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                                     िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका, 
िपंपरी - ४११०१८नगरसिचव कायार्लय, 
बमांक - नस/८/कािव/ ५०६ /२०१३ 
िदनांक -  ०२/०५/२०१३ 

 
ूित, 
 मा............................................, 
 सदःय, ःथायी सिमती, 
 िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका, 
 िपंपरी - ४११ ०१८.  

 
िवषय - िपंपरी िचचंवड महानगरपािलकेच्या मा.ःथायी सिमतीची सभा 
 िदनांक  ७/०५/२०१३ रोजी आयोिजत केले बाबत.... 

 
महोदय/महोदया, 
 

िपंपरी िचचंवड महानगरपािलकेच्या मा.ःथायी सिमतीची सा ािहक सभा 
मगंळवार, िदनांक ०७/०५/२०१३ रोजी दपारी ु ३.00 वा. महानगरपािलकेच्या ूशासकीय 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचिं पवळे सभागहृात आयोिजत करणेत आली आहे. 
सोबत सभेची कायर्पिऽका जोडली आहे. सभेस आपण उपिःथत रहावे, ही िवनतंी. 

 
 

 
आपला िव ासू, 

 

 
 

ूत- १)  सवर् संबंिधत शाखाूमुख व शाखािधकारी 
 २)  कायार्लयीन नोटीस बोडर् 
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िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका, िपंपरी-४११ ०१८. 
मा.ःथायी सिमती 

कायर्पिऽका बमांक - ५९ 
िदनांक - ०७.०५.२०१३        वेळ -  दपारी ु ३.00 वाजता 

 

 

िपंपरी िचचंवड महानगरपािलकेच्या मा.ःथायी सिमतीची सा ािहक सभा 
मगंळवार, िदनांक ०७/०५/२०१३ रोजी दपारी ु ३.00 वा. महानगरपािलकेच्या ूशासकीय 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचिं पवळे सभागहृात आयोिजत करणेत आली आहे. 
सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

िदनांक ३०/४/२०१३ रोजी झालेल्या सभेचा ( कायर्पिऽका बमांक - ५८ ) 
सभावृ ांत कायम करणे. 

 

िवषय ब.१) मनपाच्या यशवंतराव  चव्हाण ःमतृी रुग्णालयाच्या इमारती मधील कॉरीडॉर 
(कॉरीडॉर, इनडोअर, सडंास, बाथरुम, मतुा-या), अतंगर्त व बाहय पिरसराची 
दैनिंदन साफसफाई व ःवच्छता करणेकामी सध्या काम करीत असलेल्या 
मे.बी.व्ही.जी.इंिडया िल, यांनाच (पुव च्या झालेल्या करारनाम्यास अिधन 
राहनू ) निवन ई-िनिवदेची संपूणर् कायर्वाही होवून कामाचा आदेश देईपयत 
लागणारे अंदाजे तीन मिहन्याचे कालावधी करीता मदुतवाढ देणेस मान्यता 
देणेबाबत िवचार करणे.  

(िदनांक ७/५/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणर्याूमाणे) 
 

िवषय ब.२) मनपाच्या पाणीपुरवठा िवभागाकडील िन.नो.ब.३/७९/२०१२-१३ मधील     
अ.ब.२९ अन्वये, से.ब.२३ िनगडी येथील जलशुध्दीकरण किातील 
क्लोरीनेटसर् व क्लोरीन हाऊसची व्यापक देखभाल दरुःतीची कामे ु
करणेकामी मे.अचला इंिजिनअरींग अँ ड इलेक्शॉिनक्स 
(िन.र.रू.९,२७,८०४/- [र.रू.नऊ लाख स ावीस हजार आठशे चार] पेक्षा 
०.१५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत 
आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

 (िदनांक ७/५/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणर्याूमाणे) 
 

िवषय ब.३) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील अ.ब.८२ 
अन्वये, ूभाग ब.४८ (जुना वॉडर् ब.७६) मधील िठकिठकाणी डी.पी.व नॉन 
डी.पी. रोडच्या कडेने फुटपाथ करणेकामी मे.साईूभा कन्ःशक्शन 
(िन.र.रु.४०,५४,१५५/- [र.रू.चाळीस लाख चोपन्न हजार एकशे पंचाव ण] 
पेक्षा २७.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने ू
र.रू.३४,०५,९१६/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे 
डांबर, िसमट, लोखंड या तीनही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक 
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दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर ू
करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 (िदनांक ७/५/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणर्याूमाणे) 
 

िवषय ब.४) मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील अ.ब.९५ 
अन्वये, इंिायणीनगर येिथल सतं ज्ञाने र िबडा संकुल मधील ःथापत्य 
िवषयक कामे करणेकामी मे.ौीकृपा एंटरूायजेस (िन.र.रु.१८,६७,३२५/- 
[र.रू.अठरा लाख सदस  हजार तीनशे पंचवीसु ] पेक्षा ९.९० % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१७,६६,५८३/- पयत काम करून 
घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे बाजारभावानसुार मटेिरयलच्या िनधार्िरत 
केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन 
राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे ू
अवलोकन करणे. 

 (िदनांक ७/५/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणर्याूमाणे) 
 

िवषय ब.५) मनपाचे िविवध िवभागांसाठी आवँयक सगंणक सटेशनरी सािहत्य 
खरेदीकामी ई-िन.ब.११/३/२०१२-१३ अन्वये लघू म िनिवदाकार 
मे.एम.के.एंटरूायजेस, पुणे यांचे संगणक ःटेशनरी एकूण ११ बाबी 
सािहत्याचे दर एकुण र.रु.७,२०,४१०/-, मे.झमू काम्पटुसर् यांचे सगंणक 
ःटेशनरी सािहत्य एकूण ४ बाबी सािहत्याचे दर एकूण र.रु.१,१६,७९५/- व 
मे.इंद इू न्फोटेक सोल्यशून, भोसरी यांचे सगंणक ःटेशनरी सािहत्य एकूण 
६ बाब सािहत्याचे दर एकूण र.रु. ३,०२,८७०/-, मे.ओअ◌ेसेस 
एंटरूायजेस,िपंपरी,यांचे सगंणक ःटेशनरी सािहत्य एकूण ५ बाबी 
सािहत्याचे दर एकूण र.रु. ६,२४,७५०/-व मे.कॉम्पुलाईन, िपंपरी यांचे 
सगंणक ःटेशनरी एकूण ४ बाबी सािहत्याचे दर एकूण र.रु.१,२९,०५०/- 
असे एकिऽत एकूण र.रु.१८,९३,८७५/- दर िःवकृत करून, करारनामा 
केलेला असल्याने ूःतूतकामी केलेल्या सिंवदेची मािहती अवलोकन करणे. 

 

िवषय ब.६) कै. यशवंतराव चव्हाण ःमतृी रुग्णालयातील एक्स-रे िवभागामध्ये काम 
करणारे कमर्चा-यांचे सरुिक्षततेच्या ीकोनातून रेिडएशन बॅजेस 
तपासणीकामी मे.रेननटेक ूा.िल. िगरगांव मुंबई यांनी सादर केलेले 
अडँव्हान्स िबल र.रु.24,918/- (र.रु.चोवीस हजार नऊशे अठरा) त्यांना 
अदा करावयाचे असलेने सदरचे खचार्स मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय ब.७)मनपाचे िविवध िवभागाकडील कागदपऽे/नःती/नकाशे ःकॅिनगं व  
िडजीटायजेशन करुन जतन करणे कामी ई-िन.ब.३७/२०१२-१३ अन्वये 
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लघू म िनिवदाकार मे.प्युजन वन इन्फो आयटी ूा.िल. यांचे एकूण ४ 
बाबींसाठी पाटर् अ◌े मधील बाब ब.१ चे A4/Legal Size Paper सािहत्याचे दर 
एकूण र.रु.६०,००,०००/-, पाटर् अ◌े मधील बाब ब.२ चे A1/AO Size Paper 

सािहत्याचे दर एकूण र.रु.२,२४,०००/-,पाटर् अ◌े मधील बाब ब.3 चे 
A3/A2 Size Paper सािहत्याचे दर एकूण र.रु.८४,०००/- व पाटर् सी मधील 
Application Software चे सािहत्याचे दर एकूण र.रु.४,००,०००/- असे एकिऽत 
एकूण र.रु.६७,०८,०००/- दर िःवकृत करून करारनामा करणेस व येणा-या 
खचार्स मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय ब.८) अिभलेख कक्षाचे कामकाज करणेसाठी ौी. ूकाश िकसनराव वीर, सेवािनवृ  
नायब तहिसलदार यांना ०६ मिहने कालावधीसाठी दरमहा एकिऽत  
र.रु.१५,०००/- (र.रू.पधंरा हजार) इतक्या मानधनावर िनयु ी कर यास 
मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय ब.९) सध्या खातेिनहाय चौकशीची ूलंिबत ूकरणे िवचारात घेता, ौी.शां.िव.दरेकर 
यांना खातेिनहाय चौकशी अिधकारी या पदावर मदुतवाढ देणे आवँयक 
असलेने शासन िनणर्य िद.२८/१०/२००९ नसुार िवभागीय चौकशी 
ूकरणांमध्ये १ अपचारी गंुतलेला असलेस र.रु.८,०००/- व एकापेक्षा अिधक 
अपचारी गंुतलेले असलेस ूत्येक जादा अपचा-यामागे र.रु. १,०००/- इतका 
मेहनताना अदा करुन (परंतु सदर वाढीव मानधनाची कमाल मयार्दा र.रु. 
१५,०००/- इतकी राहील) िद. २०/०४/२०१३ पासनू पुढील १ वषर् 
कालावधीकरीता मदुतवाढ िमळ यास मान्यता मान्यता देणेबाबत िवचार 
करणे. 

 

िवषय ब.१०) ८ माचर् २०१३ जागितक मिहला िदन कायर्बमासाठी मा.ःथायी सिमती ठराव  
ब.२२८६, िद.२२/२/२०१३ नसुार र.रू.१,६०,०००/- या अदंाजे रकमेस मजुंरी 
िदलेली असून सदर कायर्बमासाठी र.रू. १६,१६०/- एवढा जादा खचर् झालेला 
असल्याने सदर खचार्स काय र मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 
 

िवषय ब.११) मनपाच्या जनतासपंकर्  िवभागामाफर् त िद.११/१०/१२ रोजी मनपा वधार्पन   
िदनािनिम  आयोिजत िविवध कायर्बमांकरीता ूा.रामकृंण मोरे ूेक्षागहृ 
भा याने घे यात आले होते. याकामी र.रू.१२,१९१/- (र.रू. बारा हजार एकशे 
एक्या णव) इतका खचर् झालेला असल्याने काय र मान्यता देणेबाबत िवचार 
करणे. 
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िवषय ब.१२) डॉ.अमोल अिवनाश डंबरेु , यांना ऑन्को सजर्न या पदावर मानसेवीतज्ञ 

           म्हणनु सहा मिहने कालावधीसाठी वायसीएम रुग्णालयात ूितमहा  
           र.रु.१,०००/- एकिऽत मानधनावर िनयु ीकामी मान्यता देणेबाबत िवचार  
           करणे. 

 

िवषय ब.१३) डॉ. िदपा िदलीप कंधारे यांना नेऽरोग तज्ञ या पदावर आदेशाचे िदनांका  
     पासनु ६ मिहने या कालावधीकिरता ूित महा र.रु.५०,०००/- एकिऽत 

           मानधनावर तालेरा रुग्णालयात नेमणुक देणेकामी मान्यता देणेबाबत िवचार  
           करणे. 

िवषय ब.१४) आनदं मेिडकल फौंडेशनचे निसग इिन्ःटटयटु या सःंथेबरोबर निसग 
कोसर्साठी १ वषार्साठी करारनामा करणेस व सःंथेकडन वायसीएमएच ू
रुग्णालय व भोसरी रुग्णालय या दोन रुग्णालयांसाठी र.रु.५,०००/- 
ूत्येकी असे एकूण र.रु १०,०००/- अनामत जमा करणेस व 
आर.ए.एन.एम. चे ४० िव ा यासाठी व आर.जी.एन.एम. चे २० 
िव ा यासाठी अशा एकूण ६० बेडस साठी ूितिदन ूितखाट र.रु.१०/- 
आकारणेस मान्यात देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय ब.१५) महारा  महापौर पिरषदेची वािषर्क वगर्णी र.रु.२०,०००/- ( अक्षरी र.रु. वीस 
हजार फ  ) महारा  महापौर पिरषद यांना अदा करणेस मान्यता 
देणेबाबत िवचार करणे. 

 

       
 
 

 

िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका 
िपंपरी १८. नगरसिचव कायार्लय 

बमांक : नस/८/कािव/४८५/२०१३ 
िदनांक - २५/०४/२०१३ 
 

िटप - ूःतुत कायर्पिऽकेवरील िवषयांची िवषयपऽे (डॉकेटस)् नगरसिचव कायार्लयात 

      वाचणेसाठी ठेवणेत आलेली आहेत. 


