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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/९८८/२०१४ 

दनांक- १९/०६/२०१४ 
 

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

 
 

वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
 दनांक- २४/०६/२०१४ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

२४/०६/२०१४ रोजी सकाळ  ११.०० 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 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- १२० 
 

दनांक- २४.०६.२०१४           वेळ- सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक २४/०६/२०१४ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

दनांक १७/०६/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक- ११९)  
सभावृ ांत कायम करण.े 

 

वषय मांक-१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .३४ 
अ वये, जल े  .ड/१ वाकड म ये वकिसत होणा-या भागात ड .पी. र यातील 
पाईप लाईन िश ट करणे व नवीन पाईपलाईन टाकणेकामी मे.आर.जी.मंगळवेढेकर 
(िन.र. .५६,०४,१२४/- [अ र  र. .छप न लाख चार हजार एकशे चो वस] पे ा 
२२.७७% कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक २४/६/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय मांक-२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .६ 
अ वये, जल े  .ड/१ वाकड गावठाण येथे रोहनतरंग सोसायट  ते सायकर व ती 
प रसरात न याने वकसीत होणा-या भागात पाणीपुरवठा निलका टाकणेकामी 
मे.आर.जी.मंगळवेढेकर (िन.र. .४९,०२,०४६/- [अ र  र. .शेहेचाळ स लाख दोन 
हजार शेहेचाळ स] पे ा २२.७७% कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक २४/६/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय मांक-३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .४ 
अ वये, जल े  .ड/१ वाकड सदगु  कॉलनी, सुदशन कॉलनी व आदश कॉलनी 
भागात पाणीपुरवठा निलका टाकणेकामी मे.आर.जी.मंगळवेढेकर 
(िन.र. .४९,०२,०४६/- [अ र  र. .शेहेचाळ स लाख दोन हजार शेहेचाळ स] पे ा 
२४.७७% कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २४/६/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय मांक-४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .१९ 
अ वये, जवळकरनगर येथे न याने वकिसत होणा-या भागात ड .पी. र यातील 
पाईपलाईन िश ट करणे व न वन पाईपनलाईन टाकणेकामी मे. वजय ह .साळंुखे 
(िन.र. .३५,०१,१४७/- [अ र  र. .प तीस लाख एक हजार एकशे स ेचाळ स] पे ा 
९.१० % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक २४/६/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय मांक-५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .२० 
अ वये, जल े  . म ये उव रत ठकाणी ११, पाणीपुरव यासाठ  ड .आय. 
पाईपलाईन टाकणेकामी मे. वजय ह .साळंुखे (िन.र. .४६,४९,९९१/- [अ र  र. . 
शेहेचाळ स लाख एकोणप नास हजार नऊशे ए या नव] पे ा ९.१० % कमी) 
(भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २४/६/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय मांक-६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .२२ 
अ वये, जल े  .ड/१२, पंपळेगुरव नवीन स.नं.७१ टाक व न वतरण यव थेत 
सुधारणा करणेसाठ  पाईपलाईन पुर वणे व टाकणेकामी मे. वजय ह .साळंुखे 
(िन.र. .४९,००,११२/- [अ र  र. .एकोणप नास लाख एकशे बारा] पे ा ९.१० % 

कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक २४/६/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय मांक-७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .३० 
अ वये, जल े  .ड/१, वाकड येथील स.नं.११२ अ रा शाळा व भगवाननगर 
प रसरात न याने वकिसत होणा-या ड .पी.रोड म ये पाईपलाईन टाकणेकामी 
मे.पी. ह . देशमुख (िन.र. .४९,०२,०४६/- [अ र  र. .एकोणप नास लाख दोन 
हजार शेहेचाळ स] पे ा १४.१२ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २४/६/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय मांक-८) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१३/२०१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, 
भाग .३१ दघी व इ याद  ठकाणी अनिधकृत बांधकामावर हायराईज मिशनर ने 

कारवाई करणेकामी मे.म े & म े असोिसए स (अंदाजप क य दराने)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२७,९६,४७२/- (अ र  र. . स ावीस लाख 
शहा नव हजार चारशे बहा र) पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट माणे 
बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे 
मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक २४/६/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
   

वषय मांक-९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाहन द ती कायशाळा वभागा या इतर ु
वाहने/वाहन िनवाह/ पेअर पाटस खरेद  (जे.एन.एन.यु.आर.एम) JNNURM या 
लेखािशषावर ल सुधार त तरतूद र. .१,९२,००,०००/- असून आज अखेर र. . 
९७,०६,०५५/- तरतूद िश लक आहे. सदर लेखािशषावर इतक  तरतूद खच  पडणार 
नस याने र. .१५,००,०००/- इतक  तरतूद शासक य वाहन िनवाह व पेअरपाट 
खरेद  या लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक २४/६/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े  
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वषय मांक-१०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .३७ 
अ वये, जल े  .१० म ये उवर त ठकाणी पाणीपुरव यासाठ  ड.आय. पाईपलाईन 
टाकणेकामी मे.एम.जी.माने (िन.र. .४५,९३,९२२/- [अ र  र. .पंचेचाळ स लाख 
ेप न हजार नऊशे बावीस] पे ा १८.०० % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 

ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 ( दनांक २४/६/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय मांक-११) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .२३ 
अ वये, नवी सांगवी येथील पी.ड यू.ड .टाक या प रसराम ये ५.० ल.िल.संप, पंप 
हाऊस व ३०० िम.िम. यासाची वतरण निलका टाकणेकामी मे. वजय ह . साळंुखे 
(िन.र. .५०,३४,८६७/- [अ र  र. .प नास लाख चौतीस हजार आठशे सदसु ] पे ा 
१.०० % जा त) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक २४/६/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय मांक-१२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८-२०१३/१४ मधील अ. .७९ 
अ वये, भाग .४३ म ये िमिलंदनगर, आदशनगर व सुभाषनगर झोपडप ट  
प रसरातील पाणीपुरवठा सुधारणा कर याकामी जलवा हनी टाकणे तसेच जु या 
जलवा ह या बदलून न या जलवा ह या टाकणेकामी मे.अ रहंत क शन (िन.र. . 
४६,६७,७७९/- [अ र  र. .शेहेचाळ स लाख सदस  हजार सातशे एकोणऐंशीु ] पे ा 
२.७० % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक २४/६/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय मांक-१३) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१५/२०१३-१४ मधील अ. .३६ अ वये, 
भाग .२९ इं ायणीनगर मधील से. .१ म ये मोकळ  जागा .२ लगत ना यावर 

सी.ड .वक बांधणेकामी मे.पी.एन.नागणे (िन.र. .५६,०२,२४०/- (अ र  र. .छप न 
लाख दोन हजार दोनशे चाळ स) पे ा १४.९५ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने  र. .५०,०२,९४०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील ि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 राहन यांचेबरोबर करारनामा ु
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक २४/६/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय मांक-१४) मनपा या शासक य इमारतीमधील िल ट .२ ते ४ या नुतणीकरणासाठ  बंद 
असलेला सन २०१२-१३ मधील कालावधी वगळुन उवर त ५ मह ने कालावधीतील 
वाष क देखभाल द तीचे कामापोट  व िल ट ु .३ व ४ साठ  अित र  भार यं णा 
(Overload Device) बस वणेकामी उ पाद त कंपनी मे.ओट स इले हेटर कंपनी 
(इंड या) िलिमटेड, यांस र. .३,४०,३८३/- (अ र  र. .तीन लाख चाळ स हजार 
तीनशे याऐंशी) (स ह स टॅ ससह) अदा करणेस काय र मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 
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 ( दनांक २४/६/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
वषय मांक-१५) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .७/२०१३-१४ मधील बाब .१४ अ वये, 

जोग महाराज उ ान देखभाल करणेकामी मे.जी.बी.इंटर ायजेस (िन.र. . 
२७,१३,१४०/- (अ र  र. .स ावीस लाख तेरा हजार एकशे चाळ स) पे ा ३५.१० % 
कमी) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप क य दरापे ा ३५.१० % ह  सवात क  दराची 
िन वदा वीकृत करणेत आली असून यांचेशी करारनामा क न घेणेस व 

तुतकामी तीन वषासाठ  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 ( दनांक २४/६/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय मांक-१६) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .७/२०१३-१४ मधील बाब . १३ 
अ वये, राधानगर  व गंगो ी पाक उ ान देखभाल करणेकामी मे.िनसग लॅ ड केप  

स ह सेस (िन.र. .१०,१९,७००/- (अ र  र. .दहा  लाख एकोणवीस हजार सातशे) 
पे ा १२.०० ट के कमी) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप क य दरापे ा १२.०० % ह  
सवात कमी दराची िन वदा वीकृत करणेत आली असून यांचेशी करारनामा क न 
घेणेस व तुतकामी तीन वषासाठ  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 ( दनांक २४/६/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय मांक-१७) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .७/२०१३-१४ मधील बाब . १५ अ वये,  
बापुजीबुआ  उ ान (थेरगाव)   उ ान देखभाल करणेकामी मे.जी.बी. इंटर ायजेस 
(िन.र. .१०,८५,०४०/- (अ र  र. .दहा  लाख पं याऐंशी हजार चाळ स) पे ा ३०.३३ 
ट के कमी) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप क य दरापे ा ३०.३३ % ह  सवात कमी 
दराची िन वदा वीकृत करणेत आली असून यांचेशी करारनामा क न घेणेस व 

तुतकामी तीन वषासाठ  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 ( दनांक २४/६/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय मांक-१८) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .७/२०१३-१४ मधील बाब .१६ 
अ वये, ल मीबाई बारण े  उ ान (थेरगाव)  देखभाल करणेकामी मे.जी.बी. 
इंटर ायजेस (िन.र. .२८,६८,०१२/- (अ र  र. .अ ठावीस  लाख अडुस  हजार बारा) 
पे ा ३०.३३ ट के कमी) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप क य दरापे ा ३०.३३ % ह  
सवात कमी दराची िन वदा वीकृत करणेत आली असून यांचेशी करारनामा क न 
घेणेस व तुतकामी तीन वषासाठ  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 ( दनांक २४/६/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय मांक-१९) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .७/२०१३-१४ मधील बाब .१ अ वये, संत 
तुकाराम उ ान देखभाल करणेकामी मे.राजमाता अ ह यादेवी होळकर सेवा सहकार  
सं था (िन.र. .२१,०१,५७२/- (अ र  र. .एकवीस  लाख एक हजार पाचशे बाह र) 
पे ा ५१.८० ट के कमी) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप क य दरापे ा ५१.८० % ह  
सवात कमी दराची िन वदा वीकृत करणेत आली असून यांचेशी करारनामा क न 
घेणेस व तुतकामी तीन वषासाठ  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 
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 ( दनांक २४/६/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
वषय मांक-२०) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .७/२०१३-१४ मधील बाब .६ अ वये, 

वाहतुक नगर  उ ान देखभाल करणेकामी मे.राजमाता अ ह यादेवी होळकर सेवा 
सहकार  सं था (िन.र. .१४,३०,८२०/- (अ र  र. .चौदा लाख तीस हजार आठशे 
वीस) पे ा ५१.५० ट के कमी) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप क य दरापे ा ५१.५० 
% ह  सवात कमी दराची िन वदा वीकृत करणेत आली असून यांचेशी करारनामा 
क न घेणेस व तुतकामी तीन वषासाठ  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 ( दनांक २४/६/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
वषय मांक-२१) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२३ मिधल अ. .०२  अ वये, अ 

भागातील अित मण कारवाईसाठ  लागणा-या उंच इमारती पाडणेसाठ  यं  साम ी 
पुर वणेकामी मे.ए डफेस इं जिनअर ंग (िन.र. .७०,०१,२७१/- पे ा ०.५० % जा त) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने अंदाजप क य र. .७०,०१,२७१/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच भाववाढ कलम िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  नुसार 
भाववाढ देय अस यास कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकांची 
र कम अदा / वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहन यांचे ू
बरोबर करारनामा क न घे यास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक २४/६/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय मांक-२२) पंपर  िचंचवड मु य कायालयात व चार े ीय कायालय यित र  इतर १६ 
ठकाणी नागर  सु वधा क  काया वत क न कामकाज सु  करणेकामी .ई-
ग हन स/२/का व/२३४/२०१४ द.७/३/२०१४ अ वये आदेश िनगिमत केले आहेत. 
ह  न वन १६ नागर  सु वधा क  पुण स मपणे काया वत होईपयत तसेच 
नाग रकांची गैरसोय होऊ नये हणून मु य कायालय व े ीय कायालय येथे आदेश 
.संगणक/२/का व/३८/२००९ द.२८/२/२००९ मधील अट  व शत नुसार मु य 

कायालय व चार े ीय कायालय येथे द.३० ए ल २०१४ पयत अज वीकृती 
करणेस व त ंतर द.१ मे २०१४ ते द.३१ मे २०१४ पयत वीकृत केले या अजाचे 
दाखले नाग रकांना वत रत करणेसाठ  मे.सी.एस.इ फोसीस, ा.िल., मंुबई यांना 
कामकाज करणेस मा.आयु सो यांनी आदेश .नासुक/१/का व/१४७/२०१४ 
द.१२/५/२०१४ अ वये मुदतवाढ स मा यता दलेली अस याने यासाठ  येणा-या 
खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २४/६/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय मांक-२३) अ भाग काय े ातील खंडोबामाळ चौक, आकुड  येथील ी.खंडोबा देव थान ट 
तफ दनांक ०७/०१/२०१४ ते दनांक ०८/०१/२०१४ या कालावधीम ये उ सवाचे 
आयोजन कर यात आलेले होते. सदर काय माकर ता मनपा तफ वनी ेपण व 
काश यव था कर यात आलेली होती. सदर कामास मा. थायी सिमती सभेने सभा 

ठराव .५३१८, दनांक १७/१२/२०१३ अ वये थाप य व व ुत वषयक कामा या 
येणा-या य  खचास मा यता दे यात आलेली आहे. तदनुसार दनांक 
०८/०१/२०१४ रोजी व ुत वषयक काम मे. वजय ईले क स अँ ड जनरेटस या 
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एज सी माफत कामकाज क न घे यात आलेले आहे. यानुसार सदर व ुत वषयक 
कामावर झाले या खचास िन वदा नो. .०३/०४-२०१३/१४ चे मंजुर दर १.५०% 
(कमी) माणे र कम .२,०७,०९१/- (अ र  र. .दोन लाख सात हजार ए या नव 
फ ) मे. वजय ईले क स अँ ड जनरेटस यांस करारनामा न करता अदा करणे 
कर ता या द त ठरावास मा यताु  देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक २४/६/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय मांक-२४) यशवंतराव च हाण मृती णालया या ने रोग वभागातील Optikon A Scan 

मशीनसाठ  आव यक  Probe पुरवठा करणॆकामीमे.टे नो हजन इं डया ा.िल., मंुबई  

यांचेकडून करारनामा न करता खरेद  करणॆकामी व सदर Probe खरेद साठ  येणारा 
खच एकूण र. .९६,६६०/- (अ र  र. .शहा नव हजार सहाशे साठ) (सव करांस हत) 
मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक २४/६/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय मांक-२५) मनपा या अ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .२ अ वये, 
अ े ीय कायालयाचे काय े ातील एकूण १२८९ टॉम वॉटर चबर साफ करणे व 
यातून िनघालेला गाळ, कचरा वाहतूक क न संबंधीत आरो य िन र क / मु य 

आरो य िन र क यांचे सूचनेनुसार मनपा जागेम ये हवार  करणेचे काम करणेकामी 
मे. वपुल असोिसए स (िन.र. .५,३३,६४६/- [अ र  र. .पाच लाख तेहतीस हजार 
सहाशे शेहेचाळ स] पे ा ११.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े  

 ( दनांक २४/६/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय मांक-२६) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३२/२०१३-१४ मधील अ. .२३ अ वये, 
पंपर  वाघेरे भाग .४५ मधील ता यात आले या आर णांना िसमािभंत बांधणे 
कामी मे.शुभम उ ोग (िन.र. .४२,०१,६३५/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार 
सहाशे प तीस) पे ा २१.६० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
३४,५८,७८६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 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 राहनु  कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २४/६/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय मांक-२७) सांगवी भाग .५९ मधील यु.पी.एस.सी. व एम.पी.एस.सी. पधा प र ा 
अ यािसका क  वकसीत करणे व सदरचे काम िन वदा नोट स .१६/१४/२०१२-१३ 
याच िन वदेतून कर यास र. .३६,००,०००/- पयत या खचास तसेच वषयांक त 
कामाची अंदाजप कातील तरतूद पान ३०३, अनु .११० ह  चालू िन वदा नोट स 
.१६/१४/२०१२-१३ चे कामावर वग करणे आव यक अस याने अ यािसका या 

खचास व वग करण करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 ( दनांक २४/६/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय मांक-२८) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२३/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, ड 
भागांतगत भाग .४४, ४५, ४६ व ५५ मधील अनिधकृत बांधकामावर कारवाई 

करणेकामी हायराईज बुम पोकलेन व यं सामु ी भाडेत वावर पुर वणेकामी मे.मते  
असोिसएटस ्(िन.र. .४६,६३,६५४/- (अ र  र. .शेहेचाळ स लाख ेस  हजार सहाशे 
चोप न) पे ा २.००० % जा त) (सुधा रत अंदाजप क य दराने) या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. .४६,६३,६५४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माणे बाजारभाव कलमानुसार 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 राहनु  सदरचे िन वदा कामास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 ( दनांक २४/६/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय मांक-२९) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३२/२०१३-१४ मधील अ. .१६ अ वये, 
थेरगांव भाग .५१ म ये वकास आराख यातील आर णे वकसीत करणेकामी 
मे. ीगणेश क शन (िन.र. .७०,०२,४२५/- (अ र  र. .स र लाख दोन हजार 
चारशे पंचवीस) पे ा ३१.५० % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
५०,३६,४९४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 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 राहनु  करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २४/६/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय मांक-३०) मनपा या उदयान वभागाकड ल िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील बाब .३ अ वये, 
मनपाचे छ पती शाह उ ान िचंचवड येथील िमनी ू (रोड ेन) भाडे त वावर देणेकामी 
मे.माऊली बेरोजगार एस.सं था (िन.र. .९८,४८०/- (अ र .र. .अ या नव हजार 
चारशे ऐंशी) या ठेकेदाराची ितवष भाडे र. .४०,०००/- या दराने आलेली िन वदा 
सवात जा त दराची अस याने मा.अित.आयु  यांनी वीकृत करणेस मा यता 
दलेली असून सदर या ठेकेदारास भाडे त वावर ३ वष कालावधीसाठ  देणेस व 
याकामी येणा-या खचास तसेच यांचेशी करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 ( दनांक २४/६/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय मांक-३१) म.न.पा. या उदयान वभागाकड ल िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील बाब .३ अ वये, 
नाना नानी पाक (यमुनानगर) येथील िमनी रोड ेन भाडे त वावर देणेकामी 
मे.यमुनानगर म हला अघाड  (िन.र. .४,४८,०००/- (अ र  र. .चार लाख 
आ ठेचाळ स हजार) या ठेकेदाराची ितवष भाडे र. .१८,०१०/- या दराने आलेली 
िन वदा सवात जा त दराची अस याने मा अित.आयु  यांनी वीकृत करणसे 
मा यता दलेली असून सदर या ठेकेदारास भाडे त वावर ३ वष कालावधीसाठ  देणेस 
व याकामी येणा-या खचास तसेच यांचेशी करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 ( दनांक २४/६/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 



 9 
 

वषय मांक-३२) म.न.पा. या उदयान वभागाकड ल िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील बाब .२ अ वये, 
सावरकर उ ान ( ेमलोक पाक) िचंचवड उ ान येथील िमनी टॉय ( ॅक ेन) भाडे 
त वावर देणेकामी मे.कोमल एंटर ायजेस (िन.र. .२,०२,०००/- (अ र  र. .दोन 
लाख दोन हजार) या ठेकेदाराची ितवष भाडे र. .१७,०००/- या दराने आलेली 
िन वदा सवात जा त दराची अस याने मा अित.आयु  यांनी वीकृत करणेस 
मा यता दलेली असून सदर या ठेकेदारास भाडे त वावर ३ वष कालावधीसाठ  देणेस 
व याकामी येणा-या खचास तसेच यांचेशी करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २४/६/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय मांक-३३) उपकायकार  अिभयंता, खडकवासला पाटबंधारे वभाग, पुणे.११ यांचे प  
.खपा व/ शा-३/२३०३/सन २०१४ द. २६/०३/२०१४ अ वये कळ वले माणे, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह तील पवना नद या पुररेषा आखणी साठ  
कामा या स लामसलत शु क (सेवाकरासह) र. .१०,७८,७००/- आ ण करारनामा व 
इतर कायलयीन खच र. . २१,३००/- असे एकूण र. .११,००,०००/- (अ र  
र. .अकरा लाख) उपकायकार  अिभयंता, खडकवासला पाटबंधारे वभाग, पुणे.११ यांचे 
नावे अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक २४/६/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय मांक-३४) ‘सारथी’हे पलाईन कर ता Mobile App for Black Berry & Windows operating 

mobile (English Language) मोबाईल बेस सॉ टवेअर तयार करणेकामीचे 
र. .1,89,999/- इत या खचाचे कामकाज M/S Tech 9 Services, Chinchwad, 

Pune 33यांचे माफत तातड चीबाब हणुन जास ाक दन द.२६ जानेवार  २०१४ 
रोजी कोटेशन नोट स मधील अट  / शत नुसार वकिसत क न याचे उदघाटन 
करणेत आलेले असून सदर खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३५) मा. थायी सिमती ठराव . ११२८१ द०८/०६/२०१० नुसार सव कार या खाजगी 
अ थापनांना द३१/०३/२०१३ अखेर पयत दरांम ये सुट देणेत आली होती. मुळ 
संक पनेत सव कार या वै क य यावसाियकांकडुन य  होणा-या खचाची वसुली 
अपे त आहे. यानुसार मे.पा को एन हरायमटल सो युशन यांचेमाफत पंपर  
िचंचवड े ातील वै क य यावसाियकांकडुन अित र  होणा-या    घनकच-याचे 
रकमेची बले वतर त करणेचे अिधकार देणे आव यक आहे. यामुळे पंपर  िचंचवड 
शहरातील खाजगी वै क य यवसाय करणा-या अ थापनाकडुन अित र  होणा-या 
घनकच-याचे शु क मे.पा को यांचेमाफत बले वतर त करणेकामी व वेळोवेळ  होणा-
या वाढ माणे शु क आकारणी करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३६) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील िनयम ं .१५२ नुसार वसुल न 
हो याजोगा कर िनल खत कर याबाबत तरतुद आहे. तालेरा णालय हे १०३ खाटांचे 
बह वध शाखांचे णालय असुन तेथे अंखड व अहोरा  सेवा दे यात येतात तसेच ु
तालेरा णालय येथे असणा-या र पेढ  माफतह  २४ तास सेवा पुर वली जाते. 
यामुळे तालेरा णालयासाठ  दवाखा या माणे दरमहा दर वनीु   ५०० कॉ सची 
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मयादा यो य ठरणार नस याने व यापुव चे भार  वै क य अिधकार  सेवािनवृ  
होऊन ५ वषा या पे ा जा त कालावधी होऊन गे याने वर ल माणे वसुलपा  
र कम पये ८८६०/- कोण याह  कमचा-यांकडून वसुल करणे श य होणार 
नस याचे मा.सहा.आयु  शासन यांनी अिभ ाय दलेले आहेत. यामुळे सदरची 
र कम िनल खत करणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३७) मनपाचे व वध वभागास आव यक कागद सा ह य खरेद कामी यापुव चे  ई िन सु 
.१६/०१/२०१३-१४ चे मंजुर दरानुसार मे.सनराज ंट पॅक इंट ज, भोसर  

यांचेकडुन १०० कागद रम खरेद कामी ती रम र. .१८८.७४/- माणे 
र. .१८,८७४/- चे खरेद स मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक-३८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .२ 
अ वये, ब भागांतगत जल े  .बी/९, १०, ११ म ये असले या टा यांची रंगरंगोट  
व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.एच.एम.क शन (िन.र. .९,२८,२५८/- 
[अ र  र. .नऊ लाख अ ठावीस हजार दोनशे अ ठाव न] पे ा २०.५९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .२४ 
अ वये, जल े  .अ/२, अ/३, अ/४, अ/५, अ/६ व अ/९ प रसरातील थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे. ी सदगु कृपा क शन (िन.र. .२४,९९,८८०/- 

[अ र  र. .चो वस लाख न या नव हजार आठशे ऐंशी] पे ा ३४.१० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८-२०१३/१४ मधील अ. .८५ 
अ वये, अ भागातील वेणीनगर, कृ णानगर, िचखली प रसरातील पा या या टाक  
व न यव थापन करणेक रता मजुर पुर वणे (सन २०१३-१४) कामी मे.बापदेव 
महाराज वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया (िन.र. .१७,९४,४०२/- [अ र  र. . 
सतरा लाख चौ-या नव हजार चारशे दोन] पे ा ५.५० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-४१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .८/११-२०१३/१४ मधील अ. .७ 
अ वये, अशु द जलउपसा क  रावेत येथील ट पा-१, २ व ३, ४ चे संपवेल मधील 
गाळ काढणे कामी मे.महारा  अंडर वॉटर स हसेस (िन.र. .१६,९८,०००/- [अ र  
र. . सोळा लाख अ या नव हजार] पे ा ४.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-४२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .८/११-२०१३/१४ मधील अ. .५ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ व क भागांतगत असणा-या शु द 
पाणीपुरवठा पंपींग टेशन मधील डझेल जनरेटर सेटची वा षक देखभाल द ती ु
करणेकामी मे.चैत य एंटर ायजेस (िन.र. .१८,३६,५२०/- [अ र  र. .अठरा लाख 
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छ ीस हजार पाचशे वीस] पे ा ८.२० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१९/३-२०१३/१४ मधील अ. .१ 
अ वये, अशु द जलउपसा क  रावेत येथील २२/३.३ के. ह . १६०० के. ह .ए. 
मते या रो ह  संचाची रवायड ंग करणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.ए सेल 

इले क स (िन.र. .१२,९६,३५७/- [अ र  र. .बारा लाख शहा नव हजार तीनशे 
स ाव न] पे ा ४.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४४) मनपाचे करसंकलन वभागा कर ता सन २०१४-१५ साठ  आव यक ंटेड 
िमळकतकर बले छपाई सा ह य खरेद कामी ई.िन. .५०/१/२०१३-१४ अ वये 
िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. यानुसार ऑनलाईन 

चार दरप के ा  झाली आहेत. ा  दरप काम ये मे.जयगणेश ऑफसेट, पुण-े११ 
यांचे ंटेड िमळकतकर बले मनपाचे नमु या माणे A/4 साईज पेपर (210X294 

MM), 80 GSM ब लारपूर पेपरवर म ट कलरम ये दो ह  बाजूस छपाई (बाब .१) 
सा ह यासाठ  र. .०.८९०० ती नग लघु मदर ा  झाला आहे. तसेच मनपाचे 
करसंकलन वभागासाठ  ११,००,००० नग िमळकत कर बले छपाई करणे आव यक 
आहेत. ा  लघु म दर .०.८९०० माणे ११,००,००० नग ंटेड िमळकतकर बले 
पुरवठा करणेकामी एकूण र. .९,७९,०००/- खच अपे ीत आहे. सदरचा खच हा 
अंदाजप क य र कमेपे ा ३१.५३ % ने कमी आहे. सदरचे खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक-४५) ( पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेसाठ ) आकुड  येथील यायदंडािधकार  थम वग व 
िनयु  कमचार  यांचे सन-२०१२-२०१३ चे वेतन  व भ े यांची र कम (एक 
म ह याची र. .४,८१,६७६/- X १२) र.५७,८०,११२/- आ ण सन-२०१३-२०१४ चे 
वेतन व भ े यांची र कम (एक म ह याची र. .५,१२,६६०/-X १२) पये 
६१,५१,९२०/- अशी एकूण र. .१,१९,३२,०३२/- [अ र  र कम पये एक कोट  
एकोणीस लाख ब ीस हजार ब ीस फ ] पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचेकडून 
ितपुत दारे अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-४६) सॉ टवेअर टे नॉलॉजी पाकस ऑफ इं डया ह क  शासन अंगीकृत सं था अस याने ्
क  शासनाने ठरवून दले या दराने िन वदा न माग वता थेट प दतीने द. 
२८.०८.२०१२ चे करारनामा अट  व शत माणे कामकाज करणेस व द.०१.०७.२०१४ 
ते द.३१.१२.२०१४ या कालावधीत 40 MBPS (1:1) बँड व थ चाजस व १२ कायालये 
मु य कायालयाशी जोडणेकामी सहा म हने कालावधीकर ता मुदतवाढ यासाठ  
येणारा एकूण खच र. .१७,६५,०००/- व नेह नगर गोडाऊन येथे 2 MBPS इंटरनेट 
कने शन उपल ध क न देणेसाठ  येणारा एकूण र. .३५,०००/- असे एकूण र. . 
१८,००,०००/- (अ र  र. . आठरा लाख फ )  अथवा येणा-या य  खचास थेट 
प दतीने मा यता तसेच अित र  बँ ड व थ अथवा लोकल लुप कर ता तावात 
नमूद केले या दरप कास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
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वषय मांक-४७) “Master Trainer“ कॉ युटर ऑपरेटर कमचा-यांना Computer Awareness साठ  
मा हती तं ान े ातील व वध  वषयातील ान असले या िश कांना िनमं त 
क न  यांना र. .१०००/- ( ित िश ण) इतके मानधन चे खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-४८) यशवंतराव च हाण  वकास शासन बोिधनी (यशदा) यां याकड ल पो ट ॅ युएट 
ड लोमा इन अबन मॅनेजमट या िश णास खालील अिधकार  सन २०१४-१५ या 
स ासाठ  पाठ वणेस व याक रता एकूण र. .१,९१,०००/- (अ र  र. .एक लाख 
ए या नव हजार) यशदा, पुणे यांना फ  अदा कर यास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

  
अ. . अिधका-याचे नांव पदनाम वभाग 

 १) ी.खांडकेकर शांत शरद सहा यकआयु  भूमी जंदगी 
  

वषय मांक-४९) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.१९.५.२०१४ ते द.२५.५.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/५८/२०१४ द.१९.६.२०१४ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय मांक-५०) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागाकड ल माहे मे २०१४ मधील अ यावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा 
अहवाल अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५१) डॉ. ी.र वकांत साळंुखे, ीरोग व सुतीशा  त  यांना वायसीएम णालयात 
मानसेवी ीरोग व सुतीशा  त  या पदावर आदेशाचे दनांकापासुन ६ मह ने या 
कालावधीसाठ  ितमहा र. .1000/- (अ र  र. .एक हजार) एक त मानधनावर 
नेमणुक देणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-५२) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.२६.५.२०१४ ते द.१.६.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/५९/२०१४ द.१९.६.२०१४ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५३) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.२.६.२०१४ ते द.८.६.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/६०/२०१४ द.१९.६.२०१४ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५४) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.९.६.२०१४ ते द.१५.६.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/६१/२०१४ द.१९.६.२०१४ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-५५) तावात नमुद १ ते ११ पदांस/कायालयास  मे टाटा टेलीस ह सेस िल. यांची ३-जी 
सु वधा ती कने शन ५ जी बी लॅन/र, . ४५० तीमाह माणे पुर वणेस व 
होणा-या य  खचास तसेच यापुढे सदर सु वधा देय अिधकार /कायालये यांना 
पुर वणेस व होणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वषय मांक-५६) मनपा दवाखाने/ णालयांसाठ  आव यक असणा-या औषधे/सा ह य खरेद साठ  दोन 
वषाक रता माग वणेत आले या ई िन वदा . २३/२०११-१२ मधील िन वदा ा  
लघु म दरांना पुढ ल दोन म ह यांक रता (१ जुन ते जुलै २०१४) मुदतवाढ देणेस व 
या मंजुर िन वदा दराने झालेली खरेद  व पुढ ल औषधे / सा ह य खरेद कामी येणारे 
र कम पये २ कोट  चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक-५७) मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील बाब .१ अ वये, 
िचंचवड उप वभागात होणा-या व वध काय मांसाठ  ता पुरती वनी ेपण काश व 
जनरेटरची यव था करणेकामी मे.मोरया मंडप डेकोरेटस (िन.र. .९,५२,३६६/- 
[अ र  र. .नऊ लाख बाव न हजार तीनशे सहास ] पे ा -१.०० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५८) मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील बाब .२ अ वये, 
ब भागात होणा-या व वध काय मांसाठ  ता पुरती वनी ेपण काश व 
जनरेटरची यव था करणेकामी मे.मोरया मंडप डेकोरेटस (िन.र. .८,२४,९२८/- 
[अ र  र. .आठ लाख चो वस हजार नऊशे अ ठावीस] पे ा -१.०० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

अ. . कायालयाचे / य चे नाव ठकाण 
पूव ची 
सं या 

सु वधा 
न याने 
ावयाची 
सं या 

१ किन  अिभयंता ( था) थाप य - १६ 

२ मा हती व जनसंपक वभाग मु य कायालय - ०१ 
३ ा.रामकृ ण मोरे े ागृह िचंचवड - ०१ 
४ जजामाता णालय पंपर  ०१ ०२ 

५ हे े व ती दवाखाना हे ेव ती,िचखली - ०१ 
६ काळेवाड  दवाखाना पंपर  - ०१ 
७  भाटनगर दवाखाना पंपर  - ०१ 
८ बजलीनगर दवाखाना िचंचवड  ०१ 
९ इ े ीय कायालय भोसर  - ०१ 
१० म यवत  भांडार वभाग नेह नगर कोठार - ०१ 
११ खंवसरा पाट ल णालय थेरगाव - ०२ 

   एकूण २८ 
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वषय मांक-५९) मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील बाब .३ अ वये, 
ब भागातील मनपा भवन उप वभागातील व वध प रसरातील व वध काय मांसाठ  
वा षक प दतीने ता पुरती वनी ेपण काश व जनरेटरची यव था करणेकामी 
मे.मोरया मंडप डेकोरेटस (िन.र. .९,५२,३६१/- [अ र  र. .नऊ लाख बाव न हजार 
तीनशे एकस ] पे ा -१.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
 

 
  नगरसिचव 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
        पंपर  - ४११ ०१८ 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
पंपर -  ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/९८८/२०१४ 

दनांक- १९/०६/२०१४ 
 

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

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


