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िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका, 
िपंपरी-४११ ०१८. 
नगरसिचव कायार्लय, 
बमांक-नस/७/कािव/१२४०/२०१२ 
िदनांक- २५/१०/२०१२ 

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

 
िवषय- िपंपरी िचचंवड महानगरपािलकेच्या मा.ःथायी सिमतीची सभा 
 िदनांक ३०/१०/२०१२ रोजी आयोिजत केले बाबत.... 

 
महोदय/महोदया, 
 

िपंपरी िचचंवड महानगरपािलकेच्या मा.ःथायी सिमतीची सा ाहीक सभा 
मगंळवार, िदनांक ३०/१०/२०१२ 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 ास,ू 

 

 
 

ूत- १)  सवर् संबंिधत शाखाूमुख व शाखािधकारी 
 २)  कायार्लयीन नोटीस बोडर् 

 
 
 



 2

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

कायर्पिऽका बमांक-३० 
िदनांक-  ३०.१०.२०१२        वेळ-  दपारी ु ३.00 वाजता 

 

िपंपरी िचचंवड महानगरपािलकेच्या मा.ःथायी सिमतीची सा ाहीक सभा 
मगंळवार, िदनांक ३०/१०/२०१२ रोजी दपारी ु ३.00 वा. महानगरपािलकेच्या ूशासकीय 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचिं पवळे सभागहृात आयोिजत करणेत आली आहे. 
सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

िवषय बमांक- १) अनािधकृत बांधकामावर कारवाई करणेबाबत नागरीकांचा मोठ्या 
ूमाणात िवरोध असून सदरची कारवाई करताना नागरीकांच्या 
रोषाला सामोरे जावे लागणार आहे. अशा पिरिःथतीत नागरीकांकडन ू
अिधकारी/कमर्चारी याचेवर दगडफेक/हल्ला होणेची शक्यता 
नाकारता येत नाही. त्यामळेु अिधकारी/कमर्चारी यांचे िजवीतास 
धोका िनमार्ण होऊ शकतो. ूभाग कायार्लयातील जे कमर्चारी 
अनिधकृत बांधकामांचे कारवाईत भाग घेणार आहेत अशा ४० 
वाढीव कमर्चा-यांचा िवमा िद न्य ूइंिडया एँयोरन्स कंपनी िलमीटेड 
या शासकीय िवमा कंपनीकडे उतरिवण्यात येणार असनू त्यासाठी 
र.रू.४८,७९२/- [र.रू.आठ्ठेचाळीस हजार सातशे ब्यान्नव] वािषर्क 
ह ा इतका अपेिक्षत असल्याने सदर खचार्स व सदरचा खचर् भूमी 
िजंदगी िवभागाकडील मनपा इमारतीचा िवमा िनधीत या 
लेखािशषार्वरून खचर् करणेस मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- २) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.४२ अन्वये, वॉडर् ब.९६ गजानन महाराजनगर मध्ये 
िठकिठकाणी कॉबीट पेव्हींग ब्लॉकचे पाथवे तयार करणेकामी मे.ौी 
साईकृपा कन्ःशक्शन (िन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस 
हजार सातशे सात] पेक्षा ३१.९७ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ३) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.४३ अन्वये, वॉडर् ब.९५ कवडेनगर मधील िविवध ःथापत्य 
िवषयक सिुवधांची दरुःती िवषयक कामे करणेकामी मेु .ौी साईकृपा 
कन्ःशक्शन (िन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार 
सातशे सात] पेक्षा ३३.९५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
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करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन 
करणे. 

 

िवषय बमांक- ४) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.४७ अन्वये, ूभाग ब.९४ िकत नगर मध्ये ःथापत्य िवषयक 
दरुःतीची कामे करणेकामी मेु .ौी साईकृपा कन्ःशक्शन (िन.र.रू. 
६,६६,६६७/- [र.रू.सहा लाख सहास  हजार सहाशे सदसु ] पेक्षा 
३२,९६ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश 
देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ५) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.४८ अन्वये, वॉडर् ब.९१ सांगवी मधील ममतानगर भागात 
ःथापत्य िवषयक दरुःतीची कामे ु करणेकामी मे.†ê.आर.भोंडवे 
(िन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात] 
पेक्षा ३३.९४ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा 
आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ६) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.६४ अन्वये, वॉडर् ब.९३ सांगवी येथील िशतोळेनगर भागात 
ःथापत्य िवषयक दरुःतीची कामे करणेकामी मेु .†ê.आर.भोंडवे 
(िन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात] 
पेक्षा ३५.९२ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा 
आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ७) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.६७ अन्वये, वॉडर् ब.९३ सांगवी मधुबन सोसायटी भागात 
िकरकोळ दरुःतीची कामे करणेकामी ु मे.†ê.आर.भोंडवे (िन.र.रू. 
९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात] पेक्षा 
३५.९२ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश 
देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ८) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.६८ अन्वये, ूभाग ब.९२ सांगवी येथील मारूती मदंीर व 
पिरसरातील ःथापत्य िवषयक दरुःतीची कामे करणेकामी ु
मे.†ê.आर.भोंडवे (िन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस 
हजार सातशे सात] पेक्षा ३१.९६ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
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करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ९) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.३७ अन्वये, ूभाग ब.८९ मध्ये िकरकोळ दरुःती व ु
देखभालीची कामे करणेकामी मे.के कमलेश (िन.र.रू.८,८७,००६/- 
[र.रू.आठ लाख सत्याऐंशी हजार सहा] पेक्षा ३३.९४ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- १०) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.५६ अन्वये, वॉडर् ब.८१ मधील गटसर् पेव्हींग ब्लॉक व इतर 
ःथापत्य िवषयक दरुःतीची ु कामे करणेकामी मे.के कमलेश 
(िन.र.रू.८,४०,२७६/- [र.रू.आठ लाख चाळीस हजार दोनशे शहा र] 
पेक्षा ३२.९४ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा 
आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ११) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.२५ अन्वये, ड ूभागांतगर्त थेरगांव िपंपरी िवभागांतगर्त 
िविवध कायर्बमाकरीता तात्पुरत्या ःवरूपाची ध्विनके्षपण व ूकाश 
व्यवःथा करणेकामी मे.मोरया मडंप डेकोरेटसर् (िन.र.रू. 
५,७१,२४४/- [र.रू.पाच लाख एक्काह र हजार दोनशे चव्वेचाळीस] 
पेक्षा सु.दर ७.३५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून 
कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- १२) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.६१ अन्वये, ड ूभाग अतंगर्त सांगवी व वाकड िवभागांतगर्त 
िविवध कायर्बमांकरीता तात्पुरत्या ःवरूपाची ध्विनके्षपण व ूकाश 
व्यवःथा करणेकामी मे.मोरया मडंप डेकोरेटसर् (िन.र.रू. 
५,७१,२१२/- [र.रू.पाच लाख एक्काह र हजार दोनशे बारा] पेक्षा 
स.ुदर ७.३५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा 
आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- १३) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अमखु्यालय/HO/१/ 
२०१२-१३ मधील अ.ब.४३ अन्वये, ूभाग ब.४ कृंणानगर येिथल 
पिरसरात इन्टरलॉकींग पध्दतीने पेव्हींग ब्लॉक बसिवणे, 
सशुोिभकरण िवषयक कामे करणेकामी मे.देव कंन्ःशक्शन (िन.र.रू. 
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२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पेक्षा 
१६.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू. 
२०,३४,५५९/- 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- १४) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.७८ अन्वये, नवीन ूभाग ब.२६ काळभोरनगर येथे संडास 
ब्लॉकची व मतुा-याची दरुःती करणेकामी मेु .एम.बी.इंटरूा. 
(िन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात] 
पेक्षा २५.२१ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा 
आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- १५) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.९६ अन्वये, नवीन ूभाग ब.९ सभंाजीनगर येथील सडंास व 
मतुारी यांची दरुःती करणेकामी मेु . ी कन्स. (िन.र.रू. 
९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात] पेक्षा 
२६.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश 
देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- १६) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.११७ अन्वये, ूभाग ब.४३ मध्ये एफ.आर.पी.सडंास ब्लॉक व 
मतुा-या बसिवणेकामी मे.अडेप्ट एंटरूायजेस (िन.र.रू.८,४०,३३६/- 
[र.रू.आठ लाख चाळीस हजार तीनशे छ ीस] पेक्षा ५.२० % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- १७) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.४७ अन्वये, नवीन ूभाग ब.१७ मधील से.२६ व २७ मधील 
इमारतीचे रःत्याची िविवध ःथापत्य िवषयक कामे करणेकामी 
मे.डी.एस.कुलकण  (िन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस 
हजार सातशे सात] पेक्षा २४.२१ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
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करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- १८) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.११९ अन्वये, नवीन ूभाग ब.१ तळवडे रूपीनगर भागातील 
मनपा शाळेमध्ये दरुःतीची कामे करणेकामी मेु .ौी समथर् इंटरूा. 
(िन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात] 
पेक्षा २९.०१ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा 
आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- १९) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.५९ अन्वये, नवीन ूभाग ब.२ िऽवेणीनगर येथील म्हेऽेवःती 
ताम्हाणेवःती येथे िठकिठकाणी इंटरलॉकींग कॉबीट पेव्हींग ब्लॉक 
बसिवणेकामी मे.ओकंार कन्स. (िन.र.रू.९,२४,३७०/- [र.रू.नऊ 
लाख चोवीस हजार तीनशे स र] पेक्षा २६.६१ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २०) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.८ अन्वये, ूभाग ब.५ जाधववाडी बोल्हाईचा मळा मधलापेठ 
भागात पेव्हींग ब्लॉक बसिवणेकामी मे.राहल कन्सु . (िन.र.रू. 
९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात] पेक्षा 
३२.९१ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश 
देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २१) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१३६ अन्वये, नवीन ूभाग ब.३ िचखली पाटीलनगर येथील 
िविवध सोसा.मधील पाथवेंना पेव्हींग ब्लॉक बसिवणेकामी मे.ओकंार 
कन्स. (िन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे 
सात] पेक्षा ३१.८२ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून 
कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २२) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१२१ अन्वये, नवीन ूभाग ब.१४ मधील से.ब.२४ व २५ 
मधील फुटपाथ, पेव्हींग ब्लॉक, रःत्याची व इमारतींची दरुःती ु
िवषयक कामे करणेकामी मे.एम.जे.कन्ःशक्शन (िन.र.रू. 
९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात] पेक्षा 
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२८.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश 
देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २३) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.३२ अन्वये, नवीन ूभाग ब.९ सभंाजीनगर येथे आरोग्य 
िवभागाच्या कचरा िवघटन ूिबयेसाठी लागणा-या पऽाशेड व 
कमर्चा-यासाठी ऑफीस तयार करणेकामी मे.ओंकार कन्स. (िन.र.रू. 
९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात] पेक्षा 
२८.७३ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश 
देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २४) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१३९ अन्वये, नवीन ूभाग ब.५ शरदनगर, दशर्ननगर भागात 
पेव्हींग ब्लॉक बसिवणेकामी मे.राहल कन्सु . (िन.र.रू.८,८७,०२१/- 
[र.रू.आठ लाख सत्याऐंशी हजार एकवीस] पेक्षा ३२.९१ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २५) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.६५ अन्वये, नवीन ूभाग ब.५ िचखली मोरेवःती समोरील 
पेठ ब.२० मध्ये आरोग्य िनरीक्षक केबीन बांधणेकामी मे.राहल ु
कन्स. (िन.र.रू.९,१५,०३३/- [र.रू.नऊ लाख पंधरा हजार तेहतीस] 
पेक्षा २२.९२ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा 
आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २६) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१५ अन्वये, अ ूभागातील िविवध िबडांगणाकिरता िसमािभतं 
बांधणे व इतर अनषुंिगक कामे करणेकामी मे.ए.आर.भोंडवे 
(िन.र.रू.७,४६,९६५/- [र.रू.सात लाख शेहेचाळीस हजार नऊशे 
पास ] पेक्षा २२.५५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून 
कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २७) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.७७ अन्वये, वॉडर् ब.४ मध्ये वॉडर्ःतरीय योजने अतंगर्त 
ःथापत्य िवषयक कामे करणेकामी मे.राहल कन्सु . (िन.र.रू. 
९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात] पेक्षा 
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३०.९३ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश 
देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २८) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.६० अन्वये, नवीन ूभाग ब.९ मध्ये वॉडर्ःतरीय योजने 
अंतगर्त ःथापत्य िवषयक कामे करणेकामी मे.ओकंार कन्स. 
(िन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात] 
पेक्षा ३२.५५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा 
आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २९) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१९ अन्वये, नवीन ूभाग ब.१५ द वाडीमध्ये पेव्हींग ब्लॉक 
बसिवणेकामी मे.बरखा इंटरूायजेस (िन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ 
लाख तेहतीस हजार सातशे सात] पेक्षा २६.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ३०) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.११४ अन्वये, अजंठानगर महापािलका शाळेत व ूभागामध्ये 
ःथापत्य िवषयक दरूःती करणेकामी मेु .बरखा इंटरूा. (िन.र.रू. 
९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात] पेक्षा 
२७.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश 
देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ३१) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.७३ अन्वये, नवीन ूभाग ब.१५ आकुड मध्ये संडास ब्लॉकची 
दरुःती ु कामे करणेकामी मे.बरखा इंटरूा. (िन.र.रू.९,३३,७०७/- 
[र.रू. नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात] पेक्षा २५.९९ % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ३२) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.३४ अन्वये, ूभाग ब.३ िचखली येथे िविवध इमारतीची 
देखभाल दरुःतीची कामे करणेकाु मी मे.एम.बी.इंटरूा. (िन.र.रू. 
९,३३,७०७/- [र.रू. नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात] पेक्षा 
२८.५० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश 
देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 
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िवषय बमांक- ३३) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१२७ अन्वये, नवीन ूभाग ब.८ िव ानगर येथे संडास   
मतुा-याची दरुःती करणेकामी मेु .िूझम इंटरूायजेस (िन.र.रू. 
९,३३,७०७/- [र.रू. नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात] पेक्षा 
२७.१० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश 
देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ३४) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१०१ अन्वये, नवीन ूभाग ब.२ िऽवेणीनगर येथील 
सहयोगनगर व इतर िठकिठकाणी ःटॉमर् वॉटर सेनेज कामे करणे 
कामी मे.छोटेलाल चौहाण (िन.र.रू.९,२४,३७०/- [र.रू.नऊ लाख 
चोवीस हजार तीनशे स र] पेक्षा २५.५० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ३५) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.५६ अन्वये, नवीन ूभाग ब.१५ आकुड  मध्ये द वाडी 
पिरसरात ःथापत्य िवषयक दरुःतीची कामे करणेकामी मेु .एम.बी. 
इंटर ूा.(िन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू. नऊ लाख तेहतीस हजार 
सातशे सात] पेक्षा २८.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन 
करणे. 

 

िवषय बमांक- ३६) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.२३ अन्वये, ूभाग ब.१३ िनगडी गावठाणमध्ये िठकिठकाणी 
ःथापत्य िवषयक िकरकोळ दरुःतीची कामे करणेकामी मेु .ए.आर. 
भोंडवे (िन.र.रू.७,४६,९६५/- [र.रू.सात लाख शेहेचाळीस हजार 
नऊशे पास ] पेक्षा २९.५५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन 
करणे. 

 

िवषय बमांक- ३७) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.११५ अन्वये, नवीन ूभाग ब.१५ द वाडीमध्ये वॉडर्ःतरीय 
योजने अंतगर्त ःथापत्य िवषयक कामे करणेकामी मे.देव कन्स. 
(िन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू. नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात] 
पेक्षा २९.२७ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा 
आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 
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िवषय बमांक- ३८) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.८३ अन्वये, नवीन ूभाग ब.१५ द वाडी येथे संडास व   
मतुा-याची दरुःती करणेकामी मेु .देव कन्स. (िन.र.रू.९,३३,७०७/- 
[र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात] पेक्षा २८.२७ % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ३९) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.२५ अन्वये, अ ूभागातील िविवध मैदानावर िपण्याच्या 
पाण्याच्या टाक्या बसिवणे मािहती फलक बसिवणे व इतर 
अनषंुिगक कामे करणेकामी मे.ओकंार इंटरूायजेस (िन.र.रू. 
५,६०,२२४/- [र.रू.पाच लाख साठ हजार दोनशे चोिवस] पेक्षा 
२८.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश 
देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ४०) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१०८ अन्वये, नवीन ूभाग ब.१५ आकुड  मध्ये िव नहर 
गणपती मंदीर पिरसरात ःथापत्य िवषयक दरुःती िवषयक कामे ु
करणेकामी मे.देव कन्स.(िन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ लाख 
तेहतीस हजार सातशे सात] पेक्षा २९.७७ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ४१) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.९९ अन्वये, ूभाग ब.८ िव ानगर मध्ये वॉडर्ःतरीय योजने 
अंतगर्त ःथापत्य िवषयक कामे करणेकामी मे.साकळे असोिसएट्स 
(िन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू. नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात] 
पेक्षा ३५.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा 
आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ४२) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१०२ अन्वये, नवीन ूभाग ब.८ िव ानगर येथे आरोग्य 
िवभागाच्या कचरा िवघटन ूिबयेसाठी लागणा-या वाहनांसाठी 
कायर्शाळा, वॉिशंग सेंटर व इतर अनषुंिगक कामे करणेकामी 
मे.साकळे असोिसएट्स (िन.र.रू.६,५३,५९५/- [र.रू.सहा लाख 
ऽेपन्न हजार पाचशे पंच्यान्नव] पेक्षा ३६.०० % कमी) या 
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ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ४३) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.७० अन्वये, नवीन ूभाग ब.१ तळवडे रूपीनगर भागातील 
इंटरलॉकींग ब्लॉक बसिवणेकामी मे.एस.बी.सवाई (िन.र.रू. 
९,३३,७०७/- [र.रू. नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात] पेक्षा 
२८.८२ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा 
आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ४४) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.११८ अन्वये, नवीन ूभाग ब.१० अजंठानगर मध्ये 
िठकिठकाणी बोडर्, खुच्यार् बसिवणे व इतर ःथापत्य िवषयक कामे 
करणेकामी मे.ए.आर.भोंडवे (िन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू. नऊ लाख 
तेहतीस हजार सातशे सात] पेक्षा २९.५५ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ४५) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.६४ अन्वये, नवीन ूभाग ब.३ िचखली मोरेवःती िचखली 
येथील िविवध सोसायट्या मधील पाथवेंना पेव्हींग ब्लॉक बसिवणे 
कामी मे.कृंणा कन्स. (िन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू. नऊ लाख 
तेहतीस हजार सातशे सात] पेक्षा २८.१४ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ४६) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.२९ अन्वये, ूभाग ब.३ िचखलीमध्ये िविवध िठकाणी 
ःथापत्य व वाहतुक िवषयक कामे करणेकामी मे.कृंणा कन्स. 
(िन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू. नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात] 
पेक्षा २८.७९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा 
आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ४७) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.५ अन्वये, ूभाग ब.५ कुदळवाडी उंबरबाधावर नाला 
बांधणेकामी मे.ओंकार कन्स. (िन.र.रू.९,३३,७०६/- [र.रू. नऊ लाख 
तेहतीस हजार सातशे सहा] पेक्षा ३३.६३ % कमी) या 
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ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ४८) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.५४ अन्वये, नवीन ूभाग ब.५ बालघरे वःती भागात पेव्हींग 
ब्लॉक बसिवणेकामी मे.राहल कन्सु . (िन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू. 
नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात] पेक्षा ३१.२९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ४९) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.३० अन्वये, ूभाग ब.५ आल्हाटवःती (देहू-आळंदी रःता) 
भागात नाला बांधणेकामी मे.शुभौी कन्स. (िन.र.रू.९,३३,७०६/- 
[र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सहा] पेक्षा ३३.६३ % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ५०) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.५५ अन्वये, नवीन ूभाग ब.९ सभंाजीनगर येथील थरमकॅ्स 
चौक ते ःपाईन रोड पयत पदचारी मागर् तयार करणेकामी मे.शुभौी 
कन्स. (िन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू. नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे 
सात] पेक्षा ३२.१९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून 
कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ५१) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१४ अन्वये, नवीन ूभाग ब.४ कृंणानगर पुणार्नगर ःपाईन 
रोड पंप परीसरातील रःत्यावर पेव्हींग ब्लॉकचे फुटपाथ करणेकामी 
मे.ओकंार मुप (िन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू. नऊ लाख तेहतीस 
हजार सातशे सात] पेक्षा ३२.५५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ५२) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.५७ अन्वये, नवीन ूभाग ब.५ पवारवःती भागात गटर 
करणेकामी मे.ओंकार मुप (िन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू. नऊ लाख 
तेहतीस हजार सातशे सात] पेक्षा ३२.५५ % कमी) या 
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ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ५३) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.३३ अन्वये, नवीन ूभाग ब.४ हरगुडेवःती नेवाळेवःती 
भागात गटर करणेकामी मे.ओंकार मुप (िन.र.रू.६,५३,५९५/- [र.रू. 
सहा लाख ऽेपन्न हजार पाचशे पंच्यान्नव] पेक्षा ३३.७२ % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ५४) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१ अन्वये, अ ूभागातील िविवध महापािलका िबडा ःपधार्साठी 
लाल माती पुरिवणे व पसरिवणे व इतर आवँयक कामे करणेकामी 
मे.शुभौी कन्ःशक्शन (िन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू. नऊ लाख 
तेहतीस हजार सातशे सात] पेक्षा ३२.९१ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ५५) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.४९ अन्वये, नवीन ूभाग ब.४ कृंणानगर पुणार्नगर येथील 
आर.टी.ओ.ऑफीसमागील अतंगर्त रःत्यावर पेव्हींग ब्लॉकचे फुटपाथ 
करणेकामी मे.ओंकार मुप (िन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू. नऊ लाख 
तेहतीस हजार सातशे सात] पेक्षा ३२.५५ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ५६) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.११२ अन्वये, ूभाग ब.५ भरैवनाथ नगर भागात गटर करणे 
कामी मे.शुभौी कन्ःशक्शन (िन.र.रू.६,५३,५९५/- [र.रू.सहा लाख 
ऽेपन्न हजार पाचशे पंच्यान्नव] पेक्षा ३३.६३ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ५७) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.६ अन्वये, ूभाग ब.४ कृंणानगर मध्ये वॉडर्ःतरीय योजने 
अंतगर्त ःथापत्य िवषयक कामे करणेकामी मे.कृंणा कन्स. 
(िन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू. नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात] 



 14

पेक्षा ३१.९२ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा 
आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ५८) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१२४ अन्वये, मोहननगर नवीन ूभाग ब.२६ मध्ये नाले व 
गटसर् दरुुःती करणेकामी मे.एन.एन.िशंगाडे (िन.र.रू.९,३३,७०७/- 
[र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात] पेक्षा ३२.३२ % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ५९) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.११६ अन्वये, नवीन ूभाग ब.१५ द वाडीमध्ये नाल्याचे 
िसंमािभंतीची दरुःती करणेकामी मेु .देव कन्स. (िन.र.रू. 
९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात] पेक्षा 
३१.०५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा 
आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ६०) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.३ अन्वये, नवीन ूभाग ब.२ िऽवेणीनगर येथील एकता हौ. 
सोसा, व गणेश हौ.सोसा, व इतर िठकिठकाणी ःटॉमर् वॉटर सेनेज 
करणेकामी मे.छोटेलाल चौहाण (िन.र.रू.९,२४,३७०/- [र.रू.नऊ 
लाख चोवीस हजार तीनशे स र] पेक्षा २५.०१ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ६१) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.६७ अन्वये, नवीन ूभाग ब.११ यमनुानगर मधील पाथवे 
साठी पेव्हींग ब्लॉक बसिवणेकामी मे.अिदती कन्स. (िन.र.रू. 
७,४६,९६५/- [र.रू.सात लाख शेहेचाळीस हजार नऊशे पास ] पेक्षा 
३०.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश 
देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ६२) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.८६ अन्वये, ूभाग ब.११ यमनुानगर मधील िठकिठकाणी 
ःथापत्य िवषयक िकरकोळ दरुःतीची कामे करणेकामी मेु .अिदती 
कन्स. (िन.र.रू.७,४६,९६५/- [र.रू.सात लाख शेहेचाळीस हजार 
नऊशे पास ] पेक्षा ३०.९८ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
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करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन 
करणे. 

 

िवषय बमांक- ६३) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.३५ अन्वये, ूभाग ब.१३ िनगडी गावठाण मध्ये पाथवेसाठी 
पेव्हींग ब्लॉक बसिवणेकामी मे.अिदती कन्स. (िन.र.रू. 
७,४६,९६५/- [र.रू.सात लाख शेहेचाळीस हजार नऊशे पास ] पेक्षा 
३२.५५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा 
आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ६४) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१३ अन्वये, अ ूभाग अंतगर्त िचखली तळवडे व िनगडी 
गावठाण उप िवभागामध्ये आवँयक त्यािठकाणी िब्लकंसर् बसिवणे 
कामी मे.जे.पी.शॉिनक्स (िन.र.रू.६,५७,६५०/- [र.रू.सहा लाख 
स ावन्न हजार सहाशे पन्नास] पेक्षा ४०.५६ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ६५) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.६३ अन्वये, अ ूभाग अतंगर्त िनगडी ूािधकरण िदवाब ी 
व्यवःथेचे नादरुःत केबल बदलणे व अनषुंिगक कामे करणेकामी ु
मे.िवमलाई ईले. (िन.र.रू.६,६५,३६२/- [र.रू.सहा लाख पास  हजार 
तीनशे बास ] पेक्षा २८.२८ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन 
करणे. 

 

िवषय बमांक- ६६) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.५० अन्वये, अ ूभाग अतंगर्त िनगडी ूािधकरण व आकुड  
उपिवभागामध्ये आवँयक त्यािठकाणी िब्लंकसर् बसिवणेकामी मे.जे. 
पी.शॉिनक्स िसिःटम (िन.र.रू.६,६४,९०५/- [र.रू.सहा लाख चौस  
हजार नऊशे पाच] पेक्षा ४५.५५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ६७) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१२६ अन्वये, अ ूभाग अतंगर्त िचखली तळवडे उपिवभागातील 
तळवडे नवीन जकातनाका येथे िव तु िवषयक कामे करणेकामी 
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मे.जे. पी.शॉिनक्स िस.(िन.र.रू.६,६६,४२७/- [र.रू.सहा लाख 
सहास  हजार चारशे स ावीस] पेक्षा २५.०० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ६८) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१२९ अन्वये, अ ूभाग अतंगर्त िचखली तळवडे उपिवभागातील 
आवँयक त्यािठकाणी िदवाब ी करणे व अनषुंिगक कामे करणे 
कामी मे.ओम रेणुका इंटर.(िन.र.रू.९,५२,३०८/- [र.रू.नऊ लाख 
बावन्न हजार तीनशे आठ] पेक्षा ३६.५५ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ६९) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१७ अन्वये, अ ूभाग अतंगर्त िनगडी गावठाण िवभागामध्ये 
आवँयक त्यािठकाणी िदवाब ी व्यवःथा करणे व अनषुंिगक कामे 
करणेकामी मे.ओम रेणुका इंटर.(िन.र.रू.९,५१,७६०/- [र.रू.नऊ 
लाख एक्कावन्न हजार सातशे साठ] पेक्षा ३८.०५ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ७०) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१२ अन्वये, अ ूभाग अतंगर्त आकुड  एम.आय.डी.सी. 
उपिवभागातील इमारती, शाळा, भाजीमडंई व जकात नाके चे 
िव तुीकरण करणेकामी मे.भाग्यौी एंटरूायजेस (िन.र.रू. 
६,६६,४२७/- [र.रू.सहा लाख सहास  हजार चारशे स ावीस] पेक्षा 
२४.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा 
आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ७१) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१०९ अन्वये, अ ूभाग अतंगर्त िचखली तळवडे उपिवभागातील 
िदवाब ी व्यवःथेमधील खांबांची रंगरंगटी (पेटींग) करणेकामी 
मे.िसटीलाईट पॉवर िस.(िन.र.रू.६,६५,८४०/- [र.रू.सहा लाख पास  
हजार आठशे चाळीस] पेक्षा २५.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 
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िवषय बमांक- ७२) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.९४ अन्वये, अ ूभाग अतंगर्त आकुड  एम.आय.डी.सी. 
उपिवभागातील िदवाब ी व्यवःथेच्या िफडर िपलरची दरुःती करणे ु
व अनषुंिगक कामे करणेकामी मे.गजलआमी इले. (िन.र.रू. 
६,६६,५८५/- [र.रू.सहा लाख सहास  हजार पाचशे पंच्याऐंशी] पेक्षा 
३२.०१ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश 
देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ७३) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.९० अन्वये, अ ूभाग अतंगर्त आकुड  एम.आय.डी.सी. 
उपिवभागातील आवँयक त्या िठकाणी िदवाब ीची व्यवःथा करणे 
व अनषुंिगक कामे करणेकामी मे.कमल इले.इंटर (िन.र.रू. 
९,५२,३०८/- [र.रू.नऊ लाख बावन्न हजार तीनशे आठ] पेक्षा 
२५.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा 
आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ७४) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.२२ अन्वये, अ ूभाग अंतगर्त िनगडीूािधकरण 
उपिवभागातील इमारतीची शाळा भाजी मंडई व जकात नाके 
इत्यादीचे िव तुीकरण कामे करणेकामी मे.विनता इले.वक्सर् 
(िन.र.रू.६,६५,३२४/- [र.रू.सहा लाख पास  हजार तीनशे चोवीस] 
पेक्षा २२.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा 
आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ७५) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१२२ अन्वये, अ ूभाग कायर्के्षऽातील ूशासकीय इमारत, 
जकातनाके, दवाखाने, इतर िठकाणच्या जिनऽसचंाचे वािषर्क 
देखभाल दरुःतीचे कामे करणेकामी मेु .गजलआमी इले. & 
एंटरूायजेस (िन.र.रू.६,६५,३५६/- [र.रू.सहा लाख पास  हजार 
तीनशे छपन्न] पेक्षा २४.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन 
करणे. 

 

िवषय बमांक- ७६) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.२४ अन्वये, अ ूभाग अतंगर्त िनगडी ूािधकरण उपिवभागा 
मधील िदवाब ी व्यवःथेमधील खांबांची रंगरंगोटी करणेकामी 
मे.िवमलाई इलेिक्शक काप रेशन (िन.र.रू.६,६६,२२०/- [र.रू.सहा 
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लाख सहास  हजार दोनशे वीस] पेक्षा २८.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ७७) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.९२ अन्वये, अ ूभाग अतंगर्त िनगडी ूािधकरण उपिवभागा 
तील व्यवःथेच्या िफडर िपलरची दरुःती करणे व अनषुंिगक कामे ु
करणेकामी मे.ओम रेणुका इंटर. (िन.र.रू.६,६५,८७५/- [र.रू.सहा 
लाख पास  हजार आठशे पंच्याह र] पेक्षा ३७.०५ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ७८) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.८० अन्वये, अ ूभाग अतंगर्त िनगडी ूािधकरण 
उपिवभागातील िदवाब ी व्यवःथेचे वािषर्क देखभाल दरुःती व इतर ु
अनषंिगक कामे करणेकामी मे.िवमलाई इले.कॉ. (िन.र.रू. 
६,६५,२५६/- [र.रू.सहा लाख पास  हजार दोनशे छपन्न] पेक्षा 
२८.८२ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा 
आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ७९) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.२३ अन्वये, जलके्षऽ ब.ड/५ काळेवाडी पिरसरात पाणीपुरवठा 
िवषयक िकरकोळ दरुःतीची कामे करणेकामी मेु .वाघेरे एम्पायर 
कन्ःशक्शन (िन.र.रू.७,४७,४८४/- [र.रू.सात लाख स ेचाळीस 
हजार चारशे चौ-याऐंशी] पेक्षा २४.३० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ८०) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.४४ अन्वये, जलके्षऽ ब.ड/६ िवजयनगर पिरसरात 
पाणीपुरवठा िवषयक िकरकोळ दरुःतीची कामे करणेकामी मेु .वाघेरे 
एम्पायर कन्ःशक्शन (िन.र.रू.७,४७,४८४/- [र.रू.सात लाख 
स ेचाळीस हजार चारशे चौ-याऐंशी] पेक्षा २४.३० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 
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िवषय बमांक- ८१) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.२७ अन्वये, जलके्षऽ ब.ड/१५ िपंपरीवाघेरे पिरसरात 
पाणीपुरवठा िवषयक िकरकोळ दरुःतीची कामे करणेकामी मेु .शुभम 
उ ोग (िन.र.रू.८,०२,५२७/- [र.रू.आठ लाख दोन हजार पाचशे 
स ावीस] पेक्षा २४.३० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून 
कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ८२) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.८१ अन्वये, जलके्षऽ ब.ड/१५ िपंपरीवाघेरे पाण्याच्या टाक्यांना 
रंगसफेदी व ःथापत्य िवषयक कामे करणेकामी मे.शुभम उ ोग 
(िन.र.रू.७,४३,५९८/- [र.रू.सात लाख ऽेचाळीस हजार पाचशे 
अठ्ठ्यान्नव] पेक्षा २३.४० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन 
करणे. 

 

िवषय बमांक- ८३) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१८ अन्वये, ूभाग ब.९८ रःत्यांचे चर खडीमुरुमाने भरून 
डांबरीकरण करणेकामी मे.हषर् एटंरूायझेस (िन.र.रू.९,३३,७०७/- 
[र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात] पेक्षा २९.९९ % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ८४) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.५१ अन्वये, थेरगांव वॉडर् ब.८३ मध्ये आरोग्य िनिरक्षक 
केबीनची आवँयक कामे करणेकामी मे.हषर् एटंरूायझेस (िन.र.रू. 
८,४०,२८०/- [र.रू.आठ लाख चाळीस हजार दोनशे ऐंशी] पेक्षा 
२९.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश 
देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ८५) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.९८ अन्वये, ूभाग ब.९८ सदुशर्ननगर येथील मनपा इमारती 
व इतर ःथापत्य िवषयक कामे करणेकामी मे.हषर् एटंरूायझेस 
(िन.र.रू.६,६६,६६७/- [र.रू.सहा लाख सहास  हजार सहाशे सदसु ] 
पेक्षा ३१.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा 
आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 
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िवषय बमांक- ८६) मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.६० अन्वये, ूभाग ब.८७ येथे िठकिठकाणी ःथापत्य िवषयक 
िकरकोळ दरुःतीची कामे करणेकामी मेु .के.पी.कन्ःशक्शन (िन.र.रू. 
८,४०,२३८/- [र.रू.आठ लाख चाळीस हजार दोनशे अडोतीस] पेक्षा 
२९.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश 
देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ८७) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.७५ अन्वये, ू.ब.२२ वॉ.ब.६४ िचंचवड गावठाण मध्ये 
वाचनालय बेंचेस, मुतारी पुरिवणे व बसिवणेकामी मे.एस.बी.सवई 
(िन.र.रू.७,४५,०९८/- [र.रू.सात लाख पंचेचाळीस हजार 
अठ्ठ्यान्नव] पेक्षा २८.०५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन 
करणे. 

 

िवषय बमांक- ८८) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.११६ अन्वये, ू.ब.२१ वॉ.ब.६३ दळवीनगर मध्ये आवँयते 
नसुार पावसाळी गटर करणे व इंटरलॉकींग पेव्हींग ब्लॉक बसिवणे 
कामी मे.एस.बी.सवई (िन.र.रू.७,४५,०००/- [र.रू.सात लाख 
पंचेचाळीस हजार] पेक्षा २८.०५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ८९) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.७७ अन्वये, ू.ब.२१ दळवीनगर मध्ये वाचनालय बेंचेस व 
मतुारी पुरिवणेकामी मे.साकळे असोिसएट्स (िन.र.रू.७,४५,०२५/- 
[र.रू.सात लाख पंचेचाळीस हजार पंचवीस] पेक्षा ३०.३१ % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ९०) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.८१ अन्वये, ूभाग ब.२१ दळवीनगर येथे ःथापत्य िवषयक 
िकरकोळ दरुःतीची कामे करणेकामी मेु .एस.बी.सवई (िन.र.रू. 
७,४५,०००/- [र.रू.सात लाख पंचेचाळीस हजार] पेक्षा ३०.३० % 
कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत 
आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 
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िवषय बमांक- ९१) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१९ अन्वये, ूभाग ब.२१ दळवीनगर येथे इमारतीची ःथापत्य 
िवषयक दरःतीची कामे करणेकामी मेुु ् .साकळे असोिसएट्स 
(िन.र.रू.७,४५,०००/- [र.रू.सात लाख पंचेचाळीस हजार] पेक्षा 
२५.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा 
आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ९२) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.८४ अन्वये, ूभाग ब.२४ वॉडर् ब.६७ मध्ये नाल्यांची 
दरुःतीची कामे करणेकामी मेु .साकळे असोिसएट्स (िन.र.रू. 
७,४४,७८०/- [र.रू.सात लाख चव्वेचाळीस हजार सातशे ऐशंी] पेक्षा 
३१.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश 
देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ९३) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१२९ अन्वये, ूभाग ब.१८ वॉडर् ब.५७ िकवळे पिरसरातील 
अंतगर्त रःते खडीमुरुमाचे करणेकामी मे.डी.एस.कुलकण  (िन.र.रू. 
७,४५,०००/- [र.रू.सात लाख पंचेचाळीस हजार] पेक्षा २२.७७ % 
कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत 
आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ९४) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.४३ अन्वये, ूभाग ब.३१ मधील वायसीएमएच हॉःपीटल 
जवळील रःत्यांना फुटपाथ पेव्हींग ब्लॉक बसवून दरुःत करणे ु
कामी मे.उपेंि कन्ःशक्शन (िन.र.रू.८,४०,३००/- [र.रू.आठ लाख 
चाळीस हजार तीनशे] पेक्षा २९.६० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ९५) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.९६ अन्वये, ूभाग ब.१९ वॉडर् ब.५८ रावेत सेक्टर ब.२९ 
मध्ये गटसर् व इतर कामे करणेकामी मे.राजनदंा इंटरूायजेस 
(िन.र.रू.७,५०,६९९/- [र.रू.सात लाख पन्नास हजार सहाशे 
नव्यान्नव] पेक्षा ३२.८६ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन 
करणे. 
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िवषय बमांक- ९६) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.३५ अन्वये, ूभाग ब.१८ वॉडर् ब.५६ िकवळे, मामुड  
पिरसरातील अतंगर्त रःते खडीमुरुमाचे करणेकामी मे.डी.एस. 
कुलकण  (िन.र.रू.७,४५,०००/- [र.रू.सात लाख पंचेचाळीस हजार] 
पेक्षा २२.७७ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा 
आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ९७) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१३१ अन्वये, ू.ब.३९ जुना वॉ.ब.३२ मधील बी डी िकल्लेदार 
उ ान पिरसरातील फुटपाथ व पाथवेची दरुःतीची कामे करणेकामी ु
मे.उपेंि कन्ःशक्शन (िन.र.रू.७,२८,१००/- [र.रू.सात लाख 
अठ्ठावीस हजार शंभर] पेक्षा २८.८८ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ९८) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१३९ अन्वये, ूभाग ब.१९ वॉडर् ब.५९ वाल्हेकरवाडी मधील 
मनपा इमारत ःटॉमर् वॉटर, फुटपाथ इत्यादीची दरुःतीची कामे ु
करणेकामी मे.राजनदंा इंटरूायजेस (िन.र.रू.७,४५,०९६/- [र.रू.सात 
लाख पंचेचाळीस हजार शहान्नव] पेक्षा २९.८७ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ९९) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१०२ अन्वये, ू.ब.३९ जुना वॉ.ब.३२ मध्ये फुटपाथ व 
दरुःतीची कामे करणेकामी मेु .उपेंि कन्ःशक्शन (िन.र.रू. 
७,२८,२५०/- [र.रू.सात लाख अठ्ठावीस हजार दोनशे पन्नास] 
पेक्षा ३०.०५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा 
आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- १००) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.७४ अन्वये, ूभाग ब.१९ वॉडर् ब.५९ वाल्हेकरवाडी मधील 
पिरसरातील पाथवेंवर कॉबीट ब्लॉक बसिवणेकामी मे.राजनदंा 
इंटरूायजेस (िन.र.रू.७,४५,०९८/- [र.रू.सात लाख पंचेचाळीस 
हजार अठ्ठ्यान्नव] पेक्षा ३२.८६ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 
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िवषय बमांक- १०१) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.६१ अन्वये, ूभाग ब.१९ वॉडर् ब.५९ वाल्हेकरवाडी मधील 
िठकिठकाणी रःत्याचेकडेने कॉबीट ब्लॉक बसिवणेकामी मे.राजनदंा 
इंटरूायजेस (िन.र.रू.७,४५,०९८/- [र.रू.सात लाख पंचेचाळीस 
हजार अठ्ठ्यान्नव] पेक्षा ३१.५७ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- १०२) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.९१ अन्वये, ूभाग ब.२० वॉडर् ब.६० िचंचवडेनगर िठकिठकाणी 
पाथवेवर पेव्हींग ब्लॉक बसिवणेकामी मे.महेंि एम.भालेराव 
(िन.र.रू.७,४५,०००/- [र.रू.सात लाख पंचेचाळीस हजार] पेक्षा 
२९.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश 
देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- १०३) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.११० अन्वये, ूभाग ब.२० वॉडर् ब.६१ िचंचवडेनगर मध्ये 
िविवध वॉडर्ःतरीत कामे करणेकामी मे.महेंि एम.भालेराव (िन.र.रू. 
५,६०,०००/- [र.रू.पाच लाख साठ हजार] पेक्षा २९.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- १०४) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.८९ अन्वये, ूभाग ब.२० वॉडर् ब.६० िचंचवडेनगर येथे 
िठकिठकाणी पाथवेंवर पेव्हींग ब्लॉक बसिवणेकामी मे.महेंि एम. 
भालेराव (िन.र.रू.७,४५,०००/- [र.रू.सात लाख पंचेचाळीस हजार] 
पेक्षा २९.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा 
आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- १०५) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.११९ अन्वये, ूभाग ब.३१ मधील मनपाच्या शाळेमध्ये 
ःथापत्य िवषयक कामे करणे (नवीन ूभाग ब.३९) कामी 
मे.सिुनल अण्णाप्पा सयुर्वंशी (िन.र.रू.८,४०,३००/- [र.रू.आठ लाख 
चाळीस हजार तीनशे] पेक्षा १९.०८ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 
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िवषय बमांक- १०६) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.११८ अन्वये, ूभाग ब.२३ वॉडर् ब.६६ मध्ये वॉडर्ःतरीत कामे 
करणेकामी मे.िसध्दे र कन्ःशक्शन (िन.र.रू. ५,६०,२२४/- [र.रू. 
पाच लाख साठ हजार दोनशे चोवीस] पेक्षा २८.८२ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- १०७) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.८२ अन्वये, ूभाग ब.१९ वॉडर् ब.५८ रावेत गावात व भोंडवे 
वःती पिरसरात िठकिठकाणी पेव्हींग ब्लॉक बसिवणेकामी 
मे.राजनंदा इंटरूायजेस (िन.र.रू.७,४५,०९५/- [र.रू.सात लाख 
पंचेचाळीस हजार पंच्यान्नव] पेक्षा ३२.८६ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- १०८) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१०९ अन्वये, दळवीनगर येथे िठकिठकाणी इंटरलॉकींग पेव्हींग 
ब्लॉक बसिवणेकामी मे.एस.बी.सवई (िन.र.रू.७,४५,०००/- [र.रू. 
सात लाख पंचेचाळीस हजार] पेक्षा २८.८२ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- १०९) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.६५ अन्वये, ूभाग ब.२१ दळवीनगर येथे नाला दरुःती ु
करणेकामी मे.एस.बी.सवई (िन.र.रू.७,४४,७८०/- [र.रू. सात लाख 
चव्वेचाळीस हजार सातशे ऐंशी] पेक्षा ३०.०१ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ११०) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१३७ अन्वये, रावेत िकवळे उपिवभागातील ू.ब.१८ ते २२ 
मधील िदव्यांची वीजपुरवठा करणारी केबल बदलणे व दरुःतीची ु
अनषंुिगक कामे करणेकामी मे.िवमलाई इलेिक्शक कॉप . (िन.र.रू. 
९,५१,४०१/- [र.रू.नऊ लाख एक्कावन्न हजार चारशे एक] पेक्षा 
३६.९१ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश 
देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 



 25

िवषय बमांक- १११) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१६ अन्वये, मनपा भवन िव तु उपिवभागातील िदव्यांचे  
वीजपरुवठा करणारी केबल बदलणे व दरुःतीची अनषुंिगक कामे ु
करणेकामी मे.िवमलाई इले.कॉप रेशन (िन.र.रू.९,५१,४०१/- [र.रू. 
नऊ लाख एक्कावन्न हजार चारशे एक] पेक्षा ३६.३७ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

िवषय बमांक- ११२) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.५३ अन्वये, ब ूभागातील रावेत िकवळे पिरसरातील िविवध 
कायर्बमांसाठी वािषर्क पध्दतीने ध्विनके्षपण व्यवःथा करणेकामी 
मे.मोरया मडंप डेकोरेटसर् (िन.र.रू.९,५२,३६७/- [र.रू.नऊ लाख 
बावन्न हजार तीनशे सदसु ] पेक्षा १३.७५ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

िवषय बमांक- ११३) मनपाच्या ब ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१५८ अन्वये, ब ूभागातील मनपा भवन पिरसरातील िविवध 
कायर्बमांसाठी वािषर्क पध्दतीने ध्विनके्षपण व्यवःथा करणेकामी 
मे.मोरया मडंप डेकोरेटसर् (िन.र.रू.९,५२,३६७/- [र.रू.नऊ लाख 
बावन्न हजार तीनशे सदसु ] पेक्षा १२.५० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

िवषय बमांक- ११४) मा.िबडा सिमती सभा िदनांक २२/१०/२०१२ ठराव ब.२४ नसुार, 
मनपाच्या ३६ व्यायामशाळा सेवाशुल्क देऊन सावर्जिनक संःथा / 
मडंळांना चालिवणेस िदल्याचा करार ूःतावात रकाना ब.४ मध्ये 
नमदु केल्याूमाणे संपु ात येत असल्याने रकाना ब.५ मध्ये नमदु 
केल्याूमाणे मदुतवाढ देणेस व रकाना ब.६ मध्ये नमदु 
केल्याूमाणे सेवाशुल्क देऊन सदरच्या व्यायामशाळा कराराने देणेस 
मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

िवषय बमांक- ११५) मनपाच्या ई-Tender, Property Tax, Water Bill, Dash Bord 
& Accounts, Birth & Death, Personal Management, 
Octroi इ.सगंणक ूणालीसाठी Online कामकाजाची व्या ी 
िवचारात घेता ःवतंऽ ०८ नग ब्लेड सव्हर्र खरेदीकामी लघु म 
िनिवदाकार मे.Ace Brain Systems पुणे यांचेकडन लघु म ू
िनिवदा दराने खरेदीकामी येणा-या र.रू.३९,०६,०००/- [र.रू. 
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एकोणचाळीस लाख सहा हजार] चे खचार्स व करारनामा न 
करण्यास मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

िवषय बमांक- ११६) मुबंई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) 
अन्वये लेखापिरक्षण िवभागाकडील माहे सप्टेंबर २०१२ मिधल 
अ यावत एकूण कामकाज िवषयक गोषवारा अहवाल अवलोकन करणे. 

िवषय बमांक- ११७) मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.८२ अन्वये, दापोडी येथील िविवध कायर्बमाकिरता मंडप 
व्यवःथा करणेकामी मे.आर.एम.इंटरूायझेस (िन.र.रू.९,३२,०००/- 
[र.रू.नऊ लाख ब ीस हजार] पेक्षा ५.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

िवषय बमांक- ११८) मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.६३ अन्वये, वॉडर् ब.९ बो-हाडेवाडी व इतर मिधल उदघाटन व 
सांःकृितक कायर्बमाकरीता मंडप व्यवःथा करणेकामी मे.आर.एस. 
इंटरूायझेस (िन.र.रू.५,५९,२२१/- [र.रू.पाच लाख एकोणसाठ 
हजार दोनशे एकवीस] पेक्षा ५.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

िवषय बमांक- ११९) मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.६५ अन्वये, दापोडी येथील रःत्यांची िकरकोळ दरुःतीची कामे ु
करणेकामी मे.जयराम कन्ःशक्शन (िन.र.रू.९,३३,३५२/- [र.रू.नऊ 
लाख तेहतीस हजार तीनशे बावन्न] पेक्षा ३२.५१ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

िवषय बमांक- १२०) मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.५७ अन्वये, ूभाग ब.१०५ बोपखेल मधील कॉ.न.ं१ ते २० 
पयत निवन िठकाणी बदं पाईप पावसाळी गटर व फुटपाथ करणे 
तसेच फुटपाथ दरुःतीची ःथापत्य िवषयक कामे करणेकामी ु
मे.िसध्दीिवनायक इंटरूायझेस (ि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- १२१) मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.९६ अन्वये, ूभाग ब.१०५ बोरखेल गावठाण मिधल गटर 
कॉबीट पेव्हींग कॉबीट पेव्हींग ब्लॉक इ. ःथापत्य िवषयक देखभाल 
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दरुःती कामे ु करणेकामी मे.िसध्दीिवनायक इंटरूायझेस (ि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- १२२) मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.८० अन्वये, वॉडर् ब.१२ च-होली येथील ःमशानभूमी घाट व 
ःथापत्य िवषयक कामे करणेकामी मे.जी.के.कांबळे (िन.र.रू. 
९,३१,०२१/- [र.रू.नऊ लाख एकतीस हजार एकवीस] पेक्षा ३१.०२% 
कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत 
आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

िवषय बमांक- १२३) मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.२६ अन्वये, वॉडर् ब.२४ (निवन ूभाग ब.२९) मध्ये 
खडीमरुुमाचे रःते करणेकामी मे.व्यकंटे र कन्ःशक्शन (िन.र.रू. 
९,३३,७००/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे] पेक्षा ३०.०० % 
कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत 
आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

िवषय बमांक- १२४) मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.४३ अन्वये, वॉडर् ब.१७ (नवीन ूभाग ब.३२) मध्ये 
खडीमरुुमाचे रःते करणेकामी मे.व्यकंटे र कन्ःशक्शन (िन.र.रू. 
९,२९,९८०/- [र.रू.नऊ लाख एकोणतीस हजार नऊशे ऐंशी] पेक्षा 
३०.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश 
देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

िवषय बमांक- १२५) मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१३ अन्वये, वॉडर् ब.१२ च-होली येथील च-होली काळजेवाडी, 
ताजणेमळा रःत्यांचे साईट पट्टीचे खडीकरण करणेकामी 
मे.व्यकंटे र कन्ःशक्शन (िन.र.रू.९,३३,३५०/- [र.रू.नऊ लाख 
तेहतीस हजार तीनशे पन्नास] पेक्षा ३०.०० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

िवषय बमांक- १२६) मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.२३ अन्वये, वॉडर् ब.१० डडळगांव येथील िठकाणचे रःते ु ु
खडीकरण व बी.बी.एम.करणेकामी मे.व्यकंटे र कन्ःशक्शन 
(िन.र.रू.९,३३,६६६/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार सहाशे सहास ] 
पेक्षा ३०.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा 
आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 
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िवषय बमांक- १२७) मनपाच्या ूभाग कायर्के्षऽातील रःते, गटसर् यांची दैनिंदन 

साफसफाई करणे या कामाकिरता एकूण ूा  ७५ िनिवदेमधनू 
अ.ब.१० मध्ये नमदु केलेल्या ९ अपाऽ िनिवदा वजा जाता उवर्रीत 
६६ पाऽ िनिवदाधारक ःवंयरोजगार, बेरोजगार सेवा सह संःथा रहात 
आहे त्यामध्ये ब ूभागासाठी १३ सःंथानी िनिवदा भरली आहे. 
परंतू ब ूभागासाठी फ  ५८ कामगारांची आवँयकता आहे. 
त्यामळेु ब ूभागात ५ सःंथा ठेवणेत येवून िनिवदेनसुार क 
ूभागासाठी लागणारी कमर्चारी सखं्या िवचारात घेता अ व ड 
ूभागासाठी जादा कामगार आवँयक असल्याने ब ूभागातील 
उवर्िरत ०८ सःंथापैकी अ ूभाग-४ व ड ूभाग-४ याूमाणे 
सःंथाची िवभागणी केल्यास सवर् संःथाना काम देता येणे शक्य 
असल्याने अ ूभाग-२२, ब ूभाग-०५, क ूभाग-१७, ड ूभाग-२२ 
याूमाणे ६६ सःंथा िनिवदा िःवकारण्यास मा.आयु सो. यांनी 
िद.१५/१०/१२ अन्वये मान्यता िदली असून ूःतावासोबतच्या एकूण 
६६ पाऽ ःवंयरोजगार, बेरोजगार सेवा सह संःथाशी करारनामा 
करणेस व ूःतावा सोबत जोडलेल्या सुचीूमाणे त्यांचेकडन ूित ू
कामगार मािसक मानधन र.रू.५,५००/- ूमाणे ८३६ कामगार 
घेवून १ वषर् कालावधीसाठी काम करून घेण्यास तसेच त्याकामी अ, 
ब, क, ड ूभागात येणा-या ूत्यक्ष एकूण र.रू.५,५१,७६,०००/- 
[र.रू.पाच कोटी एक्कावन्न लाख शहा र हजार] चे खचार्स मान्यता 
देणेबाबत िवचार करणे. 
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