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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/९४९/२०१४ 

दनांक - ०६/०६/२०१४ 
 

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

 
 

वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
 दनांक - १०/०६/२०१४ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

१०/०६/२०१४ 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 - ११८ 
 

दनांक - १०/०६/२०१४          वेळ- सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनाकं १०/०६/२०१४ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

 
 

वषय मांक-१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने माहे माच २०१४ ते ए ल २०१४ या 
कालावधीत े ीय कायालय ब,क,ड, ई व फ ची व छता मो हम तसेच हॉटेल सतीष 
ए झ यु ट ह, थेरगांव येथील अित मण कारवाई, मा. भाग सिमती सभापती यांची 
िनवड इ.काय माचे हड ओ शु टंग मे.दशन ड जटल हड ओ ाफ , सांगवी पुणे 
२७  यां याकडून (मे.रामा हजन, थेरगांव यां याकड ल जु या दराने) क न घे यात 
आलेले आहे. याकर ता र. . १८,०००/- (अ र  र. . अठरा हजार फ ) खच आला 
असून यास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे पशुवै क य वभागांतगत शहरातील मोकाट कु यांची 
गणना करणेकर ता  मे.व ड वाईड वेटरनर  सव ि◌सेस यांची नेमणुक क न यांना 
या कामी अदा करावयाची र. .१,१०,७००/- (अ र  र. . एक लाख दहा हजार 

सातशे) र कम अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका दरसंचाु र वभागामाफत कायालयीन कामकाजात 
गितमानता येणेसाठ  मा.पदािधकार , नगरसद य, अिधकार  , कमचार  व कायालये 
यांस मे.आयड या कंपनीची  मोबाईल सीम सु वधा पुर वलेली आहे. कायालयीन 
कामकाजासाठ  खालील अिधकार /कमचार  यांस मोबाईल सु वधा पुर वणे आव यक 
अस याने मोबाईल वापराची ितमाह अिधकतम वापर मयादा या या पदासमोर नमुद 

के या माणे िन त क न मोबाईल सीम सु वधा पुर वणेस व होणा-या य  खचास 

मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

 

 

 

वषय मांक-४) रखवालदार पदासाठ  घेणेत येणा-या लेखी पधा पर ेक रता मे.झील टेक स हसेस, 
कोथ ड, पुणे. यांचेकडून ओएमआर उ रप का  छपाई क न घेणे तसेच मशीनवर 
उ रप का तपसणीचे काम थेट प दतीने क न घेणेस व याकर ता येणा-या अंदाजे 
र. .३३,०५८/- अथवा य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

अ.  पदनाम सं या वापर मयादा र. . 
१ किन  अिभयंता ९ ३००/- 
२ डॉ टर १ ३००/- 
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वषय मांक-५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१३-२०१४ मधील अ. .३७ 
अ वये, . .२३, २४ व २५ मधील सो. हे. द यांची नाद त केबल जं सन बॉ स ु
यांची द ती करणेकामीु . मे.अबान इले क स (िन.र. .११,२४,९६६/- [अ र  र. . 
अकरा लाख चोवीस हजार नऊशे सहास ] पे ा ३९.७७० % कमी ) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय मांक-६) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१३-२०१४ मधील अ. .५१ 
अ वये, ब भागातील मनपा भवन उप वभागातील व वध इमारती मधील सी.सी 
ट . ह  कॅमेरेची देखभाल द ती करणेकामी मेु .पी.एम.के.इले क स (िन.र. . 
४,२८,७४६/- (अ र  र. .चार लाख अ ठावीस हजार सातशे शेचाळ स) पे ा २१.२१ 
% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामाक न कामाचा आदेश देणेत आला अस याचे 
याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक-७) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१२/२०१३-१४ मधील अ. .७ 
अ वये, तालेरा व जजामाता णालयाम ये अ नशामक यं णा बस वणे कामी 
मे.अथव इले कल स हसेस (िन.र. .१०,५६,०३७/- [ अ र  र. .दहा लाख 
छ प न हजार सदोतीस] पे ा १७.०१ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक-८) सांगवी भाग  ६० मधील संगमनगर प रसराम ये मॉडेल वॉड प दतीने एक ीत 
काम कर याचे िनयो जत असून वषयांक त कामाकर ता चालू सन २०१४-१५ चे 
अंदाजप कात १ कोट  इतक  तरतूद असून कामाची िनकड ल ात घेता तावा 
सोबत जोडले या त यामधील कामावर होणारा संभा य खच वचारात घेता एकूण 
१४ इत या कामाव न र. .१,२६,००,०००/- इतक  तरतूद या कामावर वग करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय मांक-९) थेरगाव भाग .४९, स.नं.९ म ये िनयो जत णालय बांधणे या कामाक रता 
यापुव  झालेला ठराव .५११० द.३/१२/१३ र  क न या कामाकर ता वा तु वशारद 
मे.शशी भु अँ ड असोिशएट यांचा या काराचा अनुभव व केलेली कामे पहाता सदर 
क पा या िनयोजनासाठ  संक पिच , आराखडे, बांधकाम परवानगी, पुवगणप क व 

िन वदा इ.कामाक रता िन वदा पुव (Pre Tender Activity) व िन वदा प ात (Post 

Tender Activity) कामे कर यासाठ  वा तु वशारद व क प यव थापन स लागार 
हणून नेमणूक कर यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय मांक-१०) तावात नमुद केले माणे महारा  शासनाकड ल २ माच २००९ या शासन िनणय 
व मा.उ च यायालयाने दले या द.०५/०५/२०१४ रोजी या िनदशांचे तपशीलवार 
ववेचन व अवलोकन करता अनिधकृत बांधकामे/अित मण िनमुलनासाठ  न याने 
सम पत यं णा िनमाण करणेसाठ  याबाबतचा ताव मनपाने तयार क न यास 
स म सिमतीची मा यता घेणेची कायवाह  पूण क न यांचेकड ल ताव अंितम 
मा यतेसाठ  शासनास आदेशा या दनांकापासून दोन म ह यात सादर करणे 
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बंधनकारक आहे व याबाबतचा पूतता अहवाल ित ाप  व पात मा.उ च 
यायालयास द.४ जुलै २०१४ रोजी सादर करावयाचा आहे. मा.उ च यायालयाने 

िनदश द यानुसार वह त मुदतीत हणजेच ३० जून २०१४ पयत सदर बाबतचा 
ताव रा य शासनाकडे मा यतेसाठ  सादर न के यास मा.उ च यायालया या 

आदेशाचा अवमान हो याची श यता नाकारता येत नस याने यानुसार सम पत, 
स म यं णेसाठ  न याने पदे िनमाण करणे व याअनुषंगाने येणा-या वाष क संभा य 
खचास ( तावा सोबत या प रिश  क व इ म ये नमूद केले माणे) मा यता 
िमळणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

    
                                                                         नगरसिचव 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
               पंपर  - ४११ ०१८ 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/९४९/२०१४ 

दनांक - ०६/०६/२०१४ 
 
 
 

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

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


