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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/११/का व/३२/२०१८ 
दनांक - ३१/०३/२०१८ 

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

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - ०४/०४/२०१८ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

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

०४/०४/२०१८ रोजी दुपार ०२.०० 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 ासू,  

                                                                                           
     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 – ५७ 
दनांक - ०४/०४/२०१८                               वेळ – दुपार ०२.०० वाजता 

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

०४/०४/२०१८ रोजी दुपार ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

---------- 
अ) दनांक २१/०३/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ५५) चा 

सभावृ ांत कायम करण.े 
ब)  दनांक २८/०३/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ५६) चा 

सभावृ ांत कायम करण.े 
 

---------- 
वषय .१) पंपर  िचंचवड या शहराचा व तार झपा याने होत असून शहराची लोकसं या 

साधारणतः २० लाख पे ा अिधक आहे. येक नाग रका पयत महानगरपािलके या 
व वध योजना, उप म, वकास कामांची मा हती यां यापयत पोहच वणेकामी 
सोशल िमड या हे भावी मा यम आहे. सोशल िमड या तसेच रेड ओ जंग स, 

डॉ यूमटर  फ स, शॉट फ स, लॉ ंग फ स इ. या मा यमातून नाग रकांपयत 
सदर मा हती पोहचवणेकामी मा यम सम वयक सं थेची नेमणूक करणे आव यक 
आहे. सदर कामासाठ  दोन पा  िन वदाधारकांपैक  सवात कमी दराची िन वदा 
Concept Communication Ltd. यांची असून यांचे दर अंदाजप क य दरापे ा ०.२% 
ने कमी आहेत. तर  M/s Concept Communication Ltd. यांचे ०.२% कमी ने आलेले 
दर र. . २४,९५,०००/- (वा षक) अिधक GST िनयमानुसार व िन वदेतील अट ं या 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

    ( दनांक ०४/०४/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ३१/१/२०१७-१८ अ वये इ भाग 

अंतगत व वध कंप या या/मनपा या सेवावा ह या टाक यासाठ  खोदले या 
र यांचे दु ती करण.े (सन२०१७-१८) मनपा. े ातील डांबर  र यावर ल ख डे 
"JET PATCHER POTHLE PATCHING MACHINE" दारे भरणेकामी बी-२ कार या 
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िन वदेस ा  ठेकेदारापक  सवात कमी कंमतीची मे. अंजनी लॉ ज टक यांची 
र. .८,३२,४१,७७२/- (अ र  र. . आठ कोट  ब ीस लाख ए केचाळ स हजार 
सातशे बहा र फ ्) िन वदा ा  झा यान,े ा  मंजुर दराने काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल 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 राहुन यां या बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 
      ( दनांक ०४/०४/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .३)   नगररचना व वकास वभागाने मौज ेबो-हाडेवाड  येथील पंपर  िचंचवड नवनगर 
वकास ािधकरण यां या ता यातील पेठ .५ व ८ मधील १६ आर े  उ ान, 
खेळाचे मैदान व शाळा बांधणेकर ता मनपास जागा ह तांतरण करणे बाबत 
कळ वले होते. यास अनुस न मु य कायकार  अिधकार , पं.िचं.न. व. ा.यांनी दनांक 
४/१२/२०१७ चे प ा वये ग.नं.५४४ शेजार ल जागेलगत असणा-या पेठ .५ व ८ 

म य े१६ गुंठे जागा िनवासी वापराची असुन सदर भुखंडाचे अिधमु य र. .२,०७,३६,०००/- 
(र. .१२,९६०/- ती चौ.मी.दरान े अंदा जत १६०० चौ.मी.साठ ) भरणेस तयार आहे का? 
याची वचारणा या वभागास केली व अस यास मा.आयु , पं.िचं.मनपा यांचेमाफत तशी 
मा हती कळ व यास सांिगतल े होते. मौज े बो-हाडेवाड  येथील उपरो  सदर प रसरात 

उ ान, खेळाचे मैदान, व शाळा बांधण े गरजेचे असुन सदर करणी अंमलबजावणी 
करणेस मा.आयु  सो यांनी मा यता दलेली आहे. तर  सदर मौज ेबो-हाडेवाड  येथील 

पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण यां या ता यातील पेठ .५ व ८ मधील 

ग.नं.५४४ शेजार ल ०.१६ आर हे. आर. े ाम य ेउ ान, खेळाचे मैदान व शाळा 
बांधणेकर ता मनपास आव यक जागा ह तांतर त कर यासाठ  र. .२,०७,३६,०००/-

(अ र  र. . दोन कोट  सात लाख छ ीस हजार फ ) एव या भुखंडाचे 

अिधमु यासह भाडेप टा करार न द व याकामी अपे त सव अनुषंिगक खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .४)  महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये द.२६/०२/२०१८  ते 
द.०४/०३/२०१८ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/७०/२०१८ द.२०/०३/२०१८ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा 

तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 
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वषय .५) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये द.०५/०३/२०१८  ते 

द.११/०३/२०१८ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/७१/२०१८ द.२०/०३/२०१८ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा 

तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 
 
वषय .६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 

िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 2) िनयमानुसार व िन वदा अट -
शत  माणे लघु म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने 
ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .७)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते १) मधील 
िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण ेतसेच 
भाववाढ कलमानुसार भाववाढ देय अस यास 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 रा हल या अट स अिधन राहून ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

वषय .८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंराव च हाण मृती णालयाम य ेवै कय 
े ातील पद यु र सं था सु  करणेबाबत ता वत आहे. याकर ता द.७-४-२०१८ 

पुव  क  शासना या आरो य व कुटंूब क याण मं ालयाकडे व हत शु कासह अज 
दाखल करणे आव यक आहे. स थतीत यशवंतराव च हाण मृती 

णालयामधील पद यु र सं थेकर ता  भा.आ.प या िनकषानूसार अ यापक वग 
उपल ध असले या ीरोग व सुती, अ थरोग, कान-नाक-घसा, पॅथॉलॉजी, बालरोग, 
भूल शा ञ, मनो वकृती िच क सा, या वषयांकर ता तपासणी शु क तसेच भारतीय 
आयु व ान प रषद, यांचा ा  ई-मेल द.२७/०३/२०१८ नूसार जीएसट  १८ ट के 
इतका असून   ित वषय (र. .३६,०००/- जी.एस.ट   x ७ वषय) या माणे 
र. .२,५२,०००/- जी एस ट   असे एकूण र. .२,५२,०००/-  भारतीय आयु व ान 
प रषद यांचेकडे धनाकषाने भरणे आव यक आहे. सदरची र म ह  पी.जी 
इ टटयुट या लेखा  िशषातुन खच  टाकावी लागणार आहे. तर  उपरो  ७ 
वषयां या तपासणीसाठ  जीएसट  एकूण र. .२,५२,०००/- (अ र  र. . दोन लाख 
बाव न हजार फ ) इतका खच येणार असून सदर खचास काय र मा यता 
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देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .९) पंपर -िचंचवड महानगरपािलकेने घनकचरा यव थापन िनयम २००० नुसार 
घरोघरचा कचरा गोळा क न मोशी कचराडेपो येथे वाहतुक क न टाकणेकामी “ब” 

व “क” भाग काय े ातील या कामासाठ  िन वदा नो टस . ५/२०११-१२ 
देशपातळ वर िस द क न िन वदा माग वणेत आलेली होती. म.े बी. ह . जी. 
इं डया िल. यांची ा  कमी दराची िन वदा तीटन र. . ७१४/- वकृत क न मा. 
थायी सिमती ठराव . १५४९३ द.२५/१०/२०११ व मांक १६४२१ 
द.२०/१२/२०११ अ वये थम वषासाठ  तीटन र. . ७१४/- व यापुढ ल येक 

वषासाठ  ५% दर वाढ स मा यता देणेत आलेली आहे. यांनी द.२९/१२/२०११ 
रोजी करारनामा सादर केलेला आहे. यानुसार ५ वष कामाचा आदेश . 
आमुका/३/का व/०७/२०१२ द. ०२/०१/२०१२ अ वये देणेत आलेला आहे. तसेच 
ब, क, इ व ह े य कायालयांतगत ायमर  व सेकंडर  कले शन आ ण अ, फ व 
ग े य कायालयांतगत कचरा उचलणे व मोशी कचरा डेपोपयत वाहतूक करणेचे 
(सेकंडर  कले शन) काम दे यात आले आहे. सदर कामाची मुदत द.०२/०१/२०१७ 
रोजी संपु ात आलेली आहे. त ंतर या कामासाठ  वेळोवेळ  मुदतवाढ देवून 
कामकाज सु  आहे. अ ेञीय कायालयातील भाग . १४ व १७ म ये ३ टपर 
वाहने व भाग . १८ व १९ म ये २ कॉ पँ टर वाहने घरोघरचा कचरा गोळा 
करणे व वाहतूक करणे ( ायमर  व सेकंडर ) कामकाज म.े बी. ह . जी. तीज 
वे ट मॅनेजमट स ह सेस ा. िल. यांचेमाफत करणेत येत अस याने यांना ित 
मे. टन र. .९११/- माणे बल अदायगी कर यास मा यता िमळालेली आहे. 
याबाबात कामाचा आदेश ं .आमुका/३/का व/३५७/२०१७, द.०३/०१/२०१७ देणेत 
आलेला आहे. सदर कामाची मुदत द.३१/१०/२०१७ रोजी संपु ात आ यानंतर मा. 
थायी सिमती ठराव ं .१२८५, द.१५/११/२०१७ अ वये द.०१/११/२०१७ ते 
द.३१/०१/२०१८ पयत मुदतवाढ देणेस मा यता िमळालेली आहे. या मुदतवाढ 
कामाचा आदेश ं .आमुका/३/का व/४९२/२०१७, द.२९/१२/२०१७ अ वये देणेत 
आलेला आहे. सदर कामाची मुदत द.३१/०१/२०१८ रोजी संपु ात आ यानंतर मा. 
थायी सिमती ठराव ं .२३४३, द.२८/०२/२०१८ अ वय े द.०१/०२/२०१८ ते 
द.३१/०३/२०१८ पयत मुदतवाढ देणेस मा यता िमळालेली आहे. या मुदतवाढ 
कामाचा आदेश ं .आमुका/३/का व/१९२/२०१७, द.१६/०३/२०१८ अ वये देणेत 
आलेला आहे. सदर कामाची मुदतवाढ द.३१/०३/२०१८ अखेर संपु ात येत आहे. 
या कामा या न वन िन वदेचे कामकाज अिंतम ट यात आले असून िन वदेचे काम 
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पुण होणेसाठ  अंदाजे ०३ म हने कालावधी लागणार आहे. यामुळे वर नमूद 
केले या कामासाठ  मे. बी. ह . जी. तीज वे ट मॅनेजमट स ह सेस ा. िल. 
यांना दनांक ०१/०४/२०१८ ते दनांक ३०/०६/२०१८ अखेर अथवा न वन िन वदा 
कायवाह  पुण होऊन नवीन सं थांना कामकाज आदेश देईपयत यापैक  जे थम 
होईल या कालावधी पयत मुदतवाढ देणे व याकामी येणा-या अंदाजे खच 

र. .३,३७,०५,९३६/- (अ र  र. . तीन कोट  सदोतीस लाख पाच हजार नऊश े

छ ीस फ ) अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१०)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ब” े ीय कायालयांतगत िनवडणूक (जुन)े वाड 
ं . ४९, ५०, ५१ व ५३ तसेच "क" े ीय कायालयांतगत िनवडणूक (जुन)े वाड ं . 

५८, ५९ व ६० मधील म.न.पा. चे TATA ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा 
करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे कामासाठ  उपल ध वाहनांवर ३८ वाहन 
चालक, २ सुपरवायझर व ७६ कामगार पुर वणे कामी ई-िन वदा नोट स . 
४/२०१५-१६ िस द क न ८ म हने कालावधीकर ता िन वदा माग वणेत आ या 
हो या. कामगारांचे वेतन व भ े र. .९५,८१,२६८/- + सेवाशु क र. .९,५८,१२८/- 
अशी एकूण र. .१,०५,३९,३९६/- एवढ  िन वदेची अंदाजप क य कंमत होती. 
िन वदेसाठ  सेवाशु क रकमेवर पा ता या िनकषावर माग व यात आले या िन वदेत 
मे. ी साई मागासवग य वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत यांची 
सेवाशु का या ४३.८३% कमी दराने (र. .४,२०,०००/-) व एकूण िन वदा रकमे या 
५.१०% कमी दराने िन वदा वकृत क न, यांची दनांक २३/०७/२०१६ अखेर 
ठेकेदार हणून नेमणूक क न कामाचा आदेश दे यात आला होता. िन वदा 
कालावधी संपु ात आ यानंतर, िनयु  ठेकेदार यांनी मुदतवाढ कालावधीत काम 
करणेस नकार दश व याने िन वदेतील सेकंड लोए ट संत गाडगेबाबा महाराज 
बेरोजगार सं था दापोड  यांची मा. थायी सिमती कड ल ठराव .१७२१९ 
द.१४/०९/२०१६ व ठराव .१७५३८ द.२७/०९/२०१६ अ वये द.२४/०७/२०१६ 
ते द.०२/०१/२०१७ पयत िन वदेतील मंजूर दरान ेठेकेदार हणून िनयु  करणेत 
आली होती. आदेश .आमुका/३/का व/६८८/२०१६ द.०४/१०/२०१६ नुसार स या 
सं थेमाफत ४४ वाहनचालक, २ सुपरवायजर व ७६ कामगार उपल ध क न 
कामकाज सु  आहे. सदर कामाची मुदत द.३१/०१/२०१८ अखेर संपु ात आली 
आहे. त ंतर या कामासाठ  वेळोवळे  मुदतवाढ देवून कामकाज सु  आहे. सदर 
कामाची मुदत द.३१/०१/२०१८ अखेर संपु ात आलेली आहे. मा. थायी सिमती 
ठराव .२३५६ द.२८/०२/२०१८ अ वये या कामास द.३१/०३/२०१८ अखेर पयत 
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मुदतवाढ दे यात आलेली आहे. सदर मुदतवाढ द.३१/०३/२०१८ रोजी संपु ात येत 
आहे. या कामा या न वन िन वदेचे कामकाज अंितम ट यात आल ेअसून िन वदेचे 
काम पुण होणेसाठ  अंदाजे ०३ म हने कालावधी लागणार आहे. यामुळे मे. संत 
गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सं था दापोड  यांची ठेकेदार हणून दनांक 
०१/०४/२०१८ ते दनांक ३०/०६/२०१८ अखेर अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण 
होऊन नवीन सं थांना कामकाज आदेश देईपयत यापैक  जे थम होईल या 
कालावधी पयत मुदतवाढ देणे व याकामी येणा-या अंदाज े र. .५५,०४,९७०/- 
(अ र  र. . पं चाव न लाख चार हजार नऊशे स र फ ) अथवा य  होणा-
या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .११)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “फ” े ीय कायालयातील म.न.पा. चे TATA 

ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे 
कामासाठ  उपल ध वाहनांवर ५३ वाहन चालक, ३ सुपरवायझर व १०६ कामगार 

पुर वणे कामी ई-िन वदा नोट स .६/२०१४-१५ िस द क न १ वष 

कालावधीकर ता िन वदा माग वणेत आ या हो या. सदरची िन वदा कमान वेतन 

दरा या असुन याम ये अंदाजप क तयार करताना कामगारांचे वेतन व भ  ेयापोट  
देय असणार  र कम ९०% असुन िन वदाधारकांना सेवाशु क हणून १० % असे 
रकमेचे वभाजन करणेत आले होते. याम ये कामगारांचे वेतन व भ े र. . 
१,९०,६३,०५२/- + सेवाशु क र. . १९,०६,३०५/- अशी एकूण र. .२,०९,६९,३५७/- 
एवढ  िन वदेची अंदाजप क य कंमत आहे. मे. भारतीय म हला वयंरोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया दत यांनी सेवाशु का या ८३.००% कमी दरान े

(र. .३,२४,०००/-) व एकूण िन वदा रकमे या ७.५४% कमी दराने िन वदा सादर 

केली होती. सदरचे दर लघु म अस याने दर वकृत होऊन मा. थायी सिमती 
ठराव .११८१६ द.२३/०६/२०१५ अ वये यांची १ वष कालावधीसाठ  ठेकेदार 
हणून नेमणूक करणेस मा यता िमळालेली आहे. तसेच पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या “फ” े ीय कायालयातील म.न.पा. चे TATA ACE 

वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणे या 
कामासाठ  िन वदेम ये नमूद केले माणे कामगार उपल ध करणे व अ य 

वाहनांसाठ  ७ वाहन चालक पुर वणेकामी यांना आदेश .आमुका/३/का व/ 

२०१/२०१५ द.२१/०७/२०१५ अ वये द.२४/०७/२०१५ पासून द.२३/०७/२०१६ 
पयत १ वष कालावधीसाठ  नेमणूक करणेत आली आहे. त ंतर या कामासाठ  
वेळोवेळ  मुदतवाढ देवून कामकाज सु  आहे. सदर कामाची मुदत द.३१/१०/२०१७ 
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अखेर संपु ात आली आहे. सदर िन वदेचा मुदतवाढ कालावधी द.३१/१०/२०१७ 
रोजी संपु ात आ यान,े िनयु  ठेकेदार यांनी मुदतवाढ कालावधीत काम करणेस 
नकार दश वलेला आहे. यामुळे मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .१३०६ 
द.१५/११/२०१७ अ वये महानगरपािलके या फ भाग कायालयाकड ल काम 
मे.राजल मी वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया., यांचेकडून द.३१/०१/२०१८ 
अखेर ठेकेदार हणून िनयु  क न स या या िन वदा दराने क न घेणेस व येणा-
या खचास मा यता दलेली आहे. या कामास मुदतवाढ आदेश . 
आमुका/३/का व/४८७/२०१७, द.२६/१२/२०१७ अ वये देणेत आलेला आहे. सदर 
कामाची मुदत द.३१/०१/२०१८ रोजी संपु ात आलेली आहे. मा. थायी 
सिमतीकड ल ठराव .२३४२ द.२८/०२/२०१८ अ वये द.०१/०२/२०१८ ते 

द.३१/०३/२०१८ अखेर मुदतवाढ दे यास मा यता दे यात आली आहे. सदर 
कामाची मुदतवाढ द.३१/०३/२०१८ अखेर संपु ात येत आहे. या कामा या न वन 
िन वदेचे कामकाज अंितम ट यात आले असून िन वदेचे काम पुण होणेसाठ  
अंदाजे ०३ म हने कालावधी लागणार आहे. स या सं थेमाफत ६० वाहनचालक, ३ 
सुपरवायजर व १०६ कामगार उपल ध क न कामकाज सु  आहे. यामुळे 
मे.राजल मी वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया., यांची ठेकेदार हणून दनांक 

०१/०४/२०१८ ते दनांक ३०/०६/२०१८ अखेर अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण 

होऊन नवीन सं थांना कामकाज आदेश देईपयत यापैक  जे थम होईल या 
कालावधी पयत मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा-या अंदाजे खच 

र. .७४,९४,५५६/- (अ र  र. . चौ-याह र लाख चौ-या णव हजार पाचशे 
छ प न फ ) अथवा होणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१२)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ड” े ीय कायालयातील म.न.पा. चे TATA 

ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे 

कामासाठ  उपल ध वाहनांवर ४७ वाहन चालक, ३ सुपरवायझर व ९४ कामगार 
पुर वणे कामी ई-िन वदा नोट स . ५/२०१४-१५ िस द क न १ वष 
कालावधीकर ता िन वदा माग वणेत आ या हो या. कामगारांचे वेतन व भ े र. . 
१,६९,४६,६१२/- + सेवाशु क र. . १६,९४,६६१/- अशी एकूण र. . १,८६,४१,२७३/- 
एवढ  िन वदेची अंदाजप क य कंमत आहे. िन वदेसाठ  सेवाशु क रकमेवर पा ता 
हा िनकष ठेवणेत आला होता. यानुसार मे. सा व ी म हला वयंरोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया दत यांनी सेवाशु का या ८१.५०% कमी दराने (र. . 
३,१३,५१०/-) व एकूण िन वदा रकमे या ७.४१% कमी दराने िन वदा सादर केली 
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होती. सदरचे दर लघु म अस याने यांची पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ड” 

े ीय कायालयातील म.न.पा. चे TATA ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा 
करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणे या कामासाठ  िन वदेम ये नमूद केले माणे 
कामगार उपल ध करणे तसेच अ य वाहनांसाठ  ७ वाहन चालक पुर वणेकामी 
आदेश .आमुका/३/का व/२००/२०१५ द.२१/०७/२०१५ अ वये दनांक 
२३/०७/२०१६ अखेर ठेकेदार हणून नेमणूक करणेत आली होती. यानंतर सदर 
कामाची मुदत द.२३/०७/२०१६ रोजी संपु ात आ यानंतर मा. थायी सिमती 
ठराव .१७१०५, द.०६/०९/२०१६ अ वय े द.२४/७/२०१६ ते द.२/१/२०१७ पयत 
मुदतवाढ देणेस तसेच ३ सुपरवायजर व २ वाहनचालक जादा उपल ध क न देणेस 
मा यता दे यात आलेली आहे. त ंतर या कामासाठ  वेळोवेळ  मुदतवाढ देवून 
कामकाज सु  आहे. सदर कामाची मुदत द.३१/०१/२०१८ अखेर संपु ात आलेली 
आहे. मा. थायी सिमती ठराव .२३४१ द.२८/०२/२०१८ अ वये या कामास 
द.३१/०३/२०१८ अखेर पयत मुदतवाढ दे यात आलेली आहे. सदर मुदतवाढ 
द.३१/०३/२०१८ रोजी संपु ात येत आहे. स या सं थेमाफत ५६ वाहनचालक, ६ 
सुपरवायजर व ९४ कामगार उपल ध क न कामकाज सु  आहे. या कामा या 
न वन िन वदेचे कामकाज अंितम ट यात आले असून िन वदेचे काम पुण होणेसाठ  
अंदाजे ०३ म हने कालावधी लागणार आहे. यामुळे मे. सा व ी म हला 
वंयरोजगार सेवा सह. सं था मया. यांची ठेकेदार हणून द.०१/०४/२०१८ ते 
द.३०/०६/२०१८ अखेर अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण होऊन नवीन सं थांना 
कामकाज आदेश देईपयत यापैक  जे थम होईल या कालावधी पयत मुदतवाढ 
देणेस व याकामी होणा-या अंदाज े र. .६८,८९,६९६/- (अ र  र. . अडूस  लाख 
एकोणन वद हजार सहाशे शहा णव फ ) अथवा य  होणा-या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१३)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “अ” े ीय कायालयातील म.न.पा. चे TATA 

ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे 

कामासाठ  उपल ध वाहनांवर ४५ वाहन चालक, ३ सुपरवायझर व ९० कामगार 
पुर वणे कामी ई-िन वदा नोट स .४/२०१४-१५ िस द क न िन वदा माग वणेत 
आ या हो या. कामगारांचे वेतन व भ े र. .१,६२,४१,१३२/- + सेवाशु क 
र. .१६,२४,११३/- अशी एकूण र. .१,७८,६५,२४५/- एवढ  िन वदेची अंदाजप क य 

कंमत होती. याम ये दर ६ म ह याने कमान वेतन दरातील वशेष भ याची वाढ 

देय राहणार आहे. मे. भारतीय म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत 
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यांनी सेवाशु का या ९८.५२% कमी दराने (र. .२४,०००/-) व एकूण िन वदा 
रकमे या ८.९६% कमी दराने िन वदा सादर केली होती. सदरचे दर लघु म 

अस याने दर वकृत होऊन मा. थायी सिमती ठराव .११८१७ द.२३/०६/२०१५ 

अ वये यांची १ वष कालावधीसाठ  ठेकेदार हणून नेमणूक करणेस मा यता 
िमळालेली आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “अ” े ीय 

कायालयातील म.न.पा. चे TATA ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे 
व संकलन क  येथे वाहुन नेणे या कामासाठ  िन वदेम ये नमूद केले माण े

कामगार उपल ध करणे व अ य वाहनांसाठ  ७ वाहन चालक पुर वणेकामी यांना 
आदेश .आमुका/३/का व/१९९/२०१५ द.२१/०७/२०१५ अ वये द.२४/०७/२०१५ 
पासून द.२३/०७/२०१६ पयत १ वष कालावधीसाठ  नेमणूक करणेत आली होती. 
त ंतर या कामासाठ  वेळोवेळ  मुदतवाढ देवून कामकाज सु  आहे. सदर कामाची 
मुदतवाढ द.३१/१०/२०१७ अखेर संपलेनंतर िनयु  ठेकेदार यांनी पुढ ल मुदतवाढ 

कालावधीत काम करणेस नकार दश व याने िन वदेतील सेकंड लोए ट मे.राजल मी 
वयंरोजगार सहकार  सं था मया., यांची िन वदेतील मंजूर दराने ठेकेदार हणून 

िनयु  करणेस मा यता दलेली आहे. यास अनुस न मे.राजल मी वयंरोजगार 
सहकार  सं था मया., यांना द.०१/११/२०१७ ते द.३१/०१/२०१८ अखेर मुदतवाढ 
कामाचे आदेश दे यात आलेले आहे.तसेच सदर कामाची मुदतवाढ द.३१/०१/२०१८ 
रोजी संपु ात आलेली आहे. यानंतर मा. थायी सिमती ठराव .२३४० 
द.२८/०२/२०१८ अ वये या कामास द.३१/०३/२०१८ अखेर पयत मुदतवाढ 
दे यात आलेली आहे. सदर मुदतवाढ द.३१/०३/२०१८ रोजी संपु ात येत आहे. 
तर  या कामा या न वन िन वदेचे कामकाज अंितम ट यात असून यास काह  
कालावधी लागणार आहे. यामुळे या कामासाठ  िनयु  ठेकेदार यांची दनांक 
०१/०४/२०१८ ते दनांक ३०/०६/२०१८ अखेर अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण 
होऊन नवीन सं थांना कामकाज आदेश देईपयत यापैक  जे थम होईल या 
कालावधी पयत मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा-या अंदाज े र. .६३,५८,८७५/- 
(अ र  र. . ेस  लाख अ ठाव न हजार आठशे पं याह र फ ) अथवा य  
होणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१४)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते ८) मधील 
िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण ेतसेच 
भाववाढ कलमानुसार भाववाढ देय अस यास मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
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अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

                                                                         
                                                      नगरसिचव                                                                                  

                                              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                                   पंपर  - ४११ ०१८. 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                                 

पंपर  - ४११ ०१८, नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/११/का व/३२/२०१८  

दनांक - ३१/०३/२०१८. 
 

 

टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात  
       वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत.  
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(जा. . ड ेका/३/का व/२५४/२०१८ द.२३/०३/२०१८ वषय .६ चे लगत) 
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(जा. . पापु/६/का व/१२८०/२०१८ द.२२/०३/२०१८ वषय .७ चे लगत)  
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(जा. . जिन/२/का व/९९१/२०१८ द.२७/०३/२०१८ वषय .१४ चे लगत)

 


