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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/८०७/२०१८ 
दनांक - २१/०६/२०१८ 

 
ित, 

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

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - २७/०६/२०१८ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक      
२७/०६/२०१८ रोजी दुपार ०२.०० 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 रहाव,े 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 – ६९ 
 

दनांक - २७/०६/२०१८                                वेळ – दुपार ०२.०० वाजता 
  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक  

२७/०६/२०१८ रोजी दुपार ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

 
---------- 

      दनांक १९/०६/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ६८) 
    चा सभावृ ांत कायम करणे. 

---------- 

वषय .१) बँक ऑफ बडोदा, पंपर  िचंचवड व ता रत शाखा येथ े द.२३/५/२०१८ 
अखेर आधारिनधी खाते .31060200000009 खा यावर र. .18,16,08,395/- 
(अ र  र. . अठरा कोट  सोळा लाख आठ हजार तीनशे पं या णव फ ) िश लक 
आहेत. तसेच मागासवग य क याणकार  िनधी खाते  .3106200000012  म ये 
र. .3,27,53,455/- (अ र  र. .तीन कोट  स ावीस लाख ेप न हजार चारशे 
पंचाव न फ ) िश लक आहेत. आधारिनधी व मागासवग य क याणकार  िनधीम ये 
मागील ३ वषाम ये कुठलाह  खच झालेला नाह . आधारिनधी व मागासवग य 
क याणकार  िनधी बंद कर यात येईल व उपल ध िश लक िनधी सवसाधारण 
िनधीम ये वग कर यात येईल. सदर खा यांवर ल रकमांना FFD सु वधा अस याने 
रोजची िश लक र कम बदलत असते. तर  सदर खा यामधील र कम वग कर या या 
दवशी मुदतठेव, मुदतठेवीवर ल याज व जो Effective Balance असेल ती  िश लक ा  
धर यात येऊन िश लक सवसाधारण िनधीकडे वग कर यात येईल. तर  आधारिनधी व 

मागासवग य क याणकार   िनधी ह  दो ह  िनधी बंद क न सदर िनधी या खा यावर ल 

उपल ध िश लक महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील  करण ६ प रिश  ‘ड’ िनयम 

(३) ३ अ वये सवसाधारण िनधीम ये जमा करणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापािलकासभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे.  

( दनांक २७/०६/२०१८ चे सभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
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वषय .२)   मनपाचे करआकारणी व करसंकलन वभागास सन 2018-19 या आिथक वषाकर ता 
आव यक मनपा नमु या माणे ंटेड िमळकतकर बले छपाई क न खरेद बाबत 

म यवत  भांडार वभागाने ई िन वदा सु. .56/2017-18 अ वये  मे.जय गणेश ऑफसेट, 

पुणे यांचे लघु म दर ती नग र. .1.64 माणे  10,50,000 िमळकतकर बले 
छपाईकामी एकुण र. .17,22,000/-  म ये खरेद  करणेस  मा.सहा यक आयु  भांडार 
यांनी मा यता दलेली आहे. यानुसार  मे.जयगणेश ऑफसेट, पुणे यांचेकड ल लघु म 
दर एकुण र. .17,22,000/- (अ र  र. .सतरा लाख बावीस हजार फ ) म ये 
िमळकतकर बले छपाई क न पुर वणेकामी पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .३)  मनपाचे व ुत वभागासाठ  आव यक व वध कारचे केब स आ ण वायस सा ह य 
खरेद कामी ई िन वदा सुचना .38/2/2017-18 अ वय,े ऑनलाईन िन वदा दर 
माग वणेत आले होते. यानुसार सदर िन वदे कर ता एकुण चार िन वदाकार ा  झाले. 
िन वदेतील ा  लघु म िन वदाकार म.ेपायोिनयर से स यांचे ा  लघु म बाब 
.1,3,4 व 5 या माणे एकुण 04 बाबी सा ह याचे लघु म दर एकुण र. .36,65,000/- हे 

अंदाजप क य दरापे ा 0.95% ने कमी अस याने व मे. पल मी इलेक स यांचे ा  
लघु म दर बाब .2 या माणे एकुण 01 बाबी सा ह याचे लघु म दर एकुण 

र. .54,68,000/- हे अंदाजप क य दरापे ा 0.15% ने कमी अस याने तसेच मे.हायटेक 
इले क स यांचे ा  लघु म दर बाब .6 या माणे एकुण 01 बाबी सा ह याचे 
लघु म दर एकुण र. .52,97,500/- हे अंदाजप क य दरापे ा 0.05% ने कमी अस याने 
या माणे सदर एकुण लघु म दर बाब .1,2,3,4,5 व 6 या सव सा ह यांचे ा  
लघु म दर एकुण र. .1,44,30,500/- (अ र  र. .एक कोट  च वेचाळ स लाख तीस 
हजार पाचशे फ ) हे अंदाजप क य दरापे ा 0.31% ने कमी अस याने वकृत क न 
यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणसे व येणा-या खचास 

मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .४)  मनपाचे व ुत वभागासाठ  100 हॅट एलईड  ट लाईट फट ंग सा ह य खरेद कामी 
ई िन वदा सुचना .36/2017-18 अ वये, ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. 
यानुसार सदर िन वदे कर ता एकुण पाच िन वदाकार ा  झाले. यामधील लघु म 
िन वदाकार मे. पल मी इले क स यांच े दर प कातील बाब .1 या सा ह याचे 
लघु म ित नग दर र. .4,066/- माणे एकुण लघु म दर र. .35,37,420/- (अ र  
र. . प तीस लाख सदोतीस हजार चारशे वीस फ ) हे अंदाजप क य दरापे ा 13.64% 

ने कमी अस याने वकृत क न यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत 
करणेस व येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .५) ीम.जो सना िशंदे,  िश ण मंडळा या शासन अिधकार  यांस कायालयीन 
कामकाजासाठ   मोबाईल िसम सु वधा व ३जी /४जी ड गल सु वधा पूर वणेस तसेच 
मोबाईल वापराची अिधकतम मािसक मयादा र. .५००/- (अ र  र. . पाचशे फ ) 
िन ीत करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .६)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या तां क स लागार नेमणुक बाबत या सिमतीची बैठक 
द.२४/०४/२०१८ रोजी मा.शहर अिभयंता यां या कायालयात झालेली आहे. सदर 
बैठक म ये मे.िनयोजन क स टंट यांनी खालील माणे अ. .१ ते ३ कामाचे 
सादर करण केलेले आहे. 

 
  १) भाग .३ च-होली येथील स. .१३१ येथील आय.टु.आर. या बद यात ता यात 

                  आले या मनपा या जागेवर ल जलतरण तलावाचे थाप य वषयक काम करणे 

                  (ट पा - २) 
                २) भाग .३ च-होली येथील आर ण .२/८९ खेळाचे मैदान वकिसत करणे व  
                   थाप य वषयक कामे करणे. (ट पा - २) 
 ३) भाग .७ भोसर  गावठाणातील स.नं.१ कबडड  िश ण क  वकिसत करणे व  

                   अनुषंिगक कामे करणे. 
 
                   सदर सादर करण समाधानकारक अस याने छाननी सिमतीने यास मा यता देवुन 

वीकार यात आलेले आहे. सबब सदर कामास स लागार हणुन मे.िनयोजन 
क स टंट यांची िनयु  करणे आव यक आहे. सदर कामांसाठ  स लागार हणुन 
करावया या कामा या या ीम ये तुत कामांचे पुवगणक प  तयार करणे व िन वदा 
बन वणे तसेच कामांवर देखरेख करणे इ. िन वदा पुव (Pretender) व िन वदा प ात 
(Post Tender) इ. कामे करावी लागणार आहेत.  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये 
व वध क पासाठ  स लागार हणुन मे.िनयोजन क स टंट यांची िनयु  केलेली 
आहे. मे.िनयोजन क स टंट यांनी यापुव  देखील अशा कारची कामे यश वी र या 
पुण केलेली आहे व स या देखील चालु आहेत. मनपा या मा. थायी सिमती ठराव 
.२१३९ व द.७/०२/२०१८ अ वये केले या Empanelment म ये मे.िनयोजन 

क स टंट यांचा समावेश आहे.  उपरो  बाबींचा वचार करता उपरो  नमुद केले या १ 
ते ३ कामांसाठ  मे.िनयोजन क स टंट यांची स लागार हणुन नेमणुक करणेचा 

ताव तसेच िन वदा पुव  (Pretender) व िन वदा प ात (Post Tender) कामांसाठ  

क प यव थापन स लागार हणुन नेमणुक करणेस व मनपाचे चिलत दरानुसार 
फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 



5 
 

वषय .७)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या तां क स लागार नेमणुक बाबत या सिमतीची बैठक 
द.२४/०४/२०१८ रोजी मा. शहर अिभयंता यां या कायालयात झालेली आहे. सदर             
बैठक म ये मे.ए हायरो सेफ क स टंट यांनी खालील माणे अ. .१ ते ४ कामाचे 
सादर करण केलेले आहे. 

 १) भाग .६ मोशी येथे अ नशामक क  बांधणे. 
 २) भाग .३ येथील पुणे नािशक र ता ते स. .५७५, ६६४, ५०८, ५०६ पयतचा  

               ३० व १८ मी.ड .पी.र ता वकिसत करणे. 
 ३) भाग .३ च-होली येथील चो वसावाड  येथे अ नशमन क  बांधणे. 
 ४) भाग .३ च-होली येथील स. .११० ते स. .१०० मनपा ह ीपयतचा ३० मी.  

               ड .पी.र ता वकिसत करणे. (ट पा - २) 
 
               सदर सादर करण समाधानकारक अस याने छाननी सिमतीने यास मा यता देवुन 

वीकार यात आलेले आहे. सबब सदर कामास स लागार हणुन मे.ए हायरो सेफ 
क स टंट यांची िनयु  करणे आव यक आहे. सदर कामांसाठ  स लागार हणुन 
करावया या कामा या या ीम ये तुत कामांचे पुवगणक प  तयार करणे व िन वदा 
बन वणे तसेच कामांवर देखरेख करणे इ. िन वदा पुव (Pretender) व िन वदा प ात 
(Post Tender) इ. कामे करावी लागणार आहेत. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये 
व वध क पासाठ  स लागार हणुन मे.ए हायरो सेफ क स टंट यांची िनयु  
केलेली आहे. मे.ए हायरो सेफ क स टंट यांनी यापुव  देखील अशा कारची कामे 
यश वी र या पुण केलेली आहे व स या देखील चालु आहेत. मनपा या मा. थायी 
सिमती ठराव .२१३९ व द.७/०२/२०१८ अ वये केले या Empanelment म ये 
मे.ए हायरो सेफ क स टंट यांचा समावेश आहे. उपरो  बाबींचा वचार करता उपरो  
नमुद केले या १ ते ४ कामांसाठ  मे.ए हायरो सेफ क स टंट यांची स लागार हणुन 
नेमणुक करणेचा ताव तसेच िन वदा पुव  (Pretender) व िन वदा प ात (Post 

Tender) कामांसाठ  क प यव थापन स लागार हणुन नेमणुक करणेस व मनपाचे 
चिलत दरानुसार फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .८)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या तां क स लागार नेमणुक बाबत या सिमतीची बैठक 

द.२४/०४/२०१८ रोजी मा. शहर अिभयंता यां या कायालयात झालेली आहे. सदर 
बैठक म ये मे.अँशुअड इं जिनअ रंग स हसेस यांनी खालील नमुद माणे १ ते ४ 
कामाचे सादर करण केलेले आहे.  
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१) च-होली येथील स.  २५४ ते २२८ पयतचा १२ मी.र ता वकिसत करणे. 
 २) भाग .३ चो वसावाड  येथील स. .१५ ते च-होली स. .९४० पयतचा  

               १८ मी.ड .पी.र ता वकिसत करणे. 
 ३) भाग .३ मोशी आळंद  र ता ते डूडूळगाव गावठाणापयतचा १८ मी. ड .पी.र ता  

               वकिसत करणे. 
 ४) भाग .३ च-होली स.नं.७ ते मनप ह ीपयत या वकास आराखडयातील ३० 

               मी. र ता वकिसत करणे. 
 
                सदर सादर करण समाधानकारक अस याने छाननी सिमतीने यास मा यता देवुन 

वीकार यात आलेले आहे. सबब सदर कामास स लागार हणुन मे.अँशुअड 
इं जिनअ रंग स हसेस यांची िनयु  करणे आव यक आहे. सदर कामांसाठ  स लागार 

हणुन करावया या कामा या या ीम ये तुत कामांचे पुवगणक प  तयार करणे व 
िन वदा बन वणे तसेच कामांवर देखरेख करणे इ. िन वदा पुव (Pretender) व िन वदा 
प ात (Post Tender) इ. कामे करावी लागणार आहेत. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेम ये व वध क पासाठ  स लागार हणुन मे.अँशुअड इं जिनअ रंग 
स हसेस यांची िनयु  केलेली आहे. मे.अँशुअड इं जिनअ रंग स हसेस यांनी यापुव  
देखील अशा कारची कामे यश वी र या पुण केलेली आहे व स या देखील चालु 
आहेत. मे.अँशुअड इं जिनअ रंग स हसेस यांना र ते महामागाचे स व तर क प 
तयार करणेचाह  अनुभव आहे. मनपा या मा. थायी सिमती ठराव .२१३९ व द. 
७/०२/२०१८ अ वये केले या Empanelment म ये मे.अँशुअड इं जिनअ रंग स हसेस 

यांचा समावेश आहे. उपरो  बाबींचा वचार करता उपरो  नमुद केले या १ ते ४ 
कामांसाठ  म.ेअँशुअड इं जिनअ रंग स हसेस यांची स लागार हणुन नेमणुक करणेचा 

ताव तसेच िन वदा पुव  (Pretender) व िन वदा प ात (Post Tender) कामांसाठ  
क प यव थापन स लागार हणुन नेमणुक करणेस व मनपाचे चिलत दरानुसार 

फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .९)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िश ण वभागाकड ल आ ण ाथिमक शाळांतील 

संगणक यं ण देखाभाल दु तीसाठ  ऑनलाइन िन वदा सुचना .०२/२०१७-१८ 

अ वये लघु म िन वदाकार मे. मोनाच टे नॉलॉजी (पुणे) ा.ली. यांचे कडून  संगणक 
देखभाल दु तीसाठ  आ ण हाडवेअर इंजीिनअर िनयु  करणकेामी र. .१२,९१,४६७/- 
(अ र  र. . बारा लाख ए या णव हजार चारशे सदुस  फ ) या रकमेचे यांचे 
बरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .१०)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े य कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 
िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 5) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  
माणे लघ म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास 

िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

वषय .११)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३१/१६/२०१७-१८ अ वये सन २०१७-१८ 

क रता भाग .४३ म ये जु या पाईपलाईन बदलून नवीन पाईपलाईन टाकणे.या 
कामासाठ  मे.युिनक ेडस िन वदा र कम .३०,८१,२३२/- (अ र  र. .तीस लाख 
ए याऐंशी हजर दोनशे ब ीस फ ) पे ा १७.९९% कमी दराने या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .२५,२६,९१८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
 िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यां याबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१२) पंपर  िचंचवड महानगरापािलके या काय े ातंगत ग े ीय कायालयातील 
काय े ाम ये फॉिगंग मिशन र ा टे पोम ये ठेवून औ णक धुर करण करणेसाठ  
िन वदा .१/२०१७-१८ नुसार तीन चाक  चार र ा टे पो पुर व या या कामाचे 
मे.माऊली बेरोजगार सेवा सं था यांना आदेश दे यात आलेले आहे. सदर कामकाजासाठ  

धुर करणासाठ  वापर यात येणा-या एका फॉिगंग मिशनसाठ  एक वेळा धुरफवारणी 
कर यासाठ  ४ िलटर डझेल व १ िलटर पे ोल लागत.े या माणे एक मिशन दैनं दन ३ वेळा 
फवारणी करते. अशा कारे दैनं दन ४ मिशन काम कर त आहेत. तर  दैनं दन चार 

मिशनसाठ  डझेल ४८ िलटर व पे ोल १२ िलटर लागते. ग े ीय कायालया या आरो य 

वभागातील कचरा वाहने व कायालयीन वाहनासाठ  े ीय कायालया नजीक या मे. कोटे र 

पे ोिलयम, काळेवाड  यांना मा.आयु  सो. यांचेकड ल जा. . ग ेका/१/२०/२०१७ द. 

२२/९/१७ व ग ेका/३/२८५/२०१७ द. १०/१०/१७ नुसार र. . ५ लाख ( डपॉझीट) अनामत 

देऊन, ग े ीय कायालयास इंधन पुरवठा करणेचे आदेश दे यात आलेला आहे. यामुळे 

औ णक धुर करणा या मिशनसाठ  इंधन पुरवठा कर यास यांना वचारणा केली असता, 
यांनी द.२४/०४/२०१७ या प ा वये इंधन पुरवठा कर यास तयार अस याचे कळ वलेले 

आहे. औ णक धुर करणासाठ  सन–२०१८-१९ या अंदाजप काम ये “औ णक 

धुर करणासाठ  इंधन खच” या लेखािशषावर र. .१२,००,०००/- इतक  तरतूद कर यात 

आलेली आहे.  



8 
 

 
       १) कामाचे नाव           :-  औ णक धुर करणा या फॉिगंग मिशनसाठ  इंधन खच 

           २) िन वदा नोट स .  :- १/२०१७-१८ िन.र. . ८,५१,३६०/- 
       ३) वाहनांचा दर र. .  :- ित दन ितवाहन ५४०/- 

४) वाहनांची सं या     :- ०४ तीन चाक  टे पो 
५) कामाची मुदत        :- द.२३/०४/२०१८ ते २२/०४/२०१९ अखेर 
 
       वषयां कत कामांसाठ  भागातील नाग रकां या आरो या या हता या ीने 
वर ल माणे या कामासाठ  ित दन तीन चाक  र ा टो पो सायं ४ ते ११ वा. 
पयत एक वाहन चालक + इंधनासह एकुण ०४ वाहने भाडे त वावर पुर व यासाठ  
द.२३/४/२०१८ ते २२/४/२०१९ अखेर िमळणे व सदर कामकाजासाठ  अपे ीत 
अंदाजीत खच र. .७,००,०००/- या येणारा खच ग े ीय आरो य कायालयाकड ल 
"धुर करणासाठ  वाहने भा याने घेणे" या लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.    
 

वषय .१३) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागाकड ल माहे मे २०१८ अखेर संपणारा  मािसक गोषवारा मा.मु यलेखा प र क 
यांनी .मुलेप/६/का व/११०/२०१८ द.१८.०६.२०१८ अ वये पाठ वलेला आहे.  या 
अहवालाचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .१४) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 

द.०४/०६/२०१८  ते द.१०/०६/२०१८  अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा 
प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१११/२०१८ द.१८/०६/२०१८ अ वये पाठ वलेला 
सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 
वषय .१५) पंपर  िचंचवड महानगरापािलके या काय े ातंगत ग े ीय कायालया या 

काय े ाम ये ॉम वॉटर चबस साफसफाई क न िनघालेला गाळ व कचरा मोशी 
कचरा डेपो येथे खाली करणेसाठ  िन वदा .१/२०१८-१९ नुसार िन वदा तयार 
कर यात आलेले आहे. ग े ीय कायालया या काय े ाम ये ॉम वॉटर चबस एकुण 
९७८ चबस आहेत. तर  ित चबस नुसार दर माग वणेत आलेले असून, मे.संत 
गाडगेबाबा बेरोजगार सं था यांनी अंदाजप क य दरा या २८.९८% कमी दराने दर 
सादर केलेला आहे.  ॉम वॉटर व पावसाळ  चबस साफसफाई करणेसाठ  सन – 

२०१८-१९ या अंदाजप काम ये “ ॉम वॉटर पावसाळ  गटर सफाई करणे” या 
लेखािशषावर र. .२०,००,०००/- इतक  तरतूद कर यात आलेली आहे. तर  ॉम वॉटर 
चबस साफसफाई क न िनघालेला गाळ व कचरा मोशी कचरा डेपो येथे खाली 
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करणे या कामास व येणा-या अपे त अंदाजीत र. .२,८७,५३२/- (अ ऱ  र. . दोन 
लाख स याऐंशी हजार पाचशे ब ीस फ ) खचास तसेच सदरचा खच “ ॉम वॉटर 
पावसाळ  गटर सफाई करणे” या लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .१६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९६/०२/२०१७-१८ भाग .१० तुळजाईव ती 

व ववेकनगर म य भागात न वन पे हग लाँक बस वणेकामी M/s.SHIVAM 

ENTERPRISES D.M. िन.र. .३६,४१,४५१/-(अ र  र. .छ ीस लाख ए केचाळ स 

हजार चारशे ए काव न फ ) पे ा २३.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने र. .२८,०३,९१८/- पयत काम क न घेणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१७) आरो य वभागास आव यक मॉ कटो कलींग मशीन खरेद  करणेकामी ई 

िन.सु. .02/2018-19 अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले 
होते. यानुसार ऑनलाईन तीन िन वदाधारकांचे दर ा  झाले आहेत. ा  

दरप काम ये मे इं िनल टे नोलॉ जस, पुणे यांचे मॉ कटो कलींग मशीन ती नग 
र. .2,15,000/- एक वष देखभाल दु ती सह 04 नगासाठ  साठ  एकुण र. .8,60,000/- 

(अ र  र. .आठ लाख साठ हजार फ ) इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर 
वकृत करणेस मा यता दलेली असुन लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर वह त 

नमु यात करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेला अस याने याच े
अवलोकन करणे. 

 

                                                          

                                                                   नगरसिचव                                                                                  
                                                  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                                       पंपर  - ४११ ०१८. 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                                 

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/८०७/२०१८  

दनांक - २१/०६/२०१८ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  

ठेवणेत आलेली आहेत.  
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( .फ ेका/िन-४/का व/२७८/२०१८, द.०५/०५/२०१८ वषय .१० चे लगत) 

 
 
 


