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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरस चव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/१९६८/२०१४ 
दनांक-  १४/११/२०१४ 

 

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-  १९/११/२०१४ रोजी आयोिजत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

दनांक १९/११/२०१४ 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 रहाव,े ह  वनंती. 

 

आपला व वास,ू 

 
कायालय अ ध क (सभा शाखा) 
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- १४२ 

दनांक- १९/११/२०१४              वेळ- सकाळी ११.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची सा ता हक सभा बुधवार, 
दनांक १९/११/२०१४ 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. 

 

अ) दनांक ३०/०९/१४, ७/१०/१४, १४/१०/१४, २१/१०/१४, २८/१०/१४ व ५/११/१४ रोजी 
झाले या सभेचा (कायप का .१३५) सभावृ तांत कायम करणे. 

ब) दनांक ७/१०/१४, १४/१०/१४, २१/१०/१४, २८/१०/१४ व ५/११/१४ रोजी झाले या 
सभेचा (कायप का .१३६) सभावृ तांत कायम करणे. 

क) दनांक १४/१०/१४, २१/१०/१४, २८/१०/१४ व ५/११/१४ रोजी झाले या सभेचा 
(कायप का .१३७) सभावृ तांत कायम करणे. 

ड) दनांक २१/१०/१४, २८/१०/१४ व ५/११/१४ रोजी झाले या सभेचा  

(कायप का .१३८) सभावृ तांत कायम करणे. 
इ) दनांक २८/१०/१४ व ५/११/१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१३९)  

सभावृ तांत कायम करणे. 
 

वषय मांक-१) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .२३ 
अ वये, . .कृ णानगर प रसरातील आव यक ठकाण या ट लाईट द यांचे 
नुतनीकरण करणेकामी मे.यश इले ोलाईन ( न.र. .१६,८०,५१७/- (अ र  र. .सोळा 
लाख ऐंशी हजार पाचशे सतरा) पे ा २७.१३ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-२) मनपा या झो. न.पू. थाप य वभागाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .६ अ वये, 
भोईरनगर झोपडप ्या मधील थाप य वषयक कामांची दु ती करणेकामी मे.एम.जे. 
कं शन ( न.र. .४,६३,६२१/- (अ र  र. .चार लाख ेस ट हजार सहाशे एकवीस) 
पे ा ४१.९८ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .२,६८,९९३/- पयत काम 
क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहून यांचे बरोबर कामाचा 
करारनामा क न घेणेत आला असुन एज सीस कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३) मनपा या झो. न.पू. थाप य वभागाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .३१ अ वय,े 
. .६ मधील संजय गांधीनगर झोपडप ी मधील थाप य वषयक कामांची देखभाल 

दु ती करणेकामी मे.एम.जे. कं शन ( न.र. .९,३२,८४०/- (अ र  र. .नऊ लाख 
ब तीस हजार आठशे चाळीस) पे ा ४१.९८ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर 
दराने र. .५,४१,२३४/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अ धन 
राहू न यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असुन एज सीस कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-४) मनपा या झो. न.पू. थाप य वभागाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .८८ अ वय,े 
. .२७ मधील आ णासाहेब मगर झोपडप ी म ये थाप य वषयक कामांची देखभाल 

दु तीची कामे करणेकामी मे.एम.जे. कं शन ( न.र. .९,३२,८४०/- (अ र  र. .नऊ 
लाख ब तीस हजार आठशे चाळीस) पे ा ३८.९८ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजूर दराने र. .५,६९,२१९/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स 
अ धन राहू न यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असुन एज सीस 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५) मनपा या झो. न.पू. थाप य वभागाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .८६ अ वय,े 
. .८ आकुड  येथील व यानगर झोपडप ी म ये थाप य वषयक कामांची दु ती 

करणेकामी मे.पांडूरंग ए टर ायजेस ( न.र. .९,३२,८४०/- (अ र  र. .नऊ लाख ब तीस 
हजार आठशे चाळीस) पे ा ४०.२० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . 
५,५७,८३८/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचे 
बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असुन एज सीस कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६) मनपा या झो. न.पू. थाप य वभागाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .४२ अ वय,े 
. .८ व यानगर मधील व यानगर, रामनगर, द तनगर येथील झोपडप ी मधील 

इमारती व शौचालये दु तीची कामे करणेकामी मे.साकळे असो सए स ( न.र. . 
९,३३,५९०/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे न वद) पे ा ३८.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .५,६९,५८३/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक 
राह ल या अट स अ धन राहू न यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला 
असुन एज सीस कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-७) मनपा या झो. न.पू. थाप य वभागाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .७७ अ वय,े 
. .३७ मधील बालाजीनगर झोपडप ी मधील थाप य वषयक कामांची देखभाल 

दु ती करणेकामी मे.कपील कं शन ( न.र. .९,३२,८४०/- (अ र  र. .नऊ लाख 
ब तीस हजार आठशे चाळीस) पे ा ३३.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर 
दराने र. .६,१५,७६८/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अ धन 
राहू न यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असुन एज सीस कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-८) मनपा या झो. न.पू. थाप य वभागाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .२२ अ वय,े 
. .४२ मधील आंबेडकरनगर झोपडप ी मधील थाप य वषयक कामांची देखभाल 

दु तीची कामे करणेकामी मे. नलेश कं शन ( न.र. .९,३२,८४०/- (अ र  र. .नऊ 
लाख ब तीस हजार आठशे चाळीस) पे ा ३६.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजूर दराने र. .५,८७,७८२/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स 
अ धन राहू न यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असुन एज सीस 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-९) मनपा या झो. न.प.ू थाप य वभागाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .१४ 
अ वये, . .४३ मधील कैलासनगर झोपडप ् या म ये थाप य वषयक कामांची 
द ु ती करणेकामी मे.हष ए टर ायजेस ( न.र. .९,३२,८४०/- (अ र  र. .नऊ लाख 
ब तीस हजार आठशे चाळीस) पे ा ३७ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर 
दराने र. .५,८७,६८९/- पयत काम क न घे यास बधंनकारक राह ल या अट स 
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अ धन राहू न यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असुन एज सीस 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१०) मनपा या झो. न.प.ू थाप य वभागाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .८५ 
अ वये, . .१० तुळजाईव ती अजंठनगर येथील प ाशेड एबीसी अजंठानगर 
झोपडप ी म ये थाप य वषयक कामांची दु ती करणेकामी म.ेएम.बी. 
ए टर ायजेस ( न.र. .९,३२,८४०/- (अ र  र. .नऊ लाख ब तीस हजार आठशे 
चाळीस) पे ा ४५.२१ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .५,११,१०३/- 
पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचे बरोबर 
कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असुन एज सीस कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-११) मनपा या झो. न.प.ू थाप य वभागाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .३० 
अ वये, . .१० तुळजाईव ती अजंठनगर येथील शरदनगर झोपडप ी म ये थाप य 
वषयक कामांची दु ती करणेकामी मे.एम.बी. ए टर ायजेस ( न.र. .९,३२,८४०/- 
(अ र  र. .नऊ लाख ब तीस हजार आठशे चाळीस) पे ा ४३.२१ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .५,२९,७६०/- पयत काम क न घे यास 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न 
घेणेत आला असुन एज सीस कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१२) मनपा या झो. न.प.ू थाप य वभागाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .४ 
अ वये, . .८ येथील व यानगर येथील रामनगर झोपडप ी म ये थाप य 
वषयक कामांची दु ती करणेकामी मे.एम.बी. ए टर ायजेस ( न.र. .९,३२,८४०/- 
(अ र  र. .नऊ लाख ब तीस हजार आठशे चाळीस) पे ा ४२.२१ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .५,३९,०८८/- पयत काम क न घे यास 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न 
घेणेत आला असुन एज सीस कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१३) मनपा या झो. न.प.ू थाप य वभागाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .२८ 
अ वये, . .२६ काळभोरनगर येथील झोपडप ी म ये थाप य वषयक कामांची 
देखभाल दु ती करणेकामी मे.एम.बी.ए टर ायजेस ( न.र. .९,३२,८४०/- (अ र  
र. .नऊ लाख ब तीस हजार आठशे चाळीस) पे ा ४४.२१ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजूर दराने र. .५,२०,४३१/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या 
अट स अ धन राहू न यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असुन 
एज सीस कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१४) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .३९ 
अ वये, . . िजजामाता हॉ पीटल मु य र यावर ल दवाब ती यव थेचे 
नुतनीकरण करणेकामी मे.जगनाडे इले क स ( न.र. .७,४९,८९०/- (अ र  र. . 
सात लाख एकोणप नास हजार आठशे न वद) पे ा १०.८१ %  कमी) या 
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ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१५) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .१२/२०१४-१५ मधील अ. .१६ 
अ वये, . .२८ मासुळकर कॉलनी येथील अंतगत र यांवर ल सो. हे. दवे काढून 
LED दवे बस वणे कामी मे.यश इले ोलाईन ( न.र. .१२,४९,८२६/- (अ र  र. . 
बारा लाख एकोणप नास हजार आठशे स वीस) पे ा ३ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१६) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .४/२०१४-१५ मधील अ. .६ 
अ वये, . .५४ मधील जु या झाले या काश यव थेची आव यक देखभाल 
दु ती करणेकामी मे.कमल इले क एंटर ायजेस ( न.र. .९,२९,६५३/- (अ र  र. . 
नऊ लाख एकोणतीस हजार सहाशे ेप न) पे ा ३६.३१ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१७) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .४/२०१४-१५ मधील अ. .१५ 
अ वये, ड भाग अंतगत . .४७ मधील र यावर जु या खळ या बदलून उजा 
बचत करणा या एलईडी खळ या बस वणेकामी मे.सोन हरा इले क कंपनी 
( न.र. .१३,९६,३०२/- (अ र  र. .तेरा लाख शहा नव हजार तीनशे दोन) पे ा 
२०.३३%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१८) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .४/२०१४-१५ मधील अ. .२ 
अ वये, ड भाग अंतगत . .५६ मधील र यावर जु या खळ या बदलून उजा 
बचत करणा या एलईडी खळ या बस वणेकामी मे.हसन इले कल इंिज नअ रंग 
( न.र. .१४,०१,३०५/- (अ र  र. .चौदा लाख एक हजार तीनशे पाच) पे ा २.५१ %  

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

वषय मांक-१९) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .४/२०१४-१५ मधील अ. .१२ 
अ वये, ड भाग अंतगत . .४६ मधील र यावर जु या खळ या बदलून उजा 
बचत करणा या एलईडी खळ या बस वणेकामी मे.सोन हरा इले क कंपनी 
( न.र. .१३,९६,३०२/- (अ र  र. .तेरा लाख शहा नव हजार तीनशे दोन) पे ा २१.११ 
%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२०) मनपा या झो. न.प.ू थाप य वभागाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .५१ 
अ वये, . .२६ काळभोरनगर येथील जय म हारनगर, गणेशनगर झोपडप ी म ये 
थाप य वषयक कामांची देखभाल व दु ती कामे करणेकामी मे.एम.बी. 

ए टर ायजेस ( न.र. .९,३२,८४०/- (अ र  र. .नऊ लाख ब तीस हजार आठशे 
चाळीस) पे ा ४४.२१ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .५,२०,४३१/- 
पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचे बरोबर 
कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असुन एज सीस कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-२१) मनपा या झो. न.प.ू थाप य वभागाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .२५ 
अ वये, . .२९ मधील गणेशनगर झोपडप ी मधील थाप य वषयक कामांची 
देखभाल दु ती करणेकामी मे.एम.जे.क शन ( न.र. .९,३२,८४०/- (अ र  र. . 
नऊ लाख ब तीस हजार आठशे चाळीस) पे ा ४१.९८ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजूर दराने र. .५,४१,२३४/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या 
अट स अ धन राहू न यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असुन 
एज सीस कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२२) मनपा या झो. न.प.ू थाप य वभागाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .५८ 
अ वये, . .८ येथील व यानगर येथील द तनगर झोपडप ी म ये थाप य 
वषयक कामांची दु ती करणेकामी मे.पांडूरंग ए टर ायजेस ( न.र. .९,३२,८४०/- 
(अ र  र. .नऊ लाख ब तीस हजार आठशे चाळीस) पे ा ४०.२० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .५,५७,८३८/- पयत काम क न घे यास 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न 
घेणेत आला असुन एज सीस कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२३) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .४ 
अ वये, नगडी गावठाण उप वभागातील दवाब ती यव थेची देखभाल दु ती 
वषयक कामे करणेकामी मे. वमलाई इले.काप . ( न.र. .११,१९,०७९/- (अ र  र. . 
अकरा लाख एकोणीस हजार एकोणऐंशी) पे ा ३६.४६ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२४) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .४/२०१४-१५ मधील अ. .१६ 
अ वये, . .५५ मधील जु या झाले या काश यव थेची आव यक देखभाल 
दु ती करणेकामी मे. दि वजय इले कल ( न.र. .९,२९,६५३/- (अ र  र. . नऊ 
लाख एकोणतीस हजार सहाशे ेप न) पे ा ४२.९९ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२५) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .४/२०१४-१५ मधील अ. .१९ 
अ वये, . .४८ मधील जु या झाले या काश यव थेची आव यक देखभाल 
दु ती करणेकामी मे. दि वजय इले कल ( न.र. .९,२९,६५३/- (अ र  र. . नऊ 
लाख एकोणतीस हजार सहाशे ेप न) पे ा ४१.९९ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक-२६) सन २०१४-१५ म ये ARSH Clinic अंतगत म.न.पा.चेव खाजगी मा यमीक शाळा 
इ.५ वी ते १० वी मधील व या याम ये नबंध व व तृ व पधा यांचे आयोजन 
करणेसाठ येणारा खच र. .८०,०००/- यास व सदरचा खच  “शास कय योजनांची 
अंमलबजावणी”या लेखा शषामधुनकरणेकामी व  वै य कय संचालक पंपर  चंचवड 
महानगरपा लका याचे नावे र. .८०,०००/- आगाऊ काढणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 
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वषय मांक-२७) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/ब मु यालय/HO/७/२०१४-१५ 
मधील अ. .३९ अ वये, . .१८ मामुड  भागातील पे ह ंग लॉकची देखभाल दु ती 
व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी BHAGWANT CONSTRUCTION S J 

JADHAV ( न.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौष ट) 
पे ा -३५.९९ %  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .६,११,८६०/- 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 दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल 
या अ टस अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२८) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/ब मु यालय/HO/७/२०१४-१५ 
मधील अ. .२५ अ वये, . .१७ येथील स.े .२८ मधील हाळसाकांत चौक व रे वे 
लाईन लगत या मु य र यांचे डांबर करण करणेकामी M/S. H C KATARIA 

( न.र. .९,३३,५१४/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे चौदा) पे ा ३.१०%  

कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .९,४९,८०४/- 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 दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस 
अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 

वषय मांक-२९) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/ब मु यालय/HO/७/२०१४-१५ 
मधील अ. .१०७ अ वये, . .२७ मोरवाडी मधील न वन र ता दुभाजक व 
र यावर ल फुटपाथ व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी BHAGWANT 

CONSTRUCTION S J JADHAV ( न.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा 
हजार तीनशे चौस ट) पे ा -३६.९९ %  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने 
र. .६,०२,३०१/- 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 दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३०) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/२०१४-१५ 
मधील अ. .५३ अ वये, . .१९ वा हेकरवाडी येथे दशादशक फलक बस वणे व 
रोड फ नचरची कामे करणेकामी BHAGWANT CONSTRUCTION S J JADHAV 

( न.र. .१४,३४,१५४/- (अ र  र. .चौदा लाख चौतीस हजार एकशे चोप न) पे ा -
३४.९९ %  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .९,७८,९६१/- 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 दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल 
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या अ टस अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३१) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/२०१४-१५ 
मधील अ. .३० अ वये, . .१९ वा हेकरवाडी मधील र यावर ल ख डे, चर 
बुज वणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी BHAGWANT 

CONSTRUCTION S J JADHAV ( न.र. .२२,४०,५७०/- (अ र  र. .बावीस लाख 
चाळीस हजार पाचशे स तर) पे ा -३७.९९ %  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर 
दराने र. .१४,५८,८४६/- 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 दारानुसार फरकाची र कम अदा 
/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३२) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/२०१४-१५ 
मधील अ. .४४ अ वये, . .२७ मोरवाडी सावज नक नाला करकोळ दु ती व 
इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी BHAGWANT CONSTRUCTION S J 

JADHAV ( न.र. .९,१०,३५७/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे स ताव न) 
पे ा -३४.९९ %  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .६,२१,४१४/- 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 दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसलु करणे बंधनकारक रा हल 
या अ टस अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३३) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/२०१४-१५ 
मधील अ. .११० अ वये, . .१८ कवळे-मामुड  मधील नवीन र ता दुभाजक, 
र यावर ल फुटपाथ व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी BHAGWANT 

CONSTRUCTION S J JADHAV ( न.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख 
पाचशे साठ) पे ा -३५.९९ %  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. . 
९,४१,३२३/- 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 दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३४) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/ब मु यालय/HO/७/२०१४-१५ 
मधील अ. .१०५ अ वये, . .२७ मोरवाडी भागातील पे ह ंग लॉकची देखभाल 
दु ती व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी BHAGWANT 

CONSTRUCTION S J JADHAV ( न.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा 
हजार तीनशे चौस ट) पे ा -३६.९९ %  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने 
र. .६,०२,३०१/- 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 
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कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/ घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३५) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/ब मु यालय/HO/७/२०१४-१५ 
मधील अ. .७० अ वये, . .२७ मोरवाडी भागातील गटरची देखभाल दु ती व 
इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी BHAGWANT CONSTRUCTION S J 

JADHAV ( न.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस ट) पे ा 
-३५.९९ %  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .६,११,८६०/- 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 दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल 
या अ टस अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३६) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/ब मु यालय/HO/७/२०१४-१५ 
मधील अ. .२३ अ वये, . .१८ कवळे भागातील पे ह ंग लॉकची देखभाल दु ती 
व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी BHAGWANT CONSTRUCTION S J 

JADHAV ( न.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस ट) पे ा 
-३१.९९ %  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .६,५०,०९५/- 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 दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल 
या अ टस अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३७) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/ब मु यालय/HO/७/२०१४-१५ 
मधील अ. .३८ अ वये, . .२७ मोरवाडी मधील र यावीरल ख डे, चर बुच वणे व 
इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी BHAGWANT CONSTRUCTION S J 

JADHAV ( न.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस ट) पे ा 
-३७.९९ %  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .५,९२,७४३/- 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 दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल 
या अ टस अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३८) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/२०१४-१५ 
मधील अ. .१८ अ वये, कवळे-मामुड  र यावर ल ख डे, चर बुच वणे व इतर 
थाप य वषयक कामे करणेकामी BHAGWANT CONSTRUCTION S J 

JADHAV ( न.र. .२२,४०,८९६/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळीस हजार आठशे 
शहा नव) पे ा -३६.९९ %  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. . 
१४,८२,५८८/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा 
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अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/ घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३९) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/ब मु यालय/HO/७/२०१४-१५ 
मधील अ. .६३ अ वये, . .१८ कवळे-मामुड  र यावर ल ख डे, चर बुच वणे व 
इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी BHAGWANT CONSTRUCTION S J 

JADHAV ( न.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस ट) पे ा 
-३६.९९ %  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .६,०२,३०१/- 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 दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल 
या अ टस अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४०) खाल  नमुद के या माणे मनपा औदयो गक श ण सं था पंपर  चंचवड 
महानगरपा लकेतील औ यो गक श ण सं था(मुल ंची), कासारवाडी क रता ०५ 
कमचार  व औ यो गक श ण सं था, मोरवाडी क रता ०१ कमचार   यांना यां या 
नावासमोर नमूद केले या एक त मानधन र कमेवर  दनांक ०९/१०/२०१४ रोजी एक 
दवसाची सेवा खंडीत क न दनांक १०/१०/२०१४ ते ०९/०४/२०१५ अखेर ६ म हने 
कालावधी क रता  हंगामी नयु ती देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

  
अ. . कमचा यांचे नाव पदनाम मानधन 

१. ीमती कुमावणी मनसरा गोपीराम मानधन नदेशक १५००० /- 
२. ीमती नलवण सोनाल  पांडूरंग मानधन नदेशक १५००० /- 
३. ी. कांबळे स दाथ अ भम यु मानधन नदेशक १५००० /- 
४. ीमती चंचवडे वंदना नर संग मानधन नदेशक १५००० /- 
५. ीमती क डे हेमाल  बाळकृ ण मानधन नदेशक १५००० /- 
६. ीमती कंुभार अलका बाबुराव मानधन नदेशक १५००० /- 

 
 

वषय मांक-४१) मु यलेखाप र ण 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-४२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .८१ 
अ वये, अ भागांतगत जल े  .बी/४ प रसरात पाईपलाईन टाकणेकामी मे.पी. ह . 
देशमुख ( न.र. .२३,३४,१८३/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार एकशे याऐंशी) 
पे ा १७.९६ %  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .२०,१०,७११/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/ 
घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस 



 11 

अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 

वषय मांक-४३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .८० 
अ वये, अ भागांतगत जल े  .बी/४ मधील गु दारा प रसरात पाईपलाईन 
टाकणेकामी मे.पी. ह . देशमुख ( न.र. .२३,३४,१६५/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस 
हजार एकशे पास ट) पे ा २२.९६ %  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने 
र. .१८,८८,१५२/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेल  वाढ/ घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .३२ 
अ वये, अ भागांतगत जल े  .बी/२ अंतगत नवीन वकसीत होणा या रावेत 
भागात पाणीपुरवठा वतरण यव थेत सुधारणा करणेकामी जलवा हनी टाकणेकामी 
मे.पी. ह . देशमुख ( न.र. .२३,३३,२१४/- (अ र  र. .तेवीस लाख तेहतीस हजार 
दोनशे चौदा) पे ा २७.९६ %  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. . 
१७,६४,८८९/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेल  वाढ/ घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .४ अ वये, 
भाग .३१ दघी येथे ठक ठकाणी पाणीपुरव यासाठ  डी.आय.लाईन टाकणेकामी 

मे.पी. ह . देशमुख ( न.र. .२१,००,८२३/- (अ र  र. .एकवीस लाख आठशे तेवीस) 
पे ा २८.९६ %  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .१५,६७,०४५/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/ 
घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस 
अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 

वषय मांक-४६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .४४ 
अ वये, भाग .७ वडमुखवाडी ESR टाक  कायाि वत कर या या ट ने 
पाणीपुरवठा होणा या व न याने वक सत होणा या भागात आव यकतेनुसार न लका 
पुर वणे व टाकणेकामी मे.पी. ह . देशमुख ( न.र. .२४,९७,१७६/- (अ र  र. .चोवीस 
लाख स या नव हजार एकशे शहा तर) पे ा २३.९६ %  कमी) या ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजुर दराने र. .१९,९३,७९५/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व 
न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/ घट दारानुसार फरकाची र कम अदा 
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/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .११ 
अ वये, जल े  .४ वॉड .३४, ३५ म ये डी.आय. पाईपलाईन टाकणेकामी 
मे.संजय कॉ ॅ टर ( न.र. .२१,००,७३८/- (अ र  र. .एकवीस लाख सातशे अडोतीस) 
पे ा १९.९९ %  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .१७,६४,८४०/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/ 
घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस 
अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 

वषय मांक-४८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .४३ 
अ वये, भोसर  . .३२ सँड वक कॉलनी इ.भागात ठक ठकाणी डी.आय.पाईपलाईन 
टाकणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर ( न.र. .१३,९९,७२९/- (अ र  र. .तेरा लाख 
न या नव हजार सातशे एकोणतीस) पे ा २५.२५ %  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजुर दराने र. .१०,९८,६१२/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/ घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .४८ 
अ वये, भोसर  . .३३ गवळीनगर इ. भागात ठक ठकाणी डी.आय.पाईपलाईन 
टाकणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर ( न.र. .१४,००,१५७/- (अ र  र. .चौदा लाख एकशे 
स ताव न) पे ा २५.२५ %  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. . 
१०,९८,९४८/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेल  वाढ/ घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५०) मनपा या पाणीपरुवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .८७ 
अ वये, . .३७ महा मा फुलेनगर येथे ठक ठकाणी पाणीपुरव यासाठ  डी.आय. 
लाईन टाकणेकामी म.ेसंजय कॉ ॅ टर ( न.र. .२१,००,८३५/- (अ र  र. .एकवीस 
लाख आठशे प तीस) पे ा २९.९९ %  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने 
र. .१५,४४,३३४/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेल  वाढ/ घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-५१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .२०/२०/२०१३-१४ मधील अ. .९ 
अ वये, सन २०१३-१४ साठ  जल े  .बी/२ पेठ .२९ येथील पा या या टाक चे 
रंगसफेद  व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर ( न.र. . 
२०,८०,६३६/- (अ र  र. .वीस लाख ऐंशी हजार सहाशे छ तीस) पे ा २७.७७ %  

कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .१५,७७,९८५/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/ घट दारानुसार 
फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहु न 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .२८ 
अ वये, वॉड .३९ म ये पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु ती व अनुषं गक कामे 
करणेकामी मे.देव क शन ( न.र. .१२,२१,२३५/- (अ र  र. .बारा लाख एकवीस 
हजार दोनशे प तीस) पे ा ३२.९९ %  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने 
र. .८,५९,२६७/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेल  वाढ/ घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .२०/२०/२०१३-१४ मधील अ. .१६ 
अ वये, जल े  .ड/६ रहाटणी म ये पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे 
करणकेामी मे.देव क शन ( न.र. .८,४०,४१८/- (अ र  र. .आठ लाख चाळीस 
हजार चारशे अठरा) पे ा ३०.०० %  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने 
र. .६,१७,७०७/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेल  वाढ/ घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .८/११/२०१३-१४ मधील अ. .११ 
अ वये, प.ं च.ंमनपा या दघी व बोपखेल पंप हाऊस डझेल जनरेटर इतर  श ट 
करणेकामी मे.एनज टेक सि ट स ( न.र. .३,६२,३२६/- (अ र  र. .तीन लाख 
बास ट हजार तीनशे स वीस) पे ा १७.१७ %  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर 
दराने र. .३,१५,१२०/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/ घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .५६ 
अ वये, अशु द जलउपसा क  रावेत येथील उ चदाब वीजक ातील वीजसंच 
मांडणीची वा षक प दतीने देखभाल दु ती करणेकामी मे.एनज टेक सि ट स 
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( न.र. .१३,७४,०९३/- (अ र  र. .तेरा लाख चौ याह तर हजार या नव) पे ा १८.१२ 
%  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .११,८१,३६२/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेरयल या 
नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/ घट दारानुसार 
फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहु न 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .७५ 
अ वये, जल े  .क ४ वॉड .२९ इं ायणीनगर म ये डी.आय.पाईप लाईन टाकणे 
कामी मे. ह .आय.पी.राव डे हलपस ( न.र. .१४,००,१५१/- (अ र  र. .चौदा लाख 
एकशे ए काव न) पे ा २३.०० %  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. . 
११,३२,०२२/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेल  वाढ/ घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .१७ 
अ वये, . .३१ दघी येथील पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणे 
कामी मे. ह .आय.पी.राव डे हलपस ( न.र. .९,७९,६७९/- (अ र  र. .नऊ लाख 
एकोणऐंशी हजार सहाशे एकोणऐंशी) पे ा ३५.९९ %  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजुर दराने र. .६,५८,४४७/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/ घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .१०९ 
अ वये, पंपळेगुरव पर सरात टँकर दारे पाणीपुरवठा करणे कामी म.ेसाई एंटर ायझेस 
( न.र. .११,१६,६००/- (अ र  र. .अकरा लाख सोळा हजार सहाश)े पे ा १.२५ %  

कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .११,०२,६४२/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/ घट दारानुसार 
फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहु न 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .४२ 
अ वये, जल े  .अ/५ येथे मोरेव ती, पाट लनगर येथे पाणीपुरवठा वतरण 
यव थेत सुधारणा करणेसाठ  पाईपलाईन टाकणे व अनुषं गक कामे करणे कामी 
मे.आर.जी.मंगळवेढेकर ( न.र. .१४,००,५२६/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे स वीस) 
पे ा २७.७७ %  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .१०,६२,१७९/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/ 
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घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस 
अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 

वषय मांक-६०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .५४ 
अ वये, फ भागांतगत दु षत पाणी त ार नवारणाक रता अथवा पाणी गळती 
थांब वणेकर ता खोदलेले चेस बीबीएम प दतीने पे ह ंग लॉकने दु त करणेकामी 
मे.आर.जी.मंगळवेढेकर ( न.र. .२१,०३,९२२/- (अ र  र. .एकवीस लाख तीन हजार 
नऊशे बावीस) पे ा ३३.७७ %  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. . 
१४,६३,०९८/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेल  वाढ/ घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .२०/२०/२०१३-१४ मधील अ. .६ 
अ वये, सन २०१३-१४ साठ  जल े  .बी/५ अंतगत बजल नगर येथील पा या या 
उंच टाक चे रंगसफेद  व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.सुनील 
आ णा पा सुयवंशी ( न.र. .२१,००,८९०/- (अ र  र. .एकवीस लाख आठशे न वद) 
पे ा २९.७० %  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .१५,५०,७७१/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/ 
घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस 
अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 

वषय मांक-६२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .२०/२०/२०१३-१४ मधील अ. .१ 
अ वये, सांगवी पा या या टाक चे रंग सफेद  व इतर थाप य वषयक 
सुशो भकरणाची कामे करणेकामी मे.सुनील आ णा पा सुयवंशी ( न.र. .११,२०,००७/- 
(अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार सात) पे ा २९.७० %  कमी) या ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजुर दराने र. .८,२६,७३३/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व 
न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/ घट दारानुसार फरकाची र कम अदा 
/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .७७ 
अ वये, अशु द जलउपसा क  रावेत येथील उ चदाब वीजक ातील रो ह संचाची 
वा षक प दतीने देखभाल दु ती करणेकामी मे. लॉ यक इंिज नअ रंग कॉप रेशन 
( न.र. .२१,२१,३६३/- (अ र  र. .एकवीस लाख एकवीस हजार तीनशे ेस ट) पे ा 
६.५० %  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .२०,८२,६४८/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/ 
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घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस 
अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घणेेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 

वषय मांक-६४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .६५ 
अ वये, WD ४ व न वडमुखवाडी व च होल  ESR भर यासाठ  मु य जलवा हनीचे 
अनुषं गक कामे करणेकामी मे.द प क शन ( न.र. .११,१७,३००/- (अ र  र. . 
अकरा लाख सतरा हजार तीनश)े पे ा २०.४० %  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजुर दराने र. .९,३३,८३९/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/ घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .३७ 
अ वये, क भाग अतंगत व वध ठकाणी पाणीपुरव यासाठ  टँकरने पाणीपुरवठा 
करणेकामी मे.साई सं कृती एंटर ायझेस ( न.र. .९,८८,२००/- (अ र  र. .नऊ लाख 
अ ्याऐंशी हजार दोनश)े पे ा २.४० %  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने 
र. .९,६८,४३६/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेल  वाढ/ घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .६२ 
अ वये, डुडुळगांव टाक व न वतरण होणा या भागात दु ती वषयक कामे करणे 
कामी मे.सागर क शन ( न.र. .११,१९,८८८/- (अ र  र. .अकरा लाख एकोणीस 
हजार आठशे अ ्याऐंशी) पे ा ३१.५९ %  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर 
दराने र. .८,०४,४२१/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/ घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .८२ 
अ वये, . .६४ बोपखेल येथे ठक ठकाणी पाणीपुरव यासाठ  डी.आय.लाईन टाकणे 
कामी मे. ी कॉ ॅ टर ( न.र. .२१,००,५०१/- (अ र  र. .एकवीस लाख पाचशे एक) 
पे ा ३१.७७ %  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .१५,०४,८३०/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/ 
घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस 
अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 
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वषय मांक-६८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .५२ 
अ वये, अ भागांतगत जल े  .बी/१ व बी/२ म ये टा या या प रसरातील 
थाप य वषयक व पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी 

मे.एस.डी.अजवाणी ( न.र. .१३,९९,८८२/- (अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार 
आठशे याऐंशी) पे ा ३४.०० %  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. . 
९,७०,११८/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेल  वाढ/ घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .७८ 
अ वये, इ भागात ठक ठकाणी टँकरने पाणीपुरवठा करणेकामी मे. डस वॉटर 
स लायस ( न.र. .९,,८८,२७०/- (अ र  र. .नऊ लाख अ ्याऐंशी हजार दोनशे स तर) 
पे ा २.०० %  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. . ९,८८,२७०/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/ 
घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस 
अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 

वषय मांक-७०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .१३/३८/२०१३-१४ मधील अ. .१७ 
अ वये, क भाग े ातील मनपा व छतागृ ह व मनपा शाळा व छतागृ ह यासाठ  
बोअरवेल घेणेकामी मे.जीवनधारा युबवेल कंपनी (अंदाजप क य दर) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .७,४९,४६३/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/ घट दारानुसार फरकाची 
र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहु न यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-७१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .६ अ वये, 
कुदळवाडी व देहु  आळंद  र ता प रसरात आव यकतेनुसार पाईपलाईन टाकणेकामी 
मे.र व ं  क शन ( न.र. .१४,०८,०००/- (अ र  र. .चौदा लाख आठ हजार) पे ा 
३५.७७ %  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .९,४९,५७६/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/ 
घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस 
अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 

वषय मांक-७२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .३१ 
अ वये, . .३१ दघी येथील मु य जलवा हनीची पाणीपुरवठा वषयक देखभाल 
दु तीची कामे करणेकामी मे.बजरंगबल  क शन ( न.र. .२१,००,३४३/- (अ र  
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र. . एकवीस लाख तीनशे ेचाळीस) पे ा २१.७२ %  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजुर दराने र. .१७,२६,३५५/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/ घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-७३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .४७ 
अ वये, दघी मॅगझीन वडमुखवाडी व च होल  येथील उंच पा या या टा यासाठ  
समा भंत बांधणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.मंगलदास इ ाटेक 
ा. ल. ( न.र. .२४,९९,२९२/- (अ र  र. .चो वस लाख न या नव हजार दोनशे 
या नव) पे ा २५.०१ %  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. . 
१९,६७,९३०/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेल  वाढ/ घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-७४) नःसमथ (अपंग) क याणकार  योजना .८ कु ठ पडीत य तींना सहामाह  / वा षक 
अथ सहा य देणेकामी सन २०१३-१४ म ये अज सादर केले या १२९ पा  लाभाथ ना 
सन २०१४-१५ या आथ क वषातील प हल  सहामाह  माहे ए ल २०१४ ते सं टेबर 
२०१४ क रता येक  र.  ६०००/- माणे एकुण र.  ७,७४,०००/- चे खचास तसेच 
माहे ऑ ट बर २०१४ ते  माहे माच २०१५ अखेर सहा म ह या कर ता र.  
७,७४,०००/- असा एकुण र. .१५,४८,०००/- चे खचास व सन २०१४-१५ म ये न याने 
ा त होणा-या अजापैक  पा  ठरणा-या अजदारास माहे ए ल २०१४ ते माच २०१५ 

या कालावधी कर ता येक  र. .१२,०००/- माणे अथ सहा य दे यास व यांकर ता 
येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-७५) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .८ 
अ वये, सांगवी उप वभागातील न याने होणा या र यांवर दवाब तीची यव था 
करणेकामी मे.कुमार इले क स & डीग ( न.र. .५,७१,२१८/- (अ र  र. .पाच लाख 
ए काह तर हजार दोनशे अठरा) पे ा २५.७८ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-७६) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .१८ 
अ वये, . .४१ गांधीनगर येथील मु य र यावर ल दवाब तीची यव थेचे 
नुतनीकरण करणेकामी मे.कुमार इले क स & डीग ( न.र. .९,४७,८८९/- (अ र  
र. .नऊ लाख स तेचाळीस हजार आठशे एकोणन वद) पे ा २४.८४ %  कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-७७) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .८/२०१४-१५ मधील अ. .८ 
अ वये, मनपा अ, ड व फ भाग काय े ातील कारंजे व धबधबे यांचे चालन व 
देखभाल दु ती करणेकामी मे.एन.सी.वाय.इंटर ायजेस ( न.र. .१४,९९,९८५/- (अ र  
र. .चौदा लाख न या नव हजार नऊशे पं याऐंशी) पे ा ५.७२ %  कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-७८) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .२२ 
अ वये, . .३७, ३८ येथील न याने तयार होणा या र यावर ट लाईट यव था 
करणेकामी मे.कुमार इले क स & डीग ( न.र. .९,३८,९५०/- (अ र  र. .नऊ लाख 
अडोतीस हजार नऊशे प नास) पे ा २२.८४ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-७९) मनपा या झो. न.प.ू थाप य वभागाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .७२ 
अ वये, भाग .४८ तापक रनगर झोपडप ्या म ये थाप य वषयक कामांची 
द ु ती करणेकामी मे.अ व कार कं शन ( न.र. .९,३२,८४०/- (अ र  र. .नऊ 
लाख ब तीस हजार आठशे चाळीस) पे ा ४४.३७ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजूर दराने र. .५,१८,९३९/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स 
अ धन राहू न यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असुन एज सीस 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय मांक-८०) मनपा या झो. न.प.ू थाप य वभागाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .८३ 

अ वये, वजयनगर झोपडप ी मधील थाप य वषयक कामांची देखभाल दु ती 
करणेकामी मे.अ नकेत ए टर ायजेस ( न.र. .७,३८,६२८/- (अ र  र. .सात लाख 
अडोतीस हजार सहाशे अ ् वीस) पे ा ४४.३७ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर 
दराने र. .४,१०,८९९/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स 
अ धन राहू न यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असुन एज सीस 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-८१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .५ अ वये, 
भोसर  वॉड .३५ मधील भागात डी.आय. पाईपलाईन टाकणे व करकोळ देखभाल 
दु ती कामे करणेकामी मे.एम.जे. क शन ( न.र. .१४,००,१५१/- (अ र  र. . 
चौदा लाख एकशे ए काव न) पे ा ३२.०० %  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर 
दराने र. .९,९९,७०७/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/ घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-८२) मा.िज हा यायालय शवाजीनगर कोट पुणे, येथील पंपर  चंचवड 
महानगरपा लके या नावे असले या चबर नंबर ५२ चे सन २०१२-२०१३ व सन 
२०१३-२०१४ क रता देखभाल व दु ती खच तवष र. .३,५००/- माणे एकूण 
र. .७,०००/- (अ र  र. .सात हजार) अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक-८३) मनपाचे आरो य वै यक य अ धकार  यांचेकडील म यवत  सा ह य भांडार 
वभागासाठ  आव यक मागणीनुसार मे.आ शष एंटर ायजेस, चंचवड, यांचेकडुन 
यापुव चे कोटेशन नोट स . १६/२०१४-१५ चे मंजुर दरानुसार २,००,००० नग (२००० 
शेकडा)  ड यु / मले रया जनजागृती आवाहन प के छपाई कामी ती शेकडा 
र. .२८.१६/- माणे येणारा एकुण खच र. . ५६,३२०/- (अ र  र. .छप न हजार 
तीनशे वीस) चे खचास व यांचेबरोबर करारनामा क न खरेद स मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

 
वषय मांक-८४) मनपा या पाणी पुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .३३ 

अ वये, . .६ मोशी येथील टाक व न वतरण होणा-या भागात दु ती  वषयक 
कामे करणेकामी मे. बालाजी इंिज नयस ( न.र. .११,१९,८८८/- (अ र  र. .अकरा 
लाख एकोणीस हजार आठशे अठयाऐंशी) पे ा ३६.३०%  कमी) या ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजुर दराने र. .७,४९,०३७/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व 
न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/ घट दारानुसार फरकाची र कम अदा 
/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-८५) मनपा या पाणी पुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .४१ 

अ वये, . .३७ महा मा फुलेनगर येथे पाणी पुरवठा वषयक देखभाल दु तीची  
कामे करणेकामी मे. बालाजी इंिज नयस ( न.र. .११,२०,३१६/- (अ र  र. .अकरा 
लाख वीस हजार तीनशे सोळा) पे ा ३२.३६%  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर 
दराने र. .७,९५,६७०/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/ घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-८६) मनपा या पाणी पुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .२० 

अ वये, अ भागा अंतगत भाग .२५ आनंदनगर येथे पाणी पुरवठा वषयक 
देखभाल दु तीची  कामे करणेकामी मे. बालाजी इंिज नयस ( न.र. .११,२०,४१७/- 
(अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार चारशे सतरा फ त) पे ा ३६.३०%  कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .७,४९,३९०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दारानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस या अधन राहु न यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय मांक-८७) मनपा या पाणी पुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .५१ 

अ वये, अ भागा अंतगत जल े  .बी/२ म ये पाणी पुरवठा वषयक देखभाल 
दु तीची  कामे करणेकामी मे. बालाजी इंिज नयस ( न.र. .१३,९६,६१८/- (अ र  
र. .तेरा लाख याहा णव हजार सहाशे अठरा फ त) पे ा ३६.३०%  कमी) या 
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ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .९,३४,१२७/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/ घट दारानुसार फरकाची 
र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहु न यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय मांक-८८) मनपा या पाणी पुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .५९ 

अ वये, फ भाग अंतगत . .२८ म ये अजमेरा टाक  प रसरात वॉचमेन वाटस 
बांधणे, चेन लंक फेि संग करणे, पेि हंग लोक बस वणे व इतर अनुषं गक कामे 
करणेकामी मे. बालाजी इंिज नयस ( न.र. .२३,७३,४१७/- (अ र  र. .तेवीस लाख 
याह तर हजार चारशे सतरा फ त) पे ा ३२.००%  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजुर दराने र. .१६,९४,६१९/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-८९) मनपा या पाणी पुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .४९ 

अ वये, फ भाग अंतगत जल े  .अ/८ यमुनानगर, साईनाथनगर, ल मीनगर, व 
नगडी गांवठाण भागात वतरण यव थेत मजबुतीकरण कामी नवीन पाईपलाईन 
टाकणे हॉल ह चबस व करकोळ दु तीची कामे कारणेकामी मे. बालाजी 
इंिज नयस ( न.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ फ त) पे ा 
३६.३०%  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .९,३६,७६४/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  
वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस 
अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 
वषय मांक-९०) मनपा या पाणी पुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .७० 

अ वये, बो-हाडेवाडी येथील टाक व न वतरण होणा-या भागात दु ती वषयक  
कामे करणेकामी मे. बालाजी इंिज नयस ( न.र. .११,१९,८८८/- (अ र  र. .अकरा 
लाख ऐकोणीस हजार आठशे अठयाऐंशी फ त) पे ा ३२.००%  कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .७,९९,६००/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दारानुसार फरकाची 
र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहु न यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय मांक-९१) मनपा या पाणी पुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .१० 

अ वये, फ भाग अंतगत जल े  .अ./८ यमुनानगर, साईनाथनगर, ल मीनगर, व 
नगडी गावठाण भागात समान पाणी वतरण कामी न वन पाईप लाईन टाकणे व 
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या नगडीत हॉल ह चबस व इतर अनुषं गक दु तीची कामे करणेकामी        
मे. बालाजी इंिज नयस ( न.र. .२१,००,८४४/- (अ र  र. . एकवीस लाख आठशे 
चौ येचाळीस फ त) पे ा ३६.३०%  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने 
र. .१४,०५,१४९/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-९२) मनपा या पाणी पुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .३९ 

अ वये, अ भाग अंतगत जल े  .बी/१ म ये पाणी पुरवठा वषयक कामाची 
देखभाल दु ती कामे करणेकामी  मे. बालाजी इंिज नयस ( न.र. .१३,९६,६१८/- 
(अ र  र. . तेरा लाख याहां णव हजार सहाशे अठरा फ त) पे ा ३६.३०%  कमी) 
या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .९,३४,१२७/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दारानुसार फरकाची 
र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहु न यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय मांक-९३) मनपा या पाणी पुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .१६ 

अ वये, अ भाग काय े ात आकुड , खंडोबामाळ, नगडी येथील पा या या टाक चे 
व आवारातील देखभाल दु तीची कामे करणेकामी  मे. बालाजी इंिज नयस 
( न.र. .१३,९९,८८२/- (अ र  र. . तेरा लाख न यानो हजार आठशे याऐंशी फ त) 
पे ा ३७.००%  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .९,२६,०२१/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  
वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस 
अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 
वषय मांक-९४) मनपा या पाणी पुरवठा वभागाकडील न.नो. .१३/३८/२०१३-१४ मधील अ. .२८ 

अ वये, ब भागाअंतगत जल े  .बी/१ म ये वतरण यव थेम ये सुधारणा 
करणेसाठ  पाईपलाईन टाकणेकामी मे. बालाजी इंिज नयस ( न.र. .१३,८१,८३७/- 
(अ र  र. . तेरा लाख ऐ  याऐंशी हजार आठशे सदोतीस फ त) पे ा २८.४०%  

कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .१०,३८,८६५/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दारानुसार 
फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहु न 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-९५) मनपा या पाणी पुरवठा वभागाकडील न.नो. .२०/२०/२०१३-१४ मधील अ. .८ 
अ वये, नवी सांगवी पा या या टाक चे रंगसफेद  करणे व इतर थाप य वषयक व 
सुशोभीकरणाची कामे करणेकामी मे. बालाजी इंिज नयस ( न.र. .१३,८८,३१८/- 
(अ र  र. . तेरा लाख अठ याऐंशी हजार तीनशे अठरा फ त) पे ा २८.४०%  कमी) 
या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .१०,४३,७३७/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच नयमानुसार व न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दारानुसार 
फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहु न 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-९६) मनपा या पाणी पुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .३४ 

अ वये, फ भाग अंतगत जल े  .अ/३ वेणीनगर टाक या आवारात व इतर 
ठकाणी नवीन हॉल ह बस वणे थाप य वषयक व इतर अनुषं गक कामे 
करणेकामी मे. जय इंिज नयस ( न.र. .१६,८०,५८२/- (अ र  र. . सोळा लाख ऐंशी 
हजार पाचशे याऐंशी फ त) पे ा ३६.३०%  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर 
दराने र. .११,२४,०५७/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-९७) मनपा या पाणी पुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .८६ 

अ वये, से टर .१२ ये थल टाक ला कंपाऊड वॉल बांधणे व इतर थाप य वषयक 
कामे करणेकामी मे. जय इंिज नयस ( न.र. .२२,४०,७१६/- (अ र  र. . बावीस लाख 
चाळीस हजार सातशे सोळा फ त) पे ा ३०.००%  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजुर दराने र. .१६,४६,९२६/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-९८) मनपा या पाणी पुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .२२ 

अ वये, अ भागांतगत जल े  .बी/४ म ये पाणी पुरवठा वषयक देखभाल 
दु तीची कामे करणेकामी मे. जय इंिज नयस ( न.र. .२१,००,६५८/- (अ र  र. . 
एकवीस लाख सहाशे अ ाव न फ त) पे ा ३६.३०%  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजुर दराने र. .१४,०५,०२५/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-९९) मनपा या पाणी पुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .३ 
अ वये, अ भागांतगत जल े  .अ/१ मधील नगडी प रसरात पाणी पुरवठा 
सुधारणा करणेसाठ  आव यक ती करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे. जय 
इंिज नयस ( न.र. .१४,००,५८९/- (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे एकोणन  वद फ त) 
पे ा ३६.३०%  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .९,३६,७८३/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  
वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस 
अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 
वषय मांक-१००) मनपा या पाणी पुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .१ 

अ वये, अ भागातंगत जल े  .अ/६ मधील राम मं दर प रसर, द तनगर, 
फुलेनगर झोपडप ी, व यानगर, इं दरानगर, झोपडप ी येथे पाणी पुरवठा 
यव थेम ये सुधारणा करणेसाठ  पाईपलाईन टाकणे व अनुषं गक कामे करणेकामी  
मे. जय इंिज नयस ( न.र. .१४,००,५२६/- (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे स  वीस 
फ त) पे ा ३६.३०%  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .९,३६,७४१/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेल  वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
अ टस अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१०१) मनपा या पाणी पुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .७१ 
अ वये, अ भागांतगत जल े  .अ/१ मधील नगडी प रसरात पाणी पुरवठा 
करणेकामी आव यक ती करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे. जय इंिज नयस 
( न.र. .१३,९५,७५९/- (अ र  र. . तेरा लाख पं यांनव सातशे एकोणसाठ फ त) 
पे ा ३६.३०%  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .९,३३,५५३/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  
वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस 
अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 
वषय मांक-१०२) मनपा या पाणी पुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .५५ 

अ वये, फ भागांतगत भाग . २८ म ये देखभाल दु तीकामी हा व बदलणे, 
नवीन पाईप लाईन टाकणे. (२०१४-१५) या कामासाठ  मे. जय इंिज नयस 
( न.र. .१३,९९,०४४/- (अ र  र. . तेरा लाख न यांनव हजार च वेचाळीस फ त) 
पे ा ३२.००%  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .९,९८,९१७/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  
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वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस 
अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 
वषय मांक-१०३) मनपा या पाणी पुरवठा वभागाकडील न.नो. .१३/३८/२०१३-१४ मधील अ. .२५ 

अ वये, क भाग भोसर  उप वभागातील असले या न वन टा यां या आवारात 
वॉचमन वाटर, कंपाऊड वाल व थाप य वषयक कामे करणे. या कामासाठ  मे. 
जय इंिज नयस ( न.र. .१४,००,००२/- (अ र  र. . चौदा लाख दोन फ त) पे ा 
२६.६०%  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .१०,७८,९८१/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  
वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस 
अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 
वषय मांक-१०४) मनपा या पाणी पुरवठा वभागाकडील न.नो. .२०/२०/२०१३-१४ मधील अ. .१७ 

अ वये, जल े  . ड/१३ दापोडी पा या या टाक चे वतरण यव थेत सुधारणा 
करणसेाठ  डझाईन नुसार पाईप लाईन पुर वणे व टाकणे ह  कामे करणेकामी मे. 
जय इंिज नयस ( न.र. .२२,४९,२९८/- (अ र  र. . बावीस लाख एकोणप नास हजार 
दोनशे अ या नव फ त) पे ा १८.५०%  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने 
र. .१९,२४,८३६/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-१०५) मनपा या पाणी पुरवठा वभागाकडील न.नो. .८/३५/२०१४-१५ मधील अ. .१ 

अ वये, जल े  . ड/६ रहाटणीम ये न याने वकसीत होणा-या भागातील पाणी 
पुरवठा न लका टाकणेकामी मे. जय इंिज नयस ( न.र. .१४,०१,१७२/- (अ र  र. . 
चौदा लाख एक हजार एकशे बह तर फ त) पे ा २४.८०%  कमी) या ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजुर दराने र. .११,०६,३६५/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व 
न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा 
/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-१०६) मनपा या पाणी पुरवठा वभागाकडील न.नो. .८/३५/२०१४-१५ मधील अ. .१७ 

अ वये, सांगवी येथील भाग . ५९ मधील जुने पाईप बदलुन न वन पाईपलाईन 
टाकणेकामी मे. जय इंिज नयस ( न.र. .१४,००,३१६/- (अ र  र. . चौदा लाख तीनशे 
सोळा फ त) पे ा ३८.३०%  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने 
र. .९,०७,१९४/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
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कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-१०७) मनपा या पाणी पुरवठा वभागाकडील न.नो. .८/३५/२०१४-१५ मधील अ. .१५ 

अ वये, सांगवी येथील भाग . ६० मधील जुने पाईप बदलुन न वन पाईपलाईन 
टाकणेकामी मे. जय इंिज नयस ( न.र. .१८,२०,२४२/- (अ र  र. . अठरा लाख वीस 
हजार दोनशे बेचाळीस फ त) पे ा २४.८०%  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर 
दराने र. .१४,३७,२६३/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करण े
बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-१०८) मनपा या पाणी पुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .५३ 

अ वये, अ भागा अंतगत जल े  .बी/१ म ये पाणी पुरवठा वतरण यव थेत 
सुधारणा करणेकामी जलवा हनी टाकणेकामी मे. ी. सदगु कृपा क शन 
( न.र. .२१,००,८२०/- (अ र  र. . एकवीस लाख आठशे वीस फ त) पे ा ३५.३०%  

कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .१४,२७,१९२/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दारानुसार 
फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहु न 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.   

  
वषय मांक-१०९) मनपा या पाणी पुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .६९ 

अ वये, अ भागा अंतगत जल े  .बी/१ अंतगत न याने वकसीत होणारा भाग 
मामुड  येथील प रसरात वतरण न लका टाकणेकामी मे. ी. सदगु कृपा 
क शन ( न.र. .२१,००,८२०/- (अ र  र. . एकवीस लाख आठशे वीस फ त) 
पे ा ३५.३०%  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .१४,२७,१९२/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  
वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस 
अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े   

  
वषय मांक-११०) मनपा या पाणी पुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .२९ 

अ वये, अ भागा अंतगत ा धकरण प रसरात से. .२३ ते २८ प रसरात खोलवर 
असले या पाणी पुरवठा लाईन बंद क न नवीन लाईन टाकणेकामी मे. ी. 
सदगु कृपा क शन ( न.र. .१८,१५,८८१/- (अ र  र. . अठरा लाख पंधरा हजार 
आठशे ऐ  याऐंशी फ त) पे ा ३१.००%  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर 
दराने र. .१३,१५,६०५/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये 
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कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे.   

 
वषय मांक-१११) मनपा या पाणी पुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .२ 

अ वये, अ भाग काय े ात जल े  .अ/७ म ये तुळजाईव ती, द तावाडी, 
व लवाडी प रसरात पाणी पुरवठा सुधारणा करणेकामी पाईप लाईन व इतर 
अनुषं गक कामे करणेकामी मे. ी. सदगु कृपा क शन ( न.र. .२२,४१,२६५/- 
(अ र  र. . बावीस लाख ऐकेचाळीस हजार दोनशे पास ट फ त) पे ा ३१.१०%  

कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .१६,२१,४४३/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दारानुसार 
फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहु न 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.   

 
वषय मांक-११२) मनपा या पाणी पुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .४६ 

अ वये, फ भाग अंतगत पीनगर, जोतीबानगर, गणेशनगर, तळवडे येथे पाणी 
पुरवठा वतरण यव थेत सुधारणा करणेकामी पाईप लाईन टाकणे व अनुषंगीक 
कामे करणेकामी मे. ी. सदगु कृपा क शन ( न.र. .१४,००,५२६/- (अ र  र. . 
चौदा लाख पाचशे स वीस फ त) पे ा ३१.२०%  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजुर दराने र. .१०,११,७३९/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे.   

 
वषय मांक-११३) मनपा या पाणी पुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .२६ 

अ वये, जल े  .अ/६ काळभोरनगर, मोहननगर, खंडोबामाळ टाक वर ल 
जल े ानुसार जोडणी करणे व पाणी पुरवठा यव थेत सुधारणा करणेसाठ  पाईप 
लाईन टाकणे व इतर अनुषं गक कामे करणकेामी मे. ी. सदगु कृपा क शन 
( न.र. .२१,००,८२८/- (अ र  र. . चौदा लाख आठशे अ ावीस फ त) पे ा ३३.३०%  

कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .१४,७१,३१४/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दारानुसार 
फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस या अ धन राहु न 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.   

 
वषय मांक-११४) मनपा या पाणी पुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .१३ 

अ वये, जल े  .अ/४ येथे ता हाणेव ती येथे पाणी पुरवठा वतरण यव थेत 
सुधारणा करणेसाठ  पाईप लाईन टाकणे व इतर अनुषं गक कामे करणेकामी मे. ी. 
सदगु कृपा क शन ( न.र. .१४,००,५२६/- (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे स वीस 
फ त) पे ा ३१.३०%  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .१०,१०,२६९/- 
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पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेल  वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
अ टस अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.   

 
वषय मांक-११५) मनपा या पाणी पुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .१२ 

अ वये, अ भाग काय े ात जल े  .अ/७ म ये आकुड  गावठाण, चंचवड 
टेशन, प रसरात पाणी पुरवठा सुधारणा करणेकामी पाईप लाईफ टाकणे व इतर 

अनुषं गक कामे करणेकामी मे. जी.आर. मंगोडेकर ( न.र. .२२,४१,३८४/- (अ र  र. . 
बावीस लाख एकेचाळीस हजार तीनशे चौ-याऐंशी फ त) पे ा ४१.३०%  कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .१३,८१,४७७/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दारानुसार फरकाची 
र कम अदा /वसुल करणे बधंनकारक रा हल या अ टस अ धन राहु न यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े   

 
वषय मांक-११६) मनपा या पाणी पुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .५७ 

अ वये, अ भाग अंतगत जल े  अ १ ा धकरण से. . २३ ते २८ प रसरात पाणी 
पुरवठा सुधारणा करणेकामी पाईप लाईन टाकणे, हॉल ह बस वणे व अनुषं गक  
करकोळ दु ती करणेकामी मे. जी.आर. मंगोडेकर ( न.र. .१८,२०,७११/- (अ र  
र. . अठरा लाख वीस हजार सातशे अकरा फ त) पे ा ४३.६०%  कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .१०,७८,२२५/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दारानुसार फरकाची 
र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहु न यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े   

 
वषय मांक-११७) मनपा या पाणी पुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .८४ 

अ वये, फ भागा अंतगत जल े  अ/२ से. . २२ नगडी ओटा ि कम येथे वतरण 
यव था मजबुतीकरण कामी नवीन पाईप लाईन टाकणे, हॉल ह चबस व करकोळ 
दु ती कामे करणेकामी मे. जी.आर. मंगोडेकर ( न.र. .१४,००,५६१/- (अ र  र. . 
चौदा लाख पाचशे ऐकस ट फ त) पे ा ४१.९०%  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजुर दराने र. .८,५४,४१२/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे.   

 
वषय मांक-११८) मनपा या पाणी पुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .७४ 

अ वये, भोसर  वॉड . २९ मधील भागात डी.आय. पाईपलाईन टाकणे व करकोळ 
देखभाल दु ती कामे करणेकामी मे. जी.आर. मंगोडेकर ( न.र. .१४,००,१५१/- 
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(अ र  र. . चौदा लाख एकशे ए काव न फ त) पे ा ३२.५०%  कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .९,९२,३५७/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दारानुसार फरकाची 
र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहु न यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े   

 
वषय मांक-११९) मनपा या पाणी पुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .१८ 

अ वये, भोसर  गावठाण टाक  व भोसर  पंपीग टेशन या आवारात समा भंत 
बांधणे व इतर अनुषं गक कामे करणेकामी मे. एम.जे. क शन 
( न.र. .२३,८०,७८०/- (अ र  र. . तेवीस लाख ऐंशी हजार सातशे ऐंशी फ त) पे ा 
३७.५०%  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .१५,६२,३८६/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  
वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस 
अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े   

 
वषय मांक-१२०) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .०२/२०१४-१५ काम .१४ अ वये . .२९ 

म ये व वध काय मासाठ  मंडप यव था करणेकामी मे. भगवंत  क शन 
( न.र. .१०,३८,५००/- (अ र  र. . दहा लाख अडोतीस हजार पाचशे फ त) पे ा 
२७.९९%  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .७,८५,२१५/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  
वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस 
अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े   

 
वषय मांक-१२१) मनपा या पाणी पुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .२५ 

अ वये, आ मशाळा व इं ायणीनगर टाक या आवारात वॉचमन वाटर बांधणे 
समा भंत बांधणे व इतर अनुषं गक कामे करणेकामी मे. एम.जे. क शन 
( न.र. .१६,८०,६७१/- (अ र  र. . सोळा लाख ऐंशी हजार सहाशे ऐकाह तर फ त) 
पे ा ३७.५०%  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .११,०२,९४०/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच नयमानसुार व न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  
वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस 
अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े   

 
वषय मांक-१२२) मनपा या पाणी पुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .३५ 

अ वये, भोसर  वॉड .३३ मधील जल े  . ३ भागात डी.आर. पाईपलाईन टाकणे 
व करकोळ देखभाल दु ती कामे करणेकामी मे. संजय 
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कॉ टर( न.र. .१४,००,१५१/- (अ र  र. . चौदा लाख एकशे एकाव न फ त) पे ा 
२८.८८%  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .१०,४५,५७६/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  
वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस 
अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े   

 
वषय मांक-१२३) मनपा या पाणी पुरवठा वभागाकडील न.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .२३ 

अ वये, भोसर  उप वभागातील भोसर  गावठाण आ मशाळा इं ायणीनगर टा यांची 
रंगरंगोट  करणे व इतर अनुषं गक कामे करणेकामी मे. एम.जे. क शन 
( न.र. .८,४०,०९०/- (अ र  र. . आठ लाख चाळीस हजार न वद फ त) पे ा 
४१.५०%  कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .५,१६,०२५/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  
वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस 
अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े   

 
वषय मांक-१२४) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .१६ 

अ वये, फ े ीय कायालयातील . .५ जाधववाडी कुदळवाडी पर सरातील आव यक 
ठकाणी र यावर दवाब तीची सोय करणेकामी म.ेसमुी इले क स सि हसेस 
( न.र. .२१,३६,६२६/- (अ र  र. .एकवीस लाख छ तीस हजार सहाशे स वीस) पे ा 
२२.०० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१२५) महारा  महापा लका अ ध नयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागाकडील माहे स टबर २०१४ मधील अ ययावत एकूण कामकाज वषयक 

गोषवारा अहवाल अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१२६) महारा  महापा लका अ ध नयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.१५.९.२०१४ ते द.२१.९.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/१०८/२०१४ द.१२.११.२०१४ अ वये 
पाठ वलेला सा ता हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१२७) महारा  महापा लका अ ध नयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.२२.९.२०१४ ते द.२८.९.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/१०९/२०१४ द.१२.११.२०१४ अ वये 
पाठ वलेला सा ता हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१२८) महारा  महापा लका अ ध नयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.२९.९.२०१४ ते द.५.१०.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/११०/२०१४ द.१२.११.२०१४ अ वये 
पाठ वलेला सा ता हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 
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वषय मांक-१२९) पंपर  चंचवड महानगरपा लका अ धकार  व  नगररचना े ातील त ांचे श णा 
आयोजनाचे वेळी श णाची र कम देणे पुव  बॅक म ये यावा लागणारा Income 
tax चा फाम  BEING Fees for  Certificate (Form 15 CB (ETHAKENT) तयार 
कर याचे काम म.न.पा.चे  (सी.ए.) मे.स तश नगरे अँ ड चाटट आकाऊटंट  यांनी पूण 
केले आहे.  या कामाचे बल  र. .१०,०००/- अ धक सेवाकर र. .१,२००/-  इतर कर 
र. .३६/- असे एकुण  र. .११,२३६/- (अ र .र. .अकरा हजार दोनशे छ तीस) अदा 
करणेत आले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१३०) पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे सन २०१४-१५ चे सुधार त व सन २०१५-१६ चे 
मूळ अंदाजप काची छपाई करावयाचे काम तातडीचे व कालमयाद त अस याने 
शासन नणय, अ पर नबंधक महारा  रा य यांचे प , उप नबंधक सहकार  सं था 
महारा  रा य यांचे प ां माणे थेट प दतीने (करारनामा न करता) मे.सहकार 
मु णालय, गणेश पेठ, पूणे यांचे कडून अंदाजप काची छपाई करणेस व य  
येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
 

                                                     
      कायालय अ ध क (सभा शाखा) 

       पंपर  चंचवड महानगरपा लका,  
        पंपर  - ४११ ०१८ 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर -४११ ०१८ नगरस चव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/१९६८/२०१४ 

दनांक - १४/११/२०१४ 
 
 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरस चव 

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत. 


