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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक -  नस/८/का व/६३१/२०१४ 

दनांक -  ०६/०३/२०१४ 
 

ित, 
 मा............................................, 
 सद य, थायी सिमती, 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
 पंपर  - ४११ ०१८.  

 
 

वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
 दनांक - ११/०३/२०१४ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 

११/०३/२०१४ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 

रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस 

आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 
 
 

 

आपला व ासू, 

 
नगरसिचव  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 

त- १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

 २)  कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक- १०५ 
 

दनांक - ११/०३/२०१४            वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक ११/०३/२०१४ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

दनांक २६/०२/२०१४ (स.११.०० व द.ु५.३० वा.) व द.२८/०२/२०१४ रोजी झाले या 
सभेचा ( कायप का मांक - १०२) सभावृ ांत कायम करण.े 
 

वषय मांक-१) मनपा या ड े य कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, 
भाग .४६ काळेवाड  वजयनगर मधील पे ह ंग लॉकची द ती करणे व इतर ु
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.आर.एम.एंटर ायझेस (िन.र. .६,९९,७८७/- 

[अ र  र. .सहा लाख न या नव हजार सातशे स याऐंशी] पे ा ३३.००० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२) मनपा या ड े य कायालयाकड ल िन.नो. .५/२०१३-१४ मधील अ. .६ अ वये, ड 
भाग अंतगत व वध काय मांकर ता ता पुर या व पाची विन ेपण व काश 
यव था करणेकामी मे.मोरया मंडप डेकोरेटस (िन.र. .९,५२,१६५/- [अ र  र. .नऊ 
लाख बाव न हजार एकशे पास ] पे ा सु.दर १.५० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-३) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१३/२०१३-१४ मधील अ. .६ अ वये, 
थेरगांव भाग .५० म ये वकास आराख यातील र ते वकसीत करणेकामी 
मे.साई भा क शन (िन.र. .१२,६०,१४५/- (अ र  र. .बारा लाख साठ हजार 
एकशे पंचेचाळ स) पे ा ३६.००० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .८,४६,८१७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभाव 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .२१ अ वये, 
भाग .५३ वाकडकरव ती प रसरातील र यांचे खड करण व बीबीएम करणेकामी 

मे.साई भा क शन (िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास 
हजार सातशे) पे ा ३०.०६० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
१२,८५,६६२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, 
लोखंड या तीनह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
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बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१३/२०१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, 
भाग .५७ पंपळेगुरव र या या कडेने पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.साई भा 

क शन (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा 
३६.६३० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .९,३१,९१२/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .४२ अ वये, 
थेरगांव भाग .५१ क हैयापाक जयभवानी नगर, गुजरनगर, आनंदवन सोसायट  
प रसरात थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.पी जी मोटवानी (िन.र. . 
१७,५०,६८४/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सहाशे चौ-याऐंशी) पे ा 
३४.९८९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .११,९५,०४४/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण े डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 

वषय मांक-७) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .२ अ वये, 
भाग .५९ ढोरेनगर येथील म हला शौचालयाचे नुतनीकरण करणे व थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.के.पी. क शन (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  
र. .चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा २८.०८० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. . १०,५७,६४७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, 
िसमट, लोखंड या तीनह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-८) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१३/२०१३-१४ मधील अ. .८ अ वये, 
भाग .५७ पंपळेगुरव नावेचा ड .पी.र यांम ये दभाजक बस वणे व फुटपाथची ु

कामे करणेकामी मे.साई भा क शन (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा 
लाख पाचशे साठ) पे ा ३५.५५० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .९,४७,७९४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभाव 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-९) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .३२ अ वये, 
भाग .५८ सांगवी येथील र यांचे चर खड मु माने भ न डांबर करण करणेकामी 

मे.साई भा क शन (िन.र. .१३,९९,७८८/- (अ र  र. .तेरा लाख न या नव 
हजार सातशे अ याऐंशी) पे ा ३१.३१९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .१०,०९,४५८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, 
िसमट, लोखंड या तीनह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१०) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१३/२०१३-१४ मधील अ. .२६ अ वये, 
भाग .४७ काळेवाड  मधील राजवाडेनगर व इतर प रसरातील न याने ता यात 

आलेले र ते ड यु.बी.एम. व बी.बी.एम. प दतीने वकसीत करणेकामी मे.साई भा 
क शन (िन.र. .२१,००,७३४/- (अ र  र. .एकवीस लाख सातशे चौतीस) पे ा 
३६.०९० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१४,०९,७०८/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-११) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .२५ अ वये, 
. .५२ पुनावळे येथे पवना नद वर घाट बांधणेकामी मे. ी.क शन (िन.र. . 

२३,३२,३५५/- (अ र  र. .तेवीस लाख ब ीस हजार तीनशे पंचाव न) पे ा 
३३.३४९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१६,३२,२६५/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१२) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .४७ अ वये, 
. .४१ गांधीनगर म ये ठक ठकाणी र याचे साईडप ट  व चेस खड मु म व 

डांबर करण प दतीने बुज वणेकामी मे.उप  क शन (िन.र. .१२,३१,०३७/- 
(अ र  र. .बारा लाख एकतीस हजार सदोतीस) पे ा ३६.०८९ % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .८,२६,१०६/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट  माण े भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१३) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२५/२०१३-१४ मधील अ. .६ अ वये, 
भाग .४१ गांधीनगर येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुत यास उतर यास िशड  

करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.एच.एम.क शन (िन.र. . 
११,१५,२६४/- (अ र  र. .अकरा लाख पंधरा हजार दोनशे चौस ) पे ा १.०० % 
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कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .११,५९,३१७/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िन वदा अट  माण ेभाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 

वषय मांक-१४) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१९/२०१३-१४ मधील अ. .२५ अ वये, 
भाग .१९ मधील कवळे, रावेत शाळा इमारत द तीु , रंगरंगोट  करणे आ ण 

मैदान वकसीत करणेकामी मे.साई भा क शन (िन.र. .२०,७३,००३/- (अ र  
र. .वीस लाख याह र हजार तीन) पे ा ३५.३६ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने  र. .१४,०६,९८९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१५) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .५२ अ वये, 
. .५२ पुनावळे येथे शाळेसाठ  िसमािभंत बांधणे व इतर द ती कामे करणेकामी ु

मे. ी. क शन (िन.र. .२३,३२,९१८/- (अ र  र. .तेवीस लाख ब ीस हजार 
नऊशे अठरा) पे ा ३३.३५ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
१६,३२,६३४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण े भाववाढ 
कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१६) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .३९ अ वये, . 
.५२ ताथवडे येथे पवनानगर नद वर घाट बांधणकेामी मे. ी.क शन (िन.र. . 

२३,३३,११४/- (अ र  र. .तेवीस लाख तेहतीस हजार एकशे चौदा) पे ा ३३.३५० % 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१६,३२,७७२/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िन वदा अट  माण ेभाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 

वषय मांक-१७) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२५/२०१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, 
िचंचवड भाग .२२ व २३ येथे नद काठ  घाट बांधणे व सुशोिभकरण करणेकामी 
मे.यशाक असोिसए स (िन.र. .४८,९८,८४४/- (अ र  र. .आ ठेचाळ स लाख 
अ या नव हजार आठशे च वेचाळ स) पे ा २८.५६ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. .३६,७४,७२१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माणे भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 

फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  
सदरचे िन वदा कामास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक-१८) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील 
अ. .९३ अ वये, भाग .२६ काळभोरनगर येथील मनपा शाळा इमारतीसाठ  
आर.सी.सी. कंपाऊंड बांधणे व ाथिमक शाळेसाठ  व छतागृह बांधणेकामी 
मे.संक प कं शन (िन.र. .२१,००,८५०/- (अ र  र. .एकवीस लाख आठशे 
प नास) पे ा २२.०१९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
१७,२०,१७७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा 
अट  माण े िनयमानुसार देय असले या मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१९) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१३/२०१३-१४ मधील अ. .१३ अ वये, 
भाग .५७ पंपळेगुरव येथील ड .पी. र यांना दभाजक बस वणे व फुटपाथची ु

कामे करणेकामी मे.साई भा क शन (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा 
लाख पाचशे साठ) पे ा ३६.००० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. . ९,४१,१७६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभाव 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२०) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१३/२०१३-१४ मधील अ. .१६ अ वये, 
भाग .५७ पंपळेगुरव मनपा शाळा इमारतीम ये थाप य वषयक कामे करणे 

कामी मे.के.पी.क शन (िन.र. .२१,००,८४०/- (अ र  र. .एकवीस लाख आठशे 
चाळ स) पे ा ३२.९९० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
१४,७८,१६२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण े बाजारभाव 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२१) ी.डॉ. राज  ह रभाऊ कांबळे यांची १ दवस सेवा खं डत क न पु हा द. 
०७/०२/२०१४ पासुन सहा म हने कालावधी अथवा शासन मंजुर पदावर पदावर 
यो य अशा उमेदवाराची र तसर नेमणुक कर यात येईपयत यापैक  जे अगोदर असेल 
या पयत या कालावधीसाठ  दरमहा र. .२५,०००/- (अ र  र. . पंचवीस हजार 

फ ) एक त मानधनावर मुदतवाढ देणसे मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 

वषय मांक-२२) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ बाब .१ अ वये, ब 
भागातील र ते म य दभाजक सुशोिभकरण देखभालीकामी मेु .मधुकर पवळे 
वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था (िन वदा र. .९,३४,०२०/- [अ र  र. .नऊ लाख 

चौतीस हजार वीस] पे ा ३०.०० % कमी) (३ वष) यांचेशी करारनामा क न घेणेस 
व तुतकामी ३ वषासाठ  येणारे खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
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वषय मांक-२३) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .७ 
अ वये, अ भागातील िचखली-तळवडे उप वभाग भाग १ तळवडे पीनगर 
प रसरात आव यकतेनुसार नवीन उजाबचत करणा-या फट ंग बस वणेकामी मे.यश 
इले ोलाईन (िन.र. .१४,२८,२२१/- [अ र  र. .चौदा लाख अ ठावीस हजार दोनशे 
एकवीस] पे ा ०.२५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२४) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .२३ 
अ वये, अ भागाअंतगत व वध जलतरण तलावाची देखभाल द ती वषयक कामे ु
करणेकामी मे.इले ो मेकॉिन स (िन.र. .११,३९,१४०/- [अ र  र. .अकरा लाख 
एकोणीस हजार एकशे चाळ स] पे ा १४.९८ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-२५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .३४ 
अ वये, अ भागातील आकुड  एमआयड सी उप वभाग भाग २६ काळभोरनगर 
प रसरात आव यकतेनुसार नवीन उजाबचत करणा-या फट ंग बस वणेकामी मे.यश 
इले ोलाईन (िन.र. .१३,९९,५१०/- [अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार पाचशे 
दहा] पे ा २.५० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-२६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या दवाखा याकर ता आव यक लागणा-या ऑ सजन 
सेट पुण व ने युलायझर खरेद कामी मे.महेश स जकल अ ड फामा युट कलस ्
यांचेकडून ा  झाले या ई-िन वदा णाली दारा ा  लघु म दरानुसार हणजेच 
िन वदेतील आयटेम .१ कर ता र. .८,४९९/- माणे ४२ नग ऑ सजन सेटकर ता 
र. .३,५६,९५८/-  व  आयटेम .२ कर ता र. .१,१३९/- माणे ४२ नग 
युबीलायझर कर ता र. .४७,८३८/- असा एकूण र. .४,०४,७९६/- माणे खरेद  

कर यास व करारनामा कालावधीत मागणी ा  झा यास ा  लघु म दरानुसार 
येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक-२७) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .११/८-२०१३/१४ मधील अ. .२ 
अ वये, पंपळे स दागर पंप हाऊसम ये अिधक मतेचे इले क हॉई ट बस वणे 
कामी मे.एन.सी.वाय.एंटर ायजेस (िन.र. .११,०५,७११/- [अ र  र. .अकरा लाख 
पाच हजार सातशे अकरा] पे ा २२.७२ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२८) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .११/८-२०१३/१४ मधील अ. .६ 
अ वये, पंपर  मेन पंप हाऊसम ये अिधक मतेचे इले क हॉई ट बस वणेकामी 
मे.एन.सी.वाय.एंटर ायजसे (िन.र. .११,६८,१६१/- [अ र  र. .अकरा लाख अडुस  
हजार एकशे एकस ] पे ा २०.२७ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२९) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२१/२०१३-१४ मधील अ. .७ अ वये, क 
भागात दापोड  प रसरातील र यांवर व चौकाम ये वाहतूक सुधारणा वषयक कामे 
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करणेकामी मे. काश कॉ ॅ टर (िन.र. .८,३८,७५०/- (अ र  र. .आठ लाख 
अडोतीस हजार सातशे प नास) पे ा ३७.९९० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने  र. .५,४६,११४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-३०) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील 
अ. .१ अ वये, िनगड  से. .२१ येथील मु ाई उ ानात क पचर करणे व इतर 
कामे करणेकामी मे.रेखा इं जिनअस वक (िन.र. .१३,२०,०००/- (अ र  र. .तेरा 
लाख वीस हजार) पे ा ५.०० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
१३,१६,७००/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा 
अट  माण े िनयमानुसार देय असले या मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .८/११-२०१३/१४ मधील अ. .४ 
अ वये, मनपा या ब व ड भागांतगत येणा-या पंप हाऊसम ये ए.पी.एफ.सी. पेनल 
बस वणे कामी मे.एस.एस.बी.इं जिनअ रंग अँड े डंग कंपनी (िन.र. .२०,७९,१६९/- 
[अ र  र. .वीस लाख एकोणऐंशी हजार एकशे एकोणस र] पे ा २२.५० % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३२) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१६-२०१३/१४ मधील अ. .१ अ वये, 
भोसर  स ह नं.२३१ पंप हाऊस येथे वाढ व मतेचे न वन सबमस बल बस वणेकामी 
मे. लोमॅक इं ज.काप . (िन.र. .९,५२,३६७/- [अ र  र. .नऊ लाख बाव न हजार 
तीनशे सदसु ] पे ा ९.९० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

                                                                                 
           नगरसिचव 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
        पंपर  - ४११ ०१८ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
पंपर -  ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक -  नस/८/का व/६३१/२०१४ 

दनांक - ०६/०३/२०१४ 
 

टप- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव 

     कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


