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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/९९७/२०१३ 

दनांक -  २०/०९/२०१३ 
 

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

 

वषय- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
 दनांक  २४/०९/२०१३ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 

महोदय/महोदया, 
 

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

२४/०९/२०१३ 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,ू 
 

 
 
 

त- १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

 २)  कायालयीन नोट स बोड 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

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

कायप का मांक - ७९ 
 

दनांक - २४/०९/२०१३        वेळ -  सकाळ  ११.00 वाजता 
 

 

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

दनांक २४/०९/२०१३ रोजी सकाळ  ११.00 वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 

मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 
 
 

वषय .१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .६/४२/२०१२-१३ मधील अ. .४२ अ वये, 
पंपर -िचंचवड शहरातील व वध भागातील पा याची गळती शोध यासाठ ची यं णा 
खरेद  करणेकामी मे.सुएझ एन हायरमट इं डया ा.िल. (िन.र. .१,४०,४२,२३२/- (अ र  
र. .एक कोट  चाळ स लाख बेचाळ स हजार दोनशे ब ीस) पे ा ०.०२ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर वर ल कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २४/९/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .६/४२/२०१२-१३ मधील अ. .३२ अ वये, 
पंपर -िचंचवड शहरातील अ व ब भागातील वतरण यव थेतील पा याची गळती 
हेिलयम गॅस यं णे दारे शोधणे व गळती थांब वणे व त  अनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे.सुएझ एन हायरमट इं डया ा.िल. (िन.र. . २,८०,१०,९३३/- (अ र  र. .दोन कोट  
ऐंशी लाख दहा हजार नऊशे तेहतीस) पे ा ४.०० % जादा (चालू दरसुचीनुसार) ०.५१ % 
कमी) या ठेकेदाराबरोबर वर ल कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 ( दनांक २४/९/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .३) मनपाकड ल ३१ वाहनांचा िललाव करणेकामी म यवत  भांडार यांनी िन त केले या 

मे.ए.ए.ऑ शनस अँ ड कॉ टर को हनूर सोसायट  साक  नाका, मुबंई-७२ यांची 
िललावदार हणून एज सी िन त करणेस व या माणे िललाव किमशन एज सीचे दर 
०.८८ % नुसार येणार  र कम अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २४/९/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२८/२०१२-१३ मधील अ. .७ अ वये, वॉड 

.६२ सावरकर उ ानात थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.ओंकार एंटर ायझेस 
(िन.र. .८,६७,६२२/- [अ र  र. .आठ लाख सदस  हजार सहाशे बावीसु ] पे ा २५.०२ % 
कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .६,८३,०७०/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे बाजारभावानुसार मटोर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
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फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे ू
बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक २४/९/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .५) शासन अिधकार  व आया पदासाठ  घेणेत येणा-या लेखी पधा पर ेक रता मे.झील टेक ्
स ह सेस, कोथ ड, पुणे यांचेकडून ओएमआर उ रप का छपाई क न घेणेस तसेच 
मशीनवर उ रप का तपासणीचे काम थेट प दतीने क न घेणेस व याक रता येणा-या 

य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 (अंदाजे खच र. .३२,१०८/-) 
 
 

वषय .६) मे.महष  वा मक  वंयरोजगार सहकार  सं था ,थेरगांव पुणे-३३. यांची कमान वेतन 
दराने १२ कमचार  मोकाट जनावरे (कु ी सोडुन) डुकरे पकडण,े दैनं दन क लखाना, 
क डवाडा तसेच डॉग शेड ठकाणी साफ सफाई व व छता  करणे इ याद  दैन दन 
कामकाज कर यासाठ  उपल ध क न ६ म हने कालावधी कर ता कामकाज क न घेणेस व 
याकामी येणा-या १२ कमचा-याकर ता एकूण र. .७,४९,३३१=३६ स हस टॅ स व  

चाजससहचे य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय .७) मा.महापौर यांचे वापरातील म.न.पा. वाहन ं . MH-14- AS/7 (करोला)  कर ता पाच नग 
न वन ज टोन कंपनीचे टयूबलेस टायस मे.दशन टायस िचंचवड यां याकडून करारनामा 
न करता थेट प दतीने यांनी सादर केले या दरप कानुसार खरेद  करणेस व याकामी 
येणारे र. .२७,७५०/- चे  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .८) मनपाचे व वध वभागांसाठ  एच.पी.कं.चे टोनर खरेद कामी Toner No-Q36A.-200 व 
Toner No-05A.(505CE)-600नग चे दर ई-िन.सु. .०३/०१/२०१२-१३ नुसार (बाब 
.१७) ती नग र. .४११६/- माणे २०० नगांसाठ  एकूण र. .८,२३,२००/- व (बाब .४२ 

) ती नग र. .५४६८/- माणे ६०० नगांसाठ  र. .३२,८०,८००/- असे एकूण ६०० 
नगांसाठ  एक त र. .४१,०४,०००/- एवढा खच अपे त आहे.ई-ग हन स वभागाकड ल 
Toner No-Q36A. व Toner No-05A.(505CE)मागणी वचारात घेता यापूव चे ई-
िन. .०३/०१/२०१२-१३ अ वये ा  लघु म दरानुसार मे.फॅ सी कॉ पुटस आ ण 
पेर फेर स यांचे कडून खरेद  करणेस व याकामी येणा-या खच र. .४१,०४,०००/- चे 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील िमळकत स ह णाशी संबंिधत ा  झाले या मा हतीची 
डेटा ए  कर यासाठ  मे. शुभम उ ोग यांचेकडुन र. .७६६३/ ित माह ित संगणक 
ऑपरेटर या पूव याच दराने व पुव याच अट  व शत नुसार १५ वभागीय कायालयासाठ  
१५ संगणक ऑपरेटर घे यास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१०) पंपर   िचंचवड शहराची औदयोिगक नगर  तसेच शै णक नगर  हणून ओळख आहे, 
यामुळे शहरात मोठया माणात नागर व तीत वाढ होत आहे. शहरात राहणा-या 

नाग रकांसाठ  मुलभुत गरजा व आंतररा ीय दजा या सु वधांचा पुर व यासाठ  शहरातील 
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मोकळया जागां या वकास क न येक भागात येक वॉडात एक वॉड सटर 
उभारणेचा मा.आयु साहेब यांनी मानस य  केला व यानुसार प हला वष  येक 
भागातील ५ वॉडाची जागे या उपल धतेनुसार िनवड करणे या द.२२/०३/२०१३ 

रोजी या बैठक त िनदश दलेले आहेत. यानुसार कामाची या ी व व प पहाता मुंबई 
थत आंतररा ीय याती ा  आ कटे ट मे. पी.के.दास ड असो. यांची नेमणूक करणे 

यो य होईल. सदर कामासाठ  मनपा या सन २०१३ -१४ या अंदाजप कात  ५) इमारत 
योजना या लेखािशषाखाली पान . १२१ वर अ.  ३४ अ वये र कम . १,००,००,०००/- 
इतक  तरतूद कर यात आलेली आहे. तसेच या कामासाठ  वा तू वशारद नेमणूक 
करणेसाठ  अ. . ३५ अ वये र कम .५,५०,०००/- इतक  तरतूद करणेत आलेली आहे. 
तर  उपरो  मु ांचा वचार क न, सदर क पाचे िनयोजन करणे व आराखडे तयार 
करणेसाठ  आंतररा ीय याती ा  आ कटे ट मे.पी.के.दास अँड असो. यांची नेमणुक 
करणेस तसेच याकामी मनपा या अट  शत नुसार अदा करावया या फ  खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .११) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल  िन.नो. .१/१०/२०१३-१४ मधील अ. .४ अ वये, सन 
२०१३-१४ कर ता मनपाचे भुगयो अंतगत पंपळे स दागर व काळेवाड  येथील पंप हाऊसचे 
वा षक चालन देखभाल द ती करणेकामी मेु . लोमॅक इं जिनअर ंग कॉप रेशन 
(िन.र. .२८,४३,१८४/- पे ा ०.१० % कमी) या दराने ठेकेदाराबरोबर वर ल कामाचा 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१२) दरसंचार वभागाचे ू “मनपा व वध वभागाक रता वायरलेस यं णा उभारणे” व “मनपा 
मु यालयात आप कालीन मा हती यं णा उभारणे” या लेखा िशषावर ल येक  
र. .६,००,०००/- एवढ  र कम दरसंचाू र वभागाचेच “ व वध अ नशामक क े येथे 
वायरलेस यं णा उभारणे” व “ व वध पाणी पुरवठा क े येथे वायरलेस यं णा उभारणे” या 
लेखा िशषावर वग करणे आव यक अस याने यांस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१३) Indian Infrastructure, New Delhiया सं थेने Second Annual conference on “Sewage 

treatment Plants” या वषयावर द ली येथे दनांक १७/१०/२०१३ व १८/१०/२०१३ 
अखेर कॉ फर स आयो जत केलेली असुन सदर कॉ फर सला जलिनःसारण वभागाकड ल 
“सह शहर अिभयंता” ी.च हाण ए. ह . “कायकार  अिभयंता” ी.िनकम एम.ड . तसेच 
पयावरण वभागातील “कायकार  अिभयंता” ी कुलकण  संजय यांना उप थत रहाणेकामी 
मा.आयु  साहेब यांनी दनांक २/०९/२०१३ रोजी आदेिशत केले आहे. सदर कॉ फर सचे 
एकूण शु क र.  १६,८५४/- असुन कॉ फर सला उप थत राहणेकामी पुणे ते द ली व 
द ली ते पुणे वमानाने वास करणेस मा आयु  सो यांनी दनांक १३/०९/२०१३ या 
मंजुर तावा नुसार मा यता दलेली आहे. सदरचे वमान वास खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१४) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२१/२०१२-१३ मधील अ. .१६ अ वये, . .३१ 
म ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर डा संकुलाम ये उव रत   ठकाणी े क गॅलर  
बांधणेकामी मे. ी.गणेश कं शन (LFC) (िन.र. .१८,६७,२८४/-(अ र  र. .अठरा लाख 
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सदसु  हजार दोनशे चौ-याऐंशी) पे ा २४.५०% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .१४,८०,२८९/- 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 करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा ु
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/९९७/२०१३ 

दनांक- २०/०९/२०१३ 
 
 
 

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

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


