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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय, 
मांक-नस/८/का व/३७७/२०१३ 
दनांक-  २१/३/२०१३ 

 
ित, 

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

 
वषय- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
 दनांक  २६/३/२०१३ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 
महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ाह क सभा 
मंगळवार, दनांक २६/३/२०१३ रोजी दपार  ु ३.00 वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधकुरराव 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-५२ 

दनांक- २६.३.२०१३         वेळ-  दपार  ु ३.00 वाजता 
 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ाह क सभा 
मंगळवार, दनांक  २६/३/२०१३ रोजी दपाु र  ३.00 वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. 
सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

वषय मांक- १) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील 
अ. .६ अ वये, भाग .२२ ते २३ (वॉड .६४ व ६५) िचंचवड 
मधील शाळा इमारतींची देखभाल व द तीची कामे करणेकामी ु
मे.नाणेकर एँ ड असोिसएटस (िन.र. .१८,६६,६६७/- [र. .अठरा 
लाख सहास  हजार सहाशे सदसु ] पे ा १६.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१६,२६,९९६/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या 
ित ह  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. 
 

वषय मांक- २) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील 
अ. .१ अ वये, क भाग काय े ातील कासारवाड  व मनपा 
वभागातील व वध काय माक रता ता पुर या व पाची 
वनी ेपण व काश यव था करणेकामी मे. मुत  मंडप पीकस 

& इले. (िन.र. .९,४७,०३०/- [र. .नऊ लाख स ेचाळ स हजार 
तीस] पे ा ०.०७ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .५/२०१२-१३ मधील 
अ. .३ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क भागात 
वृ ारोपणासाठ  ख डे खोदई व पोयटा माती भरणेकामी मे.एस. 
एस.क शन (िन.र. .९,२३,९९४/- [र. .नऊ लाख तेवीस हजार 
नऊशे चौ-या नव] पे ा १२.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने काम क न घे यास तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, 
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िसमट, लोखंड या ित ह  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. 

 

वषय मांक- ४) ड भाग काय े ातील भाग .९७ व ९८ पंपळेगुरव म ये 
अित मण वरोधी कारवाईसाठ  क, े न, जे.सी.बी. इ. 
भाडेत वावर पुर वणे, या कामाचे सुधार त र. .२४,९६,०६५/- 
(र. .चो वस लाख शहा नव हजार पास ) इत या खचास आ ण 

तुतचे काम मे.सोलंके क शन यांचेकडून क न घे यास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ५) भारतर  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंती व महा मा फुले जयंती 
िनिम  होणा-या व वध काय मांसाठ  ता पुरती वनी ेपण, 
काश व जनरेटर यव था करणेचे काम म.ेमोरया मंडप डेको. 

यांचे कडून िन वदा न माग वता थेट प दतीने परंतू करारनामा 
क न करवून घेणेस व यापोट  येणारा खच र. .४,२५,००८/- पुव 
वकृत दर १२.५० % कमी हणजे र. .५३,१२६/- वजाजाता 

र. .३,७१,८८२/- सदरचे एज सीस अदा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/२०१२-१३ मधील 
अ. .१४ अ वये, वॉ. .५७ कवळे आदशनगर भागात सी.ड . वक 
बांधणेकामी मे. ीगणेश कं शन (िन.र. .४६,६८,०००/- [र. . 
शेहेचाळ स लाख अडुस  हजार] पे ा २४.५० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३७,००,५५७/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे या अट स िन वदा दरास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक- ७) मनपा या व वध वभागांनी कामकाजा तव िनमं त केले या 
मा यवराचे भोजन/िनवास यव थेसाठ  तसेच व वध 
काय े ातील व वध मा यवरांनी व वध कारणा तव दले या 
मनपा भेट यावेळ  कर यात आले या भोजन यव थेसाठ  
एक त र. .७९,३७०/- (र. .एकोणऐंशी हजार तीनशे स र) खच 
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झालेला असून सदर खच थेट प दतीने कर यात आला असून 
यास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय मांक- ८) द.८/३/१३ रोजी साय स सटर क प उदघाटनाक रता मा यवर 
यांचेसाठ  भोजन यव था, ह ड ओ शुट ंग, ला मा ट ह , न, 
रांगोळ  व चहापान इ. तसेच द.९/३/१३ रोजी अँटो ल टर येथे 
सॅिनटेशन कायशाळेक रता ह ड ओ शुट ंग कर यात आली होती. 
या दो ह  काय मां या यव थेसाठ  एक त र. .७५,१८८/- 
(र. .पं याह र हजार एकशे अ याऐशी) इतका खच थेट 
प दतीने झाला असून यास काय र मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 

वषय मांक- ९) १)संगीत अकादमी, संततुकाराम यापार  संकुल, िनगड , 
२) थािनक सं था कर वभागाचे भाग कायालय, हेगडेवार भवन, 
िनगड . सदर ठकाणी तसेच भ व यात मनपाचे व वध 
कायालयास, णालये, दवाखाने, मा यिमक व ालये, करसंकलन 
कायालये, भाग कायालये, अ नशमन क , थािनक सं था कर 
वभागाचे भाग कायालये इ. ठकाणी मे.बी.एस.एन.एल. 
मे. रलाय स व मे.टाटा यांची दर वनीू / ॉडबँड/Wi-Max सु वधा 
पुर वणेस व येणा-या संपुण खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 

वषय मांक- १०) मंुबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ 
(१) अ वये लेखाप र ण वभागाकड ल माहे फे ुवार  २०१३ मिधल 
अ यावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा अहवाल अवलोकन 
करणे. 

 

वषय मांक- ११) १) ी.बी.के.गायकवाड, सहा यक अिभयंता, थाप य वभाग 
२) ी.आर.ड .सुयवंशी, किन  अिभयंता, थाप य वभाग या 
कमचा-यांना दनांक २२/३/२०१३ ते ३०/३/२०१३ या कालावधीत 
िसंगापूर व सेऊल येथे परदेशाम ये International Study tour for 

leaders Programme या अ यासदौ-यास पाठ वणेस व याक रता 
होणार खच अदा कर यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- १२) मनपा औ ोिगक िश ण सं थेतील तावात नमुद (अनु. .१ ते 
७ ) कमचा-यांस यां या नांवासमोर नमुद केले या एक त 
मानधन रकमेवर द.४/४/१३ रोजी सेवा खंड त क न 
द.५/४/१३ ते ४/१०/१३ अखेर सहा म हने कालावधीक रता 
हंगामी िनयु  देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक- १३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील 
अ. .६९ अ वये, भाग .९८ सुदशननगर येथे ठक ठकाणी 
पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.शुभम उ ोग (िन.र. .१२,१३,८१९/- 
[र. .बारा लाख तेरा हजार आठशे एकोणीस] पे ा २१.६० % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,९९,२१६/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या 
ित ह  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. 
 

वषय मांक- १४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१२-१३ मधील 
अ. .२३ अ वये, भाग .९७ पंपळेगुरव भागातील र ते 
खड मु म व बी.बी.एम.प दतीने करणेकामी म.ेशुभ ी क शन 
(िन.र. .१३,०७,१८९/- [र. .तेरा लाख सात हजार एकशे 
एकोणन वद] पे ा २८.९५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .९,७५,१९६/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  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. 

 

वषय मांक- १५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१२-१३ मधील 
अ. .३० अ वये, भाग .८९ येथील हवृंद कॉलनी व नवीन 
बाणेर पुलाकडे जाणा-या र यास सी.ड .वक बांधणेकामी 
मे.िशवकुमार क शन (िन.र. .४६,६८,५३४/- [र. .शेहेचाळ स 
लाख अडुस  हजार पाचशे चौतीस] पे ा १२.९७ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४२,६६,१७६/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  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 राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता ू
देणेबाबत वचार करण.े 
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वषय मांक- १६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१९/२०१२-१३ मधील 
अ. .२ अ वये, वॉड .१२ च-होली येथील काळजेवाड  येथे शाळा 
इमारत बांधणेकामी मे.रेणुका क शन (िन.र. .२२,४२,०००/- 
[र. .बावीस लाख बेचाळ स हजार] पे ा ६.७५ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२१,९५,१९८/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या 
ित ह  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. 
 

वषय मांक- १७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील 
अ. .७० अ वये, वॉड .९ बो-हाडेवाड , ािधकरण से टर .६ 
म ये ठक ठकाणी फुटपाथ करणेकामी मे.एस.ड .द डकर (िन.र. . 
१८,६३,५८७/- [र. .अठरा लाख ेस  हजार पाचशे स याऐंशी] 
पे ा १७.८६ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
१६,०७,२८८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  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. 

 

वषय मांक- १८) आधुिनक मिशनर या सहा याने मनपा या ह तील बहमजली ु
अनिधकृत बांधकामे िन कािसत करणेचे काम कालमयाद त 
असलेने, तसेच िन वदा काढन काम करणेु स पुरेसा अपुरा कालावधी 
असलेने आ ण कामाचे व प वचारात घेता अनिधकृत 
बांधकामावर कारवाई करणेसाठ  वषयांक त कामास याच दराने 
(र. .२५५/- ित चौ.मी.) माणे सुधार त र. .४९,९८,०००/- 
इत या खचास आ ण तुतचे काम मे.म े अ ड असोिसए स 
यांचेकडून क न घे यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- १९) मनपाचे आरो य वभागासाठ  पायरे म ए स ट २ % 
खरेद कामी ई.िन.सु. .२६/९-१२/१३ अ वये लघु म िन वदाकार 
मे.डॉ फन से स कॉप रेशन क याण यांचे उ  औषधांचे दर एकूण 
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र. .५,९७,०००/- वकृत क न व करारनामा क न पुरवठा 
आदेश िनगत केलेला अस याने तुतकामी केले या सं वदेची 
मा हती अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- २०) मनपाचे आरो य वभागासाठ  अ फासायफर मे ीन ५ % व 
पॅरा वॉट डाय लोराईड २४ % sl खरेद कामी ई.िन.सु. .२६/४-
१२/१३ अ वये लघु म िन वदाकार मे.रमेश अँ ोकेम कॉप रेशन 
िभवंड  व मे.डॉ फन से स कॉप रेशन क याण यांचे उ  औषधांचे 
दर एकूण र. .६,१८,४००/- वकृत क न व करारनामा क न 
पुरवठा आदेश िनगत केलेला अस याने तुतकामी केले या 
सं वदेची मा हती अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- २१) मनपाच े यशवंतराव च हाण णालयाक रता सफाई सा ह य 
खरेद कामी ई.िन.सु. .२६/२-२०११/१२ अ वये लघु म िन वदाकार 
मे.रेखा इं ज.व स यांचे बाब .१, २, ३, ५, ६, ९, १०, ११, १२, 
१७, १८, १९, २०, २२, २५, २९, ३०, ३१, ३२, ३५, ३६ व ३७ या 
सा ह याचे दर एकूण र. .४,६१,६९१/- मे.कापसे एंटर ायजेस 
पंपर  यांचे बाब .८, १५, २३, २४, २६, २७, २८ व ३८ या 
सा ह याचे दर एकूण र. .१,८६,०५५/- व मे.ड .के.दोडके 
एंटर ायजेस िचंचवड यांचे बाब .४, ७, १३, १४, १६, २१, ३३, 
३४, ३५ व ३९ या बाबींचे / सा ह यांचे दर एकूण र. .५८,९८४/- 
वकृत क न व करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत केलेला 

अस याने तुतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक- २२) महारा  आरो य व ान व ापीठ व पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका संचािलत णालये यांचे संयु  व मानाने सु  
करावया या पो ट ॅ युएशन अ यास मा या १५ वषयांक रता 
एकूण फ  र. .७५,००,०००/- (र. .पं याह र लाख) मा.कुलसिचव 
म.आ. व. व.नािशक यां या नांवे अदा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक- २३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अमु याल/HO/१४/ 
२०१२-१३ मधील अ. .४ अ वये, अ भागातील वामी ववेकानंद 

डांगणावर मैदान वकसीत करणेसाठ  आव यक कामे करणेकामी 
मे.छोटेलाल चौ हान (िन.र. .१०,२७,०७७/- [र. .दहा लाख 
स ावीस हजार स याह र] पे ा २५.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .८,०३,४३१/- पयत काम क न घेणेस 
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तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे डांबर, 
िसमट, लोखंड या ित ह  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. 

 

वषय मांक- २४) मनपा या झोिनपु- शासन व झोिनपु- थाप य वभागास 
सन२०१२-१३ या सुधा रत अंदाजप कात झोिनपु- शासन वभागा 
कड ल थायी आ थापना या लेखािशषावर असले या िश लक 
र. .१४,४९,९९७/- मधून खालील माणे र. .४,००,०००/- वाढ व 
तरतुद  वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

  
  

अ. 
. 

वभाग लेखािशष सन १२-१३ 
ची मुळ 
तरतुद 

सन १२-१३ 
ची सुधा रत 
तरतुद 

वाढ व तरतूद शेरा 

१ झोिनप-ु
शासन 

वासभ ा १,००,००० ५०,००० १,००,००० ५०,००० 
वाढ व 

२ झोिनप-ु
थाप य 

थायी 
अ थापना 

९०,००,००० ९०,००,००० ९३,५०,००० ३,५०,००० 
वाढ व 

 
 

वषय मांक- २५) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३  
मधील अ. .३० अ वये, भाग .३९ मधील बालवाड  इमारत 
बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी म.े वनायक 
ए टर ायजेस (िन.र. .९,३१,७०१/- [र. .नऊ लाख एकतीस हजार 
सातशे एक] पे ा ४.५० % जा त) ) या ठेकेदाराकडुन िन वदा दर 
मंजुर दराने र. .९,७३,६२८/- पयत काम क न घे यास 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा ू
करारनामा क न घेणेत आला असून, एज सीस कामाचा आदेश 
दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- २६) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३  
मधील अ. .२६ अ वये, ब भागातील झोपडप ट त एफ.आर.पी. 
मुता-या पुर वणे व बस वणेकामी म.ेएन.ड .ए. ला टक 
(अंदाजप क य दर (AT PAR) या ठेकेदाराकडुन िन वदा दर मंजुर 
दराने र. .९,३२,६०९/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा ू करारनामा 
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क न घेणेत आला असून, एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 (िन.र. . ९,३२,६०९/- [र. .नऊ लाख ब ीस हजार सहाशे नऊ]) 
 

वषय मांक- २७) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१२-१३ मधील 
अ. .९ अ वये, थेरगांव वॉड .८५ मधील मनपा इमारतीची 
द ती करणेकामी मेु . ी क शन (िन.र. .९,३३,६४३/- [र. . 
नऊ लाख तेहतीस हजार सहाशे ेचाळ स] पे ा २७.९९ % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- २८) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .१३/१२-१३ मधील अ. .३ 
अ वये, मनपा शासक य इमारती मधील व वध वातानुकुलन यं े 
व जलशीतयं े यांची वा षक देखभाल द ती करणेकामी मेु .आनंद 
रे जरेशन अँ ड इले कल (िन.र. .९,४५,३२०/- [र. .नऊ लाख 
पंचेचाळ स हजार तीनशे वीस] पे ा १०.०० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- २९) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .२६ 
अ वये, वाय.सी.एम.एच.येथील न वन लॉ  उपकरणाक रता पॅनल 
बस वणेकामी मे.एनज टेक िस ट म (िन.र. .१३,९३,४८५/- [र. . 
तेरा लाख या नव हजार चारशे पं याऐंशी] पे ा ३२.०४ % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३०) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .५/२०१२-१३ मधील 
अ. .१ अ वये, जल े  .ड/१२ अंतगत पंपळे गुरव प रसरात 
टँकर दारे पाणीपुरवठा करणेकामी मे.साई एंटर ायझेस (िन.र. . 
७,४६,३००/- [र. .सात लाख शेहेचाळ स हजार तीनशे] पे ा सु.दर 
१.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३१) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .५/२०१२-१३ मधील 
अ. .२ अ वये, जल े  .ड/१४ सांगवी प रसरात टँकर दारे 
पाणीपुरवठा करणेकामी मे.साई सं कृती एंटर ायझेस (िन.र. . 
७,३५,६२६/- [र. .सात लाख प तीस हजार सहाशे स वीस] पे ा 
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२१.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३२) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .५/२०१२-१३ मधील 
अ. .४ अ वये, जल े  .ड/९ पंपळे सौदागर प रसरात 
टँकर दारे पाणीपुरवठा करणेकामी मे.साई सं कृती एंटर ायझेस 
(िन.र. .७,४४,८००/- [र. .सात लाख च वेचाळ स हजार आठशे] 
पे ा सु.दर १.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/८/का व/३७७/२०१३ 

दनांक -  २१/०३/२०१३ 
 
 
 

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

कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


