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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरस चव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/१५७१/२०१५ 

दनांक-  ३०/१०/२०१५ 
 

त, 
 

मा............................................, 
सद य, थायी स मती, 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर  - ४११ ०१८.   

 
 

   वषय- पंपर चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची सा ता हक सभा 
दनांक-  ३/११/२०१५ रोजी आयोिजत केले बाबत....  

 
 

महोदय/महोदया, 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची सा ता हक सभा मंगळवार, 

दनांक ३/११/२०१५ रोजी सकाळी ११.०० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील महापौर 

मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  आहे. सोबत सभेची कायप का जोडल  

आहे. सभेस आपण उपि थत रहावे, ह  वनंती. 

 

आपला व वास,ू 

 
नगरस चव 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर - ४११ ०१८. 

 
 

त- १)  सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  

 २)  कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी स मती 

कायप का मांक- १९४ 

दनांक- ३/११/२०१५       वेळ- सकाळी ११.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची सा ता हक सभा मंगळवार, 
दनांक ३/११/२०१५ रोजी सकाळी ११.०० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयोिजत करणेत आल  आहे. सभेत खाल ल कामकाज होईल. 

 

दनांक २७/१०/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१९३)  

सभावृ तांत कायम करणे. 
 

वषय मांक-१) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .३२/२०१३-१४ मधील अ. .१७ अ वये, ड 
भागांतगत . .५३, ५९ व ६० मधील अन धकृत 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 एकोणचाळीस) 
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 ३/११/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-२) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१३/२०१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, 
भाग .३१ दघी व इ याद  ठकाणी अन धकृत बांधकामावर हायराईज म शनर ने 

कारवाई करणेकामी मे.म ते & म ते असो सए स (अंदाजप क य दराने)  या 
ठेकेदाराकडुन  न वदा मंजुर दराने  र. .२७,९६,४७२/- (अ र  र. . स तावीस लाख 
शहा नव हजार चारशे बहा तर) पयत काम क न घेणेस तसेच न वदा अट माणे 
बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या नधार त केले या बे सक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ३/११/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-३) मनपा या थाप य वभागाकडील  न.नो. .अ/मु यालय/HO/२३ म धल अ. .०२ 
अ वये, अ भागातील अ त मण कारवाईसाठ  लागणा-या उंच इमारती पाडणेसाठ  
यं  साम ी पुर वणेकामी मे.ए डफेस इंिज नअर ं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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहू न यांचे 
बरोबर करारनामा क न घे यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ३/११/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
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वषय मांक-४) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/१०/ २०१४-
१५ अ वय,े . ५८ इ याद  ठकाणी अन धकृत बांधकामावर हायराईज म शनर ने 
कारवाई करणेकामी M/S. SANKALP CONSTRUCTION ( न.र. .३७,४६,७५०/- 
(अ र  र. .सदोतीस लाख शेहेचाळीस 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अ धन राहु न 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक ३/११/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 

 

वषय मांक-५) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/१/२०१४-
२०१५ अ वये, . .३८ इ. ठकाणी अन धकृत बांधकामावर हायराईज म शनर ने 
कारवाई करणेकामी मे.एस.एम.क शन ( न.र. .३७,४६,७५०/- (अ र  र. . 
सदोतीस लाख शेहेचाळीस 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 अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक ३/११/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 

 

वषय मांक-६) मनपा या जल नःसारण वभागाकडील न.नो. .४/२१/२०१५-१६ अ वये, वॉड .५४, 
पंपळे नलख येथे उवर त ठकाणी जल नःसारण न लका टाकणे व सुधारणा कामे 
करणेकामी M/S SHREE CONTRACTOR ( न.र. .३२,९९,९७६/- (अ र  र. . 
ब तीस लाख न या नव हजार नऊशे शहा तर) -२९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजुर दराने र. .२४,२५,८२९/- 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा वसुल करण ेबंधनकारक रा हल या अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ३/११/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-७) मनपा या जल नःसारण वभागाकडील न.नो. .४/२५/२०१५-१६ अ वये, वॉड .४६ 
म ये आदशनगर, पवनानगर येथील जल नःसारण वषयक सुधार कामे करणेकामी 
M/S SHREE CONTRACTOR ( न.र. .४३,४९,९९७/- (अ र  र. . ेचाळीस लाख 
एकोणप नास हजार नऊशे स या नव) ३४.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजुर दराने र. .२९,९१,७१०/- 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ३/११/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
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वषय मांक-८)  पंपर  चंचवड महानगरपा लका काय े ातील काह  र यांची साफसफाई व 
व छता यां क प तीने (रोड ि वपर वाहनां दारे) करणेत येत.े याकामी म.न.पा. 

मालक ची VT – 650 मतेची - ४ रोड ि वपर वाहने व VT – 500 मतेची - ५ 
रोड ि वपर वाहने अशी एकूण ९ रोड ि वपर वाहने तसेच ठेकेदार मालक चे २ 
रोडि वपर वाहने कायरत आहेत. यापैक  म.न.पा. मालक ची VT – 650 मतेची - 
४ रोड ि वपर वाहने व VT – 500 मतेची - ४ रोड ि वपर वाहने अशा एकूण 
८रोड ि वपर वाहनांची तसेच ठेकेदार मालक चे २ रोडि वपर वाहनांची कामाची 
मुदत संपत असलेने याकामी २ वष कालावधीसाठ  न याने ठेकेदारांची नेमणूक 
करणेकामी दै. लोकमत, दै. लोकस ता व दै. इं डयन ए स ेस या वृ तप ातुन ई-
न वदा नोट स . २/२०१५-१६ स  क न दरप के माग वणेत आल  होती. 
(म.न.पा. व ठेकेदार वाहने कामगार, इंधन, दु ती/देखभाल व चालन याकामी येणारे 
खचासह) सदर न वदेस अनुस न अ. . १ व अ. .३ चे कामासाठ  खाल ल माणे 
न वदा ा त झा या आहेत 

१)      Truck Mounted Sweeping Machine,  VT – 650 (  म.न.पा. मालक ची ) 

अ. . न वदा धारकाचे नांव 

र ते साफसफाई कामाचा  
अंदाज प क य दर ( ती 
दन ती 
क.मी.)                             
र. . 

र ते साफसफाई 
कामासाठ  सादर 
केलेला न वदा 
दर ( ती दन 
ती क.मी.) 

र. .                    

दर कमी / 
जा त 

 

१ म.े बी. ह .जी. इंडीया ल . ४२३/- २७१.५० (-) ३५.८२ % 

२ म.े डी.एम.ए टर ायजेस ४२३/- ३३३/- (-) २१.२८ % 

३ 
म.े सु मत फॅ स लट ज 
ा.ल . 

४२३/- ३८९/- (-) ८.०४ % 

४ 
म.े ीकृपा स ह सेस 
ा.ल . 

४२३/- ४७३.७६ (+) १२.०० % 

३) Truck Mounted Sweeping Machine , VT – 500 (  ठेकेदार मालक ची ) 

अ. . न वदा धारकाचे नांव 

र ते साफसफाई कामाचा  
अंदाज प क य दर ( ती दन 
ती 
क.मी.)                              
र. . 

र ते साफसफाई कामासाठ  
सादर केलेला न वदा दर 
( ती दन ती क.मी.) 
र. .        

दर कमी / 
जा त 

 

१ मे. बी. ह .जी. इंडीया ल . ५०३/- २९८.५० (-) ४०.६६ % 

२ मे. डी.एम.ए टर ायजेस ५०३/- ४६३/- (-) ७.९५ % 

३ मे. सु मत फॅ स लट ज ा.ल . ५०३/- ५४१/- (+) ७.५६ % 

४ मे. ीकृपा स ह सेस ा.ल . ५०३/- १०७०/- (+)११२.७३ % 

 
ई- न वदा नोट स .२/२०१५-१६ अ वये यां क प तीने म.न.पा. मालक चे रोड 
ि वपर वाहनां दारे अ. .(१) Truck Mounted Sweeping Machine, VT–650 (म.न.पा. 
मालक ची)याकामी तवाहन ती दन ४० क.मी. कामासाठ  मे.बी. ह .जी.इंडीया ल . 
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यांनी सादर केलेला ती क.मी. र. .२७१.५० (अंदाजप क य  रकमेचे ३५.८२ % 
कमी) तसेच अ. .(३) Truck Mounted Sweeping Machine, VT – 500 (ठेकेदार 
मालक ची) याकामी तवाहन ती दन ४० क.मी. कामासाठ  मे.बी. ह .जी. इंडीया 
ल . यांनी सादर केलेला ती क.मी. र. .२९८.५० (अंदाजप क य रकमेचे ४०.६६ % 
कमी) हे दर सवात कमी आहेत. यानुसार याकामी मे.बी. ह .जी. इंडीया ल. लघु तम 
दराचे न वदा धारक यांची २ वष कालावधीसाठ  ठेकेदार हणून नेमणूक करणे, 

यांचेशी कामाचा करारनामा करणे व तावा सोबतच े प –अ नुसार येणा-या 
अपे त/ य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक ३/११/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 

 

वषय मांक-९) दघी गायराण स.नं.७७ येथे १४.२५ हे टर े ावर स यि 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 व याकामी येणा या 
र. .६१,००,०००/- (अ र  र. . एकस ट लाख) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 ( दनांक ३/११/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१०) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .९/५७/२०१५-१६ अ वये, . .४३ म ये 
व वध ठकाणी दशादशक फलक बस वणे व रोड फ नचरची कामे करणकेामी 
मे.भालेराव क शन ( न.र. .१३,९७,३३०/- (अ र  र. .तेरा लाख स या नव 
हजार तीनशे तीस) पे ा ३०.३६ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने 
र. . १०,२१,७५६/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील 
न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत केले या बे सक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहू न यांचे बरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-११) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१०/२५/२०१५-१६ अ वये, . .३१ दघी 
मधील सेवा वा ह यांसाठ  खोदले या र यांची दु ती करणेकामी मे.ि ल सी 
क शन ा.ल . ( न.र. .२१,००,८४०/- (अ र  र. .एकवीस लाख आठशे चाळीस) 
पे ा २९.९५ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .१५,४५,२२०/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या नधा रत केले या बे सक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या 
अट स अधीन राहू न यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१२) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१०/४६/२०१५-१६ अ वये, . .३१ दघी 
मधील डांबर  र यांची द ु ती करणेकामी मे.ि ल सी क शन ा.ल . ( न.र. . 
२१,००,८४०/- (अ र  र. .एकवीस लाख आठशे चाळीस) पे ा २९.९५ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .१५,४५,२२०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
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नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
नधा रत केले या बे सक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहू न यांचे 
बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 

वषय मांक-१३) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१०/७/२०१५-१६ अ वये, . .२९ म ये 
से. .२ व ७ मधील र यांची दु ती करणेकामी मे.एम.पी.धो े क शन ( न.र. . 
१७,९२,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख या नव हजार सातश)े पे ा ४०.०० % कमी) 
या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .११,२९,४०१/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या नधा रत केले या बे सक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  
वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स 
अधीन राहू न यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-१४) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१०/६/२०१५-१६ अ वये, . .२९ इं ायणी 
नगर मधील से. .१, २, ३ व ७ म ये र ते खडीमु म व बी.बी.एम. करणेकामी 
मे.एम.पी.धो े क शन ( न.र. .२२,४०,८९०/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळीस 
हजार आठशे न वद) पे ा ४०.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने 
र. .१४,११,७६१/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत केले या बे सक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहू न यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१५) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .२८/१/२०१५-१६ अ वये, . .५७ पंपळे 
गुरव येथील १८.०० मी. व १२.०० मी. ं द डी.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 ा. ा.ल . ( न.र. .३,७३,४८,२७३/- (अ र  र. .तीन कोट  
याह तर लाख आ ेचाळीस हजार दोनशे याह तर) 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 बे सक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहू न यांचे 
बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१६) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .२४/२७/२०१५-१६ अ वय,े . .२९ इं ायणी 
नगर मधील से. .३ मधील यश गाडन ते पुणे ना शक महामाग दर यानचे 
पर सरातील र यांचे  डांबर करण करणेकामी मे.ि ल सी क शन ा.ल . 
( न.र. .६९,८०,४००/- (अ र  र. .एकोणस तर लाख ऐंशी हजार चारश)े पे ा 
३१.५५% कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .५०,१६,९८८/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ 
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कलमानुसार मटे रयल या नधा रत केले या बे सक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या 
अट स अधीन राहू न यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 

वषय मांक-१७) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .२४/३०/२०१५-१६ अ वये, . .७ च होल  
येथील ताजणेमळा, काळजेवाडी, कोतवालवाडी, पठारेमळा व इतर ठकाणचे अंतगत 
र ते खडीकरण व बीबीएम करणेकामी मे.जयराम क शन, ो. स तश जयराम 
मंगळवेढेकर ( न.र. .४६,६९,०६०/- (अ र  र. .शेहेचाळीस लाख एकोणस तर 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 बे सक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहू न यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१८) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .२४/५/२०१५-१६ अ वय,े . .७ च होल  व 
प रसरातील व वध ठकाणचे मनपा या ता यात आलेले र ते खडीकरण व 
बीबीएमने वक सत करणेकामी मे.जयराम क शन, ो. स तश जयराम 
मंगळवेढेकर ( न.र. .४६,६८,८१८/- (अ र  र. .शेहेचाळीस लाख आडूस ट 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 बे सक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहू न यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-१९) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .९/२३/२०१५-१६ अ वये, . .४४ अशोक 
थएटर येथील श न मंद र, साई चौक व गेलाड चौक प रसरात पे ह ंग लॉकची व 
बंद पाईप गटसची कामे करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.बी.डी. 
यादव ( न.र. .१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सातश)े पे ा 
३२.८९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .१२,३३,६४०/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या नधा रत केले या बे सक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या 
अट स अधीन राहू न यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२०) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ/HO/७/२५/२०१५-१६ अ वये, 
. .११ यमुनानगर मधील फुटपाथला काह  ठकाणी रबर मो डेड लॉक बस वणे 

कामी M/S. K P CONSTRUCTION ( न.र. .१३,९६,१७५/- (अ र  र. .तेरा लाख 
शहा नव हजार एकशे पं याह तर) पे ा ३३.६३ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजूर दराने र. .९,७२,९७३/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व 
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न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत केले या 
बे सक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहू न यांचे बरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२१) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ/HO/७/७३/२०१५-१६ अ वये, 
. .११ यमुनानगर मधील इमारत .१ ते ३४ पे ह ंग लॉक बस वणेकामी M/S. K 

P CONSTRUCTION ( न.र. .१३,९७,९८८/- (अ र  र. .तेरा लाख स या नव हजार 
नऊशे अ ् याऐंशी) पे ा २९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . 
१०,२७,६६८/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत केले या बे सक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहू न यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-२२) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ/HO/७/५/२०१५-२०१६ अ वये, 

भाग .५ कुदळवाडी जाधववाडी भागात पेि हंग लॉक टाकणेकामी M/S. KAPIL 

CONSTRUCTION ( न.र. .११,२०,४४०/- (अ र  र.  अकरा लाख वीस हजार चारशे 
चाळीस फ त) पे ा -३४.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने 
र. .७,६४,८१८/- 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे 
आदेश नगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-२३) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ/HO/७/३९/२०१५-२०१६ अ वये, 

भाग .२ वेणीनगर मधील ता हाणेव ती येथील ओमसाई हौ.सोसा. व 
अ ट वनायक सोसायट  येथे कॉ ट लॉक बस वणेकामी M/S. R.M. 

ENTERPRISES ( न.र. .१३,९९,४६२/- (अ र  र.  तेरा लाख न या नव हजार चारशे 
बास ठ फ त) पे ा -३५.३९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . 
९,४९,४०२/- 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे 
आदेश नगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-२४) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ/HO/७/२०/२०१५-२०१६ अ वये, 

भाग .२८ म ये यशवंतनगर प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी 
M/S.CLINCY CONSTRUCTION Pvt. Ltd. ( न.र. .२१,००,७८२/- (अ र  र.  
एकवीस लाख सातशे याऐंशी फ त) पे ा -२९.९५% कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजूर दराने  र. .१५,४५,१७८/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व 
न वदेतील न वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत केले या 
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बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचे आदेश नगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-२५) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ/HO/७/३८/२०१५-२०१६ अ वये, 

भाग .२८ मासुळकर कॉलनी येथील र ता खोदाईचे चर बुज वणेकामी M/S. 
CLINCY CONSTRUCTION PVT Ltd. ( न.र. .२२,३९,९३३/- (अ र  र.  बावीस 
लाख एकोणचाळीस हजार नऊशे तेहतीस फ त) पे ा -२९.९५% कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने  र. .१६,४७,५२७/- 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहू न 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश नगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 
वषय मांक-२६) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ/HO/७/४५/२०१५-२०१६ अ वये, 

भाग .९ मधील संभाजीनगर येथील मु य र याचे डांबर करण करणेकामी M/S. 
CLINCY CONSTRUCTION PVT LTD ( न.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा 
लाख पाचशे साठ फ त) पे ा -२६.७७% कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने  
र. .१०,७६,९१२/- 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे 
आदेश नगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-२७) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ/HO/७/५२/२०१५-२०१६ अ वये, 

भाग .९ मधील संभाजीनगर येथील एम.ए.जी.एल व वध सेवा वा हनी यांचे चर 
बुज वणे डांबर करण करणेकामी M/S.CLINCY CONSTRUCTION PVT LTD 
( न.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र.  चौदा लाख पाचशे साठ फ त) पे ा -२६.७७% 
कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .१०,७६,९१२/- 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 झालेल  वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन 
राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश नगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-२८) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ/HO/७/८/२०१५-२०१६ अ वये,  

भाग .३ चखल  येथील डांबर  र ते दु तीची अ यावशक कामे करणेकामी M/S. 
H.C. KATARIA ( न.र. .२२,४०,७३७/- (अ र  र.  बावीस लाख चाळीस हजार सातशे 
सदो तीस फ त) पे ा -३०.००% कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मजंूर दराने  र. . 
१६,४६,९४२/- 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 
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कलावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश नगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-२९) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ/HO/७/११/२०१५-२०१६ अ वये, 

भाग .१३ नगडी गावठाण येथील डांबर  र ते करकोळ दु तीची अ यावशक 
कामे करणेकामी M/S H.C. KATARIA ( न.र. .२२,४०,९४८/- (अ र  र.  बावीस लाख 
चाळीस हजार नऊशे अठठेचाळीस फ त) पे ा -३०.००% कमी) या ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजूर दराने  र. .१६,४७,०९७/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व 
न वदेतील न वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचे आदेश नगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-३०) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ/HO/७/१४/२०१५-२०१६ अ वये, 

भाग .४ कृ णानगर येथील शरदनगर भागातील डांबर  र ते करकोळ दु तीची 
अ यावशक कामे करणेकामी M/S H.C. KATARIA ( न.र. .२२,४०,८९६/- (अ र  र. . 
बावीस लाख चाळीस हजार आठश े शहा नव फ त) पे ा -३०.००% कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने  र. .१६,४७,०५९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहू न 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश नगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 
वषय मांक-३१) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ/HO/७/१६/२०१५-२०१६ अ वये, 

भाग .११ यमुनानगर मधील ठाकरे डा संकुल प रसरातील र ते डांबर करण 
करणेकामी M/S H.C. KATARIA ( न.र. .२२,४०,६९३/- (अ र  र.  बावीस लाख 
चाळीस हजार सहाशे या नव फ त) पे ा -३०.००% कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजूर दराने  र. .१६,४६,९०९/- 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचे आदेश नगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-३२) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ/HO/७/१७/२०१५-२०१६ अ वये, 

भाग .११ यमुनानगर येथील डांबर  र ते करकोळ दु तीची अ याव यक कामे 
करणेकामी M/S H.C. KATARIA ( न.र. .२२,३५,५३८/- (अ र  र.  बावीस लाख 
प तीस हजार पाचशे अडोतीस फ त) पे ा -३०.००% कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजूर दराने  र. .१६,४३,१२०/- 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
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अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश नगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-३३) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ/HO/७/२७/२०१५-२०१६ अ वये, 

भाग .४ कृ णानगर येथील डांबर  र याची करकोळ दु तीची कामे करणेकामी 
M/S H.C. KATARIA ( न.र. .२२,४०,८९६/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळीस हजार 
आठशे शहा नव फ त) पे ा -३०.००% कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने  
र. .१६,४७,०५९/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा 
अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कलावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश नगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-३४) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ/HO/७/३१/२०१५-२०१६ अ वये, 

भाग .३ चखल  येथील आ म ते सोनवणेव ती रोड पयत २४.०० डी.पी.  
र याचे डांबर करण करणेकामी M/S H.C. KATARIA ( न.र. .२२,४०,७३७/- (अ र  
र. .बावीस लाख चाळीस हजार सातशे सदोतीस फ त) पे ा -३०.००% कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने  र. .१६,४६,९४२/- 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहू न 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश नगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 
वषय मांक-३५) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ/HO/७/४३/२०१५-२०१६ अ वये, 

भाग .१ पीनगर तळवडे येथील यो तबानगर मधील र ते डांबर करण करणेकामी 
M/S H.C. KATARIA ( न.र. .२२,४०,७३७/- (अ र  र.  बावीस लाख चाळीस हजार 
सातशे सदोतीस फ त) पे ा -३०.००% कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने  
र. .१६,४६,९४२/- 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश नगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-३६) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ/HO/७/४९/२०१५-२०१६ अ वये, 

भाग .४ कृ णानगर स चन हसंकूल परसरातील र यांचे हॉट म स प दतीने 
डांबर करण करणेकामी M/S H.C. KATARIA ( न.र. .१९,६०,७८४/- (अ र  
र. .एकोणीस लाख साठ हजार सातशे चौ-याऐंशी फ त) पे ा -३०.००% कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने  र. .१४,४१,१७६/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहू न 
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यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश नगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 
वषय मांक-३७) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ/HO/७/५४/२०१५-२०१६ अ वये, 

भाग .४ शरदनगर व सुदशनगर प रसरातील र यांचे हॉट म स प दतीने 
डांबर करण करणेकामी M/S H.C. KATARIA ( न.र. .१९,६०,७८४/- (अ र  र. . 
एकोणीस लाख साठ हजार सातशे चौ-याऐंशी फ त) पे ा -३०.००% कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने  र. .१४,४१,१७६/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहू न 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश नगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करण.े  

 
वषय मांक-३८) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ/HO/७/६४/२०१५-२०१६ अ वये, 

भाग .३ चखल  येथील मोरेव ती मधील वठठल ि मणी सोसायट  व उव रत 
र यांचे हॉट म स प दतीने डांबर करण करणेकामी M/S H.C. KATARIA ( न.र. . 
२२,४०,७३७/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळीस हजार सातशे सदोतीस फ त) पे ा    
-३०.००% कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .१६,४६,९४२/- 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 
झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बधंनकारक राह ल. या 
अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश नगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-३९) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ/HO/७/६८/२०१५-२०१६ अ वये, 

भाग .१ पीनगर तळवडे डांबर  र ते द ु तीची अ याव यक कामे  करणेकामी 
M/S H.C. KATARIA ( न.र. .२२,४०,७३७/- (अ र  र.  बावीस लाख चाळीस हजार 
सातशे सदोतीस फ त) पे ा -३०.००% कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने 
र. .१६,४६,९४२/- 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश नगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-४०) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ/HO/७/७०/२०१५-२०१६ अ वये, 

भाग .४ घरकुल ते चखल  रोड र याचे व इतर ठकाणी हॉट म स प दतीने 
डांबर करण करणेकामी M/S H.C. KATARIA ( न.र. .१९,६०,७८४/- (अ र  र. . 
एकोणीस लाख साठ हजार सातशे चौ याऐंशी फ त) पे ा -३०.००% कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .१४,४१,१७६/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
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फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहू न 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश नगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करण.े  

 
वषय मांक-४१) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ/HO/७/७५/२०१५-२०१६ अ वये, 

भाग .३ चखल  चौक ते सोनवणेव ती कडे जाणा-या र याचे हॉट म स प दतीने 
डांबर करण करणेकामी M/S H.C. KATARIA ( न.र. .२२,४०,७३७/- (अ र  र. .बावीस 
लाख चाळीस हजार सातशे सदोतीस फ त) पे ा -३०.००% कमी) या ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजूर दराने र. .१६,४६,९४२/- 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचे आदेश नगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-४२) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ/HO/७/१८/२०१५-२०१६ अ वये, 

भाग .९ संभाजीनगर येथील मनपा इमारतीचे अधू नक करण करणे सुशो भकरण 
करणेकामी M/S.AUTOCAL SYSTEMS ( न.र. .१४,००,५५४/- (अ र  र. .चौदा 
लाख पाचशे चौप न फ त) पे ा -३५.५२% कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर 
दराने र. .९,४८,२३१/- 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचे आदेश नगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-४३) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ/HO/७/२४/२०१५-२०१६ अ वये, 

भाग .९ शाहु नगर म ये अ याव यक ठकाणी टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी 
M/S.AUTOCAL SYSTEMS ( न.र. .१४,००,४५५/- (अ र  र.  चौदा लाख चारशे 
पंचाव न फ त) पे ा -४०.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने 
र. .८,८२,२८७/- 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे 
आदेश नगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-४४) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ/HO/७/४०/२०१५-२०१६ अ वये, 

भाग .९ संभाजीनगर म ये अ याव यक ठकाणी टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी 
M/S.AUTOCAL SYSTEMS ( न.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे 
पंचाव न फ त) पे ा -४०.००% कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने 
र. .८,८२,३५३/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा 
अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कलावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
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बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे 
आदेश नगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-४५) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ/HO/७/४६/२०१५-२०१६ अ वये, 

भाग .९ शाहु नगर येथील पर सरातील न वन फुटपाथ तयार करणेकामी 
M/S.AUTOCAL SYSTEMS ( न.र. .१४,००,५५७/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे 
स ताव न फ त) पे ा -३५.५२% कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने 
र. .९,४८,२३३/- 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे 
आदेश नगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 

वषय मांक-४६) मनपा या अ े य कायालयाकडील न.नो. .2/17/2015-16 अ वय,े अ भागातील 
जल े  .बी/1 अंतगत साईनगर मामुड  प रसरात पाणीपुरवठा वषयक कामांची 
देशभाल दु ती करणेकामी मे.या सन कं शन ( न.र. .6,30,303/- (अ र  
र. .सहा लाख तीस हजार तीनशे तीन फ त) पे ा 37.91 % कमी) या ठेकेदाराकडुन 
न वदा मंजुर दराने र. .4,10,923/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व 
न वदेततील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर य या नधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 
अदा/वसुल करणे बधंनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४७) मनपा या अ े य कायालयाकडील न.नो. .2/21/2015-16 अ वय,े अ भागातील 
जल े  .बी/1 अंतगत साईनगर मामुड  प रसरात पाणीपुरवठा वषयक कामांची 
देशभाल दु ती करणेकामी मे.या सन कं शन ( न वदा र. .6,30,303/- (अ र  
र. .सहा लाख तीस हजार तीनशे तीन फ त) पे ा 38.91 % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन न वदा मंजुर दराने र. .4,04,305/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदेततील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर य या 
नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र म अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४८) मनपा या अ े य कायालयाकडील न.नो. .2/35/2015-16 अ वय,े भाग .14 

भ ती श ती मधील से. .23 ते 25 येथे पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची 
कामे करणेकामी मे.द प कं शन ( न.र. .6,30,253/- (अ र  र. .सहा लाख तीस 
हजार दोनशे ेप न फ त) पे ा 35.20 % कमी) या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजुर 
दराने र. .4,28,824/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेततील 
न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर य या नधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल 
करणे बंधंनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न करारनामा क न कामाचा आदेश 
दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-४९) मनपा या अ े य कायालयाकडील न.नो. .2/10/2015-16 अ वय,े भाग .27 

म ये खडीमु म बी.बी.एम. व हॉट म स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश 
कं शन ( न.र. .7,84,313/- (अ र  र. .सात लाख चौ याऐंशी हजार तीनशे तेरा 
फ त) पे ा 30.09 % कमी) या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजुर दराने र. .5,75,729/- 

पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेततील न वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर य या नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसलु करणे 
बंधंनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५०) मनपा या अ े य कायालयाकडील न.नो. .2/34/2015-16 अ वय,े भाग .14 

मनपा इमारतीतील थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.एच.एम.कं शन ( न वदा 
र. .9,23,623/- (अ र  र. .नऊ लाख तेवीस हजार सहाशे तेवीस फ त) पे ा 
20.15 % कमी) या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजुर दराने र. .7,74,389/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेततील न वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर य या नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा /वसुल करणे बंधंनकारक राह ल या 
अट स अ धन राहू न करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५१) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .10 / 2015-2016 मधील अ. . 22 
अ वये, कासारवाडी करसंकलन इमारतीमधील नयोिजत अ या सकेचे (UPSC & 

MPSC) व युतीकरण करणेकामी मे.कौ तूभ इले क स ( न.र. .7,20,264/- 

[अ र  र. .सात लाख वीस हजार दोनशे चौस ट] पे ा 34.97 % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५२) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .10/2015-2016 मधील अ. .20 
अ वये, वॉड .37 येथील बालाजीनगर, म.फुले नगर व लांडेवाडी व लनगर येथील 

ट लाईट यं णेची दु तीची कामे करणेकामी मे.हसन इले क स इंिज नअ रंग 
( न.र. .9,33,078/- [अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार अ याह तर] पे ा 45.09 
% कमी)  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-५३) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .10/2015-2016 मधील अ. .3  

अ वये, वॉड .४१ येथील फनोले स कंपनी र यावर ल द यांचे नुतनीकरण 
करणेकामी मे.हसन इले कल इंिज नअ रंग ( न.र. .5,74,716/- [अ र  र. .पाच 
लाख चौ-याह तर हजार सातशे सोळा] पे ा 38.11 % कमी)  या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५४) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .14/2015-2016 मधील अ. .21  

अ वये, आचाय अ े सभागृ हातील पा याचे पंप बदलणे व अनुषांगीक कामे 
करणेकामी मे.एनज टेक सि टम ( न.र. .1,86,704/- [अ र  र. .एक लाख 
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श याऐंशी हजार सातशे चार] पे ा 20.07 % कमी)  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५५) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .14/2015-2016 मधील अ. .5  

अ वये, वायसीएमएच येथील अ याव यक व युतीकरणाची सन 2015-16 म ये 
कामे करणेकामी मे. वमलाई इले क कॉप रेशन ( न.र. .9,32,715/- [अ र  
र. .नऊ लाख ब तीस हजार सातशे पंधरा] पे ा 26.47 % कमी )  या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५६) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .8/2015-2016 मधील अ. .22  

अ वये, भोसर  भाग .३० च पाणी वसाहत मधील र यावर ल काश यव थेचे 
नुतनीकरण करणेकामी मे. वमलाई इले.कॉप . ( न.र. .11,78,211/- [अ र  
र. .अकरा लाख अ ्याह तर हजार दोनशे अकरा] पे ा 34.84 % कमी)  या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५७) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .2/2015-2016 मधील अ. .3  

अ वये, वायसीएमएच येथील कारंजाचे सन 2015-2017 म ये देखभाल दु ती 
करणेकामी मे.एनसीवाय एंटर ायजेस ( न.र. .6,09,828/- [अ र  र. .सहा लाख नऊ 
हजार आठशे अ ावीस] पे ा 5.27 % कमी)  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-५८) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .13/2015-2016 मधील अ. .24 

अ वये, फ े ीय कायालया अंतगत भाग १३ नगडी गावठाण प रसरातील 
आव यक ठकाण या ि ट लाईट द यांचे नुतनीकरण करणेकामी मे.हसन 
इले क स इंिज नअ रंग ( न.र. .9,14,992/- [अ र  र. .नऊ लाख चौदा हजार 
नऊशे या नव] पे ा 38.19 % कमी )  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५९) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .13/2015-2016 मधील अ. .8  

अ वये, फ े ीय कायालया अंतगत भाग ११ यमुना नगर  प रसरातील आव यक 
ठकाण या  ि ट  लाईट  द यांचे  नुतनीकरण  करणेकामी मे.हसन इले क स 
इंिज नअ रंग ( न.र. .9,14,992/- [अ र  र. .नऊ लाख चौदा हजार नऊशे या नव 
पे ा 37.11 % कमी)  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६०) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .13/2015-2016 मधील अ. .3 

अ वये, फ े ीय कायालया अंतगत भाग 4 कृ णानगर प रसरातील न याने  
होणा-या र यावर दवाब तीची सोय करणेकामी मे.हसन इले क स इंिज नअ रंग 
( न.र. .5,80,813/- [अ र  र. .पाच लाख ऐंशी हजार आठशे तेरा] पे ा 38.22 % 

कमी)  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करण.े 
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वषय मांक-६१) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वतीने जग गु  महष  बाि मक  जयंती महो सवा 
अंतगत मंगळवार द.२७/१०/२०१५ रोजी मनपातील गुणवंत सफाई कमचा-यांचा 
स कार समारंभ आयोिजत कर यात आलेला आहे. सदर कमचा-यांना दरवष  माणे 
मा.महापौर यां या ह ते मृती च ह देवून स कार कर यात येणार आहे. तसेच 
द.२७/१०/२०१५ रोजी जग गु  महष  बाि मक  जयंती महो सवा न म त ी महष  
बाि मक  आ म, म लंदनगर, पंपर येथे भजन सं या, आक ा इ. काय मांचे 
आयोजन कर यात आलेले आहे. सदर काय मासाठ  संबं धतांचे मानधन, ले स व 
बॅनर, मृ त च ह, रांगोळी व चहापान यव था इ. साठ  अंदाजे र. .१,६५,०००/-
(अ र  र. . एक लाख पास ठहजार फ त) इतका खच थेट प तीने अपे ीत आहे. 
या थेट प तीने होणा या अथवा य  होणा या खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 

वषय मांक-६२) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वाढ व ह ी या मौजे च-होल  येथील मंजूर 
वकास योजनेतील स.नं.४५८ पै ते स.नं.३६३ पै पयत जोडणारा ३०.० मी ं द र ता 
व स.नं.४५८ पै ते स.नं.४६४ पै पयतचा २४.० मी ं द (पुव-पि चम) र याच े 

भूसंपादन करणेकामी मा.महापा लका  सभेने मा.महापा लका ठराव .६९१ 
द.२०।०५।२०१५  रोजी अ वये मा यता दल  आहे. सदर भूसंपादन तावावर 
कायवाह  करणेकामी भूसंपादन करणेकामी नधीची आव यकता लागणार आहे. तर  
भूसंपादनकामी येणा-या खचास (संबं धत भू मसंपादन अ धकार  कळवतील ती 
र कम) व  मा.आयु त यांना सदर भूसंपादनास नधी अदा करणेचे अ धकार दान 
करणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-६३) मनपा या झो नपु थाप य वभागाकडील न.नो. .३/१५-२०१४-१५ मधील अ. .६ 
अ वये, भाग .२६ काळभोरनगर, फुलेनगर झोपडप ी मधील लॉक .२ शेजार  
मोक या जागेत पोल स चौक जवळ नवीन २६ स सचे शौचालय बांधणेकामी मे. ी 
कं शन शैल  शवाजी फाळके ( न.र. .३२,६६,८७६/- (अ र  र. .ब तीस लाख 
सहास ट हजार आठशे याह तर फ त) पे ा १२.८६ %कमी) या ठेकेदाराकडून 
न वदा मजंरु 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-६४) मनपा या झो नपु थाप य वभागाकडील न.नो. .२/१७-२०१४-१५ मधील अ. .८ 
अ वये, भाग .१० तुळजाईव ती अंजठानगर मधील दुगानगर येथील 
झोपडप ीम ये इमारती व शौचालयाची दु तीची कामे करणे.कामी मे.देव 
कं शन ( न.र. .९,३३,५९०/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे न वद 
फ त) पे ा ४४.७० %कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मजंरु दराने र. .५,१६,२७५/- 
पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर 
कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-६५) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकडील न.नो. .१/८-२०१५-१६ अ वये, 
भाग .२१ मधील अ त मण कारवाईसाठ  म शनर  पुर वणेकामी मे. जयराम 

क स शन ( ो.स तश जयराम मंगळवेढेकर) ( न.र. .9,32,546/- (अ र  र. .नऊ 
लाख ब तीस हजार पाचशे शेहेचाळीस) पे ा -38.39 % 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 
झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या 
अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६६) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकडील न.नो. .१/१४-२०१५-१६ 
अ वये, भाग .५२ म ये ताथवडे येथील ल ढेव ती, गजानन  कॉलनी, खांबाटे  

व ती येथील चेस खडडी मु म व बीबीएम प तीने बुज वणेकामी मे. ीगणेश 
क शन ( न.र. .9,33,595/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे 
पं या नव) पे ा -30.00 % 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहू न 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६७) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकडील न.नो. .१/१७-२०१५-१६ 
अ वये, भाग .५१ म ये चर बीएम आ ण बीसी प तीने डांबर करण करणेकामी 
मे. ीगणेश क शन ( न.र. .9,33,056/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार 
छप न) पे ा -30.00% 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहू न 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६८) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकडील न.नो. .१/२२-२०१५-१६ 
अ वये, भाग .५२ म ये ताथवडे चौक ते हायवे पय त या र यावर ल चेस  

खडीमु म व बीबीएम प तीने बुज वणकेामी मे. ीगणेश क शन ( न.र. . 
9,27,011/- (अ र  र. .नऊ लाख स तावीस हजार अकरा) पे ा -30.00% 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६९) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकडील न.नो. .१/३०-२०१५-१६ 
अ वये, भाग .२१ म ये उ योगनगर भागातील ख डे चेस हॉट म स प दतीने 
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डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश क शन ( न.र. .9,32,077/- (अ र  र. . 
नऊ लाख ब तीस हजार स याह तर) पे ा -30.00% 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 
झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या 
अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-७०) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकडील न.नो. .१/३१-२०१५-१६ 
अ वये, भाग .२४ (रामकृ ण मोरे े ागृ ह) म ये हॉट म स प तीने ेचस 
दु तीची कामे करणेकामी मे. ीगणेश क शन ( न.र. .8,39,895/- (अ र  र. . 
आठ लाख एकोणचाळीस हजार आठशे पं या नव) पे ा -30.00% 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-७१) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकडील न.नो. .१/५३-२०१५-१६ 
अ वये, सन २०१५-२०१६ भाग .२० म ये पे ह ंग लॉकची दु ती करणे व इतर 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. शवकुमार क शन ( न.र. .9,10,031/- 

(अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार एकतीस) पे ा -38.83% 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 
झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या 
अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-७२) मनपा या व युत मु य कायालयाक डल न.नो. .४/२०१५-१६ मधील अ. .५ 
अ वये, सन २०१५/१६ क रता अ व ब े य काय े ातील उ यानातील व वध 
कारचे बोअरवेल व इतर पंपाचे देखभाल दु ती करणेकामी मे.ओंकार इंिज नअ रंग 

( न.र. .९,३३,०१६/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सोळा) पे ा ३३.९९ % 
कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने 
याचे अवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-७३) मनपा या व युत मु य कायालयाक डल न.नो. .४/२०१५-१६ मधील अ. .४ 
अ वये, सन २०१५/१६ क रता ड े य काय े ातील उ यानातील व युत यं णेची 
देखभाल दु ती करणेकामी मे.ओंकार इंिज नअ रंग ( न.र. .९,३३,५०६/- (अ र  र. . 
नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे सहा फ त) 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-७४) महारा  महापा लका अ ध नयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.२८.९.२०१५ ते द.४.१०.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/१३७/२०१५ द.२६.१०.२०१५ अ वये 
पाठ वलेला सा ता हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-७५) महारा  महापा लका अ ध नयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.५.१०.२०१५ ते द.११.१०.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/१३८/२०१५ द.२६.१०.२०१५ अ वये 
पाठ वलेला सा ता हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-७६) महारा  महापा लका अ ध नयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.१२.१०.२०१५ ते द.१८.१०.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/१३९/२०१५ द.२६.१०.२०१५ अ वये 
पाठ वलेला सा ता हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-७७) मा.म हला व बालक याण स मती  सभा दनांक २८/१०/२०१५ ठराव .८ नुसार, 
पंपर  चंचवड महानगरपा लके यावतीने शहरातील म हला बचत गटांना ो साहन 
मळणेकामी दरवष  मनपा यावतीने पवनाथडी आयोिजत कर यात येते.  यावष  
येणा-या पवनाथडी 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 त अस याने संपूण शहरातून ाहक वग 
मोठया सं येने ये यास सोईचे होईल.  यामुळे नि चत म हला सबल करणास मदत 
होईल. तर  पवनाथडी ज ा एच.ए.मैदानावर आयोिजत कर यास व याकामी येणा-या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-७८) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .९/५८/२०१५-१६ अ वये, . .४८ म ये 
ठक ठकाणी पावसाळी पा याचा नचरा होणेकर ता टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी 
मे.ि ह.टु.एस. ायकॉन ( न.र. .२३,१०,७९४/- (अ र  र. .तेवीस लाख दहा हजार 
सातशे चौ या नव) पे ा ३५.७६ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने 
र. .१५,५८,६७७/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत केले या बे सक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहू न यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-७९) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .९/७/२०१५-१६ अ वये, . .४८ येथील 
ठक ठकाणी खडीमु माचे र ते वकसीत करणेकामी मे.अनंत बाळकृ ण ब हरट 
( न.र. .२३,१०,९२४/- (अ र  र. .तेवीस लाख दहा हजार नऊशे चो वस) पे ा 
३६.३७ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .१५,४३,९६३/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या नधा रत केले या बे सक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राहल. 
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या अट स अधीन राहू न यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-८०) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .९/४०/२०१५-१६ अ वये, . .५४ पंपळे 
नलख, वशालनगर, येथील प रसरातील र यावर ल चेस, ख डे, चर खडीमु म व 
बीबीएम प दतीने द ु ती करणे (सन २०१५-१६) कामी मे.अनंत बाळकृ ण ब हरट 
( न.र. .११,२०,०००/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार) पे ा ३३.७६ % कमी) 
या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .७,७८,९८२/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या नधा रत केले या बे सक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  
वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स 
अधीन राहू न यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-८१) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .९/६०/२०१५-१६ अ वय,े . .४६ 
वजयनगर येथील प रसरातील र यावर ल चेस, ख डे, चर खडीमु म व बीबीएम 
प दतीने करणेकामी मे.अनंत बाळकृ ण ब हरट ( न.र. .११,१८,४७५/- (अ र  
र. .अकरा लाख अठरा हजार चारशे पं याह तर) पे ा ३२.७६ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .७,८९,६६६/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
नधा रत केले या बे सक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहू न 
यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-८२) नगरस चव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी सादर 
केले या वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  ‘अ’ म ये दश वले माणे रजा 
मंजूर स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-८३) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .१४/२०१५-२०१६ अ वये भाग 
.२३ अ वये वायसीएमएच येथील व युत यव थेचे बॉ स व केबल बदलणेकामी 

मे. अवधूत इले. लाईफ ए ड स वसेस ( न.र. .९,३२,७७७/- (अ र  र.  नऊ लाख 
ब तीस हजार सातशे स याह तर फ त) पे ा -२४.७८% कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचे आदेश नगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-८४) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .८/२०१५-२०१६ अ वये, भाग .३५ 

भोसर  उप वभागातील शहर  गर ब भागातील अंतगत र यावर ल दवाब ती 
यव थेचे उजा बचतीचे अनुषंगाने नुतनीकरण करणेकामी मे. आर.एन. एंटर ायजेस 
( न.र. .८,३२,७१७/- (अ र  र.  आठ लाख ब तीस हजार सातशे सतरा फ त) पे ा -
२८.२०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश नगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणे.  
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वषय मांक-८५) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .१०/२०१५-२०१६ अ वये, भाग 
.५९ मधील ट लाईटची सन २०१५-१६ म ये देखभाल दु तीची कामे करणेकामी 

मे. कमल इले कल एंटर ायजेस( न.र. .९,३३,५२२/- (अ र  र.  नऊ लाख तेहतीस 
हजार पाचशे बावीस फ त) पे ा -३९.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचे आदेश नगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-८६) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .११/२०१५-२०१६ मधील अ. . २६ 

अ वये, संत ाने वर उ यानाम ये एलईडी दवे बस वणे. या कामी मे. व प 
इले क स ए ड इंिज नअ रंग( न.र. .७,४८,०७३/- (अ र  र.  सात लाख अ ेचाळीस 
हजार याह तर फ त) पे ा -३९.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचे आदेश नगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-८७) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .११/२०१५-२०१६ मधील अ. . ३४ 

अ वये, मनपा फ े य कायालयाअंतगत उ यानात आव यकतेनुसार न वन पंप 
बस वणे. या कामी मे. व प इले क स ए ड इंिज नअ रंग( न.र. .७,००,१५६/- 
(अ र  र.  सात लाख एकशे छ प न फ त) पे ा -३२.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचे आदेश नगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-८८) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/८/६१/२०१५-२०१६ 

अ वये भाग .४१ येथील रे वे लाईन या कडेने र ता वकसीत करणेकामी 
मे.एम.पी.धो े क शन( न.र. .१४,१३,४७१/- (अ र  र. . चौदा लाख तेरा हजार 
चारशे एकाह तर फ त) पे ा -३१.०१% कमी) या ठेकेदारांकडून न वदा मंजूर दराने 
र. .१०,२३,९११/- 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे 
आदेश नगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-८९) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/४/२०१५-२०१६ 

अ वये, भाग .४१ गांधीनगर येथील सा व ीबाई फुले मारक जागेस न याने 
समा भंत बांधणे इ. थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. देव 
क शन( न.र. .२३,३२,६१५/- (अ र  र. . तेवीस लाख बतीस हजार सहाशे पंधरा 
फ त) पे ा -३०.००% कमी) या ठेकेदारांकडून न वदा मंजूर दराने र. .१७,१४,४७२/- 
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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे 
आदेश नगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-९०) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/७/ २०१३-

२०१४ अ वये, भाग .६३ अ त मण कारवाईसाठ  म शनर  पुरवणेकामी मे. समीर 
ए टर ायजेस ( न.र. .१४,००,५५८/- (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे अठठाव न फ त) 
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पे ा -३०.००% कमी) या ठेकेदारांकडून न वदा मंजूर दराने र. .१०,२९,४१०/- 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 
झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या 
अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश नगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-९१) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/२०/२/२०१५-२०१६ 

अ वये, भाग .६३ कासारवाडी येथील शंकरवाडी ना याची खोल  वाढ वणेकामी 
मे.सोहम एंटर ायजेस( न.र. .१,४५,००,८०१/- (अ र  र. . एक कोट  पंचेचाळीस लाख 
आठशे एक फ त) पे ा -४८.११% कमी) या ठेकेदारांकडून न वदा मजंूर 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस वचार 
करण.े  

 
वषय मांक-९२) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .३/२०१५-२०१६ मधील अ. . ७ 

अ वये, भाग . ५० मोरे वर कॉलनी/द तनगर अंतगत जी.आय.आ टोगोनल पोल 
उभारणी क न दवाब ती यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी मे. हसन इले कल 
( न.र. .१२,६७,५६०/- (अ र  र. .बारा लाख सदुस ट हजार पाचशे साठ) पे ा       
-३०.८०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश नगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-९३) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .३/२०१५-२०१६ मधील अ. .५ 

अ वये, भाग . ५१ लोकमा य कॉलनी, गणेशनगर अंतगत जी.आय.आ टोगोनल 
पोल उभारणी क न दवाब ती यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी मे. हसन इले कल 
इंिज. ( न.र. .१२,६७,५६०/- (अ र  र. .बारा लाख सदुस ट हजार पाचशे साठ) पे ा  
-३०.७९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश नगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-९४) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .३/२०१५-२०१६ मधील अ. .२ 

अ वये, भाग . ४९ पवारनगर, अंतगत जी.आय.आ टोगोनल पोल उभारणी क न 
दवाब ती यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी मे. हसन इले कल इंिज. 
( न.र. .१२,६७,५६०/- (अ र  र.  बारा लाख सदुस ठ हजार पाचशे साठ फ त) पे ा 
-३०.८९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश नगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-९५) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .६/२०१५-२०१६ मधील अ. .२७ 

अ वये, अ े ीय कायालयातील भाग .१९ वा हेकरवाडी प रसरातील आव यक 
ठकाण या ट लाईट द यांचे उजा बचती या हेतुने नुतनीकरण करणे (१५-१६) 
कामी मे. सनशाईन इले ि कल ( न.र. .८,३४,४९६/- (अ र  र.  आठ लाख चौतीस 
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हजार चारशे शहा नव फ त) पे ा -४२.७८% कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचे आदेश नगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-९६) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .६/२०१५-२०१६ मधील अ. .२० 

अ वये, अ े ीय कायालयातील रावेत कवळे उप वभाग भाग . १८ प रसरातील 
ट लाईट द यांचे नुतनीकरण करणे (१५-१६) कामी मे. हसन इले कल 

इंिज.( न.र. .८,९१,४०३/- (अ र  र.  आठ लाख ए या नव हजार चारशे तीन फ त) 
पे ा -२८.६२% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश नगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-९७) पंपर  चंचवड महानगरपा लका अंतगत एकूण १८ मा य मक व यालय कायरत 

आहेत. सदर व यालयातील व याथाक रता “सफर वमानांची” या दशना दारे 
व वध देशांची वासी वमानांची तकृती, राईट बंधू या प ह या वमानांची तकृती, 
ेपणा  तकृती, लढाऊ वमानांची तकृती, हेल कॉ टर तकृती, वा ाकॉ टर 

तसेच व वध रमोट क ोल वमाने पहावयास मळणार आहे. तसेच वमान हणजे 
काय ? आकाशात उड याचे वमानाचे तं  काय आहे, लॅ डींग व टेकऑफ हणजे 
काय? वमानतळ हणजे काय ? भारतातील व जगातील अ ययावत वमाने 
कोणती? इ याद  गो ट ंची मा हती या दशना वारे व या याना मळणार आहे. सदर 
उ ी ट डो यासमोर ठेवून “PBCS AERO HUB” यांचे व यमाने “सफर वमानांची” 
या दशानाचे आयोजनसदर सं थेचे ी. णवकुमार बाळासाहेब च ते हे वत: 
वैमा नक अ भयंता करणार आहेत. सदर दशन तीन शाळा मळून एक दशन 
होणार असलेने एकूण १८ मा य मक व यालयाचे मळून ६ ठकाणी दशन अपे त 
आहे. एका दशनासाठ  र. .९०,०००/- इतका खच अपे त असून, एकूण ६ 
दशनासाठ  र. .५,४०,०००/- (अ र  र. .पाच लाख चाळीस हजार) इतका खच येणार 

आहे. सबब, “सफर वमानांची” हे दशन भर वणेकामी व येणा या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक-९८) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/१५/ २०१५-

२०१६ अ वये, भाग .६२ मु यालय तरावर करकोळ दु तीची व देखभालची 
कामे करणे सन (२०१४-१५) कामी मे. एस. डी. अजवानी ( न.र. .१५,००,०००/- (अ र  
र. . पंधरा लाख फ त) पे ा -३२.००% कमी) या ठेकेदारांकडून न वदा मंजूर दराने 
र. .१०,७१,०००/- 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे 
आदेश दले अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-९९) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/४३/ २०१५-

२०१६ अ वये, भाग .६२ शतळादेवी चौक ते रे वे टेशन कडे जाणारा र ता 
वकसीत करणे व सटर कब ग व फुटपाथ करणेकामी मे.देव 
क शन( न.र. .२२,५०,०००/- (अ र  र. .बावीस लाख प नास हजार फ त) पे ा 
-३२.००% कमी) या ठेकेदारांकडून न वदा मंजूर दराने र. .१६,०६,५००/- पयत काम 
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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 
झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या 
अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश दले अस याने 
याचे अवलोकन करण.े  

 
वषय मांक-१००) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/६४/ २०१५-

२०१६ अ वये, भाग .६२ दोपाडी रे वे टेशन ते आंबेडकर चौक पयत दो ह  
बाजुने फुटपाथवर रबर, मो डींग पे ह ंग लाँक बस वणेकामी मे.एस.डी. 
अजवानी( न.र. .१५,००,०००/- (अ र  र. .पंधरा लाख फ त) पे ा -३२.००% कमी) 
या ठेकेदारांकडून न वदा मंजूर दराने र. .१०,७१,०००/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
नधा रत केले या बसेीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहू न 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश दले अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-१०१) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/८/ २०१५-

२०१६ अ वये, भाग .४० खराळवाडी येथील व वध ठकाणचे पावसाळी गटस 
(सरफेस गटस) करणेकामी मे.ऑटोकल स ट स( न.र. .१३,९९,२१७/- (अ र  
र. .तेरा लाख न या नव हजार दोनशे सतरा फ त) पे ा -३५.५२% कमी) या 
ठेकेदारांकडून न वदा मंजूर दराने र. .९,४७,३२६/- 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहू न 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश दले अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-१०२) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/५१/ २०१५-

२०१६ अ वये, भाग .६२ मधील चेस WBM, BBM ने भरणेकामी मे.महाल मी 
एंटर ायजेस एमई( न.र. .१०,५०,०००/- (अ र  र. . दहा लाख प नास हजार फ त) 
पे ा -३०.००% कमी) या ठेकेदारांकडून न वदा मंजूर दरान े र. .७,७१,७५०/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये 
झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या 
अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश दले अस याने 
याचे अवलोकन करण.े  

 
वषय मांक-१०३) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/१४/ २०१५-

२०१६ अ वये, भाग .३८ म ये मु यालय तरावर करकोळ दु तीची व 
देखभालची कामे करणेकामी (सन २०१४-१५) मे. ऑटोकल स ट स 
( न.र. .१९,९७,५७३/- (अ र  र. . एकोणीस लाख स या नव हजार पाचशे याह तर 
फ त) पे ा -४०.००% कमी) या ठेकेदारांकडून न वदा मंजूर दरान ेर. .१२,५८,४७१/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट  माणे 
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भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कलावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे 
आदेश दले अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-१०४) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/१९/२७/ २०१५-

२०१६ अ वये, भाग .६१ दापोडी गावठाण बॉ बे कॉलनी सेनापती चौक पर सरातील 
गटर, फुटपाथ, पे ह ंग लॉक इ.ची थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.नंदे वर  
कॉ ॅ टर( न.र. .२०,९०,२५०/- (अ र  र. . वीस लाख न वद हजार दोनशे पं नास 
फ त) पे ा -४६.०४% कमी) या ठेकेदारांकडून न वदा मंजूर दरान ेर. .११,८४,२९४/- 
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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे 
आदेश दले अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-१०५) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/१९/३/ २०१५-

२०१६ अ वये, वॉड .६३ कासारवाडी मधील र यातील ख डे व चर बुज वणेकामी 
मे. सुयोगराज क शन( न.र. .१३,९४,२९६/- (अ र  र. . तेरा लाख चौ-या नव 
हजार दोनशे शहा नव फ त) पे ा -३९.९९% कमी) या ठेकेदारांकडून न वदा मंजूर 
दराने र. .८,७८,५५३/- 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचे आदेश दले अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-१०६) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/३९/ २०१५-

२०१६ अ वये, भाग .४१ क तलखाना ते शेवाळे कॉ ले स शेजार ल रे वे 
लाईन या कडेने आर ण . १२२ पयत डी.पी. र ता करणेकामी मे.महाल मी 
एंटर ायजेस एम.ई. ( न.र. .१८,७२,२५३/- (अ र  र. .अठरा लाख बहा तर हजार 
दोनशे ेप न फ त) पे ा -४१.९९९% कमी) या ठेकेदारांकडून न वदा मंजूर दराने 
र. .११,४०,२२२/- 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे 
आदेश दले अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-१०७) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/२१/ २०१५-

२०१६ अ वये, भाग .४० येथील मु य र ते व मासुळकर कॉलनी येथील पाथवॅचे 
पे ह ंग लॉक दु ती करणेकामी मे.ऑटोकल स ट स ( न.र. .१४,००,३२०/- (अ र  
र. . चौदा लाख तीनशे वीस फ त) पे ा -३५.५२% कमी) या ठेकेदारांकडून न वदा 
मंजूर दराने र. .९,४८,०७३/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व 
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न वदेतील न वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचे आदेश दले अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-१०८) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/१९/१९/ २०१५-

२०१६ अ वये, भाग .३९ संत तुकारामनगर मधील यशवंतराव च हाण मृती 
णालयातील फ नचर वषयक कामे करणेकामी मे.जयराम क शन ( ो. ा.सतीश 

जयराम मंगळवेढेकर ( न.र. .१४,९९,११४/- (अ र  र. .चौदा लाख न या नव हजार 
एकशे चौदा फ त) पे ा -३६.९९% कमी) या ठेकेदारांकडून न वदा मंजूर दराने 
र. .९,९१,८२१/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा 
अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कलावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे 
आदेश दले अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-१०९) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/२६/२०१५-

२०१६ अ वये, भाग .६१ मधील व वध काय मांसाठ  मंडप यव था पुर वणेकामी 
मे. शवंक क शन( न.र. .११,२५,०००/- (अ र  र. . अकरा लाख पंचवीस हजार 
फ त) पे ा -१९.९९% कमी) या ठेकेदारांकडून न वदा मंजूर दराने र. .९,४५,११८/- 
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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे 
आदेश दले अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-११०) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/४४/ २०१५-

२०१६ अ वये, भाग .६२ फुगेवाडी कंुदननगर, कासारवाडी पर सरात पे ह ंग लॉक 
गटर इ याद  थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. एन. सी. क शन 
( न.र. .७,५०,०००/- (अ र  र. .सात लाख प नास हजार फ त) पे ा -३९.९९% 
कमी) या ठेकेदारांकडून न वदा मंजूर दराने र. .४,२२,५७९/- 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 झालेल  वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन 
राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश दले अस याने याचे अवलोकन 
करण.े  

 

वषय मांक-१११ ) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .११/३१/२०१५-१६ मधील काम . २५ 

अ वये, ा धकरण भाग . १७ मधील संत तुकाराम उ यान नूतनीकरण कामे 
करण ेमे.एस.एम. मते ( न.र. .५,६०,२२४/- (अ र  र. .पाच लाख साठ हजार दोनशे 
चो वस) पे ा २८.९९ %कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .४,१७,७१०/- 
काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ 
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कलमानुसार मटेर यल या नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
असलेने याचे  अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-११२)   मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .११/ ३१/२०१५-१६ मधील काम . १५ 

अ वये, .क.२६ काळभोरनगर, आकुड , ऐ वय हौ. सोसायट ची मोकळी जागा  वक सत 
करणकेामी मे.एस.एम. मते ( न.र. .९,८०,३९२/- (अ र  र. . नऊ लाख ऐंशी हजार 
तीनशे या नव) पे ा २४.०० %कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने 
र. .७,८२,३५५/-त 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला असलेने याचे  अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-११३) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .११/३१/२०१५-१६ मधील काम .२२ 

अ वये, भाग .५२ मधील पुनावळे मशानभूमी शेजार ल मोकळया जागेत उ यान 
वक सत करणेकामी मे.एस.एम. मते ( न.र. .९,८०,३९२/- (अ र  र. . नऊ लाख 
ऐंशी हजार तीनशे या नव) पे ा २८.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर 
दराने र. .७,३०,९८५/- 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याच े अवलोकन करणे.  

 

वषय मांक-११४)  मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .११/ ३१/२०१५-१६ मधील काम . १७ 
अ वये, संत सावतामाळी उ यानात युरल करणे व थाप य ् वषयक कामे 

करणकेामी मे.एस.एम मते ( न.र. .९,८०,३९२/- (अ र  र. . नऊ लाख ऐंशी हजार 
तीनशे या नव) पे ा १५.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने 
र. .८,७५,०००/-त 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याच े अवलोकन करणे.  

 
वषय मांक-११५)  मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .११/३१/२०१५-१६ मधील काम .१२ 

अ वये, . . ५४  पंपळे नलख येथील उ यानाम ये थाप य वषयक कामे 
करणकेामी मे. व या एंटर ायजेस ( न.र. .९,८०,३९२/- (अ र  र. . नऊ लाख ऐंशी 
हजार तीनशे या नव) पे ा २३.९९ %कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने 
र. .७,८२,४६०/- 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
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बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर  करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करण.े  

 
वषय मांक-११६)   मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .११/ ३१/२०१५-१६ मधील काम . १६  

अ वये,   १४  भ ती श ती उ यान से  २४ मधील दादा दाद  , संत कबीर, 
चंतामणी, केदारे  र, नीळकंठे  र उ यानातील थाप य ्  वषयक कामे करणेकामी 
मे. व या एंटर ायजेस ( न.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी) पे ा 
२५.९९ %कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .५,४४,१९१/- 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 झालेल  
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 
वषय मांक-११७)    मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .११/३१/२०१५-१६ मधील काम .०३ 

अ वये, भाग .१४ भ ती श ती उ यानामधील से. .२५ मधील  मा ती उ यान, 
वठठल रखुमाबाई व  भ ती श ती उ यानांची वषयक कामे करणेकामी मे. व या 
एंटर ायजेस ( न.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी) पे ा 
२३.९९%कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .५,५८,७००/- 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 झालेल  
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े  

वषय मांक-११८) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .११/३१/२०१५-१६ मधील काम .१४ 
अ वये, . .१७ संत तुकारामनगर उ यान मधील से. .२७ व २८ मधील थाप य 
वषयक कामे करणे (माता अमृतानंदमयी यान, राममंद र उ यान, सावरकर उ यान) 
कामी मे. व या एंटर ायजेस ( न.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. . सात लाख दोनशे 
ऐंशी) पे ा २४.९९ %कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .५,५१,५४४/- 
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 
झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.  

वषय मांक-११९) महारा  महापा लका अ ध नयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण  वभागातील 
माहे स टबर २०१५ मधील अ ययावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/१४२/२०१५ द.२९.१०.२०१५ अ वये 

पाठ वलेला अहवाल अवलोकन करण.े 

वषय मांक-१२०) मनपा या झो नपु थाप य वभागाकडील न.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील अ. .४३ 
अ वये, भाग .२८ मधील य़शवंतनगर झोपडप ीमधील थाप य वषयक कामांची 
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देखभाल दु ती करणे.कामी मे.एम.बी.कं शन ( न.र.   ९,३३,३१५/- (अ र  
र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा फ त)  पे ा १९.९० %कमी या 
ठेकेदाराकडून न वदा मजु ंर दराने र. .७,४७,५८५ /- पयत काम क न घेणेस 

बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न 
एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय मांक-१२१) मनपा या झो नपु थाप य वभागाकडील न.नो. .२/१७-२०१४-१५ मधील अ. .१७ 

अ वये भाग .११ यमुनानगर ओटाि कम भागातील समाजम दंराची देखभाल व 
दु तीची कामे करणे.कामी मे.एस.डी.अजवाणी ( न.र.   ९,९७,५७५/- (अ र  र. .नऊ 
लाख स या नव हजार पाचशे प यांह तर फ त)  पे ा ४२ %कमी या ठेकेदाराकडून 
न वदा मजुंर दराने र. .५,७८,५९४ /- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या 
अट स अ धन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-१२२) मनपा या झो नपु थाप य वभागाकडील न.नो. .२/१७-२०१४-१५ मधील अ. .१० 

अ वये ब व ड भागात एफ.आर.पी. मुतार  व टॉयलेट लॉक पुर वणे व बस वणे 
कामी म.ेएन.डी.ए. लाि टक ( न.र.   ९,३३,६५५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस 
हजार सहाशे पंचाव न फ त)  पे ा ३.२७ %जा त या ठेकेदाराकडून न वदा मजु ंर 
दराने र. .९,६४,१८६ /- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अ धन 
राहू न यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१२३) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/३०/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, 
(24872) भाग .१ म ये तळवडे म ये मनपा या नयोिजत काय मासाठ  मंडप 
यव था करणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायाजेस ( न.र. .८,४०,३२०/- (अ र  र. .आठ 
लाख चाळीस हजार तीनशे वीस) पे ा २१.२१ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१२४) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/१०/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, 
(२५३५५) भाग .२८ मासुळकर कॉलनी येथे व वध सभारंभासाठ  मंडप व बैठक 
यव था करणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायजेस ( न.र. .९,२४,३७०/- (अ र  र. .नऊ लाख 
चो वस हजार तीनशे स तर) पे ा ३०.०० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१२५) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/१३/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, 
(२३९२०) भाग .९ संभाजीनगर प रसरातील करकोळ देखभाल दु तीची कामे 
करणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायजेस ( न.र. .९,२४,३७०/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस 
हजार तीनशे स तर) पे ा ४०.०० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१२६) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/१६/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, 
(२५४२०) भाग .५ म ये मनपा इमारती देखभाल दु तीची कामे करणेकामी 
मे.अटोकॉल स ट म ( न.र. .९,२४,३४३/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे 
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ेचाळीस) पे ा ३७.५० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१२७) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/४३/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, 
(२४८६१) भाग .१ तळवडे मधील पावसा याम ये नादु त झाले या र यांची 
खडीमु माचे BBM प दतीने दु ती करणेकामी मे.ऑटोकॉल स ट म ( न.र. . 
९,२४,३६२/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे बास ट) पे ा ४१.५५ %  

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१२८) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२३/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, 
(२५३२५) भाग .५ कुदळवाडी जाधववाडी फुटपाथ व र यांची मनपा थाप य 
वषयक देखभाल दु ती व सुधारणांची कामे करणेकामी मे.अटोकॉल स ट म 
( न.र. .९,२४,०३७/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार सदोतीस) पे ा ४०.०० %  

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय मांक-१२९)  मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .1/34/2015-16 मधील अ. .1 अ वये, 

(23913) भाग .९ संभाजीनगर मधील साई यायामशाळेची लोर ंग ची कामे 
करणकेामी मे.ऑटोकॉल ् स ट म ( न.र. .9,24,368/- (अ र  र. .नऊ लाख चोवीस 
हजार तीनशे अडुस ट) पे ा 37.50 %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-१३०) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .1/46/2015-16 मधील अ. .1 अ वये,  

(24870) भाग .१ पीनगर मधील सोसाय यांचे नादु त झालेले पे ह ंग लॉक 
दु त करणेकामी मे.ऑटोकॉल ्  स ट म ( न.र. .9,24,217/-  (अ र  र. .नऊ लाख 
चोवीस हजार दोनशे सतरा) पे ा 40.00 %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-१३१) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .1/33/2015-16   मधील अ. .1 अ वये, 

(24160) भाग .३ चखल  मोरेव ती म ये व वध ठकाणी बोड बेचेस वाचनालये 
बसथांबे इ . थाप य वषयक कामे करणकेामी मे.एनडीए लॅ ट क ( न.र. . 
4,19,607/- (अ र  र. .चार लाख एकोणीस हजार सहाशे सात) पे ा 03.27 %  

जा त) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने 
याच ेअवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-१३२) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .1/45/2015-16 मधील अ. .1 अ वये, 

(24154) भाग .४ म ये म हलांसाठ  फायबर मुता-या बस वणेकामी मे.एन.डी.ए 
लॅ ट क ( न.र. .9,24,370/- (अ र  र. .नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे स तर) 
पे ा 03.27 %  जा त) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 
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वषय मांक-१३३) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .2/28/2015-16   मधील अ. .1 अ वये, 
फ े ीय कायालयातील मु य चौकातील अ त मण कायवाह साठ  यं  सामु ी 
पुर वणकेामी मे.सुयोगराज कं शन ( न.र. .9,24,328/- (अ र  र. .नऊ लाख 
चोवीस हजार तीनशे अ ावीस) पे ा 37.99 %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-१३४) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .1/19/2015-16   मधील अ. .1 अ वये, 

(25331) भाग .२ वेणीनगर मधील व वध सोसाय या मधील ठक ठकाणी 
पे ह ंग लॉक दु ती, बस वणेकामी मे. ट  क शन ( न.र. .9,24,217/- (अ र  
र. .नऊ लाख चोवीस हजार दोनशे सतरा) पे ा 32.99 %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-१३५) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .1/29/2015-16   मधील अ. .1अ वये, 

(25344) भाग .२ वेणीनगर येथील सहयोगनगर मधील व वध सोसाय यामधील 
ठक ठकाणी गटस दु ती करणेकामी मे.बरखा एंटर ायजेस ( न.र. .940067/- 
(अ र  र. .नऊ लाख चाळीस हजार सदुस ट) पे ा ३२.९९%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 
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