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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/६०३/२०१३ 
दनांक -  ३०/०५/२०१३ 

 
ित, 

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

 
वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
 दनांक  ४/६/२०१३ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 
महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
मंगळवार, दनांक ४/६/२०१३ 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 - ६३ 

दनांक - ४.६.२०१३         वेळ -  दपार  ु ३.00 वाजता 
 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
मंगळवार, दनांक ४/६/२०१३ रोजी दपार  ु ३.00 वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. 
सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

 दनांक २८/५/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक-६२) 
सभावृ ांत कायम करणे. 

 

वषय . १) मनपाचे दवाखाने/ णालयासाठ  आव यक असणा-या औषधे/सा ह य 
खरेद कामी दोन वषाक रता माग वणेत आले या ई िन वदा . 
२३/२०११-१२ मधील (Allopathic Medicine Purchase 23/1, Surgical Item 

Purchase 23/2, Ayurvedic Mediciene Purchase 23/3, Dental Item Purchase 

23/4, Homeopathic Medicine Purchase 23/5)  िन वदा ा  लघु म 
दरानुसार लघु म िन वदा धारकाकडुन सन २०१३-२०१४ या आिथक 
वषा करता मंजुर दरानुसार औषधे /सा ह य खरेद कामी २ कोट  पये 
इतके खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

   ( दनांक ४/६/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे ) 
 

वषय . २) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील अ. .५५ 
अ वये, काळेवाड  वॉड .७८ तापक रनगर म ये इंटरलॉक ंग लॉक 
बस वणे, पावसाळ  गटर करणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.एस.ड .द डकर (िन.र. .१८,६६,२३०/- [र. .अठरा लाख सहास  हजार 
दोनशे तीस] पे ा २१.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१५,३८,२४०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 

डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  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. 

            ( दनांक ४/६/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे ) 
 

वषय . ३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१२-१३ मधील अ. .३ 
अ वये, भाग .९४ कत नगर व इतर भागात पे ह ंग लॉक 
बस वणेकामी मे.के.पी.क शन (िन.र. .१८,६७,४१४/- [र. .अठरा लाख 
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सदस  हजार चारशे चौदाु ] पे ा ३०.३० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .१३,६६,६६७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माणे बाजारभावानुसार 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. 

 ( दनांक ४/६/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय . ४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१२-१३ मधील अ. .२५ 
अ वये, भाग .८७ वाकड गावठाण येथे भुमकरव ती, वनोदेव ती व 
प रसराम ये पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.के.पी. क शन 
(िन.र. .२३,३३,८९८/- [र. .तेवीस लाख तेहतीस हजार आठशे 
अ या नव] पे ा ३२.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१६,४२,१४२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 

बाजारभावानुसार 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. 

            ( दनांक ४/६/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे ) 
 

वषय .५) मनपाचे दवाखाना/ णालयात १० Data Entry Operator २ म हने 
कालावधीसाठ  पुर वणेकामी मे.शुभम उ ोग यांनी सादर केलेला दर ित 
कमचार  ित म हना र. .७,६६३/- वकृतीस व यानुसार २ म हने 
कालावधीसाठ  येणारा खच र. .१,५३,२६०/- चे खचास व मे.शुभम उ ोग 
यां याशी करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

            ( दनांक ४/६/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे ) 
 

वषय .६) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .५/१८/२०१२-१३ मधील 
अ. .१८ अ वये, मशुके व उदंचनगृहे या ठकाणी आव यकतेनुसार इनलेट 
चबरक रता मेकॅिनकल न बस वणेकामी मे.एस.एस.बी.इं ज.अँ ड े डंग 
कं.(िन.र. .४५,७०,५६४/- [र. . पंचेचाळ स लाख स र हजार पाचशे 
चौस ] पे ा २५.०० % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराकडून 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

            ( दनांक ४/६/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे ) 
 

वषय .७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .६/४२/२०१२-१३ मधील 
अ. .३८ अ वये, पेठ .२३ िनगड  येथील जलशु द करण क ाचे यां क  
व तां क  वषयक देखभाल द ती करणेकामी मेु .युिनक ेडस 
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(िन.र. .४१,१४,९७०/- [र. .ए केचाळ स लाख चौदा हजार नऊशे स र] 
पे ा ११.९६ % कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

            ( दनांक ४/६/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे ) 
 

वषय . ८) थाप य ब भाग/मु यालय या वभागातील भाग .१८ कवळे मधील 
कामांचे सन २०१३-१४ चे अंदाजप कातील उपल ध तरतुद  म ये तावात 
नमुद के या माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 (र. .५५,००,०००/- वाढ/घट) 
 ( दनांक ४/६/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे ) 
 

वषय . ९) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .२८ अ वये, 
िचंचवड उप वभागात न याने होणा-या इमारतीचे व ुत वषयक कामे 
करणेकामी मे. व प इले क स (िन.र. . १४,२६,०५१/- [र. .चौदा लाख 
स वीस हजार ए काव न] पे ा २९.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 

वषय .१०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१२-१३ मधील अ. .१९ 
अ वये, थेरगांव वॉड .८३ म ये स.नं.९ येथे क प वषयक कामे 
करणेकामी मे.िशवकुमार क शन (िन.र. . ४६,४३,७१६/- 
[र. .शेहेचाळ स लाख ेचाळ स हजार सातशे सोळा] पे ा २०.०९ % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . ३८,९६,३३३/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार 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 घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .११) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील अ. .६ 
अ वये, काळेवाड  वॉड .७९ म ये बंद पाईप पावसाळ  गटर करणे, 
इंटरलॉक ंग लॉक बस वणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.आर.एम.इंटर ायजेस (िन.र. .२३,८९,६३१/- [र. .तेवीस लाख 
एकोणन वद हजार सहाशे एकतीस] पे ा २६.०६% कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. . १८,५५,२३८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट  माणे बाजारभावानुसार 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 ू
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यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 

वषय .१२) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स अ वये, िचखली नसर  या 
ठकाणी मनपा ने पुर वले या १० x १६ व ५ x ७ पश या म ये शेडम ये 
माती भ न ५० ते १०० मीटर असणा-या बेडम ये यव थत लावुन 
देणेकामी मे. यांका ए टंर ायजेस (िन.र. .७,०७,१७६/- [र. .सात लाख 
सात हजार एकशे शहा र] पे ा १८.६६ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 

वषय .१३) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स अ वये, िचखली गायरान व 
नसर  प रसरातील वृ ारोपण देखभाल वकास करणे कामी मे. ज हाळा 
म हला वकास ित ान (िन.र. .८,०७,१००/- [र. .आठ लाख सात हजार 
शंभर] पे ा १७.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय .१४) मनपा या यशवंतराव च हाण मृती णालयात तसेच तालेरा णालयात 
तावात नमदु त  वै क य अिधकार  कायरत असून मा.आयु  

यांचेकड ल आदेशा वये त  वै क य अिधका-यांना र. . ३५,०००/- ते 
६०,०००/- पयत मानधन अदा करणेस मा यता देणेत आलेली असून याच 
धत वर सदर त  वै क य     अिधका-यांनी मानधनवाढ बाबत वेळोवेळ  
वनंती अज क न जा तीतजा त चांगली णसेवा देऊन वेळेचे बंधन 
पाळणेकामी हमीप  सादर केलेले अस याने सदर त  वै क य अिधका-
यांची शै णक पा ता व अनुभव वचारात घेता यांना यांचे नांवापुढे 

तावात दश वले माणे मानधनवाढ करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 

वषय .१५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२९/२०१२-१३ मधील अ. .४ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड भागाम ये वृ ारोपणासाठ  
ख डे व पोयटामाती भरणेकामी मे.देव क शन (िन.र. .१४,३९,६३३/- 
[र. .चौदा लाख एकोणचाळ स हजार सहाशे तेहतीस] पे ा १६.३६ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,६४,३१४/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार 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. 
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वषय .१६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/२०१२-१३ मधील अ. .२२ 
अ वये, वॉड ६२ म ये आरो य कमचा-यासाठ  कोठ  बांधणेकामी 
मे.आर. ह .उमाप (िन.र. .१४,९३,९२१/- [र. .चौदा लाख या नव हजार 
नऊशे एकवीस] पे ा १४.१० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१३,४७,४४२/- 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 
राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे ू
अवलोकन करणे. 

 

वषय .१७) मनपा ह तील जु या इमारतीचे संर णा मक प रिन र ण कर यासाठ  
बांधकाम अिभयंते न दणीकृत कर याबाबत जाह र सुचना ह  मा य ताव 
व ा  वशेष रोटेशन नुसार दै.सकाळ व लोकमत व महारा  टाई स या 
वृ प ात िस द करणेकामी र. . १,५६,०७८/- इतका खच येणार असून 

य  जाह रात िस द  नंतर खचात वाढ/घट झा यास य  होणा-या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय .१८)  महारा  जीवन ािधकरण यांनी िनदिशत केलेनुसार शहरातील नद , नाले, 
घनकचरा, हवा, वनी व जिमनी या दषणा संबधी पयावरण वषयक ु
रासायिनक चाच या/तपास या मनपा या भोसर  येथील ोथ लॅब या 
ठकाणी असले या शहरातील एकमेव शासनमा यता ा  
(MOEF/CPCB/NABL) असणा-या म.ेअविनरा बायोटेक ा.िल. यांचेकडून 
शासनमा य दराने ०३ वष कालावधीक रता क न घेणेस तसेच यासाठ  
शासना या दरानुसार येणारा य  खच वा षक सुमारे र. .१९,८३,२१०/- 
अदा करणेचे काम करारनामा क न यांचेकडून क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय .१९) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .२९ अ वये, 
वॉड .२९ अंतगत जी.आय.ऑ टोगोनल पोल उभारणी क न दवाब ी 
यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी मे.अँ प इले क स 
(िन.र. .१४,९९,९१२/- [र. .चौदा लाख न या नव हजार नऊशे बारा] पे ा 
३२.२० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .२०) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .५६ अ वये, 
वॉड .३२ अंतगत जी.आय.ऑ टोगोनल पोल उभारणी क न दवाब ी 
यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी मे.ओंकार इं जिनअ रंग 
(िन.र. .१४,९९,९१२/- [र. .चौदा लाख न या नव हजार नऊशे बारा] पे ा 
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३९.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .२१) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .४२ अ वये, 
मंुबई पुणे महामागावर ल दापोड  ते नािशकफाटा पयत द यांचे देखभाल 
द ती करणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी मेु .िनशांत इले क स 
(िन.र. .२२,८३,६९३/- [र. .बावीस लाख याऐंशी हजार सहाशे या नव] 
पे ा ३०.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .२२) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .६२ अ वये, 
भाग .५२ ताथवडे पुनावळे मिधल दवाब ी यव थेची देखभाल द ती ु

करणेकामी मे.अवधुत इले कल लाई स अ ड स हसेस 
(िन.र. .१४,२७,१२१/- [र. .चौदा लाख स ावीस हजार एकशे एकवीस] पे ा 
४१.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .२३) मनपाचे औ ोिगक िश ण सं था, मोरवाड  व औ ोिगक िश ण सं था, 
(मुलींची), कासारवाड  येथील मानधन त वावर कायरत असणा-या िनदेशक 
पदावर ल कमचा-यांनी मािसक मानधन र. .१५,०००/- िमळणेची मागणी 
केलेनुसार दो ह  सं थेतील मानधन त वावर कायरत असणा-या कमचा-
यांना र. .१५,०००/- दरमहा एक त मानधन देणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय .२४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G4B/06/194/२०११-१२ मधील 
अ. .२० अ वये, वॉड .२२ मिधल फुटपाथ, गटर पे हंग लॉक इ.द ती ु
करणेकामी मे.शुभ ी क शन (िन.र. . २३,०३,४९४/- [र. .तेवीस 
लाख तीन हजार चारशे चौ-या नव] पे ा २३.२७ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . १८,५५,८४४/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 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 .२५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G4B/06/194/२०११-१२ मधील 
अ. .१८७ अ वये, वॉड .९ बो-हाडेवाड  म ये नागे र गणेशपाक, 
गायकवाड व ती इ.भागात थाप य वषयक सुधारणा करणेकामी मे. जतेश 
एंटर ायजेस (िन.र. .२४,९५,४४७/- [र. . चोवीस लाख पं या नव हजार 
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चारशे स ेचाळ स] पे ा १६.३६ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .२१,९१,५५१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माणे भाववाढ कलमानुसार 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 .२६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G4B/25/59/२०११-१२ मधील 

अ. .४५ अ वये, वॉड .१८ गवळ नगर स.नं.२०९ मधील नाला वकसीत 
करणेकामी मे.शुभ ी क शन (िन.र. . २३,१९,७८९/- [र. .तेवीस 
लाख एकोणीस हजार सातशे एकोणन वद] पे ा २७.५१ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१७,६५,६९५/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 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 .२७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G4B/25/59/२०११-१२ मधील 
अ. .०३ अ वये, वॉड .२१ मिधल ना याची द ती करणे कामी ु
मे.शुभ ी क शन (िन.र. .२४,७८,४०७/- [र. .चोवीस लाख 
अ याह र हजार चारशे सात] पे ा २८.४१ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१८,६३,००६/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 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 .२८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G4B/25/59/२०११-१२ मधील 
अ. .४९ अ वये, भोसर  वॉड .२२ मधील रामनगर  जवळ ल ना याचे 
बांधकाम करणेकामी मे.शुभ ी क शन (िन.र. .२३,६५,५०३/- 
[र. .तेवीस लाख पास  हजार पाचशे तीन] पे ा २७.५१ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . १८,००,४९०/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 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 
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अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे ू
अवलोकन करणे. 

 

वषय .२९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G4B/25/59/२०११-१२ मधील 
अ. .१० अ वये, वॉड .१६ रामनगर  मधील सावंतनगर, महादेवनगर 
शेजार ल नाला द ती क न ह  शेप करणेकामी मेु .शुभ ी क शन 
(िन.र. .२३,३३,५३४/- [र. .तेवीस लाख तेहतीस हजार पाचशे चौतीस] 
पे ा ३१.६५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१६,७४,७१९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 

डांबर , िसमट, लोखंड या तीनह  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 .३०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G4B/06/194/२०११-१२ मधील 
अ. .१४६ अ वये, वॉड .१३ दघी येथील स.नं.१९ म ये ले ाऊंड व 
इतर सुधारणा करणेकामी मे. ह.ए.झ बाडे (िन.र. . २४,९९,१४५/- 
[र. .चोवीस लाख न या नव हजार एकशे पंचेचाळ स] पे ा १२.०७ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२३,०७,३७३/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 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. 

 
 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८.नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/६०३/२०१३ 
दनांक -  ३०/०५/२०१३ 

 

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

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


