
1 
 

 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/२०१५/२०१६ 
दनांक – १८/११/२०१६ 

 
ित, 

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

 
      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 

दनांक - २२/११/२०१६ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

२२/११/२०१६ रोजी दुपार ०२.३० 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, 

                                                                                   
     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 – २५२ 
 

दनांक -  २२/११/२०१६                      वेळ – दुपार ०२.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक  
२२/११/२०१६ रोजी दुपार ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 

वषय .१)   मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १/१००-२०१६-१७ मधील 

अ. .६० अ वये भाग .१३ महापािलका शाळेसमोर ल वापरात नसलेले संडास 

लॉक पाडणे व नाला दु ती करणेकामी मे.एम.जे.क शन 
िन.र. .९,३३,४५९/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार चारशे एकोनसाठ फ ) 
पे ा ११% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .८,३०,७७९/- पयत 
काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला असलेने याचे अवलोकन करण.े  

वषय .२)   मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १/१००-२०१६-१७ मधील 

अ. .४९ अ वये भाग .११ से. .२२ संजयगांधीनगर राजनगर, प रसरात 

थाप य वषयक देखभाल दु तीची कामे कऱणेकामी मे.एम.जे.क शन 

िन.र. .९,३३,५०४/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे चार फ ) पे ा 
१०.८०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .८,३२,६८६/- पयत काम 
क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला असलेने याच ेअवलोकन करणे.       

वषय .३)   मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १/१००-२०१६-१७ मधील 

अ. .९० अ वये भाग .८ व ानगर झोपडप ट म ये शौचालय व समाज म दंर 

इमारत दु तीची कामे कऱणेकामी  मे. हषद सा दक शेख िन.र. .९,३३,५०४/- 
(अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे चार फ )  पे ा १०.१०% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .८,३९,२२०/- पयत काम क न घेणेस 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला असलनेे याचे अवलोकन करणे.       
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वषय .४)   मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १/१००-२०१६-१७ मधील 

अ. .४४ अ वये भाग .१० तुळजाईव ती अंजठानगर झोपडप ट म ये फायबर 

वाचनालय व दशादशक फलक लावणे व थाप य वषयक देखभाल व दु ती 
कामे कऱणेकामी मे. ड.एस.कुलकण  िन.र. .९,३३,२२३/- (अ र  र. .नऊ लाख 
तेहतीस हजार दोनशे तेवीस फ )  पे ा १०.३५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मजंुर दराने र. .८,३६,६३४/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
असलेने याचे अवलोकन करणे.       

वषय .५)   मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १/१००-२०१६-१७ मधील 

अ. .७९ अ वये अ व फ या े य कायालय प रसरातील झोपडप टयाम ये 

एफ.आर.पी.मुतार  व सावजिनक शौचालय पुर वणे व बस वणेकामी मे. जतेश 

ए टर ायजेस िन.र. .९,३३,६५५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सहाशे 

पचांव न फ )  पे ा १०.४०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 

र. .८,३६,५५५/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला असलेने याचे 
अवलोकन करणे.       

वषय .६)   मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १/१००-२०१६-१७ मधील 

अ. .६१ अ वये भाग .०८ व ानगर झोपडप ट म ये खड  मु माने चेस भरणे 
व इतर थाप य वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे. जतेश 
ए टर ायजेस िन.र. .९,३३,२७१/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार दोनशे 
एकाह र फ ) पे ा १०.५०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 
र. .८,३५,२७८/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 

राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला असलेने याचे 
अवलोकन करणे.       

वषय .७)   मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १/१००-२०१६-१७ मधील 

अ. .५० अ वये भाग .०८ रामनगर झोपडप ट म ये अंतगत पाथवेला कॉ ट 
करणे व इतर थाप य वषयक देखभाल दु तीची कामे कऱणेकामी 
मे.आर.जी.मंगळवेडेकर िन.र. .९,३३,५०४/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार 

पाचशे चार फ )  पे ा १०.४५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 

र. .८,३५,९५३/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला असलेने याचे 
अवलोकन करणे.       
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वषय .८)   मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १/१००-२०१६-१७ मधील 

अ. .८२ अ वये भाग .२६ मधील झोपडप याम ये शौचालय व मनपा 
इमारतीची देखभाल दु तीची कामे कऱणेकामी मे.सा ी इं जिनअस 
िन.र. .९,३३,५०४/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे चार फ )  पे ा 
१०.४५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .८,३५,९५३/- पयत काम 
क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .९)   मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १/१००-२०१६-१७ मधील 

अ. .६३ अ वये भाग .२६ मधील झोपडप ट म ये थाप य वषयक देखभाल 

दु तीची कामे कऱणेकामी मे.सा ी इं जिनअस िन.र. .९,३३,५०४/- (अ र  
र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे चार फ )  पे ा १०.५०% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .८,३५,४८६/- पयत काम क न घेणेस 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला असलनेे याचे अवलोकन करणे.    

वषय .१०)   मनपा या ब े य कायालय पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .3/22-2016-17 
अ वये ब े ीय तरावर सन २०१६-१७ साठ  जल े  .बी/६ येथे पाणीपुरवठा 
वषयक कामांची देखभाल व दु ती करणेकामी मे.बालाजी इं जिनअस ( ो ा. 
िशतल ह .पवार) िन.र. .5,60,211/- (अ र  र. .पाच लाख साठ हजार दोनशे 
अकरा फ ) पे ा-11.00% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत स  अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला असलेने याचे अवलोकन करणे.   

वषय .११)   मनपा या ब े य कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. .3/24/2016-17 अ वये 
भाग .४२ मधील दवाब ी यव थेची वा षक प तीने देखभाल व दु ती 

करणेकामी मे.सुवणा एंटर ायजेस िन.र. .5,24,905/- (अ र  र. .पाच लाख चोवीस 
हजार नऊशे पाच फ ) पे ा -24.94% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट -शत स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला असलेने याचे अवलोकन करणे.   

वषय .१२)   मनपा या ब े य कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. .3/12/2016-17 अ वये 
भाग .२४ मधील दवाब ी यव थेची वा षक प तीने देखभाल व दु ती 

करणेकामी मे. वमलाई इले क काप रेशन िन.र. .5,24,905/- (अ र  र. .पाच 
लाख चोवीस हजार नऊशे पाच फ ) पे ा -24.58% कमी या ठेकेदारांकडून काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत स अिधन राहून 
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यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला असलेने याचे 
अवलोकन करणे.   

वषय .१३)   मनपा या ब े य कायालय पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .3/29-2016-17 
अ वये ब े ीय तरावर सन २०१६-१७ साठ  जल े  .बी/५ अंतगत 
बजलीनगर येथे पाणीपुरवठा वषयक कामांची देखभाल व दु ती करणकेामी 
मे.जय. इ जिनअस िन.र. .5,60,123/- (अ र  र. . पाच लाख साठ हजार एकशे 
तेवीस फ ) पे ा -11.00% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत स  अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला असलेने याचे अवलोकन करण.े   

वषय .१४)   मनपा या ब े य कायालय पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .3/25/2016-17 
अ वये ब े ीय तरावर सन २०१६-१७ साठ  थेरगांव गावठाण प रसरात 
पाणीपुरवठा वषयक कामांची देखभाल व दु ती करणकेामी म.ेमोरया 
एंटर ायजेस िन.र. .7,00,717/- (अ र  र. .सात लाख सातशे सतरा फ ) पे ा-
27.27% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  शत स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला असलेने याचे अवलोकन करणे.   

वषय .१५)   मनपा या ब े य कायालय पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .3/23/2016-17 
अ वये ब े य  तरावर सन २०१६-१७ सा ठ गणेशनगर  प रसरात पा णपुरवठा 
वषयक कामाची देखभाल व दु ती करणेकामी मे.मोरया एंटर ायजेस 
िन.र. .7,00,717/- (अ र  र. .सात लाख सातशे सतरा फ ) पे ा -27.27% कमी 
या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  

शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
असलेने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१६)   मनपा प रसरात गणपती उ सवासाठ  ठक ठकाणी येक भागात ५ या नुसार 
एकुण ६ भागासाठ  एकुण ३० िनमा य कलश व वध घाटांवर बस वणेकामी 
मे.राजनंदा एंटर ायझेस यांचेकडून मनपा या मंजूर दर सुची या दराने िन वदा न 
माग वता थेट प दतीने करारनामा क न घेऊन येणा-या र. .६,००,०००/- या 
खचास मा यता तसेच सदरचा खचाची अदायगी ह  आरो य वभागामाफत 
यांचेकड ल “आरो य वषयक शासक य योजनांची अंमलबजावणी व आरो य 
वषयक जनजागृती” या लेखािशषामधून खच  टाकणेस काय र मा यतेबाबत 
वचार करणे. 
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वषय .१७)  पंपर  िचंचवड मनपा माफत JnNURM अंतगत घनकचरा यव थापनासाठ  
मनपाचे मोशी कचरा डेपो येथे व वध क प राब वणेत आलेले आहेत. याम ये 
५०० टन ित दन मतेचा मेकॅिनकल कंपो ट ंग क प अ टरनेट ह तं ानावर 
आधा रत क प राब वणेचे काम मे.रामक  यांना िमळालेले असून सदर 

क पातील मेकॅिनकल कंपो ट ंग क प उभारणेचे काम मे.रामक  यांनी पूण 
केलेले आहे. तथापी क पाचे उव रत तावा बाबत वाद उदभव याने मे.रामक  
यांनी थम पुणे ज हा स  यायालयाम ये दावा केला. सदर ठकाणी मे.रामक  
यांचा अज िनकाली काढ याने यांनी मा. उ च यायालयाम ये मनपा व द 
दावा दाखल केला. मा.उ च यायालयाने जैसे थ ेआदेश न देता मे.रामक  यांना 
Arbitrator नेमणे बाबत वचारणा  क न  मा.उ च यायालयाने Arbitrator 

Application No.241 of 2011 यानुसार दनांक २२/०२/२०१२ रोजी िनवृ  
यायाधीश मा. ी.पी.बी.सावंत यांचे एक सद यीय अ ेशन लवादाची नेमणूक 

केली.  मा.अ ब ेटर यांचे समवेत दनांक १८/०७/२०१६ रोजी बैठक झाली. सदर 

बैठक म ये मे.रामक  यांचे WTE बाबत यांचा स व तर ताव सादर करावा. 
सदर तावाची तां क तपासणी त  सरकार  सं थेमाफत क न याबाबत या 
तपासणीचा खच उभय प ांनी सम माणात करावा अशा सुचना दले या आहेत. 
मा.अ ब ेटर यांचे स यानुसार वषयां कत बाबतचा सामंज याने माग 
काढणेक रता उभय प ामाफत सु  असले या येनुसार मे.रामक  यांनी सादर 
केले या तावाची तां क तपासणी करणेसाठ  मे.IIT मंुबई यांनी मागणी 
केलेनुसार सव लागू करासह तची एकुण फ  र. .९,२०,०००/- पैक  मनपा या 
ह याची ५०% हणजेच र. .४,६०,०००/- इतक  र कम अदा करणेस तसेच 
सदरचा खच पयावरण या लेखािशषामधून खच   टाकणेस मा यता देणबाबत 
वचार करणे.  

वषय .१८)   मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  

कामी सादर केले या वनंती अजानुसार सोबतचे प  अ म ये दश वले माणे 
रजा मंजुर स मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .१९)   मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .८/२०१६-१७ मधील अ. .३ 
अ वये मनपा शासक य इमारतीवर २० वषापुव  उभारलेला लोखंड  मा ट काढुन 
न वन गॅ वनाइ ड अँट ंना मा ट उभारणेकामी मे. थमेश इंटर ायजेस 
िन.र. .५,९४,८५०/- (अ र  र. .पाच लाख चौ-या नव हजार आठशे प नास 
फ ) दर ३.००% कमी या ठेकेदारा  बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  
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वषय .२०)   पंपर  वाघेरे स.न.२९३ येथील यशवंतराव च हाण टेड यम खालील यापार  संकुल 
मधील प.म.वर ल कॅ ट न गाळा यांचे े फळ २८९.४४ चौ.फु. ह  िमळकत 
नगररचना वभागाने पाच वषासाठ  ठरवुन दलेला िलजदर र. .२,०७५/- ती 
चौ.फु. नुसार येणार  िलज र. .५,३९,८०६/- माणे ५ वष कालावधीसाठ        
ई-िन वदा सुचना .६/२०१६-१७ िस द कर यात आले होते. सदर कामी एकुण 
३ िन वदा ा  झा या असुन  सव िन वदा पा  ठरले या आहेत. सदरकामी िन वदा 
मधील सवउ च दर र. .६,०१,२००/- हा मे.समीप स हसेस ी. सं दप शांताराम 
िशवले यांनी दर सादर केला आहे. मे.समीप स हसेस ी. सं दप शांताराम िशवले 
या िन वदा धारकांची िन वदा ह  िन वदा दरापे ा ११.३७% जा त र कम पये 
६,०१,२००/- (अ र  र कम पये सहा लाख एक हजार दोनशे फ ) दराची व 
अट  व शत ची पुतता कर त असलेने ५ वष कालावधीसाठ  िलजदराने देणेस 
मा यता देणेकामी मा. महापािलकासभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२१)   महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागाकड ल मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१३२/२०१६ 

द.१६.११.२०१६ अ वये पाठ वलेला माहे ऑग ट २०१६ मधील अ यावत एकूण 
कामकाज वषयक गोषवारांचे अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .२२)  महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागाकड ल मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१३३/२०१६ 

द.१६.११.२०१६ अ वये पाठ वलेला माहे स टबर २०१६ मधील अ यावत एकूण 
कामकाज वषयक गोषवारांचे अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .२३)  महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील दनांक १७.१०.२०१६ ते द. २३.१०.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१२८/२०१६ द.१६.११.२०१६ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .२४)  महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील दनांक २४.१०.२०१६ ते द.३०.१०.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१२९/२०१६ द.१६.११.२०१६ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .२५)  महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील दनांक ३१.१०.२०१६ ते द.०६.११.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१३०/२०१६ द.१६.११.२०१६ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 
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वषय .२६)  महानगरपािलका ह तील नाग रकांना यांचे न जक या ठकाणी जा तीत जा त 
महानगरपािलके या तसेच इतर शासक य/ िनमशासक य सेवा उपल ध होणेकामी 
प ह या ट यात एकूण १६ ठकाणी खाजगी त वावर नागर  सु वधा क  मा. 
थायी सिमती सभा ठराव .५४६८ द.३१/१/२०१३ अ वये काया वत कर यात 

आलेली आहेत. आदेश .ई-ग हन स/२/का व/१८०/२०१४ द.१५/२/२०१४ 
अ वये सदर नागर  सु वधा क  चालकांना तीन वष कालावधीक रता िनयु  
आदेश बजा वणेत आला असून याची मुदत द. १४/२/२०१७ रोजी संपु ात येत 
आहे. िनयु  केले या क  चालकांसोबत करारनामा करणेत आला असून यामधील 
भाग .१ तळवडे येथील क  चालक ी. िशवाजी ानोबा भालेकर यांनी ते 

चाल वत असलेले नागर  सु वधा क  बंद करणेबाबत द.२९/२/२०१६ चे प ा वये 
कळ वले आहे. नाग रकां या सोयीसाठ  उव रत १५ नागर  सु वधा क  चालकांना 
मुदतवाढ देणे आव यक आहे. तर  प ह या ट यात िनयु  केले या एकूण १५ 
नागर  सु वधा क चालकांना यापुव  केले या करारना यातील अट  व शत  नुसार 
दनांक १४/२/२०१७ पासून पुढ ल तीन वषाक रता मुदतवाढ देणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२७)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .४/२०१६-१७ मधील अ. .९ 
अ वये वाय सी एम णालयामधील वज वतरण यव थ े म ये सुधारणा 
करणेकामी मे. कुमार इले. ए ड े डंग कं िन.र. .९,७८,५६०/- (अ र  र. .नऊ 
लाख अ याह र हजार पाचशे साठ फ ) पे ा १२.३३% कमी या ठेकेदारा  बरोबर 

करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .२८)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .४/२०१६-१७ मधील अ. .१५ 
अ वये वाय सी एम एच णालयाम ये सैर उजा यं ाणेची सन २०१६-१७ क रता 
वा षक प दतीने देखभाल दु ती करणेकामी मे. रयल इले. िन.र. .९,३१,०९१/- 
(अ र  र. .नऊ लाख एकतीस हजार ए या णव फ ) पे ा ११.७०% कमी या 
ठेकेदारा  बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.  

वषय .२९)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .४/२०१६-१७ मधील अ. .३० 
अ वये वाय सी एम एच येथील ACB व RMU-VCB स Control panel 

switchgears व Transformer sub station ची देखभाल दु ती करणेकामी म.े रयल 
इले. िन.र. .९,२९,६७५/- (अ र  र. .नऊ लाख एकोणतीस हजार सहाशे 
पंचाह र फ ) पे ा १३.५०% कमी या ठेकेदारा  बरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  
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वषय .३०)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .४/२०१६-१७ मधील अ. .२९ 
अ वये मनपा भवन उप वभागांतगत थाप य वभागा या मागणीनुसार व 
आव यकते नुसार इमारती म ये व ुतीकरणाची कामे करणकेामी मे. वमलाई 
इले. कॉप रेशन िन.र. .४,६५,७९५/- (अ र  र. .चार लाख पास  हजार सातशे 
पंचा णव फ ) पे ा १६.००% कमी या ठेकेदारा  बरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .३१)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .४/२०१६-१७ मधील अ. .२० 
अ वये . .३९ म ये मा. सद य यांचे मागणीनुसार व आव यकते नुसार ट 
लाईटचे नूतनीकरण, एल.ई.ड . बसवणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे. वण 
इले. स हसेस िन.र. .१६,७९,२५६/- (अ र  र. .सोळा लाख एकोणऐंशी हजार 
दोनशे छप न फ ) पे ा १९.५०% कमी या ठेकेदारा  बरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .३२)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .४/२०१६-१७ मधील 
अ. .३५ अ वये मनपा या क े य कायालयातंगत उ ानात आव यकते नुसार 
न वन पंप बस वणेकामी मे. वमलताई इले. कॉप रेशन िन.र. .२,९९,९७४/- 
(अ र  र. .दोन लाख न या णव हजार नऊशे चौ-याह र फ ) पे ा १७.००% 
कमी या ठेकेदारा  बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे.  

वषय .३३)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .४/२०१६-१७ मधील अ. .१३ 
अ वये . .३८ म ये मा. सद य यांचे मागणीनुसार व आव यकते नुसार ट 
लाईटचे नूतनीकरण, एल.ई.ड . बसवणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे. वण 
इले. स हसेस िन.र. .१६,७९,२५६/- (अ र  र. .सोळा लाख एकोणऐंशी हजार 
दोनशे छप न फ ) पे ा २१.६०% कमी या ठेकेदारा  बरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .३४)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .४/२०१६-१७ मधील 
अ. .२२ अ वये . .६३ म ये मा. सद य यांचे मागणीनुसार व आव यकते 
नुसार ट लाईटचे नूतनीकरण, एल.ई.ड . बसवणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे. सुमी इले. स हसेस िन.र. .१८,१२,०२३/- (अ र  र. .अठरा लाख बारा हजार 
तेवीस फ ) पे ा ११.३०% कमी या ठेकेदारा  बरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .३५)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .०४/२०१६/२०१७ मधील 
अ. .१० अ वये वाय.सीएम.एच. येथील APFC Panel, िगझर व इ वहटर/बॅटर ची 
देखभाल दु ती करणेकामी मे. गती इले क स ए ड ए टर ायझेस 



10 
 

 
 

िन.र. .९,३१,१३४/- (अ र  र. .नऊ लाख एकतीस हजार दोनशे एकशे चौतीस 
फ ) पे ा १०.००% कमी या ठेकेदारा  बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .३६)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .४/२०१६/१७ मधील 
अ. .०४ अ वये . .५९ व ६० मधील ट लाईटची सन २०१६-१७ म ये  
देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.कमल इले.ए टर ायझेस 
िन.र. .९,८४,६४५/-(अ र  र. .नऊ लाख चौ-यऐंशी हजार सहाशे पंचेचाळ स 
फ ) पे ा १९.८५% कमी या ठेकेदारा  बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .३७)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .४-२०१६/१७ मधील 
अ. .०८ अ वये . .४१ म ये मा. सद य यांचे मागणीनुसार व आव यकते 
नुसार ट लाईटचे नूतनीकरण, एल.ई.ड . बसवणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे. वण इले. स हसेस िन.र. .१६,७९,५१९/- (अ र  र. .सोळा लाख एकोणऐंशी 
हजार पाचशे एकोणीस फ ) पे ा १९.५०% कमी या ठेकेदारा  बरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .३८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मनपा या वाय. सी. एम. णालयातील लॉ  
वभागातील उपकरणे/सा ह याची दु ती/स ह िसंग तातड ने करणेकर ता 
आव यक लागणारे पेअर पाटस खरेद कामी मे. ी क शन यांनी सादर 
केले या लघु म दरानुसार (कमी केले या) खरेद  कर यास  व येणा-या एकूण 
र. .१७,३९,२१२/- (अ र  र. . सतरा लाख एकोणचाळ स हजार दोनशे बारा फ ) 
चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३९)  महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागाकड ल मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१३१/२०१६ 

द.१६.११.२०१६ अ वये पाठ वलेला माहे जुल,ै२०१६ मधील अ यावत एकूण 
कामकाज वषयक गोषवारांचे अहवाल अवलोकन करणे. 

                                                                                           
                                                   नगरसिचव 

                                                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                                पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/२०१५/२०१६  
दनांक - १८/११/२०१६ 

 

टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
       ठेवणेत आलेली आहेत. 


