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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय, 
मांक-नस/८/का व/४८५/२०१३ 
दनांक-  २५/०४/२०१३ 

 
ित, 

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

 
वषय- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
 दनांक  ३०/४/२०१३ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 
महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
मंगळवार, दनांक ३०/४/२०१३ 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 रहाव,े ह  वनंती. 

 
 

 
आपला व ास,ू 

 
 

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-५८ 
दनांक- ३०.४.२०१३         वेळ-  दपार  ु ३.00 वाजता 

 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
मंगळवार, दनांक  ३०/४/२०१३ रोजी दपार  ु ३.00 वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. 
सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

दनांक २३/४/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक-५७) 
सभावृ ांत कायम करण.े 

 

वषय मांक- १) मनपा या यशवंतराव  च हाण मृती णालया या इमारती मधील 
कॉर डॉर (कॉर डॉर, इनडोअर, संडास, बाथ म, मुता-या), अंतगत व 
बाहय प रसराची दैनं दन साफसफाई व व छता करणेकामी स या 
काम कर त असले या मे.बी. ह .जी.इं डया िल, यांनाच (पुव या 
झाले या करारना यास अिधन राहनू ) न वन ई-िन वदेची संपूण 
कायवाह  होवून कामाचा आदेश देईपयत लागणारे अंदाजे तीन 
म ह याचे कालावधी कर ता मुदतवाढ देणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करण.े  
( दनांक ३०/४/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय मांक- २) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .१५/२०१२-१३ मधील 
अ. .५ अ वय,े ब भागा अंतगत मनपा भवन उप वभागातील 
सव झोपडप ट म ये दवाब ी यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी 
मे.िनशांत इले क स (िन.र. .४६,८७,८००/- [र. .सेहेचाळ स 
लाख स याऐंशी हजार आठश]े पे ा ४१.१५ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करण.े 

 

वषय मांक- ३) वाय.सी.एम.हॉ पीटल येथील िल स चे वा षक देखभाल द ती ु
(सन २०१३-१४) म.ेओट स इले हेटर कंपनी (इं) िलिमटेड या 
उ पादक कंपनीकडून थेट प दतीने करारनामा क न, करवून घेणेस 
व याकामी येणारा खच र. .७,१८,७०१/- (र. .सात लाख अठरा 
हजार सातशे एक) पैक  र. . ३,५९,३५०/- मे.ओट स इले हेटर 
कंपनी (इं) िलिमटेड यांस आगावू अदा करणेस व उव रत खच 
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र. .३,५९,३५१/- काम पुण झालेनंतर अदा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक- ४) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .७/२०१२-१३ मधील 
अ. .१ अ वय,े सांगवी मैलाशु द करण क ांतगत सांगवी मुळानगर 
येथे पंप हाऊस या मोक या जागेत रटेिनंग वॉल व िसमािभंत 
बांधणेकामी म.े ी साईकृपा क शन (िन.र. .९२,६३,८७६/- 
[र. . या णव लाख ेस  हजार आठशे शहा र] पे ा १४.५४ % 
कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदारा बरोबर कामाचा 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक- ५) मनपा या काय े ातील मशानभूमींम ये तीन वष कालावधीसाठ  
काळजीवाहक नेमणेकामी िस द केले या ई-िन. .१२/१२-१३ 
मधील िन वदेतील अट .११ अ वये इ छुक असले या १)अहले 
सु नतवल जमात कुरेशी म जद २)संयु  ती महासंघ ३) पंपर  
िचंचवड मु लम वेलफेअर अ ड क तान ईदगाह किमट . या ३ 
धमादाय सं थांना कमान वेतन दर र. .९,१८९=९० मधून स हस 
टॅ स, पी.एफ., ई.एस.आय. ची र कम वगळता उवर त र. . 
७,०७९/- ित म हना ित कमचार  माणे व शासक य वमा 
िनधी अंतगत कामगाराचा वमा उतर वणेचा खच अदा क न ित 
दफनभूमीसाठ  ४ काळजीवाहक करारनामा क न नेमणेस व 
याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक- ६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ 
मधील अ. .२९ अ वय,े स.े .२३ िनगड  येथील जलशु द करण 
क ातील लोर नेटस व लोर न हाऊसची यापक देखभाल 
द तीची कामे करणेकामी मेु .अचला इं जिनअर ंग अँ ड 
इले ॉिन स (िन.र. .९,२७,८०४/- [र. .नऊ लाख स ावीस हजार 
आठश े चार] पे ा ०.१५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 

वषय मांक- ७) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३  
मधील अ. .१५ अ वय,े भाग .३४ गांधीनगर झोपडप ट म ये 
२६ िस सचे दमुजली शौचालय बांधणेकामी म.ेबी.एम.शे ट  
(िन.र. .३२,६४,७५९/- [र. .ब ीस लाख चौस  हजार सातशे 
एकोणसाठ] पे ा २२.५० % जा त) ) या ठेकेदाराकडुन िन वदा दर 
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मंजुर दराने र. .३९,९९,३३०/- पयत काम क न घे यास तसेच 
िन वदा अट माणे िसमट, लोखंड या मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा ू करारनामा क न घेणसे 
मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक- ८) शासन िनणय .ड पीआर/२०११/ . .४९९/२०११ शासन १, 
मं ालय, मुंबई ४०००३२ द.२९/५/२०१२ नुसार ह द थान ु
अँ ट बायो ट स िल.पुणे या क शासना या अंगीकृत कंपनीकडून 
थेट प दतीने १) Inj.Ampicilin IP 500 mg = 5000 हायल २) Cap. 

Cephalexin IP 500 mg = 10000 Cap. ३) Tab. Ciprofloxacin IP 

500 mg + Tinidazole IP 600 mg = 25000 Tab औषधे खरेद  
करणेकामी एकूण र. .१,३४,८९९/- (र. .एक लाख चौतीस हजार 
आठशे न वा णव) रकमेचे आदेश िनगिमत करणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- ९) थाप य वभागासाठ या इतर खच अ ीम धन मंजुर 
र. .१,०००/- म ये वाढ क न १०,०००/- (र. .दहा हजार फ ) 
कर यास व खरेद या बीलाची मयादा र. .५००/- ऐवजी 
र. .१,०००/- कर यास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक- १०) ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) 
अ वये लेखाप र ण वभागातील द.११.३.२०१३ ते १७.३.२०१३ 
अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी . 
मुलेप/१/का व/३०/२०१३ द.२५.४.१३ अ वये पाठ वलेला सा ा हक 
लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- ११) ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) 
अ वये लेखाप र ण वभागातील द.१८.३.२०१३ ते २४.३.२०१३ 
अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी . 
मुलेप/१/का व/३१/२०१३ द.२५.४.१३ अ वये पाठ वलेला सा ा हक 
लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- १२) ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) 
अ वये लेखाप र ण वभागातील द.२५.३.२०१३ ते ३१.३.२०१३ 
अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी . 
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मुलेप/१/का व/३२/२०१३ द.२५.४.१३ अ वये पाठ वलेला सा ा हक 
लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- १३) ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) 
अ वये लेखाप र ण वभागातील द.१.४.२०१३ ते ७.४.२०१३ अखेर 
संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी . 
मुलेप/१/का व/३३/२०१३ द.२५.४.१३ अ वये पाठ वलेला सा ा हक 
लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- १४) मनपा या मालम ेचे वेबबेस प दतीने Google Earth इमेजचा वापर 
क न Geo Tagging क न संगणक णाली वकसीत करणेसाठ  
Tech 9 Services यांचे दर सव करांसह असून यांचे दर सवात 
कमी असून यांनी ३० % र कमेची आगाऊ मागणी केलेली आहे. 
Tech 9 Services यांचेकडून सदरचे कामासाठ  र. .१,९४,०००/- 
(र. .एक लाख चौ-यां णव हजार) इतका खच अपे त असून 
सदरचे काम करारनामा न करता क न यावयाचे असलेने 
याकामास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक- १५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१२-१३ मधील 
अ. .१४ अ वय,े वॉड .९२ सांगवी गावठाण भागातील र याचे 
तसेच पवारनगर ते ढोरेनगर येथील वकास आराख यातील 
र याचे डांबर करण करणेकामी म.ेएच.सी.कटार या (िन.र. . 
२३,९०,२८९/- [र. .तेवीस लाख न वद हजार दोनशे एकोणन वद] 
पे ा १७.६० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
२०,६८,०७८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
बाजारभावानुसार 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 ू
याचेंबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करण.े 
 

वषय मांक- १६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१२-१३ मधील 
अ. .६ अ वय,े काळेवाड  वॉड .७८ योितबा कॉलनी, कालीका 
मं दर, प रसरात हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .२३,१५,३१६/- [र. .तेवीस लाख पंधरा 
हजार तीनशे सोळा] पे ा १७.६० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .२०,०३,२११/- पयत काम क न घेणेस 
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तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभावानुसार 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 करण.े 

 

वषय मांक- १७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील 
अ. .४४ अ वय,े वॉड .८१ मधील पंपर  पुलापासून साई 
इन ले ह पयत १८ मी.ड .पी. र याचे कडेने फुटपाथ करणेकामी 
मे.सोहम एंटर ायजेस (िन.र. .२३,३१,९०७/- [र. .तेवीस लाख 
एकतीस हजार नऊशे सात] पे ा २२.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१८,८५,५९२/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभावानुसार 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 करण.े 

 

वषय मांक- १८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील 
अ. .४७ अ वय,े भाग .९३ सोनवणे हॉ पीटल व भागातील 
थाप य वषयक द तीची कामे करणेकामी मेु .ए.आर.नायडू 

(िन.र. .१८,६७,४१४/- [र. .अठरा लाख सदस  हजार चारशेु  
चौदा] पे ा २७.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१३,४४,७२५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माणे बाजारभावानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 

दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे ू
अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- १९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील 
अ. .६६ अ वय,े भाग .९२ सांगवी येथील ढोरे ग ली .१ 
प रसराम ये थाप य वषयक द तीची कामे करणेकामी ु
मे.ए.आर.नायडू (िन.र. .१८,६७,४१४/- [र. .अठरा लाख सदस  ु
हजार चारशे चौदा] पे ा २८.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .१३,२६,०५१/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट  माणे बाजारभावानुसार मटे रयल या िनधा रत 
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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 करण.े 

 

 

वषय मांक- २०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१२-१३ मधील 
अ. .८ अ वय,े भाग .९७ पंपळेगुरव भागातील र ते हॉटिम स 
प दतीने डांबर करण करणेकामी म.ेएच.सी.कटार या (िन.र. . 
२१,४७,५२६/- [र. .एकवीस लाख स ेचाळ स हजार पाचशे 
स वीस] पे ा १७.६० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१८,५८,०३९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा 
अट  माणे बाजारभावानुसार 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 घेणेतू  आला अस याने 
याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- २१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील 
अ. .८२ अ वय,े भाग .४८ (जुना वॉड .७६) मधील 
ठक ठकाणी ड .पी.व नॉन ड .पी. रोड या कडेने फुटपाथ करणेकामी 
मे.साई भा क शन (िन.र. .४०,५४,१५५/- [र. .चाळ स लाख 
चोप न हजार एकशे पंचाव ण] पे ा २७.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३४,०५,९१६/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या 
तीनह  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 घेणसे मा यता देणेबाबत वचार 

करण.े 
 

 

वषय मांक- २२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील 
अ. .९५ अ वय,े इं ायणीनगर येिथल संत ाने र डा संकुल 
मधील थाप य वषयक कामे करणेकामी म.े ीकृपा एंटर ायजेस 
(िन.र. .१८,६७,३२५/- [र. .अठरा लाख सदस  हजार ु तीनशे 
पंचवीस] पे ा ९.९० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१७,६६,५८३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
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माणे बाजारभावानुसार 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 करण.े 

    

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव वभाग, 
मांक- नस/८/का व/४८५/२०१३ 

दनांक-  २५/०४/२०१३ 
 

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

कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


