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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/१७७९/२०१७ 
दनांक - ०२/१२/२०१७ 

 
ित, 

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

      वषय - पपंर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - ०६/१२/२०१७ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

०६/१२/२०१७ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 

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

जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 

 
   आपला व ासू,  

                                                                                          
     नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
  पंपर  - ४११ ०१८. 

त - १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार 
२)  कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक – ३८ 
 

दनांक - ०६/१२/२०१७                            वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक  

०६/१२/२०१७ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

------------ 
 
वषय .१)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36-5-2017-18 अ वये भाग .१३ 

िनगड  गावठाण मधील पवळे उ डाणपुल ते एल आय सी इमारती पयत या 
र याचे कडेने कलर पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर 

िन.र. .46,21,566/- (अ र  र कम पये शेहेचाळ स लाख एकवीस हजार पाचशे 

सहास  फ ) पे ा 19% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .37,43,468/-  पयत काम क न घेणेस   तसेच यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े   

     ( दनांक ०६/१२/२०१७ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .२) मनपा या थाप य वभाग क, ह मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ     
(१ ते २५) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे तसेच भाववाढ 
कलम लागू अस यास, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ 
वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून संबंिधत ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 

करणे. 

वषय .३)    मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी 
सादर केले या वनंती अजानुसार तावात नमूद माणे रजा मंजूर स मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .४)  प.ंिच.ंमनपा या फ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स . व ुत/1/2017-2018 

अ वये “फ े ीय कायालय व ुत वभागाकड ल व वध काय माकर ता 
विन ेपण यव था काश यव था सी. सी. ट . ह  कॅमेरे जिन  भाडे त वावर 

वापरणेबाबत(सन 2017-18)” कामी मे.मोरया मंडप डेकोरेटस या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा र. .9,99,970/- (अ र  र. . नऊ लाख न या नव हजार नऊशे स र फ ) 
पे ा -0.99% कमी दराने वकार यात आली आहे. मंजुर दराने ठेकेदारास 
तातड ची बाब हणुन कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 

वषय .५)    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत व वध 
क याणाकार  योजना राब व यात येतात. मागासवग य क याणाकार  योजने 

अंतगत मा.महानगरपािलका सभा ठराव .५२१ द.५.७.२०१४ अ वये मंजूर 
धोरणानुसार घटक योजना .८ अ वये परदेशातील उ च िश ण घेणा-या  
मागासवग य मुला/मुलींना अथसहा य देणे या योजनेक रता जा हर कटनानुसार 
अज माग व यात आले होते. सन २०१७-१८ या आिथक वषात एकुण ०९ अज ा  
झाले आहेत. सदर अजाची अट  शत नुसार तपासणी केली असता ०७ अज पा  
झाले असून यापैक  ०१ अजदार कु. करण शामराव छ े यास लाभ दे यात आलेला 
आहे. ०२ अज अपा  झाले आहेत. उवर त ०६ पा  लाभाथ ना येक  
र. .१,५०,०००/- या माणे एकुण कम .९,००,०००/- (अ र  र. . नऊ लाख 
पये फ ) अथसहा य अदा करणेकामी खच होणार आहे. तसेच सन २०१७-१८ या 

आिथक वषात “मागासवग य युवक/युवतींना परदेशातील उ च िश णासाठ  
अथसहा य”या उपलेखािशषावर र कम .१,९८,५०,०००/- इतक  तरतुद िश लक 
असुन यामधुन खच कर यात येईल. तर  सदरचे खचास व अपा  अजापैक  
कागदप ांची ुट पुतता केलेनंतर पा  ठरणा-या अजदार व ा याना अथसहा य 

मंजूर करणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .६)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/35/2017-18 अ वये भाग .३१ 
दघी मधील स.नं.८५ पै आर ण .२/१२२ ाथिमक शाळा यांस िसमािभंत बांधणे 
व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.बी आर शहा िन.र. .46,36,421/- (अ र  
र कम पये शेहेचाळ स लाख छ ीस हजार चारशे एकवीस फ ) पे ा 12.75% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .40,45,277/-  पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ 
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/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

 
वषय .७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/४१/१६-१७ भाग .४७ काळेवाड  

येथील व वध मनपा शाळा, सां कृतीक क े, यायामशाळा, दवाखाना इमारतींची 
रंगरंगोट , देखभाल व द ु तीची कामे करणेकामी मे. ीक शन शैल  िश. 
फाळके िन.र. .११,२०,४४८/-(अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार चारशे 
अ ठेचाळ स फ ) पे ा १०.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. . 
१०,०८,४०३/- पयत काम क न घेणेस  तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  

करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.    

 
 
वषय .८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३७/१०/१६-१७ भाग .३४ ग हाणे 

व तीम ये अ नशामक क ासमोर ल जुने संडास लॉक पाडुन नवीन संडास लॉक 
बांधणेकामी मे. ी क शन शैल  िश. फाळके िन.र. .२३,३४,२६७/- (अ र  
र. . तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदुस   फ ) पे ा ११.८५% कमी   या 
ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .२०,५७,६५६/- पयत काम क न घेणेस  

तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे.    

 
वषय .९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८/४१/१७-१८ भाग .३२ सँड वक 

कॉलनी  (नवीन . .५) म ये उवर त प रसरातील र यांचे हॉटिम स प तीने 
डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश क शन िन.र. .१४,९९,४९०/- (अ र  र. . 
चौदा लाख न या नो हजार चारशे न वद फ ) पे ा ३.१०% कमी  या 
ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .१४,५३,००६/- पयत काम क न घेणेस  

तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ 
/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  

अिधन राहून  कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.   
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वषय .१०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८/२९/१७-१८ भाग .२९ इं ायणीनगर 

मधील से. .७,१० व औ ोिगक पर सरातील डांबर  र यांची द ु तीची कामे 
करणेकामी मे. ल सी क शन ा.ली. िन.र. . १५,००,०००/- (अ र  र. . 
पंधरा लाख फ ) पे ा ६.६०% कमी  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .१४,०१,०००/- 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 कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/ 
वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.    

 
वषय .११) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८/४५/१७-१८ भाग .२९ इं ायणीनगर 

म ये ािधकरण व औ ोिगक पर सरातील डांबर  र यांची द ु ती करणेकामी    
मे. ल सी क शन ा.ली. िन.र. . १५,००,०००/- (अ र  र. .पंधरा 
लाख फ ) पे ा ६.६०% कमी या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  

र. .१४,०१,०००/- 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 कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 
अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे.   

 
वषय .१२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ८/३७/१७-१८ इं ायणीनगर, ािधकरण 

से. .४,६,९,११ व पाईन रोड पर सराम ये पे हंग लॉक व अनुषंिगक कामे 
करणेकामी मे. ी सदगु कृपा क कशन िन.र. .१५,००,०००/- (अ र  र. .पंधरा 
लाख फ ) पे ा १५.५०% कमी  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने        
र. .१२,६७,५००/- पयत काम क न घेणेस  तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 

िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 

दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 

अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत 

आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  
   
वषय .१३)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८/१५/१७-१८ भाग .३० मधील 

सदगु नगर भागात उवर त र यांची डांबर करणाने सुधारणा करणेकामी        
मे. अजवानी इं ा. ा.ली. िन.र. .२३,३४,२६७/- (अ र  र. . ते वस  लाख चौतीस 
हजार दोनशे सदुस   फ ) पे ा ३.४५% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर 
दराने  र. .२२,५३,७३५/- 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 कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

    
वषय .१४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८/५१/१७-१८ इं ायणीनगर, ािधकरण 

से. .४,६,९,११ व पाईन रोड पर सराम ये फुटपाथ करणे व अनुषंिगक कामे 
करणेकामी मे. ी सदगु कृपा क कशन िन.र. .१५,००,०००/- (अ र  र. . पंधरा 
लाख फ ) पे ा १५.५०% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने          
र. .१२,६७,५००/- पयत काम क न घेणेस  तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 

दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 

अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत 

आला अस याने याचे अवलोकन करणे.    
 
वषय .१५) मनपाचे आरो य वभागास आव यक काब िलक ड ट 5 ट के RWC1 सा ह य 

खरेद कामी ई िन.सु. .21/2017-18 अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर 
माग वणेत आले होते. ा  िन वदेमधील मे ल मी केिमकल लाईम अँड पे ट 
कं ोल, पुणे यांचे ती बॅग (50 कलो) र. .2224/- या माण े 2388 बॅगसाठ  एकुण 
र. .53,10,912/-  इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य 
दर एकुण र. .53,73,000/- (अ र  र. . ेप न लाख याह र हजार फ ) पे ा 
1.15 ट केने कमी आहेत. सदरचे दर वकृत करणेस मा यता दलेली असुन 

यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेकामी मा यता देणेबाबत 

वचार करणे. 
 
वषय .१६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/१७/२०१७-२०१८ अ वये भाग 

.२४ मधील अंतगत र यांची दु ती हॉटिम स प दतीने करणकेामी 
मे.लोणावला कं शन कं. िन.र. .३४,९४,२९६/-(अ र  र. .चौतीस लाख चौ-
या नव हजार दोनशे शहा नव फ ) ५.०७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र.  ३३,१७,१३५/- पयत काम क न घेणेस या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .१७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/२५/२०१७-२०१८ अ वये भाग 

.२३ म ये हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.धने र कं शन 

िन.र. .३५,०१,१०५/-(अ र  र. .प तीस लाख एक हजार एकशे पाच फ ) 
४.५५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .३३,४१,८०५/- पयत काम 
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क न घेणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/२९/२०१७-२०१८ अ वये भाग .१९ 
मधील अंतगत र यांची दु ती हॉटिम स प दतीने करणकेामी मे. धने र 
कं शन िन.र. .३४,९९,७४४/-(अ र  र. .चौतीस लाख न या नव हजार 
सातशे च वेचाळ स फ ) ५.३५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र.  
३३,१२,५०८/- पयत काम क न घेणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/२७/२०१७-२०१८ अ वये भाग 
.२३ मधील मनपा महापािलका इमारतीची दु ती करणकेामी मे. पी जे मोटवाणी 

िन.र. .२७,९४,२३७/-(अखर  र. .स ा वस लाख चौ-या नव हजार दोनशे सदोितस 
फ ) २६.०७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .२०,६५,७७९/- 
पयत काम क न घेणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .२०) मनपाचे वै कय वभागास दर करार प दतीने महारा   रा य हातमाग सहकार  

महासंघ मया दत मुबंई(महाटे स) यांचेकडून तावात नमूद माण े िलनन 
सा ह य (बेडिशट, चादर व लॅकेट) खरेद कामी ा  दराने खरेद  करणेस व 
याकामी र. .31,07,463/-(अ र  र. .एकतीस लाख सात हजार चारशे ेस  फ ) 

व अिधक जीएसट सह असे एकुण रकमेस येणा-या य  खचास यांचे बरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/१२/२०१७-१८ अ वये पंपळे गुरव 

भाग .५७ येथे र या या कडेने व फुटपथावर रबर मो डेड कलर पे ह ंग लॉक 
बसवून फुटपाथचे नुतनीकरण करणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.साई भा क शन िन.र. .३८,४४,०७१/- (अ र  र. . अडोतीस लाख 
च वेचाळ स हजार ए काह र फ ) पे ा २८.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .२७,२९,६७५/- पयत काम क न घेऊन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .२२) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .3/4 -2017-18 अ वये 

भाग .१७ मधील र यांची दु ती को ड प दतीने करणकेामी मे.परमानंद 
ए. पलानी िन.र. .9,33,613/- (अ र  र. .नउ लाख तेहतीस हजार सहाशे तेरा 
फ ) पे ा -18.09% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
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व िन वदेतील िन वदा अट  शत स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला असलेने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .२३) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .3/38-2017-18 

अ वये भाग .१८ मधील र यांची द ु ती को ड िम स प तीने करणकेामी 
मे.परमानंद ए. पलानी िन.र. .8,39,723/- (अ र  र. . आठ लाख एकोणचाळ स 
हजार सातशे तेवीस  फ ) पे ा -18.09% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत स  अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला असलेने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .२४) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .3/43-2017-18 अ वये 

भाग .१७ म ये थम ला ट प टे मारणेकामी मे.एस.एम. क शन 
िन.र. .9,31,456/- (अ र  नउ लाख एकतीस हजार चारशे छप न फ ) पे ा -
25.22% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला असलेने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .२५)मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/43/-2016-17 

अ वये भाग .२० म ये बजलीनगर व िगर राज सोसायट  व इतर ठकाणी चर 
बी.एम. आ ण बी.सी. प तीने डांबर कऱण करणकेामी मे.मोहनलाल मथरानी 
क शन ा. िल.िन.र. .7,93,232 /- (अ र  र. .सात लाख या नव हजार 
दोनशे ब ीस फ ) पे ा -10.08% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला असलेने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .२६)मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .5/14/2017-

2018अ वये काळेवाड  भाग .४७ येथील मु य व अंतगत र यांवर थम ला ट 
प टचे प टे मारण,े वाहतूक वषयक कामे करणे, व इतर थाप य वषयक 
अनुषंिगक करकोळ दु तींची कामे करणेकामी मे. ी गु  क शन 
िन.र. .6,96,731/- (अ र  र. . सहा लाख शहा नव हजार सातशे एकतीस फ ) 
पे ा -16.10% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  शत स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला असलेने याचे अवलोकन करणे.  
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वषय .२७)मनपा या ब े य कायालय शाप य वभागाकड ल िन.नो. .5/33/2017-2018 

अ वये वजयनगर भाग .४६ मधील व वध ठकाणी पे ह ंग लॉक दु तीची 
कामे कऱणेकामी मे.अ द यराज असोिसए स िन.र. .6,96,545/- (अ र  र. . सहा 
लाख शहा नव हजार पाचशे पं चेचाळ स फ ) पे ा -24.00% कमी या 
ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
शत स  अिधन राहून याचेंबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२८) मनपा या ब े य कायालय शाप य वभागाकड ल िन.नो. .1/1-2017-2018 

अ वये ब े य कायालयांतगत होणा-या व वध काय मासाठ  ता पुरती व पात 
वनी ेपण, काश, जिन  संच व सीसीट ह  यं णेची यव था करणेकामी 

मे.मोरया मंडप डेकोरेटस िन.र. .9,99,957/- (अ र  र. .नउ लाख न या नव हजार 
नउशे स ाव न फ ) पे ा-0.90% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत स  अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मशानभूमी/दफनभूमी चे ठकाणी 

व छता व सुर ा ठेवणेसाठ  काळजीवाहक नेमणेकामी वै कय वभागामाफत 

िन वदा नो टस .१२-२०१२/१३ िस द करणेत आली होती. यानुसार पा  ३६ 

सं थांना मशानभुमी/दफनभुमीचे ठकाणी ८ तासासाठ  र. .३०९/- ित दन ित 
काळजीवाहक दरमहा या दराने ४ काळजीवाहक पुर वणेचे आदेश देणेत आलेले 

होते. तावात नमूद माण े सुर ा वभागाकड ल पञ 

.सु व/६/का व/१०५६/२०१७ द.१५/०९/२०१७ अ वये सदर ठकाणी 
द.१६/०९/२०१७ पासून रखवालदार मदतनीस िनयु  करणेत आलेले आहे. ३६ 
मशान/दफनभूमीत काळजीवाहक पुर वणेत आले या सं थांची मुदत 
द.३१/०७/२०१७ रोजी संपु ात आलेली आहे. तसेच द.१६/०९/२०१७ पासून 
सुर ा वभागामाफत सदरचे कामकाज सु  के याने द.०१/०८/२०१७ ते 
द.१५/०९/२०१७ अखेर पयत िनयु  केले या सं थांनी कामकाज केले अस याने 
सदर सं थांना या कालावधीचे वेतन देणे आव यक आहे. तर  द.०१/०८/२०१७ ते 
द.१५/०९/२०१७ अखेर पयत ३६ मशान/दफनभूमीत काळजीवाहक पुर वणेत 
आले या सं थांना मुदतवाढ देणे आव यक आहे. या कालावधीसाठ  अंदाजे 
र. .१५,३५,११२/- अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३०)मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/6/2017-18  अ वये वैद ुव ती, 

कािशदनगर, जवळकरनगर, द नगर, पंपळे गुरव येथील े नेज लाईन व चे बसची 
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करकोळ देखभाल व दु ती करणेकामी  M/s S.D.Ajwani यांनी िन.र. .37,49,997/-

 (अ र  र. .सदोतीस लाख एकुणप नास हजार नऊशे स यानऊ फ ) पे ा 
21.77% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 29,33,623/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

    
वषय .३१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/२२/२०१७-१८ भाग .१६ म ये 

डांबर  र याचे दु तीची कामे करणेकामी M/s.V.M.Matere Infra.(I) Pvt.Ltd. 
िन.र. .२१,००,८३६/-(अ र  र. .एकवीस लाख आठशे छ ीस फ ) पे ा ३.६०% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .२०,२५,२०६/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे 
अवलोकन करण.े 

 
वषय .३२)मनपा या व ुत मु य कायालय क भागाकड ल िन वदा नो. . ७-२०१७/१८ 

मधील अ. .१९ अ वये थाप य वभागा या मागणीनुसार संत तुकारामनगर 

े ागृहा या नुतनीकरणांतगत वाढ व मतेचा जिन संच बस वणेकामी        
मे. पल मी इले क स िन.र. .२८,२७,४४३/-(अ र  र. .अ ठावीस लाख 
स ावीस हजार चारशे ेचाळ स फ ) पे ा ९.२५% कमी, या ठेकेदाराकडुन काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट स अिधन राहुन 

ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३३) नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी सादर 
केले या वनंती अजानुसार तावात नमूद माणे रजा मंजूर स मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 42/20/2017-18 अ वये भाग .३१ 

दघी मधील स.नं.८५ पै आर ण .२/१२२ ाथिमक शाळा यांस िसमािभंत बांधणे 
व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.के कमलेश िन.र. .44,34,190/- (अ र  
र कम पये च वेचाळ स लाख चौतीस हजार एकशे न वद फ ) पे ा 17.83% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .36,43,574/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण ेभाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ 
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/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३५)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .16/22/2017-18 अ ये भाग .२५ 

पुनावळे गावठाण व उव रत ठकाणी हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे.लोणावला कं शन कं. िन.र. .३५,०१,३७४/- (अखर  र. .प तीस लाख एक 

हजार तीनशे चौ-याह र  फ ) पे ा २५.०७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र.  ३२,८४,९८९/- पयत काम क न घेणेस या अट स अिधन राहुन 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .३६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .16/19/2017-18 अ ये भाग .१९ म ये 

हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. लोणावला कं शन कं. िन 
र. .३५,०१,३३१/- (अखर  र. . प तीस लाख एक हजार तीनशे एकतीस फ ) 
पे ा ४.२१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र.  ३३,५३,९२५/- पयत 
काम क न घेणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३७)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .16/10/2017-18 अ ये भाग .२५ 

मधील अंतगत र यांची द ु ती हॉटिम स प दतीने करणेकामी मे. लोणावला 
कं शन कं. िन र. .३५,००,५८९/- (अखर  र. .प तीस लाख पाचशे 

एकोणन वद फ ) पे ा ५.८५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने       
र. .३२,९५,८०५/- पयत काम क न घेणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .३८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .16/12/2017-18 अ ये भाग .२५ 

ताथवडे गावठाण व उव रत ठकाणी हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी   
मे. लोणावला कं शन कं. िन.र. .३५,०१,११६/- (अखर  र. .प तीस लाख एक 

हजार एकशे सोळा फ ) पे ा ४.२१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने   
र. .३३,५३,७१९/- पयत काम क न घेणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36-2-2017-18 अ वये भाग .२८ 

मासुळकर येथील MIDC उव रत ना याची देखभाल दु ती करणेकामी       
मे. ी सदगु कृपा क शन िन.र. .28,01,111/- (अ र  र कम पये अ ठावीस 

लाख एक हजार एकशे अकरा फ ) पे ा 34.34% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
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मंजूर दराने र. .18,39,209/-  पयत काम क न घेणेस   या अट स अिधन राहुन 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
 
वषय .४०)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36-9-2017-18 अ वये भाग .४ 

कृ णानगर मधील हरगुडे व ती पर सरात ॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी मे. ी 
सदगु कृपा क शन िन.र. .28,01,120/- (अ र  र कम पये अ ठावीस लाख 
एक हजार एकशे वीस फ ) पे ा 33.3% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .18,68,347/- पयत काम क न घेणेस   या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .४१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36-1-2017-18 अ वये भाग .१३ 

िनगड  गावठाण येथील साईनाथ नगर मधील र याचे कलड चेकड टाई स 
बस वणेकामी मे.भालेराव क शन िन.र. .46,21,737/- (अ र  र कम पये 
शेहेचाळ स लाख एकवीस हजार सातशे सदतीस फ ) पे ा 22.5% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .35,81,846/-  पयत काम क न घेणेस   या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

 
वषय .४२)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19-37-2017-18 अ वये भाग .५ 

जाधववाड  कुदळवाड  मधील मनपा इमारतींची व वध थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.देव क शन िन.र. .35,01,401/- (अ र  र कम पये प तीस 

लाख एक हजार चारशे एक फ ) पे ा 28.1% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .25,17,507/-  पयत काम क न घेणेस   या अट स अिधन राहुन 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
 
वषय .४३)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19-1-2017-18 अ वये भाग .५ 

जाधववाड  मधील ता यात आलेले र ते एम पी एम प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे.एम.पी.धो े क शन िन.र. .27,63,772/- (अ र  र कम पये 

स ावीस लाख ेस  हजार सातशे बहा र फ )पे ा 32.01% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .18,79,089/-  पयत काम क न घेणेस या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .४४)मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१०/२०/२०१७-१८ अ वये  जाधववाड  

प रसरात पाणीपुरवठा सुधारणेक रतापाईपलाईन टाकणकेामी मे.संजय कॉ ॅ टर 
िन वदा र कम .२८,००,८२१/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख आठशे एकवीस फ ) 
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पे ा १६.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२४,७०,३२४/-
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .४५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१०/१९/२०१७-१८ अ वये  फ भागातील 

हे ेव ती, वेणीनगर,सहयोगनगरप रसरात आव यकतेनुसार पाईपलाईन टाकणे व 
इतर अनुषंिगक कामे करणकेामी  मे. जय इं जिनअस िन वदा र कम 
.३५,०१,३९६/- (अ र  र. . प तीस  लाख एक हजार तीनशे याह नव फ ) 

पे ा १४.१८% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३१,५५,१४२/-
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .४६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१०/१०/२०१७-१८ अ वये  फ भागातील 

हे ेव ती, वेणीनगर, सहयोगनगर प रसरात आव यकतेनुसार पाईपलाईन टाकणे 
व इतर अनुषंिगक कामे करणकेामी  मे. जय इं जिनअस िन वदा र कम . 
२८,००,८१०/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख आठशे दहा फ ) पे ा १४.१८% 
कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२५,२३,८३७/-पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स 
अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .४७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१०/२७/२०१७-१८ अ वये  जाधववाड  

से. .१३ व १६ प रसरात व राजेिशवाजीनगर येथे आव यकतेनुसार पाईपलाईन 

टाकणेकामी  मे.युिनक ेडस िन वदा र कम .२८,००,०२५/- (अ र  र. . 
अ ठावीस लाख पंचवीस  फ ) पे ा १७.९६% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. . २४,११,९९७/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
 िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
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दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  

करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणे बाबत वचार करणे. 
 
वषय .४८)मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/14/2017-18 अ वये वैद ुव ती, 

पंपळेगुरव इतर प रसरात जलिन:सारण नलीकांची कामे करणेकामी M/s S D 

Ajwani यांनी िन.र. .44,99,986/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या नव हजार 

नऊशे शहाऐंशी फ ) पे ा 20.77 % कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
रकम पये 35,65,339/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ 
वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .४९) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/19/2017-18 अ वये िचखली 

मैलाशु करण क ांतगत वेणीनगर ते मोरेव ती टॉवरलाईन मधील जु या 
जलिनःसारण निलका बदलणे व उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी 
M/s Anant Balkrishna Bahirat यांनी िन.र. .29,99,765/- (अ र  र. .एकोणतीस 

लाख न या नव हजार सातशे पास  फ ) पे ा 25.88% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने रकम पये 22,23,426/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .५०) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/21/2017-18 अ वये ब े य 

कायालयाअंतगत िचंचवड गावठाण, केशवनगर, ताथवडे पुनावळे इ. े ात वा षक 
ठेकेदार  प दतीने ेनेज लाईन व चबसची देखभाल द ु ती करणकेामी M/s S K 

Bhosale Contractor यांनी िन.र. .42,01,602/- (अ र  र. . बेचाळ स लाख एक 
हजार सहाशे दोन फ ) पे ा 11.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
रकम पये 37,39,426/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .५१) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/41/2017-18 अ वये िमिलंदनगर, 

जजामाता हॉ पटल, अशोक िथएटर, पंपर गांव येथील ेनेज लाईन व चबसची 
करकोळ देखभाल व दु ती करणेकामी M/s. DEV CONSTRUCTION यांनी 
िन.र. .37,49,998/- (अ र  र.  सदोतीस लाख एकोणप नास हजार नऊशे 
अठया नव फ ) पे ा 18.77% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम 
पये 30,46,123 पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 

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

 
वषय .५२)मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/58/2017-18 अ वये िचखली 

मैलाशु करण क ांतगत पीनगर व सहयोग नगर प रसरातील जु या 
जलिनःसारण निलका बदलणे व उवर त ठकाणी न वन जलिनःसारण निलका 
टाकणेकामी M/s S K Bhosale Contractor यांनी िन.र. .37,49,347/- (अ र  र. . 
सदोतीस लाख एकोणप नास हजार तीनशे स ेचाळ स फ ) पे ा 26.00% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 27,74,517/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 

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

 
वषय .५३) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/87/2017-18 अ वये जजामाता 

हॉ पटल, अशोक िथएटर, पपंर  वाघेरे व इतर प रसरात जलिनःसारण निलकांची 
कामे करणेकामी M/s. DEV CONSTRUCTION यांनी िन.र. .44,99,994/- (अ र  
र. . च वेचाळ स लाख न या नव हजार नऊशे चौ-या नव फ ) पे ा 16.27% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 37,67,845/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 

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

 
वषय .५४) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/12/2017-18 अ वये कासारवाड  

मैलाशु द करण क ांतगत शेवाळे गाडन रे टॉरंट कासारवाड  ते कासारवाड  
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मैलाशु द करण क ांपयत मलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी M/s 

Shree Sadgurukrupa construction यांनी िन.र. .74,99,942/- (अ र  र. .चौ-याह र 
लाख न या नव हजार नऊशे बेचाळ स फ ) पे ा 20.35% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने रकम पये 59,73,704 पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण ेभाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .५५) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.  7/14/2017-18 अ वये कासारवाड  

मैलाशु द करण क ांतगत कासारवाड  गावठाण, पा नाथ सोसायट  व उव रत 
ठकाणी मलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी M/s Shree Sadgurukrupa 

construction यांनी िन.र. .59,99,968/- (अ र  र. . एकोणसाठ लाख न या नव 
हजार नऊशे अडूस  फ ) पे ा 20.45% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
रकम पये 47,72,975/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ 
वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .५६) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/3/2017-18 अ वये फ े य 

कायालया या काय े ातील पीनगर, व हे ेव ती प रसरातील चबस व ेनेज 
लाईनची आव यकतेनुसार देखभाल दु ती करणेकामी M/s S K Bhosale 

Contractor यांनी िन.र. .44,99,375/- (अ र  र. . च वेचाळ स लाख न या नव 
हजार तीनशे पं याह र फ ) पे ा 24.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने रकम पये 34,19,525/- 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 य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .५७) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/59/2017-18 अ वये िचखली व 

च-होली मैलाशु करण क ांतगत तळवडे गावठाण व संत तुकाराम नगर प रसरात 
जलिनःसारण निलका टाकणेकामी M/s S K Bhosale Contractor यांनी िन.र. . 
44,99,380/- (अ र  र. . च वेचाळ स लाख नव या नव हजार तीनशे ऐंशी फ ) 
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पे ा 26.00 % कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 33,29,541/- 

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

 
वषय .५८) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.  6/57/2017-18 अ वये िचखली व 

च-होली मैलाशु करण क ांतगत तळवडे- वेणीनगर मु य र ता व पर सरातील 
जु या जलिनःसारण निलका बदलणे व उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका 
टाकणेकामी M/s S K Bhosale Contractor यांनी िन.र. .29,99,704/- (अ र  र. . 
एकोणतीस लाख न या नव हजार सातशे चार फ ) पे ा 24.00 % कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 22,79,775/- पयत काम क न 

घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 

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

 
वषय .५९) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/60/2017-18 अ वये फ े य 

कायालया या काय े ातील िचखली जाधववाड  व बो-हाडेवाड  प रसरातील चबस व 
ेनेज लाईनची आव यकतेनुसार देखभाल दु ती करणेकामी M/s S K Bhosale 

Contractor यांनी िन.र. .44,99,802/- (अ र  र. . च वेचाळ स लाख न या नव 
हजार आठशे दोन फ ) पे ा 26.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
रकम पये 33,29,853/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/ वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .६०) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/77/2017-18 अ वये फ े य 

कायालया या काय े ातील से. .२२, यमुनानगर व िनगड  गावठाण प रसरातील 
चबस व ेनेज लाईनची आव यकतेनुसार देखभाल दु ती करणेकामी M/s S K 

Bhosale Contractor यांनी िन.र. .44,99,653/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख 
न या नव हजार सहाशे ेप न फ ) पे ा 22.00%  कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने रकम पये 35,09,729/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
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व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .६१) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2016-17 मधील अ. .47 अ वये 

अ े ीय कायालयतील िनगड  ािधकरण उप वभाग भाग .१४ प रसरातील 
ट लाईट द यांचे नुतनीकारण करणेकामी (१६-१७) मे. यश इले ोलाईन 

िन.र. .5,22,378/- (अ र  र. . पाच लाख बावीस हजार तीनशे अ याह र फ ) 
पे ा 19.50% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .६२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/०४/२०१७-१८ भाग .१८ म ये 

न वन पे हंग लॉक बस वणेकामी M/s.R.M.ENTERPRISES िन.र.३६,४१,०५५/-
(अ र  र. .छ ीस लाख ए केचाळ स हजार पंचाव न फ ) पे ा २७.९९% कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .२६,२१,९२४/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .६३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/०१/२०१७-१८ भाग . १५ म ये 

पे ह ंग लॉक, गटस, र ते दुभाजक, फुटपाथ व मनपा इमारतीची करकोळ दु तीची 
कामे करणेकामी M/s.R.G.MANGALWEDEKAR िन.र.४६,२१,५७८/-(अ र  
शेहेचाळ स लाख एकवीस हजार पाचशे अ ठयाह र फ ) पे ा २१.७७ % कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .३६,१५,४६०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .६४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  २०/१५/२०१७-१८ भाग . २६ म ये 

पे हंग लॉक, गटस,र ते द ुभाजक, फुटपाथ व मनपा इमारतीची करकोळ दु तीची 
कामे करणेकामी M/s.R.G.MANGALWEDEKAR िन.र.४६,२०,९९०/-(अ र  
शेहेचाळ स लाख वीस हजार नऊशे न वद फ ) पे ा २२.७७% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .३५,६८,७९१/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 
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वषय .६५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/२८/२०१७-१८ भाग .२७ म ये 

नवीन पे हंग लॉक बस वणेकामी M/s.S.S.ENTERPRISES s.m.gupta. 

िन.र.३६,४०,९११/-(अ र  र. .छ ीस लाख चाळ स हजार नउशे अकरा फ )पे ा 
२५.५०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .२७,१२,४७९/- पयत 

काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .६६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/०३/२०१७-१८ भाग .१६ म ये 

न वन पे ह ंग लॉक बसवणेकामी M/s.R.G.MANGAL WEDEKAR 

िन.र.३६,४१,४५५/-(अ र  र. .छ ीस लाख एकेचाळ स हजार चारशे पं नचावन 
फ  पे ा २१.७७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .२८,४८,७१०/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

                                                  
                                                      नगरसिचव                                                                                  
                                              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                                 पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                                 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/१७७९/२०१७  

दनांक - ०२/१२/२०१७ 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( था/िन/क मु य/५०४/२०१७ दनांक २३/११/२०१७ अ वये वषय .०२ चे लगत) 
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