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

कायप का मांक – ८० 
(सभावृ ांत) 

 
दनांक – ११/०९/२०१८                       वेळ – दुपार  २.०० वाजता 

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

११/०९/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 

१. मा.ममता वनायक गायकवाड  - सभापती 
२. मा.राजू िमसाळ 

३. मा.अिमत राज  गावडे 

४. मा.गावडे राज  तानाजी 
५. मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

६. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

७. मा.ल ढे न ता योगेश 

८. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

९. मा.गीता सुिशल मंचरकर 

१०. मा.खानोलकर ा महेश 

११. मा.लांडगे सा रका संतोष 

१२. मा.बोईनवाड यशोदा काश 

१३. मा.डोळस वकास ह र ं  

१४. मा.बारणे अचना तानाजी 
१५. मा.साधना अंकुश मळेकर 

 
यािशवाय मा. ावण ह डकर – आयु , मा.आ ीकर - अित र  आयु  (१) मा.उ हास 

जगताप - नगरसिचव, मा.कंुभोजकर - मु यलेखाप र क, मा.च हाण - शहर अिभयंता, 
मा.डॉ.रॉय - आरो य वै क य अिधकार , मा.ठाकूर - उपसंचालक नगररचना, मा.कोळंबे – मु य 
लेखापाल, मा.पाट ल, मा.पठाण – सह शहर अिभयंता, मा.खोराटे, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, 
मा.झगडे - सहा यक आयु , मा.लोणकर, मा.बोदडे, मा.राऊत, मा.दांगट – . सहा यक आयु , 
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मा.साळंुके – मु य उ ान अिध क, मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.िनकम, 
मा.सवणे, मा.इंगळे, मा.तांबे, मा.च हाण, मा.जुंधारे, मा.गलबले, मा.घोडे, मा.कांबळे, मा.ग टुवार, 
मा.पुजार , मा.गायकवाड, मा.पाट ल, मा.घुबे - कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.दगडे – पशुवै कय 
अिधकार , मा.जगताप – कामगार क याण अिधकार , मा.चारटणकर – यव थापक य संचालक, 
पीएमपीएमएल,  मा.माने – लेखािधकार , पीएमपीएमएल हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

----------       
 
उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 

क न घेणेत आले –  
 

वषय .२४) यां क प दतीने (रोड वीपर मशीन ारे) र ते साफ सफाई कामासाठ  स लागार 
िनयु  करणेकामी मा यता देणेबाबत. 

 
वषय .२५)  तरतूद वग करणेबाबत. 
 
वषय .२६) पंपर  िचंचवड पोलीस आयु ालय व या अंतगत व वध ठकाणी थाप य 

वषयक व फिनचरची कामे करणेबाबत.  
 

----------   
  (चं पूर येथे अ दवासी भागात राहणा-या दहा अ दवासी व ा यानी िमशन एवरे ट 

यश वीपणे पुण केले अस यामुळे यांचा आ ण  सिचन दगडू कणसे याने २०१८-
१९ म ये साऊथ आ का येथील कणी मांनास हे िशखर सर केले तसेच २०१७-१८ 
म ये युरोप येथील एल ुस िशखर सर केले ब ल आ ण ी.जुंधारे कायकार  
अिभयंता यांची ऑ फसर ऑफ द म थ हणून िनवड झाली अस यामुळे 
मा.सभापती, थायी सिमती यांचे ह ते स कार कर यात आला)          

  ----------       
दनांक ०५/०९/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ७९)  
चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

                  ----------                 
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ठराव मांक - ३१४१      वषय मांक - ०१ 
दनांक – ११/०९/२०१८     वभाग – पयावरण अिभयां क       
सूचक – मा. वलास म डगेर           अनुमोदक – मा.राज  गावडे  

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे जावक .पअक/१/का व/२३१/२०१८ द.२९/०८/२०१८  

  मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV22/1-2017-18 अ वये मनपा या 
मैलाशु द करण क े व पंपीग टेशनम ये उजा िनिमतीकामी सोलर िस ट म बस वणेकामी मे.जी 
के एनज  माकटस ा.िल. यांचेकडुन िन.र. .७४,९९,५२५/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख 
न या णव हजार पाचशे पंचवीस फ ) पे ा -११.५०% कमी या सुधा रत दराने ा  झालेली आहे. 
ा  सुधा रत दराने र. .६६,३७,०८०/- पयत काम क न घेणेस आ ण यांचेबरोबर करारनामा 

क न कामाचे आदेश देणेस मा यता देणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक - ३१४२      वषय मांक - ०२ 
दनांक – ११/०९/२०१८          वभाग – व ुत मु यालय 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा. अित.आयु (१) यांचे जावक . वमुका/५/का व/३०८/२०१८ द.२८/०८/२०१८  

वषय – मनपा या भोसर  येथील अंकुशराव लांडगे े ागृह इमारतीमधील अ नीशमन   
       यं णेसाठ  न वन रंग मॅन पाईपलाईन टाकणे व अनुषंिगक कामे करणेबाबत. 

वषय मांक ०२ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक - ३१४३      वषय मांक - ०३ 
दनांक – ११/०९/२०१८          वभाग – लेखा 
सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/६/का व/१०१४३/२०१८ द.०३/०९/२०१८  

  वषय - "फ े य" कायालय थाप य या वभागाकड ल सन २०१८-१९ या   

              अंदाजप कामधील कामां या अंतगत तरतुद म ये वाढ घट करणेबाबत.  

वषय मांक ०३ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक - ३१४४      वषय मांक - ०४ 
दनांक – ११/०९/२०१८          वभाग – ब े ीय, आरो य  
सूचक – मा.क णा िचंचवडे               अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ– मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ब ेआ/५/का व/५४६/२०१८ द.०३/०९/२०१८  

 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –   
      ब े ीय काय े ातील व छ भारत िमशन (नागर ) व व छ महारा  िमशन(नागर ) 
सन २०१८ अंतगत व छ सव ण २०१८ जनजागृती करणेकामी मे.आनंद एंटर ायझेस यांचा ट 
शट (कॉटन), कॅप, म हलांसाठ  ए न व  ॅक सुट  इ याद  सा ह या कर ता एकूण र. .१,५९,१३५/- 
हा दर सव करासह इतर २ पुरवठाधारकांपे ा कमी दर अस याने तो वकृत करणेस मा. े ीय 
अिधकार  यांनी द.०७/०७/२०१८ रोजीचे तावा वये मा यता दलेली आहे. यानुसार म.ेआनंद 
एंटर ायझेस यांचेकडून कोटेशन मंजूर दराने र. . १,५९,१३५/- (अ र  र. .एक लाख एकोणसाठ 
हजार एकशे प तीस फ ) पयत काम क न घे यात आले या करारना याचे अवलोकन करणते 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक - ३१४५      वषय मांक - ०५ 
दनांक – ११/०९/२०१८          वभाग – नगररचना व वकास 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नर व/का व/११/िचंचवड/६७६/२०१८ द.०२/०९/२०१८  

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जु या ह या मंजूर वकास योजनेतील मौजे िचंचवड 
येथील स नं ५१ पासुन पवना नद  लगत या स नं ४७ व ४८ पयत या ४५ मी र याचे 
भूसंपादन करणेबाबत मा आमदार, िचंचवड मतदार संघ हे मागणी कर त आहेत. सदर र ता हा 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह तील डांगे चौक ते िनगड  गावांना जोडणारा मह वाचा दुवा 
ठरणार आहे. यामुळे हंजवड  आय ट  पाक ते तळवडे आय ट  पाक या ठकाणी होणार  वाहतुक 
सुरळ त होणार आहे. मा.महापािलका सभा ठराव .१७८, द.२०/४/२०१८ नुसार मौजे िचंचवड 
येथील स नं ५१ पासुन पवना नद  लगत या स नं ४७ व ४८ पयत या ४५ मी र याचे 

भूसंपादन करणेबाबत मा. महापािलका सभेची मा यता िमळाली आहे. तथा प सदर भागातील 
नागर क हे सदर ठकाण या र ताबाधीत िमळकतींचा ताबा मनपास आव यक असेल तर सदर 
र याने बाधीत होणा-या िमळकतींची मोजणी ह  मनपाने वत:चे खचाने करावी अशी मागणी 
कर त आहेत. सदर भागाचा आलेख मनपाकडे उपल ध नस याने र याची आखणी बस वणे, 
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जागावर िसमांकन करण,े वकास योजना अिभ ाय देणे या वभागास अश य होत आहे. 
नगरभूमापन कायालयाकडुन आलेख उपल ध झा यास बाधीत िमळकतींची आखणी भूमापन 
कायालयाकडुन उपल ध झा याने काम करणे सोईचे होईल. यानुसार बाधीत िमळकतधारक हे 
मनपास भूसंपादनाऐवजी ट ड आर कंवा खाजगी वाटाघाट चे बद यात देखील बाधीत े ाचा 
आगाऊ ताबा देणेस तयार होतील. तर  उपरो  ता वत ४५ मी र याखालील जिमन महारा  
ादेिशक व नगररचना अिधिनयम व भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर 

र याचा भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेक रता व तुत जिमनीचे 
भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करतांना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा आ ण 

पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम – २०१३ (न वन भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये 
संपादन करणेकामी मा. महापािलका सभेची मा यता घेणेत आलेली आहे. सदर र ता मनपा या 
ता यात भुसंपादनाने घेणेकामी येणा-या य  खचास ( याम ये भूसंपादन वशेष अिधकार  

कळवतील ती नुकसानभरपाई र कम) तसेच यासाठ  आव यक ते सव ण, मोजणी करणे 
इ.अनुषंिगक मंजूर सह येणा-या सव खचास मा यता देणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक - ३१४६      वषय मांक - ०६ 
दनांक – ११/०९/२०१८          वभाग – वै कय मु य कायालय 
सूचक – मा.अचना बारण े             अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /१७/का व/५९०/२०१८ द.०६/०९/२०१८  

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
      कॉलेज आफ फजीशीयन एँड सजन, मुंबई यांचेमाफत घे यात येणारा सी.पी.एस. 
अ यास म पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये सन 
१९९८ पासुन सु  कर यात आलेला आहे. या अ यास माकर ता कॉलेज ऑफ फजीशीयन एँड 
सजन, मुंबई यांचेमाफत वेश या राब वणेत येत असुन यांचे माफतच उमेदवार/ व ाथ  
यशवंराव च हाण मृती णालयाम ये सी.पी.एस. अ यास माकर ता पाठ वले जातात. तसेच 
सदर अ यास माकर ता मनपामाफत व ा याकडुन कोणतेह  शु क आकारले जात नाह . कॉलेज 
ऑफ फजीशीयन एँड सज स, मुंबई यांचे माफत सन २०१८ मधील वेश ये बाबतचे िस द 
केले या मा हती प काम ये सदर अ यास माकर ता पाठ व या जाणा-या व ा याकडुन र. . 
४,५०,०००/- व सं थे या को या मध या व याकडुन र. .९,००,०००/- इतके शु क आकारणी 
करणेबाबतची तरतुद नमुद केलेली आहे.  यामुळे, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव 
च हाण मृती णालयामाफत घे यात येत असले या सदर अ यास मासाठ  येणा-या 



6 
 

व ा याकडुन शु क आकारणी संदभात िनणय घेणेसाठ  मनपा तरावर मा. आयु  सो यां या 
आदेशा वये मा. अित. आयु  १ यां या अ य तेखाली मुलेप, कायदा स लागार व आरो य 
वै क य अिधकार  यांची सिमती गठ त कर यात आलेली होती. सदर सिमतीची सभा द.३०-०८-
२०१८ रोजी पार पाडली आहे. यामुळे सिमतीने सी.पी.एस. अ यास माकर ता व ा याकडुन 
कती शु क आकाराव ेयाबाबत अ य सं थांकडुन मा हती आलेली असता, यांचेकडुन ित व ाथ  
९ ते १० लाख पये इतके शु क आकारले जात अस याची त ड  मा हती दे यात आलेली आहे. 
पंपर  िचंचवड मनपा या यशवंतराव च हाण मृती णालयात सी.पी.एस. अ यास मासाठ  
वेश घेतले या व ा याना मनपामाफत दे यात येणारे टायपड, सदर अ यास मासाठ  नेम यात 

आले या Hon. Doctor (Teacher)यांना दले जाणारे मानधन व सी.पी.एस. इ सपे शन व 
र युअल चाजस या सव बाबी िमळुन येक व ा यामागे सरासर  दोन वषाचा खच र. . 
७,८४,८००/- इतका येतो. सदरचा खच वचारात घेता, सी.पी.एस. व ा याकडुन येक  र. . 
४.५० लाख ित वष या माणे एकुण र. . ९ लाख (दोन वषासाठ ) असे शु क आकार यास तसेच 
पंपर  िचंचवड मनपा आ थापनेवर ल वै क य अिधकार  यां याकडुन अ यास मासाठ  कुठलेह  
शु क न आकारता, र. .९ लाख पयांचा ५ वषाचा बाँ ड िलहुन घे यास सिमतीने िशफारस / 
िनणय दलेला आहे. तर , सिमती या िशफारशीनुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
वायसीएम णालयात सन २०१८-१९ व २०१९-२० या दोन वषासाठ  सी.पी.एस. अ यास मासाठ  
वेश घेणा-या येक व ा याकडुन येक  र. .४.५० लाख ितवष इतके शु क आकारणी 

करणेस तसेच पंपर  िचंचवड मनपा आ थापनेवर ल वै क य अिधकार  यां याकडुन 
अ यास मासाठ  कुठलेह  शु क न आकारता, र. .९ लाख पयांचा ५ वषाचा बाँ ड िलहुन घे यास 
मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पहाता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 

ठराव मांक - ३१४७      वषय मांक - ०७ 
दनांक – ११/०९/२०१८          वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/१२३/२०१८ द.०५/०९/२०१८  

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
      पाणीपुरवठा वभागाकड ल ई-िन वदा .२/२/२०१८-१९ अ वये जलशु करण क  से.२३ 
कर ता ३६५ मे.टन व प पॉली अॅ युिमिनयम लोराईड खरेद कामी वृ प  तसेच मनपा 
वेबसाईटवर िन वदा नोट स िस  क न िन वदा माग व यात आ या हो या. िन वदा अट  व 
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शत नुसार पा  असले या ०३ िन वदा द.२५/०६/२०१८ रोजी िन वदा सिमतीपुढे उघड या असून 
दरप काचा तुलना मक त ा खालील माणे आहे.  

------------------------------------------------------------------------- 
                      ठेकेदार                           ा  िन वदा दर .  

------------------------------------------------------------------------- 
       1) मे.एस. ह .एस. केिमकल कॉप रेशन   ३१,७००/- .मे.टन  

(िन वदा वकृती यो य दरापे ा १.७६% ने जादा)  
 
2) मे.आय डअल केिमकल (इं) ा.िल.   ३१,८९०/- .मे.टन  
 
3) मे.जी एस. कमिशअल कॉप रेशन    ३३,७५०/- .मे.टन  

------------------------------------------------------------------------- 
वर लपैक  मे.एस. ह .एस.केिमकल कॉप रेशन यांची र. .३१,७००/- .मे.टन दराची 

िन वदा लघु म िन वदा आहे. जलशु करणाचे येम ये पावडर पॉली अॅ युिमिनयम लोराईड 
हा घटक अ यंत मह वाचा असून याचा पुरवठा न चुकता अखंड तपणे जलशु करण क ास होणे 
अ यंत आव यक आहे. अ यथा याचा शहरातील पाणीपुरव यावर प रणाम होवू शकतो. यासाठ  
सदर पुरव याकामी एकावेळ  २ एज सीज मनपाचे हाताशी असने गरजेचे असलेने सदर िन वदेतील 
शत .५ नुसार सदरची खरेद  ६०:४० या माणात हणजेच 1st Lowest ठेकेदाराकडून एकूण 
प रमाणा या ६०% व 2nd Lowest ठेकेदाराकडून एकूण प रमाणा या ४०% प रमाण 1st Lowest 

ठेकेदारा या दराने खरेद  करावयाचे आहे. तर , 1st Lowest ठेकेदार मे.एस. ह . एस. केिमकल 
कॉप रेशन यांचेकडून एकूण प रमाणा या ६०% प रमाण हणजेच २१९ मे.टन पावडर पॉली 
अॅ युिमिनयम लोराईड र. .३१,७००/- .मे.टन दराने (एकूण खच र. .६९,४२,३००/-) दराने 
खरेद  करणेस मा.आयु  यांनी द.०४/०९/२०१८ चे तावा वये मंजूर  दलेली आहे. तर  
मे.एस. ह .एस. केिमकल कॉप रेशन यांचेकडून २१६ मे.टन पावडर पॉली अॅ युिमिनयम लोराईड 
र. .३१,७००/- .मे.टन (िन वदा वकृती यो य दरापे ा १.७६% ने जादा) या दराने खरेद  
करणेसाठ  यां याशी करारनामा करणेस व याकामी येणारा एकूण खच र. .६९,४२,३००/- (अ र  
र. .एकोणस र लाख बेचाळ स हजार तीनशे फ ) यास मा यता देणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३१४८      वषय मांक - ०८ 
दनांक – ११/०९/२०१८        वभाग – डा 
सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ– मा.आरती च धे, मा.िमनल यादव यांचा ताव –  
      मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .०६ द.०४/०९/२०१८ अ वये मा.म हला 
बाल क याण सिमती ठराव .५ दनांक – १७/०७/२०१८ म ये पुढ ल माणे दु ती क न 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव शाळा कायालये व आव यक या ठकाणी सॅिनटर  
नॅपक न माफक दरात पुर वणेसाठ  हे डंग मशीन बस वणे आव यक आहे.  यासाठ  एजी 
से स,पुणे ३८ या कंपनीस वर ल काम िनयमानुसार देणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता 
देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक - ३१४९      वषय मांक - ०९ 
दनांक – ११/०९/२०१८          वभाग – डा 
सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ– मा.आरती च धे, मा.िमनल यादव यांचा ताव वचारात घेवून –  
      मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .०७ द.०४/०९/२०१८ अ वये पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत म हला व बालक याण 
योजने अंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील सव कारचे म हला बचत गटातील सव 
सभासदांना व पंपर  िचंचवड शहरातील झोपडप ट त वा त यास असले या म हलांस याचें 
आधारकाड घेऊन या आधारे रोज वापरासाठ  शासन दर करारातील अनु. .९ क माणे दोन 
चादर व अनु. .८ ब माणे दोन बॅरेक कंबल व अन.ु .५ अ माणे दोन दर  पंजा व अन.ु .३ 
अ माणे दोन बेडशीट संच उपल ध क न देणेकामी महारा  रा य हातमाग सहकार  महासंघ 
मया दत, द पतंनगर गाडन हयू को-ऑप हौिसंग सोसायट  िल. शशांक २२५/५९५८ पंतनगर, 
घाटकोपर (पूव) मुंबई- ४०० ०७५ यांचेकडून शासना या दर करारानुसार खरेद  क न उपल ध 
क न देणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेस व सदरचा खच इतर 
योजना/काय म या लेखािशषातून कर यास मा यता देणेची मागणी असली तर  मा.म हला 
बालक याण सिमती ठराव .७ द.४/९/२०१८ अ वये म हला बाल क याण योजने अंतगत 
म हला बचत गटातील सव सभासदांना व पंपर  िचंचवड शहरातील झोपडप ट त वा त य 
असले या म हलांना तावात नमूद केले माणे लाभ दे यास मा यता दे यात आलेली आहे. 
या ऐवजी पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील घोषीत अघोषीत झोपडप ट म ये वा त यास 
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असले या सव म हलांना यांचे कुटंुबीयां या नावे असलेला फोटो पास अथवा वत:चे आधार काड 
या पैक  कोणताह  एक पुरावा ा  मानून या आधारे रोज वापरासाठ  शासनदर करारातील 
अनु. .९ क माणे २ चादर व अनु. .८ ब माणे २ बॅरेक कंबल व अन.ु .५ अ माणे २ दर  
पंजा व अन.ु .३ अ माणे २ बेडशीट संच हा येक म हलेस व रल माणे १ संच (२ चादर, २ 
बॅरेक कंबल व २ दर  पंजा व २ दर  बेडशीट) उपल ध क न देणेकामी महारा  हातमाग सहकार  
महासंघ मया दत, पंतनगर गाडन ू को-ऑप हौिसंग सोसायट  िल. शशांक २२५/५९५८ 
पंतनगर, घाटकोपर (पुव) मुंबई – ४०० ०७५ यांचेकडून शासना या दरकरारानुसार खरेद  क न 
उपल ध क न देणेस व याकामी सव खच नागरव ती व वकास योजना वभागाकड ल २०१८- 
१९ या अंदाजप कातील पान .(३२२) .(४) मधील इतर क याणकार  योजना मधील 
उपलेखािशष अन.ु .११ इतर योजना/ काय म या उपलेखािशषावर ल तरतूद मधून कर यास 
तसेच याकामी लाभाथा या संखेत वाढ झा यास ३१/३/२०१९ अखेर पयत या कालावधीत सदर 
योजना राब वणेकामी आव यकते नुसार इतर लेखािशषावर ल अखिचत/िश लक रकमेमधून 
र कम नागरव ती व वकास योजना वभागातील इतर क याणकार  योजना मधील उपलेखािशष 
अनु.  ११ इतर योजना/काय म या लेखािशषावर वेळोवेळ  ाधा याने वग करणेस अथवा 
सुधा रत दाजप कात याकामी आव यक तरतूद उपल ध क न देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
उपरो  सं थेबरोबर करारनामा करणेस व येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.          

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक - ३१५०      वषय मांक - १० 
दनांक – ११/०९/२०१८          वभाग – डा 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ– मा.आरती च धे, मा.िमनल यादव यांचा ताव –  
      मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .०८ द.०४/०९/२०१८ अ वये पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका िश ण वभागाकड ल बालवाड या व ाथ  आ ण व ाथ नीसाठ  
खेळणी म यवत  भांडार वभागामाफत िन वदा सुचना मांक २०१७/१८ अ वये खरेद  कर यात 
आली होती. सदर खेळणी घेत यामुळे मुलां या काय मतेम ये व उप थतीम ये  वाढ झा याचे 
दसून आले आहे. तर  सदर खेळणी मागील शै णक वष संपत असताना िमळाली अस याने ती 
खेळणी मागील वष  बालवाड त असले या व ा याना काह  काळासाठ च वापरता आली. 
यानुसार मागील बालवाड तील व ाथ  यावष  प हलीम ये अस याने सदर खेळणी इय ा 

प हली या व ा याना वापर यात यावी. िन वदेतील दराची ाहयता १ वष अस याने 
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बालवाड साठ  याचदराने मागील मंजूर ठेकेदाराकडून खरेद  कर यात यावी. तसेच िश ण वभाग 
यांनी दनांक २१/०५/२०१८ या प ा या मागणीनुसार १ ली ते ३ र  व ा यासाठ  खेळ यांची 
मागणी म हला व बाल क याण वभागाकडे केली अस याने सदर खेळणी यां या प ानुसार 
मागील ठेकेदाराकडून खरेद  करणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणते येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक - ३१५१      वषय मांक - ११ 
दनांक – ११/०९/२०१८          वभाग – पयावरण अिभयां क  
सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ– मा.अित.आयु (२) यांचे जावक .पअक/१/का व/२३५/२०१८ द.०५/०९/२०१८  

 मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

      पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV/HO/21-2017-18 अ वये पंपर  िचंचवड 
शहरातील जैव व वधतेचा स ह क न जैव व वधता न दणी र ज टर तयार करणे व थािनक 
जैव व वधता पॉिलसी व ऍ शन लॅन तयार करणेसाठ  क प स लागार नेमणेकामी 
M/s.Terracon Ecotech Private Limited यांचेकडुन Part-A साठ  र. .१०,००,०००/- व Part-B साठ  
र. .८,००,०००/-(एकुण र.  १८,००,०००/-) या Lumsum व लघु म दराने ा  झालेली असून 
सदर दराने काम क न घेणेस आ ण यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक - ३१५२      वषय मांक - १२ 
दनांक – ११/०९/२०१८          वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.अचना बारण े              अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ– मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे जावक . वमुका/४/का व/२६९/२०१८ द.०६/०९/२०१८  

 मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या व ुत मु य कायालय अ भागाकड ल िन वदा नो. .८-६/२०१८/१९ मधील 
अ. .३ अ वये वाड .४१ मधील गांधीनगर जवळ ल सा व ीबाई फुले सां कृितक भवन येथे 
अ न तबंधक यं णा बस वणेकामी मे. अ नसुर ा इं जिनअस िन.र. .२७,०८,५०१/- (अ र  
र. .स ावीस लाख आठ हजार पाचशे एक फ ) ४.००% कमी, या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस 
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तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट स अिधन राहुन ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक - ३१५३     वषय मांक - १३ 
दनांक – ११/०९/२०१८    वभाग –यशवंतराव च हाण मृती णालय 
सूचक – मा.यशोदा बोईनवाड              अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  
संदभ– मा.सहा.आयु (भांडार) यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/३७०/२०१८ द.०५/०९/२०१८  

 मा.सहा.आयु (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे –  

      यशवंतराव च हाण मृती णालया या व वध वॉडातील/ वभागातील उपकरणां या 
दु तीसाठ  आव यक पेअर पाटसची मागणी बायोमेड कल इं जिनयर यांनी केलेली आहे. 
यानुसार आव यक पेअर पाटसचा दले या मेकनुसार पुरवठा करणेसाठ  ई-िन वदा सुचना 
.०५/२०१७-१८ अ वये िन वदा माग व यात आ या हो या. यानुसार ा  िन वदांम ये मे. ाईम 

स जकल & फामा, िचंचवड यांचे ११ बाबींसाठ  एकूण र. .६,९७,७६०/-, मे.अशोका ड युटस, 

नािशक यांचे १ बाबीसाठ  एकूण र. .५८,५००/- व मे. दय हे थ केअर, पुणे यांचे ६ बाबींसाठ  
एकूण र. .९१,०००/- चे दर लघु म ा  झाले असुन संबंिधत दर वकृत कर यात आलेले असुन 
संबंिधत पुरवठा धारकांना करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला अस याने सदर 
पेअर पाटस खरेद साठ  होणारा खच एकूण र. .८,४७,२६०/- (अ र  र. . आठ लाख 

स ेचाळ स हजार दोनशे साठ फ ) चे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - ३१५४      वषय मांक - १४ 
दनांक – ११/०९/२०१८          वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ– मा.सहा.आयु (भांडार) यांचे जावक .मभा/ं०६/का व/४१८/२०१८ द.०६/०९/२०१८  

 मा.सहा.आयु (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपाचे व ुत वभागासाठ  व वध करकोळ सा ह य खरेद कामी ई िन वदा सुचना 
.57/2017-18 अ वये, ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. िन वदे अ वये चार 

िन वदाकार ा  झाले. यानुसार ा  लघु म िन वदाकार मे.पायोिनयर से स यांचे बाब .3 

सा ह याचे लघु म दर र. .4,94,850/- हे अंदाजप क य दर र. .8,25,000/- पे ा -40.01% ने कमी 
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अस याने व मे धुपर दस ेड ंग ा.िल.यांचे बाब .2 चे ा  लघु म दर र. .7,83,000/- हे 
अंदाजप क य दर र. .7,49,100/- दरापे ा 4.52% ने जा त अस याने तसेच मे. पल मी 
इले क स यांचे बाब .4 सा ह याचे ा  लघु म दर र. .24,750/- हे अंदाजप क य दर 
र. .25,000/- दरापे ा -1% ने कमी अस याने या माणे सदर लघु म एकुण बाब .2,3 व 4 या 
सा ह याचे एकुण लघु म दर र. .13,02,600/- हे एकुण अंदाजप क य दर र. .15,99,100/- (अ र  
र. .पंधरा लाख न या णव हजार शंभर फ ) पे ा -18.54% ने कमी अस याने वकृत कर यात 
आले व या लघु म िन वदाकारांकडून करारनामा क न घेणेत आला असून यांना पुरवठा आदेश 
िनगत कर यात आलेला अस याने तूतकामी केले या खचाची व सं वदेची माह ती अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक - ३१५५       वषय मांक - १५ 
दनांक – ११/०९/२०१८           वभाग – थाप य 
सूचक – मा.क णा िचंचवडे                अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ– मा.कायकार  अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३इ/का व/२०६/२०१८ द.०७/०९/२०१८  

 मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .105/2/2017-18 अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेतील भोसर  वधानसभा काय े ातील ाथिमक सोय सु वधा (महापािलका े ात 
मुलभूत सोई सु वधांचा वकास) करणे. २)गट न.९६ वराज कॉलनी बोराडेवाड  मोशी येथे अंतगत 
िसमट र ते व गटार  करणेकामी मे. पांडुरंग एंटर ायजेस िन.र. .8,16,342/-  (अ र  र. .आठ 

लाख सोळा हजार तीनशे बेचाळ स फ ) पे ा 3.5०% कमी  या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  

र. .7,87,770/- पयत काम क न घेणेस, कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३१५६      वषय मांक - १६ 
दनांक – ११/०९/२०१८          वभाग – व ुत,ज.शु.क.से.२३ 
सूचक – मा.अचना बारण े             अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जशुके/ व/१/का व/१७/२०१८ द.०३/०९/२०१८  

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

      म.न.पा. या पंपळे गुरव स.नं.७२ पंप हाऊस ( ा. .१७०१४९०६६२८०) येथील उ चदाब 
वीजभार (KVA Demand) वाढवून घेणेकामी म.रा. व. व.कं. यांस वीज पयवे ण व इतर शु क 
र. पये ३,८६,६९९/- (अ र  र. .तीन लाख शहाऐशी हजार सहाशे न या णव फ ) अदा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक - ३१५७     वषय मांक - १७ 
दनांक – ११/०९/२०१८    वभाग –यशवंतराव वहाण मृती णालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर              अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ– मा.सहा.आयु (भांडार) यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/३७८/२०१८ द.०६/०९/२०१८  

 मा.सहा.आयु (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे –  

      यशवंतराव च हाण मृती णालया या व वध वॉडातील/ वभागातील उपकरणां या 
दु तीसाठ  आव यक पेअर पाटसची मागणी बायोमेड कल इं जिनयर यांनी केलेली आहे. 
यानुसार आव यक पेअर पाटसचा दले या मेक नुसार पुरवठा करणेसाठ  ई-िन वदा सुचना 
.०४/२०१७-१८ अ वये िन वदा माग व यात आ या हो या. यानुसार ा  िन वदांम ये 

मे.आकाश मॆ डकेअर, सांगली यांचे ११ बाबींसाठ  एकूण र. .१,९५,०५२/- मे. दय हे थ केअर, पुणे 
यांचे ६ बाबींसाठ  एकूण र. .१,९०,७४६/- मे.साईसमथ मॆड कल & स जकल, पुणे यांचे ८ बाबींसाठ  
एकूण र. .१,५९,०००/- व मे.पव, िचंचवड यांचे ५ बाबींसाठ  एकूण र. .४,७६,४१८/- चे दर 
लघु म ा  झाले असुन संबंिधत दर वकृत कर यात आलेले असुन संबंिधत पुरवठाधारकांना 
करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला अस याने सदर पेअर पाटस खरेद साठ  
होणारा खच एकूण र. .१०,२१,२१६/- (अ र  र. . दहा लाख एकवीस हजार दोनशे सोळा फ ) 
चे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३१५८     वषय मांक - १८ 
दनांक – ११/०९/२०१८    वभाग –यशवंतराव च हाण मृती णालय 
सूचक – मा.यशोदा बोईनवाड              अनुमोदक – मा.राज  गावडे  
संदभ– मा.सहा.आयु (भांडार) यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/३७३/२०१८ द.०६/०९/२०१८  

 मा.सहा.आयु (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे –  

      यशवंतराव च हाण मृती णालया या डायिलिसस वभागातील ग ो कंपनीची डायिलसीस 
मशीन (Sr.No.६९९९)  या दु तीकामी आव यक पाटस खरेद साठ  संबंिधत कंपनी M/s.Baxter 

India Pvt. Ltd यांनी एकूण र. .५४,१२०/- चे दरप क सादर केले असुन सदरचे दरप क वकृत 
कर यात आले आहे. यानुसार यशवंतराव च हाण मृती णालया या डायिलिसस वभागातील 
ग ो कंपनीची डायिलसीस मशीन (Sr.No.६९९९)  या दु तीकामी आव यक पाटस खरेद साठ  

संबंिधत कंपनी M/s.Baxter India Pvt.Ltd यांचे अिधकृत पेअर पाट वतरक M/S.VEE AAR 

TECH  SOLUTION, New Delhi यांचेकडून िन वदा न मागवता, करारनामा न करता मनपा 
अिधिनयम अनुसुची  ड करण ५ (२) (२) नुसार थेट प दतीने खरेद  कर यास व सदर खरेद स 
होणारा खच र. .५४,१२०/- (अ र  र. .चोप न हजार एकशे वीस फ ) ला मा यता देणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 

ठराव मांक - ३१५९      वषय मांक - १९ 
दनांक – ११/०९/२०१८          वभाग – नगररचना 
सूचक – मा.राजू िमसाळ               अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नर व/का व/१६/१३८३/२०१८ द.०४/०९/२०१८  

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

      आकुड  येथील पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण े ातील आकुड  ड क सटर 
एच-१ ते एच-६ भूखंडामधील मोकळ  जागा महानगरपािलकेस ह तांतर त करणेसाठ  र. .१/- या 
नाममा  दराचे भूखंडाचे अिधमु या या खचास तसेच भाडेप टा करार न द व याकामी अपे त 
सव अनुषंिगक खचास मा यता देणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३१६०      वषय मांक - २० 
दनांक – ११/०९/२०१८          वभाग – लेखा 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा. वलास म डगेर  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/०६/का व/१०४६५/२०१८ द.०७/०९/२०१८  

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

           शहर अिभयंता यांनी द.१४/८/२०१८ चे तावा वये मा.महापािलका सभा ठराव .२०१ 
द.२२/६/२०१८ या उपसूचने ारे न वन कामांचा समावेश क न शासक य मा यता घेवून 
र. .४,६८,००,०००/- वाढ/घट करणेबाबत ता वत केले आहे.  मा.महापािलका सभा ठराव 
.२०१ द.२२/६/२०१८ या ठरावातील मंजूर उपसूचना सद य   पार त ठराव आहे.  सद य पार त 

ठरावावर कायवाह    करणेचे अिधकार आयु  सो. यांचे  आहेत.  अंदाजप कात  न वन कामांचा 
समावेश करणेस,  यातील अंदाजप क य र कमांना शासक य मा यता देणे र. .४,६८,००,०००/-  
वाढ/घट करणेस मा.महापािलका सभेने मंजूर  दलेली असली तर  महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम   कलम १०३ अनुसूची - ड मधील करण ७ तरतूद .२ (१) नुसार अवलोकन करणते 
येत आहे. (वाढ/घट र. .४,६८,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक - ३१६१      वषय मांक - २१ 
दनांक – ११/०९/२०१८          वभाग – लेखा 
सूचक – मा.क णा िचंचवडे               अनुमोदक – मा.अचना बारण े

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/०६/का व/१०४६२/२०१८ द.२१/०८/२०१८  

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

      अित.आयु , नागरव ती वकास योजना वभाग  यांनी द.९/०८/२०१८ चे 

तावा वये  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका नागरव ती वकास योजना  वभागाकड ल म हला व 
बालक याण योजनेअंतगत  महापािलका ह तील वधवा/घट फो टत म हलांना  घरगुती 
यवसायासाठ  अथसहा य देणे ह  योजना राब वणेत येत आहे.  याकामी वभागाअंतगत 
र. .१,५०,००,०००/- वग करण तावीत केले आहे. मा.म हला बाल क याण सिमती ठराव .६ 
द ६/६/२०१७ व मा.आयु  सो यांचेकड ल आदेश . ना वयो/२/का व/२२०/२०१८ द.३१/८/१७ 
अ वये  सदर योजने या अथ सहा याम ये वाढ क न ती र. .१०,०००/- ित लाभाथ  कर यात 
आली आहे. "उपलेखािशष" .१४ मा.अटल बहार  वाजपेयी- वधवा/घट फोट त म हलांना 
अथसहा य" या उपलेखािशषावर र. .१,५०,००,०००/- (अ र  र. .एक कोट  प नास लाख फ ) 
इतक  तरतूद कर यात आली असून आज अखेर सदर उपलेखािशषावर र. .१,४५,००,०००/- (अ र  
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र. .एक कोट  पंचेचाळ स लाख फ ) इतका खच झाला आहे.  पा  होणारे अज  यांचा वचार 
करता सदर पा  लाभा याना लाभ देण े आव यक असून याकामी तावात नमूद माणे अंदाजे 
र. .१,५०,००,०००/- (अ र  र. .एक कोट  प नास लाख  फ ) इतक  खचासाठ  तरतूद वग करण 
करणेस मा यता देणते येत आहे. (वाढ/घट र. .१,५०,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 

ठराव मांक - ३१६२      वषय मांक - २२ 
दनांक – ११/०९/२०१८          वभाग – ह े ीय, थाप य 

सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ– मा.अित.आयु  यांचे जावक .ह /े था/६७४/२०१८ द.०७/०९/२०१८  

 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

      भाग .२० कासारवाड  येथे व ा वकास शाळेजवळ सुलभ शौचालय बांधणकेामी (पैसे ा 
व वापरा त वावर) मे.सुलभ इंटरनॅशनल या सं थेकडून करारनामा क न िन वदा न माग वता 
काम थेट प दतीने करणे व सदर शौचालयाअंतगत पु षांकर ता दहा संडास, सहा मुता-या व 

यांक रता सात संडास व केअर टेकर म बांधणकेामी येणा-या थाप य व व ुत यां या 
एक त खचास अंदाजप क य र. .८३,१३,८६८/- व यावर कायवाह भार शु क १५.००% या 
माणे करारनामा क न घेऊन काम थेट प दतीने देणे तसेच सदर कामासाठ  वक ऑडर सोबत 

३०% अँड हा स, व लंथ लेवल पयत काम झालेनंतर दुसरा ३०% अँड हा स, आर.सी.सी. व वीट 
बांधकाम पूण झा यानंतर ३०% र कम व उव रत १०% र कम काम पूण झालेवर देणेत येणा-या 

तावास व यासाठ  येणा-या एकूण र. .९३,९४,६७१/- (अ र  र. . या णव लाख चौ-या णव 
हजार सहाशे ए काह र फ ) खचास मा यता देणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
 

ठराव मांक - ३१६३      वषय मांक - २३ 
दनांक – ११/०९/२०१८          वभाग – ह े ीय, थाप य 

सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ– मा.अित.आयु  यांचे जावक .ह /े था/६७५/२०१८ द.०७/०९/२०१८  

 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

      भाग .२० कासारवाड  येथे जु या मुंबई पुणे हायवे जवळ सुलभ शौचालय बांधणेकामी 
(पैसे ा व वापरा त वावर) मे.सुलभ इंटरनॅशनल या सं थेकडून करारनामा क न िन वदा न 
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माग वता काम थेट प दतीने करणे व सदर शौचालयाअंतगत पु षांकर ता दहा संडास, सहा   
मुता-या व यांक रता सात संडास व केअर टेकर म बांधणकेामी येणा-या थाप य व व ुत 
यां या एक त खचास अंदाजप कय र. .५१,८५,५२५/- व यावर कायवाह भार शु क १५.००% 
या माणे करारनामा क न घेऊन काम थेट प दतीने देणे तसेच सदर कामासाठ  वक ऑडर 
सोबत ३०% अँड हा स, व लंथ लेवल पयत काम झालेनंतर दुसरा ३०% अँड हा स, आर.सी.सी. 
व वीट बांधकाम पूण झा यानंतर ३०% र कम व उव रत १०% र कम काम पूण झालेवर देणेत 
येणा-या तावास व यासाठ  येणा-या एकूण र. .५९,६३,३५४/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख 
ेस  हजार तीनशे चौप न फ ) चे खचास मा यता देणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 
ठराव मांक - ३१६४      वषय मांक - २४ 
दनांक – ११/०९/२०१८          वभाग – आरो य मु य कायालय 

सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/९/का व/५७२/२०१८ द.११/९/२०१८  

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       आरो य मु य कायालयामाफत पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या े ीय कायालयाचे 
काय े ातील मोठे र ते यां क प दतीने (रोड वपर वाहना दारे) साफ सफाई कामाची िन वदा 
नोट स .२/२०१५-१६ काढ यात आली होती. सदर िन वदेचा मुदतवाढ कालावधी 
द.३१/०८/२०१८ रोजी संपु ात आलेला आहे.  आरो य मु य कायालयाकड ल िन.नो. .०१/२०१८-
१९ दनांक २४/८/२०१८ अ वये सदर कामाकर ता  काढलेली स लागार नेमणूक करणेकामीची 
िन वदा र  करणेत आलेली आहे. यामुळे यां क प दतीने (रोड वपर वाहना दारे) र ते साफ 
सफाई कामाची िन वदा ता वत करणेकामी पयावरण वभागा या स लागार पॅनल वर ल यां क 
प दतीने (रोड वपर दारे) र ते साफ सफाई कामाचे िन वदेचा अनुभव असलेले मे.टंडन अबन 
सो यूशन ा.िल.  या स लागार कंपनीची िनयु  करणेस मा. आयु सो यांनी द.२४/०८/२०१८ 
रोजीचे तावा वये मा यता दलेली आहे.  सदर िन वदा ता वत करणेकामी शहरातील र ते 
व ट चाट िन त करण,े याचा स ह करण,े RFP तयार व िन वदा या राब वणे इ. काम 
करणेकामी  पयावरण वभागा या स लागार पॅनल वर ल यां क प दतीने (रोड वपर दारे) 
र ते साफ सफाई कामाचे िन वदेचा अनुभव असलेले मे.टंडन अबन सो यूशन ा.िल.  या 
स लागार कंपनीची िनयु  करणेस व येणा-या अंदाजे एकूण क प खचापैक  भांडवली खचाचे 
(Capital cost) 0.70% अथवा य  होणा-या खचास महारा  महापािलका अिधिनयमाचे 
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कलम ७३ (क) नुसार मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक - ३१६५      वषय मांक - २५ 
दनांक – ११/०९/२०१८          वभाग – लेखा 
सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/६/का व/१०३११/२०१८ द.३१/८/२०१८ –  

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 आरो य कायकार  अिधकार  आरो य    मु य कायालय  यांनी द.२९/०८/२०१८ चे  

तावा वये मा. े य अिधकार  अ े य कायालय यांनी यांचेकड ल प  मांक         
(१)  अ ेका/आ१/का व/७०२/२०१८ दनांक १८/८/२०१९ (२) अ ेका/आ१/का व/४०३/१८ 
द.१८/८/२०१८  (३) अ ेका/आ१/का व/६०४/२०१८ द.११/७/२०१८ अ वये खाजगीकरणा ारे 
साफसफाई या लेखािशषावर र. .१,७५,००,०००/- वाहन इंधन या   लेखािशषावर र. .३५,००,०००/- 
तसेच घरोघरचा कचरा गोळा करणे या कामासाठ  र. .३५,००,०००/- इतक  तरतूद  आरो य  मु य 
कायालयाकड ल घनकचरा यव थापन या लेखािशषातून वग कर याची वनंती केली आहे.  संपूण 
महानगरपािलका े ातील कचरा वाहतुक खाजगीकरणा ारे करणेची  िन वदा कायवाह  मु य 

कायालयामाफत  करणेत येणार होती. व सदरचा खच आरो य मु य कायालयामाफत होणार होता. 
तथा प  सदरची िन वदा कायवाह  अ ाप लं बत  असलेने सदर नमूद लेखािशषावर ल तरतूद 
े य कायालयात कमी पडत असलेने  तावात नमूद माणे तरतूद  र. .२,४५,००,०००/-  (अ र  

र. .दोन कोट  पंचेचाळ स लाख फ ) वग  करणेस मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .२,४५,००,०००/- ) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक - ३१६६      वषय मांक - २६ 
दनांक – ११/०९/२०१८          वभाग – थाप य ब मु यालय 

सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा.न ता ल ढे  

संदभ – मा.अित. आयु  यांचे जावक . था/िन/२-ब/४०८/२०१८ द.११/९/२०१८ –  

 मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .24/1/2018-19 अ वये पंपर  िचंचवड पोलीस 
आयु ालय व या अंतगत व वध ठकाणी थाप य वषयक व फिनचरची कामे करणेकामी 
मे.सोपान जनादनराव घोडके िन.र. .3,87,62,189/- (अ र  र कम पये तीन कोट  स याऐंशी 



19 
 

लाख बास  हजार एकशे एकोणन वद फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .3,86,50,150/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .3,86,50,150/- पे ा 10.50% कमी हणजेच र. .3,45,91,884 /- + रॉय ट  चाजस 
र. .28,339/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .83,700/- = एकुण र. .3,47,03,923 /- पयत काम क न 
घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 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 राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले 

 
 
 
             (ममता वनायक गायकवाड) 

 सभापती 
 थायी सिमती 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                  

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग,   

मांक - नस/३/का व/१०८६/२०१८ 

दनांक -१२/०९/२०१८   
      

                                                          
                                                    (उ हास बबनराव जगताप)                                
                                                           नगरसिचव   

                               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                पंपर  - ४११ ०१८. 

 
त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे  

     पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.    


