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िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका, 
िपंपरी-४११ ०१८. 
नगरसिचव कायार्लय, 
बमांक-नस/८/कािव/१९०/२०१३ 
िदनांक-  १५/२/२०१३ 

 
ूित, 
 मा............................................, 
 सदःय, ःथायी सिमती, 
 िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका, 
 िपंपरी-४११ ०१८.  

 
िवषय- िपंपरी िचचंवड महानगरपािलकेच्या मा.ःथायी सिमतीची सभा 
 िदनांक  २२/२/२०१३ रोजी आयोिजत केले बाबत.... 

 
महोदय/महोदया, 
 

िपंपरी िचचंवड महानगरपािलकेच्या मा.ःथायी सिमतीची सा ाहीक सभा 
शुबवार, िदनांक २२/२/२०१३ रोजी दपारी ु ४.00 वा. महानगरपािलकेच्या ूशासकीय 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचिं पवळे सभागहृात आयोिजत करणेत आली आहे. 
सोबत सभेची कायर्पिऽका जोडली आहे. सभेस आपण उपिःथत रहावे, ही िवनतंी. 

 
 

 
आपला िव ासू, 

 
 

 
 

ूत- १)  सवर् संबंिधत शाखाूमुख व शाखािधकारी 
 २)  कायार्लयीन नोटीस बोडर् 
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िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका, िपंपरी-४११ ०१८. 

मा.ःथायी सिमती 
कायर्पिऽका बमांक-४६ 

िदनांक-  २२.२.२०१३         वेळ-  दपारी ु ४.00 वाजता 
 
 

िपंपरी िचचंवड महानगरपािलकेच्या मा.ःथायी सिमतीची सा ाहीक सभा 
शुबवार, िदनांक  २२/२/२०१३ रोजी दपारी ु ४.00 वा. महानगरपािलकेच्या ूशासकीय 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचिं पवळे सभागहृात आयोिजत करणेत आली आहे. 
सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

िवषय बमांक- १) मनपाच्या पाणीपुरवठा िवभागाकडील िन.नो.ब.६/४२/२०१२-१३ 
मधील अ.ब.१४ अन्वये, जलके्षऽ ब.बी/७ पिरसरातील पाणीपुरवठा 
िवतरण व्यवःथेमध्ये सधुारणा करणेसाठी िलकेजेस काढणे व 
देखभाल दरुःतीची कामे करणेकामी मेु .सािदक अन्सारी 
कन्ःशक्शन (िन.र.रू.३३,६१,०२७/- [र.रू.तेहतीस लाख एकस  
हजार स ावीस] पेक्षा ३१.९१ % कमी) या ठेकेदाराकडन करारनामा ू
करून घेणेस मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- २) मनपाच्या पाणीपुरवठा िवभागाकडील िन.नो.ब.३/७९/२०१२-१३ 
मधील अ.ब.७८ अन्वये, अ ूभागातील िनगडी, ूािधकरण, आकुड  
भागातील उंच पाण्याच्या टाक्यावरून पाणीपुरवठा व्यवःथापन 
करणेकिरता मजुर कमर्चारी पुरिवणेकामी मे.राजलआमी ःवयरंोजगार 
सेवा सहकारी संःथा मयार्िदत (िन.र.रू.१८,१२,८०२/- [र.रू.अठरा 
लाख बारा हजार आठशे दोन] पेक्षा २.६८ % जाःत) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ३) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील १६/५-१२/१३ ची जाहीरात 
ूिसध्द केलेकामी दै.टाईम्स ऑफ इंिडया, दै.महारा  टाईम्स व 
दै.नवभारत टाईम्स यांना अदा करावयाच्या र.रू.४,७९,४२४/- 
(र.रू.चार लाख एकोणऐंशी हजार चारशे चोवीस) या खचार्स 
मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- ४) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अमखु्यालय/HO/१४/ 
२०१२-१३ मधील अ.ब.८ अन्वये, अ ूभागातील िविवध मैदानावर 
टेनीस कोटर्साठी सथेंटीक फ्लािरंग करणेकामी मे. ी कंन्ःशक्शन 
(िन.र.रू.११,६७,१३४/- [र.रू.अकरा लाख सदस  हजार एकशे ु
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चौतीस] पेक्षा १८.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने ू
र.रू.९,९२,७७०/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी 
ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत 
केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट 
दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या 
अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला ू
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- ५) मनपाच्या ूशासन िवभाग, मध्यवत  भांडार िवभाग व ड ूभाग 
कायार्लयाकिरता ूती मशीन १,२९,७५५/- ूमाणे ३ नग झेरॉक्स 
मशीन करीता एकूण र.रू.३,८९,२६५/- (अिधक जकात) खचर् येत 
असनू थेट पध्दतीने डी.जी.एस.अडँ डी.भारत सरकार यांच्याकडील 
दर करारानसुार मे.अलफा इंक ूा.िल., गेट न.ं६४५, गेट न.ं२२४२, 
केसनदं फाटा, नगर रोड, वाघोली, पुणे-४१२२०७ यांचेकडन झेरॉक्स ू
मशीन खरेदीस येणा-या खचार्स मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- ६) मनपातील मिहला अिधकारी/कमर्चारी यांचेकिरता ूितवष  कामगार 
कल्याण िवभागामाफर् त जागितक मिहला िदनाचे ८ माचर् रोजी 
आयोजन करण्यात येते. सन २०१२-१३ या आिथर्क वषार्तील मिहला 
िदनाचे आयोजनासाठी अंदाजे र.रू.१,६०,०००/- खचर् अपेिक्षत असनू 
सदरचा खचर् कामगार कल्याण िवभागाकडील सांःकृितक कायर्बम 
या लेखािशषार्मधून कोटेशन पध्दतीने करणेस मान्यता देणेबाबत 
िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- ७) Disaster Recovery Site, Seismic Zone बाहेरील िठकाणी नागपूर 
येथे कायार्िन्वत ठेवणेकामी िद.५/१/१३ पासून पुढे तीन वष 
कालावधी साठी कें ि शासनाचे Software Technology Park of India 

(STPI) नागपूर येथील Data Centre येथे मनपाचे पाच नग (IBM 

Make) Server Host करणेकामी 42U Full Rack Space व 4 Mbps 

(1:1) Dedicated Internet Bandwidth घेणे तसेच Additional Per IP 

(Internet Protocol) Rs.1,000/- ूमाणे ५ नग IP करीता 
र.रू.५,०००/- असे एकूण र.रू.८,२५,०००/- (र.रू.आठ लाख 
पंचवीस हजार) अिधक कर याूमाणे ूितवष  येणा-या खचार्स व 
याकामासाठी Software Technology Park of India (STPI) 
यांचेबरोबर कामकाजाचा करारनामा करणेस मान्यता देणेबाबत 
िवचार करणे. 
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िवषय बमांक- ८) मौजे रहाटणी येथील िपंपरी िचचंवड नवनगर िवकास 
ूािधकरणाच्या मजूंर िवकास योजनेमधील ूःतावात नमुद 
१)आ.ब.६४३ ूा.शाळा ते रहाटणी काळेवाडी ४५.० मी.मखु्य रःता 
२) आ.ब.६४३ ते ज्ञाने री मगंल कायार्लय ३)१२.० मी.रःता ते 
तापकीर बंगला या रःत्याकरीता भूसंपादन ूःताव 
मा.िजल्हािधकारी, पुणे यांचेकडे पाठिवणेकिरता मा.महापािलका 
सभेने िद.२६/११/१२ रोजी ठराव ब.१५१ अन्वये मान्यता िदलेली 
असनू ूःतुत जिमनीचे महारा  ूादेिशक व नगररचना अिधिनयम 
१९६६ चे कलम १२६ व भसूंपादन अिधिनयम १८९४ अन्वये तातडीने 
सपंादन करणेकामी येणा-या खचार्स (भसंूपादन अिधकारी कळवतील 
त्या खचार्स) मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- ९) ूभाग ब.३६ मध्ये मे.सलुभ इंटरनशॅनल सोशल सिव्हर्स 
ऑगर्नायझेशन यांचेकडन सडंास लॉक बांधणेचे काम िनिवदा न ू
मागिवता करारनामा करून कामाचे आदेशासोबत कामाच्या खचार्च्या 
२५ % रक्कम अिमम व २५ % रक्कम खच  झाल्यानंतर पुढील २५ 
% रक्कम असे चार ह े मध्ये अदा करून काम करणेचे अटीवर 
तसेच कायर्वाहीभार शुल्कासहीत काम करून घेणेस व त्यासाठी 
येणा-या एकूण र.रू.४९,१७,३००/- खचार्स मान्यता देणेबाबत िवचार 
करणे. 

 

िवषय बमांक- १०) ूभाग ब.३६ मध्ये मे.सलुभ इंटरनशॅनल सोशल सिव्हर्स 
ऑगर्नायझेशन यांचेकडन सडंास लॉक बांधणेचे काम िनिवदा न ू
मागिवता करारनामा करून कामाचे आदेशासोबत कामाच्या खचार्च्या 
२५ % रक्कम अिमम व २५ % रक्कम खच  झाल्यानंतर पुढील २५ 
% रक्कम असे चार ह े मध्ये अदा करून काम करणेचे अटीवर 
तसेच कायर्वाहीभार शुल्कासहीत काम करून घेणेस व त्यासाठी 
येणा-या एकूण र.रू.४९,३३,३००/- खचार्स मान्यता देणेबाबत िवचार 
करणे. 

 

िवषय बमांक- ११) ूभाग ब.३६ मध्ये मे.सलुभ इंटरनशॅनल सोशल सिव्हर्स 
ऑगर्नायझेशन यांचेकडन सडंास लॉक बांधणेचे काम िनिवदा न ू
मागिवता करारनामा करून कामाचे आदेशासोबत कामाच्या खचार्च्या 
२५ % रक्कम अिमम व २५ % रक्कम खच  झाल्यानंतर पुढील २५ 
% रक्कम असे चार ह े मध्ये अदा करून काम करणेचे अटीवर 
तसेच कायर्वाहीभार शुल्कासहीत काम करून घेणेस व त्यासाठी 
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येणा-या एकूण र.रू.४९,०२,८००/- खचार्स मान्यता देणेबाबत िवचार 
करणे. 

 

िवषय बमांक- १२) मनपाच्या झो.िन.पू.ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३  
मधील अ.ब.४ अन्वये, िपंपरी िचचंवड मनपा के्षऽामध्ये िविवध 
िठकाणी राऽ िनवारे सुरु करणेकामी सचंलन व देखभालीची कामे 
करणेकामी मे.एम.एस.कंन्ःशक्शन (िन.र.रू.१३,००,५४९/- [र.रू.तेरा 
लाख पाचशे एकोणपन्नास] पेक्षा १५.३० % कमी) या ठेकेदाराकडन ु
िनिवदा दर मंजुर दराने र.रू.११,०१,५६५/- पयत काम करून 
घेण्यास बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचे बरोबर ू
कामाचा करारनामा करून घेणेत आला असून, एजन्सीस कामाचा 
आदेश देण्यात आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- १३) मनपाच्या झो.िन.पू.ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०११-१२  
मधील अ.ब.४६ अन्वये, ूभाग ब.७१ मधील झोपडप टी के्षऽातील 
रःत्याचे हॉटिमक्स पध्दतीने डांबरीकरण करणेकामी मे.अजवानी 
इन्ृाःशक्चर ूा.िल. (िन.र.रू.१६,२४,३४९/- [र.रू.सोळा लाख 
चोिवस हजार तीनशे एकोणपन्नास] पेक्षा ११.५० % जाःत) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा दर मजुंर दराने रु .रू.१८,११,१४९/- पयत काम 
करून घेण्यास बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचे ू
बरोबर कामाचा करारनामा करून घेणेत आला असनू, एजन्सीस 
कामाचा आदेश देण्यात आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- १४) मनपाच्या झो.िन.पू.ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३  
मधील अ.ब.३८ अन्वये, ूभाग ब.०८ मधील झोपडप टया मधील 
रःत्याचे डांबरीकरण करणेकामी मे.अजवानी इन्ृाःशक्चर ूा.िल. 
(िन.र.रू.१०,८०,२५९/- [र.रू.दहा लाख ऐंशी हजार दोनशे 
एकोणसाठ] पेक्षा १३.५० % जाःत) या ठेकेदाराकडन िनिवदा दर ु
मजुंर दराने र.रू.१२,२६,०९४/- पयत काम करून घेण्यास 
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचे बरोबर कामाचा ू
करारनामा करून घेणेत आला असून, एजन्सीस कामाचा आदेश 
देण्यात आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- १५) जे.एन.एन.य.ुआर.एम.टप्पा १ च्या वाढीव िनधी अतंगर्त शहराच्या 
४० % भागात २४ x ७ पाणीपुरवठा योजना राबिवणेच्या कामाचे 
सिवःतर ूकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी Administrative 
Staff College of India यांची सल्लागार म्हणून िनिवदा न 
मागिवता थेट पध्दतीने परंतू करारनामा करून नेमणूक करण्यास व 
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सिवःतर ूकल्प अहवालाचे (DPR) िकंमतीच्या ०.५ % दराने येणा-
या ूत्यक्ष खचार्स मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- १६) मनपाच्या पाणीपुरवठा िवभागाकडील िन.नो.ब.६/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.३ अन्वये, जलशुध्दीकरण कें ि आवारात टप्पा ब.४ साठी 
Recirculation Sump बांधणे, पंिपंग यऽंणेची उभारणी करणे 
कामी मे.मगंलदास इन्ृाटेक ूा.िल. (िन.र.रू.६५,३६,४५६/- [र.रू. 
पास  लाख छ ीस हजार चारशे छपन्न] पेक्षा ६.१० % कमी) या 
ठेकेदाराकडन करारनामा ू करून घेणेस मान्यता देणेबाबत िवचार 
करणे. 

 

िवषय बमांक- १७) मनपाच्या पाणीपुरवठा िवभागाकडील िन.नो.ब.६/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.३९ अन्वये, जलके्षऽ ब.क/११ मध्ये उवर्िरत िठकाणी 
पाणीपुरवठ्यासाठी डी.आय.पाईपलाईन टाकणेकामी मे.िवजय व्ही. 
साळुंखे (िन.र.रू.४५,८६,७२३/- [र.रू.पंचेचाळीस लाख शहाऐंशी 
हजार सातशे तेवीस] पेक्षा ७.८८ % कमी) या ठेकेदाराकडन ू
करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- १८) मनपाच्या पाणीपुरवठा िवभागाकडील िन.नो.ब.६/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.२५ अन्वये, जलके्षऽ ब.क/१ मध्ये उवर्िरत िठकाणी 
पाणीपुरवठ्यासाठी डी.आय.पाईपलाईन टाकणेकामी मे.पी.व्ही. 
देशमखु (िन.र.रू.४६,६७,३५९/- [र.रू.शेहेचाळीस लाख सदस  ु
हजार तीनशे एकोणसाठ] पेक्षा ११.९२ % कमी) या ठेकेदाराकडन ू
करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- १९) मनपाच्या पाणीपुरवठा िवभागाकडील िन.नो.ब.६/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.८ अन्वये, जलके्षऽ ब.९, १० मध्ये उवर्िरत िठकाणी 
पाणीपुरवठ्यासाठी डी.आय.पाईपलाईन टाकणेकामी मे.िवजय 
व्ही.साळंखे ु (िन.र.रू.४६,६८,३२४/- [र.रू.शेहेचाळीस लाख उडुस  
हजार तीनशे चोिवस] पेक्षा ७.८८ % कमी) या ठेकेदाराकडन ू
करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- २०) मनपाच्या पाणीपुरवठा िवभागाकडील िन.नो.ब.६/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१६ अन्वये, से.ब.२३ िनगडी येथील जलशुध्दीकरण कें िा 
अंतगर्त टप्पा-४ खाजगीकरणाने चालिवणे (सन २०१२-१३) कामी 
मे.राजलआमी ःवयरंोजगार सेवा सहकारी सःंथा मयार्दीत (िन.र.रू. 
४५,७८,८७६/- [र.रू.पंचेचाळीस लाख अठ्ठ्याह र हजार आठशे 
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शहा र] पेक्षा ७.०७ % कमी) या ठेकेदाराकडन करारनामा करून ू
घेणेस मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- २१) मा.पोिलस आयु  पुणे यांचे कायार्लयाकडील मागणी पऽाूमाणे 
अितबमणे/अनिधकृत बांधकामे िनमुर्लनासाठी नेमण्यात आलेल्या 
पोिलस अिधकारी व पोिलस कमर्चारी यांची माहे िद.१/१/२००९ ते 
३१/१२/२०१२ पयतचे पोिलस सरंक्षण खचर् देयके सधुारीत 
अंदाजपऽकाच्या उमेद मान्यतेवर र.रू.३,१५,६६,५२३/- (र.रू.तीन 
कोटी पंधरा लाख सहास  हजार पाचशे तेवीस) अदा करणेस 
मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- २२) मनपाच्या कायर्के्षऽातील ःमशानभमूीमध्ये तीन वष कालावधीसाठी 
काळजीवाहक नेमणेकामी ूिसध्द केलेल्या ई-िन.ब.१२/१२-१३ 
साठी ठराव ब.२४६१ िद.१५/१/१३ अन्वये मान्यता िदलेल्या 
ूपऽातील अ मधील २७ सःंथांपैकी मे.ःफुत  बेरोजगार सेवा ्
सहकारी संःथा व मे.िचतंामणी बेरोजगार सेवा सहकारी संःथा 
याची मान्यता र  करून १)भारतीय मिहला ःवयंरोजगार सेवा 
सहकारी संःथा मयार्दीत यांना पुनावळे ःमशानभूमी २)गायऽी 
एन्टरूायजेस यांना बोपखेल ःमशानभमूी ३)ौमिवकास मिहला 
ःवयरंोजगार सेवा सहकारी सःंथा मयार्दीत यांना िकवळे 
ःमशानभमूी ४)जनसेवा ःवयरंोजगार सेवा सहकारी सःंथा मयार्दीत 
यांना फुगेवाडी ःमशानभमूी या चार ःमशानभमूींसाठी सोडत 
पध्दतीने संःथा िनि त करून त्यांचे ूा  लघु म दर र.रू.३०९/- 
ूित कमर्चारी ूित ८ तास या दराने ूित ःमशानभूसाठी ४ 
काळजीवाहक नेमणेस व याकामी येणा-या ूत्यक्ष खचार्स मान्यता 
देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- २३) बी.ए.एम.एस., वै कीय अिधकारी यांना आदेशाचे िदनांकापासून 
ूःतावात सिवःतर नमदु अनभुव कालावधीच्या आधारे मानधन 
अदा करणेस व ूःतावात नमुद केलेल्या अ.ब.१ ते ९ वै कीय 
अिधका-यांना िद.१७/१/२०१३ पासनू ६ मिहने कालावधीसाठी 
एकिऽत मानधनावर िनयु ीस मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- २४) मनपाच्या ूशासकीय इमारतीमधील नवीन महापािलका 
सभागहृासाठी वापरात असलेल्या दोन्ही िलफ्टचे सन २०१३-१४ 
साठी वािषर्क देखभाल दरुःतीचे काम उत्पादीत कंपनी मेु .कोने 
इलेव्हेटर इंडीया ूा.िल. यांचेकडन िनिवदा न मागिवता थेट ू
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पध्दतीने परंतू िरतसर करारनामा करून करून घेणेस व त्यापोटी 
येणारा खचर् र.रू.१,२५,५३६/- ूा  झालेल्या कोटेशननसुार मे.कोने 
इलेव्हेटर इंडीया ूा.िल. यांस आगाऊ अदा करणेस मान्यता 
देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- २५) जकात िवभागाचे िफरते पथकाचे कामकाजासाठी वाहनांची 
आवँयकता असलेमुळे स िःथतीत कायर्रत वाहन पुरवठाधारक 
मे.राज शुिटंग अँण्ड शिटग टसर् अँण्ड शॅव्हल्सु , िचचंवड, पुणे-१९. 
यांचेकडन ू ४ टाटा सुमो वाहने ूती वाहन ३ िशफ्ट मध्ये िमळन ू
३०० िक.मी. धावेल असे गहृीत धरून ूित िक.मी. र.रू.८.०० या 
दराने यापुव च्या अटी् /शत  कायम ठेवून भाड्याने घेण्याचे 
कामकाजास िद.२४/१/१३ ते ३१/३/१३ पयत मदुतवाढ देणेस 
मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- २६) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१९/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१३ अन्वये, वॉडर् ब.२७, २८ व ३० मध्ये उदघाटन व 
कायर्बमासाठी मडंप व्यवःथा करणेकामी मे.लालिदप कन्ःशक्शन 
(िन.र.रू.१८,६७,५५०/- [र.रू.अठरा लाख सदस  हजार ु पाचशे 
पन्नास] पेक्षा १.१० % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजूर दराने ू
र.रू.१९,३९,३५७/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी 
ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत 
केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट 
दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या 
अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला ू
असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय बमांक- २७) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१९/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१५ अन्वये, वॉडर् ब.१० मोशी येथे िविवध िठकाणी 
खडीमरुुमाचे रःते करणेकामी मे.सदुाम बी.गंुड (िन.र.रू. 
८४,०१,३४९/- [र.रू.चौ-याऐंशी लाख एक हजार तीनशे 
एकोणपन्नास] पेक्षा ३८.४१ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा ू
मजूंर दराने र.रू.५४,३३,११०/- पयत काम करून घेणेस तसेच 
िनयमानसुार िनिवदेतील िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड 
या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
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त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेबाबत िवचार 
करणे. 

 

िवषय बमांक- २८) ःथापत्य िवभागाकडील िन.ब.४४/३-०४-०५ चे अनुषगंाने नाना-
नानी पाकर्  उ ान देखभालीचे काम मे.साईकृपा सिवर्सेस यांना स ाचे 
कामाची मुदत संपलेपासनू म्हणजेच िद.१/२/१३ पासनू िनिवदा 
कायर्वाही पुणर् होई पयत ूितमहा र.रू.३२,८४९/- (र.रू.ब ीस हजार 
आठशे एकोणपन्नास) या दराने देणेस व त्याकामी येणारे खचार्स 
मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- २९) सांगवी भाजी मडंई िन.नो.ब.१/१०-११ अन्वये ूःतावात नमदु 
सव च्च दर देणा-या १० िनिवदाधारकांस ५ वषार्चे कालावधीकिरता 
िनिवदा अटी शत नसुार मनपा करे र िशफारशी नसुार दसरे ु
वषार्पासनू ूत्येक वष  भाडेदरात १२.५ % वाढ करणेचे ःवीकृत 
करून ूःतावात नमुद गाळे भाडेकराराने देण्यास मान्यता देणेबाबत 
िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक- ३०) डॉ.सिचन गांधी न्यरुोसजर्न व डॉ.वैशाली साठे पेिडअिँशक 
(ऑप्थलॅमोलॉजीःट) यांना ूःतावात नमुद केलेल्या आदेशाचे 
िदनांकापासून ६ मिहने कालावधीसाठी ूितमहा र.रू.१,०००/- 
एकिऽत मानधनावर यशवंतराव चव्हाण रू णालयात नेमणूक देणेस 
मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 
 

   

 
 

िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका, 
िपंपरी-४११ ०१८. 
नगरसिचव िवभाग, 
बमांक- नस/८/कािव/१९०/२०१३ 
िदनांक-  १५/०२/२०१३ 
 

िटप- ूःतुत कायर्पिऽकेवरील िवषयांची िवषयपऽे (डॉकेटस)् नगरसिचव 

कायार्लयात वाचणेसाठी ठेवणेत आलेली आहेत. 


