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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय, 
मांक-नस/७/का व/ १४२१/२०१२ 
दनांक-  ६/१२/२०१२ 

 
ित, 

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

 
वषय- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
 दनांक ११/१२/२०१२ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 
महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ाह क सभा 
मंगळवार, दनांक ११/१२/२०१२ 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-३६ 

दनांक- ११.१२.२०१२         वेळ-  दपार  ु ३.00 वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ाह क सभा 
मंगळवार, दनांक ११/१२/२०१२ रोजी दपार  ु ३.00 वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. 
सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

अ) दनांक २०/११/२०१२ व १/१२/२०१२ रोजी झाले या सभेचा  
(कायप का मांक-३३) सभावृ ांत कायम करणे. 
 

ब) दनांक १/१२/२०१२ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक-३४)  
सभावृ ांत कायम करणे. 
 

क) दनांक ४/१२/२०१२ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक-३५)  
सभावृ ांत कायम करणे. 

 

वषय मांक- १) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ 
मधील अ. .२३ अ वये, जल े  .बी/१० प रसरातील भागासाठ  
पाणीपुरवठा सुधारणेसाठ  जलवा ह या टाकणेकामी मे.संजय 
कॉ ॅ टर (िन.र. .३१,७३,६६९/- [र. .एकतीस लाख याह र हजार 
सहाशे एकोणस र] पे ा ८.९९ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) 
या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 ( दनांक ११/१२/२०१२ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- २) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ 
मधील अ. .६४ अ वये, जल े  .बी/९ प रसरातील भागासाठ  
पाणीपुरवठा सुधारणेसाठ  जलवा ह या टाकणेकामी मे.संजय 
कॉ ॅ टर (िन.र. .३१,७३,६६९/- [र. .एकतीस लाख याह र हजार 
सहाशे एकोणस र] पे ा ७.८९ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) 
या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 ( दनांक ११/१२/२०१२ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक- ३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११/२०१२-१३ मधील 
अ. .२० अ वये, वॉड .२७, २८, ३० मधील ेनेज, पाणीपुरवठा, 
व ुत केबलचे चर खड मु म क न बीबीएम करणेकामी मे.एच.ए. 
भोसले (िन.र. .२४,९६,०४४/- [र. .चो वस लाख शहा नव हजार 
च वेचाळ स] पे ा ३२.६० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१७,६६,४५०/- 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 कराू रनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक ११/१२/२०१२ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- ४) मु यलेखाप र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी 
रजा मंजुर 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- ५) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .२/२७/२०१२-१३ 
मधील अ. .१४ अ वये, मोहननगर येथील खंवसरा यांचे शेतीतील 
िनयो जत ड .पी.मधून रामनगर, व ानगरसाठ  मु य जलिनःसारण 
निलका टाकणेकामी मे.एम.जी.माने (िन.र. .९,३३,५९५/- [र. . 
नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे पं या नव] पे ा २३.९९ % कमी) 
(भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न 
घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ६) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .२/२७/२०१२-१३ 
मधील अ. .२१ अ वये, च-होली मलशु द करण क ांतगत धायकर 
व ती, जाधववाड  भागात बालघेरव ती, धायकरव ती हॉटेल 
िशतलचे मागील प रसरात ेनेज लाईन टाकणेकामी मे.सुरज 
कॉ ॅ टर (िन.र. .२३,३४,२२८/- [र. .तेहतीस लाख चौतीस हजार 
दोनशे अ ठावीस] पे ा ३४.०० % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) 
या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ७) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .२/२७/२०१२-१३ 
मधील अ. .१ अ वये, िचखली मलशु द करण क ांतगत पीनगर, 
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वेणीनगर, मोरेव ती, ता हाणेव तीम ये आव यकतेनुसार ेनेज 
लाईन टाकणेकामी मे. वशाल िस हल कॉ ॅ टर (िन.र. . 
२१,९४,२१०/- [र. .एकवीस लाख चौ-या नव हजार दोनशे दहा] 
पे ा ३२.८४ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराकडून 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ८) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .२/२७/२०१२-१३ 
मधील अ. .४ अ वये, च-होली मलशु द करण क ांतगत 
जाधववाड  भागात जाधववाड  गावठाण मधला पेठा घाटाजवळ ल 
बैलगाडा घाटाजवळ ल भाग से. .१३, १४ चा भाग येथे े नेज लाईन 
टाकणेकामी मे. वशाल िस हल कॉ ॅ टर (िन.र. .१८,६७,२९७/- 
[र. .अठरा लाख सदस  हजार दोनशे स या नवु ] पे ा ३२.८४ % 

कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराकडून करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ९) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील 
अ. .७ अ वये, वॉड .१५ च पाणी वसाहत मधील र ते वषयक 
कामे करणेकामी मे.बरखा एंटर ायजेस (िन.र. .९,३३,६०१/- 
[र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सहाशे एक] पे ा २६.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- १०) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .४/१२/१३ मधील अ. .१६ 
अ वये, पंपर  िचंचवड मनपाचे ब व क भागातील उ ानात 
आव यकतेनुसार हायमा ट बस वणेकामी मे.िनशांत ईले क स 
(िन.र. .१०,१३,३७१/- [र. .दहा लाख तेरा हजार तीनशे ए काह र] 
पे ा ३६.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- ११) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .४/१२/१३ मधील अ. .५ 
अ वये, पं.िच.ंमनपाचे ड भागातील वकसीत असणा-या 
उ ानातील काश यव थेचे आव यकतेनुसार नुतनीकरण 
करणेकामी कौ तुभ इले क स (िन.र. .२२,९०,१२१/- 
[र. .बावीस लाख न वद हजार एकशे एकवीस] पे ा ३३.०० % 
कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक- १२) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .४/१२/१३ मधील अ. .८ 
अ वये, पंपर  िचंचवड मनपाचे वाकड पयटन क  उ ानाम ये 
काश यव था करणे व कारंजे बस वणेकामी मे.यश ईले ोलाईन 

(िन.र. .१८,८८,२०४/- [र. .अठरा लाख अ याऐंशी हजार दोनशे 
चार] पे ा ३५.१३ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- १३) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .४/१२/१३ मधील अ. .१३ 
अ वये, सन २०१२-१३ म ये मनपा या ड भाग काय े ातील 
उ ानात आव यकतेनुसार नवीन पंप बस वणे व उ ानातील पंपाची 
/ बोअरवेलची देखभाल व द ती करणेकामी मेु .अथव इले कल 
स हसेस (िन.र. .१४,२३,७८२/- [र. .चौदा लाख तेवीस हजार 
सातशे याऐंशी] पे ा २७.७२ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- १४) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील 
अ. .६२ अ वये, वॉड .१५ च पाणी वसाहत अ वाल शाळा 
प रसरात पे ह ंग लॉक द ती कामे करणेकामी ु मे.बरखा 
एंटर ायजेस (िन.र. .९,३३,६८०/- [र. .नऊ लाख तेहतीस हजार 
सहाशे ऐंशी] पे ा ३०.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 

वषय मांक- १५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अमु यालय/Ho/१/ 
२०१२-१३ मधील अ. .५४ अ वये, भाग .११ यमुनानगर मधील 
मेघदत इमारत ते एलु .आय.सी. इमारती पयत या र याला 
पावसा या पा यासाठ  ९०० मी.मी. आर.सी.सी.पाईप टाकणेकामी 
मे.आनंद बाळकृ ण ब हरट (िन.र. .१८,६७,४१४/- [र. .अठरा लाख 
सदस  हजार चारशे चौदाु ] पे ा १८.९० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१५,९०,१९६/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील ि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 घेणेत आला अस याने याचे ू
अवलोकन करणे. 
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वषय मांक- १६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अमु यालय/Ho/१/ 
२०१२-१३ मधील अ. .९३ अ वये, नवीन भाग .१७ मधील 
संभाजी चौक ते हाळसाकांत पयत या फुटपाथ करणे व पे ह ंग 
लॉक बस वणे व कॉ टचा र ता दभाजक करणेकामी ु
मे.ह रषकुमार रामदास गायकवाड (िन.र. .२२,४०,८९६/- [र. . 
बावीस लाख चाळ स हजार आठशे शहा नव] पे ा १२.९९ % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२०,४७,२९४/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील ि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 घेणेत आला ू
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- १७) मनपा े ातील १९ या पशुगणना कामकाजासाठ  येणा-या 
खचासाठ  पशुवै क य वभागाकड ल सन २०१२-१३ चे अंदाजप का 
मधील ‘ठेकेदार प दतीने डुकरे पकडणे’ या लेखािशषावर ल र. . 
५,००,०००/- इतक  तरतूद ‘पशुगणना कामी येणारा खच’ या 
लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक- १८) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .६/२०१२-१३ मधील 
अ. .७ अ वये, ड भाग अंतगत पंपर  उप वभागातील 
र यावर ल ं द करणातील व सावजिनक सुर तते या ीने 
मरा वमंडळाचे लघुदाब व उ चदाब खांब, तारा व फडर पलर 
हल वणेकामी मे.एम.बी.इले कल अँड कं.(िन.र. .६६,९८,७३९/- 
[र. .सहास  लाख अ या नव हजार सातशे एकोणचाळ स] पे ा 
४३.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक- १९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अमु यालय/Ho/१/ 
२०१२-१३ मधील अ. .१११ अ वये, नवीन भाग .१ पीनगर 
तळवडे भागातील गावठाण बाटेव ती भागातील ९०० कमी पाईपचे 
टाम वॉटर लाईन करणेकामी मे.सुरज कॉ टर (िन.र. . 

१४,००,५६०/- [र. .चौदा लाख पाचशे साठ] पे ा २०.०८ % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,७५,२९४/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  
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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 घेणेत आला ू
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- २०) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील 
अ. .२६ अ वये, भाग .१६ पे ह ंग लॉक बस वणेकामी 
मे.सांडभोर क स. (िन.र. .९,३३,७०७/- [र. .नऊ लाख तेहतीस 
हजार सातशे सात] पे ा २७.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- २१) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील 
अ. .४८ अ वये, नवीन भाग .२ वेणीनगर येथील 
सहयोगनगर व इतर ठक ठकाणी इंटरलॉक ंग पे ह ंग लॉक 
बस वणेकामी मे.सांडभोर क स. (िन.र. .९,२४,३७०/- [र. .नऊ 
लाख चो वस हजार तीनशे स र] पे ा २८.८८ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- २२) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील 
अ. .८९ अ वये, भाग .१६ म ये मनपाचे व वध काय मांसाठ  
मंडप यव था करणेकामी मे.राहल मनोहर बरकडे ु (िन.र. . 
९,३३,७०७/- [र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात] पे ा 
१.२५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- २३) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील 
अ. .९३ अ वये, भाग .४ व ५ म ये मंडप यव था करणेकामी 
मे.राहल मनोहर बरकडे ु (िन.र. .७,४६,९६५/- [र. .सात लाख 
शेहेचाळ स हजार नऊशे पास ] पे ा १.२० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- २४) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील 
अ. .९५ अ वये, भाग .११ यमुनानगर म ये आव यतेनुसार 
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मंडप यव था करणेकामी मे.राहल मनोहर बरकडे ु (िन.र. . 
५,६०,२२४/- [र. .पाच लाख साठ हजार दोनशे चो वस] पे ा 
१.५५% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- २५) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील 
अ. .१०५ अ वये, नवीन भाग .१४ मधील से.२४, २५ व २६ 
मधील इमारतीची व र याची व वध थाप य वषयक काम 
करणेकामी मे.राहल बरकडे ु (िन.र. .९,३३,७०७/- [र. .नऊ लाख 
तेहतीस हजार सातशे सात] पे ा १९.८० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- २६) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील 
अ. .११० अ वये, भाग .१३ िनगड  गावठाण म ये आव यकते 
नुसार मंडप यव था करणेकामी मे. ीगणेश बाळकृ ण पोरे 
(िन.र. .५,६०,२२४/- [र. .पाच लाख साठ हजार दोनशे चो वस] 
पे ा १.१० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- २७) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील 
अ. .१३२ अ वये, नवीन भाग .१५ आकुड  म ये द वाड  
पर सरात थाप य वषयक द तीची कामे करणेकामी मेु .सांडभोर 
क स. (िन.र. .९,३३,७०७/- [र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे 
सात] पे ा २९.७८ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- २८) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील 
अ. .१३५ अ वये, भाग .४ म ये मनपा या व वध काय मा 
साठ  मंडप यव था करणेकामी म.े ी.गणेश बाळकृ ण पोरे 
(िन.र. .९,३३,७०७/- [र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात] 
पे ा १.४० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- २९) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील 
अ. .४४ अ वये, अ भागात आव यकतेनुसार ठक ठकाणी 
बोअरवे स घेणेकामी मे.जीवनधारा युबबेल कंपनी (िन.र. . 
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७,१८,७४५/- [र. .सात लाख अठरा लाख सातशे पंचेचाळ स] पे ा 
६.०० % जा त) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३०) मोशी कचरा डेपोक रता पोटबल फायर पंप व ड टमॅन (ड ट 
स ेशन िस ट म) पुर वणेकामी ा  झाले या िन वदांपैक  मे.M/s. 
बॅबोलेट असोिसएट यांनी अ. .१ चे कामासाठ  पोटबल फायर पंप 
ित नग र. .४,९३,०००/- व ड टमॅन स ेशन िस ट म १ नग 

क रता र. .९,७५,१५०/- या माणे सुधा रत दर दला असून सदर 
दर िन वदेसोबत दले या पोटबल फायर पंपाचे इं जन पेअरपाट व 
AF-५५० चे पेअरपाट दरसुचीस िन वदा नोट स अट  शत नुसार ५ 
वष कालावधीक रता मा.आयु सो. यांनी मा यता दलेली अस याने 
यानुसार मे.M/s. बॅबोलेट असोिसएट यांचेशी करारनामा क न 

कामाचा आदेश दे यात आला आहे. तसेच पेअरपाट दरसुचीस 
मा यता घेणे म ा  अस याने तावासोबत जोडले या व मंजुर 
करणेत आले या पोटबल फायर पंप पेअरपाट दरसुचीस व 
यानुसार देखभाल द तीकामी येणाु -या खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक- ३१) स ः थतीत मनपा काय े ात ड यु, मले रया, वाईन यु या 
आजारां या केसेसम ये वाढ होत असून याबाबत वृ प ाम ये 
बात या येत आहेत. यामुळे अशा आजाराचे ण या प रसरात 
रहात असेल अशा ठकाणी डास िनयं णाचे काम भावीपणे 
आव यक असून ड यु, मले रया, वाईन यु यासार या साधी या 
रोगांचा सार होऊ नये व यावर िनयं ण आणणे या ीने भाग 
काय े ाम ये कटकनाशक व जंतुनाशक औषध फवारणीचे काम 
चालू ठेवणे गरजेचे असून कामाची तातड  ल ात घेता स ः थतीत 
िन वदा या पुण होऊन आदेश देणेकामी लागणा-या कालावधीचा 
वचार करता मे.म हार एंटर ायजेस यांना पुव या िन.नो. . 
३/२०१०-११ अ वये, अ, ब, क, ड भागासाठ  दले या मंजुर दराने 
( ती दन ८ तासासाठ  ती युिनट) चे कामासाठ  कटकनाशक व 
जंतुनाशक औषध फवारणी करणेकामी २ म हने कालावधीसाठ  
मुदतवाढ देणेस व याकामी य  येणा-या र. .३,३७,८९६/- 
[र. .तीन लाख सदोतीस हजार आठशे शहा नव] चे खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 
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वषय मांक- ३२) मा. डा सिमती सभा दनांक ५/१२/२०१२ ठराव .२८ नुसार, 
मनपाचा इं ायणीनगर भोसर  येथील बॅडिमंटन हॉल रा ीय ािमण 
वकास क , पुणे यांना दनांक ०१/०५/२०१२ ते ३१/०३/२०१३ 
पयत ११ म हने कराराने गतवष या दरमहा भाडे र. .६,७३४/- 
म ये १० % भाडेवाढ क न (र. .६७३/-) दरमहा भाडे र. . 
७,४०७/- फ  माणे चाल वणेस देणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 

 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव वभाग, 
मांक- नस/७/का व/१४२१/२०१२ 

दनांक-  ६/१२/२०१२ 
 
टप- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस)् नगरसिचव 

कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


