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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर - ४११०१८.नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/६०४/२०१३ 
दनांक - ०७/०६/२०१३ 

 
ित, 

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

 
वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
 दनांक  ११/०६/२०१३ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 
महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
मंगळवार, दनांक ११/०६/२०१३ 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 रहावे, ह  वनंती. 

 
 

 
आपला व ासू, 

 
 

 
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 - ६४ 
 

दनांक - ११/०६/२०१३        वेळ-  दपार  ु ३.00 वाजता 
 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
मंगळवार, दनांक ११/०६/२०१३ रोजी दपार  ु ३.00 वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. 
सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

अ) दनांक ०४/०६/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक - ६३) 
सभावृ ांत कायम करणे. 

 

वषय .१) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .५/१८/२०१२-१३ मधील 
अ. .१८ अ वये, मशुके व उदंचनगृहे या ठकाणी आव यकतेनुसार इनलेट 
चबरक रता मेकॅिनकल न बस वणेकामी मे.एस.एस.बी.इं ज.अँ ड े डंग 
कं.(िन.र. .४५,७०,५६४/- [र. . पंचेचाळ स लाख स र हजार पाचशे 
चौस ] पे ा २५.०० % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराकडून 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

            ( दनांक ११/६/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .२) थाप य ब भाग/मु यालय या वभागातील भाग .१८ कवळे मधील 
कामांचे सन २०१३-१४ चे अंदाजप कातील उपल ध तरतुद  म ये तावात 
नमुद के या माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 (र. .५५,००,०००/- वाढ/घट) 
            ( दनांक ११/६/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१२-१३ मधील अ. .१९ 

अ वये, थेरगांव वॉड .८३ म ये स.नं.९ येथे क प वषयक कामे 
करणेकामी मे.िशवकुमार क शन (िन.र. . ४६,४३,७१६/- 
[र. .शेहेचाळ स लाख ेचाळ स हजार सातशे सोळा] पे ा २०.०९ % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . ३८,९६,३३३/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
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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. 

            ( दनांक ११/६/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .४) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स अ वये, िचखली नसर  या 

ठकाणी मनपा ने पुर वले या १० x १६ व ५ x ७ पश या म ये शेडम ये 
माती भ न ५० ते १०० मीटर असणा-या बेडम ये यव थत लावुन 
देणेकामी मे. यांका ए टंर ायजेस (िन.र. .७,०७,१७६/- [र. .सात लाख 
सात हजार एकशे शहा र] पे ा १८.६६ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

            ( दनांक ११/६/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .५) मनपाचे गणवेशदेय कमचा-यांसाठ  हवाळ  साधने खरेद कामी ई.िन. ं . 

२४/२०१२-१३ अ वये लघुतम दराचे िन वदाकार मे.दामोदर तो णीवाल यांचे 
बाब ं .१,२,३ बाबी सा ह याचे दर एकुण र. .८,५९,७००/- मे. युबली 
ए टर ायजेस यांचे बाब ं . ६,७ बाबी सा ह याचे एकुण र. .२,२८,२६०/-, 
मे.यमुनानगर म हला आघाड  यांचे बाब .४,५,८ बाबी सा ह याच े दर 
एकुण र. . २,३७,३९०/- असे एकुण र. .१३,२५,३५०/- सवात लघु म 
असून अंदाजप क य दर एकूण र. .१५,१५,०१४/- पे ा १२.५२% ने कमी 
अस याने पुरवठा आदेश िनगत केला असुन महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम १९४९ मधील कलम ७३ (ड) नुसार अवलोकन करणे. 

 
वषय .६)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ातील अनिधकृत बांधकामे/ 

अित मणे व द कारवाई करणा-या पथका या संर णासाठ  पोिलस 
पथक नेमलेले आहे.  सदर पथकात पोिलस  अिधकार / पोिलस कमचार  
कायरत आहेत.  अ पर पोिलस आयु  ( शासन) यांनी या याकड ल 
द.२९/४/२०१३ चे प ा वये माहे जाने-२०१३ ते माहे मे-२०१३ अखेर र. . 
३३,९६,५१७/- इत या र कमेची मागणी केलेली आहे.  याम ये वेतन, भ े 
व िनवृ ी अंशदान इ याद ंचा समावेश आहे.  पोिलस संर ण वेतनापोट  
माहे जाने २०१३ ते माहे मे २०१३ अखेर र. . ३३,९६,५१७/- इतक  र कम 
पोिलस आयु  कायालयास अदा करणे आव यक आहे सदर वषयास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .७) पंपर  िचंचवड मनपा या काय े ातील िनगड  दफनभूमीम ये तीन वष  
कालावधीसाठ  मे.संत गाडगेबाबा वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था 
मया दत यांची ई-िनवीदा .१२/२०१२-१३ मधील ा  लघु म दर 
र. .३०९/- ित कमचार  ित ८ तास या दराने ४ काळजीवाहक 
करारनामा क न नेमणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय .८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .११/२०१२-१३ मधील  
अ. .१५ अ वये, भोसर  . .३४ ग हाणे व ती मधील अंतगत भागातील  
र यांवर ल काश यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी मे.आर.एन. 
ए टर ायजेस (िन.र. .२०,८१,०६१/- [र. .वीस लाख ए याऐंशी हजार 
एकस  फ ] पे ा २७.००% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय .९) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .११/२०१२-१३ मधील  
अ. .१३ अ वये, . .६२ अंतगत नािशक फाटा ते कंुदननगर न वन तयार 
होणा-या रोडवर दवाब ीची यव था करणेकामी मे.आर.एन. ए टर ायजेस 
(िन.र. .२२,९२,२२७/- [र. .बावीस लाख या णव हजार दोनशे स ावीस] 
पे ा २४.३०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 
 

वषय .१०) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .११/२०१२-१३ मधील  
अ. .१४ अ वये, भोसर  . .३२ सँड वक कॉलनी मधील अंतगत 
र यावर ल काश यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी मे.आर.एन. 
ए टर ायजेस िन.र. .२०,९४,४८७/- [र. .वीस लाख चौ-या णव हजार 
चारशे स यांशी] पे ा ३३.३०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय .११) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .११/२०१२-१३ मधील  
अ. .३ अ वये, मोशी . .६ मधील न याने तयार झाले या र यांवर  
काश यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी मे.आर.एन.ए टर ायजेस 

(िन.र. .२३,८०,९५२/- [र. .तेवीस लाख ऐंशी हजार नऊशे बाव न] पे ा 
३३.३०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .१२) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .११/२०१२-१३ मधील  
अ. .१६ अ वये, भोसर  . .३० च पाणी वसाहत मधील नुतनीकरण  
अंतगत र यावर ल काश यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी मे.आर.एन. 
ए टर ायजेस (िन.र. .१९,७१,७६६/- [र. .एकोणीस लाख ए काह र हजार 
सातशे सहास ] पे ा २९.१०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
काम क न घेणेस तसेच या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा ू
क न कामाचा आदेश देणेत आला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
 

वषय .१३) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .११/२०१२-१३ मधील  
अ. .१३ अ वये, भोसर  . .३३ गवळ नगर प रसरातील अंतगत 
भागातील र यावर ल यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी म.ेकमलचं  
इले क स िन.र. .१९,२४,२९२/- [र. .एकोणीस लाख चोवीस हजार 
दोनशे या णव] पे ा २७.५०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने काम क न घेणेस तसेच या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर ू
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला असलेने याचे अवलोकन 
करणे. 

 
 

वषय .१४) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .११/२०१२-१३ मधील  
अ. .२२ अ वये, दघी उप वभागातील मनपा शाळा, जकातनाके यांचे 
व ुतीकरण करणे व नुतनीकरण करणेकामी मे. पल मी इले क स 
िन.र. .१६,१५,०१९/- [र. .सोळा लाख पंधरा हजार एकोणीस] पे ा 
३६.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने काम क न घेणेस 
तसेच या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर ू करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
 

वषय .१५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .११/२०१२-१३ मधील  
अ. .२३ अ वये,मोशी उप वभागांतगत मनपा इमारती शाळा, जकातनाके 
यांचे व ुतीकरण करणे व नुतनीकरण करणेकामी मे. पल मी 
इले क स िन.र. .१६,१५,०१९/- [र. .सोळा लाख पंधरा हजार एकोणीस] 
पे ा ३६.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने काम क न 
घेणेस तसेच या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर ू करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला असलेने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .१६) मे.रोटर  लब ऑफ पंपर -िचंचवड (शहरातील ६ शाखा) यांना तावातील 
६ जागा ( येक ठकाणी सुमारे ५०० चौ.फुट) ३० वष कालावधीसाठ  
र. .१/- ित म हना नाममा  भा याने व या जागांवर ल जा हरात ह कांचे 
मोबद यात वखचाने “पैसे ा व वापरा” त वावर म हला व पु षांकर ता 
सावजिनक व छतागृह उभारणीसाठ  उपल ध क न दे यास व यांचेशी 
याबाबत करार (Memorandam of Understanding) करणेस “महारा  महापािलका 
अिधिनयम” कलम ७९ नुसार मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१७) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) अ वये 

लेखाप र ण वभागातील द.६.५.२०१३ ते १२.५.२०१३ अखेर संपणा-या 
आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी . मुलेप/१/का व/४४/२०१३ 
द.२८.५.२०१३ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 
अहवाल अवलोकन करणे. 

 

वषय .१८) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) अ वये 
लेखाप र ण वभागातील द.१३.५.२०१३ ते १९.५.२०१३ अखेर संपणा-या 
आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी . मुलेप/१/का व/४५/२०१३ 
द.२८.५.२०१३ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 
अहवाल अवलोकन करणे. 

 

वषय .१९) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) अ वये 
लेखाप र ण वभागातील द.२०.५.२०१३ ते २६.५.२०१३ अखेर संपणा-या 
आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी . मुलेप/१/का व/४६/२०१३ 
द.२८.५.२०१३ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 
अहवाल अवलोकन करणे. 

 

वषय .२०) १ ए ल २०१३ पासून थािनक सं था कर लागू केला अस यामुळे जकात 
वसुली बंद करणेत आलेली आहे. बंद जकात ना यावर ल वापरात 
नसले या एकूण १२ ितजो-या नेह नगर येथील गोडावूनम ये जमा करणे 
आव यक अस याने ितजो-या उचल यासारखी कामे करणा-या 
यावसाियकांकडून सम  दर माग वले असता मे.बी.एन.थरकुडे यांनी दलेले 
ितनग र. .३,७८६/- हे लघु म अस याने करारनामा न करता थेट 

प तीने यांचेकडून काम क न घेणेत आलेले आहे.  याकामी झाले या 
एकूण र. .४५,४३२/- चे खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.      
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वषय .२१) मनपा या पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .५/१/२०१२-१३ 
मधील अ. .१८ अ वये, मोशी कचरा डेपो येथे आराख यानुसार उव रत र ते 
तयार करणेकामी म.े ह .एम. मातेरे इ ा चर (इं) ा.िल. 
(िन.र. .१,८२,५५,७३९/- [र. .एक कोट  याऐंशी लाख पंचाव न हजार 
सातशे एकोणचाळ स] पे ा १५.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने 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 ू कामाचे आदेश 
देणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय .२२) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .१७/२०१२-१३ मधील अ. .२ अ वये, 
मनपाचे जलशु करण क  से टर २३ येथील पं पंग मिशनर चे व वजयसंच 
मांडणीचे वा षक देखभाल द तीचे काम ु करणेकामी मे. लोमॅक इं जिनअर ग 
काप रेशन (िन.र. .४४,२५,०३७/- [र. .च वेचाळ स लाख पंचवीस हजार 
सदोतीस] पे ा २४.३०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .२३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१२-१३ मधील अ. .१० 
अ वये, वॉड .८५ थेरगाव गावठाण र ता ते मोरया मंगल कायालय पयतचा 
र ता डांबर करण करणेकामी म.ेएच.सी.कटार या (िन.र. .९३,३५,५२०/- 
[र. . या णव लाख प तीस हजार पाचशे वीस] पे ा ११.५०% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८६,७५,०३२/- 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 घेणेू स मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 

वषय .२४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१२-१३ मधील अ. .२१ 
अ वये, वॉड .८५ थेरगाव गावठाण र याचे हॉटिम स प तीने डांबर करण 
करणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .९३,३६,३०९/- [र. . या णव लाख 
छ ीस हजार ितनशे नऊ] पे ा ११.५०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .८६,७५,७६५/- 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 करणे. 
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वषय .२५) संगणक अिधकार  तथा सम वयक JNNURM यांनी मा.महापािलका सभेम ये 
वचारले या जेएनएनयुआरएम अंतगत ांची मा हती देणेसाठ  काढले या 
झेरॉ सचा खच र. .६१००/- (अ र  र. .सहा हजार शंभर फ ) संगणक 
अिधकार  यांना अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .२६) मनपाचे शासन वभागाकड ल तावात नमूद केले माणे †òडिमिन े ट ह 
टाफ कॉलेज ऑफ इं डया है ाबाद यांचेवतीने आयो जत केले या है ाबाद 

येथील िश णास हजर राहणेबाबतचे वमान वासाचे बल येक  
र. .११२५८/- माणे एकूण र. . २२५१६/- अदा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय .२७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील अ. .३१ 
अ वये, वॉड .९० येथील अंतगत र यांचे खड मु माने ं द करण करणेकामी 

तावात नमूद केले माणे मे.अनंत बाळकृ ण ब हरट (िन.र. .१०,२६,२५१/- 
[र. .दहा लाख स वीस हजार दोनशे ए काव न] पे ा १७.५१% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,८८,८८२/- 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 घेणेू त आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय .२८) पंपर  िचंचवड मनपा या व वध णालयांम ये हंगामी प तीने दरमहा 
एक त मानधनावर नेमणुक करणेत आले या, तावात नमुद केलेले   
अ. . १ ते १५ त  वै क य अिधकार /वै क य अिधकार  यांना 
द.४/६/२०१३ ते द.३/१२/२०१३ या ६ म हने कालावधीक रता मुदतवाढ 
देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.      

          
नगरसिचव वभाग, 

           मांक- नस/८/का व/६०४/२०१३ 

           दनांक- ७/०६/२०१३ 
 

           टप- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस)् नगरसिचव  
          कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


