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िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका, 
िपंपरी-४११ ०१८. 
नगरसिचव कायार्लय, 
बमांक-नस/७/कािव/ १२७४/२०१२ 
िदनांक- १/११/२०१२ 

 
ूित, 
 मा............................................, 
 सदःय, ःथायी सिमती, 
 िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका, 
 िपंपरी-४११ ०१८.  

 
िवषय- िपंपरी िचचंवड महानगरपािलकेच्या मा.ःथायी सिमतीची सभा 
 िदनांक ६/११/२०१२ रोजी आयोिजत केले बाबत.... 

 
महोदय/महोदया, 
 

िपंपरी िचचंवड महानगरपािलकेच्या मा.ःथायी सिमतीची सा ाहीक सभा 
मगंळवार, िदनांक ६/११/२०१२ रोजी दपारी ु ३.00 वा. महानगरपािलकेच्या ूशासकीय 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचिं पवळे सभागहृात आयोिजत करणेत आली आहे. 
सोबत सभेची कायर्पिऽका जोडली आहे. सभेस आपण उपिःथत रहावे, ही िवनतंी. 

 
 

 
आपला िव ासू, 

 

 
 

ूत- १)  सवर् संबंिधत शाखाूमुख व शाखािधकारी 
 २)  कायार्लयीन नोटीस बोडर् 
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िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका, िपंपरी-४११ ०१८. 

मा.ःथायी सिमती 
कायर्पिऽका बमांक-३१ 

िदनांक-  ६.११.२०१२         वेळ-  दपारी ु ३.00 वाजता 
 

िपंपरी िचचंवड महानगरपािलकेच्या मा.ःथायी सिमतीची सा ाहीक सभा 
मगंळवार, िदनांक ६/११/२०१२ रोजी दपारी ु ३.00 वा. महानगरपािलकेच्या ूशासकीय 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचिं पवळे सभागहृात आयोिजत करणेत आली आहे. 
सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

अ) िदनांक २५/१०/२०१२ रोजी झालेल्या सभेचा (कायर्पिऽका बमांक-२९)  
सभावृ ांत कायम करणे. 

ब) िदनांक ३०/१०/२०१२ रोजी झालेल्या सभेचा (कायर्पिऽका बमांक-३०)  
सभावृ ांत कायम करणे. 

 

िवषय बमांक- १) मनपाच्या उ ान िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-२०१३ अन्वये, 
वकृ्षसवंधर्न िवभागासाठी वकृ्षसंरक्षक लोखंडी िपंजरे खरेदी करणेकामी 
मे.रेखा इंिजिनअरींग (िन.र.रू.४१,६१,५००/- [र.रू.एक्केचाळीस लाख 
एकस  हजार पाचशे] पेक्षा २१.०९ % जाःत) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

   (िदनांक ६/११/२०१२ चे सभेत घेणेचे िनणर्याूमाणे) 
 

िवषय बमांक- २) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.७७ अन्वये, िपंपरीवाघेरे ूभाग ब.७४ मधील वैभवनगर व 
इतर भागातील नवीन रःते हॉटिमक्स पध्दतीने डांबरीकरण 
करणेकामी मे.ठाकुर इंृाूोजेक्टस ूा.िल. (िन.र.रू.२३,३४,२२९/- 
[र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे एकोणतीस] पेक्षा ३.०० % 
कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.२३,७७,४१२/- 
पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, 
लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये 
कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 
(िदनांक ६/११/२०१२ चे सभेत घेणेचे िनणर्याूमाणे) 
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िवषय बमांक- ३) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१० अन्वये, ूभाग ब.८९ मधील सन ७० ते २६ या डी.पी. 
रःत्याचे हॉटिमक्स चेनेज ० ते ५०० मी पयत डांबरीकरण करणे 
कामी मे.अजवानी इंृाःशक्टर ूा.िल. (िन.र.रू.४६,६७,७४३/- 
[र.रू. शेहेचाळीस लाख सदस  हजार सातशे ऽेचाळीसु ] पेक्षा २.२५ 
% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.४७,९०,८५५/- 
पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, 
लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये 
कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेबाबत िवचार 
करणे. 

 (िदनांक ६/११/२०१२ चे सभेत घेणेचे िनणर्याूमाणे) 
 

िवषय बमांक- ४) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.११ अन्वये, वॉडर् ब.२४ इंिायणीनगर मधील नाल्यावर चतैन्य 
पाकर् च्या मागे व कमर्वीर सोसायटी जवळ सी.डी.वकर्  बांधणेकामी 
मे.एन.जी.पडवळ (िन.र.रू.७४,६९,६५०/- [र.रू.चौ-याह र लाख 
एकोणस र हजार सहाशे पन्नास] पेक्षा १.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.७७,६४,७०१/- पयत काम 
करून घेणेस तसेच िनयमानसुार व िनिवदेतील िनिवदा अटी ूमाणे 
डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या 
बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार 
फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस 
अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता ू
देणेबाबत िवचार करणे. 

 (िदनांक ६/११/२०१२ चे सभेत घेणेचे िनणर्याूमाणे) 
 

िवषय बमांक- ५) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.८१ अन्वये, जलके्षऽ ब.ड/१५ िपंपरीवाघेरे पाण्याच्या टाक्यांना 
रंगसफेदी व ःथापत्य िवषयक कामे करणेकामी मे.शुभम उ ोग 
(िन.र.रू.७,४३,५९८/- [र.रू.सात लाख ऽेचाळीस हजार पाचशे 
अठ्ठ्यान्नव] पेक्षा २३.४० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन 
करणे. 

 (िदनांक ६/११/२०१२ चे सभेत घेणेचे िनणर्याूमाणे) 
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िवषय बमांक- ६) मनपाचे िबडा िवभागासाठी लॉकसर् खरेदीकामी ई-िन.ब.१/१२-१३ 
अन्वये लघु म िनिवदाकार मे.रेखा इंिजिनअिरंग वक्सर्, मोहननगर, 
िचचंवड-१९. यांचे लॉकसर्चे दर एकूण र.रू.८,४९,६९५/- [र.रू.आठ 
लाख एकोणपन्नास हजार सहाशे पंच्यान्नव] िःवकृत करून, 
करारनामा करून पुरवठा आदेश िनगर्त केलेला असल्याने 
ूःतुतकामी केलेल्या सिंवदेची मािहती अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ७) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.५७ अन्वये, वॉडर् ब.७२ मधील मनपा इमारतीची रंगरंगोटी व 
इतर ःथापत्य िवषयक दरुःतीची कामे करणेकामी मेु .ौीगणेश 
कन्ःशक्शन (िन.र.रू.९,३२,९०३/- [र.रू.नऊ लाख ब ीस हजार 
नऊशे तीन] पेक्षा ३६.९६ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन 
करणे. 

 

िवषय बमांक- ८) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.७५ अन्वये, िपंपरीवाघेरे ूभाग ब.७४ मनपा इमारती सडंास 
ब्लॉक मतुा-यांची ःथापत्य िवषयक दरुःतीु  करणेकामी मे.ौीगणेश 
कन्ःशक्शन (िन.र.रू.८,४०,२९७/- [र.रू.आठ लाख चाळीस हजार 
दोनशे सत्यान्नव] पेक्षा ३६.९६ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ९) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१५ अन्वये, वॉडर् ब.७२ मधील गटसर् पेव्हींग ब्लॉक व इतर 
ःथापत्य िवषयक दरुःतीु  करणेकामी मे.ौीगणेश कन्ःशक्शन 
(िन.र.रू.९,३२,९०३/- [र.रू.नऊ लाख ब ीस हजार नऊशे तीन] पेक्षा 
३६.९६ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश 
देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- १०) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.३१ अन्वये, िपंपरीवाघेरे ूभाग ब.७४ मधील बंद पाईप गटर, 
पेव्हींग ब्लॉक व इतर ःथापत्य िवषयक दरुःती करणेकामी ु
मे.ौीगणेश कन्ःशक्शन (िन.र.रू.८,४०,२९७/- [र.रू.आठ लाख 
चाळीस हजार दोनशे सत्यान्नव] पेक्षा ३६.९६ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 
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िवषय बमांक- ११) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१२ अन्वये, वॉडर् ब.७२ मधील नव्याने ताब्यात आलेले रःते 
व चर डब्ल्य.ूबी.एम.पध्दतीने खडीकरण करणेकामी मे.ौीगणेश 
कन्ःशक्शन (िन.र.रू.९,३३,६८३/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार 
सहाशे याऐंशी] पेक्षा ३६.९६ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन 
करणे. 

 

िवषय बमांक- १२) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.८२ अन्वये, ूभाग ब.८९ मध्ये रःता खोदाईचे चर भरणे 
कामी मे.एन एन िशंगाडे (िन.र.रू.८,८६,९८७/- [र.रू.आठ लाख 
शहाऐंशी हजार नऊशे सत्याऐंशी] पेक्षा ३३.३३ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- १३) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.९९ अन्वये, थेरगांव वॉडर् ब.८३ मधील कैलासनगर, सायव्हर 
कॉलनी व इतर पिरसरात रःत्यांची दरुःती करणेकामीु  मे.एन एन 
िशंगाडे (िन.र.रू.९,३३,६८३/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार सहाशे 
याऐंशी] पेक्षा ३३.५० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून 
कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- १४) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.८३ अन्वये, िपंपरी वाघेरे ूभाग ब.७३ मधील मनपा इमारती, 
सडंास ब्लॉक मुता-याची ःथापत्य िवषयक दरुःतीची कामे करणे ु
कामी मे.शुभम उ ोग (िन.र.रू.८,४०,२९७/- [र.रू.आठ लाख 
चाळीस हजार दोनशे सत्यान्नव] पेक्षा ३०.०६ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- १५) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.३२ अन्वये, काळेवाडी वॉडर् ब.८० मध्ये िकरकोळ दरुःती व ु
देखभालीची कामे करणेकामी मे.व्ही.के.एंटरूायझेस (िन.र.रू. 
८,८६,९८७/- [र.रू.आठ लाख शहाऐंशी हजार नऊशे सत्याऐंशी] पेक्षा 
३०.५० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश 
देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 
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िवषय बमांक- १६) मा.मिहला व बाल कल्याण सिमती सभा िदनांक २५/१०/२०१२ 
ठराव ब.२७ नसुार, महानगरपािलकेच्या मिहला व बालकल्याण 
योजने मधील िदपावली िनिम  ूःतावात नमदु आठ िठकाणी 
आठवडा बाजाराचे आयोजन करण्यास व त्याकिरता ूत्येकी पन्नास 
ःटॉल उभारणेकामी येणा-या खचार्स मान्यता देणेबाबत िवचार 
करणे. 

 

िवषय बमांक- १७) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अमखु्यालय/HO/१/ 
२०१२-१३ मधील अ.ब.३४ अन्वये, मोहननगर वॉडर् ब.४० मधील 
जून्या मनपा शाळा इमारतीचे नुतनीकरण करणेकामी मे.िूझम 
एन्टरूायजेस (िन.र.रू.११,२०,०००/- [र.रू.अकरा लाख वीस हजार] 
पेक्षा १५.३५. % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू. 
९,९५,४८४/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िनिवदेमधील िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही 
मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- १८) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२/२०१३ 
मधील अ.ब.६९ अन्वये, ू.ब.३१ मधील इमारतीची िकरकोळ 
दरुःतीची कामे व रंगरंगोटी अनषुंिगक कामे करणे ु (नवीन ू.ब. 
३९) कामी मे.ूमोद लआमण कु-ड (िन.र.रू.८,४०,१००/- [र.रू.आठ 
लाख चाळीस हजार शंभर] पेक्षा १७.१७ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- १९) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२/१३ मधील 
अ.ब.१५० अन्वये, ूभाग ब.२३ वॉ.ब.६५ िचचंवडमध्ये वॉडर्ःतरीय 
कामे करणेकामी मे.भालेराव कन्ःशक्शन (िन.र.रू.५,६०,२२४/- 
[र.रू.पाच लाख साठ हजार दोनशे चोिवस] पेक्षा २८.२८ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २०) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२/२०१३ 
मधील अ.ब.४५ अन्वये, ूभाग ब.४० खराळवाडी येथे िठकिठकाणी 
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मािहतीदशर्क फलक रःत्यासाठी थमार्प्लॉःट पेन्ट मारणे, खुच्यार् 
बसिवणे इ.ःथापत्य िवषयक कामे करणे (जुना ू.ब.३३) कामी 
मे.देव कन्ःशक्शन (िन.र.रू.८,३९,५०१/- [र.रू.आठ लाख 
एकोणचाळीस हजार पाचशे एक] पेक्षा २८.९७ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २१) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२/२०१३ 
मधील अ.ब.३४ अन्वये, ूभाग ब.४० खराळवाडी येथील बालभवन 
पिरसरात फुटपाथ दरुःत करणे व ःथापत्य िवषयक सुधारणांची व ु
दरुःतीची ु कामे करणे (जुना ू.ब.३३) कामी मे.देव कन्ःशक्शन 
(िन.र.रू.८,३९,९५०/- [र.रू.आठ लाख एकोणचाळीस हजार नऊशे 
पन्नास] पेक्षा ३२.३७ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून 
कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २२) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२/२०१३ 
मधील अ.ब.५१ अन्वये, ूभाग ब.४० खराळवाडी मधील बालभवन 
इमारतीची ःथापत्य िवषयक सुधारणांची व दरुःतीु ची कामे करणे 
(जुना ू.ब.३३) कामी मे.देव कन्ःशक्शन (िन.र.रू.८,३९,५०५/- 
[र.रू.आठ लाख एकोणचाळीस हजार पाचशे पाच] पेक्षा २८.९७ % 

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत 
आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २३) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२/२०१३ 
मधील अ.ब.२१ अन्वये, ू.ब.४० खराळवाडी महाजन हॉःपीटल व 
कामगार नगर मधील रःत्याचे साईटप टी व टेंचसचे खडीकरण व 
डांबरीकरण करणे (जुना ू.ब.३३) कामी मे.देव कन्ःशक्शन 
(िन.र.रू.८,३९,५००/- [र.रू.आठ लाख एकोणचाळीस हजार पाचशे] 
पेक्षा २६.२७ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा 
आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २४) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२/२०१३ 
मधील अ.ब.२६ अन्वये, ूभाग ब.४० खराळवाडी येथील कामगार 
नगर मधील गणपती मदंीर पिरसरात ःथापत्य िवषयक सुधारणांची 
व दरुःतीची कामे करणेु  (जुना ू.ब.३३) कामी मे.देव कन्ःशक्शन 
(िन.र.रू.८,३९,९५०/- [र.रू.आठ लाख एकोणचाळीस हजार नऊशे 
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पन्नास] पेक्षा ३१.२७ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून 
कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २५) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२/२०१३ 
मधील अ.ब.५७ अन्वये, ूभाग ब.१८ वॉडर् ब.५६ िकवळे 
िवकासनगर भागातील नाल्यांची दरुःती करणेकामी मेु .शुभौी 
कन्ःशक्शन (िन.र.रू.७,४५,०००/- [र.रू.सात लाख पंचेचाळीस 
हजार] पेक्षा ३४.८७ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून 
कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २६) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२/२०१३ 
मधील अ.ब.१०८ अन्वये, ूभाग ब.१८ वॉडर् ब.५६ िकवळे 
िवकासनगर मध्ये ःथापत्य िवषयक कामे करणेकामी मे.शुभौी 
कन्ःशक्शन (िन.र.रू.७,४५,०००/- [र.रू.सात लाख पंचेचाळीस 
हजार] पेक्षा ३१.८७ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून 
कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २७) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२/२०१३ 
मधील अ.ब.७८ अन्वये, ूभाग ब.१८ वॉडर् ब.५७ िकवळे मध्ये 
ःथापत्य िवषयक कामे करणेकामी मे.शुभौी कन्ःशक्शन (िन.र.रू. 
७,४५,०००/- [र.रू.सात लाख पंचेचाळीस हजार] पेक्षा ३३.८७ % 

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत 
आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २८) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२/२०१३ 
मधील अ.ब.७ अन्वये, ूभाग ब.१८ वॉडर् ब.५६ िकवळे 
िवकासनगर भागात पेव्हींग ब्लॉक बसिवणेकामी मे.शुभौी 
कन्ःशक्शन (िन.र.रू.७,४५,०००/- [र.रू.सात लाख पंचेचाळीस 
हजार] पेक्षा ३४.९७ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून 
कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २९) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२/२०१३ 
मधील अ.ब.४६ अन्वये, वॉडर् ब.३१ मधील रःत्यांचे शेंचेस खड्डे व 
चर खडीमरुुमाने बुजवून BBM पध्दतीने डांबरीकरण करणेकामी 
मे.व्यकंटे रा कन्ःशक्शन (िन.र.रू.८,४०,२००/- [र.रू.आठ लाख 
चाळीस हजार दोनशे] पेक्षा ३३.९० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
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करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ३०) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२/२०१३ 
मधील अ.ब.२३ अन्वये, ू.ब.३९ जुना वॉडर् ब.३२ संततुकाराम 
नगर येथील रःत्यावरील शेंचेस दरुःतीची कामे करणेकामी ु
मे.व्यकंटे रा कन्ःशक्शन (िन.र.रू.७,२८,२००/- [र.रू.सात लाख 
अठ्ठावीस हजार दोनशे] पेक्षा ३०.९० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ३१) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२/२०१३ 
मधील अ.ब.१०३ अन्वये, ू.ब.२१ दळवीनगर मधील खड्डे बीबीएम 
WBM पध्दतीने करणेकामी मे.व्यंकटे रा कन्ःशक्शन (िन.र.रू. 
७,४४,६०६/- [र.रू.सात लाख चव्वेचाळीस हजार सहाशे सहा] पेक्षा 
३०.९० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश 
देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ३२) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२/२०१३ 
मधील अ.ब.१५७ अन्वये, ूभाग ब.४१ गांधीनगर येथील कमर्वीर 
हौ.सोसायटी पिरसरात फुटपाथ दरुःत करणे व ःथापत्य िवषयक ु
सधुारणांची व दरुःतीची कामे करणे ु (जुना ूभाग ब.३३) कामी 
मे.उपेंि कन्ःशक्शन (िन.र.रू.८,३९,५५७/- [र.रू.आठ लाख 
एकोणचाळीस हजार पाचशे स ावन्न] पेक्षा २७.७२ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ३३) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२/२०१३ 
मधील अ.ब.५२ अन्वये, ू.ब.२० वॉ.ब.६० िचंचवडेनगर मधील 
रःते खडीमुरुमाचे करणेकामी मे.व्यंकटे रा कन्ःशक्शन (िन.र.रू. 
७,४५,०००/- [र.रू.सात लाख पंचेचाळीस हजार] पेक्षा ३०.९० % 

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत 
आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ३४) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२/२०१३ 
मधील अ.ब.१५२ अन्वये, ूभाग ब.१८ वॉ.ब.५६ िकवळे 
िवकासनगर शाळा इमारतीची व देखभालीचे िकरकोळ दरुःतीची ु
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कामे करणेकामी मे.बरखा इंटरूायझेस (िन.र.रू.७,४५,०००/- 
[र.रू.सात लाख पंचेचाळीस हजार] पेक्षा २३.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ३५) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२/२०१३ 
मधील अ.ब.१२८ अन्वये, ूभाग ब.२३ वॉ.ब.६६ केशवनगर मध्ये 
ःथापत्य िवषयक देखभाली व व सधुारणांची कामे करणेकामी 
मे.बरखा इंटरूायझेस (िन.र.रू.७,४५,०९८/- [र.रू.सात लाख 
पंचेचाळीस हजार अठ्ठ्यान्नव] पेक्षा २८.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ३६) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२/२०१३ 
मधील अ.ब.१२० अन्वये, िचचंवड वॉ.ब.६४ मधील शाळा इमारतीची 
दरुःती व देखभाल व ःथापत्य सधुारणांची िवषयक कामे करणे ु
कामी मे.बरखा इंटरूायझेस (िन.र.रू.८,४०,३३६/- [र.रू.आठ लाख 
चाळीस हजार तीनशे छ ीस] पेक्षा २३.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ३७) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२/२०१३ 
मधील अ.ब.१२६ अन्वये, ू.ब.२४ वॉ.ब.६७ रामकृंण मोरे 
ना यगहृ ूभागांतगर्त वॉडर्ःतरीय कामे करणेकामी मे.रोशनाई 
कन्ःशक्शन (िन.र.रू.५,६०,१३०/- [र.रू.पाच लाख साठ हजार एकशे 
तीस] पेक्षा २८.५० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून 
कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ३८) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२/२०१३ 
मधील अ.ब.१०० अन्वये, ूभाग ब.४१ गांधीनगर मधील भागवत 
गीता मदंीर व कमर्वीर हौ.सोसायटी पिरसरात रःत्याचे साईडप टी 
शेंचेसचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे (जुना ूभाग ब.३३) कामी 
मे.एन.एन.िशंगाडे (िन.र.रू.८,३९,५००/- [र.रू.आठ लाख 
एकोणचाळीस हजार पाचशे] पेक्षा २३.५० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 
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िवषय बमांक- ३९) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२/२०१३ 
मधील अ.ब.९७ अन्वये, ूभाग ब.२३ वॉडर् ब.६६ केशवनगर मध्ये 
आवँयकतेूमाणे पावसाळी गटर करणे व इंटरलॉकींग ब्लॉक 
बसिवणेकामी मे.बरखा इंटरूायझेस (िन.र.रू.७,४५,०९८/- [र.रू. 
सात लाख पंचेचाळीस हजार अठ्ठ्यान्नव] पेक्षा २८.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ४०) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२/२०१३ 
मधील अ.ब.१२५ अन्वये, ूभाग ब.२२ वॉ.ब.६४ िचंचवड गावठाणा 
मध्ये वॉडर्ःतरीय कामे करणेकामी मे.बरखा इंटरूायझेस (िन.र.रू. 
५,६०,२२४/- [र.रू.पाच लाख साठ हजार दोनशे चोवीस] पेक्षा 
२८.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश 
देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ४१) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२/२०१३ 
मधील अ.ब.२९ अन्वये, ू.ब.२३ (वॉ.ब.६६) केशवनगर मध्ये 
भीमनगर ल ढेनगर भागात ःथापत्य िवषयक कामे करणेकामी 
मे.सदुाम बी.गंुड कन्ःशक्शन (िन.र.रू.७,४५,०९८/- [र.रू.सात लाख 
पंचेचाळीस हजार अठ्ठ्यान्नव] पेक्षा ३४.१८ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ४२) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२/२०१३ 
मधील अ.ब.४ अन्वये, ू.ब.२२ (वॉ.ब.६४) िचंचवडगावठाण मध्ये 
ःथापत्य िवषयक देखभाली व सधुारणांची कामे करणेकामी 
मे.सदुाम बी.गंुड कन्ःश.(िन.र.रू.७,४५,०९८/- [र.रू.सात लाख 
पंचेचाळीस हजार अठ्ठ्यान्नव] पेक्षा ३४.१८ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ४३) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२/२०१३ 
मधील अ.ब.८ अन्वये, ू.ब.२३ (वॉ.ब.६६) केशवनगर रःत्याचे 
साईडप टी शेंचेस प टी शेंचेस बॉसकट खड्डे इ.चे खडीकरण BBM 
करणेकामी मे.सदुाम बी.गंुड कन्ःशक्शन (िन.र.रू.७,४५,०९८/- 
[र.रू.सात लाख पंचेचाळीस हजार अठ्ठ्यान्नव] पेक्षा ३४.१८ % 
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कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत 
आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ४४) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२/२०१३ 
मधील अ.ब.२ अन्वये, ू.ब.१९ (वॉ.ब.५९) वाल्हेकरवाडी ते रावेत 
रःत्यापासून पंपींग ःटेशनपयतचा रःता खडीमुरुमाचा करणेकामी 
मे.सदुाम बी.गंुड कन्ःशक्शन (िन.र.रू.७,४५,०९५/- [र.रू.सात लाख 
पंचेचाळीस हजार पंच्यान्नव] पेक्षा ३४.१८ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ४५) मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१२ अन्वये, वॉडर् ब.१३ गुळवेवःती ःथापत्य िवषयक सुधारणा 
कामे करणेकामी मे.शुभौी कन्ःशक्शन (िन.र.रू.९,२५,४३६/- [र.रू. 
नऊ लाख पंचवीस हजार चारशे छ ीस] पेक्षा २३.७२ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ४६) मनपाच्या जकात, लेखा व मोरवाडी आय.टी.आय. िवभागासाठी 
आवँयक ०३ नग २० KVA UPS िनिवदेतील लघु म िनिवदाकार 
मे.मोनाचर् टेक्नॉलॉजी, पुणे यांचेकडन लघु म िनिवदा दराने रू .रू. 
१०,७६,७९३/- [र.रू.दहा लाख शहा र हजार सातशे यान्नव] मध्ये 
खरेदी करणेकामी करण्यात आलेल्या करारनाम्याचे अवलोकन 
करणे. 

 

िवषय बमांक- ४७) मनपाचे यशवंतराव चव्हाण रू णालयाकरीता ७७४४ नग बेडिशट व 
३५२ नग मशेॅसेस (गादी) खरेदीकामी ई-िन.स.ुब.१७/२-१२-१३ 
अन्वये लघु म िनिवदाकार मे.ौी.दगार् िसलेक्शन थेरगांव यांचे उ  ु
बेडिशटचे दर एकूण र.रू.११,८०,९६०/- व मे.ःटार फॅॄीक्स, िनगडी 
यांचे उ  मॅशेसेस (गादी) चे दर एकूण र.रू.९,०७,८०८/- मध्ये 
करारनामा करून पुरवठा आदेश िनगर्त करणेस व ूःतुतकामी 
येणा-या खचार्स मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- ४८) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.४ अन्वये, जलके्षऽ ब.ड/१ वाकड पिरसरात पाणीपुरवठा 
िवषयक िकरकोळ दरुःतीची ु कामे करणेकामी मे.ौी कॉन्शॅक्टर 
(िन.र.रू.७,४७,४८४/- [र.रू.सात लाख स ेचाळीस हजार चारशे  
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चौ-याऐंशी] पेक्षा २३.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन 
करणे. 

 

िवषय बमांक- ४९) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.२० अन्वये, जलके्षऽ ब.ड/८ िपंपळेिनलख पिरसरात 
पाणीपुरवठा िवषयक िकरकोळ दरुःतीची कामे करणेकामी मेु .ौी 
कॉन्शॅक्टर (िन.र.रू.७,४७,४८४/- [र.रू.सात लाख स ेचाळीस हजार 
चारशे  चौ-याऐंशी] पेक्षा २३.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ५०) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१ अन्वये, जलके्षऽ ब.ड/१२ िपंपळेगुरव पिरसरात पाणीपुरवठा 
िवषयक िकरकोळ दरुःतीची काु मे करणेकामी मे.भ ी एंटरूायझेस 
(िन.र.रू.७,४५,४८९/- [र.रू.सात लाख पंचेचाळीस हजार चारशे  
एकोणनव्वद] पेक्षा १८.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन 
करणे. 

 

िवषय बमांक- ५१) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.७१ अन्वये, जलके्षऽ ब.ड/९ िपंपळेसौदागर पिरसरात 
पाणीपुरवठा िवषयक िकरकोळ दरुःतीची कामे करणेकामी मेु .भ ी 
एंटरूायझेस (िन.र.रू.७,४७,४८४/- [र.रू.सात लाख स ेचाळीस 
हजार चारशे चौ-यांऐशी] पेक्षा १८.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ५२) मनपाच्या िव तु िवभागाकडील िन.नो.ब.४/१२/१३ मधील अ.ब.१७ 
अन्वये, सन २०१२-१३ मध्ये मनपाच्या क ूभागांतगर्त िवकिसत 
असणा-या उ ानातील िदव्यांची व अनुषंिगक िव ुत सािहत्यांची 
वािषर्क देखभाल व दरुःती करणेकामी मेु .कमल इलेक्शीकल 
एन्टरूायझेस (िन.र.रू.९,७५,८३६/- [र.रू.नऊ लाख पंच्याह र 
हजार आठशे छ ीस] पेक्षा ३३.०१ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 
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िवषय बमांक- ५३) मनपाच्या िव तु िवभागाकडील िन.नो.ब.४/१२/१३ मधील अ.ब.१८ 
अन्वये, सन २०१२-१३ मध्ये मनपाच्या ब ूभाग कायर्के्षऽातील 
उ ानात आवँयकतेनसुार निवन पंप बसिवणे व उ ानातील पंपाची 
देखभाल व दरुःती करणेकामी मेु .अथवर् इलेिक्शकल सिव्हर्सेस 
(िन.र.रू.९,५२,३६३/- [र.रू.नऊ लाख बावन्न हजार तीनशे ऽेस ] 
पेक्षा २७.७२ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा 
आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ५४) पाणीपुरवठा िवभागात नव्याने २५ किन  अिभयतंा रुजू झाले 
आहेत. शहराच्या पाणीपुरवठ्याचे समम मािहती होण्यासाठी 
शहराच्या पाणीपुरवठ्याचा मखु्य ोत असलेले पवना धरण, पॉवर 
हाऊस, पवना नदीचा उगम त्याचूमाणे शहराच्या पाणीपुरवठ्या 
साठीचा पयार्यी ोत होऊ शकणारे आिंा धरण, भामा आसखेड 
धरण, त्याूमाणे पाण्याच्या मखु्य जलवािहच्या त्याूमाणे भांडप ू
येथील बहृमुबंई महापािलकेच्या सवार्त मोठ्या जलशुध्दीकरण 
ूकल्पाचे कामकाज दाखिवण्यासाठी सदर िठकाणी पाहणी दौरा 
आयोिजत करण्यात आला होता. सदर ूिशक्षण दौ-यासाठी मे.रामा 
टसर् अणँ्ड शॅव्हल्स यांचे वाहन िदवसभरासाठी भाड्याने घेतले असनू ू
एकूण तीनही ूिशक्षण दौ-याचा खचर् र.रू.१९,८३४/- [र.रू.एकोणीस 
हजार आठशे चौतीस] झाला आहे. सदरचा खचर् कायर्कारी अिभयतंा 
यांनी ःवःत केला असल्याने सदरच्या खचार्स तसेच खचर् 
पाणीपुरवठा िवभागाचे २०१२-१३ च्या अदंाजपऽकात ूिशक्षणा 
अंतगर्त खचर् करणेस मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- ५५) करआकारणी व करसकंलन िवभागास सन २०१२-१३ साठी ठरवून 
िदलेले उि  पुणर् करणेकिरता िमळकतकर वसूलीकामी िशल्लक 
वसलूीचा कालावधी िवचारात घेता व िनिवदा ूिबयेसाठी लागणारा 
कालावधी िवचारात घेऊन १५ िवभागीय कायार्लयांकिरता ःवतंऽ ८ 
वाहने भाडेतत्वावर िनिवदा न मागिवता व करारनामा न करता 
मा.ूादेिशक पिरवहन ूािधकरण, पुणे यांच्या िद.१२.३.२००४ च्या 
बैठकीतील मजुंर दरानुसार खाजगी वाहने भाडेतत्वावर घेणेस व 
त्यासाठी येणा-या ूत्यक्ष खचार्ची िबले अदा करणेस तसेच वाहन 
भाड्याने घेणे या लेखािशषर्काकडे करसकंलन िवभागाकडील सन 
२०१२-१३ मधील ःथायी आःथापना या लेखािशषर्कावर उपलब्ध 
असणा-या तरतुदीमधनू २०,००,०००/- तरतूद वगर् करणेस मान्यता 
देणेबाबत िवचार करणे. 
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िवषय बमांक- ५६) ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) 
अन्वये लेखापिरक्षण िवभागातील िद.१.१०.१२ ते ७.१०.१२ अखेर 
सपंणा-या आठवड्याचा मा.मखु्यलेखापिरक्षक यांनी ब. 
मलेुप/१/कािव/८५/२०१२ िद.२९.१०.१२ अन्वये पाठिवलेला 
सा ािहक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ५७) ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) 
अन्वये लेखापिरक्षण िवभागातील िद.८.१०.१२ ते १४.१०.१२ अखेर 
सपंणा-या आठवड्याचा मा.मखु्यलेखापिरक्षक यांनी ब. 
मलेुप/१/कािव/८६/२०१२ िद.२९.१०.१२ अन्वये पाठिवलेला 
सा ािहक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ५८) ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) 
अन्वये लेखापिरक्षण िवभागातील िद.१५.१०.१२ ते २१.१०.१२ अखेर 
सपंणा-या आठवड्याचा मा.मखु्यलेखापिरक्षक यांनी ब. 
मलेुप/१/कािव/८७/२०१२ िद.२९.१०.१२ अन्वये पाठिवलेला 
सा ािहक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ५९) अपंग व्य ींना चलन वलन सािहत्य खरेदी िन.स.ुब.५/१२-१३ 
अन्वये ूा  लघु म िनिवदाधारक मे.ूाईम सिजर्कल्स अणँ्ड फामार् 
यांचेकडन िनिवदेतील आयटम बू .१, २, ३, ४ व ६ चे सािहत्य 
खरेदीस व त्याकामी येणारा खचर् र.रू.३,२२,७००/- व मे.ऑिःटन 
हेल्थ केअर यांचेकडन िनिवदेतील आयटम बू .५ चे सािहत्य खरेदीस 
व त्याकामी येणारा खचर् र.रू.१०,२८५/- चे खचार्स व त्यांचे बरोबर 
करारनामा करणेस मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- ६०) मनपाचे रू णालयांत बािलका जन्मोत्सवाकिरता परुवठा केलेल्या 
२८० बाळंतिवडा कपडे सचंाचे एकूण िबल र.रू.५२,०८०/- [र.रू. 
बावन्न हजार ऐंशी] माऊली मिहला बचतगट, यमनुानगर, िनगडी 
यांना अदायगीकामीचे खचार्स व याबाबतची िबले नागरवःती िवकास 
योजना िवभागाकडील उपलब्ध तरतूदीमधून खच  टाकणेस मान्यता 
देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- ६१) औ ोिगक ूिशक्षण कें ि, मोरवाडी येथील ूःतावात नमुद केलेल्या 
अन.ुब.१ ते ९ मानधनावरील िनदेशक कमर्चा-यांना मा.उच्च 
न्यायालय यांच्या आदेशास अधीन राहन व माू .कायदा सल्लागार 
यांच्या अिभूायानसुारिद.१६/११/१२ रोजी एक िदवस सेवाखंड देवून 
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िद.१७/११/१२ ते १६/५/१३ पयत सहा मिहने कालाविधकिरता र.रू. 
८,०००/- एकिऽत मानधनावर हंगामी िनयु ी देणेस मान्यता 
देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- ६२) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.६५ अन्वये, वॉडर् ब.२४ मधील रःते डांबरीकरण करणेकामी 
मे.व्ही.एम.मातेरे इंृाःशक्चर (इंिडया) ूा िल (िन.र.रू. 
१८,६७,४१०/- [र.रू.अठरा लाख सदस  हजार चारशे दहाु ] पेक्षा 
३.०० % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू. 
१९,०१,९५७/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे 
डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या 
बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार 
फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस 
अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने ू
त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ६३) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.७१ अन्वये, वॉडर् ब.९ बो-हाडेवाडी िवनायकनगर व 
पिरसरातील रःते डांबरीकरण करणेकामी मे.व्ही.एम.मातेरे 
इंृाःशक्चर (इंिडया) ूा िल (िन.र.रू.२४,९२,०९१/- [र.रू.चोिवस 
लाख ब्यान्नव हजार एक्यान्नव] पेक्षा ३.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजूर दराने रू .रू.२५,३८,१९५/- पयत काम 
करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या 
ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ६४) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.३७ अन्वये, वॉडर् ब.१७ सणँ्डिवक कॉलनी मधील अतंगर्त 
रःत्याचे डांबरीकरण करणेकामी मे.व्ही.एम.मातेरे इंृाःशक्चर 
(इंिडया) ूा िल (िन.र.रू.२४,९९,६०२/- [र.रू.चोिवस लाख 
नव्यान्नव हजार सहाशे दोन] पेक्षा ३.०० % कमी) या ठेकेदाराकडन ू
िनिवदा मजूंर दराने र.रू.२५,४५,८४५/- पयत काम करून घेणेस 
तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही 
मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट 
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कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

िवषय बमांक- ६५) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.७४ अन्वये, वॉडर् ब.१०० कासारवाडी येथील भिगरथ 
कॉम्प्लेक्स पिरसरात पेव्हींग ब्लॉक व िकरकोळ दरुःती कामे करणे ु
कामी मे.ए आर नायड ू (िन.र.रू.२२,४०,८९९/- [र.रू.बावीस लाख 
चाळीस हजार आठशे नव्यान्नव] पेक्षा ३०.१० % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१६,४४,७०८/- पयत काम 
करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या 
ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

िवषय बमांक- ६६) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.११/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.३ अन्वये, वॉडर् ब.३० नेहरूनगर येथील ःमशानभमूी, मःुलीम 
दफनभमूी िलगंायत दफनभूमी मधील ःथापत्य िवषयक कामे 
करणेकामी मे.गौरव असोिसए स (िन.र.रू.१८,६७,३२५/- [र.रू. 
अठरा लाख सदस  हजार तीनशे पंचवीसु ] पेक्षा २९.९७ % कमी) 
या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१३,७३,०७२/- पयत 
काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड 
या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

िवषय बमांक- ६७) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.११/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१६ अन्वये, वॉडर् ब.३० मधील नाल्याचे काम करणेकामी 
मे.भगवंत कन्ःशक्शन (िन.र.रू.२४,२९,५०५/- [र.रू.चोिवस लाख 
एकोणतीस हजार पाचशे पाच] पेक्षा ३१.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१७,३४,९२२/- पयत काम 
करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या 
ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट 
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कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

िवषय बमांक- ६८) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.३३ अन्वये, वॉडर् ब.९ बो-हाडेवाडी ूािधकरण सेक्टर ब.३ व 
७ मध्ये फुटपाथ करणेकामी मे.एस डी दौंडकर (िन.र.रू. 
१८,६७,४१०/- [र.रू.अठरा लाख सदस  हजार चारशे दहाु ] पेक्षा 
१८.८१ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू. 
१५,९१,९५८/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे 
डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या 
बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार 
फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस 
अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामाू  करून घेणेत आला असल्याने 
त्याचे अवलोकन करणे. 

िवषय बमांक- ६९) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१ अन्वये, वॉडर् ब.१३ रःत्याच्या कडेने पेव्हींग ब्लॉक बसिवणे 
व दरुःती करणेकामी मेु .चौधरी कन्ःशक्शन (िन.र.रू. १८,६७,६०८/- 
[र.रू.अठरा लाख सदस  हजार ु सहाशे आठ] पेक्षा १५.४५ % कमी) 
या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू. १६,५८,०१६/- पयत 
काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड 
या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

िवषय बमांक- ७०) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.४८ अन्वये, वॉडर् ब.२३ गुळेवःती पेव्हींग ब्लॉक फुटपाथ 
करणेकामी मे.चौधरी कन्ःशक्शन (िन.र.रू.१४,९०,२५८/- [र.रू.चौदा 
लाख नव्वद हजार दोनशे अठ्ठावन्न] पेक्षा १६.१० % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१३,१२,८४३/- पयत काम 
करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या 
ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
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त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ७१) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.३२ अन्वये, वॉडर् ब.९३ सांगवी गंगानगर भागाची फुटपाथ 
दरुःतीचे कामे करणेकामी मेु .साईूभा कन्ःशक्शन (िन.र.रू. 
१९,३६,५०८/- [र.रू.एकोणीस लाख छ ीस हजार पाचशे आठ] पेक्षा 
३०.०६ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदाू  मजूंर दराने र.रू. 
१४,२२,११३/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे 
डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या 
बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार 
फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस 
अिधन राहून त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने 
त्याचे अवलोकन करणे. 

िवषय बमांक- ७२) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१०३ अन्वये, थेरगांव वॉडर् ब.८२ मध्ये द नगर व इतर 
भागात ःथापत्य िवषयक दरुःतीची कामे ु करणेकामी मे.सोहम 
एंटरूायजेस (िन.र.रू.२०,२९,७८७/- [र.रू.वीस लाख एकोणतीस 
हजार सातशे सत्याऐंशी] पेक्षा २८.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडन ू
िनिवदा मंजूर दराने र.रू.१५,१३,४१९/- पयत काम करून घेणेस 
तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही 
मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

िवषय बमांक- ७३) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.८ अन्वये, ूभाग ब.८९ मध्ये बंद पाईप पावसाळी गटर 
करणे, इंटरलॉकींग ब्लॉक बसिवणे व इतर ःथापत्य िवषयक कामे 
करणेकामी मे.साईूभा कन्ःशक्शन (िन.र.रू.२१,२३,१९५/- [र.रू. 
एकवीस लाख तेवीस हजार एकशे पंच्यान्नव] पेक्षा २७.९९ % 
कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदाू  मजूंर दराने र.रू.१६,०५,३५८/- 
पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, 
लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये 
कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहून 



 20

त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

िवषय बमांक- ७४) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.९३ अन्वये, ूभाग ब.८८ येथे िठकिठकाणी ःथापत्य िवषयक 
कामे करणेकामी मे.साईूभा कन्ःशक्शन (िन.र.रू.२०,२९,८६४/- 
[र.रू.वीस लाख एकोणतीस हजार आठशे चौस ] पेक्षा २१.२२ % 
कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१६,७९,०८३/- 
पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, 
लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये 
कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

िवषय बमांक- ७५) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.९५ अन्वये, ूभाग ब.९७ मधील रःत्यांचे हॉटिमक्स पध्दतीने 
डांबरीकरण करणेकामी मे.व्ही.एम.मातेरे इंृा. (इं) ूा िल (िन.र.रू. 
१८,६७,४१४/- [र.रू.अठरा लाख सदस  हजार चारशे चौदाु ] पेक्षा 
३.०० % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू. 
१९,०१,९६१/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे 
डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या 
बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार 
फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस 
अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने ू
त्याचे अवलोकन करणे. 

 
िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका, 
िपंपरी-४११ ०१८. 
नगरसिचव िवभाग, 
बमांक- नस/७/कािव/१२७४/२०१२ 

िदनांक- १/११/२०१२ 
िटप- ूःतुत कायर्पिऽकेवरील िवषयांची िवषयपऽे (डॉकेटस)् नगरसिचव 

कायार्लयात वाचणेसाठी ठेवणेत आलेली आहेत. 


