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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/१६३६/२०१५ 
दनांक - ०६/११/२०१५ 

 
ित, 

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

 
 

   वषय- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - १०/११/२०१५ रोजी आयो जत केले बाबत....  

 
 

महोदय/महोदया, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 

मंगळवार, दनांक १०/११/२०१५ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 

इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. 

सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 

 
   आपला व ासू, 

 

 
     नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
  पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

त- १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  
 २)  कायालयीन नोट स बोड 



 2

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

कायप का मांक- १९५  
 

दनांक - १०/११/२०१५          वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
मंगळवार, दनांक १०/११/२०१५ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. 
सभेत खालील कामकाज होईल. 

 
दनांक ०३/११/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१९४)  
सभावृ ांत कायम करणे. 
 

वषय मांक-१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३२/२०१३-१४ मधील अ. .१७ 
अ वये, ड भागांतगत . .५३, ५९ व ६० मधील अनिधकृत बांधकामावर 
कारवाई करणेकामी हायराईज बूम पोकलेन व त सम यं सामु ी भाडेत वावर 
पुर वणेकामी मे.संक प क शन (िन.र. .३५,००,९३९/-(अ र  
र. .प तीस लाख नऊशे एकोणचाळ स) पे ा ७.०१% कमी) (सुधार त दर) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . ३४,१८,२९९/- पयत काम क न 
घेणेकामी ठेकेदार यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 ( दनांक १०/११/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१३/२०१३-१४ मधील अ. .३ 
अ वये, भाग .३१ दघी व इ याद  ठकाणी अनिधकृत बांधकामावर 
हायराईज मिशनर ने कारवाई करणेकामी म.ेम े & म े असोिसए स 
(अंदाजप क य दराने)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  
र. .२७,९६,४७२/- (अ र  र. . स ावीस लाख शहा नव हजार चारशे 
बहा र) पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट माणे बाजारभाव 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १०/११/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक-३) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ/मु यालय/HO/२३ मिधल 
अ. .०२ अ वये, अ भागातील अित मण कारवाईसाठ  लागणा-या उंच 
इमारती पाडणेसाठ  यं  साम ी पुर वणेकामी मे.ए डफेस इं जिनअर ंग 
(िन.र. .७०,०१,२७१/- पे ा ०.५०% जा त) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने अंदाजप क य र. .७०,०१,२७१/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
भाववाढ कलम िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  नुसार भाववाढ देय 
अस यास कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर 
करारनामा क न घे यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १०/११/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५ 
/१०/२०१४-१५ अ वये, . ५८ इ याद  ठकाणी अनिधकृत बांधकामावर 
हायराईज मिशनर ने कारवाई करणेकामी M/S. SANKALP 

CONSTRUCTION (िन.र. .३७,४६,७५०/- (अ र  र. .सदोतीस लाख 
शेहेचाळ स हजार सातशे प नास) –५.०१% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजुर दराने र. .३७,३६,९९०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत 
केले या 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 घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक १०/११/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/ 
२५/१/ २०१४-२०१५ अ वये, . .३८ इ. ठकाणी अनिधकृत बांधकामावर 
हायराईज मिशनर ने कारवाई करणेकामी म.ेएस.एम.क शन 
(िन.र. .३७,४६,७५०/- (अ र  र. . सदोतीस लाख शेहेचाळ स हजार सातशे 
प नास) पे ा ५.००% जादा) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .३९,३४,०८८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  शत स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक १०/११/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 

वषय मांक-६) दघी गायराण स.नं.७७ येथे १४.२५ हे टर े ावर स थतीत असणा-या 
५००० वृ ारोपणाची देखभाल व संर ण करणे व सदर ठकाणी न याने 
आणखी १०,००० वृ ारोपण क न असे एकुण १५,००० वृ ारोपणाची देखभाल व 
संर ण ३ वष कालावधीसाठ  ित रोप ६१०/- या माणे करणेचे काम महारा  
रा य वन वकास महामंडळ यांचेकडुन वना िन वदा थेट प दतीने क न घेणेस 
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व याकामी येणा-या र. .६१,००,०००/- (अ र  र. . एकस  लाख) चे खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक १०/११/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 

वषय मांक-७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२८/१/२०१५-१६ अ वये, . .५७ 
पंपळे गुरव येथील १८.०० मी. व १२.०० मी. ं द ड .पी. र यांना फुटपाथ 
तयार करणे, ड हायडर बस वणे व रंग वणे व रेन वॉटर लाईन टाकणे इ याद  
कामे करणेकामी मे. ह.एम.मातेरे इं ा. ा.ली. (िन.र. .३,७३,४८,२७३/- 
(अ र  र. .तीन कोट  याह र लाख आ ठेचाळ स हजार दोनशे याह र) 
पे ा ३५.११% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२,५४,४७,०५९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन 
राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १०/११/२०१५ चे सभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 

वषय मांक-८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२४/३०/२०१५-१६ अ वये, . .७ 
च-होली येथील ताजणेमळा, काळजेवाड , कोतवालवाड , पठारेमळा व इतर 
ठकाणचे अंतगत र ते खड करण व बीबीएम करणेकामी मे.जयराम 
क शन, ो. सितश जयराम मंगळवेढेकर (िन.र. .४६,६९,०६०/- (अ र  
र. .शेहेचाळ स लाख एकोणस र हजार साठ) पे ा ४८.०१% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२५,४८,८१७/- 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 फरकांची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १०/११/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२४/५/२०१५-१६ अ वये, . .७ 
च-होली व प रसरातील व वध ठकाणचे मनपा या ता यात आलेले र ते 
खड करण व बीबीएमने वकिसत करणेकामी मे.जयराम क शन, ो. 
सितश जयराम मंगळवेढेकर (िन.र. .४६,६८,८१८/- (अ र  र. .शेहेचाळ स 
लाख आडूस  हजार आठशे अठरा) पे ा ४८.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. . २५,००,६४२/- 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 फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक 
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राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक १०/११/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१०) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/१५-२०१४-१५ मधील 
अ. .६ अ वये, भाग .२६ काळभोरनगर, फुलेनगर झोपडप ट  मधील 
लॉक .२ शेजार  मोक या जागेत पोलीस चौक जवळ नवीन २६ िस सचे 
शौचालय बांधणेकामी मे. ी कं शन शैल  िशवाजी फाळके 
(िन.र. .३२,६६,८७६/- (अ र  र. .ब ीस लाख सहास  हजार आठशे 
याह र फ ) पे ा १२.८६%कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .२८,४६,७५६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १०/११/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-११) मा.म हला व बालक याण सिमती  सभा दनांक २८/१०/२०१५ ठराव .८ 
नुसार, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने शहरातील म हला बचत 
गटांना ो साहन िमळणेकामी दरवष  मनपा यावतीने पवनाथड  आयो जत 
कर यात येते.  यावष  येणा-या पवनाथड  ज ेचे जानेवार  २०१६ म ये 
एच.ए.मैदानावर आयोजन कर यात यावे.  कारण हे ठकाण शहरा या 
म यवत  भागात असून वाहन पाक ग तसेच इतर सोयीसु वधां या बाबतीत 
प रसर उपयु  अस याने संपूण शहरातून ाहक वग मोठया सं येने ये यास 
सोईचे होईल.  यामुळे िन त म हला सबलीकरणास मदत होईल. तर  
पवनाथड  ज ा एच.ए.मैदानावर आयो जत कर यास व याकामी येणा-या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक १०/११/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-१२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/२०/२/ 

२०१५-२०१६ अ वये, भाग .६३ कासारवाड  येथील शंकरवाड  ना याची 
खोली वाढ वणेकामी मे.सोहम एंटर ायजेस(िन.र. .१,४५,००,८०१/- (अ र  
र. . एक कोट  पंचेचाळ स लाख आठशे एक फ ) पे ा -४८.११% कमी) या 
ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७९,००,६८९/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
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बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस वचार करणे. 

 ( दनांक १०/११/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक-१३) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/४४/२०१५-

१६ अ वये, भाग .२४ रामकृ ण मोरे े ागृहा मधील इमारतींची थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे. ी.क शन शैल  िशवाजी फाळके 
(िन.र. .९,३३,६००/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सहाशे) पे ा -
३६.८५% कमी) या ठेकेदाराकडून 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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१४)मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/५७/२०१५-
१६ अ वये, भाग .२० म ये फुटपाथ करणे व यावर टाई स बस वणेकामी 
मे.कृ णा क शन (िन.र. .९,३३,१३७/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस 
हजार एकशे सदोतीस) पे ा -३८.८३% कमी) या ठेकेदाराकडून 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 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१५)मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/१३/२०१५-१६ अ वये, वॉड 
.५१ बेल ठकानगर थेरगांव प रसरामधील जलिनःसारण वषयक कामे करणे 

व उव रत ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी M/S. ANANT 

BALKRISHNA BAHIRAT (िन.र. .१३,८६,७९८/- (अ र  र. .तेरा लाख 
शहाऐंशी हजार सातशे अ या नव) पे ा ३८.७६% कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. . ८,९१,७३९/- 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 कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-१६) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/६/२०१५-१६ अ वये, रावेत 
मैलाशु द करण क ांतगत वॉड .१९ मधील आदशनगर, कवळे, रावेत इ. 
प रसरात जलिनःसारण यव था सुधारणा वषयक कामे करणेकामी M/S. 

ANANT BALKRISHNA BAHIRAT (िन.र. .१४,९९,९६२/- (अ र  र. .चौदा 
लाख न या नव हजार नऊशे बास ) पे ा ३६.७७% कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .९,९५,८४७/- 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 कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१७)मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/७/२०१५-१६ अ वये, वॉड 
.५० थेरगांव गावठाण प रसरामधील जलिनःसारण वषयक कामे करणे व 

उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी M/S. ANANT 

BALKRISHNA BAHIRAT (िन.र. .१३,८३,३३४/- (अ र  र. .तेरा लाख 
याऐंशी हजार तीनशे चौतीस) पे ा ३६.७७% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .९,१८,४१६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१८) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/२४/२०१५-१६ अ वये, वॉड 
.५१ गणेशनगर थेरगांव प रसरामधील जलिनःसारण वषयक कामे करणे व 

उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी M/S. ANANT 

BALKRISHNA BAHIRAT (िन.र. .१३,८६,१११/- (अ र  र. .तेरा लाख 
शहाऐंशी हजार एकशे अकरा) पे ा ३८.७६% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .८,९१,२९७/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-१९) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/१०/२०१५-१६ अ वये, वॉड 
.४९ बापुजी बुवा मंद र थेरगांव प रसरामधील जलिनःसारण वषयक कामे 

करणे व उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी M/S. ANANT 

BALKRISHNA BAHIRAT (िन.र. .१३,८२,३७७/- (अ र  र. .तेरा लाख 
याऐंशी हजार तीनशे स याह र) पे ा ३८.७६% कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .८,८८,८९६/- 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 कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२०)मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .२/१३/२०१५-१६ अ वये, 
भुगयो अंतगत भोसर  पी एस-१ येथे सब टेशनचे नुतनीकरण करणेकामी 
मे.अवधुत इले क स लाई स अँ ड स हस (िन.र. .७,००,२०२/- (अ र  
र. .सात लाख दोनशे दोन) पे ा १७.७१ % कमी) या दराने िन वदा आलेली 
अस याने व तुलना मक या वाजवी दराची अस याने तसेच ठेकेदार 
मुदतीम ये तुत काम मानांकना माणे पुण करणेस स म अस याने 
मे.अवधुत इले क स लाई स अँ ड स हस यांचे १७.७१% कमी दराने 
िन वदा वकृतीस मा.आयु  यांनी द.२७/८/२०१५ रोजी मा यता दलेली 
अस याने कामाचा करारनामा िसल क न कामाचा आदेश दलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२१) मनपा या व ुत मु य कायालयाक डल िन.नो. .१२/२०१५-१६ मधील 
अ. .१० अ वये, मनपा शासक य इमारतीमधील व वध सभागृहातील 
वनी ेपण यव थेची देखभाल दु ती करणेकामी मे.टॅनजट इले क स 

ए ड कॉ ॅ टर (िन.र. .१३,०६,५९३/- (अ र  र. .तेरा लाख सहा हजार 
पाचशे यान वे फ ) पे ा १२.५१% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२२)मनपा या व ुत मु य कायालयाक डल िन.नो. .१२/२०१५-१६ मधील 
अ. .८ अ वये, वायरलेस यं णेची वा षक त वावर देखभाल दु ती 
करणेकामी मे. थमेश इंटर ायजेस (िन.र. .६,८७,७१०/- (अ र  र. .सहा 
लाख स याऐंशी हजार सातशे दहा फ ) पे ा ५.५०% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-२३)मनपा या व ुत मु य कायालयाक डल िन.नो. .४/२०१५-१६ मधील 
अ. .१२ अ वये, सन २०१५/१६ क रता मनपा या अ, ब, क व ड े य 
काय े ातील उ ानातील हायमा ट द यांची देखभाल दु ती करणेकामी 
मे.ओंकार इं जिनअ रंग (िन.र. .९,३३,०५९/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस 
हजार एकोणसाठ फ ) पे ा ४१.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२४)मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/१९/२०१५-
२०१६ अ वये, भाग .५७ पंपळे गुरव येथील र यावर ल चर ख डयांची 
खड मु माने व बी.बी.एम. प दतीने कामे करणेकामी (सन२०१५-१६)मे.राहुल 
क शन (िन.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. . सात लाख दोनशे ऐंशी फ ) 
पे ा -४४.१०% कमी) या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३,९१,४५७/- 
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 कामाचे आदेश दला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 

वषय मांक-२५)मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०/२०१५-
२०१६ अ वये, भाग .५५ पंपळे सौदागर थाप य वषयक करकोळ 
दु ती व देखभालीची कामे करणेकामी (सन२०१५-१६) मे.राहुल क शन 
(िन.र. .७,००,२२४/- (अ र  र. . सात लाख दोनशे चोवीस फ ) पे ा -
४१.४०% कमी) या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४,१०,३३१/- 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 
कामाचे आदेश दला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 

वषय मांक-२६)मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२६/२०१५-
२०१६ अ वये, भाग .४३ जजामाता हॉ पीटल येथील र यावर ल चर 
ख डयांची खड मु माने व बी.बी.एम. प दतीने कामे करणेकामी (सन२०१५-
१६) मे.जयराम क शन ( ी.सितश जयराम मंगळवेढेकर) 
(िन.र. .९,२४,२५९/- (अ र  र. . नऊ लाख चौवीस हजार दोनशे एकोणसाठ 
फ ) पे ा -३९.९९% कमी) या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .५,५४,६४८/- 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 
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यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश दला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-२७)मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२९/२०१५-

२०१६ अ वये, भाग .४४ अशोक िथएटर येथील मु य व अंतगत 
र यावर ल थम ला ट पे ट व इतर अनुषंिगक करकोळ दु तीची कामे 
करणेकामी मे.आर.बी.पमनानी सी ड ह जन (िन.र. .७,१२,३८४/- (अ र  
र. . सात लाख बारा हजार तीनशे चौ-याऐंशी फ ) पे ा -४२.९९% कमी) या 
ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४,०६,१३०/- 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 कामाचे आदेश दला 
अस याने याच ेअवलोकन करण.े  

 
वषय मांक-२८)मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/३७/२०१५-

२०१६ अ वये, भाग .४३ जजामाता हॉ पीटल प रसरातील इमारती व 
मशानभुमीची रंगसफेद ची कामे करणेकामी मे.आर.बी.पमनानी सी 
ड ह जन(िन.र. .९,२४,३३३/- (अ र  र. . नऊ लाख चौवीस हजार तीनशे 
तेहतीस फ ) पे ा -४०.००% कमी) या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .५,५४,६००/- 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 कामाचे आदेश दला अस याने याचे 

अवलोकन करणे.  
 

वषय मांक-२९)मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/३८/२०१५-
२०१६ अ वये, भाग .४७ काळेवाड  येथील मनपाचे व वध इमारती संडास, 
मुता-या इ करकोळ दु ती व देखभालीची कामे करणेकामी म.ेओंकार 
क शन (िन.र. .८,४०,११४/- (अ र  र. . आठ लाख चाळ स हजार 
एकशे चौदा फ ) पे ा -४१.०१% कमी) या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .४,९५,५८३/- 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 कामाचे आदेश दला अस याने याचे 

अवलोकन करणे.  
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वषय मांक-३०)मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/४४/२०१५-
२०१६ अ वये, भाग .४६ वजयनगर येथील र यावर ल चर ख डयांची 
खड मु माने व बी.बी.एम. प दतीने कामे करणेकामी मे.ओंकार 
क शन(िन.र. .८,३९,४३५/- (अ र  र. .आठ लाख एकोणचाळ स हजार 
चारशे प तीस फ ) पे ा -४१.४१% कमी) या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .४,९१,८२५/- 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 कामाचे आदेश दला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-३१) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/५६/२०१५-

२०१६ अ वये, भाग .५५ पंपळे सौदागर येथील र यावर ल चर 
ख डयांची खड मु माने व बी.बी.एम. प दतीने कामे करणेकामी (सन २०१५-
१६कर ता) मे.कृ णा क शन(िन.र. .७,००,१६१/- (अ र  र. .सात लाख 
एकशे एकस  फ ) पे ा -४१.४०% कमी) या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .४,१०,२९४/- 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 कामाचे आदेश दला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-३२)मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/६४/२०१५-

२०१६ अ वये, भाग .४६ वजयनगर येथील मनपाचे व वध इमारती 
संडास, मुता-या इ करकोळ दु ती व देखभालीची कामे करणेकामी 
मे.आर.बी.पमनानी सी ड ह जन(िन.र. .८,४०,११४/- (अ र  र. . आठ लाख 
चाळ स हजार एकशे चौदा फ ) पे ा -४०.००% कमी) या ठेकेदारांकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .५,०४,०६८/- 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 कामाचे आदेश दला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े  
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वषय मांक-३३)मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/६८/२०१५-
२०१६ अ वये, भाग .५६ वैदुव ती येथील र यावर ल चर ख डयांची 
खड मु माने व बी.बी.एम. प दतीने कामे करणेकामी (सन २०१५-१६कर ता) 
मे.कृ णा क शन (िन.र. .८,४०,२७८/- (अ र  र. .आठ लाख चाळ स 
हजार दोनशे अ ठयाह र फ ) पे ा -४१.४०% कमी) या ठेकेदारांकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .४,९२,४०३/- 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 कामाचे आदेश दला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-३४) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/१७/२०१४-२०१५    
मधील अ. .१२ अ वये, भाग .११ यमुनानगर ओटा कम भागात फायबर 
वाचनालय व दशादशक बोड तयार करणे व इतर थाप य वषयक देखभाल 
व दु तीची कामे करणेकामी मे. एस.ड . अजवानी(िन.र. .९,२४,५८९/- 
(अ र  र. .नऊ लाख चौवीस हजार पाचशे एकोण नवद फ ) पे ा -
४२.००% कमी) या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,३६,२६२/- पयत 
काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचे आदेश दले अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 

वषय मांक-३५)मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७/२०१५-२०१६ 
मधील अ. .२ अ वये, भाग .२६ मधील महा मा फुलेनगर म ये बौ द 
वहार समाज मं दर इमारतीचे व थाप य वषयक देखभाल व दु तीचे 
कामे करणेकामी मे. पदमीनी कं शन(िन.र. .९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ 
लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा फ ) पे ा -२९.००% कमी) या 
ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,६२,६५४/- पयत काम क न घेणेस 
बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचे आदेश दले अस याने याचे अवलोकन करण.े  

 
वषय मांक-३६)मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७/२०१५-२०१६  

मधील अ. .३७ अ वये, भाग .२१ मधील संतोषनगर झोपडप ट  थाप य 
वषयक कामांची देखभाल व दु तीची कामे करणेकामी मे. पदमीनी 
कं शन(िन.र. .९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे 
पंधरा फ ) पे ा -३६.१३% कमी) या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .५,९६,१०८/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल. या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश दले अस याने 
याचे अवलोकन करणे.  
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वषय मांक-३७)मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७/२०१५-२०१६ 
मधील अ. .२६ अ वये, भाग .२६ मधील म हारनगर व महा मा फुलेनगर 
झोपडप ट म ये थाप य वषयक देखभाल व दु तीची कामे करणेकामी 
मे.अ व कार कं शन(िन.र. .९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस 
हजार तीनशे पंधरा फ ) पे ा -३१% कमी) या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .६,४३,९८७/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल. या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश दले अस याने 
याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-३८)मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७/२०१५-२०१६ 

मधील अ. .२१ अ वये, गवळ माथा झोपडप ट म ये थाप य वषयक 
कामांची देखभाल व दु तीची कामे करणेकामी मे. अिनकेत ए टर ायजेस 
(िन.र. .९,३३,३१०/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे दहा फ ) 
पे ा -३३% कमी) या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,२५,३१८/- 
पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश दले अस याने याचे अवलोकन 

करणे.  
 
वषय मांक-३९) मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/३५/२०१५-

२०१६ अ वये, भाग . ६० मधील र यांची सुशोभीकरणाची कामे 
करणेकामी मे. व ा एं टर ायजेस(िन.र. .५,६०,२२४/- (अ र  र. .पाच लाख 
साठ हजार दोनशे चोवीस फ ) पे ा -३०.१०% कमी) दराने िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश दले अस याने याचे अवलोकन 

करणे.  
 
वषय मांक-४०) मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/८५/२०१५-

२०१६ अ वये, भाग . ४० म ये व वध ठकाणी थाप य वषयक कामे 
करणे मे. सांडभोर क शन(िन.र. .७,९४,५७३/- (अ र  र. .सात लाख 
चौ-या नव हजार पाचशे याह र फ ) पे ा -४२.९९% कमी) दराने 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश दले 
अस याने याचे अवलोकन करण.े  
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वषय मांक-४१) मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/६५/२०१५-
२०१६ अ वये, भाग . ४१ म ये व वध ठकाणी बोड बेचस बस वणे 
थाप य वषयक कामे करणे मे. सांडभोर क शन(िन.र. .७,९२,३०६/- 

(अ र  र. .सात लाख या नव हजार तीनशे सहा फ ) पे ा -४२.९९% 
कमी) दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ कमाल 
मयादा मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश 
दले अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 

वषय मांक-४२) मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/५९/२०१५-
२०१६ अ वये, भाग . ४० म ये व वध ठकाणी बोड बेचस बस वणे 
थाप य वषयक कामे करणे मे. सांडभोर क शन(िन.र. .७,९३,४४९/- 

(अ र  र. .सात लाख यो नव हजार चारशे एकोणप नास फ ) पे ा      
-४२.९९% कमी) दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ 
कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचे आदेश दले अस याने याचे अवलोकन करण.े  

 

वषय मांक-४३) मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/८/२०१५-
२०१६ अ वये, भाग .३९ संत तुकारामनगर मधील अ नशमक के ांची 
नूतनीकरणाची थाप य वषयक कामे करणे मे. के.पी. 
क शन(िन.र. .९,४७,३१२/- (अ र  र. .नऊ लाख स ेचाळ स हजार तीनशे 
बाराफ ) पे ा -३६.९९% कमी) दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  
माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 

कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचे आदेश दले अस याने याचे अवलोकन करण.े  

 

वषय मांक-४४) मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/५५/२०१५-
२०१६ अ वये, भाग .३९ भाग थरावर करकोळ देखभालीची व दु तीची 
कामे करणे सन २०१४-१५ मे. के.पी.क शन(िन.र. .८,९२,६८१/- (अ र  
र. .आठ लाख या नव हजार सहाशे ऐ याऐंशी फ ) पे ा -३६.९९% कमी) 
दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश दले 
अस याने याचे अवलोकन करण.े  
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वषय मांक-४५) मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/५८/२०१५-
२०१६ अ वये, भाग .६४ म ये टॉम वाटर लाईन टाकणे साफसफाई 
राडारोडा उचलणे व आरो य वषयक कामे करणे म.े ी. यंकटेश मोहन 
धो े(िन.र. .६,२९,८९६/- (अ र  र. . सहा लाख एकोणतीस हजार आठशे 
शहा नव फ ) पे ा -३०.००% कमी) दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अट  
शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचे आदेश दले अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 

वषय मांक-४६) मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/६२/२०१५-
२०१६ अ वये, भाग .६४ म ये भाग तरावर करकोळ दु तीची 
देखभालीची कामे करणे सन २०१४-१५ मे. ी. यंकटेश मोहन धो  े
(िन.र. .६,२९,२७९/- (अ र  र. . सहा लाख एकोणतीस हजार दोनशे 
एकोणऐंशी फ ) पे ा -१५.००% कमी) दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अट  
शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचे आदेश दले अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 

वषय मांक-४७) मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/६३/२०१५-
२०१६ अ वये, भाग .६४ मधील र यांची सुशोिभकरणाची कामे करणेकामी 
मे. ी. यंकटेश मोहन धो े (िन.र. .४,१५,५८८/- (अ र  र. . चार लाख 
पंधरा हजार पाचशे अ ठयाऐंशी फ ) पे ा -१५.००% कमी) दराने 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश दले 
अस याने याचे अवलोकन करण.े  

 

वषय मांक-४८) मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/८७/२०१५-
२०१६ अ वये, भाग .६४ म ये Storm Water Line ची देखभाल दु तीची 
कामे करणेकामी मे. ी. यंकटेश मोहन धो े (िन.र. . ७,००,२४५/- (अ र  
र. . सात लाख दोनशे पंचेचाळ स फ ) पे ा -१३.००% कमी) दराने 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश दले 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 
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 वषय मांक-४९) मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल 
िन.नो. .३/७६/२०१५-२०१६ अ वये, भाग .६४ रामनगर येथील गटर 
यव था करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे. ी. यंकटेश मोहन 
धो े(िन.र. .६,९९,३७८/- (अ र  र. . सहा लाख न या नव हजार तीनशे 
अ याह र फ ) पे ा -१५.००% कमी) दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अट  
शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचे आदेश दले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५०) मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०/२०१५-
२०१६ अ वये, भाग .६३ जवळकर कॉलनी ते बगार चाळ काटळे चाळ येथे 
टॉम वॉटर लाईन टाकणे व कॉ ट पे ह ंग करणकेामी मे.भगवंत कं शन 

(िन.र. .७,४९,३६९/- (अ र  र. .सात लाख एकोणप नास हजार तीनशे 
एकोणस र फ ) पे ा -३९.९९  कमी) दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अट  
शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचे आदेश दले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५१) मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/१५/२०१५-
२०१६ अ वये, भाग .६३ केशवनर (वडारव ती) येथे टॉम वॉटर लाईन 
टाकणे व कॉ ट पे ह ंग करणेकामी मे. भगवंत कं शन 
(िन.र. .७,४९,३६९/- (अ र  र. . सात लाख एकोणपं नस हजार तीनशे 
एकोणस र फ ) पे ा -३९.९९% कमी) दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अट  
शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचे आदेश दले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५२) मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२९/२०१५-
२०१६ अ वये, भाग .६१ दापोड  ठक ठकाणी कॉ ट पे ह ंग फुटपाथ 
पावसाळ  गटर थाप य वषयक कामे करणेकामी म.े भगवंत कं शन 
(िन.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. . सात लाख दोनशे ऐंशी फ ) पे ा -
३९.९९% कमी) दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ 
कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचे आदेश दले अस याने याचे अवलोकन करण.े 
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वषय मांक-५३) मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/४/२०१५-

२०१६ अ वये, भाग .६३ कांबळे चाळ ते पुणे मंुबई र ता येथे टॉम वॉटर 
लाईन टाकणे व कॉ ट पे ह ंग करणेकामी मे.भगवंत क शन (िन.र. . 
७,४९,३६९/- (अ र  र. .सात लाख एकोणप नास हजार तीनशे एकोणस र) 
पे ा -३९.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 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 कामाचे आदेश दला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय मांक-५४)मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/४९/ 

२०१५-२०१६ अ वये, भाग .६३ चं कांत लांडगे चाळ ते काची चाळ येथे 
टॉम वॉटर लाईन टाकणे व कॉ ट पे ह ंग करणेकामी मे.िशवांक 

क शन (िन.र. .७,४९,३६९/- (अ र  र. .सात लाख एकोणप नास हजार 
तीनशे एकोणस र) पे ा -३९.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने 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 कामाचे आदेश दला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-५५)मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/३७/ 

२०१५-२०१६ अ वये, भाग .६३ भाग तरावर करकोळ देखभाल 
दु तीची व देखभालीची कामे करणेकामी मे.िशवांक क शन 
(िन.र. .६,९०,३११/- (अ र  र. .सहा लाख न वद हजार तीनशे अकरा) पे ा 
-३९.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 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 कामाचे आदेश दला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 
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वषय मांक-५६)मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/३२/ 
२०१५-२०१६ अ वये, भाग .६३ भंडार  पे ोल पंपा या मागील भाग ते 
सावळेराम लांडगे चाळ येथे टॉम वॉटर लाईन टाकणे व कॉ ट पे ह ंग 
करणेकामी मे.िशवांक क शन (िन.र. .७,४९,३६९/- (अ र  र. .सात 
लाख एकोणप नास हजार तीनशे एकोणस र) पे ा -३९.९९% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 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 कामाचे आदेश दला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-५७)मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/५६/ 

२०१५-२०१६ अ वये, भाग .६३ शा ीनगर संपुण प रसर येथे टॉम वॉटर 
लाईन टाकणे व कॉ ट पे ह ंग करणेकामी मे.िशवगंगा कं शन (िन.र. . 
७,४९,३६९/- (अ र  र. .सात लाख एकोणप नास हजार तीनशे एकोणस र) 
पे ा -३९.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 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 
कामाचे आदेश दला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-५८)मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/५१/ 

२०१५-२०१६ अ वये, भाग .६३ हनुमान कॉलनी ते गु नानक लाझा येथे 
टॉम वॉटर लाईन टाकणे व कॉ ट पे ह ंग करणेकामी मे.िशवगंगा 

कं शन (िन.र. .७,४९,३६९/- (अ र  र. .सात लाख एकोणप नास हजार 
तीनशे एकोणस र) पे ा -३९.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने 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 कामाचे आदेश दला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-५९)मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/६४/ 
२०१५-२०१६ अ वये, भाग .६३ वकास िम  मंडळ प रसर येथे टॉम 
वॉटर लाईन टाकणे व कॉ ट पे ह ंग करणेकामी मे.िशवगंगा कं शन 
(िन.र. . ७,४९,३६९/- (अ र  र. .सात लाख एकोणप नास हजार तीनशे 
एकोणस र) पे ा -३९.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 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 
कामाचे आदेश दला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-६०)मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/७३/ 

२०१५-२०१६ अ वये, भाग .६३ ानोबा जवळकर चाळ येथे टॉम वॉटर 
लाईन टाकणे व कॉ ट पे ह ंग करणेकामी मे.िशवगंगा कं शन (िन.र. . 
७,४९,३६९/- (अ र  र. .सात लाख एकोणप नास हजार तीनशे एकोणस र) 
पे ा -३९.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 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 
कामाचे आदेश दला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-६१) मनपा या व ुत मु य कायालयाक डल िन.नो. .११/२०१५-१६ मधील 

अ. .१० अ वये, मनपाचे अ भागातील व ठल खमाई उ ान, द ण मुखी 
मा ती उ ानाम ये एलईड  दवे बस वणेकामी मे. व प इले क स ए ड 
इं जिनअ रंग (िन.र. .७,४८,९०१/- (अ र  र. .सात लाख अ ठेचाळ स हजार 
नऊशे एक फ ) पे ा ३६.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-६२)मनपा या व ुत मु य कायालयाक डल िन.नो. .४/२०१५-१६ मधील अ. . 

१४ अ वये, सन २०१५/१६ क रता अ े य काय े ातील उ ानातील व तु 
यं णेची देखभाल दु ती करणेकामी मे.ओंकार इं जिनअ रंग 
(िन.र. .९,३३,६२१/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सहाशे एकवीस 
फ ) पे ा ४१.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-६३)मनपा या व ुत मु य कायालयाक डल िन.नो. .४/२०१५-१६ मधील अ. . 
१५ अ वये, सन २०१५/१६ क रता क े य काय े ातील उ ानातील व ुत 
यं णेची देखभाल दु ती करणेकामी मे.ओंकार इं जिनअ रंग 
(िन.र. .९,३३,५२०/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे वीस फ ) 
पे ा ३९.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-६४)मनपा या व ुत मु य कायालयाक डल िन.नो. .१२/२०१५-१६ मधील अ. . 

९ अ वये, सुर ा वभागाकड ल वॉक टॉक  यं णेची वा षक त वावर देखभाल 
दु ती करणेकामी मे. थमेश इंटर ायजेस (िन.र. .५,५९,०३६/- (अ र  
र. . पाच लाख एकोणसाठ हजार छ ीस फ ) पे ा ६.००% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-६५)दै.सकाळ (रा य पातळ वर), दै.महारा  टाई स (रा य पातळ वर) व 

दै.टाई स ऑफ इं डया, (रा ीय पातळ वर) वशेष रोटेशन दारे िस  करणेत 
आलेले होती. सदर जा हर तीस जा तीत जा त िस  िमळणे या ीने 
याकामी मा.आयु  यांचे कड ल मंजूर तावानुसार वशेष रोटेशन घेणेत 
आलेले होते. दै.सकाळ, दै.महारा  टाई स व दै.टाई स ऑफ इं डया या 
तीनह  वृ प ांनी सदर जा हरात रा ीय पातळ वर या कायालयाने दले या 
मजकुरा माणे बनचूक िस  केलेली असून याचे जा हरात बले अनु मे 
र. .१,३७,२८०/- व र. .८,१५,१७४/- मनपाकडे सादर केलेली आहेत. सदरची 
बले यांना  अदाईस हरकत नाह . तर  वर ल माणे जा हरात खचापोट  
दै.सकाळ यांना र. .१,३७,२८०/- (अ र  र. .एक लाख सदोतीस हजार दोनशे 
ऐंशी फ ), दै.महारा  टाई स व दै.टाई स ऑफ इं डया यांना एक त  
र. .८,१५,१७४/- (अ र  र. .आठ लाख पंधरा हजार एकशे चौ  याह र फ ) 
अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-६६)मनपाचे बांधकाम परवानगी व अनिधकृत बांधकाम िनयं ण वभागाकड ल 

मागणीनुसार आव यक ड . सी. ल पु तका छपाई सा ह य खरेद बाबत 
कोटेशन नो. .२१/२०१५-१६  अ वये बंद पाक टात दरप क माग वणेत आले 
होते. यानुसार कोटेशन नो. .२१/२०१५-१६ एकुण ०३  कोटेशन नोट स  
दरप क ा  झालेले आहेत. ा  दरप कातील लघु म कोटेशनधारक मे.जय 
गणेश ऑफसेट, पुणे यांचे छपाईकामी एकुण र. .८९,०००/- (अ र  
र. .एकोणन वद हजार फ ) चे दर वकृत करणेत आले असुन यांचेबरोबर 
करारनामा करणेत आलेला आहे. तुतकामी केले या सं वदेची मा हती 
अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-६७)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/४०/२०१५-१६ अ वये, भाग 

.२९ इं ायणीनगर मधील से. .१ व ३ म ये फुटपाथ करणे व अनुषंिगक 
कामे करणेकामी मे.के कमलेश (िन.र. .२१,००,८४०/- (अ र  र. .एकवीस 
लाख आठशे चाळ स) पे ा २८.८४% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१५,६९,७०६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 
वषय मांक-६८)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/६/२०१५-१६ अ वये, भाग . 

४६ वजयनगर येथील व वध मनपा शाळा, सां कृितक क े, यायामशाळा, 
दवाखाना इमारतींची रंगरंगोट , देखभाल व दु तीची कामे करणेकामी 
मे.िशवकुमार क शन (िन.र. .१३,९९,७५४/- (अ र  र. .तेरा लाख 
न या नव हजार सातशे चोप न) पे ा ४२.४१% कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .८,४६,४२४/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-६९)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/३६/२०१५-१६ अ वये, भाग 

.४४ अशोक िथएटर येथील मनपा शाळा व व वध मनपा इमारतींची 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.के कमलेश (िन.र. .१४,००,२२०/- 

(अ र  र. . चौदा लाख दोनशे वीस) पे ा ३५.०२% कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .९,५५,३५६/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-७०)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/५५/२०१५-१६ अ वये, भाग 
. ४३ मधील व वध र ते खड करण बीबीएम प दतीने डांबर करण 

करणेकामी मे.िशवकुमार क शन (िन.र. .१३,९६,७९९/- (अ र  र. .तेरा 
लाख शहा नव हजार सातशे न या नव) पे ा ४४.११% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,१९,७०५/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-७१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत व वध कार या तं ानावर आधा रत 

१३ मैलाशु द करण क  अ ापपयत बांधणेत आलेली आहेत. सदर 
मैलाशु द करण क ाची  देखभाल व दु तीची [O & M] कामे पयावरण 
वभागामाफत करणेत येतात. मनपा व  इतर प रसरातील व वध कॉलेज, 
शाळा, खाजगी सं था इ. अ यास म व मा हतीसाठ  सदर मैलाशु द करण 
क ांना वारंवार भेट देत असतात. सदर भेट साठ  शु क आकारणी करणे 
आव यक आहे. यासाठ  खालील त यात व वध वगवार नुसार शु क 

ता वत करणेत आले असून मनपाचे मैलाशु द करण क  / 
जलशु द करण क ा या हजीट फ  पोट  नवीन दर आकारणी घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
अ. . सं था शु क (र. .) 
१ मनपा शाळा/मनपा कॉलेज/शासक य सं था शु क नाह  
२ एक य  १००/- 
३ खाजगी शाळा (२० व ा यापयत) ५००/- 
४ खाजगी शाळा (५० व ा यापयत) 

खाजगी शाळा (५१ ते १०० व ा यापयत) 
८००/- 
१,२००/- 

५ खाजगी कॉलेज/सं था (२० व ा यापयत) ८००/- 
६ खाजगी कॉलेज / सं था (५० व ा यापयत) 

खाजगी कॉलेज / सं था (५१ ते १०० 
व ा यापयत) 

१,२००/- 
१,८०० 

७ खाजगी कॉलेज व ाथ  ( रसचसाठ ) ित दन 
येक व ा यासाठ  

१००/- 
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वषय मांक-७२) मनपाचे व वध वभागाक़ड ल जमा असलेले िन पयोगी भंगार सा ह याचा 
जा हर िललाव करणे या ीने िललावदार नेमणेक रता“ जा हर िनवेदन 
” िस द क न िललाव किमशनचे दर ा  होणेसाठ  दरप क माग वणेत 
आले आहे. ा  िललाव किमशन दर म.े रलाय स ऑ शनस यांचे दर      
-३९.००% माणे लघु म ा  असुन यांचे दरानुसार एकुण िललावाचे 
अंदा जत व  मु य र. .१,६९,३२,९६०/- क रता र. .२,०६,५८२/- िललाव 
करणेस व याकामी येणा-या खचास व  यांचे बरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

  
वषय मांक-७३) महानगरपािलका ३३ वा वधापन दना िनिम  आयो जत केले या चहापान 

काय मासाठ  झाले या र. .१,७१,५७८/- (अ र  र. .एक लाख एकाह र 
हजार पाचशे अ ठयाह र फ ) खचास काय र तसेच अगाउ घेतले या 
र कमेचे समायोजन कर यास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय मांक-७४) सन २०१६- २०१७ चे अंदाजप कात नागर कांचे सहभागाबाबात मे. जनवाणी, 

पुणे यांनी द. ०४/०९/२०१५ रोजी लेखा वभागास काय म प का व 
कायशाळेचे वेळाप क, याबाबत खच दलेला आहे. यासाठ  यांनी र. . 
१,००,०००/- खच रकमेची मागणी केलेली आहे. सन २०१५-१६ या आिथक 
वषा माणे मे. जनवाणी, पुणे यांना र. . ६०,०००/- मा. थायी सिमती सभे या 
मा यतेने अदा करावयाची झा यास मा. थायी सिमती या मंजूर ने अदा 
करणे श य होईल. दराबाबत मा.मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांचा 
अिभ ाय घेतलेला आहे तर  म.े जनवाणी, पुणे यांना र. . ६०,०००/- अदा 
करावयाची र कमेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय मांक-७५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे सन २०१५-२०१६ चे सुधार त २०१६-१७ चे 

मूळ अंदाजप क छपाई काम तातड चे व कालमयाद त अस याने शासन 
िनणय, अ पर िनबंधक महारा  रा य यांचे प , उपिनबंधक सहकार  सं था 
महारा  रा य यांचे प ां माणे थेट प दतीने (करारनामा न करता) मे. सहकार 
मु णालय, गणेश पेठ, पुणे यांचे कडून मॅफिलथो पेपर ७० Gsm दर र. . 
१.६० पैसे व मा. आयु  सो यांचे िनवेदन र. .४०,०००/- पु तक . १ मधील 
मा.आयु  सो यांचे िनवेदन मा. थायी सिमती अ य  यांचे िनवेदन आट पेपर 
१/४ िसंग स साईज ४ रंगात र. . ८३,०००/- या माणे अंदाजप काची छपाई 
करणेस व य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

 
वषय मांक-७६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या 

डायिलसीस वभागचे मागणी केलेनुसार यांचे वभागातील गॅ ो कंपनी या 
डायिलसीस मशीन Sr.No. ६९९९ व ७५८९ चे AMC, संबंिधत डायिलिसस 
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मशीनची उ पा दत कंपनी मे. Gambro India Pvt. Ltd, चे नई यांचेकडून 
यांनी सादर केलेले दरप क एकूण र. .५७,०००/-(अ र  र. . स ाव न 

हजार फ ) नुसार करारनामा क न AMC करणेस व सदर AMC करणेकामी 
होणारा खच एकूण र. . ५७,०००/- चे खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

 
वषय मांक-७७) मे. पुणे ज हा सुर ा र क मंडळा कड ल सुर ा र क यांना माहे जुलै २०१५ 

चे य  वेतन लागु क न महागाई भ ा ( वशेष भ ा) दरानुसार वेतन अदा 
करणेस तसेच मे. पुणे ज हा सुर ा र क मंडळ, पुणे यांचेकड ल सुर ा 
र क कमचा-यांचे म ह याचे ३१,३०,२९,२८ दवस वचारात न घेता कोणताह  
म हना असला तर ह  २६ दवस वचारात घेऊन यामधून सुर ार क कमचा-
यांचे म ह यातील गैरहजर दवस वजा जाता उव रत य  कामाचे हजर 
दवस ाहय ध न मा.कामगार क याण  अिधकार  यांनी कळ वणेत आले या 
माहे जुलै २०१५ पासून तावात नमूद केले माणे मुळ वेतन व वेळोवेळ  
लागु होणारा महागाई भ ा व इतर भ े लागु करणेस व याकर ता होणा-या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय मांक-७८) पं.िच.मनपाचे २०१५-१६ चे अंदाजप काम ये उ ानाम ये “लहान मुलांसाठ  
झुकझुकगाड ”या लेखािशषावर असणार  र. .५,००,०००/- व “र ते 
सुशोिभकरण करणे” या लेखािशषावर र. .२३,८०,०१२/- इतक  िश लक आहे. 
“लहान मुलांसाठ  झुकझुकगाड ” या लेखािशषावर र. .१२,००,०००/- व “र ते 
सुशोिभकरण” या लेखािशषावर र. .२५,००,०००/- इत या जा त रकमेची 
आव यकता आहे. याअनुषंगाने “उ ाने नुतनीकरण व वकसीत करणे” या 
लेखािशषामधुन र. . २५,००,०००/- “र ते सुशोिभकरण करणे” या 
लेखािशषावर वग करणेस व “लहान मुलांसाठ  झुकझुक गाड ” या लेखािशषावर 
बी-बीयाण,े लॅ ट क पश या, शोिभवंत रोपे खरेद  करणे या लेखािशषाव न 
र. .१२,००,०००/- वग करणेस मा यतेकामी वचार करणे. 

वषय मांक-७९) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .१४/२०१४-१५ मधील बाब 
. २ अ वये पावती उ ान (िचंचवड) देखभाल व संर ण करणेकामी मे.तावरे 

फॅिसिलट  मॅनेजमट स हस ा.िल. या ठेकेदाराची (िन वदा र. .६,५७,६००/- 
(अ र  सहा लाख स ाव न हजार सहाशे फ ) पे ा ३९.७२ ट के कमी) 
दराची िन वदा मंजुर दराने दोन वष कालावधीसाठ  येणारा खच र कम पये 
३,९६,४०१/- माणे काम क न घेणेस तसेच िन वदेतील िनयम अट /शत स 
अिधन राहुन काम क न घेणेस व य  येणारे खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 
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वषय मांक-८०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०४/५७/२०१५-१६ अ वये, भाग 
. २१ दळवीनगर मधील उ ोगनगर भागात मु य र या या दो ह  बाजंूनी 

फुटपाथ करणे व कलर पे हंग टाईल बस वणेकामी मे. टोकल 
(िन.र. .१३,९७,२८४ (अ र  र. .तेरा लाख स या नव हजार दोनशे चौ-याऐंशी 
फ ) पे ा ३५.५२% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .९,४६,०१७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश दले अस याने याचे अवलोकन 

करणे. 
 
वषय मांक-८१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  ०४/३/२०१५-१६ अ वये, भाग 

.२१ भागात पीड ेकस व पाथवेची दु ती करणे.व थम लॅ टक पट 
मारणेकामी म.े अँटॊकल िस टम(िन.र. २०,९५,६१४/-( अ र  र. .वीस लाख 
पं या णव हजार सहाशे चौदा फ ) पे ा ३५.५२% कमी) या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र.  १४,१८,८१५/- 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 
आहेत.महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड  नुसार  सदरचा 
वषय अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-८२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  ०४/२२/२०१५-१६ अ वये, भाग 

.२३ म ये मु यर यांना फुटपाथ करणे व पे हर टाईल बस वणेकामी 
मे.अँटोकल िस टम (िन.र. .१३,९७,२८४/-( अ र  र. .तेरा लाख स या णव 
हजार दोनशे चौ-याऐंशी फ ) पे ा ३५.५२% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .९,४६,०१७/- 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 आहेत.महारा  

महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड  नुसार सदरचा वषय अवलोकन 
करणे.  
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वषय मांक-८३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  ०४/४३/२०१५-१६ अ वये, भाग 
. २४ मधील सुदशननगर, माणीक कॉलनी, देवधर सोसायट  व पा रजात बन 

प रसरातील कॉ ंट पे ह ंग व फुटपाथ दु ती करणेकामी मे.अँटोकल िस टम 
(िन.र. .२१,००,३१२/-( अ र  र. .एकवीस लाख तीनशे बारा फ ) पे ा 
३५.५२% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१४,२१,९९५/- 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 आवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-८४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  ०४/६५/२०१५-१६ अ वये, भाग 

.५३ वाकड भागातील केमसे व ती व पारखे व तीम ये फुटपाथ, पाथवे 
पे हंग लॉकची कामे करणेकामी मे.अँटोकल िस टम (िन.र. .१४,००,५४७/- 
(अ र  र. .चौदा लाख पाचशे स ेचाळ स फ ) पे ा ३५.५२% कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .९,४८,२२६/- 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 करण.े 

 
वषय मांक-८५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  ०४/४६/२०१५-१६ अ वये, भाग 

.५३ वाकड मधील सदगु  कॉलनी १ ते ६ यमुनानगर, जुनी पोिलस लाईन 
गावठाण इ याद  प रसरात बंद पाईप गटसची कामे करणेकामी. मे. सुयोगराज 
क शन(िन.र. .१४,००,५४३/-( अ र  र. .चौदा लाख पाचशे ेचाळ स 
फ ) पे ा ३०.००% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,२९,३९९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 

करणे. 
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वषय मांक-८६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  ०४/५१/२०१५-१६ अ वये, भाग 
.२३ तालेरा णालयाची देखभाल दु ती करणेकामी मे.आ द य 

एंटर ायझेस(िन.र. .१३,९७,४५४/-(अ र  र. . तेरा लाख स या नव हजार 
चारशे चौप न फ ) पे ा २१.३०% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .१०,०८,०५३/- 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 मांक-८७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  ०४/६६/२०१५-१६ अ वये, भाग 

.२३ इमारतीची देखभाल दु ती करणेकामी म.ेिनतीन राघव भामरे 
(िन.र. .१३,९७,४५४/-(अ र  र. . तेरा लाख स या नव हजार चारशे चौप न 
फ ) पे ा २७.९७% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,५६,९१५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 

करणे. 
  
वषय मांक-८८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  ०४/७८/२०१५-१६ अ वये, भाग 

.२३ मधील मनपा काय मासाठ  मंडप यव था करणेकामी मे.भगवंत 
कं शन एस.जे.जाधव(िन.र. .१४,००,४८०/-(अ र  र. . चौदा लाख चारशे 
ऐंशी फ ) पे ा २५.९९% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,८८,३२०/- 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 मांक-८९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  ०४/२६/२०१५-१६ अ वये, भाग 

.५३ वाकड भागातील सदगु  कॉलनी १ ते ६ व यमुनानगर व जुनी पोिलस 
लाईन फुटपाथ, पाथवे पे ह ंग लॉकची कामे करणेकामी मे.िशवांक कं शन 
(िन.र. .१४,००,५४७/-(अ र  र. . चौदा लाख पाचशे स ेचाळ स फ ) पे ा 



 28 

३०.००% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१०,२९,४०२/- 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 मांक-९०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १५/१२/२०१५-१६ अ वये, पुनावळे 

मशानभूमीत रंगीत लॉक बस वणेकामी मे.सोहम एंटर ायझेस (िन.र. . 
९,३३,५६४/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे चौस  फ ) पे ा 
४५.४६ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .५,३४,६२४/- 
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 मांक-९१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  ०४/७९/२०१५-१६ अ वये, वॉड 

.४९ येथे दशादशक फलक बस वण,े झे ा प टे रंग वणे व रोड फिनचर चे 
काम करणेकामी मे. आर.एस.घरगे(िन.र. .१३,९९,४४०/-(अ र  र. .तेरा लाख 
न या नव हजार चारशे चाळ स फ ) पे ा ३६.५०% कमी) या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .९,३३,०७७/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-९२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  ०४/७५/२०१५-१६ अ वये, वॉड 
.२१ दळवीनगर भागात फुटपाथची दु ती करणे व कलर पे हर टाईल 

बस वणेकामी मे. ा क शन(िन.र. .१३,९७,२८४/-(अ र  र. .तेरा लाख 
स या नव हजार दोनशे चौ-याऐंशी फ ) पे ा ३६.३५% कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .९,३३,८४०/- 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 करण.े 
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वषय मांक-९३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  ०४/५६/२०१५-१६ अ वये, वॉड 

.५३ वाकड मधील व वध ठकाणी वाचणालय व मुता-या बस वणेकामी 
मे.पांडूरंग एंटर ायझेस(िन.र. .१४,००,५०२/-(अ र  र. .चौदा लाख पाचशे 
दोन फ ) पे ा ४२.९९% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .८,३८,३४७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 

करणे. 
 
वषय मांक-९४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  ०४/२१/२०१५-१६ अ वये, भाग 

.४२ भाटनगर बी- लॉक प रसराम ये ोमवॉटर गटर करणेकामी मे.पांडूरंग 
एंटर ायझेस (िन.र. .१३,९९,१००/- (अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार 
शंभर फ ) पे ा -२१.०२% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .११,६०,२६०/- 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 मांक-९५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/ 

८/१९/२०१५-१६ साठ  मे.एच सी कटार या या ठेकेदाराची िन वदा रकमे या 
(िन.र. .९,७५,०००/- (अ र  र. .नऊ लाख पं याह र हजार) पे ा २९.२९% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. . ७,२३,८९४/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमा नुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स या अिधन राहुन यांच ेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश दला अस याने याचे अवलोकन करणे.   

 
वषय मांक-९६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/ 

९/३५/२०१५-२०१६ साठ  मे.एच सी कटार या या ठेकेदाराची िन वदा रकमे या 
(िन.र. .१६,०८,५२५/- (अ र  र. . सोळा लाख आठ हजार पाचशे पंचवीस) 
पे ा २९.२९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. . ११,९४,२५७/- 
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पयत काम क न घेणेस तसेच तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमा नुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स या अिधन राहुन यांच ेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश दला अस याने महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम 1949 चे कलम 73(ड)नुसार याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-९७) थाप य बीआरट एस वभागाकड ल देहू आळंद  र ता १) देहू आळंद  र ता 

सा.०.०० कमी ते ८.२५० कमी (देहुगाव ते मोशी जाधववाड  ह या 
र यापयत) ३० मी. ड .पी. माणे उव रत कामे करणे. हे काम मे. मातेरे 
इ ा चर या कंपनीस िमळाले असून (अंदाजप क य र कम 
६०,०१,७८,१८४/-) सदर कामास सन २०१५-१६ या अंदाजप कात 
९,०७,००,०००/- इतक  तरतुद कर यात आली होती. २) देहू आळंद  र ता 
सा.८.२५० कमी ते १५.२५० कमी ( मोशी जाधववाड  ह या र यापासून 
ते आळंद  गावा पयत) ३० मी. ड .पी. माणे उव रत कामे करणे. हे काम मे. 
अजवानी इ ा चर या कंपनीस िमळाले असून (अंदाजप क य र कम 
४४,३०,१५,५६२/-) सदर कामास सन २०१५-१६ साठ  १६,२८,८१,९८९/- इतक  
तरतुद उपल ध आहे. वर ल दो ह  कामे गती पथावर असून वर ल तरतुद 
अपुर  पडत आहे. माच पयत वर ल तरतुद अपुर  पडत आहे. उपल ध 
तरतुद म ये काम पूण करणे श य होणार नाह . सबब कामांचे तरतुद त वाढ 
होणे गरजेचे आहे. तसेच थाप य बी.आर.ट .एस. वभागातील उपरो  कामास 
इतर कामावर ल तरतुद  कमी क न आव यक तरतुद वाढ वणे श य आहे. 
याअनुषंगाने तावासोबत जोडले या प ा माणे कामां या उपल ध 

तरतुद त वाढ कर यात आ यास सदर कामांचे  देयक अदायगी करणे सोयीचे 
होणार अस याने तावासोबत जोडले या प ातील कामांचे सन २०१५-१६ चे 
तरतुद म ये वाढ/घट करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-९८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन वदा नोट स .३/२०१४ - 

२०१५ अ वये औ णक धुर करणांसाठ  र ा टे पो भाडेत वावर पुर वणेच े 
कामास मा यता िमळालेली अस याने या कामासाठ  खालील माणे एकूण ०३ 
िन वदा ा  झाले या आहेत. 

अ. 
. सं थेचे नाव 

ती दन ती र ा 
टे पो, वाहनचालक व 
इंधन यासह सादर 
केलेला दर र. . 

१. मे. ी जग नाथ म हला वयंरोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया दत ७१७/- 
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२. मे. नवमहारा  बेरोजगार संघ ७३४/- 
३. मे. द न म हला आधार रोजगार सं था ७७७/- 

वर ल माणे िन वदा पैक  मे. ी जग नाथ म हला वयंरोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया दत यांनी सादर केलेला दर हा लघु म दर आहे. यामुळे 
मे. ी जग नाथ म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत यांना दर 
कमी करणेबाबत वचारणा केली असता यांनी द. ०९/०४/२०१५ रोजीचे 
प ा वये ती दन ती र ा टे पो, वाहनचालक व इंधन यासह सादर केलेला 
दर र. . ७१७/- कमी क न र. . ७१०/- इतका दर सादर केला आहे. 
यानुसार मे. ी जग नाथ म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत 

यांचेशी सीलबंद करारनामा क न यांना कामाचा आदेश दे यात आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. (िन.र. .९,६३,६००/-) 

वषय मांक-९९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/९/२०१५-१६ अ वये, भाग 
.३६ लांडेवाड  मधील अंतगत र ते खड मु म व डांबर करण करणेकामी 

मे. ल सी क शन ा.िल. (िन.र. .१९,५९,५८३/- (अ र  र. .एकोणीस 
लाख एकोणसाठ हजार पाचशे याऐंशी) पे ा २९.९५% कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१४,४१,३२२/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला अस यान,े सदरचा वषय 
अवलोकनाथ ठेवणे. 

वषय मांक-१००)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १०/४३/२०१५-१६ अ वये भाग . 
३६ लांडेवाड  मधील ीनगर येथे ठक ठकाणी पे हंग लॉक बस वणे कामी मे. 
सुयोगराज क शन िन.र. :- २३,३१,५३६/- ( अ र  र. . तेवीस लाख 
एकतीस हजार पाचशे छ ीस )  पे ा ३७.९९%  कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. . १५,१८,०७५/- पयत काम क न घेणेस  तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा / वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने, याचे अवलोकन करण.े  

वषय मांक-१०१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १०/५३/२०१५-१६ अ वये भाग  
३६ लांडेवाड  मधील भगतव ती इंड यल प रसर, आनंदनगर इंड यल 
प रसर मधील र ते डांबर करण  करणेकामी मे. ल सी क शन ा.ली. 
(िन.र. . २२,४०,१०८/- (अ र  र. . बावीस लाख चाळ स हजार एकशे आठ) 
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पे ा २९.९५% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१६,४७,६५५/- 
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 कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१०२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १०/५२/२०१५-१६ अ वये भाग 
.३३ गवळ नगर मधील हुता मा चौक, शा ी चौक, गवळ नगर, ीरामनगर,  

आदशनगर पर सरात करकोळ दु तीची व देखभालची कामे करणेकामी 
मे.िशवगंगा क शन (िन.र. .२२,४०,४०३/- (अ र  र. .बावीस लाख 
चाळ स हजार चारशे तीन) पे ा २९.९९% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .१६,४६,९३१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१०३)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १०/५५/२०१५-१६ अ वये  भाग 
. २९ इं ायणीनगर मधील से. .१,२ ३, ७ व १० म ये र यांवर प टे मारणे, 

बोड बस वणे, कॅ स आय बस वणे, क बग रंग वणे व इतर अनुषंिगक कामे 
करणेकामी मे.आर एस घारगे (िन.र. .१६,८०,६७०/- (अ र  र. .सोळा लाख 
ऐंशी हजार सहाशे स र) पे ा ३०.५०% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .१२,२६,४६९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१०४)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  २४/३/२०१५-१६ अ वये ग हाणे 
व ती वॉड  ३४ या भागातील पावसाळ  पा याचा िनचरा हो यासाठ  नाला 
ं द करण करणे व उंची वाढ वणे कामी मे. ह.ए.झ बाडे (िन.र. .१८,२०,७२१/- 
(अ र  र. . अठरा लाख वीस हजार सातशे एकवीस) पे ा ३०.५१% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१३,२८,४८०/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याच े अवलोकन 
करणे. 
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वषय मांक-१०५)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १०/४४/२०१५-१६ अ वये भाग 
.३२ सॅ ड वक कॉलनी म ये ठक ठकाणी र या या कडेने पे हंग लॉक 

बस वणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.लाल दप क शन (िन.र. . 
१८,९०,७५७/- (अ र  र. . अठरा लाख न द हजार सातशे स ाव न) पे ा 
३५.९९% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१२,७०,७८७/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक-१०६)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १०/४५/२०१५-१६ अ वये  भाग 
.३३ गवळ नगर मधील गवळ नगर, आदशनगर पर सरात पे हंग लॉक 

बस वणेकामी मे.लाल दप क शन (िन.र. .२३,३१,५३६/- (अ र  र. .तेवीस 
लाख एकतीस हजार पाचशे छ ीस) पे ा ३३.९९% कमी) या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .१६,१५,९९९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ / घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-१०७)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १०/४२/२०१५-१६ अ वये, भाग 

.३३ गवळ नगर मधील हुता मा चौक, जय महारा  चौक दर यान 
ठक ठकाणी पे हंग लॉक बस वणेकामी मे.लाल दप क शन (िन.र. . 
२३,३१,५३६/- (अ र  र. . तेवीस लाख एकतीस हजार पाचशे छ ीस) पे ा 
३३.९९% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१६,१५,९९९/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-१०८)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १०/५/२०१५-१६ अ वये भाग . 

२९ इं ायणीनगर पर सरात मनपाचे व वध काय मासाठ  मंडप यव था व 
इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.लाल दप क कशन (िन.र. . 
१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा २९.९९% कमी) या 
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ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१०,२९,५५९/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ / घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१०९)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १०/४/२०१५-१६ अ वये, . .३० 
च पाणी वसाहत येथील शा ी चौक, दुगमाता चौक, मु ापाक, नंदनवन 
कॉलनी, व पर सराम ये पे हंग लॉक म ये सुधारणा करणेकामी मे. ा 
क शन (िन.र. .१४,००,७४०/- (अ र  र. . चौदा लाख सातशे चाळ स) 
पे ा ३६.३६% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .९,३६,००२/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-११०)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १०/४१/२०१५-१६ अ वये, भाग 
.२९ इं ायणीनगर से. .१ मधील चैत य पाक, महारा  कॉलनी व वै णोमाता 

शाळा पर सरातील  र यांचे डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन 
ा.ली. (िन.र. .२४,९७,६५०/- (अ र  र. .चो वस लाख स या णव हजार 

सहाशे प नास) पे ा २९.९५% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१८,३७,०८४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

  

वषय मांक-१११)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १०/५९/२०१५-१६ अ वये, भाग 
.२९ इं ायणीनगर मधील नाना नानी पाक, राजवाडा, से. .२ व पर सरातील 

र यांचे डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन ा.ली. (िन.र. . 
२४,९७,२००/- (अ र  र. . चो वस लाख स या नो हजार दोनशे) पे ा 
२९.९५% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१८,३६,७५३/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-११२)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १०/५६/२०१५-१६ अ वये, भाग 

.३६ लांडेवाड  मधील लांडेवाड , वकास कॉलनी, शांतीनगर, भगतव ती, 
गुळवेव ती प रसरात डांबर  र यांची दु ती कामे करणेकामी मे. ल सी 
क शन ा.ली. (िन.र. .२२,४०,१०८/- (अ र  र. . बावीस लाख चाळ स 
हजार एकशे आठ) पे ा २९.९५% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१६,४७,६५५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-११३)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  ९/१/२०१५-१६ अ वये, भाग .४६ 

वजयनगर  येथील फुटपाथ, पाथव,े पे ह ंग लॉक दु ती व  देखभाल 
करणेकामी मे.भालेराव क शन (िन.र. .११,१९,८६२/- (अ र  र. .अकरा 
लाख एकोणीस हजार आठशे बास ) पे ा ३५.०२% कमी) या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .७,६४,०७१/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन कामाचा आदेश देणेत आला अस यान े याचे अवलोकन 
करणे. 

 
वषय मांक-११४)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  ९/२६/२०१५-१६ अ वये, भाग 

.५६ वैदूव ती येथील म हला व पु ष संडास लॉकची व मुता-यांची देखभाल, 
दु तीची व थाप य वषयक कामे करणे (सन २०१५-१६) कामी मे.जयगणेश  
एंटर ायजेस (िन.र. .१४,००,४००/- (अ र  र. . चौदा लाख चारशे) पे ा 
३६.३६% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. . ९,३५,७७५/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-११५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  ९/५४ /२०१५-१६ अ वये, भाग 

.४७ काळेवाड  येथील फुटपाथ, पाथवे, पे ह ंग लॉक दु ती  व देखभाल 
करणेकामी मे.शरदचं  वसंतराव गोते (िन.र. .६,९९,४०९/- (अ र  र. . सहा 
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लाख न या णव हजार चारशे नऊ) पे ा ३१.९९% कमी) या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .४,९९,४५१/- पयत काम क न घेणेस  तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन कामाचा आदेश देणेत आला अस यान े  याचे अवलोकन 
करणे. 

वषय मांक-११६) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.१९.१०.२०१५ ते द.२५.१०.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/१/का व/१४५/२०१५ द.०३.११.२०१५ 
अ वये पाठ वलेला  सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

वषय मांक-११७) भाग . ९ संभाजीनगर येथे पंपर  िचंचवड महानगरपिलकेमाफत व वध 
वकास कामाअंतगत काह  इमारती ता वत असून काह  इमारती चालू आहे.  
सदर इमारतीला MIDC माफत परवानगी घे यासाठ  MIDC ला फायर शु क 
भरणे आव यक आहे. याचा तपिशल खालील माणे- 1) Plot No. Os - 1  

Gymm Yoga, & Librty . . ३०,०००/- २) Plot No. Os –3 OPD साठ  
र. .२०,०००/- ३)  Os – 61  वरंगुळा क ासाठ  र. . २०,०००/- अशी 
एक ीत र. . ७०,०००/- अदा करणे या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-११८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/१९/ 

१/२०१५-१६ अ वये, भाग .६१ दापोड  ठक ठकाणी कॉ ट पे ह ंग फुटपाथ 
पावसाळ  गटर थाप य वषयक कामे करणेकामी म.ेिशवगंगा 
क शन(िन.र. .७,००,२८०/-(अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी फ )पे ा-
३९.९९% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .४,४१,२५०/- 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 मांक-११९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/१९/ 

६/२०१५-१६ अ वये, भाग .३९ संत तुकारामनगर मधील वाय सी एम 
णालयात वॉटर ुफ ंकची कामे करणेकामी मे. जयराम क शन 

( ो. ा.सतीश जयराम मंगळवेढेकर) (िन.र. .१४,९८,३७८/- (अ र  र. .चौदा 
लाख अ ठया नव हजार तीनशे अ ठयाह र फ ) पे ा-४२.९९% कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .८,९६,९३७/- पयत काम क न घेणेस 
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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 मांक-१२०)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/ 

६५/२०१५-१६ अ वये, भाग .५९ म ये मु यालय तरावर करकोळ 
दु तीची व देखभालची कामे करणेकामी (सन २०१४-१५) मे.ए.आर.नायडू 
(िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा-३२.२९% 
कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .९,९५,७३५/- 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 मांक-१२१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/ 

१९/२९/२०१५-१६ अ वये, व ठलनगर मधील ड .पी.र याचे डांबर करण 
करणेकामी मे.एच.सी.कटार या(िन.र. .१४,९८,९२५/- (अ र  र. .चौदा लाख 
अ ठया नव हजार नऊशे पंचवीस फ ) पे ा-३२.१०% कमी) या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .१०,६८,६५९/- 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 मांक-१२२)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/ 
५२/२०१५-१६ अ वये, भाग .६१ दापोड  गावठाण पर सरात अंतगत र ते 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या 
(िन.र. .१२,००,०००/- (अ र  र. .बारा लाख फ ) पे ा-२९.२९% कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .८,९०,९४६/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-१२३)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/१९/ 

१८/२०१५-१६ अ वये, भाग .३८ नेह नगर मधील ांती चौक भागात बंद 
पाईप गटर क न कॉ ट लॉक बस वणेकामी मे.ड .ड . 
क शन(िन.र. .१४,९७,५३१/- (अ र  र. .चौदा लाख स या नव हजार 
पाचशे एकतीस फ ) पे ा-४६.२०% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .८,४५,९५५/- 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 मांक-१२४)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/१९/ 

३४/२०१५-१६ अ वये, भाग .३९ संत तुकारामनगर येथील यशवंतराव 
च हाण मागाचे डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी. कटार या 
(िन.र. .१४,९८,९२५/- (अ र  र. .चौदा लाख अ ठया नव हजार नऊशे 
पंचवीस फ ) पे ा-३२.६०% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,६०,७८९/- 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 मांक-१२५)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/ 

२५/२०१५-१६ अ वये, भाग .६१ दापोड  मधील ेचस WBM, BBM ने 
भरणेकामी मे.सुयोगराज क शन(िन.र. .९,००,०००/- (अ र  र. .नऊ लाख 
फ ) पे ा-२९.९९% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .६,६१,५९५/- 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 मांक-१२६)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/१९/ 

२४/२०१५-१६ अ वये, भाग .६० मधील पुव भागातील र यावर दो ह  
बाजंूनी ८० िम.मी. जाड चे रबरमो ड पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.राहुल 
क शन(िन.र. .१८,२०,७२८/- (अ र  र. .अठरा लाख वीस हजार सातशे 
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अठावीस फ ) पे ा-४१.४०% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .११,२०,२९३/- 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 मांक-१२७)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/ 
१७/२०१५-१६ अ वये, भाग .३८ म ये मु यालय तरावर डांबर  र यांची 
दु तीची कामे करणे (सन २०१४-१५) मे.एच.सी. कटार या 
(िन.र. .१९,५८,२१७/- (अ र  र. .एकोणीस लाख अ ठाव न हजार दोनशे 
सतरा फ ) पे ा-२९.२९% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१४,५३,८८८/- 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 मांक-१२८)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/ 
१३/२०१५-१६ अ वये, भाग .६१ म ये मु यालय तरावर डांबर  र यांची 
दु तीची कामे करणे (सन २०१४-१५) मे.एच.सी. कटार या 
(िन.र. .१७,२५,०००/- (अ र  र. .सतरा लाख पंचवीस हजार फ ) पे ा-
२९.२९% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१२,८०,७३५/- 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 मांक-१२९)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/ 
४२/२०१५-१६ अ वये, भाग .६२ गणेशनगर मु लम दफनभुमी संुदरबाग 
पर सरात हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी. 
कटार या(िन.र. .२२,५०,०००/- (अ र  र. .बावीस लाख पं नास हजार फ ) 
पे ा-२९.२९% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१६,७०,५२४/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-१३०)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/ 

५९/२०१५-१६ अ वये, भाग .३८ नेह नगर मधील नुरमोह ला मधील 
ना या या िभंतीची उंची वाढ वणे व ना याचे बेड ंग करणेकामी मे.ह रषकुमार 
रामदास गायकवाड(िन.र. .१४,९९,८७१/- (अ र  र. .चौदा लाख न या नव 
हजार आठशे एकाह र फ ) पे ा-४५.००% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .८,६६,१७६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 

करणे. 
 

वषय मांक-१३१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/ 
८/५८/२०१५-१६ अ वये, भाग .५९ म ये मु यालय तरावर डांबर  
र यांची दु तीची कामे करणेकामी (सन २०१४-१५) मे. ल सी क शन 
ा.िल.पुणे(िन.र. .१६,१०,६४४/- (अ र  र. .सोळा लाख दहा हजार सहाशे 

चौरेचाळ स फ ) पे ा-२९.९५% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .११,८४,६६९/- 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 मांक-१३२)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/ 

३०/२०१५-१६ अ वये, भाग .३८ नेह नगर येथील इनामदार यां या मागील 
ना याची खोली वाढ वणे व िभंतीची उंची वाढ वणेकामी मे.ह रषकुमार रामदास 
गायकवाड(िन.र. .१९,९९,७८५/- (अ र  र. .एकोणीस लाख न या नव हजार 
सातशे पं याऐंशी फ ) पे ा-४५.००% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .११,५४,८७६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 

करणे. 
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वषय मांक-१३३)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/ 
११/२०१५-१६ अ वये, भाग .३९ संत तुकारामनगर मधील थाप य वषयक 
करकोळ दु तीची कामे करणे व संत तुकारामनगर पुतळयाचे थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.ह रषकुमार रामदास गायकवाड(िन.र. .१४,९९,१९८/- 
(अ र  र. .चौदा लाख न या नव हजार एकशे अ ठया नव फ ) पे ा-
३५.९९% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१०,०७,६१८/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन याचेंबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-१३४)मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१५-१६ मधील अ. .१५ 

अ वये भाग . २३ केशवनगर मधील काकडे पाक तालेरा णालय र ता व 
प रसरातील र यावर ल दवाब ी यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी म.ेयश 
इले ोलाईन(िन.र. .१६,९९,५८०/- (अ र  र. .सोळा लाख न या नव हजार 
पाचशे ऐंशी फ ) पे ा-२३.५०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-१३५)मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१५-१६ मधील अ. .६ 

अ वये अ े ीय कायालयतील रावेत कवळे उप वभाग मधील भाग . १८ 
प रसरातील आव यक या चौकाम ये हायमा ट दवे उभारणे व नुतनीकरण 
करणे (सन २०१५-१६) मे.यश इले ोलाईन(िन.र. .९,०६,७४७/- (अ र  
र. .नऊ लाख सहा हजार सातशे स ेचाळ स फ ) पे ा-२१.२७% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-१३६)मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१५-१६ मधील अ. .१६ 

अ वये अ े ीय कायालयतील रावेत कवळे उप वभाग मधील भाग . १९ 
प रसरातील आव यक या चौकाम ये हायमा ट दवे उभारणे व नुतनीकरण 
करणे (सन २०१५-१६) मे.के.पी. इले कल कॉप .(िन.र. .८,९१,९४७/- (अ र  
र. .आठ लाख ए या नव हजार नऊशे स ेचाळ स फ ) पे ा-२८.९९% कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.  
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वषय मांक-१३७)मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१८/३३/२०१४-१५ मधील अ. . ८ 
अ वये, थेरगाव स.नं.९ येथे स या या २० ल  िल. मते या टाक शेजार  
न वन २० ल  िल. मतेची पा याची उंच टाक  बांधणेकामी मे. वजय ह  
साळंुख(ेिन.र. .१,३०,७१,३५९/- (अ र  र. .एक कोट  तीस लाख एकाह र 
हजार तीनशे एकोणसाठ फ ) पे ा-९.९०% जादा) या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .१,४३,६५,४२३/- 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 घे यास मा यता देणेकामी वचार करणे. 

 
वषय मांक-१३८)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/३८/२०१५-१६ अ वये, भोसर  

माशानभूमी मधील जुने वेट ंग शेड पाडून नवे ित ागृह उभारणे व वकास 
कामे करणेकामी मे.सा ी इं जिनयस(िन.र. .२३,०६,५४९/- (अ र  र. .ते वस 
लाख सहा हजार पाचशे एकोणप नस फ ) पे ा-५.००% कमी) या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .२३,००,७८३/- 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 मांक-१३९) मु य लेखा व व  आिधकार  पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िल.यां या 
दनांक –२८/१०/२०१५ चे प ा वये इ. ५ वी ते १० या मोफत बसपास पोट  
८.३३ कोट ची मागणी केलेली आहे. सन २०१५-१६ या शै णक वषातील मनपा 
ह तील मनपा या सव ाथिमक व मा यिमक शाळांतील तसेच खाजगी 
मा यता ा  व ालयामधील व ा याना एकुण बसपास या र कमेएवढ  २५ 
ट के र कम  व ा याकडुन वसुल केली जाणार असुन अशा कारची मोफत 
बस  पास योजना राब वणेस मा यता देणेत आलेली आहे. यानुसार यांनी 
आगाऊ र कम िमळणेबाबत वनंती केली आहे.  सन २०१५ -१६ या शै णक 
वषाम य मनपाह तील इ. ५ वी ते १० मधील व ा याना मनपा माफत मोफत 
बस पास हे पी.एम.पी.एम.एल.माफत वत रत करणेत आलेले आहेत.सदरची बस 
पास योजना ह  पी.एम.पी.एम.एल. माफत राब वणेत आलेली आहे. 
पी.एम.पी.एम.एल. यांनी दवाळ  सणा या पा भुमीवर आगाऊ र कम 
िमळणेकामी वनंती केली आहे.सन २०१४-१५ चा य  खच वचारात घेता 
सन २०१४ -१५ म य ५० ट के र कम मोफत बसपास साठ  आगाऊ अदा 
करणेत आलेली होती परंतु  सन २०१५–१६ या धोरणाम य बदल झालेने व 
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सन २०१४-१५ म ये झालेला य  खच वचारात घेता पी.एम.पी.एम.एल.यांना 
सन २०१५-१६ या शै णक वषातील मोफत बसपास योजनेअतगत व वध 
उप म या लेखािशषातुन आगाऊ र कम .३,००,००,०००/- अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय मांक-१४०)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/ 
१९/१७/२०१५-१६ अ वये, भाग .६३ कासारवाड  मधील अंतगत र यांचे 
डांबर  करण करणेकामी M/S. H C KATARIA (िन.र. .१४,४८,९३२/- (अ र  
र. . चौदा लाख आ ठेचाळ स हजार नऊशे ब ीस) पे ा ३१.६०% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,४०,६२३/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक-१४१)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/ 
१९/१४/२०१५-१६ अ वये, भाग .३८ नेह नगर मधील अंतगत र यांचे 
डांबर  करण करणेकामी M/S. H C KATARIA (िन.र. .१४,९८,९२५/- (अ र  
र. . चौदा लाख अ या णव हजार नऊशे पंचवीस) पे ा ३२.६०% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,६०,७८९/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक-१४२)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/ 
१९/१५/ २०१५-१६ अ वये, भाग .३७ म ये मु यालय तरावर डांबर  
र यांची दु तीची कामे करणे (सन २०१४-१५) कामी M/S. H C KATARIA 
(िन.र. . १६,१४,४६९/- (अ र  र. .सोळा लाख चौदा हजार चारशे एकोणस र) 
पे ा ३१.६०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,५९,५१२/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 

कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-१४३)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/ 
८/१८/ २०१५-१६ अ वये, भाग .५९ मधील मधुबन कॉलनीतील ड .पी. 
मधील र ते वकसीत करणेकामी M/S. Clincy Construction Pvt. Ltd. Pune 
(िन.र. . १६,८०,६७२/- (अ र  र. .सोळा लाख ऐंशी हजार सहाशे बहा र) पे ा 
२९,९५% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,३६,१७६/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक-१४४)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/ 
८/४५/२०१५-१६ अ वये, भाग .३९ संत तुकारामनगर मधील टॉम वॉटर 
/गटर दु तीची कामे करणेकामी M/S. HRISHKUMAR RAMDAS 

GAIKWAD (िन.र. .१४,९७,१७७/- (अ र  र. .चौदा लाख स या नव हजार 
एकशे स याह र) पे ा ४०.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. . ९,४३,२२२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  शत  माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 

वषय मांक-१४५)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/ 
८/४७/ २०१५-१६ अ वये, भाग .४१ गांधीनगर येथील व वध ठकाणचे 
र ते खड करण, बीबीएम व चेस भरणेकामी M/S. Clincy Construction Pvt. 

Ltd. Pune (िन.र. .११,२३,४४२/- (अ र  र. .अकरा लाख तेवीस हजार चारशे 
बेचाळ स) पे ा २४.१९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
८,९४,२६५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  शत  माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक-१४६)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/ 
१९/२६/२०१५-१६ अ वये, भाग .३८ नेह नगर मधील नुरमोह ला मधील 
मोकळे मैदान वकिसत करणेकामी M/S. D D Construction 
(िन.र. .२२,४८,९००/- (अ र  र. .बावीस लाख आ ठेचाळ स हजार नऊश)े 
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पे ा ४६.२०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,७०,४०४/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 

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

वषय मांक-१४७)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/१९/ 
२०/२०१५-१६ अ वये, भाग .६३ म ये मु यालय तरावर डांबर  र यांची 
दु तीची कामे करणे (सन २०१४-१५) कामी M/S. H C KATARIA (िन.र. . 
१६,१४,४६९/- (अ र  र. .सोळा लाख चौदा हजार चारशे एकोणस र) पे ा 
३१.६०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,५९,५१२/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक-१४८)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८ 
/४९/२०१५-१६ अ वये, भाग .३९ संत तुकारामनगर मधील मनपा 
इमारतीची थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.शाईन क शन 
(िन.र. .१४,९८,४१६/- (अ र  र. .चौदा लाख अ या नव हजार चारशे सोळा) 
पे ा ३०.३०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,९६,६१६/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 

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

वषय मांक-१४९)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/ 
७/२०१५-१६ अ वये, भाग .४० म ये मु यालय तरावर डांबर  र याची 
दु तीची कामे करणे (सन २०१४-१५) कामी M/S.Clincy Constrution Pvt. 
Ltd. Pune (िन.र. .१७,६५,८०५/- (अ र  र. .सतरा लाख पास  हजार आठशे 
पाच) पे ा २९.९५% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
१२,९८,७९४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  शत  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 



 46 

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

वषय मांक-१५०)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/ 
२/२०१५-१६ अ वये, भाग .४१ म ये मु यालय तरावर डांबर  र यांची 
दु तीची कामे करणे (सन २०१४-१५) कामी M/S.Clincy Construction Pvt. 
Ltd. Pune (िन.र. .१७,५९,७१५/- (अ र  र. .सतरा लाख एकोणसाठ हजार 
सातशे पंधरा) पे ा २९.९५% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१२,९४,३१४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  शत  माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 

वषय मांक-१५१)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/४/२०१५-१६ अ वये, तळवडे 
आ ण िचखली िसमेवर ल २४ मी. ं द चा ड .पी. र ता वकिसत करणेकामी 
मे. ल सी क शन ा.िल. (िन.र. .२,५२,०९,३२९/- (अ र  र. .दोन कोट  
बाव न लाख नऊ हजार तीनशे एकोणतीस) पे ा ३४.२२% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१,७४,११,८३१/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत  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 मांक-१५२)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२/२०१५-१६ अ वये, 
वेणीनगर चौक ते तळवडे गांव पयतचा २४ मी. ं द चा र ता (उवर त कामे) 

करणेकामी मे. ल सी क शन ा.िल. (िन.र. . २,५२,०९,७१४/- (अ र  
र. .दोन कोट  बाव न लाख नऊ हजार सातशे चौदा) पे ा ३३.९९% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . १,७४,७२,९७९/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत  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. 
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वषय मांक-१५३)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/१/२०१५-१६ अ वये, िचखली 
कुदळवाड  येथील हॉटेल वसावा ते सावता माळ  मंद र पयतचा ३० मी. ं द चा 
ड .पी. र ता वकिसत करणेकामी मे. ल सी क शन ा.िल. 
(िन.र. .२,५२,०९,९२९/- (अ र  र. .दोन कोट  बाव न लाख नऊ हजार नऊशे 
एकोणतीस) पे ा ३३.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
१,७४,११,८३१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  शत  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 मांक-१५४)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/३९/२०१५-१६ अ वये, भाग 
.१ तळवडे म ये आव यक या ठकाणी टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी 

मे.आर.एम. ए टर ायझेस (िन.र. .२२,४०,८७३/- (अ र  र. .बावीस लाख 
चाळ स हजार आठशे याह र) पे ा ४९.०७% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .११,९८,३४०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  शत  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 कामाचे आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक-१५५)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/७३/२०१५-१६ अ वये, भाग 
.३ िचखली मोरेव ती मधील व ननगर  हौ. सोसा., गोकूळ हौ. सोसा. 

कृ णाई हौ. सोसा. मधील उवर त ठकाणी कॉ ट पे ह ंग लॉक करणेकामी 
मे.आर.एम. ए टर ायझेस (िन.र. .२२,४०,४७८/- (अ र  र. .बावीस लाख 
चाळ स हजार चारशे अ याह र) पे ा ४०.०७ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१४,०९,८५४/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत  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 कामाचे आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक-१५६)मनपा या व ुत मु य कायालयाक डल िन.नो. .३/२०१५-१६ मधील अ. .१ 
अ वये, . .५२ अंतगत काटेव ती, पांढरेव ती येथील र यावर ल दवाब ी 
यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी मे.हसन इले कल इं ज. (िन.र. . 
१२,६७,५६०/- (अ र  र. .बारा लाख सदुस  हजार पाचशे साठ फ ) पे ा 
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३०.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक-१५७)मनपा या व ुत मु य कायालयाक डल िन.नो. .३/२०१५-१६ मधील अ. .३ 
अ वये, . .२२ िचंचवडगांव मधील पवनानगर, र हर ु र यावर व 
पर सरातील र यावर ल दवाब ी यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी मे.ओम 
एकदंताय इले कल (िन.र. .८,६३,७३०/- (अ र  र. .आठ लाख से  हजार 
सातशे तीस फ ) पे ा ३३.३३ कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक-१५८)मनपा या व ुत मु य कायालयाक डल िन.नो. .३/२०१५-१६ मधील अ. .६ 
अ वये, . .२१ दळवीनगर व उ ोगनगर पर सरातील र यावर ल दवाब ी 
यव थचेे नुतनीकरण करणेकामी मे.ओम एकदंताय इले कल (िन.र. . 
९,६७,५०५/- (अ र  र. .नऊ लाख सदसु  हजार पाचशे पाच फ ) पे ा 
३३.५५% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक-१५९)मनपा या व ुत मु य कायालयाक डल िन.नो. .३/२०१५-१६ मधील अ. .५३ 
अ वये, . .५३ भाऊसाहेब नगर व पर सर मधील अंतगत जी.आय. 
आ टोगोनल पोल उभारणी क न दवाब ी यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी 
मे.हसन इले कल इं ज. (िन.र. .१२,६७,५६०/- (अ र  र. .बारा लाख सदुस  
हजार पाचशे साठ फ ) पे ा ३०.७५% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक-१६०)मनपा या व ुत मु य कायालयाक डल िन.नो. .३/२०१५-१६ मधील अ. .१६ 
अ वये, . .५० दगडू पाट लनगर अंतगत जी.आय. आ टोगोनल पोल उभारणी 
क न दवाब ी यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी मे.हसन इले कल इं ज. 
(िन.र. .१२,६७,५६०/- (अ र  र. .बारा लाख सदुस  हजार पाचशे साठ फ ) 
पे ा ३०.९०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक-१६१) मनपा या व ुत मु य कायालयाक डल िन.नो. .३/२०१५-१६ मधील अ. .२० 
अ वये, . .५१ संतोषनगर अंतगत जी.आय. आ टोगोनल पोल उभारणी क न 
दवाब ी यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी मे.हसन इले कल इं ज. 
(िन.र. .१२,६७,५६०/- (अ र  र. .बारा लाख सदुस  हजार पाचशे साठ फ ) 
पे ा ३०.७५% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-१६२)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/६३/२०१५-१६ अ वये, भाग 
.३६ लांडेवाड  मधील ल ढेनगर येथे ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणे कामी 

मे.सुयोगराज क शन (िन.र. .२३,३१,५३६/- (अ र  र. .तेवीस लाख 
एकतीस हजार पाचशे छ ीस) पे ा २९.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .१७,१३,९२४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  शत  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 कामाचे आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक-१६३)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२८/२/२०१५-१६ अ वये, भाग 
.५७ पंपळेगुरव येथील अंतगत व मु य र यांचे हॉटिम स प दतीने 

डांबर करण करणेकामी मे.अजवानी इं ा. ा.ली. (िन.र. .४,६६,८५,३४१/- (अ र  
र. .चार कोट  सहास  लाख पं याऐंशी हजार तीनशे ए केचाळ स) पे ा 
३५.४६% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . ३,१६,३७,२५५/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत  
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 मांक-१६४)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८ 
/१६/२०१५-१६ अ वये, भाग .३९ म ये मु यालय तरावर डांबर  र यांची 
दु तीची कामे करणे (सन २०१४-१५) कामी M/S. H C KATARIA (िन.र. . 
१९,५८,२१७/- (अ र  र. .एकोणीस लाख अ ठाव न हजार दोनशे सतरा) पे ा 
२९.२९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . १४,५३,८८८/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक-१६५)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/ 
५७/२०१५-१६ अ वये, . .६१ दापोड  मधील संडास मुता-या देखभाल 
दु तीची कामे करणेकामी M/S. VIDHYA ENTERPRISES 
(िन.र. .१०,५०,०००/- (अ र  र. .दहा लाख प नास हजार) पे ा २६.९९% 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,०४,९३५/- पयत काम क न 
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घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक-१६६)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/ 
३६/२०१५-१६ अ वये, . .४० म ये करकोळ दु तीची व देखभालीची कामे 
करणेकामी M/S. autocal systems (िन.र. .२४,४७,०४०/- (अ र  र. .चो वस 
लाख स ेचाळ स हजार चाळ स) पे ा ४०.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .१५,४१,६३५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  शत  माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक-१६७)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/१९/ 
३५/२०१५-१६ अ वये, . .३८ नेह नगर म ये फुटपाथ दु तीची कामे 
करणेकामी M/S. D D CONSTRUCTION (िन.र. .१४,९९,५५९/- (अ र  र. . 
चौदा लाख न या नव हजार पाचशे एकोणसाठ) पे ा ४६.२०% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,४७,१०१/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक-१६८)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/ 
२०/२०१५-१६ अ वये, . .६२ फुगेवाड  गावठाण अंतगत पाथवेवर कॉ ट 
पे ह ंग व गटर इ याद  थाप य वषयक कामे करणेकामी M/S. n c 

construction  (िन.र. .७,५०,०००/- (अ र  र. .सात लाख प नास हजार) 
पे ा ३९.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४,२२,५७९/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 

कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-१६९)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/१९/ 
४/२०१५-१६ अ वये, . .३८ नेह नगर मधील दफनभुमी मधील ईदगाह 
मैदानावर पे ह ंग लॉक बस वणेकामी M/S. D D CONSTRUCTION 
(िन.र. .१४,९७,०४०/- (अ र  र. .चौदा लाख स या नव हजार चाळ स) पे ा 
४६.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,४८,८२२/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक-१७०)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/१९ 
/३२/२०१५-१६ अ वये, . .६२ म ये मु यालय तरावर डांबर  र यांची 
दु तीची कामे करणे (सन २०१४-१५) कामी M/S. SHREE GANESH 

CONSTRUCTION (िन.र. .१७,२५,०००/- (अ र  र. .सतरा लाख पंचवीस 
हजार) पे ा ३०.९०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
१२,५१,५७३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  शत  माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 

वषय मांक-१७१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे नाव माट िसट  योजनेत रा य शासनामाफत 
शासन तरावर समा व  करणेचे अनुषंगाने जाह र झाले नंतर मा.आयु सो 

यांनी सव मा.नगरसद यांची िमट ंग द.१४.०७.२०१५ रोजी आयोजीत केली होती, 
सदर सभेत सव नगरसद यांना व छ भारत िमशन अमृत, हाऊसींग फॉर ऑल, 
माट िसट  इ योजनांची स व तर मा हती िमळणेचे ीने पु तीका या 
वभागाकडुन तयार करणेत आली होती  मा.आयु  यांचे िनदशानुसार सव 
स माननीय नगरसद यांना सव काय मां या आ ण क पां या माह तीची एक 
एक त देणे बाबत कळ वले होते. सदरचे कामकाज तातड चे अस याने आ ण 
एव या ती वभागा या ंटरवर कमी वेळेत काढतायेणे श य नस यामुळे 
ंट ग बाहे न क न यावे लागणार होते. तसेच सदर कामाची तातड  वचारात 

घेता मे.जय गणेश ऑफसेट यांचे मनपा या म यवत  भांडार वभागम ये 
छपाइचे काम पुण झालेले होते. यामुळे मे. जय गणेश ऑफसेट यांचे कडुन 
दरप क मागवुन घेऊन १  ती नग या माणे ंट ंगचा दर िन त करणेत 
आला एकुण १६५००० ती ंट ंग क न घेणेत आ या आहेत. याचे बल . 
९०२  दनांक १०.०८.२०१५ र. . १,७३,२५०/- सादर केले आहे. सदरचे 
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कामकाज तातड चे अस याने दर अंितम क न काम पूण क न घेणेत आलेले 
आहे तर  सदर या कामास काय र मा यता घेणे आव यक आहे यांनतरच 
बल आदायगी बाबत कायवाह  करता येणे श य होईल. सदरचे कामकाज 
तातड चे अस याने िन वदा न माग वता  करारनामा न करता थेट प दतीने 
करणेकामी महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ५/२/२ माणे 
काम करणेत आले आहे. सदरचे कामकाज थेट प दतीने कामाची तातड  असले 
कारणाने क न घे यात आलेले आहे. यास एकुण खच र. .१,७३,२५०/- एवढा 
झालेला अस याने सदर या खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय मांक:-१७२)मा.आयु  सो यांचेकड ल प रप क .भू ज/१/का व/१५६/२०१३ दनांक 
२०/०४/२०१३ अ वये महानगरपािलकेचे जागा, िमळकती व इतर िमळकतींचे ११ 
म हने कालावधीपयत वाटत कर याचे व  अट मांक ३ नुसार करारनामा क न 
ितवष १२.५% भाडेवाढ करणेत येऊन पुढ ल  मुदतवाढ दे याचे अिधकार 
े य अिधकार  यांना दे यात आले आहेत. कै. पांडुरंग काळभोर सभागृहातील 
कचन मोजमाप ४८० चौरस फुट असुन मा.उप.संचालक नगररचना यांचेकड ल 
प  . नगररचना/अ-२/२४/२०१३ दनांक ०७/०३/२०१३ अ वये ित चौरस 
फूट र. . १६.७१ इतका दला आहे. यानुसार दनांक १/०७/२०१३ ते 
३१/०५/२०१४ व १/६/२०१४ ते ३०/०४/२०१५ अखेर पयत ितवष  १२.५% 
वाढ क न आदश म हला बचत गट, खराळवाड , पंपर  १८ यांना भाडयाने 
दे यात आले आहे. आदश म हला बचत गट यांचेकडुन दनांक ३०/०४/२०१५ 
अखेर पयतचे भाडे मनपा कोषागरात भ ण घे यात आले आहे. सौ. वाती 
संजय मांढरे अ य  आदश म हला बचत गट खराळवाड  यांनी दनांक 
१७/०८/२०१५ चे वनंती अजा वये आकुड  येथील कै.पांडुरंग काळभोर 
सभागृहातील कचन ११ म हने साठ  भाडयाने दे यात आले होते. याची मुदत 
संपली आहे. तर  तोच हॉल आ हाला पुढ या अकरा म ह यासाठ  हणजेच द. 
०१/०५/२०१५ त ३१/०३/२०१६ पयत भाडयाने (मुदतवाढ) िमळणेकामी वनंती 
अज सादर केला आहे. सौ. वाती संजय मांढरे अ य  आदश म हला बचत 
गट, खराळवाड , पंपर  १८ यांना कै. पांडुरंग काळभोर सभागृहातील कचन 
एकूण ४८० चौरस फूट मािगल मािसक भाडे र. . ९,०२४/- वर १२.५% भाडेवाढ 
हणजेच र. . १,१२८/- वाढ के यास ितमहा भाडे र. . १०,१५२/- X ११ 

म ह याचे भाडे र. . १,११,६७२/- यावर १४% सेवाकर र. . १५,६३४/- आगाऊ 
भ ण घे यात येऊन करारनामा क न ११ म ह याकर ता भाडयाने देणेकामी, व 
िनयमानुसार होणारा िमळकतकर संबंधीतांनी भरणे बंधनकारक राह ल या 
अट वर मुदतवाढ  देणेबाबत वचार करणे. 

वषय मांक-१७३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने द.१९/०८/२०१५ ते द. १९/०९/२०१५ 
चे दर यान नागपंचमी उ सव २०१५, मनपा या व वध सिमती सद यांची 
िनवड, मनपा या अ,ब,क,इ,ड,फ भाग सिम यासंाठ  वकृत सद य िनवड 
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या, करसंकलन वभाग कोहली पॅकस यां या िमळकतीचे हड ओ शु टंग, 
घरकुल सोडत, मनपा या व वध सद य सिमती िनवड या, मा. 
महापौरांमाफत जमन वधापन दना या शभे छा दे याक रता कर यात आलेले 
हड ओ शु टंग, ब ेञीय कायालयाअंतगत न वन अनािधकृत बांधकाम वरोधी 

कारवाई, नािशक फाटा झोपडप ट  धारकांसाठ  घरकुल सोडत, मनपा या व वध 
वकास कामांचे उ ाटन व भुमीपुजन, ब ेञीय कायालयाअंतगत अनािधकृत 
बांधकाम वरोधी कारवाई, अ ेञीय कायालया अंतगत अनािधकृत बांधकाम 
वरोधी कारवाई, पालकमं ी ी. िगर ष बापट यांची खासदार, आमदार व 
पािलके या अिधकार  व पदािधकार  यां या समवेत घेतलेली बैठक, फ ेञीय 
कायालयाअंतगत अनािधकृत बांधकाम वरोधी कारवाई व वध सिमती अ य  
िनवड, ड ेञीय कायालयाअंतगत अनािधकृत बांधकाम वरोधी कारवाई इ. 
 संदभाचे हड ओ शु टंग कर यात आलेले आहे. हड ओ शु टंगचे काम मे. 
दशन ड जटल हड ओ ाफ , सांगवी, पुणे - २७ यां याकडून क न घे यात 
आलेले आहे. याकर ता र. . ५४,६००/- इतका खच आला असून यास 
काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय मांक-१७४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वकास कामांची/ क पांची ए रयल 
फोटो ाफ , हड ओ ाफ  व िचञ फत तयार करणेसाठ  मे. िनलेशा फ मस 
पंपर  पुणे -१७ यांना कामाचे आदेश दे यात आले होते. मे. िनलेशा फ मस 
यांनी तावासोबत जोडले या पञ अ मधील २५ वकास कामांची / 
क पांची ए रयल फोटो ाफ  व हड ओ ाफ  काढून ७ ते १० िमिनटांची 

मराठ  व इं जी या दोन भाषेम ये िचञ फत तयार क न दलेली आहे. सदरचे 
काम एका क पासाठ  र. .३२,०००/- या दरानुसार एकूण २५ क पांसाठ  
र. .८,००,०००/- एवढा खच आला असून पैक  र. .४,८०,०००/- चे खचास मा. 
थायी सिमतीने ठराव . ११४७४ द.१२/५/२०१५ रोजी मा यता दलेली 

आहे. सबब, वाढ व र. .३,२०,०००/-चे खचास काय र मा यता घेणेस व 
यापुढे वाढ होणा-या क पांची िच फ त कर यासाठ  येणा-या य  खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय मांक-१७५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  . थाप य/फ/HO/७/३३ 
/२०१५-१६ अ वये भाग .२ वेणीनगर येथील हे ेवाड  मधील खड  
मू मीकरण व बी.बी.एम प दतीने र ते करणेकामी  मे. ऑटो कल िस ट म 
िन.र. : २०,९७,५१८/- ( अ र  वीस लाख स या णव हजार पाचशे अठरा) 
पे ा ४१.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. . १२,९७,२१०/-  
पयत काम क न घेणेस  तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसुल 
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करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने  याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक-१७६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  .२२/३१/२०१५-१६ अ वये भाग 
.१ तळवडे- पीनगर भागातील अ जं यतारा घारजाई मं दर, पीनगर, 

नविनमाण माऊली, ारका सर वती भागातील इंटरलॉ कंग लॉक बस वणेकामी  
मे. फु ल रामचं  जाधव  िन.र. . २२,४०,४७८/- ( अ र  बावीस लाख 
चाळ स हजार चारशे अ याह र) पे ा ४९.५५%  कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. . ११,८६,८३७/-  पयत काम क न घेणेस  तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ / घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन कामाचा आदेश देणेत आला अस याने  याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय मांक-१७७)मनपाचे गणवेश देय कमचा-यांना पावसाठ  फुलसाईज गमबुट खरेद कामी 
िन वदा सुचना .१३/२०१५-१६ अ वये ऑनलाईन िस द करणेत आली होती. 
ा  िन वदेमधील म.ेशहा दस, पुणे यांचेकड ल DUCK BACK  कंपनीचे 

फुलसाईज गमबुट २४७० जोड एकूण र. .१८,२७,८००/- ा  लघु म दराने 
खरेद  करणेस व याकामी येणा-या खचास, यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय मांक-१७८)  JNNURM योजनेसाठ  सन २०१०-११ म ये थािनक िनधी लेखाप र ण 
करणेत आलेले आहे. याअंतगत अहवाला या अनुषंगाने लोक लेखा सिमती 
(PAC)समोर ावया या सा ी या अनुषंगाने मा. धान सिचव, नगर वकास 
वभाग, मं ालय, मंुबई येथे द.१४/०९/२०१५ रोजी बैठक आयो जत करणेत 
आली होती. मा. धान सिचव यांनी, सा  देणेकामी तयार केलेले "Parawise 

अिभ ाय" मा.AGनागपुर यांचेकडून Vet क न घेणे आव यक होते. मा. धान 
सिचव, नगर वकास वभाग, मं ालय, मंुबई यांनी मा.आयु  यांचेमाफत 
महारा ातील महानगरपािलका व नगरपािलका यांचे सन २०१०-११ साठ या 
लेखाप र णा या अनुषंगाने  Parawise अिभ ाय नागपुर येथील 
मा.महालेखाकार (CAG)यांचेकडे सम  जावून Vet करणेस कायकार  अिभयंता 
ी.रामदास तांबे यांना आदेश दले. याअनुषंगाने कायकार  अिभयंता 
ी.रामदास तांबे व किन  अिभयंता ी.िशवकुमार वालवंशी तातड ने 
द.१७/०९/२०१५ रोजी सायं. ६.०० वा. वमानाने नागपुर येथे पोहोचले होते. 
व द.१८/०९/२०१५ ते २१/०९/२०१५ पयत मा.महालेखाकार (CAG)यांचे 
कायालयात उपरो  माणे Vetting करणेकामी कायरत होते. सदर ठकाणचे 
काम संपलेनंतर द.२१/०९/२०१५ रोजी सायं. ९.४० वा. वमानाने परत पुणे 
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येथे मु कामी आल.े सदर कालावधीत वमानाने नागपुर येथे जा याचा खच 
र. .१५,८०६/- व ये याचा खच र. .१५,२०४/- तसेच हॉटेलमधील राह याचा 
व जेवणाचा खच र. .१३,१२५/- असा एकूण र. .४४,१३५/- एवढा खच 
झालेला आहे. मा.महालेखाकार (CAG) वभागाने द.०८/१०/२०१५ रोजीची 
PAC (Public Account Committee) बैठक द.३०/०९/२०१५ रोजी असलेचे 
कळ वलेनेमा.आयु  यांनी ी.रामदास तांबे यांना द.२३/०९/२०१५ रोजी 
तातड ने नागपुरला जावून Vettingचे उव रत काम करणेबाबत आदेश दले.  
याअनुषंगाने कायकार  अिभयंता ी.रामदास तांबे व किन  अिभयंता 
ी.िशवकुमार वालवंशी द.२४/०९/२०१५ रोजी तातड ने स.७.३५ वा. 
वमानाने नागपुर येथे गेले होते. व द.२४/०९/२०१५ ते २५/०९/२०१५ रोजी 
मा.महालेखाकार (CAG)यांचे कायालयात वषयां कत काम संपवून 
द.२५/०९/२०१५ रोजी रा ी ८.४० वा. वमानाने परत पुणे येथे मु कामी 
पोहोचले. या दर यान नागपुर येथे जा याचा खच र. .२३,८४०/- व ये याचा 
खच र. .७,२८६/- व नागपुर येथे हॉटेलम ये राह याचा व जेवणाचा खच 
र. .६,१६३/- असा एकूण र. .३७,२८९/- एवढा खच झालेला आहे.  सदरचा 
झालेला खच र. .४४,१३५/- व र. .३७,२८९/- असा एकूण खच 
र. .८१,४२४/- एवढा किन  अिभयंता ी.िशवकुमार वालवंशी यांनी केलेला 
असून यांना देणे आव यक अस याने सदरचा खच मा हती व तं ान 
वभागाकड ल JNNURM Common Fund मधुन  करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय मांक-१७९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/४२/२०१५-१६ अ वये, भाग 
.२० पवनानगर व आबासाहेब िचंचवडे औ ोिगक वसाहतीम ये ठक ठकाणी 

पॅचवक प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन ा.िल. पुणे 
(िन.र. .१७,५०,७४७/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सातशे 
स ेचाळ स फ ) पे ा-२९.९५% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१२,८७,७१८/- 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 मांक-१८०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०४/४५/२०१५-१६ अ वये, कै. 
दगडोबा चौक, ान दप कॉलनी ते िचंतामणी चौकापयत र याचे ं द करण 
क न डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन ा.िल.पुणे 
(िन.र. .२४,९२,५१७/- (अ र  र. .चौवीस लाख यो नव हजार पाचशे सतरा 
फ ) पे ा-२९.९५% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
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र. .१८,३३,३०९/- 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 याच ेअवलोकन 

करणे. 

वषय मांक-१८१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०४/५०/२०१५-१६ अ वये, भाग 
.५३ वाकड येथील र यावर ल चर खडयांची बी.बी.एम.खड मु माने व 

हॉटिम स प दतीने दु तीची कामे करणेकामी मे. ल सी क शन 
ा.िल.पुणे (िन.र. .२१,००,८२३/- (अ र  र. .एकवीस लाख आठशे तेवीस 

फ ) पे ा-२९.९५% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१५,४५,२०८/- 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 मांक-१८२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०४/६१/२०१५-१६ अ वये, भाग 
.२१ दळवीनगर भागातील ख डे ेचस हॉटिम स प दतीने बुज वणेकामी 

मे. ल सी क शन ा.िल.पुणे(िन.र. .२१,००,४२१/- (अ र  र. .एकवीस 
लाख चारशे ऐकवीस फ ) पे ा-२९.९५% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .१५,४४,९१२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 

करणे. 

वषय मांक-१८३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०४/६८/२०१५-१६ अ वये, भाग 
.२० िचंचवडेनगर मधील ख डे ेचस बी.बी.एम. प दतीने दु त करणेकामी 

मे. ल सी क शन ा.िल.पुणे(िन.र. .२३,३४,१२१/- (अ र  र. .तेवीस 
लाख चौतीस हजार एकशे ऐकवीस फ ) पे ा-२९.९५% कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१७,१६,८०४/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
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अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय मांक-१८४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०४/७३/२०१५-१६ अ वये, भाग 
.२० िचंचवडेनगर म ये ख डे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 

मे. ल सी क शन ा.िल.पुणे(िन.र. .२०,९९,३४९/- (अ र  र. .वीस 
लाख न या नव हजार तीनशे एकोणपं नास फ ) पे ा-२९.९५% कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१५,४४,१२४/- 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 करण.े 

वषय मांक-१८५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०४/७४/२०१५-१६ अ वये, भाग 
.५२ म ये र यावर ल ख डयांची बीबीएम प दतीने दु तीची कामे 

करणेकामी मे. ल सी क शन ा.िल.पुणे(िन.र. .२१,००,६९६/- (अ र  
र. .एकवीस लाख सहाशे शहा नव फ ) पे ा-२९.९५% कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१५,४५,११४/- 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 करण.े 

वषय मांक-१८६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०४/०४/२०१५-१६ अ वये, भाग 
.५३ वाकड येथे मनपा या क पटेव ती शाळा, वाकड गावठाण शाळा, 

भुमकर व ती शाळा, इमारती या वग खो याचे रंगरगोट चे काम करणेकामी 
मे.अिनकेत एंटर ायझेस ो.अिनकेत सी. नाणेकर (िन.र. .१८,२०,७१९/- 
(अ र  र. .अठरा लाख वीस हजार सातशे एकोणीस फ ) पे ा-२९.९९% 
कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१३,३८,४२०/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-१८७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  .०४/०५/२०१५-१६ अ वये भाग 
.२० र टन कॉलनी म ये ठक ठकाणी हॉटिम स प तीने डांबर करण 

करणेकामी  मे. ल सी क शन ा.िल. िन.र. . १७,५०,७४७/- (अ र  
सतरा लाख प नास हजार सातशे स ेचाळ स) पे ा २९.९५% कमी या 

 ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१२,८७,७१८/- पयत काम क न घेणेस  
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन कामाचा आदेश देणेत आला अस यान े याचे अवलोकन 
करणे. 

वषय मांक-१८८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  .०४/०७/२०१५-१६ अ वये भाग 
.२० िचंचवडेनगर मधील ता यात आलेले र ते खड मु म क न बीबीएम 

करणेकामी  मे. ल सी क शन ा.िल. िन.र. . २१,००,४९९/- (अ र  
एकवीस लाख चारशे न या णव) पे ा २९.९५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .१५,४४,९७०/- पयत काम क न घेणेस  तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने  याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक-१८९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  .०४/१३/२०१५-१६ अ वये भाग 
.५२ येथील र यावर ल चर ख यांची खड मु माने व बी.बी.एम. प तीने 

दु तीची कामे करणेकामी  मे. ल सी क शन ा.िल. 
िन.र. .२०,९८,९१९/- (अ र  वीस लाख अ या णव हजार नऊशे एकोणीस) 
पे ा २९.९५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१५,४३,८०७/- 
पयत काम क न घेणेस  तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने  याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक-१९०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  .०४/२९/२०१५-१६ अ वये भाग 
.२१ दळवीनगर भागात हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी  

मे. ल सी क शन ा.िल. िन.र. .२३,३०,५९८/- (अ र  तेवीस लाख 
तीस हजार पाचशे अ या णव) पे ा २९.९५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .१७,१४,२१३/- पयत काम क न घेणेस  तसेच िनयमानुसार 
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व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने  याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक-१९१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  .०४/३०/२०१५-१६ अ वये भाग 
.२० िशवनगर म ये गणेशमं दर ते गायकवाड लोअर ते साई मं दर ते जय 

गणेश कॉलनी पयतचा र ता हॉटिम स डांबर करण करणेकामी  मे. ल सी 
क शन ा.िल. िन.र. .२४,५१,८५२/- (अ र  चोवीस लाख ए काव न 
हजार आठशे बाव न) पे ा २९.९५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .१८,०३,३९८/- पयत काम क न घेणेस  तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने  याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक-१९२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  .०४/३१/२०१५-१६ अ वये भाग 
.२० साईराम कॉलनीम ये व इतर िशवनगर  मधील कॉलनीम ये हॉटिम स 

प तीने डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन ा.िल. 
िन.र. .१७,५०,७४७/- (अ र  सतरा लाख प नास हजार सातशे स ेचाळ स) 
पे ा २९.९५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१२,८७,७१८/- 
पयत काम क न घेणेस  तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने  याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक-१९३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  .०४/३९/२०१५-१६ अ वये भाग 
.२० िचंचवडेनगर प रसरातील यश फिनचर,साईराम  कॉलनी इ. ता यातील 

र ते हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी  मे. ल सी क शन 
ा.िल. िन.र. .२४,९२,५१७/- (अ र  चोवीस लाख या णव हजार पाचशे 

सतरा) पे ा २९.९५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१८,३३,३०९/- पयत काम क न घेणेस  तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने  याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-१९४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  .०४/४०/२०१५-१६ अ वये 
िचंचवडेनगरम ये िचंचवडे फाम प रसरातील र ते बीबीएम करणेकामी  
मे. ल सी क शन ा.िल. िन.र. .२३,३२,७३९/- (अ र  तेवीस लाख 
ब ीस हजार सातशे एकोणचाळ स) पे ा २९.९५% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .१७,१५,७८८/- पयत काम क न घेणेस  तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन कामाचा आदेश देणेत आला अस याने  याचे अवलोकन 
करणे. 

वषय मांक-१९५) म.न.पा दवाखाने/ णालयासाठ  आव यक औषध/ेसा ह यखरेद  साठ , दोन 
वषासाठ  (सन २०१४-१५ व २०१५-१६) ई िन वदा .४/१,४/२,४/३,४/४ व 
४/५ िस  क न दर मागवले होते.िन वदाधारक S.K.Surgical यांनी िन वदा 
.४/१ Allopathic Medicine Purchase, मधील Cap 

Amox500mg+ciauvinic acid 125mg आ ण िन वदा . ४/२ Surgical 

item Purchase मधील Disposable Gloves (sterile) No 6,6.5,7.7.5 & 8 
यांचे भरलेले दर चुक चे असलेने व िन वदा  ४/५ homeopathy Medicine 

Purchase साठ  एक ह  िन वदाधारक न आ या मुळे मा.लेखापर क यांचा 
अिभ ाय व मा.आयु  यांचे मा यतेने नवीन िन वदा िस करनेत आली होती. 

प ह या ट यात आव यक औषध/ेसा ह यासाठ  गुणा मक या 
चांगली औषधे ा  हावीत यासाठ  िन वदाधारकाकडून कंपनी नाव न दणी 
करणेची नोट स म.न.पा या जा हरात रोटेशन िनयमा नुसार दले या 
वृतप ाम ये दनांक २३/६/२०१५ ते २९/६/२०१५ िस  करणेत आली होती. 
या नुसार िस  करणेत आले या तीन िन वदासाठ  अनु मे ६/१ साठ  १० 

िन वदाधारक, ६/२ साठ  ७ िन वदाधारकानी कंपनीचे अिधकृत व ते 
असलेबाबतची प े सादर केली मा. आयु सो. यांचेकडून मा य आदेशानुसार 
गठ त ‘औषधे िन वदा सिमतीने’ ा  कंप याच े गुणव े या आधारावर ३५ 
कंप याची िनवड केलेली आहे. 

िन वदे या दुस-या ट यात िनवड झाले या कंप या कंवा यांचे 
अिधकृत व ते यांना औषधे/सा ह याचे दर online भारणे कमी 
द.२९/७/२०१५ ते १४/८/२०१५पयत मुदत देणेत आली होती.याम ये १५ 
िन वदाधारकानी िन वदा भरली असून ा  लघुतम दरानुसार िन वदा . ६/१ 
क रता म.कोठार  मेड कल अँड स जकल, पंपर  यांनी सादर केलेले दर 
१९.२२%कमी व िन वदा . ६/२ क रता म.अं बका ग हाउस पुणे यांनी 
सादर केलेले दर १३.६७%इतके कमी आहेत. िन वदा दरानुसार होणारा खच हा 
र. .५३,४१,७२५/- औषधेखरेद  लेखािशषातून भाग वणेत येणार अस याने 
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औषध खरेद  ई िन वदा सूचना .६ चे अंतगत िन वदा .६/१ व ६/२ चे 
ा  लघु म दर वकृत क न येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

 
वषय मांक-१९६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  .४४/२०/२०१४-१५ अ वये भाग 

.१६ म ये ेनेज, व ुत व पा.पु. वभागाने खोदले या र ते व काँ ट 
बी.बी.एम. क न हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी मे. ी गणेश 
क शन िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा 
२५.५०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१०,९५,५८८/- पयत 
काम क न घेणेस  तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने  याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक-१९७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस अंतगत उपल ध िनधीतुन घनकचरा  
यव थापनाचे व वध क प राब वणेत येत आहेत. याम ये घरोघरचा कचरा 
गोळा करणेकामी Tata Ace वाहने उपल ध करणेत आली आहेत. नाग रकांना 
ओला व सुका कचरा वेगवेगळा साठ वणेची सवय लागून अशा कारे वेगवेगळा 
केले या कच-यावर या क न यापासून मु यिनिमती व कमीत कमी 
कचरा डेपोपयत वाहुन नेला जावा व यासाठ  होणा-या खचात बचत हावी हा 
उ ेश आहे. याबाबत नाग रकांम ये मो या माणावर जनजागरण होणे 
आव यक आहे. यासाठ  म.न.पा. चे ६४ भागांम ये कचरा अलगीकरणाबाबत 
जनजागरण मो हम राब वणे व ६ भागांम ये ायोिगक त वावर “शु य 
कचरा भाग” क प राब वणेकामी आरो य वभागामाफत दनांक 
१२/८/२०१४ रोजी जा हर िनवेदन िस  क न या े ात काम करणा-या 
सं थांकडून ताव (Expression Of Interest) माग वणेत आले होते. 
यानुसार (१) संत गाडगेबाबा वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था व (२) मे. 

जनवाणी या दोन सं थांचे ताव ा  झाले आहेत. सदर तावांची तपासणी 
क न मे. जनवाणी (मराठा चबर ऑफ कॉमस, इंड ज अँड अँ ीक चर 
यांचेशी सल न सं था) यांनी सादर केलेला ताव, यांचा पुणे म.न.पा. येथे 
स या चालू असले या कामाचा अनुभव व यांची याकामी येणा-या खचापैक  
२५% र कमCSR (Corporate Social Responsibility) चे मा यमातुन 
उभारणेची तयार  या बाबी वचारात घेवून स या योिगक त वावर म.न.पा. 
चे ६ े ीय कायालय काय े ातील येक  एक या माणे ६ भागांम ये 
“शु य कचरा भाग” क प राब वणे वचारािधन आहे. यानुसार यांनी 
याकामी सादर केले या तावानुसार १ वष कालावधीसाठ  सदर क प 
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राब वणेकामी मनु यबळ, चार व सार सा ह य यासाठ  र. . ५६,३२,६००/- 
इतका खच अपे त अस याचे कळ वले असून यापैक  २५% हणजेच र. . 
१४,०८,१५०/- र कम CSR (Corporate Social Responsibility) च े
मा यमातुन उभारणेची तयार  दश वलीआहे. उवर त र. . ४२,२४,४५०/- 
महापािलकेस खच करावी लागणार आहे. यानुसार याकामी मे. जनवाणी यांची 
नेमणूक करण,े यांचेशी आव यक अट  / शत चा करारनामा करणे व याकामी 
येणा-या अंदाजे र. . ४२,२४,४५०/- चे खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

वषय मांक-१९८) डॉ. मह  िच  े युरो सजन व डॉ. अपूव पटवधन अ थरोग त  यांना 
मानसेवी त  वै क य अिधकार  पदावर  वायसीएम णालयात दरमहा 
एक त र. . ५,०००/- या मानधनावर आदेशा या दनांकापासून ६ मह ने या 
कालावधीसाठ  नेमणुक देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१९९) ीरोग त  यांचे अज व िशफारशीं वचारात घेता डॉ. र ना दान पा, ीरोग 
त , यांना आकुड   णालयात  व डॉ.संद प भट, ीरोग त   यांना 
मानसेवी त  वै क य अिधकार  पदावर तालेरा णालयात दरमहा एक त 
र. .५,०००/- या मानधनावर आदेशा या दनांकापासून ६ मह ने या 
कालावधीसाठ  नेमणुक देणेबाबत वचार करणे. 

                

वषय मांक-२००) मा हती व जनसंपक वभागातील सन २०१५-२०१६ या अंदाजप काम ये 
अ थायी आ थापना या लेखािशषावर र.  ४०,०००/- अंदाजप क य तरतूद 
करणेत आली होती. द.८/१०/२०१५ अखेर सदर लेखािशषावर र.  ५९१०/- 
इतक  र कम िश लक आहे. तसेच व ावेतनाम ये दर सहा म ह यानंतर  
वाढ होणार अस याने फरकाची र कम व माहे ऑ टोबर २०१५ ते फे ुवार  
२०१५ अखेरचे व ावेतन अदा करणेकामी अंदाजे र. .५०,०००/- ची 
आव यकता अस याने सदरची र कम बोनस तथा सानु ह अनुदान या 
लेखािशषामधील िश लक र. .३,४४,३७५/- मधून र. .५०,०००/- अ थायी 
आ थापना या लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२०१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१२/१९/२०१५-१६ मधील काम . 
०१ अ वये, . .२९ नाना नानी पाक म ये थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.कुबेरा ए टर ायजेस िन.र. .५,६०,२२४/- (अ र  पाच लाख साठ हजार 
दोनशे चोवीस) पे ा २१.२१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .४,६३,४७०/- पयत काम क न घेणेस  तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने  याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-२०२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१२/१९/२०१५-१६ मधील काम . 
०५ अ वये, भाग .२९ इं ायणीनगर येथील आयुवद क वनऔषधी 
उ ानाम ये थाप य वषयक कामे करणेकामी म.ेऍटोकॉल िस ट स ्   
िन.र. .५,६०,२२४/- (अ र  पाच लाख साठ हजार दोनशे चोवीस) पे ा 
२१.२१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .४,६३,४७०/- पयत 
काम क न घेणेस  तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने  याचे अवलोकन करणे. 

  

वषय मांक-२०३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१२/१९/२०१५-१६ मधील काम . 
१० अ वये, भाग .३३ गवळ नगर मधील कै.सखुबाई गबाजी गवळ  
उ ानात दु तीची कामे करणेकामी मे.एम.बी.एंटर ायजेस  
िन.र. .१२,६०,५०४/- (अ र  बारा लाख साठ हजार पाचशे चार) पे ा 
२४.५०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .९,९९,२६५/- पयत 
काम क न घेणेस  तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने  याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२०४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१२/१९/२०१५-१६ मधील काम . 
१३ अ वये, . .२९ मधील मोक या जागेत उ ान वकिसत करणेकामी 
मे.ऍटोकॉल िस ट स ्िन.र. .११,९०,४७६/- (अ र  अकरा लाख न वद हजार 
चारशे शहाह र) पे ा २१.२१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .९,८४,८७५/- 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 कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने  याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२०५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१२/१९/२०१५-१६ मधील काम . 
१५ अ वये, भाग .२९ रामकृ ण मोरे उ ानाम ये थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायजेस  िन.र. .५,६०,२२४/- (अ र  पाच लाख 
साठ हजार दोनशे चोवीस) पे ा २१.२१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .४,६३,४७०/- पयत काम क न घेणेस  तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
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फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२०६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१२/१९/२०१५-१६ मधील काम . 
१९ अ वये, भाग .४ मधील साई कृ ण उ ानाम ये थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.आर.जी. मंगळवेढेकर  िन.र. .१६,८०,६७२/- (अ र  सोळा लाख 
ऐंशी हजार सहाशे बहा र) पे ा २८.७७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .१२,५७,०००/- पयत काम क न घेणेस  तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२०७) मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .१६/१९/२०१५-१६ मधील 
काम . ०२ अ वये, फ े य कायालयातील उव रत उ ानांची थाप य 
वषयक कामे रणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायजेस  िन.र. .१४,००,५५९/- (अ र  
चौदा लाख पाचशे एकोणसाठ) पे ा ३३.५४% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .९,७७,३५२/- पयत काम क न घेणेस  तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२०८) मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .१६/१९/२०१५-१६ मधील 
काम . ०३ अ वये, शाहू नगर येिथल राज ष शाहू उ ानातील युर स ्  
बस वणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायजेस  
िन.र. .१६,८०,६६४/- (अ र  सोळा लाख ऐंशी हजार सहाशे चौस ) पे ा 
३०.३०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१२,२९,९९५/- पयत 
काम क न घेणेस  तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२०९) मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .१६/१९/२०१५-१६ मधील 
काम . ०५ अ वये, शाहू नगर येिथल राज ष शाहू उ ानातील युर स ्  
बस वणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायजेस  
िन.र. .५,६०,२२४/- (अ र  पाच लाख साठ हजार दोनशे चोवीस) पे ा 
३३.५४% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .३,९०,९४१/- पयत 
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काम क न घेणेस  तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२१०) मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .१६/१९/२०१५-१६ मधील 
काम . ०८ अ वये, भाग .२८ येिथल अ त वात असले या उ ानांचे 
नूतनीकरण  करणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायजेस  िन.र. .९,८०,३९२/- (अ र  
नऊ लाख ऐंशी हजार तीनशे या णव) पे ा ३३.५४% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .६,८४,१५०/- पयत काम क न घेणेस  तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 

वषय मांक-२११) मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .१६/१९/२०१५-१६ मधील 
काम . १० अ वये, भाग .३९ मधील संत तुकारामनगर येथील अ य 
सोसायट  उ ान वकिसत करणेकामी मे.एम.बी.एंटर ायजेस  
िन.र. .५,६०,२२४/- (अ र  पाच लाख साठ हजार दोनशे चोवीस) पे ा 
३५.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .३,८२,३५५/- पयत 
काम क न घेणेस  तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झाललेी वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२१२) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१२/२०१५-१६ मधील अ. .३  
अ वये, सन २०१५-१६ साठ  नािशक फाटा येथील भारतर  ज.ेआर.ड .टाटा 
उ डानपुलाची काश यव था, देखभाल व दु ती करणेकामी मे.हसन 
इले कल इं जिनअ रंग  िन.र. .७,७५,२३८/- (अ र  सात लाख पं याह र 
हजार दोनशे अडोतीस) पे ा २६.०१% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२१३) मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .१६/१९/२०१५-१६ मधील 
काम . १४ अ वये, भाग .४० मधील खराळआई उ ानाशेजार  आर ण 
जागेत भराव टाकून वकिसत करणेकामी म.ेकुबेरा एंटर ायजेस  
िन.र. .५,५८,६८६/- (अ र  पाच लाख अ ठाव न हजार सहाशे शहाऐंशी) 
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पे ा ३६.५१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .३,७२,४४५/- 
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 कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- २१४) मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो.   २५/५८/२०१४-२०१५ 

मधील काम .३९ अ वये भाग . ३९ संत तुकारामनगर प रसरामधील 
मनपा उ ानांची देखभाल दु ती व थाप य वषयक कामे करणेकामी  
मे. वनायक एंटर ायजेस िन.र. . ९,०५,४८९/- (अ र  र. .नऊ लाख पाच 
हजार चारशे एकोणन वद) पे ा ३८.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. . ५,८०,०६०/- त काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक- २१५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  . ११/३१/२०१५-२०१६ मधील काम 
.०२ अ वये क भागाअंतगत उ ांनांची थाप य वषयक कामे व देखभाल 

दु ती करणेकामी मे. ा क शन िन.र. .९,३३,७०७/- (अ र  र. . 
नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात फ ) पे ा २९.९९% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . ६,८६,३७२/- त काम क न घेणेस 

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

 

वषय मांक- २१६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  . ११/३१/२०१५-२०१६ मधील काम 
.२४ अ वये क े ीय कायालयातील उव रत उ ांनांची थाप य वषयक 

कामे करणेकामी मे. ा क शन िन.र. . १४,००,५६०/- (अ र  
र. .चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा २९.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. . १०,२९,५५८/- त काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
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यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- २१७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  . ११/३१/२०१५-२०१६ मधील काम 
.२९ अ वये फ भागांतगत उ ानांची थाप य वषयक कामे करणे व 

दु ती देखभाल करणेकामी म.े आर.जी. मंगळवेढेकर िन.र. . १४,००,५६०/- 
(अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा ३०.००% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. . १०,२९,४२०/- त काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-२१८) मनपा या ब े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो.  . १/२७/२०१५-
२०१६ अ वये भाग .५२ म ये ताथवडे गावठाण येथील चेस खड  मु म व 
बीबीएम प दतीने बुज वणेसाठ  िन.र. . ९,३२,५६९/- (अ र  र. . नऊ लाख 
ब ीस हजार पाचशे एकोणस र फ ) पे ा -४१.००%  कमी म.ेपांडूरंग 
इंटर ायजेस या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२१९) मनपा या ब े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो.  . १/१८/२०१५-
२०१६ अ वये भाग .२३ म ये अित मण व अनािधकृत कारवाईसाठ  
मिशनर  व डंपर पुर वणेसाठ  िन.र. .९,३१,४१६/- (अ र  र. . नऊ लाख 
एकतीस हजार चारशे सोळा) पे ा -३६.००%  कमी म.ेसमीर  इंटर ायजेस या 
ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२२०) मनपा या ब े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो.  . १/३२/२०१५-
२०१६ अ वये भाग .५२ येथे र यावर ल ख डे व चर खड  मु म व 
बीबीएम प दतीने बुज वणेसाठ  िन.र. .९,३२,५६९/- (अ र  र. . नऊ लाख 
ब ीस हजार पाचशे एकोणस र) पे ा -४१.००%  कमी म.ेपांडूरंग इंटर ायजेस 
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या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२२१) मनपा या ब े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो.  . १/३९/२०१५-
२०१६ अ वये भाग .४९ मधील िश क सोसायट  नखाते प रसरातील 
पे हंग लॉक बस वणे व दु ती करणेसाठ  िन.र. .९,३२,२३५/- (अ र  
र. . नऊ लाख ब ीस हजार दोनशे प तीस) पे ा -४०.००%  कमी 
मे.एस.बी.सवई या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२२२) मनपा या ब े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/४२/२०१५-
२०१६ अ वये भाग .४९ मधील पवार नगर ४ व ५  म ये पे हंग लॉक 
दु ती व देखभाल करणेसाठ  िन.र. .९,३३,०६९/- (अ र  र. . नऊ लाख 
तेहतीस हजार एकोणस र) पे ा -४१.००%  कमी म.ेएस.बी.सवई या 
ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२२३) मनपा या ब े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो.  . १/४६/२०१५-
२०१६ अ वये भाग .४९ मधील थाप य वषयक कामे करणेसाठ  
िन.र. .९,३३,२६३/- (अ र  र. . नऊ लाख तेहतीस हजार दोनशे ेस  ) 
पे ा -४१.००%  कमी म.ेपांडूरंग इंटर ायजेस या ठेकेदाराकडून काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचे आदेश देणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 
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वषय मांक-२२४) मनपा या ब े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/५९/२०१५-
२०१६ अ वये भाग .४९ कैलासनगर प रसरातील पे हंग लॉकची दु ती 
व इतर थाप य वषयक कामे करणेसाठ  िन.र. .९,३३,०६९/- (अ र  र. . 
नऊ लाख तेहतीस हजार एकोणस र) पे ा -४१.००%  कमी म.ेपांडूरंग 
इंटर ायजेस या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२२५) सन २०१४-१५ चे सुधा रत व सन २०१५-१६चे मुळ अंदाजप कात पाणीपुरवठा 
योजना िनधी या लेखािशषावर र. .६,८०,००,०००/- तसेच पाणीपुरवठा देखभाल 

दु ती या लेखािशषावर र. .२,९०,००,०००/- अशी एकूण र. .९,७०,००,०००/- 
इतक  तरतूद आहे. सदर अंदाजप क तयार करताना अंदाजप कांम ये सव 
चालु, िन वदा कायवाह  व िनयो जत कामाचा अंतभाव कर यात आलेला आहे. 
सव कारची िनयो जत कामे अंदाजप कात समा व  हावीत या ीने बहुतांशी 
कामांना ३ लाख, ४ लाख, ५ लाख अशा तरतूद  ठेव यात आले या आहेत. 
यामुळे चालु कामे, िन वदा कायवाह  कामे व ाधा याने करावयाची िनयो जत 

कामे यांचा वचार क न या या कामांना अंदाजप कानुसार या आिथक वषात 

आव यक तरतूद उपल ध करणे या ीने अंतगत बदल क न तरतूद वग 
करणेचा ताव करणेत आलेला आहे. सदरची अंतगत तरतूद वग करणेचा 

तावास  मा. थायी सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे. सदर कामा या 
तावासोबतच े प -अ मधील नमूद केले या प ास मा यता देणेबाबत 

वचार करणे. 

  
 नगरसिचव 

            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
            पंपर -४११ ०१८ 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/१६३६/२०१५ 
दनांक - ०६/११/२०१५ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव 
 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


