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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक -  नस/८/का व/१०२०/२०१४ 

दनांक - ०३/०७/२०१४ 
 

ित, 
 

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

 
 

   वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
           दनांक - ०८/०७/२०१४ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

दनांक ०८/०७/२०१४ 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,ू 

 
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 - १२२ 
 

दनांक - ०८/०७/२०१४        वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक ०८/०७/२०१४ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
 

 

वषय मांक-१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .२०/२०-२०१३/१४ मधील अ. .११ 
अ वये, वॉड .५९, सांगवी, नवी सांगवी टाक चे वतरण यव थेत सुधारणा 
करणेसाठ  डझाईन करणे व डझाईननुसार नवीन पाईप लाईन पुर वणे व टाकणे 
कामी मे.छोटेलाल चौहान (िन.र. .४२,०१,२०४/- [अ र  र. .बेचाळ स लाख एक 
हजार दोनशे चार] पे ा १५.०१ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२२/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, 
भाग .५७ पंपळेगुरव एच.ड .एफ.सी. बँक ते कृ णा चौकापयत ड .पी. र या या 

कडेने व कवडेनगर, वनायकनगर भागात पावसाळ  पा यासाठ  पाईप टाकणेकामी 
मे.सोहम एंटर ायजेस (िन.र. .३५,०१,४०१/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार 
चारशे एक) पे ा ४०.९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
२१,६९,४८६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 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 करणे. 

 

वषय मांक-३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे तालेरा णालयात खाली नमुद के या माणे 
सी.एम.ओ. हे पद दरमहा एक त मानधनावर हंगामी प दतीने ता पुर या व पात 
६ म हनेचे कालावधीसाठ  Walk in   interview प दतीने भरणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

  

अ.  पदनाम णालय पदसं या 
दरमहा 
एक त 
मानधन 

शै णक अहता व 
अनुभव 

१ सी एम ओ 
तालेरा (आय.सी.यु., 
तातड क वभाग, वॉड) ४ ४५०००/- 

मा यता ा  
व ापीठाकड ल 

एम.बी.बी.एस.उ ीण, 

कामाचा अनुभव 
आव यक 
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वषय मांक-४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .२०/२०-२०१३/१४ मधील अ. .१२ 
अ वये, जल े  .ड/१२ पंपळेगुरव न याने वकिसत होणा-या भागात ड .पी. 
र यातील पाईपलाईन िश ट करणे व नवीन पाईपलाईन टाकणेकामी मे.छोटेलाल 
चौहान (िन.र. .४२,०१,५६६/- [अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार पाचशे सहास ] 
पे ा १५.०१ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय मांक-५) म.न.पा. या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .१ 
अ वये, वॉड .२९ गणेशनगर झोपडप ट म ये जूने शौचालय पाडून न वन 
व छतागृह बांधणेकामी मे.िस द क  लंबीग अँ ड ेनेज िस हल कॉ टर 

(िन.र. .३५,५०,१००/- (अ र  र. . प तीस लाख प नास हजार शंभर) पे ा १५.१० 
% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३०,१४,०३५/- पयत काम क न 
घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा ु
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  शत  माणे 
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 करणेू . 

वषय मांक-६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे सन २०१२-२०१३ या आिथक  वषातील 
ताळेबंदप क (Balance Sheet), " थावर मालम ा र ज टर" (Fixed Assets 

Register) व चालू कामे असलेले " थावर मालम ा र ज टर" W.I.P. तयार  
करणसेाठ  मे.सितश नगरे अ ड असोिशएटस चाटड अकांऊ टट, मुंबई - ४०० ०६४ 
यांचे लघु म दर ताळेबंद (Balance Sheet) र. .४,००,०००/-, 
" थावर मालम ा र ज टर" (Fixed Assets Register) र. .२,५०,०००/- व चालू 
कामे असलेले " थावर मालम ा र ज टर" W.I.P. र. .३,००,०००/- एकूण र. . 
९,५०,०००/- (अ र  र. . नऊ लाख प नास हजार) चे दर ा  झालेले अस याने 
यांचेशी करारनामा क न सदरचे दरास व येणारे खचास मा यता देणे बाबत वचार 

करण.े  

वषय मांक-७) मनपा या शासक य इमारतीमधील उ ाहक .१ ते ४ या चार िल टचे सन २०१४-
१५ साठ  वाष क देखभाल द तीचे काम उ पाद त कंपनी मेु .ओट स इले हेटर कंपनी 
इंड या िल. यांचेकडुन िन वदा न माग वता थेट प तीने पंरतु रतसर करारनामा 
क न क न घेणेस व यापोट  येणारा खच र. .५,४७,७२५/- (अ र  र. .पाच 
लाख स ेचाळ स हजार सातशे पंचवीस) ा  झाले या कोटेशननुसार मे.ओट स 
इले हेटर कंपनी इंड या िल. यांस आगाऊ अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

वषय मांक-८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .9/2013/2014 मधील अ. .२० 
अ वये, . .२१ मधील उ ोगनगर प रसरातील र यावर ल गंजलेले खांब बदलून 
दवाब ी यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी मे.यश इले ोलाईन (िन.र. . 
११,२२,७८५/- [अ र  र. .अकरा लाख बावीस हजार सातशे पं याऐंशी] पे ा २.२५% 
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कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक-९) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .9/2013/2014 मधील अ. .1 

अ वये, . .२३ केशवनगर प रसरातील र यावर ल दवाब ीचे नुतनीकरण करणे 
कामी मे.अबान इले क व स (िन.र. .११,२४,५७३/- [अ र  र. . अकरा लाख 
चोवीस हजार पाचशे याह र] पे ा २६.८४९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक-१०) तावा सोबत या प  अ म ये नमुद त  वै क य अिधकार  व वै क य अिधकार  
यांना यावेळ  अदा करणेत येत असले या मानधनावर दनांक २०/०६/२०१४ ते 
१९/०७/२०१४ या कालावधीसाठ  देणेत आले या मुदतवाढ स काय र मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय मांक-११) मनपा या पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV/६/२०१३-१४ मधील 
अ. .१ अ वये, मैलाशु द करण क प केिमक स खरेद  अंतगत पॉली ईले ोलाईट 
पुरवणेकामी मे.रंगरसायन (िन.र. .२२,६६,२१२/- [अ र  र. .बावीस लाख सहास  
हजार दोनशे बारा] पे ा र. .४११/- ित क. .ॅ (०.७१ % कमी) या दराने 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय मांक-१२) मनपा या पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV/४/२०१३-१४ अ वये, 
मोशी कचरा डेपो येथे दररोज येणा-या कच-यावर बायोलॉजीकल ओडर कं ोलर 

या करणे क रता दग धीनाशक पुरवणे व ु फवारणे या कामासाठ  मे. तु 
बायोिस टम, पुणे यांचेकडून र. .१,९४५/- ती िलटर दराने या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक-१३) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२५/२०१३-१४ मधील अ. .५ अ वये, 
भाग .४० खराळवाड  मधील र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 

मे.अजवानी इ ा चर ा.िल. (िन.र. .४०,४०,३८१/- (अ र  र. .चाळ स लाख 
चाळ स हजार तीनशे ए याऐंशी) पे ा सुधार त दर ४.५५ % जा त)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .४२,२४,२१८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट माणे डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक 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 करणे. 

वषय मांक-१४) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२५/२०१३-१४ मधील अ. .१८ अ वये, 
. .४१ गांधीनगर मधील र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 

मे.एच.सी. कटार या (िन.र. .४१,९६,९८८/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख शहा नव 
हजार नऊशे अ याऐंशी) पे ा सुधार त दर ४.६०% जा त)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
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मंजुर दराने  र. .४३,९०,०४९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट माणे 
डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 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 करणे. 

वषय मांक-१५) महानगरपािलके या सन २०१४ -१५ चे अंदाजप काम ये भाग .३१ दघी येथील 
कामांसाठ  खाली नमूद के या माणे तरतूद वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

अ.  कामाचे नाव लेखािशष पान . सन २०१४-१५ 
ची तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद 

सुधा रत 
अंदाजप क 
१४-१५ 

१ 

. .३१ दघी 
येथील पुणे - 
आळंद  र या या 
पूवकड ल भागात 
डांबर करण करणे. 

डांबर  र ते ४२५/३४ १५३०००० २५००००० ० ४०३०००० 

२ 

. . ३१ दघी 
येथील पुणे - 
आळंद  र या या 
प मेकड ल भागात 
डांबर करण करणे. 

डांबर  र ते ४२५/३५ ११३५००० २५००००० ० ३६३५००० 

३ 

. . ३१ दघी येथे 
आदशनगर व 
ठकाणी डांबर करण 
करणे. 

डांबर  र ते ४२५/३६ १२५०००० २५००००० ० ३७५०००० 

४ 

. . ३१ दघी येथे 
व वध ठकाणी 
डांबर करण करणे. 

डांबर  र ते ४२५/३७ ११३५००० २५००००० ० ३६३५००० 

५ 
महापौर वकास 
िनधी 

वशेष 
योजना ४८/१८ २००००००० ० १००००००० १००००००० 

        एकुण    २५०५०००० १००००००० १००००००० २५०५०००० 

  

वषय मांक-१६) पंपर -िचंचवड मनपाचे www.pcmcindia.gov.in संकेत थळ (वेबसाईट) VDS Server 

वर Host करणे व याचे Security करणे कामासाठ  मे.बालासाई नेट ा.िल. यांना 
Virtual Dedicated Server, RAM 1 GB, Disk Space SAN 50 GB, Bandwidth 
100 GB/month,IP 1. India based  या कामकाजाकर ता र. . ३६,०००/- + 
External Managed NAS Backup  ( वेबसाईटचा पुणपणे Backup क रता ) 
र. .९,०००/- + आ ण WH-SCAN-SENT  या Package चे र ज ेशनक रता 
र. .९,०००/- असे एकूण र. . ५४,०००/- + Service Tax 12.36%  र. . ६,६७४/- 
असे एकूण र. .६०,६७४/- अिधक Excess Bandwidth Charges ितमहा १००GB 

पयत Tariff Plan  म ये उपल ध असुन या यित र  होणा-या जादा येक 
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२५GB साठ  र. .३०००/- अिधक कर या माणे पुढ ल ६ म हने कालावधीसाठ  
य  होणा-या खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय मांक-१७) मनपाचे यशवंतराव च हाण णालय व दवाखाने कर ता सन २०१४-१५ कर ता 
क टा कापड व ड टर खरेद  करणेकामी तावात नमुद माणे एकूण 
र. .६६,०००/- एवढा खच येणार आहे. सदरची खरेद  Handicap center िचचंवड 
यांचेकडून करानामा क न थेट प दतीने महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ 
चे कलम ७३ करण ५ मधील २ (२) नुसार उ  सा ह य खरेद  करणेकामी व 
येणा-या र. .६६,०००/- (अ र  र.  सहास  हजार फ ) खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय मांक-१८) आषाढ वार  पालखी सोहळा २०१४ कर ता महानगरपािलके या वतीने जगतगु  संत 

तुकाराम महाराज व संत े  ाने र महाराज पालखी सोहळा २०१४ मधील दंड  
मुखांना व मा यवरांना वाटप केलेले मृितिच ह खरेद  केले या पुरवठादार 

मे.आ हाट आट टु डओ याचेंकडून थेट प दतीने मंजुर पेिस फकेशन व मंजुर 
दराने आणखी ५० नग समुह िश प खरेद  करणेकामी महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम १९४९ चे कलम ७३ करण ५ मधील २ (२) नुसार ५० नग 
समुहिश प खरेद कामी येणा-या र.  १,९०,०००/- खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 
 
 

            
           नगरसिचव 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
        पंपर  - ४११ ०१८ 
 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
पंपर -  ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/१०२०/२०१४ 

दनांक - ०३/०७/२०१४ 
 
 
 

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

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


