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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक -  नस/८/का व/१३३१/२०१३ 

दनांक - ३१/१०/२०१३ 
 

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

 

वषय- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
 दनांक ०७/११/२०१३ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 

महोदय/महोदया, 
 

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

०७/११/२०१३ 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 ास,ू 
 

 
 
 

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 - ८५ 
दनांक - ०७/११/२०१३       वेळ -  सकाळ  ११.00 वाजता 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा गु वार, दनांक 
०७/११/२०१३ रोजी सकाळ  ११.00 वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

 दनांक २९/१०/२०१ ३ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक - ८४ )  

सभावृ ांत कायम करणे. 
 

वषय मांक- १) मनपा औदयोिगक िश ण सं थेकड ल खाली नमदु केले या अनु मांक १ ते ६ 
कमचा-यांस यां या नांवासमोर नमूद केले या एक त मानधन र कमेवर  दनांक 
०५/१०/२०१३ रोजी एक दवसाची सेवा खंड त क न दनांक ०७/१०/२०१३ ते 
०६/०४/२०१४ अखेर ६ म हने कालावधी क रता  हंगामी िनयु  देणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ७/११/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
  

 

 

 

 

 
 
वषय मांक- २) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१८/१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, 

िमिलंदनगर, पंपर  येथे झोपडप ट  पुनवसनासाठ  १४५६ गाळे बांधणे (या 
कामांतगत क पातील इमारतींना अडथळा ठरणारे २२ के. ह .उ चदाब वा हनी 
हल वणे) कामी मे.चैत य इंटर ायजेस (िन.र. .७३,७५,९२२/- [अ र  र. . याह र 
लाख पं याह र हजार नऊशे बावीस] पे ा ३६.१९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ७/११/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- ३) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१८/१२-१३ मधील अ. .२ अ वये, 
िमिलंदनगर, पंपर  येथे झोपडप ट  पुनवसनासाठ  १४५६ गाळे बांधणे (या 
कामांतगत सदर क पास वीजपुरवठा करणेसाठ  २२/२२ के. ह .चे विचंग 
टेशन उभारणे) कामी मे.चैत य इंटर ायजेस (िन.र. .९१,८८,५३०/- [अ र  र. . 

ए या नव लाख अ याऐंशी हजार पाचशे तीस] पे ा ३२.००० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ७/११/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

अ. . कमचा-यांचे नाव पदनाम मानधन 

१. ीमती कुमावणी मनसरा गोपीराम मानधनिनदेशक १५००० /- 
२. ीमती िनलवण सोनाली पांडरंगू  मानधनिनदेशक १५००० /- 
३. ी. कांबळे िस दाथ अिभम य ु मानधनिनदेशक १५००० /- 
४. ीमती िचंचवडे वंदना नरिसंग मानधनिनदेशक १५००० /- 
५. ीमती क डे हेमाली बाळकृ ण मानधनिनदेशक १५००० /- 
६. ीमती कंुभार अलका बाबुराव मानधनिनदेशक १५००० /- 
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वषय मांक- ४) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .१४ अ वये, 
भाग .१८ कवळे मधील मामुड  प रसरातील र ते खड  मु माचे करणेकामी 

मे.भगवंत क शन एस.जे. जाधव (िन.र. .३७,३४,०००/-  (अ र  र. .सदोतीस 
लाख चौतीस हजार फ ) पे ा ३५.९९०% कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .२५,०९,६४०/- 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 राहनु  सदरचे िन वदा कामास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक ७/११/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- ५) भ व य िनवाह िनधी कायदा १९५२ ची अंमलबजावणी करणे ह  मनपाची जबाबदार  
आहे यासाठ  आकारणी त यानूसार जानेवार  २०११ ते नो हबर २०१३ अखेर अंदाजे 
भ व य िनवाह िनधीची र. . २,३५,७२,७५०/- ह  शासक य िनयमानूसार मनपाने 
अदा करणे गरजेचे असून ती र कम भ व य िनवाह िनधी कायालयाकडे जमा करणे 
आव यक आहे. तर  सदरची र कम अ.ब.क.ड भागाकड ल खाजगीकरण 
साफसफाई या लेखािशषकातून अदा करणेत येईल यामुळे स य थतीत अंदाजे 
र. .२,३५,७२,७५०/- ह  मनपाचे  भ व य िनवाह िनधी खा यावर जमा करणेत 
येवून ती सव र कम भागामाफत सव संबंधीत सं था/ठेकेदार यांचेकडे या या 
वेळ  कायरत असणा-या कमचा-यांचे शासक य िनयम वेतन प क/हजेर  
प का माणे व अदा केले या बलांनूसार भाग तरावर याची तपासणी क न 
कमचा-याचे भ व य िनवाह िनधी खा यावर जमा करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 ( दनांक ७/११/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- ६) मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .४ अ वये, 
. .४३ पंपर नगर येथे थाप य वषयक देखभाल द तीु  व सुधारणा कामे करणे 

कामी म.े काश कॉ ॅ टर (िन.र. .७,००,२५३/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे 
ेप न] पे ा ३१.५०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 

देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक- ७) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१६/२०१२-१३ मधील अ. .५ 
अ वये, भोसर  भाग .३५ भोसर  गावठाण अंतगत भागातील र यावर ल काश 
यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी मे.एम.बी.इले क & कंपनी (िन.र. . 
२३,६६,९१०/- [अ र  र. .तेवीस लाख सहास  हजार नऊशे दहा] पे ा २८.११ % 

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक- ८) मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .१५ अ वये, 

. .२८ इमारतीची द तीची कामे करु णेकामी मे.जाधव क शन कं. (िन.र. . 
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९,२६,३९३/- [अ र  र. .नऊ लाख स वीस हजार तीनशे या नव] पे ा ३०.००० % 

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक- ९) मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .३९ अ वये, 

भाग .४२ पंपर नगर बी. लॉक व वध ठकाणी टॉम वॉटर गटर व पे हंग 
लॉक कामे करणेकामी मे. काश कॉ ॅ टर (िन.र. .६,९९,७८७/- [अ र  र. .सहा 
लाख न या नव हजार सातशे स याऐंशी] पे ा ३२.००० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक- १०) मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .१४ अ वये, 
भाग .३९ संततुकारामनगर येथे फुटपाथ व पाथवची द तीची कामे करणेकामी ु

मे. काश कॉ ॅ टर (िन.र. .९,२८,९२९/- [अ र  र. .नऊ लाख अ ठावीस हजार 
नऊशे एकोणतीस] पे ा ३५.५९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक- ११) मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .२५ अ वये, 
भाग .१९ मधील िशंदेव ती प रसरातील र या या कडेने लॉक बस वणेकामी 

मे.जाधव क शन कं.(िन.र. .७,००,९१०/- [अ र  र. .सात लाख नऊशे दहा] 
पे ा ३४.००० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक- १२) मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .५१ अ वये, 
िचंचवड भाग .२३ म ये थाप य वषयक देखभाली व सुधारणांची कामे करणे 
कामी मे.एस.ड .आजवानी (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] 
पे ा ३३.२७० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक- १३) मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .३० अ वये, 
िचंचवड भाग .२३ म ये र याचेकडेने पावसाळ  गटर करणे व इंटरलॉक ंग 
लॉ स बस वणेकामी मे.देव क शन (िन.र. .७,००,१४९/- [अ र  र. .सात 
लाख एकशे एकोणप नास] पे ा ३२.३२० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक- १४) मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .५२ अ वये, 
िचंचवड भाग .२३ केशवनगर म ये भीनगर, ल ढेनगर भागात थाप य वषयक 
कामे करणे कामी मे.एन.सी.क शन (िन.र. .६,९९,९१५/- [अ र  र. .सहा 
लाख न या नव हजार नऊशे पंधरा] पे ा ३२.९९० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक- १५) मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .२९ अ वये, 
िचंचवड भाग .२३ म ये वाचनालय, बचेस, मुतार  पुर वणे व बस वणेकामी 
मे. ी क शन (िन.र. .६,९९,७५७/- [अ र  र. .सहा लाख न या नव हजार 
सातशे स ाव न] पे ा ३२.९८९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक- १६) मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .३१ अ वये, 
. .२० िचंचवडेनगर म ये थाप य वषयक करकोळ द तीची कामे करणेकामी ु

मे. ी शन क शन (िन.र. .६,९९,९१३/- [अ र  र. .सहा लाख न या नव 
हजार नऊशे तेरा] पे ा ३०.००० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक- १७) मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .३२ अ वये, 
िचंचवडेनगर मधील एम.आय.ड .सी.पं पंग टेशन प रसरातील र ते बी.बी.एम. 
करणेकामी मे. ी शन क शन (िन.र. .७,००,१६१/- [अ र  र. .सात लाख 
एकशे एकस ] पे ा ३०.००० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक- १८) मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, 
. .२७ मोरवाड  येथे व वध ठकाणी पे ह ंग लॉक व इतर थाप य वषयक 

कामे करणेकामी मे.साकळे असोिसए स (िन.र. .७,००,२५३/- [अ र  र. .सात 
लाख दोनशे ेप न] पे ा ३५.००० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक- १९) मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .१८ अ वये, 
िचंचवड भग .२२ मधील पोहो या या तलावाची थाप य वषयक देखभाली व 
सुधारणांची कामे करणेकामी मे.साकळे असोिसए स (िन.र. .७,००,१९५/- [अ र  
र. .सात लाख एकशे पं या नव] पे ा २८.९८९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक- २०) मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .१६ अ वये, 
िचंचवड भग .२२ म ये र याचे कडेने पावसाळ  गटर करणे व इंटरलॉक ंग 
लॉ स बस वणेकामी मे.एस.ड .आजवानी (िन.र. .७,००,१४९/- [अ र  र. .सात 
लाख एकशे एकोणप नास] पे ा ३३.२६९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक- २१) मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .५ अ वये, 
िचचंवड भाग .२३ केशवनगर येथे मोरया डा संकुलाची करकोळ द ती व ु
देखभालीची कामे करणेकामी मे.एस.ड .आजवानी (िन.र. .६,९९,६७१/- [अ र  
र. .सहा लाख न या नव हजार सहाशे ए काह र] पे ा ३३.२६९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
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वषय मांक- २२) मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .१७ अ वये, 
िचंचवड भाग .२२ म ये वाचनालय, बचेस, मुतार  पुर वणे व बस वणेकामी 
मे.एस.ड .आजवानी (िन.र. .६,९९,७५७/- [अ र  र. .सहा लाख न या नव हजार 
सातशे स ाव न] पे ा ३३.२६९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक- २३) मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .४१ अ वये, 
िचंचवड . .२४ म ये थाप य देखभाली व सुधारणांची कामे करणेकामी मे. ा 
क शन (िन.र. .६,९९,९८१/- [अ र  र. .सहा लाख न या नव हजार नऊशे 
ए याऐंशी] पे ा ३२.३२० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक- २४) मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .१९ अ वये, 
िचंचवड . .२४ मधील मनपा इमारती, फुटपाथ, गटस ॉम वॉटर इ.ची थाप य 
वषयक द ती व ु देखभालीची कामे करणेकामी मे. ा क शन (िन.र. . 
६,९९,९८१/- [अ र  र. .सहा लाख न या नव हजार नऊशे ए याऐंशी] पे ा 
३०.००० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- २५) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/५८/२०१३-१४ मधील अ. .१४ 
अ वये, िचखली मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .५ जाधववाड  कुदळवाड  येथे 
नेवाळेव ती येथे रा हले या ठकाणी े नेज लाईन टाकणेकामी मे.बी.के.खोसे 
(िन.र. .१,०२,६५,६९९/- [अ र  र. .एक कोट  दोन लाख पास  हजार सहाशे 
न या नव] पे ा २५.५३९ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक- २६) 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- २७) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अमु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील 
अ. .५७ अ वये, अ भाग अंतगत बँडिमंटन हॉलचे इमारतींना लोखडं  प े 
बस वणेकामी मे.बालाजी क शन (िन.र. .२१,००,८४०/-  (अ र  र. .एकवीस 
लाख आठशे चाळ स) पे ा १४.७४९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .१८,८०,५३६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेमधील िन वदा अट  माणे लोखंड या मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये क ा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. 
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वषय मांक- २८) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/५८/२०१३-१४ मधील अ. .३१ 
अ वये, िचखली मलशु द करण क ाअंतगत भाग .५ जाधववाड  कुदळवाड  येथे 
कुदळवाड  हरगुडेव ती येथे रा हले या ठकाणी े नेज लाईन टाकणेकामी मे.ब हरट 
दस (िन.र. .१,०१,७५,९७८/- [अ र  र. .एक कोट  एक लाख पं याह र हाजर 

नऊशे अ याह र] पे ा २८.८८० % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक- २९) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/५८/२०१३-१४ मधील अ. .३३ 
अ वये, िचखली मलशु द करण क ाअंतगत भाग .४ िशवतेजनगर, पुणानगर 
से. .१८ आव यकतेनुसार े नेज लाईन टाकणेकामी मे.देव क शन (िन.र. . 
६९,८८,०९५/- [अ र  र. .एकोणस र लाख अ याऐंशी हजार पं या नव] पे ा 
३१.९८९ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक- ३०) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/५८/२०१३-१४ मधील अ. .३९ 
अ वये, कासारवाड  मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .३१ दघी म ये मु य 
अंतगत जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे.देव क शन (िन.र. . 
४६,६७,७४९/- [अ र  र. .शेहेचाळ स लाख सदस  हजार सातशे एकोणप नासु ] 
पे ा ३०.९९० % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ३१) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .२/१३-१४ मधील अ. .६ अ वये, 
मनपा या शासक य इमारतीमधील व वध वातानुकुलन यं े व जलिशतयं े यांची 
वा षक प दतीने देखभाल द ती करणेु  (२०१३-१४) कामी मे.आनंद रे जरेशन 
(िन.र. .९,५२,२२०/- [अ र  र. .नऊ लाख बाव न हजार दोनशे वीस] पे ा 
२०.९९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३२) कॅट-६ केबल खरेद  करणेकामी कोटेशन िस द या मुदतीत तीन कोटेशन ा  
झाले आहेत. सदरचे कोटेशन मा.अित.आयु  यांचे सम  उघड यात आले असता 
याम ये मे.एम.के.ए टर ाईजेस, पुणे यांचे सवात लघु म कोटेशन ा  झाले आहे. 
यांचे दर ३०५ मीटर या एका बॉ ससाठ  र. .६०००/- एवढा आहे. याचे दर 

अंदाजप क य दरापे ा ४.७६% कमी आले आहेत यांचे कडुन कॅट केबल 
खरेद कामी १० बॉ स साठ  र. .६०,०००/- एवढा खच येणार असून यास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक- ३३) अित मण वभागातील अंदाजप काम ये अनािधकृत बांधकाम व अित मण पोिलस 
बंदोब त खच या लेखािशषावर र.   ४०,०००००/- (अ र  र.  – चाळ स लाख पये 
फ ) अंदाजप क य तरतूद आहे. या लेखािशषावर अ ाप पयत खच झालेला नसून 
सदर लेखािशषावर ल र.  २,०००००/- (अ र  र.  दोन लाख पये फ ) अित मण 
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वभागाकड ल वाहन इंधन या लेखाशषावर वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 

वषय मांक- ३४) नगरसिचव वभागाकड ल कॅनन IR3245 ंटर द त करणेु कामी मा.आयु  यांचे 
मा यतेने द. २१.०९.२०१३ रोजी कोटेशन नोट स सी द कर यात आली होती. 
यामधे एकुण कोटेशन ा  झाली यातील मे.एस.बी.इले ॉिन स यांचे दर सवात 

कमी र. .२७,८००/- एवढे ा  झाले आहेत यांचे दर अंदाजप क य दरापे ा 
३.०९% ने कमी असून यास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ३५) मनपासाठ  िनयो जत क लखा यासाठ  ड पीआर तयार क न महारा  शासना 
माफत अ न या मं ालय, भारत सरकार यांचेकडून मंजूर क न घेणेसाठ  
Project Management Agency (PMA)स लागार हणून मे.जी.के. सेन अ ड 
असोिसए स, यांची नेमणुक करणेस व यांना ड .पी.आर. तयार करणेसाठ  फ  र. . 
४ लाख अिधक स हस टॅ स अदा करणेस व पयावरण अिभयां क  
वभागाकड ल “ पं.िच.मनपा  शहरासाठ   अ याधुिनक  नवीन  क लखाना बांधणे”. या 
लेखािशषातून खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
 

वषय मांक- ३६) िनःसमथ(अपंग)क याणकार  योजना .६ अ वये महानगरपािलका ह तील अपंग 
य ंना यवसायासाठ  अथसहा य देणेबाबत सन २०११-१२ म ये जा हर 
कटनानूसार अज माग वले असुन ा  अजापैक  खालील माणे लाभाथ चे कज 
करणे बकेने मंजुर केली आहेत. खालील लाभाथ  यां या नावापुढे दश वलेनुसार 
ी.जमदाडे यांना र. . १,००,०००/- (अ.र.  एक लाख) व ी.इनामदार यांना र. . 

२५,०००/-(अ र  र. .पंचवीस हजार) या माणे एकुण र.  १,२५,०००/- Back and 

Subsidy व पात अथसहा य दे यास व याक रता येणा-या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 

अ. . लाभाथ चे नाव बकेचे नाव 
बकेने मंजूर 
केलेले कज 

५०% माणे देय 
अथसहा य 

१. जमदाडे ानदेव राजाराम 
बक ऑफ महारा  

िचंचवड 
२,००,०००/- १,००,०००/- 

२. इरफान शौकत इनामदार बक ऑफ महारा  
डॉ.ड .वाय.पाट ल कॉलेज 

५०,०००/- २५,०००/- 

  एकूण २,५०,०००/- १,२५,०००/- 
 
 

वषय मांक- ३७) िनःसमथ(अंपग) क याणकार  योजना .८ कु पड त य ना सहामाह /वाष क 
अथ सहा य देणेकामी तावात नमुद प  अ नुसार सन २०१२-१३ म ये अज 
सादर केले या प  अ नुसार १०८ पा  लाभाथ ना सन २०१३-१४ या आथ क 
वषातील प हली सहा माह  माहे ए ल -२०१३ ते स टबर-२०१३ क रता येक  र.  
६०००/- माणे एकुण र.  ६,४८,०००/- चे खचास तसेच माहे ऑ टोबर २०१३ ते 
माच २०१४ अखेर सहा म ह या कर ता र.  ६,४८०००/- असा एकुण 
र. .१२,९६०००/- चे   खचास व सन २०१३-१४ म ये न याने ा  होणा-या 
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अजापैक  पा  ठरणा-या अजदारास माहे ए ल २०१३ ते माच २०१४ या कालावधी 
कर ता येक  र. .१२,०००/- माणे अथ सहा य दे यास व यांकर ता येणा-या 

य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक- ३८) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .१६ अ वये, 
भाग .८ व ानगर येथे गटर फुटपाथ नवीनची कामे करणेकामी मे.के.पी. 

क शन (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २६.९८९ 
% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३९) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .४२ अ वये, 
भाग .१३ िनगड  गावठाण साईनाथनगर येथे पाथवना पे ह ंग लॉक बस वणे 

कामी मे.के.पी.क शन (िन.र. .७,००,१०४/- [अ र  र. .सात लाख एकशे चार] 
पे ा २७.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ४०) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .४० अ वये, 
भाग .८ व ानगर येथील एम.आय.ड .सी. ए साईड बँटर  ते िचंचवड टेशन 

प रसरातील र या या दो ह  कडेने पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.के.पी. 
क शन (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐशी] पे ा 
२७.९८९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ४१) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .४७ अ वये, 
भाग .१३ िनगड  गावठाण साईनाथनगर येथे पाथवना पे ह ंग लॉक 

बस वणेकामी मे.के.पी.क शन (िन.र. .६,९९,८०५/- [अ र  र. .सहा लाख 
न या नव हजार आठशे पाच] पे ा २८.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ४२) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .११९ अ वये, 
भाग .८ व ानगर म ये ठक ठकाणी थाप य वषयक करकोळ द तीची ु

कामे करणेकामी मे.नंदे र  कॉ टर (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख 
दोनशे ऐशी] पे ा २८.०१० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ४३) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .७२ अ वये, 
भाग .८ व ानगर संघवी केसर  कॉलेज प रसरातील ठक ठकाणी थाप य 
वषयक द तीची कामे करणेकामी मेु .नंदे र  कॉ टर (िन.र. .७,००,२८०/- 

[अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐशी] पे ा २८.०५० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक- ४४) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .८६ अ वये, 
जल े  .अ/३ पीनगर तळवडे वेणीनगर प रसराम ये पाणीपुरवठा वषयक 
करकोळ द तीची कामे करणेकामी मेु . जत  पु षो म पाट ल (िन.र. . 
६,३०,०१७/- [अ र  र. .सहा लाख तीस हजार सतरा] पे ा १९.१९९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ४५) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .११८ अ वये, 
जल े  .अ/५ फुलेनगर जी लॉक प रसराम ये पाणीपुरवठा वषयक करकोळ 
द तीची कामे करणेकामी मेु . ांजल कॉप रेशन (िन.र. .६,३०,३६१/- [अ र  
र. .सहा लाख तीस हजार तीनशे एकस ] पे ा १९.२० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ४६) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .११४ अ वये, 
जल े  .अ/४ मोरेव ती रामदासनगर प रसराम ये पाणीपुरवठा वषयक 
करकोळ द तीची कामे करणेकामी मेु .मयुश क शन (िन.र. .६,३०,८७५/- 

[अ र  र. .सहा लाख तीस हजार आठशे पं याह र] पे ा १९.२०० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ४७) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .११६ अ वये, 
जल े  .अ/८ िनगड  गावठाण यमुनानगर प रसराम ये पाणीपुरवठा वषयक 
करकोळ द तीची कामे करणेकामी मेु .जय इं जिनअस (िन.र. .५,९५,२४२/- 

[अ र  र. .पाच लाख पं या नव हजार दोनशे बेचाळ स] पे ा १९.१९९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय मांक- ४८) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .६३ अ वये, 
जल े  .७/अ पांढरकरनगर िचंचवड टेशन पाणीपुरवठा वषयक करकोळ 
द तीची कामे करणेकामी मेु .जय इं जिनअस (िन.र. .६,३०,२५२/- [अ र  र. . 
सहा लाख तीस हजार दोनशे बाव न] पे ा १९.२० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ४९) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .४५ अ वये, 
पंपर नगर अजमेरा मोरवाड  प रसरात अित मण कारवाईसाठ  मिशनर  पुर वणे 
कामी मे.भगवंत क शन (एस.जे.जाधव) (िन.र. .२१,००,७४६/- (अ र  र. . 
एकवीस लाख सातशे शेहेचाळ स) पे ा ३७.९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने  र. .१३,६७,८०६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेु बरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक- ५०) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .८ अ वये, 
पंपर नगर अजमेरा मोरवाड  प रसरात अित मण मिशनर  पुर वणे कामी 
मे.भगवंत क शन (एस.जे.जाधव) (िन.र. .१०,५०,३०५/- (अ र  र. .दहा लाख 
प नास हजार तीनशे पाच) पे ा ३७.९९० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .६,८३,८५९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार 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- ५१) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .३५ अ वये, 
िचंचवड भाग .२३ तालेरा णालय येथे थाप य वषयक द ती देखभाल व ु
सुधारणांची कामे करणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायझेस (िन.र. .२२,५२,३६२/- (अ र  
र. .बावीस लाख बाव न हजार तीनशे बास ) पे ा ३१.१९९ % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१६,२७,१३०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 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 करणेु . 

 

वषय मांक- ५२) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .३८ अ वये, 
भाग .४२, ४३ व २७ मधील अित मण कारवाईस मिशनर  पुर वणे कामी 

मे.भगवंत क शन (एस.जे.जाधव) (िन.र. .१०,४९,८५९/- (अ र  र. .दहा लाख 
एकोणप नास हजार आठशे एकोणसाठ) पे ा ३७.९८९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. .६,८३,५७९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माणे भाववाढ कलमानुसार 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- ५३) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .४३ अ वये, 
भाग .४१ गांधीनगर येथील संडास लॉक व मुता-यांची देखभाल व द ती ु

करणेकामी मे.कपील क शन (िन.र. .११,९७,९८३/- (अ र  र. .अकरा लाख 
एकोणऐंशी हजार नऊशे याऐंशी) पे ा २६.९८९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने  र. .९,१८,३९२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेु बरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ५४) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .४ अ वये, 
भाग .१८ कवळे मामुड  येिथल अनिधकृत बांधकामे काढणेकामी मिशनर  

पुर वणे कामी मे. ह.ए.झ बाडे (िन.र. .२२,४०,०००/- (अ र  र. .बावीस लाख 
चाळ स हजार) पे ा १५.००० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
१९,९९,२००/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे भाववाढ 
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कलमानुसार 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- ५५) डॉ. ी. महेश पवार, स जकल ऑ कोलॉ ज ट यांना वायसीएम णालयात मानसेवी 

स जकल ऑ कोलॉ ज ट या पदावर आदेशाचे दनांकापासुन ६ मह ने या 
कालावधीसाठ  दरमहा एक त र. .१,०००/- या मानधनावर नेमणुक देणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ५६) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .२ अ वये, 
मु य शा. इमारतीमधील नुतनीकरण करणेकामी मे.साकळे असोिसए स (िन.र. . 
३५,०१,३८२/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार तीनशे याऐंशी) पे ा २२.९८९ 
% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२८,३१,२७२/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहन ु सदरचे िन वदा कामास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक- ५७) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, 

. .५२ ताथवडे येथील रा हलेले र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .३५,०१,०१०/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार दहा) 
पे ा २०.०४९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२९,३९,०४७/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच ि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 ु सदरचे िन वदा कामास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक- ५८) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .४४ अ वये, 

भाग .१८ कवळे येथील िशंदे पे ोल पंप ते रे वे लाईन पयतचा मु य र ता 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी म.ेएच.सी.कटार या (िन.र. . 
४६,६८,०००/- (अ र  र. .शेहेचाळ स लाख अडुस  हजार) पे ा २०.०५० % 
कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मजुंर दराने  र. .३९,१८,६६९/- 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 राहनु  
सदरचे िन वदा कामास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक- ५९) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .२१ अ वये, 

. .५२ पुनावळे येथील रा हलेले र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .३५,०१,०१०/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार 
दहा) पे ा २०.०४९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
२९,३९,०४७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, 
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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 राहनु  सदरचे िन वदा कामास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक- ६०) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .६ अ वये, 
िचंचवड . .२४ नवीन ब भाग कायालयासाठ  प े बस वणेकामी व इतर 
थाप य वषयक द ती व सुधारणांची कामे करणेकामी मेु .एस.बी.सवाई (िन.र. . 

३६,२२,९७४/- (अ र  र. .छ ीस लाख बावीस हजार नऊशे चौ-याह र) पे ा 
१८.१७९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .३१,१२,५७१/- 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 राहनु  सदरचे िन वदा कामास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ६१) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .४६ अ वये, 
िचंचवड . .२७ म ये ठक ठकाणी र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .३५,०१,३९४/- (अ र  र. .प तीस लाख 
एक हजार तीनशे चौ-या नव) पे ा २०.०५० % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने  र. .२९,३९,३३३/- 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 राहनु  सदरचे िन वदा कामास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक- ६२) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .२२ अ वये, 
. .५२ पुनावळे म ये गटर करणे व पे ह ंग लॉक बस वणेकामी 

मे. ी.क शन (िन.र. .२९,९९,८३९/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नव 
हजार आठशे एकोणचाळ स) पे ा ३३.३५० % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .२०,९९,३६२/- 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 राहनु  सदरचे िन वदा कामास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक- ६३) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .२७ अ वये, 
. .५२ ताथवडे म ये गटर करणे व पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे. ी.क शन 

(िन.र. .२९,९९,८५३/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार आठशे 
ेप न) पे ा ३२.८४९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 

२१,१५,१५३/- 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 
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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 करण.े 

 

वषय मांक- ६४) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .३१ अ वये, 
. .५२ ताथवडे येथील मा ं जीकडे जाणा-या र यांचे हॉटिम स प दतीने 

डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .३५,०१,०१०/- (अ र  र. . 
प तीस लाख एक हजार दहा) पे ा २०.०५ % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने  र. .२९,३९,०४७/- 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 राहनु  सदरचे िन वदा कामास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 
 

वषय मांक- ६५) मनपा इमारतीची साफसफाई व व छता करणे कामाची िन वदा या पूण होवून 
वक ऑडर देणे यासाठ  साधारणत दोन म हने लाग याची श यता आहे तसेच 
सदरचे काम हे आरो या या व व छते या ीने इमारतीची दन दन साफसफाई व 
व छता ठेवणे आव यक अस याने मा आयु  सो यांनी दनांक २/१०/२०१३ 

रोजीचे तावा वये  २ म हने कालावधीक रता मुदतवाढ देणेस मा यता दली 
आहे. यानूसार मे बी. ह .जी.इं डया िलिमटेड यांना पुव या मा य दरानूसार ित 
म हना र. .४,७६,२३७/- या माणे दनांक १/१०/२०१३ ते ३०/११/२०१३ पयत २ 
म हने कालावधासाठ  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ६६) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .१३ अ वये, 
भाग .४९ मधील र यावर ल दवाब ीची देखभाल द ती वषयक कामे करणे ु

कामी मे.कुमार इले क स & टे.कं. (िन.र. .९,५२,३८०/- [अ र  र. .नऊ लाख 
बाव न हजार तीनशे ऐंशी] पे ा ३४.९८९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ६७) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .१५ अ वये, 
भाग .५६ मधील र यावर ल दवाब ीची देखभाल द ती वषयक कामे करणे ु

कामी मे. वण इले कल स हसेस (िन.र. .९,५२,३८०/- [अ र  र. .नऊ लाख 
बाव न हजार तीनशे ऐंशी] पे ा ३४.६९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ६८) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, 
भाग .५७ मधील र यावर ल दवाब ीची देखभाल द ती वषयक कामे करणे ु

कामी मे. वण इले कल स हसेस (िन.र. .९,५२,३८०/- [अ र  र. .नऊ लाख 
बाव न हजार तीनशे ऐंशी] पे ा ३४.९०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक- ६९) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .२५ अ वये, 
भाग .५१ मधील र यावर ल दवाब ीची देखभाल द ती वषयक कामे करणे ु

कामी मे.सनशाईन इले क स (िन.र. .९,५२,३८०/- [अ र  र. .नऊ लाख 
बाव न हजार तीनशे ऐंशी] पे ा ३६.६९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ७०) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .६ अ वये, 
भाग .५० मधील र यावर ल दवाब ीची देखभाल द ती वषयक कामे करणे ु

कामी मे.सनशाईन इले क स (िन.र. .९,५२,३८०/- [अ र  र. .नऊ लाख 
बाव न हजार तीनशे ऐंशी] पे ा ३५.९०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ७१) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .४३ अ वये, 
भाग .५७ पंपळेगुरव भागातील र यांना थम ला टचे प टे मारणे व थाप य 
वषयक कामे करणे कामी मे.एस.ड .अजवानी (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. . 
सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा ३०.२७० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ७२) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .४८ अ वये, 
भाग .५८ नवी सांगवी येथे र यांचे फलक दशादशक फलक व थम ला टचे 

प टे मारणेकामी म.ेएस.ड .अजवानी (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. . सात लाख 
दोनशे ऐंशी] पे ा ३०.२७० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ७३) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .३६ अ वये, 
थेरगांव भाग .५० म ये व वध र यांना चौकांस सुचना दशक व नामिनदशक 
फलक बस वणेकामी मे.एस.ड .अजवानी (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. . सात 
लाख दोनशे ऐंशी] पे ा ३०.२७० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ७४) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .३२ अ वये, 
भाग .५६ वैदव ती जवळकरनगरू  येथे एफ.आर.पी. वाचनालय बस टॉप,   

मुता-या उभारणे व लोखंड  बोड बस वणे, बच बस वणेकामी मे.एस.ड .अजवानी 
(िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. . सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा ३०.२७० % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ७५) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .११ अ वये, 
भाग .५९ सांगवी येथील मु य र ता तसेच पायसर पुल ते महारा  

बँकेपयत या र यावर र ले टर बस वणेकामी मे.एस.ड .अजवानी (िन.र. . 
७,००,२८०/- [अ र  र. . सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा ३०.२७० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
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वषय मांक- ७६) मनपास सन २०१३-१४ क रता व वध कागद सा ह य खरेद बाबत ई िन. स.ु . 
१६/१/२०१३-१४ अ वये ा  लघु म िन वदाकार १. मे कॉसमो ेडस यांचे बाब . 
०१ कागद सा ह यसाठ  र. . १७,४५०/-, २. मे कापसे एंटर ायजेस यांचे बाब .०२ 
कागद सा ह यासाठ  र. . ४,३१,७५०/-, ३. मे सनराज ंट पॅक इंड. यांचे बाब . 
०३ कागद सा ह यासाठ  र. . ८,४९,३३०/- व ४. मे रयल एंटर ायजेस यांचे बाब 
.०४ कागद सा ह यासाठ  र. . १३,२००/- या माणे ०४ बाबींसाठ चे एकुण र. . 

१३,११,७३०/- दर वकृत क न करारनामा करणेत आलेला असुन, पुरवठा आदेश 
िनगत करणेत आलेले अस याने तुतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन 
करण.े 

 

वषय मांक- ७७) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .११/२०१२-१३ मधील अ. .१२ अ वये, तावात 

नमुद माणे मनपाची व वध एकूण ५५ उ ाने सुशोिभकरण देखभाल करणेकामी मे.तावरे 

कं शन कंपनी या ठेकेदाराचा िन वदा र. .३.४२ पै. ित महा ित चौ.मी. यादराने 

१)मे.तावरे कं शन कंपनी यांना तावा सोबत या प रिश  अ माणे एकुण 
 ५५ उ ाना पैक  ३४ उ ाने देखभालीस सोप वणेस २)पयावरणा या या कामाम ये 
थािनकांचा सहभाग व यांना रोजगाराची संधी ा  हावी हणुन िन वदा 

दरा माणे मा. थायी सिमती या मा यतेने देखभालीचे कामकाज देणेचे तावीत 
केले आहे. उ ानां या देखभाली या कामाम ये मु य वे झाडांना पाणी देणे ,झाडांची 
आळ  करणे संर ण करणे,साफसफाई करणे इ.कामांचा अंतभाव आहे. अशी कामे 
थािनक सं थांना दलेस अशा कामांम ये थािनकांचा सहभाग घेता येईल व 

उ ानाची देखभाल व संवधन ह  होईल व थािनकांचे ल ह  राह ल.या तव २/अ) 
तुत िन वदेत भाग घेतले या १५ वंय रोजगार/ बेरोजगार  सेवा सह सं था 

यांना छोट   उ ाने तावात नमुद प रिश  ब माणे  र.  ३.४२ ित 
चौ.मी. माणे देणेस २/ब) थािनक लोकांचा सहभाग असावा यासाठ  तावात 
नमुद प रिश  ‘ क ’ माणे ४ उ ाने थािनक सं थांना र.  ३.४२ ित 
चौ.मी. माणे देणेस. ३) तसेच एखाद  सं था/मंडळ हे काम करणेस असमथ 
असलेस कंवा भागात न वन उ ानांची वाढ/घट झालेस सदर दरानुसार सदरचे 
कामकाज मे.तावरे क शन कंपनी यांना देणेस व या माणे येणा-या खचास 
तसेच ३ वष कालावधीसाठ  देणेस व याकामी िन वदा र. .१,४२,५९,६४८/- [अ र  

र. .एक कोट  बेचाळ स लाख एकोणसाठ हजार सहाशे आ ठेचाळ स]) ित वष या माणे 

येणारे एकूण ३ वषासाठ चे एकूण र. .४,२७,७९,०००/- चे खचास व यांचेशी करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय मांक- ७८) मे.औ ोिगक यायालयाचे जैसे थे चे आदेश अस याने यायालयीन दावा दाखल 
असले या ७ जीवर क द ०१/०८/२००५ पासून आजतागायत तलावावर काम 
कर त आहे. तसेच द ३१/०८/२०१३ अखेर पय त चे खचास मा. थायी सिमतीची 
मा यता घेतली आहे. यापुढ ल ६ मह ने कालावधीचे हणजेच द ०१/०९/२०१३ ते 
२८/०२/२०१४ अखेर कालावधी कर ता जीवर क नेमणूक स व यांचे मानधन 
अदायगी र. .७,०००/- ित जीवर क ितमहा माणे येणा-या य  खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक- ७९) मुबंई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ९४ नुसार 
महानगरपािलकेचे सन २०१२-१३ यावषातील य  जमा खचाचे वा षक लेखे तयार 
कर यात आले आहेत. सदर वा षक ले या नुसार य  जमा खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक- ८०) मनपा या यशवंतराव च हाण मृती णालया या इमारतीमधील कॉर डॉर 
(कॉर डॉर, इनडोअर, संडास, बाथ म, मुता-या) अंतगत व बाहय प रसराची दैनं दन 
साफसफाई व व छता करणेकामी ितस-यांदा हणजेच अंितमत: दनांक 
१९/१०/२०१३ ते दनांक २८/१०/२०१३ पयत मुदतवाढ दलेली आहे.  िन वदा ा  
झालेवर याची छाननी करणे, मा. थायी सिमतीची मा यता घेण,े करारनामा करणे 
याम ये काह  कालावधी जाणार आहे. यामुळे  स या काम क रत असले या 
मे.बी. ह . जी. इं डया िल., यांना पुव या झाले या करारना यास अिधन राहन ई ू
िन वदा नोट स मांक –Medical/1-2013-2014 ची संपूण कायवाह  होवुन कामाचा 
आदेश न वन िन वदाधारकास देई पयत मुदतवाढ देणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 

वषय मांक- ८१) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१०/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, 
दापोड  ते फुगेवाड  िसएमई इतर र ता ं द करणासाठ  ता यात आले या जागेत 
र ता सुधारणा व डांबर करण करणेकामी मे. ह.एम.मातेरे इं ा चर (इं) ा.िल. 
(िन.र. .३,६८,८९,४५९/- (अ र  र. .तीन कोट  अडुस  लाख एकोणन वद हजार 
चारशे एकोणसाठ  फ ) पे ा १५.०१० % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .३,२९,१९,९६९/- 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 राहनु  सदरचे िन वदा कामास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक- ८२) मा.सहा.आयु  (lbt) यांचे लॅपटॉपची क न बदलणेकामी र. .१०,०००/- (सव 
खचासह त) खच येणार असून सदरचे बल मे.मोनाच टे नॉलॉजीस (पुणे) ा.ली. 
यांना अदा करणे बाक  आहे त पुव  सदर या खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 

वषय मांक- ८३) महानगरपािलके या ई-ग हन स वभागामाफत द.२०-२१ ऑग ट २०१३ रोजी 
यशदा येथे आय.ट  दन साजरा कर यात आला तसेच १५/०८/२०१३ रोजी 
महानगरपािलके या मु य कायालय येथे तीस-या मज यावर सारथी( System of 

Assisting Residents And Tourist Through Helpline Information) ह  
नागर कांसाठ  हे पलाईन सु  कर यात आली आहे सदरचे काम तातड चे अस याने 
यावेळेस थेट प दतीने मे.स यम से स आणी स ह सेस यांचेकडुन १ बोड व 

आय.ट  दनासाठ  2 बोड क न घे यात आले आहेत. यासाठ  झालेला खच यांना 
देणेसाठ  व झाले या कामास काय र मा यता घेणे आव यक आहे. यासाठ  २.५ 
x ४.५ चे २ बोड आणी ३ x ५ चा १ बोड यासाठ  एक ीत खच र. .४,४४३/- 
इतका आलेला अस याने झाले या खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक- ८४) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/५८/२०१३-१४ मधील अ. .५६ 
अ वये, आकुड  मलशु द करण क ाअंतगत भाग .१२, १३ व उव रत ठकाणी 
मु य े नेज लाईन टाकणेकामी मे.देव कॉ ॅ टर (िन.र. .३५,०१,३६४/- [अ र  
र. .प तीस लाख एक हजार तीनशे चौस ] पे ा २५.९८९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ८५) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/५८/२०१३-१४ मधील अ. .२३ 
अ वये, वॉड .४९, ५०, ५१ ी.साई मं दर, ी.बापुजी बुवा मं दर, थेरगांव 
गावठाण पदमजी पेपर िमल गणेशनगर, बेल ठकानगर या प रसरात रा हले या 
ठकाणी जलिनःसारण सु वधा पुर वणेकामी म.ेअशोक कॉ ॅ टर (िन.र. . 
३४,८०,४८३/- [अ र  र. .चौ तीस लाख ऐंशी हजार चारशे याऐंशी] पे ा २५.२०० 
% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ८६) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/५८/२०१३-१४ मधील अ. .२९ 
अ वये, वॉड .५३ उव रत वाकड प रसरात जलिनःसारण सु वधा पुर वणेकामी 
मे.ओंकार ु स (िन.र. .१,७४,१४,७५१/- [अ र  र. .एक कोट  चौ-याह र लाख 
चौदा हजार सातशे एकाव न] पे ा ३०.६०० % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ८७) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/५८/२०१३-१४ मधील अ. .३६ 
अ वये, च-होली मैलाशु दकरण क ाअंतगत भाग .६ म ये गंधवनगर , 
कुदळेव ती, ल मीनगर, अ णनगर, िश ककॉलनी, आ हाटव ती, तापक रव ती, 
डुडुळगांव इ याद  भागात जलिनःसारण निलका टाकणकेामी मे.ब हरट दस 
(िन.र. .१,४०,०५,०७६/- [अ र  र. .एक कोट  चाळ स लाख पाच हजार शहा र] 
पे ा २८.८८० % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ८८) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/५८/२०१३-१४ मधील अ. .४२ 
अ वये, कासारवाड  मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .६१ मधील जलिनःसारण 
निलका बदलणेकामी मे. पी. ह . देशमुख (िन.र. .२८,०१,००७/- [अ र  
र. .अ ठावीस लाख एक हजार सात] पे ा १९.४२९ % कमी) (भाववाढ फरक 
कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 

वषय मांक- ८९) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/५८/२०१३-१४ मधील अ. .४३ 
अ वये, च-होली मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .६ म ये से टर .६ से टर 
.४ पाईन रोड, बो-हाडेवाड , वनायकनगर, बनकरव ती, संजयगांधी नगर, 

माळ नगर, बारणेव ती, खर डव ती इ.भागात जलिनःसारण निलका टाकणेकामी 
मे.ब हरट दस (िन.र. .१,४०,०४,८९६/- [अ र  र. .एक कोट  चाळ स लाख चार 
हजार आठशे शहा नव] पे ा २६.७४९ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक- ९०) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/५८/२०१३-१४ मधील अ. .५७ 
अ वये, च-होली मलशु द करण क ाअंतगत बगव ती, सोनवणेव ती, शेलारव ती, 
रामदासनगर, रा हले या ठकाणी भुयार  गटर निलका टाकणेकामी मे.ब हरट दस 
(िन.र. .७०,०१,९४२/- [अ र  र. .स र लाख एक हजार नऊशे बेचाळ स] पे ा 
२९.९०० % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ९१) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/५८/२०१३-१४ मधील अ. .५५ 
अ वये, च-होली मलैाशु द करण क ाअंतगत भाग .७ म ये च-होली गावठाण 
प रसर माळ  पेठा, ताजणे व ती, दाभाडे व ती, काळजे व ती, बुडव ती इ याद  
भागात जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे. वजय ह .साळंुखे (िन.र. . 
१,४०,०५,२२५/- [अ र  र. .एक कोट  चाळ स लाख पाच हजार दोनशे पंचवीस] 
पे ा २२.२३९ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ९२) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ अ वये, व.िशतोळे सरकार 
उ ान (िशवसृ ी) देखभाल करणेकामी मे.बी. ह .जी.इं डया िलमीटेड या ठेकेदाराला 
िन वदा र. .१५,२२,८४८/-(वा षक पे ा ८.५० ट के जादा दराने) [अ र  र. .पंधरा 
लाख बावीस हजार आठशे आ ठेचाळ स ] ३ वष कालावधीसाठ  देणेस व याकामी 
येणारे य  खचास व यांचेशी करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 
 

 

 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/१३३१/२०१३ 

दनांक - ३१/१०/२०१३ 
 
 

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

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


