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�वषय: �पपंर� �चचंवड महानगरपा�लके$या मा.!थायी स�मतीची सा'ा�हक सभा �दनांक १६.०४.२०१३ रोजी

आयोिजत केलेबाबत...

महोदय / महोदया,

            �पपंर� �चचंवड महानगरपा�लके$या !थायी स�मतीची सा'ा�हक सभा मंगळवार �दनांक १६.०४.२०१३ रोजी

दपुार� ३.०० वाजता महानगरपा�लके$या �शासक2य इमारतीमधील महापौर मधकुरराव रामच6ं पवळे सभागहृात आयोिजत

करणेत आल� आहे. सोबत सभेची काय�प9:का जोडल� आहे. सभेस आपण उपि!थत रहाव,े ह� �वनंती.

आपला �व<ासू

�त:- १) सव� संबं�धत शाखा�मुख व शाखा�धकार�

२) काया�लयीन नो�टस बोड�



�पपंर� �चचंवड महानगरपा�लका, �पपंर�-४११०१८

मा.!थायी स�मती

काय�प9:का �मांक- ५६

�दनांक :   १६.०४.२०१३ वेऴ -   दपुार� ३.०० वाजता

            �पपंर� �चचंवड महानगरपा�लके$या !थायी स�मतीची सा'ा�हक सभा मंगळवार, �दनांक  १६.०४.२०१३ महानगरपा�लके$या �शासक2य

इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं6 पवळे सभागृहात आयोिजत करणेत आल� आहे. सभेत खाल�ल कामकाज होईल.

                      �दनांक ९/४/२०१३ रोजी झालेEया सभेचा (काय�प9:का �मांक-५५) सभावFृांत कायम करणे.

�वषय �मांक-१) मनपा$या !थापGय �वभागाकडील �न.नो.�.२६/२०१२-१३ मधील अ.�.३० अIवये, �भाग �.८९ येथील JKहवृंद कॉलनी व

नवीन  बाणेर  पुलाकडे  जाणा-या  र!Gयास  सी.डी.वक�  बांधणेकामी  मे.�शवकुमार  कI!MNशन  (�न.र.O.४६,६८,५३४/-

[र.O.शेहेचाळीस  लाख  अडुसP  हजार  पाचशे  चौतीस]  पेQा  १२.९७  %  कमी)  या  ठेकेदाराकडून  �न�वदा  मंजूर  दराने

र.O.४२,६६,१७६/- पयTत काम कOन घेणेस तसेच �नयमानुसार व �न�वदेतील �न�वदा अट��माणे डांबर, �समVट, लोखडं या

तीनह� मटेWरयल$या �नधा�र�त केलेEया बे�सक दरामXये कं:ाट कालावधीमXये झालेल� वाढ/घट दरानुसार फरकाची रNकम

अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह�ल या अट�स अ�धन राहून Gयांचेबरोबर करारनामा कOन घेणेस माIयता देणेबाबत �वचार

करणे. (�दनांक १६/४/२०१३ चे सभेत घेणेचे �नण�या�माणे)

�वषय �मांक-२) मनपा$या अ �भाग काया�लयाकडील �न.नो.�.५/२०१२-१३ मधील अ.�.१ अIवये, अ �भाग काया�लयाचे काय�Qे:ामधील

�भाग �.१४ व  १७ कंुडी�वरह�त वॉड�  योजनेअंतग�त घरोघरचा कचरा अलगीकरण कOन  गोळा करणे व  वॉडा�तील  कचरा

उचलणे व �वEहेवाट लावणे कामी वाहने भा[याने घेणेकामी मे.भगवंत कI!MNशन या ठेकेदाराची �न�वदा �ती �दन २ वाहने

४ खेपांचा मोशी कचरा डेपो पयTतचा दर र.O.७,४००/- (र.O.सात हजार चारशे) हा दर सवा�त कमी असEयाने सदरची �न�वदा

ि!वकारणेस  व  Gयां$याबरोबर  करारनामा  कOन  कामाचा  आदेश  देणेस  माIयता  देणेबाबत  �वचार  करणे.(�न�वदा

र.O.४१,८१,०००/-) (�दनांक १६/४/२०१३ चे सभेत घेणेचे �नण�या�माणे)

�वषय �मांक-३) वाय.सी.एम.]^णालयाचे डाय�ल�सस �वभागाकWरता Gambro कंपनी चे 01 नग "Pressure Transkit " (Gambro

कंपनी) चे म�शन  खरेद� मे. मनाल� एंटर�ायझेस  �पपंर� – 18 यांचे �ा' कोटेशन  दरानुसार घेणेस मंजुर� व Gयाकामी

येणा-या र.]. 64,096/- चे खचा�स माIयता देणेबाबत �वचार करणे.

�वषय �मांक-४) मनपा$या यशवंतराव  च_हाण !मतृी ]^णालया$या इमारती मधील कॉर�डॉर (कॉर�डॉर, इनडोअर, संडास, बाथ]म, मुता-या),

अंतग�त व बाहय पWरसराची दैनं�दन साफसफाई व !व$छता करणेकामी सXया काम कर�त असलेEया मे.बी._ह�.जी.इंbडया

�ल, यांनाच (पुवc$या  झालेEया करारनाKयास  अ�धन  राहून) न�वन  ई-�न�वदेची  संपूण� काय�वाह� होवून  कामाचा आदेश

देईपयTत लागणारे अंदाजे तीन म�हIयाचे कालावधी कर�ता मुदतवाढ देणेस माIयता देणेबाबत �वचार करणे.

�वषय �मांक-५) �!तावा सोबत जोडलेEया �पपर� �चचंवड मनपा भू�म आdण िजंदगी �वभागा$या �मळकत वाटप �नयमावल� 2013 यास

माIयता �मळणेकामी व Gयानुसार शासनास सादर करणेकामी सदर$या �वषयास माIयता देणेकामी मा.महापा�लका सभेकडे

�शफारस करणेबाबत �वचार करणे.

�पपंर� �चचंवड महानगरपा�लका

�पपंर�-४११०१८

नगरस�चव �वभाग

�मांक : नस/८/का�व/४४३/२०१३

�दनांक : १२.०४.२०१३  चे लगत

ट�प :- �!ततु काय�प9:के वर�ल �वषयांची �वषय प:े (डॉकेटस)नगरस�चव काया�लयात वाचणेसाठe ठेवणेत आलेल� आहेत.


