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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/५८०/२०१३ 
दनांक-  २४/०५/२०१३ 

 
ित, 

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

 
वषय- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
 दनांक  २८/५/२०१३ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 
महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
मंगळवार, दनांक २८/५/२०१३ 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-६२ 

दनांक- २८.५.२०१३         वेळ-  दपार  ु ३.00 वाजता 
 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
मंगळवार, दनांक २८/५/२०१३ रोजी दपार  ु ३.00 वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. 
सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

अ) दनांक १४/५/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक-६०) 
सभावृ ांत कायम करणे. 

ब) दनांक २१/५/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक-६१) 
सभावृ ांत कायम करणे. 

 

वषय मांक- १) मनपाचे दवाखाने/ णालयासाठ  आव यक असणा-या 
औषध/ेसा ह य खरेद कामी दोन वषाक रता माग वणेत आले या ई 
िन वदा . २३/२०११-१२ मधील (Allopathic Medicine Purchase 

23/1, Surgical Item Purchase 23/2, Ayurvedic Mediciene Purchase 

23/3, Dental Item Purchase 23/4, Homeopathic Medicine Purchase 

23/5)  िन वदा ा  लघु म दरानुसार लघु म िन वदा 
धारकाकडुन सन २०१३-२०१४ या आिथक वषा करता मंजुर 
दरानुसार औषधे /सा ह य खरेद कामी २ कोट  पये इतके खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २८/५/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- २) तुत िन वदा नोट स .1/2012-13 अंतगत तावा सोबतचे 
प  अ म ये नमूद केले माणे एकुण 17 गाळयांसाठ  पधा मक 

दर ा  झाले असून मनपा दरापे ा व इतर िन वदाधारकांचे 
तुलनेने सवात जा त दराने आले या िन वदा अ) 25 वष िलजने 
तसेच ब) 5 वष भाडेकराराने वकृत करणेस व या माणे 
करारनामा करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २८/५/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- ३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील 
अ. .५५ अ वये, काळेवाड  वॉड .७८ तापक रनगर म ये 
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इंटरलॉक ंग लॉक बस वणे, पावसाळ  गटर करणे व थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.एस.ड .द डकर (िन.र. .१८,६६,२३०/- 
[र. .अठरा लाख सहास  हजार दोनशे तीस] पे ा २१.५० % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१५,३८,२४०/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड 
या तीनह  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. 
 ( दनांक २८/५/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- ४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१२-१३ मधील 
अ. .११ अ वये, भाग .९४ भागातील र ते डांबर करण करणे 
कामी मे.एच.सी.कटा रया (िन.र. .१८,६७,४१४/- [र. .अठरा लाख 
सदस  हजार चारशे चौदाु ] पे ा १७.६० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१६,१५,६८७/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभावानुसार 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. 

 ( दनांक २८/५/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- ५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१२-१३ मधील 
अ. .३९ अ वये, भाग .९४ कत नगर म ये र ते डांबर करण 
करणे कामी मे.एच.सी.कटा रया (िन.र. .१८,६७,४१४/- [र. .अठरा 
लाख सदस  हजार चारशे चौदाु ] पे ा १७.६० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१६,१५,६८७/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभावानुसार 
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. 
 ( दनांक २८/५/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक- ६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१२-१३ मधील 
अ. .३ अ वये, भाग .९४ कत नगर व इतर भागात पे ह ंग 
लॉक बस वणेकामी मे.के.पी.क शन (िन.र. .१८,६७,४१४/- 
[र. .अठरा लाख सदस  हजार चारशे चौदाु ] पे ा ३०.३० % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,६६,६६७/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभावानुसार 
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. 
 ( दनांक २८/५/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- ७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१२-१३ मधील 
अ. .२५ अ वये, भाग .८७ वाकड गावठाण येथे भुमकरव ती, 
वनोदेव ती व प रसराम ये पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.के.पी. 
क शन (िन.र. .२३,३३,८९८/- [र. .तेवीस लाख तेहतीस 
हजार आठशे अ या नव] पे ा ३२.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१६,४२,१४२/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभावानुसार 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. 

 ( दनांक २८/५/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- ८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G4B/25/59/२०११-१२ 
मधील अ. .१४ अ वये, वॉड .१४ सदगु नगर येथील ना याचे 
बांधकाम करणेकामी मे.जी.के.कांबळे (िन.र. .२४,९९,७०२/- [र. . 
चो वस लाख न या नव हजार सातशे दोन] पे ा २०.२३ % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२०,९३,७१३/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर , िसमट, लोखंड या 
तीनह  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. 

 ( दनांक २८/५/२०१३ चे सभेत घेणेच ेिनणया माणे) 
 

वषय मांक- ९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G4B/25/59/२०११-१२ 
मधील अ. .३२ अ वये, भाग .१०१ फुगेवाड  गावठाण, 
कंुदननगर व प रसर येथील गटर, कॉ ट पे ह ंग लॉक इ.कामे 
करणे व देखभाल द तीची कामे करणेकामी मेु . ी कं शन 
(िन.र. .१८,६७,२६२/- [र. .अठरा लाख सदस  हजार दोनशे ु
बास ] पे ा २६.१० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१४,४८,९०२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माणे डांबर , िसमट, लोखंड या तीनह  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. 

 ( दनांक २८/५/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- १०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G2/3/60/२०११-१२ 
मधील अ. .५१ अ वये, वॉड .१२ च-होली येथील मातंगवाड , 
साठेनगर, वाघे रवाड  येथील अंतगत र ते डांबर करण करणेकामी 
मे. ह .ए.झ बाडे (िन.र. .१८,७९,१५०/- [र. .अठरा लाख एकोणऐंशी 
हजार एकशे प नास] पे ा १९.१० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१५,९६,२४४/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माणे डांबर , िसमट, लोखंड या तीनह  
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. 
 ( दनांक २८/५/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- ११) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G3/04/102/२०११-१२ 
मधील अ. .७६ अ वये, वॉड .२१ मधील से. .१ व इतर ठकाणी 
र या या कडेने फुटपाथ करणे व पे ह ंग लॉक बस वणेकामी 
मे.शुभ ी कं शन (िन.र. .१८,६३,२२२/- [र. .अठरा लाख 
ेस  हजार दोनशे बावीस] पे ा १८.३३ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
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िन वदा मंजूर दराने र. .१५,९७,७७८/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माणे डांबर , िसमट, लोखंड या तीनह  
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. 
 ( दनांक २८/५/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- १२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G4B/6/194/२०११-१२ 
मधील अ. .३२ अ वये, वॉड .१४ सदगु नगर येथे थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.एम.ए.कुसाळकर (िन.र. .२४,९९,९९९/- 
[र. .चो वस लाख न या नव हजार नऊशे न या नव] पे ा 
१८.१८% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
२१,४७,७७४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 

डांबर , िसमट, लोखंड या तीनह  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. 

 ( दनांक २८/५/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- १३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G3/04/102/२०११-१२ 
मधील अ. .२० अ वये, वॉड .२१ येथे व वध ठकाणी पे ह ंग 
लॉक बस वणेकामी मे.पांडूरंग कं शन (िन.र. .२४,९७,२१५/- 
[र. .चो वस लाख स या नव हजार दोनशे पंधरा] पे ा १०.११ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२३,५६,९८४/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर , िसमट, 
लोखंड या तीनह  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. 
 ( दनांक २८/५/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- १४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G3/04/102/२०११-१२ 
मधील अ. .७८ अ वये, वॉड .१५ पांडवनगर, िशवशंकर कॉलनी 
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म ये र या या कडेने पे हर लॉक बस वणेकामी मे.पांडूरंग 
कं शन (िन.र. .२३,२४,०२०/- [र. .तेवीस लाख चो वस हजार 
वीस] पे ा १५.०२ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२०,७३,७००/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माणे डांबर , िसमट, लोखंड या तीनह  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 कू न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक २८/५/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- १५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G3/04/102/२०११-१२ 
मधील अ. .८९ अ वये, वॉड .१७ सॅ ड वक कॉलनी मधील 
खंडोबामाळ व प रसरात पे ह ंग लॉक बस वणे व द तीची कामे ु
करणेकामी मे.एन.सी.कं शन (िन.र. .२४,९६,७३०/- [र. . 
चो वस लाख शहा नव हजार सातशे तीस] पे ा ११.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२३,०७,२४१/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर , िसमट, लोखंड या 
तीनह  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. 
 ( दनांक २८/५/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- १६) महापािलका थािनक सं था कर मागदशक पु तीका छपाई क न 
घेणेकामी तावात नमुद के या माणे महापािलका सं था कर 
मागदशक पु तीका ह  कालमयादा, तातड ची गरज ल ात घेऊन 
थेट प दतीने िन वदा न माग वता करारनामा न करता मे.िस द  
कॉपीअस ा.िल., पंपर  यांचेकडून छपाई क न घेतले अस याने 
ित पु तीका दर र. .७.७० अिधक ५ % हॅट या माणे एकूण 

१०,००० पु तीकासाठ  र. .८०,८५०/- चे खचास काय र मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक २८/५/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- १७) मनपाचे दवाखाना/ णालयात १० Data Entry Operator २ 
म हने कालावधीसाठ  पुर वणेकामी मे.शुभम उ ोग यांनी सादर 
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केलेला दर ित कमचार  ित म हना र. .७,६६३/- वकृतीस व 
यानुसार २ म हने कालावधीसाठ  येणारा खच र. .१,५३,२६०/- चे 

खचास व मे.शुभम उ ोग यां याशी करारनामा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक २८/५/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- १८) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .५/१८/२०१२-१३ 
मधील अ. .१८ अ वये, मशुके व उदंचनगृहे या ठकाणी 
आव यकतेनुसार इनलेट चबरक रता मेकॅिनकल न बस वणेकामी 
मे.एस.एस.बी.इं ज.अँ ड े डंग कं.(िन.र. .४५,७०,५६४/- [र. . 
पंचेचाळ स लाख स र हजार पाचशे चौस ] पे ा २५.०० % कमी) 
(भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- १९) मनपा या पाणीपुरवठा व जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. . 
६/४२/२०१२-१३ मधील अ. .३५ अ वये, जल े  .बी/१, कवळे 
मामुड  प रसरातील उवर त भागात वतरण निलका टाकणेकामी 
मे.संजय कॉ ॅ टर (िन.र. .२४,२६,७८३/- [र. .चो वस लाख 
स वीस हजार सातशे याऐंशी] पे ा १३.९६ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- २०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .६/४२/२०१२-१३ 
मधील अ. .३८ अ वये, पेठ .२३ िनगड  येथील जलशु द करण 
क ाचे यां क  व तां क  वषयक देखभाल द ती करणेकामी ु
मे.युिनक ेडस (िन.र. .४१,१४,९७०/- [र. .ए केचाळ स लाख चौदा 
हजार नऊशे स र] पे ा ११.९६ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- २१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१२-१३ मधील 
अ. .४ अ वये, भाग .९१ सांगवी येथील संगमनगर ते 
िशतोळेनगर पयत या वकास आराखडयातील र याचे डांबर करण 
करणेकामी मे.ठाकुर इं ा. ा.ली.(िन.र. .८४,०३,३६१/- [र. .    
चौ-याऐंशी लाख तीन हजार ितनशे एकस ] पे ा ११.८०% कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७७,८२,३५३/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
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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 घेणेू स मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक- २२) मनपाचे काळेवाड  येथील योतीबा उ ान देखभाल, वकास व 
संर णकामी मे.एन.जी.पडवळ यांना स याचे कामाची मुदत 
संपलेपासून िन वदा कायवाह  पुण होईपयत पुव चेच करारना यास 
अिधनराहन पूव याच दराने हणजे रू . .१९,४५५/- ित महा 
मे.एन.जी.पडवळ यांना देणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक- २३) उ ान वभागाकड ल १३ वाहनांसाठ  डझेल भरणेकामी 
र. .१,००,०००/- ( अ र  र. .एक लाख ) वाहन इंधनाकर ता 
थायी अ ीमधन अफॅ सो िल., यशवंतनगर, पंपर  यांचे नावे अदा 

करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक- २४) वृ संवधन वभागाकड ल १४ वाहनांसाठ  डझेल भरणेकामी 
र. .१,००,०००/- (अ र  र. .एक लाख ) वाहन इंधनाकर ता थायी 
अ ीमधन अफॅ सो िल., यशवंतनगर, पंपर  यांचे नावे अदा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- २५) मु यलेखाप र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा 
मंजूर 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- २६) मनपाच े डा धोरणास मा.महापािलका सभेची मा यता घेणेकामी 
डा धोरण पु तका छपाई क न घेणेसाठ  तावात नमुद 

के या माणे एकूण ८० पानी डाधोरण पु तके या १५० व २३० 
ती झेरॉ स डेली िन स, पंपर  १८ यांचेकडून काढ या असून 
याकामी अनु मे र. .५,४७२/- व र. .८,५१०/- इतका खच झाला 

असून सदरचा खच ीमती एस. आर. चांदवणकर . शासन 
अिधकार  यांनी वत: केला अस याने तो यांना अदा करणेस 
काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- २७) थाप य ब भाग/मु यालय या वभागातील भाग .१८ कवळे 
मधील कामांचे सन २०१३-१४ चे अंदाजप कातील उपल ध तरतुद  
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म ये तावात नमुद के या माणे वाढ/घट करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 (र. .५५,००,०००/- वाढ/घट) 
 

वषय मांक- २८) मा यिमक िश ण वभागाकड ल डा बोिधनी मधील २२२ 
व ा याचे माहे जुलै २०१२ ते ए ल २०१३ अखेर १० म हने या 
कालावधीचे बसपासची एकूण र. . ८,४३,५४१/- (र. .आठ लाख 
ेचाळ स हजार पाचशे ए केचाळ स) मे.पी.एम.पी.एम.एल. यांना अदा 

करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक- २९) मनपा णालयामधील वाईन यु णांक रता आव यक Syp 
Fluvir 75 ml खरेद कामी कोटेशन प दतीने मे.िनरामय ग टोअर 
यांचे लघु म दर .४३७/- ती बॉटल माणे ३०० बॉट स पुरवठा 
करणेकामी येणा-या य  र. .१,३१,१००/- (र. .एक लाख एकतीस 
हजार शंभर) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ३०) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .१३/२०१२-१३ मधील 
अ. .१ अ वये, मनपा या शासक य इमारती मधील अ नशमन 
यं णेसाठ  न वन रंगमेन पाईपलाईन टाकणे व अनुषंिगक कामे 
करणेकामी मे.एच.ड .फायरकॉन टे नो ा.ली. (िन.र. . 
१,२०,२०,१९२/- [र. .एक कोट  वीस लाख वीस हजार एकशे 
या नव]) िन वदा रकमे या ०.०० (AT PAR) या दराने आलेली 
सवात कमी दराच े ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

  
 

वषय मांक- ३१) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .४/१२-१३ मधील अ. .७ 
अ वये, पंपर  िचंचवड मनपाचे जजामाता उ ान पंपळे गुरव 
येथील उ ानातील कारंजाचे नुतनीकरण करणेकामी मे.ओंकार 
इं जिनअ रंग (िन.र. .१८,९९,२४६/- [र. .अठरा लाख न या नव 
हजार दोनशे शेहेचाळ स] पे ा २९.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
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वषय मांक- ३२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. . ६/४२/२०१२-१३ 

मधील अ. .१२ अ वये, से. .२० मधील पा या या टाक चे व 
आवारातील देखभाल द तीची कामे करणेकामी मेु .बालाजी 
इं जिनअस (िन.र. .२३,१९,७४८/- [र. .तेवीस लाख एकोणीस 
हजार सातशे आ ठेचाळ स] पे ा २६.२० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३३) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .४/१२-१३ मधील अ. .६ 
अ वये, पंपर  िचंचवड मनपाचे अ व ड भागातील उ ानातील 
वाय रंगची कामे करणेकामी मे. व प इले क स ए ड 
इं जिनअ रंग (िन.र. .२१,७४,६१५/- [र. .एकवीस लाख चौ-याह र 
हजार सहाशे पंधरा] पे ा २८.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३४) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .११/१२-१३ मधील अ. .११ 
अ वये, मनपा भवन . .२९ इं ायणीनगर मधील र यावर ल 

टलाईटचे पोल बदलणेकामी मे.कलमचं  इले क स 
(िन.र. .२२,८५,६९५/- [र. .बावीस लाख पं याऐंशी हजार सहाशे 
पं या नव] पे ा २७.५० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 

वषय मांक- ३५) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .११/१२-१३ मधील अ. .२१ 
अ वये, भोसर  उप वभागांतगत मनपा शाळांचे व इमारतीचे 
व ुतीकरण करणे व नुतनीकरण करणेकामी मे.यश इले ो लाईन 
(िन.र. .१७,०२,७९९/- [र. .सतरा लाख दोन हजार सातशे 
न या नव] पे ा ११.०२ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 
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वषय मांक- ३६) मनपा तफ द.५ जून २०१३ हा जागितक पयावरण दन साजरा 
करणेसाठ  येणा-या खचास मा यता असलेस या माणे आगाऊ 
र कम काढन याचे समोयोजन करणेस ू मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
 

     
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव वभाग, 
मांक- नस/८/का व/५८०/२०१३ 

दनांक-  २४/०५/२०१३ 
 

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

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
 
 


