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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय, 
मांक -  नस/८/का व/११४६/२०१३ 

दनांक -  १८/१०/२०१३ 
 

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

 

वषय- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
 दनांक  २२/१०/२०१३ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 

महोदय/महोदया, 
 

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

२२/१०/२०१३ 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,ू 
 
 

 
 
 

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 - ८३ 
दनांक - २२/१०/२०१३         वेळ - सकाळ  ११.00 वाजता 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक २२/१०/२०१३ रोजी सकाळ  ११.00 वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

अ) दनांक ८/१०/२०१३ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक - ८१ )  

   सभावृ ांत कायम करणे. 
ब) दनांक १५/१०/२०१ ३ व १७/१०/२०१३ रोजी झाले या सभेचा  

( कायप का मांक - ८२ ) सभावृ ांत कायम करणे. 
 

वषय .१)  महानगरपािलके या  जलशु दकरण  क  येथील व वध कामांचे या आिथक वषा या 
             अंदाजप कातील पंपर   िचंचवड  शहरासाठ   तळवडे/िचखली येथील नवीन १०० द.ल.ली. 

मतेचे जलशु द करण क  बांधणे कामांतगत   र. .८,३४,७०,०००/-इतक  तरतूद ठेव यात 
आलेली   आहे. या तरतुद तून र. .१,५३,२०,०००/-वग करण तावा सोबत या   प ात 
नमुद माणे करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक २२/१०/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .२) मनपा या उ ान वभागाकड ल  िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .२ अ वये, वातं यवीर 

सावरकर उ ान (गणेश तलाव) देखभाल करणेकामी मे.बी. ह .जी.इं डया कंपनी 
(िन.र. .४५,४६,०२०/- (अ र  र. .पंचेचाळ स लाख शेहेचाळ स हजार वीस) (वा षक) 
पे ा ५.०० % कमी) मे.बी. ह .जी.इंड या िलमी यांचे दरानुसार सदर उ ान देखभालीचे 
कामकाज ३ वष कालावधीसाठ  देणेस व याकामी येणारे य  खचास व यांचेशी 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक २२/१०/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .३) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .५४ अ वये, भाग 
.४६ काळेवाड  वजयनगर मधील आदशनगर भागातील पे ह ंग लॉकची द ती करणे ु

व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.आर.एम.एंटर ायझेस (िन.र. .६,९९,७८७/- 
[अ र  र. .सहा लाख न या नव हजार सातशे स याऐंशी] पे ा ३१.९८९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 

वषय .४) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .४ अ वये, भाग 
.४९ कैलासनगर थेरगांव प रसराम ये पे ह ंग लॉक द ती करणे व इतर थाप य ु
वषयक कामे करणेकामी मे.आर.एम.एंटर ायझेस (िन.र. .६,९९,७८७/- [अ र  र. .सहा 
लाख न या नव हजार सातशे स याऐंशी] पे ा २७.९९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .५) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .७२ अ वये, भाग 
.४७ काळेवाड  येथे थाप य वषयक कामाची द ती ु करणेकामी 

मे.आर.एम.एंटर ायझेस (िन.र. .६,३०,२५२/- [अ र  र. .सहा लाख तीस हजार दोनशे 
बाव न] पे ा २०.३०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .६) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .१० अ वये, भाग 
.४६ काळेवाड  मधील पवनानगर भागातील पे ह ंग लॉकची दु ती करणे व इतर 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.आर.एम.एंटर ायझेस (िन.र. . ६,९९,७८७/- 

[अ र  र. .सहा लाख न या नव हजार सातशे स याऐंशी] पे ा ३१.९८९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 

वषय .७) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .२३ अ वये, थेरगांव 
भाग .५० म ये यशवंतराव च हाण ाथिमक व मा यिमक शाळेची थाप य वषयक 

कामे करणेकामी मे.िस दक  ल बंग & े.िस. ॉ. (िन.र. . ७,००,२६८/- [अ र  र. .सात 
लाख दोनशे अडुस ] पे ा २५.७७९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .८) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .६१ अ वये, भाग 
.४७ काळेवाड  येथे ठक ठकाणी बेचस बस वणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी 

मे. ह .के.एंटर ायझेस (िन.र. .६,३०,२५२/- [अ र  र. .सहा लाख तीस हजार दोनशे 
बाव न] पे ा स.ुदर ३०.०१ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .९) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .२७ अ वये, भाग 
.६० मधील र यावर ल दवाब ीची देखभाल द ती वषयक कामे करणेकामी मेु .िम हर 

एंटर ायझेस (िन.र. .९,५२,३८०/- [अ र  र. .नऊ लाख बाव न हजार तीनशे ऐंशी] पे ा 
३३.९१० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .१०) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .१७ अ वये, भाग 
.५४ मधील र यावर ल दवाब ीची देखभाल द ती वषयक कामे करणेकामी ु

मे.िम हर एंटर ायझेस (िन.र. .९,५२,१२६/- [अ र  र. .नऊ लाख बाव न हजार एकशे 
स वीस] पे ा ३३.९१० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .११) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .३० अ वये, भाग 
.५५ मधील र यावर ल दवाब ीची देखभाल द ती वषयक कामे करणेकामी ु

मे. वमलाई इले क काप रेशन (िन.र. .९,५२,१२६/- [अ र  र. .नऊ लाख बाव न 
हजार एकशे स वीस] पे ा २९.२६० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .१२) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .८२ अ वये,  
जल े  .अ ५ जाधववाड  शाहनगर प रसराम ये पाणीपुरवठा वषयक करकोळ ू
द तीची कामे करणेकामी मेु .छोटेलाल चौहान (िन.र. .६,३०,३६१/- [अ र  र. . सहा 
लाख तीस हजार तीनशे एकस ] पे ा २४.३२९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .१३) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .३/१३-१४ मधील अ. .९ अ वये, सन 
२०१३/१४ साठ  मनपा या ब भागांतगत वकसीत असणा-या उ ानातील द यांची व 
व ुत सा ह याची देखभाल व द ती करणेकामी मेु . वमलाई इले क काप रेशन 
(िन.र. .९,९९,९९८/- [अ र  र. .नऊ लाख न या नव हजार नऊशे अ या नव] पे ा 
३४.३८९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय .१४) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१८/१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, 
िमिलंदनगर, पंपर  येथे झोपडप ट  पुनवसनासाठ  १४५६ गाळे बांधणे (या कामांतगत 
क पातील इमारतींना अडथळा ठरणारे २२ के. ह .उ चदाब वा हनी हल वण)े कामी 

मे.चैत य इंटर ायजेस (िन.र. .७३,७५,९२२/- [अ र  र. . याह र लाख पं याह र 
हजार नऊशे बावीस] पे ा ३६.१९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१५) Feature of Pimpri Chinchwad Municipal Corporation चे आ टकल द.२८/९/२०१३ 
या वकली मॅगे झनम ये मा.आयु  सो. यांचे छायािच ासह, महापािलकेने केलेले व वध 
क प कामा वषयी व पुढ ल िनयोजना संबंिधत मा हती छापुन आलेली आहे. या 

अनुषंगाने Manager anant Media Pvt.Ltd. Tehelka Free Fair, Fearless, New Delhi 
यांना र. .७५,०००/- (अ र  र. .पं याह र हजार फ ) अथवा य  होणार  र कम 
अदा करणे आव यक अस याने Manager anant Media Pvt.Ltd. Tehelka Free Fair, 
Fearless, New Delhi  यांना देय असलेली र. .७५,०००/- (अ र  र. .पं याह र हजार 
फ ) अथवा य  होणार  र कम त पुव  सदर र कम अदायगीस काय र मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१६) मे.हाफ कन बायो फामा काप रेशन िल. ह  शासन अंगीकृत उप म असलेली कंपनी असुन 
शासन िनणय .ड .पी.आर./२००३/ . .-३३/२००३ (भाग-२)/ शा-१ द. १६/०८/२०१३ 
चे शासन िनणयानुसार उ पा दत औषधांचे खरेद  क रता यांना थम ाधा य ावे 
यानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या म यवत  औषध भांडारास आव यक औषधे 
प  ब अ वये तुलना मक त ा सादर केला असुन यानुसार येणा-या खचा या र कम 
पये २,०६,१३५/- (अ र  र. .दोन लाख सहा हजार एकशे प तीस फ ) वर ल माणे 

नमुद शासन िनणयातील आदेशानुसार माच २०१४ पयत मे. हाफ कन बायो फामा 
काप रेशन िल. कड ल प  अ म ये नमुद औषधांचे आव यकतेनुसार खरेद  करणेस व 
याक रता येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१७) बांधकाम परवानगी वभागाकड ल ४ कमचा-यांचे दोन वषाचे गणवेश िशलाईची र कम 
२,४००/- इतक  होत आहे. तथा प वभागाने सन २०१३-२०१४ चे अंदाजप काम ये 
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गणवेश िशलाईसाठ  २,०००/- इत या रकमेची तरतूद केली आहे. यामुळे िशलाई बीले 
अदा करणेसाठ  ह  तरतूद कमी पडत आहे. सबब ह  र कम अदा करणेसाठ  बांधकाम 
परवानगी वभागाचे "इतर खच"या लेखािशषातील  र कम पये ५००/- इतक  तरतूद 
गणवेश िशलाई या लेखािशषावर वग करणसे तसेच या वभागाकड ल वास खच या 
लेखािशषाक रता सन २०१३-१४ या वषाक रता र. . २०,०००/- इतक  तरतूद कर यात 
आली आहे. परंतू सन २०१३-१४ म ये या वभागाकड ल वास खचाची बीले अदा 
करणेकामी ह  तरतूद कमी पडत असून ह  र कम अदा करणेसाठ  बांधकाम परवानगी 
वभागाचे "इतर खच" या लेखािशषातील र कम पये २०,०००/- तरतूद वास खच या 
लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, 
मनपा या पुनावळे पंप हाऊस म ये वाढ व मतेची पंपींग मिशनर  बस वणेकामी 
मे.ए सल इले क स (िन.र. .६६,४८,४८८/- [अ र  र. .सहास  लाख आ ठेचाळ स 
हजार चारशे अ याऐंशी] पे ा १९.७९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .१९) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२६/२०१२-१३ मिधल अ. .१७ अ वये, ड 
भाग काय े ातील मु य र यावर ल हॉ पीटल प रसरात नागर कांना सुर त र ता 

ओलांड या या सु वधा तयार करणेकामी मे.एस.एम. क शन (िन.र. .१४,००,१३०/- 
(अ र  र. .चौदा लाख एकशे तीस) पे ा ३२.५६ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .९,९१,४६०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील 
िन वदा अट  माणे 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 

वषय .२०) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .१०२ अ वये, 
भाग .१६ वजयनगर कॉलनी, गंगानगर म ये गटर व पे ह ंग लॉक बस वणे कामी 

मे.सांडभोर क शन (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा 
२९.९८९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .२१) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .५० अ वये, भाग 
.४ म ये थाप य वषयक करकोळ द तीची कामे करणेकामी मेु .सांडभोर क शन 

(िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २७.११० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 

वषय .२२) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .११७ अ वये, 
भाग .३ िचखली मधील मोरेव ती म ये थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.सांडभोर 

क शन (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २७.७७९ % 
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कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय .२३) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .१०४ अ वये, 
भाग .३ िचखली मधील भोसलेनगर येथे अंतगत पाथवना पे ह ंग लॉक बस वणेकामी 

मे.सांडभोर क शन (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा 
२७.७७९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .२४) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .११५ अ वये, 
भाग .१६ आकुड  मधील ाने र कॉलनी म ये गटर व पे ह ंग लॉक बस वणेकामी 

मे.सांडभोर क शन (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा 
२९.९८९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .२५) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .२१ अ वये, भाग 
.१ तळवडे गावठाण, पीनगर येथील देखभाल द तीची कामे करणेकामी मेु .एन.सी. 

क शन (िन.र. .७,००,२७९/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे एकोणऐंशी] पे ा 
२४.९८९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .२६) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .६६ अ वये, भाग 
.१० अजंठानगर म ये संडास मुता-याची द तीची कामे करणेकामी मेु .एन.सी. 

क शन (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २३.९८९ % 

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय .२७) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .७ अ वये, भाग 
.१४ मधील र याची व इमारतीची द ती वषयक कामे करणेकामी मेु .एन.सी. 

क शन (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २३.९८९ % 

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय .२८) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .६५ अ वये, 
भाग .२६ मधील मनपा शौचालयाची द ती करणेकामी मेु .एन.सी. क शन 

(िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २३.९८९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 

वषय .२९) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .३७ अ वये, 
भाग .८ व ानगर म ये रामनगर येथे थाप य वषयक करकोळ कामे करणे कामी 

मे.के.पी.क शन (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा 
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२७.९८९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .३०) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .६७ अ वये, 
भाग .२६ काळभोरनगर मोहननगर येथील मनपा इमारतीत संडास लॉकची थाप य 
वषयक द ती व रंगकाम करणेकामी मेु .बी.ड .यादव (िन.र. . ७,००,२८०/- [अ र  
र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा १८.९७० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .३१) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, भाग 
.१४ मधील फुटपाथ, पे ह ंग लॉक र यांची व इमारती वषयीची द ती वषयक कामे ु

करणेकामी मे. व ा एंटर ायजेस (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे 
ऐंशी] पे ा २९.००० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय .३२) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अमु यालय/HO/१४/२०१२-१३ मिधल 
अ. .२५ अ वये, अ भाग मदनलाल िधं ा मैदानावर िसंथेट क टेिनस कोट तयार 
करणेकामी मे.राजनंदा ए टर ायजस (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख 
पाचशे साठ) पे ा १५.७६ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .१२,३८,८२३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील 
ि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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह म ये सप, व य ा ण, प ी व कटक यांचा नैसिगक 

उप व िनवासी अनेक ठकाणी आढळतो. याबाबत कायवाह  करणे कामी या वषयातील 
त  य ची बाहय ोत प दतीने  नेमणुक करणे आव यक आहे. याकामी सप 
पकडणेकामी 24 तास सेवा देणा-या दोन य ची ती माहे येक   र. .7,000/- 

मानधनावर सहा म ह याकर ता करार प दतीने नेमणुक कर यास आ ण अपघात त 
व य ा ण व प ी, मधमाशा, माकड, वानर, यांचे पकड याचे कामकाजाबाबत या या 
वेळ  लागणारे सेवा ा  क न याकामी येणा-या  र. . 84,000/- (अ र  र.र.चौ-याऐंशी 
हजार फ ) य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३४) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/५८/२०१३-१४ मधील अ. .३७ 

अ वये, कासारवाड  मैलाशु द करण क ातगत काळेवाड  स.नं.९९ संप व पंप हाऊस ते 
थेरगांव मशानभमूी ८०० मी.मी. यासाची मु य समांतर निलका टाकणेकामी मे.बरखा 
एंटर ायजेस (िन.र. .२८,०१,०७३/- [अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार याह र] पे ा 
१८.९९९ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .३५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, वै क य वभागातगत डॉ.नाफडे वण उमाकांत, युरो 
फ जिशयन यांची द-28/03/2013 ते द-27/09/2013 या 6 म हनेचे कालावधीसाठ  दरमहा 
र. .70,000/- एक त मानधनावर वायसीएम णालयात ता पुर या व पाची नेमणुक 
करणेत आलेली होती. यशवंतराव च हाण मृती णालयाने डॉ नाफडे वण उमाकांत, 
युरो फ जिशयन यांचे सेवेची णालयास आव यकता असलेने यांचे पुननेमणुक ची 

िशफारस केलेली आहे. सदर नेमणुक ची मुदत संपलेली असून यांची र  जागा 
भरणेकामी वतमानप ात जा हरात िस द क न Walk In Interview प दतीने सदरचे 
युरो फ जिशयन हे पद आदेशाचे दनांकापासुन सहा म हनेचे कालावधीसाठ  

र. .70000/- दरमहा एक त मानधनावर भरणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 
वषय .३६) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२८/२०१२-१३ मधील अ. .१४ अ वये, िचंचवड 

येथील ीधर गाडन येथे उव रत उ ान वकासाची कामे करणेकामी मे.ओंकार 
एंटर ायझेस (िन.र. .८,६८,१२९/- (अ र  र. .आठ लाख अडुस   हजार एकशे एकोणतीस 
फ ) पे ा २३.५० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .६,९७,३२५/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 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 करणे. 

 
वषय .३७) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२८/२०१२-१३ मधील अ. .१० अ वये, से. नं. 

२९ मधील ड  माट समोर उ ानाला िसमा िभतं बांधणे व उ ान वकािसत करणेरकामी 
मे.िशवम एंटर ायझेस (िन.र. .८,६८,३३१/-  (अ र  र. .आठ लाख अडुस   हजार एकशे 
एकोणतीस फ ) पे ा १८.१८ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .७,४५,९९२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार 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 करणे. 

 
वषय .३८) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 

वभागाकड ल माहे स टबर २०१३ मधील अ यावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा 
अहवाल अवलोकन करणे. 

 
वषय .३९) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 

द.९.९.२०१३ ते द.१५.९.२०१३ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
. मुलेप/१/का व/१०२/२०१३ द.१७.१०.२०१३ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा 

तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 
 
वषय .४०) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 

द.१६.९.२०१३ ते द.२२.९.२०१३ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
. मुलेप/१/का व/१०३/२०१३ द.१७.१०.२०१३ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा 

तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 
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वषय .४१) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.२३.९.२०१३ ते द.२९.९.२०१३ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
. मुलेप/१/का व/१०४/२०१३ द.१७.१०.२०१३ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा 

तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 
 
वषय .४२) औषधेखरेद  िन वदा . २३/२०११-२०१२ या िन वदा दरानुसार दवाखाने/ णालयासाठ  

आव यक असणा-या औषधे/सा ह य खरेद कामी दोन वषाक रता माग वणेत आले या ई 
िन वदा .२३/२०११-१२ मधील (Allopathic Medicine Purchase 23/1, Surgical Item 
Purchase 23/2, Ayurvedic Medicine Purchase 23/3, Dental Item Purchase 23/4, 
Homeopathic Medicine Purchase 23/5) िन वदा ा  लघु म दरानुसार लघु म िन वदा 
धारकाकडुन सन २०१३-२०१४ या आिथक वषा करता मंजुर दरानुसार औषधे/सा ह य 
खरेद कामी र. .६.५० कोट  (अ र  र. .सहा कोट  प नास लाख फ ) इतके 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .४३) शासन िनणय .ड पीआर.२०११/ . .४९९/२०११ शासन १, मं ालय, मुंबई ४०००३२ 

द.२९/०५/२०१३ नुसार हंद थान अँ ट बायो ट स िलु .पुणे यांचेकडुन थेट प दतीने 1) 
Inj. Ampicilin IP 500mg. =5000 Vials 2) Tab Ciprofloxacin IP 500mg. + Tinidaxole 
IP 600mg. =30000 Tab औषधे खरेद  करणेकामी एकुण र. . १,२३,०८५/- (अ र  
र. . एक लाख तेवीस हजार पं याऐंशी फ ) रकमेचे आदेश िनगिमत करणेत आलेला 
असुन याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४४) कायालय अिध क पोलीस आयु  कायालय यांनी यां याकड ल द २४/९/२०१३चे 

प ा वये सन-१/७/२०१२ ते ३०/४/२०१३ या कालावधीची महागाई भ ा फरक बीले र  
२,४०,७१९/- व माहे मे २०१३ ते माहे आँग ट २०१३ ची मासीक वेतन बीले र.  
३९,८८,१९२/- अशी एकुण र कम पये ४२,२८,९११/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख 
अ ठावीस हजार नउशे अकरा पये फ ) मागणी केलेली आहे. याअनुषंगाने पोलीस 
आयु  कायालयास र कम पये ४२,२८,९११/-अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 

 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/११४६/२०१३ 

दनांक - १८/१०/२०१३ 
 

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

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


