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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/१५८१/२०१७ 
दनांक - १०/११/२०१७ 

 
ित, 

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

      वषय - पपंर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - १५/११/२०१७ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

१५/११/२०१७ रोजी दुपार  २.०० 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 – ३५ 
 

दनांक - १५/११/२०१७                            वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक  

१५/११/२०१७ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 
 

------------ 
 

वषय .१)    मा.शहर सुधारणा सिमती, ठराव मांक २८, दनांक ३१/१०/२०१७ अ वये पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल मागासवग य 

क याणकार  योजने अंतगत महापािलका ह तील अनुसूिचत जाती, अनुसूिचत जमाती, 
वमु  जाती भट या जमाती या युवक/पु ष यां या वकासाकर ता प  अ नुसार 

व वध १९ कार या अ प कालावधी या यवसाय िश णांचे रा ीय सुगी प ात 

तं ान सं था”, तळेगाव दाभाडे, पुण े (National Institute of Post Harvest 

Technology, Talegaon, Pune) या शासक य सं थेमाफत माहे माच-२०१८ अखेरपयत 

प  अ मधील िश णा समोर नमुद ित लाभाथ  िन त दराने िश णांचे आयोजन 

कर यास व याक रता येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक १५/११/२०१७ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

 
वषय .२)  सह शहर अिभयंता, BSUP क प वभाग यांनी द.१३/१०/२०१७ चे तावा वये 

सन २०१७-१८ चे अंदाजप कात थम ाधा याने करावया या वकास कामांसाठ  

अपुर  तरतदु ठेवणेत आली अस याने, यातील चालू कामांसाठ  तरतुद  म ये वाढ 
करणे आव यक आहे. तसेच जी कामे दु यम ाधा याने करावयाची आहेत अशा 
कामांसाठ  अप-ुया तरतुद  कर यात आले या आहेत. हणून वभागाअंतगत 

र. .९,००,०००/- भांडवली वग करण करणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .३)  शहर अिभयंता फ े य कायालय यांनी  द.०४/१०/२०१७ चे तावा वये पंपर  

िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१७-२०१८ या  अंदाजप काम ये फ े य 
कायालयाकड ल थाप य वषयक कामांना तरतूद कमी पडत अस याने तरतूद 
र कम   पये ४२,०१,६६०/-  वग करण करणेस मा यता देणबेाबत वचार करण.े 
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वषय .४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आरो य वभागामाफत ई-िन वदा नोट स . 

३/२०१४-१५ िस द क न मनपाचे अ,ब,क,ड,इ,फ े य कायालया या 
काय े ातील र ते/गटस साफसफाईकामी वयंरोजगार सेवा सहकार  

सं था/बेरोजगारां या सहकार  सेवासं था/ मजूर सहकार  सं था यांचेकडून कमान 
वेतन दराने कामगार उपल ध करणे या कामासाठ  २ वष कालावधीसाठ  िन वदा 
माग व यात आ या हो या. सदर कामासाठ  ा  ८७ िन वदाधारकांपैक  पा  
ठरले या ६८ सं थाना अ,ब,क,ड,इ,फ े य कायालया या काय े ातील र ते/गटस 
साफसफाई करणेसाठ  एकूण ९२५ कामगार कमान वेतन दराने पुर वणेस मा यता 
दली असुन सदर कामाची मुदत द.३१/३/२०१७ रोजी संपली आहे. सदर कामाची 
न वन िन वदा नोट स .३/२०१७-१८ िस द केली असुन यास (१) प.ंिच.ंशहर 
वंयरोजगार सेवा सह सं थांचे फेडरेशन मया. व (२) ी संत गाडगेबाबा महाराज 

बेरोजगार सेवा सह. सं था मयाद त यांनी मे.मुबई हायकोटात यािचका दाखल केली 
अस याने द.१/८/२०१७ पासुन द.३०/९/२०१७ पयतचे मुदतवाढ चे कामास 
मा. थायी सिमती ठराव मांक ९३१ द.१३/९/२०१७ अ वये मा यता दली आहे. 
मे.मुबई हायकोटात यािचकेची पुढ ल सुनावणी द.२/११/२०१७ रोजी आहे. 
यापुव या म.ेकोटाचे आदेशानुसार िन वदा कायवाह  सु  ठेवावी तथा प मे.कोटाचा 
आदेश िमळाले िशवाय कामाचा अंितम आदेश देवु नये असे नमुद केले आहे. पपंर  
ि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 . सबब सदरचे 
काम बंद करणे उिचत होणार नाह . सबब स थतीत कायरत असले या ६४ 
( वंयरोजगार/बेरोजगार) सं थाकडून ६ े ीय कायालयाचे काय े ातील र ते/गटस 

साफसफाईसाठ  कायरत असले या तावा सोबतचे प  - अ म ये नमुद ९२५ 

कामगारांना दनांक १/१०/२०१७ पासून ३ म हने अथवा मे. मुंबई हायकोटाचा 
आदेश झालेनंतर नवीन सं थांना नेमणुक आदेश देईपयत यापैक  थम होईल या 
कालावधीसाठ  मुदतवाढ घेणे आव यक अस याने कामगार क याण वभागाने 
द.२६/०९/२०१७ चे आदेशा वये द.१/७/२०१७ पासुन सफाई कामगारांचा कमान 
वेतन दर र. . १६,६०९.३४ कळ वला आहे. यानुसार ९२५ कामगारांचा मािसक खच 
र. . १,५३,६३,६४०/- नुसार ३ म हने कालावधीसाठ  र. .४,६०,९०,९२०/- चे 
अपे त खचास, यांचेशी मुदतवाढ कालावधीचा करारनामा क न कामाचा आदेश 
दे यास तसेच य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .५)  पंपर  िचचंवड महानगरपािलके या आरो य वभागामाफत े ीय कायालय तरावर 

र ते/गटर सफाई कामासाठ  कमान वेतन दराने कामगार पुर वणे कामासाठ  ई-
िन वदा नोट स .३/२०१४-१५ नुसार िन वदा माग वणेत आ या हो या. ा  
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िन वदांपैक  पा  ठरले या ६८ सं थांकडून दनांक १/४/२०१६ ते ३१/३/२०१७ या 
कालावधीसाठ  एकूण ८६५ कामगार कमान वेतन दराने उपल ध करणेस मा. थायी 
सिमती ठराव .१५९६२ दनांक १२/४/२०१६ अ वये मा यता देणेत आली आहे. 
तसेच ६ े ीय कायालयासाठ  येक  १० या माणे एकूण ६० वाढ व कामगारासह 
एकूण ९२५ कामगार उपल ध करणेस मा. थायी सिमती ठराव .१५२७८ दनांक 
२६/२/२०१६ अ वये मा यता देणेत आली आहे. तसेच िन वदा २ वष कालावधीची 
अस याने सदर सं थांचे कामकाज अहवाल, मा.आयु  व मा. थायी सिमती ठराव 
मांक १५९६२, दनांक १२/४/२०१६ अ वये दनांक १/४/२०१६ ते द.३१/३/२०१७ 

पयत मा यता दली आहे. तसेच मा. थायी सिमती ठराव मांक ३७८, द. 
१७/५/२०१७ अ वये द.१/४/२०१७ पासुन ४ म हने अथवा न वन िन वदा 
कायवाह  पुण होवुन नवीन सं थांना नेमणुक आदेश देईपयत यापैक  जी या 
थम होईल या कालावधीपयत मुदतवाढ दली आहे. यानुसार सदर सं थांचे काम 
द.३०/७/२०१७ रोजी संपले आहे. सदर कामाची न वन िन वदा नोट स 
.३/२०१७-१८ िस द केली असुन यास (१) प.ंिचं.शहर वंयरोजगार सेवा सह 

सं थांचे फेडरेशन मया. व (२) ी संत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सेवा 
सह.सं था मयाद त यांनी मे.मुबई हायकोटात यािचका दाखल केली अस याने 
द.१/८/२०१७ पासुन द.३०/९/२०१७ पयतचे मुदतवाढ चे कामास मा. थायी 
सिमती ठराव मांक ९३१ द. १३/९/२०१७ अ वये मा यता दली आहे. पंपर  
िचंचवड मनपाचे “फ” े ीय कायालयाकड ल १५ सं थांकडून एकूण २०७ कामगार 
उपल ध करणेत आलेले आहेत. यापैक  मे.समता वकास वंयरोजगार सेवा सहकार  
सं था मयाद त यांचेकडून भाग .१ पीनगर,तळवडे येथे दररोज १४ 
कामगारांकडून र ते,गटस यांची साफसफाई कर यात येत आहे. सदर सं थेने 
द.१/७/२०१७ चे प ा वये यांना द.१/८/२०१७ पासुन आिथक अडचणीमुळे काम 
करता येणार नस याचे कळ वले आहे. तसेच मा. े ीय अिधकार  यांनी सदर 
सं थेचे काम ी लोकसेवा वंयसहा यता सं था कर यास तयार असुन यांना 
दे याबाबत िशफारस केली आहे. यानुसार मे.समता वकास वंयरोजगार सेवा 
सहकार  सं था मयाद त यांचे द.१/८/२०१७ पासून काम बंद क न ी लोकसेवा 
वंयसहा यता सं था यांना यांचे १३ व मे. समता वकास वंय.सह.सं थेचे १४ 

असे एकूण २७ कामगार पुर वणचे अित र  काम देणेत आले अस याने याचे 
अवलोकन करण.े  

 
वषय .६)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िश ण मंडळाकड ल संगणक यं णा देखभाल 

दु तीकामी मे.मोनाच टे नॉलॉजी (पुण)े ा.ली. यांना िश.मं/९अ/१५४अ/२०१६ द. 
२६/०७/२०१६ अ वये कामाचे आदेश दे यात आले होते. सदर कामकाजाची मुदत 
३०/०९/२०१७ रोजी पूण झालेली आहे.  यांना र. .१,९८,०००/- चे आदेश दे यात 
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आले होते. सदर आदेश फ  िश ण मंडळ कायालयातील संगणक यं णेसाठ  
दे यात आले होते. िश ण मंडळा या १३२ शाळांना येक  दोन संगणक आ ण 
एक ंटर दे यात आला आहे. सदर संगणकांचा हमी कालावधी समा  झालेला आहे 
यामुळे एकूण ३२० संगणक आ ण ३० ंटर या देखभाल दु तीसाठ  िन वदा 
सी द कर यात आली आहे. सदर िन वदा उघडणेचे कामकाज चालू आहे सदर 

या पू ् ण होणेकामी अजून एक ते दड मह याचा कालावधी लागणार आहे. 
यामुळे मे.मोनाच टे नॉलॉजी (पुण)े ा.ली. यांना पुढ ल ितन मह यासाठ  
हणजेच द. ३१/१२/२०१७ पयत र. .४९,५००/- चे कामाचे आदेश देणेकामी 
तावीत आहे. यामुळे सव संगणक यं णा सुरळ त राह यास मदत होणार आहे. 

सदर खच संगणक देखभाल दु ती या लेखािशषावर खच  टाक यास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क े ीय कायालया या काय े ातील घरोघरचा 

कचरा गोळा करणे व वाहतुक करणेचे कामांसाठ  िन वदेतील लघु म ठेकेदार द न 
मह ला आधार रोज. सं था यांना मोशी कचरा डेपोसाठ  दर ित वाहन दोन 
खेपांसाठ  र. .५१७०.९०/- व भोसर  कचरा डेपोसाठ  दर ित वाहन दोन खेपांसाठ  
र. .३९८७.४४/- या दराने १ क वाहने द.२५/१२/२०१७ अखेर उपल ध क न 
देणेकामी कामाचे आदेश दे यात आले आहे. १ क वाहने याकामी येणा-या य  
खचास मा. थायी सिमती सभेने ठराव .१७६५९ द.०४/१०/२०१६ अ वये 
मा यता दलेली आहे. . शा/०२/का व/४६०/२०१७, द.०७/०८/२०१७ नुसार 
न वन ेिञय कायालयांची िनम ती झालेली असुन न वन कायालयां या िनिमती 
नुसार भाग . २ िचखली, मोशी या प रसराचा समावेश क ेिञय कायालयाचे 
काय ेञात समा व  करणेत आलेला आहे.सदर या भागातील कुदळवाड ,जाधववाड  
या पर सरात मोठया माणत भंगार मालाची दुकाने तसेच मोठया माणत 
नागर करण झा याने घरोघरचा कचरा उचलणे व वाहतूक करणेची यंञणा अपुण 
पडत अस याने स मा. सद य व आरो य िन र क, मु य आरो य िन र क यांनी 
भाग . २ म ये २ वाढ व क वाहनाची मागणी केलेली आहे. क े ीय 

कायालयाचे प रसरात मोठया माणात कंुटंुब सं येत वाढ होत आहे. यामुळे 
मोठया सोसाटयांमधील कचरा गोळा करणेकामी वाढ व १ क लावून स या काह  
सोसाटयांमधील घरोघरचा कचरा गोळा करणेसाठ  वापरता येतील. याच माणे 
पर सरातील गोळा करणेत आलेला कचरा उचलणेसाठ  १ क असे एकुण २ क 
उपल ध क न देणे आव यक आहे हणुन द न मह ला आधार रोज. सं थायांचेशी 
कचरा उचलणे व हल वणे या कामांसाठ  द.०५/१०/२०१६ रोजी ित दन १ क 
वाहने पुर वणेकामी करणेत आले या करारनामा अट .३४ नुसार मनपास 
कामासाठ  जादा वाहनांची आव यकता अस यास मा.सह आयु  यां या पुव 
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परवानगीने मा य दराम ये जादा टपर वाहने उपल ध क न घे याची अट आहे. 
यानुसार द न मह ला आधार रोज. सं थायांचेकडून मोशी डेपोसाठ  दर ित वाहन 

दोन खेपांसाठ  र. .५१७०.९०/- व भोसर  कचरा डेपोसाठ  दर ित वाहन दोन 
खेपांसाठ  र. .३९८७.४४/- या दराने आणखी २ वाढ व क वाहने द.३१/०८/२०१७ 
ते २५/१२/२०१७ अखेर उपल ध क न घेणेस व यासाठ  येणा-या य  खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

 
वषय .८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ब” े ीय कायालयांतगत िनवडणूक (जुने) वाड 

ं . ४९, ५०, ५१ व ५३ तसेच "क" े ीय कायालयांतगत िनवडणूक (जुने) 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 वण े 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 दराने ठेकेदार हणून िनयु  करणेत 
आली होती. सदर कामाची मुदत द.०२/०१/२०१७ अखेर संपु ात आली होती. 
यानुसार मा. थायी सिमती कड ल ठराव . ४२७ द.२४/०५/२०१७अ वये सदर 

कामास द.०३/०१/२०१७ ते ३१/०७/२०१७ पयत मुदतवाढ देणेत आलेली होती. 
सदर कामाची मुदतवाढ द.३१/०७/२०१७ रोजी संपु ात आ यानंतर मा. थायी 
सिमतीकड ल ठराव .९३० द.१३/०९/२०१७ अ वये द.०१/०८/२०१७ ते 
द.३१/१०/२०१७ पयत मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत आलेली आहे. व या कामास 
मुदतवाढ आदेश .आमुका/३/का व/३६९/२०१७, द.०९/१०/२०१७ अ वये देणेत 
आलेली आहे. सदर कामाची मुदत द.३१/१०/२०१७ अखेर संपु ात आली आहे. या 
कामा या न वन िन वदेचे प हले पाक ट ओपन केले असून यातील िन वदाधारकांचे 
कागदपञांची तांिञक तपासणी चालू आहे. तसेच संपुण िन वदेचे काम पुण होणेसाठ  
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अंदाजे ०३ म हने कालावधी लागणार आहे. यामुळे मे. संत गाडगेबाबा महाराज 
बेरोजगार सं था दापोड  यांची ठेकेदार हणून द.०१/११/२०१७ ते द. 
३१/०१/२०१८ अखेर अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण होईपयत यापैक  जे थम 
होईल तो पयत या कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणे व याकामी येणा-या अंदाजे 

र. .५८,२१,४२८/- अथवा य  होणा-या खचास मा यता 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. मे. 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 व ई े य कायालयांतगत 
ायमर  व सेकंडर  कले शन आ ण अ, ड व फ े 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 आ यानंतर मा. 
थायी सिमती ठराव ं . १९४७९, द. २३/१२/२०१६ अ वये द.०३/०१/२०१७ ते 
द.३०/०४/२०१७ पयत मुदतवाढ देणेस मा यता िमळालेली आहे. व या कामाचा 
आदेश ं . आमुका/३/का व/२८/२०१७, द.०१/०३/२०१७ देणेत आलेला आहे. मा. 
थायी सिमती ठराव .३६० द.११/०५/२०१७ अ वये द.०१/०५/२०१७ ते 
द.३१/०७/२०१७ अखेर मागील दराम ये ५ ट के वाढ क न मुदतवाढ देणेस 
मा यता िमळालेली आहे. व या कामाचा आदेश ं .आमुका/३/का व/२१४/२०१७, 

द.१५/०६/२०१७ देणेत आलेला आहे. मा. थायी सिमती ठराव .९२५ 
द.१३/०९/२०१७ अ वये द.०१/०८/२०१७ ते द.३१/१०/२०१७ अखेर मुदतवाढ 
दे यास तसेच 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 मे. बी. ह . जी. तीज वे ट 
मॅनेजमट स ह सेस ा. िल. यांचेमाफत करणेत येत अस याने यांना ित मे. टन 
र. .९११/- माण े 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 आलेली आहे. तथापी या 
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कामा या न वन िन वदेचे प हले पाक ट ओपन केले असून यातील िन वदाधारकांचे 
कागदपञांची तांिञक तपासणी चालू आहे. तसेच सपुंण िन वदेचे काम 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 ०३ म हने अथवा 
िन वदा कायवाह  पुण होईपयत यापैक  जे थम होईल तो पयत या कालावधीसाठ  
मुदतवाढ देणे व याकामी येणा-या अंदाजे खच र. .३,६९,४६,२९०/- (अ र  र. . 
तीन कोट  एकोणस र लाख सेहचाळ स हजार दोनशे न वद फ ) अथवा य  
येणा-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 नेणेचे 

कामासाठ  उपल ध वाहनांवर ४७ वाहन चालक, ३ सुपरवायझर व ९४ कामगार 
पुर वण े 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 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 वये 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. या कामास मुदतवाढ आदेश 
.आमुका/३/का व/६७२/२०१६ द.२६/०९/२०१७ अ वये देणेत आलेला आहे. सदर 

कामाची मुदत द. ०२/०१/२०१७ रोजी संपु ात आ यानंतर मा. थायी सिमती 
ठराव .२२६ द.१९/४/२०१७ अ वये द.३/१/२०१७ ते द.३०/०४/२०१७ पयत 
मुदतवाढ देणेस मा यता दे यात आलेली आहे. व या कामास मुदतवाढ आदेश 

.आमुका/३/का व/१३०/२०१७ द.२८/०४/२०१७ अ वये देणेत आलेला आहे. 
सदर कामाची द.३०/०४/२०१७ रोजी संपु ात आ यानंतर मा. थायी सिमती ठराव 
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.३७६ द.१७/०५/२०१७ अ वये द.०१/०५/२०१७ ते ३१/०७/२०१७ पयत 
मुदतवाढ देणेस मा यता दे यात आलेली आहे. व या कामास मुदतवाढ आदेश 

.आमुका/३/का व/२१८/२०१७ द.१७/०६/२०१७ अ वये देणेत आलेला आहे. 
सदर कामाची मुदत द.३१/०७/२०१७ अखेर संपु ात आ यानंतर मा. थायी 
सिमतीकड ल ठराव .९२७ द.१३/०९/२०१७ अ वये द.०१/०८/२०१७ ते 
द.३१/१०/२०१७ पयत मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत आलेली आहे. या कामास 
मुदतवाढ आदेश .आमुका/३/का व/३५८/२०१७, द.०४/१०/२०१७ अ वये देणेत 
आलेला आहे. सदर कामाची मुदत द.३१/१०/२०१७ अखेर संपु ात आली आहे. 
स या सं थेमाफत ५६ वाहनचालक, ६ सुपरवायजर व ९४ कामगार उपल ध क न 
कामकाज सु  आहे. या कामाची न वन िन वदा कायवाह  सु  करणेत आली आहे. 
यास काह  म हने कालावधी लागणार आहे. यामुळे मे. सा व ी म हला 
वंयरोजगार सेवा सह. सं था मया. यांची ठेकेदार हणून द.०१/११/२०१७ ते 
दनांक ३१/०१/२०१८ अखेर अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण होईपयत यापैक  
जे थम होईल तो पयत या कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस व याकामी होणा-या 
अंदाजे र. .७२,९२,०८८/- अथवा य  होणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .११)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/२/२०१७-१८ भाग .२६ 

काळभोरनगर (न वन . .१४) काळभोरनगर मोहननगर म ये दशादशक सुचना 
फलक रोड फिनचर व थाप य वषयक कामे करणेकामी M/s.Adept Enterprises 

िन.र. .२२,४०,६४२/- (अ र  र. . बावीस लाख चाळ स हजार सहाशे बेचाळ स 
फ ) पे ा २४.१५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१६,९९,५२७/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार करारनामा क न आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

  
वषय .१२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/११/२०१७-१८ भाग .१० म ये 

पे ह ंग लॉक, पावसाळ  गटस इ. थाप य वषयक करकोळ दु तीची कामे 
करणेकामी M/s.Dev Construction िन.र. .१९,५६,५७४/- (अ र  एकोणावीस लाख 
छ पन हजार पाचशे चौ-याह र फ ) पे ा १९.७७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने र. .१५,६९,७५९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/१०/२०१७-१८ भाग .१८ म ये 

पे हंग लॉक, पावसाळ  गटस इ. थाप य वषयक करकोळ दु तीची कामे 

करणेकामी M/s.Dev Construction िन.र. .१९,६०,३७७/- (अ र  र. .एकोणावीस 
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लाख साठ हजार तीनशे स याह र फ ) पे ा १९.७७% कमी या ठेकेदाराकडुन 

िन वदा मंजुर दराने र. .१५,७२,८१०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १०/१/२०१७-१८ भाग . १७ म ये 

पे हंग लॉक, पावसाळ  गटस इ. थाप य वषयक करकोळ दु तीची कामे 

करणेकामी M/s.k.kamlesh िन.र. ः १९,६०,७४९/- (अ र  अ र  एकोणावीस लाख 

साठ हजार सातशे एकोनप नास फ ) पे ा १५.५० % कमी या ठेकेदाराकडुन 

िन वदा मंजुर दराने र.  १६,५६,८३३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १०/२९/२०१७-१८ भाग .१८ म ये 

दशादशक फलक, साईड प टे व रोड फिनचरची कामे करणेकामी M/s.Shriguru 

Construction िन.र. .२२,४०,५३२/- (अ र  बावीस लाख चाळ सजार पाचशे ब ीस 
फ ) पे ा १७.१० % कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र.  १८,५७,४०१/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार करारनामा क न आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/४/२०१७-१८ भाग .२५ म ये 

दशादशक फलक, साईड प टे व रोड फिनचरची कामे करणेकामी 
M/s.S.S.Enterprise S.M.Gupta िन.र. .२२,३९,६४८/- (अ र  र. . बावीस लाख 

एकोणचाळ स हजार सहाशे अ ठेचाळ स फ ) पे ा १५.५०% कमी या ठेकेदाराकडुन 

िन वदा मंजुर दराने र.  १८,९२,५०३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/२३/२०१७-१८ भाग .२६ अंतगत 

मनपा इमारतीची थाप य वषयक कामे करणेकामी M/s.S.D.AJWANI िन.र. . 
१९,६०,७४७/- (अ र  र. .एकोणावीस लाख साठ हजार सातशे स ेचाळ स फ ) 
पे ा १७.७१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१६,१३,४९९/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार करारनामा क न आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १०/३०/२०१७-१८ भाग .२६ म ये 

पे ह ंग लॉक, पावसाळ  गटस इ. थाप य वषयक करकोळ दु तीची कामे 

करणेकामी M/s.S.D.AJWANI िन.र. .१९,५९,५७१/- (अ र  र. . एकोणावीस लाख 
एकोणसाठ हजार पाचशे ए काह र फ ) पे ा १९.७१% कमी या ठेकेदाराकडुन 
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िन वदा मंजुर दराने र. .१५,७३,३४०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१९)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/२०/२०१७-१८ भाग .१० 

तुळजाईव ती व ववेकनगर म ये दशादशक फलक, साईड प टे व रोड फिनचरचा 
कामे करणेकामी M/s.Adept Enterprises िन.र. .२२,३९.३७५/- (अ र  र. . बा वस 

लाख एकोणचाळ स हजार ितनशे पं याह र फ ) पे ा १८.२५% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१८,३०,६८९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 
वषय .२०) महापािलका काय े ाम ये एकूण १५ भागांक रता नागर  सु वधा क चालक िनयु  

कर याकर ता अंितम पा  झाले या १५ अजदारांना महानगरपािलका िन त कर ल 
या इतर अट /शत नुसार ती सेवा र. .२०/- नाग रकांकडून वकार यात येऊन 
यापैक  र. .५/-महापािलकेस ा  होणार आहेत. तसेच िमळकत कर, पाणीप ट  

इ याद  बलासाठ  वकृत होणारे भरणा ती पावती र. .५/- या माणे 
महापािलकेमाफत अदा करणेस थम तीन वष कालावधीसाठ  करारनामा क न 
खाजगी त वावर तावात नमूद प  'अ' नुसार नागर  सु वधा क चालक िनयु  

करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .२१) मा. म हला व बाल क याण सिमती ठराव .१९ द.०७/११/२०१७ नुसार सदर वष 

२०१७-१८ या कालावधीत महानगरपािलके या नागरव ती वभागा या अंतगत 
के या जाणा-या पवनाथड  ज ेचे िनयोजन यावष  पी.ड ल.ूड . ाऊंड, सांगवी येथे 
कर यास तसेच याकामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

  
वषय .२२)मे.एिशयन इले हेटर, पुणे हे वत: उ पादक कंपनी असून यांनी आजपयत 

समाधानकारकपणे कामकाज केलेले आहे. यांनी सादर केलेले दर हे बाजार 
भावानुसार यो य व वाजवी आहेत तर , तालेरा णालय येथील दोन िल टचे 
वा षक देखभाल द ु ती करणेचे काम करारनामा क न करवून घेणेस व याकामी 
येणारा खच ितव ष र. .१,४१,६००/- (अ र  र. . एक लाख ए केचाळ स हजार 
सहाशे फ ) मे. एिशयन इले हेटर, पुणे यांस दु तीकामी वापरले या सा ह याचा 

य  खच या या वेळ  अदा करणेस मा यता देणेबाबात वचार करणे.  
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वषय .२३) मा. थायी सिमती सभा ठराव .८२२, द.१६-०८-२०१७ अ वये मंजुर झाले या 

ठरावाम ये खचा या लेखािशषाचे नाव " थाप य वशेष योजना "ऐवजी" थाप य 
उ ान वभाग (इ भाग चालु कामे)" अशी दु ती करणसे मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

वषय .२४) मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी 
सादर केले या अजानुसार तावात नमूद माण ेरजा मंजूर स मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .२५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे िनळू फुले ना यगृह, पंपळे गुरव येथे बांधून तयार 
आहे. सदर ना यगृहाचे मा. ी. देव जी फडणवीस, मु यमं ी महारा  रा य यांचे 
ह ते औपचार क उदघाटन झालेले आहे. सदरचे ना यगृह भुमी व जंदगी 
वभागाकडे ह तांतर त होणेस सुमारे 1 म हना कालावधी लागणार आहे तोपयत 
मागणीनुसार होणारे काय म महानगरपािलके या े ागृह/ ना यगृहासाठ  मनपाने 
तयार केलेले धोरण व िनयमावलीस अनुस न अंकुशराव लांडगे ना यगृह, भोसर  
यांचे भाडेदराचे ५० ट के जादा दराने तावा सोबतचे प रिश  अ व ब माणे 
िनळू फुले ना यगृहासाठ  काय माचे दर मंजुर करणेबाबत व ना यगृह ह तातंर त 
झालेनंतर सदरचे काय माचे भाडेदर कायम करणसे मा यता देणेकामी मा. 
महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२६) मनपाचे व ुत वभागासाठ  व वध वचगेअस आ ण पेअस सा ह य खरेद कामी 

ईिन वदा सुचना .54/4/2016-17 अ वये, ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले 
होते. यामधील चार िन वदांमधील लघु म िन वदाकार मे. सुरज वचगेअर कंपनी 
यांचे ा  लघु म दर बाब .1, 2 व 3 या सा ह याचे लघु म दर एकुण 
र. .10,42,100/- हे अंदाजप क य दरापे ा -13.33% ने कमी अस याने व 
मे. ाईटशाईन असोिसएटस यांचे ा  लघु म दर बाब .4 ,5 ,6 व 7 या सा ह याचे 
लघु म दर एकुण र. .4,48,900/- हे अंदाजप क य दरापे ा -25.19% ने कमी 
अस याने या माणे सदर एकुण लघु म दर   बाब .1,2,3,4,5,6 व 7 या सव 
सा ह यांचे ा  लघु म दर एकुण र. .14,91,000/- हे अंदाजप क य दरापे ा      
-17.28% ने कमी अस याने सदर दर वकृत कर यात आलेले आहेत. यानुसार 
सदर लघु म िन वदाकार मे. सुरज वचगेअर कंपनी व मे. ाईटशाईन असोिसएटस 

यांचेकडून सदर कामाचा करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणते आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.  
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वषय .२७)मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .वृ  ८/२०१७-१८  मनपा 

काय े ातील व वध र ते म यदुभाजक सुशोिभकरण साफसफाई करणेबाबतचे 
कामकाज मे.कोमल वयं.सेवा.सह.सं था यांचे कोटेशन नोट स अंदाजप कय 

दर. .१,९१,५१६/-(अ र  र. .एक लाख ए या नव हजार पाचशे सोळा फ ) 
अंदाजपञ कय दरापे ा १% ने कमी र. . १,८९,६०१/- या दराचे कोटेशन वीकृत 
करणेत आले असून आदेश उदयान/४/का व/३९४/२०१७ द.३/११/२०१७ अ वये 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२८)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १५/२-२०१७-१८ मनपामधील 

बीआरट एस काँर डाँरवर उवर त ठकाणी आव यकतेनुसार Dedicated lane 

करणेकामी मे.बी.के.खोसे िन.र. .६९,८७,८१२/- (अ र  र. . एकोणस र लाख 
स याऐंशी हजार आठशे बारा फ ) पे ा ७.२९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .६४,७८,४०१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 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 राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/३-२०१७-१८ काळेवाड  फाटा ते देहू 

आळंद  या र यावर बीआरट एस बस थां याची उवर त कामे करणकेामी 
मे.बी.के.खोसे िन.र. .८,४७,१८,८१४/- (अ र  र. . आठ कोट  स ेचाळ स लाख 
अठरा हजार आठशे चौदा फ ) पे ा १३.७२% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .७,३०,९५,३९३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 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 राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३०) 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. मे. भारतीय म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत यांनी 



14 
 

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 नेमणकू 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 

सदर कामाची मुदत द.२३/०७/२०१६ रोजी संपु ात आ यानंतर मा. थायी 
सिमतीकड ल ठराव .१६९४२ द.१६/०८/२०१६ अ वये द.२४/०७/२०१६ ते 

द.३१/१२/२०१७ पयत मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत आलेली आहे. व या 
कामास मुदतवाढ आदेश .आमुका/३/का व/६७१/२०१६, द.२३/०९/२०१६ अ वये 
देणेत आलेला आहे. सदर कामाची मुदत द.३१/१२/२०१७ रोजी संपु ात आलेनंतर 
मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२०१३७ द.१०/०१/२०१७ अ वये द.०१/०१/२०१७ 
ते द.३०/०४/२०१७ पयत मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत आलेली आहे. व या 
कामास मुदतवाढ आदेश .आमुका/३/का व/४०/२०१७, द.१०/०३/२०१७ अ वये 
देणेत आलेला आहे. सदर कामाची मुदत द.३०/०४/२०१७ अखेर संपु ात 
आलेनंतर मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३७५ द.१७/०५/२०१७ अ वये 
द.०१/०५/२०१७ ते द.३१/०७/२०१७ पयत मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत 
आलेली आहे. व या कामास मुदतवाढ आदेश . आमुका/३/का व/२३१/२०१७, 

द.०३/०७/२०१७ अ वये देणेत आलेला आहे. सदर कामाची मुदत 
द.३१/०७/२०१७ अखेर संपु ात आ यानंतर मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .९२८ 
द.१३/०९/२०१७ अ वये द.०१/०८/२०१७ ते द.३१/१०/२०१७ पयत मुदतवाढ 
देणेस मा यता देणेत आलेली आहे. व या कामास मुदतवाढ आदेश . 
आमुका/३/का व/३७०/२०१७, द.०९/१०/२०१७ अ वये देणेत आलेला आहे. सदर 
कामाची मुदत द.३१/१०/२०१७ अखेर संपु ात आ याने, िनयु  ठेकेदार यांनी 
मुदतवाढ कालावधीत काम करणेस नकार दश व याने िन वदेतील सेकंड लोए ट 
मे.राजल मी वयंरोजगार सहकार  सं था मया., यांची मा. आयु सो यांचेकड ल 
द.१०/११/२०१७ रोजीचे मा य तावा वये पुढ ल मुदतवाढ कालावधी क रता 
िन वदेतील मंजूर दराने ठेकेदार हणून िनयु  करणेस मा यता दलेली आहे. 
तसेच या कामा या न वन िन वदेचे प हले पाक ट ओपन केले असून यातील 
िन वदाधारकांचे कागदपञांची तांिञक तपासणी चालू आहे. संपुण िन वदेचे काम 
पुण होणेसाठ  अदंाजे ०३ म हने कालावधी लागणार आहे. तसेच स या सं थेमाफत 
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५२ वाहनचालक, ३ सुपरवायझर व ९० कामगार उपल ध क न कामकाज सु  आहे. 
यामुळे मे.राजल मी वयंरोजगार सहकार  सं था मया., यांची ठेकेदार हणून 
द.०१/११/२०१७ ते द.३१/०१/२०१८ अखेर अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण 
होईपयत यापैक  जे थम होईल तो पयत या कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस व 
याकामी येणा-या अंदाजे र. .६७,३४,७६०/- अथवा य  होणा-या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३१) नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी सादर 
केले या अजानुसार तावात नमदू माण ेरजा मंजूर स 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/१५८१/२०१७  

दनांक - १०/११/२०१७ 
 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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िश णाची याद  ( प  -अ) 

( वषय  . १ चे लगत ) 
अ. 
. 

िश णाचे नाव िश ण 
कालावधी 

दवस 
आ ण 
तास 

शै णक 
पा ता 

(अहता ) 

शु क 
ित 

लाभाथ  
(सवकरा 
स हत) 

अ यास म 

१ वन पती ऊती 
संवधन ( लांट 
टशु क चर 

Plant tissue 
culture) 

सात 
दवस ०३ 
तास ती 

दवस 

सा र . २८०० 
ती 

लाभाथ  

व छता आ ण िनजतकु करण, ए स लॉ ट 
तयार करणे व याचे कार,  इनॉ युलेशन , 
इन युबेशन ायमर  हाडिनंग, सेकंडर  
हाडिनंग, शासक य योजना आ ण अनुदान. 
 

२ बटन अळंबी 
लागवड (बटन 
मश म 
क ट हेशन 
Button 
Mashroom 
cultivation) 

पाच 
दवस ०३ 
तास ती 
दवस 

सा र . २०००  
ती 

लाभाथ  

अळंबीची ओळख, अळंबीचे कार, 
आहारातील मह व, पौ क मू य, मश म 
युिनटचा आराखडा, , कंपो टंग फेज १, फेज 
२, पॉिनंग,  केिसंग,  ोई ग, लिशंग, 
काढणी,  पॅके जंग, व वध कारचे रोग, 
बाजारपेठेची मा हती, शासक य योजना, 
अनुदान 

३  ( वृ सव क) 
Tree 
Surveyor 

०३ 
दवस, 
ती 
दवस ०३ 
तास 

सा र . १२०० 
ती 

लाभाथ  

वन पती ओळख याचे तं , जीआयएस 
णाली ब लमा हती, जीआयएस णाली 

ब ल मा हती, मोबाईल वृ गणने साठ चा 
वापर, वेगवेगळया लोरांची ओळख, लोरा 
ऑफ महारा , लोरा ऑफ वे टन घाट, 
लोरा ऑफ को हापूर, ज ऑफ पुण,े 

शोभेची झाडे, र ता याकडेला व उ ानात 
लाव यात येणा-या झाडांची ओळख, 
वषयांची या ी व उपयोग. यवसाय कसा 
करावा या बाबत मागदशन. 
 

४ सु या फुलांची 
रचना (Dry 
Flower 
arrangement) 

तीन 
दवस, 
०३ तास 
ती 

सा र . १२०० 
ती 

लाभाथ  

संक पना, फुले सुकवणा या वेगवेग या 
प ती, लिचंग , फुले रंग वणे, पॉट युर , 
सु या फुलां या रचनेसाठ या फुलदाणी,  
सुक  फुले ह तकला,   सु या फुलां या 
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दवस रचनेसाठ  लागणा-या व तूंची ओळख,  हार,  
वाग, संचेट तयार कर याचा प ती,  

उपल ध बाजार पेठ. 
 

५ स य 
भाजीपाला 
उ पादन 
Organic  
vegetable 
Farming 

तीन 
दवस, 
०३ तास 
ती 
दवस 

सा र . १२०० 
ती 

लाभाथ  

एका मक स य शेती यव थापन, 
जिमनीचे यव थापन, जै वक तण व क ड 
िनयं ण, जै वक व स य खते उ पादन, 
स य उ पादन व  यव थापन, स य 
माणी करण यव था, काड  कच-या पासून 

कंपो ट व गांडूळखत,  १) शेणखत  २) 
कंपो टखत  ३) हरवळ चीखते  ४)  
गांडूळखत  ५) माशाचेखत ६) 
खाट कखा याचे खत, ईएम- ावण तयार 
कर याची प त. कंपो ट आ ण खते, जै वक 
क टकनाशके, शेणखत लर , पंचग य, 
बीजामृत, जीवामृत, बयाणे िनवड, जिमनीची 
मशागत, जै वक तण नाशके, काढणी, 
पॅके जंग, बाजारपेठ, शासक य योजना, 
स य प तीने पालक, मेथी, कोिथंबीर व 
मुळा यासार या भा यांची लागवड. 
 

६ चारा 
यव थापन 

(Fodder 
Management) 

दोन 
दवस, 
०३ तास 
ती 
दवस 

सा र . ८०० 
ती 

लाभाथ  

मूरघास, अझोला लागवड, हाय ोपोिन स 
प तीने चारा उ पादन, ओला चारा – 
हाय ीड ने पयर, बाजर , वार  , मका, 
चवळ , टlयलॊ, तांद ूळक डा, पॅरागवत , 
ल-ु बफेल गवत, अ फा अ फा गवत 
याबाबत मा हती  व सुकाचारा, शेवगा, शेवर  
,सुबाभूळ, िगर पु प,  हादगा, इ. वन पतीची 
चा-यासाठ  लागवड 
 

७ पॉली हाउस 
तं ान ह रत 
गृहातील शेती 
तं ान 
Poly  house 

पाच  
दवस, 
०३ तास 
ती 

सा र . २००० 
ती 

लाभाथ  

संक पना आ ण त व, पॉली हाऊसची 
ओळख, िनयं त वातावरणातील शेतीचा 
आढावा, ह रतगृहातील लागवड कर यात 
येणा-या वन पती–शोभवंत आ ण भाजीपाला, 
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technology दवस वन पतींचा वातावरणातील घटकांना 

िमळणार ितसाद- काशाची ती ता आ ण 
गुणव ा, काशवधी ितसाद, वा-याचावेग , 
तापमान, छत, हवेतील सू म वातावरण, 
वन पती पोषके, िसंचन, वन पती आ ण 
पाणी यांचा संबंध, शासक य योजना, 
अनुदान. 
 

८ देशी गाई 
संगोपन आ ण 
व वध उ पादने 

Desi cow  
raring and its 
products 

तीन 
दवस, 
०३ तास 
ती 
दवस 

सा र . १२०० 
ती 

लाभाथ  

देशी गाई संगोपन - संक पना, देशी गाई या 
व वध जाती व याची मा हती, देशी गाईचे 
चारा यव थापन, आदशगोठा, पा याचे 
िनयोजन, उ च ती या गाईची उपल धता 
व दर, देशी गाईच े आरो य, आजार व 
उपचार याबाबत मा हती. धूपकाड , शु  तूप 
बनव या या प ती, हवन सामु ी, गोमू  
अक बन वणे, स य A २ दूध संक पना 
आ ण उपल ध बाजारपेठ, आंघोळ चा साबण,  
शा प ू बन वणे, गुदमारा द अक, बीजामृत 
जीवामृत गोमू  ह रतक . 
 

९ बुके आ ण हार 
तयार करण े
Bouquet and 
Garland 
Making 

दोन 
दवस , 
०३ तास 
ती 
दवस 

सा र . ८०० 
ती 

लाभाथ  

पु पगु छचे व वध कार, कट लॉवस आ ण 
लूज लॉवस,  शाक य व पुन पाद त 
अवयव,  बुके तयार कर यासाठ  वापर या 
जाणा-या इतर व त,ू थमाकॉल बॉल, सॅ टन 
रबीन, चमक , लोरल डंक, लोरल 
हो डर, रबर बँड, बुके तयार कर यासाठ  
लागणार  उपकरने - का ी, िसकेटस,  
वेगेवेगळ  कंटेनस,  बुके जा तकाळ 
टक यासाठ चे उपाय, व  यव था, 
सॅ पल बुके तयार करण.े 
 

१० हाय ोपोिन स 
Hydroponics 

दोन 
दवस, 
०३ तास 

सा र . ८०० 
ती 

लाभाथ  

हाय ोपोिन स तं ानाची ओळख, 
संक पना, लांट फ जओलॉ ज, वन पती या 
गरजा, हाय ोपोिन स ो वंग िस टम, 
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ती 
दवस 

वन पतीवाढ  साथीचे मा यम, बाजारपेठ, 
अथशा , वेगवेगळ  डझाई स, 
हाय ोपोिन स तं ानाचेफायदे , 
हाय ोपोिन स तं ाने लागवड करता येणा-
या वन पती, िनगा व दु ती, िसंचन, 
पौ क, काढणी, शासक य योजना, 
भ व यातील संधी. 
 

११ लँड केपींग 
Landscaping 

सहा 
दवस, 
०३ तास 
ती 
दवस 

सा र . २४०० 
ती 

लाभाथ  

त व, सपाट भागावर ल व टेकड वर ल 
लँड केपींग, लँड केपींग मधील उपकरणांची 
ओळख आ ण उपयोग, ाइंग, घरगुती बागा, 
सावजनीकबाग/उ ाने, र या या कडेची, 
फामसंकुलांची, सं थांची रेखािच े आ ण 
रचना, वेगवेग या बागांचा आराखडा, वनवास 
रचना व लेथ हाऊसची रचना, विश  
े ासाठ  लॅ ड केप रचना, लॅ ड केपसाठ  

वापर यात येणा-या वन पती, िच हे, दगडाचे 
तुकडे व इतर सा ह य, लॅ ड के पंगसाठ  
वापरात येणार  साधने व अवजारे. 
 

१२ फळ या 
Fruit 
Processing 

तीन 
दवस, 
०३ तास 
ती 
दवस 

सा र . ८०० 
ती 

लाभाथ  

फळे व भाजीपाला वग करण, फळांचा रस 
काढणे, क चा मालाची िनवड, िशंग, 
ेिसंग, गाळण,े ोसेिसंग, बॉटिलंग, ऋत ू

नुसार प हले व भाजीपाला खरेद , फूड 
मशीनर , कॅिनंग या,  वेगवेगळे ायर 
वाप न प हले व भाजीपाला सुक वण,े जमॅ, 
जेली तयार करणे, फळांचा युस व 
प पपे टन टे ट , मामालेडस तयारकरणे, 
लोणची, टोमॅटो केचअप , सॉस , युर  
आ ण पे ट तयार करण,े बटाटा वेफस आ ण 
फंगर िच स तयार करणे, हनेगर तयार 
करणे, व  यव था उभारण,े वेगेवेग या 
फूड इंड ला भेट  देण े व अहवाल तयार 
करणे, शासक य योजना. 
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१३ आयुव दक 
उ पादने 
Ayurvedic 
Preparations, 

चार 
दवस, 
०३ तास 
ती 
दवस 

सा र . १६०० 
ती 

लाभाथ  

औषधी वन पतींची ओळख यातील स य 
त वे, उपयोग, वापर यात येणारे वन पतीचे 
भाग, शतावर , अडुळसा, गुळवेल, कोरपड, 
आवळा, तुळस, नागरमोथा, कंबरमोड , 
पुननवा, पाणकणीस, धो ा, कडुिनंब, कुडा, 
सातवीण, भुई रंगणी, आघाडा, शंखपु पी, 
टाकळा, हरडा, बेहडा, एरंड, भुईआवळा, 
पळस, साग,  बहावा, धार  िनवडंुग, 
सागरगोटा, सुंठ, आले, हळद, पंपळ , हरळ , 
मु डशग, धायट , पपई, गोख , 
तालीमखाना, िशकेकाई, िलंब,ू करंज, 
सीताफळ, काटेसावर, बाभूळ, दातवणाची 
झाडे, ई, ब बा, अफू, रठा, अजुन, 
आंबेहळद, जमालगोटा, इं ावण, इसबगोल, 
लसूण, ओवा, अ गंधा इ.चूण तयार करणे 
( फळा चूण), अ र  (अशोका र ), 
आ णआसव (कुमार सव), संक पना 
यू ा यु टक स व कॉ मीसु टक स, आवळा 

व कोरपड उ पादने, लेह, तैला, घृता, वट , 
गु टका, का य, अवलेह, अक, आमलाकँड , 
मुर बा तयार करणे. 
 

१४ खते व कंपो ट 
तयार करण े
Compost and 
Manure 
Preparation, 

दोन 
दवस, 
०३ तास 
ती 
दवस 

सा र . ८०० 
ती 

लाभाथ  

कंपो टचे वेगेवेगळे कार, क बड खत, 
गांडूळखत, अळंबीखत, फामयाड मॅ यूअर, 
ऐरो बक आ ण एनएरो बक कंपो टंग, 
कंपो टंग मधील वेगवेगळे सू मजीव- 
बॅ टर या व बुरशी व इतरजीव ,खताचे 
पॅ कंग कसे करावे, बाजारपेठ कशी उपल ध 
करावी, कंपो टंग तयार कर या या प ती, 
घरगुती कच-यापासून खत तयार करण.े 
 

१५ ग ची वर ल 
बाग 
Terrace 
Gardening, 

तीन 
दवस, 
०३ तास 

सा र . १२०० 
ती 

लाभाथ  

वन पती जीवनच , वन पती शर र 
व ानशा , भाजीपाला बॅग, पौ कबाग, 
कचनगाडन,  आंतर मशागत िनयोजन, 
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ती 
दवस 

आराखडा आ ण यव थापन, बयाणे या, 
लट ंग मटे रयल, आंतर मशागत, ोथ 
रे युलेटरचा वापर, पा याचे यव थापन, 
खताचे िनयोजन, तण यव थापन, 
जिमनीचा कस, रोग व कड चे यव थापन, 
कंुडयांचे कार, शोिभवंत झाडे -  वृ , 
झुडपे, वेली, ुिनंग व ैिनंग,  बागकामाची 
अवजारे, थंड हवामानातील भाजीपाला, उ ण 
हवामानातील भाजीपाला, जै वक खते, जै वक 
क डनाशके. 
 

१६ भाजीपाला 
सुक वण े व 
पावडर तयार 
करणे 
Vegetable 
Dehydration 
and Powders, 

दोन 
दवस, 
०३ तास 
ती 
दवस 

सा र . ८०० 
ती 

लाभाथ  

फळे आ ण भाजीपाला याचंी ओळख, 
संघटना मक मानके आ ण िनयम, काम 
कर या या जागेची तयार  आ ण देखभाल, 
वेगेवेग या मिश स, अ न सू म जीवशा , 
अ नातुन पाणी काढून टाकणाची आ ण 
सुकव या या यांची तयार  व 
अंमलबजावणी,  द तऐवजीकरण आ ण 
रेकॉड ठेवणे, अ न सुर तता वछता आ ण 
आरो य वषयक यव था, यावसाियक 
कौश ये, सुकवणे ा येवर प रणाम 
करणारे घटक,  सूय काशात वाळ वणे, 
डहाय ेटरचे कार, उ णता प वणाची हवेची 
एक प त,  म ाियंग , ज ाियंग,  
फळे आ ण भाजीपाला सुकवणा या 

येतील ट पे. 
 

१७ बो साय बन वणे 
Bonsai 
Making, 

तीन 
दवस, 
०३ तास 
ती 
दवस 

सा र . १२०० 
ती 

लाभाथ  

बो साय संक पना, बो साय या व वध 
शैली, अपराइट, कॅसकेड , म ट'पल , 
फॉरे ट टाईल, टू  आ ण ंक टाईल, 
रा ट टाईल, िमनीएचर, ा टवुड बो साय, 
ए सपो ड ट टाईल, बो सायसाठ  
वन पतीची िनवड,  क टंग, ा टंग, 
लेअ रंग, रेफाईिनंग बो साय पेिसज, ट, 
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ंक, फां ा, पाने, बो सायसाठ ची अवजारे व 
खते. 
 

१८ कडकनाथ 
क बड  पालन 
Kadaknath 
raring 

दोन 
दवस, 
०३ तास 
ती 
दवस 

सा र . ८०० 
ती 

लाभाथ  

मूळ, गृहिनमाण, यव थापन,   बा प, 
जीवनच ,  कामिगर ची परेषा , आजाराचे 
यव थापन, व वध आजार व उपाय , कृमी,   
औषधी आ ण पौ क गुणधम, उपकरने 
आ ण यांची काळजी,  पोषक वातावरण, 
व  यव था. 
 

१९ वष मु  जीवन 
प ती 
Toxin free life 
style 
products 

दोन 
दवस, 
०३ तास 
ती 
दवस 

सा र . ८०० 
ती 

लाभाथ  

हेअरवॉश (िशकेकाई, रठा आ ण इतर 
औषधी वन पती), बॉड वॉश (उटण)े. 
डटलकेअर( दंतमंजन औषधी वन पती 
एक त क न तयार केलेले) ऑल परपज 
लनर ( हनेगर), टॉयलेट लनर 

( हनेगर), नैसिगक िल वड सोप: रठा 
पावडर/ रठा बया, िशकेकाई पावडर आ ण 
हनेगर, नैसिगक लनींग पावडर रठा, 

िशकेकाई आ ण बे कंग सोडा वाप न 
 

 सह /- 
सभापती 

शहर सुधारणा सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  – ४११ ०१८. 
 


