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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/४०२/२०१३ 
दनांक -  २८/०३/२०१३ 

 
ित, 

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

 
वषय- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
 दनांक  २/४/२०१३ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 
महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ाह क सभा 
मंगळवार, दनांक २/४/२०१३ 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 - ५४ 

दनांक- २.४.२०१३         वेळ-  दपार  ु ३.00 वाजता 
 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ाह क सभा 
मंगळवार, दनांक  २/४/२०१३ 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 २२/३/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक-५१) 
सभावृ ांत कायम करणे. 

ब) दनांक २६/३/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक-५२) 
सभावृ ांत कायम करणे. 

 
 

वषय मांक- १) कै.अंकुशराव लांडगे ना यगृह भोसर  येथील उपहारगृह व 
बहउ ेशीय हॉल नमुद केले माणे भाडेदराने देणेसाठ  सदर ु
ना यगृहामधील बहउ ेशीय हॉलचे मािसक भाडे ठर वणेस व ू
यव थापकांमाफत नागर कांना, सं थांना भा याने देणेस व 
उपहारगृह कमाल ११ म ह यासाठ  तावात नमुद दराने भाग 
तरावर वतरण करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २/४/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
  

अ. 
. 

तपिशल े  नगररचना 
वभागातील भाडेदर 

ित चौ.फुट, 
ितमहा (मनपा व 

शासन 
करा यित र ) 

एकूण मािसक 
भाडेदर 

शेरा 

१ ना यगृहा 
मधील 
बहउ ेशीय ु
हॉल 

२९००  
चौ. फुट 

र. .५५/- ित 
चौ.फुट ितमहा 

१,५९,५००/- ितवष १२.५ 
% भाडे वाढ 
करणे. 

२ ना यगृहा 
मधील 
उपहारगृह 
(कॅ ट न)  

अ)तळमजला 

१७६.४९ 
चौ.फुट 

र. .६६/- ित 
चौ.फुट ितमहा 

११,६५०/- ितवष १२.५ 
% भाडे वाढ 
करणे. 
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उपहारगृह 

 ब)१ ला 
मजला 
उपहागृह 

१७६.४९ 
चौ.फुट 

र. .५५/- ित 
चौ.फुट ितमहा 

९,७१०/- ितवष १२.५ 
% भाडे वाढ 
करणे. 

 

 
वषय मांक- २) MUHS-PCMC यांचे संयु  व माने सु  होणा-या पद यु र 

अ यास मासाठ  ०२१०-वै क य सेवा व सावजिनक आरो य, ०३-
वै क य िश ण, िश ण व संशोदन, १०५- वषम िच क सा व 
(०१)(०३)-इतर जमा रकमा (०२१००५४५) माणे छाननी शु क 
शासनास अदा करणे आव यक आहे. यानंतरच माणप  
िमळणार अस यामुळे एकूण १५ वषयाकरताचे छाननी शु क र. . 
२२,५०,०००/- (र. .बावीस लाख प नास हजार) दे यास तसेच 
सदरचा खच MUHS-PCMC P.G. Institute या लेखािशषातून 
खच करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक २/४/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- ३) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .२६ 
अ वये, वाय.सी.एम.एच.येिथल न वन लॉ  उपकरणांक रता पॅनेल 
बस वणेकामी मे.राज काप रेशन (िन.र. .१३,९३,४८५/- [र. . तेरा 
लाख या नव हजार चारशे पं याऐंशी] पे ा ३.६० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक २/४/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- ४) १) ी.बी.के.गायकवाड, सहा यक अिभयंता, थाप य वभाग 
२) ी.आर.ड .सुयवंशी, किन  अिभयंता, थाप य वभाग या 
कमचा-यांना दनांक २२/३/२०१३ ते ३०/३/२०१३ या कालावधीत 
िसंगापूर व सेऊल येथे परदेशाम ये International Study tour for 

leaders Programme या अ यासदौ-यास पाठ वणेस व याक रता 
होणार खच अदा कर यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २/४/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- ५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१२-१३ मधील 
अ. .३० अ वये, भाग .८९ येथील हवृंद कॉलनी व नवीन 
बाणेर पुलाकडे जाणा-या र यास सी.ड .वक बांधणेकामी 
मे.िशवकुमार क शन (िन.र. .४६,६८,५३४/- [र. .शेहेचाळ स 
लाख अडुस  हजार पाचशे चौतीस] पे ा १२.९७ % कमी) या 
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ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४२,६६,१७६/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  मटे रयल या िनधार त 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.े 

 ( दनांक २/४/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- ६) आधुिनक मिशनर या सहा याने मनपा या ह तील बहमजली ु
अनिधकृत बांधकामे िन कािसत करणेचे काम कालमयाद त 
असलेने, तसेच िन वदा काढन काम करणेस पुरेसा अपुरा कालावधी ु
असलेने आ ण कामाचे व प वचारात घेता अनिधकृत 
बांधकामावर कारवाई करणेसाठ  वषयांक त कामास याच दराने 
(र. .२५५/- ित चौ.मी.) माणे सुधार त र. .४९,९८,०००/- 
इत या खचास आ ण तुतचे काम मे.म े अ ड असोिसए स 
यांचेकडून क न घे यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २/४/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- ७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/२४/२०१२-१३ 
मधील अ. .२० अ वये, औंध रावेत र ता सुधारणीकरण अंतगत 
(भाग-१) बािधत र ते असलेले संर ण वभागाचे िनवासी गाळे 
बांधणेकामी मे.आर.ट .सबरवाल (िन.र. .६७,८७,९५०/- [र. . 
सदस  लाख स याऐंशी हजार नऊशे प नासु ] पे ा ५.५० % 
जा त) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७१,६१,२८७/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे या अट सह िन वदा दरास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक- ८) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .१५ 
अ वये, सन १२-१३ वषाकर ता वाय.सी.एम. णालयामधील व ुत 
उपकरणांची देखभाल द ती करणेकामी मेु .कुमार इले कल अँ ड 
े डंग कंपणी (िन.र. .१८,९६,५९३/- [र. .अठरा लाख शहा नव 

हजार पाचशे या नव] पे ा २०.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 
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वषय मांक- ९) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. . 
३७ अ वये, यशवंतराव च हाण णालय येिथल व ुत संच 
मांडणीचे वा षक देखभाल द ती करणे व ु ४, ५ व ६ या 
मज याचे व ुतीकरणाचे नुतनीकरण करणेकामी मे.कुमार 
इले क स अँ ड े डंग कंपणी (िन.र. .१६,७०,५४०/- [र. . 
सोळा लाख स र हजार पाचशे चाळ स] पे ा १८.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- १०) म.रा. व. व.कं.यांना िचखली स.नं.१२५३ येथील मैला पंप हाऊस 
येथे नवीन वजपुरवठाकामी वीजभार मंजुर पोट  र. .२,७१,७३०/- 
(र. .दोन लाख एकाह र हजार सातशे तीस) तातड ने भरणेत 
आलेने यास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ११) जे.एन.एन.यु.आर.एम.फेज-२ अंतगत िचंचवड बजलीनगर येथील 
स.नं.१९५ म ये महारा  औ ोिगक वकास महामंडळा या जागेत 
२५.०० ल.िल मते या पा या या उंच टाक  बांधणेचे काम 
तां या पुण केले अस याने बलां या अदायगी या ीने वाढ व 
खच र. .९,६३,४६२/- (र. .नऊ लाख ेस  हजार चारशे बास ) 

तावात नमुद माणे अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 

वषय मांक- १२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील 
अ. .१३५ अ वये, पंपर नगर, अजमेरा मोरवाड  भागात व वध 
काय मासाठ  मंडप यव था करणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायझेस 
(िन.र. .१४,९२,१८८/- [र. .चौदा लाख या नव हजार एकशे 
अ याऐंशी] पे ा ३.३० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१५,१५,०९३/- 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 घेणेत ू
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- १३) व वध वभागांची तातड ची मागणी वचारात घेवून, यापुव चे 
ई.िन.सु. .२१/१-११-१२ अ वये मंजूर िन वदा दराने िन वदाकार 
मे.अमृत मु णालय, िचंचवड यांचेकडून व वध ४० कारचे वाढ व 



 6 

खरेद  छपाई सा ह य एकूण र. .६,६८,३९८/- (र. .सहा लाख 
अडुस  हजार तीनशे अ य़ा नव) व मे.आिशष एंटर ायजेस, 
िचंचवड यांचेकडून व वध १५ कारचे वाढ व खरेद  छपाई सा ह य 
एकूण र. .४,०५,८५७/- (र. .चार लाख पाच हजार आठशे 
स ाव न) म ये खरेद कामी करारनामा करणेस व येणा-या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- १४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील 
अ. .५ अ वये, भाग .९४ कत नगर मधील बँडिमंटन हॉल व 
लॉन टेिनस मैदान व इतर प रसरात थाप य वषयक कामे करणे 
कामी मे.राहल क शन ु (िन.र. .१८,६७,४१४/- [र. .अठरा 
लाख सदस  हजार चारशे चौदाु ] पे ा १९.८० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१५,७२,५४९/- 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 घेणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक- १५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील 
अ. .९८ अ वये, थेरगांव भाग .८२ म ये गावठान इतर 
भागात थाप य वषयक द तीची ु कामे करणेकामी म.ेके कमलेश 
(िन.र. .२३,३२,३६०/- [र. .तेवीस लाख ब ीस हजार तीनशे साठ] 
पे ा २०.७१ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
१९,४१,७९५/- 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 घेणेत आला अस याने ू
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- १६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील 
अ. .१०९ अ वये, वॉड .९५ कवडेनगर येथे ठक ठकाणी 
एफ.आर.पी. वाचनालय, मुता-या बस टॉप व बचेस बस वणेकामी 
मे.साकळे असोिसए स (िन.र. .१०,८३,१००/-  [र. .दहा लाख 
याऐंशी हजार शंभर] पे ा २३.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
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िन वदा मंजूर दराने र. .८,६४,४२८/- 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 घेणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक- १७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अमु यालय/HO/१०/१ 
/२०१२-१३ मधील अ. .१ अ वये, अ भागातील अित मण 
कारवाईसाठ  वाहने व इ.सामु ी पुर वणे (आधुिनक मिशनर या 
सहा याने पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील बहमजली ु
अनिधकृत बांधकाम पाडण)े कामी मे.म े & असोिसए स (२५५ 
per sqm) हा दर वीकृत क न िन वदा मंजूर दराने करारनामा 
क न घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 (िन.र. . २५,००,०००/- [र. .पंचवीस लाख]) 
 

वषय मांक- १८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१९/२०१२-१३ मधील 
अ. .१० अ वये, वॉड .१० मोशी येथील वकास आराख यामधील 
ता यात आले या आर णा या कडेने िसमािभंत बांधणेकामी 
मे.भगवंत क शन (िन.र. .१८,६७,३५७/-  [र. .अठरा लाख 
सदस  हजार तीनशे स ाव नु ] पे ा २२.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१५,०९,९५४/- 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 घेणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक- १९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील 
अ. .२१ अ वये, वॉड .१२ च-होली  येथील िनकम व तीकडे 
जाणा-या र याचे खड करण करणेकामी मे.ब हरट दस (िन.र. . 
२४,९९,७८४/-  [र. .चो वस लाख न या नव हजार सातशे     
चौ-यांऐंशी] पे ा १८.७८ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .२१,३१,८४१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा 
अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या 
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ि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 थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१९/२०१२-१३ मधील 
अ. .१ अ वये, वॉड .२० करसंकलन इमारतीम ये फिनचरची व 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.आर.ट .सबरवाल (िन.र. . 

२४,००,९७८/-  [र. .चो वस लाख नऊशे अ याह र] पे ा 
१६.४०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
२१,०७,५७८/- 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 घेणेत आला अस याने ू
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- २१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील 
अ. .८५ अ वये, वॉड .१३ येथील उव रत ना याचे बांधकाम 
करणेकामी मे.एस.बी.सवई (िन.र. .२४,९९,८९४/-  [र. .चो वस 
लाख न या नव हजार आठशे चौ-या नव] पे ा ११.५० % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२३,२३,०२६/- 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 घेणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक- २२) ई-ग हन स क पा अंतगत व वध संगणक वषयक िश ण 
देणेकामी मनपा अ थापनेवर ल एकूण ५५ कॉ युटर ऑपरेटर 
कमचा-यां कर ता ा  दरप कांपैक  मे.सी-डैक अँ ट, पुणे या 
सं थेकडून करारनामा न करता थेट प दतीने िश ण वषयक 
कामकाज क न घेणेस व याकर ता येणा-या र. .४,९५,०००/- 
(र. .चार लाख पं या नव हजार) चे खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 
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वषय मांक- २३) संगणक वभागाचे सन २०१२-१३ चे सुधा रत अंदाजप कातील 
कमचार  वेतन व भ े या अंतगत अ थायी अ थापना या 
लेखािशषाव न र. .२०,०००/- थायी अ थापना या लेखािशषावर 
वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- २४) मनपा या आरो य वभागाचे वापरासाठ  रोड वपर मिशन 
(चॅिसजसह)-०१ नग खरेद करणेक रता िस द करणेत आले या 
िन.नो. .५-१२-१३ भाग-०१ चे कामकाजाकर ता (िन.र. . 
१,०५,००,०००/-) नुसार मे.बी. ह .जी.इं डया िल. िचंचवड पुणे-१९. 
यांचे दर सवात कमी असलेने यांचेकडून खरेद  करणेस व 
यासाठ  येणा-या र. .९४,५०,०००/- चे खचास तसेच सदरचे 

खरेद  कर यात आलेले रोड वपर मिशनचे चालन व देखभाल 
द ती करणेकर ता ु िस द करणेत आले या िन.नो. .५/१२-१३ 
भाग-०२ चे कामकाजाकर ता (िन.र. .१,८४,३५,०००/-) नुसार 
मे.बी. ह .जी.इं डया िल., िचंचवड, पुणे-१९. यांचे दर सवात कमी 
असलेने भाग-०१ व भाग-०२ मधील कामाचा एक तपणे 
करारनामा क न घेवून सदर मशीन चालनाकर ता ित दन, ित 
िश टकर ता र. .९,२२५/- आ ण सदर मशीन देखभाल द ती ु
करणेकर ता ित म हना र. .३४,५००/- या माणे पाच वष 
कालावधीसाठ  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर - ४११ ०१८.नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/८/का व/४०२/२०१३ 

दनांक - २८/०३/२०१३ 
 

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

कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


