
1 
 

 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/६२२/२०१७ 
दनांक – २३/०२/२०१७ 

 
ित, 

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

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

दनांक - २८/०२/२०१७ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

२८/०२/२०१७ 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 – २६७ 
 
दनांक -  २८/०२/२०१७                      वेळ – दुपार ०२.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक  
२८/०२/२०१७ 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)  साव क िनवडणूक 2017 कर ता तातड ने कामकाज करणे आव यक अस यामुळे 
मा. आयु  सो, यांनी दनांक 16/02/2017 चे वा वये वकृत क न मे. 
इ फिनट  आय.ट . सो युशन ा. िल. मंुबई यांना मातं व/9/का व/90/2017 

दनांक 16/02/2017 रोजीचा कामाचा आदेश दे यात आलेले आहे.  यानुषंगाने मे. 
इ फिनट  आय.ट . सो युशन ा. िल. (M/S, Infinite IT Solutions pvt ltd.) मंुबई 
यांचे कडुन करारनामा न करता मनपा साव क िनवडणूक 2017 कर ता मतदान व 
मतमोजणी अहवाल संगणक य णाली ारे उपल ध क न देणेची सु वधा ा  
लघु म दर एकुण दर र. .2,80,000/- (अ र  र. . दोन लाख ऐंशी हजार फ ) 
म ये कामकाज क न घेणेत आले असलेने खचास काय र  मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

  
वषय .२)  मनपाचे वाय.सी.एम. णालयातील ओ.ट . वभागाक रता आव यक असणारे 

शॅडोलेस लॅ प खरेद कामी  िस द करणेत आले या  ई- िन वदे माणे मे. Shree 

Hospital Equipments या कंपनीचे अिधकृत व े ते मे. ाईम स जकल ऍ ड 

फामा युट कल यांनी सादर केलेले लघु म २,३८,७५०/- नुसार ३ नग खरेद कामी 
र. .७,१६,२५०/- साठ  करारनामा क न व अनामत र कम घेऊन येणारे खचास 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
 वषय .३) न वन भोसर  णालयाक रता आव यक X-ray View Box खरेद कामी  िस द 

करणेत आले या  ई- िन वदे माणे मे. Sarita Surgical Works  या कंपनीचे अिधकृत 

व े ते मे. ओम ए टर ायजेस यांनी सादर केलेले  X-ray View Box लघु म दर  

ती नग ४४००/- एकुण १५ नग साठ  करारनामा क न व अनामत र कम 
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घेऊन येणारे र. .६६०००/- (अ र  र. . सहास  हजार फ ) चे खचास मा यता 
देणबाबत वचार करणे. 

 

वषय .४)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका माट िसट  क पाकर ता Smart City Proposal 

तयार करणेकर ता क  शासनाकडून shortlist  करणेत आले या याद तील ा  RFP 

नुसार मे. Crisil Risk and Infrastructure Solution Limited यां या लघु म दरा नुसार 
र. .५५,००,०००/- + सेवा कर र. .८,२५,०००/- ( कंवा GST लागू झालेस य  येणार  

र कम)  एकूण र. .६३,२५,०००/- दर वकृतीस आ ण खचास व यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५) मनपा साव क िनवडणूक २०१७ कर ता िनवडणूक वभाग, शासन वभाग, 
नगररचना वभाग व आकशिच ह व परवाना वभागासाठ  आव यक टोनर, युपीएस 
बॅटर  व ेडार मशीन सा ह य खरेद कामी कोटेशन नोट स .३५/२०१६-१७ अ वये 
लघु म िन वदाकार मे.इंदू इ फोटेक सो युशन, पुणे-३९ यांचे कडून आव यक 
टोनर, युपीएस बॅटर  व ेडार मशीन सा ह य खरेद  करणेकामी एकूण 
र. .१,५७,९००/-(अ र  र कम पये एक लाख स ाव न हजार नऊशे फ ) या 
र कमेचे यांचे बरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत क न बले अदा 
करणेत आलेली 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/६२२/२०१७  
दनांक - २३/०२/२०१७ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
      ठेवणेत आलेली आहेत. 
 
 
 
 


