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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय, 
मांक-नस/७/का व/१६१७/२०१३ 
दनांक-  ३/१/२०१३ 

 
ित, 

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

 
वषय- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
 दनांक ८/१/२०१३ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 
महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ाह क सभा 
मंगळवार, दनांक ८/१/२०१३ 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-४० 
दनांक- ८.१.२०१३         वेळ-  दपार  ु ३.00 वाजता 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ाह क सभा 
मंगळवार, दनांक ८/१/२०१३ 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 मांक- १) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील 
अ. .४४ अ वये, के.एस.बी.चौक ते अमृते र कॉलनी येथे १५० 
िम.िम. यासाची पाईपलाईन टाकणेकामी मे.अ रहंत क शन 
(िन.र. .३१,७३,६६९/- [र. .एकतीस लाख याह र हजार सहाशे 
एकोणस र] पे ा ५.४० % जा त) (MSP-DSR 11-12 नुसार 
२.६० % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराकडून 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- २) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील 
अ. .४० अ वये, से. .२३ जलशु द करण क  ते पंपर  िचंचवड 
पॉिलटे नक पयत ३०० िम.िम. यासाची पाईपलाईन टाकणेकामी 
मे.अ य क शन (िन.र. .८०,००,०००/- [र. .ऐंशी लाख] पे ा 
१३.६६ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराकडून 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील 
अ. .१७ अ वये, जल े  .३/१३ दापोड  येथे वतरण यव थेत 
सुधारणा करणेसाठ  डझाईननुसार नवीन पाईपलाईन पुर वणे व 
टाकणेकामी मे.पी. ह .देशमुख (िन.र. .२९,८७,२००/- [र. . 
एकोणतीस लाख स याऐंशी हजार दोनशे] पे ा ५.५५ % कमी) 
(भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील 
अ. .७० अ वये, जल े  .३/१२ पंपळेगुरव येथे वतरण 
यव थेत सुधारणा करणेसाठ  डझाईननुसार नवीन पाईपलाईन 
पुर वणे व टाकणेकामी मे. ी.कॉ ॅ टर (िन.र. .२८,००,८३३/- 
[र. .अ ठावीस लाख आठशे तेहतीस] पे ा १०.५० % कमी) 
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(भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील 
अ. .१५ अ वये, भाग .४० खराळवाड  येथील पोदार शाळा 
प रसरात थाप य वषयक सुधारणांची व द तीची कामे करणे ु
कामी (जुना . .३३) कामी मे.के पी क शन (िन.र. . 
११,७६,३९३/- [र. .अकरा लाख सहा र हजार तीनशे या नव] पे ा 
१७.१८ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
१०,२३,००३/- 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 याू ने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील 
अ. .७५ अ वये, भाग .२२ (वॉड .६४) िचंचवडगावठाण म ये 

ॉम वॉटर गटर करणे व पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.पी.जे. 
मोटवानी (िन.र. .१८,६६,६६७/- [र. .अठरा लाख सहास  हजार 
सहाशे सदसु ] पे ा २७.७५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .१४,१६,१००/- 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- ७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील 
अ. .४४ अ वये, वॉड .७० (नवीन ४३) म ये थाप य वषयक 
करकोळ द ती व देखभालीची कामे करणेकामी मेु .आर.एम. 
एंटर ायजेस (िन.र. .११,१७,२३८/- [र. .अकरा लाख सतरा हजार 
दोनशे अडोतीस] पे ा १९.४४ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .९,४५,०४९/- 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 
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राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत ू
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील 
अ. .४६ अ वये, भाग .२७ म ये थाप य वषयक करकोळ 
द ती व देखभालीची कामे करणेकामी मेु .आर.एम. एंटर ायजेस 
(िन.र. .११,१५,०५९/- [र. .अकरा लाख पंधरा हजार एकोणसाठ] 
पे ा १७.४६ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
९,६६,३८८/- 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- ९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील 
अ. .३४ अ वये, भाग .१८ (वॉड .५७) कवळे मधील न याने 
ता यात आलेले र ते खड मु माचे करणेकामी मे.ब हरट दस 
(िन.र. .१८,६६,६००/- [र. .अठरा लाख सहास  हजार सहाश]े पे ा 
२०.८८ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
१५,५०,६९७/- 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- १०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील 
अ. .११६ अ वये, वॉड .७० जजामाता हॉ पीटल देखभाल व 
द ती कामे करणेकामी मेु .ओंकार असोिसए स (िन.र. . 
१४,९३,९००/- [र. .चौदा लाख या नव हजार नऊशे] पे ा १८.००% 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,८६,२४८/- 
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 ू
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यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ११) पवना धरणातून पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या से टर .२३ 
जलशु द करण क ापयत थेट पाईपलाईन टाकणे या कामासाठ  
पुर वले या पोलीस बंदोब ताचे देयक र. .२४,१३,३२१/- (र. . 
चोवीस लाख तेरा हजार तीनश े एकवीस) इतक  पोलीस अधी क, 
पुणे ामीण पोलीस कायालयास अदा करणेस तसेच यापुढे 
वषयांक त कामासाठ  पोलीस बंदोब त पुर व यास, संबंधीत पोलीस 
कायालयास मागणीनुसार व व हत िनयमानुसार वेळोवेळ  र कम 
अदा करणेचे अिधकार, मा.आयु  यांना देणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक- १२) अ नशामक वभागाकड ल पुरवठा आदेश .अ न/३/का व/१४९/ 
२०१२ द.७/१२/२०१२ अ वये लघु म कोटेशनधारक मे.के. ह . 
फायर केमीक स इं. ा.िल. नवी मंुबई यांचे दरानुसार र. . 
४९,१४२/- (र. .एकोणप नास हजार एकशे बेचाळ स) म ये एकूण 
४८० िलटर (२० िलटरचे २४ नग कॅन) या माणे खच असून 
अ याव यक सेवेची तातड  व िनकड वचारात घेता फोम कंपाऊंड 
(AFFF) खरेद या य  खचास काय र 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) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील 
अ. .११ अ वये, वॉड .४३ (जुना .६९) बी लॉक १७ ते ३२ 
प रसरातील थाप य वषयक द ती व देखभाल करणेकामी ु
मे.आर.एम.एंटर ायजेस (िन.र. .२२,३५,६३७/- [र. .बावीस लाख 
प तीस हजार सहाशे सदोतीस] पे ा १५.१ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१९,९२,७२४/- 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 ू
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यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- १५) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .६/१२-१३ मधील अ. .६ 
अ वये, ड भाग अंतगत सांगवी उप वभागातील काश यव थेचे 
नुतनीकरण करणेकामी मे.िम हर ए टर ायझेस (िन.र. . 
९५,१२,५०३/- [र. .पं या नव लाख बारा हजार पाचशे तीन] पे ा 
२८.०१ % कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक- १६) िचखली येथील से.नं.१७ व १९ म ये आिथक या दबल ु
घटकांसाठ  घरकुल योजना (EWS) राब वणे या क पासाठ  
महारा  दषण िनयं ण मंडळाकडून ु Consent to Operate 
िमळणेसाठ  र. . ७,२९,६८०/- (र. .सात लाख एकोणतीस हजार 
सहाशे ऐंशी) यांचेकडे जमा करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 

वषय मांक- १७) Change Management for Achieving Continous Water 
Supply for all in Urban Areas या िश णासाठ  मनपाचे 
पदािधकार  सौ.मो हनीताईल लांडे (महापौर), ी.राजू िमसाळ 
(उपमहापौर), सौ.मंगलाताई कदम (प ने या), ी. साद शे ट  
(सभापती वधी सिमती), ी.कैलास कदम ( वरेधीप नेते), 
सौ.वैशाली काळभोर (नगरसे वका) यांना पाठ वणे आव यक 
अस याने सदर पदािधकार  िश ण फ  येक  ४२,५००/- माणे 
र. .२,५५,०००/- + १२.३६ % स हस टॅ स या माणे ३१,५१८/- 
एकूण र. .२,८६,५१८/- (र. .दोन लाख शहाऐंशी हजार पाचशे 
अठरा) इतक  भरावी लागणार अस याने सदर पदािधका-यांनी 
वमान वास क न यांना T.A. र. .४०,०००/- आगाऊ व पात 
मनपा माफत अदा करणे आव यक असून सदर खच सन २०१२-१३ 
या अंदाजप कात कमचार  िश ण ा लेखािशषावर 

र.र.१०,००,०००/- केले या तरतूद तून कर यास काय र मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक- १८) Change Management for Achieving Continous Water 
Supply for all in Urban Areas या िश णासाठ  मनपा या 
पाणीपुरवठा वभागाकड ल अिधकार  ी.शरद जाधव (कायकार  
अिभयंता), ी. वीण लडकत (कायकार  अिभयंता) व ीमती ेरणा 
िशनकर (उपअिभयंता) यांना पाठ वणे आव यक अस याने सदर 
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पदािधकार  िश ण फ  येक  ४२,५००/- माणे 
र. .१,२७,५००/- + १२.३६ % स हस टॅ स या माणे १५,७५९/- 
एकूण र. .१,४३,२५९/- (र. .एक लाख ेचाळ स हजार दोनशे 
एकोणसाठ) इतक  भरावी लागणार अस याने सदर अिधका-यांनी 
वमान वासासाठ  र. .५०,०००/- आगाऊ व पात T.A. मनपा 
माफत अदा करणे आव यक असून सदर खच सन २०१२-१३ या 
अंदाजप कात कमचार  िश ण ा लेखािशषावर र.र.१०,००,०००/- 
केले या तरतूद तून कर यास काय र मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 

वषय मांक- १९) उ ान अिध क यांचे कायालयीन वापराक रता मे.टाटा मोटस िल. 
या कंपनीकडून टाटा सुमो गो ड EX BS-4 वाहन िन वदा न 
माग वता, करारनामा न करता शासक य दराने थेट प दतीने रोख 
र कम ड .ड . दारे आगाऊ अदा क न खरेद  करणेकामी र. . 
५,९९,०६०/- ( वमा, आर.ट .ओ. र ज ेशन इ याद ) वगळून  
येणा-या खचास अथवा खरेद या वेळ  येणा-या य  खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- २०) मंुबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ९९ 
अ वये पुढ ल आिथक वषाक रता लागू करावयाचे करांचे दर २० 
फे ुवार  पुव  महापािलकेने िन त करावयाचे अस याने चिलत 
दरप कातील सव मालाचे सन २०१२-१३ म ये असलेले जकात दर 
सन २०१३-२०१४ क रता कायम ठेवणेस व दर समानीकरणा या 

तावातील शासनाकडून जे दर मा य होऊन येतील या शासन 
आदेशा माणे कायवाह  करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- २१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील 
अ. .९४ अ वये, मु य शा.इमारतीम ये थाप य वषयक 
करकोळ द तीची कामे करणेकामी मेु .िशवम एंटर ायझेस 
(िन.र. .२७,९४,८२०/- [र. .स ावीस लाख चौ-या नव हजार 
आठशे वीस] पे ा ६.६ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .२७,२९,११९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील ि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 ू
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यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 

वषय मांक- २२) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .४१/२०१२-१३ मधील 
अ. .१ अ वये, वॉड .२४ नवीन वॉड .२९ म ये थाप य 
वषयक द ती व सुधारणा कामे करणेकामी मेु .एल.एम.तुलसाणी 
(िन.र. .९,३३,७००/- [र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे] पे ा 
१८.६० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- २३) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील 
अ. .७८ अ वये, वॉड .११ येथील व वध ठकाण या मनपा 
इमारतीचे करकोळ द ती व इतर ु थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.जी.के.कांबळे (िन.र. .९,३२,९७३/- [र. .नऊ लाख 
ब ीस हजार नऊशे याह र] पे ा ३१.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- २४) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील 
अ. .२८ अ वये, वॉड .१७ (नवीन भाग .३२) मधील 
इमारतीची व इतर ठकाणी थाप य वषयक द ती ु कामे 
करणेकामी मे.जी.के.कांबळे (िन.र. .९,३२,३८६/- [र. .नऊ लाख 
ब ीस हजार तीनशे शहाऐंशी] पे ा २८.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- २५) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील 
अ. .८१ अ वये, वॉड .२३ म ये र यांचे नामकरण फलक बचेस 
वाचनालय इ. थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.जी.के.कांबळे 
(िन.र. .९,२७,४२१/- [र. .नऊ लाख स ावीस हजार चारशे 
एकवीस] पे ा ३०.०२ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक- २६) मनपा ह तील जु या पुसले या िमळकतींना व नवीन िमळकतींना 
सुमारे ९०,२८६ िमळकतींवर ती िमळकत र. .४.५०/- माणे 
ऑईल पटने िमळकत मांक पट क न घेणेकामी 
र. .४,०६,२८७/- (र. .चार लाख सहा हजार दोनशे स याऐंशी) 
इत या तसेच य  कमी/अिधक येणारे खचास व सदर 
कामासाठ  दोन ट यात आगाऊ र कम अदा करणेस व यांचे 
समायोजन करणेस मनपाचे औ ोिगक िश ण क , मोरवाड  
यांचेकडून करारनामा न करता व िन वदा न माग वता थेट प दतीने 
आ ण हे काम ITI व ा याकडून घेतले जात असलेने ती वष  
याच दराने क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- २७) वाय.सी.एम. णालयाचे चाण य कायालयामधील मा.वै क य 
संचालक यांचे दालनाम ये दोन नग ट  पॉय व दोन नग सोफासेट 
खरेद क रता मे.िनिमती इं जिनअर ंग कॉप ., पंपर , पुणे-१८. यांचे 
ा  प ानुसार क न घेणेस व याकामी येणा-या र. .४५,०८०/- 

(र. .पंचेचाळ स हजार ऐंशी) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 

वषय मांक- २८) वाय.सी.एम. णालयाचे औषध वाटप वभागाक रता दहा नग सेमी 
हायबॅक र हॉ हंग चेअस मे.पी.शेषा  अँ ड कंपनी यांचे ा  
प ानुसार खरेद  करणेस व याकामी येणा-या र. .४२,५४८/- 
(र. .बेचाळ स हजार पाचशे आ ठेचाळ स) चे खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक- २९) पंपर -िचंचवड महानगरपािलके या स माननीय नगरसद य यांना 
अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था पुणे यांचेमाफत 
लोणावळा येथे िश ण देणेसाठ  येणा-या र. .१,६०,०००/- खचास 
व सदरचा खच कामगार क याण वभागाकड ल कामगार िश ण 
या लेखािशषाव न खच कर यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ३०) Fairfest Media Ltd. यांचेवतीने द.१३ ते १५ माच, २०१३ या 
कालावधीत नवी द ली येथे आयो जत केले या 11th 
International Conference and Exhibition on Good Urban 
Governance for Safe, Healthly, Green, Inclusive and 
Smart Cities या वषयावर सेिमनार/ दशनात मनपाचे वतीने 
भाग घेणेसाठ  9 sq meter चा एक टॉल बुक करणेसाठ  र. . 
१,२६,४०५/- चे खचास तसेच याकामी बॅनर, मा हतीप के, वास 
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खच व इतर य  येणा-या खचास व सदरचा खच हा जेएनएनयु 
आरएम वभागाकड ल राखीव िनधीमधील JNNURM िनधी क प 
खच या लेखािशषामधून खच टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 

वषय मांक- ३१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अिधकार  व नगररचना े ातील 
त ांना वकशॉप आयो जत कर यात आले होते. मा. थायी सिमतीने 
ठराव .२०८०, द.१.१२.१२ नुसार र. .५,७०,०००/- या रकमेस 
मंजुर  दलेली असून सदर िश णासाठ  र. .२२,९५९/- ऐवढा 
जादा खच झालेला अस याने सदर यादा खचास काय र मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक- ३२) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील 
अ. .६९ अ वये, वॉड .१५ च पाणी वसाहत मधील थाप य 
वषयक कामांची द ती कामे करणेकामी मेु .अ व कार क . 
(िन.र. .९,३३,४१७/- [र. .नऊ लाख तेहतीस हजार चारशे सतरा] 
पे ा १४.५७ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- ३३) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील 
अ. .२५ अ वये, भोसर  वॉड .१६ रामनगर  मधील थाप य 
वषयक कामांची द ती ु COME PAVING + BLOCK द ती ु
करणेकामी मे.एन.सी.क शन (िन.र. .९,३३,०८१/- [र. .नऊ 
लाख तेहतीस हजार ए याऐंशी] पे ा ३०.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३४) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील 
अ. .८३ अ वये, भोसर  वॉड .१८ गवळ नगर मिधल थाप य 
वषयक द तीची कामे करणेकामी मेु .एन.बी.क शन (िन.र. . 
९,३३,०८१/- [र. .नऊ लाख तेहतीस हजार ए याऐंशी] पे ा 
२६.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक- ३५) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील 
अ. .५० अ वये, वॉड .९ बो-हाडेवाड  जवळ ल र ते खड  मु माचे 
व BBM प दतीने करणेकामी म.ेएन.एन.िशंगाडे (िन.र. . 
९,३३,३८२/- [र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे याऐंशी] पे ा 
२७ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३६) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील 
अ. .६४ अ वये, वॉड .२३ गुळवेव ती भागात डांबर  र यांची 
द ती करणेकामी मेु .एन.एन.िशंगाडे (िन.र. .९,२७,६४५/- [र. . 
नऊ लाख स ावीस हजार सहाशे पंचेचाळ स] पे ा २५ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३७) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील 
अ. .७१ अ वये, मोशी मशानभुमी येथे िसमािभंत बांधणेकामी 
मे.वाघेरे ए पायर क शन (िन.र. .९,३१,६९३/- [र. .नऊ लाख 
एकतीस हजार सहाशे या नव] पे ा १९.०९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३८) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील 
अ. .२२ अ वये, वॉड .१०० पारणे चाळ प रसरात पे ह ंग लॉक 
व करकोळ द ती कामे करणेु कामी मे.ए.आर.नायडु (िन.र. . 
९,३३,७०६/- [र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सहा] पे ा 
२४.४२ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- ३९) द.२५/०४/२०१२ रोजी मा. थायी सिमती सभागृहात ीन 
िस टमचे १ दवसाचे िश ण आयो जत करणेकामी आले या 
त ांचे मानधन, वासभाडे, िनवासभाडे, भोजन यव था, ट ंग 
इ.कामी घेणेत आले या र. .८३,०००/- आगाऊ रकमेचे समायोजन 
करणेस व झाले या र. .८२,६७९/- खचास काय र मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 
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वषय मांक- ४०) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील 
अ. .३८ अ वये, भाग .१०१ फुगेवाड  मिधल रितलाल 
भगवानदास चाळ  जवळ ल भागात बंद पाईप गटर कॉ ट पे ह ंग 
इ. था. वषयक अनु.कामे करणेकामी मे.एन.सी.क शन  
(िन.र. .९,३३,१०९/- [र. .नऊ लाख तेहतीस हजार एकशे नऊ] 
पे ा ३०.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- ४१) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील 
अ. .७७ अ वये, वॉड .९९ व ानगर वकास शाळा प रसरात 
पे ह ंग लॉक व करकोळ द ती देखभाल कामे करणेकामी ु
मे.ए.आर.नायडु (िन.र. .९,३३,७०६/- [र. .नऊ लाख तेहतीस हजार 
सातशे सहा] पे ा २२.२४ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 

वषय मांक- ४२) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .१/१२-१३ मधील अ. .७ 
अ वये, उजा बचत काय मा अंतगत वाय.सी.एम. णालय येथील 
वायु वझन संबंिधत सुधारणांची कामे करणे (फेरिन वदा) कामी 
मे.सुमी इले कल स हसेस (िन.र. .२९,३०,२००/- [र. . 
एकोणतीस लाख तीस हजार दोनशे] पे ा ९.२८ % जा त) या 
ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 

वषय मांक- ४३) थाप य उ ान वभागाकड ल तावासोबत जोडले या प रिश -अ 
नुसार सन २०१२-१३ चे अंदाजप कातील कामांमधील तरतूद त 
वाढ/घट करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 (वाढ/घट र. .६५,५०,०००/-) 
 

वषय मांक- ४४) मनपा या व वध वभागासाठ  आव यक कॅनन व वेप कंपनीचे 
संगणक क झुमेबल टेशनर  साह य लघु म िन वदाकार 
मे.एम.के. एंटर ायजेस, पुणे यांचेकडून ९ बाबीं र. .१७,८६,५७५/- 
(र. .सतरा लाख शहाऐंशी हजार पाचशे पं याह र) म ये व मे.झुम 
कॉ युटस, सांगवी यांचेकडून ४ बाबीं र. .३४,३३५/- (र. .चौतीस 
हजार तीनशे प तीस) म ये खरेद  करणेकामी कर यात आलेले 
करारना याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक- ४५) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील 
अ. .८० अ वये, वॉड .९६ गजानन महाराजनगर मधील 
र यांवर ल ख यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे.अजवानी इ ा. ा.िल.(िन.र. .९,३३,७०७/- [र. .नऊ लाख 
तेहतीस हजार सातशे सात] पे ा १४.०० % जा त) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
 

 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव वभाग, 
मांक- नस/७/का व/१६१७/२०१३ 

दनांक-  ३/१/२०१३ 
 

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

कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


