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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/९१४/२०१७ 
दनांक – १२/०५/२०१७ 

 
ित, 

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

 
      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 

दनांक - १७/०५/२०१७ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

१७/०५/२०१७ 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 – ९ 
 
दनांक - १७/०५/२०१७                      वेळ – दुपार ०२.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा  बुधवार, दनांक             
१७/०५/२०१७ रोजी दुपार ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 
  ---------- 

      दनांक २६/०४/२०१७ व द.०३/५/२०१७ रोजी द.ु१.३० वा. झाले या सभेचा  
      (कायप का मांक ६) चा  सभावृ ांत कायम करणे.  

                                    ---------- 

वषय .१)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील एकूण ४१ मशानभूमी/दफनभूमी चे 
ठकाणी व छता व सुर ा ठेवणेसाठ  काळजीवाहक नेमणेकामी वै कय 
वभागामाफत िन वदा नो टस .१२-२०१२/१३ िस द करणेत आली होती.  
यानुसार पा  ३६ सं थांना मशानभुमी/दफनभुमीचे ठकाणी ८ तासासाठ  

र. .३०९/- ित दन ित काळजीवाहक या दराने व ०५ धमादाय सं थांकड ल 
काळजीवाहकांना र. .७,०७९/- दरमहा या दराने ३ ळजीवाहक पुर वणेच े काम 
दे यात आले होते.  सदर कामाची मुदत द.३१/१२/२०१६ रोजी संपु ात आ याने 
कायरत ४१ सं थाना/ठेकेदारांना दनांक ०१/०१/२०१७ ते दनांक ३१/०५/२०१७ 
पयत अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण होईपयत मुदतवाढ देणे व याकामी 
येणा-या अंदाजे र. .५५,७०,०९७/- (अ र  र. . पंचाव ण लाख स र हजार 
स या नव फ ) अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द. १७/५/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ातील र ते, गटस यांची दैनं दन 
साफसफाई होणे नाग रकांचे आरो याशी संबंधीत असुन सदर साफसफाई न 

झा यास नाग रकांचे आरो यावर वपर त पर णाम हो याची श यता नाकारता येत 

नाह . सदरचे काम बंद करणे उिचत होणार नाह . सदर कामाची न वन िन वदा 
कायवाह  सु  असुन यास काह  अवधी लागणार आहे. तर  स थतीत कायरत 

असले या ६८ ( वंयरोजगार/बेरोजगार) सं थाकडून ६ े ीय कायालयाच े

काय े ातील र ते/गटस साफसफाईसाठ  कायरत असले या तावात नमुद ९२५ 



3 
 

 
 

कामगारांचे कामास द.१/४/२०१७ पासून ४ म हने अथवा न वन िन वदा कायवाह  
पुण होवुन नवीन सं थांना नेमणुक आदेश देईपयत या पैक  जी या थम 
होईल या कालावधीपयत मुदतवाढ देणेस स ाचा कमान वेतन दर 
र. .१२,३९२.४२ माणे ९२५ कामगारांचे मािसक खच र. .१,१४,६२,९८९/- नुसार ४ 
म हने कालावधीसाठ  र. .४,५८,५१,९५६/-च े अपे त खचास, यांचेशी मुदतवाढ 
कालावधीचा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यास तसेच य  येणा-या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

( द.१७/५/२०१७ रोजीचे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .३) मनपा या इ े ीय कायालया या व ुत वभागा या िन.नो. .3/44-2016-17 मधील 
अ. .44 अ वये भोसर  उप वभागाअंतगत शाळा कायालय इमारतीचे नुतनीकरण 
करणे व आव यकतेनुसार व ुतीकरण करणेकामी मे.पी. ह .आर.एस इले ट कल 
ऍ ड इं ज िन वदा र कम .5,99,523/- (अ र  र. .पाच लाख न या व हजार पाचशे 
तेवीस फ ) पे ा 17.00% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला 
असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .४)  मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/105-2016-17 मधील अ. . 1 
अ वये फ े ीय कायालय अंतगत भाग .१३ िनगड  गावठाण मधील आव यक 

ठकाण या  दवाब ी यव थे मधील नादु त खळ या दु त करण ेआव यक 
देखभाल दु ती व इतर आव यक व ुत वषयक कामे करणकेामी सन 2016-17 
मे.एन.एस.इले. काप रेशन िन.र. .5,60,479/- (अ र  र. .पाच लाख साठ  हजार 
चारशे एकोणऐंशी फ ) पे ा 10.31%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .५)  मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. . ८२/०१/२०१६-१७ अ वये  बगीचा 
ीन पेसेस (अमृत) भाग .१६ येथे उ ान वकिसत करणेकामी (अमृत 

योजना) मे.तावरे क शन & कं. िन.र. .१,०३,०८,२४२/-  (अ र  र. .एक कोट , 

तीन लाख, आठ हजार, दोनशे बेचाळ स फ ) पे ा २३.०४% कमी या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने र. .८३,२९,८८४/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .६)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३८/२९/२०१६-१७ भाग .४३ पंपर  

येथील व वध थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. एल. एन. एंटर ायजेस 
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िन.र. .१३,९९,८३०/-  (अ र  र. .तेरा लाख न या नो हजार आठशे तीस फ ) पे ा 
१९.००% कमी  या ठेकेदारा कडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .११,९०,५५५/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी 
म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.  

वषय .७)  अनािधकृत बांधकामाबाबत िनयं णासाठ  द. ३१/१२/२०१५ रोजी महापािलका 
ह तील अ त वात असले या बांधकामा या सॅटेलाईट इमेजेस (Updated High 

Version) क शासक य सं था नॅशनल रमोट सेनिसंग सटर, है ाबाद यांच ेमाफत 
इमेज ा  क न घेणेत आलेली आहे. सदरची इमेज ाथिमक व पाची अस याने 
यावर ोसेसींग करणे आव यक आहे. यासाठ  कोटेशन नोट स िस  क न ा  

कोटेशन पैक  मे. टेक ९ स वसेस यांचे र. . १,४८,५००/- (अ र  र. . एक लाख 
अ ठेचाळ स हजार पाचशे फ ) हे कमी दर ा  झालेला आहे.  सदरचा दर 
वकृत क न यांना कामाचा आदेश देणेस व यांचे माफत सदर चे काम क न 

घेणेस मा यता  देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .८)   खाजगी वै कय सं थांमधील व ा याना वै क य िश णासाठ  मनपाचे णालय 
संशोधनासाठ  /िनर णासाठ  उपल ध होणेकामी तसेच यानुसार होणार  आव यक 
असणारे ित व ाथ  माणे दर महा र. .५,०००/- (अ र  र. .पाच हजार फ ) 
भ न मनपाचे णालयाम ये वह त अट  शत नुसार परवानगी देणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .९)   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 ५२ वाहन चालक, ३ सुपरवायझर व ९० कामगार 

पुर वणेकामी 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.  मे. भारतीय म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत 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 यांची 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “अ” े ीय कायालयांतगत दनांक 
२३/०७/२०१६ अखेर ठेकेदार हणून नेमणूक करणेत आली होती.  तदनंतर 
द.२४/७/२०१६ ते द.३१/१२/२०१६ पयत व द.१/१/२०१७ ते द.३०/४/२०१७ 
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पयत मुदतवाढ देणेस अनु मे मा. थायी सिमती ठराव ं .१६९४२ दनांक 
१६/८/२०१६ व ठराव ं .२०१३७ दनांक १०/०१/२०१७ अ वये मा यता िमळाली 
होती.  सदर कामाची मुदत द.३०/०४/२०१७ अखेर संपु ात येणार आहे.  याकामाची 
न वन िन वदा कायवाह  सु  असून, यास काह  म हने कालावधी लागणार आहे.  
यामुळे म.े भारतीय म हला वंयरोजगार सेवा सह. सं था मया. पंपर  यांची 

ठेकेदार हणून दनांक १/५/२०१७ ते दनांक ३१/०८/२०१७ अखेर अथवा न वन 
िन वदा कायवाह  पुण होईपयत मुदतवाढ देणेस व याकामी होणा-या अंदाजे 
र. .६६,९८,०४०/- अथवा य  होणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

वषय .१०)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ड” े ीय कायालयातील म.न.पा. चे TATA 

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

कामासाठ  उपल ध वाहनांवर ४७ वाहन चालक, ३ सुपरवायझर व ९४ कामगार 
पुर वणेकामी 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 होती.  सदरचे दर लघु म अस याने यांची पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या “ड” े ीय कायालयांतगत दनांक २३/०७/२०१६ अखेर 
ठेकेदार हणून नेमणूक करणेत आली होती.  तदनंतर द.२४/७/२०१६ ते 
द.२/१/२०१७ व द.३/१/२०१७ ते द.३०/४/२०१७ पयत मुदतवाढ देणेस 
अनु मे मा. थायी सिमती ठराव ं .१७१०५ दनांक ६/९/२०१६ व ठराव ं .२२६, 

दनांक १९/०४/२०१७ अ वये मुदतवाढ देणेस मा यता िमळाली आहे.  सदर 
कामाची मुदत द.३०/४/२०१७ अखेर संपु ात येणार आहे.  स या सं थेमाफत ५६ 
वाहनचालक, ६ सुपरवायजर व ९४ कामगार उपल ध क न कामकाज सु  आहे.  
याकामाची न वन िन वदा कायवाह  सु  करणेत आली आहे.  यास काह  म हने 
कालावधी लागणार आहे.  यामुळे म.े सा व ी म हला वंयरोजगार सेवा सह. 
सं था मया. यांची ठेकेदार हणून दनांक १/५/२०१७ ते दनांक ३१/८/२०१७ 
अखेर अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण होईपयत मुदतवाढ देणेस व याकामी 
येणा-या अंदाजे र. .७३,१०,०७१/- अथवा य  होणा-या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .११)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “फ” े ीय कायालयातील म.न.पा. च ेTATA 

ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे 
कामासाठ  उपल ध वाहनांवर ६० 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 सेवा शु का या ८३.००% 
कमी दराने (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 यांची पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या “फ” े ीय कायालयांतगत कामासाठ  ठेकेदार हणून दनांक 
२३/०७/२०१६ अखेर ठेकेदार हणून नेमणूक करणेत आली होती.  तदनंतर 
द.२४/७/२०१६ ते द.३१/१२/२०१६ पयत व द.१/१/२०१७ ते द.३०/४/२०१७ 
पयत मुदतवाढ देणेस मा. थायी सिमतीची अनु मे ठराव ं .१७१०६ दनांक 
६/९/२०१६ व ठराव ं .२०१३५, दनांक १०/१/२०१७ अ वये मा यता िमळाली 
होती.  सदर कामाची मुदत द.३१/१२/२०१६ अखेर संपु ात येणार आहे.  याकामाची 
न वन िन वदा कायवाह  सु  असून, यास काह  म हने कालावधी लागणार आहे.  
यामुळे म.े भारतीय म हला वंयरोजगार सेवा सह. सं था मया. पंपर  यांची 

ठेकेदार हणून दनांक १/५/२०१७ ते दनांक ३१/०८/२०१७ अखेर अथवा न वन 
िन वदा कायवाह  पुण होईपयत मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा-या अंदाजे खच 

र. .७९,०२,२३२/- अथवा होणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

                                                                    
        नगरसिचव                                                 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

                                                     पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                                 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/९१४/२०१७  
दनांक - १२/०५/२०१७ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
      ठेवणेत आलेली आहेत. 


