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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/६१६/२०१७ 
दनांक – ०२/०२/२०१७ 

 
ित, 

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

 
      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 

दनांक - ०७/०२/२०१७ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

०७/०२/२०१७ रोजी दुपार ०२.३० 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, 

                                                                        
     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 – २६४ 
दनांक -०७/०२/२०१७                      वेळ – दुपार ०२.३० वाजता 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक  
०७/०२/२०१७ रोजी दुपार ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

---------- 
              
वषय .१)  मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/16-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

भाग .४ कृ णानगर मधील सां कृितक काय मासाठ  व डा पधासाठ  मंडप 
यव था करणेकामी मे. कोकरे मंडप कॉ ॅ टर िन.र. .9,24,369/- (अ र  
र. .नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे एकोणस र फ ) पे ा 10.00% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .२)  मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/19-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

भाग .३ िचखली येथे म.न.पा. या िनयो जत कामांसाठ  मंडप यव था 
करणेकामी मे. कोकरे मंडप कॉ ॅ टर िन.र. .9,24,369/- (अ र  र. .नऊ लाख 
चोवीस हजार तीनशे एकोणस र फ ) पे ा 10.00%  कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

 
वषय .३) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/52-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

भाग .९ संभाजीनगर कॉलनी  म ये मनपाचे व वध डा पधा व इतर 
काय मासाठ  मंडप यव था करणेकामी मे.कोकरे मंडप कॉ ॅ टर 
िन.र. .9,24,370/- (अ र  र. .नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे स र फ ) पे ा 
10.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४)  मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/85-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

भाग .२ वेणीनगर म ये मंडप यव थेची कामे करणेकामी म.े कोकरे मंडप 
कॉ ॅ टर िन.र. .9,24,370/- (अ र  र. .नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे स र 
फ ) पे ा 09.99%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 
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वषय .५) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. . 1/118-2016-17 मधील अ. .1 
अ वये भाग .१३ िनगड  गावठान म ये मनपा िनयोजीत समारंभासाठ  मंडप 
यव था करणेकामी मे.कोकरे मंडप कॉ ॅ टर िन.र. .6,44,257/- (अ र  
र. .सहा लाख च वेचाळ स हजार दोनशे स ावन फ ) पे ा 10.00% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .६)   मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/106-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

फ  े ीय कायालय अंतगत भाग .५ जाधववाड  कुदळवाड   मधील आव यक 

ठकाण या  दवाब ी यव थे मधील नादु त खळ या दु त करणकेामी  

आव यक देखभाल दु ती व इतर आव यक व ुत वषयक कामे करणकेामी सन 
2016-17 मे.ओम एकदंत इले कल िन.र. .9,32,777/- (अ र  र. .नऊ लाख 
ब ीस हजार सातशे स याह र फ ) पे ा 11.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .७)  मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/1-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

फ े ीय कायालय अंतगत िचखली तळवडे उप वभाग मधील िस नलची देखभाल 
दु ती करणकेामी सन 2016-17 मे. ह  पी जी इले. ा.िल. िन.र. .3,72,961/-
(अ र  र. .तीन लाख बाह र हजार नऊशे एकस  फ ) पे ा 5.00% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

  
वषय .८)  मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/51-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

फ े ीय कायालय काय े ातील शासक य इमारत, दवाखाने इ. ठकाण या 
जिन  संचाचे (जनरेटरचे) वा षक देखभाल दु तीचे कामे करणेकामी सन 2016-

17 मे. रलायेबल डझेल सव स िन.र. .5,59,893/- (अ र  र. .पाच लाख 
एकोनसाठ हजार आठशे या नव फ ) पे ा 11.00 ट के कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .९)  मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/77-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

फ े य कायालय अंतगत संभाजीनगर उप वभाग मधील उ ानातील 
व ुत वषयक देखभाल दु ती कऱणेकामी सन 2016-17 मे.ओंकार इं जिनअर ंग 
िन.र. .5,60,217/- (अ र  र. .पाच लाख साठ हजार दोनशे सतरा फ ) पे ा 
15.00%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .१०)  मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/63-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

फ े ीय कायालय अंतगत िनगड  गावठाण उप वभाग मधील ट लाईट पोल 
वर ल खराब नादु त ज शंन बॉ स बदलणेकामी सन 2016-17 मे. के पी 
इले कल काप रेशन िन.र. .3,73,859/- ( अ र  र. . तीन  लाख याह र हजार 
आठशे एकोणसाठ फ ) पे ा 5.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .११)  मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/44-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

फ े ीय कायालया अंतगत िचखली तळवडे उप वभागातील शाळा, मनपा 
इमारतीम ये व ुत वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी सन 2016-17 मे. 
सुवणा एंटर ायजेस िन.र. .3,70,244/- (अ र  र. .तीन लाख स र हजार दोनशे 
च वेचाळ स फ ) पे ा 3.11%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

 
वषय .१२) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/92-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

फ े ीय कायालय अंतगत संभाजीनगर उप वभागामधील इमारती शाळा भाजी 
मंडई इ. चे व ुतीकरण वषयक कामे करणेकामी सन 2016-17 मे. सुवणा 
एंटर ायजेस िन.र. .2,79,644/- (अ र  र. .दोन लाख ऐकोणऐंशी हजार सहाशे 
च वेचाळ स फ ) पे ा 3.11%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१३) मनपा िनवडणूक २०१७ चे वेळाप कातील कालावधीनुसार आ णाभाऊ साठे 

सां कृतीक भवन यमुनानगर िनगड  पुणे ४४ येथे मनपा िनवडणूक २०१७ चे 
भाग . १२,१३,१४ साठ  िनवडणूक िनणय अिधकार  क रता िनवडणूक िनणय 

अिधकार  यांचे कायालयाशी संबंिधत ता पुर या वनी पेण, काश यव था 
व ुत वषयक कामे सीसीट ह  व जनरेटर यव था करणेचे र. .९,९५,५१९/- 
इत या रकमेचे काम मे. मोरया मंडप डेकोरेटस िचंचवड यांज कडून स याचे चालू 
िन वदा वकृत दराने (०.९९ ट के कमी) करारनामा न करता थेट प दतीने 
क न घेणेस व याकामी होणा-या खचा या अदायगीस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

  
वषय .१४) मनपा िनवडणूक २०१७ चे वेळाप कातील कालावधीनुसार वामी ववेकानंद डा 

संकुल पाईन रोड कृ णा नगर िधकरण से २८ िचखली पुणे १९ येथे मनपा 
िनवडणूक २०१७ चे भाग . १,११,२ साठ  िनवडणूक िनणय अिधकार  क रता 
िनवडणूक िनणय अिधकार  यांचे कायालयाशी संबंिधत ता पुर या वनी ेपण, 
काश यव था व ुत वषयक कामे सीसीट ह  व जनरेटर यव था करणेचे 
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र. .९,९०,९४९/- इत या रकमेचे काम मे. मोरया मंडप डेकोरेटस िचंचवड यांज 
कडून स याचे चालू िन वदा वकृत दराने (०.९९ ट के कमी) करारनामा न 
करता थेट प दतीने क न घेणेस व याकामी होणा-या खचा या अदायगीस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१५) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/97-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

फ े ीय कायालय अंतगत भाग .३ िचखली मधील आव यक ठकाण या 
दवाब ी यव थे मधील नादु त खळ या दु त करणे, आव यक देखभाल 
दु ती व इतर आव यक व ुत वषयक कामे करणेकामी सन 2016-17 मे. 
एन.एस. इले. काप रेशन िन.र. .9,32,777/- (अ र  र. .नऊ लाख ब ीस हजार 
सातशे स याह र फ ) पे ा 3.21%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१६) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील 

अ. .३५ अ वये भाग .१२ से. .२२ ओटा कम येथील िमकनगर, राहूलनगर, 
कमवीरनगर येथील पाथवे ॉ ट, पे हंग करणे व इतर थाप य वषयक कामांची 
दु ती कऱणेकामी मे. ी कं शन,शैल  िशवाजी फाळके िन.र. .२२,४०,०००/- 
(अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार फ )  पे ा १०.१०% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मजंुर दराने र. .२०,१३,७६०/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.  

      

वषय .१७) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील 
अ. .१०० अ वये भाग .६१ मधील झोपडप ट तील पाथवे व गटर देखभाल 
दु ती करणेकामी मे.पाडंूरग ए टर ायजेस िन.र. .१८,६७,३७५/-(अ र  र. .अठरा 
लाख सदसु  हजार तीनशे प यांह र फ )  पे ा १०.१०% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मजंुर दराने र. .१६,७८,७७०/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

       

वषय .१८) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील 
अ. .९९ अ वये भाग .६१ मधील जयिभमनगर झोपडप ट तील थाप य 
वषयक कामाची देखभाल दु ती कऱणेकामी मे.पाडंूरग ए टर ायजेस 
िन.र. .१८,६७,३७५/- (अ र  र. .अठरा लाख सडूस  हजार तीनशे पं याह र 
फ )  पे ा १०.१०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .१६,७८,७७०/-  
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कामाचा करारनामा क न 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/०३/का व/६१६/२०१७  
दनांक - ०२/०२/२०१७ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
      ठेवणेत आलेली आहेत 


