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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/८९५/२०१३ 

दनांक-  २३/०८/२०१३ 
 

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

 

वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
 दनांक  २७/०८/२०१३ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 

महोदय/महोदया, 
 

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

२७/०८/२०१३ 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 ास,ू 
 

 
 
 

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-७५ 
दनांक- २७.८.२०१३          वेळ-  सकाळ  ११.00 वाजता 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक २७/८/२०१३ रोजी सकाळ  ११.00 वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

वषय मांक- १) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .६/४२/२०१२-१३ मधील अ. .४२ 
अ वये, पंपर -िचंचवड शहरातील व वध भागातील पा याची गळती 
शोध यासाठ ची यं णा खरेद  करणेकामी मे.सुएझ एन हायरमट इं डया ा.िल. 
(िन.र. .१,४०,४२,२३२/- (अ र  र. .एक कोट  चाळ स लाख बेचाळ स हजार 
दोनशे ब ीस) पे ा ०.०२ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर वर ल कामाचा करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक- २) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .६/४२/२०१२-१३ मधील अ. .३२ 
अ वये, पंपर -िचंचवड शहरातील अ व ब भागातील वतरण यव थेतील 
पा याची गळती हेिलयम गॅस यं णे दारे शोधणे व गळती थांब वणे व त  
अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.सुएझ एन हायरमट इं डया ा.िल. (िन.र. . 
२,८०,१०,९३३/- (अ र  र. .दोन कोट  ऐंशी लाख दहा हजार नऊशे तेहतीस) 
पे ा ४.०० % जादा (चालू दरसुचीनुसार) ०.५१ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
वर ल कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक- ३) मनपा या पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल  िन.नो. . मु यालय/५/१८/ 

२०१२-१३ मधील अ. .०७ अ वये, मनपा या मैलाशु द करण क ातील अंतगत 
र यांचे डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन ा.िल. पुणे 
(िन.र. .४६,६५,१५५/-  (अ र  र. .शेहचाळ स लाख पास  हजार एकशे 
पंचाव न) पे ा -९.८० % कमी)  या दराने 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 देणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक- ४) जागितक बँके या सहा याने सु  असले या SUTP क पाअंतगत Technical 

Assistance (T.A.) मधील Access Plan to BRTS by NMT & Pedestrian 

mode in PCMC area. या बाबीसाठ  MVA Asia Ltd. & Systra MVA 

Consulting (India) Pvt.Ltd. यांनी दलेली लघु म दराची िन वदा र. . 
१,२९,२४,४७५/- + सेवाकर (Service tax) व इतर कर वकार यास व 
यां याशी करारनामा कर यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक- ५) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१२-१३ मिधल अ. .८ 

अ वये, वाड .२१ स.नं.१ येिथल े ागृह देखभाल व द तीु   वषयक कामे 
करणकेामी मे.सुरज कॉ ा टर (िन.र. .१८,६७,४२४/-  (अ र  र. .अठरा लाख 
सदस  हजार चारशे चो वसु ) पे ा २२.०८ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने  र. .१५,२७,८५२/- 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 मांक- ६) िचंचवड भाग .२१ म ये भोईरनगर येथे “महापौर चषक ज हा तर य कॅरम 

पधा २०१३” साठ  मंडप यव था करणे, कामाची तातड ची गरज व 
आव यकता ल ात घेता मे.िस द  एंटर ाईजेस यांचेकडून िन वदा न माग वता 
थेट प दतीने करारनामा न करता काम क न घेतले अस याने सदर कामास व 
यासाठ  येणा-या र. .१,००,७७०/- (अ र  .एक लाख सातशे स र फ ) चे 
खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक- ७) मनपा या व ुत वभागाकड ल  िन.नो. .१४/१२-१३ मिधल अ. .६ अ वये, 

अशु द जलउपसा क  रावेत येथील वीज उपक ातील रो ह संचाची व ेकसची 
वा षक प दतीने देखभाल द ती करणेकामी मेु .ए सल इले क स (िन.र. . 
१८,५५,३७७/-  (अ र  र. .अठरा लाख पंचाव न हजार तीनशे स याह र) पे ा 
१२.६० % कमी) या ठेकेदाराकडुन वर ल कामाचा करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक- ८) मनपा या व ुत वभागाकड ल  िन.नो. .१७/१२-१३ मिधल अ. .८ अ वये, 

मनपा या अ व क भागांतगत येणा-या शु द पाणीपुरवठा पंपींग टेशन 
मधील सब टेशनची वा षक देखभाल द ती करणेकामी मेु .एम.बी.इले क & 

कंपनी (िन.र. .२१,८४,८०७/- (अ र  र. .एकवीस लाख चौ-याऐंशी हजार 
आठशे सात) पे ा २७.९० % कमी) या ठेकेदाराकडुन वर ल कामाचा करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय मांक- ९) न वन भाग कायालय व मा यिमक व ालय तसेच सावजिनक वाचनालय 

यांना आव यक फिनचर खरेद कामी पुरेशी तरतुद उपल ध असणे आव यक 
आहे. परंतु व रल कामा या िन वदा िस द के या असुन न वन भाग 
कायालायाक रता व मा यिमक व ालयाक रता आव यक फिनचर खरेदकामी 
तरतुद उपल ध नाह . तर  भांडार वभागाकड ल व ुत सा ह य खरेद  या 
लेखािशषाव रल उपल ध तरतुद र कम  ४,००,००,०००/- मधुन र कम  
५०,००,०००/-तरतुद वग करता येईल व ुत वभागासाठ  सा ह य खरेद कामी 
स थती र. .१,२४,६०,३००/-कामे तावीत आहे. “ व ुत सा ह य खरेद ”या 
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लेखािशषाव रल तरतुद िश लक राह याची श यता आहे. तर  तुत “ व ुत 
सा ह य खरेद ” या लेखािशषाव रल र. .५० लाख “फिनचर सामान खरेद ” या  
लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक- १०) मनपाचे आरो य वै क य वभागाकड ल म यवत  सा ह य भांडारास 

ड यु/मलेर या वषयक जनजागृती िस द  आवाहन प के मे. आिशष 
एंटर ायजेस, िचंचवड यांचेकडुन कोटेशन नोट स सुचना .08/2013-14 नुसार 
छपाई करणेस व या कामी येणा-या र. .33,330/- चे खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय मांक- ११) यशवंतराव च हाण णालयातील ५०० KVA मते या जनरेटरचे वा षक 

देखभाल द तीचे उ पा दत कंपनीची अिधकृत सेवा देणार  एज सी मेु . एम. 
के. स वसेस, पुणे १५ यांचे कडून द. १/०८/२०१३ ते द. ३१/०७/२०१५ या 
कालावधीकर ता करारनामा न करता करवून घेणेस व याकामी AMC चाजस 
सव करांसह र. .१,०६,०६८/- इतक  र कम वषिनहाय आगाऊ अदा करणेस व 

य  देखभाल द तीु या वेळ  लागणा-या सु या सा ह यापोट  येणारा य  
खच या या वेळ  वेगळा अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक- १२) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील अ. . 

१३ अ वये, भाग .१०१ मधील रतीलाल भगवानदास झोपडप ट म ये समाज 
मंद र बांधणेकामी मे.अिनकेत ए टर ायजेस (िन.र. .१३,०२,४६८/- [र. .तेरा 
लाख दोन हजार चारशे अडुस ] पे ा ८.३५ % जा त) या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
दर मंजुर दराने र. .१४,११,२२४/- पयत काम क न घे यास तसेच िन वदा 
अट माणे िसमट, लोखंड या मटोर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा ू
करारनामा क न घेणेत आला असून, एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक- १३) मनपाचे ना.स.ुक  मु य कायालय,चार भाग कायालय,झोिनपू व न याने १५ 

ठकाणी नागर  सु वधा क ांम ये आव यक सॉ टवेअर काया वीत करणेसाठ  
ई–िन वदा .३९-५/२०१२-१३ अ वये लघू म िन वदाकार मे. ो बट  सॉ ट 
ा.िल.पुणे-४५ यांचे एकूण  ३ बाबींसाठ  अ. .१ मधील बाब .१) A Multi-

Services integrated CFC Solution 1.CFC Application for PCMC 
Services Including सा ह याचे दर एकूण र. .१७,००,०००/-, अ. .२ मधील 
बाब .B चे Integration Services सा ह याचे दर एकूण र. .१५,००,०००/- व 
अ. .३ मधील बाब .सी.चे Other Services सा ह याचे दर एकूण 
र. .२,५०,०००/- असे एक त एकूण र. .३४,५०,०००/- (र. .चौतीस लाख 
प नास हजार) दर वकृत क न करारनामा करणेस व याकामी   येणा-या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक- १४) मनपा या थाप य वाहतूक वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१२-१३ मधील अ. . 
२७ अ वये, िनगड  आकुड  बस टिमनल या प रसरात नाग रकांना वाशांना 
सुर त र ता ओलंडणे या सु वधा तयार करणेकामी मे.एस.एम.कं शन 
(िन.र. .९,३३,७०७/- [र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात] पे ा ३३.३३ 
% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा दर मंजुर दराने र. .६,५३,६२८/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदे मधील िन वदा अट माणे 
मटोर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला ू
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक- १५) मनपा या थाप य वाहतूक वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१३-१४ मधील अ. . 

४२ अ वये, पी.एम.ट .चौक भोसर  व स  गु नगर भोसर , इं ायणीनगर भोसर  
नेह नगर बस टिमनल या प रसरात नागर कांना वाशांना सुर त र ता 
ओलंडणे या सु वधा तयार करणेकामी मे.एस.एम.कं शन 
(िन.र. .९,३१,११५/- [अ र  र. .नऊ लाख एकतीस हजार एकशे पंधरा] पे ा 
२४.३३ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा दर मंजुर दराने र. .७,३९,८०३/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदे मधील िन वदा 
अट माणे डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  मटोर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे ू
बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 
वषय मांक- १६) मनपा या थाप य वाहतूक वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१३-१४ मधील अ. . 

३२ अ वये, सांगवी पंपळेगुरव पंपळेिनलख पंपर  बस टिमनल या प रसरात 
नागर कांना वाशांना सुर त र ता ओलंडणे या सु वधा तयार करणेकामी 
मे.एस.एम.कं शन (िन.र. .९,३३,७०७/- [अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस 
हजार सातशे सात] पे ा ३३.३३ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा दर मंजुर 
दराने र. .६,५३,६२८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदे 
मधील िन वदा अट माणे मटोर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा ू
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक- १७) पंपर  िचंचवड म.न.पा. कड ल वाहनांचे जुने टायर रमो ड ंग करणेकामी 

एज सी िन त करणेकर ता  ई.िन वदा. .०६/२०१२-१३ िस द करणेत आली 
होती. याम ये मे.सहानी ऑटोमे टं ह स हस, िशवाजीनगर पुणे. (िन.र. . 
५,००,०००/-) यांचे दर सवात कमी असलेने तावा सोबत जोडले या प  
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“अ” नुसार या दराम ये यांचेकडुन करारनामा क न घेऊन म.न.पा. कड ल 
वाहनांचे जुने टायर रमो ड ंग  क न घेणेकर ता येणा-या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक- १८) मनपाकड ल ३१ वाहनांचा िललाव करणेकामी म यवत  भांडार यांनी िन त 

केले या मे.ए.ए.ऑ शनस अँ ड कॉ टर को हनूर सोसायट  साक  नाका, 
मुबंई-७२ यांची िललावदार हणून एज सी िन त करणेस व या माणे 
िललाव किमशन एज सीचे दर ०.८८ % नुसार येणार  र कम अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक- १९) मनपा या थाप य वाहतूक वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१३-१४ मधील अ. . 

३६ अ वये, हॅ रस पुल दापोड  मेगा माट (स.नं. ३६५ जवळ) सी.एम.ई दापोड  
जकात नाका फुगेवाड  (स.नं. ४०८-४०९ पी) कासारवाड  रे वे गेट (आ. .१८) 
सागर लाझा नािशक फाटा (स.नं.३८) व इतर पा कगची वकसीत कामे 
करणकेामी मे.समथ ए टर ायजेस (िन.र. .१८,६५,७०१/- [अ र  र. .अठरा 
लाख पास  हजार सातशे एक] पे ा २४.६० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
दर मंजुर दराने र. .१४,७७,०७५/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदे मधील िन वदा अट माणे मटोर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक- २०) मनपा या थाप य वाहतूक वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१३-१४ मधील अ. . 

०७ अ वये, हाळसांकात चौक ते आकुड  रे वे टेशन पयत पादचार  माग व 
नाग रकांना सुर त र ता ओलांड या या सु वधा तयार करणकेामी मे.एस.एम. 
कं शन (िन.र. .१८,६७,४१४/- [अ र  र. .अठरा लाख सदसु  हजार 
चारशे चौदा] पे ा ३३.२२ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा दर मंजुर दराने 
र. . १३,०९,४१२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदे 
मधील िन वदा अट माणे मटोर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा ू
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक- २१) मनपा या थाप य वाहतूक वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१३-१४ मधील अ. . 

०९ अ वये, चाफेकर चौक ते लगत या र यावर ल पादचार  माग व 
नागर कांना सुर त र ता ओलंडणे या सु वधा तयार करणेकामी मे.एस.एम. 
कं शन (िन.र. .१४,००,५६०/- [अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ] पे ा 
३३.२२ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा दर मंजुर दराने र. .९,८२,०५९/- 



 7 

पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदे मधील िन वदा 
अट माणे डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  मटोर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे ू
बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 
वषय मांक- २२) मनपा या थाप य वाहतूक वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१३-१४ मधील अ. . 

३४ अ वये, परशुराम चौक ते रामनगर सी.ड . वक ते बसवे र टे को र ता ते 
एच.ड .एफ.सी. कॉलनी र ता बालाजी हॉटेल ते महाबली व इतर र ते 
येथेवाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी मे.एस.एम.कं शन (िन.र. . 
१८,६७,४१४/- [अ र  र. .अठरा लाख सदस  हजार चारशे चौदाु ] पे ा ३३.३३ 
% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा दर मंजुर दराने र. .१३,०७,२५५/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदे मधील िन वदा अट माणे 
मटोर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला ू
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक- २३) मनपा या थाप य वाहतूक वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१३-१४ मधील अ. . 

२६ अ वये, क भाग काय े ातील मु य र यावर ल हॉ पीटल प रसरात 
नागर कांना सुर त र ता ओलांड या या सु वधा तयार करणेकामी मे.एस.एम. 
क शन (िन.र. .१३,९७,०४०/- [अ र  र. .तेरा लाख स या नव हजार 
चाळ स] पे ा २३.५६ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा दर मंजुर दराने र. . 
११,२१,२९२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदे मधील 
िन वदा अट माणे मटोर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा ू
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक- २४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२८/२०१२-१३ मधील अ. .७ 

अ वये, वॉड .६२ सावरकर उ ानात थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.ओंकार एंटर ायझेस (िन.र. .८,६७,६२२/- [अ र  र. .आठ लाख सदस  ु
हजार सहाशे बावीस] पे ा २५.०२ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा दर मंजुर 
दराने र. .६,८३,०७०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे बाजारभावानुसार मटोर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे ू
बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
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वषय मांक- २५) म.न.पा. या मु य शास कय इमारतीम ये नुतनीकरण करणे या कामाचे 
सुधार त अंदाजप क य र. .४९,९९,७४७/- (वाढ व अंदाजप क य 
र. .२१,९९,२०६/-) (अ र  र. . एकवीस लाख न या नव हजार दोनशे सहा 
फ ) चे पूवगणनप कास व या माणे काम कर यास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय मांक- २६) ी.सुिनल रामू धो े, सफाई कामगार यांचे अपील अजावर वचार करण.े 
 (मा. थायी सिमती ठराव मांक ३६१५ दनांक ९/७/२०१३ अ वये)  
 

वषय मांक- २७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका वाढ व ह ीची वकास योजना करणी तळवडे, 

वेणीनगर चौक येथील ५२ ते ६० मी ं द र याचे थम ट यात भूसंपादन 
करणेबाबत जा हर नोट स मा. आयु  यांचेकड ल मा य ताव द. 
२०/६/२०१३ अ वये जनता संपक वभागाकड ल जा हरात .५८ नुसार दै 
इं डयन ए स ेस व दै लोकमत या वृ प ात द. २४/६/२०१३ नुसार िस द 
करणेत आली. यास अनुस न दै इं डयन ए स ेस व दै लोकमत या वृ प ांनी 
खालील माणे बल सादर केले असून सदरची र कम उपरो  वृ प ास अदा 
करणे आव यक असलेने दै इं डयन ए स ेस व दै लोकमत यांना अदा 
करावया या र. . १,०७,१३६/- (अ र  र. . एक लाख सात हजार एकशे छ ीस 
फ ) या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

   
अ. . वृ प ाचे 

नाव 

मा यम साईज 
चौ.से.मी. 

बल मांक दनांक र. पये 

१ दै 
इं डयन 
ए स ेस 

इं जी १८० १००१५५०९६५ २६/६/१३ १०१५२०/- 

२ लोकमत मराठ  १५६ ७१६६ २४/६/१३ ५६१६/- 
      एकूण १०७१३६/- 

 
 
 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/८९५/२०१३ 

दनांक- २३/०८/२०१३ 
 

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

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


