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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/७१९/२०१४ 

दनांक -  १३/०३/२०१४ 
 

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

 
 

वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
 दनांक - १८/०३/२०१४ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

१८/०३/२०१४ 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 ास,ू 

 
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- १०६ 
 

दनांक - १८/०३/२०१४           वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक १८/०३/२०१४ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

अ) दनांक द.७/३/२०१४ रोजी झाले या वशेष सभेचा (कायप का मांक- १०३) 
सभावृ ांत कायम करणे. 

ब) दनांक ७/०३/२०१४ व द.११/०३/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक- 
१०४) सभावृ ांत कायम करणे. 

क) दनांक ११/०३/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक- १०५) सभावृ ांत 
कायम करणे. 
 

वषय मांक-१) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१५/२०१२-१३ मधील अ. .१५ अ वये, 
. .६ मोशी येथे से टर .४, ६, ९, १० येथील र याचे डांबर करण करणेकामी 

मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .२८,०१,०२६/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार 
स वीस) पे ा २४.६०% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
२२,१७,५७२/- 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 यांचेबु रोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १८/३/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-२) मनपा या मु य शासक य इमारतीमधील एकुण सहा उ ाहका या वाष क 
िन र णासाठ  मा.सहा. व ुत िन र क (उ ाहक), उ ोग, उजा व कामगार वभाग, 
पुणे यांचेकडुन नोट स प े मनपास द. १८-१२-२०१३ रोजी ा  झाली आहेत. सन 
२०१३-१४ साठ  िन र णाकामी उ ाहक िन र क य  साईटवर आले असता 
उ ाहक िन र णापोट  सदरचे नोट स प ानुसार वाष क िन र ण फ  र. . ३६००/-- 
(अ र  र. .तीन हजार सहाशे) अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १८/३/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-३) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील 
अ. .१२ अ वये, भाग .३ िचखली मधील बगव ती व बागडेव ती, पाट लनगर 
येथील सोसायट  र यांना हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.आजवानी 
इ ा चर ा.िल.(िन.र. .३५,०१,४००/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार 
चारशे) पे ा ३.३३% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .३५,५४,०४४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
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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 करणे. 

 ( दनांक १८/३/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
  

वषय मांक-४) मा. थायी सिमती सभा ठराव .५६४९ द.१६/०१/२०१४ नुसार, ी.गौड फु ल 
भगतिसंग, सहा यक भांडारपाल यां या अपील अजावर वचार करणे. 

 ( दनांक १८/३/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-५) नगरसिचव 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. 

 ( दनांक १८/३/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-६) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२५/२०१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, 
िचंचवड भाग .२२ व २३ येथे नद काठ  घाट बांधणे व सुशोिभकरण करणेकामी 
मे.यशाक असोिसए स (िन.र. .४८,९८,८४४/- (अ र  र. .आ ठेचाळ स लाख 
अ या नव हजार आठशे च वेचाळ स) पे ा २८.५६% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. .३६,७४,७२१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माण े भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 

फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  
सदरचे िन वदा कामास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १८/३/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-७) ी.डॉ. राज  ह रभाऊ कांबळे यांची १ दवस सेवा खं डत क न पु हा द. 
०७/०२/२०१४ पासुन सहा म हने कालावधी अथवा शासन मंजुर पदावर यो य अशा 
उमेदवाराची र तसर नेमणुक कर यात येईपयत यापैक  जे अगोदर असेल या 
पयत या कालावधीसाठ  दरमहा र. .२५,०००/- (अ र  र. . पंचवीस हजार फ ) 
एक त मानधनावर मुदतवाढ देणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १८/३/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-८) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ बाब .१ अ वये, ब 
भागातील र ते म य दभाजक सुशोिभकरण देखभालीकामी मेु .मधुकर पवळे 
वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था (िन वदा र. .९,३४,०२०/- [अ र  र. .नऊ लाख 

चौतीस हजार वीस] पे ा ३०.००% कमी) (३ वष) यांचेशी करारनामा क न घेणेस व 
तुतकामी ३ वषासाठ  येणारे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १८/३/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या दवाखा याकर ताआव यक लागणा-या ऑ सजन 
सेट पुण व ने युलायझर खरेद कामी मे.महेश स जकल अ ड फामा युट कलस ्
यांचेकडून ा  झाले या ई-िन वदा णाली दारा ा  लघु म दरानुसार हणजेच 
िन वदेतील आयटेम .१ कर ता र. .८,४९९/- माणे ४२ नग ऑ सजन सेटकर ता 
र. .३,५६,९५८/-  व  आयटेम .२ कर ता र. .१,१३९/- माणे ४२ नग 
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युबीलायझर कर ता र. .४७,८३८/- असा एकूण र. .४,०४,७९६/- माणे खरेद  
कर यास व करारनामा कालावधीत मागणी ा  झा यास ा  लघु म दरानुसार 
येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १८/३/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक-१०) मनपा या ड े य कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .२७ अ वये, 
पंपर  वाघेरे भाग .४५ मधील र यांवर ल चरांची द ती करणेकामी मेु .जे.जी. 
नाणेकर (िन.र. .६,९९,६००/- [अ र  र. .सहा लाख न या नव हजार सहाशे] पे ा 
३३.५०००% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-११) थकबाक दार िमळकतधारकां या िमळकतीम ये वाजं ी वाज वणेकामी मे.सा व ीबाई 
वयंरोजगार एस एस एस मया दत व संत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सं था या 

दोघांनी ित वाजं ी मािसक दर 11,660/-  -10 %(कमी ) हणजे 10,494/- 

या माणे दर ा  झालेले आहेत.  दो ह  ठेकेदारांचा समान दर ा  झा याने दो ह  
ठेकेदार / िन वदाधारक यांना दर कमी करणेबाबत कळ वणेत आलेले होते. दो ह  
िन वदा धारकांनी दर कमी कर यास असमथता दश व याने दोघांनाह  समसमान 
काम देणे म ा  अस याने येक  र. .4,37,255/- इतका खच होणार अस याने 
आदेश . कर/मु य/3/का व/21/2014 द.17/1/2014 व आदेश .कर /मु य 3/ 

का व/22 /2014 द.17/1/2014  अ वये दो ह  ठेकेदारांना कामाचे आदेश देऊन 
करारनामे क न घेणेत आले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८-२०१३/१४ मधील अ. .५७ 
अ वये, सन २०१३-१४ साठ  जल े  .बी/२ अंतगत पाणीपुरवठा वतरण 
यव थेतील िलकेजेस काढणे व देखभाल द तीची कामे करणेकामी मेु .देव 
क शन (िन.र. .१३,९९,३५४/- [अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार तीनशे 
चोप न] पे ा ३२.२७% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८-२०१३/१४ मधील अ. .२८ 
अ वये, मोशी, देह र ता येथे न याने वकिसत होणाु -या भागात ड .आय.पाईपलाईन 
टाकणेकामी मे. ी कॉ ॅ टर (िन.र. .६,९९,९८६/- [अ र  र. .सहा लाख न या नव 
हजार नऊशे शहाऐंशी] पे ा १८.०४९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८-२०१३/१४ मधील अ. .१११ 
अ वये, जल े  .३ गु वहार, लांडेनगर, से. .१ चा भाग धावडेव ती, सदगु नगर, 
देवकरव ती, च पाणी वसाहत, अ यनगर, शा ीचौक प रसर हता मा चौक प रसरु , 
महारा  चौक प रसर इ याद  प रसरात पाणीपुरवठा वषयक द तीची कामे करणे ु
कामी मे. ी कॉ ॅ टर (िन.र. .६,९९,९८६/- [अ र  र. .सहा लाख न या नव हजार 
नऊशे शहाऐंशी] पे ा २२.२२% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-१५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८-२०१३/१४ मधील अ. .१०७ 
अ वये, जल े  .ड/३ ल मणनगर म ये पाणीपुरवठा वषयक देखभाल द तीु  
कामे करणेकामी मे.यािसन क शन (िन.र. .८,४०,३८५/- [अ र  र. .आठ 
लाख चाळ स हजार तीनशे पं याऐंशी] पे ा २५.७८% कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८-२०१३/१४ मधील अ. .९२ 
अ वये, जल े  .ड/७ पंपळेिनलख पाणीपुरवठा वषयक देखभाल द तीची कामे ु
करणेकामी मे.यासीन क शन (िन.र. .८,४०,४१८/- [अ र  र. .आठ लाख 
चाळ स हजार चारशे अठरा] पे ा २६.७८% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८-२०१३/१४ मधील अ. .१०८ 
अ वये, जल े  .ड/४ काळेवाड  म ये पाणीपुरवठा वषयक देखभाल द तीु  कामे 
करणेकामी मे.यासीन क शन (िन.र. .८,४०,३८५/- [अ र  र. .आठ लाख 
चाळ स हजार तीनशे पं याऐंशी] पे ा २८.७७९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८-२०१३/१४ मधील अ. .११५ 
अ वये, जल े  .८ म ये पाणीपुरवठा वतरण निलका पुर वणे व टाकणे (१३-१४) 
कामी मे.यािसन क शन (िन.र. .६,९९,९८६/- [अ र  र. .सहा लाख न या नव 
हजार नऊशे शहाऐंशी] पे ा १८.१८% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१९) 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-२०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८-२०१३/१४ मधील अ. .५२ 
अ वये, वॉड .८१ वजयनगर काळेवाड  म ये न याने वकिसत होणा-या भागात 
पाणीपुरवठा निलका टाकणेकामी मे.पी. ह .देशमुख (िन.र. .२१,००,८४०/- [अ र  
र. . एकवीस लाख आठशे चाळ स] पे ा १४.८१% कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८-२०१३/१४ मधील अ. .७८ 
अ वये, जल े  .ड/४ थेरगांव म ये पा या या टाक चे वतरण यव थेचे 
सुधारणा करणेसाठ  डझाईन नुसार न वन पाईपलाईन पुर वणे व टाकणेकामी  
मे.पी. ह . देशमुख (िन.र. .२१,००,८४०/- [अ र  र. . एकवीस लाख आठशे 
चाळ स] पे ा १४.८१% कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८-२०१३/१४ मधील अ. .३६ 
अ वये, जल े  .ड/७ नवी सांगवी येथे पा या या टाक या वतरण यव थेत 
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सुधारणा करणेसाठ  डझाईन नुसार न वन पाईपलाईन पुर वणे व टाकणेकामी  
मे.जय इं जिनअस (िन.र. .२१,००,१०५/- [अ र  र. .एकवीस लाख एकशे पाच] 
पे ा १८.००% कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८-२०१३/१४ मधील अ. .२२ 
अ वये, जल े  .ड/१५ मधील भाग .४४ पंपर  वाघेरे प रसरात जु या पाईप 
लाईन बदलून नवीन पाईपलाईन टाकणेकामी मे.जय इं जिनअस (िन.र. . 
२२,४९,६६७/- [अ र  र. .बावीस लाख एकोणप नास हजार सहाशे सदसु ] पे ा 
१८.६८% कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८-२०१३/१४ मधील अ. .६७ 
अ वये, जल े  .९ म ये उव रत ठकाणी पाणी पुरव यासाठ  ड .आय. पाईप 
लाईन टाकणे (पाट A) कामी मे.जय इं जिनअस (िन.र. .२३,२५,२६८/- [अ र  र. . 
तेवीस लाख पंचवीस हजार दोनशे अडुस ] पे ा १८.००% कमी) (भाववाढ फरक 
कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८-२०१३/१४ मधील अ. .५८ 
अ वये, जल े  .ड/१२ पंपळे गुरव म ये पाणीपुरवठा वषयक देखभाल द तीची ु
कामे करणेकामी मे.बालाजी इं जिनअस (िन.र. .११,०३,४३६/- [अ र  र. .अकरा 
लाख तीन हजार चारशे छ ीस] पे ा ३०.१९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८-२०१३/१४ मधील अ. .११७ 
अ वये, जल े  .ड/९ पंपळे स दागर पा या या टाक चे वतरण यव थेत 
सुधारणा करणेसाठ  डझाईन नुसार नवीन पाईपलाईन पुर वणे व टाकणेकामी 
मे.बालाजी इं जिनअस (िन.र. .२१,००,०४५/- [अ र  र. .एकवीस लाख पंचेचाळ स] 
पे ा १४.००% कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८-२०१३/१४ मधील अ. .७४ 
अ वये, जल े  .ड/६ रहाटणी म ये पा या या टाक चे वतरण यव थेत 
सुधारणा करणेसाठ  डझाईननुसार नवीन पाईपलाईन पुर वणे व टाकणेकामी 
मे.बालाजी इं जिनअस (िन.र. .२१,००,९६८/- [अ र  र. .एकवीस लाख नऊशे 
अडुस ] पे ा १८.६८% कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८-२०१३/१४ मधील अ. .२४ 
अ वये, जल े  .९ म ये उव रत ठकाणी पाणी पुरव यासाठ  ड .आय.पाईप लाईन 
टाकणे (पाट B) कामी मे.बालाजी इं जिनअस (िन.र. .२३,२५,२६८/- [अ र  र. . 
तेवीस लाख पंचवीस हजार दोनशे अडुस ] पे ा १८.००% कमी) (भाववाढ फरक 
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कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२९) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, 
. . ५२ ताथवडे व पुनावळे येथे ठक ठकाणी वाचनालये बस वणे व सं कण कामे 

करणे कामी मे.देव क शन (िन.र. .१७,५०,६५०/- (अ र  र. .सतरा लाख 
प नास हजार सहाशे प नास) पे ा १४.९९०% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. . १५,६२,६३९/- 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 करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-३०) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .४८ अ वये, 
िचंचवड . .२४ म ये न याने मुता-या बांधणे व संडास लॉक मुता-यांची देखभाल 
द तीची कामे करणेकामी मेु .कुबेरा एंटर ायझेस (िन.र. .९,४५,२६३/- (अ र  र. . 
नऊ लाख पंचेचाळ स हजार दोनशे ेस ) पे ा २५.२५०% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. .७,४१,९१३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माण े भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 

फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-३१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८-२०१३/१४ मधील अ. .४५ 
अ वये, क भाग पाणीपुरवठा भोसर  उप वभागात ठक ठकाणी ड .आय.पाईप लाईन 
टाकणेकामी मे.बालाजी इं जिनअस (िन.र. .१३,९९,७३५/- [अ र  र. .तेरा लाख 
न या नव हजार सातशे प तीस] पे ा १८.००% कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८-२०१३/१४ मधील अ. .१० 
अ वये, मोशीतील उंच जलकंुभ ते मोशी आळंद  चौकापयत ४०० मी.मी. यासाची 
मु य जलवा हनी टाकणेकामी मे.छोटेलाल चौहान (िन.र. .६,९९,९८६/- [अ र  र. . 
सहा लाख न या नव हजार नऊशे शहाऐंशी] पे ा १८.९९% कमी) (भाववाढ फरक 
कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८-२०१३/१४ मधील अ. .५० 
अ वये, जल े  .क/४, वॉड .३५ भोसर  गावठाण प रसरात ठक ठकाणी 
ड .आय. पाईपलाईन टाकणेकामी मे.एम.जी.माने (िन.र. .६,९९,९८६/- [अ र  
र. .सहा लाख न या नव हजार नऊशे शहाऐंशी] पे ा २१.७६% कमी) (भाववाढ फरक 
कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-३४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८-२०१३/१४ मधील अ. .७१ 
अ वये, जल े  .क/४, वॉड .२९ इं ायणीनगर, भगतव ती, गुळवे ती प रसरात 
पाणीपुरवठा वषयक द तीची कामे करणेकामी मेु .एम.जी.माने 
(िन.र. .५,५९,७८१/- [अ र  र. .पाच लाख एकोणसाठ हजार सातशे ए याऐशंी] 
पे ा २३.४०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८-२०१३/१४ मधील अ. .७२ 
अ वये, जल े  .क/४, वॉड .२९ इं ायणीनगर प रसरात ठक ठकाणी ड .आय. 
पाईपलाईन टाकणेकामी मे.एम.जी.माने (िन.र. .६,९९,९८६/- [अ र  र. .सहा लाख 
न या नव हजार नऊशे शहाऐंशी] पे ा २१.७६% कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८-२०१३/१४ मधील अ. .५५ 
अ वये, जल े  .क/५ म ये पाणीपुरवठा वतरण निलका पुर वणे व टाकणेकामी 
मे.एम.जी.माने (िन.र. .६,९९,९८६/- [अ र  र. .सहा लाख न या नव हजार नऊशे 
शहाऐंशी] पे ा २१.७६% कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८-२०१३/१४ मधील अ. .३ 
अ वये, जल े  .वॉड .४ .३६ लांडेवाड , प रसरात ठक ठकाणी ड.आय. पाईप 
लाईन टाकणेकामी मे.एम.जी.माने (िन.र. .६,९९,९८६/- [अ र  र. .सहा लाख 
न या नव हजार नऊशे शहाऐंशी] पे ा १३.४२% कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८-२०१३/१४ मधील अ. .२० 
अ वये, जल े  .५ म ये पाणीपुरवठा वषयक द तीची कामे करणेकामी ु
मे.एम.जी.माने (िन.र. .६,९९,९८६/- [अ र  र. .सहा लाख न या नव हजार नऊशे 
शहाऐंशी] पे ा २१.७९% 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. .७/११८-२०१३/१४ मधील अ. .६८ 
अ वये, जल े  .क/४, वॉड .३४ ग हाणेव ती, िशतलबाग प रसरात ड.आय. 
पाईप लाईन टाकणेकामी मे.एम.जी.माने (िन.र. .६,९९,९८६/- [अ र  र. .सहा लाख 
न या नव हजार नऊशे शहाऐंशी] पे ा २१.७६% कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) 
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. .१०१ 
अ वये, से.नं.४, ६ व ९ म ये उव रत ठकाणी ड.आय.पाईप लाईन टाकणेकामी 
मे.छोटेलाल चौहान (िन.र. .६,९९,९८६/- [अ र  र. .सहा लाख न या नव हजार 
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नऊशे शहाऐंशी] पे ा १८.९९% कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८-२०१३/१४ मधील अ. .३० 
अ वये, जल े  .ड/१ ते १४ म ये आव यक ठकाणी नवीन बोअरवेल घेणेकामी 
मे.जीवनधारा यूबवेल कंपनी (अंदाजप क य दराने) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 (िन.र. .११,१५,५६०/- [अ र  र. .अकरा लाख पंधरा हजार पाचशे साठ]) 
 

वषय मांक-४२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८-२०१३/१४ मधील अ. .२५ 
अ वये, सन २०१३-१४ साठ  जल े  .बी/१ ते बी/८ म ये नवीन बोअरवेल घेणे 
व देखभाल द ती करणेकामी मेु .जीवनधारा यूबवेल कंपनी (अंदाजप क य दराने) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 (िन.र. .११,१९,९३४/- [अ र  र. .अकरा लाख एकोणीस हजार नऊशे चौतीस]) 
 

वषय मांक-४३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८-२०१३/१४ मधील अ. .५४ 
अ वये, अ भागातील तळवडे, िचखली, िचंचवड, आकुड , से. .२२ प रसरातील 
पाणीपुरवठा द ती व सुधारणा संबंधीत थाप य वषयक कामे करणेकामी मेु .के.पी. 
क शन (िन.र. .११,४३,२५०/- [अ र  र. .अकरा लाख ेचाळ स हजार दोनशे 
प नास] पे ा २९.९९०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८-२०१३/१४ मधील अ. .७५ 
अ वये, क भाग पाणीपुरवठा भोसर  उप वभागात वतरण यव थेवर ल नादु त 
झालेले हॉ ह बदलणेकामी मे. जत  पु षो म पाट ल (िन.र. .६,९९,९९७/- [अ र  
र. .सहा लाख न या नव हजार नऊशे स या नव] पे ा २०.३०% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८-२०१३/१४ मधील अ. .७७ 
अ वये, जल े  .७ म ये पाणीपुरवठा वतरण निलका पुर वणे व टाकणे (१३-१४) 
कामी मे.बालाजी इं जिनअस (िन.र. .६,९९,९८६/- [अ र  र. .सहा लाख न या नव 
हजार नऊशे शहाऐंशी] पे ा १६.८८% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८-२०१३/१४ मधील अ. .६५ 
अ वये, भाग .६ WD4 ते नािशक र ता (गंधवनगर ) पयत ३०० मी.मी. यासाची 
ड .आय.पाईपलाईन पुर वणे व टाकणेकामी मे.एच.सी.लुंकड (िन.र. .२३,३४,०७६/- 
[अ र  र. .तेवीस लाख चौ तीस हजार शहा र] पे ा ६.००% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-४७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८-२०१३/१४ मधील अ. .५६ 
अ वये, जल े  .ड/१२ पंपळेगुरव म ये पाणीपुरवठा वषयक देखभाल द तीची ु
कामे करणेकामी मे.जय इं जिनअस (िन.र. .११,१९,३४६/- [अ र  र. .अकरा लाख 
एकोणीस हजार तीनशे शेहेचाळ स] पे ा ३१.१०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .८/११-२०१३/१४ मधील अ. .२ 
अ वये, सांगवी स.नं.८४ पंपळेगुरव स.नं.७२ पंप हाऊस येथे स या कायरत असणा-
या पंपींग मशीनर ची आव यक ती द ती कामे क न ऑन लाईन बु टर पंपींग ु
करणेकामी मे. हॅन इं जिनअ रंग कंपनी (िन.र. .४,६५,०८८/- [अ र  र. .चार लाख 
पास  हजार अ याऐंशी] पे ा ९.५०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .८/११-२०१३/१४ मधील अ. .३ 
अ वये, मनपा या व वध पंप हाऊस म ये पाणीपुरवठा वभागा या मागणीनुसार 
पंप बस वणे या कामांतगत जलशु द करण क  से.२३ ट पा ३ येथील रस युलेट ंग 
संपम ये सबमिसबल पंप बस वणेकामी मे.ए सेल इले क स 
(िन.र. १३,१५,८०७/- [अ र  र. .तेरा लाख पंधरा हजार आठशे सात] पे ा १३.५०% 

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

 

वषय मांक-५०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .८/११-२०१३/१४ मधील अ. .८ 
अ वये, प.ंिचं.मनपा या गवळ माथ व कृ णानगर पंप हाऊस येथील नाद त ु
एसीबी व टाटर बदलणेकामी मे. लोमक इं जिनअर ंग काप रेशन 
(िन.र. .१२,५४,८५६/- [अ र  र. .बारा लाख चौप न हजार आठशे छप न] पे ा 
२७.००% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .८/११-२०१३/१४ मधील अ. .६ 
अ वये, रावेत अशु द जलउपसा क  येथे अ नीशामन यं णा बस वणेकामी 
मे.एनज टेक िस ट स (िन.र. .५,१३,०३९/- [अ र  र. .पाच लाख तेरा हजार 
एकोणचाळ स] पे ा २५.१८% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१४/१-२०१३/१४ मधील अ. .१ 
अ वये, अशु द जलउपसा क  रावेत येथील १६०० के. ह .ए. मते या रो ह संचाची 
रवायड ंग करणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.ए सेल इले क स 
(िन.र. .१२,९३,२५७/- [अ र  र. .बारा लाख या नव हजार दोनशे स ाव न] पे ा 
३.६०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .६/४२-२०१२-१३ मधील अ. .४१ 
अ वये, जल े  .ड/१३ दापोड  प रसरात येथे पा याचे टाक चे आवारात ५ ल.िल. 



 11 

मतेचे संप बांधणेकामी मे.एच.एम.क शन (िन.र. .२३,२९,३११/- [अ र  र. . 
तेवीस लाख एकोणतीस हजार तीनशे अकरा] पे ा १९.००% जादा) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .११ 
अ वये, जल े  .७ मधील भाग .७ च-होली येथील स ह नं.३०१ ते १३३ 
मधील २४ मी. व ३० मी. द ंचा र या या कडेने व इतर ठकाणी ड  आय 
जल वतरण निलका टाकणेकामी मे. वजय ह .साळंुखे (िन.र. .१,४९,३७,८२८/- 
[अ र  र. .एक कोट  एकोणप नास लाख सदोतीस हजार आठशे अ ठावीस] पे ा 
८.२०% कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-५५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .१ 
अ वये, क भागातील जल े  .७ मधील च-होली मधील मनपाचे ता यात आलेले 
र याचेकडेने ड  आय जल वतरण निलका टाकणेकामी मे. वजय ह .साळंुखे 
(िन.र. .१,७७,३५,९७३/- [अ र  र. .एक कोट  स याह र लाख प तीस हजार 
नऊशे याह र] पे ा ८.२०% कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-५६) यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये पद यु र अ यास मासाठ  दरमहा एक त 
मानधनावर ता पुर या व पाची (हंगामी ) ६ म हने क रता पदे भरणेकामी वशेष 
रोटेशन ारे दले या जा हरात िस द ची बले अदायगीकामी सादर केलेली बले  १) 
दै.महारा  टाई स र. . १,३५,३६०/-, २) दै.लोकमतर. . २०,७३६/-, ३) दै.लोकस ा 
र. . ९२,८८०/- इतके जा हरात बल अदा करणेस येणा-या खचास तसेच सदरचे 
बल मा हती व जनसंपक वभागाकड ल “ िस  ”या लेखािशषातून खच  टाकणेस 
काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-५७) मनपा या पाणीपुरवठा से. .२३ व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/११-२०१३/१४ 
मधील अ. .९ अ वये, अ भाग काय े ातील शु द पा याचे पंप हाऊस कर ता 
ए स ेस फडरची यव था करणेकामी मे.इंड यल इले क कॉप रेशन (िन.र. . 
२३,८०,९३१/- [अ र  र. .तेवीस लाख ऐशी हजार नऊशे एकतीस] पे ा २९.२९% 

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

 

वषय मांक-५८) 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 करणे. 

 

वषय मांक-५९) 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 
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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 करणे. 

 

वषय मांक-६०) 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. 

 

वषय मांक-६१) 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 करणे. 

 

वषय मांक-६२) 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. 

 

वषय मांक-६३) 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 करणे. 

 

वषय मांक-६४) 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. 

 

वषय मांक-६५) मा. थायी सिमती सभा ठराव .५७५६, द.२८/०१/२०१४ नुसार, ीमती गौड िनशा 
फु ल, वॉड आया यां या अपील अजावर वचार करणे. 
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वषय मांक-६६) 17th National Conference on e-Governance at Kochi, Keralaयेथे द.३० व 
३१ जानेवार  २०१४ या कालावधीत कायशाळेसाठ  महानगरपािलकेचे ितिनधी हणून 
ी.िनळकंठ पोमण, संगणक अिधकार  यांना को ची (केरळ)येथे एक दवस अगोदर 
वासासाठ  द.२९/०१/२०१४ ते द.३१/०१/२०१४ या काला वधीत पुणे ते कोची 

र. .6,235/- व कोची ते पुणे र. .6,280/- असे एकूण र. .12,515/- (अ र  र. . 
बारा हजार पाचशे पंधरा फ ) यांनी वतः खच केले अस याने यांना अदा 
करणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

  
वषय मांक-६७) ‘सारथी’ हे पलाईन कर ता Mobile App for Windows and Black Berry operating 

platform (Marathi) मोबाईल बेस सॉ टवेअर तयार करणेकामीचे र. .1,90,800/- 

(अ र  र. .एक लाख न वद हजार आठशे) इत या खचाचे कामकाज M/S Tech 9 

Services, Chinchwad, Pune 33यांचे माफत तातड चीबाब हणुन महानगरपािलका 
वधापन दन द.११ ऑ टोबर २०१३ रोजी वकिसत क न याचे उदघाटन करणेत 
आलेले असून सदर खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक-६८) मनपाचे वै क य वभागाकड ल मागणीनुसार मनपाचे वै क य वभागास आव यक 
छपाई सा ह य छपाई करणेकामी मे अमृत मु णालय, िचंचवड यांचेकडुन र. . 
९,००,१९५/- व मे आिशष एंटर ायजेस यांचेकडुन र. . ३७,६७४/- असे एकुण र. . 
९,३७,८६९/- (अ र  र. .नऊ लाख सदोतीस हजार आठशे एकोणस र) चे खचास व 
यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-६९) पंपंर  िचंचवड महानगरपािलके या जलशु द करण क ाक रता न वन अित. र  
ए स ेस फडरची यव था करणे या कामाचे पयवे ण शु क म.रा. व. व.कं.स 
र. .3,73,100/- (अ र  र. .तीन लाख याह र हजार शंभर) अदा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-७०) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागाकड ल माहे फे ुवार  २०१४ मधील अ यावत एकूण कामकाज वषयक 

गोषवारा अहवाल अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-७१) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.१७.२.२०१४ ते द.२३.२.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/२२/२०१४ द.१२.३.२०१४ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-७२) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.२४.२.२०१४ ते द.२.३.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/२३/२०१४ द.१२.३.२०१४ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-७३) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.३.३.२०१४ ते द.९.३.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/२४/२०१४ द.१२.३.२०१४ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 
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वषय मांक-७४) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१२/२०१३-१४ मधील अ. .१४ 
अ वये, वाय.सी.एम.एच. णालय इमारतीतील पाणीपुरवठा यं णा व 
अ नी तीबं धक यं णेची वा षक देखभाल द ती करणेकामी मेु .कमल इले क 
एं टर ायझेस (िन.र. .८,४२,७०३/- [अ र  र. .आठ लाख बेचाळ स हजार सातशे 
तीन] पे ा ७.७७% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-७५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .३५ 
अ वये, अ भागांतगत िचखली-तळवडे उप वभागाम ये आव यक या चौकाम ये 
हायमा ट दवे उभारणे व देखभाल द ती करणेकामी मेु .इले ो मेकँिन स 
(िन.र. . १४,२७,९८२/- [अ र  र. .चौदा लाख स ावीस हजार नऊशे याऐंशी] पे ा 
१७.१७% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
 

                                                                               
           नगरसिचव 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
        पंपर  - ४११ ०१८ 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
पंपर -  ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/७१९/२०१४ 

दनांक - १३/०३/२०१४ 
 

 

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

     कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


