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िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका, 
िपंपरी-४११ ०१८. 
नगरसिचव कायार्लय, 
बमांक-नस/७/कािव/१०४६/२०१२ 
िदनांक- ४/१०/२०१२ 

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

 
िवषय- िपंपरी िचचंवड महानगरपािलकेच्या मा.ःथायी सिमतीची सभा 
 िदनांक ९/१०/२०१२ रोजी आयोिजत केले बाबत.... 

 
महोदय/महोदया, 
 

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलकेच्या मा.ःथायी सिमतीची सा ाहीक सभा 
मगंळवार, िदनांक ९/१०/२०१२ रोजी दपारी ु ३.00 वा. महानगरपािलकेच्या ूशासकीय 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचंि पवळे सभागहृात आयोिजत करणेत आली आहे. 
सोबत सभेची कायर्पिऽका जोडली आहे. सभेस आपण उपिःथत रहावे, ही िवनंती. 

 
 

 
आपला िव ास,ू 

 
 

ूत- १)  सवर् सबंंिधत शाखाूमखु व शाखािधकारी 
 २)  कायार्लयीन नोटीस बोडर् 
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िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका, िपंपरी-४११ ०१८. 
मा.ःथायी सिमती 

कायर्पिऽका बमांक-२७ 
िदनांक-  ९.१०.२०१२         वेळ-  दपारी ु ३.00 वाजता 

 

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलकेच्या मा.ःथायी सिमतीची सा ाहीक सभा 
मगंळवार, िदनांक ९/१०/२०१२ रोजी दपारी ु ३.00 वा. महानगरपािलकेच्या ूशासकीय 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचंि पवळे सभागहृात आयोिजत करणेत आली आहे. 
सभेत खालील कामकाज होईल. 

 
 

िवषय बमांक- १) मनपाच्या वतीने िद.१ ऑक्टोंबर जागितक ज्ये  नागरीक िदना 
िनिम  िविवध कायर्बम ूा.रामकृंण मोरे ूेक्षागहृ, िचंचवड येथे 
आयोिजत करणेत आलेले असनू त्यासाठी मनोरंजन कायर्बमासाठी 
मानधन, चहापान, ना ा, बॅनर, नाट्यगहृाचे भाडे व कायर्बमाच्या 
अनुषंगाने इतर खचर् इ.साठी र.रू.७२,०००/- [र.रू.बहा र हजार] 
अपेिक्षत असल्याने जागितक ज्ये  नागरीक िदना िनिम  
आयोिजत कायर्बमासाठी थेट पध्दतीने येणाढया खचार्स मान्यता 
देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- २) मौजे िशवणे व गहंजे ु ता.मावळ, िज.पुणे येिथल पवना नदीवर 
नव्याने दोन कोल्हापूर पध्दतीचे बंधारे बांधणे कामी ूथम कामाच्या 
सवक्षणासाठी व सिवःतर अदंाजपऽक तयार कर यासाठी तुतार्स 
रूपये ७.०० लक्ष िनधी कायर्कारी अिभयंता, खडकवासला पाटबंधारे 
िवभाग, पुणे-११. यांना अदा करणेस मान्यता देणेबाबत िवचार 
करणे. 

 

िवषय बमांक- ३) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय/१/२०१२-
१३ मधील अ.ब.१३ अन्वये, ूभाग द वाडी १५ मनपाच्या 
इमारतीची गळती ूतीबंधक व इतर ःथापत्य िवषयक कामे करणे 
कामी मे.शुभौी कंन्ःशक्शन (िन.र.रू.२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस 
लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पेक्षा १३.१७ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू दराने र.रू.२१,२८,१८६/- पयत काम 
करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या 
ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम 
अदा/वसलु करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 
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िवषय बमांक- ४) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय/१/२०१२-
१३ मधील अ.ब.२६ अन्वये, ू.ब.१० अजठंानगर एस.आर.ए. 
इमारत मध्ये पिरसरात व ूभागातील अतंगर्त भागात िठकिठकाणी 
कॉबीट पेव्हींग ब्लॉक बसिवणेकामी मे.शुभौी कंन्ःशक्शन (िन.र.रू. 
२०,५४,१५५/- [र.रू.वीस लाख चोपन्न हजार एकशे पंचावन्न] पेक्षा 
१६.६७ % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू दराने र.रू. 
१७,९७,३१४/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे 
डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या 
बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बंधनकारक राहील या अटीस 
अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने ू
त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ५) मनपा औ ोिगक ूिशक्षण कें िातील ूःतावात नमदु केलेल्या अनु. 
१ ते ६ कमर्चाढयांस त्यांच्या नांवासमोर नमदू केलेल्या एकिऽत 
र.रू.८,०००/- [र.रू.आठ हजार] मानधन रकमेवर िद.१६/१०/२०१२ 
ते ३/४/२०१३ व अन.ु७ वरील कमर्चाढयांस िदनांक ४/१०/२०१२ ते 
िद.३/४/२०१३ अखेर सहा मिहने कालावधीकिरता हंगामी िनयु ी 
देणेस मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- ६) मनपाचे अकुंशराव लांडगे नाट्यगहृ भोसरी येथे माहे एिूल २०११ 
पासनू िविवध ूकारचे कायर्बम होत आहेत. सदर कायर्बमांचे 
भाडे/दर हे ूा.रामकृंण मोरे ूेक्षागहृ िचचंवड यांचे भाडे/दराचे ५० 
टक्के जादा दराने तात्पुरत्या ःवरूपात भाडे घेवून कायर्बम सरुू 
करणेत आलेले आहेत. सदर दर/भाडे कायम करणेसाठी मनपाच्या 
ूेक्षागहृ/नाट्यगहृासाठी मनपाने तयार केलेले धोरण व 
िनयमावलीस अनुसरून ूःतािवत दशर्िवलेले दर/भाडे (ूःतावा 
सोबतचे पिरिश  अ आिण ब) अकुंशराव लांडगे नाट्यगहृासाठी 
मजंरू करणेस मान्यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- ७) मनपाच्या पयार्वरण अिभयांिऽकी िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-
१३ अन्वये, मोशी कचरा डेपो येथे कचरा ूिबया करणेकिरता 
आण यात येणाढया कचढयावर ओडोृेश दगर्न्धीनाशक पुरिवणे व ु
फवारणेकामी ूा  झालेल्या ३ िनिवदांपैकी मे.रुतु बायोिसःटम 
यांची र.रू.१,७९०/- ूित िल. या दराची िनिवदा िःवकारणेबाबत 
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मा.आयु  यांनी मान्यता िदलेली असल्याने मे.रुतु बायोिसःटम 
यांच्याशी करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 
(अदंाजपऽकीय र.रू.२५,००,०००/- [र.रू. पंचवीस लाख]) 

 

िवषय बमांक- ८) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.६२ अन्वये, ूभाग ब.३९ (जुना वॉ.ब.३२) सतं तुकारामगर 
येथील फुलेनगर सी.डी.वकर्  ते ग्लोबल ःकुल पयतचा नाला बांधणे 
व दरुःत करणेकामी ु मे.पी जे मोटवानी (िन.र.रू.३६,९७,३००/- 
[र.रू.छ ीस लाख सत्यान्नव हजार तीनशे] पेक्षा २६.६२ % कमी) 
या ठेकेदाराकडुन िनिवदा मजंरु दराने र.रू.२८,४८,७३३/- पयत 
काम करून घेणेस तसेच िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा 
अटीूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या तीनही मटेिरयलच्या िनधार्रीत 
केलेल्या बेसीक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसलू करणे बधंनकारक राहील या 
अटी अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता ू
देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- ९) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.८८ अन्वये, ूभाग ब.३९ (जुना वॉ.ब.३२) सतं तुकारामनगर 
येथील गन्गा ःकाईज मागील नाला बांधणेकामी मे.पी जे मोटवानी 
(िन.र.रू.३६,९७,२००/- [र.रू.छ ीस लाख सत्यान्नव हजार दोनशे] 
पेक्षा २६.८८ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िनिवदा मजंरु दराने र.रू. 
२८,३८,५६२/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िनिवदेतील िनिवदा अटीूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या तीनही 
मटेिरयलच्या िनधार्रीत केलेल्या बेसीक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम 
अदा/वसलू करणे बंधनकारक राहील या अटी अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेबाबत िवचार 
करणे. 

 

िवषय बमांक- १०) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.५० अन्वये, ूभाग ब.१९ (वॉ.ब.५८) रावेत िशंदेवःती 
नाल्यावर छोटा पुल बांधणेकामी मे.एस पी देवकर (िन.र.रू. 
३७,३५,५७४/- [र.रू.सदोतीस लाख पःतीस हजार पाचशे 
चौढयाह र] पेक्षा १०.०१ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िनिवदा मजंरु 
दराने र.रू.३५,२९,७२५/- पयत काम करून घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड 
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या तीनही मटेिरयलच्या िनधार्रीत केलेल्या बेसीक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम 
अदा/वसलू करणे बंधनकारक राहील या अटी अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेबाबत िवचार 
करणे. 

 

िवषय बमांक- ११) रा ीय कायर्बमाची ूभावीपणे अमंलबजावणी करणेकामी खाजगी 
वाहन भाडे या लेखािशषार्वर घेणेत आलेली ५ वाहने व शासकीय 
योजनेची अमंलबजावणी या लेखािशषार्वर घेणेत आलेली ५ वाहने 
अशी एकूण १० वाहनांना ूितिदन ूित ८० िकमीसाठी र.रू.८००/- 
व त्यापुढील ूत्येक िकमीसाठी र.रू.५/- यादराने िद.१/१०/१२ ते 
३१/१२/१२ याकालावधीसाठी िकंवा िनिवदा ूिबया पुणर् होईपयत 
यापैकी जो कालावधी कमी असेल त्या कालावधीकरीता मदुतवाढ 
देणेस व सदर वाहनांच्या येणाढया ूत्यक्ष खचार्स मान्यता 
देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- १२) मखु्यलेखापिरक्षण िवभागामध्ये कायर्रत असणा-या कमर्चा-यांनी 
रजा मजंरुीकामी सादर केलेल्या िवनंती अजार्नुसार ूःतावा सोबतचे 
ूपऽ ‘अ’ मध्ये दशर्िवलेूमाणे रजा मजंरूीस मान्यता देणेबाबत 
िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- १३) डॉ.सिुशल पाटकर मानसेवी न्यूरोसजर्न, डॉ.िनलेश एस.कुरवाळे 
मानसेवी न्यूरोसजर्न, डॉ.िमिनष जनै मानसेवी मेिडकल 
ऑन्कोलॉजीःट, डॉ.िशरीन एस.बासदे मानसेवी ऑथ डोःटी 
(आथ डोंटीःट) याूमाणे मानसेवी डॉक्टरांना ठरावांचे तारखेपासनू 
सहा मिहनेचे कालावधीकिरता दरमहा मानधन र.रू.१,०००/- वर 
नेमणकू देणेस मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- १४) मखु्यलेखापिरक्षण िवभागामध्ये कायर्रत असणा-या कमर्चा-यांनी 
रजा मजंरुीकामी सादर केलेल्या िवनंती अजार्नुसार ूःतावा सोबतचे 
ूपऽ ‘अ’ मध्ये दशर्िवलेूमाणे रजा मजंरूीस मान्यता देणेबाबत 
िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- १५) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय/१/२०१२-
१३ मधील अ.ब.२७ अन्वये, ूभाग ब.१३ यमनुानगर मधील 
िनगडी गावठाण मध्ये उवर्िरत रःते डांबरीकरण करणेकामी मे.ठाकूर 
इन्ृा ूोजेक्टस ूा.िल. (िन.र.रू.२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस लाख 
चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पेक्षा ३.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िनिवदा मजंरू दराने र.रू.२३,७७,४५१/- पयत काम करून घेणेस 
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तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही 
मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम 
अदा/वसलु करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- १६) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय/१/२०१२-
१३ मधील अ.ब.३६ अन्वये, ूभाग ब.५ कुदळवाडी औ ोिगक 
भागातील रःते डांबरीकरण करणेकामी मे.ठाकूर इन्ृा ूोजेक्टस 
ूा.िल. (िन.र.रू.१८,६७,४१४/- [र.रू.अठरा लाख सदस  हजार ु
चारशे चौदा] पेक्षा ४.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू 
दराने र.रू.१८,८२,३५३/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा 
अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही 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- १७) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय/१/२०१२-
१३ मधील अ.ब.३७ अन्वये, ूभाग ब.५ कुदळवाडी औ ोिगक 
भागातील रःते डांबरीकरण करणे नवीन ूभाग ब.१४ मधील से.ब. 
२५ मधील अतंगर्त रःत्याचे हॉटिमक्स पध्दतीने डांबरीकरण करणे 
कामी मे.ठाकूर इन्ृा ूोजेक्टस ूा.िल. (िन.र.रू.२२,४०,८९६/- 
[र.रू.बावीस लाख चाळीस हजार आठशे शहान्नव] पेक्षा ५.०० % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू दराने र.रू.२२,३५,२९४/- 
पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, 
लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये 
कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम 
अदा/वसलु करणे बंधनकारक 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.३८ अन्वये, नवीन ूभाग ब.८ िव ानगर येथील पिरसरात 
टेल्को रःता रंूदीकरण करून (बडर् व्हॅली समोर) हॉटिमक्स पध्दतीने 
डांबरीकरण करणेकामी मे.ठाकूर इन्ृा ूोजेक्टस ूा.िल. 
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(िन.र.रू.२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे 
सदसु ] पेक्षा ७.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू दराने 
र.रू.२२,७९,४१२/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी 
ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही 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- १९) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.४२ अन्वये, नवीन ूभाग ब.१४ मधील से.ब.२४ व िनगडी 
गावठाण मधील अतंगर्त रःत्याचे हॉटिमक्स पध्दतीने डांबरीकरण 
करणेकामी मे.ठाकूर इन्ृा ूोजेक्टस ूा.िल. (िन.र.रू.२२,४०,८९६/- 
[र.रू.बावीस लाख चाळीस हजार आठशे शहान्नव] पेक्षा ५.०० % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू दराने र.रू.२२,३५,२९४/- 
पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, 
लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये 
कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम 
अदा/वसलु करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २०) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.८२ अन्वये, ूभाग ब.११ यमनुानगर मधील िठकिठकाणी रःते 
डांबरीकरण करणेकामी मे.ठाकूर इन्ृा ूोजेक्टस ूा.िल. (िन.र.रू. 
२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पेक्षा 
५.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू दराने र.रू. 
२३,२८,४३१/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे 
डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या 
बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बंधनकारक राहील या अटीस 
अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने ू
त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २१) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.८३ अन्वये, ूभाग ब.८ िव ानगर सघंवी केसरी कॉलेज 
पिरसरातील िठकिठकाणी हॉटिमक्स पध्दतीने डांबरीकरण करणे 
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कामी मे.ठाकूर इन्ृा ूोजेक्टस ूा.िल. (िन.र.रू.२३,३४,२६७/- 
[र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पेक्षा ५.०० % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू दराने र.रू.२३,२८,४३१/- पयत काम 
करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या 
ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम 
अदा/वसलु करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २२) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.८५ अन्वये, नवीन ूभाग ब.९ सभंाजीनगर मधील टेल्को 
रःता रंूदीकरण करून, (बडर् व्हॅली समोर) हॉटिमक्स पध्दतीने 
डांबरीकरण करणेकामी मे.ठाकूर इन्ृा ूोजेक्टस ूा.िल. (िन.र.रू. 
२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पेक्षा 
७.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू दराने र.रू. 
२२.७९,४१२/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे 
डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या 
बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बंधनकारक राहील या अटीस 
अिधन राहन त्यांचेबरोबरू  करारनामा करून घेणेत आला असल्याने 
त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २३) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.८८ अन्वये, नवीन ूभाग ब.१४ मधील से.ब.२४ मधील 
अतंगर्त रःत्याचे हॉटिमक्स पध्दतीने डांबरीकरण करणेकामी 
मे.ठाकूर इन्ृा ूोजेक्टस ूा.िल. (िन.र.रू.२२,४०,८९६/- [र.रू. 
बावीस लाख चाळीस हजार आठशे शहान्नव] पेक्षा ६.०० % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू दराने र.रू.२२,११,७६४/- पयत काम 
करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या 
ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम 
अदा/वसलु करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 
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िवषय बमांक- २४) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.९८ अन्वये, नवीन ूभाग ब.१७ मधील से.ब.२६ मधील 
अतंगर्त रःत्याचे हॉटिमक्स पध्दतीने डांबरीकरण करणेकामी 
मे.ठाकूर इन्ृा ूोजेक्टस ूा.िल. (िन.र.रू.२२,४०,८९६/- [र.रू. 
बावीस लाख चाळीस हजार आठशे शहान्नव] पेक्षा ५.०० % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू दराने र.रू.२२,३५,२९४/- पयत 
काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखडं 
या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम 
अदा/वसलु करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २५) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१०९ अन्वये, ूभाग ब.५ मधील सेक्टर १६ व १३ मधील रःते 
हॉटिमक्स पध्दतीने डांबरीकरण करणेकामी मे.ठाकूर इन्ृा 
ूोजेक्टस ूा.िल. (िन.र.रू.१८,६७,४१४/- [र.रू.अठरा लाख सदस  ु
हजार चारशे चौदा] पेक्षा ४.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा 
मजंरू दराने र.रू.१८,८२,३५३/- पयत काम करून घेणेस तसेच 
िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या 
िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बंधनकारक 
राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत ू
आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २६) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय/HO/ 
१/२०१२-१३ मधील अ.ब.७१ अन्वये, नवीन ू.ब.१४ मधील िटळक 
रःत्यावरील ःवामी िववेकानंद चौक ते सतं ाने र चौकापयतच्या 
कॉबीटचा रःता दभाजक करणे व पेव्हींग ब्लॉक बसिवणेकामी ू
मे.हिरषकुमार रामदास गायकवाड (िन.र.रू.२२,४०,८९६/- [र.रू. 
बावीस लाख चाळीस हजार आठशे शहान्नव] पेक्षा ९.९९ % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू दराने र.रू.२१,१७,८८२/- पयत काम 
करून घेणेस तसेच िनयमानुसार िनिवदेमधील िनिवदा अटी ूमाणे 
डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या 
बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बंधनकारक राहील या अटीस 
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अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने ू
त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २७) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय/HO/ 
१/२०१२-१३ मधील अ.ब.१०४ अन्वये, अ ूभागातील संजय काळे 
मदैानास िसमािभतं बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे.हिरषकुमार रामदास गायकवाड (िन.र.रू.११,६७,१३४/- [र.रू. 
अकरा लाख सदस  हजार एकशे चौतीसु ] पेक्षा १२.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू दराने र.रू.१०,६६,२९९/- पयत काम 
करून घेणेस तसेच िनयमानुसार िनिवदेमधील िनिवदा अटी ूमाणे 
डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या 
बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बंधनकारक राहील या अटीस 
अिधन राहन त्यांचेबरोबर कराू रनामा करून घेणेत आला असल्याने 
त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २८) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१०५ अन्वये, ूभाग ब.८८ येथे िठकिठकाणी खडीमरुुमाचे 
रःते करणेकामी मे.अनंत बाळकृंण बिहरट (िन.र.रू.२३,३४,१६७/- 
[र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार एकशे सदसु ] पेक्षा २३.१० % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू दराने र.रू.१८,८४,७२३/- 
पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, 
लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये 
कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम 
अदा/वसलु करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २९) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१११ अन्वये, वॉडर् ब.९० येथील रःत्यांचे चर खडीमरुुमाने 
भरून बीबीएम पध्दतीने डांबरीकरण करणेकामी मे.अनंत बाळकृंण 
बिहरट (िन.र.रू.१०,२६,८२६/- [र.रू.दहा लाख सव्वीस हजार आठशे 
सव्वीस] पेक्षा १७.५१ % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू 
दराने र.रू.८,८९,३८०/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा 
अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत 
केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या 
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अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला ू
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ३०) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.६१ अन्वये, दापोडी वॉडर् ब.१०३ मधील मःुलीम दफनभमूी येथे 
वॉचमन क्वॉटर्स इतर अनु् .कामे करणेकामी मे.जयराम कन्ःशक्शन 
(िन.र.रू.१८,६७,११९/- [र.रू.अठरा लाख सदस  हजार एकशे ु
एकोणीस] पेक्षा १६.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू 
दराने र.रू.१६,३६,९९७/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा 
अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही 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- ३१) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.६८ अन्वये, वॉडर् ब.१० अतंगर्त चोिवसावाडी औ ोिगक झोन 
मधील रःते खडीमरुुमाचे व बीबीएम करणेकामी मे.नाणेकर एँन्ड 
असोिसएट्स (िन.र.रू.२४,९९,८११/- [र.रू.चोिवस लाख नव्यान्नव 
हजार आठशे अकरा] पेक्षा १८.८१ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िनिवदा मजंरू दराने र.रू.२१,३१,०७६/- पयत काम करून घेणेस 
तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही 
मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम 
अदा/वसलु करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ३२) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.४६ अन्वये, भोसरी वॉडर् ब.१६ रामनगरी मधील महादेवनगर 
सावंतनगर, कृंणमदंीर पिरसरात रःत्याचे कडेने पावसाळी बंद 
पाईप गटर व पेव्हींग ब्लॉक बसिवणेचे कामे करणेकामी मे.नाणेकर 
एँन्ड असोिसएट्स (िन.र.रू.१८,६७,२३६/- [र.रू.अठरा लाख सदस  ु
हजार दोनशे छ ीस] पेक्षा १८.८१ % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा 
मजंरू दराने र.रू.१५,९१,८०९/- पयत काम करून घेणेस तसेच 
िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या 
िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली 
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वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बंधनकारक 
राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत ू
आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ३३) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.९२ अन्वये, वॉडर् ब.१७ सनॅ्डिवक कॉलनी मधील गगंोऽी पाकर्  
व पिरसरात रःत्यांचे डांबरीकरण करणेकामी मे.ठाकूर इंृाूोजेक्टस 
ूा िल (िन.र.रू.२४,९७,२६६/- [र.रू.चोिवस लाख सत्यान्नव हजार 
दोनशे सहास ] पेक्षा ३.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू 
दराने र.रू.२५,४३,४६५/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा 
अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही 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- ३४) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.११/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.९ अन्वये, वॉडर् ब.२१ स.न.ं१ येथील आरक्षण ब.४३० ला 
िसमािभतं बांधणेकामी मे.साकळे असोिसएट्स (िन.र.रू. 
१८,६७,४१३/- [र.रू.अठरा लाख सदस  हजार चारशे तेु रा] पेक्षा 
१८.१९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू दराने र.रू. 
१६,०४,११७/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे 
डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या 
बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बंधनकारक राहील या अटीस 
अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने ू
त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ३५) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.११/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.२१ अन्वये, वॉडर् ब.१०० करसकंलन इमारत पिरसरात 
िकरकोळ दरुःतीु ची कामे करणेकामी मे.साकळे असोिसएट्स 
(िन.र.रू.१८,६६,८१३/- [र.रू.अठरा लाख सहास  हजार आठशे तेरा] 
पेक्षा २६.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू दराने र.रू. 
१४,५०,५१४/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे 
डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या 
बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बंधनकारक राहील या अटीस 



 13

अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने ू
त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ३६) मनपाच्या भिूम आिण िजदंगी िवभागाचे तातडीचे कामकाजासाठी ४ 
डेटा एन्शी ऑपरेटसर्ची आवँयता होती. मनपाचे करसकंलन 
िवभागास यापुव  मे.शभुम उ ोग यांनी ठेकेदारी पध्दतीने ूित 
ऑपरेटर ूितमहा र.रू.७,६६३/- याूमाणे सगंणक ऑपरेटसर् 
पुरिवलेले आहेत. त्याूमाणे भिूम आिण िजदंगी िवभागास आवँयक 
४ डेटा एन्शी ऑपरेटसर् ४ मिहने कालावधीसाठी मे.शुभम उ ोग 
यांचेकडून ूित ऑपरेटर ूित महा र.रू.७,६६३/- या दराने 
करारनामा न करता थेट पध्दतीने िद.१/०९/२०१२ पासनू घेणेत 
आलेले असल्याने सदरचे येणारे खचार्स मान्यता देणेबाबत िवचार 
करणे. 

 
 

 
 
 

िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका, 
िपंपरी-४११ ०१८. 
नगरसिचव िवभाग, 
बमांक- नस/७/कािव/१०४६/२०१२ 

िदनांक- ४/१०/२०१२ 
 

िटप- ूःतुत कायर्पिऽकेवरील िवषयांची िवषयपऽे (डॉकेटस)् नगरसिचव 

कायार्लयात वाचणेसाठी ठेवणेत आलेली आहेत. 


