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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/६३५/२०१८ 
दनांक - २७/०४/२०१८ 

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

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - ०२/०५/२०१८ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

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

०२/०५/२०१८ 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 रहाव,े 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 – ६१ 
दनांक - ०२/०५/२०१८                               वेळ – दुपार ०२.०० वाजता 

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

०२/०५/२०१८ रोजी दुपार ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
    दनांक २५/०४/२०१८ रोजी दुपार  ०२.०० वा. झाले या सभेचा 
    (कायप का मांक ६०) चा सभावृ ांत कायम करणे. 

---------- 
 
वषय .१) पयावरण अिभयां क  अंतगत मनपा े ात पयावरण संवधन व संर ण घेणेस, देणेचे 

ीने GRIHA (Green Rating for Integrated Habitat Assessment) व Svagriha Small 

Versatile Affordable Green Rating for Integrated Habitat Assessment) ीन ब ड ंग 
रेट ंग िस ट म राब वणेत आलेली आहे. यासाठ  क  सरकारचे Ministry of New & 

Renewable Energy कडून मनपास मागील वष  र.  १०.०० लाखाचे पा रतोषीक िमळाले 
असून सदरची र कम ह  ह रत इमारतीचे फायदे व सार करणेसाठ  िमळालेले आहे. 
र कम शासक य अनुदान या अंतगत मनपा कोषागारात जमा करणेत आलेली आहे. 
सदर िमळालेले अनुदान GRIHA माफत Green Building System यासाठ  उपयु  

ठरावीत याकर ता खच करणे अपे ीत आहे. याअंतगत यावयाचा उप म घेणेकामी 
GRIHA कड ल तावा माणे ट पा .१, २ व ३ साठ  अंदाजे र. .१०,००,०००/- इतका 
खच अपे ीत आहे. तसेच मा.आयु  सो यांनी द. १६/१२/२०१७ अ वये मा यता 
दलेली अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२)  ब े य कायालय, आरो य वभागाकड ल संपूण प रसरातील औ णीक धुर करण 

कामकाज कर यासाठ  आव यक डझेल र ा टे पो (वाहनचालकासह) भा याने 
घेणेबाबत कामकाजासाठ  िन वदा नोट स .२/२०१७-१८ िन वदा र. .६,८०,०००/- 
(अ र  र. .सहा लाख ऐंशी हजार फ ) कर ता मे.मिनष असोिसएटस यांचा ७५०/- 
हा दर सवात लघु म अस याने वकारणेबाबत े य अिधकार  यांनी 
द.२३/०२/२०१८ चे तावानुसार मा यता दलेली आहे. यानुसार मे.मिनष 
असोिसएटस यांना इकड ल .ब ेआ/५/का व/२७८/२०१८ द.१८/०४/१७ अ वये 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.    
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वषय .३) मनपा साव क िनवडणूक 2017 आचारसं हता क ाक रता आव यक ह ड ओ िच ीकरण 
करणेकामी को.नो.सु. .34/2016-17 अ वये िस द क न दरप क माग वणेत आले 
होते. ा  नोट शीमधील मे आकाश फोटो ऍ ड हड ओ शुट ंग, पुणे यांचे र. .1,780/- 

ती दन ती हड ओ कॅमेरा, कॅमेरामन व िसड सह दरानुसार पुरवठा आदेश िनगत 
केला आहे. यानुसार मे आकाश फोटो ऍ ड हड ओ शुट ंग, पुणे यांनी थम बल 
र. .3,79,140/- व तीय बल र. .3,57,780/- असे एकुण र. .7,36,920/- (अ र  
र. .सात लाख छ ीस हजार नऊशे वीस फ ) चे झाले या खचाचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४) पंपळे गुरव भाग .५७ येथील दापोड  पुल ते तुळजाभवानी मं दर ते सृ ी 

चौकापयतचा १८.०० मी ं द र यांचे अ ावत प दतीने नुतनीकरण करणेकामी  
महानगरपािलका स लागार पॅनलवर ल मे.पे हटेक कं स टंट यांची या कामासाठ  
स लागार हणुन नेमणूक करणेस व महानगरपािलके या चिलत दरानुसार व महारा  
शासना या चिलत िनयमांनुसार क स टंग फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .५) मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी 

सादर केले या वनंती अजानुसार तावात नमूद माणे प  अ म ये दश वले माणे 
रजा मंजुर स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .६) सारथी हे पलाईन अंतगत कॉल ऑपरेटर िनयु  करणेकामी िन वदा सुचना .१९/२०१७-

१८ चे लघु म दरानुसार मे.Tech 9 Services या सं थेकडून दरमहा ित य  
र. .१६,१६४/- (अ र  र. .सोळा हजार एकशे चौस  फ ) अिधक जी.एस.ट . नुसार 
१० कॉल ऑपरेटर िनयु  करणेकामी येणा-या एकूण र. .२२,८८,८८०/- 
(जी.एस.ट .सह) (अ र  र. .बावीस लाख आ याऐंशी हजार आठशे ऐंशी फ ) चे 
खचास व पुढ ल १ वष कालावधीसाठ  यांचेसोबत कामाचा करारनामा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

      
वषय .७) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागाकड ल 

माहे माच २०१८ अखेर संपणारा  मािसक गोषवारा मा.मु यलेखा प र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/८५/२०१८ द.२५.०४.२०१८ अ वये पाठ वलेला आहे. या अहवालाचे 

अवलोकन करणे. 
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वषय .८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  अ मधील (१ ते १) ि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 .९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िश ण मंडळाकड ल ाथिमक शाळेतील मु या यापक, 

िश क व िश के र कमचा-यांसाठ  बायोमॅ क मिशन खरेद  व देखभाल दु तीबाबत 
या कामासाठ  माहे मे २०१७ ते ऑ ट बर २०१७ अखेर र. .६,६३,०९६/- इतका खच 
झाला असून या झाले या खचास काय र व माहे नो हबर २०१७ ते मे २०१८ अखेर 
अंदाजे र. .३,६३,०००/- इतका खच असे एकूण र. .१०,२६,०९६/- (अ र  र. .दहा 
लाख स वीस हजार शहा णव फ ) खच होणार आहे. तर  याकामासाठ  होणा-या 
एकूण खचास पुव या िन वदे या मंजूर दरात दोन ऐवजी तीन कमचार  मानधनावर 
नेमणेत येऊन म.ेवरद वनायक इं जिनअस सदरचे कामकाज करणेस तयार असलेने या 
थेट प दतीने कामकाज देणेस काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .१०) मा.आयु  सो, यांचेकड ल आदेश . शा २/का व/४६०/२०१७ द.०७/०८/२०१७ अ वये 

भाग सिम याची पुनरचना झालेली आहे. यानुसार न वन भाग रचनेनुसार ग े ीय 
कायालयाची द.०९/०८/२०१७ रोजी अ त वात आले आहे. यानुसार ‘ब’ े ीय 
कायालयातील जुने भाग .४९, ५०, ५१ यांचे वग करण “ग” े ीय कायालयामधील 
न वन . .३ व २४ याम ये यांचा समावेश झालेला आहे. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ग े ीय आरो य कायालया या काय े ातील भाग मांक २१, २३, 

२४ व २७ मधील दैनं दन घरोघरचा कचरा, कंु यामधील कचरा, सावजिनक ठकाणी 
साठणारा कचरा, गटस या कडेचे कचरा ढग, मोक या जागेतील कचरा ढग दैनं दन 
उचलुन महानगरपािलके या मोशी कचरा डेपो येथे टाकणे या कामासाठ  ‘ब’ े य 

आरो य कायालयाकड ल ठेकेदार मे जय गणेश एंटर ायजेस, पंपर गाव, पंपर  यांना 
ित दन ित वाहन दोन खेपांसाठ  र. .५,१३०/- व भोसर  कचरा थाणांतरण क  

येथे कचरा खाली कर यासाठ  ित दन ित वाहन दोन खेपांसाठ  र. .४,९००/- या 
दराने आदेश .ब ेआ/५/का व/१००७/१६ द.३१/१२/२०१६ नुसार दे यात आलेले 
आहे. तर  ‘ब’ े य आरो य कायालयाकड ल मे जय गणेश एंटर ायजेस, पंपर गाव, 

पंपर  यां या आदेशाची मुदत द.३१/१२/१७ रोजी संपु ात आलेली होती. तर  सदर 
कामकाजास, ‘ब’ े य आरो य कायालयाकड ल प  .  

            १)  ब ेआ/५/का व/८१०/२०१७ द.०८/१२/२०१७ व  

           २) ब आे/५/का व/८३२/२०१७ द. १६/१२/२०१७ नुसार कचरा उचलणे व वाहतुक 
करणेसाठ  मे जय गणेश एंटर ायजेस, पंपर गाव, पंपर  यांना ग े ीय 
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कायालयामाफत कामकाजाची मदतवाढ दे यात यावी व ग े ीय कायालयाकडे “कचरा 
उचलणे व वाहतुक करणे” या लेखािशषावर तरतुद नस याने, सदर कामाचे होणा-या 
बलाची तरतुद ‘ब’ े ीय कायालयामाफत टाकणेत यावी असे कळ वलेले होते. 
यानुसार ग े ीय कायालयामाफत मुदतवाढ घे यात आलेली होती, सदरची 

कामकाजाची मुदत द.३१/०३/२०१८ रोजी संपु ात आलेली आहे. द.०९/०८/२०१७ 
रोजी पासुन ६ े ीय कायालया ऐवजी ०८ े ीय कायालयाची िनिमती झा याने ब 
े ीय कायालयाकड ल ०३ क/ टपर वाहने व ड े ीय कायालयाकड ल ०४ 
क/ टपर वाहने असे एकुण ०७ वाहने मे.जय गणेश एंटर ायजेस, पंपर  यां यामाफत 

पुर व यात आलेल े आहे. तथा प कचरा उचलणे व वाहतुक करणे कामकाज हे 
अ याव यक सेवेचे असून, मे जय गणेश एंटर ायजेस, पंपर  यांना या कामासाठ  टपर 
क ७.५ मे.टन मता असणारे ित दन, ित वाहनावर दोन खेपांसाठ  एक वाहन 

चालक + चार मजूर + इंधनासह एकुण ०७ वाहने भाडे त वावर पुर व यासाठ  
द.०१/०४/२०१८ त े ३०/०६/२०१८ अखेर अथवा न वन िन वदा कायवाह  पूण 
होईपयत, यापैक  थम येणा-या कालावधी पयत या कामकाजास मुदतवाढ देणेस तसेच 
सदर कामाचे अपे ीत अंदाजीत खच र. .३३,५०,०००/- (अ र  र. .तेहतीस लाख 
प नास हजार फ ) या येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .११)  फ े य कायालयाचे े ातील जलिन:सारण निलकाचंी वा षक ठेकेदार  प दतीने 

साफसफाई करण ेव चोकअप काढणेकामी मे.सुरज कॉ ॅ टर हे कर त आहेत.सदर 

कामाचे िन वदा अट  शत  (A) मधील अट .४ नुसार िन वदेचा कालावधी हा ५ 

वष आहे. तसेच कामाचा आदेश २ वषासाठ  यावयाचा आहे. यानंतर कामाची 
गती, Performance वचारात घेवून पुढ ल येक वषासाठ  मा. थायी सिमती या 

मा यतेने मुदतवाढ देणेत येईल असे नमुद करणेत आलेले आहे. सदरची िन वदा 
मा. थायी सिमती ठराव .१०७३५, द.२१/०२/२०१५ अ वये मंजूर केलेली असुन 
ठरावानुसार सदर कामाचे िन वदा र कम पये १,०५,३९,९००/- साठ  ४.८४% कमी 
या दराने हणजेच र कम पये १,००,२९,७६९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
फ  एक वष कालावधीसाठ   येणा-या खचास मा यता दलेली आहे. पुढ ल येक 
वषासाठ  मा यता देणेकामी पु हा मा. थायी सिमतीची मंजुर  घेवूनच कामाचा 
परत करारनामा क न नंतरच वाढ व मुदत देणेत यावी या माणे िन वदा अट  
शत म ये नमूद केलेले आहे. यानंतर मे.ठेकेदार सुरज कॉ ॅ टर यांनी काम 
समाधानकारक र या पूण केले अस याने मा. थायी सिमतीने सदर कामास पुढ ल 
५ वषापैक  दुस-या वषाक रता ठराव .१६५९३ द.२८/०६/२०१६ अ वये 
मुदतवाढ स मा यता दलेली आहे. ठेकेदार मे. सुरज कॉ ॅ टर यांना 
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.जिन/०२/का व/४०५/२०१७ द.१३/११/२०१७ अ वये द.३१/०३/२०१८ पयत 
मुदत वाढ सह कामाचे आदेश देणेत आलेले आहेत. मा. थायी सिमतीने ठरावात 
नमूद केलेली द.३१/०३/२०१८ पयत कालावधीची मुदत पूण होत असून पुढ ल १ 
वषाक रता मुदतवाढ घेणे आव यक आहे. वषयां कत कामा या िन वदा अट  व 
शत  (A) मधील अट .४ नुसार तृतीय वषासाठ  िन वदा दारात १०% वाढ क न 
देणेची तरतुद आहे. दर यान या २ वषा या कालावधीम ये डझेल व लेबरचे दर 
वाढले अस याने स या चालू असलेले दर व िन वदा भरले यावेळचे दर यांची 
तुलना क न तृतीय वषा क रता ५.००% जा त या दराने ठेकेदार मे.सुरज 
कॉ ॅ टर यांना तृतीय वषा या मुदतवाढ या ता वाये द.३१/०३/२०१८ पयत 
मुदतवाढ दे यात आलेली आहे. सदर कामाचे तृतीय वष द.११/०६/२०१८ रोजी 
संपत आहे. तसेच िन वदा भरते वेळ  व स ाचे लेबर व डझेल चे दर “ प  ब” 

म ये दशवले असून यानुसार स ाचा िन वदा वकृती यो य दर ४.३५% इतका 
जा त येत आहे. सदरचा वाढ व दर १०.००% पे ा कमी पाहता िन वदा अट  व 
शत  माणे ठेकेदार यांना चतुथ वषाक रता एक वष कालावधीसाठ  तृतीय वषापे ा 
४.३५% जा त दरवाढ देणेस हरकत वाटत नाह . यानुसार द.०१/०४/२०१८ ते 
११/०६/२०१९ पयत या कालावधीसाठ  ठेकेदार यांना तावा माणे मुदतवाढ 
देऊन येणारा खच र कम .१,३५,२०,६२४/- (अ र  र. .एक कोट  प तीस लाख 
वीस हजार सहाशे चौवीस फ ) पयत काम क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

 

                                                                              
                                                                   नगरसिचव                                                                                  
                                                  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                                       पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                                 

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/६३५/२०१८  

दनांक - २७/०४/२०१८ 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  

ठेवणेत आलेली आहेत.  
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( .ड ेका/िन-३/का व/३२०/२०१८ द.२५/०४/२०१८ वषय .८ चे लगत) 

 


