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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/२५९८/२०१६ 
दनांक – ३०/१२/२०१६ 

 
ित, 

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

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

दनांक - ०३/०१/२०१७ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

०३/०१/२०१७ रोजी दुपार ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 

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

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

 
   आपला व ासू, 

                                                                                 
     नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
  पंपर  - ४११ ०१८. 

 
त - १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

२)  कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक – २५८ 
दनांक - ०३/०१/२०१७                      वेळ – दुपार ०२.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक  
०३/०१/२०१७ रोजी दुपार ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

---------- 
            दनांक २१/१२/२०१६, २२/१२/२०१६ व २३/१२/२०१६ रोजी झाले या सभेचा   
            (कायप का मांक २५६) चा सभावृ ांत कायम करणे.  

---------- 
वषय .१)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/58/2016-2017 अ वये भाग .२८ 

मासुळकर कॉलनी येथील उ मनगर व पर सरात फुटपाथ दु ती व थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.सुयोगराज क शन िन.र. .28,01,120/- (अ र  
र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस  फ ) पे ा 18.81% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .23,87,941/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ०३/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .२)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/75/2016-17 अ वये भाग .५१ 
मधील  मंगलनगर व इतर  प रसरामधील जलिनःसारण वषयक कामे करणे व 
उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी M/s. BAHIRAT BROTHERS 

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

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

( दनांक ०३/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
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वषय .३) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/128/2016-17 अ वये भाग .५१ 
मधील १६ नंबर व इतर  प रसरामधील जलिनःसारण वषयक कामे करणे व 

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

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

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

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

( दनांक ०३/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .४)  पंपर  िचंचवड महानगपािलके या सन २०१६-१७ चे अंदाजप कामधील तावात   
नमूद केले माणे तरतूद वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.    
(वाढ/घट र. .२०,००,०००/-) 

( दनांक ०३/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .५) थाप य उ ान वभागाकड ल सन २०१६-१७ या अंदाजप कातील कामा या तरतूद  
म ये अंदाजप क तयार करणेसाठ  तावात नमूद माणे फेरबदल करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. (वाढ/घट र. .५०,००,०००/-) 

( दनांक ०३/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व वध वभागामाफत िन वदा िस द के या 
जातात. िन वदा संचाची कंमती/दर याबाबत महारा  शासन, उ ोग उजा व 
कामगार वभाग शासन िनणय . भांखस-२०१४/ . .८२/भाग-III/उ ोग-४ 
द.३० ऑ टोबर २०१५ चे प रप कातील ६.८ प रिश  ८ नुसार िन वदेची 
कंमत/शु क वाढ केली आहे. यानुसार भांडार वभागाने सव वभागांची एकाच 
कारचे िन वदा संच दराबाबत मा. थायी सिमती ठराव .१५८५७ द.२९.३.२०१६ 

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

प  ‘क’ 
अ.  
 

तपिशल (कामाची एकूण 
र कम) 

द.३०.१०.२०१५ चे 
शासन िनणयानुसार 
दर 

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

द.१२.४.१६ 
आदेशा माणे 
िन वदा संच 
व  दर 

द.१२.४.१६ 
आदेशा माणे 

ता वत 
वा षक दरवाढ 

1 र. . ५० हजाराचे 
आतील कामासाठ  

-- २००/- ५००/- -- 
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2 र. . ५० हजार ते १ 
लाखापयत 

-- ३००/- ७००/- -- 

3 र. . १ लाख ते २ 
लाखापयत 

-- ५००/- १०००/- -- 

4 र. . २ लाख ते ५ 
लाखापयत 

१०००/-Yearly 

increase 100/- 
७५०/- १५००/- १००/- 

5 र. . ५ लाख ते १० 
लाखापयत 

२०००/- Yearly 

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

6 र. . १० लाख ते ५० 
लाखपयत 

३०००/- Yearly 

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

7 र. . ५० लाख ते १ 
कोट पयत 

१०,०००/- Yearly 

increase 1000/- 
 

२,०००/- १०,०००/- १०००/- 

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

३,०००/- १३,०००/- २०००/- 

9 र. . २ कोट  ते ५ 
कोट  

Respective 
Department to fix 
form fee 

१०,०००/- १५,०००/- २०००/- 

10 र. . १० कोट  ते ५० 
कोट  

Respective 
Department to fix 
form fee 

१५,०००/- २०,०००/- २०००/- 

11 र. . १० कोट  ते ५० 
कोट  

Respective 
Department to fix 
form fee 

२५,०००/- ३०,०००/- २०००/- 

12 र. . ५० कोट  पे ा 
जा त 

Respective 
Department to fix 
form fee 

५०,०००/- ५५,०००/- २०००/- 

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

िनगत करणे आव यक आहे. 
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प  ‘ ब’ ( वकास कामासाठ ) 
अ.  तपिशल (कामाची एकूण 

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

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

पासुन लागु 

सन २०१६-१७ 
क रता दरवाढ 

१  र. . ५० हजाराचे आतील 
कामासाठ  

२००/- -- -- 

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

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

र कम) 
द.३०.१०.२०१५ चे शासन 
िनणयानुसार दर 

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

तावीत 
करावयाचे 
िन वदा संच 
दर 

ता वत 
वा षक 
दरवाढ 

१ र. . ५० हजाराचे 
आतील कामासाठ  

-- २००/- ५००/- -- 

२ र. . ५० हजार ते १ 
लाखापयत 

-- ३००/- ७००/- -- 

३ र. . १ लाख ते २ 
लाखापयत 

-- ५००/- १०००/- -- 

४ र. . २ लाख ते ५ 
लाखापयत 

१०००/- Yearly increase 
100/- 

७५०/- १५००/- १००/- 

५ र. . ५ लाख ते १० 
लाखापयत 

२०००/- Yearly increase 
200/- 

१,०००/- २,०००/- २००/- 

६ र. . १० लाख ते ५० 
लाखपयत 

३०००/- Yearly increase 
300/- 

१,५००/- ३,०००/- ३००/- 

७ र. . ५० लाख ते १ 
कोट पयत 

१०,०००/- Yearly increase 
1000/- 

२,०००/- १०,०००/- १०००/- 

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

३,०००/- १३,०००/- २०००/- 

९ र. . २ कोट  ते ५ कोट  Respective Department to 
fix form fee 

१०,०००/- १५,०००/- २०००/- 
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१० र. . ५ कोट  ते १० 
कोट  

Respective Department to 
fix form fee 

१५,०००/- २०,०००/- २०००/- 

११ र. . १० कोट  ते ५० 
कोट  

Respective Department to 
fix form fee 

२५,०००/- ३०,०००/- २०००/- 

१२ र. . ५० कोट  पे ा 
जा त 

Respective Department to 
fix form fee 

५०,०००/- ५५,०००/- २०००/- 

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

( दनांक ०३/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .७)  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . ३७/२३/१६-१७ अ वये . .६ मोशी 
डुडुळगाव केळगाव पुलासाठ  गट नं २०६ ते गट नं २३१ १८ मी. ड  पी. र ता 
तयार करणेकामी  मे.ब हरट दस िन.र. .७०,०४,६३२/-  (अ र  र. .स र लाख, 
चार हजार, सहाशे ब ीस फ )  पे ा २९.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने  र. .५२,१४,५९८/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ०३/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/८०/२०१६-१७  मधील अ. . ३३ 
अ वये WD4 टाक व न वतरण होणा-या भागात जलवा हनी टाकणेकामी  मे. 
ांजल कोप रेशन िन.र. .२७,९५,८६८/- (अ र  र. .स ावीस लाख, पं या नव 

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

करारनामा क न घेणेस मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक ०३/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 

 

वषय .९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/५४-२०१६-१७ अ वये, भाग 
.१९ वा हेकरवाड  म ये राजयोग कॉलनी ते वा हेकरवाड  पयत र ता वकसीत 

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

( दनांक ०३/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .१०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/२४/२०१६-१७ अ वये भाग .२६ 
म ये शौचालय बांधणेकामी मे.अ व कार क शन िन.र. .३५,००,५८९/-(अ र  
र. .प तीस लाख, पाचशे एकोणन वद फ ) पे ा ८.०१% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र. .३३,८१,२०१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/ वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ०३/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
  
वषय .११) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .७/७-२०१६/१७ अ वये रावेत 

मैलाशु द करण क ांतगत भाग .१८ मधील कासनगर, द नगर, कवळे 

इ.प रसरात जलिनःसारण  यव थेम ये सुधारणा करणेकामी म.ेब हरट दस,  

िन.र. .३७,४९,८७७/- (अ र  र. .सदतीस लाख एकोणप नास हजार आठशे 
स यातर फ ) पे ा  १५.५१% कमी या  ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. . 
३३,२६,६८५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक   दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ०३/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

  वषय .१२) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .७/९-२०१६-१७ अ वये रावेत 

मैलाशु द करण क ांतगत भाग .१८ साईनगर, मामु ् ड  भागात  जलिनःसारण 
वषयक कामे करणेकामी मे.ब हरट दस िन.र.  ३७,४९,९२२/- (अ र  र. . 
सदतीस लाख एकोणप नास हजार नऊशे बावीस फ )  पे ा १६.५१% कमी    या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .३२,८७,३५०/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
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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.े 

( दनांक ०३/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
  

वषय .१३) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .७/१३-२०१६-१७ अ वये च-होली 
मैलाशु दकरण क ातगत भाग .५ जाधववाड  कुदळवाड  पर सरातील राह ले या 
ठकाणी व इं ायणी नद लगत आव यकतेनुसार भुयार  गटर निलका टाकणेकामी   
मे.ब हरट दस,  िन.र. .७४,९९,९८०/- (अ र  र. .चौ-यातर लाख न या णव हजार 
नऊशे ऐंशी पये)   पे ा २०.२१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .६२,८३,४४६/- पयत काम क न घेणेस   तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक  

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

( दनांक ०३/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
वषय .१४) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .४/३-२०१६-१७ अ वये भाग .५९ 

मधील मु य जलिनःसारण निलकाम ये सुधारणा करणेकामी मे.राहुल क शन 
िन.र. .२९,९९,२१४/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार दोनशे चौदा 
फ )  पे ा २०.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .२५,१९,३४०/- 

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

( दनांक ०३/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
वषय .१५) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .४/६०-२०१६-१७ अ वये वाड .५७, 

कवडेनगर येथील ना यामधील  जलिन:सारण लाईनची  सुधारणा वषयक कामे   

करणेकामी  मे.राहुल क शन, िन.र. .४४,९९,९८४/- (अ र  र. .चौ वेचाळ स 
लाख न या णव हजार नऊशे चौ-याऐंशी फ )  पे ा २०.००% कमी  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .३७,७९,९८७/- 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 
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फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ०३/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .१६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालया या काय े ातील मनपा 
मालक चे सावजिनक शौचालय दैनं दन साफसफाई व देखभाल करणेकामी थेट 
प दतीने द.०१/०६/२०१६ पासून िन वदा या पूण होईपयत या कालावधीसाठ  
ित शौचालय िसट ित म हना र. .२५०/- या अनुदान दराने १) मे. जजाऊ 

म हला वयंरोजगार सेवा सह.सं था मया. २) मे.मधुरा म हला वयंरोजगार सेवा 
सह.सं था मया. ३) मे.महाल मी वयंरोजगार सेवा सह.सं था मया. ४) मे. दन 
म हला आधार रोजगार सं था ५) मे. दपंकर मजूर सह.सं था या सं थेकडून एकुण 
८०९ शौचालय िस स साफसफाई व देखभालीचे कामांकर ता ित म हना अनुदान 
खच र. .२,०२,२५०/- या माणे िन वदा कायवाह  पूण होईपयत या कालावधी 
कर ता य  होणा-या एकुण अनुदान खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ०३/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .१७)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “फ” े ीय कायालयातील म.न.पा.चे TATA 

ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे 
कामासाठ  उपल ध वाहनांवर ५३ वाहन चालक, ३ सुपरवायझर व १०६ कामगार 
पुर वणे कामी ई-िन वदा नोट स .६/२०१४-१५ िस द क न १ वष 
कालावधीकर ता िन वदा माग वणेत आ या हो या.  सदरची िन वदा कमान वेतन 
दरा या असुन याम ये अंदाजप क तयार करताना कामगारांचे वेतन व भ े यापोट  
देय असणार  र कम ९०% असुन िन वदाधारकांना सेवाशु क हणून १०% असे 
रकमेचे वभाजन करणेत आले होते. याम ये कामगारांचे वेतन व भ े र. . 
१,९०,६३,०५२/- + सेवाशु क र. .१९,०६,३०५/- अशी एकूण र. .२,०९,६९,३५७/- 
एवढ  िन वदेची अंदाजप क य कंमत आहे.  िन वदेसाठ  सेवाशु क रकमेवर पा ता 
हा िनकष ठेवणेत आला होता.  यानुसार मे. भारतीय म हला वयंरोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया दत यांनी सेवाशु का या ८३.००% कमी दराने (र. . 
३,२४,०००/-) व एकूण िन वदा रकमे या ७.५४% कमी दराने िन वदा सादर केली 
होती.  सदरचे दर लघु म अस याने यांची पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
“फ” े ीय कायालयातील म.न.पा. चे TATA ACEवाहनामाफत घरोघरचा कचरा 
गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणे या कामासाठ  िन वदेम ये नमूद 
केले माणे कामगार उपल ध करणे तसेच अ य वाहनांसाठ  ७ वाहन चालक 
पुर वणेकामी दनांक २३/०७/२०१६ अखेर ठेकेदार हणून नेमणूक करणेत आली 
होती.  तदनंतर द.२४/७/२०१६ ते द.३१/१२/२०१६ पयत मुदतवाढ देणेसमा. 
थायी सिमती ठराव ं .१७१०६ दनांक ६/९/२०१६ अ वये मा यता िमळाली होती.  



10 
 

 
 

सदर कामाची मुदत द.३१/१२/२०१६ अखेर संपु ात येणार आहे.  याकामाची न वन 
िन वदा कायवाह  सु  करणेत आली आहे.  यास काह  म हने कालावधी लागणार 
आहे.  यामुळे म.ेभारतीय म हला वंयरोजगार सेवा सह.सं था मया. पंपर  यांची 
ठेकेदार हणून दनांक १/१/२०१७ ते दनांक ३०/०४/२०१७ अखेर अथवा न वन 

िन वदा कायवाह  पुण होईपयत यापैक  जे थम पुण होईल या कालावधीपयत 
नेमणूक करणेस मुदतवाढ देणे व याकामी येणा-या अंदाजे खच र. .७३,२७,०१६/- 
(अ र  र. . याह र लाख स ावीस हजार सोळा फ ) अथवा येणा-या य  
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ०३/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .१८)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ड” े ीय कायालयातील म.न.पा.च े TATA 

ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे 
कामासाठ  उपल ध वाहनांवर ४७ वाहन चालक, ३ सुपरवायझर व ९४ कामगार 

पुर वणे कामी ई-िन वदा नोट स .५/२०१४-१५ िस द क न १ वष 

कालावधीकर ता िन वदा माग वणेत आ या हो या.  सदरची िन वदा कमान वेतन 

दरा या असुन याम ये अंदाजप क तयार करताना कामगारांचे वेतन व भ  ेयापोट  
देय असणार  र कम ९०% असुन िन वदाधारकांना सेवाशु क हणून १०% असे 
रकमेचे वभाजन करणेत आले होते. याम ये कामगारांचे वेतन व भ े 
र. .१,६९,४६,६१२/-+ सेवाशु क र. .१६,९४,६६१/- अशी एकूण र. .१,८६,४१,२७३/- 
एवढ  िन वदेची अंदाजप क य कंमत आहे.  िन वदेसाठ  सेवाशु क रकमेवर पा ता 
हा िनकष ठेवणेत आला होता.  यानुसार मे.सा व ी म हला वयंरोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया दत यांनी सेवाशु का या ८१.५०% कमी दराने ( र. . 
३,१३,५१०/-) व एकूण िन वदा रकमे या ७.४१% कमी दराने िन वदा सादर केली 
होती.  सदरचे दर लघु म अस याने यांची पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ड” 
े ीय कायालयातील म.न.पा. चे TATA ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा 

करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणे या कामासाठ  िन वदेम ये नमूद केले माणे 

कामगार उपल ध करणे तसेच अ य वाहनांसाठ  ७ वाहन चालक पुर वणेकामी 
दनांक २३/०७/२०१६ अखेर ठेकेदार हणून नेमणूक करणेत आली होती.  तदनंतर 
द.२४/७/२०१६ ते द.३१/१२/२०१६ पयत मुदतवाढ देणेसमा. थायी सिमती 
ठराव ं .१७१०५ दनांक ६/९/२०१६ अ वये मा यता िमळाली आहे.  सदर कामाची 
मुदत द.२/१/२०१७ अखेर संपु ात येणार आहे.  स या सं थेमाफत ५६ 
वाहनचालक, ६ सुपरवायजर व ९४ कामगार उपल ध क न कामकाज सु  आहे.  
याकामाची न वन िन वदा कायवाह  सु  करणेत आली आहे.  यास काह  म हने 
कालावधी लागणार आहे.  यामुळे मे. सा व ी म हला वंयरोजगार सेवा सह. सं था 
मया. यांची ठेकेदार हणून दनांक ३/१/२०१७ते दनांक ३०/०४/२०१७ अखेर 
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अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण होईपयत यापैक  जे थम पुण होईल या 
कालावधीपयत नेमणूक करणेसमुदतवाढ देणे व याकामी येणा-या अंदाज े

र. .७०,७७,४००/- (अ र  र. .स र लाख स याह र हजार चारशे फ ) अथवा 
य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ०३/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 

 

  वषय .१९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “अ” े ीय कायालयातील म.न.पा.च ेTATA 

ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेच े
कामासाठ  उपल ध वाहनांवर ४५ वाहन चालक, ३ सुपरवायझर व ९० कामगार 

पुर वणे कामी ई-िन वदा नोट स .४/२०१४-१५ िस द क न १ वष 

कालावधीकर ता िन वदा माग वणेत आ या हो या.  सदरची िन वदा कमान वेतन 

दरा या असुन याम ये अंदाजप क तयार करताना कामगारांचे वेतन व भ  ेयापोट  
देय असणार  र कम ९०% असुन िन वदाधारकांना सेवाशु क हणून १०% असे 
रकमेचे वभाजन करणेत आले होते. याम ये कामगारांचे वेतन व भ  े

र. .१,६२,४१,१३२/-+सेवाशु क र. .१६,२४,११३/- अशी एकूण र. .१,७८,६५,२४५/- 
एवढ  िन वदेची अंदाजप क य कंमत आहे.  िन वदेसाठ  सेवाशु क रकमेवर पा ता 
हा िनकष ठेवणेत आला होता.  यानुसार मे.भारतीय म हला वयंरोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया दत यांनी सेवाशु का या ९८.५२% कमी दराने (र. . 
२४,०००/-) व एकूण िन वदा रकमे या ८.९६% कमी दराने िन वदा सादर केली 
होती.  सदरचे दर लघु म अस याने यांची पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “अ” 
े ीय कायालयातील म.न.पा. चे TATA ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा 

करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणे या कामासाठ  िन वदेम ये नमूद केले माणे 
कामगार उपल ध करणे तसेच अ य वाहनांसाठ  ७ वाहन चालक पुर वणेकामी 
दनांक २३/०७/२०१६ अखेर ठेकेदार हणून नेमणूक करणेत आली होती.  तदनंतर 
द. २४/७/२०१६ ते द.३१/१२/२०१६ पयत मुदतवाढ देणेस मा. थायी सिमती 
ठराव ं .१६९४२ दनांक १६/८/२०१६ अ वये मा यता िमळाली होती.  सदर कामाची 
मुदत द.३१/१२/२०१६ अखेर संपु ात येणार आहे.  याकामाची न वन िन वदा 
कायवाह  सु  करणेत आली आहे.  यास काह  म हने कालावधी लागणार आहे.  
यामुळे म.े भारतीय म हला वंयरोजगार सेवा सह. सं था मया. पंपर  यांची 

ठेकेदार हणून दनांक १/१/२०१७ ते दनांक ३०/०४/२०१७ अखेर अथवा न वन 
िन वदा कायवाह  पुण होईपयत यापैक  जे थम पुण होईल या कालावधीपयत 
नेमणूक करणेस मुदतवाढ देणे व याकामी येणा-या अंदाजे र. .६१,५८,३१२/- 
(अ र  र.र.एकस  लाख, अ ठाव न हजार, ितनशे बारा फ ) अथवा य  
येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( दनांक ०३/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
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वषय .२०) क शासन पुर कृत व वध (अमृत, JnNURM इ.) संगणक णालीसह वेबपोटल 

वकिसत करणेबाबतचे कामकाज १ वष  ९ म हने कालावधीत मे. ो बट  सॉ ट 

ा.िल., यांना करारनामा क न   दे यास  व याकर ता येणा-या 
र. .१६,९६,२५०/- इत या अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

( दनांक ०३/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .२१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या  उ ान वभागामाफत  सन २०१६- १७ चे 
अंदाजप काम ये  व वध लेखािशषावर खालील माणे तरतुद करणेत आलेली आहे. 
खेळणी दु ती, उ ान देखभाल व वकास कामे ठेकेदार  प दतीने करणे व उ ान 

वषयक व वध कामे करणे यालेखा िशषावर ल तरतुद अपुर  पडत असलेने  सदर 

लेखािशषावर  तावात नमूद माणे तरतूद वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. (वाढ/घट र. .१,१०,००,०००/-) 

( दनांक ०३/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .२२) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/117/2016-17 अ वये सागंवी/ 
दापोड  मैलाशु द करण क ातगत भाग .६० सागंवी गावठाण, जयमालानगर, 

ग ली नं.१ ते ६ मधील ेनेज चबर आर.सी.सी. करणेकामी  M/S RAHUL 

CONTRUCTION िन.र. .29,98,557/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख अ ठया णव 
हजार पाचशे स ावन फ ) पे ा  10.25% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने रकम पये   28,25,765/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 

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

( दनांक ०३/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .२३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मनपा या णालयातील ए स-रे वभागाकर ता 
आव यक लागणा-या ए स-रे फ म व ए स-रे केमीकल तातड ने खरेद कामी 
M/s.Austin Health Care यांनी सादर केले या लघु म दरानुसार ७ आयटेम कर ता 
र. .६,६०,८६१/- व M/s.Shree Construction यांनी सादर केले या लघु म दरानुसार 
६ आयटेम कर ता र. .४१,१३०/- खरेद  कर यास व येणा-या एकूण 
र. .७,०१,९९१/- चे खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 



13 
 

 
 

वषय .२४)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/101/2016-17 अ वये भाग .३७ 
महा मा फुल ेनगर मधील मनपा इमारतींची थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे. व ा एंटर ायजेस िन.र. .13,99,798/- (अ र  र. .तेरा लाख  न या नव हजार 
सातशे अ ठया नव फ ) पे ा 12.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .12,93,413/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करण.े  

वषय .२५)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/58/2016-17 अ वये िनगड  गावठाण 
भाग .१३ म ये हंदु मशानभुमी म ये थाप य वषयक दु तीची कामे 

करणेकामी मे. व ा एंटर ायजेस  िन.र. .12,60,504/- (अ र  र. .बारा लाख साठ 
हजार पाचशे चार फ ) पे ा 11.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .11,77,941/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
आदेश िनगत केले केले असलेने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .२६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 26/75/2016-17 अ वये भाग .३९ 

संत तुकारामनगर येथील व वध काय मांसाठ  मंडप यव था करणेकामी 
मे.एल.एस.पवार क शन िन.र. .11,95,938/- (अ र  र. . अकरा लाख 
पं या नव हजार नऊशे अडतीस फ ) पे ा 27.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .9,16,686/- पयत काम क न घेणेस या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .२७)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/84/2016-17 अ वये . .६१ दापोड  

प रसर, फुटपाथ, पे ह ंग लॉक इ. थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. व ा 
एंटर ायजेस िन.र. .11,20,448/- (अ र  र. . अकरा लाख वीस हजार चारशे 

अ ठेचाळ स फ ) पे ा 19.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .9,52,941/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक 

राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 
याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .२८)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 20/9/2016-17 अ वये भाग .११ 
यमुनानगर मधील ठक ठकाणी नामफलक दशादशक फलक बचेस बस वणे व 

थम ला टर प टे मारणे इ. ववध थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.एस.एम.क शन िन.र. .22,40,896/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार 
आठशे शहा नव फ ) पे ा 26.85% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .17,21,176/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 

कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करण े

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .२९)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/131/2016-17 अ वये िनगड  गावठाण 
भाग .१३ म ये ठक ठकाणी बचेस बस वणे व लोखंड  वाचनालये उभारणेकामी 

मे. झम एंटर ायजेस िन.र. .14,00,560/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ 
 फ ) पे ा 10.10% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .13,22,059/- 

पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ 

कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 
याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/92/2016-17 अ वये भाग .४० 
मधील कामगारनगर खराळवाड  भागातील पे ह ंग लॉक दु ती करणेकामी 
मे.उप  क शन िन.र. .21,00,568/- (अ र  र. .एकवीस लाख पाचशे अडूस   

फ ) पे ा 8.50% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .20,18,121/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ 

कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 
याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३१)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/५१/२०१६-१७ अ वये भाग .२० 

म ये बीएसएनएल, रलाय स व इतर कंपनीनकडून झाले या चरांची कामे जीएसबी, 
ड यूएमएम आ ण बीबीएम प तीने करणेकामी मे. एम.पी.धो  े क शन 
िन.र. .२४,९९,५६६/- (अ र  र. .चोवीस लाख न या नव हजार पाचशे सहास  
फ ) पे ा २४.५१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१९,८१,२६८/- 
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पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३२)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/०२/२०१६-१७ अ वये . .४९ 

पवार नगर, िशवशंभोनगर, इं ायणी कॉलणी गु द  कॉलनी प रसरात पे हर लॉक 
बसवणेकामी मे.जी.एस. भुजबळ अँ ड असोिसएटस िन.र. .१६,६८,९९१/- (अ र  

र. .सोळा लाख अडुस  हजार नऊशे ए या नव फ ) पे ा १४.९५% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१४,९०,४५१/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतीलअट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 

यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच े

अवलोकन करणे. 

वषय .३३)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/६७/२०१६-१७ अ वये भाग .२३ 

मधील आव यक या ठकाणी पे हंग लॉक, ोम वॉटर इ. कामांची देखभाल 

दु ती व थाप य वषयक कामे करणेकामी (सन २०१६-१७ साठ ) मे.सुयोगराज 

क शन िन.र. .१२,५९,९८४/- (अ र  र. .बारा लाख एकोणसाठ हजार नऊशे 
चौ-याऐंशी फ ) पे ा २५.२५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 

र. .९,८८,९३०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  

माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 

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

वषय .३४)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/९६/२०१६-१७ अ वये दळवीनगर 

भागातील मनपा इमारतींची देखभाल दु ती करणकेामी मे.महाल मी एंटर ायझेस 

शहाजी तुलसीदास इटकर िन.र. .१३,९९,८४२/- (अ र  र. .तेरा लाख न या नव 
हजार आठशे बेचाळ स फ ) पे ा ११.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने र. .१३,०८,१५२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
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करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .३५)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३३/१९/२०१६-१७ अ वये भाग .५० 

म ये थेरगाव गावठाण र यास आर.सी.सी. कमान करणेकामी मे.महाल मी 
एंटर ायझेस शहाजी तुलसीदास इटकर िन.र. .१४,००,३०७/- (अ र  र. .चौदा 
लाख तीनशे सात फ ) पे ा ११.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 

र. .१३,०८,५८७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  

माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 

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

वषय .३६)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/८६/२०१६-१७ अ वये भाग .२२ 

िचंचवड गावठाण येथे सेजल पाक  केशवनगर शाळा प रसर गावडे भोईर आळ  
येथ ेआव यक या ठकाणी म वॉटर गटर ची कामे करणेकामी मे.छोटेलाल 
चौहान िन.र. .१४,००,५४५/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे पंचेचाळ स फ ) 
पे ा १७.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१२,२०,५७५/- पयत 

काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 

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

वषय .३७)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४८/०९/२०१६-१७ अ वये दळवीनगर 

भागातील ना यांची देखभाल दु ती करणेकामी मे.एल.एस.पवार क शन 
िन.र. .१३,९२,१०९/- (अ र  र. .तेरा लाख या नव हजार एकशे नऊ फ ) पे ा 
२८.५०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१०,४५,१२६/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .३८)  पंपर  िचंचवड मनपा िनसगकवी बह णाबाई चौधर  ाणी सं हालयाच े ठकाणी 
खालील नमुद पदे मानधन त वावर  भरणेचे वभागा दारे ता वत करणेत येत आहे. 
पदिनहाय पद सं या आ ण मानधन र कम नमुद पु ढल माणे - 

         (१) युरेटर – एक त मानधन र. .४५,०००/- पद सं या – १ 
         (२) पशुवैदयक- एक त मानधन र. .४५,०००/- पद सं या – १ 

            उपरो  नमूद पदे एक त मानधन त वावर िनयु ची कायवाह  करणेबाबत ७ 
दवस कालावधीक रता  जाह रात िस द स थेट मुलाखत प दतीने (WALK IN 

INTERVIEW) मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .३९)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/15/2016-17 अ वये कासारवाड  ते 
फुगेवाड  मशानभूमी पयतचा र ता वकिसत करणेकामी मे.अतुल आरएमसी 
िन.र. .28,01,120/- (अ र  र कम पये अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस 

फ ) पे ा 17.29% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .24,32,647/-  

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 .४०)   मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .20/2016-17 कर ता  'फ' े य 

कायालयातील र याचे कडेने वृ रोपणासाठ  व र ता म य दुभाजकासाठ टॅकरने 
पाणी पुरवठा करणकेामी मे.द  ा सपोट ड वॉटर स लायर िन.र. .1,96,650/- 

(अ र  र. .एक लाख शहानव हजार सहाशे प नास फ ) र. .865/- ित प 
कमी कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश . उदयान/4/का व/565/2016 

द.22/12/2016 अ वये कामाचा आदेश देणेत आला असलेने याचे अवलोकन 
करणे. 

वषय .४१)  मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .15/2016-17 कर ता  'अ' े य 

कायालयातील र याचे कडेने वृ रोपणासाठ  व र ता म य दुभाजकासाठ टॅकरने 
पाणी पुरवठा करणकेामी मे.द  ा सपोट ड वॉटर स लायर िन.र. .1,96,650/- 

(अ र  र. .एक लाख शहानव हजार सहाशे प नास फ ) र. .856/- ित प 
कमीकोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश .उदयान/4/का व/564/2016 

द.22/12/2016 अ वये कामाचा आदेश देणेत आला असलेने याचे अवलोकन 
करणे. 
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वषय .४२) मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .18/2016-17 कर ता  मनपाचे 
वा हेकरवाड  येथील अथव सोसायट  शेजार ल मोकळया जागेत ओपन जीम 

साह या बस वणेकामी मे.अ वल फायबर लास ा.िल. िन.र. .1,94,800/- 

(अ र .र. .एक लाख चौ-यानव हजार आठशे फ ) -34% ने कमी कोटेशन 

वीकृत करणेत आले असून आदेश .उदयान/4/का व/568/2016 द.22/12/2016 

अ वये कामाचा आदेश देणेत आला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .४३)  मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .16/2016-17 कर ता  मनपाचे 
यमुनानगर येथील मु ाई उदयानात जागेत ओपन जीम साह या बस वणेकामी मे. 
अ वल फायबर लास िन.र. .1,94,800/- (अ र  र. .एक लाख चौ-यानव हजार 
आठशे फ ) -34% ने कमी कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश 
.उदयान/4/का व/569/2016 द.22/12/2016 अ वये कामाचा आदेश देणेत आला 

असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .४४) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/144/2016-17 अ वये च-होली 
मैलाशु दकरण क ातगत भाग .५ मधील िचखली गावठाण व पर सरात 

आव यकतेनुसार भुयार  गटर निलका टाकणेकामी M/S.PRAVIN 

CONSTRUCTION िन.र. .29,99,543/-  (अ र  र. . एकुणतीस लाख न यानऊ 
हजार पाचश े ेचाळ स फ )    पे ा १२.००% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने रकम पये  27,71,578/- 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 .४५) पं.िचं. मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/7/2016-2017 
अ वये वॉड  १८ व १९ मधील व वध काय मासाठ  तसेच गणपती वसजन 
घाटावर ता पुरती विन ेपन, काश व जनरेटरची यव था करणेकामी 
मे.आर.वडनेरे ए ड स स या ठेकेदाराकडुन िन वदा र. .7,49,822/- (अ र  र. . 
सात लाख एकोणप नास हजार आठशे बावीस फ ) पे ा -0.99% कमी दराने 

वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा 
आदेश दे यात आला असलेने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .४६) पं.िच.ं मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/16/2016-2017 
अ वये अ े ीय कायालया अंतगत भाग  १६ मधील व वध कायकमांक रता 
ता पुरती वनी ेपण, काश यव था, जिन संच, सीसीट ह  व अ य व ुत 
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वषयक कामे करणेकामी मे.आर.वडनेरे ए ड स स या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
र. .4,19,834/- (अ र  र. . चार लाख एकोणीस हजार आठशे चौतीस फ ) पे ा 
-0.99% कमी दराने वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला असलेने याचे अवलोकन करण.े  

वषय .४७) पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/17/2016-2017 
अ वये अ े ीय कायालया अंतगत भाग  १४ मधील व वध कायकमांक रता 
ता पुरती वनी ेपण, काश यव था, जिन संच, सीसीट ह  व अ य व ुत 
वषयक कामे करणेकामी मे. वजय ईले क स ए ड जनरेटस या ठेकेदाराकडुन 

िन वदा र. .5,60,175/- (अ र  र. .पाच लाख साठ हजार एकशे पंचाह र फ ) 
पे ा -0.99% कमी दराने वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला असलेने याचे अवलोकन करण.े  

वषय .४८) पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/21/2016-2017 
अ वये अ े ीय कायालय अंतगत भाग . ८, १०, २५, २६, २७ मधील व वध 

काय मांकर ता ता पुरती वनी ेपण, काश यव था, जिन संच, सीसी ट ह  व 
अ य व ुत वषयक कामे करणेकामी मे. वजय ईले क स ए ड जनरेटस या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा र. .9,31,700/- (अ र  र. .नऊ लाख एकतीस हजार सातशे 
फ ) पे ा -0.99% कमी दराने वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास 
िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला असलेने याचे अवलोकन 
करणे. 

वषय .४९) पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/23/2016-2017 
अ वये वॉड .१९ मधील फडर पलरची द यांची वा षक देखभाल दु ती 
करणेकामी मे.अवधुत ईले कल लाईफ ए ड स ह सेस या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
र. .5,99,804/- (अ र  र. . पाच लाख वया नव हजार आठशे चार फ ) पे ा -
16.00% कमी दराने वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला असलेने याचे अवलोकन करण.े  

वषय .५०)  पं.िचं. मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/26/2016-2017 
अ वये अ े ीय कायालय अंतगत आकुड  एमआयड सी उप वभागातील भाग  

०८,१०,२५,२६ व २७ पर सरातील खांबाचे नादु त जं शन बॉ स बदलणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणेकामी  (सन २०१६-१७) मे.ओम रेणूका एंटर ायजेस या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा र. .5,59,570/- (अ र  र. . पाच लाख एकोणसाठ हजार 
पाचशे स र फ ) पे ा -11.90% कमी दराने वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने 
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ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला असलेने याचे 
अवलोकन करणे.  

वषय .५१)  पं.िच.ं मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/28/2016-2017 
अ वये वॉड १८ मधील फडर पलरची द यांची वा षक देखभाल दु ती 
करणेकामी मे.अवधुत ईले कल लाईफ ए ड स ह सेस या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
र. .5,99,804/- (अ र  र. . पाच लाख न या नव हजार आठशे चार फ ) पे ा -
16.00% कमी दराने वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला असलेने याचे अवलोकन करण.े  

वषय .५२) पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/42/2016-2017 
अ वये अ े ीय कायालय अंतगत िनगड  िधकरण उप वभाग मधील भाग 
१६ येथील दवाब ी यव थे कर ता या खराब भुमीगत केबल बदलणे, खराब 

नादु त ज शंन बॉ स बदलणे, खांबाची रंगरंगोट  (पेट ंग) व इतर आव यक 
व ुत वषयक कामे करणेकामी मे. वमलाई ईले क स या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
र. .4,66,079/- (अ र  र. . चार लाख सहास  हजार एकोणऐंशी फ ) पे ा 
21.22% कमी दराने वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला असलेने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .५३)  पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/49/2016-2017 
अ वये अ े ीय कायालय अंतगत िनगड  िधकरण उप वभाग मधील भाग 
.१७ येथील दवाब ी यव थे कर ता या खराब भुमीगत केबल बदलण,े खराब 

नादु त ज शंन बॉ स बदलणे, खांबाची रंगरंगोट  (पेट ंग) व इतर आव यक 
व ुत वषयक कामे करणेकामी मे. वमलाई ईले क स या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
र. .4,66,079/- (अ र  र. .चार लाख सहास  हजार एकोणऐंशी फ ) पे ा -

18.00% कमी दराने वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला असलेने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .५४) पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/34/2016-2017 
अ वये अ े य कायालयांतगत मोरवाड , पंचशील नगर, टपु सुलतान नगर व 
लालटोपी नगर झोपडप ट  येथे करकोळ देखभाल दु ती करणेकामी मे. यंका 
कं शन या ठेकेदाराकडुन िन वदा र. .7,00,353/- (अ र  र. . सात लाख 
तीनशे ेप न फ ) पे ा -16.00% कमी दराने वकार यात आली आहे.  मंजुर 
दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला असलेने 
याचे अवलोकन करणे.  
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वषय .५५) पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/44/2016-2017 
अ वये अ े य कायालयातगत भाग .२५ आनंदनगर येथे करकोळ देखभाल 
दु तीची कामे करणेकामी मे. यंका कं शन या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
र. .7,00,518/- (अ र  र. . सात लाख पाचशे अठरा फ ) पे ा -16.00% कमी 
दराने वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 

कामाचा आदेश दे यात आला असलेने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .५६) पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/54/2016-2017 
अ वये अ े ीय कायालयाम ये आव यकतेनुसार ठक ठकाणी बोअरवे स घेणे व 
जु या बोअरवेलची करकोळ दु ती करणेकामी मे.जीवनधारा युबवेल कंपनी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा र. .5,39,234/- (अ र  र. . पाच लाख एकोणचाळ स हजार 
दोनशे चौतीस फ ) पे ा 0.00% [AT PAR] दराने वकार यात आली आहे.  मंजुर 
दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला असलेने 
याचे अवलोकन करणे. 

वषय .५७) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .19/2016/2017 मधील अ. .1 

अ वये भाग .४५ मधील टलाईट यव थेचे नुतनीकरण करणे व अनुषांिगक 
कामे करणेकामी मे. कमल इले कल एंटर यजेस िन.र. .35,99,990/- (अ र  
र. .प तीस लाख न या नव हजार नऊशे न वद फ ) पे ा 13.19% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .५८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील स या ०५ धािमक दफनभूमी म ये ०४ 
धािमक सं थामाफत काळजीवाहक पुर वणेचे कामकाज करणेत येत आहे.  यापैक  
िलंगायत दफनभूमी मोरवाड  व िचंचवड िलंकरोड न दफनभूमी येथे 
काळजीवाहक पुर वणेचे काम अनु मे ी.म लकाजुन ित ान िनगड  व संयु  

ती सेवा महासंघ या दो ह  सं थांना १० ट के सेवा शु क वगळून ित 
काळजीवाहक कमान वेतन दर तसेच दर ६ म ह यांनी होणा-या वशेष भ यातील 
वाढ देय राह ल या अट सह र. .१०,७२८/- दरमहा या माणे येक  ०३ 
काळजीवाहक द.१/१/२०१७ ते ३१/१२/२०१७ या ०१ वष कालावधीसाठ  थेट 
प दतीने पुर वणे व द.३१/१२/२०१७ नंतर ०१ वषात केलेले काम 
समाधानकारकपणे पुण झालेस मा. आयु  व मा. थायी सिमती यांचे मा यतेने 
करारनामा क न पुढ ल १ वषाकर ता कामाचा आदेश देणे तसेच करारनामा क न 
कामाचे आदेश देणे व या कामी येणा-या अंदाजे (र. .१०,७२८/- दरमहा × ३ 
काळजीवाहक × २ सं था × १२ म हने) र. . ७,७२,४१६/- अथवा य  खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .५९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/36/2016-17 अ वये भाग .१ 
तळवडे येथील उवर त सोसाय यांना कॉ ं ट पे ह ंग लॉक बस वणेकामी 
मे.सांडभोर क शन िन.र. .23,34,251/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार 
दोनशे ए काव न फ ) पे ा 40.56% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .14,56,853/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 

कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करण.े  

वषय .६०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/११७/२०१६-१७ अ वये युडसन 

हाय कुल मागील आय टु आय आले या मोक या जागेस िसमा िभंत बांधणेकामी 
मे सा ी इं जिनअस िन.र. .१४,००,११०/- (अ र  र कम पये चौदा लाख एकशे 

दहा फ ) पे ा ६.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 

र. .१३,८१,९०९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 

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

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

वषय .६१)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/१७/२०१६-१७ अ वये आय टु आर 
व आय टु सी अंतगत ता यात आले या जागांना कंपाऊंड बांधणे व तारकंुपण 

 (चेनिलंक फेिसंग) करणेकामी मे.सा ी इं जिनअस िन.र. .११,२०,०२७/-(अ र  
र कम पये अकरा लाख वीस हजार स ावीस फ ) पे ा ६.००% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .११,०५,४६७/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 
याचे अवलोकन करणे. 

वषय .६२)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/२८/२०१६-१७ अ वये सन २०१६-१७ 

साठ  भाग .६० म ये मु यालय तरावर डांबर  र यांची दु तीची कामे 
करणेकामी मे.अजवाणी इ ा चर ा.िल. िन.र. .19,60,630/- (अ र  र कम 
पये एकोणीस लाख साठ हजार सहाशे तीस फ ) 12.82% कमी या ठेकेदाराकडुन 

िन वदा मंजूर दराने र. .17,94,741/-  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 ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .६३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/३७/२०१६-१७ अ वये गणेशनगर 

येथील सी.एम.ई. न वन गेट ते मु य र ता ं द करण व डांबर करण करणेकामी 
मे अजवाणी इ ा चर ा.िल. िन.र. .13,98,629/- (अ र  र कम पये तेरा 
लाख अ या नव हजार सहाशे एकोणतीस फ ) पे ा 12.57% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .12,83,962/-  पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन 
करणे. 

वषय .६४)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/९५/२०१६-१७ अ वये नवी सांगवी 
भाग .५८ येथे कृ णा चौक ते चौकापयतचा र ता हॉटिम स प तीने 

डांबर करण करणेकामी मे अजवाणी इ ा चर ा.िल. िन.र. .9,73,116/- 

(अ र  र कम पये नऊ लाख याह र हजार एकशे सोळा फ ) पे ा 11.56% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .9,03,655/-  पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 
याचे अवलोकन करणे. 

वषय .६५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/78/2016-17 अ वये भाग .३७ 
महा माफुलेनगर मधील एम आय ड  सी े ात टॉम वॉटस लाईन टाकणे व 
पाथव तयार करणेकामी म.े ी सदगु कृपा क शन िन.र. .23,31,664/- (अ र  
र कम पये तेवीस लाख एकतीस हजार सहाशे चौस  फ ) पे ा 17.00% कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .20,32,045/-  पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या 
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अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 
याचे अवलोकन करणे. 

वषय .६६)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/५६/२०१६-१७ अ वये भाग .४० 
मधील प रसरात टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी मे.क पल क शन 

िन.र. .१२,६०,१६८/-(अ र  बारा लाख साठ हजार एकशे अडुस  फ ) पे ा 
१०.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .११,८९,५३६/-पयत काम 

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

कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 
याचे अवलोकन करणे. 

वषय .६७) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. .५४ 
अ वये भाग .३६ मधील शांतीनगर झोपडप ट तील म.न.पा. इमारती व 

शौचालयाची देखभाल दु ती करणेकामी मे.बरखा ए टर ायजेस िन वदा 
र. .९,३३,५०६/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे सहा फ )  पे ा ११% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .८,३०,८२०/- पयत काम क न 
घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा 
क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.      

वषय .६८) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १/१००-२०१६-१७ मधील 

अ. .३९ अ वये भाग .३७ मधील बालाजीनगर झोपडप ट मधील अंतगत र ते 

व हॉटमी स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.अजवाणी इ ा चर ा.िल. 
िन.र. .२२,४०,८८१/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे ए याऐंशी 
फ )  पे ा १०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .२०,१६,७९३/- 
पयत काम क न घेणेसबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.       

वषय .६९) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १/१००-२०१६-१७ मधील 

अ. .२२ अ वये भाग .२९ मधील खंडेव ती झोपडप ट मधील अंतगत र याचे 
खड  मु मीकरण व हॉटमी स प दतीने डांबर करण करणेकामी  मे.अजवाणी 
इ ा चर ा.िल. िन.र. .२२,३९,४४६/- (अ र  र. .बावीस लाख एकोणचाळ स 
हजार चारशे शेहचाळ स फ )  पे ा १०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर 
दराने र. .२०,१५,५०१/- पयत काम क न घेणेसबंधनकारक राह ल या अट स 
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अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.       

वषय .७०) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १/१००-२०१६-१७ मधील 

अ. .८९ अ वये भाग .१२ से. .२२ ओटा कम येथील वलासनगर प रसरातील 
अंतगत र ते हॉटमी स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.मोहनलाल मतरानी 
कं शन ा.िल. िन.र. .२२,२५,०९६/- (अ र  र.  बावीस लाख पंचवीस हजार 
याह नव फ )  पे ा १०.०८% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 
र. .२०,००,८०६/- पयत काम क न घेणेसबंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .७१) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १/१००-२०१६-१७ मधील 

अ. .३८ अ वये भाग .२५ अंतगत येणा-या आनंदनगर व साईबाबानगर 

झोपडप याम ये पे हंग लॉक बस वणेकामी मे. यंकटे रा कं शन 
िन.र. .२३,३४,२४३/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौितस हजार दोनशे ेचाळ स 
फ ) पे ा १०.०८% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .२०,९८,९५१/- 
पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.       

वषय .७२) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. . 
८० अ वये भाग .२५ येथील येणा-या आनंदनगर झोपडप ट त रे वे लगत 

गटस करणे व इतर थाप य वषयक कामे कऱणेकामी मे. यंकटे रा कं शन 
िन.र. .१८,६७,३७५/- (अ र  र. .अठरा लाख सडूस  हजार तीनशे पं याह र 
फ ) पे ा १०.१०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .१६,७८,७७०/- 
पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.       

वषय .७३) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १/१००-२०१६-१७ मधील 
अ. .६८ अ वये भाग .२५ अंतगत येणा-या आनंदनगर व साईबाबानगर 

झोपडपट यामधील इमारतीची देखभाल दु तीची कामे कऱणेकामी  मे. यंकटे रा 
कं शन िन.र. .२३,३३,४९४/- (अ र  र. .तेवीस लाख तेहतीस हजार चारशे 
चौ-या नव फ )  पे ा १०.१५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 
र. .२०,९६,६४४/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
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राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.       

वषय .७४) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १/१००-२०१६-१७ मधील 
अ. .१४ अ वये भाग .२५ अंतगत येणा-या आनंदनगर व साईबाबानगर 

झोपडपट याम ये थाप य वषयक कामांची देखभाल व दु ती कऱणेकामी 
मे. यंकटे रा कं शन िन.र. .२३,३३,४९४/- (अ र  र. .तेवीस लाख तेहतीस 
हजार चारशे चौ-या नव फ )  पे ा १०.२०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर 
दराने र. .२०,९५,४७८/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.       

वषय .७५) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १/१००-२०१६-१७ मधील 

अ. .४२ अ वये भाग .२९ मधील गवळ माथा झोपडप ट तील थाप य 
वषयक कामांची देखभाल दु ती कऱणेकामी मे.एम.बी.कं शन 
िन.र. .१४,००,५१५/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे पंधरा फ )  पे ा ११% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .१२,४६,४५८/- पयत काम क न घेणेस 

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न 

एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.       

वषय .७६) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १/१००-२०१६-१७ मधील 

अ. .८८ अ वये भाग .३८ मधील व ठलनगर व आंबेडकरनगर 
झोपडप ट तील थाप य वषयक कामांची देखभाल दु ती करणेकामी मे.जाधव 
कं शन कं. िन.र. .९,३३,५०६/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे 
सहा फ )  पे ा १०.७५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 
र. .८,३३,१५४/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.      

वषय .७७) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील 

अ. .७७ अ वये भाग .६४ मधील गूलाबनगर व िस दाथनगर झोपडप ट तील 

म.न.पा. इमारती व शौचालयाची देखभाल दु ती कऱणेकामी मे.जाधव क शन 
कं. िन.र. .९,३३,५०६/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे सहा फ ) 
पे ा ११.५०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .८,२६,१५३/- पयत 
काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा 
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करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे.       

वषय .७८) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १/१००-२०१६-१७ मधील 

अ. .६२ अ वये भाग .३७ मधील लांडेवाड  झोपडप ट तील थाप य वषयक 

कामांची देखभाल दु ती कऱणेकामी मे. ीयश कं शन िन.र. .१८,६७,३७५/- 
(अ र  र. .अठरा लाख सडूस  हजार तीनशे पं याह र फ )  पे ा ११% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .१६,६१,९६४/- पयत काम क न घेणेस 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न 
एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.       

वषय .७९) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १/१००-२०१६-१७ मधील 

अ. .६४ अ वये भाग .३७ मधील झोपडप ट तील म.न.पा. इमारती व 
शौचालय देखभाल व दु ती करणेकामी मे. ीयश कं शन 
िन.र. .२२,४०,४५०/-(अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार चारशे प नास फ )  
पे ा १०.०८% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .२०,१४,६१३/- पयत 
काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे.   

वषय .८०) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १/१००-२०१६-१७ मधील 

अ. .१० अ वये भाग .३७ मधील महा मा फुलेनगर झोपडप ट तील थाप य 

वषयक कामांची देखभाल दु ती करणेकामी मे. ीयश कं शन 

िन.र. .२३,३४,११५/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौितस हजार एकशे पंधरा फ )  
पे ा १०.६०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .२०,८६,६९९/- पयत 
काम क न घेणेसबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याच ेअवलोकन 
करणे.  

वषय .८१) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०१/१००-२०१६-१७ मधील 

अ. .९६ अ वये भाग .६४ मधील गूलाबनगर व िस दाथनगर झोपडप ट तील 

थाप य वषयक कामांची देखभाल दु ती करणेकामी मे. ीगणेश कं शन, 
मोशी िन.र. .२२,४०,४५०/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार चारशे प नास 
फ )  पे ा १०.२०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .२०,११,९२४/- 
पयत काम क न घेणेसबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
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कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.   

वषय .८२) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०१/१००-२०१६-१७ मधील 

अ. .८१ अ वये भाग .६२ मधील संजयनगर व रितलाल भगवानदास 

झोपडप ट तील थाप य वषयक कामांची देखभाल दु ती कऱणेकामी मे. ीगणेश 
कं शन, मोशी िन.र. .१४,००,४७०/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे स र 
फ )  पे ा १०.७५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .१२,४९,९१९/- 
पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.       

वषय .८३) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील 
अ. .४३ अ वये भाग .३७ मधील बालाजीनगर व लांडेवाड  झोपडप ट तील 
गटर देखभाल व दु ती करणेकामी मे. ीगणेश कं शन, मोशी 
िन.र. .२३,३२,८१०/- (अ र  र. .तेवीस लाख ब ीस हजार आठशे दहा फ )  
पे ा १०.२५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .२०,९३,६९७/- पयत 

काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.       

वषय .८४) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील 
अ. .०४ अ वये भाग .२५ अंतगत येणा-या आनंदनगर व साईबाबानगर 

झोपडप ट मधील गटस दु तीची कामे कऱणेकामी मे. ीगणेश कं शन, 
(ल मण पे मल चौधर ) िन.र. .१३,९९,७६५/- (अ र  र. .तेरा लाख न या नव 
हजार सातशे पास  फ )  पे ा १०.१४% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर 
दराने र. .१२,५७,८२९/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.       

वषय .८५) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १/१००-२०१६-१७ मधील 
अ. .२१ अ वये भाग .२५ येथील आनंदनगर व साईबाबानगर झोपडप ट  येथे 
कमानी करणेकामी मे. ीगणेश कं शन, (ल मण पे मल चौधर ) 
िन.र. .९,३३,४२५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार चारशे पंचवीस फ )  
पे ा ९.९५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .८,४०,५४९/- पयत 
काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा 
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करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.       

वषय .८६) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील 
अ. .२७ अ वये भाग .२९ मधील झोपडप ट तील मनपा इमारती व 
शौचालयाची देखभाल दु ती करणेकामी मे. ीगणेश कं शन, (ल मण पे मल 

चौधर ) िन.र. .१४,००,५५०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे प नास फ )  पे ा 
१०.७५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .१२,४९,९९१/- पयत काम 
क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याच ेअवलोकन 
करणे.       

वषय .८७) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील 
अ. .३० अ वये भाग .६२ मधील िलंबोरेव ती,संजयनगर,रितलाल भगवानदास 

झोपडप ट तील मनपा इमारती व शौचालयाची देखभाल दु ती कऱणेकामी 
मे. ीगणेश कं शन, पंपर  िन.र. .१४,००,५५०/- (अ र  र. .चौदा लाख 
पाचशे प नास फ )  पे ा ११.५०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 
र. .१२,३९,४८७/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 

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

वषय .८८) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील 
अ. .४८ अ वये भाग .६ मोशी येथील संजयगांधीनगर झोपडप ट म ये मनपा 
इमारती व शौचालयाची देखभाल व दु ती कऱणेकामी  मे. ीगणेश कं शन, 
पंपर  िन.र. .१४,००,५५०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे प नास फ )  पे ा 
११.७५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .१२,३५,९८५/- पयत 
काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे.       

वषय .८९) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . २/१२-२०१६-१७ मधील 

अ. .०५ अ वये भाग .६४ येथील िस दाथनगर येथील लॉक नं.५ येथील (२० 
िस स) चे पाडून २६ िस सचे शौचालय बांधणेकामी मे. दपक बाळकृ ण जाधव 
िन.र. .३२,६७,९३०/- (अ र  र. .ब ीस लाख सडूस  हजार नऊशे तीस फ ) 
पे ा १०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .२९,४१,१३७/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ 
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कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.       

वषय .९०)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .८/२०१६-१७ मधील अ. .५ 
अ वये मनपा या शासक य इमारतीमधील व वध  सभागृहातील वनी पेण 
यव थेची देखभाल दु ती करणेकामी मे. वमलाई इले क काप रेशन 
िन.र. .१४,९९,२३७/- (अ र  र. .चौदा लाख न या नव हजार दोनशे सदतीस 
फ ) पे ा १५.९४% कमी या ठेकेदारा बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत  आला अस याने याचे  अवलोकन करणे.                                      

वषय .९१) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/३७-२०१६-१७ 

अ वये भाग .५४ पंपळे िनलख येथील व वध र यांवर ल चरांची, ख डयांची 
खड मु माने व बी.बी.एम प दतीने दु ती करणेकामी म.ेसाईदुगा क शन 
िन.र. .७,८४,२२२/- (अ र  र. .सात लाख चौ-याएंशी हजार दोनशे बावीस फ ) 
पे ा १६.००% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,५८,७४६/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे.  

वषय .९२) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/८४-२०१६-१७ 

अ वये भाग .४८ तापक रनगर, ीनगर येथील व वध र यांवर ल चरांची, 
ख डयांची खड मु माने व बी.बी.एम प दतीने दु ती करणेकामी म.ेसाईदुगा 
क शन िन.र. .८,३६,७५८/- (अ र  र.  आठ लाख छ ीस हजार सातशे 
अठा वन फ ) पे ा १८.००% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .६,८६,१४२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .९३)  मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६/८-२०१६-१७ 

अ वये ड भाग अंतगत भाग .५४ मधील र यांवर ल दवाबती यव थेची 
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देखभाल दु ती करणेकामी मे.एन एस इले क स काप रेशन 
िन.र. .७,३४,४६४/- (अ र  र.  सात लाख चौतीस हजार चारशे चौस  फ ) 
पे ा २३.९९% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,५८,२६६/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे.  

वषय .९४)  मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६/१३-२०१६-१७ 

अ वये ड भाग अंतगत भाग .४८ मधील र यांवर ल दवाबती यव थेची 
देखभाल दु ती करणेकामी मे.एन.एस.इले क स काप रेशन 
िन.र. .७,३४,४६४/- (अ र  र.  सात लाख चौतीस हजार चारशे चौस  फ ) 
पे ा १७.९९% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,०२,३३४/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे.  

वषय .९५) पं.िच.ंमनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/38/2016-2017 
अ वये भाग .१० अंजठानगर तुळजाईव ती येथे थाप य वषयक कामे 
कऱणेकामी मे.सांडभोर कं शन या ठेकेदाराकडुन िन वदा र. .6,23,969/- (अ र  
र. . सहा लाख तेवीस हजार नऊशे एकोणस र फ ) पे ा -16.16% कमी दराने 

वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा 
आदेश दे यात आला असलेने याचे अवलोकन करणे.                     

वषय .९६) पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/43/2016-2017 
अ वये भाग .१० म ये पे हंग लॉक गटस व इतर थाप य वषयक करकोळ 
दु तीची कामे करणेकामी मे.सांडभोर कं शन या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
र. .7,00,689/- (अ र  र. . सात लाख सहाशे एकोणन वद फ ) पे ा -16.16% 

कमी दराने वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा 
क न कामाचा आदेश दे यात आला असलेने याचे अवलोकन करण.े                     

वषय .९७)  पं.िच.ंमनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .2/9/2016-2017 
अ वये भाग .२६ म ये दशादशक फलक, बचेस थम ला टर प टे व इतर 
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अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.सी.एन.गायकवाड या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
र. .4,80,096/- (अ र  र. .चार लाख ऐंशी हजार शहा नव फ ) पे ा -21.78% 

कमी दराने वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा 
क न कामाचा आदेश दे यात आला असलेने याचे अवलोकन करण.े   

वषय .९८) मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .१७/२०१६-१७ मनपाचे 
डॉ.ए.पी.जे.अ दुल कलाम बालो ान येथे ओपन जीम बस वणेकामी मे.हनी फन 
एन ील कं. यांचे कोटेशन नोट स अंदाजप कय दर. .१,९४,८००/- (अ र  
र. .एक लाख चौ-या नव हजार आठशे फ ) अंदाजपञ कय दरापे ा २.००% ने 
कमी (१,९०,९०४/-) या दराचे कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश 
उदयान/४/का व/५७९/२०१६  द.२७/१२/२०१६ अ वये कामाचा आदेश देणेत 

आला असलेने याचे अवलोकन करणे.   

वषय .९९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ४२/२८/२०१६-१७ अ वये अ 
भागातील वॉड वकसीत करणेकामी ( भाग .१४ भ  श  उ ान) 

M/s.Dhaneshwar Construction िन.र. .१,३०,५४,८४२/-(अ र  एक कोट  तीस 
लाख चौप न हजार आठशे बेचाळ स फ ) पे ा ५.२०% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र. .१,२९,९४,७९०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१००)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/३३/२०१६-१७ अ वये भाग 
.१४ म ये डा वषयक कामे करणेकामी (मदनलाल िधं ा मैदान व इतर) 

M/s.K.C.R.Construction िन.र. .४२,९१,१३०/-(अ र  र. . बेचाळ स लाख 
ए या णो हजार एकशे ितस फ ) पे ा ३.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने र. .४३,७०,५१६/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१०१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६०/१/२०१६-१७ अ वये भ -श  
उ ाना या आवारात भारताचा रा वज (Monumental Flag) उभारणेकामी 
M/s.S.S.Sathe िन.र. .३,३९,०२,७०९/-(अ र  र. . ितन कोट  एकोणचाळ स लाख 
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दोन हजार सातशे नऊ) पे ा १०.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .३,१६,८५,६४१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक 
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 .१०२)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२१/१८/१६-१७  भाग .५७ पंपळे 
गुरव येथील १८.०० मी. व १२.०० मी. ं द ड .पी. र यांचे ं द करण क न 
खड करण व बी.बी.एम. प दतीने डांबर करण करणेकामी  मे. एस एस साठे 

िन.र. .१४,००,२५०/- (अ र  र. .चौदा लाख दोनशे प नास फ ) पे ा १६.००% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१२,३५,०२१/- 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 याच े अवलोकन 
करणे.    

वषय .१०३)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२१/११०/१६-१७ भाग .५६ वैदूव ती 
येथील बी.आर.ट .र ता ते तुळजामाता मंद र पयत या मु य र यास र ता 
दुभाजकाचे काम करणे व पाथवे वकसीत करणेकामी मे.साई भा क शन 
िन.र. .१४,००,३४६/- (अ र  र.  चौदा लाख तीनशे सेहेचाळ स फ ) पे ा १०.००% 
कमी   या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१३,२३,३२७/- 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 .१०४) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२१/३५/१६-१७ भाग .४७ काळेवाड  
येथील व वध र यांवर ल टॉम वॉटर लाईन साफ करणे, न वन बंद पाईप टाकणे, 

जुने चबस बदलुन हेवी युट  आर.सी.सी. चबस क हस बस वणे व इतर थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.आ द यराज असोिसएटस ् िन.र. .७,००,२७८/- (अ र  
र.  सात लाख दोनशे अ ठयाह र फ ) पे ा १९.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने  र. .५,९५,५८६/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
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र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करणे.    

वषय .१०५)  मनपा या थाप य ्  वभागाकडल िन.नो. .२१/२६/१६-१७ भाग .५७ पंपळे 
गुरव येथील संडास व मुता-यांची देखभाल, दु तीची व थाप य वषयक कामे 
करणेकामी (सन २०१६-१७ कर ता) मे.साई भा क कशन िन.र. . ११,२०,२९६/-
(अ र  र.  अकरा लाख वीस हजार दोनशे शहा नो फ ) पे ा १०.००% कमी या 
ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .१०,५८,६८०/- 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 याच े अवलोकन 
करणे.                      

वषय .१०६) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३८/४०/१६-१७ भाग .५७ पंपळे 
गुरव येथील प रसरातील र यावर ल चस, ख डे, चर इ याद ंची खड मु म व 
बी.बी.एम. प तीने दु ती करणकेामी (सन २०१६-१७ कर ता) मे.एम पी धो े 
क कशन िन.र. .११,२०,१६८/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार एकशे अडुस  
फ ) पे ा १८.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .९,६४,४६५/- 
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 .१०७) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/२७/१६-१७ भाग . ३३ 

गवळ नगर खंडोबामाळ प रसरात पे हंग लॉक बस वणेकामी मे.भगवंत 

क शन  िन.र. .१५,४०,५५९/- (अ र  र. .पंधरा लाख चाळ स हजार पाचशे 
एकोणसाठ फ ) पे ा २२.९९% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  

र. .१२,४५,७०४/- 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 .१०८) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/७/१६-१७ भाग .२९ 

इं ायणीनगर से.नं.१,२,३,७ व १० म ये र यांची दु ती करणेकामी मे. ीगणेश 
क शन िन.र. .१४,००,५५८/-  (अ र  र.  चौदा लाख पाचशे अ ठाव न फ ) 
पे ा १०.१०% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .१३,२२,०५७/- 
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 .१०९)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३८/३३/१६-१७ भाग .४४ पंपर  
येथील अ य पा मंद र प रसरातील पे ह ंग लॉक वषयक व इतर थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.अ द यराज असोिसएटस ्  िन.र. .११,१५,३५०/- (अ र  
र.  अकरा लाख पंधरा हजार तीनशे प नास फ ) पे ा १४.००% कमी या 
ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .१०,०७,१६१/- 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 याच ेअवलोकन करणे.            

वषय .११०)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/५५/१६-१७ भाग .६ मोशी 
येथील पुणे-नािशक र या या पुवकड ल प रसरात पे हंग लॉक बस वणेकामी 
मे.भगवंत क शन िन.र. .१५,४०,९६३/- (अ र  र. .पंधऱा लाख चाळ स हजार 
नऊशे ेस  फ ) पे ा १७.९९% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  

र. .१३,२६,९३१/- 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 .१११) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/६४/१६-१७ वॉड .२० पी.एम.ट  
चौकालगत िशवाजी पुतळाचे चौथरा व मेघडंबर चे सुशोिभकरण करणेकामी 
मे.महाल मी एंटर ायजेस िन.र. .१९,४३,११८/- (अ र  र. .एकोणीस लाख 
ेचाऴ स हजार  एकशे अठरा फ ) पे ा १.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा 

मंजुर दराने  र. .२०,१९,८७१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा  अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
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केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.                      

वषय .११२)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३८/३८/१६-१७ भाग .४५ पंपर  
वाघेरे येथील व वध मनपा शाळा, सां कृतीक क े, यायामशाळा, दवाखाना 
इमारतींची रंगरंगोट , देखभाल व दु तीची कामे करणेकामी (सन २०१६-१७ 

कर ता) मे.अतुल आर एम सी िन.र. .११,२०,४४८/- (अ र  र.  अकरा लाख वीस 
हजार चारशे अ ठेचाऴ स फ ) पे ा २४.२२% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा 
मंजुर दराने  र. .८,९१,५२९/- 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 .११३)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३८/१/१६-१७ भाग .४५ पंपर  
वाघेरे येथील व वध मनपा शाळा, सां कृतीक क े, यायामशाळा, दवाखाना 
इमारतींची रंगरंगोट , देखभाल व दु तीची कामे करणेकामी (सन २०१६-१७ 

कर ता) मे. अतुल आर एम सी िन.र. .१२,६०,५०४/-  (अ र  र.  बारा लाख साठ 
हजार पाचशे चार फ ) पे ा २३.८८% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर 
दराने  र. .१०,०७,४७०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 
अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे.                     

वषय .११४) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३८/२६/१६-१७ भाग .४७ मधील 
नढेनगर, राजवाडे नगर भागातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी  
मे. ह एम मातेरे इं ा. ा.ली. िन.र. .२३,३१,८१५/- (अ र  र. .तेवीस लाख 
एकतीस हजार आठशे पंधरा फ ) पे ा १०.०५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने  र. .२२,०२,३४०/- 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 याच ेअवलोकन करणे.   



37 
 

 
 

वषय .११५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .14-2016/17 मधील अ. .13 

अ वये इ े य कायालयाअंतगत द यांचे नुतनीकरण करणेकामी मे. वमलाई 

इले.काप रेशन िन.र. .39,73,008/- ( अ र  र. . एकोणचाळ स लाख याह र हजार 
आठ फ ) पे ा 19.74% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .११६) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .14-2016/17 मधील अ. .5 अ वये  
भाग .४ व . .२८ अंतगत र यावर दवाब ी वषयक कामे करणेकामी (सन 

२०१६-१७) मे. वण इले.स हसेस िन.र. .29,99,630/- (अ र  र. .एकोण ीस 
लाख न यान  हजार सहाशे ीस फ ) पे ा 18.60% कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .११७) पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/55/2016-2017 
अ वये भाग .१८ म ये अंतगत देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.आशा 
कॉ ॅ टस ऍ ड इं जिनअर ंग या ठेकेदाराकडुन िन वदा र. .६,२९,८३७/- (अ र  
र. .सहा लाख ऐकोणतीस हजार आठशे सदोतीस फ ) पे ा -25.25% कमी दराने 

वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा 
आदेश दे यात आला असलेने याचे अवलोकन करणे.   

वषय .११८) पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/6/2015-2016 
अ वये अ े य कायालय अंतगत रावेत कवळे उप वभाग मधील भाग .१९ 
येथील दवाब ी यव थे क रता या खराब नादु त झं शन बॉ स बदलणे, 
खांबाची रंगरंगोट  (पट ंग) व इतर आव यक व ुत वषयक कामे करणेकामी 
(१५-१६) मे.एं प इले क स िन वदा र. .९,१४,२४५/- (अ र  र. .नऊ लाख चौदा 
हजार दोनशे पंचेचाळ स फ ) पे ा -40.30% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .५,७३,०९४/- पयतकाम क न घेणे तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढकलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट  कालावधी म े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला असलेने याचे अवलोकन करण.े   

वषय .११९) पं.िच.ंमनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .2/14/2016-2017 
अ वये भाग .१९ वा हेकरवाड  प रसराम ये र ते खड करण व बीबीएम 
प दतीने डांबर करण करणे व दु ती करणेकामी मे.जय भवानी क स शन या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा र. .९,२४,३४५/- (अ र  र. .नऊ लाख चौवीस हजार तीनश े
पंचेचाळ स फ ) पे ा -20.21% कमी दराने वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने 
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ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला असलेने याचे 
अवलोकन करणे.   

वषय .१२०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५१/१/२०१६-१७ अ वये भाग .१५ 
पालखी मागाचे कॉ ट करण करणे व र याचे सुशोिभकरण करणकेामी 
M/s.Krishnae Infra.Pvt ltd. िन.र. .९,२८,७५,४७९/- (अ र  नऊ कोट  अ ठा वस 
लाख प याह र हजार चारशे एकोणऐंशी फ ) पे ा १४.०४% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र. .८,३८,२७,५५०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१२१) भाग मांक ४२,४९,५०,५१,५३ मधील दैनं दन शौचालय साफसफाईकामी या पूव  

मा.आयु  यांचेकड ल आदेश . आ/४/का व/१८४/२००८ द.६/५/२००८ नुसार 

े ीय अिधका-यांना दान केले या अिधकारानुसार थािनक बेरोजगारां या 
सहकार  सं था, वयं सेवी संघटना यांचे कडून साफसफाईचे काम करारनामा क न 
घेणेत येते. सदर आदेशानुसार असे करार जा तीत जा त ११ वषापयत या 
कालावधीसाठ  करता येतात. यानुसार ब े ीय कायालया या काय े ातील अशा 
कारचे काम करणा-या सं था मे.समृ भारत वयं रोजगार सह सेवा सं था मया. 

व मे.द न म हला आधार रोजगार सं था यांची करारना याची मुदत दनांक 
३०/९/१६ रोजी संपु ात आलेली आहे. यामुळे सदर सं थांना पुढ ल ३ 
म ह यांसाठ  मुदतवाढ देणेस वर ल आदेशात नमूद केले माणे ित सीट २५०/- 
या दराने क न घेणेस व याकामी येणा-या अपे त अंदाजे खच र. .१,६३,५००/- 
वकारणेबाबत मा.आयु  दनांक-२६/९/१६  या तावानुसार मा यता दलेली 

अस याने याचे अवलोकन करणे.   

वषय .१२२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे वृ संवधन वभागाचे सन २०१६–१७ 

अंदाजप काम ये खडडेखेदाई/भराई करणे या लेखािशषावर र. .८०,००,०००/- 
तरतुद करणेत आलेली आहे. खडडे खेदाई/भराई करणे या लेखािशषावर 
र. .२०,००,०००/-  इत या जा त रकमेची आव यकता आहे. तथापी तार कुपंण 
देखभाल दु ती या लेखािशषामधून र. .२०,००,०००/-  खडडे खोदाई/भराई करणे 
या लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१२३) मनपा या इ े ीय कायालया या व ुत वभागा या िन.नो. .3/44-2016-17 मधील 
अ. .10 अ वये भाग .२९ मधील र यावर ल दवाब ीची देखभाल दु ती 
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वषयक कामे करणेकामी मे.कमल इले कल एंटर ायजेस िन वदा र कम 
.6,95,657/- (अ र  र. .सहा लाख पं या णव हजार सहाशे स ाव न फ ) पे ा 

17.78% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .१२४) मनपा या इ े ीय कायालया या व ुत वभागा या िन.नो. .3/44-2016-17 

मधील अ. .16 अ वये भाग -३० मधील दवाब ी यव थेची देखभाल दु ती 
करणेकामी मे. कमल इले क एंटर ायजेस िन वदा र कम .5,24,975/- (अ र  
र. .पाच लाख चोवीस हजार नऊशे पं याह र फ ) पे ा 0.95% कमी या 
ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१२५) मनपा या इ े ीय कायालया या व ुत वभागा या िन.नो. .3/44-2016-17 

मधील अ. .12 अ वये भाग  ३२ मधील दवाब ी यव थेची देखभाल दु ती 
करणेकामी मे.सिचन इले क स िन वदा र कम .5,24,861/- (अ र  र. .पाच 
लाख चोवीस हजार आठशे एकस  फ ) पे ा 11.60% कमी या ठेकेदारास कामाचा 
आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१२६) मनपा या इ े ीय कायालया या व ुत वभागा या िन.नो. .3/44-2016-17 मधील 
अ. .8 अ वये भाग .३४ मधील दवाब ी यव थेची देखभाल दु ती 
करणेकामी मे.सिचन इले क स िन वदा र कम .5,24,990/- (अ र  र. .पाच 
लाख चोवीस हजार नऊशे न वद फ ) पे ा 11.50% कमी या ठेकेदारास कामाचा 
आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१२७) मनपा या इ े ीय कायालया या व ुत वभागा या िन.नो. .3/44-2016-17 

मधील अ. .22 अ वये मोशी मनपाभवन उप वभागाअंतगत .६ मधील अंतगत 
र यावर दवाब ीची यव था करणेकामी मे. वमलाई इले कल कॉप रेशन 
िन वदा र कम .7,49,243/- (अ र  र. .सात लाख एकोन प नास हजार दोनशे 
ैचाळ स फ ) पे ा 17.92% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला 

असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१२८) मनपा या इ े ीय कायालया या व ुत वभागा या िन.नो. .3/44-2016-17 मधील 
अ. .30 अ वये . .६,२९ व ३६ मधील हायमा ट द यांची वा षक देखभाल 
दु ती करणेकामी मे. पी एम के इले क स िन वदा र कम .7,92,314/- 

(अ र  र. .सात लाख या णाव हजार तीनशे चौदा फ ) पे ा 25.00% कमी या 
ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .१२९) मनपा या इ े ीय कायालया या व ुत वभागा या िन.नो. .3/44-2016-17 मधील 
अ. .21 अ वये भाग .७ मधील र यावर ल दवाब ीची देखभाल 
दु ती वषयक कामे करणकेामी मे.कुमार इले क स ए ड ेड ंग कं. िन वदा 
र कम .5,24,800/- (अ र  र.  पाच लाख चोवीस हजार आठशे फ ) पे ा 
16.52% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .१३०) मनपा या इ े ीय कायालया या व ुत वभागा या िन.नो. .3/44-2016-17 मधील 
अ. .15 अ वये भाग .६ मधील र यावर ल दवाब ीची देखभाल 
दु ती वषयक कामे करणकेामी मे.अवधुत इले कल लाईफ ए ड स ह सेस  
िन वदा र कम .6,95,657/- (अ र  र. .सहा लाख पं या णव हजार सहाशे 
स ाव न फ ) पे ा 21.06% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला 
असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१३१) मनपा या इ े ीय कायालया या व ुत वभागा या िन.नो. .3/44-2016-17 मधील 
अ. .35 अ वये भाग .३१ मधील दवाब ी यव थेची देखभाल दु ती 
करणेकामी मे. कुमार इले क स ए ड ेड ंग कं. िन वदा र कम .5,24,800/- 

(अ र  र.  पाच लाख चोवीस हजार आठश े फ ) पे ा 16.52% कमी या 
ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .१३२) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .4/6-2016-17 

मधील अ. .3 अ वये भाग .31 दघी म ये बोड बचेस व वाचनालय इ थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे. सांडभोर कं शन िन वदा र कम .9,10,364/- 

(अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस  फ ) पे ा 21.21% कमी या 
ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .१३३) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .5/13-2015-16 

मधील अ. .3 अ वये भोसर  गावठाण . .35 म ये मनपा इमारतींची थाप य 
वषयक कामे करणे व रंग सफेद  करणेकामी मे. वनायक एंटर ायजेस िन वदा 
र कम .9,10,364/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार ितनशे चौस  फ ) पे ा 
35.53% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .१३४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/०४/२०१६-१७ अ वये  भाग .१५ 
आकुड  व ठल मं दर प रसरातील फुटपाथ, पे हंग सॉक, पावसाळ  गटस इ. 
करकोळ दु तीची कामे करणेकामी M/s. BARNE CONSTRUCTION 
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िन.र. .२१,००,७६८/-(अ र  एक वस लाख सातशे अडुस  फ ) पे ा २३.००% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१६,९८,४७१/-पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 
याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१३५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/०२/२०१६-१७ अ वये  भाग .१० 
अंजठानगर - तुळजाईव ती प रसरात पे हंग लॉक बस वणे व अनुषंिगक कामे 
करणेकामी M/s. BARNE CONSTRUCTION िन.र. .१४,००,५१७/-(अ र  चौदा 
लाख पाचशे सतरा फ ) पे ा १८.१८% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .१२,०३,१९८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .१३६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/१०५/२०१६-१७ अ वये  भाग 
.१५ म ये थाप य वषयक दु तीची  कामे करणेकामी M/s. BARNE 

CONSTRUCTION िन.र. .२१,००,७१६/-(अ र  र. . एक वस लाख सातशे सोळा 
फ ) पे ा २३.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१६,९८,४२९/-

पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .१३७) शहर  वकास मं ालय, भारत सरकार (एस.बी.एम) चे संयु  सिचव व िमशन 
िनदेशक (एस.बी.एम) यांनी व छ भारत अिभयान (नागर ) राब वणे कामी 
द.१८/१२/२०१५ रोजी कळ वले आहे. तदनुसार पंपर  िचंचवड महापािलका 
ह तील नाग रकांम ये व छतेबाबत जनजागृती हावी यासाठ  व छ भारत 
अिभयान हा मह वकां ी काय म पंपर  िचंचवड महापािलकेने हाती घेतला आहे. 
“ व छ भारत अिभयान” अंमलबजावणीकामी पथना या ारे जनजागृती करणे, 

शहरात व वध ठकाणी ले स, बॅनर, व छतेबाबतचे संदेश देणारे ले स, बॅनस 
लावणे, फोटो शुट ंग व हड ओ शु टंग करणे (ए ड टंगसह), रे डओवर जा हरात 
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देणे, पथना य व जा हरातीसाठ  टे पो व माईक िस टमचे भाडे देणे इ. 
मा यवरांसाठ  चहापान व भोजन यव था इ. साठ  थेट प दतीने येणा-या 
र. .१३,१०,०००/- (अ र  र. . तेरा लाख दहा हजार फ ) चे खचास अथवा येणा-
या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१३८) भाग .४३ गांधीनगर प रसरातील झोपडप ट म ये इमारतीची देखभाल व दु ती 
करणे ऐवजी भाग .४१ गांधीनगर प रसरातील झोपडप ट म ये इमारतीची 
देखभाल व दु ती  कऱणेकामी ( भाग .४३ ऐवजी भाग .४१) असी दु ती 
ठराव मांक १७८८४ द.१५/१०/२०१६ म ये दु ती करणेस मा यता देणे बाबत 
वचार करणे. 

वषय .१३९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .७१/१-२०१६-१७ मंुबई पुणे र यावर 

दापोड  येथे सबवे बांधणे व थाप य वषयक अनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे.कृ णाई इ ा. ा.िल. िन.र. .८,७९,७२,८१३/- (अ र  र. . आठ कोट  
एकोणऐंशी लाख बाह र हजार आठशे तेरा फ ) पे ा १०.८०% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,२३,९५,३३७/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचबेरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.    

वषय .१४०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .०४  

अ वये  फ भागातील  उ ानांची  थाप य वषयक  कामे करणेकामी मे कुबेरा 
एंटर ायजेस र. .१३,९९,५६३/ िनवीदा (अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार  

पाचशे ेस  फ ) पे ा १८.१०%  कमी या िन वदा मंजूर दराने र. .१२,०३,५५४/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच  िनयमानुसार व िन वदेतील  िन वदा अट माणे 
भाववाढ  कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट  कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेत घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१४१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .२२ 
अ वये . .९ मधील उव रत उ ानांची  थाप य वषयक  कामे करणेकामी मे 
कुबेरा एंटर ायजेस र. .१३,९८,३३७/ (अ र  र. .तेरा लाख अठठया नव हजार 
तीनशे सदोतीस फ )  पे ा  १८.६०%  कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
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र. .११,९५,१५९/- पयत काम क न घेणेस तसेच  िनयमानुसार व 
िन वदेतील  िन वदा अट माणे भाववाढ  कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट  कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे  बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 

करणे.  

वषय .१४२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .११  
अ वये  भाग .४० मधील उ ानांची  थाप य वषयक  कामे करणेकामी मे 
कुबेरा एंटर ायजेस  िन.र. .११,१९,३८५/ (अ र  र. . अकरा लाख एकोणीस हजार  

तीनशे पं याऐंशी फ ) पे ा १८.६०%  कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .९,५६,७३८/- पयत काम क न घेणेस तसेच  िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  माणे भाववाढ  कलमानुसार मटेर यल या  िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे  बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१४३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .२८  

अ वये भाग . २९ मधील से .१,२,३ मधील मोकळया जागेवर उ ान व इतर 
उ ानांची थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायजेस 
र. .१३,९९,६२५/- (अ र  र. . तेरा लाख न या नव हजार सहाशे पंचवीस फ ) 
पे ा १०.०५%  कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर  दराने र. .१३,२१,९११/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच  िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ  

कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे  बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर  करारनामा क न घेणेत  आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१४४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .१६  

अ वये, भाग .४ से. .१८ िशवतेजनगरमधील वामी समथ उ ानात   थाप य 
वषयक  कामे करणेकामी मे कुबेरा एंटर ायजेस र. .१३,९७,९७०/ (अ र  र. . तेरा 
लाख स या नव हजार  नऊशे स र फ ) पे ा १८.६०%  कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .११,९४,८४५/- पयत काम क न घेणेस तसेच  

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ  कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे  बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
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राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे.  

वषय .१४५)  मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .३४/०७/२०१६-१७ मधील काम 
.०३ अ वये,  भाग .६२ मधील आई उ ानास पाणीपुरवठा करणेसाठ  पाईप 

लाईन टाकणे व उ ानातील थाप य वषयक कामे  करणेकामी  मे.पी.ए.िशरोळे 
इं जिनयस & कॉ ॅ टर िन.र. .१४,००,१०५/-  (अ र  र. .चौदा लाख, एकशे  पाच 
फ ) पे ा १९.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,९०,७८९/- 
पयत   काम क न घेणेस  तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या  बेसीक दराम ये  कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे  

बंधनकारक   राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने  याचे अवलोकन  करणे.       

वषय .१४६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४८/११/२०१६-१७ अ वये भाग .२० 

म ये व े र गाडन व इतर प रसरात बीएम आ ण बीसी प तींने डांबर करण 

करणेकामी मे. ीगणेश क शन िन.र. .२४,९९,०७१/- (अ र  र. .चोवीस लाख 
न या नव हजार ए काह र फ ) पे ा १५.६०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने र. .२२,१४,६७७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतीलअट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .१४७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४८/०१/२०१६-१७ अ वये भाग .२० 

म ये िचंचवडेनगर व इतर प रसरात बीएम आ ण बीसी प तींने डांबर करण 
करणेकामी मे. ीगणेश क शन िन.र. .२४,९९,०७१/- (अ र  र. .चोवीस लाख 

न या नव हजार ए काह र फ ) पे ा १५.५१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने र. .२२,१७,०३८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 

िन वदेतीलअट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१४८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४८/०२/२०१६-१७ अ वये भाग .२१ 
म ये उ ोगनगर भागात हॉटिम स डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश क शन 
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िन.र. .१५,३९,८६०/-(अ र  र. .पंधरा लाख एकोणचाळ स हजार आठशे साठ पये 
फ ) पे ा १५.७५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१३,६२,१९९/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१४९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/९७/२०१६-१७ अ वये भाग .२१ 
दळवीनगर म ये ठक ठकाणी फूटपाथची कामे करणेकामी मे. कुबेरा एंटर ायझेस 
िन.र. .१४,००,४५५/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे पंचाव न पये फ ) पे ा 
२२.२२% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .११,४३,७३८/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१५०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३३/०८/२०१६-१७ अ वये भाग 
.५२ ताथवडे पुनावळे गावठाण व इतर प रसरात पे ह ंग लाक सुधारणा कामे व 

थाप य वषयक दु ती कामे करणकेामी म.ेआर.जी.मंगळवेढेकर 
िन.र. .१२,६०,४९८/- (अ र  र. .बारा लाख साठ हजार चारशे अ ठया नव पये 

फ ) पे ा २३.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१०,१९,११३/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणते 

आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१५१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३३/०७/२०१६-१७ अ वये भाग 
.५२ ताथवडे पुनावळे येथील माळवाड  व काटेव ती प रसरातील थाप य 
वषयक दु तीची कामे करणेकामी मे.आर.जी.मंगळवेढेकर िन.र. .१२,६०,४९८/- 

(अ र  र. .बारा लाख साठ हजार चारशे अ ठया नव पये फ ) पे ा २४.००% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१०,०५,८७७/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतीलअट  माणे भाववाढ कलमानुसार 

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

वषय .१५२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/४६/२०१६-१७ अ वये भाग .४२ 
भाटनगर प रसरातील पाथवे दु तीची कामे करणे व इतर अनुषंिगक कामे 
करणेकामी मे.भालेराव क शन िन.र. .१२,६०,३८१/- (अ र  र. .बारा लाख 
साठ हजार तीनशे ए याऐंशी पये फ ) पे ा १२.००% कमी या ठेकेदाराकडुन 

िन वदा मंजुर दराने र. .११,६४,५९२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .१५३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/८४/२०१६-१७ अ वये भाग .२२ 

भागातील फुटपाथ व पाथवेची देखभाल दु ती करणेकामी मे.भालेराव क शन 

िन.र. .१२,६०,४९३/- (अ र  र. .बारा लाख साठ हजार चारशे या नव पये 
फ ) पे ा १०.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .११,९१,१६६/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतीलअट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 

आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१५४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४८/०८/२०१६-१७ अ वये भाग 
.२३ मोरया गोसावी डांगणाम ये चेनिलंक फे संग, शेड करणे व थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे. दपाली क शन िन.र. .१६,०६,५२५/- (अ र  
र. .सोळा लाख सहा हजार पाचशे पंचवीस पये फ ) पे ा १८.००% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१३,८३,२१८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
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वषय .१५५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४८/१०/२०१६-१७ अ वये भाग .२० 

म ये िचंचवडेनगर  नगर व इतर भागात पे हंग लॉक ची कामे करणेकामी मे. 
दपाली क शन िन.र. .१४,००,१८३/- (अ र  र. .चौदा लाख एकशे याऐंशी 
पये फ ) पे ा १९.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 

र. .११,९०,८५६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 

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

वषय .१५६) मंुबई पुणे र यावर ल दापोड  (हॅर स ीज) ते िनगड  जकात ना यापयत या 
बीआरट एस कॉर डॉरवर अथवा इतर बीआरट एस कॉर डॉरवर दापोड -िनगड  
कॉर डॉरवर ल १६ बस टेशनचे े थिनंग करणे या बद यात मे.बी. ह .जी.इं डया 
िल. यां याशी करारनामा क न घेऊन पुढ ल ५ वषाकर ता जा हरातीकामी ६०० 
चौमी े  उपल ध क न देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१५७) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२१/६८/१६-१७  भाग .४४ मधील 

िशवद नगर ते तपोवन पयतचा १८.०० मी. ं द चा ड .पी. र ता वकसीत 

करणेकामी (सन २०१६-१७ कर ता) मे.ब हरट दस िन.र. .२१,००,८४०/-  (अ र  
र. .एकवीस लाख आठशे चाळ स फ ) पे ा १६.९१% कमी   या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने  र. .१८,३२,८६७/- 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 .१५८) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२१/९६/१६-१७ भाग .५४ पंपळे 
िनलख येथील प रसरातील पाथवे, फुटपाथ, ॉम वॉटर, व चबस इ याद ंची देखभाल 
व दु तीची कामे करणेकामी मे.ए.आर.नायडु िन.र. .११,२०,०५०/- (अ र  
र. .अकरा लाख वीस हजार प नास  फ ) पे ा १८.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने  र. .९,६४,३६३/- 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 याच ेअवलोकन करणे.    
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वषय .१५९) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२१/६३/१६-१७ भाग .५४ पंपळे 
िनलख वशालनगर प रसरातील फुटपाथ, पे ह ंग लॉक व पाथवेची कामे 

करणेकामी मे.ए.आर.नायडु िन.र. .१६,८०,६७२/- (अ र  र. .सोळा लाख ऐंशी 
हजार सहाशे बहा र फ ) पे ा २१.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर 
दराने  र. .१३,९४,११७/- 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 .१६०) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/५०/१६-१७ भाग .३५ भोसर  
गावठाण म ये धावडे व ती येथे करकोळ दु ती व देखाभालची काम ेकरणेकामी 
मे.ए.आर.नायडु िन.र. .१३,९१,४५०/- (अ र  र.  तेरा लाख ए यानव हजार चारशे 
प नास फ ) पे ा २१.००% कमी या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  

र. .११,५४,२०८/- 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 .१६१) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/३३/१६-१७ भाग .३५ 

धावडेव ती येथे थाप य वषय कामे करणेकामी मे.ए.आर.नायडु 
िन.र. .१६,८०,६७२/- (अ र  र. .सोळा लाख ऐंशी हजार सहाशे बहा र फ ) पे ा 
२१.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .१३,९४,११७/-  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 देणते आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे.    

वषय .१६२) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2016-17 मधील अ. .24 अ वये 
वॉड .१९ मधील िशंदे व ती एमआयड सी रोड प रसरातील गंजलेले पोल काढुन 
न वन पोल उभे करणेकामी मे. सनशाईन इले कल िन.र. .10,49,925/-(अ र  
र. . दहा लाख एकोणप नास हजार नऊशे पंचवीस फ ) पे ा 18.33% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
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वषय .१६३) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2016-17 मधील अ. .37 अ वये 
अ े ीय कायालयातील िनगड  ािधकरण  उप वभगामधील  इमारती, शाळा 
व युतीकरण करणे व शाळा डांगणावर काश यव था करणेकामी (१६-१७) 

मे. वमलाई इले क कॉप रेशन िन.र. .4,20,008/- (अ र  र. .चार लाख वीस 
हजार आठ फ ) पे ा 15.67% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .१६४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस महापािलका साव क िनवडणूक २०१७ कर ता 
व वध कारचे नायलॉन रबर  िश के तयार करणेकामी ई िन.सु. .29/2016-17 

अ वये लघु म िन वदाकार १) मे. ड .एस. एंट ायजेस यांचे बाब ं  १,३,४,व ५ 
एकुण ४ बाबीक रता  एकुण १,७८,१५०/- २) मे.गणेश ेड ंग कंपनी यांचे बाब ं  २ 
क रता एकुण १ बाबीसाठ  एकुण र. .६०,७५०/- असे एकुण र. .२,३८,९००/-  
(अ र  र. .दोन लाख अडोतीस हजार नऊशे फ ) खचास व यांचेबरोबर 
करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१६५) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/100-2016-17 मधील अ. .1 
अ वये भाग ्.४ कृ णानगर मधील व छ भारत अिभयंता अंतगत र यांवर ल 
राडारोडा उचलणे या साठ यं णा पुर वण े मे चैताली स लायर िन.र. .9,19,369/-
 (अ र  र. .नऊ लाख एकोिनस हजार तीनशे एकोनस र फ ) पे ा 21.00%  

कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने 
याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .१६६) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/103-2016-17 मधील अ. .1 
अ वये फ  े ीय कायालय अंतगत भाग .२ वेनीनगर  मधील आव यक 

ठकाण या  दवाब ी यव थे मधील नादु त खळ या दु त करणे आव यक 
देखभाल दु ती व इतर आव यक व ुत वषयक कामे करणेकामी (सन २०१६-
१७) मे.सनशाईन इले. िन.र. .7,46,245/- (अ र  र. .सात  लाख शेहेचाळ स हजार 
दोनशे पं चेचाळ स फ ) पे ा 11.60%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१६७) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/96-2016-17   मधील अ. .1 
अ वये फ े ीय कायालय अतगत संभाजीनगर उप वभाग मधील ट लाईट 
पोल वर ल खराब नादु त ज शंन बॉ स बदलणेकामी (सन २०१६-१७) मे. ओम 
रेणूका एंटर ायजेस िन.र. .5,59,611/- (अ र  र. .पाच लाख एकोनसाठ हजार 
सहाशे अकरा फ ) पे ा 15.86%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 
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वषय .१६८) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/8-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

फ  े ीय कायालय अंतगत भाग .१२ कै.मधुकर पवळे हाय कूल मधील 

आव यक ठकाण या  दवाब ी यव थे मधील नादु त खळ या दु त करण े

आव यक देखभाल दु ती व इतर आव यक व ुत वषयक कामे करणकेामी 
(सन २०१६-१७) मे. वण इले. स हसेस िन.र. .5,60,479/- (अ र  र. .पाच 
लाख साठ हजार चारशे अ याह र फ ) पे ा 10.00%  कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .१६९) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/7-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

फ े ीय कायालय अंतगत संभाजीनगर उप वभागा मधील दवाब ी 
यव थेमधील खांबाची रंगरंगोट  (पेट ंग) करणे (सन 2016-17) मे. व प इले. 
ए ड इं ज. िन.र. .5,59,820/- ( अ र  र. .पाच लाख एकोनसाठ  हजार आठशे 
वीस फ ) पे ा 15.00%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .१७०) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/4-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

'फ' भागाम ये आव यकतेनुसार ठकठ काणी बोअरवे स घेणे व बोअरवे सची 
दु तीची कामे  करणेकामी मे.जीवनधारा युबवेल कंपनी िन.र. .8,40,330/-
 (अ र  र. .आठ  लाख चाळ स हजार तीनशे तीस फ ) पे ा At Par या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .१७१) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/33/2016-17 
अ वये (सन २०१६-१७ क रता) भाग .२२ मधील मनपा या इमारतींमधील 
करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे. ी क शन शैल  िशवाजी फाळके 
िन.र. .7,92,556/- (अ र  र. .सात लाख या नव हजार पाचशे छ प न फ ) 
 पे ा –13.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१७२) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/50/2016-17 
अ वये (सन २०१६-१७ क रता) भाग .२२ म ये सावजिनक संडास व 

मुतायायांची देखभाल व दु ती करणेकामी ी कं शन शैले  िशवाजी फाळके  

िन.र. .7,92,556 /- (अ र  र. .सात लाख या नव हजार पाचशे छ प न फ ) 
पे ा –13.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  
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वषय .१७३) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/642016-17 
अ वये (सन २०१६-१७ क रता) भाग .२१ मधील पाथवेची दु ती करणे व 
इतर आनुषंिगक कामे करणेकामी मे. ी क शन शैल  िशवाजी फाळके  

िन.र. .7,91,681/- (अ र  र. .सात लाख ए का नव हजार सहाशे ए काअंशी 
फ ) पे ा – 13.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१७४) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/74/2016-17 
अ वये (सन २०१६-१७ क रता) भाग .२१ मधील अित मण कारवाईसाठ  

मशीनर  पुर वणेकामी मे. ी.क शन शैल  िशवाजी फाळके  िन.र. .5,60.266/-

(अ र  र. .पाच लाख साठ हजार दोनशे सहास  फ ) पे ा –10.00% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.  

वषय .१७५) मनपा या ब े य कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. .4/4/2016-17 अ वये 
ब े य कायालयातील मनपा साव क िनवडणुक २०१७ कर ता ता पुर या 
व पात वनी ेपण काश जिन संच व सीसीट ह  यं णेची यव था 

करणेकामी मे. मुत  मंडप पकर अँ ड इले क स िन.र. .6,99,976/- (अ र  
र. .सहा लाख न वा नव हजार नउशे शहाह र फ ) पे ा –0.60% कमी या 
ठेकेदारांकडून करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .१७६) मनपा या ब े य कायालय शाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/83/2016-17 
अ वये “(सन २०१६-१७ क रता) भाग .२२ मधील पाथवेची दु ती करणे व 
इतर आनुषंिगक कामे करणेकामी ी कं शन शैले  िशवाजी फाळके  

िन.र. .7,92,357/- (अ र  र. .सात लाख या नव हजार तीनशे स ाव न फ ) 
पे ा –13.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१७७) मनपा या ब े य कायालय पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .3/36/2016-17 
अ वये ब े ीय तरावर सन २०१६-१७ साठ  जल े  .बी/७ येथे पाणीपुरवठा 
वषयक कामांची देखभाल व दु ती करणेकामी मे. यांका क शन 
िन.र. .5,60,182/- (अ र  र. .पाच लाख साठ हजार एकशे याअंशी फ ) पे ा -
20.00% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .१७८) मनपा या ब े य कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. .3/15/2016-17 अ वये 
ा.रामकृ ण मोरे े ागृहातील वातानुकुलन यं णेची वा षक चालन देखभाल 

करणेकामी मे.आनंद रे जरेशन िन.र. .5,99,844.20/- (अ र  र. .पाच लाख 
न या नव हजार आठशे चौवेचाळ स आ ण वीस पैसे फ ) पे ा -6.00% कमी या 
ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१७९) मनपा या ब े य कायालय पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .3/16/2016-17 
अ वये ब े य  तरावर सन २०१६-१७ सा ठ वाकड प रसरात पा णपुरवठा 
वषयक कामाची देखभाल व दु ती करणेकामी मे. दप क शन 
िन.र. .7,00,717/- (अ र  र. .सात लाख सातशे सतरा फ )    पे ा -16.00% 

कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे  अवलोकन करणे. 

वषय .१८०) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल  िन.नो. .६६/३/१६-१७ अ वये  पुणे आळंद  

र ता ते दाभाडे व ती ४५ मी.ड .पी. र ता वकिसत करणेकामी मे.एस के येवले & 

कं. िन.र. .१४,००,५२,९२६/-  (अ र  र. .चौदा कोट  बाव न ्  हजार नऊशे स वीस 
फ ) पे ा ११.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन    िन वदा मंजुर दराने  

र. .१२,९४,२३,६०९/- 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 यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .१८१) फ े ीय कायालय अंतगत व ुत मु यालयाकड ल चालू/पुण कामांना तरतुद अपुर  
अस याने तसेच काह  कामांना तरतुद उपल ध नस याने सदरचे कामे पुण करणे 
अंितम करणे अडचणी िनमाण झा या आहेत. सदर कामांना लागणार  तरतुद 
र. .90,60,000/- (अ र  र. . न वद लाख साठ हजार फ ) तावात नमूद 
माणे वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१८२) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल  िन.नो. .६६/१/१६-१७  . .७ च-होली येथील 
ताजणेमळा, काळजेवाड  ते च-होली गाव र ता वकसीत करणेकामी मे. अजवानी 
इं ा. ा.ली. िन.र. .९,३१,९०,४९७/-  (अ र  नऊ कोट  एकतीस लाख न व  हजार 
चारशे स या नो फ ) पे ा १५.००% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  
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र. .८,३१,७२,५१८/- 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 यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

 
वषय .१८३) क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/४५ २०१६-१७ अ वये भाग 

.३७ मधील ट  लाँक म ये थाप य कामे करणेकामी मे. ी क श स 
(शैलेश फालके) यांना िन.र. .६,९९,०३२/- (अ र  र. .सहा लाख न या नव हजार 
ब तीस फ ) पे ा (-)१२.००% कमी या ठेकेदाराबरोबर िनयमानुसार व िन वदेतील 
अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक 

दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१८४) क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/१०४ सन २०१६-१७ अ वये 

भाग .३७ म ये सुशोभीकरणाची कामे करणकेामी मे. ी क श स (शैलेश 
फालके) यांना िन.र. .६,२९,७३३/- (अ र  र. .सहा लाख एकोणतीस हजार सातशे 
तेहतीस फ ) पे ा (-)१२.००% कमी या ठेकेदाराबरोबर िनयमानुसार व िन वदेतील 
अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१८५) क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/२६ २०१६-१७ भाग .६४ 

मिधल व वध काया मासाठ  मंडप यव थ करणेकामी मे.कोकरे मंडप काँ टर 
यांना र. .५,५७,५१०/- (अ र  र. .पाच लाख स ाव न हजार पाचशे दहा फ ) 
पे ा (-)१०.००% कमी या ठेकेदाराबरोबर िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  
माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये 

कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घे यात अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१८६) क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/६३ सन २०१६-१७ साठ  

भाग .६२ म ये डांबर  र यांची दु तीची कामे करणेकामी मे. ी.गणेश 
क श स यांना र. .५,५९,७२१/- (अ र  र. .पाच लाख एकोणसाठ हजार 
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सातशे एकवीस फ ) पे ा (-)११.५०% कमी या ठेकेदाराबरोबर िनयमानुसार व 
िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त 
केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घे यात अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

 
वषय .१८७)  क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/१०३ २०१६-१७ भाग 

.६३ कासारवाड  म ये बोड व बचेस पुर वणेकामी मे. ीगु  क श स यांना 
र. .८,४०,३३६/- (अ र  र. .आठ लाख चाळ स हजार तीनशे छ तीस फ ) या 
पे ा  (-)८.५१% कमी या ठेकेदाराबरोबर िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  

माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 

घे यात अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 
वषय .१८८) क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/५ सन २०१६-१७ साठ  

भाग .४० म ये डांबर  र यांची दु तीची कामे करणेकामी मे.अजवाणी 
इ फो. ा.िल. र. .५,५९,७२१/- (अ र  र. .पाच लाख एकोणसाठ हजार सातशे 
एकवीस फ ) पे ा (-)१०.००% कमी या ठेकेदाराबरोबर िनयमानुसार व िन वदेतील 
अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१८९) क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/१०६ सन २०१६-१७ साठ  

भाग .३७ म ये डांबर  र यांची दु तीची कामे करणकेामी मे.अजवाणी 
इ फो. ा.िल. िन.र. .६,२६,९१०/- (अ र  र. . सहा लाख सवीस हजार नउशे दहा 
फ ) पे ा  (-)१०.००% कमी या ठेकेदाराबरोबर िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट 
शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१९०) क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/७० सन २०१६-१७ साठ  

भाग .६३ म ये डांबर  र यांची दु तीची कामे करणकेामी मे.अजवाणी 
इ फो. ा.िल. िन.र. .५,९६,१०७/- (अ र  र. .पाच लाख शहा नव हजार एकशे 
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सात फ ) पे ा (-)१०.००% कमी या ठेकेदाराबरोबर िनयमानुसार व िन वदेतील 
अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१९१) क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .३/८ २०१६-१७ अ वये भाग 

.६२ फुगेवाड ,दापोड  प रसरातील र यांना प टे मारणे फलक बस वणे 
सुशोिभकरणेचे कामे करणेकामी मे.एस.एस.एंटर ाजस एस.एम गु ा 
िन.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी फ ) पे ा (-)२७.९९% 

कमी या ठेकेदाराबरोबर िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ 
कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१९२) क े य व ुत वभागाकड ल िन.नो. ं .२/४९ २०१६-१७ अ वये सांगवी 

उप वभागातील, इमारती, शाळा कायालय इ. ठकाणी या व ुतीकरणाची सन 
२०१६-१७ कर ता देखभाल दू ती करणेकामी मे.के.पी.इले ल स काप . िन वदा 
नो टस र. .६,६८,८१८/-(अ र  र. .सहा लाख आ याऐंशी हजार आठशे आठरा 
फ ) पे ा (-)१.००% कमी या ठेकेदाराबरोबर िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट 
शत  माणे करारनामा क न घेवुन कामाचा आदेश दे यात आला आस याने याचे 
आवलोकन करणे. 

 
वषय .१९३) क े य व ुत वभागाकड ल िन.नो. ं .२/५६ २०१६-१७ चे अ वये . .४१ मधील 

ट लाईटची सन २०१६-१७ म ये देखभाल दू तीची कामे करणकेामी 
मे.एन.एस.इले ल स काप रेशन िन वदा नो टस र. .९,३३,१३२/-(अ र  र. . 
नऊ लाख तेहतीस हजार एकशे ब तीस फ ) पे ा (-) २३.९९% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे करारनामा क न गेवुन 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय .१९४) क े य व ुत वभागाकड ल िन वदा नो. . २३९ २०१६-१७ अ वये . .४० 

मधील ट लाईटची सन २०१६-१७ म ये देखभाल दू तीची कामे करणकेामी मे. 
वमलाई इले ल स काप रेशन िन वदा नो टस र. .९,३२,३२२/-(अ र  र.  नऊ 
लाख ब तीस हजार तीनशे बावीस फ ) पे ा (-)२३.०१% कमी या ठेकेदाराबरोबर 
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िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे करारनामा क न घे यात आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१९५) क े य व ुत वभागाकड ल िन.नो. ं .२/४० २०१६-१७ चे अ वये . .३८ 

मधील ट लाईटची सन २०१६-१७ म ये देखभाल दू तीची कामे करणकेामी 
मे.कुमार इले. अँ ड ेड ंग कं. िन वदा नो टस र. .९,३३,५३२/-(अ र  र. .नऊ 
लाख तेहतीस हजार पाचशे ब तीस फ ) पे ा (-)२४.०३% कमी या ठेकेदाराकडून 
िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे करारनामा क न घेवुन कामाचा 
आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१९६) क े य पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. ं .२/२१ २०१६-१७ चे क भागात 

ठक ठकाणी बोअरवेल घेणे व दु ती करणेकामी मे.जीवनधारा यूबवेल कं.  
िन वदा नो टस र. .५,५२,२४६/-(अ र  र. .पाच लाख बाव न हजार दोनशे 
शेहचाळ स फ ) पे ा (-)००.००% कमी या ठेकेदाराकडून िनयमानुसार व 
िन वदेतील अ ट शत  माणे करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे आवलोन करणे. 

 
वषय .१९७) थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .५३/०२/२०१६-१७ अ वये भाग .६० मधील 

सरदार िशतोळे उ ानाची िशवसृ ी वषयक उव रत कामे करणकेामी मे. राहुल 
क शन िन.र. .९२,५४,३७६/-  (अ र  र. . या नव लाख चौप न हजार तीनशे 
याह र फ ) पे ा ३.२०% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने 
र. .९४,०६,१४८/- काम क न घेणेस तसेच  िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  
माणे करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .१९८)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६२/२/२०१६-१७ अ वये दापोड  येथ े

sms कॉलनी या बाजूस रटेिनंग वॉल बांधणेकामी मे.साई भा क शन 

िन.र. .1,13,55,141/- (अ र  र कम पये एक कोट  तेरा लाख पंचाव न हजार 
एकशे ए केचाळ स फ ) पे ा 15.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .1,01,34,463/-  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 .१९९) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/10/2016-17 

अ वये भाग .५१ म ये मनपा इमारतींची थाप य वषयक दु ती करणकेामी 
(सन २०१६-२०१७ साठ ) मे.बी.ड .यादव  िन.र. .7,92,676/- (अ र  र. .सात लाख 
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या नव हजार सहाशे शहा र फ ) पे ा -10.50% कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े  

 
वषय .२००) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/69/2016-17 

अ वये (सन २०१६-२०१७ साठ ) भाग .२३ केशवनगर म ये तालेरा 
णालयाची थाप य वषयक देखभाल दु तीची कामे करणकेामी मे. कुबेरा 

एंटर ायजेस िन.र. .7,92,555/- (अ र  र. .सात लाख या नव हजार पाचशे 

पंचाव न फ ) पे ा-14.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.   

 
वषय .२०१) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/23/2016-17 

अ वये . .२३ मधील मनपा गतीरोधक करणे झे ाप टे रंग वणे व इतर थाप य 
वषयक कामे करणेकामी (सन २०१६-२०१७ साठ ) मे.कुबेरा एंटर ायजेस 
िन.र. .7,92,511 /- (अ र  र. . सात लाख या नव हजार पाचशे अकरा  फ ) पे ा 
–20.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.   

 
वषय .२०२) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/55/2016-17 

अ वये . .२३ मधील पावसाळ  पा याचा िनचरा करणा-या वा ह यांची दु ती 
करणेकामी (सन २०१६-२०१७) मे.बी.ड .यादव  िन.र. .7,91,752 /- (अ र  र. .सात 
लाख ए या नव हजार सातशे बाव न फ ) पे ा -13.83% कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े  

 
वषय .२०३) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/13/2016-17 

अ वये (सन २०१६-२०१७ साठ ) भाग .२३ केशवनगरम ये मनपा या संडास 
लॉक व मुता-यांची देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.कुबेरा एटर ायजेस 
िन.र. .7,92,556/- (अ र  र. .सात लाख या नव हजार पाचशे छप न फ ) पे ा 
–20.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .२०४) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/67/2016-17 

अ वये भाग .५३ वाकडम ये शाळा इमारतीम य े थाप य वषयक  देखभाल  

कामे करणेकामी मे.बी.ड .यादव िन.र. .7,92,556/- (अ र  र. .सात लाख 
या नवहजार पाचशे छ प न फ ) पे ा –22.09% कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .२०५)  मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .3/1/2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

फ े ीय कायालय अंतगत िनगड  गावठाण  व ुत उप वभागाकड ल व वध 

काय माक रता ता पुर या व पात विन ेपण यव था, जनरेटर, सी. सी ट  ह  
काश यव था करणेकामी (सन 2016-17) मे.मोरया मंडप डेकोरेटस 

िन.र. .7,50,000/- ( अ र  र. .सात लाख प नास हजार फ ) पे ा 0.99% 

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

 
वषय .२०६)  मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .3/2/2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

फ े ीय कायालय अंतगत िचखली तऴवडे व ुत उप वभागाकड ल व वध 
काय माक रता ता पुर या व पात विन ेपण यव था, जनरेटर, सी. सी ट  ह  
काश यव था करणेकामी (सन 2016-17) मे.मोरया मंडप डेकोरेटस 

िन.र. .7,47,155/- (अ र  र. .सात लाख स ेचाळ स हजार एकशे पं चाव न 
फ ) पे ा 0.99% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२०७)  मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .3/3/2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

फ े ीय कायालय अंतगत उ ान व ुत उप वभागाकड ल व वध 
काय माक रता ता पुर या व पात विन ेपण यव था, जनरेटर, सी. सी ट  ह  
काश यव था करणेकामी (सन 2016-17) मे. मोरया मंडप डेकोरेटस 

िन.र. .7,49,980/- (अ र  र. .सात लाख एकोनप नास हजार नऊशे ऐंशी फ ) 
पे ा 0.99% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२०८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/४५/२०१६-१७ अ वये भाग 

.५२ पुनावळे काटेव ती, पांढरेव ती, ढवळे नगर प रसरात पे हंग लॉक व कलर 

टाइ स बस वणेकामी म.ेसोहम एंटर ायझेस िन.र. .१४,००,५५०/-(अ र  र. .चौदा 
लाख पाचशे प नास पये फ ) पे ा २२.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने र. .११,४७,०५०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतीलअट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे.  

 
वषय .२०९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/०४/२०१६-१७ अ वये भाग .५२ 

ताथवडे पवारनगर, ल ढेव ती, िनंबाळकर नगर प रसरात पे हंग लॉक व कलर 
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टाइ स बस वणेकामी म.े सोहम एंटर ायझेस िन.र. .१४,००,५४१/- (अ र  

र. .चौदा लाख पाचशे ए केचाळ स पये फ ) पे ा २२.१०% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .११,४५,५७३/- पयत काम क न घेणेस 

तसेच िनयमानुसार व िन वदेतीलअट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .२१०)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/८०/२०१६-१७ अ वये भाग 

.५२ पुनावळे प रसरात पे हंग लॉक व कलर टाइ स बस वणेकामी मे.मोटवानी 
अँ ड स स िन.र. .१५,४०,६१५/- (अ र  र. .पंधरा लाख चाळ स हजार सहाशे 
पंधरा पये फ ) पे ा २२.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .१२,६१,७६४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतीलअट  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 

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

 
वषय .२११) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/५५/२०१६-१७ अ वये भाग . 

५१ म ये जयभवानी नगर व इतर भागात पे ह ंग लॉकची सुधारणा कामे व 

थाप य वषयक दु ती कामे करणेकामी मे. मोटवानी अँ ड स स 
िन.र. .१२,६०,२११/- (अ र  र. .बारा लाख साठ हजार दोनशे अकरा पये फ ) 
पे ा १६.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१०,९८,४०६/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतीलअट  माणे भाववाढ 

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

आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  
 
वषय .२१२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५९/०६/२०१६-१७ अ वये भाग 

.५२ ताथवडे व पुनावळे येथे मनपा व छतागृहाची देखभाल दु ती करणकेामी 
मे.िशंदे क शन िन.र. .१२,६०,४९७/- (अ र  र. .बारा लाख साठ हजार चारशे 
स या नव पये फ ) पे ा २१.०५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .१०,४४,९२१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
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कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२१३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५९/०२/२०१६-१७ अ वये भाग .२२ 

िचंचवड येथे मनपा व छतागृहाची देखभाल दु ती करणेकामी मे. ीगु  

क शन िन.र. .१४,००,२८६/- (अ र  र. .चौदा लाख दोनशे शहाऐंशी फ ) 
पे ा २२.५०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .११,३९,४८३/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतीलअट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२१४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४८/०३/२०१६-१७ अ वये भाग .२१ 

दळवीनगर मधील महा मा योितबा फुले इं जी मा यम शाळेची रंगसफेद  
करणेकामी मे. ीगु  क शन िन.र. .१३,९९,८४२/- (अ र  र. .तेरा लाख 

न या नव हजार आठशे बेचाळ स पये फ ) पे ा २४.२४% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .११,१३,५४६/- पयत काम क न घेणेस तसेच 

िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .२१५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे णालये व दवाखा यामधून पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका ह तील व ह बाहेर ल णांना उपचाराथ सेवा सु वधा पुर व या 
जातात. मा.आयु  यांचेकड ल आदेश .वै /७/का व/३३११/२०१० 
द.२३/१२/२०१० अ वये णांचेवर औषधोपचार करणे संदभात द.०१/०१/२०११ 
पासून प  अ माणे दरवाढ करणेस व पंपर  िचंचवड शहरात वा तवाचा पुरावा 
सादर न करणा-या णांकडून येक वै कय िशषाम ये आंतर ण बलाम ये 
२०% जादा फ  आकार यास मा यता दे यात आलेली आहे. सदर आदेशामधील 
अ. .२० येथे (Mortury Charges) िशतगृहाचे दर आकारणीस मा यता दे यात 
आलेली आहे. सदरचे दर हे एका दवसाकर ता आकार यात आलेले आहेत. तर  

सदरचे दर २४ तासाकर ता आकारणी करणे आव यक आहे. यामुळे सदर माणे 
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दु ती होणे आव यक अस याने तावात नमूद माणे दु ती करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

   
                                                      नगरसिचव 

                                                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                                    पंपर  - ४११ ०१८. 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                                 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/२५९८/२०१६  
दनांक - ३०/१२/२०१६ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ     
      ठेवणेत आलेली आहेत. 


