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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/ ६४३ /२०१३ 
दनांक -  १४/०६/२०१३ 

 
ित, 

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

 
वषय- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
 दनांक  १८/६/२०१३ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 
महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
मंगळवार, दनांक १८/६/२०१३ 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-६५ 

 
दनांक- १८.६.२०१३         वेळ-  दपार  ु ३.00 वाजता 
 

 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
मंगळवार, दनांक १८/६/२०१३ रोजी दपार  ु ३.00 वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. 
सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
 

 

वषय .१) 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 १८/६/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
 

वषय . २) ी. शांत यंबक अर यक ले सेवािनवृ  लेखािधकार  यांना बँक ताळमेळ 
कामकाजाक रता द.२४/४/२०१३ पासून द.२३/१०/२०१३ अखेर ६ 
म ह यांक रता र. .२५,०००/- मानधनावर िनयु  देणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय .३) मनपा या पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .मु यालय/५/१८/ 
२०१२-१३ मधील अ. .४ अ वये, पं.िचं.मनपातील मैलाशु द करण क ां या 
िसमािभंतीची उंची वाढवणे व अनुषंिगक थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.एच.एम.क शन (िन.र. .९,३२,७६५/- [र. .नऊ लाख ब ीस हजार 
सातशे पास ] पे ा १०.८० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड यांचे 
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 ू कामाचे 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय . ४) मनपा या जनतासंपक वभागामाफत आयो जत काय मांचे तसेच व वध 
वभागाकड ल अित मण कारवाई, स ह इ.चे हड ओ शु टंग क न 
घे यात आलेले आहे. सदरचे कामकाज मे.रामा हजन, थेरगांव, मे.शािलनी 
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फोटो टु डओ, काळेवाड  व मे. मुत  फोटो टु डओ अ ड हड ओ 
हजन, भोसर  यांचेकडून जु या दराने थेट प दतीने क न घे यात आले 

असून याकामी एक त र. .६७,२००/- (र. .सदस  हजार दोनशेु ) इतका 
खच झाला असून यास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय . ५)मनपा या पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल तावानुसार ादेिशक 
अिधकार , महारा  दषण िनयं ण मंडळु , पुणे (Regional Officer, 

Maharashtra Pollution Control Board, Pune) यांना र. . ३,००,०००/- 
(र. .तीन लाख) अदा करावयास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय . ६) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .११/१२-१३ मधील अ. .४ अ वये, 
दघी . .३१ मधील िनयो जत र यावर काश यव था करणेकामी 
मे.एम.बी.इले क अँड कंपनी (िन.र. .२३,८०,९५२/- [र. .तेवीस लाख 
ऐंशी हजार नऊशे बाव न] पे ा ३७.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 

वषय . ७) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .११/१२-१३ मधील अ. .५ अ वये, 
बोपखेल गावठाणातील र यावर ल ट लाईटचे पोल बदलणे व इतर 
व ुत वषयक कामे करणेकामी मे. एम.बी. इले क अँड कंपनी 
(िन.र. .२३,८०,९५२/- [र. .तेवीस लाख ऐंशी हजार नऊशे बाव न] पे ा 
३७.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय . ८) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .११/१२-१३ मधील अ. .२ अ वये, 
च-होली . .७ मधील न याने तयार होणा-या र यावर काश यव था 
करणेकामी मे. वामीकृपा इले क स (िन.र. . २०,०४,४९१/- [र. .वीस 
लाख चार हजार चारशे ए या नव] पे ा ३२.०९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 

वषय .९) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .११/१२-१३ मधील अ. .१३ अ वये, 
मनपाभवन मधील म.फुले नगर, बालाजीनगर मधील र यावर ल 

टलाईटचे पोल बदलणेकामी मे.इले ो मॅकेिन स 
(िन.र. .२२,८५,६९५/- [र. .बावीस लाख पं याऐंशी हजार सहाशे 
पं या नव] पे ा २३.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .१०) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१२-१३ मधील अ. .११ 
अ वये, पंपर  वाघेरे भाग .७३ व ७४ मनपा या सां कृितक व इतर 
काय मासाठ  मंडप व आसन यव था करणे कामी मे.हष एंटर ायझेस 
(िन.र. .८,४०,३३६/- [र. .आठ लाख चाळ स हजार तीनशे छ ीस] पे ा 
सु.दर १४.४५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .११) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१२-१३ मधील अ. .६ 
अ वये, भाग .८८ येथे ठक ठकाणी र याचे चरांची द ती करणेकामी ु
मे.समथ एंटर ायझेस (िन.र. .८,३९,८९५/- [र. .आठ लाख एकोणचाळ स 
हजार आठशे पं या नव] पे ा ३४.००% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .१२) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१२-१३ मधील अ. .४ 
अ वये, थेरगांव वॉड .८५ मधील ठक ठकाणी थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.समथ एंटर ायझेस (िन.र. . ८,४०,०४०/- [र. .आठ लाख 
चाळ स हजार चाळ स] पे ा ३५.००% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .१३) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .११/१२-१३ मधील अ. .१२ अ वये, 
मनपा भवन . .३६ लांडेवाड  मधील र यावर ल टलाईटच े पोल 
बदलणेकामी मे.एस. पॅझम (िन.र. . २२,८५,६९५/- [र. .बावीस लाख 
पं याऐंशी हजार सहाशे पं या नव] पे ा २०.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 

वषय .१४) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१२-१३ मधील अ. .८ 
अ वये, काळेवाड  वॉड .७९ योतीबानगर म ये र ता खोदाईचे चर 
भरणेकामी मे.िशवकुमार क शन (िन.र. . ८,४०,३०९/- [र. .आठ 
लाख चाळ स हजार तीनशे नऊ] पे ा ३१.९६% कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 

वषय .१५) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .११/१२-१३ मधील अ. .१ अ वये, 
भोसर  उप वभागातील मु य र यावर एल.ई.ड . फड ंग बस वणेकामी 
मे.एस. पॅझम (िन.र. .२४,८५,३७४/- [र. .चोवीस लाख पं याऐंशी हजार 
तीनशे चौ-याह र] पे ा २७.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .१६) मु यलेखाप र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी 
सादर केले या वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  ‘अ’ म ये 
दश वले माणे रजा मंजूर स मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय .१७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/२०१२-१३ मधील अ. .४ 
अ वये, भाग .३२ संत तुकारामनगर मधील अ नशामक दल इमारतीचे 
व तार करण (शेड) व इतर थाप य वषयक द तीची कामे करणेकामीु  
मे. ी कं शन (िन.र. . २४,४०,८९०/- [र. .चोवीस लाख चाळ स 
हजार आठशे न वद] पे ा १५.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. . २१,५३,१२१/- 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 ू कामाचे आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .१८) मनपा या वै क य वभागाकड ल तावानुसार APCRICON 2013 चे पुणे 
येथील प रसंवादास ( द.६ व ७ जुलै, २०१३) १५ वै क य अिधकार  यांना 
उप थत राह यास व होणा-या र. .१,४५,०००/- चे खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

  
 

वषय .१९) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) अ वये 
लेखाप र ण वभागाकड ल माहे मे २०१३ मधील अ यावत एकूण 
कामकाज वषयक गोषवारा अहवाल अवलोकन करणे. 

 

वषय .२०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G4B/38/36/२०११-१२ मधील 
अ. .७ अ वये, वॉड .१०० (न वन भाग . ६३) म ये आर ण .२३ 
म ये मंडई कर ता गाळे बांधणेकामी मे.अ पाक स ार शेख (िन.र. . 
१८,६७,४१३/- [र. .अठरा लाख सदस  हजार चारशे तेराु ] पे ा ७.५५ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . १८,१२,७४४/- 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 ू कामाचे 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय .२१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G4B/25/59/२०११-१२ मधील 
अ. .६ अ वये, दापोड  वॉड .१०२ (न वन भाग .६२)  म ये 
आनंदवन येथे उव रत नाला बांधणेकामी म.ेशुभ ी क शन (िन.र. . 
२३,१३,६३४/- [र. .तेवीस लाख तेरा हजार सहाशे चौतीस] पे ा २३.७३ 
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% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . १८,५२,८३९/- 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 ू कामाचे 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .२२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G4B/25/59/२०११-१२ मधील 
अ. .५१ अ वये, वॉड .२८ मधील डा बोिधनी शाळेची रंगरंगोट  
करणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.संजय कॉ टर 
(िन.र. .१८,६७,४९४/- [र. .अठरा लाख सदस  हु जार चारशे चौ-या नव] 
पे ा १६.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१६,२७,७१७/- 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 कामाचे आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 

वषय .२३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G4B/25/२०११-१२ मधील 
अ. .३१ अ वये, वॉड .२७ (न वन भाग . ३८)  मधील ना याचे 
द तीची व ु बेड ंगचे काम करणेकामी म.ेभालेराव क शन 
(िन.र. .२३,२९,९७३/- [र. .तेवीस लाख एकोणतीस हजार नऊशे याह र] 
पे ा ३१.३१% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१६,८०,४८१/- 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 कामाचे आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 

वषय .२४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G2/22/14/२०११-१२ मधील 
अ. .११ अ वये, वॉड .११(न वन भाग . ७)  वडमुखवाड  येथील 
ट ड आर चे बद यात मनपा या ता यात आले या वकास आराख यातील 
र ते वकसीत करणेकामी मे.नाणेकर अ ड असोिसए स (िन.र. . 
२४,९९,०४१/- [र. .चोवीस लाख न या नव हजार ए केचाळ स] पे ा 
२०.७७ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
२०,७८,९८९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
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कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा ू
क न कामाचे आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .२५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G३/12/11/२०११-१२ मधील 
अ. .१० अ वये, वॉड .९९(न वन भाग . ६२)  मधील गावठाण 
भागातील व उव रत ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणे व करकोळ द तीची ु
कामे करणेकामी मे.एच.एम.क शन (िन.र. .२२,४०,८९८/- [र. . 
बावीस लाख चाळ स हजार आठशे अ या नव] पे ा २५.१० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१७,६२,३५४/- 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 ू कामाचे आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .२६)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G4B/25/59/२०११-१२ मधील 
अ. .१२ अ वये, वॉड .१०५(न वन भाग . ६४)  बोपखेल गावठाण, 
रामनगर, गणेशनगर व प रसर येथील गटर, कॉ ट पे ह ंग लॉक कामे 
करणे व देखभाल द तीची कामे करणेकामी मेु . ी कं शन 
(िन.र. .१८,६७,२६२/- [र. .अठरा लाख सदस  हजार दोनशे बासु ] पे ा 
२१.६० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१५,३७,१३०/- 
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 कामाचे आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .२७)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G4B/25/59/२०११-१२ मधील 
अ. .८ अ वये, वॉड .१०५(न वन भाग . ६४)  बोपखेल मधील पंपर  
िचंचवड मनपा या शाळेसाठ  सव िश ण अिभयाना अंतगत देखभाल 
द ती व अनुषंिगक थाप य वषयक कामे करणेकामी मेु . ी 
क शन (िन.र. .२३,३४,२४२/- [र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे 
बेचाळ स] पे ा १३.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२१,२०,०७५/- 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 ू
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करारनामा क न कामाचे आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 

वषय .२८)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G4B/25/59/२०११-१२ मधील 
अ. .१९ अ वये, वॉड .२१ मधील गटर, लॉक, चबर इ. ची द तीु  
करणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर (िन.र. .२४,४३,०९६/- [र. .चोवीस लाख 
ेचाळ स हजार शहा णव ] पे ा २७.७७ % कमी) या ठेकेदाराकडून 

िन वदा मंजूर दराने र. .१८,५२,८८०/- 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 कामाचे आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 
 

वषय .२९)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G२/२२/१४/२०११-१२ मधील 
अ. .५ अ वये, क भागातील व वध ठकाण या र याम ये स हस 
लाईन टाक यानंतर र ते द ती करणेकामीु  मे.जे.जी.नाणेकर 
(िन.र. .२४,९९,९७६/- [र. .चोवीस लाख न या णव हजार नऊशे शहा र 
] पे ा २.०० % जा त) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२५,४९,९७५/- 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 कामाचे आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 

वषय .३०)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G४B/१४/३९/२०११-१२ मधील 
अ. .३ अ वये, वॉड .३० न वन भाग .३८  नेह ननगर येथील 
मशानभुमी, मु लम दफनभुमी व िलंगायत दफनभुमी मधील थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.अ य क शन (िन.र. .२३,३३,५१६/- 
[र. .तेवीस लाख तेहतीस हजार पाचशे सोळा ] पे ा २७.७७ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१७,६९,७७४/- 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 ू कामाचे आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .३१)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G४B/१४/३९/२०११-१२ मधील 
अ. .११ अ वये, वॉड .१०२ न वन भाग .६२ दापोड  मधील  थाप य 
वषयक करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे.सुयोग क शन 
(िन.र. .२२,२२,३८०/- [र. .बावीस लाख बावीस हजार तीनशे ऐंशी ] पे ा 
२१.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१८,२०,३६३/- 
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 ू कामाचे 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय .३२)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G२/११/०६/२०११-१२ मधील 
अ. .४ अ वये, वॉड .१०१ न वन भाग .६२  फुगेवाड  मधील 
ारकानगर  ते दापोड  लाय ओ हर पयतचा र ता वकिसत करणेकामी 

मे.सुयोग क शन (िन.र. .१८,६६,२५१/- [र. .अठरा लाख सहास  
हजार दोनशे ए काव न ] पे ा २८.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .१३,९१,४८६/- 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 कामाचे आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 

वषय .३३)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G४B/१४/३९/२०११-१२ मधील 
अ. .३७ अ वये, वॉड .१०३ न वन भाग .६२  दापोड  मधील 
थाप य वषयक करकोळ द तीची कामे करणेकामी मेु .सुयोग 

क शन (िन.र. .२२,२२,३८०/- [र. .बावीस लाख बावीस हजार तीनशे 
ऐंशी ] पे ा १९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१८,६७,०३२/- 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 कामाचे आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 

वषय .३४)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G४B/१४/३९/२०११-१२ मधील 
अ. .३० अ वये, वॉड .१०१ न वन भाग .६२ फुगेवाड  गावठाण, 
कंुदननगर व प रसर येथील न वन ठकाणी गटर, काँ ट पे ह ंग, पे ह ंग 
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लॉक बस वणेची कामे करणे व इतर अनुषंगीक थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.सुयोग क शन (िन.र. .१८,६७,२६२/- [र. .अठरा लाख 
सदसु  हजार दोनशे बास  ] पे ा २५.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१४,५१,०५८/- 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 कामाचे आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 

वषय .३५)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G२/११/०६/२०११-१२ मधील 
अ. .२ अ वये, वॉड .१०५ न वन भाग .६४  बोपखेल मधील नद  
कना-यालगत वकास आराखडयानुसार र ता भराव खड  करणाने वकिसत 
करणे व इतर अनुषंिगक थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. सुयोग 
क शन (िन.र. .१८,६६,२५१/- [र. .अठरा लाख सहास  हजार दोनशे 
ए काव न ] पे ा २५.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१४,५०,२७२/- 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 कामाचे आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 

वषय .३६)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G४B/१४/३९/२०११-१२ मधील 
अ. .२३ अ वये, वॉड .९९ न वन भाग .६३ मधील राघोबा लांडगे 
माग प रसरात पे हंग लॉक बस वणे व करकोळ द तीची कामे ु
करणेकामी मे.एच.एम.क शन (िन.र. .२२,४०,८९९/- [र. .बावीस 
लाख चाळ स हजार आठशे न या णव ] पे ा २०.७५ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१८,६४,७०८/- 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 ू कामाचे आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .३७) मनपाचे व ुत मु य कायालयाकड ल (जशुक) से टर २३ 
िन.नो. .१७/२०१२-१३ मधील काम .४मनपा या ब भागांतगत येणा-या 
व ड भागातील थेरगाव, ल मणनगर, गावठाण स.नं.९ येथील शु द 
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पाणीपुरवठा करणा-या पंप हाऊस मधील पंपीग मिशनर ची देखभाल द ती ु
करणेकामी  मे. लोमॅक इं जिनअ रंग काप रेशन (िन. . .३६,२९,३४९/-   
(अ र  र. .छ ीस लाख, एकोणतीस हजार, ितनशे एकोणप नास फ ) 
पे ा १८.००% कमी ) यांची सवात कमी दराची िन वदा अस याने वकृत 
क न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
 
 

 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - १८. नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/८/का व/ ६४३/२०१३ 

दनांक - १४/०६/२०१३ 
 
 

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

     कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


