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िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका, 
िपंपरी-४११ ०१८. 
नगरसिचव कायार्लय, 
बमांक-नस/७/कािव/८५७/२०१२ 
िदनांक- १३/०९/२०१२ 

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

 
िवषय- िपंपरी िचचंवड महानगरपािलकेच्या मा.ःथायी सिमतीची सभा 
 िदनांक १८/०९/२०१२ रोजी आयोिजत केले बाबत.... 

 
महोदय/महोदया, 
 

िपंपरी िचचंवड महानगरपािलकेच्या मा.ःथायी सिमतीची सा ाहीक सभा 
मगंळवार, िदनांक १८/०९/२०१२ रोजी दपारी ु 3.00 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 ास,ू 

 

 
 
 

ू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-२४ 
िदनांक-  १८.०९.२०१२        वेळ-  दपारी ु 3.00 वाजता 

 

िपंपरी िचचंवड महानगरपािलकेच्या मा.ःथायी सिमतीची सा ाहीक सभा 
मगंळवार, िदनांक १८/०९/२०१२ रोजी दपारी ु 3.00 वा. महानगरपािलकेच्या ूशासकीय 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचिं पवळे सभागहृात आयोिजत करणेत आली आहे. 
सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

िदनांक ११/०९/२०१२ रोजी झालेल्या सभेचा (कायर्पिऽका बमांक-२३) 
सभावृ ांत कायम करणे. 

 

िवषय बमांक- १) मनपाच्या िविवध िवभागासाठी आवँयक ५०० नग टोनर ब.०५ †ê 
िनिवदाकार मे.फॅन्सी कॉम्प्यटुसर् अँन्ड पेरीफेरल्स यांचेकडन दर ू
र.रू.४,१३५/- ूती नग ूमाणे ५०० नग टोनर र.रू.२०,६७,५००/- 
मध्ये खरेदी करणेत आलेले करारनाम्याचे अवलोकन करणे. 

 (िदनांक १८/०९/२०१२ चे सभेत घेणेचे िनणर्याूमाणे) 
 

िवषय बमांक- २) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.२३ अन्वये, ूभाग ब.१०५ बोपखेल मधील ःमशानभमूी 
जवळील िवकास आराखड्यातील रःता खडीमरुुमाने िवकसीत 
करणेकामी मे.ओंकार कन्ःशक्शन (िन.र.रू.५६,०१,६१७/- [र.रू. 
छपन्न लाख एक हजार सहाशे सतरा] पेक्षा १८.३३ % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मजुंर दराने रु .रू.४८,०३,५८३/- पयत काम 
करून घेणेस तसेच िनयमानसुार व िनिवदेतील िनिवदा अटीूमाणे 
डांबर, िसमेंट, लोखंड या तीनही मटेिरयलच्या िनधार्रीत केलेल्या 
बेसीक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार 
फरकाची रक्कम अदा/वसलू करणे बधंनकारक राहील या अटी 
अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता ू
देणेबाबत िवचार करणे. 

 (िदनांक १८/०९/२०१२ चे सभेत घेणेचे िनणर्याूमाणे) 
 

िवषय बमांक- ३) मे.ौीयश सेल्स & सिव्हर्सेस कॉप रेशन यांनी कमी करून िदलेल्या 
दरांनसुार ूःतावा सोबतच्या ूपऽ अ मधील लेबर चाजस व ूपऽ 
ब मधील ःपेअर पा सर् च्या दराूमाणे मनपाच्या वापरातील 
वाहनांवरील हैसोिलक यंऽणा दरुःतीकामी तीन वष कालावधीकरीता ु
(सन २०१२ ते २०१५) करारनामा करून मे.ौीयश सेल्स & सिव्हर्सेस 
कॉप रेशन यांची एजन्सी िनि त करणेस व हैसोिलक यऽंणांच्या 
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दरुःतीकामी ूत्यक्ष येणाढया खचार्ु स मान्यता देणेबाबत िवचार 
करणे. [िनिवदा र.रू.२७,००,०००/-] 

 (िदनांक १८/०९/२०१२ चे सभेत घेणेचे िनणर्याूमाणे) 
 

िवषय बमांक-  ४) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.२८ अन्वये, वॉडर् ब.१४ सदगरुूनगर येथे िविवध िठकाणी 
पेव्हींग ब्लॉक व इतर ःथापत्य िवषयक कामे करणेकामी मे.ओकंार 
कन्ःशक्शन (िन.र.रू.३७,२९,०६१/- [र.रू.सदोतीस लाख एकोणतीस 
हजार एकस ] पेक्षा १५.६३ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा ु
मजुंर दराने र.रू.३३,०३,५१९/- पयत काम करून घेणेस तसेच 
िनयमानसुार व िनिवदेतील िनिवदा अटीूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड 
या तीनही मटेिरयलच्या िनधार्रीत केलेल्या बेसीक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसूल करणे बधंनकारक राहील या अटी अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 (िदनांक १८/०९/२०१२ चे सभेत घेणेचे िनणर्याूमाणे) 
 

िवषय बमांक- ५) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.६७ अन्वये, वॉडर् ब.१२ चढहोली येथील बडवःती 
खडकवालसलावःती रःत्यावर सी.डी.बांधणेकामी मे.धने र 
कन्ःशक्शन (िन.र.रू.२४,९९,९६६/- [र.रू.चोवीस लाख नव्यान्नव 
हजार नऊशे सहास ] पेक्षा १३.१० % कमी) या ठेकेदाराकडन ू
िनिवदा मजूंर दराने र.रू.२२,८१,०९४/- 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. 

 (िदनांक १८/०९/२०१२ चे सभेत घेणेचे िनणर्याूमाणे) 
 

िवषय बमांक- ६) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.३० अन्वये, वॉडर् ब.१२ चढहोली येथील चढहोली ते दाभाडेवःती 
रःत्यावर दाभाडेवःती जवळ सी.डी.बांधणेकामी मे.धने र 
कन्ःशक्शन (िन.र.रू.१८,६६,८६९/- [र.रू.अठरा लाख सहास  हजार 
आठशे एकोणस र] पेक्षा १२.३० % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा ू
मजूंर दराने र.रू.१७,१९,१०६/- पयत काम करून घेणेस तसेच 
िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या 
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िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली 
वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा / वसलु करणे 
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा ू
करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 (िदनांक १८/०९/२०१२ चे सभेत घेणेचे िनणर्याूमाणे) 
 

िवषय बमांक- ७) ौी.अिनल सखाराम खैरे यांची १ िदवस सेवा खंडीत करून पुन्ही 
िद.६/८/२०१२ पासनू सहा मिहने कालावधी अथवा शासन मंजूर 
पदावर योग्य अशा उमेदवाराची रीतसर नेमणूक करण्यात येईपयत 
यापैकी जे अगोदर असेल त्या पयतच्या कालावधीसाठी दरमहा 
र.रू.४५,०००/- [र.रू.पंचेचाळीस हजार] एकऽीत मानधनावर िनयु ी 
देण्यास मुदतवाढ देणेस मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- ८) मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.५९ अन्वये, वॉडर् ब.२२ मधील फुटपाथची दरुःती करणेकामी ु
मे.मारूती गोमाजी मंगळवेढेकर (िन.र.रू.९,३२,५६९/- [र.रू.नऊ 
लाख ब ीस हजार पाचशे एकोणस र] पेक्षा २३.२३ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ९) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.५८ अन्वये, ू.ब.१० अजंठानगर येथील दगार्नगर चौक ते ु
टी.सी.आय.रोड पयतच्या रःत्यास दभाजक बसिवणेकामी मेु .साकळे 
असोिसए स (िन.र.रू.११,६७,१३४/- [र.रू.अकरा लाख सदस  हजार ु
एकशे चौतीस] पेक्षा २०.४० % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा ू
मजूंर दराने र.रू.९,७५,४९१/- पयत काम करून घेणेस तसेच 
िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या तीनही मटेिरयलच्या 
िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक 
राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत ू
आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- १०) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.८६ अन्वये, वॉडर् ब.१५ आकुड  मध्ये अडसुळगल्ली, मोरेवाडा, 
िहरू पॅलेस पिरसरात ःथापत्य िवषयक काम करणेकामी मे.एस.डी. 
द डकर (िन.र.रू.२१,४७,५२६/- [र.रू.एकवीस लाख स ेचाळीस 
हजार पाचशे सव्वीस] पेक्षा १९.७२ % कमी) या ठेकेदाराकडन ू
िनिवदा मजूंर दराने र.रू.१८,१०,२३६/- पयत काम करून घेणेस 
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तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या तीनही 
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- ११) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.३० अन्वये, मोहननगर नवीन ूभाग ब.२६ मध्ये ःथापत्य 
िवषयक कामे करणेकामी मे.आर एम एटंरूायजेस (िन.र.रू. 
१८,६७,४१३/- [र.रू.अठरा लाख सदस  हजार चारशे तेराु ] पेक्षा 
२५.३० % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने ू
र.रू.१४,६४,७०५/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी 
ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या तीनही 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- १२) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.४९ अन्वये, ूभाग बमांक १६ मध्ये म्हासाकांत शाळा ते 
हॉःपीटल पयत ःटॉम वॉटर लाईन टाकणे (नाला शेिनगं) कामी 
मे.आर एम एटंरूायजेस (िन.र.रू.२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस लाख 
चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पेक्षा २३.५९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१८,७२,७९४/- पयत काम 
करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या 
तीनही 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- १३) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.५० अन्वये, ूभाग ब.१३ िनगडी गावठाणमध्ये ःथापत्य 
िवषयक कामे करणेकामी मे.आर एम एटंरूायजेस (िन.र.रू. 
१४,००,५६०/- [र.रू.चौदा लाख पाचशे साठ] पेक्षा २६.५० % कमी) 
या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१०,८०,८८२/- पयत काम 
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करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या 
तीनही 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- १४) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.६० अन्वये, मोहननगर नवीन ूभाग ब.२६ मध्ये िठकिठकाणी 
पेव्हींग ब्लॉक बसिवणेकामी मे.आर एम एटंरूायजेस (िन.र.रू. 
१८,६७,४१३/- [र.रू.अठरा लाख सदस  हजार चारशे तेराु ] पेक्षा 
१९.६० % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने ू
र.रू.१५,७६,४७०/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी 
ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या तीनही 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- १५) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.८१ अन्वये, ूभाग ब.९ संभाजीनगर मध्ये गणेश मंिदर 
पिरसरात इंटरलॉकींग पध्दतीने पेव्हींग ब्लॉक बसिवणे, फुटपाथ 
कामी मे.आर एम एटंरूायजेस (िन.र.रू.२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस 
लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पेक्षा २१.८१ % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१९,१६,४२२/- पयत काम 
करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या 
तीनही 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- १६) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.९१ अन्वये, ू.ब.१० अजंठानगर मध्ये पेव्हींग ब्लॉक दरुःतीु , 
गटसर् दरुःती ु व इतर ःथापत्य िवषयक कामे करणेकामी मे.आर 
एम एंटरूायजेस (िन.र.रू.१५,८७,३०२/- [र.रू.पंधरा लाख 
सत्याऐंशी हजार तीनशे दोन] पेक्षा २३.९१ % कमी) या 
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ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१२,६८,१६७/- पयत काम 
करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या 
तीनही 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- १७) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.९७ अन्वये, ूभाग ब.१५ द वाडी मध्ये एकतानगर, 
िववेकनगर, तुळजाईवःती येथील िठकिठकाणी रःते इंटरलॉकींग 
पध्दतीने पेव्हींग ब्लॉक बसिवणेकामी मे.आर एम एटंरूायजेस 
(िन.र.रू.२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे 
सदसु ] पेक्षा २१.९७ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर ू
दराने र.रू.१९,१२,५००/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा 
अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या तीनही 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- १८) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१०२ अन्वये, मोहननगर नवीन ूभाग ब.२६ मध्ये िखंवसरा 
यांचे शेताजवळील नाला बांधणेकामी मे.आर एम एटंरूायजेस 
(िन.र.रू.१८,६७,४१३/- [र.रू.अठरा लाख सदस  हजार चारशे तेराु ] 

पेक्षा २३.०२ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने ू
र.रू.१५,०९,४११/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी 
ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या तीनही 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- १९) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.८९ अन्वये, काळभोरनगर नवीन ूभाग ब.२६ मध्ये 
िठकिठकाणी पेव्हींग ब्लॉक बसिवणेकामी मे.आर एम एटंरूायजेस 
(िन.र.रू.१८,६७,४१३/- [र.रू.अठरा लाख सदस  हजार चारशे तेराु ] 



 8

पेक्षा २३..८९ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंू र दराने र.रू. 
१४,९२,३५२/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे 
डांबर, िसमेंट, लोखंड या तीनही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या 
बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार 
फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस 
अिधन राहन त्यांू चेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने 
त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २०) अपंग कल्याणकारी योजना ब.६ अन्वये महानगरपािलका ह ीतील 
अपंग व्य ींना व्यवसायासाठी अथर्सहाय्य देणेबाबत सन २०११-१२ 
मध्ये जाहीर ूकटनानुसार अजर् मागिवले असून ूा  अजार्पकैी 
ूःतावात नमुद दोन लाभाथ चे कजर् ूकरणे बँकेने मंजरु केले 
असल्याने ूःतावातील लाभाथ च्या नावापुढे नमुद बँकेचे नांवे ५० 
% ूमाणे अथर्सहाय्याची रक्कम अदा करणेस व त्याकरीता एकूण 
BACK END SUBSIDY र.रू.१,९०,०००/- अथर्सहाय्य देणेकामीच्या 
खचार्स तसेच यापुढे ूा  होणाढया मंजरु कजर् ूकरणापोटी होणाढया 
ूत्यक्ष खचार्स मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- २१) मनपा ूशासकीय इमारतीसाठी वापरात असलेल्या अग्नीशमन 
यऽंणेचे नतुनीकरण करणे कामास अग्नीशामक िवभागाचे सन 
२०१२-१३ चे अदंाजपऽकातील भाग २ भांडवली “अग्नीशामक वाहन 
खरेदी” या लेखािशषार्वरील र.रू.१०,००,००,०००/- मधुन र.रू. 
७०,००,०००/- इतकी तरतुद िव तु िवभागाचे ूशासकीय इमारत 
योजना या लेखािशषार्वरील पृ ६०२ वरील अ.ब.०६ चे कामास 
वग करण करणे आवँयक असल्याने सदरूमाणे तरतुद वगर् करणेस 
मान्यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत 
िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- २२) मनपाच्या जकात िवभागासाठी आवँयक २० नग HQ २६०० वेप 
िूंटर िरबन खरेदी करणेकामी मे.मोनाचर् टेक्नॉलॉजी, पुणे यांचेकडन ू
लघु म िनिवदा दराने खरेदी करणेकामी, करारनामा करण्यास व 
येणाढया र.रू.१४,०४,०००/- [र.रू.चौदा लाख चार हजार] मध्ये खरेदी 
करणेकामी करण्यात आलेल्या करारनाम्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २३) मनपाचे औ.ू.कें ि मोरवाडी िवभागासाठी रॉ मटेिरयल सािहत्य 
खरेदीकामी ई-िन.ब.२/१/२०१२-१३ अन्वये लघु म िनिवदाकार 
मे.भारती एटंरूायजेस तळवडे यांचे रॉ मटेिरयल ३११ बाबी 
सािहत्याचे दर एकूण र.रू.८,१७,२००/- दर िःवकृत करून, 
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करारनामा करून पुरवठा आदेश िनगर्त केलेला असल्याने 
ूःतुतकामी केलेल्या सिंवदेची मािहती अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २४) शासनाकडील नवीन धोरणानसुार िद.१७ फेॄुवारी, २०१२ च्या 
अनषंुगाने नवीन मोटरकार खरेदीसाठी ज्या अिधकाढयांचे सुधािरत 
वेतनबँड मधील मािसक वेतन र.रू.१९,५३०/- (मेड वेतन वगळनू ) 
िकंवा अिधक आहे अशा राजपिऽत अिधकारी यांना अमीमची रक्कम 
त्यांचे वेतनबँड मधील मािसक वेतनाच्या १७ पट िकंवा 
३,५०,०००/- िकंवा नवीन मोटरकारची ूत्यक्ष िकंमत यापैकी जी 
रक्कम कमी असेल तेवढे अमीम देय राहील. तसेच ूथमतः 
मु लाची वसुली १०० समान मािसक ह यात तसेच व्याज वसुली 
पुढे समान ६० मािसक ह यात करावी. तसेच जुनी मोटरकार खरेदी 
करण्यासाठी अमीमाची रक्कम अिधकाढयांच्या वेतन बँड मधील 
मािसक वेतनाच्या ८ पट एवढी रक्कम िकंवा र.रू.१,७५,०००/- 
िकंवा जुन्या मोटरकारची ूत्यक्ष िकंमती यापैकी जी रक्कम कमी 
असेल तेवढा अमीम अनु ेय राहील. त्याची वसलुी ूथमतः ५० 
समान मािसक ह यात व व्याज वसुली पुढे समान ३० मािसक 
ह यात करावी. खरेदी करावयाची जुनी मोटरकार ५ वषार्पेक्षा जुनी 
नसावी. सेवाभरती िनयमानसुार करण्यात आलेल्या िनयु ीनतंर 
कमीतकमी ५ वष सलग सेवा झालेल्या अिधकाढयांना शासकीय 
सेवेच्या कालावधीत एकदाच अमीम अनु ेय राहील. त्यास मान्यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- २५) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.९/२०१२-१३ अन्वये, 
िपंपरी िचचंवड महानगरपािलकेच्या अ ूभागात वकृ्षापोरणासाठी 
खड्डे खोदाई व पोयटा माती भरणेकामी मे.व्यंकटे रा कन्ःश. 
(िन.र.रू.२३,२२,९१२/- [र.रू.तेवीस लाख बावीस हजार नऊशे बारा] 
पेक्षा १२.६० % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने काम ू
करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या 
तीनही 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 घेऊन कामाचा आदेश िनगर्त करणेत 
आलेला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २६) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.५/२०११-१२ मधील 
अ.ब.४ अन्वये, िपंपरी िचचंवड महानगरपािलकेच्या ड ूभागात 
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वकृ्षापोरणासाठी खड्डे खोदाई व पोयटा माती भरणेकामी 
मे.एस.एस.कन्ःशक्शन (िन.र.रू.८,०६,६८२/- [र.रू.आठ लाख सहा 
हजार सहाशे ब्याऐंशी] पेक्षा १२.५०  % कमी) या ठेकेदाराकडन ू
िनिवदा मंजूर दराने काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे 
डांबर, िसमेंट, लोखंड या तीनही 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 घेऊन कामाचा आदेश ू
िनगर्त करणेत आलेला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २७) मनपाच्या उ ान िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.३ अन्वये, मनपाचे अ, ब, क व ड ूभागातील मोठ्या 
झालेल्या वकृ्षांचे िपंजरे काढन ते दरुःत करून परुिवणेकामी ु ु
मे.शुभम उ ोग (िन.र.रू.१९,५६,९००/- [र.रू.एकोणीस लाख छपन्न 
हजार नऊशे] पेक्षा ३१.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन 
करणे.  

 

िवषय बमांक- २८) मुबंई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) 
अन्वये लेखापिरक्षण िवभागाकडील माहे ऑगःट २०१२ मिधल 
अ यावत एकूण कामकाज िवषयक गोषवारा अहवाल अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २९) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१०८ अन्वये, वॉडर् ब.७२ मध्ये ःथापत्य िवषयक दरुःतीची ु
कामे करणेकामी मे.अिवंकार कन्ःशक्शन (िन.र.रू.२०,३८,९०२/- 
[र.रू.वीस लाख अडोतीस हजार नऊशे दोन] पेक्षा १४.९९ % कमी) 
या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१८,१९,९३४/- पयत काम 
करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या 
तीनही 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- ३०) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.८४ अन्वये, काळेवाडी वॉडर् ब.७९ ज्योितबानगर मध्ये 
हॉटिमक्स पध्दतीने डांबरीकरण करणेकामी मे.ठाकुर इंृाूोजेक्टस 
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ूा.िल. (िन.र.रू.२३,३१,८०५/- [र.रू.तेवीस लाख एकतीस हजार 
आठशे पाच] पेक्षा ३.०० % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर ू
दराने र.रू.२३,७४,९४३/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा 
अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या तीनही 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- ३१) िपंपरी िचचंवड महानगरपािलकासाठी आिंा धरणातून पाणी 
आणणेकामी मा.मखु्य अिभयतंा यांनी िद.१६/०८/१२ रोजी 
मा.आयु  यांचे कक्षात सादरीकरणातील तीनही पयार्यांसाठी येणाढया 
खचार्च्या ढोबळ अदंाजाचे ूपऽ सादर केले असनू त्यानसुार आिंा 
धारणातून बंद पाईपने थेट पाणी आणण्यासाठी र.रू.२१७.८५ लक्ष 
रूपये अदंािजय खचर् अपेिक्षत दाखिवला असून ूकल्पाची िकंमत 
सिवःतर आराखडे व अदंाजपऽक तयार झाल्यानतंर समजू शकणार 
असनू त्यानंतर सदर कामाच्या सवक्षण सकंलन व अदंापऽके तयार 
करण्याच्या कामासाठी म.जी.ूा.देय असणारी रक्कम िनि त होणार 
आहे. तुतर् सदरचे काम सुरू करण्यासाठी म.जी.ूा. ने मागणी 
केल्याूमाणे र.रू.२०,००,०००/- [र.रू.वीस लाख] एकूण येणाढया देय 
रकमेपोटी आगाऊ रक्कम म्हणून अदा करणेस मान्यता देणेबाबत 
िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- ३२) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.८३ अन्वये, वॉडर् ब.९ बोढहाडेवाडी, ूािधकरण सेक्टर ब.४ 
मध्ये िठकिठकाणी फुटपाथ करणेकामी मे.चौधरी कन्ःशक्शन 
(िन.र.रू.१८,६४,१५५/- [र.रू.अठरा लाख चौस  हजार एकशे 
पंचावन्न] पेक्षा १५.१० % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर ू
दराने र.रू.१६,६१,८०१/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा 
अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या तीनही मटेिरयलच्या िनधार्िरत 
केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट 
दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या 
अटीस अिधन राहन त्यांचेू बरोबर करारनामा करून घेणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ३३) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.५७ अन्वये, वॉडर् ब.१२ चढहोली येथील चढहोली गावठाणात व 
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इतर िठकाणी पेव्हींग ब्लॉक बसिवणेकामी मे.चौधरी कन्ःशक्शन 
(िन.र.रू.२४,९९,७८८/- [र.रू.चोिवस लाख नव्यान्नव हजार सातशे 
अठ्याऐंशी] पेक्षा १६.२० % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर ू
दराने र.रू.२१,९९,५६३/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा 
अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या तीनही 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- ३४) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.६९ अन्वये, फुगे माने तािलम व पठारे लांडगे तािलम 
पिरसरात पेव्हींग ब्लॉक व िकरकोळ दरुःतीची कामे करु  करणेकामी 
मे.देव कन्ःशक्शन (िन.र.रू.२२,४०,८९९/- [र.रू.बावीस लाख 
चाळीस हजार आठशे नव्यान्नव] पेक्षा १४.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.२०,००,२३८/- पयत काम 
करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या 
तीनही 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- ३५) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.७७ अन्वये, वॉडर् ब.२८ मधील मनपा गोडावून मधील 
ःथापत्य िवषयक कामे करणेकामी मे.बरखा एंटरूायजेस (िन.र.रू. 
१८,६७,३२५/- [र.रू.अठरा लाख सदस  हजार तीनशे पंचवीसु ] पेक्षा 
१४.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू. 
१६,६६,७८४/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे 
डांबर, िसमेंट, लोखंड या तीनही 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- ३६) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.५० अन्वये, वॉडर् ब.२० चांदणी चौक पिरसरात पेव्हींग ब्लॉक 
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व िकरकोळ दरुःती कामे करणेकामी मेु .देव कन्ःशक्शन (िन.र.रू. 
२२,४०,८९९/- [र.रू.बावीस लाख चाळीस हजार आठशे नव्यान्नव] 

पेक्षा १४.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू. 
२०,००,२३८/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे 
डांबर, िसमेंट, लोखंड या तीनही 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- ३७) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.२ अन्वये, वॉडर् ब.२७ मध्ये वकर् शॉप व कोंडवाडा तसेच 
आरोग्य कायार्लयामधील ःथापत्य िवषयक कामे करणेकामी 
मे.बरखा एटंरूायजेस (िन.र.रू.१८,६७,३२५/- [र.रू.अठरा लाख 
सदस  हजार तीनशे पंचवीसु ] पेक्षा १३.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१६,८६,३९१/- पयत काम 
करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या 
तीनही 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- ३८) मनपाच्या िव ुत िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.२६ अन्वये, भगूयो अतंगर्त दापोडी, फुगेवाडी व काळेवाडी पंप 
हाऊसेसची चालन देखभाल व दरुःती करणेकामी मेु .एन.सी.वाय. 
एन्टरूायझेस (िन.र.रू.२४,१६,५४८/- [र.रू.चोिवस लाख सोळा 
हजार पाचशे आठ्ठेचाळीस] पेक्षा ०.१२ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ३९) मनपाच्या िव ुत िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.२७ अन्वये, भगूयो अंतगर्त भोसरी पीएस १ व पीएस २ 
येथील पंप हाऊसेसची चालन देखभाल व दरुःती करणेकामी ु
मे.एन.सी.वाय. एन्टरूायझेस (िन.र.रू.२४,१४,५१६/- [र.रू.चोिवस 
लाख चौदा हजार पाचशे सोळा] पेक्षा ०.२२ % कमी) या 
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ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ४०) मनपाच्या िव ुत िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.२८ अन्वये, भगूयो अतंगर्त भोसरी स.न.ं२१७ व स.नं.२३१ पंप 
हाऊसेसची चालन देखभाल व दरुःती करणेकामी मेु .एन.सी.वाय. 
एन्टरूायझेस (िन.र.रू.२४,१२,४१०/- [र.रू.चोिवस लाख बारा हजार 
चारशे दहा] पेक्षा ०.२४ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून 
कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ४१) मनपाच्या िव ुत िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.२९ अन्वये, मनपाचे भूगयो अंतगर्त नेवाळेवःती पंप हाऊस 
येथील वािषर्क चालन देखभाल व दरुःती करणेकामी मेु .एक्सल 
इलेिक्शकल्स (िन.र.रू.२३,२८,३४७/- [र.रू.तेवीस लाख अठ्ठावीस 
हजार तीनशे स ेचाळीस] पेक्षा ०.५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ४२) मे.िबसील िरक्स अणँ्ड इन्ृाःशक्चर िल.सःंथेची JNNURM अतंगर्त 
Project Monitoring & Reform Implementation Support (PMRIS) Phase-VII 

करीता कामकाज करणेकामी िद.२८/१०/२०१२ पासनू पुढील एक 
वषर् कालावधीकिरता दरमहा र.रू.८,८०,०००/- अिधक सेवाकर 
याूमाणे थेट पध्दतीने व करारनामा करून फेरिनयु ी करणेस 
मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

   

  
 

िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका, 
िपंपरी-४११ ०१८. 
नगरसिचव िवभाग, 
बमांक- नस/७/कािव/८५७/२०१२ 
िदनांक- १३/०९/२०१२ 
 

िटप- ूःतुत कायर्पिऽकेवरील िवषयांची िवषयपऽे (डॉकेटस)् नगरसिचव 

 कायार्लयात वाचणेसाठी ठेवणेत आलेली आहेत. 


