
 1

 
 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/१६६०/२०१४ 

दनांक- २६/०९/२०१४ 
 

ित, 
 

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

 
 

   वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
           दनांक- ३०/०९/२०१४ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

दनांक ३०/०९/२०१४ रोजी सकाळ  ११.०० 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- १३५ 

दनांक- ३०/०९/२०१४                   वेळ- सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक ३०/०९/२०१४ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

दनांक २३/०९/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१३४)  

सभावृ ांत कायम करणे. 
 

वषय मांक-१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .३४ अ वये, 
सन २०१४-१५ क रता . .२० िचंचवडेनगर म ये पाणीपुरवठा, े नेज, टेिलफोन, 
व ुत वभागाने खोदलेले चर डांबर करण क न बुज वणेकामी मे.मोहनलाल मथरानी 
क शन ा.िल. (िन.र. .२३,३१,२३९/- (अ र  र. .तेवीस लाख एकतीस हजार 
दोनशे एकोणचाळ स) पे ा ७.२० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२२,७१,५५९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .६७ अ वये, 
. .२४ ( भागाचे नांव- ा.रामकृ ण मोरे े ागृह) म ये गोलांडे इ टेट भागात 

हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.मोहनलाल मथरानी क शन 
ा.िल. (िन.र. .१८,२५,७६४/- (अ र  र. .अठरा लाख पंचवीस हजार सातशे 

चौस ) पे ा ७.२० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१७,७९,०२४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .३९ अ वये, 
. .४९ थेरगांव बापुजीबुवानगर येथील कैलासनगर, ाय हर कॉलनी प रसरातील 

र ते डांबर करण करणेकामी मे.मोहनलाल मथरानी क शन ा.िल. (िन.र. . 
१३,९९,४६८/- (अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार चारशे सदसु ) पे ा ७.२० % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,६३,६४२/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
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अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .५२ अ वये, 
. .४९ मधील पवारनगर भागातील र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण 

करणेकामी मे.मोहनलाल मथरानी क शन ा.िल. (िन.र. . १३,९९,४६८/- 
(अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार चारशे सदसु ) पे ा ७.२० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,६३,६४२/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .४८ अ वये, 
. .२१ ( भागाचे नांव-दळवीनगर) म ये इं दरानगर, संतोषनगर व इतर भागात 

डांबर  र यांची द ती करणेकामी मेु .मोहनलाल मथरानी क शन ा.िल. 
(िन.र. .१८,६६,५२८/- (अ र  र. .अठरा लाख सहास  हजार पाचशे अ ठावीस) 
पे ा ७.२० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१८,१८,७४५/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .७ अ वये, 
. .२१ ( भागाचे नांव-दळवीनगर) म ये दळवीनगर, ेमलोक पाक व इतर भागात 

डांबर  र यांची द ती करणेकामी मेु .मोहनलाल मथरानी क शन ा.िल. 
(िन.र. .१८,६७,२२४/- (अ र  र. .अठरा लाख सदसु  हजार दोनशे चो वस) पे ा 
७.२० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१८,१९,४२३/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .४ अ वये, 
. . ४९ साई मंद र बापुजीबुवा येिथल प रसरातील र यावर ल चस, ख डे, चर 

हॉटिम स प दतीने द त ु करणेकामी मे.मोहनलाल मथरानी क शन ा.िल. 
(िन.र. .१३,९९,४६८/- (अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार चारशे अडुस ) पे ा 
७.२० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,६३,६४२/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
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अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .२६ अ वये, 
. .४९ थेरगांव येथील बापुजीबुवा प रसरातील र यांचे हॉटिम स प दतीने 

डांबर करण करणेकामी मे.मोहनलाल मथरानी क शन ा.िल. (िन.र. . 
१३,९९,४६८/- (अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार चारशे अडुस ) पे ा ७.२० % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,६३,६४२/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .३२ अ वये, 
िचंचवडेनगर म ये अ नी हॉ पीटलपासुन ते िग रराज कॉलनी म ये व अंतगत 
र यांचे ठक ठकाणी बी युमन प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.मोहनलाल 
मथरानी क शन ा.िल. (िन.र. .२१,००,३६८/- (अ र  र. .एकवीस लाख 
तीनशे अडुस ) पे ा ७.२० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
२०,४६,५९९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .६४ अ वये, 
(सन २०१४-१५ क रता) . .२३ केशवनगर र यामधील चेस, ॉसकट, ख डे 
बुज वणेकामी मे. ीगणेश क शन (िन.र. .२३,३४,२२९/- (अ र  र. .तेवीस 
लाख चौतीस हजार दोनशे एकोणतीस) पे ा १४.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .२०,८३,५४४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व  िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-११) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .६६ अ वये, 
(सन २०१४-१५ क रता) . .२२ िचंचवडगावठाण र यामधील चेस, ॉसकट, 
ख डे बुज वणेकामी मे. ीगणेश क शन (िन.र. .१३,९९,२५८/- (अ र  र. .तेरा 
लाख न या नव हजार दोनशे अ ठाव न) पे ा १५.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१२,३४,२९२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व  िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
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र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .२८ अ वये, 
थेरगांव वॉड .५० मधील गावठाण व पडवळनगर भागात ठक ठकाणी पे ह ंग 
लॉक बस वणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.के.कमलेश (िन.र. . 
२२,३९,९८३/- (अ र  र. .बावीस लाख एकोणचाळ स हजार नऊशे याऐंशी) पे ा 
४१.४१ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,७८,०२६/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .४५ अ वये, 
पुनावळे येथे पाईप गटरची व पे ह ंग लॉकची कामे करणेकामी मे. ी क शन 
(िन.र. .१४,००,१०१/- (अ र  र. .चौदा लाख एकशे एक) पे ा ३१.१५ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,१२,१६८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .६२ अ वये, 
(सन २०१४-१५ क रता) . .२३ केशवनगर येथील तालेरा णालयाची देखभाल 
द तीची कामे करणेकामी मेु .देव क शन (िन.र. .१४,००,७०९/- (अ र  र. . 
चौदा लाख सातशे नऊ) पे ा ३६.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .९,२६,७१६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१९/२०१३-१४ मधील अ. .१४ अ वये, 
ताथवडे येथे मशानभुमी म ये व छता गृह बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे 
कामी मे.गौरव असोिसए स (िन.र. .१७,०७,५२१/- (अ र  र. .सतरा लाख सात 
हजार पाचशे एकवीस) पे ा २७.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१२,९१,०६५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-१६) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.११.८.२०१४ ते द.१७.८.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/९५/२०१४ द.१९.९.२०१४ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१७) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.१८.८.२०१४ ते द.२४.८.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/९६/२०१४ द.१९.९.२०१४ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१८) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.२५.८.२०१४ ते द.३१.८.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/९७/२०१४ द.१९.९.२०१४ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-१९) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.१.९.२०१४ ते द.७.९.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/९८/२०१४ द.१९.९.२०१४ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-२०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/२०१४-
१५ मधील अ. .५१ अ वये, भाग .१७ भ.रा.अंतगत से. .२७ अ डांबर करण 
करणे कामी M/S V.M. MATERE INFRASTRUCTURE (INDIA) PVT. LTD. 

(िन.र. . ९,३३,५१४/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे चौदा) पे ा -
३.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,५०,७८४/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/२०१४-
१५ मधील अ. .१०२ अ वये, भाग .२५ आनंदनगर प रसराम ये मनपा उ ानांची 
(इमारतीची) थाप य वषयक देखभाल द ती व करकोळ वकासाची कामे करणे ु
कामी M/S S.D. AJWANI (िन.र. .२२,३९,९४९/- (अ र  र. .बावीस लाख 
एकोणचाळ स हजार नऊशे एकोणप नास) पे ा -३०.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१६,४६,३६३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व  िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/२०१४-
१५ मधील अ. .४९ अ वये, . .२६ म ये ठक ठकाणी थाप य वषयक कामे 



 7

करणेकामी M/S DEV CONCTRUCTION (िन.र. .२१,००,८४०/- (अ र  
र. .एकवीस लाख आठशे चाळ स) पे ा -३४.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .१४,५५,८८२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
 िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/२०१४-
१५ मधील अ. .८१ अ वये, . .२६ म ये सारथी व तपासणी पथकाचे तातड ची 
थाप य वषयक कामे करणेकामी M/S DEV CONCTRUCTION (िन.र. . 

२१,००,८४०/- (अ र  र. .एकवीस लाख आठशे चाळ स) पे ा -३४.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१४,५५,८८२/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/२०१४-
१५ मधील अ. .४८ अ वये, . .२६ काळभोरनगर मधील उ ानाम ये थाप य 
वषयक कामे करणे व द ती देखभाल करणेु कामी M/S DEV CONCTRUCTION 

(िन.र. . २२,४०,८९६/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे शहा नव) 
पे ा -३४.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१५,५२,९४१/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/२०१४-
१५ मधील अ. .७४ अ वये, वॉड .१६ मधील कै.पांडुरंग काळभोर सभागृहाची 
करकोळ दु ती व सुधारणा करणेकामी M/S ZUNJAR CONCTRUCTION 

(िन.र. . १४,००,०८०/- (अ र  र. .चौदा लाख ऐंशी) पे ा -४३.५५ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,२९,८६२/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/२०१४-
१५ मधील अ. .४३ अ वये, भाग .१४ येथील से. .२३ वाहतुकनगर  प रसरातील 
र यांचे डांबर  करणे करणेकामी M/S V.M. MATERE INFRASTRUCTURE 

(INDIA) PVT. LTD. (िन.र. .९,३३,५१४/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार 
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पाचशे चौदा) पे ा -३.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .९,५०,७८४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .१३ अ वये, 
. .५७ पंपळेगुरव मधील र ते, चेस, ॉसकट, ख डे इ.खड मु म व बीबीएम 

प दतीने करणेकामी मे. ह.एम.मातेरे इं ा. (िन.र. .११,२०,४४७/- (अ र  
र. .अकरा लाख वीस हजार चारशे स ेचाळ स) पे ा ३.१० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,३९,९९९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .२६ अ वये, 
. .४७ काळेवाड  भागातील फुटपाथ, पाथवे पे ह ंग लॉक द ती व देखभाल ु

करणेकामी मे.मोटवानी & स स (िन.र. .११,२०,४४८/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस 
हजार चारशे आ ठेचाळ स) पे ा ४६.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .६,३५,२९४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .४० अ वये, 
. .५४ पंपळेिनलख भागातील फुटपाथ, पाथवे पे ह ंग लॉक द ती व देखभाल ु

करणेकामी मे.मोटवानी & स स (िन.र. .११,२०,४४८/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस 
हजार चारशे आ ठेचाळ स) पे ा ४४.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .६,५८,८२३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .५० अ वये, 
पंपर  वाघेरे . .४५ म ये गावठाण व वैभवनगर भागात पे ह ंग लॉक वषयक 
कामे करणेकामी मे.मोटवानी & स स (िन.र. .२१,००,८४०/- (अ र  र. .एकवीस 
लाख आठशे चाळ स) पे ा ४४.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१२,३५,२९४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
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दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .१९ अ वये, 
. .५४ वशालनगर पपंळेिनलख येथील गावठाण व प रसरात थाप य वषयक 

कामे करणेकामी मे.सोहम एंटर ायजेस (िन.र. .२३,२४,९३०/- (अ र  र. .तेवीस 
लाख चो वस हजार नऊशे तीस) पे ा ४४.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .१३,६७,०५९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
 िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .५५ अ वये, 
. .५७ पंपळेगुरव मधील यायामशाळा, तालीम, दवाखाना व सां कृितक क  इ. 

ची रंगसफेद  द ती व देखभाल व ु थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.ओमकार 
क शन (िन.र. .२१,००,८४०/- (अ र  र. .एकवीस लाख आठशे चाळ स) पे ा 
३७.८८ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,७०,२९४/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .२५ अ वये, 
. .४८ मधील रहाटणी येथील स.नं.५९ मधील १२.०० मी.ड .पी. र ता वकसीत 

करणेकामी मे.एन.एन.िशंगाडे (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे 
साठ) पे ा ४३.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,३०,८८२/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .४१ अ वये, 
. .५४ वशालनगर पंपळेिनलख येथील ह कन सोसायट  प रसरात पे ह ंग 
लॉकची कामे करणेकामी मे.मोटवानी & स स (िन.र. .२३,२४,९३०/- (अ र  र. . 
तेवीस लाख चो वस हजार नऊशे तीस) पे ा ४४.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१३,६७,०५९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व  िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
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र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .५८ अ वये, 
. .४७ मधील न याने ता यात आले या ड .पी.र ते ड यु.बी.एम. व बी.बी.एम. 

प दतीने वकसीत करणेकामी मे.एन.एन.िशंगाडे (िन.र. .२२,४९,७०१/- (अ र  
र. . बावीस लाख एकोणप नास हजार सातशे एक) पे ा ४३.८८ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,२५,६५९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .२२ अ वये, 
. .५७ पंपळेगुरव मधील मनपा इमारत चे थाप य वषयक कामे करणेकामी 

मे.देवराज डेवलपर (िन.र. .२१,००,८४०/- (अ र  र. .एकवीस लाख आठशे चाळ स) 
पे ा ४०.४७ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,१३,१६२/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .६२ अ वये, 
. .४८ येथे धमवीर संभाजी महाराज उ ानाला िसमािभंत बांधणे व थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.शुभ ी क शन (िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  र. . 
सतरा लाख प नास हजार सातशे) पे ा ३७.५९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .११,४७,२४२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
 िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .४९ अ वये, 
. .५५ पंपळेस दागर येथे मनपा इमारती, बा णालय, यायामशाळा इ.ची 

रंगसफेद  द ती व देखभाल व ु थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.शुभ ी 
क शन (िन.र. .२१,००,८४०/- (अ र  र. .एकवीस लाख आठशे चाळ स) पे ा 
४२.६३ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,६५,५१५/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-३९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .२८ अ वये, 
. .४८ मधील कुणाल हॉटेल ते नखाते व ती पयत र याचे डांबर करण 

करणेकामी मे. ह.एम.मातेरे इं ा. ा.ली. (िन.र. .२१,७०,८६८/- (अ र  र. .एकवीस 
लाख स र हजार आठशे अडुस ) पे ा ३.१० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .२२,०८,७५०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
 िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-४०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .१६ अ वये, 
. .५५ पंपळे स दागर येथील प रसरातील र यावर ल चेस, ख डे, चर 

हॉटिम स प दतीने दु त करणेकामी मे. ह.एम.मातेरे इं ा. ा.ली. 
(िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा ३.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१४,२६,४७०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .२४ अ वये, 
. .४५ पंपर  वाघेरे येथील प रसरातील र यावर ल चेस, ख डे, चर हॉटिम स 

प दतीने द तीु  करणेकामी मे. ह.एम.मातेरे इं ा. ा.ली. (िन.र. .१४,००,५६०/- 
(अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा ३.२० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .१४,२३,५२९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
 िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-४२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१३/२०१४-१५ मधील अ. .२४ अ वये, 
. .५७ पंपळे गुरव मधील ठक ठकाणचे र ते ड यू.बी.एम. प दतीने डांबर करण 

करणेकामी मे. ह.एम.मातेरे इं ा. ा.ली. (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा 
लाख पाचशे साठ) पे ा २०.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
११,६९,११७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-४३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१३/२०१३-१४ मधील अ. .९ अ वये, 
. .५७ पपंळे गुरव गांगाडनगर, ानेशपाक व इतर भागातील र ते हॉटिम स 
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प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ह.एम.मातेरे इं ा. ा.ली. (िन.र. .१४,००,५६०/- 
(अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा २०.२० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .११,७३,५२९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
 िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-४४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/ब मु यालय/HO/७/२०१४-
१५ मधील अ. .२ अ वये, भाग .२५ िचंचवड टेशन आनंदनगर म ये फुटपाथ 
पे ह ंग लॉकची द ती करणे व इतर थाप य वषयक द ती करणेकामी ु ु M/S 

VYANKATESHWARA CONSTRUCTION (िन.र. .१४,००,४०७/- (अ र  र. . 
चौदा लाख चारशे सात) पे ा -३३.३० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .९,८०,७७५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-४५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/ब मु यालय/HO/७/२०१४-
१५ मधील अ. .१०० अ वये, भाग .१८ कवळे-मामुड  मधील पावसाळ  पा याचा 
िनचरा कर यासाठ  बंद पाईप टाकणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी 
M/S CHHOTELAL CHAUHAN (िन.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा 
हजार तीनशे चौस ) पे ा -३६.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .६,०२,३०१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-४६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/२०१४-
१५ मधील अ. .२७ अ वये, भाग .१४ िनगड  गावठाण व लगतचे र यांचे 
डांबर करणे करणे कामी M/S V.M. MATERE INFRASTRUCTURE (INDIA) PVT. 

LTD. (िन.र. . ९,३३,५१४/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे चौदा) 
पे ा -३.१० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,४९,८०४/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
 

 



 13 
 

वषय मांक-४७) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .७५ 
अ वये, भाग .३७ मधील लांडेवाड  झोपडप ट मधील थाप य वषयक कामांची 
देखभाल द ती करणेकामी मेु .बरखा ए टर ायजेस (िन.र. .९,३२,८४०/- (अ र  
र. .नऊ लाख ब ीस हजार आठशे चाळ स) पे ा ३४ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .६,१५,६७४/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा ू करारनामा क न घेणेत आला असुन एज सीस 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-४८) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .८ अ वये, 
भाग .३६ मधील शांतीनगर झोपडप ट मधील थाप य वषयक कामांची देखभाल 

द ती करणेकामी मेु .बरखा ए टर ायजेस (िन.र. .९,३२,८४०/- (अ र  र. .नऊ लाख 
ब ीस हजार आठशे चाळ स) पे ा ३४ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .६,१५,६७४/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असुन एज सीस कामाचा आदेश 

देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-४९) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .८० 
अ वये, भाग .४३ मधील सुभाषनगर झोपडप याम ये थाप य वषयक कामांची 
द ती करणेकामी मेु .प मीनी कं शन (िन.र. .९,३२,८४०/- (अ र  र. .नऊ लाख 
ब ीस हजार आठशे चाळ स) पे ा ४०.३३ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. . ५,५६,६२६/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहन यांचे बरोबर कामाचा ू करारनामा क न घेणेत आला असुन एज सीस कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-५०) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .४० 
अ वये, भाग .४३ मधील इं दरानगर झोपडप याम ये थाप य वषयक कामांची 
द ती करणेकामी मेु .प मीनी कं शन (िन.र. .९,३२,८४०/- (अ र  र. .नऊ लाख 
ब ीस हजार आठशे चाळ स) पे ा ४०.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. . ५,५०,४६९/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहन यांचे बरोबर कामाचा ू करारनामा क न घेणेत आला असुन एज सीस कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-५१) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .१३ 
अ वये, भाग .४५ मधील संजयगांधीनगर झोपडप याम ये थाप य वषयक 
कामांची द ती करणेकामी मेु .िस द क  लंबीग अँ ड ेनेज िस हल कॉ ॅ टर 
(िन.र. .९,३२,८४०/- (अ र  र. .नऊ लाख ब ीस हजार आठशे चाळ स) पे ा ३७.१० 
% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,८६,७५६/- पयत काम क न 
घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा ू करारनामा 
क न घेणेत आला असुन एज सीस कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-५२) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .३६ 
अ वये, भाग .२८ मधील यशवंतनगर झोपडप याम ये थाप य वषयक कामांची 
देखभाल व द तीु ची कामे करणेकामी मे.िस द क  लंबीग अँ ड ेनेज िस हल 
कॉ ॅ टर (िन.र. . ९,३२,८४०/- (अ र  र. .नऊ लाख ब ीस हजार आठशे चाळ स) 
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पे ा ३७.१० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,८६,७५६/- पयत 
काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा ू
करारनामा क न घेणेत आला असुन एज सीस कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५३) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .३ अ वये, 
भाग .३८ मधील व ठलनगर व आंबेडकरनगर झोपडप ट मधील थाप य वषयक 

कामांची देखभाल द तीु  करणेकामी मे.िस द क  लंबीग अँ ड ेनेज िस हल कॉ ॅ टर 
(िन.र. .९,३२,८४०/- (अ र  र. .नऊ लाख ब ीस हजार आठशे चाळ स) पे ा ३८.३८ 
% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,८०,२२६/- पयत काम क न 
घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा ू करारनामा 
क न घेणेत आला असुन एज सीस कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-५४) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .७९ 
अ वये, भाग .२९ मधील झोपडप ट तील इमारती व शौचालयाची देखभाल द ती ु
करणेकामी मे.िस द क  लंबीग अँ ड ेनेज िस हल कॉ ॅ टर (िन.र. .९,३३,५९०/- 
(अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे न वद) पे ा ३८.३८ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,७२,२७८/- पयत काम क न घे यास 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा ू करारनामा क न घेणेत 
आला असुन एज सीस कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-५५) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .२ अ वये, 
भाग .४३ मधील आदशनगर व इतर झोपडप याम ये थाप य वषयक कामांची 

द ती करणेकामी मेु .एम.बी.कं शन (िन.र. .९,३२,८४०/- (अ र  र. .नऊ लाख 
ब ीस हजार आठशे चाळ स) पे ा ३७.१० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .५,८६,७५६/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहन यांचे बरोबर कामाचा ू करारनामा क न घेणेत आला असुन एज सीस कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-५६) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .३२ 
अ वये, भाग .४२ मधील रमाबाईनगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामांची 
देखभाल व द तीु ची कामे करणेकामी मे.एम.बी.कं शन (िन.र. .९,३२,८४०/- 
(अ र  र. .नऊ लाख ब ीस हजार आठशे चाळ स) पे ा ३९.३९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,६५,३९४/- पयत काम क न घे यास 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा ू करारनामा क न घेणेत 
आला असुन एज सीस कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-५७) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .६१ 
अ वये, भाग .४५ मधील गणेशनगर व इतर झोपडप याम ये थाप य वषयक 
कामांची द तीची काु मे करणेकामी मे.एम.बी.कं शन (िन.र. .९,३२,८४०/- (अ र  
र. .नऊ लाख ब ीस हजार आठशे चाळ स) पे ा ३७.०१ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .५,८७,५९६/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा ू करारनामा क न घेणेत आला असुन 
एज सीस कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-५८) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .८२ 
अ वये, भाग .२९ मधील गवळ माथा झोपडप ट मधील थाप य वषयक कामांची 
देखभाल दु ती कामे करणेकामी मे. ीगणेश कं शन (िन.र. .९,३२,८४०/- (अ र  
र. .नऊ लाख ब ीस हजार आठशे चाळ स) पे ा ४०.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .५,५५,०४०/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाू चा करारनामा क न घेणेत आला असुन 
एज सीस कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-५९) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .६५ 
अ वये, भाग .२९ मधील खंडेव ती झोपडप ट मधील थाप य वषयक कामांची 
देखभाल द ती करणेकामी मेु . ीगणेश कं शन (िन.र. .९,३२,८४०/- (अ र  
र. .नऊ लाख ब ीस हजार आठशे चाळ स) पे ा ४०.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .५,५५,०४०/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचे बरोू बर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असुन 
एज सीस कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-६०) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .३९ 
अ वये, भाग .६२ मधील िलंबोरेव ती झोपडप ट मधील थाप य वषयक कामांची 
देखभाल द ती करणेकामी मेु . ीगणेश कं शन (िन.र. .९,३२,८४०/- (अ र  
र. .नऊ लाख ब ीस हजार आठशे चाळ स) पे ा ३६.९० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .५,८८,६२२/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन ू यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असुन 
एज सीस कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-६१) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .७१ 
अ वये, आनंदनगर, इं दरानगर, लालटोपीनगर, साईबाबानगर येथील झोपडप यामधील 
शौचालयाची देखभाल द ती करणेकामी मेु . वजय कं शन (िन.र. .९,३३,५९०/- 
(अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे न वद) पे ा ३६.९० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,८९,०९५/- पयत काम क न घे यास 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा ू करारनामा क न घेणेत 
आला असुन एज सीस कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-६२) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .६७ 
अ वये, भाग .२५ मधील साईबाबानगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामांची 
देखभाल द ती करणेकामी मेु . वजय कं शन (िन.र. .९,३२,८४०/- (अ र  र. .नऊ 
लाख ब ीस हजार आठशे चाळ स) पे ा ३३.३० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .६,२२,२०४/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहन यांचे बरोबर कामाचा ू करारनामा क न घेणेत आला असुन एज सीस कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-६३) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .६२ 
अ वये, भाग .६३ मधील हराबाई लांडगे झोपडप ट मधील थाप य वषयक कामांची 
देखभाल द ती करणेकामी मेु . वजय कं शन (िन.र. .९,३२,८४०/- (अ र  र. .नऊ 
लाख ब ीस हजार आठशे चाळ स) पे ा ३७.८० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .५,८०,२२६/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स 
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अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा ू करारनामा क न घेणेत आला असुन एज सीस 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-६४) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .७ अ वये, 
भाग .४२ अंतगत येणा या झोपडप यांम ये थाप य वषयक कामांची देखभाल व 

द तीु ची कामे करणेकामी मे. यकंटे रा कं शन (िन.र. .९,३२,८४०/- (अ र  
र. .नऊ लाख ब ीस हजार आठशे चाळ स) पे ा ३६.३६ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .५,८०,२२६/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा ू करारनामा क न घेणेत आला असुन 
एज सीस कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-६५) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .२१ 
अ वये, भाग .४३ मधील बलदेवनगर झोपडप याम ये थाप य वषयक कामांची 
देखभाल व द तीची करणेकामी मेु . यकंटे रा कं शन (िन.र. .९,३२,८४०/- 
(अ र  र. .नऊ लाख ब ीस हजार आठशे चाळ स) पे ा ४०.५० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,५५,०४०/- पयत काम क न घे यास 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा ू करारनामा क न घेणेत 
आला असुन एज सीस कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-६६) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .९ अ वये, 
भाग .४३ मधील महा मा गांधीनगर झोपडप याम ये थाप य वषयक कामांची 

द तीु  करणेकामी मे. यकंटे रा कं शन (िन.र. .९,३२,८४०/- (अ र  र. .नऊ 
लाख ब ीस हजार आठशे चाळ स) पे ा ३७.८० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .५,८०,२२६/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा ू करारनामा क न घेणेत आला असुन एज सीस 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-६७) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .१६ 
अ वये, भाग .२६ मधील काळभोरनगर येथील महा माफुलेनगर, मोहननगर 
झोपडप याम ये थाप य वषयक कामांची देखभाल द ती करणेकामी मेु .शाम यशवंत 
कांबळे (िन.र. . ९,३२,८४०/- (अ र  र. .नऊ लाख ब ीस हजार आठशे चाळ स) पे ा 
४० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,५९,७०४/- पयत काम क न 
घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा ू करारनामा 
क न घेणेत आला असुन एज सीस कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-६८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा ३२ वा वधापन दन द.११/१०/२०१४ रोजी साजरा 
कर यात येणार आहे. या वधापन दना िनिम  महापािलके या शासक य 
इमारतीम ये व वध काय मांचे आयोजन कर यात आलेले आहे. या काय मांतगत 
व वध डा पधा, फॅ सी ेस पधा, रागंोळ  पधा, सनई चौघडा वादन, खेळ रंगला 
पैठणीचा या काय मांचे मानधन अदा करणे, ले स बॅनर व व वध पधतील 
वजे यांकर ता पा रतो षकांसाठ  ब ीसे खरेद  याकर ता र. .१,३०,०००/- इतका खच 
अपे त आहे. यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक-६९) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .५६ अ वये, 
भाग .१ पीनगर तळवडे येथे च हाण व ती येथे डांबर  र ते आक मत र ते 

द तीची कामे तातड ने करणेकामी मेु .एच.सी.कटार या (िन.र. .९,२४,३२६/- (अ र  
र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे स वीस) पे ा ३.२४ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-७०) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .५४ अ वये, 

भाग .२८ येथे डांबर  र ते आक मत र ते द तीची कामे तातड ने करणेकामी ु
मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .९,२४,३६९/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे 
एकोणस र) पे ा ३.२४ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-७१) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .५३ अ वये, 
भाग .५ कुदळवाड  येथील औ ोिगक भागाम ये र ते वकसीत करणेकामी 

मे. ल सी क शन ा.िल. (िन.र. .९,२४,३२६/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस 
हजार तीनशे स वीस) पे ा ३.१० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-७२) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .४४ अ वये, 
भाग .३ िचखली येथे तातड ची र ता द तीची कामे करणेकामी मेु . ल सी 

क शन ा.िल. (िन.र. .९,२४,०४२/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार 
बेचाळ स) पे ा ३.१० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-७३) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .३८ अ वये, 
भाग .१ येथे डांबर  र ते, आक मत र ते द तीची कामे तातड ने करणेकामी ु

मे. ल सी क शन ा.िल. (िन.र. .९,२४,३२६/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस 
हजार तीनशे स वीस) पे ा ३.१० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-७४) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .४३ अ वये, 
भाग .४ मधील डांबर  र ते सु थतीत ठेव यासाठ  पॅचवक प दतीने डांबर करण 

करणेकामी मे. ल सी क शन ा.िल. (िन.र. .९,२४,३७०/- (अ र  र. .नऊ 
लाख चो वस हजार तीनशे स र) पे ा ३.१० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-७५) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .४९ अ वये, 
भाग .११ मधील र याची करकोळ द तीची कामे करणेकामी मेु . ह .एम. मातेरे 

इ ा चर ा.िल. (िन.र. .८,८९,७७८/- (अ र  र. .आठ लाख एकोणन वद 
हजार सातशे अ याह र) पे ा ३.१० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-७६) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .७८ अ वये, 
भाग .४ येथे डांबर  र ते द तीची कामे तातड ने करणेकामी मेु . ह .एम. मातेरे 
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इ ा चर ा.िल. (िन.र. .९,२४,३७०/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार 
तीनशे स र) पे ा २.९० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-७७) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .१० अ वये, 
भाग .३ येथे डांबर  र ते, आक मक र ते द तीची कामे करणेकामी ु

मे. ह .एम.मातेरे इ ा चर ा.िल. (िन.र. .९,२४,१७७/- (अ र  र. .नऊ लाख 
चो वस हजार एकशे स याह र) पे ा ३.०० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-७८) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .६८ अ वये, 
फ े ीय कायालय अंतगत िचखली तळवडे उप वभागातील इमारत शाळा व भाजी 
मंडई व जकात नाके इ.चे व ुतीकरण वषयक कामे करणेकामी मे. वमलाई 
इले क ल कॉप रेशन (िन.र. .६,८०,११७/- (अ र  र. .सहा लाख ऐंशी हजार एकशे 
सतरा) पे ा १९.८१ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-७९) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .६५ अ वये, 
फ े ीय कायालया अंतगत िनगड  गावठाण उप वभागातील आव यक ठकाणी 
दवाब ीची यव था करणेकामी मे. वमलाई इले क ल कॉप रेशन (िन.र. . 
६,९८,०२५/-  (अ र  र. .सहा लाख अ या नव हजार पंचवीस) पे ा १९.६३ %  

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

 

वषय मांक-८०) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .१६ 
अ वये, मनपा भवन उप वभागात व वध चौकात हायमा ट दवे बस वणेकामी 
मे.सुमी इले कल स हसेस (िन.र. .९,५२,०००/- (अ र  र. .नऊ लाख बाव न 
हजार) पे ा १५.१० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-८१) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .२१ 
अ वये, मनपा उप वभागात . .३८ नेह नगर येथील र यावर ल ट लाईटचे 
नुतनीकरण करणेकामी मे.सुमी इले कल स हसेस (िन.र. .९,४७,३०३/- (अ र  
र. .नऊ लाख स ेचाळ स हजार तीनशे तीन) पे ा १५.१० %  कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-८२) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .१४ 
अ वये, कासारवाड  उप वभागा अंतगत . .६२ मधील र यावर ल ट लाईटचे 
नुतनीकरण करणेकामी मे.ऐस पॅ मएटंर ायजेस (िन.र. .९,३२,६६३/- (अ र  र. . 
नऊ लाख ब ीस हजार सहाशे ेस ) पे ा १२.१० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-८३) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .१२ 
अ वये, . .६३ येथील दारकानगर , केशवनगर, गु नानक कॉलनी व वकास िम  
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मंडळ, कासारवाड  रे वेगट ते वसावा हॉटेल र यावर जुने दवे बदलून LED दवे 
बस वणेकामी मे.ऐस पॅ मएंटर ायजेस (िन.र. .९,६१,१२६/- (अ र  र. .नऊ लाख 
एकस  हजार एकशे स वीस) पे ा १४.३० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-८४) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .२५ 
अ वये, . .६२ मधील दापोड  उ डाणपुल ते डॉ.आंबेडकर पुतळा चौक या मु य 
र यावर ल दवे बदलून LED दवे बस वणेकामी मे.ऐस पॅ मएंटर ायजेस 
(िन.र. . ९,६१,०४२/- (अ र  र. .नऊ लाख एकस  हजार बेचाळ स) पे ा १०.२५ 
%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-८५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१०/२०१४-१५ मधील अ. .३ 
अ वये, वायसीएम णालयात व वध नवीन अंतगत वभागात उपकरणांकर ता 
व ुतीकरण व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.िम हर ए ट ायजेस (िन.र. . 
१२,१०,४२१/- (अ र  र. .बारा लाख दहा हजार चारशे एकवीस) पे ा २५.२० %  

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

 

वषय मांक-८६) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .१० 
अ वये, . .३९ संततुकारामनगर येथील मु य र यावर ल दवाब ीची यव थेचे 
नुतनीकरण करणेकामी मे. वमलाई इले.काप रेशन (िन.र. .९,५२,३३३/- (अ र  र. . 
नऊ लाख बाव न हजार तीनशे तेहतीस) पे ा १९.९९ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-८७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने दरवष माणे, िनगड  येथे सा ह यर  
लोकशा हर अ णाभाऊ साठे जयंती महो सव द.१/८/२०१४ ते ५/८/२०१४ या 
कालावधीत आयो जत करणेत आला आहे. या अतंगत आयो जत काय मा मधील 
या याते व कलाकारांचे मानधन, ब से, ले स बॅनर, मृतीिच हे, चहापान ना ा व 
भोजन यव था इ. कर ता थेट प तीने अंदाजे र. .७,३०,०००/- (अ र  र. . सात 
लाख तीस हजार) इतका खच अपे त आहे. या खचास काय र मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक-८८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .३ 
अ वये, कासारवाड  उप वभाग अंतगत जलतरण तलावाजवळ ल बँडिमंटन/टेिनस 
कोट क रता व ुत यव था करणेकामी मे. वमलाई इले.काप रेशन 
(िन.र. .१३,६३,४१३/- (अ र  र. .तेरा लाख ेस  हजार चारशे तेरा) पे ा १७.९२ 
%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-८९) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .१७ 
अ वये, सांगवी उप वभागातील भाग .५९ मधील दवाब ी यव थेचे नुतनीकरण 
करणेकामी मे.िमह र एं टर ायजेस (िन.र. .१५,१९,१६४/- (अ र  र. .पंधरा लाख 
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एकोणीस हजार एकशे चौस ) पे ा २५.२१ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-९०) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .१ अ वये, 
सांगवी उप वभागातील भाग .५८ मधील दवाब ी यव थेचे नुतनीकरण 
करणेकामी मे.िमह र एं टर ायजेस (िन.र. .१५,१९,१६४/- (अ र  र. .पंधरा लाख 
एकोणीस हजार एकशे चौस ) पे ा २५.२१ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-९१) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .४६ 
अ वये, भाग .२६ मधील काळभोरनगर मधील काळभोरनगर आकुड  येथील 
झोपडप ट  मधील इमारती व शौचालयाचे द तीची कामे करणेकामी मेु .शाम यशवंत 
कांबळे (िन.र. . ९,३३,५९०/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे न वद) पे ा 
४० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,६०,१५४/- पयत काम क न 
घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचे बरोबर कामाचा करारनामा 
क न घेणेत आला असुन एज सीस कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-९२) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .२६ 
अ वये, वॉड .५२ मधील काळाखडक झोपडप ट  मधील थाप य वषयक कामांची 
देखभाल द तीची कामे करणेकामी मेु .हर षकुमार रामदास गायकवाड 
(िन.र. .९,३२,८४०/- (अ र  र. .नऊ लाख ब ीस हजार आठशे चाळ स) पे ा ३८ % 

कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,७८,३६१/- पयत काम क न घे यास 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा ू करारनामा क न घेणेत 
आला असुन एज सीस कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-९३) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .५ अ वये, 
वॉड .५३ मधील हातोबानगर झोपडप ट  मधील थाप य वषयक कामांची देखभाल 
द ती करणेकामी मेु .हर षकुमार रामदास गायकवाड (िन.र. .९,३२,८४०/- (अ र  र. . 
नऊ लाख ब ीस हजार आठशे चाळ स) पे ा ३८ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .५,७८,३६१/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा ू करारनामा क न घेणेत आला असुन एज सीस 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-९४) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .५० 
अ वये, संतोषनगर झोपडप ट  मधील थाप य वषयक कामांची देखभाल द ती ु
करणेकामी मे.अिनकेत ए ट ायजेस (िन.र. .४,६३,६२१/- (अ र  र. .चार लाख ेस  
हजार सहाशे एकवीस) पे ा ३७.११ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२,९१,५७१/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असुन एज सीस कामाचा आदेश 

देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-९५) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .६९ 
अ वये, वॉड .२४ सुदशननगर झोपडप ट  मधील थाप य वषयक कामांची देखभाल 
द ती करणेकामी मेु .अिनकेत ए ट ायजेस (िन.र. .४,६३,६२१/- (अ र  र. .चार लाख 
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ेस  हजार सहाशे एकवीस) पे ा ३७.११ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .२,९१,५७१/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असुन एज सीस कामाचा आदेश 

देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-९६) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .३५ 
अ वये, उ ोगनगर झोपडप ट  मधील थाप य वषयक कामांची देखभाल द ती ु
करणेकामी मे.अ व कार कं शन (िन.र. .४,६३,६२१/- (अ र  र. .चार लाख ेस  
हजार सहाशे एकवीस) पे ा ३७.११ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२,९१,५७१/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असुन एज सीस कामाचा आदेश 

देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-९७) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .५२ 
अ वये, भाग .२७ मधील लालटोपीनगर झोपडप ट  म ये थाप य वषयक कामांची 
देखभाल द तीु ची कामे करणेकामी मे.अ व कार कं शन (िन.र. .९,३२,८४०/- 
(अ र  र. .नऊ लाख ब ीस हजार आठशे चाळ स) पे ा ४३.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,२२,४८४/- पयत काम क न घे यास 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा ू करारनामा क न घेणेत 
आला असुन एज सीस कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-९८) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .१२ 
अ वये, भाग .४२ मधील िनराधारनगर झोपडप या म ये थाप य वषयक 
कामांची देखभाल द तीची कामे करणेकामी मेु .अथव ए टर ायजेस 
(िन.र. .९,३२,८४०/- (अ र  र. .नऊ लाख ब ीस हजार आठशे चाळ स) पे ा ३७.५५ 
% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,८२,५५९/- पयत काम क न 
घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा ू करारनामा 
क न घेणेत आला असुन एज सीस कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-९९) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .११ अ वये, 
भाग .३७ मधील झोपडप ट तील इमारती व शौचालयाची देखभाल द ती करणेकामी ु

मे.आर.एस.जोगदंड (िन.र. .९,३३,५९०/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे 
न वद) पे ा ३९.०७ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,६८,८३६/- 
पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर ू
कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असुन एज सीस कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१००) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१४-१५ मधील अ. .१० 
अ वये, भाग .११ मधील संजयनगर झोपडप ट  म ये थाप य वषयक कामाचे 
द ती करणे कामी मेु . ड.एस.कुलकण  (िन.र. .९,८०,३६७/- (अ र  र. .नऊ लाख ऐंशी 
हजार तीनशे सदसु ) पे ा ३६.७७ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .६,१९,८८६/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असुन एज सीस कामाचा आदेश 

देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-१०१) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१४-१५ मधील अ. .८ अ वये, 
भाग .२७ मधील टार रबर झोपडप या मधील ना याची द ती ु करणेकामी 

मे. ड.एस.कुलकण  (िन.र. .१८,६६,६१०/- (अ र  र. .अठरा लाख सहास  हजार सहाशे 
दहा) पे ा ३७.७७ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,६१,५९१/- 
पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचे बरोबर 
कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असुन एज सीस कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१०२) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .२७ 
अ वये, भाग .२५ अंतगत येणा या झोपडप याम ये थाप य वषयक कामांची 
देखभाल द तीची कामे करणेकामी मेु . दपक बाळकृ ण जाधव (िन.र. .१४,८७,०३४/- 
(अ र  र. . चौदा लाख स याऐंशी हजार चौतीस) पे ा ३५.५० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,५९,१३७/- पयत काम क न घे यास 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा ू करारनामा क न घेणेत 
आला असुन एज सीस कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१०३) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .६६ 
अ वये, भाग .४३ मधील महा मागांधीनगर झोपडप याम ये थाप य वषयक 
कामांची द तीु  करणेकामी मे. यकंटे रा कं शन (िन.र. .९,३२,८४०/- (अ र  
र. .नऊ लाख ब ीस हजार आठशे चाळ स) पे ा ४०.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .५,५५,०४०/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा ू करारनामा क न घेणेत आला असुन 
एज सीस कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१०४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .२० अ वये, 
. .४७ काळेवाड  म ये राजवाडेनगर भागात पे ह ंग लॉक बस वणे व थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.सांडभोर क शन (िन.र. .२०,९९,४००/- (अ र  
र. . वीस लाख न या नव हजार चारशे) पे ा ४२.५१ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१२,६७,२९२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व  िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१०५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .१८ अ वये, 
. .४४ म ये ठक ठकाणी थाप य वषयक कामे करणे व पाईप टाकणेकामी 

मे.िशवकुमार क शन (िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास 
हजार सातशे) पे ा ४४.९२ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
१०,१२,५००/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-१०६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .२७ अ वये, 
. .४८ म ये ठक ठकाणी टॉम वॉटर ेनसाठ  पाईप टाकणेकामी मे.सांडभोर 

क शन (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा 
४१.५२% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,६०,०००/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१०७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .६८ अ वये, 
. .४८ तापक रनगर, ीनगर भागातील फुटपाथ, पाथवे पे ह ंग लॉक द ती व ु

देखभाल करणेकामी मे.के कमलेश (िन.र. .११,२०,४४८/- (अ र  र. .अकरा लाख 
वीस हजार चारशे आ ठेचाळ स) पे ा ४२.४१ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .६,७७,५२९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
 िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१०८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .३९ अ वये, 
. .४५ पंपर  वाघेरे येथील प रसरातील र यावर ल चेस, ख डे, चर खड मु म व 

बीबीएम प दतीने द ती करणेकामी मेु .के कमलेश (िन.र. .११,२०,४४८/- (अ र  
र. .अकरा लाख वीस हजार चारशे आ ठेचाळ स) पे ा ४३.२९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,६७,१७६/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१०९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .८ अ वये, 
. .५७ पंपळेगुरव म ये ठक ठकाणी र यालगत पावसाचे पा यासाठ  पाईप गटर 

करणेकामी मे.िशवकुमार क शन (िन.र. .१९,६०,७८४/- (अ र  र. .एकोणीस 
लाख साठ हजार सातशे चौ याऐंशी) पे ा ४४.११ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .११,५०,६७६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
 िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-११०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .६ अ वये, 
. .५४ वशालनगर पंपळे िनलख येथील कामठे आळ त पे ह ंग लॉकची कामे 
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करणेकामी मे.िशवकुमार क शन (िन.र. .२३,२४,९३०/- (अ र  र. .तेवीस 
लाख चो वस हजार नऊशे तीस) पे ा ४४.२१ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .१३,६१,९३२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
 िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१११) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .४८ अ वये, 
. .४५ पंपर  वाघेरे भागातील फुटपाथ, पाथवे पे ह ंग लॉक द ती व देु खभाल 

करणेकामी मे.िशवकुमार क शन (िन.र. .११,२०,४४८/- (अ र  र. .अकरा लाख 
वीस हजार चारशे आ ठेचाळ स) पे ा ४५.०१ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .६,४६,९४१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
 िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-११२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .३५ अ वये, 
. .५६ वैदव ती भागातील फुटपाथु , पाथवे पे ह ंग लॉक द ती व देखभाल ु

करणेकामी मे.के कमलेश (िन.र. .११,२०,४४८/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार 
चारशे आ ठेचाळ स) पे ा ४४.११ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. . ६,५७,५२९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-११३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .३२ अ वये, 
. .४४ अशोक िथएटर भागातील फुटपाथ, पाथवे पे ह ंग लॉक द ती व ु

देखभाल करणेकामी मे.के कमलेश (िन.र. .११,२०,४४८/- (अ र  र. .अकरा लाख 
वीस हजार चारशे आ ठेचाळ स) पे ा ४२.४१ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .६,७७,५२९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
 िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-११४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .३ अ वये, 

. .४८ मधील द  कॉलनी व प रसरात पावसाळ  गटससाठ  पाईप टाकणे व इतर 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.िशवकुमार क शन (िन.र. .९,१०,३६४/- 

(अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस ) पे ा ४३.४८ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,४०,२६५/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
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िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 
वषय मांक-११५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१३-१४ मधील अ. .११ 

अ वये, भोसर  भाग .३० च पाणी वसाहत मधील र यावर ल काश यव थेचे 
नुतनीकरण व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.येस पॅझम एंटर ायजेस (िन.र. . 
९,३३,४८७/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार चारशे स याऐंशी) पे ा १३.७५ 
%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-११६) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१३-१४ मधील अ. .१५ 

अ वये, भाग .२९ इं ायणीनगर प रसरात व वध चौकात हायमा ट दवे बस वणे 
कामी म.ेयेस पॅझम एंटर ायजेस (िन.र. .७,४६,९०९/- (अ र  र. .सात लाख 
शेहेचाळ स हजार नऊशे नऊ) पे ा १५.०१ %  कमी सुधार त) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-११७) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१३-१४ मधील अ. .१६ 

अ वये, दघी भाग .३१ व वध चौकात हायमा ट दवे बस वणेकामी मे.येस 
पॅझम एंटर ायजेस (िन.र. .५,६०,२१३/- (अ र  र. .पाच लाख साठ हजार दोनशे 

तेरा) पे ा १६.२७ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-११८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१३-१४ मधील अ. .२०  

अ वये, भोसर  वभागातील उजाबचती अंतगत हायमा ट द यां या फट ंग बदलणे 
कामी मे.येस पॅझम एंटर ायजेस (िन.र. .३,७३,३८७/- (अ र  र. .तीन लाख 
याह र हजार तीनशे स याऐंशी) पे ा १९.६२ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-११९) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१३-१४ मधील अ. .२३ 

अ वये, च होली गावठाणात व वध चौकात हायमा ट दवे बस वणेकामी मे.येस 
पॅझम एंटर ायजेस (िन.र. .३,७३,४६५/- (अ र  र. .तीन लाख याह र हजार 

चारशे पास ) पे ा १५.०० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-१२०) मनपा या व तु मु य कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१३-१४ मधील अ. .१७ 

अ वये, . .६, ७ व ३१ येथील हायमा ट द यां या उजाबचती अंतगत फट ंग 
बदलणेकामी मे.येस पॅझम एंटर ायजेस (िन.र. .३,७३,४१०/- (अ र  र. .तीन 
लाख याह र हजार चारशे दहा) पे ा २०.११ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-१२१) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१२/२०१३-१४ अ. .१८ अ वये, 
. .२७ मोरवाड  येथील सो. हे. दवे काढून LED दवे बस वणेकामी मे.यश 

इले ोलाइन (िन.र. .११,४३,८४०/- (अ र  र. .अकरा लाख ेचाळ स हजार आठशे 
चाळ स) पे ा ७.१३ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१२२) मनपा या ड े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .६५ अ वये, 
भाग .४४ मधील पवना समाचार ग ली व प रसरात थाप य वषयक कामे 

करणेकामी मे.शेख मुसा शेख मुनीर (िन.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख 
दोनशे ऐंशी) पे ा ४६.९६ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१२३) मनपा या ड े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .१३ अ वये, 
भाग .४५ पंपर  वाघेरे येथील र यावर ल ख यांची हॉटिम स प दतीने 

द तीची कामे करणेकामी मेु .अजवानी इ ा. ा.िल. (िन.र. .९,१०,३६४/- (अ र  
र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस ) पे ा २.९० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१२४) मनपा या ड े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .११ अ वये, 
भाग .४८ मधील नखातेनगर व प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी 

मे.अजवानी इ ा. ा.िल. (िन.र. . ७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी) 
पे ा २.८० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१२५) मनपा या ड े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .१८ अ वये, 
भाग .४८ मधील वृंदावन कॉलनी व प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी 

मे. ल सी क शन ा.िल. (िन.र. . ७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे 
ऐंशी) पे ा ३.०० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१२६) मनपा या ड े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .३४ अ वये, 
भाग .४६ वजयनगर येथील र यावर ल ख यांची हॉटिम स प दतीने द ती ु

करणेकामी मे. ल सी क शन ा.िल. (िन.र. . ९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ 
लाख दहा हजार तीनशे चौस ) पे ा ३.०० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१२७) मनपा या ड े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .२४ अ वये, 
भाग .५४ पंपळे िनलख येथील र यावर ल ख यांची हॉटिम स प दतीने 

द तीु ची कामे करणेकामी मे. ल सी क शन ा.िल. (िन.र. .९,१०,३६४/- 
(अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस ) पे ा ३.०० %  कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१२८) मनपा या ड े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .७० अ वये, 
भाग .५७ पंपळेगुरव येथील मनपाचे व वध इमारती संडास मुता या इ. 
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करकोळ द ती व देखभालीची कामे ु करणेकामी मे.ड  ड  क शन 
(िन.र. .९,३३,७०७/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात) पे ा 
४४.०० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१२९) मनपा या ड े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .७३ अ वये, 
भाग .४३ जजामाता हॉ पीटल भागामधील घटाची करकोळ द तीची कामे ु

करणेकामी मे.ड  ड  क शन (िन.र. .८,७२,३१६/- (अ र  र. .आठ लाख बहा र 
हजार तीनशे सोळा) पे ा ४४.०० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१३०) मनपा या ड े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .२१ अ वये, 
भाग .४३ जजामाता हॉ पीटल भागामधील मशानभुमीची करकोळ द तीची ु

कामे करणेकामी मे.ड  ड  क शन (िन.र. .८,८४,९८३/- (अ र  र. .आठ लाख 
चौ याऐंशी हजार नऊशे याऐंशी) पे ा ४४.०० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-१३१) मनपा या ड े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१४-१५ मधील अ. .२ अ वये, 

भाग .५५ पंपळे स दागर व रहाटणी येथील र यांची हॉटिम स प दतीने 
द ती करणेकामी मेु .एच.सी.कटा रया (िन.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख 
दोनशे ऐंशी) पे ा २.०० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१३२) मनपा या ड े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .५५ अ वये, 
भाग .४८ तापक रनगर, ीनगर येथील र यावर ल ख यांची हॉटिम स प दतीने 

द तीु ची कामे करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया (िन.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ 
लाख दहा हजार तीनशे चौस ) पे ा ३.१० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१३३) मनपा या ड े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .४२ अ वये, 
भाग .४७ काळेवाड  येथील र यावर ल ख यांची हॉटिम स प दतीने द तीची ु

कामे करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया (िन.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा 
हजार तीनशे चौस ) पे ा ३.१० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१३४) मनपा या ड े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .३७ अ वये, 
भाग .५५ पंपळे स दागर येथील र यावर ल ख यांची हॉटिम स प दतीने 

दु तीची कामे करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया (िन.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ 
लाख दहा हजार तीनशे चौस ) पे ा ३.१० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१३५) मनपा या ड े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .५३ अ वये, 
भाग .४८ मधील िशवराजनगर व प रसरात थाप य वषयक कामे करणेकामी 

मे. ट.एँ ड जे इ ा चर (िन.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे 
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ऐंशी) पे ा ४७.७० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१३६) मनपा या ड े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .१४ अ वये, 
भाग .५५ पंपळे स दागर मधील वाहतुक वषयक करकोळ द ती व ु

देखभालीची कामे करणेकामी मे. ट.एँ ड जे इ ा चर (िन.र. .९,१०,३६४/- 
(अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस ) पे ा ४९.०५ %  कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१३७) मनपा या ड े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .४७ अ वये, 
भाग .५७ पंपळे गुरव येथील व वध ठकाणी थाप य वषयक करकोळ 

द ती व देखभालीची ु कामे करणेकामी मे.साई भा क शन 
(िन.र. .९,३३,७०७/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात) पे ा 
४६.०९ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१३८) मनपा या ड े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .५४ अ वये, 
भाग .४७ काळेवाड  येथील र यावर ल चर ख यांची खड मु माने बीबीएम 

प दतीने द तीची कामे करणेु कामी मे.साई भा क शन (िन.र. .९,१०,३६४/- 
(अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस ) पे ा ४६.०४ %  कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१३९) मनपा या ड े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .२३ अ वये, 
भाग .५७ पंपळे गुरव येथे सारथी हे प लाईन व वेब पोटल वर ल ा  त ार स 

अनुस न करकोळ द ती व देखभालीची कामे करणेकामी मेु .साई भा क शन 
(िन.र. .९,३३,७०७/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात) पे ा 
४५.०९ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१४०) मनपा या ड े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .६७ अ वये, 
भाग .५७ पंपळे गुरव येथील थाप य वषयक करकोळ द ती व देखभालीची ु

कामे करणेकामी मे.साई भा क शन (िन.र. .९,३३,७०७/- (अ र  र. .नऊ 
लाख तेहतीस हजार सातशे सात) पे ा ४५.४५ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१४१) मनपा या ड े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .१९ अ वये, 
भाग .५६ वैदव ती येथील मनपाचे व वध इमारती संडास मुता या इु . करकोळ 

द ती व ु देखभालीची कामे करणेकामी मे.साई भा क शन (िन.र. .९,१०,३६४/- 
(अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस ) पे ा ४६.०४ %  कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-१४२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२५/२०१४-१५ मधील अ. .१२ अ वये, 
. .४३ पंपर नगर येथे मशानभमीची नुतनीकरण व सुधारणा कामे करणेकामी 

मे. ी कं शन (At per Estimate) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
२२,६९,८०१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 (िन.र. .२२,६९,८०१/- (अ र  र. .बावीस लाख एकोणस र हजार आठशे एक)) 
 

वषय मांक-१४३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .५२ अ वये, 
. .४४ अशोक िथएटर येथील प रसरातील र यावर ल चेस, ख डे, चर हॉटिम स 

प दतीने द त करणेकामी मेु .अजवानी इं ा. ा.ली. (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  
र. . चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा ३.३३ % कमी) (सुधा रत)  या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१४,२१,६१७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व  िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१४४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .६४ अ वये, 
. .५४ पंपळे िनलख येथील प रसरातील र यावर ल चेस, ख डे, चर हॉटिम स 

प दतीने द त करणेकामी मेु .अजवानी इं ा. ा.ली. (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  
र. . चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा ३.१० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१४,२५,०००/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१४५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/२०१४-१५ मधील अ. .२० अ वये, 
. .५७ पंपळे गुरव भागातील फुटपाथ, पाथवे पे ह ंग लॉक द ती व देखभाल ु

करणेकामी मे.साई भा क शन (िन.र. .११,२०,४४८/- (अ र  र. .अकरा लाख 
वीस हजार चारशे आ ठेचाळ स) पे ा ४९.०५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .५,९९,४१२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
 िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१४६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .६९ अ वये, 
. .४४ मधील मनपा ाथिमक शाळेची व मनपा इमारतीची रंगरंगोट ची कामे 

करणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.बरखा एंटर ायजेस 
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(िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सातशे) पे ा ३७.०० 
% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,५८,०८८/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१४७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .७० अ वये, 
. .४६ म ये काळेवाड  मधील ड .पी.व नॉन ड पी र याचे हॉटिम स प दतीने 

डांबर करण करणेकामी मे.अजवानी इं ा. ा.ली. (िन.र. .२२,८७,२८५/- (अ र  र. . 
बावीस लाख स याऐंशी हजार दोनशे पं याऐंशी) पे ा ३.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२३,२९,६००/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१४८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .२३ अ वये, 
पंपर  वाघेरे . .४५ मधील मनपा या इमारतींची थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.एस.ड .अजवानी (िन.र. .२३,१०,९२४/- (अ र  र. .तेवीस लाख दहा 
हजार नऊशे चो वस) पे ा ३०.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. . १६,९८,५२९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१४९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .३१ अ वये, 
. .४४ मधील ओपन लॉन व प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी मे.अजवानी 

इं ा. ा.ली. (िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सातशे) 
पे ा ३.२० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१७,७९,४११/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१५०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .६० अ वये, 
. .४५ म ये संडास मुता यांची थाप य वषयक कामे करणेकामी 

मे.एस.ड .अजवानी (िन.र. .१३,४४,५३८/- (अ र  र. .तेरा लाख च वेचाळ स हजार 
पाचशे अडोतीस) पे ा ३०.२७ % कमी) (सुधा रत दर) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
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मंजूर दराने र. .९,८४,४२४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
 िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसलु करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१५१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .६३ अ वये, 
. .५४ वशालनगर पंपळेिनलख येथील र ते वषयक कामे करणेकामी मे. ह .एम. 

मातेर इं ा. ा.ली. (िन.र. .२१,००,८४०/- (अ र  र. .एकवीस लाख आठशे 
चाळ स) पे ा ३.१० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२१,३७,५००/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१५२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .४ अ वये, 
. .५४ वशालनगर पंपळेिनलख येथील गणेशनगर प रसरातील र यांचे 

डांबर करण करणेकामी मे.अजवानी इं ा. ा.ली. (िन.र. .२१,००,८४०/- (अ र  
र. .एकवीस लाख आठशे चाळ स) पे ा ३.१० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .२१,३७,५००/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
 िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
 

                                                                                                    
          नगरसिचव 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
        पंपर  - ४११ ०१८ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/१६६०/२०१४ 

दनांक - २६/०९/२०१४ 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव 

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
 
 
 
 


