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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय, 
मांक-नस/७/का व/१३०८/२०१२ 
दनांक-  १६/११/२०१२ 

 
ित, 

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

 
वषय- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
 दनांक २०/११/२०१२ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 
महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ाह क सभा 
मंगळवार, दनांक २०/११/२०१२ रोजी दपार  ु ३.00 वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. 
सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 

 
 

 
आपला व ासू, 

 

 
 

त- १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  
 २)  कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक-३३ 

 
दनांक- २०.११.२०१२         वेळ-  दपार  ु ३.00 वाजता 
 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ाह क सभा 
मंगळवार, दनांक २०/११/२०१२ रोजी दपार  ु 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) मनपास द.८/९/१२ रोजी अहमदाबाद मनपा या िश मंडळाने व 
द.१२/९/१२ रोजी यशदा येथे िश णाकामी आले या मा यवरांनी 
भेट दली होती. या मा यवरांची भोजन यव था हॉटेल िस स, 
पंपर  येथे कर यात आली होती. याकामी र. .१९,२५४/- [र. . 
एकोणीस हजार दोनशे चोप न] खच झालेला अस याने सदर खचास 
काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- २) मनपाने आय.एस.ओ. माणप  ा  करणेकामी तयार कर यात 
आले या पु तकेतील नमुद गुणव ा धोरणव उ  इ याद बाबत 
मा हती िस द करणेसाठ  वनीयल ट ंग बोड व टकर यांची 
छपाई मे.पु पक अँड हरटाय झंग यांचेकडून थेट प दतीने क न 
घे यात आली अस याने यासाठ  झालेला एकूण र. . १२,५१५/- 
[र. .बारा हजार पाचशे पंधरा] खचास काय र मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक- ३) मनपास महारा  वधान मंडळ अनुसूिचत जमाती क याण सिमतीने 
पुणे ज ा या दौ-याअंतगत द.२७/९/१२ रोजी भेट दली होती. 
यावेळ  मा यवरां या भोजन, चहापान, ना ा इ. यव थेकामी र. . 

५७,८४७/- [र. .स ाव न हजार आठशे स ेचाळ स] खच झालेला 
असून सदर  खच थेट प दतीने कर यात आला अस याने यास 
काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ४) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील 
अ. .१९ अ वये, वॉड .२०, ९९ व १०० म ये ठक ठकाणी बचेस, 
दशादशक फलक व करकोळ द तीची कामे करणेकामी मेु .एन. 
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सी.क शन (िन.र. .९,३३,७०६/- [र. .नऊ लाख तेहतीस हजार 
सातशे सहा] पे ा २४.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 

वषय मांक- ५) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील 
अ. .१४ अ वये, वॉड .२०, ९९ व १०० म ये उदघाटन व 
काय मासाठ  मंडप यव था करणेकामी मे.शुभम उ ोग (िन.र. . 
९,३३,७०६/- [र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सहा] पे ा 
२०.१० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ६) नो.नो. .१९/२०११-१२ व १९/२०११-१२ चे शु द प क-१ ची जाह रात 
द टाई स ऑफ इं डया व दै.महारा  टाई स यांचे रा य तराम ये 
िस द केलेकामी द टाई स ऑफ इं डया यांना र. .२,०६,४४८/- 

[र. .दोन लाख सहा हजार चारशे आ ठेचाळ स] व र. .६८,८१६/- 
[र. .अडुस  हजार आठशे सोळा] आ ण दै.महारा  टाई स यांना 
र. .९९,०७२/- [र. .न या नव हजार बहा र] व र. .३५,२००/- 
[र. .प तीस हजार दोनश]े अदा करावया या या एकूण खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ७) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०११-१२ 
मधील अ. .१ अ वये, भाग .१०४ म ये एफ.आर.पी. वाचनालय 
बाकडे इ याद  बस वणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.एन. 
ड .ए. ला टक (िन.र. .९,३३,४९५/- [र. .नऊ लाख तेहतीस हजार 
चारशे पं या नव] पे ा १५ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा दर 
मंजुर दराने र. .७,९३,४७१/- पयत काम क न घे यास 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला असून, एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील 
अ. .९० अ वये, अ भागातील र यावर ल खराब झाले या 
भागाला खड मु म, बी.बी.एम.क न हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे. ह .एम.मातेरे इं ा चर ा.िल. (िन.र. . 
४६,६८,५३४/- [र. .शेहेचाळ स लाख अडुस  हजार पाचशे चौतीस] 
पे ा २.९५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
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४७,५७,३५३/- 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 घेणेस मा यता ू
देणेबाबत वचार करण.े 

 
 

 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव वभाग, 
मांक- नस/७/का व/१३०८/२०१२ 

दनांक-  १६/११/२०१२ 
 

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

कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


