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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/११३९/२०१६ 
दनांक – २९/०९/२०१६ 

 
ित, 

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

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

दनांक - ०४/१०/२०१६ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

०४/१०/२०१६ 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 – २४४ 
 

 
दनांक -  ०४/१०/२०१६                      वेळ – दुपार ०२.३० वाजता 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक  
०४/१०/२०१६ 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 २७/०९/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २४३)  
चा सभावृ ांत कायम करणे.  

वषय .१)   मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/१६/१६-१७ भाग .६ मोशी 
येथील चौक सुशोिभकरण, पीड ेकर, झे ा ॉिसंगसाठ  प टे व वाहतुक वषयक 
कामे करणेकामी  मे. ीगणेश बाळकृ ण पोरे िन.र. .२९,४३,५४९/- (अ र  र. . 
एकोणतीस लाख येचाळ स हजार पाचशे एकोणप नास फ ) पे ा  २१.००% कमी  
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .२४,४१,६७४/- 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. 
      ( दनांक ०४/१०/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 

वषय .२)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/३२/१६-१७ भाग .३४ ग हाणे 
व तीम ये आर ण .४१४ येथे बांधणेत आले या सां कृितक हॉल या वर या 
मज यावर फिनचर यव था करणेकामी  मे.योगेश एंटर ायजेस िन.र.  
३३,१४,६५८/- (अ र  र. .तेहतीस लाख चौदा हजार सहाशे अ ठाव न ्  पे ा  
१०.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .३१,३२,३५२/- 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.   

( दनांक ०४/१०/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
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वषय .३) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/24/2016-17 अ वये िचंचवड 
मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .२६, २७ मधील काळभोरनगर, मोरवाड  
प रसरातील जु या व खराब झाले या जलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा 
करणेकामी M/s.SANJAY CONTRACTOR िन.र. .29,99,993/- (Rupees 
Twenty Nine Lakh(s) Ninety Nine Thousand Nine Hundred Ninety 
Three Only) 16.00% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 
26,45,994 /-  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 ०४/१०/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 

       
वषय .४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/०९/२०१६-१७ भाग .५१ म ये 

र यांचे चर जी.एस.बी., ड लु.एम.एम. आ ण बी.बी.एम. प तीने दु ती 
करणेकामी मे. पूनम एंटर ायझेस िन.र. .११,२०,३०३/- (अ र  र. .अकरा लाख 
वीस हजार ितनशे तीन फ ) पे ा २३.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने र. .९,०५,७६५/- 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 .५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/९८/२०१६-१७ भाग .१ म ये 

मनपा इमारती इ. थाप य वषयक दु ती करणेकामी मे. दपाली कं शन  
िन.र. .१२,६०,२६९/- (अ र  र. .बारा लाख साठ हजार दोनशे एकोणस र फ ) 
पे ा १७.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१०,९८,३२४/- 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 .६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १८/११८/२०१६-१७ अ वये थेरगाव 
भाग .५० म ये थेरगाव गावठाण येथील यशवंतराव च हाण ाथिमक शाळचे 

ट पे करणे, वॉटर पृ फंग करणे व इतर देखभाल दु तीची  कामे करणेकामी मे. 
दपाली कं शन िन.र. .१४,००,४४३/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे ेचाळ स 
फ ) पे ा १६.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१२,३५,१९१/- 
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 .७)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/६५/२०१६-१७ अ वये भाग .५२ 

पुनावळे व ताथवडे येथील गावठाण प रसरात ोम वॉटर गटर करणे.कामी मे. 
अ व कार कं शन िन.र. .१८,२०,७२८/- (अ र  र. .अठरालाख वीस हजार 
सातशे अ ठावीस फ ) पे ा २१.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .१५,१०,२९४/- 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 .८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .9/2016/2017 मधील अ.  32 

अ वये ड भाग अंतगत वाकड  येथील र यावर ल ं द करणातील  व सावजिनक 
सुर तते या ीने मरा वमंडळाचे  लघुदाब/उ चदाब खांब  व तारा व फ डर 
 पलर हल वणेकामी मे. सुमी इले कल स हस िन.र. . 34,99,112/- (अ र  
र. . चौतीस लाख न या नव हजार एकशे बारा फ ) पे ा 22.30% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

 
वषय .९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/2/2016-17 अ वये भाग .28 

मासुळकर कॉलनी येथील आ. .85 येथे नागर  आरो य क  णालय व िनवासी 
डॉ टरांचे व तीगृह बांधणेकामी मे.बी.के. खोसे िन.र. .25,78,99,120/-(अ र  
र. .पंचवीस कोट  अ ठयाह र लाख न या नव हजार एकशे वीस  फ )पे ा 
8.03% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .24,90,49,312/- 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 
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अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 

करणे. 
 

वषय .१०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. . २/६/२०१६-१७  मधील अ. . ३ 
अ वये  सन २०१५-१६ साठ  जल े  .बी/५ अंतगत बजलीनगर येथे ड .आय. 
वतरण निलका पुर वणे व टाकणेकामी मे. ड .एम.एंटर ायजेस िन वदा र कम 
.३९,२१,५२९/- (अ र  र. .एकोणचाळ स लाख एकवीस हजार पाचशे एकोणतीस 

फ ) पे ा १२.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .३६,२३,४९३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न 
घेणेस  मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .११) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ब े ीय कायालया अंतगत  कटकनाशक 

वभागामाफत औ णीक धुर करण कामकाज  कर यासाठ  आव यक डझेल र ा 
ट पो भाडयाने वाहन  चालकासह घेणेबाबत िन वदा .१/२०१४-१५ अ वये िन वदा 
माग वणेत आलेली होती या कामाची मुदत द.३०/६/१६ रोजी संपु ात आलेली 
आहे. तथा प सावजिनक हत व कामाची तातड  वचारात घेता या कामासाठ  
मा.आयु  यांनी द.१२/८/१६ अ वये या कामाची न वन िन वदा या पूण होई 
पयत पूव याच ्  दराने हणजेच ित दन ितवाहन र. .७००/- या माणे मुदत 
वाढ देणेस मा यता दलेली आहे. यानुसार ब ेआ/५/का व/७८३/१६ 

द.२३/९/१६ अ वये कामाचा आदेश देणेत आलेला आहे. तसेच या साठ  
द.१/७/१६ पासून आव यकते माणे दोन वाहनांसाठ  येणारा अंदाजे ितमहा खच 

३६,४००/- माणे येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .१२) मनपाचे व वध वभागां या कागदप ा या झेरॉ स ती काढणेकामी वत:च े

झेरॉ स मशीनवर (मशीन, कागद, इंक, देखभाल दु ती व कमचार  सह)          
ई-िन.सु. .०८/२०१६-१७ अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत 
आले होते. ा  दरप का म ये म.ेिस द  कॉपीअस अँड टुड ट कं झुमर टोअस 
यांचे ०४ बाबींचे (झेरॉ स कॉपीज वत:चे झेरॉ स मशीनवर काढून देणे ७० 
जीएसएम िलगल पेपर एक व दो ह  बाजू तसेच ऐ/४ पेपर एक व दो ह  बाजूस 
झेरॉ स) एकूण दर र. .२,८३,०००/- लघु म दर ा  झाले आहेत. मनपाचे 
व वध वभागां या कागदप ा या झेरॉ स ती वत:चे झेरॉ स मशीनवर काढणे 
आव यक आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा ९.४७% ने जा त 
आहे. सदरचे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.        



6 
 

 
 

 

वषय .१३)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १७/९०/२०१६-१७ अ वये भाग . 
२७ मोरवाड  प रसरात टॉम वॉटर लाईन करणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी 
M/S.Shree Construction S.S.Phalake  िन.र. .१३,९७,६३५/-(अ र  तेरा लाख 
स या यो हजार सहाशे प तीस फ )  पे ा २८.२८% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र. .१०,५२,५०३/-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 अस याने याचे अवलोकन 

करणे.  

वषय .१४)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १७/०९/२०१६-१७ अ वये भाग .२७ 
मनपा इमारतीची देखभाल दु ती कामे करणेकामी M/S.Balerao Construction 

िन.र. . १३,९८,०७०/-(अ र  तेरा लाख अ याणो हजार स र फ ) पे ा २२.००% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .११,४५,०१९/- 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 अस याने 
याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१५)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १७/२३/२०१६-१७ अ वये भाग .२६ 
काळभोरनगर म ये नाला ेिनंगची कामे करणकेामी M/S.Balerao Construction 

िन.र. .२२,२९,३३७/-(अ र  बा वस लाख एकोणतीस हजार ितनशे सदोितस  फ ) 
पे ा २८.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१६,८५,३७९/-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 अस याने 
याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१६) ड े ीय काय े ातील पंपळे सौदागर प रसरातील गो वंद गाडन समोर ल र ता व 
शेलार व ती येथील पथ द यांसाठ  नवीन वीजमीटर घेणे आव यक आहे. यासाठ  
म.रा. व.कं.िल. अज केला असता यांनी यांचेकड ल कोटेशन .9102734, 
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9102755 द.१२/०९/२०१६, अ वये र. .८,३७८/- भरणेबाबत कळ वले आहे. सदर 
र कम मरा व व कंपनीस अदा के यािशवाय मरा व व कंपनीस वीजपुरवठा करणार 
नाह . यामुळे सदरची र कम मरा वकंपनीस अदा करणे आव यक आहे. ड े ीय 
काय े ातील पंपळे सौदागर प रसरातील गो वंद गाडन समोर व शेलार व ती 
येथील पथ द यांसाठ  नवीन वीज मीटर घेणेसाठ  मरा व कंपनीस र कम . 
८,३७८/- मरा वकंस अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१७)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2016-17 मधील अ. .3 अ वये 

वाड .१८ लेख फाम ते मशान भूमी रोड, मामुड  गांव राउत  व ती प रसरातील 
दवाबती यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी म.ेयश इले ोलाईन िन.र. . 

7,49,910/- (अ र  र. . सात लाख एकोणप नास हजार नऊशे दहा) पे ा 25.13% 

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

 
वषय .१८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2016-17 मधील अ. .10 अ वये 

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

िन.र. .5,23,378/- (अ र  र. . पाच लाख तेवीस हजार तीनशे अ याह र फ ) 
पे ा 19.17% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१९)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2016-17 मधील अ. .34 अ वये 

वाड .१८ समीर लॉ स ते कवळे गावठाण व मासुळकर माळा प रसरातील 

दवाबती यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी म.े यश इले ोलाईन िन.र. . 
7,49,910/- (अ र  र. . सात लाख एकोणप नास हजार नऊशे दहा फ ) पे ा 
25.13% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

  

वषय .२०)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/८१/२०१६-१७  मधील अ. .२ 
अ वये  िचखली गावठाण व प रसरातील पाणी पुरवठा सुधारणे क रता पाईप लाईन 

टाकणेकामी मे.एस.आर. एंटर ायजेस िन वदा र कम .४२,०१,६७५/- (अ र  
र. .बेचाळ स लाख एक हजार सहाशे पं याह र फ ) पे ा १५.९६% कमी दराने 
या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३७,०७,६४२/- 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  
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दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन 
राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणे बाबत वचार करणे. 

 
वषय .२१)   मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .१४/२०१६-१७ मनपाचे नाना नानी 

पाक नेह नगर येथील उ ानाचे नुतणीकरण करणे व ११ म हने देखभाल व संर ण 
करणेकामी मे. यु पार जात गाड स ्  यांचे कोटेशन नोट स अंदाजप कय दर 
र. .१,९६,७२१/- (अ र  र. .एक लाख शहा णव हजार सातशे एकवीस फ ) 
अंदाजपञ कय दरापे ा १.००% ने कमी या दराचे कोटेशन वीकृत करणेत आले 
असून आदेश उदयान/६/का व/५३१/२०१६  द.१४/०९/२०१६ अ वये कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े  

 
वषय .२२) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/87-2016-17   मधील अ. .1 अ वये 

भाग .३ िचखली मधील व छ भारत अिभयान अंतगत र यावर ल राडारोडा 
उचलणे या साठ  यं णा पुर वणेकामी मे. दपाली क शन िन.र. .9,24,368/-     
(अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे अडूस ) पे ा 17.00% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .२३) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३३/०३/२०१६-१७ अ वये भाग .५३ 

मधील वाकड लायओ हर पासून ोलाईन पयत २४ मी डपी र याच ेडांबर करण 
करणेकामी मे.अजवानी इ ा चर ा.िल., िन.र. .१,३८,०३,८६६/- (अ र  
र. .एक कोट  अडोतीस लाख तीन हजार आठशे सहास  फ ) पे ा १०.०५% कमी 
या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१,३०,३७,४०६/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट -शत 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 घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

   
वषय .२४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/८१/२०१६-१७ अ वये भाग .३९ 

संत तुकारामनगर मधील ययाती व अ य सोसायट  प रसरात न वन पे ह ंग 
लॉक बस वणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे. देव क शन िन.र. . 
४१,९९,७१५/- (अ र  ए केचाळ स लाख न या नव हजार सातशे पंधरा फ ) 

२३.२०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३३,८६,६५०/- 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 
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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 .२५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/८६/२०१६-१७ अ वये भाग .३९ 

संत तुकारामनगर मधील एकता िम  मंडळ प रसरात टॉम वॉटर लाईन टाकणे 
व कॉ ट पे ह ंग करणेकामी मे.एस.ड .अजवानी िन.र. .३७,३३,८५४/- (अ र  
सदोतीस लाख तेहतीस हजार आठशे चोप न फ ) २४.२० % कमी  या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .२९,७१,७७४/- 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 राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ४०/९२/२०१६-१७ अ वये भाग .४० 

खराळवाड  मधील मनपाचे ाथिमक व मा यिमक शाळा इमारतीत िसमािभंत 
बांधणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी ीगणेश क शन िन.र. . 
१३,९९,०४२/- (अ र  र. . तेरा लाख न या नव हजार बेचाळ स फ ) ५.००% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,९५,५४४/- 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 राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगिमत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२७) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३२/०२/२०१६-१७ अ वये   भाग . 

५३ मधील क तुर  हॉटेलपासुन वनोदेव ती माग अ रा कुलकडे जाणारा 
२४ मी.ड .पी र ता वकसीत करणेकामी मे.बी.के.खोसे िन.र. .२,८०,११,१९४/-  
(अ र  र. .दोन कोट  ऐंशी लाख अकरा हजार एकशे  चौ-या नव फ ) पे ा 
१०.६०% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२,६२,९४,१०८/-पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट -शत  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 घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 
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वषय .२८) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३३/२६/२०१६-१७ अ वये भाग .२२ 

िचंचवडगाव येथील थेरगाव पुल ते मोरया गोसावी मं दर प रसर र ता वकिसत 
करणेकामी मे.एच.सी. कटार या िन.र. .१,०५,०४,१७४/-  (अ र  र. .एक कोट  पाच 
लाख चार हजार एकशे चौ-याह र फ ) पे ा १०.०६% कमी या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. .९९,१९,८२७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील अट -शत 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 घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२९) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३३/१४/२०१६-१७  अ वये थेरगाव 

गावठाण २४ मी ड .पी र याचे डांबर करण करणेकामी मे.धने र क शन 

िन.र. .६३,०१,८३०/- (अ र  र. . ेस  लाख एक हजार आठशे तीस फ ) पे ा 
१०.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . ५९,४८,६१२/-पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट -शत 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 घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .३०) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. . 

२८ अ वये भाग .४८ येथील तापक रनगर झोपडप ट  म ये बंद गटार  चबर 
बदलणे व दु ती ॉ ट कऱणे, आर.सी.सी.पाईप बदलणे इ. थाप य वषयक 

दु ती देखभाल करणेकामी मे.साईदुगा कं शन िन.र. .९,३३,५०४/- (अ र  
र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे चार फ ) पे ा १४.९९% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .७,९३,५७२/- 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 .३१) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. . 

१७ अ वये भाग .४१ गांधीनगर प रसरातील झोपडप ट म ये पे हंग लॉक 
बस वणे व थाप य वषयक कामांची देखभाल व दु तीची कामे कऱणेकामी 
मे.उप  कं शन िन.र. .९,३३,०४०/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार 
चाळ स फ )  पे ा १४.३०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने       
र. .७,९९,६१५/- 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 .३२) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. . 

५६ अ वये भाग .४१ गांधीनगर प रसरातील झोपडप ट मधील थाप य 
वषयक कामांची देखभाल व दु ती कऱणेकामी मे.उप  कं शन िन.र.  

९,३३,५०४/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे चार फ ) पे ा १४.३०% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .८,००,०१३/- 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 .३३) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. . 

५८ अ वये भाग .६१ मधील झोपडप ट तील मनपा इमारती व शौचालय 
देखभाल दु ती करणेकामी मे. दा ए टर ायजेस िन.र. .९,३३,५०६/- (अ र  

र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे सहा फ )  पे ा ११% कमी या ठेकेदाराकडून 

िन वदा मंजुर 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 .३४) मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .10/2016-17 कर ता  प रिश  अ 

म ये नमुद के या माणे मनपाचे उ ान वभागासाठ  Xerox Machine/Digital 

Copier With Printer (Size A-3) खरेद  करणेबाबत मे.िस द  कॉपीयस &  टुडड कं. 
टो. कोटेशन नोट स र. .1,67,165/- (अ र .र. .एक लाख सदुस  हजार एकशे 

पास  फ ) अंदाजपञ कय दरापे ा 8% ने कमी कोटेशन वीकृत करणेत आले 
असून आदेश उदयान/6/का व/512/2016 द.23 /09/2016 अ वये कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३५) मा.रा य शासनाने दनांक  02 ऑग ट 2016 रोजीचे प ा वये महारा  
महानगरपािलका ( थािनक सं था कर)  िनयमात सुधारणा कर याबाबत या ा प 
अिधसुचना मांक– थासंक-2016/ . .26/ 2016/ न व-32  दनांक 02 ऑग ट 
2016 या अिधसुचनेची त जा त खप असले या दोन मुख वृ प ात िस द 

करणे बाबत महानगरपािलकेस कळ वले होते. यानुसार मा. आयु  यांचे मा यतेने 
मा हती व जनसंपक वभागाकडून वशेष रोटेशन मागवून दै.सकाळ व दै.लोकमत 
या वतमानप ात इं जी व मराठ  म ये सदरची अिधसुचना िस द कर यात 
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आलेली आहे.  सदर वतमानप ांनी अिधसुचना िस द क न याच े बल सादर केले 
असून याचा तपिशल खालील माणे आहे. 

 

 

 

 

 

 

               

 

            मा.रा य शासनाचे  िनदशानुसार अिधसूचना वशेष रोटेशन ारे वतमानप ात िस द 
केलेली अस याने उ  वृ प े यांना जनता संपक वभागाकड ल प रप क . 
माजस/5/का व/1356/2016,  द.26/07/2016. अ वये दरानुसार व साईज नुसार  बले 
अदा करता येईल. तथा प तुत खचास मा. थायी सिमती यांची मा यता घेऊन 
बीले अदा करणे आव यक आहे. सदर बीलांचा खच जनता संपक वभागाकड ल 
तरतूद  मधून खच  टाकणेत येणार आहे.   मा.  रा य शासनाकड ल अिधसुचना 
मांक– थासंक-2016/ . .26/2016/ न व-32 दनांक 02 ऑग ट 2016 दै.लोकमत, 

पुणे व   दै.सकाळ, पुणे या वतमानप ात वशेष रोटेशन नुसार िस द के याचे 
एकुण  बल  र. .38,880/-  (अ र  र. .अडोतीस हजार आठशे ऐंशी फ ) अदा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३६) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६/४-२०१५-१६ 
अ वये भाग .४७ काळेवाड  प रसरातील ॉम वॉटर चबस व इतर थाप य 
वषयक दु तीची कामे  करणेकामी मे.िशवकुमार क शन िन.र. .८,३९,४१३/- 
(अ र  र. . आठ लाख एकोणचाळ स हजार चारशे तेरा फ ) पे ा ४५.९९% कमी 
या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४,५३,३६७/- 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.  

अ. . सा/दै. नाव बल . दनांक 
जा हरात साईज 

चौ. से.मी. 
दर .चौ. 
से.मी. बल र. . 

1) 

 दै.सकाळ 

 मराठ  व   

इं जी 

 

915325 

 

09/08/2016 

 

160चौ.से.मी. 

 

207/- 

 

33,120/- 

2) 
 दै.लोकमत 

मराठ  व  इं जी

 

8489 

 

09/08/2016 

 

160चौ.से.मी. 

 

36/- 

 

5,760/- 

                                                               बल एकूण र. . 38,880/- 
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वषय .३७) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/८५-२०१६-१७ 

अ वये भाग .४७ काळेवाड  म ये मु य व अंतगत र यांवर ल ड हायडर व 

गितरोधकांची थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी मे. के पी क शन 
िन.र.  ७,८४,३१४/- (अ र  र. . सात लाख चौ-याऐंशी हजार तीनशे चौदा फ ) 
पे ा ०३.४०% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,५७,६४७/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .३८)  मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/१९-२०१६-१७ 

अ वये भाग .४७ काळेवाड  मधील ॉम वॉटर लाईन व चबस या दु तीची 
कामे करणे व इतर अनुषंगीक कामे करणेकामी मे. ड  एम एंटर ायझेस 
िन.र. .७,८४,३१४/- (अ र  र.  सात लाख चौ-याएंशी हजार तीनशे चौदा फ ) 
पे ा ०३.२०% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,५९,२१६/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .३९)  मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/८९-२०१६-१७ 

अ वये भाग .५५ पंपळे सौदागर म ये थाप य वषयक देखभाल व दु तीची 
कामे करणेकामी मे.मोरया एंटर ायझेस (अिनकेत बी. बु ं गले)  िन.र.  ८,४०,१००/- 
(अ र  र.  आठ लाख चाळ स हजार शंभर फ )पे ा ३३.३३% कमीया 
ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र.  ५,६०,०९५/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 

अवलोकन करणे.  
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वषय .४०) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/६५-२०१६-१७ 

अ वये भाग .४५ पंपर  वाघेरे येथील र यांवर ल चर ख डयांची खड  मु माने 
व बी.बी.एम प दतीने दु तीची कामे करणेकामी मे.सोहम एंटर ायझेस 
िन.र. .८,४०,२३८/- (अ र  र. . आठ लाख चाळ स हजार दोनशे अडोतीस फ ) 
पे ा १०.१०% कमीया ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,५५,३७४/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .४१) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/४०-२०१६-१७ 

अ वये भाग .४५ पंपर  वाघेरे येथील नव महारा  शाळा प रसरात थाप य 
वषयक करकोळ दु ती व देखभालीच कामे करणेकामी मे. मोटवानी ऍ ड स स 
िन.र. .७,८३,७८८/- (अ र  र.  सात लाख याएंशी हजार सातशे अठयाएंशी 
फ ) पे ा १०.१०% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,०४,६२५/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 

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

वषय .४२) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/३-२०१५-१६ 

अ वये भाग .५६ वैदुव ती म ये थाप य वषयक देखभाल व दु तीची कामे 
करणेकामी मे. जय गणेश एंटर ायझेस िन.र. .७,००,१९८/- (अ र  र. . सात 
लाख एकशे अठया नव फ ) पे ा १६.००% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .५,८८,१६६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .४३) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/८७-२०१६-१७ 

अ वये भाग .४३   जजामाता हॉ पीटल प रसरातील राडारोडा उचल याची कामे 
करणेकामी मे.सोहम एंटर ायझेस िन.र.  ७,००,२७८/- (अ र  र. . सात लाख 
दोनशे अठयाह र फ ) पे ा १३.१३% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने 
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र. .६,०८,३३१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .४४) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/५७-२०१६-१७ 

अ वये भाग .४३  जजामाता हॉ पीटल भागातील ठक ठकाणी पावसाळ  
पा याचा िनचरा करणेकामी पाईप टाकणे व चबसची दु ती करणेकामी मे.सोहम 
एंटर ायझेस िन.र.  ८,३८,४३४/- (अ र  र.  आठ लाख अडोतीस हजार चारशे 
चौतीस फ ) पे ा १३.१३% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .७,२८,३४८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .४५) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/९६-२०१६-१७ 

अ वये भाग .४४ अशोक िथएटर पंपर  मधील फुटपाथ, पे ह ंग लॉक, 

ड हायडर, इ याद  ची दु तीची कामे करणे व इतर थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे. ड  ड  क शन िन.र. .७,८४,३१४/- (अ र  र. . सात लाख 
चौ-याएंशी हजार तीनशे चौदा फ ) पे ा १२.९९% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .६,८२,४३२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .४६) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/४८-२०१६-१७ 

अ वये भाग .४४ अशोक िथएटर पंपर  मधील ॉम वॉटर लाईन व चबस या 
दु तीची कामे करणे व इतर अनुषंगीक कामे करणेकामी म.ेमोटवानी ऍ ड स स 
िन.र. .८,३३,७६०/- (अ र  र. . आठ लाख तेहतीस हजार सातशे साठ फ ) 
पे ा ११.११% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,४१,१२९/- 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. 
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या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .४७) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/५-२०१६-१७ 

अ वये भाग .४४ अशोक िथएटर पंपर  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.  ८,४०,३३६/- (अ र  र. . आठ लाख चाळ स हजार तीनशे 
छ ीस फ ) पे ा २१.९९% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .६,५५,५४६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .४८)  मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/९९-२०१६-१७ 

अ वये भाग .४६  वजयनगर मधील व वध मनपा इमारतीची करकोळ 
दु तीची कामे करणेकामी मे. ड  ड  क शन िन.र. .७,८४,३१४/- (अ र  
र. .सात लाख चौ-याएंशी हजार तीनशे चौदा फ ) पे ा ०५.००% कमी या 
ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,४५,०९८/- 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 घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .४९) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/१२-२०१६-१७ 

अ वये भाग .४६ वजयनगर येथे सारथी हे प लाईन वर ल ा  त ार स 
अनुस न करकोळ दु ती व देखभालीची कामे करणेकामी मे.मोटवानी ऍ ड स स 
िन.र. . ८,४०,३३६/- (अ र  र.  आठ लाख चाळ स हजार तीनशे छ ीस फ ) 
पे ा १३.८८% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,२३,६९७/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  
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वषय .५०) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/८१-२०१६-१७ 

अ वये भाग .४६ वजयनगर मधील ॉम वॉटर लाईन व चबस या दु तीची 
कामे करणे व इतर अनुषंगीक कामे करणेकामी मे.आर एम एंटर ायझेस 
िन.र. .७,८४,३१४/- (अ र  र. . सात लाख चौ-याएंशी हजार तीनशे चौदा फ ) 
पे ा ३०.१३% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,४८,०००/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .५१) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/१०१-२०१६-१७ 

अ वये भाग .४६ वजयनगर म ये थाप य वषयक देखभाल व दु तीची 
कामे करणेकामी मे. आर एम एंटर ायझेसिन.र.  ८,४०,०१५/- (अ र  र. . आठ 
लाख चाळ स हजार पंधरा फ ) पे ा २९.३०% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .५,९३,८९१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .५२) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/८८-२०१६-१७ 

अ वये भाग .४६ वजयनगर मधील व वध ठकाणी पे ह ंग लॉक दु तीची 
कामे करणेकामी मे.आर एम एंटर ायझेस िन.र. .७,८३,६४३/- (अ र  र. . सात 
लाख याएंशी हजार सहाशे ेचाळ स फ ) पे ा २९.३०% कमी या ठेकेदारांकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .५,५४,०३६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .५३) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२-२०१६-१७ 

अ वये भाग .४६ वजयनगर मधील फुटपाथ, पे ह ंग लॉक व पदपथ इ याद  
ची दु तीची कामे करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. आर एम 

एंटर ायझेस िन.र. .७,८४,३१३/- (अ र  र. . सात लाख चौ-याएंशी हजार चारशे 
तीनशे तेरा फ ) पे ा २९.३०% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने 
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र. .५,४५,५०९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .५४) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/३५-२०१६-१७ 

अ वये भाग .५५ पंपळे सौदागर प रसरातील राडारोड उचलणेची कामे 
करणेकामी मे.मोरया एंटर ायझेस अिनकेत बी. बु ं गले  िन.र. .४,२०,१६८/- 
(अ र  र. . चार लाख वीस हजार एकशे अडुस  फ ) पे ा ३३.३३% कमी या 
ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२,८०,१२६/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 

अवलोकन करणे.  

वषय .५५)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक िश ण वभागांतगत कायरत  
असणा-या मा यिमक व ालय पीनगर येथील व ा याना पारंपा रक चौघडा वा  
िशक वणेस आदेश मांक संअ/१/का व/८१/२०१५, द १६/१२/२०१५ अ वये 

मा यता देणेत आली होती. यानुसार ी रमेश द ोबा पाचंगे यांनी पीनगर 

मा यिमक व ालय येथील व ाथाना पारंपा रक चौघडा वा  िशक वले आहे सदर 
पारंपा रक चौघडा वादन िश ण दनांक १६/१२/२०१५ ते ३१/०३/२०१६ अखेर 
म हने दले आहे यानुसार मु या यापक, मा यिमक व ालय, पीनगर यांचा 
कामकाज अहवाल ा  झाला आहे. ी रमेश द ोबा पाचंगे यांना दनांक 
१६/१२/२०१५ ते ३१/०३/२०१६ या कालावधीत चौघडा  वादनाच े िश ण दलेबाबत 
एकूण मानधन र. .१७,५००/- (अ र  र. . सतरा हजार पाचशे फ ्) अदा करणेत 
आले असून, सदर खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५६) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/8/-2016-17 
अ वये (सन २०१६-१७ क रता) भाग .५२ म ये सावजिनक संडास व मुताया  
यांची देखभाल व दु ती करणेकामी मे.एल.एन.एटर ायजेस िन.र. .7,92,556/- 

(अ र  र. .सात लाख या नव हजार पाचशे छप न 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 आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .५७) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/60/-2016-17 
अ वये (सन २०१६-१७ क रता) भाग .५२ मधील मनपा या इमारतींमधील 
करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे.एल.एन.एंटर ायजेस िन.र. .7,92,556/- 

(अ र  र. . सात लाख या नव हजार पाचशे छप न 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 आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.   

वषय .५८) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/63/-2016-17 
अ वये भाग .२० म ये दशादशक फलक बस वणे व रोड फिनचरची कामे 
करणे तसेच थाप य वषयक दु ती करणेकामी िन.र. .7,92,511/- (अ र  र. . 
सात लाख या नव हजार पाचशे अकरा फ ) पे ा -22.87% कमी 
मे.एस.एम.क शन 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 आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे.                        

वषय .५९)  मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/70/-2016-17 
अ वये (सन २०१६-२०१७ साठ ) भाग . २४ ( ा.रामकृ ण मोरे े ागृह) म ये 
थम ला ट प टे व झे ा ॉिसंग प टे रंग वणे व थाप य वषयक दु तीची काम े

करणेकामी मे.एस एम क शन  िन.र. .7,92,511/- (अ र  र. . सात लाख 
या नव हजार पाचशे अकरा फ ) पे ा 22.60% 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 आलेला अस याने याचे 

अवलोकन करणे.                

वषय .६०) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .3/1/-2016-17 अ वये 
(सन २०१६-२०१७ साठ ) भाग .५२ म ये वाचनालय बचेस मुतार  पुर वणेकामी 
मे.एल एन एंटर ायजेस  िन.र. .7,92,467/- (अ र  र. . सात लाख या नव हजार 
चारशे सदुस  फ ) पे ा 21.00% 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 आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .६१) आरो य मु य कायालयाकड ल सन २०१६-१७ चे मूळ अंदाजप का म ये इतर खच 

या लेखािशषावर र. .५०,०००/- इतक  तरतूद करणेत आली असून यामधुन 
र. .४९,५४३/- इतका खच झालेला असून र. .४५७/- िश लक आहे. माहे माच 
२०१७ अखेर इतर खचासाठ  र. .२५,०००/- इतका खच अपे ीत अस यामुळे 



20 
 

 
 

सदरची तरतूद इतर खचासाठ  अपूर  पडणार आहे. रजा वासभ ा या 
उपलेखािशषावर र. .१,२५,०००/- तरतूद करणेत आलेली आहे. यामधुन र. . 
२५,०००/- इतर खच या लेखािशषावर वग करणा ारे उपल ध करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .६२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .६/३८/२०१५-१६ मधील अ. .३० 
अ वये  सन २०१५-१६ क रता नवी सांगवी प रसरात आव यकतेनुसार पाणीपुरवठा 
वषयक देखभाल दु तीची कामे करणकेामी मे.जय इं जिनअस िन वदा र कम 
.१४,००,४८०/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे ऐंशी फ ) पे ा ३८.९३% कमी 

दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,९८,०३६/-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 कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणे.     

वषय .६३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/३५/२०१६-१७ अ वये भाग .१९ 
म ये रावेत, कवळे प रसरात खड मु म व बी.बी.एम. प दतीने र याचे चर, ॉस 
कट व ख डे भरणेकामी M/S.ANANT BALKRUSHNA BAHIRAT िन.र. . 
१०,००,८८२/-(अ र  र. . दहा लाख आठशे याऐंशी फ ) पे ा २३.००% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .८,०९,२१३/- 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 अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

वषय .६४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १७/०६/२०१६-१७ अ वये भाग .१९ 
वा हेकरवाड  भागातील र ते खड मु म करणेकामी M/S. ANANT 

 BALKRUSHNA  BAHIRAT िन.र. .१४,००,५१३/- (अ र  र. . चौदा लाख 
पाचशे तेरा फ ) पे ा २७.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र.  

१०,७३,४९३/- 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 अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .६५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/८९/२०१६-१७ अ वये भाग .१४ 
भ  श  उ ान म ये थाप य वषयक कामे करणेकामी M/S. S.D. AJWANI 
िन.र. .२३,२४,७४९/- (अ र  र. .तेवीस लाख चोवीस हजार सातशे एकोणप नास 
फ ) पे ा १९.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र.  १९,७७,१९९/-

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 अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .६६)   मनपाचे मा.पदािधकार  व अिधकार  यांना कायालयीन कामकाजासाठ  मोबाईल 
संच सा ह य खरेद  करणेकामी कोटेशन नोट स .१८/२०१६-१७ अ वये बंद 
पाक टात कोटेशन दर माग वणेत आले होते. यानुसार तीन दरप के ा  झाली 
आहेत. ा  दरप काम ये मे.इंदू इ फोटेक सो युशन, पुणे-३९ यांचे Samsung 

Galaxy J7 ती नग र. .१६,४५०/- असे एकूण ०१ नगासाठ  एकूण 
र. .१६,४५०/- सा ह याचे लघु मदर ा  झाले आहेत. सदरचा खच हा 
अंदाजप क य र कमे पे ा ०.८४% ने कमी आहे. मे.इंदू इ फोटेक सो युशन यांच े
कडून आव यक मोबाईल संच खरेद  कामी एकूण र. .१६,४५०/- दर वकृत 
करणेत आले अस याने सदरच ेखचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.        

वषय .६७)  मनपा या ब े य कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. .4/1/ -2016-17 अ वये 
ब े य कायालयांतगत व वध काय मासाठ  ता पुरती व पात वनी ेपण, 

काश, जिन  संच व सीसीट ह  यं णेची यव था करणेकामी मे. मोरया मंडप 
डेकोरेटोस िन.र. .8,24,995/- (अ र  र. .आठ लाख चोवीस हजार नऊशे 
पं या नव फ ) पे ा – 0.60% 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 आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .६८)  मनपा या ब े य कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. .4/2/ -2016-17 अ वये 
ब े य कायालयांतगत गणेशो सव-२०१६ कर ता व व वध काय माकर ता 
ता पुरती व पात वनी ेपण, काश, जिन  संच व सीसीट ह  यं णेची यव था 
करणेकामी मे.मोरया मंडप डेकोरेटोस िन.र. .8,99,980/- (अ र  र. .आठ लाख 
व या नव हजार नऊशे ऐंशी फ ) पे ा –0.60% कमी या ठेकेदारांकडून काम 

क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत स अिधन राहून 
यांच े बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 

अवलोकन करणे.  
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वषय .६९)  भारतर  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे १२५ वे जयंती वष, दनांक १४ ए ल २०१५ 
ते १४ ए ल २०१६ हे वष “समता व सामा जक याय वष” हणून साजरे 
कर यास सामा जक याय व वशेष साहा य वभाग महारा  शासन यांचे माफत 
शासन िनणय .सा या व २०१५/ . .१६३/बांधकामे, द. ०९/१०/२०१५ ा  झाले 
आहेत. तसेच जयंती वषा िनिम  व वध काय म व उप म राब वणेकामी सूचना 
दे यात आले या आहेत. या अनुषंगाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने 
रा य तर य व ृ व पधच े आयोजन द.३०/०९/२०१६ रोजी आचाय अ े 
रंगमंद र, संत तुकारामनगर, पंपर , पुणे-१८ येथे कर यात आले आहे. या कामी 
वजे यांची ब ीस र कम, मा यवर/ पधक/कलाकार चहापान, भोजन यव था, 
कलाकारांचे मानधन, िनवास, रंगमंद र भाडे, माणप े व यावर ल िलखान, 

लॅिमनेशन, प र कांचे मानधन, ले स बॅनर छपाई व े म रे ट,इ. कर ता थेट 
प दतीने खच र. .२,४०,०००/- (अ र  र. . दोन लाख चाळ स हजार फ ) अथवा 
येणा-या य  खचास काय र मा यता देणे बाबत वचार करण.े 

वषय .७०)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या 
डायिलसीस वभागाने मागणी केलेनुसार यांचे वभागातील R.O.Plant with 

Prefiltration Plant चे AMC संबंिधत लांट या उ पा दत कंपनीचे अिधकृत वतरक 
मे.कोठार  मेड कल & स जकल, पंपर  यांचेकडून यांनी सादर केलेले दरप क एकूण 
र. .४१,४००/- (अ र  र. .ऎ केचाळ स हजार चारशे फ ) नुसार महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील अनुसुची करण ५ कलम ७३ (क) 
िनयम २.२ चे परंतू के नुसार िन वदा न माग वता, थेट प दतीने, करारनामा क न 
AMC करणॆस व सदर AMC करणेसाठ  होणारा खच एकूण र. .४१,४००/- ला 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७१)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या ने रोग 
ओट  वभागातील Optikon कंपनी या Phaco Machine या दु तीकामी आव यक 
पाटस व अॅ सेस रजची मागणी संबंिधत वभागाने केली असुन याकर ता 
उ पा दत कंपनी Optikon यांचे अिधकृत वतरक M/s.Technovision India Pvt.Ltd., 

Mumbai यांनी एकूण र. .१,३२,८६२/- (र. .९२,२५०/- + र. .४०,६१२/-) सादर 
केले असुन वकृत केले आहे. ने रोग वभागाने मागणी केलेनुसार यशवंतराव 
च हाण मृती णालया या ने रोग ओट  वभागातील Optikon कंपनी या Phaco 

Machine या दु तीकामी आव यक पाटस व अॅ सेस रज उ पा दत कंपनी 
Optikon चे अिधकृत वतरक M/s.Technovision India Pvt.Ltd., Mumbai यांचेकडून 
िन वदा न माग वता, करारनामा न करता, थॆट प दतीने यांनी सादर केलेले 
दरप क एकूण एकूण र. .१,३२,८६२/- नुसार खरेद  करणेस व सदर खरेद स 
होणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 



23 
 

 
 

वषय .७२)  मनपा या वायसीएम णालयातील HBOT मशीन दु त करणेकामी आव यक 
लागणा-या पेअर पाटसचा पुरवठा क न दु त करणेकामी मे.मनाली यांनी सादर 
केले या कोटेशनमधील कमी क न दले या र. .७,१७,५००/- चे खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .७३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/१११/२०१६-१७ अ वये भाग .४१ 
मधील प रसरात टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी मे ी सदगु कृपा क शन 

िन.र. .१३,९९,१६०/-(अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार एकशे साठ फ ) 
पे ा ११.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,०७,५१५/- 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 राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगिमत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .७४)  जु या तालेरा हॉ पटलची इमारत पाडून न वन इमारत बांधणेकामी मे.इन ेन, 

आ कटे टस ्  अँ ड अबन डझायनस ् यांची िन वदा पुव आ ण िन वदा प ात 
स लागार (PMC) हणुन क प कंमती या २% (िन वदापुव) + १.३५% (िन वदा 
प ात) + सेवाकर देयक देय राह ल. मे.इन ेन, आ कटे टस ्  अँ ड अबन 
डझायनस ्  यांना क प यव थापन स लागार हणून नेमणूक करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .७५)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/44/2016-17 अ वये भाग .28 

मासुळकर कॉलनी म ये डा बोिधनी शाळा यायामशाळा दु ती व हॉलचे 
नुतणीकरण करणेकामी मे.शरदचं  वसंतराव गोते िन.र. .28,01,120/- (अ र  
र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस  फ ) पे ा 20.07% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .23,50,882/- 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. 
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वषय .७६)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .27/10/2016-17 अ वये भाग .28 

मासुळकर कॉलनी केट ंग ाऊंड म ये आ छादन करणे शालेय सु वधा िनमाण 
करणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायजेस िन.र. .70,02,801/-(अ र  र. .स र लाख दोन 
हजार आठशे एक फ ) पे ा 11.11% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .65,36,029/- 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. 

वषय .७७) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/136/2016-17 अ वये इ 

भागातील झोपडप यांम ये उवर त ठकाणी मलिनःसारण यव था करणेकामी 
M/s.SANJAY CONTRACTOR यांनी िन.र. .72,72,272/- (Rupees Seventy Two 

Lakh(s) Seventy Two Thousand Two Hundred Seventy Two Only ) पे ा 12.00% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 67,19,579/- 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 .७८) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/2-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

भाग .११ अंतगत यमुनानगर, संजय नगर भागात पाणी पुरवठा वषयक 
करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे. यंका  क शन िन.र. .9,10,275/- 

(अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार दोनशे पं याह र ) पे ा 25.00%  कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .७९)  मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/76-2016-17  मधील अ. .1 
अ वये भाग .१२ मधील से. .२२ व प रसरात पाणी पुरवठा  वषयक करकोळ 
दु तीची कामे करणेकामी मे. यंका  क शन िन.र. .8,40,212/- ( अ र  र. 
.आठ लाख चाळ स हजार दोनशे बारा फ ) पे ा 25.00%  कमी या ठेकेदाराबरोबर 

करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 
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वषय .८०) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/31-2016-17   मधील अ. .1 
अ वये भाग .२८ अजमेरा मासुळकर कॉलनी येथे पाणीपुरवठा वषयक देखभाल 
दु तीची कामे करणेकामी मे. ी.सदगु कृपा कं शन िन.र. .8,40,336/- (अ र  
र. .आठ लाख चाळ स हजार तीनशे स र फ ) पे ा 15.00%  कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.  

वषय .८१)  मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/109-2016-17   मधील अ. .1 
अ वये भाग .११ यमुनानगर मधील मनपा इमारत शाळा इ याद साठ  रंग 
सफेद  करणे इतर दु तीची कामे करणेकामी मे.अडॅ ट एंटर ायजेस 
िन.र. .5,60,224/- (अ र  र. .पाच लाख साठ हजार दोनशे चो वस फ ) पे ा 
0.99%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .८२)  मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/78-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

भाग .11 यमुनानगर मधील मनपा इमारतींची वाष क प दतीने दु ती 
करणेकामी मे.एस.एम.कं शन िन.र. .9,24,370/- (अ र  र. .नऊ लाख चोवीस 
हजार तीनशे स र फ ) पे ा 0.99%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .८३) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/98-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

भाग .२८ म ये ठक ठकाणी थम पा टर प टे मारणेकामी मे.एस.एम. 
कं शन िन.र. .9,24,362/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे बास  
फ ) पे ा 26.30%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .८४) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/68-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

भाग .४ मधील मनपा इमारतीची दु ती वषयक कामे करणकेामी मे.एस. 
एम. कं शन िन.र. .9,24,370/- ( अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे 
स र फ ) पे ा 00.90%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे.  
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वषय .८५)  मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/40-2016-17  मधील अ. .1 अ वये 

भाग .३ िचखली प रसराम ये  करकोळ देखभाल दु ती व सुधारणांची कामे 
करणेकामी मे.मोटवाणी ए ड स स िन.र. .9,23,469/- ( अ र  र. .नऊ लाख 
तेवीस हजार चारशे एकोणस र) पे ा 13.13%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .८६) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/61-2016-17   मधील अ. .1 
अ वये भाग .३ िचखली येथील करकोळ देखभाल दु तीची कामे करणकेामी 
मे.मोटवाणी ए ड स स िन.र. .9,23,469/- ( अ र  र. .नऊ लाख ते वस हजार 
चारशे एकोणस र फ ) पे ा 13.13%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे.  

वषय .८७) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/46-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

भाग .३ िचखली येथील फुटपाथ दु तीची कामे करण ेमे.मोटवाणी ए ड स स 
िन.र. .9,69,860/- ( अ र  र. .नऊ लाख एकोनस र हजार आठशे साठ फ ) 
पे ा 13.13% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे.  

वषय .८८) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/69-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

भाग .३ िचखली येथील पाट लनगर सोनवणे व ती शेलारव ती भागात 
पावसाळ  पा याचा िनचरा होणेसाठ  आव यक ती थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे. मोटवाणी ए ड स स िन.र. .9,23,469/- ( अ र  र. .नऊ लाख 
चो वस हजार तीनशे एकोणस र फ ) पे ा 13.13% कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .८९) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/88-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

भाग .२ वेणीनगर व सहयोगनगर मधील व वध सोसाय यामधील 
ठक ठकाणी गटस दु ती करणेकामी मे.जाधव कं शन कंपनी 
िन.र. .9,25,265/- (अ र  र. .नऊ लाख पंचवीस हजार दोनशे पास  फ ) पे ा 
16.00%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .९०) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/104-2016-17 मधील अ. .1 
अ वये  भाग .११ यमुनानगर प रसरात करकोळ देखभाल दु तीची कामे 
करणेकामी मे.पी.जे.मोटवाणी िन.र. .9,24,370/- ( अ र  र. .नऊ लाख चोवीस 
हजार तीनशे स र फ ) पे ा 27.35%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे.  

वषय .९१)  मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/42-2016-17 मधील अ. .1अ वये 

भाग .4 मधील भाजी मंडईची क थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.क वता 
एंटर ायजेस िन.र. .9,24,370/- (अ र  र. .नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे स र 
फ ) पे ा 13.16%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .९२)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने जागितक ये  नाग रक दनाचे औिच य 

साधून द.०१/१०/२०१६ रोजी ा.रामकृ ण मोरे े ागृह, िचंचवड येथ े शहरातील 
ये  नाग रकांकर ता काय माचे आयोजन करणेत आलेले आहे. यासाठ  चहापान, 

ना ा, बॅनर, ना यगृहाचे भाडे, मनोरंजना मक गीत गायनाचा काय म, इ.साठ  
अंदाजे र. .१,३००००/-(अ र  र. .एक लाख तीस हजार फ ) इतका खच अपे त 
आहे. या थेटप तीने होणा-या खचास अथवा होणा-या य  खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९३) यशवंतराव च हाण मृती णालयातील कामाचा याप पहाता मागील सहा 
म ह यात मानधनावर जे कमचार  नेमलेले आहेत यांची मुदत द.०३/१०/२०१६ 
रोजी संपु ात येत असलेने प  अ म ये नमुद केले या पदांसाठ  दश वले माणे 
िनयु  केलेले मानधनावर ल टाफनस यांना वशेष बाब हणून द.०४/१०/२०१६ 
रोजी ०१ दवस सेवा खंड त क न द.०५/१०/२०१६ पासून द.०२/०१/२०१७ पयत 
पुढे ०३ म हने (९० दवस) कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .९४) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/32/2016-17 
अ वये (सन २०१६-१७ क रता) भाग .२१ म ये कामदा सोसायट  भागातील 
ख डे चेस हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणकेामी मे. ीगणेश क शन 
िन.र. .7,92,485/- (अ र  र. .सात लाख या नव हजार चारशे पंचाऐंशी फ ) 
पे ा 10.00% 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 आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .९५) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/31/2016-17 
अ वये (सन २०१६-२०१७ साठ ) भाग .४९ धनगरबाबा मं दर प रसरातील 
थाप य वषयक कामे करणेकामी  मे.भालेराव क शन िन.र. .7,92,556/- 

(अ र  र. . सात लाख या नव हजार पाचशे छ प न फ ) पे ा 17.89% 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 आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .९६) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/28/2016-17 
अ वये भाग .२० म ये थम ला ट प टे मारणे तसेच थाप य वषयक 
दु तीची कामे कऱणेकामी मे.भालेराव क शन िन.र. .7,92,511/- (अ र  
र. . सात लाख या नव हजार पाचशे अकरा फ ) पे ा 21.00% 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 आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .९७) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/24/2016-17 

अ वये (सन २०१६-२०१७ साठ ) भाग .२२ म ये थम ला ट प टे व  झे ा 
ॉिसंग प टे रंग वणेकामी मे.भालेराव क ं शन िन.र. .7,92,511/- (अ र  

र. .सात लाख या नव हजार पाचशे अकरा फ )  पे ा 7.89% 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 आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .९८) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/22/2016-17 
अ वये भाग .२० म ये मनपा इमारतींची देखभाल व दु तीची कामे 
करणेकामी मे.भालेराव क शन िन.र. .7,93,288/- (अ र  र. . सात लाख 
या नव हजार दोनशे अ याऐंशी फ ) पे ा 18.00% 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 आलेला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
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वषय .९९) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/2/2016-17 अ वये 
भाग .२० म ये ठक ठकाणी पे ह ंग लॉकची दु ती करणेकामी मे. भालेराव 

क शन िन.र. .7,91,295/- (अ र  र. . सात लाख ए या नव हजार दोनशे 
पं या नव फ ) पे ा 21.00% 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 आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१००)  िन वदा नोट स .२/२०१५-२०१६ साठ  ३ ा  झाले या िन वदांपैक  द न मह ला 
आधार रोज. सं था या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या र. .१८,८७,३७९/- पे ा -

१३.१३% कमी या दराने आलेली िन वदा  सवात कमी दरांची अस याने 
वकारणेबाबत मा यता दे यात आलेली असून यानूसार द न मह ला आधार 

रोजगार सं था यांचेकडून िन वदा मंजूर दराने र. . १६,३९,५६६/- पयत काम 
क न घेणेस व येणा-या खचास मा यता देणबेाबत वचार करणे. 

वषय .१०१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक िश ण वभागातंगत मा यिमक 

व ालय नेह नगर व फुगेवाड  येथील व ाथाना पारंपा रक चौघडा वा  िशक वणे 
व मागदशन करणेबाबत ी.रमेश द ोबा पाचंग,े चौघडा वादक यांची ६ म हने 
कालावधीसाठ  मानधनावर नेमणूक करणेस व  यांना ितमाह ५,०००/-(हजर 
दवसा माणे) मानधन अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१०२) मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .१५/२०१६-१७  मनपाचे कै. 
हर भाऊ दनाजी वाघेरे उ ान व डॉ.ए.पी.जे.अ दुल कलाम उ ानामधील पंकलर 
दु ती करणेकामी मे.एस. केअर इले क स यांचे कोटेशन नोट स अंदाजप कय 

दर र. .१,९९,७८०/-(अ र  र. .एक लाख न या नव हजार सातशे ऐंशी फ ) 
अंदाजपञ कय दरा पे ा ०१.००% ने कमी (र. .१,९७,७८२/-) या दराचे कोटेशन 
वीकृत करणेत आले असून आदेश उदयान/६/का व/५९६/२०१६ द.२९/०९/२०१६ 

अ वये कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१०३) मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .१७/२०१६-१७ मनपाचे 
आ णासाहेब मगर टेड यम येथे उ ान वकिसत करणेकामी मे. यु पार जात 
गाड स ्यांचे कोटेशन नोट स अंदाजप कय दर .१,९९,५९५/- (अ र  र. . एक 
लाख न या नव हजार पाचशे पं या नव फ ) अंदाजपञ कय दरापे ा ०१.००% ने 
कमी (र. .१,९७,५९९/-) या दराचे कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश 
उदयान/६/का व/६००/२०१६  द.२९/०९/२०१६ अ वये कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .१०४) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .४/१४७/२०१६-१७ अ वये भाग 
.५३ वाकड प रसरामधील जलिन:सारण वषयक कामे करणे व उव रत ठकाणी 

जलिन:सारण निलका टाकणेकामी मे.संजय कॉ टर िन वदा र. . ३५,००,८३४/- 
(अ र  र. . प तीस लाख आठशे चौतीस फ ) पे ा १०% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .३३,०८,२८८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रअल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अधीन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

                                                                                                     
                                                   नगरसिचव 

                                                          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                            पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/११३९/२०१६  
दनांक – २९/०९/२०१६. 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   

ठेवणेत आलेली आहेत. 
 
 


