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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८ मु य लेखाप र ण वभाग 

प  . :- मुलेप/का व/६/१२६/२०१८ 

दनांक :- ०२/०८/२०१८ 
 

ित, 
१) शहर अिभयंता, 
२) सह शहर अिभयंता, ( BRTS/EWS/BSUP ), 
३) सह शहर अिभयंता, ( पा.पु. जलिन:सारण), 
४) सह शहर अिभयंता, ( पयावरण), 
५) सह शहर अिभयंता, ( व ुत ), 

 

 
वषय :- िन वदेतील अट /शत  बाबत..... 

 
 पंपर  िचंचवड म.न.पा. चे थाप य व इतर वभागामाफत भांडवली वकास कामांचे 
संदभात िन वदा िस द करणेत येतात.  सदर िन वदा अट /शत म य े ामु याने पा  
कं ाटदारांसाठ  अट ंची पूतता कर त असले या सव ठेकेदारांस पा  ठर व यात येत असून त  
नंतर सदर या िन वदा न ती दर वकृती व पूव लेखाप र णास मुलेप वभागात पाठ व यात 
येत आहेत. 
 या संदभात आपणास सुिचत करणेत येते क , िन वदा येतील पूव अहता 
िन ीतीबाबत या अट  शत ची पूतता पडताळणीकामी अशा या िन वदा न ती सादर करते वेळ  
खालील माणे आव यक ती मा हती व तौलिनक/तुलना मक त े  वंत पणे िन वदा न ती 
सोबत सादर करावेत. 
 
अ. . िन वदेतील अट आव यक पूतता 
१ मागली तीन वषात कं ाटदाराने 

तु यबळ कंमतीचे कमान एक 
याच व पाचे ३०% (अथवा 

अट /शत म ये  नमूद) काम 
केलेले आहे  काय ?  

या संदभात पा  कं ाटदाराने केले या 
कामाचे नांव, कामाचा िन वदा मांक, 
काम पूण वाचा दनांक व र कम 
याबाबतची मा हती तौलनीक 
त याम ये दे यात यावी.  

 देय कामासाठ  मागील ३ वषापैक  
कोण याह  एका वषात या 
मह वा या प रमाणा या बाबी 
करावया या आहेत, याचे ३०% 

(अथवा अट / शत म ये नमूद) 
प रमाण आहेत काय?  

या संदभात सोबत या त या मा हती 
नमुद क न िन वदा न तीम ये 
समा व  करावी. 
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 वर ल माणे, पूतता  न के यास दर वकृती न तीवर मु.ले.प. वभागामाफत अिभ ाय 
न देता न ती पूव पृ ावर ल सुचने ाणे पूततेकामी वभागास पाठ व यात येईल व याकामी होणा-
या वलंबाची संपूण जबाबदार  वभागावर रा हल, यांची न द घे यात यावी. 
 
 
 

सह /- 

( आमोद कंुभोजकर ) 

मु यलेखाप र क 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८ 

 
 
 
त, 
१) मा. आयु , पं.िचं.म.न.पा. 
२) अित. आयु , पं.िचं.म.न.पा. 
३) मुलेप सव गट मुख 

 
मा हतीसाठ ... 

 
सोबत, 
 मा हती भ न ावया या त ाचा नमुना 
 
 
 
अ. . चालू अंदाजप कातील 

मह वा या बाबींचे अ. . 

(Schedule B) मांक 

एकूण 

प रमाण 

३०% 

माणे 

होणारे 

प रमाण 

कं ाटदाराने कोण या एका वषात 

प रमाणा या ३०% प रमाणचे काम केले 

आहेत,  या कामा या संदभातील या 

प रमाणाची एकूण होणार  आकडेवार /बेर ज 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


