
 1 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/४७५/२०१३ 
दनांक - १८/०४/२०१३ 

 
ित, 

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

 
वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
 दनांक  २३/४/२०१३ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 
महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
मंगळवार, दनांक २३/४/२०१३ 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 - ५७ 
दनांक - २३.४.२०१३       वेळ -  दपार  ु ३.00 वाजता 

 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
मंगळवार, दनांक  २३/४/२०१३ 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 १६/४/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक-५६) 
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 २३/४/२०१३ चे सभेत घेणेच ेिनणया माणे) 

 

वषय मांक- २) मनपा या यशवंतराव  च हाण मृती णालया या इमारती मधील 
कॉर डॉर (कॉर डॉर, इनडोअर, संडास, बाथ म, मुता-या), अंतगत व 
बाहय प रसराची दैनं दन साफसफाई व व छता करणेकामी स या 
काम कर त असले या मे.बी. ह .जी.इं डया िल, यांनाच (पुव या 
झाले या करारना यास अिधन राहनू ) न वन ई-िन वदेची संपूण 
कायवाह  होवून कामाचा आदेश देईपयत लागणारे अंदाजे तीन 
म ह याचे कालावधी कर ता मुदतवाढ देणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  
( दनांक २३/४/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
 

वषय मांक- ३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/२०१२-१३ मधील 
अ. .२ अ वये, मु य शा. इमारतीचे पाठ मागील कॅ ट न 
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इमारतीचे रंग सफेद  करणेकामी मे.िनिमती इं ज.काप रेशन 
(िन.र. .१६,७९,२२५/- पे ा १७.१५ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१४,६०,८००/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माणे 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- ४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/२०१२-१३ मधील 
अ. .८ अ वये, वॉ  ३१ म ये वाय सी एम हॉ पटल पी एम 
से टर जवळ ित ागृह बांधणेकामी म.ेभूिम क शन 
(िन.र. .१८,६७,३९०/- पे ा ४.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१८,८२,३२९/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माणे िसमट, लोखंड या 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- ५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/२०१२-१३ मधील 
अ. .१० अ वये, कराची चौक, नवमहारा  चौक, पॉवर हाऊस चौक, 

पंपर  गाव चौकाम ये वाहतुक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी 
मे. काश कॉ ॅ टर (िन.र. .१८,४७,०३७/- [र. .अठरा लाख 
स ेचाळ स हजार सदोतीस] पे ा २९.४० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,६९,२०९/- 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- ६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३०/२०१२-१३ मधील 
अ. .१ अ वये, पवनाथड  ज ा २०१२-१३ थाप य वषयक टेज, 

मंडप, टॉल इ याद  कामे करणेकामी मे.िस द एंटर ायझेस 
(िन.र. .२२,१०,१४३/- [र. .बावीस लाख दहा हजार एकशे 
ेचाळ स] पे ा २२.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 

दराने र. .१८,१०,१०७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा 



 4 

अट  माणे भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ७) सन २०१३-१४ या अंदाजप कात जकात वभागाकड ल महसुली 
भाग-१ जमा खच भाग-३ जमा-खच यात तरतुद ंम ये एकुण 
र कम कमी/जा त होत नाह . सन २०१३-१४ या आिथक वषात 
िन त केलेली र कम र.र. १२,००,३०,००,०००/- एवढ च राहते. 
तर  खालील माणे नवीन लेखािशष व तरतुद ंमधील बदल 
करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार 
करणे. 

(अ)   महसुली जमा 
अ.
. 

लेखािशष सन २०१३-१४ 
अंदाजप कात तरतुद 

कपात सुच वलेली 
र कम 

सन २०१३-१४ या 
अंदाजप कात 
सुच वलेली र कम 

१ आयातकर (अनामत 
परतावा) १०% वसुली सह 

११,५७,९३,५५,०००/- ११,०७,९३,५५,०००/- ५०,००,००,०००/- 

२ इतर जमा २,२०,०००/- १,२०,०००/- १,००,०००/- 
३ ए कॉट ४०,००,००,०००/- १८,००,००,०००/- २२,००,००,०००/- 
४ रहदार  पास १,५०,००,०००/- १,५०,००,०००/- ० 

५ लेखिनक खच वसुली ७,१५,०००/- ७,१५,०००/- ० 

६ इकरार प  ६०,००,०००/- ६०,००,०००/- ० 

७ शु कबंध वखार परवाना 
फ  

२,२०,०००/- २,२०,००० ० 

८ जी.सी. मुदतवाढ ९,९०,०००/- ९,९०,०००/- ० 

९ जकात अनामत जमा ५,००,०००/- ५,००,०००/- ० 

(ब) महसुली खच    

 वाहन भाडयाने घणेे ४०,००,०००/- २,००,०००/- ३८,००,०००/- 
(क) भाग – ३ जमा    

 जकात अनामत ७०,००,००,०००/- १०,००,०००/- ६९,९०,००,०००/- 
(ड) भाग – ३ खच    

 अनामत परतावा ७०,००,००,०००/- १०,००,०००/- ६९,९०,००,०००/- 
 
 वर ल माणे जकात लेखािशषावर ल र कमा कपात व र  क न सन २०१३-
१४ या अंदाजप कात थािनक सं था कर हणुन खालील माणे र कमा व 
लेखािशष िनमाण करणे आव यक आहे. 
 

अ) महसुली जमा :- 

१) थािनक सं था कर   :-  ११,२८,२८,००,०००/- 
२) शु क (न दणी फ  दबार पु ) :-       १,००,०००/- 
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                                  -------------------- 
  ब) महसुली खच :- 

  १) थािनक सं था कर परतावा  :-    २,००,०००/- 
                                             --------------------- 

क) महसुली जमा :- 

१) थािनक सं था कर ितभुती  :-          १०,००,०००/- 
   र कम (िस यु रट  डपॉझीट) 

                                              -------------------- 
  ड) महसुली जमा :- 

१) थािनक सं था कर ितभुती  :-          १०,००,०००/- 
              र कम परवाना (िस यु रट  डपॉझीट                                                                       
                                              --------------------- 

 
वषय मांक- ८) पंपर  िचंचवड मनपातील कायरत वै क य अिधकार  यांना 

यायवै क य  कायशाळा LIMP-2013 ची न दणी फ  संपुण माफ 
करणे व इतर अ यागतांना न दणी फ  र. .३००/- करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक- ९) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .७/२०१२-१३ मधील 
अ. .२ अ वये, सांगवी-दापोड  मैलाशु द करण क ांतगत दापोड  
येथे स.नं.३६ या जागेस िसमािभंत बांधणेकामी मे.बी.के.खोसे 
(िन.र. .२,४१,४७,०९९/- [र. .दोन कोट  ए केचाळ स लाख 
स ेचाळ स हजार न या णव] पे ा ७.२५ % जा त) (भाववाढ 
फरक कलमासह) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक- १०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने द. 3/1/2013 रोजी 
ांित योती सा व ीबाई फुल े जयंती महो सवािनिम  व वध 
बोधना मक काय मांचे आयोजन महा मा फुले पुतळा, पंपर  येथे 

कर यात आले होते. यासाठ  ठराव .२५५० दनांक १५/१/२०१३ 
अ वये र. . ५०,०००/- चे खचास मा यता दे यात आली होती. 
तथा प सदर काय मासाठ  य ात र. . ५१,९२२/- इतका खच 
झालेला अस याने र. .१,९२२/- चे जादा खचास काय र मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक- ११) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने पवनाथड  ज ा २०१३ 

िनिम  द४/४/२०१३ ते ७/४/२०१३ या कालावधीत सां कृितक 
काय मांचे आयोजन कर यात आलेले आहे. सदर कालावधीत 
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व वध सां कृितक काय मांसाठ  कलाकारांना ावयाचे मानधन व 
इतर बाबींवर एकूण र.  ४,००,०००/- (अ र  र. . चार लाख फ ) 
अंदाजे खच अपे त असून या थेट प दतीने होणा-या खचास 
काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- १२) मनपा या पयावरण व अिभयां क  वभागाकड ल 
िन.नो. .५/२०१२-१३ अ वये, पंपर  िचंचवड शहरातील नद , नाले, 
तलाव यांम ये िनमा यामुळे होणारे दषण रोखणेबाबत आव यक ु
या उपाययोजना करणेकामी मे.राजनंदा ए टर ायझेस 

(िन.र. .२३,३३,५१६/- [र. .तेवीस लाख तेहतीस हजार पाचशे 
सोळा] पे ा १०.०१ % कमी) यांचेशी करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- १३) मु यलेखाप र ण 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- १४) मंुबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) 

अ वये लेखाप र ण वभागाकड ल माहे माच २०१३ मधील 
अ यावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा अहवाल अवलोकन 
करणे. 

 
वषय मांक- १५) मनपा या झोिनपू थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२/१३ 

मधील अ. .४४ अ वये, भाग .३४ गांधीनगर झोपडप ट म ये 
म हलांसाठ  २६ िस सचे दमजली शौचालय बांधणेकामी ु
मे.बी.एम.शे ट  (िन.र. . ३२,५९,२६४/- [र. .ब ीस लाख 
एकोणसाठ हजार दोनशे चौस ] पे ा १६ % जा त) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३७,८०,७४६/- पयत काम 
क न घे यास तसेच िन वदा अट माणे िसमट, लोखंड या दोनह  
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 राहनू  
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 

करणे. 
 
वषय मांक- १६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१२/२०१२-१३ मधील 

अ. .१ अ वये, ब भाग े ातील उ ानातील थाप य वषयक 
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वकासाची काम े करणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायसेस 
(िन.र. .१९,६०,६५९/- [र. .एकोणीस लाख साठ हजार सहाशे 
एकोणसाठ] पे ा २४.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१५,४४,२२५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा 
अट /शत  माणे िसमट, लोखंड या 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 राहनू  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक- १७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१२/२०१२-१३ मधील 

अ. .२ अ वये, पंपर  मोरवाड  येथे उ ान थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायजेस (िन.र. .८,६७,५४४/- [र. .आठ 
लाख सदस  हजार पाचशे च वेचाळ सु ] पे ा २७.६० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,५९,५०७/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट /शत  माणे िसमट, लोखंड या 
दोनह  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 राहनू  
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 
वषय मांक- १८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१२/२०१२-१३ मधील 

अ. .५ अ वये, संततुकारामनगर मधील बी.ड . क लेदार उ ान व 
संत सावतामाळ  उ ान येथे करकोळ द तीची कामे करणेकामी ु
मे.कुबेरा एंटर ायसेस (िन.र. .१५,८६,२९०/- [र. .पंधरा लाख 
शहाऐंशी हजार दोनशे न वद] पे ा २४.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,४९,३७०/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट /शत  माणे िसमट, लोखंड या 
दोनह  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 राहनू  
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक- १९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१२/२०१२-१३ मधील 
अ. .७ अ वये, पंपर  येथील मा ती कापसे उ ान थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायसेस (िन.र. . 
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८,६८,२८४/- [र. .आठ लाख अडुस  हजार दोनशे चौ-यांऐशी] पे ा 
२७.६० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
६,६०,०७०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट /शत  
माणे िसमट, लोखंड या दोनह  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 राहनू  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- २०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१२/२०१२-१३ मधील 
अ. .१० अ वये, पंपर  कॉलनी येथील साधू वासवानी व ड . लॉक 
गाडन येथे उ ानात थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.कुबेरा 
एंटर ायसेस (िन.र. .८,६७,८१६/- [र. .आठ लाख सदुस  हजार 
आठशे सोळा] पे ा २७.६० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .६,५९,७१४/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट /शत  माणे िसमट, लोखंड या दोनह  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 राहनू  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- २१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१२/२०१२-१३ मधील 
अ. .११ अ वये, शाहू उ ानाचे नुतनीकरण करणेकामी मे.कुबेरा 
एंटर ायसेस (िन.र. .१४,०१,९२४/- [र. .चौदा लाख एक हजार 
नऊशे चो वस] पे ा २१.२१ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .११,५९,८०५/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट /शत  माणे िसमट, लोखंड या दोनह  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 राहनू  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- २२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१२/२०१२-१३ मधील 
अ. .१३ अ वये, संत तुकाराम नगर मधील अँथनी उ ान व पु.ल. 
देशपांडे उ ानाम ये करकोळ द तीची कामे करणेकामी मेु .कुबेरा 
एंटर ायसेस (िन.र. .१५,८६,८०६/- [र. .पंधरा लाख शहाऐंशी हजार 
आठशे सहा] पे ा २४.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१२,४९,७७६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा 
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अट /शत  माणे िसमट, लोखंड या दोनह  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 राहनू  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- २३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१२/२०१२-१३ मधील 
अ. .१६ अ वये, अ भागातील उ ानांची करकोळ द ती कामे ु
करणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायसेस (िन.र. .२३,४४,८५५/- [र. . 
तेवीस लाख च वेचाळ स हजार आठशे पंचाव न] पे ा २१.२१. % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१९,३९,८८७/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट /शत  माणे िसमट, 
लोखंड या दोनह  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 राहनू  
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक- २४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१२/२०१२-१३ मधील 
अ. .१९ अ वये, ािधकरण से.नं.२८ येथील संत ाने र उ ानाचे 
द ती व सुधारणा वषय़क कामे करणेकामी मेु .कुबेरा एंटर ायसेस 
(िन.र. .१४,०१,९२४/- [र. .चौदा लाख एक हजार नऊशे चो वस] 
पे ा २४.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
११,०४,१६२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट /शत  
माणे िसमट, लोखंड या दोनह  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 राहनू  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- २५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/२०१२-१३ मधील 
अ. .१ अ वये, महापािलके या उ ानांचे भूमीपुजन समारंभासाठ  व 
इतर काय मांसाठ  मंडप यव था करणेकामी म.ेलाल दप 
क शन (िन.र. .८,९४,०६५/- [र. .आठ लाख चौ-या नव हजार 
पास ] पे ा १.२० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .९,२७,५०३/- पयत काम क न घेणेस तसेच यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक- २६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१२/२०१२-१३ मधील 
अ. .३ अ वये, संत सावतामाळ  उ ान, सांगवी येथे उ ानात 
संडास लॉक बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.एम.जे. 
क शन (िन.र. .१८,६६,१५४/- [र. .अठरा लाख सहास  हजार 
एकशे चोप न] पे ा २१.३६ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .१५,४०,९२१/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट /शत  माणे िसमट, लोखंड या दोनह  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 राहनू  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- २७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१२/२०१२-१३ मधील 
अ. .१७ अ वये, गुलाब पु प उ ानातील र यांचे डांबर करण करणे 
कामी मे. ल सी क शन (िन.र. .१८,६७,०२०/- [र. .अठरा 
लाख सदस  हजार वीसु ] पे ा ४.९९ % जा त) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१९,६०,१८४/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट /शत  माणे डांबर या 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 राहनू  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- २८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१२/२०१२-१३ मधील 
अ. .१४ अ वये, िचखली मैलाशु द करण क ापासून साईकृ ण 
उ ान व शाह उ ानाला पाणीपुरवठा करणेकाू मी पाईपलाईन करणे 
कामी मे.एच.एम.क शन (िन.र. .१३,८४,७३४/- [र. .तेरा लाख 
चौ-याऐंशी हजार सातशे चौतीस] पे ा ८.६५ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,२८,२०२/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट /शत  माणे 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 राहनू  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- २९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१२/२०१२-१३ मधील 
अ. .१२ अ वये, क भागातील उ ानांम ये तारफे सींग व कंपाऊंड 
करणेकामी मे.देव क शन (िन.र. .१४,००,५६०/- [र. .चौदा 
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लाख पाचशे साठ] पे ा १२.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .१२,७९,५५८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट /शत  माणे िसमट, लोखंड या 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 राहनू  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१२/२०१२-१३ मधील 
अ. .८ अ वये, क भाग े ातील उ ानातील थाप य वषयक 
वकासाची कामे करणेकामी मे.योगेश एंटर ायसेस (िन.र. . 
२३,३४,२६७/- [र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पे ा 
१४.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
२०,८३,५७८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट /शत  
माणे िसमट, लोखंड या दोनह  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 राहनू  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१२/२०१२-१३ मधील 
अ. .१५ अ वये, ािधकरण से.नं.२६ गणेश तलावापासून संत 
ाने र व संततुकाराम उ ानासाठ  पाणीपुरवठा करणेसाठ  लाईन 

टाकणेकामी मे.त मय एंटर ायसेस (िन.र. .१३,८६,७४८/- [र. . 
तेरा लाख शहाऐंशी हजार सातशे अ ठेचाळ स] पे ा ७.३० % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,४९,७९१/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट /शत  माणे 
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 राहनू  
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक- ३२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१२/२०१२-१३ मधील 
अ. .२० अ वये, तळवडे पॉिल ास येथे व वध थाप य व उ ान 
वषयक कामे करणेकामी मे. झम एंटर ायसेस (िन.र. . 
१४,०३,५५९/- [र. .चौदा लाख तीन हजार पाचशे एकोणसाठ] पे ा 
१६.८५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
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१२,२५,४१२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट /शत  
माणे िसमट, लोखंड या दोनह  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 राहनू  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१२/२०१२-१३ मधील 
अ. .२१ अ वये, क भागातील उ ानांम ये व छतागृह बांधणे 
कामी मे. वनायक एंटर ायसेस (िन.र. .१४,००,५६०/- [र. .चौदा 
लाख पाचशे साठ] पे ा ८.६५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .१३,४३,३८३/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट /शत  माणे िसमट, लोखंड या दोनह  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 राहनू  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३४) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .१४/१२-१३ मधील अ. .२ 
अ वये, अशु द जलउपसा क  रावेत येथील ३.३ के. ह . मते या 
मोटस बदलणेकामी मे.शैलराज ए टर ायझेस (िन.र. . 
५१,९१,४२७/- [र. .ए काव न लाख ए या नव हजार चारशे 
स ावीस] पे ा ११.०० % कमी) यांचेशी करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
 

     
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/८/का व/४७५/२०१३ 

दनांक -  १८/०४/२०१३ 
 

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

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


