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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/४३९/२०१३ 

दनांक - ०५/०४/२०१३ 
 

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

 

वषय- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
 दनांक  ०९/०४/२०१३ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 

महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ाह क सभा 
मंगळवार, दनांक ०९/०४/२०१३ रोजी दपार  ु ३.00 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, 
 
 
 
 

 
 
 

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 - ५५ 
दनांक - ०९. ०४.२०१३              वेळ -  दपार  ु ३.00 वाजता 

 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ाह क सभा 
मंगळवार, दनांक  ०९/०४/२०१३ रोजी दपार  ु ३.00 वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. 
सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

अ) दनांक ०१/०४/२०१३ रोजी झाले या वशेष सभेचा (कायप का मांक - ५३) 
सभावृ ांत कायम करणे. 

ब) दनांक ०२/०४/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक - ५४ )  

सभावृ ांत कायम करणे. 
 

वषय मांक - १) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१२-१३ मधील 
अ. .३० अ वये, भाग .८९ येथील हवृंद कॉलनी व नवीन 
बाणेर पुलाकडे जाणा-या र यास सी.ड .वक बांधणेकामी 
मे.िशवकुमार क शन (िन.र. .४६,६८,५३४/- [र. .शेहेचाळ स 
लाख अडुस  हजार पाचशे चौतीस] पे ा १२.९७ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४२,६६,१७६/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  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 राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता ू
देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक ९/४/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक - २) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/२४/२०१२-१३ 
मधील अ. .२० अ वये, औंध रावेत र ता सुधारणीकरण अंतगत 
(भाग-१) बािधत र ते असलेले संर ण वभागाचे िनवासी गाळे 
बांधणेकामी मे.आर.ट .सबरवाल (िन.र. .६७,८७,९५०/- [र. . 
सदस  लाख स याऐंशी हजार ु नऊशे प नास] पे ा ५.५० % 
जा त) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७१,६१,२८७/- 
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पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे या अट सह िन वदा दरास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 ( दनांक ९/४/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक - ३) जे.एन.एन.यु.आर.एम.फेज-२ अंतगत िचंचवड बजलीनगर येथील 
स.नं.१९५ म ये महारा  औ ोिगक वकास महामंडळा या जागेत 
२५.०० ल.िल मते या पा या या उंच टाक  बांधणेचे काम 
तां या पुण केले अस याने बलां या अदायगी या ीने वाढ व 
खच र. .९,६३,४६२/- (र. .नऊ लाख ेस  हजार चारशे बास ) 

तावात नमुद माणे अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 ( दनांक ९/४/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक - ४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१९/२०१२-१३ मधील 
अ. .५ अ वये, . .३० नेह नगर मधील मशानभुमीत व ुत 
दा हनीसाठ  थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.आर ट  
सबरवाल (िन.र. .४६,६१,४०७/- [र. .शेहेचाळ स लाख एकस  
हजार चारशे सात] पे ा २.८१ % जा त) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .४७,९२,३९३/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे डांबर, िसमट, 
लोखंड या तीनह  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 राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 

करणे. 
 

वषय मांक - ५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१२-१३ मधील 
अ. .२९ अ वये, वॉड .९१ सांगवी संगमनगर ते मुळानगर 
पयत या वकास आराख यातील र याचे डांबर करण करणेकामी 
मे.अजवानी इं ा. ा.िल. (िन.र. .३४,३०,४३९/- [र. .चौतीस लाख 
तीस हजार चारशे एकोणचाळ स] पे ा ५.५५ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३४,०२,०५२/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  मटे रयल या िनधार त केले या 
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बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता ू
देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक - ६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अमु यालय/HO/१४/ 
२०१२-१३ मधील अ. .१६ अ वये, भाग .३ िचखली औ ोिगक 
भागातील र ते वकसीत करणेकामी मे. ल सी कं शन 
ा.िल. पुणे (िन.र. .१,८६,७४,१३६/- [र. .एक कोट  शहाऐंशी 

लाख चौ-याह र हजार एकशे छ ीस] पे ा सुधार त दर ३.०० % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१,९०,१९,६०८/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील 
िन वदा अट माणे डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  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 राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस ू
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक - ७) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .१५/२०१२-१३ मधील 
अ. .२ अ वये, वाकड उप वभागातील न याने होणा-या र यावर 
दवाब ी यव था करणेकामी मे.आर.एन.एंटर ायझेस (िन.र. . 
५३,३२,९४९/- [र. . ेप न लाख ब ीस हजार नऊशे एकोणप नास] 
पे ा ३०.२० % कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक - ८) च-होली मैलाशु द करण क ाकर ता ए स ेस फडर दारे वीजपुरवठा 
घेणेकर ताचे कामापोट  म.रा. व. व.कं.यांना द.१२/१०/१२ रोजी 
वीजपयवे ण शु क र. .१६,२४,६१५/- अदा केले असून अिधकचे 
(Additional) उपअिभयंता ( व), भु.ग.यो.यांनी अदा केलेले 
वीजपयवे ण शु क र. .१३,३५०/- (र. .तेरा हजार तीनशे 
प नास) द.१३/१२/१२ रोजी रोख अदा करणेत आलेने सदर 
र कम उपअिभयंता यांना परतावा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक - ९) मु यलेखाप र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी 
रजा मंजुर कामी सादर केले या वनंती अजानुसार तावा सोबतचे 
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प  ‘अ’ म ये दश वले माणे रजा मंजूर स मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक - १०) १ ए ल २०१३ पासून महारा  नॉलेज काप रेशन िल.मी. यांनी 
MS/CIT संगणक िश ण फ  बाबत तावात नमुद माणे िन त 
केलेले सुधा रत धोरण वका न या माणे कायवाह  करणेस 
तसेच यापुढे लाभाथ  सं येनुसार महारा  नॉलेज काप रेशन िल.मी. 
यांना िश ण फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक - ११) औ ोिगक िश ण सं था, मोरवाड  येथे िनदेशक पदावर 
ता पुर या व पात एक त मानधनावर नेमणूक देणेकामी 

तावात नमुद (अनु. .१ ते ९) कमचा-यांना मा.उ च यायालय 
यां या आदेशास अधीन राहन व माू .कायदा स लागार यां या 
अिभ ायानुसार द.१७/५/१३ रोजी एक दवस सेवाखंड देवून 
द.१८/५/१३ ते द.१७/११/१३ पयत सहा म हने कालावधीक रता 
र. .८,०००/- एक त मानधनावर हंगामी िनयु  देणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक - १२) मनपा या आरो य वभागामाफत घनकचरा यव थापन िनयम 
२००० नुसार JNNURM क पा अंतगत अ व ड भाग 
काय े ातील घरोघरचा कचरा मनपा या वाहनामाफत गोळा क न 
टाकणेकामी िन.नो. .४/१२-१३ देशपातळ वर िस द क न 
कामाचे दर माग वणेत आलेले असून सदरची िन वदा मे.महारा  
टाई स व टाई स ऑफ इं डया यांचे देशपातळ वर ल िस द 
कामाची र. .१,८९,५५२/- (र. .एक लाख एकोणन वद हजार 
पाचशे बाव न) तातड ने खच करणेत आलेली अस याने यास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक - १३) िचखली मै.शु.क. येथील उ चदाब उप कर वा हनी बदलून भूिमगत 
केबल टाकणे या कामापोट  म.रा. व. व.कं.यांना उपअिभयंता ( व), 
भु.ग.यो.यांनी अदा केलेले वीजपयवे ण शु क र. .१३,९१०/- 
अिधक ोसेिसंग फ  १,०००/- असे एकूण र. .१४,९१०/- (र. . 
चौदा हजार नऊशे दहा) अदा करणेत आलेने सदर र कम 
उपअिभयंता यांना परतावा करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 
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वषय मांक - १४) कासारवाड  मै.शु.क. येथील उ चदाब उप कर वा हनी बदलून 
भूिमगत केबल टाकणे या कामापोट  म.रा. व. व.कं.यांना 
उपअिभयंता ( व), भु.ग.यो.यांनी अदा केलेले वीजपयवे ण शु क 
र. .१४,७२०/- अिधक ोसेिसंग फ  १,०००/- असे एकूण र. . 
१५,७२०/- (र. .पंधरा हजार सातशे वीस) अदा करणेत आलेने 
सदर र कम उपअिभयंता यांना परतावा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक - १५) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .५/२०१२-१३ मधील 
अ. .१ अ वये, अ भाग कायालयाचे काय े ामधील भाग .१४ 
व १७ कंुड वरह त वॉड योजनेअंतगत घरोघरचा कचरा अलगीकरण 
क न गोळा करणे व वॉडातील कचरा उचलणे व व हेवाट लावणे 
कामी वाहने भा याने घेणेकामी मे.भगवंत क शन या 
ठेकेदाराची िन वदा ती दन २ वाहने ४ खेपांचा मोशी कचरा डेपो 
पयतचा दर र. .७,४००/- (र. .सात हजार चारशे) हा दर सवात 
कमी अस याने सदरची िन वदा वकारणेस व यां याबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.(िन वदा र. .४१,८१,०००/-) 

 

वषय मांक - १६) नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा 
मंजुर कामी सादर केले या वनंती अजानुसार तावा सोबतचे 
प  ‘अ’ म ये दश वले माणे रजा मंजूर स मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक - १७) मंुबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील कलम ८८, 
ह (दोन) या तरतुद नुसार मोटार वाहन अपघात दावा मांक 
७८०/११ म ये याजासह नुकसान भरपाई र. .२,४४,४४७/- 
आ ण दावा मांक ७८१/११ म ये याजासह नुकसान भरपाई र. . 
५,५४,००६/- महापािलका िनधीतून अदा करणे आव यक असून 
सदर नुकसान भरपाई देणेकामी मे. यायािधकरणाने दा याचे 
तारखेपासून ितवष  ६ % दराने याज देणेचा िनणय द याने 
र कम लवकरात लवकर अदा करणे आव यक अस याने सदरची 
नुकसान भरपाई अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक - १८) मनपाचे आरो य वभागासाठ  फन झोन (सोड यम सॉ ट) व 
िनमटे स हबल ला ह साईड खरेद कामी ई.िन.सु. .२६/१३-१२/१३ 
अ वये लघु म िन वदाकार मे.डॉ फन से स कॉप रेशन क याण 
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यांचे उ  दो ह  औषधांचे एकूण दर र. .७,०९,५००/- वकृत 
क न व करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत केलेला अस याने 

तुतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक - १९) डॉ. दपक गंगाधर पखाले, डॉ. मोद आनंदराव पाथरे व डॉ.शिशकांत 
दनेश सोनावणे (सी.एम.ओ., वाय.सी.एम.एच.) या रजा राखीव 
वै क य अिधकार  यांना द.४/२/१३ पासून मुदतवाढ देणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक - २०) द.११/४/१३ ते द.१४/४/१३ या कालावधीत पंपर  येथे तावात 
नमुद माणे महा मा फुले व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंती 
महो सव थेट प दतीने आयोजनाकामी येणा-या य  खचास 
काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 (अपे त खच र. .१५,२४,५००/-) 
 

वषय मांक - २१) डॉ. ी.उदय टेकाळे, सहा यक आयु , शासन वभाग यांना मनपा 
तफ िनवास थानाची यव था करणे आव यक असलेने सौ.सुचेता 
संजय इनामदार यांची सदिनका बी-१४, को हनुर लािसक मावल, 
िनगड  ािधकरण, पुणे-४४. येथील े  ८४९ चौ.फुटाची सदिनका 
मा.उपसंचालक, नगररचना वभाग यांनी िन त केलेले मािसक 
भाडेदर र. .१५/- ित चौ.फुट (मनपा/शासन करां यित र ) 
माणे ितमहा मािसक भाडे र. .१२,७३५/- वापर द.१/४/१३ 

पासून मनपा सेवेत ितिनयु वर असेपयत घरमालक यांना अदा 
करणेस व करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक - २२) मे.औ ोिगक यायालयाचे जैसे थे चे आदेश अस याने 
यायालयीन दावा दाखल असले या ७ जीवर क द.१/८/२००५ 

पासून आजतागायत तलावावर काम कर त आहे. तसेच 
द.२८/२/१३ अखेर पयत चे खचास मा. थायी सिमतीची मा यता 
घेतली आहे. यापुढ ल ६ म हने कालावधीचे हणजेच द.१/३/१३ 
ते ३१/८/१३ अखेर कालावधी कर ता र. .७,०००/- ितमहा ती 
जीवर क माणे मानधन अदा करावे लागणार अस याने मानधन 
अदायगी चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक - २३) वायसीएम तसेच इतर णालय व दवाखाने या ठकाणी कायरत 
दंतश य िच क सक यांना शै णक अहता, अनुभव व कामकाजाचे 
व प ल ात घेता तावात नमुद केलेनुसार मानधन अदा 
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करणेस तसेच तावात नमुद केले या पा ते मिधल २ पदे 
वृ प ाम ये जाह रात िस द क न उमेदवारांना मौ खक मुलाखती 
(Walk In Interview) प दतीने िनवड करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक - २४) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .१५/२०१२-१३ मधील 
अ. .१ अ वये, ब भागांतगत फेज २ लॉक मु य र यावर ल 
उजा बचत कर याक रता LED फट ंग बस वणे व अनुषंिगक कामे 
करणेकामी मे.िनशांत इले क स (िन.र. .८९,९०,३५६/- [र. . 
एकोणन वद लाख न वद हजार तीनशे छप न] पे ा ३३.०० % 

कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक - २५) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .१५/२०१२-१३ मधील 
अ. .३ अ वये, थेरगांव उप वभागातील न याने होणा-या र यावर 
दवाब ी यव था करणेकामी मे. ह .पी.जी.इले क स ा.िल. 
(िन.र. .४९,६३,९०८/- [र. .एकोणप नास लाख ेस  हजार नऊशे 
आठ] पे ा ३०.५६ % कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक - २६) ी.कावळे याची उ च िश णासाठ  एकूण २४ म हने अ यन रजा 
महारा  नागर  सेवा (रजा) िनयम १९८१ मधील करण ७ नुसार 
मंजूर करणेस व यांचेकडून महारा  नागर  सेवा (रजा) िनयम 
१९८१ मधील व हत नमु यात र. .१००/- चे टॅ प पेपरवर 
बंधप  िलहन घेऊन य  उ च िश ण कालावधीची अ यन रजा ू
मंजूर करणेस व ी.कावळे यांना अ यन रजा कालावधीत महारा  
नागर  सेवा (वेतन) िनयमातील तरतूद नुसार वेतन अदा करणेस, 
उ च िश णाक रता जाणे व येणेचा एक वेळचा रे वेचा वास खच 
अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक - २७) ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) 
अ वये लेखाप र ण वभागातील द.११.२.१३ ते १७.२.१३ अखेर 
संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी . 
मुलेप/१/का व/६००/२०१२ द.४.४.१३ अ वये पाठ वलेला 
सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 
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वषय मांक - २८) ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) 
अ वये लेखाप र ण वभागातील द.१८.२.१३ ते २४.२.१३ अखेर 
संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी . 
मुलेप/१/का व/६०१/२०१२ द.४.४.१३ अ वये पाठ वलेला 
सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक - २९) ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) 
अ वये लेखाप र ण वभागातील द.२५.२.१३ ते ३.३.१३ अखेर 
संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी . 
मुलेप/१/का व/६०२/२०१२ द.४.४.१३ अ वये पाठ वलेला 
सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक - ३०) ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) 
अ वये लेखाप र ण वभागातील द.४.३.१३ ते १०.३.१३ अखेर 
संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी . 
मुलेप/१/का व/६०३/२०१२ द.४.४.१३ अ वये पाठ वलेला 
सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक - ३१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१२-१३ मधील 
अ. .३७ अ वये, वॉड .८१ म ये पंपर  काळेवाड  पुलापासून ते 
साई इन ले ह पयत १८ मी.ड .पी.र याचे बी.सी.प दतीने 
डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .२३,३४,१९३/- 
[र. .तेवीस लाख चौतीस हजार एकशे या नव] पे ा १७.६० % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२०,१९,५४४/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, 
लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत 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 राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक  - ३२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१२-१३ मधील 
अ. .२८ अ वये, भाग .७६ मधील हॅपी थॉटस ते वमल गाडन 
१२ मी.ड .पी.र याचे डांबर करण करणे व फुटपाथ करणेकामी 
मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .२२,४०,८९६/- [र. .बावीस लाख 
चाळ स हजार आठशे शहा नव] पे ा १७.६० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१९,३८,८२३/- पयत काम 
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क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या 
ित ह  मटे रयल या िनधा रत 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 राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक  - ३३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१२-१३ मधील 
अ. .३३ अ वये, भाग .९८ सुदशननगर काशीद पाक व इतर 
भागातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .२१,१०,१७७/- [र. .एकवीस लाख दहा 
हजार एकशे स याह र] पे ा १७.६० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१८,२५,७२५/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  
मटे रयल या िनधा रत 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 राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक  - ३४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१२-१३ मधील 
अ. .४० अ वये, भाग .९८ मधील र ते हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .२३,३४,२६७/- 
[र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पे ा १७.६० % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२०,१९,६०८/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, 
लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत 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 राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक  - ३५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१२-१३ मधील 
अ. .२० अ वये, भाग .९८ सुदशननगर भागातील र ते 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी म.ेएच.सी.कटार या 
(िन.र. .१३,०७,१९०/- [र. .तेरा लाख सात हजार एकशे न वद] 
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पे ा १७.६० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
११,३०,९८१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत 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 राहन यांचेबरोू बर करारनामा क न घेणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 
नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/८/का व/४३९/२०१३ 

दनांक - ०५/०४/२०१३ 
 
 
 

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

कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


