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िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका, 
िपंपरी-४११ ०१८. 
नगरसिचव कायार्लय, 
बमांक-नस/७/कािव/९३१/२०१२ 
िदनांक- २०/०९/२०१२ 

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

 
िवषय- िपंपरी िचचंवड महानगरपािलकेच्या मा.ःथायी सिमतीची सभा 
 िदनांक २५/०९/२०१२ रोजी आयोिजत केले बाबत.... 

 
महोदय/महोदया, 
 

िपंपरी िचचंवड महानगरपािलकेच्या मा.ःथायी सिमतीची सा ाहीक सभा 
मगंळवार, िदनांक २५/०९/२०१२ रोजी दपारी ु 3.00 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 
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िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका, िपंपरी-४११ ०१८. 

मा.ःथायी सिमती 
कायर्पिऽका बमांक-२५ 

िदनांक-  २५.०९.२०१२        वेळ-  दपारी ु 3.00 वाजता 
 

िपंपरी िचचंवड महानगरपािलकेच्या मा.ःथायी सिमतीची सा ाहीक सभा 
मगंळवार, िदनांक २५/०९/२०१२ रोजी दपारी ु 3.00 वा. महानगरपािलकेच्या ूशासकीय 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचिं पवळे सभागहृात आयोिजत करणेत आली आहे. 
सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

िदनांक १८/०९/२०१२ रोजी झालेल्या सभेचा (कायर्पिऽका बमांक-२४) 
सभावृ ांत कायम करणे. 

 

िवषय बमांक- १) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.११४ अन्वये, ूभाग बमांक १४ मध्ये रःते खडीमरुुम व बी बी 
एम पध्दतीने डांबरीकरण करणे (डांबरी रःते) कामी मे.वेंकटे रा 
कंन्ःशक्शन (िन.र.रू.२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार 
दोनशे सदसु ] पेक्षा १८.०० % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा ू
मजूंर दराने र.रू.२०,०९,८०४/- 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 कू रारनामा करून घेणेत 
आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय HO/१ 
/२०१२-१३ मधील अ.ब.१० अन्वये, ूभाग ब.४ हरगुडेवःती, 
नेवाळेवःती मधील रःते खडीकरण करणेकामी मे.सदुाम बी गंुड 
(िन.र.रू.१८,६७,४१४/- [र.रू.अठरा लाख सदसु  हजार चारशे चौदा] 
पेक्षा ३२.३२ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू. 
१३,२७,०५९/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िनिवदेतील ि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. 
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िवषय बमांक- ३) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय HO/१ 
/२०१२-१३ मधील अ.ब.३१ अन्वये, नवीन ूभाग ब.१ तळवडे 
रूपीरनगर भागातील रःते खडीमरुुम व बीबीएम पध्दतीने 
करणेकामी मे.सदुाम बी गंुड (िन.र.रू.२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस 
लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पेक्षा ३२.३२ % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१६,५८,८२४/- पयत काम 
करून घेणेस तसेच िनयमानसुार व िनिवदेतील ि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 त्यांू चेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने 
त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ४) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय HO/१ 
/२०१२-१३ मधील अ.ब.११३ अन्वये, ूभाग ब.५ बालघरे वःती 
मधील रःते खडीकरण करणेकामी मे.सदुाम बी गंुड (िन.र.रू. 
१८,६७,४१४/- [र.रू.अठरा लाख सदस  हजार चारशे चौदाु ] पेक्षा 
३२.३२ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू. 
१३,२७,०५९/- 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- ५) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय HO/१ 
/२०१२-१३ मधील अ.ब.१६ अन्वये, अ ूभागातील जलतरण 
तलावांची दरुःती व ःथापत्य िवषयक कामे करणेकामी मेु .िूझम 
एन्टरूायजेस (िन.र.रू.११,६७,१३४/- [र.रू.अकरा लाख सदस  ु
हजार एकशे चौतीस] पेक्षा ७.८६ % कमी) या ठेकेदाराकडन ू
िनिवदा मजूंर दराने र.रू.११,२९,१६७/- 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 
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राहन त्यांचेू बरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ६) महारा  िवघटनशील व अिवघटनशील कचरा (िनयऽंण) अध्यादेश 
२००६ व महारा  प्लॉःटीक कॅरीबॅग (उत्पातन व वापर) िनयम 
२००६ मधील कलम ३ (दोन) (क) नसुारचे अिधकार हे मुंबई 
ूांितक मनपा अिधिनयम १९४९ चे कलम ६८ (२) मधील 
तरतुदीनसुार ूःतावासोबतच पिरिश  अ मध्ये नमदु केलेल्या 
अिधकारी/कमर्चाढयांना व्हिजर्न िकंवा पनुर्चिबत प्लॉःटीक पासनू 
बनिवलेल्या िपशव्यांची (कॅरीबॅग) िकमान जाडी ५० मायबॉनपेक्षा 
कमी आिण आकार ८X१२ इंचापेक्षा कमी असणाढया प्लॉःटीक 
िपशव्यांचा (कॅरीबॅग) िनिमर्ती, समंह िवतरण िकंवा िवबी करणारी 
व्य ी/कंपनी यांचेवर कारवाई व दंड करण्याचे अिधकार ूदान 
करण्यास मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- ७) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१०७ अन्वये, ूभाग ब.२० (वॉडर् ब.६१) िचंचवडेनगर मध्ये 

िठकिठकाणी पेव्हींग ब्लॉक बसिवणेकामी मे.†ê.डी.देवकर (िन.र.रू. 
३७,३४,०००/- [र.रू.सदोतीस लाख चौतीस हजार] पेक्षा २२.०० % 
कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजुंर दराने रु .रू.३०,५८,१४६/- 
पयत काम करून घेणेस तसेच िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा 
अटीूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या तीनही मटेिरयलच्या िनधार्रीत 
केलेल्या बेसीक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट 
दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलू करणे बधंनकारक राहील या 
अटी अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यताू  
देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- ८) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.११० अन्वये, ताथवडे अतंगर्त पाथवेसाठी पेव्हींग ब्लॉक 

बसिवणेकामी मे.†ê.डी.देवकर (िन.र.रू.३३,६१,३३०/- [र.रू.तेहतीस 
लाख एकस  हजार तीनशे तीस] पेक्षा २५.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मजुंर दराने रु .रू.२६,४७,०४७/- 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/वसलू करणे बधंनकारक राहील या अटी 
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अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता ू
देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- ९) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१० अन्वये, ू.ब.३१ मध्ये उवर्रीत िठकाणी भिूमगत पावसाळी 
गटर करणे (नवीन ूभाग ब.३९) कामी मे.पी.जे.मोटवानी 
(िन.र.रू.३६,९७,४७९/- [र.रू.छ ीस लाख सत्यान्नव हजार चारशे 
एकोणऐंशी] पेक्षा २५.१० % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजुंर ु
दराने र.रू.२९,०७,८८२/- 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- १०) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.३ अन्वये, ू.ब.३१ मध्ये उवर्रीत िठकिठकाणी पेव्हरब्लॉक 
फुटपाथ करणे (नवीन ूभाग ब.३९) कामी मे.पी.जे.मोटवानी 
(िन.र.रू.३६,९७,२००/- [र.रू.छ ीस लाख सत्यान्नव हजार दोनशे] 
पेक्षा २३.०३ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजुंर दराने रु .रू. 
२९,८८,०२२/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िनिवदेतील िनिवदा अटीूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या तीनही 
मटेिरयलच्या िनधार्रीत केलेल्या बेसीक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसूल करणे बधंनकारक राहील या अटी अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेबाबत िवचार 
करणे. 

 

िवषय बमांक- ११) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१०२ अन्वये, ूभाग ब.१८ (वॉडर् ब.५७) िकवळे मधील 
भागात गटसर् करणेकामी मे.अदीती कन्ःशक्शन 
(िन.र.रू.३७,३४,०००/- [र.रू.सदोतीस लाख चौतीस हजार] पेक्षा 
१७.६७ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजुंर दराने ु
र.रू.३२,२७,९१२/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनयमानसुार व 
िनिवदेतील िनिवदा अटीूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या तीनही 
मटेिरयलच्या िनधार्रीत केलेल्या बेसीक दरामध्ये कंऽाट 
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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- १२) 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 ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेबाबत िवचार 
करणे. 

 

िवषय बमांक- १३) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.G१/१०/२४/२०११-१२ 
मधील अ.ब.९ अन्वये, ूभाग ब.३३ मधील रःत्याचे साईडपट्टी व 
शेंचेस खडीमरुुम व बी बी एम पध्दतीने करणेकामी मे.जे.जी. 
नाणेकर (िन.र.रू.१४,९२,५१८/- [र.रू.चौदा लाख ब्यान्नव हजार 
पाचशे अठरा] पेक्षा ७.७७ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजुंर ु
दराने र.रू.१४,४५,३७७/- पयत काम करून घेणेस तसेच 
िनयमानसुार व िनिवदेमधील ि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 घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- १४) ौी.राजेंि अशोक ठोसर, वॉडर् बॉय यांच्या अिपल अजार्वर िवचार 
करणे. 

 (मा.ःथायी सिमती ठराव ब.९३३ िदनांक १४/०८/२०१२ अन्वये) 
 

िवषय बमांक- १५) मा.मिहला व बाल कल्याण सिमती सभा िद.१२/०९/२०१२ ठराव 
ब.१३ नसुार, मे.अिखल भारतीय ःथािनक ःवरा य सःंथा पुणे यांचे 
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माफर् त िद.३१/०३/२०१३ अखेर पयतच्या कालावधीत ूःतावा 
सोबतचे ूपऽ अ नसुार एकूण १५ िवषयांचे ूिशक्षण हे वःती 
पातळीवर मिहलांच्या मागणीनसुार व वेळेत सदरची ूिशक्षण 
योजना राबिवणेकामी व येणाढया ूत्यक्ष खचार्स मान्यता देण्यास 
तसेच या योजनेचा मुळ उ ेशही मिहलांना ूिशक्षण देणे हाच असून 
सःंथेला कामाचे आदेश देताना ःवयंरोजगाराची अट काढण्यात यावी 
व ूिशक्षण देणे हाच मुळ उ ेश ठेवणेस तसेच मिहलांना जाःतीत 
जाःत कोससचे ूिशक्षण घेता यावे यासाठी मिहलांनी यापुव  काही 
कोससचे ूिशक्षण घेतले असले तरी त्यांनासधु्दा ूिशक्षणाचा लाभ 
देणेस व एकापेक्षा अिधक ूिशक्षण घेण्यास मान्यता देणेबाबत 
िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- १६) मा.मिहला व बाल कल्याण सिमती सभा िद.१२/०९/२०१२ ठराव 
ब.१४ नसुार, सुवणर् जयतंी शहरी रोजगार योजनेच्या मािहती, 
िशक्षण सपंकर्  या घटकांतगर्तचे मिहलांकरीता िदनांक 
२५/०७/२०१२ चे आयोिजत मेळाव्याचे ूा.रामकृंण मोरे ूेक्षागहृाचे 
भाडे र.रू.११,०६०/- व इतर भाडे र.रू.४,४१२/- असे एकूण र.रू. 
१५,४७२/- मिहला व बाल कल्याण योजनेच्या तरतूदीतून खचर् 
करणेस मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- १७) मनपाचे वाहनांकिरता टायसर् व ट्यबु खरेदी करणे, तातडीची बाब 
हणनु मनपास आवँयक वेगवेग या साईजचे टायर, ट्यबु, 
ई.िन.ब.१३/१-२०१२-१३ मधील लघु म दराचे िनिवदाकार मे.आनंद 
शेडींग काप . यांचेकडन ू १४ ूकारचे िविवध टायर खरेदी करणेस व 
येणाढया र.रू.१९,२२,७५२/- [र.रू.एकोणीस लाख बावीस हजार 
सातशे बावन्न] चे खचार्स मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- १८) ूभाग ब.८ मधील झोपडपट्टीमध्ये शौचालय बांधणे व इतर 
अनषंुिगक कामे करणे कामासाठी िनिवदा न मागिवता करारनामा 
करून आदेशासोबत कामाच्या खचार्चे २५ % रक्कम अमीम हणून 
व २५ % रक्कम खच  झाल्यानंतर पुढील २५ % रक्कम असे ४ 
ह यामध्ये कामांची रक्कम अदागाई करणेचे अटीवर तसेच कायर्वाही 
भार शुल्क अदंाजपऽकीय रकमेच्या १७.५० % हणजेच र.रू. 
६,७०,२१२/-) अशा ूकारे एकूण र.रू.४५,००,०००/- चे खचार्स 
मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- १९) मौजे भोसरी येथील भोसरी आळंदी रःता ते िदघी ह ीपयत स.न.ं 
२०४ मधील मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे 
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कलम २०५ अन्वये घोिषत १२ मी रःत्याचे भसूपंादन करणेकामी 
सदर रःताबािधत के्षऽ आगाऊ ताब्यात देणेबाबत िहतसंबंधीतांना 
िवनतंी करण्यात आलेली असून सदर बािधत के्षऽाचा ताबा 
महापािलकेस आगाऊ ःवरूपात देणेकामी कोणताही ूःताव सादर 
झालेला नाही. त्यामळेु सदर रःत्याचे भूसपंादन करणे आवँयक 
असनू िवषयांकीत रःत्याचे भूसपंादन करण्यास मा.महापािलका 
सभेने मान्यता िदलेली असल्याने सदर रःता भसूपंादन करणेकामी 
येणाढया खचार्स मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- २०) िबडा ूबोिधनी (ःपोटर्स ःकुल) िव ालयास एक वेळ भोजन पुरवठा 
करणेकामी ई.िन.नो.ब.४/२०१२-२०१३ नसुार लघु म दरूा  
िनिवदाधारक मे.साई सेवा केटरसर्, िचंचवड, पुणे-३३. यांना एक वेळ 
भोजन ूित ताट र.रू.३५.९० ूमाणे पुरिवणेस, त्यांचेबरोबर 
करारनामा करणेस, याकामी येणाढया एकूण र.रू.२२,०२,८२०/- चे 
खचार्स तसेच िनिवदा अटी/शत  ब.१३ नसुार सरुूवातीपासनू ३ 
वषार्करीता येणाढया खचार्स अथवा ूत्यक्ष येणाढया खचार्स मान्यता 
देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- २१) मे.अिँनमल हेल्थ ऑगर्नायझेशन, ूािधकरण, िनगडी, पुणे-४४. या 
सःंथेने मागील १८ व्या पशुगणनेचे कामकाज केले असल्याने 
त्यांना कामाचा अनभुव असल्याने त्यांच्या कडील ूगणकांमाफर् त 
१९ वी पशुगणना २०१२ चे कामकाज करून घेणेचे करीता त्यांचे 
बरोबर कामकाजाच्या अटी व शत चा करारनामा करून याकामी 
येणाढया खचार्स मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- २२) मनपाच्या झो.िन.पू.ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ 
मधील अ.ब.३४ अन्वये, तापकीरनगर झोपडपट्टीमध्ये िकरकोळ 
दरुःतीु ची कामे करणेकामी मे.एम.जी.मगंळवेडेकर (िन.र.रू. 
७,४६,२४४/- [र.रू.सात लाख शेहेचाळीस हजार दोनशे चव्वेचाळीस] 
पेक्षा १९.९० % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा दर मजुंर दराने ु
र.रू.५,९७,७४१/- पयत काम करून घेण्यास बंधनकारक राहील या 
अटीस अिधन राहन करारनामा करून कामाू चा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २३) मनपाच्या अ ूभाग, आरो य िवभागास से.नं.२६, ूािधकरण येथे 
गणेशोत्सव काळात गणेश तलावातील पाणवनःपती, कचरा, 
प्लॉिःटक काढणे व अनषुंिगक कामासाठी बोटीची आवँयकता 
असल्याने ूा  कोटेशनमधील सवार्त कमी र.रू.१,३००/- ूितिदन 
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(बोट चालिवणारा १ कामगार, ४ लाईफ जकेॅटसह बोट परुिवणे) या 
दराने मे.गजराज बोटींग क्लब, देहगांवू , ता.हवेली, िज.पुणे यांचे 
कडन करारनामा न करता सदरचे काम करून घेणेस व याकामी ू
येणाढया अदंाजे र.रू.१८,२००/- चे खचार्स मान्यता देणेबाबत िवचार 
करणे. 

 

िवषय बमांक- २४) 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. 

 

िवषय बमांक- २५) मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.२ अन्वये, भोसरी वॉडर् ब.१८ गवळीनगर मिधल बंद पाईप 
गटसर्ची कामे करणेकामी मे.एस.बी.सवई (िन.र.रू.९,३३,५०२/- 
[र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे दोन] पेक्षा ३२.५० % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २६) मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.३५ अन्वये, वॉडर् ब.१२ चढहोली येथे िवरंगुळा कें ि बांधणे 
कामी मे.एस.बी.सवई (िन.र.रू.९,३३,१४४/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस 
हजार एकशे चव्वेचाळीस] पेक्षा ७.७७ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २७) मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१५ अन्वये, वॉडर् ब.१३ येथे बोडर् बेंचेस वाचनालय इ.ःथापत्य 
िवषयक कामे करणेकामी मे.एस.बी.सवई (िन.र.रू.९,३४,५८४/- 
[र.रू.नऊ लाख चौतीस हजार पाचशे चौढयाऐंशी] पेक्षा २८.०५% 

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

 

िवषय बमांक- २८) मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१७ अन्वये, भोसरी वॉडर् ब.१८ गवळीनगर मिधल रःते 
िवषयक दरुःतीची कामे करणेकामी ु मे.एस.बी.सवई (िन.र.रू. 
९,३३,४४८/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार चारशे आठ्ठेचाळीस] 
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पेक्षा ३२.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा 
आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २९) मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.४४ अन्वये, भोसरी वॉडर् ब.१८ गवळीनगर मधील ःथापत्य 
िवषयक कामांची दरुःती करणेकामी मेु .एस.बी.सवई (िन.र.रू. 
९,३३,२५०/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार दोनशे पन्नास] पेक्षा 
३५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश 
देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ३०) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१४ अन्वये, ू.ब.२७ जुना ३५ ताब्यात असलेल्या आरक्षीत 
भागांना तारकंुपन करणेकामी मे.दीप कन्ःशक्शन (िन.र.रू. 
२८,९९,७६१/- [र.रू.अठ्ठावीस लाख नव्यान्नव हजार सातशे 
एकस ] पेक्षा १८.८१% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजुंरु  दराने 
र.रू. २४,७२,०३२/- 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- ३१) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१३१ अन्वये, िपंपरीनगर येथील कमला नेहरू शाळा इमारतीची 
रंग सफेदी व ःथापत्य िवषयक कामे करणेकामी मे.ू ा 
कन्ःशक्शन (िन.र.रू.११,१९,५५७/- [र.रू.अकरा लाख एकोणीस 
हजार पाचशे स ावन्न] पेक्षा ८.०० % कमी) या ठेकेदाराकडन ू
िनिवदा मंजूर दराने र.रू.१०,८१,४९२/- 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. 
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िवषय बमांक- ३२) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.७७ अन्वये, करसंकलन िवभागातील फिनर्चर व देखभाल 
दरुःती िवषयक कामे करणेकामी मेु .अिवंकार कन्ःशक्शन 
(िन.र.रू.२२,४०,८९६/- [र.रू.बावीस लाख चाळीस हजार आठशे 
शहान्नव] पेक्षा १३.०० % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर ू
दराने र.रू.२०,४७,०५८/- 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- ३३) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.७९ अन्वये, वॉडर् ब.७१ (जुना) मधील ःवच्छतागहृाची दरुःती ु
व देखभालीची कामे करणेकामी मे.शुख मसुा शेख मनुीर (िन.र.रू. 
११,१९,५५७/- [र.रू.अकरा लाख एकोणीस हजार पाचशे स ावन्न] 
पेक्षा १६.९० % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू. 
९,७६,८६९/- 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- ३४) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.७८ अन्वये, ूभाग ब.४२ (जुना ६८, ६९) मध्ये ःथापत्य 
िवषयक िकरकोळ दरुःती व ु देखभालीची कामे करणेकामी मे.शुख 
मसुा शेख मुनीर (िन.र.रू.११,२०,४५०/- [र.रू.अकरा लाख वीस 
हजार चारशे पन्नास] पेक्षा १२.८० % कमी) या ठेकेदाराकडन ू
िनिवदा मजूंर दराने र.रू.१०,२५,८८४/- 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. 
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िवषय बमांक- ३५) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.३७ अन्वये, ूभाग ब.२१ दळवीनगर खड्डे शेचेस बीबीएम 
पध्दतीने दरुःत करणेकामी मेु .िशवकमल एंटरूायजेस (िन.र.रू. 
१८,६६,५११/- [र.रू.अठरा लाख सहास  हजार पाचशे अकरा] पेक्षा 
१२.०० % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू. 
१७,२४,६५६/- 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- ३६) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.४७ अन्वये, ू.ब.२० वॉडर् ब.६१ िचचंवडेनगर मधील खड्डे 
शेचेंस बीबीएम पध्दतीने दरुःत करणेकामी मेु .परमानदं ए कृपलानी 
(िन.र.रू.१८,६६,६००/- [र.रू.अठरा लाख सहास  हजार सहाशे] पेक्षा 
१२.५५ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू. 
१७,१३,९५९/- 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- ३७) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.७६ अन्वये, वॉडर् ब.४२ (जुना ब.६८) मधील ःमशानभूमीचे 
सशुोिभकरण करणेकामी मे.शुख मसुा शेख मनुीर (िन.र.रू. 
११,२०,४४८/- [र.रू.अकरा लाख वीस हजार चारशे आठ्ठेचाळीस] 
पेक्षा ७.८६ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू. 
१०,८४,०००/- 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 करारनाू मा करून घेणेत आला असल्याने 
त्याचे अवलोकन करणे. 
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िवषय बमांक- ३८) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.३२ अन्वये, ूभाग ब.४० खराळवाडी मधील मनपा इमारतींची 
ःथापत्य िवषयक सधुारणांची व दरुःतीची कामे करणे ु (जुना 
ू.ब.३३) कामी मे.के.पी.कन्ःशक्शन (िन.र.रू.११,१९,९६३/- [र.रू. 
अकरा लाख एकोणीस हजार नऊशे ऽेस ] पेक्षा १४.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.९,९९,६८५/- 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- ३९) 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 मजूंर दराने रू .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. 

 

िवषय बमांक- ४०) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.४९ अन्वये, जुना वॉडर् ब.७१ मध्ये िविवध िठकाणी इंटर 
ब्लॉकींग ब्लॉक बसिवणे व दरुःती व देखभालीची कामे करणे कामी ु
मे.दृ ी कन्ःशक्शन (िन.र.रू.२२,२९,७५१/- [र.रू.बावीस लाख 
एकोणतीस हजार सातशे एक्कावन्न] पेक्षा १५.३० % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवू दा मजूंर दराने र.रू.१९,८३,०२९/- 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- ४१) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.८६ अन्वये, ूभाग ब.२४ (वॉडर् ब.६७) ूा.रामकृंण मोरे 
नाट्यगहृ ूभागातील भागामध्ये ःशॉमर् वॉटर गटर व पेव्हींग ब्लॉक 
बसिवणेकामी मे.िनतीन राघव भामरे (िन.र.रू.१८,६६,५६८/- [र.रू. 
अठरा लाख सहास  हजार पाचशे अडसु ] पेक्षा १६.३० % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१६,४०,४३३/- 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- ४२) 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 ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ४३) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.९८ अन्वये, ूभाग ब.२३ (वॉडर् ब.६६) केशवनगर मध्ये 
तालेरा रू णालयाची देखभाल व दरुःती सधुारणांची कामे करणे ु
कामी मे.िनतीन राघव भामरे (िन.र.रू.१८,६५,५४६/- [र.रू.अठरा 
लाख पास  हजार पाचशे शेहेचाळीस] पेक्षा १७.८० % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१६,१०,१५३/- पयत काम 
करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या 



 15

ि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- ४४) मनपाच्या कायर्के्षऽात राबिवण्यात आलेल्या तसेच राबिवण्यात येणारे 
ूकल्प/कामे/योजना इ.भेट देवून पाहणी करण्याकरीता 
जेएनएनयुआरएम अतंगर्त कें िशासनाचे अिधकारी यांनी 
िद.२८/७/१२ रोजी व महारा  िवधान मंडळ मिहला हक्क व 
कल्याण सिमतीच्या सदःयांनी िद.७/८/१२ ते ९/८/१२ या 
कालावधीत मनपास भेट िदली होती. त्यावेळी या मान्यवरांच्या 
भोजन, चहापान, ना ा, इ.व्यवःथेकामी र.रू.९३,५४०/- 
[र.रू. यान्नव हजार पाचशे चाळीस] इतका खचर् झालेला असून सदर 
खचर् थेट पध्दतीने करण्यात आला असल्याने त्यास काय र 
मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- ४५) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.३३ अन्वये, ूभाग ब.१३ यमनुानगर मधील िनगडी गावठाण 
मध्ये िठकिठकाणी पेव्हींग ब्लॉक बसिवणेकामी मे.के.पी. 
कंन्ःशक्शन (िन.र.रू.२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार 
दोनशे सदसु ] पेक्षा २०.२० % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा ू
मजूंर दराने र.रू.१९,५५,८८२/- 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- ४६) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.६६ अन्वये, ूभाग ब.९ सभंाजीनगर मध्ये बजाज ःकुल ते 
टेल्को रःता पिरसर येथे पिरसरात इंटरलॉकींग पध्दतीने 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 िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१९,१२,०१०/- 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. 

 

िवषय बमांक- ४७) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.HO/१३/२०१२-१३ 
मधील अ.ब.०१ अन्वये, अ ूभागातील अितबमण कारवाईसाठी 
बेन जेसीबी शक पुरिवणेकामी मे.संकल्प कंन्ःशक्शन (िन.र.रू. 
५०,००,०००/- [र.रू.पन्नास लाख] पेक्षा २२.०२ % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िनिवदा मजुंर दराने र.रू.४०,९३,९५०/- 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/वसलू करणे बधंनकारक राहील या अटी 
अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता ू
देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- ४८) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अमखु्यालय 
HO/१/२०१२-१३ मधील अ.ब.५१ अन्वये, वॉडर् ब.४१ आकुड  
खंडोबामाळ ते दळवीनगर Rob रःत्याच्या कडेने फुटपाथ करणे व 
रोड िडव्हडर करणेकामी मे.बिहरट ॄदसर् (िन.र.रू.४२,९५,०५१/- 
[र.रू.बेचाळीस लाख पंच्यान्नव हजार एक्कावन्न] पेक्षा १२.९० % 
कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजुंर दराने रु .रू.३९,२८,०३९/- 
पयत काम करून घेणेस तसेच िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा 
अटीूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या तीनही मटेिरयलच्या िनधार्रीत 
केलेल्या बेसीक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट 
दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलू करणे बधंनकारक राहील या 
अटी अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता ू
देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- ४९) आळंदी फाटा (चोिवसावाडी) येथील जकात नाक्याचे ूःतावात नमूद 
ूमाणे भईुभाडे ौीम. िहराबाई तुकाराम काळजे व इतर यांना 
िद.१५.१.९८ ते ३०.६.१० या कालावधीचे र.रू.४४,१५३/- व 
िद.१/६/१० व ९/१२/१० या ६ मिहने ९ िदवस या कालावधीचे 
(१०५x१२१x६=७६२३०+(१२७०५/३१x९=७९९१९) असे एकूण 
र.रू.१,२४,०७२/- अदा करणे आवँयक असल्याने सदर भूईभाडे 



 17

ौीम.िहराबाई काळजे व इतर तीन यांना समान िहँयामध्ये 
करारनामा न करता अदा करणेस मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- ५०) मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.३८ अन्वये, अजंठानगर मधील उवर्िरत रःते व चर खडीमुरुम 
करून बीबीएम करणेकामी मे.व्यकंटे रा कन्स. 
(िन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात] 
पेक्षा ३२.७० % 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.५१ अन्वये, निवन ूभाग ब.२ िऽवेणीनगर येथील सहयोग 
नगर व इतर िठकाणचे रःते खडीमरुुम करून बीबीएम पध्दतीने 
तयार करणेकामी मे.व्यंकटे रा कन्स. (िन.र.रू.९,२४,३७०/- [र.रू. 
नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे स र] पेक्षा ३२.७० % 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.५२ अन्वये, निवन ूभाग ब.२ िऽवेणीनगर येथील ौीकृंण 
हौ.सोसा.व सतंकृपा हौ.सोसा येथील रःते खडीमुरुम बीबीएम 
पध्दतीने तयार करणेकामी मे.व्यकंटे रा कन्स. (िन.र.रू. 
९,२४,३७०/- [र.रू. नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे स र] पेक्षा 
३२.७० % कमी) या 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.८४ अन्वये, निवन ूभाग ब.४ नेवाळेवःती मधील रःते 
खडीकरण करणेकामी मे.व्यकंटे रा कन्स. (िन.र.रू.८,८७,०२१/- 
[र.रू.आठ लाख सत्याऐंशी हजार एकवीस] पेक्षा ३२.७० % 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.९१ अन्वये, निवन ूभाग ब.१ तळवडे रूपीनगर भागातील 
रःते खडीकरण बीएमबी पध्दतीने करणेकामी मे.व्यकंटे रा कन्स. 
(िन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात] 
पेक्षा ३२.७० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा 
आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 
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िवषय बमांक- ५५) सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पाकर्  ऑफ इंिडया िह कें िशासन अंगीकृत 
सःंथा असल्याने कें ि शासनाने ठरवून िदलेल्या दराने िनिवदा न 
मागिवता थेट पध्दतीने िद.२८/०८/१२ चे करारनामा अटी व 
शत ूमाणे कामकाज करणेस व िद.१/७/१२ ते ३१/१२/१२ या 
कालावधीचे बँडिवड्थ चाजस व ८ कायार्लये मुख्यकायार्लयाशी 
जोडणेकामी एकूण १२,०४,४९९/- चे खचार्स मान्यता देणेबाबत 
िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- ५६)  JNNURM Director, New Delhi यांचे िद.२१/१/१२ व २२/१/१२ रोजीचे 
मनपा भेटीचे वेळी झालेला र.रू.१२,७१९/- आिण JNNURM Director, 

NURM-I व Under Secretary NURM-I व त्यांचे Team यांचे 
िद.२८/७/१२ व २९/७/१२ रोजीचे मनपा भेटीवेळी झालेल्या 
र.रू.२०,९०१/- या वाहन इंधन/हॉटेल वाःतव्य खचार्स काय र 
मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- ५७)  ूःतावा सोबत जोडलेल्या पिरिश -अ नसुार सन २०१२-१३ चे 
अंदाजपऽकातील “ःथापत्य उ ाने” कामांमधील तरतुदीत वाढ/घट 
करणेस मान्यता देणेबाबत िवचार करणे.  
[वाढ/घट र.रू.१,१९,४५,०००/-] 

 

िवषय बमांक- ५८) वाय.सी.एम.रू णालयाचे डायिलिसस िवभागामधील, Gambro कंपनीचे 
दोन डायिलिसस मिशनकिरता चार नग िफल्टर खरेदीकामी 
उत्पादक कंपनीचे अिधकृत िवबेते मे.मनाली एंटरूायझेस यांनी 
सादर केलेल्या दरानसुार, थेट पध्दतीने िनिवदा न मागिवता खरेदी 
करणेकामी करारनामा करणेस व त्यासाठी येणाढया र.रू.४६,८००/- 
[र.रू.शेहेचाळीस हजार आठशे] चे खचार्स मान्यता देणेबाबत िवचार 
करणे. 

 

िवषय बमांक- ५९) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.४९ अन्वये, वॉडर् ब.११ येिथल साईनगर, लआमीनारायण नगर 
येथील रःते डांबरीकरण करणेकामी मे.व्ही.एम.मातेरे इंृाःशक्चर 
(इंिडया) ूा.िल. (िन.र.रू.८४,०२,९०३/- [र.रू.चौढयाऐंशी लाख दोन 
हजार नऊशे तीन] पेक्षा ३.०० % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा ु
मजुंर दराने र.रू.८५,५८,३५७/- 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. 

 

िवषय बमांक- ६०) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.३८ अन्वये, थेरगांव वॉडर् ब.८५ मध्ये द नगर, बारणेवःती 
पिरसरात ःथापत्य िवषयक दरुःतीची कामे करणेकामी ु मे.सोहम 
एंटरूायजेस (िन.र.रू.२०,२९,७८७/- [र.रू.वीस लाख एकोणतीस 
हजार सातशे सत्याऐंशी] पेक्षा २७.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडन ू
िनिवदा मजूंर दराने र.रू.१५,३४,७३२/- 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- ६१) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.४८ अन्वये, िपंपरीवाघेरे ूभाग ब.७३ मधील िभमनगर व 
इतर पिरसरात ःथापत्य िवषयक दरुःतीची कामे करणेकामी ु
मे.आर.एम.एटंरूायजेस (िन.र.रू.२३,३४,११०/- [र.रू.तेवीस लाख 
चौतीस हजार एकशे दहा] पेक्षा ३५.२४ % कमी) या ठेकेदाराकडन ू
िनिवदा मजूंर दराने र.रू.१५,८७,१४८/- 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- ६२) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.३३ अन्वये, िपंपरी वाघेरे ूभाग ब.७४ मध्ये ःथापत्य 
िवषयक दरुःतीची कामे करणेकामी मेु .आर एम एटंरूायजेस 
(िन.र.रू.२०,२९,८५८/- [र.रू.वीस लाख एकोणतीस हजार आठशे 
अठ्ठावन्न] पेक्षा ३४.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर ू
दराने र.रू.१३,८५,५९१/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा 
अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत 
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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- ६३) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.८८ अन्वये, वॉडर् ब.९० येथे िठकिठकाणी पेव्हींग ब्लॉकचे 
पाथवे तयार करणेकामी मे.आर.एम. एंटरूायजेस (िन.र.रू. 
१०,२६,८००/- [र.रू.दहा लाख सव्वीस हजार आठशे] पेक्षा २९.७० % 
कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.७,५७,९३२/- 
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- ६४) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.४२ अन्वये, ूभाग ब.९० येथील उवर्रीत भागात बंद पाईप 
गटर करणेकामी मे.आर एम एटंरूायजेस (िन.र.रू.२४,२६,९९२/- 
[र.रू.चोवीस लाख सव्वीस हजार नऊशे ब्यान्नव] पेक्षा ३३.०० % 
कमी) या ठेकेदाराकडन िनू िवदा मजूंर दराने र.रू.१७,०७,३८९/- 
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.४/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.७८ अन्वये, वॉडर् ब.९६ गजानन महाराजनगर येथे 
िठकिठकाणी एफआरपी वाचनालय मुताढया बसःटॉप व बेंचेस 
बसिवणेकामी मे.दृ ी कन्ःशक्शन (िन.र.रू.१०,८३,१००/- [र.रू.दहा 
लाख याऐशंी हजार शंभर] पेक्षा १६.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडन ू
िनिवदा मजूंर दराने र.रू.९,४४,०३५/- पयत काम करून घेणेस 
तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही 
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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.४/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.३९ अन्वये, वॉडर् ब.९० येथील ःथापत्य िवषयक दरुःतीची ु
कामे करणेकामी मे.आर एम एटंरूायजेस (िन.र.रू.१०,३९,९७७/- 
[र.रू.दहा लाख एकोणचाळीस हजार नऊशे स याह र] पेक्षा ३१.९०% 
कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.७,४३,६३६/- 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 ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.११२ अन्वये, ूभाग वॉडर् ब.८४ मध्ये बेलिठकानगर व 
पिरसरामध्ये ःटॉमर् वॉटर सेन करणे पेव्हींग ब्लॉक बसिवणेकामी 
मे.सोहम एंटरूायजेस (िन.र.रू.२३,३३,२०८/- [र.रू.तेवीस लाख 
तेहतीस हजार दोनशे आठ] पेक्षा २६.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडन ू
िनिवदा मजूंर दराने र.रू.१७,८८,६४९/- 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- ६८) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.७३ अन्वये, थेरगांव वॉडर् ब.८५ मध्ये िहरामण बारणे चाळ 
पिरसरात ःथापत्य िवषयक दरुःतीची कामे करणेकामी ु मे.सोहम 
एंटरूायजेस (िन.र.रू.२३,३३,२०८/- [र.रू.तेवीस लाख तेहतीस 
हजार दोनशे आठ] पेक्षा २५.८९ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा ू
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मजूंर दराने र.रू.१८,१५,५९७/- 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- ६९) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.६५ अन्वये, िपंपरी वाघेरे ूभाग ब.७३ मध्ये बालामल चाळ 
व इतर पिरसरात ःथापत्य िवषयक दरुःतीची कामे करणेकामी ु
मे.आर एम एटंरूायजेस (िन.र.रू.२०,२९,८५८/- [र.रू.वीस लाख 
एकोणतीस हजार आठशे अठ्ठावन्न] पेक्षा २९.७७ % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१४,९६,८४८/- 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- ७०) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.६७ अन्वये, वॉडर् ब.७५ िपंपळे स दागर येथे िठकिठकाणी 
एफआरपी वाचनालय मतुाढया बसःटॉप व बेंचेस बसिवणेकामी 
मे.िव ा एंटरूायजेस (िन.र.रू.१०,८३,१००/- [र.रू.दहा लाख याऐंशी 
हजार शंभर] पेक्षा १६.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर ू
दराने र.रू.९,४४,०३५/- 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- ७१) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.२० अन्वये, वॉडर् ब.७२ मधील उवर्रीत गल्ल्यांमध्ये पेव्हींग 
ब्लॉक पुरिवणे व बसिवणेकामी मे.ौीगणेश कन्ःशक्शन (िन.र.रू. 
१२,१२,६०६/- [र.रू.बारा लाख बारा हजार सहाशे सहा] पेक्षा १५.००% 
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कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजूर दराने रू .रू.१०,८२,२५१/- 
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- ७२) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.२३ अन्वये, थेरगांव वॉडर् ब.८३ मध्ये कैलासनगर व इतर 
पिरसरात ःथापत्य िवषयक दरुःतीची कामे करणेकामी मेु .सोहम 
एंटरूायजेस (िन.र.रू.२०,२९,७८७/- [र.रू.वीस लाख एकोणतीस 
हजार सातशे सत्याऐंशी] पेक्षा २७.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडन ू
िनिवदा मजूंर दराने र.रू.१५,३४,७३२/- 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- ७३) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१०६ अन्वये, थेरगांव वॉडर् ब.८६ मध्ये गणेशनगर व इतर 
पिरसरात ःथापत्य िवषयक कामे करणेकामी मे.सोहम एंटरूायजेस 
(िन.र.रू.२३,३३,२०८/- [र.रू.तेवीस लाख तेहतीस हजार दोनशे 
आठ] पेक्षा २८.८८ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनू िवदा मजूंर दराने 
र.रू.१७,४२,३४६/- 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- ७४) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.९ अन्वये, ूभाग ब.८७ येथे िठकिठकाणी बदं पाईप गटर 
करणेकामी मे.सोहम एंटरूायजेस (िन.र.रू.२३,३४,११०/- [र.रू.तेवीस 
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लाख चौतीस हजार एकशे दहा] पेक्षा २१.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१९,११,८८१/- 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- ७५) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.८१ अन्वये, वॉडर् ब.८१ मध्ये ःथापत्य िवषयक दरुःतीची ु
कामे करणेकामी मे.दृ ी कन्ःशक्शन (िन.र.रू.२०,२९,५९४/- [र.रू. 
वीस लाख एकोणतीस हजार पाचशे चौढयान्नव] पेक्षा २३.९९ % 
कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१६,१९,८२९/- 
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. 

 
 
 

      
 
 

िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका, 
िपंपरी-४११ ०१८. 
नगरसिचव िवभाग, 
बमांक- नस/७/कािव/९३१/२०१२ 
िदनांक- २०/०९/२०१२ 
 

िटप- ूःतुत कायर्पिऽकेवरील िवषयांची िवषयपऽे (डॉकेटस)् नगरसिचव 

कायार्लयात वाचणेसाठी ठेवणेत आलेली आहेत.  


