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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय, 
मांक-नस/८/का व/२६७/२०१३ 
दनांक-  २८/२/२०१३ 

 
ित, 

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

 
वषय- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
 दनांक  ५/३/२०१३ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 
महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ाह क सभा 
मंगळवार, दनांक ५/३/२०१३ 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-४९ 

दनांक-  ५.३.२०१३         वेळ-  दपार  ु ३.00 वाजता 
 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ाह क सभा 
मंगळवार, दनांक  ५/३/२०१३ 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 २२/२/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का 
मांक-४६) सभावृ ांत कायम करणे.  

ब) दनांक २६/२/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का  

मांक-४७) सभावृ ांत कायम करणे. 
 

वषय मांक- १) मनपा सन २०१२-१३ या अंदाजप कात वशेष योजना या 
लेखािशषामधील ह जन २००५ पा. .१९ अ. .१३ देहू-आळंद  र ता 
साखळ  ०.०० क.मी. ते ८/२५० क.मी. (देहगाव ते जाधववाड  ू
ह या र यापयत) ड पी माणे वकसीत करणेचे कामासाठ  
असलेली तरतूद र. .२२,४०,००,०००/- मधून र. .२,००,००,०००/- 
इतक  र कम वशेष योजना बीओट  क प या लेखािशषावर वग 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ५/३/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- २) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .६/४२/२०१२-१३ 
मधील अ. .१४ अ वये, जल े  .बी/७ प रसरातील पाणीपुरवठा 
वतरण यव थेम ये सुधारणा करणेसाठ  िलकेजेस काढणे व 
देखभाल द तीची कामे करणेकामी मेु .सा दक अ सार  
क शन (िन.र. .३३,६१,०२७/- [र. .तेहतीस लाख एकस  
हजार स ावीस] पे ा ३१.९१ % कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ५/३/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- ३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ 
मधील अ. .७८ अ वये, अ भागातील िनगड , ािधकरण, आकुड  
भागातील उंच पा या या टा याव न पाणीपुरवठा यव थापन 
करणेक रता मजुर कमचार  पुर वणेकामी मे.राजल मी वयंरोजगार 
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सेवा सहकार  सं था मया दत (िन.र. .१८,१२,८०२/- [र. .अठरा 
लाख बारा हजार आठशे दोन] पे ा २.६८ % जा त) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक ५/३/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- ४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .६/२०१२-१३ मधील 
अ. .१६ अ वये, से. .२३ िनगड  येथील जलशु द करण क ा 
अंतगत ट पा-४ खाजगीकरणाने चाल वणे (सन २०१२-१३) कामी 
मे.राजल मी वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मयाद त (िन.र. . 
४५,७८,८७६/- [र. .पंचेचाळ स लाख अ याह र हजार आठशे 
शहा र] पे ा ७.०७ % कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ५/३/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- ५) जकात वभागाचे फरते पथकाचे कामकाजासाठ  वाहनांची 
आव यकता असलेमुळे स थतीत कायरत वाहन पुरवठाधारक 
मे.राज शु टंग अँ ड श टग टुस अँ ड ॅ ह स, िचंचवड, पुणे-१९. 
यांचेकडून ४ टाटा सुमो वाहने ती वाहन ३ िश ट म ये िमळून 
३०० क.मी. धावेल असे गृह त ध न ित क.मी. र. .८.०० या 
दराने यापुव या अट् /शत  कायम ठेवून भा याने घे याचे 
कामकाजास द.२४/१/१३ ते ३१/३/१३ पयत मुदतवाढ देणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ५/३/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- ६) सांगवी भाजी मंडई िन.नो. .१/१०-११ अ वये तावात नमुद 
सव च दर देणा-या १० िन वदाधारकांस ५ वषाचे कालावधीक रता 
िन वदा अट  शत नुसार मनपा करे र िशफारशी नुसार दसरे ु
वषापासून येक वष  भाडेदरात १२.५ % वाढ करणेचे वीकृत 
क न तावात नमुद गाळे भाडेकराराने दे यास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक ५/३/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- ७) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील 
अ. .३६ अ वये, भाग .२ िचखली पाट लनगर व सोनवणेव ती 
र यामधील र यावर ल खराब झाले या भागाला खड मु म 
बी.बी.एम. क न हॉटिम स डांबर करण करणेकामी मे. ल सी 
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क शन (िन.र. .९,३३,७०७/- [र. .नऊ लाख तेहतीस हजार 
सातशे सात] पे ा ७.०० % जा त) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक ५/३/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- ८) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील 
अ. .४१ अ वये, भाग .५ शरदनगर, सुदशननगर मधील र ते 
डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन (िन.र. . 
८,८७,०२१/- [र. .आठ लाख स याऐंशी हजार एकवीस] पे ा ७ % 

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

 ( दनांक ५/३/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- ९) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .४ 
अ वये, रावेत कवळे उप वभागातील उजाबचत कर याक रता LED 

फट ंग बस वणेकामी मे.ओंकार इं जिनअ रंग (िन.र. . 
१९,०४,५२२/- [र. .एकोणीस लाख चार हजार पाचशे बावीस] पे ा 
४५.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- १०) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/१२-१३ मधील अ. .२४ 
अ वये, िचखली तळवडे उप वभागातील व वध झोपडप या म ये 
काश यव था करणेकामी मे.कुमार इले क स अँ ड े डंग 

कंपनी (िन.र. .१९,०४,७४५/- [र. .एकोणीस लाख चार हजार 
सातशे पंचेचाळ स] पे ा २२.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ११) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/१२-१३ मधील अ. .२५ 
अ वये, अ भाग व ुत वभागांतगत िनगड  ािधकरण व िनगड  
गावठाण उप वभाग प रसरातील णालये व दवाखाने येथील 
व ुत वषयक कामांची देखभाल द ती करणेकामीु  म.ेकुमार 
इले क स अँ ड े डंग कंपनी (िन.र. .१९,०४,४२६/- [र. . 
एकोणीस लाख चार हजार चारशे स वीस] पे ा ८.७९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक- १२) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .३४ 
अ वये, . .१८ वकासनगर कवळे मधील न याने तयार होणा-या 
र यावर ल दवाब ी यव था करणेकामी मे. वेद इं जिनअ रंग 
(िन.र. .९,५२,३३१/- [र. .नऊ लाख बाव न हजार तीनशे एकतीस] 
पे ा ४५.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- १३) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .४६ 
अ वये, वाय.सी.एम.एच. केथलॅबकर ता य.ुपी.एस.पॅनेल बस वणे 
कामी मे.बे ट इले क स (िन.र. .२२,६३,६४४/- [र. .बावीस 
लाख ेस  हजार सहाशे च वेचाळ स] पे ा २४.३५ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- १४) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .५४ 
अ वये, वॉड .३४ अंतगत जी.आय.ऑ टोगोनल पोल उभारणी 
क न दवाब ी यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी मे. वण 
इले कल स ह सेस (िन.र. .१४,९९,९१२/- [र. .चौदा लाख 
न या नव हजार नऊशे बारा] पे ा ३४.६० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- १५) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .५१ 
अ वये, . .२१ दळवीनगर मिधल दवाब ी यव थेची देखभाल 
द ती करणेकामी मेु .के.पी.इले कल काप रेशन (िन.र. . 
९,९९,७१७/- [र. .नऊ लाख न या नव हजार सातशे सतरा] पे ा 
३८.६० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- १६) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .६६ 
अ वये, भाग .१९ वा हेकरवाड  मिधल न याने तयार होणा-या 
र यावर दवाब ी यव था करणेकामी मे. वेद इं जिनअ रंग 
(िन.र. .९,५२,२११/- [र. .नऊ लाख बाव न हजार दोनशे अकरा] 
पे ा ४५.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 
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वषय मांक- १७) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .११/१२-१३ मधील अ. .७  
अ वये, दघी उप वभागातील मु य र यावर एल.ई.ड . फट ंग 
बस वणेकामी मे. पल मी इले क स (िन.र. .२३,८०,९५१/- 
[र. .तेवीस लाख ऐंशी हजार नऊशे एकाव न] पे ा २६.०० % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- १८) शासन िनणय .१ RR2011 . .४९९/२०११/ शासन-१ मं ालय-
२२ द.२९/५/१२ नुसार हाफ कन बायो फामा. यांचेकडून थेट 
प दतीने Inj.ASV.10ml=200 Vials व प  अ मधील अ. . ३४, 
३५, ३६, ३७ अनु मे २०,००० T, 10000 T, 100 Botts, 100 
botts तातड ची आव यकता वचारात घेता जकात माफ  व वलंब 
माफ  देऊन खरेद  करणेकामी एकूण र. .७५,८९१/- रकमे या 
खचास तसेच सन २०१३-१४ साठ  लागणारे Inj.ASV.10ml, 5000 
Vials तसेच आपली आव यकता व प  अ मधील यांचेकड ल 
उपल ध इतर औषधे आव यकतेनुसार मा.आरो य वै क य 
अिधकार  यांचेमाफत ट या-ट याने खरेद  करणेस व येणारे 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- १९) मा.ब भाग सिमती सभा दनांक १६/१/१३ ठराव .८२ नुसार, 
ताथवडे येथे मलिनःसारण यव था करणेसाठ  उदंचनगृह बांधणे 
आव यक आहे. यासाठ  ताथवडेयेथील स.नं.२ मधील ीमती 
शारदा ानोबा जाधव, अशोक ल मण सोनावणे व इतर जागा 
मालक शासना या दरां माणे १० आर जागा देणेत तयार आहेत. 
तर  ताथवडे येथील स.नं.२ मधील १० आर जागा मैलापाणी 
उदंचनगृह बांधणेसाठ  शासन दरा माणे ता यात घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक- २०) ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) 
अ वये लेखाप र ण वभागातील द.१४.१.१३ ते २०.१.१३ अखेर 
संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी . 
मुलेप/१/का व/३६९/२०१२ द.२५.२.१३ अ वये पाठ वलेला 
सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- २१) ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) 
अ वये लेखाप र ण वभागातील द.२१.१.१३ ते २७.१.१३ अखेर 
संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी . 
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मुलेप/१/का व/३७०/२०१२ द.२५.२.१३ अ वये पाठ वलेला 
सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- २२) ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) 
अ वये लेखाप र ण वभागातील द.२८.१.१३ ते ३.२.१३ अखेर 
संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी . 
मुलेप/१/का व/३७४/२०१२ द.२५.२.१३ अ वये पाठ वलेला 
सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- २३) ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) 
अ वये लेखाप र ण वभागातील द.४.२.१३ ते १०.२.१३ अखेर 
संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी . 
मुलेप/१/का व/३७१/२०१२ द.२५.२.१३ अ वये पाठ वलेला 
सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- २४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अमु यालय/Ho/१४/ 
२०१२-१३ मधील अ. .९ अ वये, भाग .४ कुदळवाड , जाधववाड  
भागातील अंतगत र ते वकसीत करणेकामी मे. ह.एम.मातेरे 
इ ा.(इं) ा.िल.(िन.र. .३,७३,४८,२७३/- [र. .तीन कोट  याह र 
लाख आ ठेचाळ स हजार दोनशे याह र] पे ा सुधा रत ७.८६ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३,६१,३३,३३४/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार िन वदेमधील िन वदा 
अट माणे डांबर, िसमट, लोखंड यातीनह  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 करण.े 

 

वषय मांक- २५) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .११/१२-१३ मधील अ. .८ 
अ वये, च-होली भाग .७ मधील काटेव ती तसेच उव रत 
िनयो जत र यावर येथे आव यकतेनुसार काश यव था करणे व 
इतर व ुत वषयक कामे करणेकामी मे.एम.बी.इले क अँड 
कंपनी (िन.र. .२३,८०,९४६/- [र. .तेवीस लाख ऐंशी हजार नऊशे 
शेहेचाळ स] पे ा ३४.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 
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वषय मांक- २६) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .११/१२-१३ मधील अ. .२० 
अ वये, मनपा भवन उप वभागा अंतगत मनपा इमारती शाळा, 
जकातनाके यांचे व ुतीकरण करणे व नुतनीकरण करणेकामी 
मे. ह.पी.जी.इले क स ा.िल.(िन.र. .१९,०४,०००/- [र. . 
एकोणीस लाख चार हजार] पे ा १६.१९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- २७) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .६/१२-१३ मधील अ. .१३ 
अ वये, ड भागातील वाकड वभागात शहर  गर ब व तीत र ता 
ं द करणात येणारे उ चदाब व लघुदाब पोल व तारा व भूमीगत 
केबलचे फटर पलर हल वणेकामी म.े द वजय इले क स 
(िन.र. .७,६०,९९३/- [र. .सात लाख साठ हजार नऊशे या नव] 
पे ा ४०.९६ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- २८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील 
अ. .४ अ वये, भाग .८७ येथे ठक ठकाणी थाप य वषयक 
कामे करणेकामी मे.साई भा क शन (िन.र. .२०,२९,८७५/- 
[र. .वीस लाख एकोणतीस हजार आठशे पं याह र] पे ा २८.०८ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१६,८२,२८९/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, 
लोखंड या ित ह  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 मांक- २९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील 
अ. .१९ अ वये, वॉड .७५ पंपळे स दागर येथे ठक ठकाणी 
पे ह ंग लॉकचे पाथवे तयार करणेकामी मे.साई भा क शन 
(िन.र. .१०,२७,०७७/- [र. .दहा लाख स ावीस हजार स याह र] 
पे ा ३१.३२ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
८,२२,६२७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
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फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलाू  अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील 
अ. .९९ अ वये, भाग .९७ पंपळेगुरव येथे ठक ठकाणी पे ह ंग 
लॉक बस वणेकामी मे.साई भा क शन (िन.र. . १२,१३,८१९/- 

[र. .बारा लाख तेरा हजार आठशे एकोणीस] पे ा २७.२७ % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,५६,०१०/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या 
ित ह  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 मांक- ३१) जकात दर समानीकरणाची नोट स व प  अ िस द चे अ 
वगातील वतमानप ांची बले अ ापपयत या कायालयास ा  
झालेली नाह त. दै.इं डयन ए स ेस व दै.लोकस ा या दो ह  
वतनामप ा म ये सदर जाह रात एकूण २०८५ स.मी. या 
आकारमानात िस द कर यात आली आहे. सदर वतमानप ांचा 
यावसाियक सवलतीचा दर र. .३०८/- ित स.मी. असा असून 
या माणे जाह रात िस द कामी एकूण र. .६,४२,१८०/- (र. . 

सहा लाख बेचाळ स हजार एकशे ऐंशी) इतका खच आला असून 
सदर या खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक- ३२) मनपाचे आरो य वभागासाठ  टेमेफॉस ५० % EC खरेद कामी 
ई.िन.सु. .२६/१-१२/१३ अ वये लघु म िन वदाकार मे.ल मी 
केिमक स लाईम अँ ड पे ट कं ोल पुणे यांचे दर येक  र. . 
१,४१९/- .िल. वकृत क न ७०० िल.टेमेफॉस ५० % EC औषधांचे 
दर एकूण र. .९,९३,३००/- (र. .नऊ लाख या नव हजार तीनशे) 
वकृत क न व करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत केलेला 

अस याने तुतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक- ३३) मनपाचे आरो य वभागासाठ  काब िलक पावडर ५ % RWC-1 

खरेद कामी ई.िन.सु. .२६/२-१२/१३ अ वये लघु म िन वदाकार 
मे.ल मी केिमक स लाईम अँ ड पे ट कं ोल पुणे यांचे दर येक  
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र. .१,३७९/- .५० क.बॅग वकृत क न ७०० बॅग काब िलक 
पावडर ५ % RWC-1 औषधांचे दर एकूण र. .९,६५,३००/- (र. .नऊ 
लाख पास  हजार तीनशे) वकृत क न व करारनामा क न 
पुरवठा आदेश िनगत केलेला अस याने तुतकामी केले या 
सं वदेची मा हती अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३४) मनपाचे आरो य वभागासाठ  ला बडा सायहैलो ीन १० % wp 

खरेद कामी ई.िन.सु. .२६/३-१२/१३ अ वये लघु म िन वदाकार 
मे. ीराम अँ ो एज सी यांचे दर येक  र. .२,६७५/- . क. 
वकृत क न २०० क. ला बडा सायहैलो ीन १० % wp औषधांचे 

दर एकूण र. .५,३५,०००/- (र. .पाच लाख प तीस हजार) 
वकृत क न व करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत केलेला 

अस याने तुतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक- ३५) मनपाचे आरो य वभागासाठ  मलेर या ला ह साईड ऑईल 
खरेद कामी ई.िन.सु. .२६/५-१२/१३ अ वये लघु म िन वदाकार 
मे.डॅपम स पे ट कं ोल अँ ड अलाईड स ह सेस ड बवली ठाणे यांचे 
दर येक  र. .१३४.५० .िल. वकृत क न १,००० िल.मलेर या 
ला ह साईड ऑईल औषधांचे दर एकूण र. .५,३८,०००/- (र. .पाच 
लाख अडोतीस हजार) वकृत क न व करारनामा क न पुरवठा 
आदेश िनगत केलेला अस याने तुतकामी केले या सं वदेची 
मा हती अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३६) मनपाचे आरो य वभागासाठ  पायरोसीन ऑईल (ई) खरेद कामी 
ई.िन.सु. .२६/७-१२/१३ अ वये लघु म िन वदाकार मे.डॉ फन 
से स काप रेशन क याण यांचे दर येक  र. .४८५/- .िल. 
वकृत क न १,६०० िल. पायरोसीन ऑईल (ई) औषधांचे दर 

एकूण र. .७,७६,०००/- (र. .सात लाख शहा र हजार) वकृत 
क न व करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत केलेला अस याने 

तुतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक- ३७) मनपाचे आरो य वभागासाठ  पायर ॉ सीफेन ०.५ जी.आर. 
खरेद कामी ई.िन.सु. .२६/८-१२/१३ अ वये लघु म िन वदाकार 
मे.रमेश अँ ोकेम कॉप रेशन िभवंड  ठाणे यांचे दर येक  
र. .२,७००/- . क. वकृत क न २०० क. पायर ॉ सीफेन ०.५ 
जी.आर. औषधांचे दर एकूण र. .५,३६,०००/- (र. .पाच लाख 
छ ीस हजार) वकृत क न व करारनामा क न पुरवठा आदेश 
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िनगत केलेला अस याने तुतकामी केले या सं वदेची मा हती 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३८) मनपाचे आरो य वभागासाठ  डे टामे ीन २.५ % SC व डे टामे ीन 
२.५ % wp खरेद कामी ई.िन.सु. .२६/१०-१२/१३ अ वये लघु म 
िन वदाकार मे.रमेश अँ ोकेम कॉप रेशन िभवंड  ठाणे यांचे 
डे टामे ीन २.५ % SC दर र. . १,३८५/- व डे टामे ीन २.५ % 
wp दर र. .१,०९०/- . क. वकृत क न ३०० िल. डे टामे ीन 
२.५ % SC एकूण र. .४,१५,५००/- व १०० क. डे टामे ीन २.५ 
% wp एकूण र. .१,०९,०००/- उ  दो ह  औषधांचे एकूण 
र. .५,२४,५००/- (र. .पाच लाख चो वस हजार पाचशे) वकृत 
क न व करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत केलेला अस याने 

तुतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक- ३९) मनपाचे आरो य वभागासाठ  मेलेथीऑन पावडर ५ % खरेद कामी 
ई.िन.सु. .२६/१२-१२/१३ अ वये लघु म िन वदाकार मे.डॉ फन 
से स कॉप रेशन क याण यांचे दर येक  र. .८४३/- . 
२५ क.बॅग वकृत क न १००० बॅग मेलेथीऑन पावडर ५ % 
औषधांचे दर एकूण र. .८,४३,०००/- (र. .आठ लाख ेचाळ स 
हजार) वकृत क न व करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत 
केलेला अस याने तुतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन 
करणे. 

वषय मांक- ४०) मनपाचे आरो य वभागासाठ  बायला ह २५ % wp व बायफे थीन 
१० % wp खरेद कामी ई.िन.सु. .२६/१४-१२/१३ अ वये लघु म 
िन वदाकार मे.रमेश अँ ोकेम कॉप रेशन िभवंड  ठाणे यांचे बायला ह 
२५ % wp दर र. .४,९३०/- व बायफे थीन १० % wp कर ता दर 
र. .४,१५०/- . क. वकृत क न १०० क. बायला ह २५ % wp 
एकूण र. .४,९३,०००/- व १०० क. बायफे थीन १० % wp एकूण 
र. .४,१५,०००/- उ  दो ह  औषधांचे एकूण र. .९,०८,०००/- 
(र. .नऊ लाख आठ हजार) वकृत क न व करारनामा क न 
पुरवठा आदेश िनगत केलेला अस याने तुतकामी केले या 
सं वदेची मा हती अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ४१) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .११/१२-१३ मधील अ. .२८ 
अ वये, दघी बी.एस.एन.एल.ते आळंद  नाका या र यावर ल र ता 
ं द करणात अडथळा ठरणारे टलाईटचे खांब हलवून लंकर व 
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इतर व ुत वषयक सु वधा पुर वणेकामी मे.कमल इले क 
ए टर ायजेस (िन.र. .९,५२,१५२/- [र. .नऊ लाख बाव न हजार 
एकशे बाव न] पे ा २१.२१ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

वषय मांक- ४२) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .३/१२-१३ मधील अ. .९ 
अ वये, जल उपसा क  से २३ अंतगत व वध पं पंग टेशन 
मिधल सब टेशनचे नुतनीकरण करणे याच माणे मता वाढ वणे 
कामांतगत कृ णानगर पं पंग टेशन येथे वाढ व मतेचा 
ा सफॉमर (िन.र. .१३,१६,५०९/- [र. .तेरा लाख सोळा हजार 

पाचशे नऊ] पे ा ९.०० % जा त) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

वषय मांक- ४३) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .६/१२-१३ अ वये, 
औ णक धुर करणांसाठ  र ा टे पो भाडेत वावर पुर वणेचे काम 
करणेकामी मे.भैरवनाथ वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मयाद त 
यांनी सादर केलेले र. .५७२/- ित र ा टे पो हे दर वाजवी 
अस याने सदरचे िन वदा दर वकृत क न यांचेशी करारनामा 
क न कामाचे आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 (िन.र. .५,००,०००/- (र. .पाच लाख)) 
वषय मांक- ४४) ी.दग संतोष ह र ंु , किन  अिभयंता ( व ुत) यांना कोर या देशा 

म ये K2H Fellowship Program 2013 काय मास पाठ वणेस, 
कोर या येथे जा याचा व ये याचा वमान वास खच मनपा तफ 
अदा करणेस व K2H Fellowship Program 2013 क रता 
द.१७/४/१३ ते १६/१०/१३ (६ म हने) अ ययन रजा मंजुर क न 
याचे वेतन अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ४५)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१९/२०१२-१३ मधील 
अ. .१६ अ वये, वॉड .१०० सावजिनक संडास लॉकची द ती ु
करणेकामी मे.साकळे असोिसए स (िन.र. .१८,०७,४२४/- [र. . 
अठरा लाख सात हजार चारशे चो वस] पे ा २२.२२ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१४,७६,१०५/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या 
ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
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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 मांक- ४६)  मा.म हला व बालक याण सिमती सभा द.२७/२/१३, ठराव .३५ 
नुसार, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मुलींना खाजगी 
लासची फ  देणेकामी अथसहा य देणे योजना .१० अंतगत सन 

२०१२-१३ या आिथक वषात एकूण १५० अजापैक  १०८ अज पा  
झाले असून पा  अजदारांना येक  र. .१,०००/- माणे 
अथसहा य दे याक रता एकूण र. .१,०८,०००/- (अ र  र. . एक 
लाख आठ हजार फ ) चे खचास मा यता िमळणेकामी तसेच जे 
अज कागदप ां या पुतते अभावी अपा  ठरले आहेत यांना 
कागदप ां या पुततेनंतर येक  र. .१,०००/- अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ४७)  मा.म हला व बालक याण सिमती सभा द.२७/२/१३, ठराव .३६ 
नुसार, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास 
योजना वभागामाफत दरवष  ८ माच या जागितक म हला दना 
िनिम  म हलांसाठ  सां कृितक काय माचे आयोजन कर यात येते. 
तसेच सव उप थत म हलांना चहा व ना ा दे यात येतो. तर  ८ 
माच २०१३ हा जागितक म हला दन साजरा कर यासाठ  येणा-या 
र. .२,००,०००/- (अ र  र. .दोन लाख फ ) या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक- ४८)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अमु यालय/Ho/१/ 
२०१२-१३ मधील अ. .१२ अ वये, नवीन भाग .१४ मधील 
टळक र यावर ल संत ाने र चौक ते कै.पवळे उ डाण 
पुलापयत या र यास कॉ टचा र ता दभाजक करणे व पे ह ंग ु
लॉक बस वणेकामी मे. ह.एम.मातेरे (सुधा रत दलेला 
अंदाजप क य दरानुसार) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
२२,४०,८९६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  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 
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अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने ू
याचे अवलोकन करणे. 

 िन.र. .२२,४०,८९६/- [र. . बावीस लाख चाळ स हजार आठशे 
शहा नव]) 

वषय मांक- ४९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अमु यालय/Ho/१४/ 
२०१२-१३ मधील अ. .२६ अ वये, भाग .१ व ३ िचखली व 
तळवडे भागातील ड .पी.र ते वकसीत करणेकामी मे.अजवानी 
इ ा. ा.िल.(िन.र. .३,७३,४८,२७३/- [र. .तीन कोट  याह र 
लाख आ ठेचाळ स हजार दोनशे याह र] पे ा ७.७७ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३,६१,६८,६२८- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार िन वदेमधील िन वदा अट माणे 
डांबर, िसमट, लोखंड यातीनह  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 करण.े 

 

वषय मांक- ५०) मनपा या वसंतदादा ाथिमक व ालय आकुड  येथील शाळेकर ता 
१५ नग टेबल खरेद  महारा  खाद  ामो ोग पुणे या शासक य 
सं थेकडून िन वदा न माग वता, करारनामा न करता थेट प दतीने 
यांचेकड ल ा  दर र. .१,९००/- .नग या माणे १५ नग 

संगणक टेबल एकूण र. .२८,५००/- (र. .अ ठावीस हजार पाचशे) 
म ये खरेद  करणेस व  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव वभाग, 
मांक- नस/८/का व/२६७/२०१३ 

दनांक-  २८/०२/२०१३ 

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

कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


