७,८४,३१४/- (अ र  र. .सात लाख चौ-याऐंशी 
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हजार तीनशे चौदा फ ) पे ा १०.००% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .७,०५,८८३/- 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 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१०७) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/५४-२०१६-१७ 

अ वये भाग .४७ काळेवाड  म ये थाप य वषयक देखभाल व दु तीची कामे 
करणेकामी मे.आ द यराज असोिसएटस िन.र. .८,४०,०१५/- (अ र  र. .आठ लाख 
चाळ स हजार पंधरा फ ) पे ा १०.००% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .७,५६,०१४/- 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 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१०८) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/९७-२०१६-१७ 

अ वये भाग .४६ वजयनगर येथील व वध र यांवर ल चरांची, ख डयांची 
हॉटिम स प दतीने दु ती करणेकामी मे. अजवानी इ ा चर ा.िल., िन.र.  

८,४०,३३६/- (अ र  र. .आठ लाख चाळ स हजार तीनशे छ ीस फ ) पे ा 
११.४९% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. . ७,४३,७८१/- 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 क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१०९) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/९४-२०१६-१७ 

अ वये भाग .५७ पंपळे गुरव येथील व वध र यांवर ल चरांची, ख डयांची 
हॉटिम स प दतीने दु ती करणेकामी मे.अजवानी इ ा चर ा.िल. िन.र.  

८,४०,३००/- (अ र  र. . आठ लाख चाळ स हजार तीनशे फ ) पे ा ११.४९% कमी 
या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,४३,७५०/- 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 
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अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न क न घेणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे.  

वषय .११०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/१३/२०१६-१७अ वये भाग .५९ 
मधील शाळा इमारतीचे नुतनीकरण करणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. 
एस.एस.क शन (सुव) िन.र. .14,00,360/- (अ र  र कम पये चौदा लाख 
तीनशे साठ फ ) पे ा 16.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .12,35,118/- 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 िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१११) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/२३/२०१६-१७ अ वये सन २०१६-
१७ साठ  भाग .५९ म ये मु यालय तरावर करकोळ दु तीची व देखभालची 
कामे करणेकामी मे.एस.एस.क शन (सुव) िन.र. .16,80,672/- (अ र  र कम 
पये सोळा लाख ऐंशी हजार सहाशे बा र फ ) पे ा 22.00% कमी या 

ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .13,76,470/- 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 िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

वषय .११२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/२९/२०१६-१७ अ वये भाग .५९ 
मधुबन सोसायट  भागातील र या या कडेने पे ह ंग लॉक बस वणे व थाप य 
वषयक दु तीची कामे करणेकामी मे.एस.एस.क शन (सुव) 
िन.र. .14,00,560/- (अ र  र कम पये चौदा लाख पाचशे साठ  फ ) पे ा 
26.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .10,88,235/- 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 िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .११३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/३२/२०१६-१७ अ वये भाग .५९ 
मधुबन येथील मनपा इमारतींची थाप य वषयक कामे करणेकामी मे 

एस.एस.क शन (सुव) िन.र. .14,00,560/- (अ र  र कम पये चौदा लाख 
पाचशे साठ फ ) पे ा 19.30% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .11,86,765/- 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 िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .११४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/४३/२०१६-१७अ वये सन २०१६-
१७ साठ  भाग .५८ म ये मु यालय तरावर डांबर  र यांची दु तीची कामे 
करणेकामी मे साईराज क शन िन.र. .18,67,494/- (अ र  र कम पये अठरा 
लाख सदुस  हजार चारशे चौ-या नव फ ) पे ा 24.00% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .14,90,260/- 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 िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .११५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/६०/२०१६-१७ अ वये भाग 

.५९ मधील अंतगत र यावर पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे. एस.एस. 
क शन (सुव) िन.र. .18,20,728/- (अ र  र कम पये अठरा लाख वीस हजार 
सातशे अ ठावीस फ ) पे ा 24.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .14,52,941/- 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 िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .११६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/९९/२०१६-१७ अ वये सन २०१६-
१७ साठ  भाग .५८ येथील डा वषयक करकोळ दु तीची व देखभालची 
कामे करणेकामी मे साईराज क शन िन.र. .13,97,690/- (अ र  र कम पये 

तेरा लाख स या नव हजार सहाशे न वदफ ) पे ा 22.00% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .11,44,708/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
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केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा / वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 

करणे. 

वषय .११७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/८०/२०१६-१७अ वये सन २०१६-
१७ साठ  भाग .५८ म ये मु यालय तरावर करकोळ दु तीची व देखभालची 
कामे करणेकामी मे साईराज क शन िन.र. .16,08,615/- (अ र  र कम पये 
सोळा आठ हजार सहाशे पंधरा फ ) पे ा 24.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .12,83,675/- 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 िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .११८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/१०१/२०१६-१७ अ वये नवी सांगवी 
वॉड .५८ येथे अंतगत ग यांना कॉ ंट पे ह ंग करणकेामी मे साईराज 

क शन िन.र. .9,74,727/- (अ र  र कम पये नऊ लाख चौ-याह र हजार 
सातशे स ावीस फ ) 24.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .7,77,832/- 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 िनगत केले अस याने याने अवलोकन करणे. 

वषय .११९) मनपा या ब े य कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. .4/3/2016-17अ वये ब 
े य कायालयांतगत सालाबाद माणे मोरया गोसावी उ सवाकर ता ता पुरती 
व पात वनी ेपण काश, जिन  संच व सीसीट ह  यं णेची यव था 

करणेकामी मे. मुत  मंडप पकर अँ ड इले क स िन.र. .8,99,988/- (अ र  
र. . आठ लाख न या ण हजार नऊशे अ याऐंशी फ ) पे ा –0.60% 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 .१२०) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील दनांक ०७.११.२०१६ ते द. १३.११.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१३७/२०१६ द.०७.१२.२०१६ 
अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .१२१) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील दनांक १४.११.२०१६ ते द. २०.११.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१३८/२०१६ द.०७.१२.२०१६ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .१२२) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील दनांक २१.११.२०१६ ते  द.२७.११.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१३९/२०१६ द.०७.१२.२०१६ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .१२३) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील दनांक २८.११.२०१६ ते द. ०४.१२.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१४०/२०१६ द.०७.१२.२०१६ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .१२४) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. . 2/78-2016-17 

मधील अ. .2 अ वये भाग ,३३ गवळ नगर म ये राडारोडा उचलणे व चबर 
दु ती करणेकामी मे.साई भा कं शन िन वदा र कम . 7,00,073/- (अ र  
र. . सात लाख याह र) पे ा 15.00% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत 
आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१२५) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 

मधील अ. .46 अ वये भाग . ३६ लांडेवाड  म ये थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.साई भा कं शन िन वदा र कम . 7,00,073/- (अ र  र. . 
सात लाख याह र) पे ा 15.00% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत 
आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१२६) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 

मधील अ. .61 अ वये भाग , ३६ लांडेवाड  म ये राडारोडा उचलणे व चबर 
दु ती करणकेामी मे.साई भा कं शन िन वदा र कम .7,00,073/- (अ र  
र. . सात लाख याह र) पे ा 15.00% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत 
आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .१२७) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 

मधील अ. .35 अ वये भाग .३४ ग हाणे व तीम ये रोड फिनचर करणे व 
अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.एस एम कं शन िन वदा र कम .7,00,280/- 

(अ र  र. . सात लाख दोनशे ऐंशी ) पे ा 16.33% कमी या ठेकेदारास कामाचा 
आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१२८) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. . 2/78-2016-17 

मधील अ. .74 अ वये भाग .३१ दघी म ये डांबर  र ते दु ती करणेकामी मे. 
ह  एम मातेरे इ ा (इं) ा.िल., िन वदा र कम .7,00,280/- (अ र  र. .सात 
लाख दोनशे ऐंशी) पे ा 10.05% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला 
असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१२९) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/21/-2016-17 
अ वये भाग .२० म ये र टन कॉलनी व इतर ठकाणी चर बी.एम. आ ण 
बी.सी. प तीने डांबर कऱण करणेकामी मे. ह .एम.मातेरे इ फा ट चर ा. िल. 
िन.र. .7,93,232 /- (अ र  र. .सात लाख या नव हजार दोनशे ब ीस फ ) पे ा 
-10.05% 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 हावे. 

वषय .१३०) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/66/-2016-17 
अ वये भाग .२० म ये साईराज कॉलनी व इतर ठकाणी चर बी.एम. आ ण 
बी.सी. प तीने डांबर कऱण करणेसाठ   मे. ह .एम. मातेरे इ फा ट चर ा.िल. 
िन.र. .7,93,232 /- (अ र  र. .सात लाख या नव हजार दोनशे ब ीस फ ) पे ा 
-10.05% 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 .१३१) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .14-2016/17 मधील अ. .2 

अ वये-फ े ीय कायालय अंतगत कुदळवाड  येथे न याने बांधणेत येणा-या मनपा 
शाळेचे व ुतीकरण करणेकामी मे.एनज  टेक िस टम िन.र. . 27,95,451/- (अ र  
र. .स ावीस लाख प यान  हजार चारशे एकाव न फ ) पे ा 10.06% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .१३२) पंपर  िचंचवड महानगर पािलकेम ये व वध वभागां या कायालयीन  

कामकाजासाठ   वभाग मुख यां या िनयु या करणेत आले या आहेत.  
वभाग मुख, शाखा मुख यांना यापूव  वेळोवेळ  व ीय अिधकार दान करणेत 
आले आहेत. परंतु  दवस दवस  महानगरपािलकेचा कामाचा वाढता याप व वाढत 
जाणा-या व तंु या कंमती  वचारात घेता कामकाज काय मतेने जलद गतीने पार 
पाड यासाठ  व ीय अिधकारात वाढ क न वभाग मुख/शाखा मुख यांना दान 
करणे आव यक आहे महारा  महानगरपािलका अिधिनयातील कलम ६८,६९ चे 
तरतूद नुसार वभाग मुख/शाखा मुख यांना तावासोबतचे प  “अ” नुसार 
व ीय अिधकार  दान करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१३३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३८/३९/२०१६-१७ अ वये भाग 
.५५ पंपळे सौदागर येथील रहाटणी मशानभूमीजवळ ल घाट बंधारा फोड याने 

घाट पा या या पातळ पयत वाढ वणेकामी मे.राहुल क शन 
िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख, पाचशे साठ फ ) पे ा २२.०० 
ट के कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,४७,०५९/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
अट स अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 
वषय .१३४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/९/१६-१७ भाग . ४८ 

तापक रनगर, ीनगर येथील प रसरातील पाथवे, फुटपाथ, ॉम वॉटर, व चबस 
इ याद ंची देखभाल व दु ती व थाप य वषयक कामे करणेकामी  मे.आर.बी. 
पमणानी सी ड हजन िन.र. .१२,५९,५२६/- (अ र  र. .बारा लाख, एकोणसाठ 
हजार, पाचशे स वीस फ ) पे ा २५.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने र. .९,९१,८७७/- 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 राहून कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
 
वषय .१३५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/२४/१६-१७ भाग .४४ येथील 

नवमहारा  शाळेसमोर ल प रसरात फुटपाथ व ॉम वॉटर लाईनची काम े

करणेकामी मे.आर.बी.पमणानी सी ड हजन िन.र. .१०,९९,५२०/- (अ र  र. . 
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दहा लाख, न या णव हजार, पाचशे वीस फ ) पे ा १८.००% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .९,४६,६८७/- 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 
राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१३६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/६१/१६-१७ भाग .४६ 

वजयनगर येथील व वध मनपा शाळा, सां कृतीक क े, यायामशाळा,  दवाखाना 
इमारतींची रंगरंगोट , देखभाल व दु तीची कामे करणेकामी म.ेआर.बी.पमनानी 
सी ड ह जन िन.र. .११,२०,४४८/- (अ र  र. .अकरा लाख, वीस हजार, चारशे 

अ ठेचाळ स फ ) पे ा १२.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . 
१०,२३,६४७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय .१३७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/४९/१६-१७ भाग .४५ पंपर  

वाघेरे गावठान पर सरातील र ते डाबर करन करणेकामी म.े लोनावळा क शन 
िन.र. .२१,००,२०९/- (अ र  र.  एकवीस लाख, दोनशे नऊ फ ) पे ा १०.३०% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१९,७८,०८२/- 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 राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 
वषय .१३८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/१४/१६-१७ भाग .३० म ये 

देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.सुिनल अ णा पा सुयवंशी िन.र. . 
१३,६९,७४७/- (अ र  र. .तेरा लाख, एकोणस र हजार, सातशे स चेाऴ स फ ) 
पे ा १२.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१२,६५,६४६/- 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 
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या अट स अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 वषय .१३९)    मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४३/५/२०१६-१७ अ वये  भाग . 
२८ म ये ठक ठकाणी  कलर लॉक बस वणेकामी मे.देव क शन िन.र. . 
१,४०,०५,६०१/- (अ र  र. .एक कोट , चाळ स लाख, पाच हजार, सहाशे एक  
फ ) पे ा १९.२७% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
१,१८,७२,०५८/- 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 .१४०) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . ३७/२३/१६-१७ अ वये . .६ 

मोशी डुडुळगाव केळगाव पुलासाठ  गट नं २०६ ते गट नं २३१ १८ मी. ड  पी. र ता 
तयार करणेकामी  मे.ब हरट दस िन.र. .७०,०४,६३२/-  (अ र  र. .स र लाख, 
चार हजार, सहाशे ब ीस फ )  पे ा २९.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने  र. .५२,१४,५९८/-  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 राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.    

 
वषय .१४१) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३७/५/१६-१७ अ वये . .६ मोशी 

येथील शाळांची थाप य वषयक कामे करणेकामी  मे.सांडभोर क शन 

िन.र. . २८,२९,९१२/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख, एकोणतीस हजार, नऊशे बारा 
फ ) पे ा १८.२४% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . 
२४,२९,४२३/- 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 राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.    

 
वषय .१४२) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .४९/१/१६-१७ अ वये भाग .३२ 

सँड वक कॉलनीम ये ठक ठकाणी पावसाळ  पा याचे बंद पाईप गटस करणेकामी  
मे.सांडभोर क शन िन.र. .६६,२६,८९६/-  (अ र  र. .सहास  लाख, स वीस 
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हजार, आठशे शहा नव फ )  पे ा २३.०१% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने र. .५३,५७,१५०/-  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 राहून 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.    
 
वषय .१४३) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .५७/६/१६-१७ अ वये भाग .४३ 

कराची चौक ते बी. लाँक १७ पयत या र हर रोडचे डांबर करण करणेकामी  मे. 
एच.सी.कटार या िन.र. .२९,३९,८१६/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख, एकोणचाळ स 
हजार, आठशे सोऴा फ )  पे ा १५.१५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने  र. .२६,१९,१५६/- 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 राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.    

 
वषय .१४४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५७/१/१६-१७ अ वये भाग .४३ 

शगुन चौक पंपर  येथुन साई चौकापयतचा र ता व प रसरातील इतर र ते 
डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या िन.र. .३५,००,२९९/- (अ र  र. . 
प तीस लाख दोनशे न या णव फ ) पे ा १५.१५% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र. .३१,१८,५०४/- 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 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१४५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५७/५/१६-१७ अ वये भाग .४३ 

शगुन चौक पंपर  ते जमतानी चौका पयतचा र ता डांबर करण करणेकामी 
मे.एच.सी.कटार या िन.र. .३४,९३,४१५/- (अ र  र. .चौतीस लाख, या णव 
हजार चारशे पंधरा फ ) पे ा १५.१५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने र. .३१,१२,३७१/- 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 राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .१४६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. . ३/९९/२०१५-१६  मधील अ. .७ 

अ वये  भाग .३३ गवळ नगर ी राम काँलनी राधानगर प रसरात पाईपलाईन 
टाकणेकामी मे.पी. ह .देशमुख िन.र. .२१,००,३०२/- (अ र  र. .एकवीस लाख, 
तीनशे दोन फ ) पे ा ५.११% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२०,९२,६२५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१४७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/८०/२०१६-१७  मधील अ. . ३३ 

अ वये WD4 टाक व न वतरण होणा-या भागात जलवा हनी टाकणेकामी  मे. 
ांजल कोप रेशन िन.र. .२७,९५,८६८/- (अ र  र. .स ावीस लाख, पं या नव 

हजार, आठशे अडुस  फ ) पे ा ७.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .२७,३०,१६५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
 िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  

करारनामा क न घेणेस मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .१४८) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.  ४/१५३/२०१६-१७ अ वये ‘ड’ 

े ीय कायालयातील भाग .४५ व ५५ मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक 
ठेकेदार  प तीने देखभाल व दु ती करणेकामी   मे.देव क शन िन.र. . 
२९,९९,९९०/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख, न या णव हजार, नऊशे न वद 
फ ) पे ा १९.००% कमी    या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 
२५,५१,४९१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.           

 
वषय .१४९) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.  ४/१२०-२०१६-१७ अ वये ‘ड’ 

 े ीय कायालयातील भाग .४६ व  ४७ मधील ेनेज लाईन व चबसची 
वा षक ठेकेदार  प तीने देखभाल व दु ती करणेकामी   मे.देव क शन 

िन.र. .३९,७४,९९८/- (अ र  र. .एकोणचाळ स लाख, चौ-याह र हजार, नऊशे 
अठया णव फ ) पे ा १५.२७ % कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. 
.३५,३६,४१७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
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िन वदा अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े     

 
वषय .१५०) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.  ४/४६/२०१६-१७ अ वये ब े य 

कायालयांतगत . .४९,५०, ५१,५३ म ये वा षक ठेकेदार  प दतीने े नेज लाईन 
व चबसची देखभाल दु ती करणेकामी   मे.देव क शन िन.र. . 
३५,००,७९०/- (अ र  र. .प तीस लाख, सातशे न वद फ ) पे ा २२.००% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .२८,६७,१४७/-   पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.      

 
वषय .१५१) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.  ४/४५/२०१६-१७ अ वये च-होली 

मैलाशु दकरण क ातगत भाग . १ पीनगर तळवडे गावठांण व संततुकाराम 
नगर प रसरात आव यकतेनुसार भुयार  गटर निलका टाकणेकामी मे.एस.ड . 
अजवानी िन.र. .२९,९९,९०९/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख, न या णव हजार 
नऊशे नऊ फ )  पे ा १७.०० % कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. 
.२६,१४,४२१/- पयत काम क न घेणेस  तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 

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

 
वषय .१५२) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.  ४/४३/२०१६-१७ अ वये वाड . 

५७  पंपळे गुरव देवकर पाक, ानेश पाक, गांगडनगर, पूजा हॉ पटल जवळ ल 
र ता  व  इतर  प रसरातील येथील  जलिन:सारण निलकांची सुधारणा कामे 

करणेकामी मे.देव क शन िन.र. .४५,००,०००/- (अ र  र. .पंचेचाळ स लाख 
फ )  पे ा  २०.२७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .३७,६७,२४३/- 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 .१५३) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.  ४/४२/२०१६-१७ अ वये  ‘ड’ 

े ीय कायालयातील भाग .५६ व  ५७ मधील ेनेज लाईन व चबसची 
वा षक ठेकेदार   प तीने देखभाल व दु ती करणे कामी  मे.देव क शन 
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िन.र. . ३०,००,०००/- (अ र  र. .तीस लाख फ ) पे ा २०.२७% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .२५,११,४९५/- पयत काम क न घेणेस       

तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१५४) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .४/२९/२०१६-१७ अ वये 

सांगवी/दापोड  मैलाशु द करण क ातगत भाग . ५९ मधुबन, आनंदनगर येथे 
जलिनःसारण निलका टाकणेकामी  मे.राहुल क शन  िन.र. .२९,९९,७००/- 
(अ र  र. .एकोणतीस लाख, न या णव हजार सातशे फ )  पे ा १८.८१% 
कमी    या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .२५,५७,२२९/- 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 .१५५) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१/७/२०१६-१७ अ वये फ े य 

कायालयातील भाग . २८  मासुळकर कॉलनी, अजमेरा कॉलनी मिधल ेनेज 

लाईन व चबरची वा षक ठेकेदार प दतीने देखभाल दु ती करणेकामी   मे. वशाल 
िस हल कॉ टर िन.र. .२२,४९,५२१/- (अ र  र. .बावीस लाख, एकोणप नस 
हजार, पाचशे एकवीस फ )  पे ा १८.००%  कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .१९,३६,८३८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला असुन आदेश  देणेत आले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१५६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. . ३/८०/२०१६-१७  मधील अ. .५९ 

अ वये से. .४,६ येथे व वध ठकाणी ड .आय.पाईपलाईन टाकणेकामी  मे. ांजल 
कोप रेशन िन.र. .१३,९९,७०९/- (अ र  र. .तेरा लाख, न या णव हजार, सातशे 
नऊ फ ) पे ा ९.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
१३,३७,४२१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .१५७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/२०१६-१७  मधील अ. .२१ 
अ वये,  भाग .३५ भोसर  येथील मनपा इमारतींची थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.सा ी इं जिनअस िन.र. .१६,८०,६७२/- (अ र  र. .सोळा लाख 
ऐंशी हजार सहाशे बहा र फ ) पे ा १०.००% कमी या  ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .१५,८८,२३५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
 िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .१५८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३७/२०१६-१७  मधील अ. .३७ 
अ वये,  भाग .३५ भोसर  गावठाण मधील शाळा इमारतीम ये थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.सा ी इं जिनअस िन.र. .५,६०,२२४/- (अ र  
र. .पाच लाख साठ हजार दोनशे चोवीस फ ) पे ा ५.५०% कमी या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,५५,८८२/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .१५९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३८/२०१६-१७  मधील अ. .२० 
अ वये,  भाग .५६ वैदूव ती येथील प रसरातील र यावर ल चेस,ख डे,चर 
इ याद ंची हॉटिम स प तीने दु ती करणेकामी (सन २०१६-१७) मे. ल सी 
क शन ा. िन.र. .१२,६०,५०४/- (अ र  र. .बारा लाख साठ हजार पाचशे 
चार फ ) पे ा १०.२६% कमी या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .११,८७,७३५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .१६०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३८/२०१६-१७  मधील अ. .४१ 
अ वये,  भाग .४५ पंपर  वाघेरे येथील प रसरातील र यावर ल चेस,ख डे,चर 
इ याद ंची हॉटिम स प तीने दु ती करणेकामी (सन २०१६-१७) मे. ल सी 
क शन ा. िन.र. .१८,२०,७२८/- (अ र  र. .अठरा लाख वीस हजार सातशे 
अ ठावीस फ ) पे ा १०.२८% कमी या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१७,१५,२३५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
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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 कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .१६१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/२०१६-१७  मधील अ. .१०२ 
अ वये,  भाग .४४ अशोक िथएटर येथील न याने ता यात येणारे र ते 
खड मु माचे करणेकामी मे.एस.एस.साठे िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा 
लाख पाचशे साठ फ ) पे ा १६.००% कमी या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१२,३५,२९४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .१६२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/२०१६-१७  मधील अ. .३७ 
अ वये,  भाग .५६ वैदूव ती येथील िमिलटर  ह ने खड मु माचा र ता 
करणेकामी मे.एस.एस.साठे िन.र. .२१,००,७२०/- (अ र  र. .एकवीस लाख 
सातशे वीस फ ) पे ा १६.००% कमी या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१८,५२,८३५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .१६३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/२०१६-१७  मधील अ. .१०६ 
अ वये,  भाग .४६ म ये राडारोडा उचलणेची कामे करणे व थाप य वषयक 
कामे करणेकामी मे.आर.बी.पमणाणी, सी ड ह जन िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  
र. .चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा २४.९४% कमी या  ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .११,०३,८२३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
 िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे.      

                                                                   
वषय .१६४) मनपा या इ े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस 

.२/७८/२०१६-१७ मधील अ. .६३ अ वये, . .७ वडमुखवाड , चो वसावाड  
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येथील व वध ठकाणचे र ते डांबर करण करणेकामी म.े ह .एम.मातेरे इ ा.(इं) 
ा.िल. (िन.र. . ७,१५,२४८/- (अ र  र. . सात लाख पंधरा हजार दोनशे 

आ ठेचाळ स) १०.०५% कमी) या ठेकेदारास कारारनामा क न कामाचा आदेश 
दे यात आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१६५) मनपा या इ े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस 

.२/७८/२०१६-१७ मधील अ. .६२ अ वये, . .७ च-होली येथील व वध 
ठकाणचे र ते डांबर करण करणेकामी मे. ह .एम.मातेरे इ ा.(इं) ा.िल. 
(िन.र. . ७,१५,८०६/- (अ र  र. . सात लाख पंधरा हजार आठशे सहा) 
१०.०५% कमी) या ठेकेदारास कारारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१६६) मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .५३/४-२०१६-१७ मधील अ. .४ 

अ वये, भाग .१६ आकुड  म ये गणेश व हजन जवळ ल मोक या जागेत 
उ ान व डांगण वकिसत करणेकामी आ. .१७१ (ट पा-२) मे.पी.एन. नागणे 
(िन.र. .१,०४,४९,१२७/- (अ र  र. .एक कोट  चार लाख एकोणप नास हजार 
एकशे स ावीस) पे ा १८.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. . 
८८,८८,०८०/- पयत काम क न घेणेस तसेत िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बे कस दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१६७) मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .५३/४-२०१६-१७ मधील अ. .३ 

अ वये, भाग .३१ दघी स.नं.७७ येथील गायरान जागेस िसमािभंत बांधणे व 
इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.पी.एन. नागणे (िन.र. .५६,०१,२०९/- 
(अ र  र. .छप न ्  लाख एक हजार दोनशे नऊ) पे ा १८.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .४७,६४,४१६/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१६८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/३६-२०१६-१७ अ वये, भाग 

.१८ कवळे मामुड  म ये रा हले या ठकाणचे मु य व अंतगत र यांचे 
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डांबर करण करणेकामी M/S SHREE GANESH CONSTRUCTION 

(िन.र. .१,४०,०४,२९१/- (अ र  र. .एक कोट  चाळ स लाख चार हजार दोनशे 
ए या नव) पे ा १५.१५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 
र. .१,२४,७६,७७३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा 
/ वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१६९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/११-२०१६-१७ अ वये, भाग .१८ 

म ये ठक ठकाणी कलर लॉक बस वणेकामी M/S S D AJWANI (िन.र. . 
४६,२०,६७३/- (अ र  र. .शेहचाळ स लाख वीस हजार सहाशे याह र) पे ा 
१५.२७ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .४१,१०,८५१/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१७०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/२१-२०१६-१७ अ वये, भाग .१८ 

कवळे वकासनगर, िभमाशंकरनगर इ. रा हले या ठकाणचे मु य व अंतगत 
र यांचे डांबर करण करणेकामी M/S AJWANI INFRA PVT LTD (िन.र. . 
१,१८,५४,२४६/- (अ र  र. .एक कोट  अठरा लाख चौप न हजार दोनशे 
शेहचाळ स) पे ा १३.१०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. . 
१,०८,१६,४०९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१७१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/५०-२०१६-१७ अ वये, भाग 

.१८ कवळे पडसे कॉलनी ीनगर द नगर व इतर रा हले या र यांचे 
डांबर करण करणेकामी M/S H C KATARIA (िन.र. . १,०४,८८,२८०/- (अ र  
र. .एक कोट  चार लाख अ याऐंशी हजार दोनशे ऐंशी) पे ा १४.०६ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .९४,६४,३०९/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
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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 राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१७२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/५४-२०१६-१७ अ वये, भाग 

.१९ वा हेकरवाड  म ये राजयोग कॉलनी ते वा हेकरवाड  पयत र ता वकसीत 
करणेकामी M/S BAHIRAT BHOTHERS (िन.र. .४५,९३,८३१/- (अ र  र. . 
पंचेचाळ स लाख या न हजार आठशे एकतीस) पे ा १६.८८ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .४०,०९,३१२/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१७३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/०२-२०१६-१७ अ वये, भाग 

.२६ काळभोरनगर प रसरातील उव रत र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणे कामी M/S H C KATARIA (िन.र. .५०,९२,७३४/- (अ र  र. . प नास 
लाख या नव हजार सातशे चौतीस) पे ा १४.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मजंुर दराने र. .४५,९८,७३९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .१७४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/३७-२०१६-१७ अ वये, भाग 

.१९ वा हेकरवाड , रावेत प रसरातील र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणे कामी M/S H C KATARIA (िन.र. .३६,९३,२७२/- (अ र  र. .छ ीस लाख 
या नव हजार दोनशे बहा र) पे ा १४,५० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मजंुर दराने र. .३३,१५,६३५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा / वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .१७५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/४४-२०१६-१७ अ वये, भाग 

.१८ म ये दशादशक सुचना फलक व रोड फिनचरची कामे करणेकामी M/S 

SHRIGURU CONSTRUCTION (िन.र. .१४,००,५२८/- (अ र  र. .चौदा लाख 
पाचशे अ ठावीस) पे ा १५.१० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 
र. . १२,४८,५०१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा 
/ वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१७६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/२१-२०१६-१७ अ वये, भाग .१६ 

म ये थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी M/S RAHUL 

CONSTRUCTION (िन.र. .२१,००,७१६/- (अ र  र. .एकवीस लाख सातशे 
सोळा) पे ा १६.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 
र. .१८,५२,८३२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा 
/ वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१७७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/१०९-२०१६-१७ अ वये, भाग 

.१६ थाप य वषयक कामे करणेकामी M/S RAHUL CONSTRUCTION 
(िन.र. .२२,२४,९०२/- (अ र  र. .बावीस लाख चो वस हजार नऊशे दोन) पे ा 
१६.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .१९,६२,३६४/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा 
आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१७८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/०३-२०१६-१७ अ वये, भाग 

.१५ म ये आकुड  ांतीनगर मधील र यांचे डांबर करण करणेकामी M/S H C 

KATARIA िन.र. .२९,८५,३५७/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख पं याऐंशी हजार 
तीनशे स ाव न) पे ा १४.५०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 
र. .२६,८०,१०४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
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िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा 
/ वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

                                                                        
  
नगरसिचव 

                                                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                                    पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                                 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०४/का व/६८६/२०१६  
दनांक - १७/१२/२०१६ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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कायप का मांक – २५६ वषय मांक १३२ लगत-
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