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पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, 
पपिंपरी-४११ ०१८. 
नगरसचचव कार्ाािर्, 
क्रमािंक-नस/७/कापव/१२९९/२०१२ 
दिनािंक-  ८/११/२०१२ 

 
प्रति, 
 मा............................................, 
 सिस्र्, स्थार्ी सलमिी, 
 पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, 
 पपिंपरी-४११ ०१८.  

 
पवषर्- पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा मा.स्थार्ी सलमिीची सभा 
 दिनािंक १७/११/२०१२ रोजी आर्ोजजि केिे बाबि.... 

 
महोिर्/महोिर्ा, 
 

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा मा.स्थार्ी सलमिीची साप्िाहीक सभा 
शतनवार, दिनािंक १७/११/२०१२ रोजी िपुारी ३.00 वा. महानगरपालिकेच्र्ा प्रशासकीर् 
इमारिीमधीि महापौर मधकुरराव रामचिंद्र पवळे सभागहृाि आर्ोजजि करणेि आिी आहे. 
सोबि सभेची कार्ापत्रिका जोडिी आहे. सभेस आपण उपजस्थि रहावे, ही पवनिंिी. 

 
 

 
     आपिा पवश्वासू, 

 

 
 

प्रि- १)  सवा सिंबिंचधि शाखाप्रमुख व शाखाचधकारी 
 २)  कार्ाािर्ीन नोटीस बोडा 
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पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी-४११ ०१८. 
मा.स्थार्ी सलमिी 

कार्ापत्रिका क्रमािंक-३२ 
 

दिनािंक- १७.११.२०१२         वेळ-  िपुारी ३.00 वाजिा 
 

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा मा.स्थार्ी सलमिीची साप्िाहीक सभा 
शतनवार, दिनािंक १७/११/२०१२ रोजी िपुारी ३.00 वा. महानगरपालिकेच्र्ा प्रशासकीर् 
इमारिीमधीि महापौर मधकुरराव रामचिंद्र पवळे सभागहृाि आर्ोजजि करणेि आिी आहे. 
सभेि खािीि कामकाज होईि. 

 

दिनािंक ६/११/२०१२ रोजी झािेल्र्ा सभेचा (कार्ापत्रिका क्रमािंक-३१)  
सभावतृिािंि कार्म करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- १) मनपाच्र्ा ब प्रभाग कार्ाािर्ाकडीि तन.नो.क्र.२/२०१२/२०१३ मधीि 
अ.क्र.१४३ अन्वरे्, मनपा भवन पवभागािीि आवश्र्किे नुसार 
पवपवध दिकाणी दिवाबतिीची सोर् करणेकामी मे.हसन इिेजरिकि 
इिंजजतनअररिंग (तन.र.रू.७,४१,०२३/- [र.रू.साि िाख एरकेचाळीस 
हजार िेवीस] पेक्षा ३७.०० % कमी) र्ा िेकेिाराबरोबर करारनामा 
करून कामाचा आिेश िेणेि आिा असल्र्ाने तर्ाच े अविोकन 
करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- २) मनपाच्र्ा ब प्रभाग कार्ाािर्ाकडीि तन.नो.क्र.२/२०१२/१३ मधीि 
अ.क्र.१४१ अन्वरे्, चचिंचवड पवद्र्ुि उपपवभागािीि हार्मास्ट 
दिवर्ािंचे िरुुस्िी व इिर अनुषिंचगक कामे करणेकामी मे.र्श इिेरिो 
िाईन (तन.र.रू.९,५२,२७९/- [र.रू.नऊ िाख बावन्न हजार िोनश े
एकोणऐिंशी] पेक्षा ३१.०० % कमी) र्ा िेकेिाराबरोबर करारनामा 
करून कामाचा आिेश िेणेि आिा असल्र्ाने तर्ाच े अविोकन 
करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ३) मनपाच्र्ा ब प्रभाग कार्ाािर्ाकडीि तन.नो.क्र.२/२०१२/२०१३ मधीि 
अ.क्र.१२ अन्वरे्, मनपा भवन पवद्र्ुि पवभागािीि हार्मास्ट 
दिवर्ािंचे िरुुस्िी व इिर अनुषिंचगक कामे करणेकामी मे.र्श इिेरिो 
िाईन (तन.र.रू.९,५१,१४४/- [र.रू.नऊ िाख एरकावन्न हजार एकश े
चववेचाळीस] पेक्षा ३१.०० % कमी) र्ा िेकेिाराबरोबर करारनामा 
करून कामाचा आिेश िेणेि आिा असल्र्ाने तर्ाच े अविोकन 
करणे. 
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पवषर् क्रमािंक- ४) मनपाच्र्ा ब प्रभाग कार्ाािर्ाकडीि तन.नो.क्र.२/२०१२/२०१३ मधीि 
अ.क्र.११५ अन्वरे्, रावेि ककवळे उपपवभागािीि प्र.क्र.१८ िे २२ 
मधीि हार्मास्ट दिवर्ािंची िरुुस्िी व इिर अनुषिंचगक कामे 
करणेकामी मे.र्श इिेरिो िाईन (तन.र.रू.९,५१,१४४/- [र.रू.नऊ 
िाख एरकावन्न हजार एकश ेचववेचाळीस] पेक्षा ३३.०० % कमी) र्ा 
िेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेि आिा 
असल्र्ाने तर्ाच ेअविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ५) मनपाच्र्ा स्थापतर् पवभागाकडीि तन.नो.क्र.११/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.१२ अन्वरे्, भोसरी स.निं.१ मधीि मनपाच े िाब्र्ाि आिेिे 
आरक्षण पवकलसि करणेकामी मे.धनेश्वर कन्स्िरशन (तन.र.रू. 
३,७३,४८,२७३/- [र.रू.िीन कोटी त्र्र्ाहतिर िाख आठे्ठचाळीस हजार 
िोनश े त्र्र्ाहतिर] पेक्षा २२.५० % कमी) र्ा िेकेिाराकडून तनपविा 
मिंजूर िराने र.रू.३,०३,९२,१५७/- पर्िं काम करून घेणेस िसेच 
तनपविा अटी प्रमाणे डािंबर, लसमेंट, िोखिंड र्ा तिन्ही मटेररर्िच्र्ा 
तनधााररि केिेल्र्ा बेलसक िरामध्रे् किं िाट कािावधीमध्रे् झािेिी 
वाढ/घट िरानुसार फरकाची ररकम अिा/वसुि करणे बिंधनकारक 
राहीि र्ा अटीस अचधन राहून तर्ािंचबेरोबर करारनामा करून घेणेस 
मान्र्िा िेणेबाबि पवचार करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ६) मनपाच्र्ा स्थापतर् पवभागाकडीि तन.नो.क्र.११/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.१४ अन्वरे्, वॉडा क्र.१० मोशी रे्थीि ितिनगर (चोपवसावाडी) 
कड े जाणा-र्ा रस्तर्ावर स्िॉमा वॉटर िाईन टाकणेकामी मे.िेव 
कन्स्िरशन (तन.र.रू.३७,३४,००६/- [र.रू.सिोिीस िाख चौिीस हजार 
सहा] पेक्षा २८.९९ % कमी) र्ा िेकेिाराकडून तनपविा मिंजूर िराने 
र.रू.२७,८४,०९४/- पर्िं काम करून घेणेस िसचे तनपविा अटी 
प्रमाणे डािंबर, लसमेंट, िोखिंड र्ा तिन्ही मटेररर्िच्र्ा तनधााररि 
केिेल्र्ा बेलसक िरामध्रे् किं िाट कािावधीमध्रे् झािेिी वाढ/घट 
िरानुसार फरकाची ररकम अिा/वसुि करणे बिंधनकारक राहीि र्ा 
अटीस अचधन राहून तर्ािंचबेरोबर करारनामा करून घेणेस मान्र्िा 
िेणेबाबि पवचार करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ७) मनपाच्र्ा स्थापतर् पवभागाकडीि तन.नो.क्र.२/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.१०४ अन्वरे्, वार् सी एम हॉस्पीटिची लसमालभिंिीची िरुुस्िी 
करणे व इिर कामे करणे (नवीन प्रभाग क्र.३९) कामी मे.जी.आर. 
मिंगोडकेर (तन.र.रू.३६,९७,०००/- [र.रू.छतिीस िाख सतर्ान्नव हजार] 
पेक्षा १२.२५ % कमी) र्ा िेकेिाराकडून तनपविा मिंजूर िराने 
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र.रू.३४,०६,३२३/- पर्िं काम करून घेणेस िसचे तनपविा अटी 
प्रमाणे डािंबर, लसमेंट, िोखिंड र्ा तिन्ही मटेररर्िच्र्ा तनधााररि 
केिेल्र्ा बेलसक िरामध्रे् किं िाट कािावधीमध्रे् झािेिी वाढ/घट 
िरानुसार फरकाची ररकम अिा/वसुि करणे बिंधनकारक राहीि र्ा 
अटीस अचधन राहून तर्ािंचबेरोबर करारनामा करून घेणेस मान्र्िा 
िेणेबाबि पवचार करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ८) मनपाच्र्ा स्थापतर् पवभागाकडीि तन.नो.क्र.२/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.४८ अन्वरे्, वॉडा क्र.३१ मध्रे् रूग्णािर्ाची िेखभाि िरुुस्िीची 
व अनुषिंचगक कामे करणे (नवीन प्रभाग क्र.३९) कामी मे.जी.आर. 
मिंगोडकेर (तन.र.रू.३६,९५,८५०/- [र.रू.छतिीस िाख पिंच्र्ान्नव हजार 
आिश े पन्नास] पेक्षा १३.१० % कमी) र्ा िेकेिाराकडून तनपविा 
मिंजूर िराने र.रू.३३,७२,२७८/- पर्िं काम करून घेणेस िसेच 
तनपविा अटी प्रमाणे डािंबर, लसमेंट, िोखिंड र्ा तिन्ही मटेररर्िच्र्ा 
तनधााररि केिेल्र्ा बेलसक िरामध्रे् किं िाट कािावधीमध्रे् झािेिी 
वाढ/घट िरानुसार फरकाची ररकम अिा/वसुि करणे बिंधनकारक 
राहीि र्ा अटीस अचधन राहून तर्ािंचबेरोबर करारनामा करून घेणेस 
मान्र्िा िेणेबाबि पवचार करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ९) मनपाच्र्ा स्थापतर् पवभागाकडीि तन.नो.क्र.२/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.५३ अन्वरे्, ककवळे रे्थीि औिंध रावेि रस्िा िे बापिेवनगर 
(लसध्िीपवनार्क कॉिनी) िरम्र्ानच्र्ा नाल्र्ाच्र्ा कडचेा १८ मी रूिं ि 
डी पी रस्िा पवकसीि करणेकामी मे.नाणेकर अनँ्ड असोलसएट्स 
(तन.र.रू.२,५६,८२,०००/- [र.रू.िोन कोटी छपन्न िाख ब्र्ाऐिंशी हजार] 
पेक्षा १७.८६ % कमी) र्ा िेकेिाराकडून तनपविा मिंजूर िराने 
र.रू.२,२१,४९,९५५/- पर्िं काम करून घेणेस िसेच तनपविा अटी 
प्रमाणे डािंबर, लसमेंट, िोखिंड र्ा तिन्ही मटेररर्िच्र्ा तनधााररि 
केिेल्र्ा बेलसक िरामध्रे् किं िाट कािावधीमध्रे् झािेिी वाढ/घट 
िरानुसार फरकाची ररकम अिा/वसुि करणे बिंधनकारक राहीि र्ा 
अटीस अचधन राहून तर्ािंचबेरोबर करारनामा करून घेणेस मान्र्िा 
िेणेबाबि पवचार करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- १०) मनपाच्र्ा स्थापतर् पवभागाकडीि तन.नो.क्र.मुख्र्ािर्/HO/४९/ २०११-
१२ मधीि अ.क्र.१३ अन्वरे्, िािंडवेाडी चौक, चटजी चौक इिंद्रार्णी 
कॉनार र्शविंिनगर चौक, गणेशनगर चौक व इिर चौकामध्रे् 
वाहिूक सुधारणा पवषर्क कामे करणेकामी मे.प्रकाश कॉन्िॅरटर 
(तन.र.रू.२३,३०,१२७/- [र.रू.िेवीस िाख िीस हजार एकश ेसतिावीस] 
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पेक्षा १५.१५ % कमी) र्ा िेकेिाराकडून तनपविा मिंजूर िराने 
र.रू.२०,७५,९६८/- पर्िं काम करून घेणेस िसचे तनपविा अटी 
प्रमाणे डािंबर, लसमेंट, िोखिंड र्ा तिन्ही मटेररर्िच्र्ा तनधााररि 
केिेल्र्ा बेलसक िरामध्रे् किं िाट कािावधीमध्रे् झािेिी वाढ/घट 
िरानुसार फरकाची ररकम अिा/वसुि करणे बिंधनकारक राहीि र्ा 
अटीस अचधन राहून तर्ािंचबेरोबर करारनामा करून घेणेि आिा 
असल्र्ाने तर्ाच ेअविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ११) मनपाच्र्ा स्थापतर् पवभागाकडीि तन.नो.क्र.मुख्र्ािर्/HO/४९/ २०११-
१२ मधीि अ.क्र.१२ अन्वरे्, पॉलिग्रास मैिान चौक, झाकीर हुसेन 
चौक टेल्को चौक, गवळीमाथा चौकामध्रे् वाहिूक सुधारणा पवषर्क 
कामे करणेकामी मे.गार्िी एिंटरप्रार्जेस (तन.र.रू. १८,५९,१४८/- 
[र.रू.अिरा िाख एकोणसाि हजार एकश ेआठे्ठचाळीस] पेक्षा ११.१० 
% कमी) र्ा िेकेिाराकडून तनपविा मिंजूर िराने र.रू.१७,३५,४२२/- 
पर्िं काम करून घेणेस िसेच तनपविा अटी प्रमाणे डािंबर, लसमेंट, 
िोखिंड र्ा तिन्ही मटेररर्िच्र्ा तनधााररि केिेल्र्ा बेलसक िरामध्रे् 
किं िाट कािावधीमध्रे् झािेिी वाढ/घट िरानुसार फरकाची ररकम 
अिा/वसुि करणे बिंधनकारक राहीि र्ा अटीस अचधन राहून 
तर्ािंचबेरोबर करारनामा करून घेणेि आिा असल्र्ाने तर्ाच े
अविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- १२) मनपाच्र्ा स्थापतर् पवभागाकडीि तन.नो.क्र.मुख्र्ािर्/HO/४९/ २०११-
१२ मधीि अ.क्र.२२ अन्वरे्, ब प्रभाग कार्ाक्षेिािीि मुख्र् 
रस्तर्ावरीि शाळािंच्र्ा पररसराि पवद्र्ार्थर्ांना नागरीकािंना सुरक्षक्षि 
रस्िा ओिािंडणेच्र्ा सुपवधा िर्ार करणेकामी मे.एस.एम.कन्स्िरशन 
(तन.र.रू.१८,४७,०३७/- [र.रू.अिरा िाख सतिेचाळीस हजार सिोिीस] 
पेक्षा १८.३५ % कमी) र्ा िेकेिाराकडून तनपविा मिंजूर िराने र.रू. 
१५,८३,५११/- पर्िं काम करून घेणेस िसेच तनपविा अटी प्रमाणे 
डािंबर, लसमेंट, िोखिंड र्ा तिन्ही मटेररर्िच्र्ा तनधााररि केिेल्र्ा 
बेलसक िरामध्रे् किं िाट कािावधीमध्रे् झािेिी वाढ/घट िरानुसार 
फरकाची ररकम अिा/वसुि करणे बिंधनकारक राहीि र्ा अटीस 
अचधन राहून तर्ािंचबेरोबर करारनामा करून घेणेि आिा असल्र्ाने 
तर्ाच ेअविोकन करणे. 
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पवषर् क्रमािंक- १३) मनपा पुणे-आळिंिी रस्तर्ाने बाधीि सिंरक्षण खातर्ाच ेक्षेि मनपास 
हस्िािंिरीि करणेकामी सिंरक्षण पवभागास र.रू.११,४३,२१,९७४/- 
प्राधान्र्ाने अिा करणे आवश्र्क असल्र्ाने तर्ाबाबि कार्ावाही 
करण्र्ाि रे्ि आहे. सिर ररकम सिंरक्षण पवभागास अिा करणेस 
कार्ोतिर व जागा हस्िािंिरणासिंबिंधी इिर अनुषिंचगक खचाास 
मान्र्िा िेणेबाबि पवचार करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- १४) मुिेप पवभागाकडीि सन २०१२-१३ च े स्थार्ी अस्थापना 
िेखालशषाावरून प्रवासखचा र्ा िेखालशषाावर र.रू.५०,०००/- िरिूि वगा 
करण्र्ास मान्र्िा िेणेबाबि पवचार करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- १५) मनपाच्र्ा स्थापतर् पवभागाकडीि तन.नो.क्र.अ मुख्र्ािर्/HO/१/ 
२०१२-१३ मधीि अ.क्र.७३ अन्वरे्, प्रभाग क्र.१४ मध्रे् वाहिूक 
नगरी मध्रे् स्टॉमा वॉटर िाईन टाकणे (नािा िेतनिंग) कामी 
मे.सुरज कॉन्िरटर (तन.र.रू.४६,६८,५३४/- [र.रू.शहेचाळीस िाख 
अडुसष्ट हजार पाचशे चौिीस] पेक्षा २०.८४ % कमी) र्ा 
िेकेिाराकडून तनपविा मिंजूर िराने र.रू.३८,८०,३९२/- पर्िं काम 
करून घेणेस िसेच तनपविा अटी प्रमाणे डािंबर, लसमेंट, िोखिंड र्ा 
तिन्ही मटेररर्िच्र्ा तनधााररि केिेल्र्ा बेलसक िरामध्रे् किं िाट 
कािावधीमध्रे् झािेिी वाढ/घट िरानुसार फरकाची ररकम 
अिा/वसुि करणे बिंधनकारक राहीि र्ा अटीस अचधन राहून 
तर्ािंचबेरोबर करारनामा करून घेणेस मान्र्िा िेणेबाबि पवचार 
करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- १६) मनपाच्र्ा स्थापतर् पवभागाकडीि तन.नो.क्र.१/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.६२ अन्वरे्, प्रभाग क्र.८ पवद्र्ानगर रे्थीि मनपाच्र्ा 
इमारिीची स्थापतर् पवषर्क कामे करणेकामी मे.एस.डी.िौंडकर 
(तन.र.रू.२३,३४,२६७/- [र.रू.िेवीस िाख चौिीस हजार िोनश े
सिसुष्ट] पेक्षा १७.८६% कमी) र्ा िेकेिाराकडून तनपविा मिंजूर िराने 
र.रू.२०,१३,२३५/- पर्िं काम करून घेणेस िसचे तनपविा अटी 
प्रमाणे डािंबर, लसमेंट, िोखिंड र्ा तिन्ही मटेररर्िच्र्ा तनधााररि 
केिेल्र्ा बेलसक िरामध्रे् किं िाट कािावधीमध्रे् झािेिी वाढ/घट 
िरानुसार फरकाची ररकम अिा/वसुि करणे बिंधनकारक राहीि र्ा 
अटीस अचधन राहून तर्ािंचबेरोबर करारनामा करून घेणेि आिा 
असल्र्ाने तर्ाच ेअविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- १७) मनपाच्र्ा स्थापतर् पवभागाकडीि तन.नो.क्र.अ मुख्र्ािर्/HO/१/ 
२०१२-१३ मधीि अ.क्र.१०८ अन्वरे्, काळभोरनगर नवीन प्र.क्र.२६ 
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रे्थे सरफेस गटसा बािंधणे व जूने सरफेस गटसा िरुुस्िी करणेकामी 
मे.एस.डी.िौंडकर (तन.र.रू.१८,६७,४१३/- [र.रू.अिरा िाख सिसुष्ट 
हजार चारश ेिेरा] पेक्षा २२.९५ % कमी) र्ा िेकेिाराकडून तनपविा 
मिंजूर िराने र.रू.१५,१०,७८४/- पर्िं काम करून घेणेस िसेच 
तनपविा अटी प्रमाणे डािंबर, लसमेंट, िोखिंड र्ा तिन्ही मटेररर्िच्र्ा 
तनधााररि केिेल्र्ा बेलसक िरामध्रे् किं िाट कािावधीमध्रे् झािेिी 
वाढ/घट िरानुसार फरकाची ररकम अिा/वसुि करणे बिंधनकारक 
राहीि र्ा अटीस अचधन राहून तर्ािंचबेरोबर करारनामा करून घेणेि 
आिा असल्र्ाने तर्ाच ेअविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- १८) मनपाच्र्ा स्थापतर् पवभागाकडीि तन.नो.क्र.१/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.८० अन्वरे्, अजिंिानगर मध्रे् दिकदिकाणी गटसा बािंधणे व 
िरुुस्िी करणेकामी मे.एस.डी.िौंडकर (तन.र.रू.१४,९३,९३१/- [र.रू. 
चौिा िाख त्र्र्ान्नव हजार नऊश ेएकिीस] पेक्षा १८.८१ % कमी) 
र्ा िेकेिाराकडून तनपविा मिंजूर िराने र.रू.१२,७३,५६९/- पर्िं काम 
करून घेणेस िसेच तनपविा अटी प्रमाणे डािंबर, लसमेंट, िोखिंड र्ा 
तिन्ही मटेररर्िच्र्ा तनधााररि केिेल्र्ा बेलसक िरामध्रे् किं िाट 
कािावधीमध्रे् झािेिी वाढ/घट िरानुसार फरकाची ररकम 
अिा/वसुि करणे बिंधनकारक राहीि र्ा अटीस अचधन राहून 
तर्ािंचबेरोबर करारनामा करून घेणेि आिा असल्र्ाने तर्ाच े
अविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- १९) मनपाच्र्ा क प्रभाग कार्ाािर्ाकडीि तन.नो.क्र.१/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.३६ अन्वरे्, वॉडा क्र.१० मोशी रे्थे पवपवध दिकाणी साईनबोडा 
वाचनािर् व इिर स्थापतर् पवषर्क कामे करणेकामी मे.गौरव 
असो. (तन.र.रू.९,२९,१२७/- [र.रू.नऊ िाख एकोणिीस हजार एकश े
सतिावीस] पेक्षा २८.९९ % कमी) र्ा िेकेिाराबरोबर करारनामा करून 
कामाचा आिेश िेणेि आिा असल्र्ाने तर्ाच ेअविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- २०) मनपाच्र्ा क प्रभाग कार्ाािर्ाकडीि तन.नो.क्र.१/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.११ अन्वरे्, वॉडा क्र.१३ सिगुरूनगर रे्थीि पवपवध दिकाणच े
रस्िे खडीकरण बीबीएम करणेकामी मे.वर्कटेश्वरा कन्स्ि. (तन.र.रू. 
९,३२,८९६/- [र.रू.नऊ िाख बतिीस हजार आिश े शहान्नव] पेक्षा 
३०.०० % कमी) र्ा िेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश 
िेणेि आिा असल्र्ाने तर्ाच ेअविोकन करणे. 
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पवषर् क्रमािंक- २१) मनपाच्र्ा पवद्र्ुि पवभागाकडीि तन.नो.क्र.४/१२-१३ मधीि अ.क्र.३ 
अन्वरे्, पपिं.चचिं.मनपाच ेअ प्रभागािीि पवकसीि असणा-र्ा उद्र्ाना 
िीि प्रकाश वर्वस्थेचे आवश्र्किेनुसार नुिनीकरण करणेकामी 
मे.प्रपवण इिेजरिकि सजवहासेस (तन.र.रू.३७,२२,४७१/- [र.रू.सिोिीस 
िाख बावीस हजार चारश े एरकाहतिर] पेक्षा ३३.७० % कमी) र्ा 
िेकेिाराकडून करारनामा करून घेणेस मान्र्िा िेणेबाबि पवचार 
करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- २२) मनपाच्र्ा ड प्रभाग कार्ाािर्ाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.४० अन्वरे्, वॉडा क्र.९२ सािंगवी ििािी ऑफीस भागाि 
स्थापतर् पवषर्क िरुुस्िीची कामे करणेकामी मे.राहूि कन्स्िरशन 
(तन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ िाख िेहतिीस हजार सािश े साि] 
पेक्षा ३१.३२ % कमी) र्ा िेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा 
आिेश िेणेि आिा असल्र्ाने तर्ाच ेअविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- २३) मनपाच्र्ा ड प्रभाग कार्ाािर्ाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.४५ अन्वरे्, प्रभाग क्र.९४ ककिीनगर मध्रे् रस्िे िरुुस्िीची 
कामे करणेकामी मे.राहूि कन्स्िरशन (तन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू. 
नऊ िाख िेहतिीस हजार सािश ेसाि] पेक्षा ३०.३० % कमी) र्ा 
िेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेि आिा 
असल्र्ाने तर्ाच ेअविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- २४) मनपाच्र्ा ड प्रभाग कार्ाािर्ाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.६५ अन्वरे्, वॉडा क्र.९५ कवडनेगर मधीि रस्तर्ािंवरीि खड्ड े
खडीमुरुमाने भरून बीबीएम पध्ििीने डािंबरीकरण करणेकामी 
मे.राहूि कन्स्िरशन (तन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ िाख िेहतिीस 
हजार सािश े साि] पेक्षा ३१.०० % कमी) र्ा िेकेिाराबरोबर 
करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेि आिा असल्र्ाने तर्ाच े
अविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- २५) मनपाच्र्ा ड प्रभाग कार्ाािर्ाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.६९ अन्वरे्, वॉडा क्र.९१ सािंगवी रे्थीि मुळानगर व इिर 
भागाि स्थापतर् पवषर्क ककरकोळ िरुुस्िीची कामे करणेकामी 
मे.राहूि कन्स्िरशन (तन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ िाख िेहतिीस 
हजार सािश े साि] पेक्षा ३१.०० % कमी) र्ा िेकेिाराबरोबर 
करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेि आिा असल्र्ाने तर्ाच े
अविोकन करणे. 
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पवषर् क्रमािंक- २६) मनपाच्र्ा ड प्रभाग कार्ाािर्ाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.८५ अन्वरे्, प्रभाग क्र.७६ व ७७ रहाटणी मध्रे् दिकदिकाणी 
खडीमुरुमाच े रस्िे करणेकामी मे.राहूि कन्स्िरशन (तन.र.रू. 
९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ िाख िेहतिीस हजार सािश ेसाि] पेक्षा २७.९९ 
% कमी) र्ा िेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेि 
आिा असल्र्ाने तर्ाच ेअविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- २७) मनपाच्र्ा ड प्रभाग कार्ाािर्ाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.१४ अन्वरे्, वॉडा क्र.९२ सािंगवी गाविाण भागािीि रस्तर्ावरीि 
चर बुजपवणेकामी मे.ओमकार कन्स्िरशन (तन.र.रू. ९,३३,७०७/- 
[र.रू.नऊ िाख िेहतिीस हजार सािश ेसाि] पेक्षा ३१.०० % कमी) 
र्ा िेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेि आिा 
असल्र्ाने तर्ाच ेअविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- २८) मनपाच्र्ा ड प्रभाग कार्ाािर्ाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.१९ अन्वरे्, प्रभाग क्र.७६ व ७७ रहाटणी मधीि रस्तर्ावरीि 
चर बुजपवणेकामी मे.ओमकार कन्स्िरशन (तन.र.रू.९,३३,७०७/- 
[र.रू.नऊ िाख िेहतिीस हजार सािश ेसाि] पेक्षा २८.०० % कमी) 
र्ा िेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेि आिा 
असल्र्ाने तर्ाच ेअविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- २९) मनपाच्र्ा ड प्रभाग कार्ाािर्ाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.७६ अन्वरे्, वॉडा क्र.९५ कवडनेगर रे्थीि रस्तर्ािंच े चर 
खडीमुरुमाने भरून बीबीएम पध्ििीने डािंबरीकरण करणेकामी 
मे.कृष्णा कन्स्िरशन (तन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ िाख िेहतिीस 
हजार सािश े साि] पेक्षा ३१.०० % कमी) र्ा िेकेिाराबरोबर 
करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेि आिा असल्र्ाने तर्ाच े
अविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ३०) मनपाच्र्ा ड प्रभाग कार्ाािर्ाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.६ अन्वरे्, काळेवाडी वॉडा क्र.८० नढेनगर मध्रे् रस्िा खोिाईच े
चर भरणेकामी मे.बीपीन एन नाणेकर (तन.र.रू.८,४०,३०९/- [र.रू. 
आि िाख चाळीस हजार िीनश े नऊ] पेक्षा २४.९९ % कमी) र्ा 
िेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेि आिा 
असल्र्ाने तर्ाच ेअविोकन करणे. 
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पवषर् क्रमािंक- ३१) मनपाच्र्ा ड प्रभाग कार्ाािर्ाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.९ अन्वरे्, प्रभाग क्र.७६ व ७७ रहाटणी मध्रे् दिकदिकाणी 
ककरकोळ िरुुस्िीची कामे करणेकामी मे.िेव कन्स्िरशन 
(तन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ िाख िेहिीस हजार सािश े साि] 
पेक्षा ३२.४५ % कमी) र्ा िेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा 
आिेश िेणेि आिा असल्र्ाने तर्ाच ेअविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ३२) मनपाच्र्ा ड प्रभाग कार्ाािर्ाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.२४ अन्वरे्, काळेवाडी वॉडा क्र.७८ िापकीरनगर मध्रे् रस्िा 
खोिाईच े चर भरणेकामी मे.िेव कन्स्िरशन (तन.र.रू.८,४०,३०९/- 
[र.रू. आि िाख चाळीस हजार िीनश ेनऊ] पेक्षा २४.५७ % कमी) 
र्ा िेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेि आिा 
असल्र्ाने तर्ाच ेअविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ३३) मनपाच्र्ा ड प्रभाग कार्ाािर्ाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.९३ अन्वरे्, वॉडा क्र.९२ सािंगवी गाविाण भागािीि ककरकोळ 
िरुुस्िीच े कामे करणेकामी मे.अडँपे्ट एिंटरप्रार्झसे (तन.र.रू. 
९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ िाख िेहिीस हजार सािश ेसाि] पेक्षा २८.९९ 
% कमी) र्ा िेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेि 
आिा असल्र्ाने तर्ाच ेअविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ३४) मनपाच्र्ा झो.तन.पू.स्थापतर् पवभागाकडीि तन.नो.क्र.३/२०११-१२  
मधीि अ.क्र.१२ अन्वरे्, ककवळे रे्थीि एम.बी.कॅम्प झोपडपट्टीि 
दिकदिकाणी अधागोि गटसा व कॉक्रीट पेवहीिंग करणेकामी मे.एच. 
एम.किं न्स्िरशन (तन.र.रू.४२,७०,८७२/- [र.रू.बेचाळीस िाख सतिर 
हजार आिश ेबाहतिर] पेक्षा १७ % कमी) र्ा िेकेिाराकडुन तनपविा 
िर मिंजुर िराने र.रू.३५,४४,८२४/- पर्िं काम करून घेण्र्ास िसेच 
तनपविा ररकमेच्र्ा ५ % पर्िं तनपविा अटी प्रमाणे डािंबर, लसमेंट, 
िोखिंड र्ा तिन्ही मटेरीर्िच्र्ा तनधाारीि केिेल्र्ा बेसीक िरामध्रे् 
किं िाट कािावधीमध्रे् झािेिी वाढ/घट िरानुसार फरकाची ररकम 
अिा/वसूि करणे बिंधनकारक राहीि र्ा अटीस अचधन राहून 
तर्ािंचबेरोबर करारनामा करून घेणेस मान्र्िा िेणेबाबि पवचार 
करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ३५) मनपाच्र्ा क प्रभाग कार्ाािर्ाकडीि तन.नो.क्र.१/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.४० अन्वरे्, वॉडा क्र.२२ मध्रे् दिकदिकाणी रस्तर्ािंच्र्ा कडने े
पेवहीिंग ब्िॉक बसपवणे व इिर अनुषिंचगक कामे करणेकामी 
मे.शुभश्री कन्स्ि.(तन.र.रू.९,३२,८९५/- [र.रू.नऊ िाख बतिीस हजार 
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आिश े पिंच्र्ान्नव] पेक्षा २३.७३ % कमी) र्ा िेकेिाराबरोबर 
करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेि आिा असल्र्ाने तर्ाच े
अविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ३६) मनपाच्र्ा झो.तन.पू.स्थापतर् पवभागाकडीि तन.नो.क्र.१/२०१२-१३ 
मधीि अ.क्र.१६ अन्वरे्, सिंजर्गािंधी नगर झोपडपट्टीमध्रे् ककरकोळ 
िरुुस्िीची कामे करणेकामी मे.एच.एम.किं न्स्िरशन (तन.र.रू. 
७,४५,७२४/- [र.रू.साि िाख पिंचचेाळीस हजार सािश ेचोपवस] पेक्षा 
१९ % कमी) र्ा िेकेिाराकडुन तनपविा िर मिंजुर िराने र.रू. 
६,०४,०३६/- पर्िं काम करून घेण्र्ास बिंधनकारक राहीि र्ा अटीस 
अचधन राहून करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेि आिा 
असल्र्ाने तर्ाच ेअविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ३७) मनपाच्र्ा झो.तन.पू.स्थापतर् पवभागाकडीि तन.नो.क्र.१/२०१२-१३ 
मधीि अ.क्र.२५ अन्वरे्, गािंधीनगर झोपडपट्टीमध्रे् ककरकोळ 
िरुुस्िीची कामे करणेकामी मे.एच.आर.गार्कवाड (तन.र.रू. 
९,३२,६३४/- [र.रू.नऊ िाख बतिीस हजार सहाश े चौिीस] पेक्षा 
२१.९९ % कमी) र्ा िेकेिाराकडुन तनपविा िर मिंजुर िराने र.रू. 
७,२७,५४८/- पर्िं काम करून घेण्र्ास बिंधनकारक राहीि र्ा अटीस 
अचधन राहून करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेि आिा 
असल्र्ाने तर्ाच ेअविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ३८) मनपाच्र्ा झो.तन.पू.स्थापतर् पवभागाकडीि तन.नो.क्र.१/२०१२-१३ 
मधीि अ.क्र.४० अन्वरे्, प्रभाग क्र.४१ मध्रे् नाल्र्ावर कल्वहटा 
करणे व इिर अनुषिंचगक कामे करणेकामी मे.एच.एम.किं न्स्िरशन 
(तन.र.रू.९,३३,०५९/- [र.रू.नऊ िाख िेहतिीस हजार एकोणसाि] पेक्षा 
१४.९९ % कमी) र्ा िेकेिाराकडुन तनपविा िर मिंजुर िराने 
र.रू.७,९३,१९३/- पर्िं काम करून घेण्र्ास बिंधनकारक राहीि र्ा 
अटीस अचधन राहून करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेि आिा 
असल्र्ाने तर्ाच ेअविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ३९) मनपाच्र्ा अ प्रभाग कार्ाािर्ाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.४० अन्वरे्, प्रभाग क्र.५ मध्रे् ककरकोळ िरुुस्िीची कामे करणे 
कामी मे.कृष्णा कन्स. (तन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ िाख िेहिीस 
हजार सािश े साि] पेक्षा ३२.६४ % कमी) र्ा िेकेिाराबरोबर 
करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेि आिा असल्र्ाने तर्ाच े
अविोकन करणे. 
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पवषर् क्रमािंक- ४०) मनपाच्र्ा अ प्रभाग कार्ाािर्ाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.६२ अन्वरे्, नवीन प्रभाग क्र.१७ मचधि से.क्र.२६, २७ व २८ 
मधीि फुटपाथ, पेवहीिंग ब्िॉक, रस्तर्ािंची व इमारिीिंची िरुुस्िी 
पवषर्क कामे करणेकामी मे.एच.एम.कन्स्िरशन (तन.र.रू. 
९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ िाख िेहिीस हजार सािश ेसाि] पेक्षा १५.६० 
% कमी) र्ा िेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेि 
आिा असल्र्ाने तर्ाच ेअविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ४१) मनपाच्र्ा अ प्रभाग कार्ाािर्ाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.१६ अन्वरे्, नवीन प्रभाग क्र.१७ मचधि से.२७ ए व २८ मधीि 
इमारिीची व रस्तर्ाची पवपवध स्थापतर् पवषर्क कामे करणेकामी 
मे.एच.एम.कन्स.(तन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ िाख िेहिीस हजार 
सािश े साि] पेक्षा १६.०० % कमी) र्ा िेकेिाराबरोबर करारनामा 
करून कामाचा आिेश िेणेि आिा असल्र्ाने तर्ाच े अविोकन 
करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ४२) मनपाच्र्ा अ प्रभाग कार्ाािर्ाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.२ अन्वरे्, नवीन प्रभाग क्र.१४ मधीि मचधि से.क्र.२४, २५ व 
२६ मधीि िेन्चसे खडीमुरुम बीबीएम पध्ििीने डािंबरीकरण 
करणेकामी मे.परमानिंि ए.कृपिानी (तन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ 
िाख िेहिीस हजार सािश े साि] पेक्षा १८.१० % कमी) र्ा 
िेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेि आिा 
असल्र्ाने तर्ाच ेअविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ४३) मनपाच्र्ा अ प्रभाग कार्ाािर्ाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.७१ अन्वरे्, नवीन प्रभाग क्र.१७ मधीि से.क्र.२६, २७, २७ए व 
२८ मधीि रस्तर्ावरीि िेंचसे खडीमुरुम बीबीएम पध्ििीने 
डािंबरीकरण करणेकामी मे.परमानिंि ए.कृपिानी (तन.र.रू. ९,३३,७०७/- 
[र.रू.नऊ िाख िेहिीस हजार सािश ेसाि] पेक्षा १८.१८ % कमी) र्ा 
िेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेि आिा 
असल्र्ाने तर्ाच ेअविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ४४) मनपाच्र्ा अ प्रभाग कार्ाािर्ाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.९८ अन्वरे्, अ प्रभाग अिंिगाि तनगडी गाविाण उपपवभाग 
मधीि स्िीट िाईट पोिवरीि खराब नािरुुस्ि जिंरशन बॉरस 
बििणेकामी मे.हसन इिेजरिकि इिंजजतनअररिंग (तन.र.रू. ६,६५,९६५/- 
[र.रू.सहा िाख पासष्ट हजार नऊश ेपासष्ट] पेक्षा ३४.००% कमी) र्ा 
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िेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेि आिा 
असल्र्ाने तर्ाच ेअविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ४५) मनपाच्र्ा अ प्रभाग कार्ाािर्ाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.१२३ अन्वरे्, अ प्रभाग अिंिगाि आकुडी एमआर्डीसी 
उपपवभाग मधीि स्िीट िाईट पोिवरीि खराब नािरुुस्ि जिंरशन 
बॉरस बििणेकामी मे.अमँ्प इिेजरिकल्स (तन.र.रू.६,६५,९६५/- 
[र.रू.सहा िाख पासष्ट हजार नऊश ेपासष्ट] पके्षा २६.६५ % कमी) 
र्ा िेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेि आिा 
असल्र्ाने तर्ाच ेअविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ४६) मनपाच्र्ा अ प्रभाग कार्ाािर्ाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.१०० अन्वरे्, अ प्रभाग अिंिगाि आकुडी एमआर्डीसी 
उपपवभागािीि दिवाबतिी वर्वस्थेच ेनािरुुस्िी करणे व अनुषिंचगक 
कामे करणेकामी मे.ए.एम.पी.इिे. (तन.र.रू.६,६६,५५८/- [र.रू.सहा 
िाख सहासष्ट हजार पाचश े अठ्ठावन्न] पेक्षा २६.८० % कमी) र्ा 
िेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेि आिा 
असल्र्ाने तर्ाच ेअविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ४७) मनपाच्र्ा अ प्रभाग कार्ाािर्ाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.१०४ अन्वरे्, अ प्रभाग अिंिगाि तनगडी प्राचधकरण उपपवभाग 
मधीि स्िीट िाईट पोि वरीि खराब नािरुुस्ि जिंरशन बॉरस 
बििणेकामी मे.एएमपी इिेजरिकल्स (तन.र.रू.६,६६,०४०/- [र.रू. सहा 
िाख सहासष्ट हजार चाळीस] पेक्षा २७.७० % कमी) र्ा 
िेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेि आिा 
असल्र्ाने तर्ाच ेअविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ४८) मनपाच्र्ा अ प्रभाग कार्ाािर्ाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.७९ अन्वरे्, प्रभाग अिंिगाि तनगडी गाविाण दिवाबतिी 
वर्वस्थेच ेनािरुुस्ि केबि बििणे िरुुस्िी व इिर अनुषिंचगक कामे 
करणेकामी मे.ऋषीकेश एिंटरप्रा. (तन.र.रू.६,६६,३६७/- [र.रू. सहा िाख 
सहासष्ट हजार िीनश े सिसुष्ट] पेक्षा ३७,७० % कमी) र्ा 
िेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेि आिा 
असल्र्ाने तर्ाच ेअविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ४९) मनपाच्र्ा अ प्रभाग कार्ाािर्ाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.८५ अन्वरे्, अ प्रभाग अिंिगाि तनगडी प्राचधकरण व आकुडी 
एमआर्डीसी उपपवभागािीि पवपवध कार्ाक्रमाकरीिा वापषाक 
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पध्ििीने ध्वनीक्षेपण प्रकाश व जनरेटर वर्वस्था करणेकामी 
मे.पवजर् इिे. (तन.र.रू.६,४९३४८/- [र.रू.सहा िाख एकोणपन्नास 
हजार िीनश ेआठे्ठचाळीस] पेक्षा २१.२१ % कमी) र्ा िेकेिाराबरोबर 
करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेि आिा असल्र्ाने तर्ाच े
अविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ५०) मनपाच्र्ा अ प्रभाग कार्ाािर्ाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.७४ अन्वरे्, अ प्रभाग अिंिगाि चचखिी िळवड ेउपपवभागािीि 
इमारिी शाळा इ.भाजी मिंडई व जकाि नाके इ.च े पवद्र्ुिीकरण 
पवषर्क कामे करणेकामी मे.एन.के.इिेजरिकि वरसा (तन.र.रू. 
६,६६,४२७/- [र.रू.सहा िाख सहासष्ट हजार चारश ेसतिावीस] पेक्षा 
१९.९६ % कमी) र्ा िेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश 
िेणेि आिा असल्र्ाने तर्ाच ेअविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ५१) मनपाच्र्ा अ प्रभाग कार्ाािर्ाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.१३३ अन्वरे्, अ प्रभाग अिंिगाि चचखिी िळवड े व तनगडी 
गाविाण उपपवभागामध्रे् पवपवध कार्ाक्रमाकरीिा वापषाक पध्ििीन े
ध्वनीक्षेपण, प्रकाश, पवद्र्ुि व जनरेटर वर्वस्था करणेकामी 
मे.पवजर् इिे. (तन.र.रू.९,४९,२१६/- [र.रू.नऊ िाख एकोणपन्नास 
हजार िोनश े सोळा] पेक्षा २१.२१ % कमी) र्ा िेकेिाराबरोबर 
करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेि आिा असल्र्ाने तर्ाच े
अविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ५२) मनपाच्र्ा अ प्रभाग कार्ाािर्ाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.६८ अन्वरे्, अ प्रभाग अिंिगाि चचखिी िळवड े दिवाबतिी व 
वर्वस्थेच े नािरुुस्ि केबि बििणे व अनुषिंचगक कामे करणेकामी 
मे.ऋषीकेश इिंटर.(तन.र.रू.६,६६,५५८/- [र.रू.सहा िाख सहासष्ट हजार 
पाचश ेअठ्ठावन्न] पेक्षा ३६.१२ % कमी) र्ा िेकेिाराबरोबर करारनामा 
करून कामाचा आिेश िेणेि आिा असल्र्ाने तर्ाच े अविोकन 
करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ५३) मनपाच्र्ा अ प्रभाग कार्ाािर्ाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.७५ अन्वरे्, अ प्रभाग अिंिगाि चचखिी िळवड ेउपपवभागािीि 
दिवाबतिी वर्वस्थेच े कफडर पपिरची िरुुस्िी व इिर अनुषिंचगक 
कामे करणेकामी मे.हसन इिे.इिंजज. (तन.र.रू.६,६६,५१९/- [र.रू.सहा 
िाख सहासष्ट हजार पाचश े एकोणीस] पेक्षा २५.०० % कमी) र्ा 
िेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेि आिा 
असल्र्ाने तर्ाच ेअविोकन करणे. 
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पवषर् क्रमािंक- ५४) मनपाच्र्ा अ प्रभाग कार्ाािर्ाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.१०७ अन्वरे्, अ प्रभाग अिंिगाि चचखिी िळवड ेउपपवभागािीि 
स्िीटिाईट पोि वरीि खराब व नािरुुस्ि जिंरशन बॉरस 
बििणेकामी मे.हसन इिे.इिंजज.(तन.र.रू.६,६५,७७०/- [र.रू. सहा िाख 
पासष्ट हजार सािश ेसतिर] पेक्षा २५.०० % कमी) र्ा िेकेिाराबरोबर 
करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेि आिा असल्र्ाने तर्ाच े
अविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ५५) मनपाच्र्ा अ प्रभाग कार्ाािर्ाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.८२ अन्वरे्, अ प्रभाग अिंिगाि तनगडी गाविाण उपपवभागा 
िीि दिवाबतिी वर्वस्थेच े फडर कफल्टरची िरुुस्िी व इिर 
अनुषिंचगक कामे करणेकामी मे.भाग्र्श्री इिंटरप्रा. (तन.र.रू.६,६६,५८५/- 
[र.रू. सहा िाख सहासष्ट हजार पाचश ेपिंच्र्ाऐिंशी] पेक्षा ३२.०१ % 

कमी) र्ा िेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेि 
आिा असल्र्ाने तर्ाच ेअविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ५६) मनपाच्र्ा अ प्रभाग कार्ाािर्ाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.७ अन्वरे्, जिक्षेि क्र.अ/५, जाधववाडी, शाहूनगर, फुिेनगर, 
जी ब्िॉक परीसरामध्रे् पाणीपुरविा पवषर्क ककरकोळ िरुुस्िीचे 
कामे करणेकामी मे.रपविंद्र कन्स्िरशन (तन.र.रू.७,००,९२७/- [र.रू. 
साि िाख नऊश ेसतिावीस] पेक्षा २७.३३ % कमी) र्ा िेकेिाराबरोबर 
करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेि आिा असल्र्ाने तर्ाच े
अविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ५७) मनपाच्र्ा अ प्रभाग कार्ाािर्ाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.७६ अन्वरे्, जिक्षेि क्र.अ/९, कृष्णानगर सचचव से.२०, 
पररसराि पाणीपुरविा पवषर्क ककरकोळ िरुुस्िीचे कामे करणेकामी 
मे.सादिक अन्सारी कन्स.(तन.र.रू.७,०३,९९१/- [र.रू.साि िाख िीन 
हजार नऊश े एरर्ान्नव] पेक्षा १५.०० % कमी) र्ा िेकेिाराबरोबर 
करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेि आिा असल्र्ाने तर्ाच े
अविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ५८) मनपाच्र्ा अ प्रभाग कार्ाािर्ाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.१०३ अन्वरे्, जिक्षेि क्र.अ/७, आकुडी चचिंचवडस्टेशन पररसराि 
पाणीपुरविा पवषर्क ककरकोळ िरुुस्िीच े कामे करणे, पाणीपुरविा 
वर्वस्थेच्र्ा िेखभाि करणेकामी मे.शहाबाई कन्स्िरशन 
(तन.र.रू.७,००,२४२/- [र.रू.साि िाख िोनश ेबेचाळीस] पेक्षा २१.१० % 
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कमी) र्ा िेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेि 
आिा असल्र्ाने तर्ाच ेअविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ५९) मनपाच्र्ा अ प्रभाग कार्ाािर्ाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.९ अन्वरे्, जिक्षेि क्र.अ/८, तनगडी गाविाण र्मुनानगर 
पररसरामध्रे् पाणीपुरविा पवषर्क ककरकोळ िरुुस्िीची कामे करणे 
(पाणीपुरविा वर्वस्थेच्र्ा िेखभाि करण्र्ासािी) कामी मे.रपविंद्र 
कन्स.(तन.र.रू.७,००,२४२/- [र.रू.साि िाख िोनशे बेचाळीस] पेक्षा 
२१.३३ % कमी) र्ा िेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश 
िेणेि आिा असल्र्ाने तर्ाच ेअविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ६०) मनपाच्र्ा अ प्रभाग कार्ाािर्ाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.६६ अन्वरे्, जिक्षेि क्र.अ/६, काळभोरनगर मोहननगर 
रामनगर पवद्र्ानगर पररसरामध्रे् पाणीपुरविा पवषर्क ककरकोळ 
िरुुस्िीची कामे करणेकामी मे.जी.आर.मिंगोडकेर (तन.र.रू. 
७,००,९२७/- [र.रू.साि िाख नऊश ेसतिावीस] पेक्षा १२.१० % कमी) 
र्ा िेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेि आिा 
असल्र्ाने तर्ाच ेअविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ६१) मनपाच्र्ा अ प्रभाग कार्ाािर्ाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.१० अन्वरे्, जिक्षेि क्र.अ/४, मोरेवस्िी रामिासनगर चचखिी 
कुिळवाडी पररसरामध्रे् पाणीपुरविा पवषर्क ककरकोळ िरुुस्िीची 
कामे करणे (पाणीपुरविा वर्वस्थेच्र्ा) कामी मे.सादिक अन्सारी 
कन्स.(तन.र.रू.७,००,२४२/- [र.रू.साि िाख िोनशे बेचाळीस] पेक्षा 
१५.०० % कमी) र्ा िेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश 
िेणेि आिा असल्र्ाने तर्ाच ेअविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ६२) मुख्र्िेखापररक्षण पवभागामध्रे् कार्ारि असणा-र्ा कमाचा-र्ािंनी 
रजा मिंजुरीकामी सािर केिेल्र्ा पवनिंिी अजाानुसार प्रस्िावा सोबिचे 
प्रपि ‘अ’ मध्रे् िशापविेप्रमाणे रजा मिंजूरीस मान्र्िा िेणेबाबि 
पवचार करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ६३) मनपाच्र्ा स्थापतर् पवभागाकडीि तन.नो.क्र.अ मुख्र्ािर्/HO/१/ 
२०१२-१३ मधीि अ.क्र.४ अन्वरे्, प्रभाग क्र.९ सिंभाजीनगर एच.डी. 
एफ.सी.कॉिनी रे्थीि मोकळी जागा पवकसीि करून हॉकसा झोन 
करणेकामी मे.सोिके कन्स्िरशन (तन.र.रू.२३,३४,२६७/- [र.रू. िेवीस 
िाख चौिीस हजार िोनश े सिसुष्ट] पेक्षा १८.१८ % कमी) र्ा 
िेकेिाराकडून तनपविा मिंजूर िराने र.रू.२०,०५,३९२/- पर्िं काम 
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करून घेणेस िसेच तनपविा अटी प्रमाणे डािंबर, लसमेंट, िोखिंड र्ा 
तिन्ही मटेररर्िच्र्ा तनधााररि केिेल्र्ा बेलसक िरामध्रे् किं िाट 
कािावधीमध्रे् झािेिी वाढ/घट िरानुसार फरकाची ररकम 
अिा/वसुि करणे बिंधनकारक राहीि र्ा अटीस अचधन राहून 
तर्ािंचबेरोबर करारनामा करून घेणेि आिा असल्र्ाने तर्ाच े
अविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ६४) मनपाच्र्ा स्थापतर् पवभागाकडीि तन.नो.क्र.अ मुख्र्ािर्/HO/१/ 
२०१२-१३ मधीि अ.क्र.८७ अन्वरे्, प्रभाग क्र.४ कृष्णानगर, 
पुणाानगर, स्पाईन रोड िे पम्प परीसरािीि चौकापर्िं पररसराि 
इन्टरिॉकीिंग पध्ििीने पेवहीिंग ब्िॉक बसपवणेकामी मे.अषाि सादिक 
शखे (तन.र.रू.२३,३४,२६७/- [र.रू. िेवीस िाख चौिीस हजार िोनश े
सिसुष्ट] पेक्षा १८.२१ % कमी) र्ा िेकेिाराकडून तनपविा मिंजूर 
िराने र.रू.२०,०४,६५७/- पर्िं काम करून घेणेस िसेच तनपविा अटी 
प्रमाणे डािंबर, लसमेंट, िोखिंड र्ा तिन्ही मटेररर्िच्र्ा तनधााररि 
केिेल्र्ा बेलसक िरामध्रे् किं िाट कािावधीमध्रे् झािेिी वाढ/घट 
िरानुसार फरकाची ररकम अिा/वसुि करणे बिंधनकारक राहीि र्ा 
अटीस अचधन राहून तर्ािंचबेरोबर करारनामा करून घेणेि आिा 
असल्र्ाने तर्ाच ेअविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ६५) मनपाच्र्ा अ प्रभाग कार्ाािर्ाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.६५ अन्वरे्, नवीन प्रभाग क्र.५ चचखिी मोरेवस्िी समोरीि पेि 
क्र.२० मध्रे् आरोग्र् तनररक्षक केबीन बािंधणेकामी मे.राहुि 
कन्स.(तन.र.रू.९,१५,०३३/- [र.रू.नऊ िाख पिंधरा हजार िेहिीस] पेक्षा 
२२.९२ % कमी) र्ा िेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश 
िेणेि आिा असल्र्ाने तर्ाच ेअविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ६६) मनपाच्र्ा स्थापतर् पवभागाकडीि तन.नो.क्र.२/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.३३ अन्वरे्, प्रभाग क्र.२० (वॉडा क्र.६०) चचिंचवडनेगर मधीि 
हॉटेि चौपाटी िे पवना निीपर्िं नािा करणेकामी मे.पी.जे. 
मोटवानी (तन.र.रू.३७,३४,०००/- [र.रू.सिोिीस िाख चौिीस हजार] 
पेक्षा २९.३३ % कमी) र्ा िेकेिाराकडून तनपविा मिंजूर िराने र.रू. 
२७,७०७५९/- पर्िं काम करून घेणेस िसेच तनर्मानुसार व 
तनपविेिीि तनपविा अटी प्रमाणे डािंबर, लसमेंट, िोखिंड र्ा तिन्ही 
मटेररर्िच्र्ा तनधााररि केिेल्र्ा बेलसक िरामध्रे् किं िाट 
कािावधीमध्रे् झािेिी वाढ/घट िरानुसार फरकाची ररकम 
अिा/वसुि करणे बिंधनकारक राहीि र्ा अटीस अचधन राहून 
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तर्ािंचबेरोबर करारनामा करून घेणेस मान्र्िा िेणेबाबि पवचार 
करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ६७) मनपाच्र्ा शिंकर शटे्टी उद्र्ानाच्र्ा िेखभािीची वर्वस्था करणे 
आवश्र्क असून तर्ासािी तनपविा मागवून कार्ावाही करावी िागेि. 
दि.३१.१२.२०१२ पर्िं उद्र्ान िेखभािीच े कामकाज मे.गणेश 
कन्स्िरशन र्ािंना पुवीच्र्ाच िराने म्हणजे र.रू.७७,३४२/- [र.रू. 
सतर्ाहतिर हजार िीनस ेबेचाळीस] प्रति मदहना र्ा िराने िेणेस व 
तर्ाकामी रे्णाऱ्र्ा खचाास मान्र्िा िेणेबाबि पवचार करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ६८) माध्र्लमक पवद्र्ािर् पपिंपळेसौंिागर रे्थे एसएससी बोडा पररक्षे 
कररिा िाईट व फॅनची वर्वस्था करणेकामी मे.मोरर्ा मिंडप डकेो. 
र्ािंचकेडीि सािर त्रबिािीि र.रू.८७,७२४/- (तनपविा ७.३ % कमी 
म्हणजे र.रू.६,४०४/- वजा जािा र.रू.८१,३२०/-) झािेल्र्ा प्रतर्क्ष 
खचााच े त्रबि करारनामा न करिा अिा करणेस व तनपविा न 
मागपविा थेट पध्ििीने केिेल्र्ा कामास कार्ोतिर मान्र्िा 
िेणेबाबि पवचार करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ६९) िापकीरनगर झोपडपट्टीमध्रे् ककरकोळ िरुुस्िीची कामे करणे ऐवजी 
िािटोपीनगर झोपडपट्टीमध्रे् ककरकोळ िरुुस्िीची कामे करणे 
(िापकीरनगर ऐवजी िािटोपीनगर) अशी िरुुस्िी िराव क्र. १२२४ 
दि.२५/९/२०१२ मध्रे् करणेस मान्र्िा िेणेबाबि पवचार करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ७०) महापालिका ३० वा वधाापन दिनातनलमति आर्ोजजि केिेल्र्ा 
चहापान कार्ाक्रमासािी झािेिा प्रतर्क्ष खचा र.रू.१,४५,५९५/- 
[र.रू.एक िाख पिंचेचाळीस हजार पाचशे पिंच्र्ान्नव] र्ास कार्ोतिर 
िसेच आगाऊ घेििेल्र्ा रकमेच े समार्ोजन करण्र्ास मान्र्िा 
िेणेबाबि पवचार करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ७१) जादहराि क्र.१३२/२०१२ च े िै.महाराष्ि टाईम्स र्ा विामानपिास 
जादहराि बीि र.रू.१,८६,४८०/- मिंजूर करून तर्ामधनू आर्कराची 
र.रू.३,७३०/- वजा जािा र.रू.१,८२,७५०/-, अिा करण्र्ास व 
िै.सकाळ र्ा विामानपिास जादहराि त्रबि र.रू.४,३६,८००/- मिंजूर 
करून तर्ामधनू आर्कराची र.रू.८,७३६/- वजा जािा र.रू. 
४,२८,०६४/- अिा करण्र्ास मान्र्िा िेणेबाबि पवचार करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ७२) मनपािीि सिंगणक र्िंिणेच्र्ा िेखभाि िरुुस्िीचे वाढीव कािावधी 
मध्रे् मे.कॉम्प्र्ुटर इन्फोटेक प्रा.लि., पुणे र्ािंना दि.१८/०४/२०१२ िे 
३०/०६/२०१२ र्ा कािावधीसािी दििेल्र्ा मुििवाढीस िसेच तर्ासािी 



 19 

तर्ािंना अिा करावर्ाच े र.रू.४,२५,४६४,/- च े खचाास मान्र्िा 
िेणेबाबि पवचार करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ७३) मे.औद्र्ोचगक न्र्ार्ािर्ाच े जैसे थे च े आिेश असल्र्ाने ७ 
जीवरक्षक दि.१.८.२००५ पासून आजिगार्ि जििरण ििावावर 
काम करीि आहे. िसेच दि.३०.९.२०१२ अखेर पर्िंच े खचाास 
मा.स्थार्ी सलमिीची मान्र्िा घेििी असून तर्ापुढीि ६ मदहने 
कािावधीच े म्हणजेच दि.१.१०.१२ िे ३१.३.१३ (ऑरटोंबर १२ ि े
माचा १३) अखेरच ेमानधन अिा करावे िागणार असल्र्ाने मानधन 
अिार्गीच ेखचाास मान्र्िा िेणेबाबि पवचार करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ७४) मनपाच ेपुरूष कमाचा-र्ाकररिा आवश्र्क गणवेश कापड खरेिीकामी 
ई तन.क्र.१४-१२-१३ अन्वरे् िघुतिम िराच े तनपविाकार मे.प्रेस्टीज 
गारमेंट्स र्ािंच े बाब क्र.१, २, ११, १२ बाबी सादहतर्ाच े िर एकूण 
र.रू.५४,८४,०२४/- मे.सुप्रीम इिंडस्िीर्ि सप्िार्सा र्ािंच े बाब क्र. ३, 
४, ६, ७, ८, ९, १०, १३ बाबी सादहतर्ाचे एकूण र.रू. १३,७५,३७०/- 
मे.सुपर िेडसा र्ािंच ेबाब क्र.५ च ेसादहतर्ाच ेएकूण र.रू.६,८९,१८९/- 
असे एकूण र.रू.७५,४८,५८३/- जस्वकृि करून करारनामा करणेस व 
रे्णा-र्ा खचाास मान्र्िा िेणेबाबि पवचार करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ७५) मनपाच्र्ा स्थापतर् पवभागाकडीि तन.नो.क्र.४/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.८७ अन्वरे्, प्रभाग क्र.९३ सािपुडा सोसार्टीमध्रे् स्थापतर् 
पवषर्क िरुुस्िीची कामे करणेकामी मे.साईप्रभा कन्स्िरशन 
(तन.र.रू.१८,६७,४१४/- [र.रू.अिरा िाख सिसुष्ट हजार चारश ेचौिा] 
पेक्षा ३०.०६ % कमी) र्ा िेकेिाराकडून तनपविा मिंजूर िराने र.रू. 
१३,७१,३७३/- पर्िं काम करून घेणेस िसेच तनपविा अटी प्रमाणे 
डािंबर, लसमेंट, िोखिंड र्ा तिन्ही मटेररर्िच्र्ा तनधााररि केिेल्र्ा 
बेलसक िरामध्रे् किं िाट कािावधीमध्रे् झािेिी वाढ/घट िरानुसार 
फरकाची ररकम अिा/वसुि करणे बिंधनकारक राहीि र्ा अटीस 
अचधन राहून तर्ािंचबेरोबर करारनामा करून घेणेि आिा असल्र्ाने 
तर्ाच ेअविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ७६) मनपाच्र्ा स्थापतर् पवभागाकडीि तन.नो.क्र.४/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.९६ अन्वरे्, वॉडा क्र.९६ गजानन महाराजनगर रे्थे रस्तर्ावरीि 
खड्ड े क्रॉस कट हॉटलमरस पध्ििीने डािंबरीकरणाने िरुुस्िी करणे 
कामी मे.वही.एम.मािेरे इिंफ्रा (इिं) प्रा लि (तन.र.रू.१०,८३,१००/- 
[र.रू.िहा िाख त्र्र्ाऐिंशी हजार शिंभर] पेक्षा २.५० % कमी) र्ा 
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िेकेिाराकडून तनपविा मिंजूर िराने र.रू.११,०८,८२४/- पर्िं काम 
करून घेणेस िसेच तनपविा अटी प्रमाणे डािंबर, लसमेंट, िोखिंड र्ा 
तिन्ही मटेररर्िच्र्ा तनधााररि केिेल्र्ा बेलसक िरामध्रे् किं िाट 
कािावधीमध्रे् झािेिी वाढ/घट िरानुसार फरकाची ररकम 
अिा/वसुि करणे बिंधनकारक राहीि र्ा अटीस अचधन राहून 
तर्ािंचबेरोबर करारनामा करून घेणेि आिा असल्र्ाने तर्ाच े
अविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ७७) मनपाच्र्ा स्थापतर् पवभागाकडीि तन.नो.क्र.४/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.३० अन्वरे्, वॉडा क्रमािंक ७५ पपिंपळेसौंिागर रे्थीि पवपवध 
मनपा इमारिीिंची स्थापतर् पवषय़क िरुुस्िीची कामे करणेकामी 
मे.शुभम उद्र्ोग (तन.र.रू. १०,४०,१४९/- [र.रू.िहा िाख चाळीस 
हजार एकश ेएकोणपन्नास] पेक्षा २०.०७ % कमी) र्ा िेकेिाराकडून 
तनपविा मिंजूर िराने र.रू. ८,७२,९६१/- पर्िं काम करून घेणेस 
िसेच तनपविा अटी प्रमाणे डािंबर, लसमेंट, िोखिंड र्ा तिन्ही 
मटेररर्िच्र्ा तनधााररि केिेल्र्ा बेलसक िरामध्रे् किं िाट 
कािावधीमध्रे् झािेिी वाढ/घट िरानुसार फरकाची ररकम 
अिा/वसुि करणे बिंधनकारक राहीि र्ा अटीस अचधन राहून 
तर्ािंचबेरोबर करारनामा करून घेणेि आिा असल्र्ाने तर्ाच े
अविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ७८) मनपाच्र्ा स्थापतर् पवभागाकडीि तन.नो.क्र.४/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.११ अन्वरे्, प्रभाग क्र.८८ रे्थे दिकदिकाणी पेवहीिंग ब्िॉक 
बसपवणेकामी मे.सोहम एिंटरप्रार्जेस (तन.र.रू.२३,३३,८९८/- [र.रू. 
िेवीस िाख िेहिीस हजार आिश े अठ्र्ान्नव] पेक्षा २९.९९ % 
कमी) र्ा िेकेिाराकडून तनपविा मिंजूर िराने र.रू.१७,१५,६६०/- पर्िं 
काम करून घेणेस िसेच तनपविा अटी प्रमाणे डािंबर, लसमेंट, िोखिंड 
र्ा तिन्ही मटेररर्िच्र्ा तनधााररि केिेल्र्ा बेलसक िरामध्रे् किं िाट 
कािावधीमध्रे् झािेिी वाढ/घट िरानुसार फरकाची ररकम 
अिा/वसुि करणे बिंधनकारक राहीि र्ा अटीस अचधन राहून 
तर्ािंचबेरोबर करारनामा करून घेणेि आिा असल्र्ाने तर्ाच े
अविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ७९) मनपाच्र्ा स्थापतर् पवभागाकडीि तन.नो.क्र.११/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.१७ अन्वरे्, वॉडा क्र.१२ च-होिी रे्थीि माटेवस्िी व इिर 
दिकाणच्र्ा नाल्र्ाच े बािंधकाम करणेकामी मे.के.कमिेश (तन.र.रू. 
८४,०२,५२६/- [र.रू.चौ-र्ाऐिंशी िाख िोन हजार पाचश ेसववीस] पेक्षा 
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३६.११ % कमी) र्ा िेकेिाराकडून तनपविा मिंजूर िराने र.रू. 
५६,३६,७९३/- पर्िं काम करून घेणेस िसेच तनपविा अटी प्रमाणे 
डािंबर, लसमेंट, िोखिंड र्ा तिन्ही मटेररर्िच्र्ा तनधााररि केिेल्र्ा 
बेलसक िरामध्रे् किं िाट कािावधीमध्रे् झािेिी वाढ/घट िरानुसार 
फरकाची ररकम अिा/वसुि करणे बिंधनकारक राहीि र्ा अटीस 
अचधन राहून तर्ािंचबेरोबर करारनामा करून घेणेस मान्र्िा 
िेणेबाबि पवचार करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ८०) मनपाच्र्ा स्थापतर् पवभागाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.७९ अन्वरे्, वॉडा क्र.३० नेहरूनगर मध्रे् स्थापतर् पवषर्क 
कामे करणे िसेच ककरकोळ िरुुस्िीची कामे करणेकामी मे.एस.डी. 
िौंडकर (तन.र.रू.१८,६७,३२५/- [र.रू.अिरा िाख सिसुष्ट हजार 
िीनश े पिंचवीस] पेक्षा २२.५० % कमी) र्ा िेकेिाराकडून तनपविा 
मिंजूर िराने र.रू.१५,१९,५३६/- पर्िं काम करून घेणेस िसेच 
तनपविा अटी प्रमाणे डािंबर, लसमेंट, िोखिंड र्ा तिन्ही मटेररर्िच्र्ा 
तनधााररि केिेल्र्ा बेलसक िरामध्रे् किं िाट कािावधीमध्रे् झािेिी 
वाढ/घट िरानुसार फरकाची ररकम अिा/वसुि करणे बिंधनकारक 
राहीि र्ा अटीस अचधन राहून तर्ािंचबेरोबर करारनामा करून घेणेि 
आिा असल्र्ाने तर्ाच ेअविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ८१) मनपाच्र्ा स्थापतर् पवभागाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.३६ अिंकुशराव िािंडगे प्रेक्षागहृ पररसरािीि रस्िे डािंबरीकरण 
करणेकामी मे.जरिन्सी कन्स्िरशन प्रा लि (तन.र.रू.२२,४०,८९९/- 
[र.रू.बावीस िाख चाळीस हजार आिश ेनवर्ान्नव] पेक्षा २.०५ % 
कमी) र्ा िेकेिाराकडून तनपविा मिंजूर िराने र.रू.२३,०४,७०९/- पर्िं 
काम करून घेणेस िसेच तनपविा अटी प्रमाणे डािंबर, लसमेंट, िोखिंड 
र्ा तिन्ही मटेररर्िच्र्ा तनधााररि केिेल्र्ा बेलसक िरामध्रे् किं िाट 
कािावधीमध्रे् झािेिी वाढ/घट िरानुसार फरकाची ररकम 
अिा/वसुि करणे बिंधनकारक राहीि र्ा अटीस अचधन राहून 
तर्ािंचबेरोबर करारनामा करून घेणेि आिा असल्र्ाने तर्ाच े
अविोकन करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ८२) मनपाच्र्ा पवद्र्ुि पवभागाकडीि तन.नो.क्र.६/११-१२ मधीि अ.क्र.२ 
अन्वरे्, ड प्रभाग अिंिगाि थेरगािंव उपपवभागािीि रस्तर्ावरीि 
रूिं िीकरणािीि व सावाजतनक सुरक्षक्षििेच्र्ा दृष्टीने मरापवमिंडळाचे 
िघुिाब व उच्चिाब खािंब, िारा व कफडर पपिर हिपवणेकामी  
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मे.एम.बी.इिेजरिक अडँ किं . (तन.र.रू.१,०५,४६,५४७/- [र.रू.एक कोटी 
पाच िाख शहेेचाळीस हजार पाचश े सतिेचाळीस] पेक्षा ३८.९९% 
कमी) र्ा िेकेिाराकडून करारनामा करून घेणेस मान्र्िा िेणेबाबि 
पवचार करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ८३) मनपाच्र्ा पवद्र्ुि पवभागाकडीि तन.नो.क्र.२/१२-१३ मधीि अ.क्र.३ 
अन्वरे्, अ प्रभाग तनगडी प्राचधकरण उपपवभागािीि स्थापतर् 
पवभागाच ेमागणीनुसार रस्िा रूिं िीकरणािीि म.रा.पव.लि.किं .च ेकफडर 
पपिप खािंब व िारा हिपवणेकामी मे.एस.टी.इिेजरिकल्स प्रा लि 
(तन.र.रू.५७,४४,६६२/- [र.रू.सतिावन्न िाख चववेचाळीस हजार सहाशे 
बासष्ट] पेक्षा ४३.०० % कमी) र्ा िेकेिाराकडून करारनामा करून 
घेणेस मान्र्िा िेणेबाबि पवचार करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ८४) मनपाच्र्ा पवद्र्ुि पवभागाकडीि तन.नो.क्र.२/१२-१३ मधीि अ.क्र.१२ 
अन्वरे्, अ प्रभाग अिंिगाि चचखिी िळवड े उपपवभागामध्रे् 
आवश्र्क तर्ा चौकामध्रे् हार्मास्ट दिवे उभारणे िेखभाि िरुुस्िी 
करणेकामी मे.रूपिक्ष्मी इिेजरिकल्स (तन.र.रू.३८,०९,४७२/- [र.रू. 
अडोिीस िाख नऊ हजार चारश ेबहातिर] पेक्षा ३१.०० % कमी) र्ा 
िेकेिाराकडून करारनामा करून घेणेस मान्र्िा िेणेबाबि पवचार 
करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ८५) मनपाच्र्ा पवद्र्ुि पवभागाकडीि तन.नो.क्र.२/१२-१३ मधीि अ.क्र.५ 
अन्वरे्, अ प्रभाग अिंिगाि आकुडी एम.आर्.डी.सी. उपपवभाग 
पररसराि आवश्र्क दिकाणच्र्ा जस्िटिाईट दिवर्ािंच े नुिनीकरण 
करणेकामी मे.साथाक इिेजरिकल्स कापोरेशन (तन.र.रू. ५७,१३,२१४/- 
[र.रू.सतिावन्न िाख िेरा हजार िोनश ेचौिा] पेक्षा २६.०९ % कमी) 
र्ा िेकेिाराकडून करारनामा करून घेणेस मान्र्िा िेणेबाबि पवचार 
करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ८६) मनपाच्र्ा पवद्र्ुि पवभागाकडीि तन.नो.क्र.२/१२-१३ मधीि अ.क्र.१७ 
अन्वरे्, अ प्रभागािीि चचखिी िळवड ेउपपवभागािीि औद्र्ोचगक 
पररसरािीि रस्तर्ावर दिवे बसपवणेकामी मे.एम.बी.इिेजरिक अनँ्ड 
किं पणी (तन.र.रू.३५,७०,१२५/- [र.रू.पस्िीस िाख सतिर हजार एकश े
पिंचवीस] पेक्षा ३२.९० % कमी) र्ा िेकेिाराकडून करारनामा करून 
घेणेस मान्र्िा िेणेबाबि पवचार करणे. 
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पवषर् क्रमािंक- ८७) मनपाच्र्ा पवद्र्ुि पवभागाकडीि तन.नो.क्र.२/१२-१३ मधीि अ.क्र.६ 
अन्वरे्, अ प्रभाग अिंिगाि चचखिी िळवड े उपपवभागाि नवर्ान े
होणा-र्ा रस्तर्ावर दिवाबतिी वर्वस्थेची सोर् करणेकामी मे.प्रपवण 
इिेजरिकल्स सजवहासेस (तन.र.रू.५६,९०,९००/- [र.रू.छपन्न िाख 
नववि हजार नऊश]े पेक्षा ३२.५० % कमी) र्ा िेकेिाराकडून 
करारनामा करून घेणेस मान्र्िा िेणेबाबि पवचार करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ८८) मनपाच्र्ा पवद्र्ुि पवभागाकडीि तन.नो.क्र.२/१२-१३ मधीि अ.क्र.२० 
अन्वरे्, अ प्रभागािीि चचखिी िळवड े उपपवभाग पररसराि 
आवश्र्किेनुसार नवीन उजीबचि करणा-र्ा कफटीिंग बसपवणेकामी 
मे.र्श इिेरिो िाईन (तन.र.रू.२८,४९,६२१/- [र.रू.अठ्ठावीस िाख 
एकोणपन्नास हजार सहाश े एकवीस] पेक्षा ४५.५० % कमी) र्ा 
िेकेिाराकडून करारनामा करून घेणेस मान्र्िा िेणेबाबि पवचार 
करणे. 

 

पवषर् क्रमािंक- ८९) मनपाच्र्ा पवद्र्ुि पवभागाकडीि तन.नो.क्र.२/१२-१३ मधीि अ.क्र.२९ 
अन्वरे्, अ प्रभाग अिंिगाि तनगडी गाविाण उपपवभाग इमारिी, 
शाळा पवद्र्ुिीकरण करणेकामी मे.इिेरिो मेकॅतनक (तन.र.रू. 
१९,०१,९४७/- [र.रू.एकोणीस िाख एक हजार नऊश े सतिेचाळीस] 
पेक्षा १७.५५ % कमी) र्ा िेकेिाराकडून करारनामा करून घेणेस 
मान्र्िा िेणेबाबि पवचार करणे. 

 

 
पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, 
पपिंपरी-४११ ०१८. 
नगरसचचव पवभाग, 
क्रमािंक- नस/७/कापव/१२९९/२०१२ 
दिनािंक- ८/११/२०१२ 
 

दटप- प्रस्िुि कार्ापत्रिकेवरीि पवषर्ािंची पवषर्पि े(डॉकेटस)् नगरसचचव 

कार्ाािर्ाि वाचणेसािी िेवणेि आिेिी आहेि. 


