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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/४८८/२०१४ 

दनांक -  १५/०२/२०१४ 
 

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

 
 

वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
 दनांक - २१/०२/२०१४ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

२१/०२/२०१४ रोजी दपार  ु ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 

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

आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 
 
 

 

आपला व ास,ू 

 
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 - १०१ 
 

दनांक - २१/०२/२०१४            वेळ - दपार  ु ३.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा शु वार, दनांक 
२१/०२/२०१४ रोजी दपार  ु ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

अ) दनांक ४/०२/२०१४ व ७/०२/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक - ९८)  

सभावृ ांत कायम करणे. 
 

वषय मांक-१) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .७ अ वये, 
. .७ च-होली येथील बडमुखवाड  येथे बंद पाईप गटस करणेकामी मे.एन.सी. 

क शन (िन.र. .२४,९९,९६८/- (अ र  र. .चो वस लाख न या नव हजार नऊशे 
अडुस ) पे ा ३३.९८९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
१७,३२,७६७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण े बाजारभाव 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े 

 ( दनांक २१/२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२) मु यलेखाप र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी 
सादर केले या वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  ‘अ’ म ये दश वले माणे 
रजा मंजूर स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .६१ अ वये, 
भाग .५३ म ये क पटेव ती व प रसराम ये पे ह ंग लॉक बस वणे व इतर 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.सांडभोर क शन (िन.र. .१७,५०,७००/- 

(अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सातशे) पे ा ३४.११० % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,११,२१३/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट  माण ेडांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-४) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .४१ अ वये, 
भाग .५३ मधील ठक ठकाणी पे ह ंग लॉकची द ती करणे व इतर थाप य ु
वषयक कामे करणेकामी मे.सांडभोर क शन (िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  
र. .सतरा लाख प नास हजार सातश)े पे ा ३३.९८९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,१३,४३७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माण े डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक 
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दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-५) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१३/२०१३-१४ मधील अ. .२८ अ वये, 
थेरगांव वॉड .५१ ठक ठकाणी र ते डांबर करण करणेकामी मे. ह.एम.मातेरे 
इं ा. ा.ली. (िन.र. .१७,५०,६५६/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सहाशे 
छप न) पे ा २०.५०० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . 
१४,६१,३६०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभाव 
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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-६) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .३१ अ वये, 
भाग .५४ वशालनगर, पंपळेिनलख येथील जगताप डेअर  भागातील इंटरलॉक ंग 
लॉकची द ती करणे व थाप य वषयक द तीची कामे करणेकामी मेु ु .एस.बी. 
सवई (िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सातशे) पे ा 
३७.१२९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .११,५५,७१७/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभाव 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 राहनु  
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-७) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .५५ अ वये, 
थेरगांव . .५० म ये जगतापनगर गावठाण, साईनाथनगर, ांतीवीरनगर भागात 
थाप य वषयक द तीची कामे करणेकामी मेु .पी.जे.मोटवानी (िन.र. .१६,७९,८१८/- 

(अ र  र. .सोळा लाख एकोणऐंशी हजार आठशे अठरा) पे ा ३३.९९० % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .११,६४,२९०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट  माण ेबाजारभाव 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-८) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१३/२०१३-१४ मधील अ. .१० अ वये, 
थेरगांव भाग .५१ म ये बीबीएम झालेले र ते डांबर करण करणेकामी म.े ल सी 
क शन (िन.र. .१७,५०,६९८/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सहाशे 
अ या नव) पे ा १६.९८९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . 
१५,२५,९३६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण े बाजारभाव 
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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े 
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वषय मांक-९) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१३/२०१३-१४ मधील अ. .२५ अ वये, 
थेरगांव भाग .५१ म ये बेल ठकानगर मु य र ता तसेच उव रत र ते डांबर करण 
करणेकामी मे. ह.एम.मातेरे इं ा. ा.ली. (िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा 
लाख प नास हजार सातशे) पे ा २०.४९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने  र. .१४,६१,४१५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
बाजारभाव 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१०) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .४८ अ वये, 
भाग .५३ मधील सदगु  कॉलनी व प रसराम ये पे ह ंग लॉक बस वणे व इतर 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.सांडभोर क शन (िन.र. .१०,५०,४२०/- 

(अ र  र. .दहा लाख प नास हजार चारशे वीस) पे ा ३४.१०९ % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .७,२६,७३९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट  माण ेडांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-११) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .४२ अ वये, 
मोशी . . ६ िशवाजीवाड  येथे गटर व काँ ट पे ह ंगची व इतर अनुषंिगक कामे 
करणेकामी मे.सांडभोर क शन (िन.र. .१४,००,५३८/- (अ र  र. .चौदा लाख 
पाचशे अडोतीस) पे ा ३४.३४९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . 
९,६५,४४१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण े डांबर, िसमट, 
लोखंड या तीनह  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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१२) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .२१ अ वये, 
. . ७ वडमुखवाड , प ावतीनगर, जगतापव ती इ याद  ठकाणी पे हर लॉक व 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.सांडभोर क शन (िन.र. .२४,९९,०६६/- 

(अ र  र. .चो वस लाख न या नव हजार सहास ) पे ा ३४.३४९ % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१७,२२,६९५/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट  माण ेडांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१३) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .६ अ वये, 
भाग .२९ इं ायणीनगर मधील से. .३ व ७ म ये र यांचे हॉटिम स प दतीने 
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डांबर करण करणेकामी मे. ली सी क शन (िन.र. .२४,९९,१०६/- (अ र  र. . 
चो वस लाख न या नव हजार एकशे सहा) पे ा १८.९७० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने  र. .२१,२६,२७७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माण े डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१४) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१५/२०१३-१४ मधील अ. .१४ अ वये, 
मोशी . .६ च-होली कडे जाणारा पानंद र ता खड मु माचा करणेकामी मे. ी गणेश 
क शन (िन.र. .२१,००,८३८/- (अ र  र. .एकवीस लाख आठशे अडोतीस) पे ा 
३८.१० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१३,६५,४४०/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माण े 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१५) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .२८ अ वये, 
भाग .२९ मधील से. .१०, १२ व एम.आय.ड .सी. मधील र यांचे हॉटिम स 

प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ली सी क शन (िन.र. .२४,९९,३८६/- 
(अ र  र. .चो वस लाख न या नव हजार तीनशे शहाऐंशी) पे ा १८.९७ % कमी)  
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .२१,२६,५४१/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माण ेबाजारभाव 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१६) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१२/२०१३-१४ मधील अ. .८ अ वये, 
. . ६३ मधील ाथिमक शाळेची करकोळ द ती कामे करणेकामी मेु .आर.जी. 

मंगळवेढेकर (िन.र. .१४,००,५५८/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे अ ठाव न) पे ा 
३३.५०० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .९,७७,९४०/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभावानुसार 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 राहनु  यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१७) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१२/२०१३-१४ मधील अ. .२४ अ वये, 
. . ६३ स रता अपाटमट मागील प रसरात पे ह ंग लॉक व करकोळ द ती कामे ु

करणेकामी मे.आर.जी. मंगळवेढेकर (िन.र. .१०,५०,४२२/- (अ र  र. .दहा लाख 
प नास हजार चारशे बावीस) पे ा ३३.७७० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने  र. .७,३०,४७९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
बाजारभावानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
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कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१८) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१२/२०१३-१४ मधील अ. .३५ अ वये, 
. .६३ मधील आ. .२२ म ये थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.भगवंत 

क शन (िन.र. .१४,००,५५८/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे अ ठाव न) पे ा 
३३.९८९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .९,७०,७४८/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभावानुसार 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 राहनु  यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१९) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .२ अ वये, 
मनपा या यानचंद हॉक  टे डयम मधील थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.एस.ड . अजवानी (िन.र. .१४,९९,३२२/- (अ र  र. .चौदा लाख न या नव हजार 
तीनशे बावीस) पे ा २९.९९० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . 
११,०२,१५९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण े डांबर, िसमट, 
लोखंड या तीनह  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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-२०) महानगरपािलकेचे ई व फ असे दोन न वन भाग कायालय तयार करणेचे काम चालु 
आहे. यासाठ  मा.सहा.आयु  शासन यांचे कड ल पर प क . 
शा/२/का व/५७/२०१३ द. २८.११.२०१३ अ वये संगणक तसेच इंटरनेट व इ. 
यव था कामकाज ई-ग हन स वभागाने करणेत यावे असे कळ वले आहे. या 
माणे दोन न वन भाग कायालयांसाठ  दोन फेस र ड ंग मशीन खरेद  कोटेशन ारे 

करणेत यावे असे मत आहे. सदरची खरेद  िन वदे ये ारे करणेत वलंब लागु 
शकतो. यासाठ  कोटेशन नोट स िस द करणेत आली होती. यामधे मे.पोले टार 
क सलट ंग ा.ली. यांचे दर लघु म ा  झाले आहेत यांचेकडुन फेसर ड ंग मशीन 
खरेद  करणेकामी एकुण र. .५८,०००/- (अ र  र. .अ ठाव न हजार) खच येणार 
अस याने सदर या खरेद स मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक-२१) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .१६ अ वये, 
भाग .६१ दापोड  म ये कॉ ट पे ह ंग लॉक बस वणे इ याद  थाप य वषयक 

कामे करणेकामी मे.भगवंत क शन एस.जे.जाधव (िन.र. .१४,००,५५८/- (अ र  
र. .चौदा लाख पाचशे अ ठाव न) पे ा ३४.९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने  र. .९,५६,०४३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण े
डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 
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वषय मांक-२२) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१२/२०१३-१४ मधील अ. .५ अ वये, 
भाग .६३ माने िनवास व े त जवळ ल प रसरात करकोळ द तीची ु कामे 

करणेकामी मे.भगवंत क शन एस.जे.जाधव (िन.र. .१४,००,५५८/- (अ र  
र. .चौदा लाख पाचशे अ ठाव न) पे ा ३४.९८९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने  र. .९,५६,०४३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण े
बाजारभावानुसार 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-२३) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१२/२०१३-१४ मधील अ. .५० अ वये, 
. .७ च-होली येथील व वध मनपा इमारतीस (शाळा दफनभुमी) िसमािभंत बांधणे 

कामी मे.रेणुका क शन (िन.र. .२१,००,९०२/- (अ र  र. .एकवीस लाख नऊशे 
दोन) पे ा ३१.७७० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .१५,०५,११८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
बाजारभावानुसार 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 घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-२४) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .३८ अ वये, 
भाग .३० च पाणी वसाहत येथील राधाकृ णनगर, नंदनवन कॉलनी, देवकर 

व ती, सदगु नगर व इतर भागातील र या या कडेने पे ह ंग लॉक बस वणे व 
द ती करणेकामी मेु .एस.ड .अजवानी (िन.र. .१७,५०,३३०/- (अ र  र. .सतरा लाख 
प नास हजार तीनशे तीस) पे ा २९.९९० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने  र. .१२,८६,६७६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण ेडांबर, 
िसमट, लोखंड या तीनह  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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-२५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .५/१३-१४ मधील अ. .२ अ वये, ड 
भागातंगत सव मनपा इमारती, बँडिमंटन व टेिनस कोट येथे उजाबचतीचे 
ीकोनातून एलईड  तं ानावर आधार त फट ंग व उपकरणे बस वणेकामी मे.ओम 

एकदंताय इले क स (िन.र. .२९,९७,१६८/- [अ र  र. .एकोतीस लाख स या नव 
हजार एकशे अडुस ] पे ा १८.९८९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२६) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .३५ अ वये, 
भाग .२९ मधील से. .२७ मधील से. .७ म ये टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी 

मे.एस.ड .अजवानी (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा 
२६.९८९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१०,७३,६९१/- पयत 
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काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण े डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  
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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

वषय मांक-२७) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .४१ अ वये, 
भाग .२९ मधील से. .३ म ये टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी मे.देव क शन 

(िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा २६.९८९ % कमी)  
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१०,७३,६९१/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माण ेडांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  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 राहनु  यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-२८) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .११ अ वये, 
भाग .४८ मधील ीनगर प रसरातील अंतगत र यांचे डांबर करण करणेकामी 

मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार 
सातशे) पे ा २०.०५० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . 
१४,६९,६६९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण े डांबर, िसमट, 
लोखंड या तीनह  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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-२९) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .१९ अ वये, 
भाग .६० चं मणीनगर येथे अंतगत ग लीबोळात रबर मो डेड कॉ ट लॉक 

बस वणेकामी मे.सांडभोर क शन (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख 
पाचशे साठ) पे ा ३०.७१९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . 
१०,१८,८३८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण े डांबर, िसमट, 
लोखंड या तीनह  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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-३०) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .३८ अ वये, 
भाग .५९ मधुबन सोसायट  येथे अंतगत ग लीबोळात रबर मो डेड कॉ ट लॉक 

बस वणेकामी मे.सांडभोर क शन (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख 
पाचशे साठ) पे ा ३२.७६९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . 
९,८८,६९१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, 
लोखंड या तीनह  मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
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बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-३१) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .५/१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, ड 
भागांतगत सव मनपा इमारती व जकात ना यावर ल जनरेटर यं णेची देखभाल 

द ती करणेकामी मेु . ीया इले क स (िन.र. .५,२७,५२५/- [अ र  र. .पाच 
लाख स ावीस हजार पाचशे पंचवीस] पे ा २२.४९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३२) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .३७ अ वये, 
भाग .४८ तापक रनगर ीनगर येथील प रस कॉलनी, मोरया कॉलनी, साईराज 

कॉलनी, वामी समथ कॉलनी व प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी. 
कटा रया (िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सातशे) पे ा 
२०.०५० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१४,६९,६६९/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण े डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  
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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

वषय मांक-३३) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .३३ अ वये, 
भाग .४८ तापक रनगर, ीनगर येथील कािलका माता रोड, साई म हार कॉलनी 

दगामाता कॉलनी व इतर ु प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी. 
कटा रया (िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सातशे) पे ा 
२०.०५० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१४,६९,६६९/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण े डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  
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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

वषय मांक-३४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१२/१/२०१३-१४ मधील अ. .१ 
अ वये, पंपर  िचंचड महानगरपािलके या जलशु द करण क  से.२३ कर ता अशु द 
जल उपसा क  रावेत पासून अित र  ए स ेस फडरची यव था करणेकामी 
मे.ए सेल इले क स (िन.र. .४,६३,१२,०६२/- [अ र  र. .चार कोट  ेस  लाख 
बारा हजार बास ] पे ा ३५.१० % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३५) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .१४ अ वये, 
भाग .५४ पंपळेिनलख येथील पंचशीलनगर, ह कन सोसायट  व इतर भागातील 

अंतगत र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया 
(िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सातशे) पे ा २०.०५० 
% कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१४,६९,६६९/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िन वदा अट  माण े डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  मटे रयल या 
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ि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 राहनु  
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-३६) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .५/१३-१४ मधील अ. .४ अ वये, 
ड भागांतगत थेरगांव उप वभागातील सावजिनक चौकात ९ मी. उंचीचे हायमा ट 
LED फट ंगसह बस वणेकामी मे.यश इले ोलाईन (िन.र. .१४,२८,५५५/- [अ र  
र. .चौदा लाख अ ठावीस हजार पाचशे पंचाव न] पे ा १२.५४९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३७) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .५/१३-१४ मधील अ. .५ अ वये, 
ड भागांतगत मनपा इमारतीकर ता लाईटिनंग अरे टर यं णा बस वणेकामी मे.अँ प 
इले क स (िन.र. .१०,३०,४०४/- [अ र  र. .दहा लाख तीस हजार चारशे चार] 
पे ा १८.७०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .५/१३-१४ मधील अ. .७ अ वये, 
ड भागांतगत पंपर  उप वभागातील र यावर जु या खळ या बदलून उजा बजत 
करणा-या LED खळ या बस वणेकामी मे.यश इले ोलाईन (िन.र. .२३,८०,९३२/- 
[अ र  र. .तेवीस लाख ऐंशी हजार नऊशे ब ीस] पे ा ०.२५ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३९) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .५/१३-१४ मधील अ. .८ अ वये, ड 
भागांतगत सांगवी उप वभागातील सावजिनक चौकात ९ मी. उंचीचे हायमा ट LED 

फट ंग बस वणे (उजा बचत) कामी मे.पी. ह .आर.एस.इले क स अँ ड इं ज. 
(िन.र. .९,५२,०९६/- [अ र  र. .नऊ लाख बाव न हजार शहा नव] पे ा १७.७७० 
% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४०) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .५/१३-१४ मधील अ. .९ अ वये, ड 
भागांतगत पंपर  उप वभागातील सावजिनक चौकात ९ मी. उंचीचे हायमा ट LED 

फट ंग बस वणेकामी मे.यश इले ोलाईन (िन.र. .१३,८३,१०४/- [अ र  र. .तेरा 
लाख याऐंशी हजार एकशे चार] पे ा ६.५२ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४१) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .५/१३-१४ मधील अ. .१२ अ वये, 
ड भागांतगत मनपा इमारती या व ुत करणाची देखभाल द ती करणेकामी ु
मे.कमल इले क एंटर ायजेस (िन.र. .९,५१,०९९/- [अ र  र. .नऊ लाख 
ए काव न हजार न या नव] पे ा २४.१६० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-४२) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .५/१३-१४ मधील अ. .१४ अ वये, 
ड भागांतगत वाकड उप वभागातील सावजिनक चौकात ९ मी. उंचीचे हायमा ट LED 

फट ंग बस वणेकामी मे.यश इले ोलाईन (िन.र. .१३,८३,१०४/- [अ र  र. .तेरा 
लाख याऐंशी हजार एकशे चार] पे ा ७.१३० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४३) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .५/१३-१४ मधील अ. .१५ अ वये, 
ड भागांतगत सव मनपा इमारती आ ण जकात ना यावर ल वातानुकुलन यं णेची 
देखभाल द ती करणेकामी मेु .आनंद रे जरेशन (िन.र. .५,३०,१४६/- [अ र  र. . 
पाच लाख तीस हजार एकशे शेहेचाळ स] पे ा १५.००० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .३८ 
अ वये, अ पभागातील िचखली वभागातील व ुत पंप व अनािधकृत नळजोड 
तोड यासाठ  मजुरासह वाहन पुर वणे (अ भागातील सव टा या) कामी मे. दप 
क शन (िन.र. .२१,००,८७९/- [अ र  र. .एकवीस लाख आठशे एकोणऐंशी] 
पे ा १.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .९४ 
अ वये, सन २०१३-१४ साठ  जल े  बी-४ अंतगत पाणीपुरवठा वतरण यव थेतील 
िलकेजेस काढणे व देखभाल द तीची कामे करणेकामी मेु .सोहम क शन 
(िन.र. .१०,४९,९९२/- [अ र  र. .दहा लाख एकोणप नास हजार नऊशे या नव] 
पे ा २७.९०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .१८ 
अ वये, जल े  .ड/१ ते १४ मधील अनिधकृत नळ कने शन बंद करणे व मोटार 
ज ीसाठ  ठेकेदार  प दतीने वाहन व मजूर पुर वणेकामी मे. दप क शन 
(िन.र. .१०,३६,५७९/- [अ र  र. .दहा लाख छ ीस हजार पाचशे एकोणऐंशी] पे ा 
१.५० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .११३ 
अ वये, ािधकरण से टर .१२ मधील जलकंुभाव न वतरण होणा-या भागात 
ड .आय. पाईपलाईन टाकणेकामी मे.छोटेलाल चौहान (िन.र. .११,१८,३९४/- [अ र  
र. .अकरा लाख अठरा हजार तीनशे स या नव] पे ा १८.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .११० 
अ वये, जल े  .अ/८ यमुनानगर, साईनाथनगर, ल मीनगर व िनगड  गावठाण 
इ. भागात सुधारमा करणेसाठ  ठक ठकाणी पाईपलाईन टाकणे व जोड करणे, 
हॉ ह बस वणे व करकोळ द तीची कामे करणेकामी मेु . ी सदगु कृपा 
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क शन (िन.र. .१४,००,५६४/- [अ र  र. .चौदा लाख पाचशे चौस ] पे ा 
३२.००० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .१५ 
अ वये, अ भागातील जल े  .अ/७ म ये काळभोरनगर, िचंचवड टेशन, 
तुळजाई व ती इ. भागात सुधारणा करणेसाठ  ठक ठकाणी पाईपलाईन टाकणे व 
जोड करणे, हॉ ह बस वणे व करकोळ द तीची कामे करणेकामी मेु .अनंत 
बाळकृ ण ब हरट (िन.र. .२१,००,८३९/- [अ र  र. .एकवीस लाख आठशे 
एकोणचाळ स] पे ा ३२.००० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .८६ 
अ वये, जल े  .ड/१४ सांगवी प रसरात पाणीपुरवठा वषयक देखभाल व 
करकोळ द तीची कामे ु करणेकामी मे.आर.एस.जोगदंड (िन.र. .११,१९,५८७/- 

[अ र  र. . अकरा लाख एकोणीस हजार पाचशे स याऐंशी] पे ा २९.९८९ % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .६६ 
अ वये, जल े  .ड/९ पंपळेस दागर प रसरात म ये पाणीपुरवठा वषयक देखभाल 
व करकोळ द तीची कामे करणेकामी मेु .आर.एस.जोगदंड (िन.र. .१०,९५,२३३/- 
[अ र  र. .दहा लाख पं या नव हजार दोनशे तेहतीस] पे ा २९.९९० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .६४ 
अ वये, जल े  .ड/९ पंपळेस दागर म ये पाणीपुरवठा वषयक देखभाल द तीची ु
कामे करणेकामी मे. यंका एंटर ायझेस (िन.र. .१०,८५,०७५/- [अ र  र. .दहा 
लाख पं याऐंशी हजार पं याह र] पे ा २८.९८९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .३२ 
अ वये, िनगड  गावठाण, साईनाथनागर व ल मीनगर व प रसराम ये पाणीपुरवठा 
वषयक देखभाल व करकोळ द तीची कामे करणेकामी मेु .जी.आर.मंगोडेकर 
(िन.र. .११,२०,४५२/- [अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार चारशे बाव न] पे ा 
३२.३०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .९५ 
अ वये, अ भागातील जल े  .अ/८ मधील यमुनानगर इ.भागात सुधारणा करणे 
साठ  ठक ठकाणी पाईपलाईन टाकणे व हॉ ह बस वणे व करकोळ द तीची ु
कामे करणेकामी मे.जी.आर.मंगोडेकर (िन.र. .१६,८०,६७५/- [अ र  र. .सोळा लाख 
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ऐंशी हजीर सहाशे पं याह र] पे ा ३२.२९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .५९ 
अ वये, अ भागातील जल े  .अ/७ म ये काळभोरनगर व रामनगर इ. भागात 
सुधारणा करणेसाठ  ठक ठकाणी पाईपलाईन टाकणे, जोड करणे व हॉ ह बस वणे 
व करकोळ द तीची कामे करणेकामी मेु .एच.एम.क शन (िन.र. .११,२०,४६२/- 
[अ र  र. . अकरा लाख वीस हजार चारशे बास ] पे ा २७.५१० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .४ 
अ वये, जल े  .क/९, १०, ११ मधील पाणीपुरवठा लाईनवर ल नाद ती झालेले ु
हॉ ह बदलणेकामी मे.छोटेलाल चौहान (िन.र. .१८,३७,११३/- [अ र  र. .अठरा 
लाख सदोतीस हजार एकशे तेरा] पे ा १८.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .६१ 
अ वये, सन २०१३-१४ साठ  जल े  .बी.३ अंतगत पाणीपुरवठा वतरण 
यव थेतील िलकेजेस काढणे व देखभाल द तीची कामे करणेकामी मेु .देव 
क शन (िन.र. .१०,४९,९२२/- [अ र  र. .दहा लाख एकोणप नास हजार नऊशे 
बावीस] पे ा ३२.२७० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .९१ 
अ वये, अ भागातील जल े  .अ/७ मधील आकुड  गावठाण, व ठलवाड , 
तुळजाई व ती इ.भागात हॉ ह साठ  चबर बांधणे व करकोळ द तीची कामे ु
करणेकामी मे.अनंत बाळकृ ण ब हरट (िन.र. .१४,००,५२२/- [अ र  र. .चौदा लाख 
पाचशे बावीस] पे ा ३२.००० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .८२ 
अ वये, वाकड मधील ड .पी.र यातील पाईपलाईन िश ट करणे व न वन पाईपलाईन 
टाकणेकामी मे.जी.आर.मंगोडेकर (िन.र. .२१,००,९६८/- [अ र  र. .एकवीस लाख 
नऊशे अडुस ] पे ा १४.२९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .२३ 
अ वये, से. .२२ िनगड  ओटा कम इ.प रसराम ये पाणीपुरवठा वषयक करकोळ 
द तीची कामे करणेकामी मेु .जी.आर.मंगोडेकर (िन.र. .११,२०,४५२/- [अ र  र. . 
अकरा लाख वीस हजार चारशे बाव न] पे ा ३३.३०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-६१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .३५ 
अ वये, जल े  .ड/७ पंपळेिनलख म ये पा या या टाक चे वतरण यव थेत 
सुधारणा करणेसाठ  डझाईननुसार नवीन पाईपलाईन पुर वणे व टाकणेकामी 
मे.सा दक अ सार  क शन (िन.र. .२१,००,९६८/- [अ र  र. .एकवीस लाख 
नऊशे अडुस ] पे ा १४.९९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .४३ 
अ वये, जल े  .ड/१ वाकड म ये गावठाण प रसराम ये न याने वकसीत   
होणा-या भागतील पाणीपुरवठा निलका टाकणेकामी मे.सा दक अ सार  क शन 
(िन.र. .२१,००,८७३/- [अ र  र. .एकवीस लाख आठशे याह र] पे ा १४.९९९ % 

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

 

वषय मांक-६३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .११८ 
अ वये, सन २०१३-१४ साठ  जल े  .बी-६ अंतगत पाणीपुरवठा वतरण यव थे 
तील िलकेजेस काढणे व देखभाल द तीची कामे करणेकामी मेु .सा दक अ सार  
क शन (िन.र. .११,२०,४२१/- [अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार चारशे 
एकवीस] पे ा २९.९९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .३१ 
अ वये, सन २०१३-१४ साठ  जल े  .बी.१ अंतगत पाणीपुरवठा वतरण 
यव थेतील िलकेजेस काढणे व देखभाल द तीची कामे करणेकामी मेु .सा दक 
अ सार  क शन (िन.र. .१४,००,५१४/- [अ र  र. .चौदा लाख पाचशे चौदा] 
पे ा २८.९९० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .२९ 
अ वये, वाय.सी.एम.एच. णालयाम ये सी.सी.ट ह . यं णेची वा षक प दतीने 
देखभाल द ती करणेकामी मेु .पी.एम.के.इले क स (िन.र. .६,२१,५७०/- [अ र  
र. . सहा लाख एकवीस हजार पाचशे स र] पे ा १५.९८९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६६) ी.शरद वनायक नाईक यांना दरमहा र. .३०,०००/- (अ र  र. .तीस हजार) 
एक ीत मानधनावर सम वयक भुसंपादन अिधकार  या पदावर द.४/३/२०१४ ते 
द.३/९/२०१४ या ६ मह ने या कालावधीसाठ  िनयु  करणेस व याकामी येणा-या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-६७) EWS Housing क पा या द.२२।१२।२०१३ या उदघाटन काय माची िनमं ण 
प का नागपुर येथे देणेकामी ी.र वं  सुयवंशी, किन  अिभयंता यांना वमान 
वासासह नागपुर येथे पाठ वणेस व याकामी आले या र. .२३,५२९/- (अ ऱ  र. . 

तेवीस हजार पाचशे एकोणतीस) या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक-६८) मनपा या थाप य अ मु यालयाकड ल िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ 
मधील अ. .२० अ वये, भाग .४ कृ णानगर िचखली ड क सटर (सी.ड .सी.) 
मधील लॉट नं.१ साठ  ते आर.सी.सी. उव रत िसमािभंत बांधणे म ये ो ले स शेड 
करणे व कट ग ाऊंड करणेकामी मे.ड .एस.कुलकण  (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  
र. . चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा ३७.८० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने  र. .९,१४,७०६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील 
िन वदा अट  माण ेदेय असले या 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-६९) मनपा या थाप य अ मु यालयाकड ल िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ 
मधील अ. .१६ अ वये, भाग .४ कृ णानगर िचखली ड क सटर (सी.ड .सी.) 
मधील लॉट नं.१ म ये कट ग ाऊंड करणेकामी मे.ड .एस.कुलकण  
(िन.र. .१४,००५६०/- (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा ३५.९९ % कमी)  
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .९,४१,३२३/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माण ेदेय असले या 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 राहनु  
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-७०) मनपा या थाप य अ मु यालयाकड ल िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ 
मधील अ. .२५ अ वये, भाग .१ तळवडे गावठाण व पीनगर मधील मनपा 
शाळांमधील उव रत थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.जी.एस.भुजबळ अँ ड 
असोिसए टस (िन.र. .२१,००,७६४/- (अ र  र. .एकवीस लाख सातशे चौस ) पे ा 
३२.०० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१४,९९,९४५/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे देय 
असले या 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े 

वषय मांक-७१) मनपा या थाप य अ मु यालयाकड ल िन.नो. .अ मु यालय/HO/२/२०१३-१४ 
मधील अ. .२ अ वये, अ भागातील वामी ववेकानंद मैदानावर ल बँडिमंटन 
हॉलसाठ  वुडन लोर ंग करणे व िसंथेट क कोट ंग करणेकामी मे. ी कं शन 
(िन.र. . १८,६७,४१४/- (अ र  र. .अठरा लाख सदस  हजार चारशे चौदाु ) पे ा 
२३.९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१४,९०,३९२/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माण ेदेय असले या 
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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 
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वषय मांक-७२) JNNURM-(BSUP)-SRA क पांतगत िमलींदनगर येथील इमारत उभारणीस 
अडथळा ठरणारे 22KV उ चदाब वजवा ह या हल वणे या कामाचे पयवे ण शु क 
र. .६१,०००/- (अ र  र. .एकस  हजार) म.रा. व. वतरण कंपनीस अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय मांक-७३) यशवंतराव च हाण मृती णालया या डायिलसीस वभागातील Nipro Diamex I & 

II चे पुरवठाधारक मे. फाम ड ल, पुणे यांचेकडून सदर मशी स द तीकामी आव यक ु
पेअर पाट करारनामा न करता थेट प दतीने खरेद  करणॆकामी व सदर पेअर पाट 

खरेद साठ  येणारा खच एकूण र. .२,३३,९००/- (सव करांस हत) ला मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय मांक-७४) प स पोिलओ लसीकरण मो हमेकर ता आव यक डजीटल ले स खरेद कामी 
 मे.आिशष ए टर ायझेस यांचेकडून ५ x ३ साईजचे ९०० नग ले स र. .१७९/- 
ित नग दराने तयार क न घेणेसाठ  एकूण र. .१,६१,१००/- (अ र  र. .एक लाख 

एकस  हजार शंभर पये) इतका खच झालेला आहे. सदर या खचास काय र 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-७५) मा.म हला व बाल क याण सिमती सभा द.१२/०२/२०१४ ठराव .२८ नुसार, 
नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हला व बालक याण योजने अंतगत 
परदेशातील उ च िश ण अ यास मासाठ  िनवड झाले या युवतीस अथसहा य देणे 
या योजनेकर ता जा हर कटनानुसार अज माग वणेत आले होते. सन २०१३-१४ या 
आिथक वषात ८ अज ा  झालेले आहेत.  अजाची छानणी केली असता अट  
शत नुसार फ  १ अज पा  झालेला आहे. १ अज दबार व ु ६ अज अपा  झाले 
आहेत.  सदर पा  लाभाथ ला येक  र. .१,००,०००/- या माणे र.र.१,००,०००/- 
(अ र  र. .एक लाख फ ) अदा करणेकामी येणा-या खचास तसेच यानंतर 
अपा तेची पुतता क न पा  ठरणा-या लाभाथ ना अथसहा य देणेकामी येणा-या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-७६) मनपा या उ ान/वृ संवधन वभागाकड ल िन.नो. .१६/१ अ वये, अ व ब 
भागातील सन २०१३-१४ मधील गाड म ये केले या वृ ांची देखभाल व संर ण 

करणेकामी मे.तावरे क शन कंपनी (िन वदा र. .९,७५,३८४/- [अ र  र. .नऊ 
लाख पं याह र हजार तीनशे चौ-याऐंशी] पे ा -५.०१ % कमी दराने) (२ वष ) 
कालावघी देणेस व याकामी येणा-या खचास व यांचेशी करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-७७) मनपा या उ ान/वृ संवधन वभागाकड ल िन.नो. .१६/२ अ वये, क व ड 
भागातील सन २०१३-१४ मधील गाड म ये केले या वृ ांची देखभाल व संर ण 

करणेकामी मे.तावरे क शन कंपनी (िन वदा र. .८,९८,३८०/- [अ र  र. .आठ 
लाख अ या नव हजार तीनशे ऐंशी] पे ा -५.०१ % कमी दराने) (२ वष ) 
कालावघी देणेस व याकामी येणा-या खचास व यांचेशी करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-७८) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, . . 
७ च-होली येथे काटेव ती, तापक रव ती व साईनगर  व इतर प रसरात पे ह ंग 
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लॉक बस वणेकामी मे.सांडभोर क शन (िन.र. .२१,००,९५६/- (अ र  
र. .एकवीस लाख नऊशे छप न) पे ा ३४.३५० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने  र. .१४,४८,२४१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-७९) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, 
भाग .५६ येिथल मयुरनगर  नेताजीनगर  येथे इंटरलॉक ंग लॉकचे पाथवे तयार 

करणेकामी मे.सांडभोर क शन (िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख 
प नास हजार सातशे) पे ा ३०.७२१ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .१२,७३,५११/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण ेडांबर, िसमट, 
लोखंड या तीनह  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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-८०) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .४५ अ वये, 
भाग .४८ तापक रनगर, ीनगर भागाम ये ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक 

बस वणेकामी मे.सांडभोर क शन (िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख 
प नास हजार सातशे) पे ा ३४.११० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .१२,११,२१३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, 
लोखंड या तीनह  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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-८१) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .४६ अ वये, 
भाग .४८ तापक रनगर, ीनगर भागाम ये ठक ठकाणी करकोळ द ती ु
वषयक कामे करणेकामी मे.सांडभोर क शन (िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  
र. .सतरा लाख प नास हजार सातशे) पे ा ३४.११० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,११,२१३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माण े डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-८२) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .४० अ वये, 
भाग .४८ तापक रनगर, ीनगर येथील प रस कॉलनी, मोरया कॉलनी, साईराज 

कॉलनी, वामी समथ कॉलनी व प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी. 
कटार या (िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सातशे) पे ा 
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२०.०५० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१४,६९,६६९/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण े डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  
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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

वषय मांक-८३) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .८ अ वये, 
भाग .५५ पंपळे स दागर व रहाटणी येिथल र यांची हॉटिम स प दतीने 

न याने डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .२१,००,८४०/- (अ र  
र. .एकवीस लाख आठशे चाळ स) पे ा २०.०४९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने  र. .१७,६३,६२५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-८४) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .४७ अ वये, 
भाग .५४ पंपळेिनलख येथील क पटेव ती भागातील अंतगत र यांचे हॉटिम स 

प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  
र. .चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा २०.०५० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने  र. .११,७५,७३५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, 
िसमट, लोखंड या तीनह  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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-८५) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .१३ अ वये, 
भाग .४८ तापक रनगर ीनगर येथील तापक रनगर चौक ते पंपर गांव व इतर 

प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .१७,५०,७००/- 
(अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सातशे) पे ा २०.०५० % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१४,६९,६६९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट  माण ेडांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-८६) मु यलेखाप र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी 
सादर केले या वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  ‘अ’ म ये दश वले माणे 
रजा मंजूर स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-८७) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१३/२०१३-१४ मधील अ. .३ 
अ वये, . .२९ इं ायणीनगर मधील पवना सं था ते उषा करण हॉटेल ते संकेत 
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हॉटेल र यावर दवे बस वणेकामी मे.इले ो मेकॅिन स (िन.र. .१४,१५,३१८/- 
[अ र  र. .चौदा लाख पंधरा हजार तीनशे अठरा] पे ा २१.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-८८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१३/२०१३-१४ मधील अ. .८ 
अ वये, क भाग मनपा भवन वभागा अंतगत मु य चौकात हायमा ट दवे 
बस वणेकामी मे.इले ो मेकॅिन स (िन.र. .१४,२२,०८०/- [अ र  र. .चौदा लाख 
बावीस हजार ऐंशी] पे ा २१.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-८९) मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .२७ अ वये, 
िचंचवड . .२४ म ये र याचे कडेने पावसाळ  गटर करणे व इंटरलॉक ंग लॉक 
बस वणेकामी मे.सुदाम बी.गंुड क शन (िन.र. .६,९९,७५९/- [अ र  र. .सहा 
लाख न या नव हजार सातशे एकोणसाठ] पे ा ३०.३०९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-९०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकामाफत जनवाणी सं थेस अनिधकृत बांधकाम वरोधात 
जनजागृती करणेसाठ  तयार करणेत येणा-या ५ फ म (िच फत) साठ  
र. .२,२५,०००/- (अ र  र. .दोन लाख पंचवीस हजार) अदा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-९१) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .४४ 
अ वये, कासारवाड  मैलाशु द करण क ाअंतगत ब पभाग काय े ात जलिनःसारण 
यव था सुधारणा कामे करणेकामी मे.क पल क शन (िन.र. .१४,००,५१०/- 

[अ र  र. . चौदा लाख पाचशे दहा] पे ा ३४.९९० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-९२) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .४१ अ वये, 
कासारवाड  मैलाशु द करण क ाअंतगत भोसर  येथील भाग .३५ भोसर  गावठाण 
मधील जलिनःसारण निलका बदलणेकामी मे.बरखा एंटर ायजेस 
(िन.र. .१६,८०,६२३/- [अ र  र. .सोळा लाख ऐंशी हजार सहाशे तेवीस] पे ा 
१८.९९८ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-९३) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .१८ अ वये, 
वॉड .५७, पंपळेगुरव येथे रा हले या ठकाणी जलिनःसारण सु वधा पुर वणेकामी 
मे. ह .आय.पी.राव डे ह. (िन.र. .२०,५२,०२५/- [अ र  र. .वीस लाख बाव न 
हजार पंचवीस] पे ा २४.९९८ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-९४) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .१६ अ वये, 
वॉड .५५, रहाटणी, पंपळेस दागर येथे रा हले या ठकाणी जलिनःसारण सु वधा 
पुर वणेकामी मे. ह .आय.पी.राव डे ह. (िन.र. .२०,४३,४८०/- [अ र  र. .वीस लाख 
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ेचाळ स हजार चारशे ऐंशी] पे ा २३.९९७ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-९५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने शहरात िशवजयंतीिनिम  द.१६/२/१४ ते 
१९/२/१४ या कालावधीत संभाजीनगर, िचंचवड येथे आ ण द.१७/२/१४ ते 
१९/२/१४ या कालावधीत िनगड  व थेरगांव येथे तसेच एच.ए.कॉलनी, खराळवाड , 

पंपर  येथे द. १९/२/१४ रोजी एक दवस या माणे   या यानमालेचे आयोजन 
कर यात आलेले आहे. सदर कालावधीत दररोज सदर ठकाणी त  मा यवरांचे 
या यानाचे आयोजन कर यात आलेले आहे. यासाठ  संबिधतांचे मानधन, 

काय माचे बॅनर, टेज बॅनर, मा यवर चहापान, भोजन यव था, इ. कर ता अंदाजे 
र. .२,८७,०००/- (अ र  र. . दोन लाख स याऐंशी  हजार) इतका खच थेट 
प दतीने अपे ीत असून या खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-९६) मनपा या थाप य अ मु यालयाकड ल िन.नो. .अ मु यालय/HO/१४/२०१३-१४ 
मधील अ. .२१ अ वये, अ भाग अंतगत व वध डा पधासाठ  मंडप यव था 
करणेकामी मे. ीगणेश बाळकृ ण पोरे (िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख 
प नास हजार सातशे) पे ा २५.२५० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .१३,७४,०८१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील 
िन वदा अट  माण ेव िनयमानुसार देय असले या 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-९७) मनपा या थाप य अ मु यालयाकड ल िन.नो. .अ मु यालय/HO/१४/२०१३-१४ 
मधील अ. .३५ अ वये, अ भाग अंतगत व वध जलतरण तलावासाठ  व व वध 
यायामशाळा इमारतीसाठ  अ याव यक थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. काश 
कॉ ॅ टर (िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सातशे) 
पे ा ३२.००० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,४९,९९९/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माण ेव 
िनयमानुसार देय असले या 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-९८) मनपा या थाप य अ मु यालयाकड ल िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ 
मधील अ. .५९ अ वये, भाग .०३ िचखली म ये थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.एस.बी.सवई (िन.र. .१७,५०,७०३/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास 
हजार सातशे तीन) पे ा ३४.९९० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .११,९५,०३९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील 
िन वदा अट  माण ेदेय असले या 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 
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वषय मांक-९९) मनपा या थाप य अ मु यालयाकड ल िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ 
मधील अ. .४२ अ वये, भाग .४ कृ णानगर से.नं.१८ लॉट नं.१ साठ  
आर.सी.सी. िभंत बांधणे व जॉगींग ॅक तयार करणेकामी मे.पी.जे.मोटवानी (िन.र. . 
१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सातशे) पे ा ३६.४२ % कमी)  
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .११,६८,७५०/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माण ेदेय असले या 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 राहनु  
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१००) मनपा या थाप य अ मु यालयाकड ल िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ 
मधील अ. .३४ अ वये, भाग .४ कृ णानगर से.नं.१८ लॉट नं.१६ येथील वामी 
ववेकानंद डा संकुलाचे िसमािभंतीची उंची वाढ वणे व उव रत आर.सी.सी. 
िसमािभंत करणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.पी.जे.मोटवानी (िन.र. . 
१०,५०,४२०/- (अ र  र. .दहा लाख प नास हजार चारशे वीस) पे ा ३७.३४ % 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .६,९१,१०३/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे देय असले या 
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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 

वषय मांक-१०१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .१५ अ वये, 
. . २८ मासुळकर कॉलनी प रसराम ये इमारतीचे रंगरंगोट  व करकोळ द तीची ु

कामे करणेकामी मे. ी द कृपा एंटर ायझेस (िन.र. .१७,५०,६४६/- (अ र  
र. .सतरा लाख प नास हजार सहाशे शेहेचाळ स) पे ा ३७.००० % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .११,५८,०५२/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट  माण ेभाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१०२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .३७ अ वये, 
भाग .४२ पंपर नगर येथे व वध ठकाणी ॉम वॉटर गटर व पे ह ंग लॉक 

काम करणेकामी मे.सांडभोर क शन (िन.र. .१७,३३,८८२/- (अ र  र. .सतरा 
लाख तेहतीस हजार आठशे याऐंशी) पे ा ३३.७८० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,०५,५८५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माण े भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 

फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१०३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .४० अ वये, 
भाग .४२ पंपर नगर भाजीमंडई देखभाल द तीु , सुधारणा कामे करणे व 

र याचे कडेने रेिलंग करणेकामी मे.अिनकेत एंटर ायझेस (िन.र. .११,१५,०४५/- 
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(अ र  र. .अकरा लाख पंधरा हजार पंचेचाळ स) पे ा २३.००० % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .९,०१,५१४/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट  माण ेभाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१०४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .३३ अ वये, 
. .४३ म ये सुभाषनगर येथे घाटाची यव था करणेकामी मे.िश पा क शन 

(िन.र. .२३,२१,४६१/- (अ र  र. .तेवीस लाख एकवीस हजार चारशे एकस ) पे ा 
३०.३० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१६,९८,९६१/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण ेभाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१०५)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .१८ अ वये, 
. .२१ (वॉड .६२) दळवीनगर िचंचवड टेशन जवळ ल पुलांची द ती व रंु गरंगोट  

व इतर द ती वषयक करकोळ द ती करणेकामी मेु ु .िश पा क शन (िन.र. . 
११,१२,६१७/- (अ र  र. .अकरा लाख बारा हजार सहाशे सतरा) पे ा ३३.३३ % 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .७,७८,८७१/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

वषय मांक-१०६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .५ अ वये, 
भाग .३९ मधील एल.आय.जी. व एच.आय.जी. पर सरातील फुटपाथ द तीची ु

कामे करणेकामी मे.उप  क शन (िन.र. .१४,००,४८७/- (अ र  र. .चौदा लाख 
चारशे स याऐंशी) पे ा ३६.०८० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . 
९,३९,९५१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण े भाववाढ 
कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१०७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .१९ अ वये, 
भाग .३९ अ य सोसायट  प रसरातील उ ानाची िसमािभंत बांधणेकामी मे.उप  

क शन (िन.र. .१२,६०,४८१/- (अ र  र. .बारा लाख साठ हजार चारशे 
ए याऐंशी) पे ा ३७.०७० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . 
८,३२,८८२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण े भाववाढ 
कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 
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वषय मांक-१०८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .४४ अ वये, 
. .४० खराळवाड  म ये ठक ठकाणी नाला ेिनंग व द ती करणेकामी मेु .सुजल 

क शन (िन.र. .१७,४८,९६४/- (अ र  र. .सतरा लाख आ ठेचाळ स हजार 
नऊशे चौस ) पे ा ३८.००० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . 
११,३८,५७६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण े भाववाढ 
कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१०९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .४१ अ वये, 
. .४० खराळवाड  म ये ठक ठकाणी र याचे साईडप ट  व चेस खड मु म व 

डांबर करण प दतीने बुज वणेकामी मे. ीगणेश क शन (िन.र. .१०,३१,४६८/- 
(अ र  र. .दहा लाख एकतीस हजार चारशे अडुस ) पे ा ३४.५०० % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .७,०९,३९२/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट  माण ेभाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-११०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .२८ अ वये, 
रामकृ ण मोरे े ागृहामधील व गोलांडे उ ानचे नुतनीकरण करणेकामी मे. व ा 
एंटर ायझेस (िन.र. .९,७०,८८०/- (अ र  र. .नऊ लाख स र हजार आठशे ऐंशी) 
पे ा ३०.०० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .७,१३,५९७/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण े भाववाढ कलमानुसार कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१११) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१९/२०१३-१४ मधील अ. .६ अ वये, 
भाग .२१ सावरकर उ ानाचे नुतनीकरण करणेकामी मे. वनायक एंटर ायझेस 

(िन.र. .११,१९,४०८/- (अ र  र. .अकरा लाख एकोणीस हजार चारशे आठ) पे ा 
३६.५० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .७,४६,३६५/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण ेभाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-११२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१९/२०१३-१४ मधील अ. .१९ अ वये, 
. .४१ गांधीनगर क लखाना पर सरात ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणे व इतर 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.सांडभोर क शन (िन.र. .१५,८५,७१७/- 

(अ र  र. .पंधरा लाख पं याऐंशी हजार सातशे सतरा) पे ा ३८.८१ % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१०,१८,८१५/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट  माण ेभाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
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दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-११३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२५/२०१३-१४ मधील अ. .२ अ वये, संत 
तुकारामनगर पु.ल.देशपांडे उ ानाचे िसमािभंत बांधणे व थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे. वनायक एंटर ायझेस (िन.र. .१२,५९,८७१/- (अ र  र. .बारा लाख 
एकोणसाठ हजार आठशे ए काह र) पे ा ३७.७५ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने  र. .८,२३,४८३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माण े भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 

फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-११४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२५/२०१३-१४ मधील अ. .१७ अ वये, 
िचंचवड भाग .२२ म ये न याने ता यात आले या आर त जागांवर िसमािभंत 
बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.आ द य एंटर ायझेस (िन.र. . 
३५,०१,०७८/- (अ र  र. .पं तीस लाख एक हजार अ याह र) पे ा ३६.३० % 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .२३,४१,६९६/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहनु  सदरचे िन वदा कामास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-११५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/२०१३-१४ मधील अ. .५ अ वये, 
भाग .२० िचंचवडेनगर म ये अित मण कारवाईसाठ  जेसीबी डंपर पुर वणेकामी 

मे.ए डफ स इं जिनअर ंग ( ०.०० %  अंदाजप क य दराने)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने  र. .३०,३२,७३०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
सदरचे िन वदा कामास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 (िन.र. .३०,३२,७३०/- (अ र  र. .तीस लाख ब तीस हजार सातशे तीस) 
 
 

                                                  
  नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                    पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,           

पंपर -४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक- नस/८/का व/४८८/२०१४ 

दनांक-  १५/०२/२०१४ चे लगत 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयाचे वषयप  (डॉकेट) नगरसिचव 

कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आले आहे. 


