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             वषय – िन वदा भरणेस तीन वषाकर ता ितबंध करणेबाबत. 
                     (मे.ए.आर.भ डवे िन.नो. .१/७२/२०१४-१५ अ. .२१) 
आदेश, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन वदा वाचले .१ अ वये ई- 
टड रंग दारे िस द कर यात आले असता ा  िन वदामधील लघु म ठेकेदार मे. ए.आर.भ डवे यांचा सवात कमी 
दर अस यामुळे यांची िन वदा वकृत करणेत आली होती. तथापी मे.ए.आर.भ डवे यांनी वाचले . २चे अजा वये 
बांधकाम यवसाय े ाम ये काम कर यास सु वात केली अस यामुळे सदरचे काम कर यास तयार नसलेबाबत 
कळ वले आहे. यामुळे िन वदा अट  शत चा भंग केला आहे. सदरची बाब यो य नसुन महापािलकेचे आिथक 
नुकसान करणार  व मनपाचे वकास कामात अडथळा आणणार  आहे. यामुळे असे ठेकेदार मनपाचे िन वदा येत 
समा व  होवु नयेत यासाठ  यांना िन वदा येत भाग घेणेस ितबंध करणे आव यक आहे. 

सबब उपरो  बाबी वचारात घेता मी आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका पंपर  १८  या आदेशा वये 
वषयां कत नो. .१/७२/२०१४-१५ मधील काम .२१ हे र  क न याकामापोट  मे.ए.आर.भ डवे यांनी भरलेली 
बयाणा EMDT24061456732 दं24/6/2014 र कम र. . ९,३३०/- ज  क न मनपा कोषागरात जमा कर यास व 
मनपा कड ल कोणतेह  िन वदा कामे पुढ ल तीन वषासाठ  मे.ए.आर.भ डवे यांना देणेत येऊ नये याबाबत या 
आदेशा वये मा यता देत आहे. 
 

सह /- 
आयु  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -१८. 

( थळ तीवर मा आयु सो यांची वा र  असे) 
                                                .          

ती – मे.ए.आर.भ डवे, भ डवे व ती रावेत 

त- १.लेखा वभाग मु य कायालय, 
    २.सव वभाग मखु   

          २/-मा हतीसाठ  व पुढ ल कायवाह कामी सादर 
 
                                                            सह /- 
                                                     े य अिधकार   

                                               ब े य कायालय िचचंवड-३३. 


