
 1

िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका, 
िपंपरी-४११ ०१८. 
नगरसिचव कायार्लय, 
बमांक-नस/७/कािव/११८५/२०१२ 
िदनांक- १८/१०/२०१२ 

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

 
िवषय- िपंपरी िचचंवड महानगरपािलकेच्या मा.ःथायी सिमतीची सभा 
 िदनांक २५/१०/२०१२ रोजी आयोिजत केले बाबत.... 

 
महोदय/महोदया, 
 

िपंपरी िचचंवड महानगरपािलकेच्या मा.ःथायी सिमतीची सा ाहीक सभा 
गुरूवार, िदनांक २५/१०/२०१२ रोजी दपारी ु ३.00 वा. महानगरपािलकेच्या ूशासकीय 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचिं पवळे सभागहृात आयोिजत करणेत आली आहे. 
सोबत सभेची कायर्पिऽका जोडली आहे. सभेस आपण उपिःथत रहावे, ही िवनतंी. 

 
 

 
आपला िव ासू, 

 

 
 

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

कायर्पिऽका बमांक-२९ 
िदनांक-  २५.१०.२०१२        वेळ-  दपारी ु ३.00 वाजता 

 

िपंपरी िचचंवड महानगरपािलकेच्या मा.ःथायी सिमतीची सा ाहीक सभा 
गुरूवार, िदनांक २५/१०/२०१२ रोजी दपारी ु ३.00 वा. महानगरपािलकेच्या ूशासकीय 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचिं पवळे सभागहृात आयोिजत करणेत आली आहे. 
सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

अ) िदनांक ५/१०/२०१२, ९/१०/२०१२ व १७/१०/२०१२ रोजी झालेल्या सभेचा 
(कायर्पिऽका बमांक - २६) सभावृ ांत कायम करणे. 

ब) िदनांक ९/१०/२०१२ व १७/१०/२०१२ रोजी झालेल्या सभेचा  
(कायर्पिऽका बमांक - २७) सभावृ ांत कायम करणे. 

क) िदनांक १७/१०/२०१२ रोजी झालेल्या सभेचा (कायर्पिऽका बमांक - २८) 
सभावृ ांत कायम करणे.  
 

िवषय बमांक- १) से.न.ं२३, वाहतुकनगरी येथील भखूंडाबाबत मा.आयु  यांच्या 
दालनात िद.१२/६/२०१२ रोजी ूािधकरणाचे अिधका-यासह बैठक 
आयोिजत केली होती. सदर बैठकीच्या सभावृ ांनसुार सदर 
वाहतुकनगरी येथील भूखंडाची ५० % र.रू.२,०७,५६,४३५/- [र.रू. 
दोन कोटी सात लाख छपन्न हजार चारशे पःतीस] इतकी रक्कम 
ूािधकरणास हःतांतर करणेस व सबंंधीत भूखंड धारक, मनपा व 
ूािधकरणामध्ये िऽसदःयीय करारनामा करणेस मान्यता देणेबाबत 
िवचार करणे. 

 (िदनांक २५/१०/२०१२ चे सभेत घेणेचे िनणर्याूमाणे) 
िवषय बमांक- २) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 

अ.ब.१९ अन्वये, ूभाग ब.२१ ते २४ (वॉ.ब.६३ ते ६७) िचचंवड 
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 ठेकेदाराकडन िनिवदा मजुंर दराने रु .रू. 
३४,८३,२९९/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनयमानसुार व 
िनिवदेतील िनिवदा अटीूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या तीनही 
मटेिरयलच्या िनधार्रीत केलेल्या बेसीक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसूल करणे बधंनकारक राहील या अटी अिधन राहन ू
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त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेबाबत िवचार 
करणे. 

 (िदनांक २५/१०/२०१२ चे सभेत घेणेचे िनणर्याूमाणे) 
 

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

 (िदनांक २५/१०/२०१२ चे सभेत घेणेचे िनणर्याूमाणे) 
 

िवषय बमांक- ४) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.४० अन्वये, वॉडर् ब.२२ (वॉडर् ब.६४) िचचंवडगावठाण अतंगर्त 
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 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंरू  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 दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 (िदनांक २५/१०/२०१२ चे सभेत घेणेचे िनणर्याूमाणे) 
 

िवषय बमांक- ५) 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 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .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 दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
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त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 (िदनांक २५/१०/२०१२ चे सभेत घेणेचे िनणर्याूमाणे) 
 

िवषय बमांक- ६) मे.शुभम उ ोक या संःथेकडन करसंकलन िवभागाकिरता ू १५ 
सगंणक चालक दरमहा र.रू.७,६६३/- दरानसुार पुरिवण्यात आलेले 
आहेत. मे.शुभम उ ोक यांचेकडन करसंकलन िवभागाकिरता ज्या ू
अटी व शत नसुार आिण दरानसुार सगंणक चालक पुरिवण्यात आले 
आहेत. त्याच अटी व शत नसुार व दरानसुार लेखा िवभागाकिरता ३ 
सगंणक चालक १ वषर् कालावधीसाठी नेमण्यास मान्यता देणेबाबत 
िवचार करणे. 

 (िदनांक २५/१०/२०१२ चे सभेत घेणेचे िनणर्याूमाणे) 
 

िवषय बमांक- ७) ूांि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. 

 (िदनांक २५/१०/२०१२ चे सभेत घेणेचे िनणर्याूमाणे) 
 

िवषय बमांक- ८) ूांि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. 

 (िदनांक २५/१०/२०१२ चे सभेत घेणेचे िनणर्याूमाणे) 
 

िवषय बमांक- ९) ूांि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. 

 (िदनांक २५/१०/२०१२ चे सभेत घेणेचे िनणर्याूमाणे) 
 

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

 (िदनांक २५/१०/२०१२ चे सभेत घेणेचे िनणर्याूमाणे) 
 

िवषय बमांक- ११) 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.न.ं१७१ अ ब) पी.डब्ल्यू.डी.जागा िनगडी बजाज 
बस व इतर पाक ग जागा िवकसीत करणेकामी मे.शंकर पाडरंग ु
(िन.र.रू.१८,६७,४१८/- [र.रू.अठरा लाख सदस  हजार चारशे अठराु ] 
पेक्षा २२.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने ू
र.रू.१५,१०,००४/- 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 दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेबाबत िवचार 
करणे. 

 (िदनांक २५/१०/२०१२ चे सभेत घेणेचे िनणर्याूमाणे) 
 

िवषय बमांक- १२) 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. 

 (िदनांक २५/१०/२०१२ चे सभेत घेणेचे िनणर्याूमाणे) 
 

िवषय बमांक- १३) 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  ु
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हजार चारशे चौदा] पेक्षा ४.०० % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा ू
मजूंर 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 त्यांचेू बरोबर करारनामा करून घेणेत 
आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 (िदनांक २५/१०/२०१२ चे सभेत घेणेचे िनणर्याूमाणे) 
 

िवषय बमांक- १४) मनपाच्या भूिम आिण िजदंगी िवभागाचे तातडीचे कामकाजासाठी ४ 
डेटा एन्शी ऑपरेटसर्ची आवँयता होती. मनपाचे करसंकलन 
िवभागास यापवु  मे.शुभम 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 
यांचेकडन ूित ऑपरेटर ूित महा रू .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. 

 (िदनांक २५/१०/२०१२ चे सभेत घेणेचे िनणर्याूमाणे) 
 

िवषय बमांक- १५) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.मुख्यालय/HO/४९/ 
२०११-१२ मधील अ.ब.९ अन्वये, ड ूभाग कायर्के्षऽातील मखु्य 
रःत्यावरील शाळांच्या पिरसरात िव ा याना/नागरीकांना सरुिक्षत 
रःता ओलांडण्याच्या सिुवधा तयार करणेकामी मे.योगेश 
एंटरूायजेस (िन.र.रू.१८,६६,५२९/- [र.रू.अठरा लाख सहास  हजार 
पाचशे एकोणतीस] पेक्षा १५.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा ू
मजूंर दराने र.रू.१६,४६,४७५/- 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 दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेबाबत िवचार 
करणे. 

 (िदनांक २५/१०/२०१२ चे सभेत घेणेचे िनणर्याूमाणे) 
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िवषय बमांक- १६) क ूभाग कायार्लयाचे कायर्के्षऽातील बेवारस राडारोडा उचलून 
घेणेकामी मे.िसध्दीिवनायक शान्सपोटर् या सःंथेस ूित िदन शक 
र.रू.४४४/- या दराने िद.३१/१२/२०१२ पयत मदुतवाढ देणेस व या 
सःंथेबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेस मान्यता 
देणेबाबत िवचार करणे. 

 (िदनांक २५/१०/२०१२ चे सभेत घेणेचे िनणर्याूमाणे) 
 

िवषय बमांक- १७) मनपाच्या जलिनःसारण िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१३ अन्वये, िचंचवड मैलाशुध्दीकरण कें िांतगर्त केशवनगर, 
काकडेपाकर् , तानाजीनगर भागात रािहलेल्या िठकाणी भुयारी गटर 
निलका टाकणेकामी मे.सरुज कॉन्शॅक्टर (िन.र.रू.३७,४७,२३३/- 
[र.रू.सदोतीस लाख स ेचाळीस हजार दोनशे तेहतीस] पेक्षा २८ % 

कमी) [भाववाढ फरक कलमासह] या ठेकेदाराकडन करारनामा करून ू
घेणेस मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 (िदनांक २५/१०/२०१२ चे सभेत घेणेचे िनणर्याूमाणे) 
 

िवषय बमांक- १८) मनपाच्या जलिनःसारण िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१५ अन्वये, िचंचवड मैलाशुध्दीकरण कें िांतगर्त िचचंवड 
गावठाणामध्ये रािहलेल्या िठकाणी भुयारी गटर निलका टाकणेकामी 
मे.सरुज कॉन्शॅक्टर (िन.र.रू.३७,४३,३५८/- [र.रू.सदोतीस लाख 
ऽेचाळीस हजार तीनशे अठ्ठावन्न] पेक्षा २६.९८ % कमी) [भाववाढ 
फरक कलमासह] या ठेकेदाराकडन करारनामा करून घेणेस मान्यता ू
देणेबाबत िवचार करणे. 

 (िदनांक २५/१०/२०१२ चे सभेत घेणेचे िनणर्याूमाणे) 
 

िवषय बमांक- १९) Conference-Vision-2030 Health and Medical Services 
करीता र.रू.९०,०००/- खचार्स मान्यता िदलेली होती. तथापी एकूण 
खचर् र.रू.१,१६,२२९/- झालेला असल्याने जादा झालेल्या र.रू. 
२६,२२९/- चे खचार्स काय र मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 (िदनांक २५/१०/२०१२ चे सभेत घेणेचे िनणर्याूमाणे) 
 

िवषय बमांक- २०) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१ अन्वये, ूभाग ब.८७ मध्ये टी.डी.आर. व एफ.एस.आय. 
च्या बदल्यात ताब्यात आलेल्या रःत्यावर खडीकरण व बीबीएम 
करणेकामी मे.साईूभाग कन्ःशक्शन (िन.र.रू.२३,३३,७६२/- [र.रू. 
तेवीस लाख तेहतीस हजार सातशे बास ] पेक्षा २३.०४ % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१८,८५,८६६/- 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 दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 (िदनांक २५/१०/२०१२ चे सभेत घेणेचे िनणर्याूमाणे) 
 

िवषय बमांक- २१) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय/HO/१/ 
२०१२-१३ मधील अ.ब.११ अन्वये, ूभाग ब.३ िचखली मध्ये 
िठकिठकाणी पावसाच्या पाण्यासाठी बंद पाईप टाकणेकामी मे.सरुज 
कॉन्शक्टर (िन.र.रू.२२,४०,८९६/- [र.रू. बावीस लाख चाळीस हजार 
आठशे शहान्न] पेक्षा १८.८५ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा ू
मजूंर दराने र.रू.१९,०९,४१२/- 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 दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसुल करणे बधंनकारक 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.१४ अन्वये, नवीन ूभाग ब.८ िव ानगर येथील एमआयडीसी 
पिरसरात इंटरलॉकींग पध्दतीने पेव्हींग ब्लॉक बसिवणेकामी 
मे.के.पी.कंन्ःशक्शन (िन.र.रू.२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस लाख 
चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पेक्षा २१.२१ % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१९,३१,१२७/- पयत काम 
करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या 
ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २३) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.५७ अन्वये, ूभाग ब.९ सभंाजीनगर एच.डी.एफ.सी. कॉलनी 
येथील पिरसरात इंटरलॉकींग पध्दतीने पेव्हींग ब्लॉक बसिवणे, 
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फुटपाथ तयार करणेकामी मे.के.पी.कंन्ःशक्शन (िन.र.रू. 
२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पेक्षा 
२१.२२ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू. 
१९,३०,८८२/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे 
डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या 
बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार 
फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस 
अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने ू
त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २४) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.७६ अन्वये, ूभाग ब.११ यमनुानगर मध्ये ःथापत्य िवषयक 
कामे करणेकामी मे.के.पी.कंन्ःशक्शन (िन.र.रू.१४,००,५६०/- [र.रू. 
चौदा लाख पाचशे साठ] पेक्षा २२.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडन ू
िनिवदा मजूंर दराने र.रू.११,३२,५००/- पयत काम करून घेणेस 
तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही 
मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २५) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१०५ अन्वये, नवीन ूभाग ब.८ िव ानगर येथील टेल्को रःता 
पिरसरात इंटरलॉकींग पध्दतीने पेव्हींग ब्लॉक बसिवणे, सशुोिभकरण 
िवषयक कामे करणेकामी मे.के.पी.कंन्ःशक्शन (िन.र.रू. 
२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पेक्षा 
२१.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू. 
१९,१२,०१०/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे 
डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या 
बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार 
फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस 
अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने ू
त्याचे अवलोकन करणे. 
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िवषय बमांक- २६) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.११० अन्वये, ूभाग ब.११ यमनुानगर मधील िठकिठकाणी 
पेव्हींग ब्लॉक बसिवणेकामी मे.के.पी.कंन्ःशक्शन (िन.र.रू. 
२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पेक्षा 
२१.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवू दा मजूंर दराने र.रू. 
१९,१२,०१०/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे 
डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या 
बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार 
फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस 
अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने ू
त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २७) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय/१/२०१२-
१३ मधील अ.ब.१९ अन्वये, ूभाग ब.४ कृंणानगर, िशवतेजनगर 
येथील (रःता ब.१) ःपाईन रोड ते पम्प पिरसरातील चौकापयत 
रःत्याचे हॉटिमक्स डांबरीकरण करणेकामी मे.लोणावला कंन्ःशक्शन 
कं. (िन.र.रू.२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे 
सदसु ] पेक्षा ५.५३ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने ू
र.रू.२३,१५,४४१/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी 
ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत 
केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट 
दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या 
अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला ू
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २८) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय/१/२०१२-
१३ मधील अ.ब.२० अन्वये, वॉडर् ब.४ कृंणानगर येथील उवर्रीत 
भाजी मंडई परीसर भागात हॉटिमक्स पध्दतीने डांबरीकरण 
करणेकामी मे.लोणावला कंन्ःशक्शन कं. (िन.र.रू.२३,३४,२६७/- 
[र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पेक्षा ५.५३ % 
कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.२३,१५,४४१/- 
पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, 
लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये 
कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
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त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २९) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.६ अन्वये, नवीन ूभाग ब.१७ मधील िडःशीक्ट सेंटर येथील 
ूािधकरणाच्या नवीन ूशासकीय इमारतीच्या भोवतालचे रःते 
हॉटिमक्स पध्दतीने करणेकामी मे.लोणावला कंन्ःशक्शन कं. 
(िन.र.रू.२२,४०,८९६/- [र.रू.बावीस लाख चाळीस हजार आठशे 
शहान्नव] पेक्षा ५.५३ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर ू
दराने र.रू.२२,२२,८२३/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा 
अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत 
केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट 
दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या 
अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा कू रून घेणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ३०) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय/HO/१/ 
२०१२-१३ मधील अ.ब.६८ अन्वये, नवीन ूभाग ब.२ िऽवेणीनगर 
येिथल संतकृपा हौिसंग सोसायटी, अिजंक्य तारा हौिसगं सोसायटी 
व इतर िठकाणी ःटॉमर् वॉटर सेनेज करणेकामी मे.िवशाल िसिव्हल 
कॉन्शक्टर (िन.र.रू.२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार 
दोनशे सदसु ] पेक्षा १४.०८ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा ू
मजूंर दराने र.रू.२१,०५,८८२/- 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 दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ३१) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.९१ अन्वये, जलके्षऽ ब.ड़/१४, सांगवी पिरसरात पाणीपुरवठा 
िवषयक देखभाल व िकरकोळ दरुःतीची कामे करणेकामी मेु .िूयांका 
एंटरूायझेस (िन.र.रू.७,४३,९९४/- [र.रू.सात लाख ऽेचाळीस हजार 
नऊशे चौ-यान्नव] पेक्षा १४.९० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 
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िवषय बमांक- ३२) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.११ अन्वये, जलके्षऽ ब.ड/४, थेरगांव पिरसरात पाणीपुरवठा 
िवषयक िकरकोळ दरुःतीची कामे करणेकामी मेु .िसध्दे र 
कन्ःशक्शन (िन.र.रू.७,४७,४८४/- [र.रू.सात लाख स ेचाळीस 
हजार चारशे चौ-याऐंशी] पेक्षा १७.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ३३) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१६ अन्वये, काळेवाडी वॉडर् ब.७८ मध्ये रःता खोदाईचे चर 
भरणेकामी मे.बरखा एटंरूायझेस (िन.र.रू.८,८६,९८७/- [र.रू.आठ 
लाख शहाऐंशी हजार नऊशे सत्याऐंशी] पेक्षा २३.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ३४) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१७ अन्वये, ूभाग ब.९७ िपंपळे गुरव येथील मनपा इमारती 
व इतर ःथापत्य िवषयक कामे करणेकामी मे.बरखा एंटरूायझेस 
(िन.र.रू.६,६६,६६७/- [र.रू.सहा लाख सहास  हजार सहाशे सदसु ] 
पेक्षा २८.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा 
आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ३५) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.७९ अन्वये, काळेवाडी वॉडर् ब.७९ मध्ये रःता खोदाईचे चर 
भरणेकामी मे. ी कन्ःशक्शन (िन.र.रू.८,८६,९८७/- [र.रू.आठ 
लाख शहाऐंशी हजार नऊशे सत्याऐंशी] पेक्षा २५.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ३६) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.९२ अन्वये, काळेवाडी वॉडर् ब.८० मध्ये रःता खोदाईचे चर 
भरणेकामी मे. ी कन्ःशक्शन (िन.र.रू.८,८६,९८७/- [र.रू.आठ 
लाख शहाऐंशी हजार नऊशे सत्याऐंशी] पेक्षा २३.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ३७) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.५ अन्वये, थेरगांव वॉडर् ब.८६ मधील मनपा इमारतीची 
दरुःती करणेकामी मेु .साकळे असोिसएट्स (िन.र.रू.९,३३,६६८/- 
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[र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार सहाशे अडसु ] पेक्षा २७.७७ % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ३८) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.४६ अन्वये, थेरगांव वॉडर् ब.८२ येथील शाळा इमारती तसेच 
सडंास मुता-यांची दरुःती करणेकामी मेु .साकळे असोिसएट्स 
(िन.र.रू.९,३३,६४३/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार सहाशे 
ऽेचाळीस] पेक्षा ३०.०१ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून 
कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ३९) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.८७ अन्वये, थेरगांव वॉडर् ब.८४ येथे िठकिठकाणी ःथापत्य 
िवषयक िकरकोळ दरुःतीची कामे करणेकामी मेु .साकळे 
असोिसएट्स (िन.र.रू.८,४०,०४०/- [र.रू.आठ लाख चाळीस हजार 
चाळीस] पेक्षा ३०.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून 
कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ४०) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.७ अन्वये, ूभाग ब.९२, सांगवी येथील सातपुडा सोसायटी व 
भागातील ःथापत्य िवषयक दरुःतीची कामे करणेकामी ु मे.†ê.आर. 
नायड ू (िन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे 
सात] पेक्षा ३४.९४ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून 
कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ४१) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१० अन्वये, वॉडर् ब.९१ सांगवी मधील िहरकणी सोसायटी 
भागात ःथापत्य िवषयक दरुःतीची कामे करणेकामी मेु .†ê.आर. 
नायड ू (िन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे 
सात] पेक्षा ३२.९६ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून 
कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ४२) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१३ अन्वये, वॉडर् ब.९१ सांगवी सगंमनगर भागात पेव्हींग 
ब्लॉकची कामे करणेकामी मे.†ê.आर. नायड ू (िन.र.रू.९,३३,७०७/- 
[र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात] पेक्षा ३३.९५ % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 
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िवषय बमांक- ४३) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.२२ अन्वये, वॉडर् ब.९३ सांगवी वेताळ महाराज सोसायटी 
मध्ये ःथापत्य िवषयक दरुःतीची काु मे करणेकामी मे.†ê.आर. 
नायड ू (िन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे 
सात] पेक्षा ३४.९४ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून 
कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ४४) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.३६ अन्वये, ूभाग ब.९२ सांगवी येथील वेताळ महाराज मिंदर 
व पिरसरातील ःथापत्य िवषयक दरुःतीची कामे करणेकामी ु
मे.†ê.आर. नायड ू (िन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस 
हजार सातशे सात] पेक्षा ३२.९६ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ४५) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.५५ अन्वये, वॉडर् ब.७५ िपंपळेस दागर येथे िविवध ःथापत्य 
िवषयक सिुवधांची दरुःती िवषयक कामे ु करणेकामी मे.शुभौी 
कन्ःशक्शन (िन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार 
सातशे सात] पेक्षा ३२.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन 
करणे. 

 

िवषय बमांक- ४६) मनपाचे कायार्लयीन कामकाजात गतीमानता येणेसाठी 
मा.नगरसदःय, अिधकारी व कमर्चारी यांस मे.आयडीया कंपनीची 
मोबाईल सुिवधा पुरिवलेली असून कायार्लयीन कामकाजासाठी 
ूःतावात नमुद तीन अिधकारी/कमर्चारी यांस मोबाईल सिुवधा 
पुरिवणेस / मयार्दा वाढिवणेस मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- ४७) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.७७ अन्वये, िपंपरीवाघेरे ूभाग ब.७४ मधील वैभवनगर व 
इतर भागातील नवीन रःते हॉटिमक्स पध्दतीने डांबरीकरण 
करणेकामी मे.ठाकुर इंृाूोजेक्टस ूा.िल. (िन.र.रू.२३,३४,२२९/- 
[र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे एकोणतीस] पेक्षा ३.०० % 
कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंू जूर दराने र.रू.२३,७७,४१२/- 
पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, 
लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये 
कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम 



 15

अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ४८) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१० अन्वये, ूभाग ब.८९ मधील सन ७० ते २६ या डी.पी. 
रःत्याचे हॉटिमक्स चेनेज ० ते ५०० मी पयत डांबरीकरण करणे 
कामी मे.अजवानी इंृाःशक्टर ूा.िल. (िन.र.रू.४६,६७,७४३/- [र.रू. 
शेहेचाळीस लाख सदस  हजार सातशे ऽेचाळीसु ] पेक्षा २.२५ % 
कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.४७,९०,८५५/- 
पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, 
लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये 
कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेबाबत िवचार 
करणे. 

 

िवषय बमांक- ४९) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.९१ अन्वये, ूभाग ब.९० िपंपळेिनलख मध्ये शाळा इमारतींची 
रंगसफेदीची कामे करणे व ःथापत्य िवषयक कामे करणेकामी मे.के 
पी कन्ःशक्शन (िन.र.रू.१८,६७,३५८/- [र.रू.अठरा लाख सदस  ु
हजार तीनशे अठ्ठावन्न] पेक्षा १९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडन ू
िनिवदा मंजूर दराने र.रू.१५,६८,७७७/- पयत काम करून घेणेस 
तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही 
मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ५०) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.११ अन्वये, वॉडर् ब.२४ इंिायणीनगर मधील नाल्यावर चतैन्य 
पाकर् च्या मागे व कमर्वीर सोसायटी जवळ सी.डी.वकर्  बांधणेकामी 
मे.एन.जी.पडवळ (िन.र.रू.७४,६९,६५०/- [र.रू.चौ-याह र लाख 
एकोणस र हजार सहाशे पन्नास] पेक्षा १.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.७७,६४,७०१/- पयत काम 
करून घेणेस तसेच िनयमानसुार व िनिवदेतील िनिवदा अटी ूमाणे 
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डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या 
बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार 
फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस 
अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता ू
देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- ५१) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.११/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१८ अन्वये, वॉडर् ब.२७ मगरःटेडीयम मागील नाल्याचे बेडींग 
करणे व दरुःती करणेकामी मेु .के कमलेश (िन.र.रू.४६,६२,८५९/- 
[र.रू.शेहेचाळीस लाख बास  हजार आठशे एकोणसाठ] पेक्षा ३६.११% 
कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.३१,२८,०५६/- 
पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, 
लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये 
कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेबाबत िवचार 
करणे. 

 

िवषय बमांक- ५२) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.११/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.२ अन्वये, वॉडर् ब.२१ स.न.ं१ मधील २४ मी.रःत्याचे कडेने 
ःटॉमर् वॉटर व फुटपाथ करणेकामी मे.के कमलेश (िन.र.रू. 
३७,३३,८७५/- [र.रू.सदोतीस लाख तेहतीस हजार आठशे 
पंच्याह र] पेक्षा ३५.९२ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर ू
दराने र.रू.२५,१२,३००/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा 
अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत 
केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट 
दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या 
अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता ू
देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- ५३) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.११/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.५ अन्वये, वॉडर् ब.११ येथील िविवध िठकाणचे रःते खडीकरण 
व बीबीएम करणेकामी मे.व्यंकटे रा कन्ःशक्शन (िन.र.रू. 
३७,३४,१४५/- [र.रू.सदोतीस लाख चौतीस हजार एकशे पंचेचाळीस] 
पेक्षा ३१.८० % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू. 
२६,७४,०२१/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे 
डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या 
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बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार 
फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस 
अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता ू
देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- ५४) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.G3/04/102/2011-12 मधील 
अ.ब.२५ अन्वये, वॉडर् ब.१७ सडॅवीक कॉलनी मधील नरुमोहल्ला व 
पिरसरात पेव्हींग ब्लॉक बसिवणे व दरुःतीची कामे करणेकामी ु
मे.शंतनु एंटरूायजेस (िन.र.रू.२४,९७,६६५/- [र.रू.चोवीस लाख 
सत्यान्नव हजार सहाशे पास ] पेक्षा १५.११ % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.२१,२०,२६८/- पयत काम 
करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या 
ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ५५) मनपाच्या जलिनःसारण िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.२६ अन्वये, िचंचवड मैलाशुध्दीकरण कें िांतगर्त मोरवाडी, 
मासुळकर कॉ़लनी भागात रािहलेल्या िठकाणी भयुारी गटर निलका 
टाकणेकामी मे.सरुज कॉन्शॅक्टर (िन.र.रू.३७,४७,२८३/- [र.रू. 
सदोतीस लाख स ेचाळीस हजार दोनशे याऐंशी] पेक्षा २६ % कमी) 
[भाववाढ फरक कलमासह] या ठेकेदाराकडन कराू रनामा करून घेणेस 
मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- ५६) मनपाच्या जलिनःसारण िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१९ अन्वये, भाटनगर मलैाशुध्दीकरण कें िांतगर्त खराळवाडी, 
वाःतुउ ोग, अजमेरा कॉलनी भागात उवर्िरत िठकाणी भुयारी गटर 
निलका टाकणेकामी मे.सरुज कॉन्शॅक्टर (िन.र.रू.३७,४३,७०१/- 
[र.रू.सदोतीस लाख ऽेचाळीस हजार सातशे एक] पेक्षा २३.२७ % 

कमी) [भाववाढ फरक कलमासह] या ठेकेदाराकडन करारनामा करून ू
घेणेस मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- ५७) मनपाच्या जलिनःसारण िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१२ अन्वये, रावेत मैलाशुध्दीकरण कें िांतगर्त पुनावळे, ताथवडे 
भागात भुयारी गटर निलका टाकणेकामी मे.बिहरट ॄदसर् 
(िन.र.रू.३७,४०,८२८/- [र.रू.सदोतीस लाख चाळीस हजार आठशे 
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अठ्ठावीस] पेक्षा ३६.५१ % कमी) [भाववाढ फरक कलमासह] या 
ठेकेदाराकडन करारनामा कू रून घेणेस मान्यता देणेबाबत िवचार 
करणे. 

 

िवषय बमांक- ५८) मनपाच्या जलिनःसारण िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.२५ अन्वये, िचंचवड मलैाशुध्दीकरण कें िांतगर्त वाल्हेकरवाडी, 
रावेत भागात भयुारी गटर निलका टाकणेकामी मे.बिहरट ॄदसर् 
(िन.र.रू.३७,४७,२८३/- [र.रू.सदोतीस लाख स ेचाळीस हजार 
दोनशे याऐंशी] पेक्षा ३६.५१ % कमी) [भाववाढ फरक कलमासह] या 
ठेकेदाराकडन करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेबाबत िवचार ू
करणे. 

 

िवषय बमांक- ५९) मनपाच्या जलिनःसारण िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.८ अन्वये, िचंचवड मैलाशुध्दीकरण कें िांतगर्त िशवनगरी, 
िचचंवडेनगर, िबजलीनगर भागात रािहलेल्या िठकाणी भयुारी गटर 
निलका टाकणेकामी मे.बिहरट ॄदसर् (िन.र.रू.३७,४३,७०१/- [र.रू. 
सदोतीस लाख ऽेचाळीस हजार सातशे एक] पेक्षा ३०.९० % कमी) 
[भाववाढ फरक कलमासह] या ठेकेदाराकडन करारनामा करूनू  घेणेस 
मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- ६०) मनपाच्या जलिनःसारण िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१८ अन्वये, कासारवाडी मलैाशुध्दीकरण कें िांतगर्त वल्लभनगर, 
महेशनगर येथे उवर्िरत िठकाणी भुयारी गटर निलका टाकणेकामी 
मे.सजंय कॉन्शॅक्टर (िन.र.रू.३७,४५,५२९/- [र.रू.सदोतीस लाख 
पंचेचाळीस हजार पाचशे एकोणतीस] पेक्षा २७.८० % कमी) [भाववाढ 
फरक कलमासह] या ठेकेदाराकडन करारनामा करून घेणेस मान्यता ू
देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- ६१) मनपाच्या जलिनःसारण िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.११ अन्वये, भाटनगर मलैाशुध्दीकरण कें िांतगर्त भाटनगर, 
िजजामाता हॉःपीटल भागात भुयारी गटर निलका टाकणेकामी 
मे.सजंय कॉन्शॅक्टर (िन.र.रू.३७,६७,८३४/- [र.रू.सदोतीस लाख 
सदस  हजार आठशे चौतीसु ] पेक्षा २१.९९ % कमी) [भाववाढ फरक 
कलमासह] या ठेकेदाराकडन करारनामा करून घेणेसू  मान्यता 
देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- ६२) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.४४ अन्वये, टी.सी.आय.रोड ते थरमॅक्स चौक रःत्याचे 
हॉटिमक्स पध्दतीने डांबरीकरण करणेकामी मे.व्ही.एम.मातेरे 
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इंृाःशक्चर ूा.िल. (िन.र.रू.१८,६७,४१४/- [र.रू.अठरा लाख सदस  ु
हजार चारशे चौदा] पेक्षा ३.०० % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा ू
मजूंर दराने र.रू.१९,०१,९६१/- पयत काम करून घेणेस तसेच 
िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या 
िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक 
राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत ू
आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ६३) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.७० अन्वये, ूभाग ब.१३ िनगडी गावठाण मध्ये वॉडर् ब.  
दगडी फरशी व फुटपाथ करणेकामी मे.के.पी.कंन्ःशक्शन (िन.र.रू. 
२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पेक्षा 
२२.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू. 
१८,८७,५००/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे 
डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या 
बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार 
फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस 
अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने ू
त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ६४) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.९२ अन्वये, मोहननगर नवीन ूभाग ब.२६ येथे नवीन 
सरफेस गटसर् बांधणे व जनेु सरफेस गटसर् दरुःती करणेकामी ु
मे.आर.एम.एटंरूायजेस (िन.र.रू.१८,६७,४१३/- [र.रू.अठरा लाख 
सदस  हजार चाु रशे तेरा] पेक्षा २५.९२ % कमी) या ठेकेदाराकडन ू
िनिवदा मजूंर दराने र.रू.१४,५२,५४९/- पयत काम करून घेणेस 
तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही 
मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ६५) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.९९ अन्वये, नवीन ूभाग ब.२ िऽवेणीनगर येिथल िसहंगड 
हौिसगं सोसायटी व इतर िठकिठकाणी ःटॉमर् वॉटर सेनेज करणे 
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कामी मे.आर.एम.एंटरूायजेस (िन.र.रू.१८,६७,४१४/- [र.रू.अठरा 
लाख सदस  हजार चारशे चौदाु ] पेक्षा १८.८८ % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१५,९०,५८९/- पयत काम 
करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या 
ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ६६) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.११७ अन्वये, नवीन ूभाग ब.२ िऽवेणीनगर येिथल म्हेऽेवःती 
व इतर िठकाणचे रःते हॉटिमक्स पध्दतीने डांबरीकरण करणेकामी 
मे.लोणावळा कंन्ःशक्शन कं.(िन.र.रू.२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस 
लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पेक्षा ३.५३ % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.२३,६४,४६१/- पयत काम 
करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या 
ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ६७) मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१६ अन्वये, ूभाग ब.१०५ बोपखेल रामनगर पंचिशलमिंदर 
शेजारील नाला नदीपयत बांधणे ःथापत्य िवषयक अनषुंिगक कामे 
करणेकामी मे.भगवंत कन्ःशक्शन (िन.र.रू.९,३२,०००/- [र.रू.नऊ 
लाख ब ीस हजार] पेक्षा २७.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ६८) मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.४८ अन्वये, ूभाग ब.१०५ बोपखेल रामनगर मधील गटर 
कॉबीट पेव्हींग ब्लॉक ःथापत्य िवषयक कामे करणेकामी मे.भगवंत 
कन्ःश.(िन.र.रू.९,३२,०००/- [र.रू.नऊ लाख ब ीस हजार] पेक्षा 
२७.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश 
देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 
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िवषय बमांक- ६९) मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.५५ अन्वये, दापोडी येिथल उड्डाणपूल व मनपा इमारतीची 
िकरकोळ दरुःतींची कामे करणेकामीु  मे.भगवंत कन्ःशक्शन 
(िन.र.रू.९,३३,६५१/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार सहाशे 
एक्कावन्न] पेक्षा २५.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन 
करणे. 

 

िवषय बमांक- ७०) मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.८ अन्वये, ूभाग ब.१०१ फुगेवाडी मधील िविवध िठकाणी 
अितबमण िवरोधी कारवाईसाठी वाहने पुरिवणेकामी मे.बालाजी 
कन्ःशक्शन (िन.र.रू.९,३३,४३१/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार 
चारशे एकतीस] पेक्षा ३५.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन 
करणे. 

 

िवषय बमांक- ७१) मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१० अन्वये, ूभाग ब.१०५ बोपखेल, गणेशनगर मधील कॉ.कं. 
१ ते २१ मध्ये आवँयक िठकाणी नवीन गटसर् करणे उवर्िरत 
िठकाणी गटसर् दरुःती व ःथापत्यु  िवषयक देखभाल दरुःतीची इतर ु
कामे करणेकामी मे.बालाजी कन्ःशक्शन (िन.र.रू.९,३२,०००/- 
[र.रू.नऊ लाख ब ीस हजार] पेक्षा २७.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ७२) मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१ अन्वये, ूभाग ब.१०१ व १०५ मिधल डांबरीकरणाने 
िवकसीत झालेल्या रःत्यावर दभाजक दशर्क फलक इु .ःथापत्य 
िवषयक कामे करणेकामी मे.बालाजी कन्ःशक्शन (िन.र.रू. 
९,३३,६५१/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार सहाशे एक्कावन्न] पेक्षा 
२७.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश 
देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ७३) मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.४ अन्वये, ूभाग ब.१०१ फुगेवाडी मध्ये ःमशानभमूी व 
दफनभमूी मधील पिरसरात देखभाल दरुःती कामे करणे पिरसर ु
िवकसीत करणेकामी मे.बालाजी कन्ःशक्शन (िन.र.रू.९,३३,६६८/- 
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[र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार सहाशे अडसु ] पेक्षा २७.९९ % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ७४) मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.९ अन्वये, ूभाग ब.१०१ फुगेवाडी मधील सेवानगर मधील 
मंथालय हॉःपीटल तलाठी ऑफीस इ.मध्ये देखभाल दरुःती व ु
ःथापत्य िवषयक कामे करणेकामी मे.बालाजी कन्ःशक्शन (िन.र.रू. 
९,३३,६५१/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार सहाशे एक्कावन्न] पेक्षा 
२७.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश 
देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ७५) मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.८९ अन्वये, वॉडर् ब.१०१ फुगेवाडी गावठाण मधील िविवध 
िठकाणी बंद पाईप गटर कॉबीट पेव्हींग ब्लॉक इ.ःथापत्य िवषयक 
देखभाल दरुःती कामे करणेकामी मेु .देव कन्ःशक्शन (िन.र.रू. 
९,३३,५०९/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे नऊ] पेक्षा 
३०.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश 
देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ७६) मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.९१ अन्वये, वॉडर् ब.९९ साईकृपा िबल्डींग मागील पिरसरात 
पेव्हींग ब्लॉक व िकरकोळ दरुःतीची कामे करणेकामी मेु .देव 
कन्ःशक्शन (िन.र.रू.९,३३,७०६/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार 
सातशे सहा] पेक्षा २६.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन 
करणे. 

 

िवषय बमांक- ७७) मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.७४ अन्वये, वॉडर् ब.१९ मधील फुटपाथ ब्लॉकची दरुःती ु
करणेकामी मे.देव कन्ःशक्शन (िन.र.रू.९,३२,८९५/- [र.रू.नऊ लाख 
ब ीस हजार आठशे पंच्यान्नव] पेक्षा २६.९९% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ७८) मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.७३ अन्वये, वॉडर् ब.१८ गवळीनगर मधील नाल्याची दरुःतीची ु
कामे करणेकामी मे.देव कन्ःशक्शन (िन.र.रू.९,३३,१२६/- [र.रू.नऊ 



 23

लाख तेहतीस हजार एकशे सव्वीस] पेक्षा ३०.९९% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ७९) मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.४७ अन्वये, वॉडर् ब.१९ मध्ये ःथापत्य िवषयक िकरकोळ 
दरुःतीची कामे करणेकामी मेु .देव कन्ःशक्शन (िन.र.रू. 
९,३१,१९२/- [र.रू.नऊ लाख एकतीस हजार एकशे ब्यान्नव] पेक्षा 
२६.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश 
देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ८०) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.५२ अन्वये, ूभाग ब.२४ (वॉ.ब.६७) ूा.रामकृंण मोरे 
सभागहृाची देखभाल व दरुःतीु ची कामे करणेकामी मे.अदीती 
कन्ःशक्शन (िन.र.रू.३७,३३,३८६/- [र.रू.सदोतीस लाख तेहतीस 
हजार तीनशे शहाऐंशी] पेक्षा १३.१७ % कमी) या ठेकेदाराकडन ु
िनिवदा मजुंर दराने र.रू.३४,०३,७८४/- पयत काम करून घेणेस 
तसेच िनयमानसुार व िनिवदेतील िनिवदा अटीूमाणे डांबर, िसमेंट, 
लोखंड या तीनही मटेिरयलच्या िनधार्रीत केलेल्या बेसीक दरामध्ये 
कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसूल करणे बधंनकारक राहील या अटी अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेबाबत िवचार 
करणे. 

 

िवषय बमांक- ८१) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय/HO/१/ 
२०१२-१३ मधील अ.ब.७४ अन्वये, ूभाग ब.४, कृंणानगर 
पुणार्नगर येथील आर.टी.ओ.ऑफीस मागील अतंगर्त रःते पिरसरात 
इंटरलॉकींग पध्दतीने ब्लॉक बसिवणे, फुटपाथ तयार करणेकामी 
मे.आषर्द सािदक शेख (िन.र.रू.२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस लाख 
चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पेक्षा १९.११ % कमी) या ठेकेदाराकडन ू
िनिवदा मजूंर दराने र.रू.१९,८२,५९८/- 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 दरानसुार फरकाची 
रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन 
राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे ू
अवलोकन करणे. 
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िवषय बमांक- ८२) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय/HO/१/ 

२०१२-१३ मधील अ.ब.७८ अन्वये, ूभाग ब.४, कृंणानगर येथील 
िशवाजीपाकर्  ते ःपाईन रोड पावसाच्या पाण्याचा िनचरा होण्यासाठी 
जोडणारी पाईपलाईन टाकणेकामी मे.देव कंन्ःशक्शन (िन.र.रू. 
२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पेक्षा 
१४.९७ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू. 
२०,८४,०६९/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िनिवदेमधील िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही 
मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 
 

िवषय बमांक- ८३) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.६३ अन्वये, वॉडर् ब.४१ काळभोरनगर सुय दय पाकर्  जवळील 
िनयोिजत १२.०० डी.पी.रःत्यासाठी नाल्यावर सी.डी.वकर्  बांधणेकामी 
मे.आर.टी.सबरवाल (िन.र.रू.२८,०१,११९/- [र.रू.अठ्ठावीस लाख एक 
हजार एकशे एकोणीस] पेक्षा ७.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडन ु
िनिवदा मजुंर दराने र.रू.२७,०६,१७५/- पयत काम करून घेणेस 
तसेच िनिवदा अटीूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या तीनही 
मटेिरयलच्या िनधार्रीत केलेल्या बेसीक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसूल करणे बधंनकारक राहील या अटी अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेबाबत िवचार 
करणे. 

 

 

िवषय बमांक- ८४) नगरसिचव िवभागामध्ये कायर्रत असणा-या कमर्चा-यांनी रजा 
मजुंरीकामी सादर केलेल्या िवनतंी अजार्नसुार ूःतावा सोबतचे ूपऽ 
‘अ’ मध्ये दशर्िवलेूमाणे रजा मंजूरीस मान्यता देणेबाबत िवचार 
करणे. 

 

 
 
 
 
 



 25
 

िवषय बमांक- ८५) मनपाच्या पाणीपुरवठा िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.४३ अन्वये, सेक्टर ब.२३ िनगडी येथील जलशुध्दीकरण कें िा 
अंतगर्त टप्पा-२ खाजगीकरणाने चालिवणे (सन २०१२-१३) कामी 
मे.ौी िवनय इंिजिनअरींग सिव्हर्सेस ूा.िल. (िन.र.रू.५५,२९,८७६/- 
[र.रू.पंचावन्न लाख एकोणतीस हजार आठशे शहा र] पेक्षा ५ % 

कमी) या ठेकेदाराकडन करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेबाबत ू
िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- ८६) क ूभाग कायार्लयाचे कायर्के्षऽातील बेवारस राडारोडा उचलून 
घेणेकामी मे.िसध्दीिवनायक शान्सपोटर् या सःंथेस ूित िदन शक 
र.रू.४४४/- या दराने िद.३१/१२/२०१२ पयत मदुतवाढ देणेस व या 
सःंथेबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेस मान्यता 
देणेबाबत िवचार करणे. 

 
 

 
 
िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका, 
िपंपरी-४११ ०१८. 
नगरसिचव िवभाग, 
बमांक- नस/७/कािव/११८५/२०१२ 
िदनांक- १८/१०/२०१२ 
 

िटप- ूःतुत कायर्पिऽकेवरील िवषयांची िवषयपऽे (डॉकेटस)् नगरसिचव 

कायार्लयात वाचणेसाठी ठेवणेत आलेली आहेत. 


