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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/८४०/२०१८ 
दनांक - २९/०६/२०१८ 

 
ित, 

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

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - ०४/०७/२०१८ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक      
०४/०७/२०१८ 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 – ७० 
दनांक - ०४/०७/२०१८                                वेळ – द ुपार ०२.०० वाजता 

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

०४/०७/२०१८ 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 २७/०६/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ६९) 
    चा सभावृ ांत कायम करण.े 

---------- 

वषय .१) बँक ऑफ बडोदा, पंपर  िचंचवड व ता रत शाखा येथे द.२३/५/२०१८ 
अखेर आधारिनधी खाते .31060200000009 खा यावर र. .18,16,08,395/- 
(अ र  र. . अठरा कोट  सोळा लाख आठ हजार तीनशे पं या णव फ ) िश लक 
आहेत. तसेच मागासवग य क याणकार  िनधी खाते  .3106200000012  म ये 
र. .3,27,53,455/- (अ र  र. .तीन कोट  स ावीस लाख ेप न हजार चारशे 
पंचाव न फ ) िश लक आहेत. आधारिनधी व मागासवग य क याणकार  
िनधीम ये मागील ३ वषाम ये कुठलाह  खच झालेला नाह . आधारिनधी व 
मागासवग य क याणकार  िनधी बंद कर यात येईल व उपल ध िश लक िनधी 
सवसाधारण िनधीम ये वग कर यात येईल. सदर खा यांवर ल रकमांना FFD 

सु वधा अस याने रोजची िश लक र कम बदलत असते. तर  सदर खा यामधील 
र कम वग कर या या दवशी मुदतठेव, मुदतठेवीवर ल याज व जो Effective 

Balance असेल ती  िश लक ा  धर यात येऊन िश लक सवसाधारण िनधीकडे 
वग कर यात येईल. तर  आधारिनधी व मागासवग य क याणकार   िनधी ह  दो ह  

िनधी बंद क न सदर िनधी या खा यावर ल उपल ध िश लक महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमातील  करण ६ प रिश  ‘ड’ िनयम (३) ३ अ वये सवसाधारण िनधीम ये 

जमा करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलकासभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार 
करणे.  

( दनांक ०४/०७/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय .२)  मनपाचे व ुत वभागासाठ  आव यक व वध कारचे केब स आ ण वायस 

सा ह य खरेद कामी ई िन वदा सुचना .38/2/2017-18 अ वये, ऑनलाईन िन वदा 
दर माग वणेत आले होते. यानुसार सदर िन वदे कर ता एकुण चार िन वदाकार 

ा  झाले. िन वदेतील ा  लघु म िन वदाकार मे.पायोिनयर से स यांचे ा  
लघु म बाब .1,3,4 व 5 या माणे एकुण 04 बाबी सा ह याचे लघु म दर एकुण 
र. .36,65,000/- हे अंदाजप क य दरापे ा 0.95% ने कमी अस याने व 
मे. पल मी इलेक स यांचे ा  लघु म दर बाब .2 या माणे एकुण 01 बाबी 
सा ह याचे लघु म दर एकुण र. .54,68,000/- हे अंदाजप क य दरापे ा 0.15% ने 
कमी अस याने तसेच मे.हायटेक इले क स यांचे ा  लघु म दर बाब .6 

या माण े एकुण 01 बाबी सा ह याचे लघु म दर एकुण र. .52,97,500/- हे 
अंदाजप क य दरापे ा 0.05% ने कमी अस याने या माणे सदर एकुण लघु म दर 
बाब .1,2,3,4,5 व 6 या सव सा ह यांचे ा  लघु म दर एकुण र. .1,44,30,500/- 

(अ र  र. .एक कोट  च वेचाळ स लाख तीस हजार पाचशे फ ) हे अंदाजप क य 
दरापे ा 0.31% ने कमी अस याने वकृत क न यांचेबरोबर करारनामा क न 
पुरवठा आदेश िनगत करणसे व येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ०४/०७/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या दवाखाने/ णालयांसाठ  औषधे/सा ह य 

खरेद कामी ’औषधे िन वदा सिमती’ गठ त कर यात आली असून  सदर सिमतीने 

िशफ़ारस केलेनुसार दवाखाने/ णालयांसाठ  आव यकतेनूसार व तातड ने औषधे/ 
सा ह य खरेद  करणेकामी .२/१,२,३,४/२०१६-२०१८ अ वये िनवीदा  माग व यास 
आ या हो या. याम ये Allopathic medicine purchase - 809 Items, Surgical Items 
-449, Ayurvedic medicine-198 Items, Dental Items–211 या माणे एकुण 1667 

Items औषधे/सा ह याचा समावेश होता.सन २०१७-२०१८ या आिथक वषात 
औषधे/ सा ह य खरेद पोट  जादा झाले या र. .७५,४०,५८१/- (अ र  र. . 
पंचाह र लाख चाळ स हजार पाचशे ए याऐंशी फ ) चे खचास काय र मा यता 
व सन २०१८-२०१९ या आिथक वषासाठ  आव यकतेनूसार औषधे/ सा ह य 
खरेद करणे कामी  र. .११.५० कोट  खचास अथवा सुधा रत अंदाजप कात कर यात 
येणा-या तरतुद चे मयादेत होणा-या य   खरेद  खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .४)  क  शासना या धानमं ी आवास योजने अंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
े ात महानगरपािलके माफत आिथक या दुबल घटकांसाठ  बो-हाडेवाड  येथे 
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गाळे बांधमेकामी र. .११०,१३,७०,७६२/- ची िन वदा . थाप य मु यालय/९८/१/ 
२०१७-१८ नुसार द.१२/०२/२०१८ रोजी िस द कर यात आली होती. सदर िन वदा 
भरणेची अंितम मुदत द.२३/०२/२०१८ पयत होती. सदर िन वदा द.२३/०२/२०१८ रोजी 
उघडणेत आली. याम ये खालील ठेकेदारांनी िन वदा सादर के या आहेत. 

अ. . कामाचे नाव ठेकेदाराचे नाव ा  दर र. . लघु म 
अनु म 

१ 

धानमं ी आवास 
योजनेअंतगत बो-हाडेवाड  
गट.नं.१६५पै, १६८पै व १७१पै 
येथे १२८८ सदिनका बांधणे. 

मे.एस.जे.कॉ ॅ टस ्  ा.िल. १३४,३६,७२,३३०/- L1 

मे.करण ब डस १३९,८७,४०,८६८/- L2 

मे.बचमाक रअँिलट  एलएलपी १४३,१७,८१,९९१/- L3 

            याम ये लघु म िन वदा ठेकेदार मे.एस.जे.कॉ ॅ टस ् ा.िल. यांचेकडून ा  
झाली. सदर ठेकेदार यांनी दलेला दर हा र. .१३४,३६,७२,३३०/- (अ र  र. . 
एकशे चौतीस कोट  छ ीस लाख बाह र हजार तीनशे तीस फ ) इतका आहे. 
हणजेच िन वदा र. .११०,१३,७०,७६२/- या रकमेपे ा सदर दर 

र. .२४,२३,०१,५६८/- जादा आहे. सदरचा  दर  कमी  क न  देणेबाबत  ठेकेदारास 
द.२६/०३/२०१८ रोजी प  दले असून या प ा या अनुषंगाने ठेकेदार मे. 
एस.जे.कॉ ॅ टस ्  ा.िल. यांनी द.१०/०४/२०१८ चे प ा वये सदर या कामाची 
सुधार त कंमत र. .१२५,५५,६२,६६९/- इतक  सादर केलेली आहे. तसेच सदर 
काम करणेसाठ  ठेकेदारास कामाची कंमत आणखी कती कमी करणार याबाबत 
पुनः  द.२१/०४/२०१८ रोजी या प ा वये वचारणा केली असता ठेकेदाराने सदरचे 
काम र. .१२५,२०,३८,२८३/- या कंमतीम ये करणेस तयार अस याचे 
द.२३/०४/२०१८ चे प ा वये कळ वले आहे. ठेकेदार यांना पुनः  

द.०७/०५/२०१८ रोजी दर कमी करणेबाबत प  दले असता ठेकेदार यांनी 
द.०८/०५/२०१८ रोजीचे प ा वये सदर या कामाची कंमत 

र. .१२५,२०,३८,२८३/- इतक  राह ल असे कळ वले आहे. ठेकेदार यांना पुनः  

द.१०/०५/२०१८ रोजीचे प ा वये दर कमी करणेबाबत प  दले असता ठेकेदार 
यांनी द.१०/०५/२०१८ रोजीचे प ा वये सदर या कामाची सुधार त कंमत 

र. .१२४,९९,२०,५९५/- इतक  सादर केलेली आहे. ठेकेदार यांना द.१९/०६/२०१८ 
रोजीचे प ा वये अंितमतः दर कमी क न सुधार त दर देणेबाबत प  दले असता 
ठेकेदार यांनी द.१९/०६/२०१८ रोजीचे प ा वये सदर या कामाची सुधार त कंमत 
र. .१२३,७८,३७,८९४/- इतक  सादर केलेली आहे.    महारा  शासना या सन 
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२०१७-१८ या दरसूची (SSR) नुसार GST िशवाय कामाची कंमत 
र. .१०४,८२,८८,८०३/- इतक  येत आहे. टे ट ंग चाजस, आर.सी.सी. डझाईन 
चाजस यासह एकुण कंमत र. .१०६,७२,६४,२५३/- इतक  येत असून GST १२%, 

िसमट व ट ल यातील फरक व रॉय ट  चाजस सह कामाची एकुण कंमत 
र. .१२१,१९,०३,१६५/- इतक  येत आहे. ठेकेदाराने द.१९/०६/२०१८ या प ा वये 
कळ वले या कामाची कंमत र. .१२३,७८,३७,८९४/- ह  SSR २०१७-१८ नुसार 
िन वदा र. .१२१,१९,०३,१६५/- पे ा र. .२,५९,३४,७२८/- जादा हणजेच िन वदा 
वकृत दरापे ा २.१४% जादा आहे. तर  सदरचे कामासाठ  मे. एस.जे.कॉ ॅ टस ्  
ा.िल. यांचे द.१९/०६/२०१८ या प ा वये कळ वले या सुधार त कंमत 

र. .१२३,७८,३७,८९४/- िन वदा वकारणेस मा.आयु  सो यांनी द.22/6/2018 

रोजीचे तावा वये मा यता दलेली आहे. तर  वर ल माणे िन वदा मंजूर दराने 
र. .१२३,७८,३७,८९४/- पयत काम क न घेणे या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५)  मौजे आकुड  येथील मंजुर सुधा रत वकास योजनेतील स.नं.१३७/१ पैक  उ र-
द ण १५.०० मी. ं द र याने बाधीत े  खाजगी वाटा घाट ने ता यात 
देणेबाबतची मागणी तावात नमूद संदभ .१ अ वये अजदार ी.राम िभमाशंकर 

काळे यांनी केलेली आहे. सदर प ानुसार बाधीत िमळकतीचा मोबदला चालु 
दरसुचीनुसार १००% दलासा र कमेसह िमळणेची मागणी केली आहे. यानुसार 

तावात नमूद संदभ .२ नुसार सादर केले या मंजूर टपणीनुसार अजदार ी.राम 

िभमाशंकर काळे यांनी म जे आकुड  येथील स.नं.१३७/१ पैक , मधील मंजूर वकास 

योजनेतील १५ मी र याने बािधत े  २४.०० चौ मी े ाचा खाजगी वाटाघाट ने ताबा 
घेणेस व ता यात येणा-या े ाचा मोबदला (१००% दलासा र कमे सह) मा.महापािलका 
सभा ठराव .७७४, द.२०/११/२०१५ व मा. महापािलका सभा ठराव  ९१५, 

द.२९/०८/२०१६ नुसार अदा करणेस व सन २०१७-१८ चे शी  शु  गणक दर सुचीनुसार 
र. .१२३६०/- ित चौ मी माणे येणारे मु यांकन र. .५,९३,२८०/- ला मा. आयु सो 
यांनी मा यता दलेली आहे. तदनंतर तुत करणी उ  बाधीत े  मनपाचे ता यात 

घेणेकामी मालक  ह काबाबत शहािनशा करणेकामी मा. उपसंचालक, नगररचना 
यांचेकड ल मा य तावानुसार जाह र नोट शीस मा यता दे यात आली होती. िस द 

केले या जा हर नोट शीस हरकत ा  झालेली नाह . सदर बाबत कायदा वभागाने 
तावात नमूद संदभ .३ अ वये दनांक ०८/०२/२०१८ या प ा वये सदर करणी 

पुढ ल कायवाह  कर यास हरकत नस याचा अिभ ाय दला आहे. यानुसार 
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तावात नमूद संदभ .४ अ वये द. २१/०३/२०१८ रोजी सदरचा वषय मा.खाजगी 
वाटाघाट  सिमती समोर ठेवला असता मा. खाजगी वाटाघाट  सिमतीने,सन २०१७-२०१८ 

चे रेड रेकनर नुसार होणारे मु यांकन व मा.महापािलका सभा ठराव .७७४ 

द.२०।११।२०१५ व ठराव ९१५ द.२९।०८।२०१६  नुसार देय होणार  १००% दलासा 
र कम अशी िमळुन  एकुण र कम .५,९३,२८०/- देणेत यावी असा िनणय देऊन 

वषयास मंजुर  दली आहे. यानुसार मौजे आकुड  येथील मंजुर सुधा रत वकास 

योजनेतील स.नं.१३७/१ पैक  उ र - द ण १५.०० मी. ं द र याने बाधीत े  २४.०० 
चौ.मी.साठ  येणारे मु यांकन र. .५,९३,२८०/- (अ र  र. . पाच लाख या णव हजार 
दोनशे ऐंशी फ ) ला व यासाठ  खरेद कामी लागणारे मु ांकशु क, न दणी फ , वक ल 

फ  व इतर अनुषंगीक खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .६)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .30/5/2017-2018 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ाअंतगत भोसर  येथील भाग .३४ ग हाणेव ती म ये PS1 

पं पंग टेशन म ये येणारे मु य मलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी 
M/s.CHOTELAL CHAUHAN यांनी िन.र. .67,48,193/- (अ र  र. . सदुस  
लाख अठठेचाळ स हजार एकशे या णव फ ) पे ा 21.22% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 53,16,226/- पयत 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 करण े बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .७)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .21/9/2017-18 अ वये वशालनगर 

क पत  चौक ते पंपळे िनलख मैलाशु द करण क ापयत १००० मी.मी. यासाची 
गु व वाह नी टाकणेकामी M/S.M.G.MANE यांनी िन.र. .45,00,000/- (अ र  
र. . पं चेचाळ स लाख फ ) पे ा 16.01 % कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र कम पये 37,79,550/- पयत 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 करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .८)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/84/2017-18 अ वये सांगवी/ 

दापोड  मैलाशु करण क ांतगत यदशनीनगर, ममतानगर व उव रत प रसरात 
जलिनःसारण निलका टाकणेकामी M/s. Bhakti Enterprises यांनी 
िन.र. .44,76,572/- (अ र  र. . च वेचाळ स लाख याह र हजार पाचशे बहा र 

फ ) पे ा 18.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .36,70,789/- 

पयत 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 यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .30/7/2017-2018 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ाअंतगत स.न.२१७ येथे येणारे मलिनःसारण यव थेम ये 
सुधारणा करणेकामी M/s.CHOTELAL CHAUHAN यांनी िन.र. .89,97,200/-

(अ र  र. .एकोणन वद लाख स या णव हजार दोनशे फ ) पे ा 28.50% कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .64,32,998/- पयत 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 यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .१०) ब े ीय कायालयाकड ल िन वदा नोट स .३/२०१५-१६ अ वये जुना . .४९, 
५०,५१,५३ मिधल कचरा गोळा करणे व हल वणेचे कामकाज करणेसाठ  ७ वाहने 
( टपर क) पुर वणेकामी आदेश मांक ब ेआ/५/का व/१००७/१६ द.३१/१२/१६ 
अ वये ठेकेदार हणून मे.जय गणेश एंटर ायझेस यांची नेमणूक करणेत आलेली 
आहे. तथा प मा.आयु  सो. यांनी प  .आमुका/३/का व/ ३०७/१७ 

द.२४/८/१७ अ वये वाढती लोकसं या, न वन भाग रचनेमुळे कचरा गोळा 
करणेकामी उपल ध असले या वाहनाचा फेर आढावा घेउन वाहने कमी पडत 
असलेस ता पुर या व पात आव यक वाहने स थतीत कायरत असले या 
ठेकेदाराकडून कंवा अ य एज सीकडून मंजूर िन वदा दराने उपल ध क न यावीत 
असे िनदश दलेले आहेत. यानुसार िन वदा नोट स .३/२०१५-१६ चा मंजुर दर 
मोशी डेपोसाठ  र. .५१३०/- व भोसर  डेपोसाठ  ४९००/- या वकृत दरानुसार मे. 
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द न म हला आधार रोजगार सं थेने काम करणेची तयार  दश वलेने यांचेकडून 
. .१६ येथील िचंतामणी चौक, राजयोग कॉलनी, रेणूका वृदांवन नमदा रेिसडे सी, 

कृ णा पाक, रेणूका गो वंद, साई हला, साईदशन रेणूका तुलसी या ठ काणचा 
कचरा गोळा करणे व वाहतूक क न कचरा थानांतरण क  भोसर  व मोशी येथील 
डेपोत टाकणकेामी अितर  १ टपर वाहन २ खेपा करणेसाठ  द.०५/०५/१८ 
पासून ३१/१२/१८ पयत अथवा नवीन िनवीदा या पुण होईपयत या पैक  थम 
येणा-या तारखे पयत या र. .१२,३१,२००/- (अ र  र. . बारा लाख एकतीस 
हजार दोनशे फ ) अपे ीत खचास व या खेपा यितर  होणा-या जादा खेपा या 
होणा-या अितर  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .११)  मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते १०) 
मधील कामाचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे भाववाढ कलम लागू अस यास, 
भाववाढ कलमानुसार 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 संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे 

आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१२) मनपा दवाखाना/ णालयाकर ता आव यक Needle Cutter खरेद  करणेकामी 
कोटेशन नोट स ं .४२/२०१६-१७ अ वये लघु म कोटेशन धारक मे. ाईम स जकल 
ए ड फामा, िचंचवड, पुणे १९ यांचे Needle Cutter खरेद  करणेकामी ित नगा 
कर ता र. .१९८०/- इतके लघु म दर ा  झाले असुन सदरचे दर वकृत 
करणेत आलेले आहेत. एकुण २५ नग Needle Cutter खरेद  करणेकामी एकूण 
र. .४९,५००/- (अ र  र. .एकोणप नास हजार पाचशे फ ) यानुसार मे. ाईम 
स जकल ए ड फामा, िचंचवड, पुण ेयांना आदेश ं .मसाभा/२/का व/१४/२०१७. 
द.११/०१/२०१७ अ वये Needle Cutter एकुण नग २५ नग तातड ने एकुण 
र. .४९,५००/- (अ र  र. .एकोणप नास हजार पाचशे फ ) म ये पुर वणेकामी 
पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.   

वषय .१३)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै कय वभागाअंतगत द.११ जुलै ते २३ जुलै 
२०१६ दर यान ‘अितसार िनयं ण पंधरवडा’ राब वणेकामी शासनाने कळ वले 
आहे. याकर ता आव यक Tab Zinc Sulphate 20 mg खरेद कामी कोटेशन नोट स 
ं .२३/२०१६–१७ द.०७/०७/२०१६ रोजी िस द करणेत आले होते. या 

अनुषंगाने मे.संजय मे डकल ए ड जनरल टोअर, पंपर  १८ यांचे लघु म दर ा  
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झालेले आहेत. Tab Zinc Sulphate 20 mg ित Tab 0.52/- या माणे 100000 
Tab खरेद  करणेकामी एकुण र. .५२,०००/- (अ र  र. .बाव ण हजार फ ) 
इतका खच येत आहे यानुसार मे.संजय मे डकल ए ड जनरल टोअर, पंपर  १८ 
यांना आदेश ं .मसाभा/२/का व/३५२/२०१६. द.११/०७/२०१६ अ वये Tab Zinc 

Sulphate 20 mg चे एकुण 100000 Tab तातड ने पुरवठा करणेकामी पुरवठा 
आदेश िनगत करणेत आलेला आहे. सदर झालेला खच एकुण र. .५२,०००/- 
(अ र  र. .बाव ण हजार फ ) चे अवलोकन करणे. 

वषय .१४)  मनपा या थाप य ड मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते २२) 

मधील िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट शत  माण े

तसेच भाववाढ कलम लागू अस यास, भाववाढ कलमानुसार 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 
संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१५) रा य शासनाचे आदेशानुसार दर वष  माणे सन २०१७-१८ म ये प स पोिलओ 

लसीकरण मो हम ११ माच २०१८ रोजी राब व यात आली. सदर मो हमेसाठ  भाडे 
त वावर वाहने घे यासाठ  वै कय वभागाकड ल ‘एन.यु.एच.एम.’ या 
लेखािशषामधुन वै कय संचालक पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचे नावे 

र. .२,७९,०००/- (अ र  र. .दोन लाख एकोणऐंशी हजार फ ) अगाऊ काढुन 
खच करणेत आलेले अस याने सदर खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .१६) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.११/०६/२०१८  ते  द.१७/०६/२०१८  अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/११२/२०१८ द.२६/०६/२०१८ 

अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .१७) महानगरपािलके या फ े य कायालयाकड ल मे.खाडे क शन, िन वदा 
.3/76/2017-18 चा मंजुर ठराव .2171 द.7/02/2018 म ये िन वदा 

र. .6,24,003/- ऐवजी 9,24,003/- व िन वदा खच मा यतेची र. .4,91,590/- ऐवजी 
7,27,930/- दु तीस मा यता देणबेाबत वचार करणे. 
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वषय .१८)   मनपाचे वैदय कय वभागासाठ  आव यक साफसफाई सा ह य पुरवठा करणेकामी 
ई.िन.सु. .23/2017-18  अ वये लघु म  िन वदाधारक १) मे.दोडके एंटर ायजेस यांचे 
कड ल एकुण 27  बाबी साफसफाई सा ह य पुर वणेकामी  एकुण र. .800627.60   
२) मे. पे म एंटर ायजेस, िचंचवड यांचे कड ल   एकुण 20 बाबी साफसफाई 

सा ह य पुर वणेकामी  एकुण र. .523769.25  ३) मे.कापसे एंटर ायजेस यांचे कड ल 
एकुण 05 बाबी पुरवठा करणेकामी  एकुण र. .83293.20 असे एकुण 1 ते 52 बाबी 
क रता एकुण र. .14,07,690/-  (अ र  र. .चौदा लाख सात हजार सहाशे न वद 
फ ) इतके दर लघु म ा  असुन सदरचे दर वकृत करणेत आले आहेत. 
यानुसार ितनह  िन वदाधारकाना ं वैदय कय वभागासाठ  आव यक साफसफाई 

सा ह याचा पुरवठा करणेकामी  पुरवठा िनगत करणेत आलेला आहे. सदर 
झाले या खच एकूण र. .14,07,690/-  (अ र  र. . चौदा लाख सात हजार सहाशे 

न वद फ ) चे  अवलोकन करणबेाबत वचार करण.े 

वषय .१९)   मनपा या इ े ीय कायालया या काय े ातील सावजिनक शोचालयाचे व मुता-
यांची यां क प तीने (पा या या उ चदाब फवा-याचे सहा याने) व मनु यबळा ारे 
दैनं दन साफसफाई व देखभाल दु ती करणकेामी िन.नो. .4/2017-18 अ वये 
िन वदा र. .35,81,952/- (अ र  र. . प तीस लाख ए याऐंशी हजार नऊशे बाव न 
फ ) वतमानप ाम ये िस द क न दर माग व यात आले आहेत. सदरची िन वदा 
द.17/02/2018 रोजी उघड यात आली आहे. सदर िन वदाचे अनुषंगाने मे.महाल मी 
वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत यांनी अंदाजप क य र. .35,81,952/- 

(अ र  र. . प तीस लाख ए याऐंशी हजार नऊशे बाव न फ ) पे ा 35.00% 

कमी दराने ा  झालेली आहे. याकामी यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

मा यता व कामाचे आदेश देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२०) मा.पदािधकार , अिधकार , कमचार  व मनपाची व वध कायालयांस कायालयीन 

कामकाजासाठ  मे. आयड या से यलुर िल. यांची ुप मोबाईल सु वधा पुर वणेत 

येते. सदर कामाची मुदत द.३०/०६/२०१८ अखेर संपत असून सदर कामाची 
िन वदा या अंितम होणेसाठ  अंदाजे तीन म ह यांचा कालावधी लागणार आहे. 
सदर िन वदेस द. ०१/०७/२०१८ ते ३०/०९/२०१८ अखेर अथवा तीन म ह याचे 
आत िन वदा अंितम झालेस या तारखे पयत सदर कामास मुदत वाढ देणेस व 

बलापोट  होणा-या र. .२३ लाख  चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .२१)  नगरसिचव 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 करण.े 

वषय .२२)  मनपा या ब े य कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. .4/9/2017-2018 अ वये 
ड भाग अंतगत भाग .२२ मधील काळेवाड  व इतर प रसरातील ट 
लाईटची देखभाल व दु ती व अनुषांगीक काम करणेकामी (२०१७–२०१८) 
िन.र. .9,30,756/- (अ र  र. .नऊ लाख तीस हजार सातशे छप न फ ) पे ा -
14.01% कमी मे.टॅनजट इले क स अँ ड कॉ टर, नागपुर या ठेकेदारांकडून 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े  

 
वषय .२३)  मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ०९ दनांक २५/०६/२०१८  

नुसार म.न.पा.चे तावात नमुद एकूण १२ जलतरण  तलाव (भोसर  तलाव वगळता) पाणी 
शु करण, प रसर व छता, साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल द ु ती कामकाजाची 
मुदत द.३१/१२/२०१७ रोजी  संप याने व सदर कामाची ई-िन वदा या कायवाह  चालू 
अस याने एकूण १२ जलतरण  तलावाचे कामाची मुदत द.०१/०१/२०१८ ते ई िन वदा या 
पुण होई पयत मे.वरदाियनी ए टर ायजेस, िचंचवड, पुण े १९ यांना १० जलतरण तलाव व 

मे.सुिमत पोटस अँड फटनेस इ वपमट िचंचवड, पुणे १९ यांना २ जलतरण तलाव पाणी 
शु करण, प रसर व छता, साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाज 

मुदतवाढ देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .२४)  मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक १० दनांक २५/०६/२०१८  

नुसार डा धोरणात एिशयन डा पधत सुवण पदक वजे या खेळाडूस २,००,०००/- 

आिथक  सहा य अदा करणेचे धोरण आहे. कु. ेया शंकर कंधारे, िनगड , पुण े४४ ह ने ७ वी 
एिशयन योगा पोटस चॅ पयनशीप २०१७ िसंगापूर येथे झाले या पधत सुवण पदक ा  

के यामुळे ितला र. .२,००,०००/- (अ र  र. .दोन लाख फ ) आिथक सहा य अदा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .२५)  मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ११ दनांक २५/०६/२०१८  

नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने, हॉक  महारा  यां या मा यतेने व डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर मेमो रयल हॉक  टूनामट किमट , पुण ेयां या सहकायाने महापौर चषक 
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रा य तर य हॉक  पधा २०१८ चे आयोजन माहे मे/जून २०१८ म ये म.न.पा. या मेजर 

यानचंद पॉली ास हॉक  टेड यम, नेह नगर येथे आयो जत करणेस व याकामी हॉक  

महारा  यांनी र. .११,९६,९००/- चे अंदाजप कात मागणी केले पैक  म.न.पा. डा 
धोरणानुसार हॉक  महारा  यांचे नावे करारनामा क न पधा खच र.  १०,००,०००/- (अ र  
र. .दहा लाख फ ) अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

  
वषय .२६)  मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक १२ दनांक २५/०६/२०१८  

नुसार मा.महापािलका सभा ठराव .१२०६ द.२०/१०/२०११ व मा.आयु  यांचेकड ल 

आदेश . डा/७/का व/१८८/२०१२, द.०४/०७/२०१२ म ये नमुद केले माण,े डा 
धोरणतील अट .२३ म ये खेळाडू द क योजने अंतगत िनवड झाले या खेळाडूने 
सलग २ वषात रा य, रा ीय व आंतर व ापीठ तरावर ा व य न िमळ व यास अशा 
खेळाडंूना तेथून पुढे या योजनेचा लाभ दला जाणार नाह  असे नमुद आहे. यानुसार 
खेळाडू द क योजना २०१२-१३, २०१३-१४, २०१४-१५, २०१५-१६ व २०१६-१७ चे लाभाथ  
४५ खेळाडंू या ा व याबाबत संबंधीत डा पयवे क व डा अिधकार  यांनी 
तपासणी केली असता १४ खेळाडू पा  व १७ अपा  असा अहवाल डा वभागाला 
दलेला आहे. तावात नमुद माण े१४ पा  खेळाडंूना खेळाडू द क योजना २०१८–१९ 
चा लाभ १ वषाकर ता देणेस व याकामी येणा-या र. .२४,८४,८००/- (अ र  
र. .चो वस लाख, चौ-याऐंशी हजार, आठशे फ ) चे खचास व सदरचा खच खेळाडू 

द क योजना या लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
 
वषय .२७)  मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक १५ दनांक २५/०६/२०१८  

नुसार भाग .८ इं ायणीनगर येथील संत ाने र डा संकुल मधील बॅडिमंटन 
हॉल अथव वयंरोजगार औ ोिगक सेवा सहकार  सं था पुणे ३९ यांना ११ म ह या या 
करारना याने ितमहा एका कोटचे भाडे र. .९,९००/- आका न या दरात १०% 
भाडेवाढ क न १ म ह याचे भाडे र. .१०,८९०/- इतके येत आहे. याम ये जीएसट  
१८% माणे र. .१,९६०/- असे एक कोट ितमहा भाडे एकूण र. .१२,८५०/- आका न 
४ कोट ितमहा भाडे र. .१२८५०/- x ४ कोट= र. .५१,४००/- असे भाडे आका न व 
अनामत र. .१,००,०००/- घेऊन अथव वयंरोजगार औ ोिगक सेवा सहकार  सं था 
पुणे ३९ यांना ११ म हने भाडे आका न कराराने चाल वणेस देणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

 
वषय .२८)  मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक १६ दनांक २५/०६/२०१८  

नुसार भाग .५ गंगो ी पाक भोसर  दघी रोड येथे बॅडिमंटन कोट आहे. ते 
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एम.ड . पोट यांना ितमहा र. .९,९००/- याम ये १०% भाडेवाढ र. .९९०/- असे 
एकूण र. .१०,८९०/- यावरती १८% जीएसट  र. .१,९६०/- असे एकूण एका कोटचे 
ितमहा भाडे एकूण र. .१२,८५०/- या माणे ११ म ह या या भाडे करारानुसार 

चाल व यास देणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 
वषय .२९)  मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर कामी 

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

 
वषय .३०)  मनपा या थाप य वभाग ब मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते १) 

मधील िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट शत  माणे तसेच 
भाववाढ कलम लागू अस यास, भाववाढ कलमानुसार 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 संबंिधत ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३१) मनपा या ब े य कायाकड ल िन.नो. .१/२०१८-१९ अ वये भाग .१६,१७,१८,२२ 

मधील एकूण २३११ ॉम वॉटर चबरस साफसफाई क न गाळाची वाहतूक करणे या 
कामासाठ  ित चबर र. .४१४/- या माणे अंदाजप क य दर र. .९,५६,७५४/- (अ र  
र. . नऊ लाख छप न हजार सातशे चौप न फ ) िन वदा माग वणेत आली होती 
याम ये मे.सुपरफाईन एंटर ायझेस ित चबर र. .२१२/- हणजेच र. .४,८९,९३२/- 

इतका दर सवात लघु म अस याने वकारणेबाबत े ीय अिधकार   द.१९/०५/२०१८ 
या तावानुसार मा यता दलेली आहे. कामाची िनकड ल ात घेता मे.सुपरफाईन 

एंटर ायझेस यांना इकड ल ब ेका/आरो य/५/का व/३९६/२०१८ द.२९/०६/२०१८ 
अ वये कामाचा आदेश दे यात आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .३२) िमिलटर  डेअर  फाम पंपर  या ठकाणी न याने १०,००० वृ ारोपण क न 

वृ रोपणाची देखभाल व सरं ण 3 वष कालावधीसाठ   ित रोप र. .९३०/- 
या माणे करणेचे काम महारा  रा य वन वकास  महामंडळ (महारा  शासन 

उप म) यांचेकडुन वना िन वदा थेट प दतीने क न घेणे व याकामी  येणार  

र. .९३,००,०००/- (अ र  र. . या णव लाख फ ) चे खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 
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वषय .३३)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े य कायालयाचे काय े ातील सव कचरा 
कंु या, र याचे, गटस या कडेचे कच-याचे ढ ग, मोक या जागेतील कच-याचे ढ ग 
उचलणे व याची वाहतुक क न भोसर  थानांतर क  अथवा मोशी कचरा डेपो 
येथे टाकणे या कामासाठ  िन वदा नोट स .५/२०१५-१६ अ वये आरो य वभाग 
ड े य कायालया माफत िन वदा िस द क न कामाचे दर माग वणेत आले 
होते. यानुसार मे. जयगणेश एंटर ायजेस यांना कामाचे आदेश देणेत आलेले 
आहेत. सदर कामाची मुदत द.३०/६/२०१८ रोजी संपत आहे व १/७/२०१८ 
पासून सदर कामाची आव यकता आहे. तावात नमूद माणे ड े य 

कायालयाचे काय े ातील कचरा उचलणे व वाहतुक करणे या कामासाठ  द.१५/१०/२०१६ 

रोजी करणेत आलेला िसलबंद मुळ करारना यातील अट  शत  कायम ठेवून 

द.०१/०७/२०१८ ते द.३१/१२/२०१८ अखेर अथवा िन वदा कायवाह  पुण होईपयतचे 

कालावधीसाठ  यापक  थम येणा-या कालावधी पयत मे.जयगणेश एंटर ायजेस, 

पंपर गांव यांनी भोसर  कचरा थानांतर क ासाठ  ित दन ितवाहन दोन खेपांसाठ  ४ 

मजुर १ वाहनचालकांसह  र. .४२५०/- व मोशी कचरा डोपोसाठ  ित दन ित वाहन 

दोन खेपांसाठ  ४ मजुर १ वाहनचालकांसह र. .४४५०/- या दराने एकुण १२ टपर/ क 

वाहने पुर वणेस मा यता देणेस  व याकामी अंदाजीत अपे ीत खच र. . ९९,३२,४००/- 
(अ र  र. . न या णव लाख ब ीस हजार चारशे फ ) या येणा-या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३४)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ब” े ीय कायालयांतगत िनवडणूक (जुन)े 
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 वणेकामी 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 
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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. 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  वेळोवेळ  मुदतवाढ देवून कामकाज सु  आहे. सदर 

मुदतवाढ द.३०/०६/२०१८ रोजी संपु ात येत आहे. तसेच घरोघरचा कचरा गोळा करणे या 
कामाकर ता ग ेञीय कायालयाकड ल पञ .ग ेआ/३/का व/३०४/२०१८ 

द.२५/०५/२०१८ अ वये ग ेञीय कायालयाकड ल भाग .२३ व २४ साठ  ०३ जड 

वाहनचालक व ४ टाटा एस.सी.ई. वाहनचालक व ८ कामगार िमळणेबाबत पञ दे यात 

आलेले आहे व ह ेञीय कायालयाकड ल पञ .ह ेका/३/का व/२१०/२०१८ 

द.१५/०६/२०१८ अ वये ह ेञीय कायालयाकड ल नवीन भाग .३१ व ३२ साठ  ०७ 

टाटा एस.सी.ई. वाहनचालक, १४ कामगार व १ सुपरवायजर िमळणेबाबत पञ दे यात 

आलेले आहे. यानुसार ९८ कामगार, ११ टाटा एस.सी.ई. वाहनचालक + ३ जड 

वाहनचालक असे एकूण ५८ वाहनचालक व ३ सुपरवायजर इतके कमचार  होत असून 

यास मा यता तसेच या कामाची न वन िन वदा र  झा याने िन वदेचे कामकाजपुण 

होणेसाठ  काह  कालावधी लागणार आहे. यामुळे मे.संत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार 

सं था दापोड  यांची ठेकेदार हणून द.०१/०७/२०१८ते द.३१/१२/२०१८ अखेर अथवा 
न वन िन वदा कायवाह  पुणहोऊन नवीन सं थांना कामकाज आदेश देई पयत या पैक  

जे थम होईल या कालावधी पयत मुदत वाढ देणे व याकामी येणा-या अंदाजे 

र. .१,४२,३६,०४९/- (अ र  र. .एक कोट  बेचाळ स लाख छ ीस हजार 
एकोणप नास फ ) अथवा य  होणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे  

वषय .३५)   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 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 
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कंमत होती.  मे.भारतीय म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत यांनी 
सेवा शु 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 करणेत आली होती. त ंतर या 
कामासाठ  वेळोवेळ  मुदतवाढ देवून कामकाज सु  आहे. सदर कामाची मुदतवाढ 

द.३१/१०/२०१७ अखेर संपलेनंतर िनयु  ठेकेदार यांनीपुढ 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.०१/०४/२०१८ ते द.३०/०६/२०१८ अखेर मुदतवाढ दे यात आलेली आहे. सदर मुदतवाढ 

कालावधी द.३०/०६/२०१८ रोजी संपु ात येत आहे.  तसेच या कामाची न वन िन वदा र  

झा याने िन वदेचे कामकाज पुण होणेसाठ  काह  कालावधी लागणार आहे. यामुळे या 
कामासाठ  िनयु  ठेकेदार यांची द.०१/०७/२०१८ ते द.३१/१२/२०१८ अखेर अथवा न वन 

िन वदा कायवाह  पुण होऊन नवीन सं थांना कामकाज आदेश देई पयत या पैक  जे 

थम होईल या कालावधी पयत मुदत वाढ देणेस व याकामी येणा-या अंदाजे 
र. .१,२७,१७,७५०/- (अ र  र. . एक कोट  स ावीस लाख सतरा हजार सातशे 
प नास फ ) अथवा य  होणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.    

वषय .३६)  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 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 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 े
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कामगार उपल ध करणे तसेच अ य वाहनांसाठ  ७ वाहन चालक परु 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. त ंतर या 
कामासाठ  वेळोवेळ  मुदतवाढ देवून कामकाज सु  आहे. सदर मुदतवाढ 

द.३०/०६/२०१८ रोजी संपु ात येत आहे. स या सं थेमाफत ५६ वाहनचालक, ६ 

सुपरवायजर व ९४ कामगार उपल ध क न कामकाज सु  आहे. या कामाची न वन 

िन वदा र  झालेने िन वदेचे काम पुण होणेसाठ  काह  कालावधी लागणार आहे. यामुळे 

मे. सा व ी म हला वंयरोजगार सेवा सह. सं था मया. यांची ठेकेदार हणून 

द.०१/०७/२०१८ ते द.३१/१२/२०१८ अखेर अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुणहोऊन 

नवीन सं थांना कामकाज आदेश देईपयत या पैक  जे थम होईल या कालावधी पयत 
मुदत वाढ देणेस व याकामी होणा-या अंदाजे र. .१,३७,७९,३९१/- (अ र  र. . एक 
कोट  सदोतीस लाख एकोणऐंशी हजार तीनशे ए या णव) अथवा य  होणा-या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३७)  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 वणेकामी 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  े या 
पोट  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 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 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 
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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 

अखेर संपु ात आली आहे. सदर िन वदेचा मुदतवाढ कालावधी द.३१/१०/२०१७ रोजी 
संपु ात आ याने, ि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. सदर 

कामाची मुदतवाढ द.३०/०६/२०१८ अखेर संपु ात येत आहे. तसेच याकामाची न वन 

िन वदा र  झालेने िन वदेचे काम पुण होणेसाठ  काह  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 ०१/०७/२०१८ ते दनांक ३१/१२/२०१८ अखेर अथवा न वन िन वदा 
कायवाह  पुण होऊन नवीन सं थांना कामकाज आदेश देईपयत या पैक  जे थम होईल 

या कालावधी पयत मुदत वाढ देणेस व याकामी येणा-या अंदाजे खच र. .१,४९,८९,११२/- 
(अ र  र. .एक कोट  एकोणप नास लाख एकोणऐंशी हजार एकशे बारा फ ) 
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/३/का व/८४०/२०१८  

दनांक - २९/०६/२०१८ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  

ठेवणेत आलेली आहेत.  
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( .झोिनप/ु था/िन/का व/७५६/२०१८, द.२२/०६/२०१८ वषय .११ चे लगत) 
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( . था/िन/ड-मु य/का व/१४४/२०१८, द.२५/०६/२०१८ वषय .१४  चे लगत) 
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( . था/िन/२-ब/का व/३७७/२०१८, द.२९/०६/२०१८ वषय .३० चे लगत) 
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