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िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका, 
िपंपरी-४११ ०१८. 
नगरसिचव कायार्लय, 
बमांक-नस/७/कािव/१००८/२०१२ 
िदनांक- २७/०९/२०१२ 

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

 
िवषय- िपंपरी िचचंवड महानगरपािलकेच्या मा.ःथायी सिमतीची सभा 
 िदनांक ५/१०/२०१२ रोजी आयोिजत केले बाबत.... 

 
महोदय/महोदया, 
 

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलकेच्या मा.ःथायी सिमतीची सा ाहीक सभा 
शुबवार, िदनांक ५/१०/२०१२ रोजी दपारी ु ४.00 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-२६ 
 

िदनांक-  ५.१०.२०१२         वेळ-  दपारी ु ४.00 वाजता 
 

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलकेच्या मा.ःथायी सिमतीची सा ाहीक सभा 
शुबवार, िदनांक ५/१०/२०१२ रोजी दपारी ु ४.00 वा. महानगरपािलकेच्या ूशासकीय 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचंि पवळे सभागहृात आयोिजत करणेत आली आहे. 
सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

िदनांक २५/०९/२०१२ रोजी झालेल्या सभेचा (कायर्पिऽका बमांक-२५) 
सभावृ ांत कायम करणे. 

 

िवषय बमांक- १) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१९ अन्वये, ूभाग ब.२१ ते २४ (वॉ.ब.६३ ते ६७) िचंचवड 
मधील मनपाच्या ताब्यात आलेल्या आरक्षणांसाठी िसमािभतं बांधणे 
व ःथापत्य िवषयक कामे करणेकामी मे.एच.सी.लुकंड (िन.र.रू. 
३७,३२,०५९/- [र.रू.सदोतीस लाख ब ीस हजार एकोणसाठ] पेक्षा 
११.११ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िनिवदा मजंरु दराने र.रू. 
३४,८३,२९९/- 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. 

 (िदनांक ५/१०/२०१२ चे सभेत घेणेचे िनणर्याूमाणे) 
 

िवषय बमांक- २) मनपाच्या उ ान िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-२०१३ अन्वये, 
वकृ्षसवंधर्न िवभागासाठी वकृ्षसरंक्षक 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 ५/१०/२०१२ चे सभेत घेणेचे िनणर्याूमाणे) 
 

िवषय बमांक- ३) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.४० अन्वये, वॉडर् ब.२२ (वॉडर् ब.६४) िचचंवडगावठाण अतंगर्त 
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धने र पुलाची दरुःतीु , रंगरंगोटी व इतर दरुःती िवषयक कामे ु
करणेकामी मे.के.पी.कन्ःशक्शन (िन.र.रू.१८,६६,६६७/- [र.रू.अठरा 
लाख सहास  हजार सहाशे सदसु ] पेक्षा १८.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू दराने र.रू.१५,८७,७९६/- 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. 

 (िदनांक ५/१०/२०१२ चे सभेत घेणेचे िनणर्याूमाणे) 
 

िवषय बमांक- ४) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.११८ अन्वये, ूभाग ब.२१ ते २४ (वॉडर् ब.६६ ते ६७) मध्ये 
िविवध इमारतीची ःथापत्य सधुारणा िवषयक कामे करणेकामी 
मे.िनतीन राघव भामरे (िन.र.रू.१८,६६,६३७/- [र.रू.अठरा लाख 
सहास  हजार सहाशे सदोतीस] पेक्षा १७.३० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू दराने र.रू.१६,२०,८९४/- 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. 

 (िदनांक ५/१०/२०१२ चे सभेत घेणेचे िनणर्याूमाणे) 
 

िवषय बमांक- ५) अ ूभाग कायर्के्षऽातील १)आकुड  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सांःकृितक 
भवन २)िनगडी जकात नाका ३)आकुड  गावठाण दवाखाना 
४)आकुड  खंडोबा माळ स.न.ं१६९ माध्यिमक िव ालय उदर् जनुी ू
इमारत ५)काळभोरनगर गावठाण (टीएस नंबर ५१९९) ःवामी 
िववेकानंद िव ालय ूाथिमक शाळा ६) काळभोरनगर गावठाण 
(टीएस नंबर ५१९९) माध्यिमक िव ालय ७)काळभोरनगर 
मोहननगर गावठाण िललाबाई िखंवसरा ूा.शाळा या सात इमारतींचे 
ःशक्चरल ऑडीट लघु म दरधारक M/S KBP Consultant यांचेकडून 
िनिवदा न मागिवता थेट पध्दतीने करून करून घेणेस व त्याकामी 
येणाढया र.रू.१,७०,०००/- [र.रू.एक लाख स र हजार] खचार्स तसेच 
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सदरचा खचर् ःथायी अःथापना अ ूभाग या लेखािशषार्तनू खच  
टाकणेस मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- ६) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.९४ अन्वये, ूभाग ब.९ सभंाजीनगर येथील साई 
व्यायामशाळेस प्लाःटर करणे सुशोिभकरण करणेकामी मे.के.पी. 
कंन्ःशक्शन (िन.र.रू.२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार 
दोनशे सदसु ] पेक्षा १४.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा 
मजंरू दराने र.रू.२०,८३,५७८/- 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- ७) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय/HO/१/ 
२०१२-१३ मधील अ.ब.११२ अन्वये, ूभाग ब.३ िचखली येथील 
नवीन झालेल्या सोसायटीच्या अतंगर्त रःत्यांना खडीमरुुम बीबीएम 
करणेकामी मे.एम.पी.धोऽे कंन्ःशक्शन (िन.र.रू.२३,३४,२६७/- 
[र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पेक्षा २४.१९ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू दराने र.रू.१८,५८,०८८/- 
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 दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बंधनकारक 
राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामाू  करून घेणेत 
आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ८) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय/HO/१/ 
२०१२-१३ मधील अ.ब.५५ अन्वये, ूभाग ब.३ िचखली येथील 
नाल्यावर िविवध िठकाणी ःल ॅब सेन करणे तसेच आवँयक त्या 
िठकाणी बंद पाईप टाकणे व इतर ःथापत्य िवषयक कामे करणे 
कामी मे.सरुज कॉन्शक्टर (िन.र.रू.२२,४०,८९६/- [र.रू.बावीस लाख 
चाळीस हजार आठशे शहान्नव] पेक्षा १४.८५ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू दराने र.रू.२०,०३,५२९/- पयत काम 
करून घेणेस तसेच िनयमानुसार व िनिवदेमधील िनिवदा अटी 
ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत 
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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- ९) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय/HO/१/ 
२०१२-१३ मधील अ.ब.४६ अन्वये, निवन ूभाग ब.१७ मधील से. 
ब.२७ अ व २८ मधील अतंगर्त रःत्याचे कडेने पेव्हींग ब्लॉक 
बसिवणेकामी मे.सरुज कॉन्शक्टर (िन.र.रू.२२,४०,८९६/- [र.रू. 
बावीस लाख चाळीस हजार आठशे शहान्नव] पेक्षा १४.८५ % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू दराने र.रू.२०,०३,५२९/- 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 
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.अ मखु्यालय/HO/१/ 
२०१२-१३ मधील अ.ब.१०० अन्वये, ूभाग ब.११ यमनुानगर येथील 
जलतरण तलावाचे बाजनेू जॉिगगं शॅक करणेकामी मे.आषर्द सािदक 
शेख (िन.र.रू.२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे 
सदसु ] पेक्षा १८.२१ % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू दराने 
र.रू.२०,०४,६५७/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनयमानसुार व 
ि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 करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ११) माता मतृ्यु अन्वषणासाठी खाजगी वै कीय व्यवसाियक यांचेसाठी 
कायार्शाळा आयोिजत करावयाची असनू सदरच्या कायर्शाळेचे 
वेळापऽकानुसार  िनयोजन करून कायर्शाळेस मनपा कायर्के्षऽातील 
अदंाजे १०० खाजगी वै कीय व्यवसाियक उपिःथत राह शकतील ू
त्याूमाणे त्यांचे चहापान व जेवणासाठी अदंाजे र.रू.१५०/- ूमाणे 
र.रू. १५,०००/- खचर् येण्याची शक्यता आहे. सदरचा खचर् शासकीय 
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योजनांची अमंलबजावणी या लेखािशषार्अतंगर्त करणेस तसेच सदरचे 
कायर्शाळेसाठी येणाढया अदंाजे र.रू.१५,०००/- िकंवा ूत्यक्ष खचार्स 
मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- १२) मनपाने कळिवलेूमाणे ूःतावात नमदु वृ पऽ यांनी सादर केलेली 
टाईम्स ऑफ इंडीया (देशःतर व राज्यःतर), र.रू.९,८९,२८०/- 
[र.रू.नऊ लाख एकोणनव्वद हजार दोनशे ऐंशी] व दै.महारा  
टाईम्स (देशःतर व राज्यःतर), र.रू.१,४७,४२०/- [र.रू.एक लाख 
स ेचाळीस हजार चारशे वीस] जािहरात ूिसध्दीची बीले त्यांना अदा 
करणेत आलेली असल्याने सदर खचार्चे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- १३) मनपाच्या पाणीपुरवठा िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१ अन्वये, मनपाचे से.२३ िनगडी येथील जलशुध्दीकरण 
कें िासाठी िवरूप पॉलीअल्युिमिनअम क्लोराईड पुरिवणेकामी ूा  
िनिवदेमध्ये First Lowest ठेकेदार मे.एस.व्ही.एस.केिमकल कॉप रेशन 
यांना िनिवदेच्या अट ब.११ नसुार ७० % पुरवठा करणेकामी 
यापुव च पुरवठा आदेश देणेत आला असनू िनिवदेच्या अट ब.११ 
नुसार सदरची खरेदी ७० : ३० याूमाणात करावयाची असनू 
त्यानुसार मे.केिमकल िपपल यांचेकडून एकूण खरेदी पिरमाण १,००० 
मे.टन पैकी उवर्िरत ३० % ूमाणे ३०० मे टन िवरूप पॉली 
अल्युिमिनअम क्लोराईडसाठी त्यांची र.रू.१२,२००/- ूित मे.टन 
दराची लघु म िनिवदा िःवकृतीस मान्यता िदलेली असनू 
मे.केिमकल िपपल यांच्याशी वरील कामाचा करारनामा करून घेणेस 
व याकामी येणाढया र.रू.३६,६०,०००/- खचार्स मान्यता देणेबाबत 
िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- १४) मनपाच्या पाणीपुरवठा िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.२ अन्वये, मनपाचे से.२३ िनगडी येथील जलशुध्दीकरण 
कें िासाठी िवरूप पॉलीअल्युिमिनअम क्लोराईड पुरिवणेकामी ूा  
िनिवदेमध्ये First Lowest ठेकेदार मे.एस.व्ही.एस.केिमकल कॉप रेशन 
यांना िनिवदेच्या अट ब.११ नसुार ७० % पुरवठा करणेकामी 
यापुव च पुरवठा आदेश देणेत आला असनू िनिवदेच्या अट ब.११ 
नुसार सदरची खरेदी ७० : ३० याूमाणात करावयाची असनू 
त्यानुसार मे.केिमकल िपपल यांचेकडून एकूण खरेदी पिरमाण ३०० 
मे.टन पैकी उवर्िरत ३० % ूमाणे ९० मे टन िवरूप पॉली 
अल्युिमिनअम क्लोराईडसाठी त्यांची र.रू.३०,३००/- ूित मे.टन 
दराची लघु म िनिवदा िःवकृतीस मान्यता िदलेली असनू 
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मे.केिमकल िपपल यांच्याशी वरील कामाचा करारनामा करून घेणेस 
व याकामी येणाढया र.रू.२७,२७,०००/- खचार्स मान्यता देणेबाबत 
िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- १५) िन.नो.ब.२/२०१०-११ नुसार सःंथेस देण्यात आलेल्या रःते गटसर् 
सफाई करणे या कामाची निवन िनिवदा ूिसध्द करणेत आली 
आहे. नवीन िनिवदा ूिबया पुणर् होऊन नवीन ठेकेदार िनयु  
होईपयत काही कालावधी लागणार असनू सदरचे काम हे सावर्जिनक 
आरोग्याच्यादृ ीने रोजचे रोज करणे गरजेचे असल्याने कामाची 
िनकड िवचारात घेता ूःतावासोबतच्या मदुतवाढ सचुी ूपऽ अ 
मध्ये नमदु केलेल्या िनिवदेमधील एकूण ३७ संःथा/ठेकेदार यांचेशी 
करारनामा करून िद.१६/९/१२ ते ३०/११/१२ पयत मदुतवाढ देणेस 
व त्याकामी येणाढया खचार्स मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- १६) मे.शुभम उ ोक या सःंथेकडून करसकंलन िवभागाकिरता १५ 
सगंणक चालक दरमहा र.रू.७,६६३/- दरानुसार पुरिवण्यात आलेले 
आहेत. मे.शभुम उ ोक यांचेकडून करसकंलन िवभागाकिरता ज्या 
अटी व शत नुसार आिण दरानुसार सगंणक चालक पुरिवण्यात आले 
आहेत. त्याच अटी व शत नुसार व दरानुसार लेखा िवभागाकिरता ३ 
सगंणक चालक १ वषर् कालावधीसाठी नेमण्यास मान्यता देणेबाबत 
िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- १७) मनपाचे मिहला कमर्चाढयांकिरता आवँयक गणवेश खरेदीकामी ई 
िन.ब.११/१-२०१२-१३ अन्वये लघु म दराचे िनिवदाकार मे.प योग 
यांचे बाब ब.१ ते १० बाबी सािहत्याचे दर एकूण र.रू.२८,६३,६४०/- 
[र.रू.अठ्ठावीस लाख ऽेस  हजार सहाशे चाळीस] िःवकृत करून 
करारनामा करणेस व येणाढया खचार्स मान्यता देणेबाबत िवचार 
करणे. 

 

िवषय बमांक- १८) एस.एस.सी.परीक्षा बेंच वाहतूकीसाठी (माध्यिमक िव ालय, िपंपळे 
स दागर-र.रू.१५,६००/-, माध्यिमक िव ालय िपंपळेगरुव-र.रू. 
९,१००/-, माध्यिमक िव ालय, भोसरी-र.रू.१,३५०/-, माध्यिमक 
िव ालय खराळवाडी-र.रू.३,०००/-, माध्यिमक िव ालय, वाकड-र.रू. 
२,९१२/-) खचर् आला असनू सदरचा खचर् मखु्यध्यापकांनी कोटेशन 
न काढता थेट पध्दतीने ःवतः केला असल्याने सदरच्या खचार्स व 
बील अदायगीस काय र मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 
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िवषय बमांक- १९) ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) 
अन्वये लेखापिरक्षण िवभागातील िद.२०.८.१२ ते २६.८.१२ अखेर 
सपंणाढया आठवड्याचा मा.मखु्यलेखापिरक्षक यांनी ब. 
मलेुप/१/कािव/७३/२०१२ िद.२४.९.१२ अन्वये पाठिवलेला सा ािहक 
लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २०) ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) 
अन्वये लेखापिरक्षण िवभागातील िद.२७.८.१२ ते २.९.१२ अखेर 
सपंणाढया आठवड्याचा मा.मखु्यलेखापिरक्षक यांनी ब. 
मलेुप/१/कािव/७४/२०१२ िद.२४.९.१२ अन्वये पाठिवलेला सा ािहक 
लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २१) ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) 
अन्वये लेखापिरक्षण िवभागातील िद.३.९.१२ ते ९.९.१२ अखेर 
सपंणाढया आठवड्याचा मा.मखु्यलेखापिरक्षक यांनी ब. 
मलेुप/१/कािव/७५/२०१२ िद.२४.९.१२ अन्वये पाठिवलेला 
सा ािहक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २२) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१६/२०११-१२ मधील 
अ.ब.४ अन्वये, िनगडी से.ब.२१ येथील मु ाई उ ानाचे नुतनीकरण 
करणे व इतर कामे करणे ९१२० चौ.मी.लॉन करणे, ःकल्पचर व 
फाऊंटन करणेकामी मे.बालाजी इंजी.(िन.र.रू.१६,३४,७४३/- [र.रू. 
सोळा लाख चौतीस हजार सातशे ऽेचाळीस] पेक्षा १२.२० % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू दराने र.रू.१५,०७,०७०/- 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- २३) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१६/२०११-१२ मधील 
अ.ब.७ अन्वये, ूािधकरण से.ब.२५ मधील उ ानाचे नुतनीकरण 
करणेकामी मे.बालाजी इंजीिनअसर् (िन.र.रू.९,३१,४५३/- [र.रू.नऊ 
लाख एकतीस हजार चारशे ऽेपन्न] पेक्षा १२.२० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू दराने र.रू.८,५८,७०७/- पयत काम 
करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या 
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ि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- २४) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय/HO/१ 
/२०१२-१३ मधील अ.ब.३२ अन्वये, नवीन ूभाग ब.२ िऽवेणीनगर 
येिथल म्हेऽेवःती व इतर िठकाणचे रःते खडीमरुुम व बीबीएम 
पध्दतीने तयार करणेकामी मे.आनतं बाळकृंण बिहरट (िन.र.रू. 
२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पेक्षा 
२०.२५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू दराने र.रू. 
१९,५४,६५७/- 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 दरानुसार फरकाची रक्कम 
अदा/वसलु करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेबाबत िवचार 
करणे. 

 

िवषय बमांक- २५) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय/HO/१ 
/२०१२-१३ मधील अ.ब.५९ अन्वये, ूभाग ब.३ िचखली येिथल 
रःत्यांना खडीमरुुम बीबीएम करणेकामी मे.आनंत बाळकृंण बिहरट 
(िन.र.रू.२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे 
सदसु ] पेक्षा २०.१० % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू दराने 
र.रू.१९,५८,३३३/- 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 दरानुसार फरकाची रक्कम 
अदा/वसलु करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २६) मनपाने ःशॉमर् वॉटर ूोजेक्ट फेज-I ला िद.६/१/२००९ रोजी कें ि 
शासनाकडील जे.एन.एन.यु.आर.एम. िवभागाची मजंरुी िमळाली 
आहे. त्याूमाणे ड ूभाग के्षऽात नाले व पाईप गटरची कामे 
करण्यात आली असल्याने या पुणर् केलेल्या कामासाठी व 
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करावयाच्या कामासाठी सधुािरत ूकल्प अहवाल (Modified D.P.R.) 

करणेसाठी मे.पेव्हटेक कन्सल्टंट यांची करारनामा करून नेमणकू 
करणेस मा.आयु  यांची मान्यता असनू त्यांना एकूण ूकल्प 
खचार्च्या (र.रू.७२.६० कोटी) ०.०८ % = र.रू.५.८० लाख + सेवाकर 
ूमाणे फी अदा करणेस मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- २७) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय/HO/१ 
/२०१२-१३ मधील अ.ब.८४ अन्वये, ूभाग ब.१० अजठंानगर 
येथील टी.सी.आय.रोड ते थरमकॅ्स चौक रःत्यास दभाजक बसिवणे ु
कामी मे.साकळे असोिसएन्टस (िन.र.रू.११,६७,१३४/- [र.रू.अकरा 
लाख सदस  हजार एकशे चौतीसु ] पेक्षा १८.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू दराने र.रू.९,९२,७७०/- 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 
दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या 
अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला ू
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २८) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय/HO/१ 
/२०१२-१३ मधील अ.ब.१०७ अन्वये, निवन ूभाग ब.२ 
िऽवेणीनगर येिथल ताम्हाणे वःती येथे िठकिठकाणचे रःते 
खडीमरुुम व बीबीएम पध्दतीने तयार करणेकामी मे.अनंत 
बाळकृंण बिहरट (िन.र.रू.२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस लाख चौतीस 
हजार दोनशे सदसु ] पेक्षा १९.७६ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िनिवदा मजंरू दराने र.रू.१९,६६,६६७/- 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 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.मखु्यालय/HO/४९ 
/२०११-१२ मधील अ.ब.१ अन्वये, भ ी श ी चौक, शा ी चौक, 
भेळ चौक, सभंाजी चौक व इतर चौकामध्ये वाहतूक सधुारणा 
िवषयक कामे करणेकामी मे.एस.एम.कन्ःशक्शन (िन.र.रू. 
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२३,३४,२६६/- [र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सहास ] पेक्षा 
२३.२६ % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू दराने र.रू. 
१८,८०,८८२/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनयमानसुार व 
ि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 करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेबाबत िवचार 
करणे. 

 

िवषय बमांक- ३०) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.मखु्यालय/HO/४९ 
/२०११-१२ मधील अ.ब.२ अन्वये, म्हाळसाकांत चौक, हतात्मा चौक ु
व इतर चौकामध्ये वाहतूक सधुारणा िवषयक कामे करणेकामी 
मे.एस.एम.कन्ःशक्शन (िन.र.रू.१८.६७.४१५/- [र.रू.अठरा लाख 
सदस  ु हजार चारशे पधंरा] पेक्षा १९.३५ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िनिवदा मजंरू दराने र.रू.१५,८१,३७४/- 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 दरानुसार फरकाची 
रक्कम अदा/वसलु करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन 
राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून ू घेणेस मान्यता देणेबाबत 
िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- ३१) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.मखु्यालय/HO/४९ 
/२०११-१२ मधील अ.ब.३ अन्वये, िबग इंिडया चौक, पॉिलटेबीक 
चौक व इतर चौकामध्ये वाहतूक सधुारणा िवषयक कामे करणेकामी 
मे.अरशद शेख (िन.र.रू.१८,६७,४१५/- [र.रू.अठरा लाख सदस  ु
हजार चारशे पंधरा] पेक्षा २४.८१ % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा 
मजंरू दराने र.रू.१४,७४,३१५/- 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 दरानुसार फरकाची रक्कम 
अदा/वसलु करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेबाबत िवचार 
करणे. 
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िवषय बमांक- ३२) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय/HO/४९ 
/२०११-१२ मधील अ.ब.४ अन्वये, खंडोबा माळ चौक (स.नं.६१ पी.) 
गणेश व्हीजन (स.नं.१७१ अ ब) पी.डब्ल्यू.डी.जागा िनगडी बजाज 
बस व इतर पाक ग जागा िवकसीत करणेकामी मे.शंकर पाडुरंग 
(िन.र.रू.१८,६७,४१८/- [र.रू.अठरा लाख सदस  हजार चारशे ु अठरा] 
पेक्षा २२.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू दराने 
र.रू.१५,१०,००४/- 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 दरानुसार फरकाची रक्कम 
अदा/वसलु करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेबाबत िवचार 
करणे. 

 

िवषय बमांक- ३३) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.मखु्यालय/HO/४९ 
/२०११-१२ मधील अ.ब.५ अन्वये, अ ूभाग कायर्के्षऽातील मखु्य 
रःत्यावरील शाळांच्या पिरसरात िव ा याना, नागरीकांना सरुिक्षत 
रःता ओलांडणेच्या सिुवधा तयार करणेकामी मे.अरशद शेख 
(िन.र.रू.१८,६७,४१५/- [र.रू.अठरा लाख सदस  हजार चारशे ु पंधरा] 
पेक्षा २५.११ % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू दराने र.रू. 
१४,६८,४३२/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनयमानसुार व 
ि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 करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेबाबत िवचार 
करणे. 

 

िवषय बमांक- ३४) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.मखु्यालय/HO/४९ 
/२०१-१२ मधील अ.ब.६ अन्वये, काटेपुरम चौक, साई चौक, कृंणा 
चौक, िमिलिनयएम चौक, फेमस चौक, िशवाजी चौक व इतर 
चौकांमध्ये वाहतूक सधुारणा िवषयक कामे करणेकामी मे.ूकाश 
कॉन्शॅक्टर (िन.र.रू.२४,९८,३९८/- [र.रू.चोिवस लाख अठ्ठ्यान्नव 
हजार तीनशे अठ्ठ्यान्नव] पेक्षा १९.२५ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िनिवदा मजंरू दराने र.रू.२१,१८,३२९/- पयत काम करून घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िनिवदेमधील िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, 
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ि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 ू घेणेस मान्यता देणेबाबत 
िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- ३५) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.मखु्यालय/HO/४९ 
/२०११-१२ मधील अ.ब.७ अन्वये, पी.डब्ल्यू.डी. कॉनर्र, िशतोळे 
चौक, एकता चौक, िवशालनगर चौक, रहाटणी चौक, सृ ी हॉटेल 
चौक व इतर चौकामध्ये वाहतूक सधुारणा िवषयक कामे करणेकामी 
मे.देव कन्ःशक्शन (िन.र.रू.२४,९७,७८६/- [र.रू.चोवीस लाख 
सत्यान्नव हजार सातशे शहाऐंशी] पेक्षा ४.९७ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू दराने र.रू.२४,९२,३२८/- 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 
दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या 
अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून ू घेणेस मान्यता 
देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- ३६) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.मखु्यालय/HO/४९ 
/२०११-१२ मधील अ.ब.८ अन्वये, साईचौक ते मनपा शाळा 
िशवाजी चौक ते दापोडी पूल, काळाखडक ते डांगे चौक ते िचंचवड 
ःटेशन, वाय.जकं्शन ते वाकड िहंजवडी उड्डाणपलू, िपंपळे गरुव ते 
रामकृंण मंगल कायार्लय रहाटणी ते जगताप डेअरी व इतर रःते 
येथे वाहतूक सधुारणा िवषयक कामे करणेकामी मे.देव कन्ःशक्शन 
(िन.र.रू.२४,९७,७९४/- [र.रू.चोवीस लाख सत्यान्नव हजार सातशे 
चौढयान्नव] पेक्षा ३.९७ % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू 
दराने र.रू.२५,१८,५६३/- 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 दरानुसार फरकाची रक्कम 
अदा/वसलु करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेबाबत िवचार 
करणे. 
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िवषय बमांक- ३७) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.मखु्यालय/HO/४९ 
/२०११-१२ मधील अ.ब.१४ अन्वये, िशवाजी चौक दापोडी, िदघी 
चौक व गडुलक चौक, मगॅ्झीन चौक व इतर चौकामध्ये वाहतूक 
सधुारणा िवषयक कामे करणेकामी मे.ूकाश कॉन्शॅक्टर (िन.र.रू. 
२३,३३,६१९/- [र.रू.तेवीस लाख तेहतीस हजार सहाशे एकोणीस] 
पेक्षा १५.१५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू दराने र.रू. 
२०,७९,०८०/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनयमानसुार व 
ि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 करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेबाबत िवचार 
करणे. 

 

िवषय बमांक- ३८) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.मखु्यालय/HO/४९ 
/२०११-१२ मधील अ.ब.१६ अन्वये, थरमकॅ्स चौक, िऽवेणीनगर 
चौक, दगार्नगर चौकु , साने चौक मध्ये वाहतकू सधुारणा िवषयक 
कामे करणेकामी मे.अरशद शेख (िन.र.रू.१८,६७,४१५/- [र.रू.अठरा 
लाख सदस  हजार चारशे पंधराु ] पेक्षा २८.६१ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू दराने र.रू.१३,९९,८०५/- 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 
दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या 
अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून ू घेणेस मान्यता 
देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- ३९) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.मखु्यालय/HO/४९ 
/२०११-१२ मधील अ.ब.१७ अन्वये, डॉ.आंबेडकर चौक, अिहंसा 
चौक, भोईरनगर चौकामध्ये वाहतकू सधुारणा िवषयक कामे 
करणेकामी मे.भालेराव कन्ःशक्शन (िन.र.रू.१८,४७,०३७/- [र.रू. 
अठरा लाख स ेचाळीस हजार सदोतीस] पेक्षा १५.१५ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू दराने र.रू.१६,४५,५७१/- 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 
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दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या 
अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून ू घेणेस मान्यता 
देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- ४०) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.मखु्यालय/HO/४९ 
/२०११-१२ मधील अ.ब.१८ अन्वये, िचंचवड ओम चौक, 
िबजलीनगर, गरुूव्दारा चौक व इतर चौकामध्ये वाहतूक सधुारणा 
िवषयक कामे करणेकामी मे.एस.एम.कन्ःशक्शन (िन.र.रू. 
१८,४७,०३७/- [र.रू.अठरा लाख स ेचाळीस हजार सदोतीस] पेक्षा 
१६.२६ % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू दराने र.रू. 
१६,२४,०४४/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनयमानसुार व 
ि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 करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेबाबत िवचार 
करणे. 

 

िवषय बमांक- ४१) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.मखु्यालय/HO/४९ 
/२०११-१२ मधील अ.ब.१९ अन्वये, शगनु चौक, साई चौक, 
जमतानी चौक, िडलक्स चौकामध्ये वाहतूक सधुारणा िवषयक कामे 
करणेकामी मे.एस.एम.कन्ःशक्शन (िन.र.रू.१८,४७,०३७/- [र.रू. 
अठरा लाख स ेचाळीस हजार सदोतीस] पेक्षा १७.३५ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू दराने र.रू.१६,०२,९०५/- 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 
दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या 
अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून ू घेणेस मान्यता 
देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- ४२) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय/HO/४९ 
/२०११-१२ मधील अ.ब.२० अन्वये, िझरो बॉईज चौक, सतंोषी माता 
चौक नेहरूनगर व इतर चौकामध्ये वाहतूक सधुारणा िवषयक कामे 
करणेकामी मे.एस.एम.कन्ःशक्शन (िन.र.रू.१८,४७,०३७/- 
[र.रू.अठरा लाख स ेचाळीस हजार सदोतीस] पेक्षा १६.३५ % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू दराने र.रू.१६,२२,२९९/- पयत काम 
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करून घेणेस तसेच िनयमानुसार व ि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 बधंनकारक राहील या 
अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर ू करारनामा करून घेणेस मान्यता 
देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- ४३) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.मखु्यालय/HO/४९ 
/२०११-१२ मधील अ.ब.२१ अन्वये, िशवाजी चौक, डॉ.आंबेडकर 
चौक, सतं तुकारामनगर, मोरवाडी कोटर् चौक व इतर चौकामध्ये 
वाहतूक सधुारणा िवषयक कामे करणेकामी मे.एस.एम.कन्ःशक्शन 
(िन.र.रू.१८,४७,०३७/- [र.रू.अठरा लाख स ेचाळीस हजार 
सदोतीस] पेक्षा १७.३५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंूर 
दराने र.रू. १६,०२,९०५/- 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 दरानुसार फरकाची रक्कम 
अदा/वसलु करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेबाबत िवचार 
करणे. 

 

िवषय बमांक- ४४) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.३६ अन्वये, ूभाग ब.१८ (वॉडर् ब.५६) िकवळे येथे आरक्षण 
ब.४/१०३ (सािलड वेःट शीट) ला व इतर ताब्यात येणाढया 
आरक्षणाना िसमािभतं बांधणेकामी मे.साकळे असोिसए स (िन.र.रू. 
३७,३४,०००/- [र.रू.सदोतीस लाख चौतीस हजार] पेक्षा १६.०१ % 
कमी) या ठेकेदाराकडुन िनिवदा मजंरु दराने र.रू.३२,९२,९९६/- 
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- ४५) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.६१ अन्वये, ूभाग ब.४० खराळवाडी येथे िठकिठकाणी 
इंटरलॉकींग पेव्हींग ब्लॉक बसिवणे व ःथापत्य िवषयक सधुारणांची 
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व दरुःतीची कामे करणे ु (जनुा ू.ब.३३) कामी मे.बरखा 
एंटरूायजेस (िन.र.रू.१८,४८,३६८/- [र.रू.अठरा लाख आठ्ठेचाळीस 
हजार तीनशे अडुस ] पेक्षा १९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िनिवदा मजंरू दराने र.रू.१५,५२,८२३/- 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- ४६) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१२२ अन्वये, ूभाग ब.१८ (वॉडर् ब.५६) िकवळे िवकासनगर 
मधील नव्याने ताब्यात आलेले रःते खडीमरुुमाचे व बीबीएम 
पध्दतीने करणेकामी मे.बिहरट ॄदसर् (िन.र.रू.१८,६६,६००/- [र.रू. 
अठरा लाख सहास  हजार सहाशे] पेक्षा २०.८८ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू दराने र.रू.१५,५०,६९७/- 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- ४७) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१३६ अन्वये, ूभाग ब.२३ (वॉडर् ब.६५) केशवनगर मध्ये 
ःशॉमर् वॉटर गटर करणे व पेव्हींग ब्लॉक बसिवणेकामी मे.पी जे 
मोटवानी (िन.र.रू.१८,६६,६६७/- [र.रू. अठरा लाख सहास  हजार 
सहाशे सदसु ] पेक्षा २८.३६ % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा 
मजंरू दराने र.रू.१४,०४,१४४/- 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 कू रारनामा करून घेणेत 
आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 
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िवषय बमांक- ४८) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.८५ अन्वये, ूभाग ब.२१ (वॉडर् ब.६३) दळवीनगर िचंचवड 
मधील मखु्य रःत्यावरील ःथळदशर्क, रःतादशर्क व इतर वाहतुक 
सरुिक्षततेच्या दृ ीने फिनर्चर करणेकामी मे.दृ ी कन्ःशक्शन 
(िन.र.रू.१८,६६,५११/- [र.रू.अठरा लाख सहास  हजार पाचशे 
अकरा] पेक्षा १८.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू दराने 
र.रू.१५,८७,६६४/- 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- ४९) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.७ अन्वये, वॉडर् ब.११ चोिवसावाडी येथील नाल्याचे उवर्िरत 
काम करणेकामी मे.डी एस. कुलकण  (िन.र.रू.८३,९७,८५०/- [र.रू. 
याऐंशी लाख सत्यान्नव हजार आठशे पन्नास] पेक्षा २८.११ % 
कमी) या ठेकेदाराकडुन िनिवदा मजंरु दराने र.रू.६३,३९,०७५/- 
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- ५०) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.२८ अन्वये, वॉडर् ब.७२ मधील उवर्रीत गल्ल्यामध्ये पेव्हींग 
ब्लॉक बसिवणे व दरुःती करणेकामी मेु .सजंय कॉन्शक्टर (िन.र.रू. 
२३,३३,७३१/- [र.रू.तेवीस लाख तेहतीस हजार सातशे एकतीस] 
पेक्षा १५.९२ % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू दराने र.रू. 
२०,६०,३११/- 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- ५१) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१५ अन्वये, वॉडर् ब.७२ मध्ये िकरकोळ दरुःती व देखभालीची ु
कामे करणेकामी मे.सजंय कॉन्शक्टर (िन.र.रू.२३,३३,७३१/- [र.रू. 
तेवीस लाख तेहतीस हजार सातशे एकतीस] पेक्षा १८.९० % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू दराने र.रू.१९,८७,२८९/- 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- ५२) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.४२ अन्वये, भोसरी वॉडर् ब.१८ गवळीनगर मधील मखु्य 
रःत्याच्या कडेने गाडर्न ते िदघी रोड कडेने पेव्हींग ब्लॉकचे काम 
करणेकामी मे.शुभौी कन्ःशक्शन (िन.र.रू.२३,३३,७९९/- [र.रू. 
तेवीस लाख तेहतीस हजार सातशे नव्यान्नव] पेक्षा १५.६३ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू दराने र.रू.२०,६७,४७८/- 
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- ५३) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.६६ अन्वये, वॉडर् ब.१९ भोसरी येथील उड्डाणपुलाची िकरकोळ 
दरुःतीची कामे व पुलाखालील रःते पेव्हर ब्लॉकु , फुटपाथ इ.ची 
दरुःती करणेकामी मेु .शुभौी कन्ःशक्शन (िन.र.रू.१८,६५,२०९/- 
[र.रू.अठरा लाख पास  हजार दोनशे नऊ] पेक्षा १३.९२ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू दराने र.रू.१६,८५,८५१/- 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 ू
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त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ५४) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.२९ अन्वये, भोसरी येथील मनपा दवाखान्याची दरुःती व ु
सधुारणा करणेकामी मे.शुभौी कन्ःटक्शन (िन.र.रू.२४,९९,६३९/- 
[र.रू.चोिवस लाख नव्यान्नव हजार सहाशे एकोणचाळीस] पेक्षा 
१२.३९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजंरू दराने र.रू. 
२२,९९,४३०/- 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- ५५) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.३ अन्वये, ूभाग ब.८४ येथे िठकिठकाणी रःत्यांचे चरांची 
दरुःती करणेकामी मेु .एन एन िशंगाडे (िन.र.रू.८,३९,९४४/- [र.रू. 
आठ लाख एकोणचाळीस हजार नऊशे चव्वेचाळीस] पेक्षा ३३.३० % 

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

 

िवषय बमांक- ५६) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.२९ अन्वये, ूभाग ब.८७ येथे िठकिठकाणी रःत्यांचे चरांची 
दरुःती करणेकामी मेु .एन एन िशंगाडे (िन.र.रू.८,३९,८९५/- [र.रू. 
आठ लाख एकोणचाळीस हजार आठशे पंच्यान्नव] पेक्षा ३३.३० % 

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

 

िवषय बमांक- ५७) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.५२ अन्वये, थेरगांव ूभाग ब.८२ मध्ये द नगर गावठाण व 
दगडू पाटीलनगर व इतर पिरसरात रःत्यांची दरुःती करणेु कामी 
मे.एन एन िशंगाडे (िन.र.रू.८,३९,९४४/- [र.रू. आठ लाख 
एकोणचाळीस हजार नऊशे चव्वेचाळीस] पेक्षा ३२.३० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 
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िवषय बमांक- ५८) मा.िवधा सिमती सभा िदनांक २१/०९/२०१२ ठराव ब.५५ नुसार, 
ूःतावात सिवःतर नमदु ूमाणे मनपाचे काही उ ानांना नव्याने 
लाग ूकरावयाचे ूवेश फी व इतर बाबींची दरवाढ करणेस तसेच 
कायर्पध्दती/धोरण ठरिवणेस मान्यता देणेकाकमी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- ५९) मा.िवधा सिमती सभा िदनांक २१/०९/२०१२ ठराव ब.५९ नुसार, 
मा.महापािलका सभा ठराव ब.१२३४ िदनांक १२/१२/२०११ अन्वये 
मान्यता िदल्याूमाणे िपंपरी-िचचंवड महानगरपािलका जकात 
िनयम २००१ चे अनुसचुी १ मधील अ.ब.८१ या नोंदीतील सवर् 
ूकारचे पुतळे व सवर् ूकारच्या मतु  या शब्दापुढे कंसात (माती, 
िचकणमाती, शाडू तसेच प्लाःटर ऑफ पॅिरस पासनू तयार केलेल्या 
देवदेवतांच्या मतु  वगळनू ) अशी वाढीव नोंद घेण्यास व जकात 
िनयम २००१ मधील अनुसचूी २ मध्ये शेवटच्या बमांकानंतर पुढील 
बमांक देवून यानोंदीपढेु माती, िचकणमाती, शाडू तसेच प्लाःटर 
ऑफ पॅिरस पासनू तयार केलेल्या देवदेवतांच्या मतु  अशी वाढीव 
नोंद घेणेस व तसा ूःताव महारा  शासनाकडे पाठिवणेस मान्यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत िवचार 
करणे. 

 

 
 
िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका, 
िपंपरी-४११ ०१८. नगरसिचव िवभाग, 
बमांक- नस/७/कािव/१००८/२०१२ 

िदनांक- २७/०९/२०१२ 
 

िटप- ूःतुत कायर्पिऽकेवरील िवषयांची िवषयपऽे (डॉकेटस)् नगरसिचव 

कायार्लयात वाचणेसाठी ठेवणेत आलेली आहेत. 


