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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/५०१/२०१४ 

दनांक-  २०/०२/२०१४ 
 

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

 
 

वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
 दनांक- २६/०२/२०१४ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

२६/०२/२०१४ 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,ू 
 

 
नगरसिचव  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 

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- १०२ 
 

दनांक- २६.०२.२०१४           वेळ- सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
२६/०२/२०१४ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

अ) दनांक १३/०२/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक- ९९)  

सभावृ ांत कायम करणे. 
ब) दनांक १२/०२/२०१४ व १४/२/२०१४ रोजी झाले या वशेष सभेचा  

(कायप का मांक-१००) सभावृ ांत कायम करणे. 
 

वषय मांक-१) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .५३ 
अ वये, कासारवाड  मैलाशु द करण क ाअंतगत, भोसर  येथील भाग .३६ 
लांडेवाड  मधील जलिनःसारण निलका बदलणेकामी मे.एच.सी.लुंकड 
(िन.र. .२१,००,७८८/- [अ र  र. .एकवीस लाख सातशे अ याऐंशी] पे ा २०.४० 
% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .३८ 
अ वये, वॉड .५६ वैदव ती येथे रा हले या ठकाणी ु जलिनःसारण सु वधा 
पुर वणेकामी मे. ह .एम.मातेरे इ ा. ा.ली. (िन.र. .२०,५३,८४१/- [अ र  र. .वीस 
लाख ेप न हजार आठशे ए केचाळ स] पे ा १६.९५९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .१० अ वये, 
कासारवाड  मैलाशु द करण क ाअंतगत, भोसर  येथील भाग .३२ सँ ड वक 
कॉलनी मधील जलिनःसारण निलका बदलणेकामी मे.क पल क शन (िन.र. . 
२१,००,७९६/- [अ र  र. .एकवीस लाख सातशे शहा नव] पे ा २५.९८९ % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१३/२०१३-१४ मधील अ. .६ 
अ वये, . .२९ इं ायणीनगर से.२३ मधील १२.५ % परतावा े ातील न याने तयार 
होणा-या र यावर ट लाईट बस वणेकामी मे.सिचन इले क स (िन.र. . 
७,१४,२०५/- [अ र  र. .सात लाख चौदा हजार दोनशे पाच] पे ा २१.२१ % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-५) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .४७ 
अ वये, कासारवाड  मैलाशु द करण क ाअंतगत, भोसर  येथील भाग .३४ ग हाणे 
व ती मधील जलिनःसारण निलका बदलणेकामी मे.क पल क शन (िन.र. . 
२१,००,८३३/- [अ र  र. .एकवीस लाख आठशे तेहतीस] पे ा २५.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .२१ अ वये, 
वॉड .५९, ६० मधबून सांगवी गावठाण रा हले या ठकाणी जलिनःसारण सु वधा 
पुर वणेकामी मे. वण क शन (िन.र. .२०,६४,०९१/- [अ र  र. .वीस लाख 
चौस  हजार ए या नव] पे ा २३.२३० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-७) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .४९ अ वये, 
कासारवाड  मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .६३ म ये मु य व अंतगत मधील 
जलिनःसारण निलका बदलणेकामी म.ेसंजय कॉ ॅ टर (िन.र. .२१,००,५४१/- [अ र  
र. .एकवीस लाख पाचशे ए केचाळ स] पे ा २४.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-८) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .२४ 
अ वये, कासारवाड  मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .३८ मधील जलिनःसारण 
निलका बदलणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर (िन.र. .२१,००,५८६/- [अ र  र. .एकवीस 
लाख पाचशे शहाऐंशी] पे ा २२.८८ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-९) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .५४ 
अ वये, इं ायणी नद लगत तळवडे ते च-होली मलैाशु द करण क ापयत मु य े नेज 
लाईनची व चबसची देखभाल द ती करणेकामीु  मे.छोटेलाल चौहान 
(िन.र. .२३,३४,२४०/- [अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे चाळ स] पे ा 
२८.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१०) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .४० अ वये, 
ड भागातील संप व पंपींग टेशन मधील थाप य वषयक द तीची कामे करणे ु
कामी मे.छोटेलाल चौहान (िन.र. .१३,९८,८५१/- [अ र  र. .तेरा लाख अ या नव 
हजार आठशे ए काव न] पे ा २८.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-११) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .३४ 
अ वये, कासारवाड  मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .६४ मधील मु य व 
अंतगत जलिनःसारण निलका बदलणेकामी मे.बरखा एंटर ायजेस (िन.र. . 
२१,००,५४३/- [अ र  र. .एकवीस लाख पाचशे ेचाळ स] पे ा १८.९९८ % कमी) या 
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ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१२) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .३१ 
अ वये, वाय.सी.एम.एच. णालयातील अ न ितबंधक यं णेचे नुतनीकरण करणे 
कामी मे. वमलाई इले क काप रेशन (िन.र. .२३,०६,५४७/- [अ र  र. .तेवीस 
लाख सहा हजार पाचशे स ेचाळ स] पे ा ४.८६ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
 

 
          नगरसिचव 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
       पंपर -४११ ०१८. 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक- नस/८/का व/५०१/२०१४ 

दनांक-  २०/०२/२०१४ चे लगत 
 

टप- तुत कायप केवर ल वषयाचे वषयप  (डॉकेट) नगरसिचव 

कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आले आहे. 


