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            पपरी चचवड महानगरपािलका 
                                                          क भाग कायालय, भोसरी-२६ 
                                                          जा. .क स/कािव/ १३७ /२०१३ 
                                                          द.  ३० / ५ /२०१३ 

ित, 
 मा.---------------------------- 
         सद य/सद या 
         क भाग सिमती 
  
           िवषय- पपरी चचवड महानगरपािलके या क भाग सिमतीची  
                    मािसक सभा  बुधवार दनांक   ५ / ६ /२०१३ रोजी द.ु  
                    ३.०० वाजता आयोिजत केलेबाबत. 
 
महोदय / महोदया, 
 
 पपरी चचवड महानगरपािलके या क भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार दनांक 
५/६/२०१३ रोजी दुपारी ३.०० वाजता क भाग कायालयाचे ी.छञपती िशवाजी महाराज 
सभागृहात आयोिजत करणेत आली आह.े सभेस आपण उपि थत रहावे ही िवनंती. 
 
                                                                          आपला िव ासू, 

 

                        
. शासन अिधकारी तथा  

                                                                     सिचव (सभाशाखा) 
                                                                       क भाग सिमती 
  
 
 

त- १. सव संबंिधत शाखा मुख     
      २. कायालयीन नोटीस बोड 
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पपरी चचवड महानगरपािलका 
क भाग सिमती 

 कायपिञका मांक-३ 
 

दनांक- ५ /६ /२०१३                                                       वेळ- दुपारी ३.०० वाजता 
 
        पपरी चचवड महानगरपािलके या क भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार दनांक 
५/६/२०१३ रोजी दुपारी ३.०० वाजता क भाग कायालयातील ी.छञपती िशवाजी 
महाराज सभागृहात आयोिजत करणेत आली आहे.  सभेत खालील कामकाज होईल. 
 
                        दनांक  २/५/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायपिञका  
                         .२) सभावृ ांत कायम करणे. 
 
िवषय मांक १)  बो-हाडेवाडी येथे न ाने िवकसीत होणा-या भागात डी.आय.पाईपलाईन  
                       टाकणेकामी येणारे र. . ७,५०,०००/- चे पुवगणनपञकास व या माणे  
                       काम करणेस शासक य मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 
िवषय मांक २) जल ेञ . १ व २ म य ेपाणीपुरवठा होणा-या भागात दु  ती िवषयक  
                      कामे करणेकामी येणारे र. . ७,५०,०००/- चे पुवगणनपञकास व या माणे   
                      काम करणेस शासक य मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 
िवषय मांक ३) मोशी दे  र ता येथे न ाने िवकसीत होणा-या भागात डी.आय.पाईपलाईन  
                      टाकणेकामी येणारे र. .७,५०,०००/- चे पुवगणनपञकास व या माणे   
                      काम करणेस शासक य मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 
िवषय मांक ४) मोशी येथील टाक ारे पाणीपुरवठा होणा-या भागातील पाणीपुरवठा  
                      देखभाल  व दु तीिवषयक कामे करणेकामी येणारे र. .३,००,०००/- चे  
                      पुवगणनपञकास व  या माणे  काम करणेस शासक य मा यता देणेबाबत  
                      िवचार  करणे. 
िवषय मांक ५) मोशी येथील उंच जलकंुभ ते मोशी आळंदी चौकापयत ४०० मी.मी. मु य  
                      जलवािहनी टाकणेकामी येणारे र. .७,५०,०००/- चे पुवगणनपञकास व  
                      या माणे  काम करणेस शासक य मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 
िवषय मांक ६) से.नं. ४,६ व ९ म ये उवरीत ठकाणी डी.आय.पाईपलाईन टाकणेकामी  
                      येणारे र. .७,५०,०००/- चे पुवगणनपञकास व या माणे  काम करणेस  
                      शासक य मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 
िवषय मांक ७) ड यु.डी. ४ येथील टाक ारे पाणीपुरवठा होणा-या भागातील पाणीपुरवठा  
                       देखभाल व दु तीिवषयक कामे करणेकामी येणारे र. .३,००,०००/- चे  
                       पुवगणनपञकास व या माणे   काम करणेस शासक य  
                       मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 
िवषय मांक ८)  भाग . ६ डुडूळगाव येथील टाक ारे पाणीपुरवठा होणा-या भागात  
                       दु ती िवषयक कामे करणेकामी येणारे र. .३,००,०००/- चे  
                       पुवगणनपञकास व या माणे  काम करणेस शासक य मा यता देणेबाबत  
                       िवचार करणे. 
िवषय मांक ९)  से. १० येथील टाक ारे पाणीपुरवठा होणा-या भागातील पाणीपुरवठा  
                       देखभाल व दु तीिवषयक कामे करणेकामी येणारे र. .३,००,०००/- चे  
                       पुवगणनपञकास व या माणे  काम करणेस शासक य मा यता देणेबाबत  
                         िवचार करणे. 
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िवषय मांक १०) . .६ बो-हाडेवाडी येथील टाक ारे पाणीपुरवठा होणा-या भागातील  
                           पाणीपुरवठा देखभाल व दु तीिवषयक कामे करणेकामी येणारे  
                           र. .३,००,०००/- चे पुवगणनपञकास व या माणे  काम करणेस  
                           शासक य मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 
िवषय मांक ११) से. १२ येथील टाक ारे पाणीपुरवठा होणा-या भागातील पाणीपुरवठा  
                           देखभाल व दु तीिवषयक कामे करणेकामी येणारे र. .३,००,०००/- चे  
                           पुवगणनपञकास व या माणे  काम करणेस शासक य मा यता देणेबाबत  
                           िवचार करणे. 
िवषय मांक १२)  भाग . २९ इं ायणीनगर प रसर पाणीपुरवठा देखभाल दु तीची  
                            कामे करणेकामी येणारे र. .३,००,०००/- चे पुवगणनपञकास व  
                            या माणे  काम करणेस शासक य मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 
िवषय मांक १३) भाग . ३५ भोसरी गावठान प रसर पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल  
                           दु तीची कामे करणेकामी येणारे र. .३,००,०००/- चे पुवगणनपञकास  
                           व या माणे  काम करणेस शासक य मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 
िवषय मांक १४) जल ेञ . ५ लांडेवाडी म ये पाणीपुरवठा िवषयक अित तातडीची  
                           दु ती व संक ण कामे करणेकामी येणारे र. .३,००,०००/- चे  
                           पुवगणनपञकास व या माणे  काम करणेस शासक य मा यता देणेबाबत  
                           िवचार करणे. 
िवषय मांक १५) भाग . ३४ ग हाणे व  ती प रसर पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल  
                            दु तीची कामे करणेकामी येणारे र. .३,००,०००/- चे पुवगणनपञकास  
                           व या माणे काम करणेस शासक य मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 
िवषय मांक १६) जल ेञ . ४ इं ायणीनगर म ये पाणीपुरवठा िवषयक अित तातडीची  
                            कामे करणेकामी येणारे र. .३,००,०००/- चे पुवगणनपञकास व  
                            या माणे  काम करणेस शासक य मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 
िवषय मांक १७) क भागातील भोसरी उपिवभागात टँकर ारे पाणीपुरवठा करणेकामी  
                           येणारे र. .३,००,०००/- चे पुवगणनपञकास व या माणे  काम करणेस  
                           शासक य मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 
िवषय मांक १८) भाग . ३६ लांडेवाडी गावठान प रसर पाणीपुरवठा देखभाल दु तीची  
                           कामे करणेकामी येणारे र. .३,००,०००/- चे पुवगणनपञकास व  
                           या माणे  काम करणेस शासक य मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 
िवषय मांक १९) जल ेञ . क/५ म ये पाणीपुरवठा देखभाल दु तीची कामे करणेकामी  
                           येणारे र. .३,००,०००/- चे पुवगणनपञकास व या माणे  काम करणेस  
                           शासक य मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 
िवषय मांक २०) क भागात ठक ठकाणी असलेले बोअरवेल दु ती करणेकामी येणारे  
                           र. .३,००,०००/- चे पुवगणनपञकास व या माणे  काम करणेस  
                           शासक य मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 
िवषय मांक २१) भाग . ६२ फुगेवाडी या भागात पाणीपुरवठा देखभाल दु ती कामे  
                           करणेकामी येणारे र. .३,००,०००/- चे पुवगणनपञकास व या माणे   
                           काम करणेस शासक य मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 
िवषय मांक २२)  भाग . ६३ कासारवाडी या भागात पाणीपुरवठा देखभाल दु ती कामे  
                            करणेकामी येणारे र. .३,००,०००/- चे पुवगणनपञकास व या माणे  
                            काम करणेस शासक य मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 
िवषय मांक २३) भाग . ३८ नेह नगर, िव लनगर या भागात पाणीपुरवठा देखभाल  
                            दु ती कामे करणेकामी येणारे र. .३,००,०००/- चे पुवगणनपञकास व  
                            या माणे  काम करणेस शासक य मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 
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िवषय मांक २४) भाग . ३७ फुलेनगर, गवळीमाथा लांडेवाडी या भागात पाणीपुरवठा  
                           देखभाल दु तीची कामे करणेकामी येणारे र. .३,००,०००/- चे  
                           पुवगणनपञकास व या माणे  काम करणेस शासक य मा यता देणेबाबत  
                           िवचार करणे. 
िवषय मांक २५) धावडे व ती व इतर ठकाणी पाणीपुरवठा िवषयक दु ती व  
                         देखभालीची कामे करणेकामी येणारे र. .३,००,०००/- चे   
                         पुवगणनपञकास व या माणे  काम करणेस शासक य मा यता देणेबाबत   
                         िवचार करणे. 
िवषय मांक २६)  जल ेञ . क/३ म ये ठक ठकाणी पाणीपुरवठा िवषयक करकोळ  
                         देखभाल व दु तीची कामे करणे (२०१३-१४) कामी येणारे  
                         र. .४,८०,०००/- चे  पुवगणनपञकास व या माणे  काम करणेस  
                         शासक य मा यता देणेबाबत  िवचार करणे. 
िवषय मांक २७) जल ेञ . ७ म ये च-होली येथील टाक ारे पाणीपुरवठा होणा-या  
                         भागातील पाणीपुरवठा देखभाल व दु तीिवषयक कामे करणेकामी  
                         येणारे र. .३,००,०००/- चे  पुवगणनपञकास व या माणे  काम करणेस  
                         शासक य मा यता देणेबाबत  िवचार करणे. 
िवषय मांक २८) जल ेञ ७ म ये दघी मॅगझीन येथील टाक ारे पाणीपुरवठा होणा-या 
                         भागातील पाणीपुरवठा देखभाल व दु तीिवषयक कामे करणेकामी  
                         येणारे र. .३,००,०००/- चे   पुवगणनपञकास व या माणे  काम  
                         करणेस शासक य मा यता देणेबाबत  िवचार करणे. 
िवषय मांक २९)  सन १३-१४ चे अंदाजपञकात भाग तरावर िव ुत िवषयक कामाचा  
                          समावेश असून सदरचे खालील माणेचे एकूण ८१ कामांना शासक य  
                          मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका पंपर  ४११०१८. 

ÃÖÖ.2012-13 “Öê ÃÖã¬ÖÖ रŸÖ ¾Ö ÃÖÖ.2013-14 “Öê ´Öãôû †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú 

व ुत क भाग 

१ सावजिनक सुर तता     
अ. . अंदाज 

प क.

. 

उपलेखािशषाचे नाव  वॉड . कामाची 
अंदाजप क
य र कम 

सन २०१३-
१४ चा अंदाज 

शेरा 

1 1 क भागातील व ुत वषयक 

आक मक उदभवणार  तातड ची 
काम ेकरणे.(तातड न ेउदभवनारे 
अपघात व तां ीक दोष यांचे 

िनराकरण क न दवाब ीची 
यव था क न पुव पदावर आणणे.) 

९ ते २८ व 

३०, ९९ ते 

१०५ 

४५०००० 500000 िनयो जत 

2 11 भोसरी भाग मांक  30 व ३५  

मधील  अंतगत र यावर 

आव यकतेनुसार  काश व था करणे   
(--do--) 

३१ व ३५ 

५००००० 100000 िनयो जत 

3 12 दघी  भाग मांक  ३१ व ७ मधील  

अंतगत र यावर आव यकतेनुसार  

काश व था करण े  (--do--) 

७व ३१ 
५००००० 100000 िनयो जत 



 - 5 - 

 5 

4 13 मोशी भाग मांक  ६ मधील  अंतगत 

र यावर आव यकतेनुसार  काश 

व था करण े  (--do--) 

6 

५००००० 100000 िनयो जत 

5 14 बोपखेल भाग , ६४ मधील  अंतगत 

र यावर आव यकतेनुसार  काश 

व था करण े  (--do--) 

64 

५००००० 100000 िनयो जत 

6 15 मनपा भवन  भाग मांक  २९,३६,  

मधील  अंतगत र यावर 

आव यकतेनुसार  काश व था करणे   
(--do--) 

29,36 

५००००० 75000 िनयो जत 

7 16 मनपा भवन  भाग मांक ३७,३८  

मधील  अंतगत र यावर 

आव यकतेनुसार  काश व था करणे   
(--do--) 

37,38 

५००००० 75000 िनयो जत 

8 17 मनपा भवन  भाग मांक २९ 

इं ायणीनगर मधील मु य चौकात 

सेमी हायमा ट दव ेबसिवण.े  (--do--) 

29 

५००००० 75000 िनयो जत 

9 18 मनपा भवन  भाग मांक ३६ 

लांडेवाडी मधील मु य चौकात सेमी 
हायमा ट दव ेबसिवण.े  (--do--) 

36 

५००००० 75000 िनयो जत 

10 19 मनपा भवन  भाग मांक ३७ म. 

फुलेनगर मधील मु य चौकात सेमी 
हायमा ट दव ेबसिवण.े  (--do--) 

37 

५००००० 70000 िनयो जत 

11 20 मनपा भवन  भाग मांक ३८ 

नेह नगर मधील मु य चौकात सेमी 
हायमा ट दव ेबसिवण.े  (--do--) 

38 

५००००० 70000 िनयो जत 

        5450000 1340000  
 

व ुत क भाग 

२)इमारत शाळा शॉ पंग सेटर   
 

 

अ. . अंदाज 

प क. . 

उपलेखािशषाचे नाव  वॉ
ड 

. 

कामाची 
अंदाजप क
य र कम 

सन २०१३-
१४ चा अंदाज 

शेरा 

1 14 भोसर  वभागाअंतगत मनपा या 
इमारत , शाळा,  अ नशामक के  , 

दवाखाने इ. ठकाणी आव यकतेनुसार 
व ुत वषयक कामे करण.े 

  500000 100000 िनयो जत 

2 15 मनपा भवन वभागाअंतगत मनपा या 
इमारत , शाळा,  दवाखाने इ. ठकाणी 
आव यकतेनुसार व ुत वषयक कामे 

करण.े 

  500000 80000 िनयो जत 

3 16 क भागाअंतगत व वध जकात 

ना यावर थांबा जकात बोड व व वध 
  500000 80000 िनयो जत 
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चौकात टॅ फक लंकस 

बस वण.े( वनाअपघात वाहतुक सुरळ त 

करणेकर ता) 
4 17 क भाग वदयुत वभागअंतगत 

जकातनाके,हॉ पीटल,कायालये येथील 

वातानुकुल यं  ेव जलिशत यं े यांचे 

वा षक प दतीने देखभाल द तीु  करण.े 

  500000 80000 िनयो जत 

5 18 क भाग काय े ातील मनपा या शाळा 
इमारतीम ये अ नशामक यं णा 
बस वण.े(शाळेतील मुलां या व व ुत 

उपकरणा या आगीपासून बचाव करता 
येईल.) 

  500000 85000 िनयो जत 

6 19 क भाग कायालय इमारतीम ये 

अ नशामक व मोक डटे ट ंग यं णा 
बस वण.े(कायालयातील व ुत 

उपकरणां या व कमचा-यांची 
आगीपासून बचाव करता येईल) 

  500000 85000 िनयो जत 

7 20 क भाग शासक य इमारतीम ये 

न याने तयार झाले या कायालयांचे 

(जकात अिभलेख क , नासुके, 

आरो य,पा कग शेड,व थाप य इ ) 
ठकाणी आव यकतेनुसार व ुत वषयक 

कामे करण.े 

  500000 85000 िनयो जत 

8 21 क भाग कायालयातील दर वनीु  

यं णेचे EPBAX        करणे(PRI Base 

System.(कायालयीन कामकाज करणे 

सोईचे) 

  500000 40000 िनयो जत 

9 22 दघी व मोशी उप वभागांतगत 

मनपा या शाळा,इमारती,दवाखाने 

इ, ठकाणी आव यकतेनुसार व ुत 

वषयक कामे करण.े 

  500000 85000 िनयो जत 

10 23 कै. अंकुशराव लांडगे ना यगृह येथील 

EPABX य़ं णेचे वा षक प दतीने 

देखभाल द तीु  कऱण.े 

  500000 85000 िनयो जत 

11 24 कै. अंकुशराव लांडगे ना यगृह येथील 

विन ेपण  य़ं णेचे वा षक प दतीने 

देखभाल द तीु  कऱण.े 

  500000 85000 िनयो जत 

    एकूण   5500000 890000  

 
३)लोकारो य     
अ.

. 

अंदा
ज 

प क.

. 

उपलेखािशषाचे नाव  वॉड 
. 

कामाची 
 अंदाजप क य  

 र कम 

सन २०१३-
१४ चा 
अंदाज 

शेरा 
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1 1 

आक मक व पात उदभवाणा-या 
तातड या कामाकर ता खच.(तातड ने 
उदभवणारे अपघात व तां क दोष यांचे 

िनराकरण क न व ुत यव था पुव 

पदावर आणणे.) 

९ ते 

२८ 
 व  

३०  
९९ 
ते 

१०५ 

250000 25000 िनयो जत 

2 3 भोसर  जलतरण तलावाकर ता  
अ याव यक व ुत वषयक काम े

करणे.(आव यकते माणे व ुतीकरण 

क न व व ुत यव थेम य ेसुधारणा 
करणे) 

  600000 85000 िनयो जत 

3 4 मनपा भवन व तु वभागाअंतगत 

आरो य िनर क कायालय ,कचरा 
वाहतुक,कचरा थानांतर क  इ ठकाणी 
अ याव यक व ुत वषयक काम े

करणे.(आव यकते माणे व ुतीकरण 

क न व व ुत यव थेम य ेसुधारणा 
करणे) 

  

५००००० 130000 िनयो जत 

4 5 मोशी उप वभागातील कचरा डेपो 
, मशानभमूी येथील व ुत वषयक 

सु वधा पुर वणे व देखभाल द तीु   काम े

कऱणे. 

  

५००००० 130000 िनयो जत 

        1850000 370000  
 

४) णालये। सुतीगृहे।औषधालये 

  

  
अ.

. 

अंदा
ज 

प क.

. 

उपलेखािशषाचे नाव  वॉड 
. 

कामाची  
अंदाजप क य 

र कम 

सन २०१३-
१४ 

 चा अंदाज 

शेरा 

1 1 
आक मक व पात उदभवणा-या 
तातड या कामाकर ता (तातड ने 
उदभवणारे अपघात व तां क दोष यांचे 

िनराकरण क न व ुत यव था पुव 

पदावर आणणे.) 

९ ते 

२८ 
 व  

३०  
९९ ते  

१०५ 

१५०००० २५००० िनयो जत 

2 2 भोसर  हॉ पटलमधील अ याव यक 

व ुत वषयक काम ेकरणे.(P.F.Panel & 
Solar) 

  
५००००० ८५००० िनयो जत 

        650000 110000  
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५) करकोळ द तीु  व देखभाल 

अ.

. 

अंदा
ज 

प क.

. 

उपलेखािशषाचे नाव  
वॉड 

. 

कामाची 
अंदाजप क य 

र कम 

सन  

२०१३-१४  

चा अंदाज 

शेरा 

1 73 
क भागातील व ुत वषयक आक मीक 

उदभवणार  तातड ची काम ेकरणे. 
  ५००००० 110000 िनयो जत 

2 105 
भोसर  उप वभागांतगत अ याव यक 

व ुत वषयक काम ेकरणे. .(--do--) 
  ५००००० 60000 िनयो जत 

3 106 
मनपातफ बस व यात आलेली T-5 ( 
४x२४)फ ट ंगची द तीु  करणे. 

  ५००००० 60000 िनयो जत 

4 107 

भोसर  भाग मांक 30 ते ३५ मधील 

ट लाईटची देखभाल व द तीु  करणे 

व अनुषांिगक व ुत वषयक काम ेकरणे   

30,35 ५०००००   60000 िनयो जत 

5 108 

भोसर  उप वभागांतगत हायमा टची  
देखभाल द तीु   करणे. व अनुषांिगक 

व ुत वषयक काम ेकरणे   

  ५०००००   50000 िनयो जत 

6 109 

भोसर  उप वभागांतगत जनरेटर व 

इन हटरची  देखभाल द तीु   करणे. 

.(अखंड त वीजपुरवठा) 
  ५०००००   40000 िनयो जत 

7 110 
भोसर  उप वभागांतगत A.C. ची  देखभाल 

द तीु   करणे.(--do--) 
  ५०००००   25000 िनयो जत 

8 111 

भोसर  उप वभागांतगत फडर पीलरची   
देखभाल द तीु   करणे व अनुषांिगक 

व ुत वषयक काम ेकरणे  . .(--do--) 

  ५०००००   40000 िनयो जत 

9 112 
भोसर  भागा मधील ट लाईट या 
नाद तु  केबलची देखभाल व द तीु  

करणे व अनुषांिगक काम ेकरणे  (--do--) 

  ५००००० 60000 िनयो जत 

10 113 
वाड  २९ इं ायणीनगर मधील से र ३ 

येथील १२.५ ट े   परतावा े ाम य ेम ये 
दवाब ीची व था करणे(--do--)  

29 ५००००० 60000 िनयो जत 

11 114 

मनपा तफ यापूव  बस वणेत आले या  
मनपाभवन े ातील     T-5/CFl / juno  

फ टंगची खाजगी प दतीने देखभाल 

द तीु  कऱणे.   

  ५००००० 50000 िनयो जत 

12 115 

मनपाभवन उप वभागांतगत ट 
लाईट या नाद तु  केबलची देखभाल व 

द तीु  करणे व अनुषांिगक काम ेकरणे  
(--do--) 

  ५००००० 60000 िनयो जत 

13 116 
मनपाभवन उप वभागांतगत ट 
लाईटची देखभाल द तीु  करणे व 

अनुषांिगक काम ेकरणे  (--do--) 

  ५००००० 60000 िनयो जत 

14 117 
मनपाभवन उप वभागांतगत हायमा टची 
देखभाल द तीु  करणे व अनुषांिगक 

  ५००००० 60000 िनयो जत 
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काम ेकरणे  

15 118 

मनपाभवन उप वभागांतगत पोल पट ंग 

करणे  व अनुषंिगक काम े

करणे.(सुशोिभकरण व पोलचे आयुमान 

वाढेल) 

  ५००००० 60000 िनयो जत 

16 119 
मनपाभवन उप वभागांतगत जनरेटर व 

इन हटरची  देखभाल द तीु   करणे. 

.(अखंड त वीजपुरवठा) 
  ५००००० 60000 िनयो जत 

17 120 
मनपाभवन उप वभागांतगत A.C. ची  
देखभाल द तीु   करणे. (--do--) 

  ५००००० 60000 िनयो जत 

18 121 
मनपाभवन उप वभागांतगत फडर 
पीलरची  देखभाल द तीु   करणे.  
.(--do--) 

  ५००००० 60000 िनयो जत 

19 122 
मनपाभवन उप वभागांतगत   

२९इं ायणीनगर मधील मु य 

र यावर ल द यांचे नूतनीकरण करणे. 

29 ५००००० 60000 िनयो जत 

20 123 
मनपाभवन उप वभागांतगत   ३६ 
लांडेवाड  मधील मु य र यावर ल 

द यांचे नूतनीकरण करणे. 

36 ५००००० 60000 िनयो जत 

21 124 
मनपाभवन उप वभागांतगत   ३७ म 

फुलेनगर मधील मु य र यावर ल 

द यांचे नूतनीकरण करणे. 

37 ५००००० 60000 िनयो जत 

22 125 
मनपाभवन अंतगत  , ३८ नेह नगर  
येथील सो. हे. द यांची देखभाल द तीु  

कऱणे (--do--) 

38 ५००००० 60000 िनयो जत 

23 126 
मनपाभवन अंतगत  , २९  येथील 

सो. हे. द यांची देखभाल द तीु  कऱणे  
(--do--) 

29 ५००००० 60000 िनयो जत 

24 127 
मनपाभवन अंतगत  , ३६  येथील 

सो. हे. द यांची देखभाल द तीु  कऱणे 
 (--do--) 

36 ५००००० 60000 िनयो जत 

25 128 
मनपाभवन अंतगत  , ३७ येथील 

सो. हे. द यांची देखभाल द तीु  कऱणे (-
-do--) 

37 ५००००० 60000 िनयो जत 

26 129 
मनपाभवन अंतगत  , ३८ येथील 

सो. हे. द यांची देखभाल द तीु  कऱणे  
(--do--) 

38 ५००००० 60000 िनयो जत 

27 130 
मनपाभवन अंतगत एम आय ड  सी T  
लॉक येथील सो. हे. द यांची देखभाल 

द तीु  कऱणे (--do--) 

  ५००००० 60000 िनयो जत 

28 131 
मनपाभवन अंतगत एम आय ड  सी s  
लॉक येथील सो. हे. द यांची देखभाल 

द तीु  कऱणे (--do--) 

  ५००००० 60000 िनयो जत 

29 132 मनपाभवन अंतगत एम आय ड  सी j    ५००००० 60000 िनयो जत 
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लॉक उ र येथील सो. हे. द यांची 
देखभाल द तीु  कऱणे (--do--) 

30 133 
मनपाभवन अंतगत एम आय ड  सी j  
लॉक द ण येथील सो. हे. द यांची 
देखभाल द तीु  कऱणे (--do--) 

  ५००००० 60000 िनयो जत 

31 134 
मनपाभवन अंतगत एम आय ड  सी 
जनरल लॉक द ण येथील सो. हे. 
द यांची देखभाल द तीु  कऱणे (--do--) 

  ५००००० 60000 िनयो जत 

32 135 
मनपाभवन अंतगत ािधकरण औ ािगक 

े  पेठ  ७ येथील सो. हे. द यांची 
देखभाल द तीु  कऱणे (--do--) 

  ५००००० 60000 िनयो जत 

33 136 
मनपाभवन अंतगत ािधकरण औ ािगक 

े  पेठ  १० येथील सो. हे. द यांची 
देखभाल द तीु  कऱणे (--do--) 

  ५००००० 60000 िनयो जत 

34 137 
दघी व मोशी उप वभागांतगत 

अ याव यक व ुत वषयक काम ेकरणे. 
.(--do--) 

  ५००००० 60000 िनयो जत 

35 138 
दघी  उप वभागांतगत मनपातफ 

बस व यात आलेली T-5 ( ४x२४)फ ट ंगची 
द तीु  करणे. 

  ५००००० 60000 िनयो जत 

36 139 
 मोशी उप वभागांतगत मनपातफ 

बस व यात आलेली T-5 ( ४x२४)फ ट ंगची 
द तीु  करणे. 

  ५००००० 60000 िनयो जत 

37 140 
दघी उप वभाग मधील ट लाईटची 
देखभाल व द तीु  करणे व अनुषांिगक 

व ुत वषयक काम ेकरणे   

  ५००००० 60000 िनयो जत 

38 141 
मोशी उप वभाग मधील ट लाईटची 
देखभाल व द तीु  करणे व अनुषांिगक 

व ुत वषयक काम ेकरणे   

  ५००००० 60000 िनयो जत 

39 142 
दघी व मोशी उप वभागांतरग्त 

हायमा टची  देखभाल द तीु   करणे. व 

अनुषांिगक व ुत वषयक काम ेकरणे   

  ५००००० 60000 िनयो जत 

40 143 

दघी व मोशी उप वभागांतगत व भोसर  

ना यगृह येथील जनरेटर व इन हटरची  
देखभाल द तीु   करणे. .(अखंड त 

वीजपुरवठा) 

  ५००००० 60000 िनयो जत 

41 144 
दघी व मोशी उप वभागांतगत A.C. ची  
देखभाल द तीु   करणे.(--do--) 

  ५००००० 25000 िनयो जत 

42 145 

दघी व मोशी उप वभागांतगत फडर 
पीलरची   देखभाल द तीु   करणे व 

अनुषांिगक व ुत वषयक काम ेकरणे  . 
.(--do--) 

  ५००००० 60000 िनयो जत 

43 146 

दघी उप वभागा मधील ट लाईट या 
नाद तु  केबलचीव  देखभाल व द तीु  

करणे व अनुषांिगक काम ेकरणे  (--do--) 

  ५००००० 60000 िनयो जत 
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44 147 

मोशी उप वभागा मधील ट लाईट या 
नाद तु  केबलची देखभाल व द तीु  

करणे व अनुषांिगक काम ेकरणे  (--do--) 

  ५००००० 60000 िनयो जत 

45 148 
दघी व मोशी उप वभागांतगत जं शन 

वॉ स बदलणे व अनुषंिगक काम ेकरणे. 
  ५००००० 60000 िनयो जत 

46 149 
कासारवाड  उप वभागांतगत अ याव यक 

व ुत वषयक काम ेकरणे. .(--do--) 
  ५००००० 60000 िनयो जत 

47 150 

कासारवाड  उप वभागांतगत हायमा टची 
देखभाल द तीु  करणे व अनुषांिगक 

काम ेकरणे (--do--) 

  ५००००० 60000 िनयो जत 

48 151 

कासारवाड   उप वभागांतगत पोल पट ंग 

करणे  व अनुषंिगक काम ेकरणे. 

(सुशोिभकरण व पोलचे आयुमान वाढेल) 

  ५००००० 60000 िनयो जत 

49 152 

कासारवाड   उप वभागांतगत जनरेटर व 

इन हटरची  देखभाल दु ती  
करणे..(अखंड त वीजपुरवठा) 

  ५००००० 70000 िनयो जत 

50 153 
कासारवाड   उप वभागांतगत A.C. ची  
देखभाल द तीु   करणे. (--do--) 

  ५००००० 80000 िनयो जत 

51 154 

कासारवाड   उप वभागांतगत फडर 
पीलरची  देखभाल द तीु   

करणे.( दवाब ीसाठ  आव यक 

वीजसंचमांडणी,) 

  ५००००० 80000 िनयो जत 

52 155 

कासारवाड  उप वबागअंतगत म,न,पा, 
इमारतीमधील व ुत वषयक द तीचीु  

काम ेकऱणे. 

  ५००००० 80000 िनयो जत 

53 156 
कासारवाड  उप वभागांतगत जं शन 

वॉ स बदलणे व अनुषंिगक काम ेकरणे. 
  ५००००० 80000 िनयो जत 

        26500000 3190000     0 
 

  व ुत क भाग 

अ 

  
लेखािशष कामांची सं या  

कामाची 
अंदाजप क य 

र कम     

( शासक य 

मा यता 
यावयाची 
र कम) 

सन २०१३-१४ 

चा मूळ 

अंदाज 

शेरा 

1 2 3 7 8 ९ 
  क भाग कायालय         
1 सावजिनक सुर तता 11 5450000 1340000   

2 इमारत शाळा शॉ पंग सटर 11 5500000 890000   
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3 लोकारो य 
4 1850000 370000   

4 णालये सूितगृहे 
औषधालये 

2 650000 110000   

5 करकोळ द तीु  व 

देखभाल 

53 26500000 3190000   

  एकुण शासक य मा यता 
यावयाची कामे  

81 39950000 5900000 
  

 
 
 
िवषय मांक ३०)  पपरी चचवड महानगरपािलका क भाग कायालय ेञातील मौजे  
                         भोसरी येथील राजमाता िजजाऊ उ ाण पुलाखाली वाहनतळ िवकिसत  
                         करणेत आलेला असून सदर वाहनतळाचा ठेका ३ व ५ वषासाठी   
                         िनयमानुसार देणेबाबत मा.आयु  यांनी आदेश  
                         .भूिज/६/कािव/४६८/२०११ द. १६/८/२०११  अ वये  भाग   
                         अिधकारी यांना  अिधकार दान केलेले आहेत. राजमाता  
                         िजजाऊ उ ाण  पुलाखाली वाहनतळ करणे आव यक असून वारंवार  
                         होणा-या अित मण  कारवाई व वाहतूक क डी टाळणे व मनपा उ प ात  
                         वाढ करणेकामी राजमाता िजजाऊ उ ाणपुलाखाली वाहनतळ करणेकामी  
                         मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 
 

            
                                                                       . शासन अिधकारी तथा  
                                                                          सिचव (सभाशाखा) 
                                                                           क भाग सिमती 

.क स/कािव/ १३७ /२०१३ 
द.   ३० / ५ /२०१३ 

 


