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

कायप का मांक – ७४ 
(सभावृ ांत) 

 
दनांक – ०१/०८/२०१८                       वेळ – दुपार  २.०० वाजता 

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

०१/०८/२०१८ 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.मोरे र महादू भ डव े

३. मा.राजू िमसाळ 

४. मा.अिमत राज  गावडे 

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

७. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

८. मा.ल ढे न ता योगेश 

९. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

१०. मा.गीता सुिशल मंचरकर 

११. मा.खानोलकर ा महेश 

१२. मा.लांडगे सा रका संतोष 

१३. मा.बोईनवाड यशोदा काश 

१४. मा.डोळस वकास ह र ं  

१५. मा.बारणे अचना तानाजी 
 
यािशवाय मा.आ ीकर - अित र  आयु  (१) मा.गावडे - अित र  आयु  (२) 

मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.कंुभोजकर - मु यलेखाप र क, मा.च हाण - शहर 
अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय - आरो य वै क य अिधकार , मा.ठाकूर - उपसंचालक नगररचना, 
मा.लांडे – मु य लेखापाल, मा.पाट ल, मा.तुप े – सह शहर अिभयंता, मा.झगडे, मा.खोराटे, 
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मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.खोत, मा.लोणकर, मा.बोदडे, मा.राऊत - सहा यक आयु , मा.पवार 
– .कायदा स लागार, मा.साळंुके – मु य उ ान अिध क, मा.मुंढे – 
.िश णािधकार (मा यिमक), मा.पाट ल – चाय, औ. .क., मा.पोमण – मु य मा हती व 

तं ान अिधकार , मा.िनकम, मा.इंगळे, मा.च हाण, मा.लडकत, मा.घोडे, मा.कांबळे, मा.ओंभास,े 
मा.ग टुवार, मा.पुजार , मा.पाट ल, मा.घुब,े मा.सुपेकर - कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.दगडे – 
पशुवै कय अिधकार , मा.जगताप - कामगार क याण अिधकार , मा.दांगट, मा.आगळे – 
शा.अिधकार , मा.माने – 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 .१३)  भ  श  चौक येथे ेड से ेटर व उ डाणपुल बांधणे ( व ुत वषयक कामे) 

(२०१७-१८)  
वषय .१४) आ दवासी सां कृितक महो सव आयो जत करणेबाबत – मा.सागर आंगोळकर, मा. 

राज  गावडे यांचा ताव  
---------- 

 

दनांक २५/०७/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ७३) 
       चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
  
                            ---------- 
ठराव मांक -  ३००२      वषय मांक - ०१ 
दनांक – ०१/०८/२०१८          वभाग – िश ण मंडळ कायालय  
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .िशमं/९/का व/१२८/२०१८ द.१७/०७/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर   िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक शाळांम य ेकेयान मिशन देखभाल दु ती 
व इ.१ ली ते ७ वी चा अ यास म उपल ध क न देणेकामी ई-िन वदा सुचना .२/२०१८-१९ व 
२०१९-२०२० अ वय े मे. लोबल ए युकेशन ड टे नॉलॉजी सो युश स यांचे ित मिशन 
र. .५९,९००/- असे असून यानुसार मनपा ाथिमक शाळांम ये एकूण ८८ केयान मिशन साठ  
२०१८-१९ व २०१९-२०२० र. .१,०५,४२,४००/- (अ र  र. .एक कोट  पाच लाख बेचाळ स हजार 
चारश ेफ ) इत या होणा-या खचास मा यता देणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३००३      वषय मांक - ०२ 
दनांक – ०१/०८/२०१८          वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.सा रका लांडग े               अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पाप/ु६/का व/५१/२०१८ द.१८/०७/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .२६/१/२०१७-१८ अ वये सन २०१७-१८ 
क रता जल े  .ड/१५ म ये पंपर  येथील जमतानी चौक ते अशोक िथएटर जवळ ल 
पा या या टाक पयत ४५० मी.मी यासाची नवीन गु व निलका टाकणे व जुनी गु व निलका 
बंद करणेकामी मे.शुभम उ ोग िन वदा र कम .५६,०२,२४०/-(अ र  र. .छ पन लाख दोन 
हजार दोनशे चाळ स फ ) पे ा २.२५% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .५४,७६,१८९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  ि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 
या याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ३००४      वषय मांक - ०३ 
दनांक – ०१/०८/२०१८          वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.अचना बारण े               अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मभां/६/का व/३१२/२०१८ द.१९/०७/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपाचे व ुत वभागासाठ  व वध युबलर व ऑ टोगोनल पोल सा ह य खरेद कामी ई 
िन वदा सुचना .54/6/2016-17 अ वय,े ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. यानुसार 
सदर िन वदे कर ता एकुण पाच िन वदाकार ा  झाले. यामधील लघु म िन वदाकार 
मे. ाईटशाईन असोिसएटस यांचे िन वदेतील बाब .2 या सा ह याचे लघु म दर एकुण 
र. .45,34,250/- व बाब .3 या सा ह याचे लघु म दर एकुण र. .23,03,250/- माणे एकुण 
02 बाबी सा ह याचे एकुण लघु म दर र. .68,37,500/- हे अंदाजप क य दरापे ा 6.37% ने 
जा त असले तर  सन 2017-18 चे सावजिनक बांधकाम (PWD) कड ल ड .एस.आर DSR पे ा 
बाब .2 चा दर -16.06 % ने कमी तर बाब .3 चा दर -21.71% ने कमी अस याने वकृत 
क न यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणसे मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३००५      वषय मांक - ०४ 
दनांक – ०१/०८/२०१८          वभाग – आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .अमुका/३/का व/३३०/२०१८ द.२९/०६/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेवून –  
       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 ती टन र. .७१४/- 
वकृत क न मा. थायी सिमती ठराव .१५४९३ द.२५/१०/२०११ व मांक १६४२१ 

द.२०/१२/२०११ अ वय े थम वषासाठ  ती टन 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 वय े
देणेत आलेला आहे. तसेच ब, क, इ व ह े य कायालयांतगत ायमर  व सेकंडर  कले शन 
आ ण अ, फ व ग े 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 आलेली आहे. त ंतर या कामासाठ  वेळोवेळ  मुदतवाढ देवून कामकाज सु  आहे. अ 
ेञीय कायालयातील भाग . १४ व १७ म य े३ टपर वाहन ेव भाग . १८ व १९ म य े२ 

कॉ पँ टर वाहन ेघरोघरचा कचरा गोळा करणे व वाहतूक करण े( ा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/- माणे 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 आ यानंतर मा. थायी सिमती ठराव ं .१२८५, 
द.१५/११/२०१७ अ वय े द.०१/११/२०१७ ते द.३१/०१/२०१८ पयत मुदतवाढ देणेस मा यता 
िमळालेली आहे. या मुदतवाढ कामाचा आदेश ं .आमुका/३/का व/४९२/२०१७, द.२९/१२/२०१७ 
अ वय े देणेत आलेला आहे. सदर कामाची मुदत द.३१/०१/२०१८ रोजी संपु ात आ यानंतर 
मा. थायी सिमती ठराव ं .२३४३ द.२८/०२/२०१८ अ वय े द.०१/०२/२०१८ ते द.३१/०३/२०१८ 
पयत मुदतवाढ देणेस मा यता िमळालेली आहे. या मुदतवाढ कामाचा आदेश 
ं .आमुका/३/का व/१९२/२०१७, द.१६/०३/२०१८ अ वय े देणेत आलेला आहे. सदर कामाची 

मुदतवाढ द.३१/०३/२०१८ अखेर संपु ात आ यानंतर मा. थायी सिमती ठराव ं .२५१५, 
द.११/०४/२०१८ अ वय े द.०१/०४/२०१८ ते द.३०/०६/२०१८ पयत मुदतवाढ देणेस मा यता 
िमळालेली आहे. तसेच मा. थायी सिमती ठराव .२६४३ द.०९/०५/२०१८ अ वय े ायमर  व 
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सेकंडर  वे ट कले शनसाठ  ित टन दर र. .९११/- म य े५% दर वाढ देवून र. .९५६.५५ या 
दरान े द.०१/०५/२०१८ पासून बल अदा करणेस मा यता दलेली आहे. यानुसार या मुदतवाढ 
कामाचा आदेश ं .आमुका/३/का व/२७७/२०१७, द.२१/०५/२०१८ अ वय े देणेत आलेला आहे. 
सदर कामाची मुदतवाढ द.३०/०६/२०१८ अखेर संपु ात येत आहे. सदर कामाची मुदतवाढ 
द.३०/०६/२०१८ अखेर संपु ात येत आहे. या कामाची न वन िन वदा र  झालेने िन वदेचे काम 
पुण होणेसाठ  काह  कालावधी लागणार आहे.  यामुळे वर नमूद केले या कामासाठ  मे. 
बी. ह .जी. तीज वे ट मॅनेजमट स ह सेस ा.िल. यांना दनांक ०१/०७/२०१८ ते दनांक 
३१/१२/२०१८ अखेर अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण होऊन नवीन सं थांना कामकाज आदेश 
देई पयत यापैक  ज े थम होईल या कालावधी पयत मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा-या 
अंदाज ेखच र. .६,७८,०३,४५८/- (अ र  र. .सहा कोट  अ याह र लाख तीन हजार चारशे 
अ ठाव न फ ) अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेची मा.आयु  यांची मागणी असली 
तर  तुत वषयातील कामास द.०१/७/२०१८ ते ३०/९/२०१८ पयत मुदतवाढ देणेस व येणा-
या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३००६      वषय मांक - ०५ 
दनांक – ०१/०८/२०१८          वभाग – डा  
सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.सहा.आयु , डा यांचे जा. . डा/४/का व/२४३/२०१८ द.२३/०७/२०१८ 

       मा.सहा.आयु , डा यांनी िशफारस केले माणे –  
       द.१५/१/२०१३ रोजी दुगादेवी टेकड  उ ान, िनगड , पुणे ४४ येथे िच कला पधक रता 
म.न.पा.प रसरातील १० डा क  अंतगत व ा याची ने आण करणेकामी एकूण १० 
पी.एम.पी.एम.एल. बस यव थाकामी अंदाजे खच र. .१,००,०००/- इतका गृह त धरला होता. 
याकामी एकूण बस भाडे र. .१,२१,०९७/- इतका य  खच आला असून, अंदाजापे ा 

र. .२१,०९७/- इतका खच जादा झा यान,े सदरचे खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक -  ३००७      वषय मांक - ०६ 
दनांक – ०१/०८/२०१८          वभाग – थाप य बीआरट एस 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/बीआरट एस/५५२/२०१८ द.२३/०७/२०१८         
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       भारतातील १०० शहरे माट िसट  हणुन वकिसत करणे मोह मे अतंगत क  शासनाने 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा माट िसट  शहरा या याद  म ये समावेश केललेा आहे. या 
कर ता पंपर  िचंचवड माट िसट  कं.िल. या वशेष उ ेश वहन स थची थापना करणेत आलेली 
आहे. सदर क पा अंतगत Area Based Development/ े य पायभुत सु वधा या त वावर 
शहर वकिसत करणेत येणार आहे. यानुषंगाने पंपळे गुरव  व पंपळे सौदागर या प रसराम ये 
Area Based Development/ े य पायाभुत सु वधा या अतंगत सावजिनक सायकल 
यव था ह  सु वधा नाग रकांना देणेकामी मा.आयु  तथा मु य कायकार  अिधकार , पंपर  
िचंचवड माट िसट  कं.िल. यांचे समवेत यांचे दालनाम ये द.०३/०७/२०१८ रोजी बैठक 
आयो जत कर यात आलेली होती.  सदर बैठक या अनुषंगाने खालील मु े अंितम करणेत आलेले 
आहे. 

1. पुणे महानगरपािलकेने राब वले या सावजिनक सायकल सु वधा योजने या  
धत वर पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने सावजिनक सायकल सु वधा 
योजना राबवावी. 

2. सावजिनक सायकल सु वधा योजना पुणत: ायोजक त वावर राबवावी परंतु 
या कर ता आव यक पायभुत सु वधा पंपर  िचंचवड मनपा माफत 
पुर व यात या यात. 

3. सावजिनक सायकल सु वधा योजनेचे ायोजक यांचे वखचाने सायकल 
पुरवतील, देखभाल दु ती करतील, परंतु दशादशक फलक, टेशन उभारण,े 

र यावर ल  प टे रंग वणे इ. साठ चा खच माट िसट  कंपनी या 
िनधीमधुन पंपर  िचंचवड मनपामाफत करणेत येईल. 

4. सावजिनक सायकल सु वधा योजना अंतगत िनधार त केले या ठकाणांवर 
सायकल पुर वणे ह  पुणत: ायोजकाची जबाबदार  राह ल. रा ीचे वेळ  
सायकल चालकाने इ तत:सोडुन देणेत आले या सायकली गोळा करण,े 

ायोजकाची जबाबदार  राह ल. 
5. सावजिनक सायकल सु वधा योजनेअंतगत सायकल वापरासाठ चे दर 

आकारणेचे अिधकार संपुणतः ायोजकाची जबाबदार  राह ल. 
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6. या योजने अंतगत या खाजगी सायकल ायोजक कंप या  येतील व 
यांना या े ाम ये यवसाय करणेची इ छा आहे. तसेच यांना मनपा या 

अट  शत  मा य असतील यांना सायकल सु वधा योजनम ये सहभागासाठ  
मा यता देणेत येईल. 

7. सायकल सु वधा योजनेसाठ ची परवानगी संबंिधत ायोजक कंपनीला ५ 
वषासाठ  देणेत येईल. 

8. सायकल सु वधा योजने या सेवेबाबत नाग रकां या त ार  िनवारण 
करणेची जबाबदार  पुणतः ायोजक कंपनीची राह ल. 

9. सायकल सु वधा योजने अंतगत सायकल फेर या दराम ये वाढ/घट 
करणेचे संपुण अिधकार ायोजक कंपनीकडे असतील. 

10. ायोजक कंप यांना सायकलचा वापर, वेळ, जमा होणारा महसुल याचा 
अहवाल दर म ह याचे ५ तारखेपयत वह त नमु याम ये पंपर  िचंचवड 
माट िसट  कं.िल. कडे सादर करणे बंधनकारक राह ल. 

11. मनपाचे उवर त प रसराम ये यापे ा जादा ायोजक कंप या आ या व 
यांना या े ात सु वधा पुर वणेची इ छा असेल यांना परवानगी देणेचे 

अिधकार मा.आयु , तथा मु य कायकार  अिधकार , पंपर  िचंचवड माट 
िसट  कं.िल. यांना असतील. 

12. पंपर  मनपा व पं.िचं. माट िसट  कं.िल. कोण याह  कारे अिथक 
गुंतवणुक करणार नाह . 

13. सावजिनक सायकल सु वधा योजनेम ये अ याधुिनक सु वधा असले या 
सायकली व उ च दजाची सेवा, सम पत (Dedicated)अँप, अ याधुिनक 
तां क सोयी  ायोजकाने करावया या आहेत.  

14. सावजिनक सायकल सु वधेचा वापर कर या-या सायकल वाराला अपघात 
झा यास यांची संपुण जबाबदार  ायोजकाची राह ल. यास पंपर  िचंचवड 
मनपा अथवा पंपर  िचंचवड माट िसट  कं.िल. जबाबदार राहणार नाह . 

15. प ह या ट पयाम ये सावजिनक सायकल सु वधा योजना ह  पंपळे सौदागर 
ते वाकड या बीआरट एस कॉर डॉर वर ल व Area Based Development 

प रसरातील सुमारे ४५ ठकाणी राब वणेत यावी व जसा ितसाद िमळेल 
या माणे शहराम ये इतर ठकाणी व तार करण करणेत येईल. 

तर  खाजगी े ातुन सावजिनक सायकल सु वधा/Public bicycle sharing (PBS) ह  
संक पना राब वणेसाठ  मा.आयु  तथा मु य कायकार  अिधकार  पंपर  िचंचवड माट िसट  
कं.िल. यांनी  मा यता दले या उ  मु ां या अनुषगांने सावजिनक सायकल यव था योजना 
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प ह या ट याम ये पंपळे सौदागर, वाकड या र यावर ल व Area Based Development मधील 
सुमारे ४५ ठकाणी लागु करणेस सायकल ायोजक कंप याना मा यता देणेस हरकत वाटत 
नाह . तसेच पंपर  िचंचवड माट िसट  कं.िल. व सायकल सु वधा योजना ायोजक कंपनी 
यांम ये करावयाचे सामंज य करारनामा/ Memorandum of Understanding (MoU) मसुदा यास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -  ३००८      वषय मांक - ०७ 
दनांक – ०१/०८/२०१८          वभाग – मा हती व तं ान  
सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.सा रका लांडगे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मातं व/३/का व/६८/२०१८ द.२६/०७/२०१८         
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेसाठ  Virtual Assistant Implementation णाली 
राब वणेकामी महारा  महानगरपािलका अिधिनयममधील अनुसूची करण-५(२)(२) नुसार 
मे.ORIOLE िल. यांचेकडून थेट प तीने करारनामा क न थमत: करसंकलन वभागासाठ  
तां क णाली उपल ध क न २५ इं जी व २५ मराठ  -उ रे तयार क न ायोिगक त वावर 
क प राबवून ३ म हन ेकालावधीत संगणक णाली उपल ध क न देणे व पुढ ल ९ म हने 

कालावधीकर ता संगणक णालीची देखभाल दु ती करणेकामी येणा-या एक त 
र. .६,५२,५५४/- (अ र  र. .सहा लाख बाव न हजार पाचशे चोप न फ ) अिधक जी.एस.ट . 
इत या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ३००९      वषय मांक - ०८ 
दनांक – ०१/०८/२०१८          वभाग – लेखा  
सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .लेखा/६/का व/८६१४/२०१८ द.२६/०७/२०१८         
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड मनपा या मा यिमक व ालयातील १० वी शालांत प र ेत ८० ट के पे ा 
जादा गुण संपादन करणा-या गुणवंत व ा याना व अंध व अपंग व ा याना ब ीसे देणेकामी 
सन २०१८-१९ या अंदाजप कात र. .५०,००,०००/- अंदाजप क य तरतूद केलेली आहे.  तथा प  
सदर तरतुद  मधुन अ ाप पयत काह ह  र कम खच पडलेली नाह . परंतु वर ल काय मासाठ  
अंदाज ेखच ५९,४०,०००/- खच अपे त अस याने व भ व यात काह  र कम खच करावयाची  
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अस यास सदर लेखा िशषावर र. .१५,००,०००/- वाढ व तरतुद आव यक आहे. या तव 
मा यिमक वभागाकडे सन २०१८-१९ क रता असणा-या " व वध उप म" या लेखािशषावर 
असणारे र. .५,००,००,०००/- तरतुद  मधुन "गुणवंत वदयाथ  स कार" या लेखािशषावर 
र. .१५,००,०००/- तरतुद वग करणेबाबत अित.आयु  यांचा ताव आहे.  तर  वर ल माणे 
अित.आयु , मा यिमक िश ण सिमतीयांनी ता वत केलेनुसार मा यिमक िश ण वभागाचे 
सन २०१८-१९ चे महसुली खच अंदाजप कातील " व वध उप म" लेखािशषावर ल र कम पये 
१५,००,०००/- इतक  तरतुद 'गुणवंत वदयाथ  स कार' या लेखािशषावर वग करणकेामी महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०३ अनुसुची ड मधील करण ७ तरतुद  (२) (ब) नुसार 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - ३०१०      वषय मांक - ०९ 
दनांक – ०१/०८/२०१८          वभाग – मु य लेखा प र ण 
सूचक – मा.न ता ल ढे               अनुमोदक – मा.अचना बारण े

संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे जा. .मुलेप/६/का व/१२४/२०१८ द.२५/०७/२०१८         
       मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे –  
       महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.०९/०७/२०१८ ते द.१५/०७/२०१८ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क 
यांनी .मुलेप/६/का व/१२४/२०१८ द.२५/०७/२०१८ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा 
तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक -  ३०११      वषय मांक - १० 
दनांक – ०१/०८/२०१८          वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पाप/ु६/का व/७५/२०१८ द.२७/०७/२०१८         
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पाणीपुरवठा वभागाकड ल ई-िन वदा .२/१/२०१८-१९ अ वये जलशु करण क  से.२३ 
कर ता १६४१ 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 
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.  
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-------------------------------------------------------------------------------- 
                        ठेकेदार                     ा  िन वदा दर .  

            • मे.एस. ह . एस. केिमकल कॉप रेशन         ११,१००/- .मे.टन  

                                             (सुधा रत दर र. .११,०००/- .मे.टन)               

                                     (िन वदा वकृती यो य दरापे ा ३.७२% ने कमी) 
• मे.आय डअल केिमकल (इं) ा.िल.        ११,२१५/- .मे.टन  

                                         (सुधा रत दर र. . ११,०००/- .मे.टन)  

            • मे.जी एस. कमिशअल कॉप रेशन          १२,४००/- .मे.टन             

            -------------------------------------------------------------------------------- 
            वर लपैक  म.ेएस. ह .एस.केिमकल कॉप रेशन यांची र. .११,०००/- .मे.टन दराची 
िन वदा लघु म िन वदा आहे. जलशु करणाचे येम य े व प 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 .१२ नुसार सदरची खरेद  60:40 या माणात हणजेच 1st Lowest  ठेकेदाराकडून एकूण 
प रमाणा या 60 % व 2nd Lowest ठेकेदाराकडून एकूण प रमाणा या 40 % प रमाण 1st Lowest 

ठेकेदारा या दराने खरेद  करावयाचे आहे. तर , 1st Lowest ठेकेदार म.ेएस. ह . एस. केिमकल 
कॉप रेशन यांचेकडून एकूण प रमाणा या ६० % प रमाण हणजेच ९८५ मे.टन व प पॉली 
अॅ युिमिनयम लोराईड र. .११,०००/- .म.ेटन दराने (एकूण खच र. .१,०८,३५,०००/-) दराने 
खरेद  करणेस व उव रत ४०% प रमाण पुरवठा करणेसाठ  िन वदा शत .१२ नुसार 2nd Lowest 

ठेकेदार म.ेआय डअल केिमकल (इं) ा.िल. यांना आपण 1st Lowest ठेकेदारा या दराने हणजेच 
र. .११,०००/- .मे.टन दराने पुरवठा करणेस तयार आहात का? याबाबत प ा ारे वचारणा केली 
असता यांनी द.२३/०७/२०१८ चे प ा वये सुधा रत र. .११,०००/- .मे.टन दराने व प पॉली 
अॅ युिमिनयम लोराईडचा पुरवठा करणेस तयार असलेबाबत कळ वलेले आहे. तर , मे.आय डअल 
केिमकल (इं) ा.िल. यांचेकडून उव रत ४०% प रमाण हणजेच ६५६ मे.टन व प पॉली 
अॅ युिमिनयम लोराईड, 1st Lowest ठेकेदारा या सुधा रत दराने हणजेच र. .११,०००/- .मे.टन 
माणे खरेद  करणेसाठ  यां याशी करारनामा करणेस व याकामी येणारा एकूण खच 

र. .७२,१६,०००/- (अ र  र. .बाह र लाख सोळा हजार फ ) यास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक -  ३०१२      वषय मांक - ११ 
दनांक – ०१/०८/२०१८          वभाग – मा हती व तं ान 
सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांचे जा. .मातं व/१२/का व/९४/२०१८ द.२७/०७/२०१८         
       मा.मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
       िन वदा सूचना मांक ५/२०१८-१९  नुसार लघु म िन वदाधारक  मे.टेक नाईन स हसेस 
यांना महापािलके या करसंकलन वभागाकड ल िमळकतकर संगणक णाली दु ती व देखभाल 
करणे व णाली अ यावत ठेवणेचे कामकाज एक वष कालावधी कर ता दे यास तसेच  यांचे 
सोबत कामाचा करारनामा कर यास व यासाठ  येणारा खच र. .१२,२८,०००/- (अ र  र. . 
बारा लाख अ ठावीस हजार फ ) (अिधक य  कर)  अंदाजप क य दरापे ा ३.७५% ने कमी 
चे दरास व या अनुशंगाने येणा-या  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -  ३०१३      वषय मांक - १२ 
दनांक – ०१/०८/२०१८          वभाग – मु य लेखा प र ण  
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे जा. .मुलेप/१/का व/८६६/२०१८ द.२७/०७/२०१८         
       मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे –  
       मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर कामी 
सादर केले या वनंती अजानुसार तावात नमूद माणे प  अ म ये दश वले माणे रजा 
मंजुर स मा यता देणेत येत आहे. 

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

    यानंतर सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे वषय घेणेत आले - 
 
ठराव मांक -  ३०१४      वषय मांक - १३ 
दनांक – ०१/०८/२०१८          वभाग – व ुत मु यालय  
सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे जा. . वमुका/५/का व/२८४/२०१८ द.०१/०८/२०१८         
       मा. अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .1/1/2018-19 अ वये भ  श  चौक येथे ेड 
से ेटर व उ डाण पुल बांधणेकामी ( व ुत वषयक कामे)(2017-18) मे.यश इले ो लाईन 
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िन.र. .3,14,75,812/- (अ र  र. .तीन कोट  चौदा लाख पं या र हजार आठशे बारा फ ) पे ा 
15.07% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .2,67,32,407/- पयत काम क न घेणेस 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - ३०१५      वषय मांक - १४ 
दनांक – ०१/०८/२०१८           
सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.सागर आंगोळकर, मा.राज  गावडे यांचा ताव –  
  दरवष  माणे महानगरपािलकेमाफत आ दवासी सां कृितक महो सव आयो जत करणेस 
व येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.   

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

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल े
 
 

            (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/९५६/२०१८ 

दनांक - ०३/०८/२०१८   
 

                                                                                                                  
                                                   (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.  


