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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरस चव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/११४४/२०१५ 

दनांक-  ११/०९/२०१५ 
 

त, 
 

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

 
 

   वषय - पंपर चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची सा ता हक सभा 
           दनांक-  १५/०९/२०१५ रोजी आयोिजत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

दनांक १५/०९/२०१५ रोजी सकाळी ११.०० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील महापौर 

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

आहे. सभेस आपण उपि थत रहावे, ह  वनंती. 

 

आपला व वास,ू 

 
नगरस चव 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर - ४११ ०१८. 

 
 

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

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

कायप का मांक- १८७ 

दनांक- १५/०९/२०१५       वेळ- सकाळी ११.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची सा ता हक सभा मंगळवार, 
दनांक १५/०९/२०१५ रोजी सकाळी ११.०० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयोिजत करणेत आल  आहे. सभेत खाल ल कामकाज होईल. 

 

दनांक ८/९/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१८६)  

सभावृ तांत कायम करणे. 
 

वषय मांक-१) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१३/२०१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, 
भाग .३१ दघी व इ याद  ठकाणी अन धकृत बांधकामावर हायराईज म शनर ने 

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

 ( दनांक १५/०९/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-२) मनपा या थाप य वभागाकडील  न.नो. .अ/मु यालय/HO/२३ म धल अ. .०२ 
अ वये, अ भागातील अ त मण कारवाईसाठ  लागणा-या उंच इमारती पाडणेसाठ  
यं  साम ी पुर वणेकामी मे.ए डफेस इंिज नअर ंग ( न.र. .७०,०१,२७१/- पे ा ०.५०% 
जा त) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने अंदाजप क य र. .७०,०१,२७१/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच भाववाढ कलम नयमानुसार व न वदेमधील न वदा अट  
नुसार भाववाढ देय अस यास कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहू न यांचे 
बरोबर करारनामा क न घे यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १५/०९/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-३) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/१०/ २०१४-
१५ अ वय,े . ५८ इ याद  ठकाणी अन धकृत बांधकामावर हायराईज म शनर ने 
कारवाई करणेकामी M/S. SANKALP CONSTRUCTION ( न.र. .३७,४६,७५०/- 
(अ र  र. .सदोतीस लाख शेहेचाळीस हजार सातशे प नास) –५.०१% कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .३७,३६,९९०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अ धन राहु न 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १५/०९/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
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वषय मांक-४) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/१/२०१४-
२०१५ अ वये, . .३८ इ. ठकाणी अन धकृत बांधकामावर हायराईज म शनर ने 
कारवाई करणेकामी मे.एस.एम.क शन ( न.र. .३७,४६,७५०/- (अ र  र. . 
सदोतीस लाख शेहेचाळीस हजार सातशे प नास) पे ा ५.०० % जादा) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .३९,३४,०८८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट  शत स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १५/०९/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. .२७ अ वये, 
जल े  .७ वडमुखवाडी व न याने वकसीत होणा या भागात व इतर ठक ठकाणी 
पाणीपुरवठा करणेसाठ  डी.आय. पाईपलाईन टाकणेकामी मे.मंगलम डे हलपस  

( न वदा र कम . २७,९७,४६२/- (अ र  र. . स तावीस लाख स या नव हजार 
चारशे बास ट फ त) पे ा १८.८० % कमी) या  ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने 
र. .२३,८५,११६/- 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 झालेल  वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या  अट स अ धन राहू न या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  

मा यता  देणेबाबत वचार करण.े 
 ( दनांक १५/०९/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-६) मनपा या उदयान वभागाकडील कोटेशन नोट स .५/२०१५/१६ अ वये, ना शक 
हायवे ते दुगामाता चौक (टे को रोड) र ता शो भकरणासाठ  काळी माती पुर वणे व 
पसर वणे कामी मे.माऊल  एंटर ायजेस (कोटेशन नोट स र. .१,९४,४९२/- (अ र  
र. .एक लाख चौ या नव हजार चारशे या नव फ त) अंदाजपञ कय दरापे ा 
(१०.२० % ने कमी) कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश 
.उदयान/६/का व/६२६/२०१५ द.२६/०८/२०१५ अ वये कामाचा आदेश देणेत आला 

अस याने याचे अवलोकन करण.े 
 ( दनांक १५/०९/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-७) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१७/१/१४-१५ अ वय,े भाग .१९ रावेत 
म ये भ डवे कॉनर येथील डी.वाय.पाट ल कॉलेज ते बी.आर.ट .एस. र यापयतचा 
र ता वक सत करणे व सी.डी. वक बांधणेकामी मे.धने वर कं शन ( न.र. . 
२,२४,०३,६८८/- (अ र  र. .दोन कोट  चो वस लाख तीन हजार सहाशे अ ्याऐशंी) 
पे ा २५.२५ % कमी) या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजूर दराने र. .१,७५,८४,०९५/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १५/०९/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
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वषय मांक-८) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१५/१६/१५-१६ अ वये, भाग .५३ वाकड 
स.नं.१३० पे सया हौ.सो., साई ओझोन, वव सोसा. पयतचा र ता खडीमु माने 
करणेकामी मे. ीगणेश कं शन ( न.र. .२८,०१,१०६/- (अ र  र. .अ ावीस लाख 
एक हजार एकशे सहा) पे ा ३२.७० % कमी) या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजूर दराने 
र. .१९,७९,४०२/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १५/०९/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-९) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१५/११/१५-१६ अ वये, . .५१ म ये 
अंतगत र ते तसेच वकास आराख यातील उव रत र ते हॉट म स प दतीने 
डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश कं शन ( न.र. .६३,०२,३४०/- (अ र  
र. . ेस ट लाख दोन हजार तीनशे चाळीस) पे ा ३१.८० % कमी) या ठेकेदाराकडुन 
न वदा मंजूर दराने र. .४५,१३,१०६/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व 
न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १५/०९/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१०) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१५/१०/१५-१६ अ वये, . .२४ मधील 
ीधरनगर, मा णक कॉलनी प रसरातील र यांचे हॉट म स प दतीने डांबर करण 

करणेकामी मे. ीगणेश कं शन ( न.र. .४२,०३,५३२/- (अ र  र. .बेचाळीस लाख 
तीन हजार पाचशे ब तीस) पे ा ३०.०९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजूर 
दराने र. .३०,८५,६२४/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील 
न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १५/०९/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-११) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१५/०८/१५-१६ अ वये, . .५३ वाकड ते 
इडन सोसायट  पयतचा १२ मी. र ता व अंतगत र ते खडीकरण व डांबर करण 
करणेकामी मे. ीगणेश कं शन ( न.र. .२८,०१,०७२/- (अ र  र. .अ ावीस लाख 
एक हजार बहा तर) पे ा ३१.८० % कमी) या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजूर दराने 
र. .२०,०५,८४८/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १५/०९/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
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वषय मांक-१२) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१५/०४/१५-१६ अ वये, . .५० म ये 
अंतगत र ते तसेच वकास आराख यातील उव रत र ते हॉट म स प दतीने 
डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश कं शन ( न.र. .६३,०१,८०४/- (अ र  
र. . ेस ट लाख एक हजार आठशे चार) पे ा ३१.८० % कमी) या ठेकेदाराकडुन 
न वदा मंजूर दराने र. .४५,१२,७२२/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व 
न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १५/०९/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१३) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकडील न.नो. .१/४६-२०१४-१५ अ वये, 
भाग .५२ ताथवड,े पूनावळे मशानभूमी व घाटाची करकोळ दु तीची कामे करणे 

व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. ी कं शन ( न.र. .९,१०,२२६/- 
(अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार दोनशे स वीस फ त) पे ा -३४.५९ % कमी) या 
ठेकेदारांकडून न वदा मंजूर दराने र. .६,२५,१४८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहू न 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला असून याचे अवलोकन करणे.  

 ( दनांक १५/०९/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१४) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .३/३३/२०१४-१५ अ वये, . .४६ 
वजयनगर येथील प रसरातील र यावर ल चेस, ख डे, चर खडीमु म व बी.बी.एम. 
प दतीने दु ती करणेकामी म.ेअनंत बाळकृ ण ब हरट ( न.र. . ११,२०,४४८/- (अ र  
र. .अकरा लाख वीस हजार चारशे आ ेचाळीस) पे ा ४२.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .६,७०,७०६/- 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 

वषय मांक-१५) मनपा या जल नःसारण वभागाकडील न.नो. .४/५/२०१५-१६ अ वये, वॉड .४७ 
यो तबानगर, काळेवाडी गावठाण येथील जल नःसारण न लकांचे सुधारणा कामे 

करणेकामी M/S. DEV CONSTRUCTION ( न.र. .३३,७४,९९७/- (अ र  र. . 
तेहतीस लाख चौ याह तर हजार नऊशे स या नव) पे ा २७.७८ % कमी) या  
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .२५,५९,२९४/- 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 झालेल  वाढ/घट  दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अ धन राहू न याचंेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेबाबत वचार करण.े 
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वषय मांक-१६) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .४/२०१४-२०१५ मधील अ. .१७ 
अ वये, . .४४ मधील जु या झाले या काश यव थेची आव यक देखभाल 
दु ती करणेकामी मे.अँ प इले क स ( न.र. .९,३३,३०८/- (अ र  र. .नऊ लाख 
तेहतीस हजार तीनशे आठ) पे ा ३०.६० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .८/३५/२०१४-१५. मधील अ.  ४ 
अ वये, जल े  .ड/१२, पंपळे गुरव पा या या टाक चे वतरण यव थेत सुधारणा 
करणेसाठ  डझाईन नुसार नवीन पाईपलाईन पुर वणे व टाकणेकामी मे.संजय 
कॉ ॅ टर ( न वदा र कम .२१,००,३६७/- (अ र  र. .एकवीस लाख तीनशे सदुस ट 
फ त) पे ा ३.३३ % कमी) या  ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . २१,३१,९४६/-
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 
झालेल  वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  
अट स अ धन राहू न या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .८/३५/२०१४-१५ मधील अ. .३० 
अ वये, जल े  .ड/१२, पंपळे गुरव पा या याटाक चे वतरण यव थेत सुधारणा 
करणेसाठ  डझाईननुसार नवीन पाईपलाईन पुर वणे व टाकणेकामी मे.संजय 
कॉ ॅ टर ( न वदा र कम .-१४,००,३१८/- (अ र  र. . चौदा  लाख तीनशे अठरा 
फ त) पे ा ४.८९ % कमी) या  ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . १३,९८,४३५/-
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 
झालेल  वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  
अट स अ धन राहू न या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .१३/१९/२०१४-१५  मधील अ. .१३ 
अ वये, जल े  .ड/७ पंपळे नलख म ये पा या या टाक चे वतरण यव थेत 
सुधारणा करणेसाठ  डझाईननुसार न वन पाईपलाईन पुरवणे व टाकणेकामी 
मे.बजरंगबल  क शन ( न वदा र कम .१४,०१,१७२/- (अ र  र. . चौदा लाख 
एक हजार एकशे बाह तर फ त) पे ा ३.५० % कमी) या  ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजूर दराने र. .१४,१९,७३७/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व  न वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधार त केले या बसेीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या  अट स अ धन राहू न या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 

वषय मांक-२०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .१३/१९/२०१४-१५ मधील अ. .५ 
अ वये, गणेशनगर पा या या टाक च रंग सफेद  करणे व थाप य वषयक व 
शुशो भकरणाची कामे करणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर ( न वदा र कम .११,२१,३९७/- 
(अ र  र. . अकरा लाख एकवीस हजार तीनशे स या नव फ त) पे ा २१.२२ % 
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कमी) या  ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .९,२७,६०८/- 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 झालेल  वाढ/घट  दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहल या  अट स अ धन राहू न 
या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .१८/३३/२०१४-१५ मधील अ. .२५ 
अ वये, जल े  .ड/ वजयनगर म ये पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची 
कामे करणेकामी मे.बजरंगबल  क शन ( न वदा र कम .-१०,६४,८४५/- (अ र  
र. . दहा लाख चौस ट हजार आठशे पंचेचाळीस फ त) पे ा २९.११ % कमी) या  
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .७,९२,६१२/- 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 झालेल  वाढ/घट  दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अ धन राहू न या याबरोबर  
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याचे याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. .१२ 
अ वये, फ भाग .२८ मासुळकर कॉलनी येथील वा तुउ योग उदयमनगर 
भागातील जलवा हनीचे द ु तीचे कामे करणेकामी मे.बजरंगबल  क शन ( न वदा 
र कम .-१४,००,८२४/- (अ र  र. . चौदा लाख आठशे चोवीस फ त) पे ा ३९.७२ 
% कमी) या  ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .८,८६,६३७/- 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 झालेल  वाढ/घट  दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अ धन राहू न 
या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.  

 

वषय मांक-२३) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/६/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, 
(२४१४७) . .३ चखल  येथे ठक ठकाणी डांबर  र ते व करकोळ दु तीची कामे 
करणेकामी मे. ीगणेश कं शन ( न.र. .९,२४,३६२/- (अ र  र. .नऊ लाख 
चो वस हजार तीनशे बास ट) पे ा ३८.१० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-२४) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/११/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, 
(२५३३२) . .२ वेणीनगर येथील व वध सोसाय यां या र यांना पडणारे कॉ संग 
चेस खडीमु म व बी.बी.एम. प दतीने दु ती करणेकामी मे.अनंत बाळकृ णा 

ब हरट ( न.र. .९,२४,३२०/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे वीस) पे ा 
३८.७६ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२५) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/१२/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, 
(२५२२०) . .११ यमुनानगर येथे डांबर  र यांची कामे करणेकामी मे. ी गणेश 
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कं शन ( न.र. .९,२१,६४२/- (अ र  र. .नऊ लाख एकवीस हजार सहाशे 
बेचाळीस) पे ा ३०.९० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२६) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/१४/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, 
(२४१४८) . .१ पीनगर तळवडे येथील यो तबानगर येथील डांबर  र ते व 
करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे. ीगणेश कं शन ( न.र. .९,२४,३६२/- 
(अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे बास ट) पे ा ३८.१० %  कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२७) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/१८/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, 
(२५३३३) . .२ वेणीनगर हे ेवाडी येथील सोसाय यांम ये डांबर  र ते पॅचवक 
र ते दु तीचे कामे तातडीने करणेकामी मे. ीगणेश कं शन ( न.र. .९,२४,३६४/- 
(अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे चौस ट) पे ा ३०.९० %  कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२८) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२४/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, 
(२४१४६) . .४ कृ णानगर येथे ठक ठकाणी डांबर  र ते व करकोळ दु तीची 
कामे करणेकामी मे. ीगणेश कं शन ( न.र. .९,२४,३७०/- (अ र  र. .नऊ लाख 
चो वस हजार तीनशे स तर) पे ा ३८.१० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-२९) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/४८/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, 
(२४८७४) . .३ चखल  येथील मनपा शाळा इमारतींची थाप य वषयक करकोळ 
दु तीची कामे करणेकामी मे.पी.जे.मोटवाणी ( न.र. .९,२४,२६३/- (अ र  र. .नऊ 
लाख चो वस हजार दोनशे ेस ट) पे ा ३३.५० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३०) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/५०/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, 
(२५३३०) . .२ वेणीनगर पीनगर सहयोगनगर येथील उवर त र त ेखडीमु म व 
बीबीएम प दतीने तयार करणेकामी मे.अनंत बाळकृ ण ब हरट ( न.र. .९,२४,३२०/- 
(अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे वीस) पे ा ३८.७६ %  कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३१) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .३/२३/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, 
(२४१५६) . .४ मधील शाळांची दु ती वषयक कामे करणेकामी मे.के.सी.आर. 
कं शन ( न.र. .९,२४,३७०/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे स तर) 
पे ा ३९.९० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-३२) मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .३/१२/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, 
(२६२६३) . .२८ मासुळकर कॉलनी प रसराम ये करकोळ देखभाल दु ती व 
सुधारणांची कामे करणेकामी मे. शवगंगा क शन ( न.र. .७,९१,३१७/- (अ र  
र. .सात लाख ए या नव हजार तीनशे सतरा) पे ा ३९.९९ %  कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३३) मनपा या ब े य कायालय, थाप य वभागाकडील न.नो. .१/४५/२०१५-१६ 
अ वये, भाग .५३ म ये गटर दु तीची कामे करणे व पे ह ंग लॉक 
बस वणेकामी मे.पी.जे. मोटवानी ( न वदा र कम .९,३३,६२०/- (अ र  र. .नऊ 
लाख तेहतीस हजार सहाशे वीस) पे ा -३९.०० % कमी) या  ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजूर दराने र. .५,९७,९८४/- 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 झालेल  वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर  करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-३४) मनपा या ब े य कायालय, थाप य वभागाकडील न.नो. .१/५८/२०१५-१६ 
अ वये, भाग .२० चंचवडेनगर मधील मनपा या इमारतींची करकोळ दु तीची 
कामे क न रंगरंगोट  करणेकामी मे. ा क शन ( न.र. .९,१६,५९८/- (अ र  
र. .नऊ लाख सोळा हजार पाचशे अ ्या नवपे ा -५.०० % कमी) या  ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजूर दराने र. .९,१४,३०६/- 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 झालेल  वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर  करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-३५) मनपा या ब े य कायालय, थाप य वभागाकडील न.नो. .१/५२/२०१५-१६ 
अ वये, भाग .२३ मधील मोरया डांगणाची थाप य वषयक देखभाल दु ती 
करणेकामी मे.भ डवे क शन ( न.र. .९,३०,४१०/- (अ र  र. .नऊ लाख तीस 
हजार चारशे दहा) पे ा -३३.०० % कमी) या  ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने 
र. .६,५४,५४३/- 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 झालेल  वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसलु करणे 
बंधनकारक राह ल या  अट स अ धन राहू न याचंेबरोबर  करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३६) मनपा या ब े य कायालय, थाप य वभागाकडील न.नो. .१/५०/२०१५-१६ 
अ वये, भाग .४२ मधील पाथवेची द ु ती करणे व इतर अनुषं गक कामे 
करणेकामी मे.अ नकेत इंटर ायजेस ( न.र. .९,३३,५३३/- (अ र  र. .नऊ लाख 
तेहतीस हजार पाचशे तेहतीस) पे ा -३८.५७ % कमी) या  ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजूर दराने र. .६,०२,१४२/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व 
 न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधार त केले या 
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बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर  करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-३७) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१५/२०१५-१६ मधील अ. .३ अ वये, 
भाग .५३ वाकड स.नं.१३२ बी.यु.भंडार  करपे व ती पयतचा र ता खडीमु माने 
वक सत करणेकामी मे. ीगणेश कं शन ( न.र. .२८,०१,११९/- (अ र  र. . 
अ ावीस लाख एक हजार एकशे एकोणीस) पे ा ३१.८० % कमी) या ठेकेदाराकडुन 
न वदा मंजुर दराने  र. .२०,०५,८८१/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व 
न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधार त केले या 
बे सक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३८) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१५/२०१५-१६ मधील अ. .१८ अ वये, 
पुनावळे येथे एफ.एस.आय./ट .डी.आय.ने ता यात येणा या जागांना समा भंत बांधणे 
कामी मे.हष एंटर ायझेस ( न.र. .२८,००,७९०/- (अ र  र. .अ ावीस लाख सातशे 
न वद) पे ा ३६.०० % कमी) या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजुर दराने  र. .१८,८२,१३१/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधार त केले या बे सक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३९) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .मु यालय/HO/१४/०३/२०१५-१६ अ वये, 
सांगवी ते कवळे या बी.आर.ट .एस. कॉर डॉर वर गॅ  (Gantry) करणे (गॅ वर 
साईनेज बोड बस वणे) कामी मे.पी.एन.नागणे ( न.र. .३०,९६,७१०/- (अ र  र. . 
तीस लाख शहा नव हजार सातशे दहा) पे ा २२.२२ % कमी) या ठेकेदाराकडुन 
न वदा मंजुर दराने  र. .२५,२९,०५२/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व 
न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधार त केले या 
बे सक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-४०) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .मु यालय/HO/१४/०७/२०१५-१६ अ वये, 
नगडी ते दापोडी र यावर Access Plan माणे थाप य वषयक कामे करणे 
(दापोडी सीएमईगेट प रसरातील उव रत कामे करणे) कामी मे.धने वर कं शन 
( न.र. .९३,३५,५६९/- (अ र  र. . या नव लाख प तीस हजार पाचशे एकोणस तर) 
पे ा १६.८० % कमी) या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजुर दराने  र. .८१,५५,५५३/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या नधार त केले या बे सक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या 
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अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 

वषय मांक-४१) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .२९ अ वये, 
भाग .४६ मधील डी.पी. व नॉन डी.पी. र याचे बी.एम. व बी.बी.एम. प दतीने 
वक सत करणेकामी मे.जे.जी. नाणेकर ( न.र. .१३,९९,८८४/- (अ र  र. .तेरा लाख 
न या नव हजार आठशे चौ याऐंशी) पे ा ४३.५० % कमी) या ठेकेदाराकडुन न वदा 
मंजुर दराने  र. .८,३०,४८१/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व 
न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधार त केले या 
बे सक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-४२) मनपा या जल नःसारण वभागाकडील न.नो. .४/४/२०१५-१६ अ वये, वाड .४८, 

म ये ीनगर, तापक रनगर मधील जल नःसारण वषयक सुधार कामे करणेकामी 
M/s. CHOTELAL CHAUHAN ( न.र. .३३,७४,९२१/- (अ र  र. . तेहतीस लाख 
चौ याह तर हजार नऊशे एकवीस) पे ा ३०.३० % कमी) या ठेकेदाराकडून  न वदा 
मंजूर दराने र. .२४,६९,९३६/- पयत काम क न घेणेस तसेच  नयमानुसार व 
न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अधन राहु न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-४३) मनपा या जल नःसारण वभागाकडील न.नो. .४/१०/२०१५-१६ अ वये, वाड .४४ 
म ये डेअर  फामरोड सी लॉक व इतर प रसरातील जल नःसारण न लकांचे सुधारणा 
कामे करणेकामी M/s. SANKALP CONSTRUCTION ( न.र. .३०,००,०००/- (अ र  
र. .तीस लाख) पे ा २७.७७ % कमी) या ठेकेदाराकडून  न वदा मंजूर दराने 
र. .२२,७५,२४५/- पयत काम क न घेणेस तसेच  नयमानुसार व न वदेतील न वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-४४) मनपा या जल नःसारण वभागाकडील न.नो. .४/२२/२०१५-१६ अ वये, ड े य 
कायालयातील . .४३, ४४, ४६, ४७ मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदार  
प दतीने देखभाल व दु ती करणेकामी M/s. CHOTELAL CHAUHAN ( न.र. . 
२९,९९,९९६/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार नऊशे शहा नव) पे ा 
३५.०१ % कमी) या ठेकेदाराकडून  न वदा मंजूर दराने र. .२०,४७,१८२/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच  नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 
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वषय मांक-४५) मनपा या जल नःसारण वभागाकडील न.नो. .४/२६/२०१५-१६ अ वय,े वैभवनगर 
पंपींग टेशनची समा भंत बांधणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी M/s. 

SANKALP CONSTRUCTION ( न.र. .३७,४९,९८९/- (अ र  र. .सदोतीस लाख 
एकोणप नास हजार नऊशे एकोणन वद) पे ा २१.०१ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजूर दराने र. .३१,१०,२२२/- पयत काम क न घेणेस तसेच  नयमानुसार 
व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अधन राहु न यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-४६) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .३/२०१५-२०१६ मधील अ. .१० 
अ वये, . .२० चंचवडेनगर मधील हर ओम कॉलनी, साईराज कॉलनी व प रसरात 
र यावर ल दवाब ती यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी मे. टार इले कल 
सि हसेस ( न.र. .८,६३,९५५/- (अ र  र. .आठ लाख ेस ट हजार नऊशे पंचाव न) 
पे ा २६.२६ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४७) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .६/२०१५-२०१६ मधील अ. .२५ 
अ वये, अ े य कायालयातील . .१८ कवळे प रसरातील र यांवर दवाब ती 
यव था करणे (१५-१६) कामी मे. वण इले कल सि हसेस ( न.र. .१५,२४,०९७/- 
(अ र  र. .पंधरा लाख चो वस हजार स या नव) पे ा २७.३३ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४८) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .७/२०१५-२०१६ मधील अ. .१३ 
अ वये, . .५४ मधील दवाब तीचे नुतनीकरण करणेकामी मे.कमल इले कल 
इंटर ायझेस ( न.र. .८,९९,९२२/- (अ र  र. .आठ लाख न या नव हजार नऊशे 
बावीस) पे ा ३३.०८ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४९) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .७/२०१५-२०१६ मधील अ. .१६ 
अ वये, . .५७ मधील दवाब तीचे नुतनीकरण करणेकामी मे.कमल इले कल 
इंटर ायजेस ( न.र. .९,०८,७५९/- (अ र  र. .नऊ लाख आठ हजार सातशे 
एकोणसाठ) पे ा ३३.०८ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५०) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .७/२०१५-२०१६ मधील अ. .३ 
अ वये, . .४४ मधील दवाब ती यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी मे.कमल 
इले कल इंटर ायजेस ( न.र. .८,९९,९२२/- (अ र  र. .आठ लाख न या नव हजार 
नऊशे बावीस) पे ा २९.११ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-५१) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .७/२०१५-२०१६ मधील अ. .१४ 
अ वये, . .४५ मधील दवाब ती यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी मे.कमल 
इले कल इंटर ायजेस ( न.र. .८,९९,९२२/- (अ र  र. .आठ लाख न या नव हजार 
नऊशे बावीस) पे ा २९.११ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५२) मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .२/२०१५-२०१६ मधील अ. .७ 
अ वये, वाय.सी.एम.एच. णालया मधील रो ह  संचाची २०१५-१६ कर ता देखभाल 
दु ती व अनुषं गक कामे करणेकामी मे. रयल इले क स ( न.र. .७,४४,४६८/- 
(अ र  र. .सात लाख च वेचाळीस हजार चारशे अडुस ट) पे ा २३.४० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५३) मनपा या फ े य कायालयाकडील न.नो. .१/२०१५-२०१६ मधील अ. .२८ अ वये, 
(२४१६८) . .३ चखल  येथे कं लटची कामे तातडीची पुण करणेकामी मे. नमाण 
कं शन ( न.र. .९,२४,३२२/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे बावीस) 
पे ा ३८.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५४) मनपा या फ े य कायालयाकडील न.नो. .३/२०१५-२०१६ मधील अ. .२७ अ वये, 
(२६२६४) . .२८ मासुळकर कॉलनी प रसराम ये करकोळ देखभाल दु ती व 
सुधारणांची कामे करणेकामी मे.जाधव कं ट शन कंपनी ( न.र. .९,२४,३७०/- 
(अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे स तर) पे ा ४५.०१ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५५) मनपा या फ े य कायालयाकडील न.नो. .३/२०१५-२०१६ मधील अ. .२१ अ वये, 
(२६२७५) . .२ वेणीनगर मधील दु तीची कामे करणे व अनुषं गक कामे करणे 
करणेकामी मे.जाधव कं ट शन कंपनी ( न.र. .९,२४,१९२/- (अ र  र. .नऊ लाख 
चो वस हजार एकशे या नव) पे ा ४४.४४ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५६) मनपा या फ े य कायालयाकडील न.नो. .३/२०१५-२०१६ मधील अ. .१३ अ वये, 
(२६२८२) . .२ वेणीनगर व सहयोगनगर ठक ठकाणी गटस दु ती करणेकामी 
मे.जाधव कं ट शन कंपनी ( न.र. .९,२०,८२८/- (अ र  र. .नऊ लाख वीस हजार 
आठशे अ ावीस) पे ा ४४.४४ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५७) मनपा या फ े य कायालयाकडील न.नो. .३/२०१५-२०१६ मधील अ. .१६ अ वये, 
(२६१४२) . .२८ मासुळकर कॉलनी मधील खेळाचे मैदाने डांगणे थाप य 
वषयक दु तीची कामे करणे व अनुषं गक कामे करणे करणेकामी मे.जाधव 
कं ट शन कंपनी ( न.र. .९,२४,३७०/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे 
स तर) पे ा ४४.४४ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-५८) मनपाचे वाय.सी.एम. णालय व फ े य़ कायालय व युत वभागाक रता 
आव यक फ नचर सा ह य   खरेद कामी न वदा सुचना .०८/२०१५-१६ अ वये 
ऑनलाईन स द करणेत आल  होती. ा त न वदे म धल मे.रेखा इंिज नअ रगं 
व स चंचवड यांचे बाब .१, २, ३, ४ व ५ साठ  एकुण र. .२,८५,६१८/- (अ र  
र. .दोन लाख पं याऐंशी हजार सहाशे अठरा) ा त लघु तम दराने खरेद  करणेसाठ  
यांचेबरोबर करारनामा क न खरेद  करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

                                                                                                      
   नगरस चव 

        प ंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
        पंपर  - ४११ ०१८ 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर - ४११ ०१८ नगरस चव कायालय, 
मांक- नस/०८/का व/११४४/२०१५ 

दनांक- ११/०९/२०१५ 
 

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

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत. 
 
 


