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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

      मांक : नस/६/का व/ ३६५/२०१८ 
दनांक : १०/०९/२०१८         

 

ित, 
 

मा. ................................... 
सद य, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर   ४११ ०१८.  

 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक  

 १९/०९/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   

मा.महोदय/महोदया, 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे स टबर- २०१८ ची मािसक मा.महापािलका सभा 

बुधवार दनांक १९/०९/२०१८ रोजी द ुपार  २.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य 

इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे. सोबत सभेची 

कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे ह  वनंती.     

   

                                                             आपला व ास 
 

                                                                
(उ हास बबनराव जगताप) 

                    नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
   पंपर  - ४११ ०१८. 

 

त :  १) कायालयीन नोट स बोड 

 २) सव शाखा मुख व शाखािधकार             
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
 

सूचना 
 

( महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे अनुसूची करण २ मधील  
िनयम मांक १ (ए) (एच) (आय) अ वये ) 

 

  कायप का मांक – २२ 

 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे स टबर - २०१८ ची मािसक मा.महापािलका 
सभा बुधवार दनांक १९/०९/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपािलका शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे. सदर सभेम ये 
खालील कामकाज होईल.         

                                  ------ 
             मा. महापािलका सभा - १७ द.१९/०५/२०१८, द.११/०६/२०१८, द.२०/०६/२०१८ 

(दु . १.०० वा.), द.२२/६/२०१८ चा सभावृ ांत कायम  करणे.    

        ------ 
     ो रे 

         ( महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ४४ अ वये ) 
     ------ 

       मा. थायी सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक १)  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे 
               जा. .लेखा/१५/का व/६९६९/२०१८ द.१३/०६/२०१८ 
            २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२९२५ 
               द.१८/०७/२०१८ 
         ३) मा.महापािलका सभा ठराव मांक- २५४ द.६/०९/२०१८  
                        

     बँक ऑफ बडोदा, पंपर  िचंचवड व ता रत शाखा येथे द.२३/५/२०१८ 

अखेर आधार िनधी खाते .३१०६०२०००००००९ खा यावर र. .१८,१६,०८,३९५/- (अ र  
र. .अठरा कोट  सोळा लाख आठ हजार तीनशे पं या णव फ ) िश लक आहेत. तसेच 
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मागासवग य क याणकार  िनधी खाते .३१०६०२००००००१२ म ये र. .३,२७,५३४५५/- 
(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 मुदत ठेव, मुदत ठेवीवर 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 देणेची 
मा.आयु  यांची मागणी असली तर  सदर वषय द र  दाखल करणेकामी मा.महापिलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   
( दनांक १९/०९/२०१८ चे सभेत घे याचे िनणया माणे) 
 
 

वषय मांक २)  संदभ – १) मा.सागर आंगोळकर, मा.राज  गावडे यांचा ताव     
             २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२९१६ 
                द.१८/०७/२०१८  
             ३) मा.महापािलका सभा ठराव मांक- २५६ द.६/०९/२०१८ 

 
       पंपर  िचंचवड मनपा मा.महापािलका सभा ठराव .९१० द.२३/०८/२०१६ अ वये 

पं.िचं.मनपा या वतीने पी.एम.पी.एम.एल. ६०:४० या त वानुसार घे यात येणा-या १५५० बसेस 
पैक  ५५० वातानुकूिलत बसेस ए.एस.आर.ट .यु. या क  शासना या अंिगकृत सं थेकडून 
घे यास, १०० बसेस पुणे व पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ६०:४० या त वानुसार खरेद  
कर यास व उव रत ९०० बसेस माकट फायना स मेकॅिनझम या माणे महामंडळा या 
ठरावा माणे गठ त ४ सद य सिमतीने ठर वले या पेिस फकेशन व सेवा तर करारा माणे 
मा यता दे यात आली आहे. आज रोजी पी.एम.पी.एम.एल. कडून फ  २०० बसेस खरेद  
झा याचे समजते. सुमारे दोन वषापुव  मा यता देवून सु दा पी.एम.पी.एम.एल. कडून बसेस 
खरेद स अ यंत वलंब होत आहे प रणामी शहरातील सावजिनक वाहतुक यव थेवर वपर त 
प रणाम होत आहे. यामुळे पी.एम.पी.एम.एल. या मागणीनुसार व पेिस फकेशन नुसार लेखा 
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वभागाकड ल बसेस खरेद  या तरतूद मधून बसेस मनपा माफत खरेद  क न 
पी.एम.पी.एम.एल. ला उपल ध क न देणे बाबतचा वषय धोरणा मक बाब हणनू 
मा यतेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
( दनांक १९/०९/२०१८ चे सभेत घे याचे िनणया माणे)   
 

 

वषय मांक ३)   संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                            . व/मुका/का व/५७/२०१८ द.२४/०७/२०१८  
                         २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३०४४ 

                            द.१४/०८/२०१८ 
   

      ‘भारत सरकार या न वन व नवीकरण उजा’ (MNRE) वभागाकडून सौर उजा 
उ पा दतांची ‘सोलर एनज  कॉप रेशन इं डया’ SECI थापन क न व वध रा यांम ये अशा 
उ पा दत कंप यांचे एमपॅनेल (EMPANEL) तयार केलेले आहे. क  शासनाने या 
महानगरपािलकेचा माट िसट म ये समावेश केलेला आहे अशा महानगरपािलकांनी सौर उजा 
क पाकर ता रे को त वावर (RESCO) सौर उजा क प बस वणेचे काम मंजूर केले या 

एमपॅनेल मधील कंपनीकडून करवून घेणेकर ता सुिचत केले आहे. यानुसार महानगरपािलके या 
माट िसट  अंतगत िनयु  केले या सिमती व स लागार मे.केपीएमजी यांनी द.२ मे २०१८ 

रोजी सेक या एमपॅनेल वर ल मे. लीनमॅ स, िथंक एनज  पाटनर, फोथ पाटनर एज सी 
अ या एकुण ५ एज सीस बोलावणेत आले यापैक  ३ एज सीने क पाचे सादर करण केले 
आहे.सदर सादर करणातून िनवड सिमतीने िनयु  केले या एज सीस मे. लीनमॅ स 
यांचेबरोबर पॉवर परचेस ए ीमंटस ्  (PPA) कर यास पंपर  िचंचवड माट िसट  िलिमटेड 
(PCSCL) ने कळ वले आहे. सदर पॉवर परचेस ए ीमे टस ्  (PPA) म ये नमूद केलेनुसार सदर 
क पा अंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमधील य़शवंतराव च हाण हॉ पटल (YCM) व 

जलशु द करण क  से.२३ (WTP) येथील सौर उजा िनिमती करणेकर ता इमारतीं या छतावर 
जागे या उपल धतेनुसार अंदाजे YCM  कर ता १४७ KW व WTP कर ता ३१२ KW एकूण ४५९ 

क.व.ॅ इतक  सौर उजा  िनमाण होणार आहे. सदर क पाकर ता YCM व WTP ा इमारतींचे 

छत/टाक  (Sump) पुढ ल 25 वष वापराकर ता संबंिधत एज सीस वापरावयास ावयाचे आहे. 
सदर िनमाण होणार  वीज सेक ने मंजूर केले या र. .३.६२ ती युिनट या दराने २५ 
वषाकर ता मनपास घेणे याच इमारतीम ये वापरणे बंधनकारक आहे. यानुसार सदर काम 
पुण झालेनंतर य  िनमाण होणा-या वीज माणे र. .३.६२ या दराने २५ वषा कर ता मनपा 
माफत संबंिधत एज सीस बील अदा करावे लागणार आहे. सदर कामाचा करारनामा (पॉवर 
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परचेस ए ीमंटस ् ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका माट िसट  िलिमटेड व मे. लीन मॅ स 
यांचेशी करणेत आलेला आहे. सदर क पातून िनमाण होणार  सौर उजा पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका वापरणार अस याने पंपर  िचंचवड महानगरपािलका माट िसट  िलिमटेड 
(PCSCL) व  मे. लीन मॅ स यांचेशी सेक ने मंजूर केले या दराने  र. .३.६२ ती युिनट या माणे 
२५ वषाकर ता कर यात आलेले पॉवर परचेस ए ीमटस ् (PPA) मा हती कर ता मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 

वषय मांक ४)  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                        .लेखा/०६/का व/९२५१/२०१८ द.१०/०८/२०१८  
                         २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३०५८ 

                            द.१४/०८/२०१८ 
 

   शहर अिभयंता यांनी, थाप य  फ  ेिञय कायालयाकड ल द.३१/७/२०१८ चे 
तावा वये थाप य फ मु यालयायांचे सन २०१८-१९ या अंदाजपञकातील थाप य  

“ वशेष  योजना” या  लेखािशषावर ल तावात नमुद चालू कामांना तरतुद कमी पडत आहे. 
सदर चालू कामांवर माच २०१८ अखेर पुरेशी तरतुद करणेत आली होती. तथापी सदर र याचे 
काम थािनक जागा मालक  यांनी अड वले होते.  यामुळे कामांवर ल र कम खच होऊ 
शकली नाह .  स ा थतीत जागा मालक यांनी काम कर यास परवानगी दलेली असून 
या माणे काम करणेत आलेले अस याने तावात नमूद माण े र. .४३,५०,०००/- (अ र  

र. . ेचाळ स लाख प नास हजार फ ) वग करण करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणते येत आहे. (वाढ/घट र. .४३,५०,०००/-) 
        
वषय मांक ५)  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                          .लेखा/०६/का व/९२५०/२०१८ द.१०/०८/२०१८  

       २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३०५९ 
                           द.१४/०८/२०१८ 

 

       शहर अिभयंता द.०२/०८/२०१८ या तावा वये थाप य  ब  मु यालयाचे सन 
२०१८-१९ या अथसंक पातील थाप य वषयक  कामांसाठ  अपुर  तरतूद आहे. तावात 
नमूद माणे सदर कामांसाठ   तरतूद ची  आव यकता आहे.  थाप य वशेष योजना व 
भांडवली कामे या  लेखािशषाअंतगत आव यकतेनुसार वाढ/घट करणेकामी तावात नमूद 
माणे र. .८०,००,०००/-(अ र  र. .ऐंशी लाख फ ) वभागाअंतगत वग करण करणेकामी 

मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .८०,००,०००/-)  
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वषय मांक ६) संदभ –१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/०६/का व/ 
                         ९३६४/२०१८, द.१४/०८/२०१८ 

          २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३०६६ 

                         द.१४/०८/२०१८ 
 

       सह आयु ,  मा हती व जनसंपक वभाग यांनी द. ०७/०७/२०१८ चे तावा वये 
मा हती व जनसंपक वभागामाफत सन २०१८-१९ या अंदाजप कात  ०४ कोट  तरतुद करणेत 
आलेली असुन र कम पये ३,५७,४७,५६२/- खच झालेले असुन र कम पये ४२,५२,४३८/- 
पये िश लक आहेत. उव रत बले अदायगी कामी र कम  पये ६ कोट ची रकमेची यादा 

तरतुद ची मागणी केली आहे. सन २०१७-१८ अखेर सुमारे र. .७२५ कोट  िश लक रा हले 
अस याची श यता आहे. यापूव  आधीच र. .५०० कोट  वतर त कर यात आलेले आहेत. 
वा षक लेखे अंितम हायचे अस याने उवर त र कम िनधारत करता येत नसली तर  सुमारे 
र. . २२५ कोट  िश लक राहणेची श यता आहे. यानुषंगाने भाग/मु यालयातील 
भांडवली/महसूली/ वशेष योजना/प अंदाजप क यातून र. . २,११,५६,८३,१००/- वग करण 
करणेबाबतचा वषयप  .लेखा/६/का व/७१७४/२०१८, द. १८/६/२०१८ अ वये मा. थायी 
सिमतीमाफत  मा.महापािलका सभेकडे मा यतेकामी सादर कर यात आलेला होता.  मा. थायी 
सभा ठराव .२८२४ द. १९/६/२०१८ व मा.महापािलका सभा ठराव .२३६ द. २०/७/२०१८ 
अ वये मा.महापािलका सभा ठराव .२३० द.२२/६/२०१८ मधील तावात नमुद केले माणे 
अनु मांक ५,६,७ ची कामे  वगळून ठराव  मंजूर करणेत आलेला आहे. अनु माकं ५,६,७ ची 
र.  ९ कोट  आहे. सदर या र कमेतील र कम र. .६ कोट  मा हती व जनसंपक वभागास 
" िस द " या लेखािशषावर वग करण क न वाढ व तरतुद देणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 

वषय मांक ७) संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
              .लेखा/६/का व/९६७३/२०१८ द.२४/०८/२०१८  
      २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३०९१ 

                          द.२९/०८/२०१८ 

  
       आरो य वै क य अिधकार  यांनी द.०८/०८/२०१८ चे तावा वये ध वंतर  वा थय 
योजना लेखािशषावर र. .१५ कोट  तरतूद वाढवून िमळणेची वनंती केलेली आहे व लं बत 
बले वर त अदायगी बाबत वाढ व तरतुद ची  मागणी केलेली आहे. वभागाची तातड ने बले 
अदा करावयाची बाब वचारात घेता सन २०१७-१८ अखेर सुमारे र. .७२५ कोट  िश लक रा हले 
अस याची श यता आहे. यापूव  अखच त र. .५०० कोट  वतर त कर यात आलेले आहेत. 
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वाष क लेखे अंितम हायचे अस याने उवर त र कम िनधार त करता येत नसली तर  सुमारे 
र. .२२५ कोट  िश लक राह याची श यता आहे. यानुषंगाने भाग/मु यालयातील भांडवली/ 

महसुली/ वशेष योजना प अंदाजप क यातून र. .२,११,५६,८३,१००/- वग करण करणेबाबतचे 
वषयप  लेखा/६/का व/७१७४/२०१८ द.१८/०६/२०१८ अ वये मा. थायी सिमती माफत 
मा.महापािलका सभेचे मा यतेकामी सादर कर यात आलेले होते. मा. थायी सिमती सभा ठराव 
.२८२४ द.१९/०६/२०१८  व मा.महापािलका सभा ठराव .२३६ द.२०/०७/२०१८ अ वये 

मा.महापािलका सभा ठराव .२३६ द.२२/०६/२०१८ मधील तावात नमुद केले माणे 

अनु मांक ५,६,७ ची कामे वगळुन ठराव मंजुर करणेत आलेला आहे. अनु मांक ५,६,७  
र. .९ कोट  आहे. र. .९  कोट  पैक  र. .३ कोट  िश लक आहे. सदरची िश लक र कम .३ 
कोट  ध वंतर  वा थय योजना कर ता वग करण क न वाढ व देणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 

वषय मांक ८)  संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                          .लेखा/०६/का व/९८४७/२०१८ द.२९/०८/२०१८  

      २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३१०४ 

                          द.२९/०८/२०१८ 
 

       शहर अिभयंता, "ग े य" कायालय थाप य यांनी द.४/०८/२०१८ चे तावा वये 
“थेरगाव म ये डांगे चौकात ी.छ पती िशवाजी महाराज पुतळया भोवती युर स करणे तसेच 
सभोवतालचा प रसर सुशोिभकरण करण”े या कामास मा. थायी सिमतीने 
र. .३,४८,१३,४४७/- इतका सुधार त खचास मा यता िमळाली आहे.  सदरचे कामास सन 
२०१८-१९ चे अंदाजप काम ये र. .१५,००,०००/- इतक  तरतुद असुन सदरचे उवर त काम पुण 
करणेसाठ  र. .१,१५,००,०००/- इत या तरतुद ची आव यकता आहे.  सदर कामास मा.आयु  
यांचे मंजुर तावा वये द.३०/१०/२०१८ पयत मुदत वाढ मंजुर कर यात आली आहे.   
सदरचे  काम वाढ व मुदतीम ये पुण करणेत येणार  असुन यास अंदाजप कातील उपल ध 
असलेली र. .१५,००,०००/- इतक  तरतुद कमी पडणार आहे. तर  तावात नमूद माणे 
र. .१,००,००,०००/- (अ र  र. . एक कोट  फ ) वग करण करणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
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वषय मांक ९) संदभ –१) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                         .लेखा/०६/का व/९७८९/२०१८ द.२८/०८/२०१८ 

           २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३१०७ 

                          द. ५/०९/२०१८ 
 

शहर अिभयंता  "अ े य" कायालय थाप य यांनी द.९/०८/२०१८ चे तावा वये  

थाप य अ  मु यालय या वभागाकड ल सन २०१८-१९ या अथसंक पातील या थाप य 
वषयक कामांसाठ    अपुर  तरतूद आहे. थाप य वशेष योजना, भांडवली व महसुली कामे या 
लेखािशषातगत तावात नमूद माणे तरतुद  र. .२५,७०,०००/- (अ र  र. .पंचवीस लाख 
स र हजार फ ) वग करण करणेस मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणते येत आहे. 
(वाढ/घट र. .२५.७०,०००/-) 
 
वषय मांक १०) संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                        .लेखा/०६/का व/९७८८/२०१८ द.२४/०८/२०१८  

                        २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३१०८ 

                           द. ५/०९/२०१८ 
 

शासक य व कायालयीन कामकाजा या सोई या ीने सव े ागृहे यांचे कामकाज 
वतं पणे न ठेवता भौगोिलक े ानुसार तेथील े ीय अिधका-यां या  िनयं णाखली देणे 

आव यक अस याने आदेश . शा/२/का व/७१७/२०१७ द. २९/९/२०१७  अ वये ह े य 
कायालयाकडे वग कर यात आलेले असुन तेथील कमचा-यांचे आ थापना व वेतन वषयक 
कामकाज हे "ह" े य कायालयामाफत कर यात येत आहे. उपरो  आदेशानुसार व 
प  शा/२/का व/१०५/२०१८ द. ५/४/२०१८  अ वये आचाय अ े रंगमं दर व नटस ाट िनळु 
फुले रंगमंद र येथील सन २०१८-१९ साठ  महसुली जमा व महसुली खच याबाबत अंदाजप कात 
केले या तरतुद  या "ह" े य कायालय शासन अंदाजप कात लेखािशषासह वग करणे 
आव यक आहे.  सन २०१८-१९ या आिथक वषातील आचाय अ े े ागृह लेखािशष ६ जमा र.  
३३,३५,०००/-  लेखािशष १५ खच र.  १,०४,६१,९४०/- िनळुभाऊ फुले ना यगृह लेखािशष ६ 
जमा र. .४७,१०,०००/- लेखािशष १६ खच र. .८९,०२,३८०/-  लेखािशषावर वग करण करावे 
लागेल. वर ल माणे े य अिधकार   ह े य कायालय यांना ता वत केलेनुसार  सन २०१८-
१९ या आिथक वषातील आचाय अ े े ागृह लेखािशष ६ जमा  र.  ३३,३५,०००/- लेखािशष 
१५ खच र. .१,०४,६१,९४०/- िनळुभाऊ फुले ना यगृह  लेखािशष ६ जमा र. .४७,१०,०००/- 
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लेखािशष १६ खच र. .८९,०२,३८०/-  तावात नमूद माणे या र कमा व लेखािशष "ह 
े य" कायालयाकडे वग करण करणेस मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणते येत आहे.  

 

वषय मांक ११)  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                         .लेखा/०६/का व/९७९०/२०१८ द.२८/०८/२०१८  

                         २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३१०९ 
                            द. ५/०९/२०१८ 
 

       शहर अिभयंता,  इ े य कायालय थाप य यांनी द.९/०८/२०१८ चे 

तावा वये सन २०१८-१९   अंदाजप कातील थाप य “भांडवली कामे" या लेखािशषावर ल 
तावात नमूद माणे चालू कामात तरतूद कमी पडत आहे.  सदर चाल ूकामांवर माच २०१८ 

अखेर पुरेशी तरतूद कर यात आली होती.  तथा प सदर र याचे काम थािनक र हवाशी यांनी 
अड वले होते. यामुळे र कम खच होऊ शकली नाह . स थतीत जागा मालक यांनी काम 
करणेस मा यता दलेली असून या माणे काम करणेत आलेले अस याने तावात नमूद 
माणे र. .२०,००,०००/- वग करण करणसे मा. महापािलका सभेकडे िशफारस करणते येत 

आहे. (वाढ/घट र. .२०,००,०००/-) 
 

वषय मांक १२)  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                         .लेखा/०६/का व/१०३१३/२०१८ द.५/९/२०१८  

                         २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३१३० 
                            द. ५/०९/२०१८ 
 

सह शहर अिभयंता, व ुत वभाग यांनी द.३१/०८/२०१८ चे तावा वये तरतूद 
वग करणाबाबत व कामांची वाढ व अंदाजप क य र कमांना शासक य मा यता घेणेबाबत 

ताव सादर केलेला आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१८-१९ या 
अंदाजप कातील व ुत मु य कायालयांतगत असले या े य कायालयांना  कामांचे 
आव यकतेनुसार अंदाजप कात करणेत आले या तरतूद पे ा वाढ व रकमांची आव यकता आहे.  
याकामी चालू कामांतील िश लक रकमा व आव यक नसले या/ र  कामांवर ल िश क तरतूद 
रकमा इतर कामांवर वग करता येईल. तसेच या कामांना मुळ शासक य र कम कमी आहे 
या कामांना सुधा रत शासक य मा यता घेणेची आव यकता आहे, याकामी भांडवली अ 

अंदाजप क, प अंदाजप क, महसुली अंदाजप कातील तरतुद ंम ये तावात नमूद माण ेवाढ व 
घट करता येईल. तसेच पयावरण  अिभयां क   वभागाकर ता आव यक असले या कामाकर ता 
र कम ह  तावात नमूद केले माणे उपल ध क न देता येईल. याकामी वभागा अंतगत 
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र. .७,७८,८४,७९१/- वग करण करणेस व उपरो  कामांची वाढ व अंदाजप क य र कमांना 
शासक य मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे (वाढ/घट 

र. . ७,७८,८४,७९१/-)  तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयांतगत 
फ े य कायालयाकड ल तावात नमूद केले या कामांवर सन २०१८-२०१९ क रता तरतूद 
कमी अस याने या कामा क रता थाप य मु य कायालयाने तरतूद उपल ध क न दली आहे 
यानुसार अंदाजप कातील तरतूद म ये तावात नमूद माणे वाढ/घट र. .२३,००,०००/- 

करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 

 

                                  ------- 
 

 

मा.शहर सुधारणा सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक १३)  संदभ  - १)  मा.महापािलका आयु  यांचे प   

                                              . व/मुका/तां. व/३४७/२०१८, द.१६/०७/२०१८ 

               २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .१५ 

                             द.२८/०८/२०१८ 

 
           पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत सन २०१२-१३ पासून ऊजासंवधना या ीकोनातून जुने 

सो डयम  हेपर/मेटल हालाईड दवे/ ट-५(९६ वॅट) काढून एलईड  दवे बस वणेची कामे सु  आहेत. 

महापािलके या उजा संवधना या ीने सो डयम हेपर/ / ट-५/सीएफएल/मेटल हालईड द या या 
ऐवजी र या या कारानुसार आव यक काश माण राखणेकर ता (ल स ले हल) उवर त एलईड  

यित र  द यां या ठकाणी यो य मतेचे एलईड  दवे बस वणेकामी सव करणे, ड पीआर बस वणे 
व पयवे ण करणेकर ता क प यव थापन स लागार मे.ऊजा िनयोजन ा.िल.पुण ेयांची नेमणूक 

करणेत आली आहे. मे.ऊजा िनयोजन ा. िल. पुण े यांनी सवचे कामकाज पुण केलेले असून ा  

सवनुसार अहवाला नुसार सुमारे ३८७५५ इतके व वध मतेचे एलईड  दवे व वध र यावर 

बस वणेत आलेले असून अ ापपयत सुमारे ३६१३४ दवे सो डयम हेपर/    / ट-५/सीएफएल/मेटल 

हालाईड (MH) या कारचे आहेत. सदरचे काम वखचातून कंवा ई ो मा यमातून करावयाचे  

िनयोजन मनपाचे होते. तथा प ई ो त वावर एलईड  दवे बस वणेसाठ  रा य शासनाने ईईएसएल 

सोबत करारनामा केलेला आहे. यानुसार रा य शासनाने  यांचेकड ल द.१२ जानेवार  २०१८ चे 

शासन िनणयानुसार  सव नागर  सं थानी पथ द यांसाठ  फ  एलईड  दवे बस वणे व यासाठ  

ईईएसएल सोबत करारनामा करणे बंधनकारक केले आहे. यानुसार मे.ईईएसएल कडून व हत 

केले या त याम ये मा हती माग वणेत आली होती. मनपाने सादर केले या मा हतीनुसार  
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मे.ईईएसएल कडून क प ताव (Project Proposal) व करारनामा मसुदा (Draft Agreement) 

पाठ वला आहे. याबाबत स व तर मा हती खालील माणे सादर करणेत येत आहे. स थतीत मनपा 
ह त एकूण द यांची सं या सुमारे - ७४८८९ इतक  आहे. एकूण व ुत भार - १०.०६ MW एलईड  

बस व यात आले या दवाब ीची सं या - ३८७५५, एलईड  बस व यात आले या एलईड  व ुत भार 

-३.२७ MW, ईईएसएल कडून एलईड  बसवावया या द यांची सं या - ३६१३४ एवढ  आहे. वा षक 

दवाब ीचे वीजबील अंदाजे र. .२७.३९ कोट  (सव दवे चालू थतीत गृह त ध न) ईईएसएल माफत 

ई ो  त वावर (cost sharing based) जुने पारंपा रक फट ंग काढून एलईड  फट ंग बस वणेत 

येणार आहे. फट ं सची वॉरंट   ७ वष (इ शूर संह) आहे. म यवत  िनयं ीत क ातून दवे िनयं ीत 

करणार  यं णा (CCMS) चादेखील अंतभाव आहे. बस वले या एलईड  द यांची देखभाल व द ु ती 
काम ईईएसएल माफतच कर यात येणार आहे. होणा-या उजा बचतीकर ता रा य बकेत उजा बचत 

वंत  खाते उघडावे लागेल. होणा-या उजा बचत व देखभाल व द ु ती कामावर लागणारा खच 

बचतीतून ए यूट  बेसीसवर ईईएसएल यांना अदा करावा लागेल. 
 
           ईईएसएल ने सादर केले या क प तावानुसार खालील बाबी दसून येतात – 

 
1. सदरचा क प  ई ो त वावर राब वणेत येणार असून सुरवातीस महापािलकेस    

      कोणताह   खच करावा लागणार नाह .   

2. स य थतीतील द यांचा तसेच एलईड  बस वणेत आलेनंतर द यां या काश ती तेचा 
         संयु क पाहणी क न अहवाल तयार करणेत येणार आहे. 

3. नॅशनल लाईट ंग कोड नुसार र यावर आहे तशीच कंवा यापे ा जा त सुधा रत ल स 

        लेवल ठेऊन द यांचे वॅटेज िन त केले जाणार आहे. 

4. एलईड  फट ंगची वॉरंट  कालावधी देखभाल व दु तीसह सात वषाचा  असून य  

         होणा-या वीजबचतीतून अँ यूट  बेसीसवर ईईएसलला ितवष  िनधा रत केलेली र कम  

         वषाक रता अदा करावी लागणार आहे. 

5. सदर कामाम ये एलईड  फट ंग बस वणेत येत असले या ठकाणी  ॅकेट, लॅ प  

          सा ह य व वायर कामाचा समावेश आहे. 

6. सदर कामाम ये एलईड सह व सीसीएमएस यं णा बस वण ेकामाचा समावेश आहे. 

7. मनपाने उजा बचतीतून ा  झालेली र कम भरणेकर ता रा य बकेत वतं  र या   

      ए ो खाते  (escrow) उघडून सुरवातीला अँ यूट या ( ितवष  िनधा रत केले या  
      र कमे या) तीन म ह यांची र कम सदर खा यात मनपाला जमा करावी लागणार  

      आहे. 
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8. एलईड  दवे बस वलेनंतर द यांची संपूण देखभाल दु ती ईईएसएल माफत कर यात 

         येणार आहे मा  पायाभूत सु वधेकर ता जादा होणारा खच मनपास करावा लागणार  

      आहे.  

      तर  मे.ईईएसएल यांचेकडून पारंपा रक दवे बदलून एलईड  दवे बस वणे व तदनंतर होणा-या 
वीजबचतीतून अँ यूट  बेसीस वर िनधा रत र कम पुढ ल 7 वषाक रता ितवष  मे.ईईएसएलला ई ो 
खाते काढून अदा करणेसाठ  करारनामा करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 

करणेत येत आहे.  
                            ------ 
 

                        मा.आयु ांकडून आलेली पञे/कामे 
 
वषय मांक १४) संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/१५/२०१८  

             द.२५/०६/२०१८ 
           २) मा.महापािलका सभा ठराव .२४५ द.२०/०७/२०१८  
           ३) मा.महापािलका सभा ठराव मांक- २६१ द.६/०९/२०१८ 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागा माफत महानगरपािलका 
ह मिधल ओला व सुका कचरा संकलन कर यात येत असून येक भाग थरावर कचरा 
संकलनासाठ  ओला व सुका कचरा वतं पणे संकलन कर यासाठ  छो या वाहनांची यव था 
महानगरपािलके माफत कर यात आलेली आहे. तथापी ओला व सुका कचरा वतं पणे संकलन 
कर यासाठ ची वाहने पा कग कर यासाठ  वतं  यव था नाह . यामुळे महानगरपािलका 
ह म ये महानगरपािलके या िनयोजन ािधकरण क ेमिधल काह  आर त जागांम ये  
“ ा सफर टेशन”  या योजनाथ जागा आर त करणे आव यक वाटते. यास अनुस न 

मा. आयु  यांचा दनांक २८/०७/२०१७ चे मंजूर तावानुसार, तसेच आरो य कायकार  
अिधकार  यांनी दनांक २२/०३/२०१७ चे प ा वये मागणी मौजे भोसर  (कासारवाड ) 

आ. .३१ एस.ट .पी. अंतगत स.नं.५१४, मौजे सांगवी मिधल ह रतप यातील स.नं.८४, व 

मौजे भोसर  आ. .४०५ अंतगत स.नं.२१० या ठकाणी ४०० चौ.मी. े ाची जागा, तसेच 
मौजे पंपळे िनलख आ. .३७४ गाडन अंतगत स.नं.६५ मिधल ४०० चौ. मी. े ाची जागा 
१२.०० मी. ं द पोहच र यासह महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम 
३७ अ वये “ ा सफर टेशन” या योजनाथ आर त करणेचा फेरबदल बाबत सव वैधािनक 
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कायवाह  क न फेरबदल ताव शासनास सादर करणेस मा.आयु  यांना ािधकृत कर यास 
मा यता देणबेाबत वचार करणे. 

( दनांक १९/०९/२०१८ चे सभेत घे याचे िनणया माणे)   

वषय मांक १५) संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .  
                           मातं व/२/का व/३०/१८ द.८/०८/२०१८ 
                        २) मा.महापािलका सभा ठराव मांक- २६५ द.६/०९/२०१८ 
 

  क  शासनामाफत नाग रकां या जीवनमानाचा दजा सुधार यासाठ  व छ, शा त व 
पयावरण पुरक शहरे तयार कर यासाठ  " माट िसट  अिभयान" या मह वकां ी अिभयानाची 
घोषणा मा. धानमं ी महोदयां या ह ते द. २५/०६/२०१५ रोजी करणेत आलेली होती.  

    क  शासनाचे मागदशक सुचनानंुसार Smart City Proposal तयार करणेक रता चार 
मु य पयाय सुचवले आहेत. १) Retrofitting २) Redevelopment ३) Green Field आ ण ४) १ 
ते ३ पैक  पयायांचा एक त अवलंब करण.े यानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने 
Retrofitting या पयायाचा ाधा याने वापर क न Smart City Proposal तयार केलेले आहे. 
महानगरपािलकामाफत तयार करणेत आले या Smart City Proposal म ये ामु याने Area 

Based Development (ABD) आ ण Pan City Solutions हे दोन घटक असून यांचे कर ता 
एकूण र. .११४९.२ कोट  इत या र कमे या क पांचा समावेश आहे. यापैक    Area Based 

Development (ABD) चे अंतगत एकूण र. .५९३.६७ कोट  इत या व Pan City Solutions 
अंतगत एकूण र.  ५५५.५३ कोट  इत या र कमे या क पांचा समावेश करणेत आलेला 
आहे.  

 क  शासनाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा माट िसट  अिभयानातंगत ितस-या 
फेर त िनवड केलेनंतर रा य तर य उ चािधकार सिमती माफत िशफारस कर यात आले या 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ात माट िसट  अिभयान राब व याकर ता वशेष उ ेश 
वहन(एस.पी. ह ) थापन करणेबाबत महारा  शासन नगर वकास वभाग शासन िनणय . 
माटिस-२०१६/ . .५०३/न व -२३ द.९ जानेवार  २०१७ अ वये मा यता दलेली असुन  

महानगरपािलकेने वशेष उ ेश वहन(एस.पी. ह ) चे ता काळ गठन करणेकामी िनदश दलेले 
होते व महारा  शासनाकडुन िन त केले या अट  शत नुसार द. १३ जुल ै२०१८ रोजी “ पंपर  
िचंचवड माट  िसट  िलिमटेड ” या नावाने वशेष उ ेश वहन थापन करणेत आलेली आहे. 
  क  शासनाने घो षत केले या माट िसट  अिभयानाचा कालावधी पाच वष असुन या 
योजनेत येक पा  शहराला पाच वषा या कालावधीत अंदाजे . ५०० कोट ंचे क  शासनाचे 
अनुदान ा  होणार असुन रा य शासनाचा अनुदान ह सा . २५० कोट  व महानगरपािलेकेचा 
व ह सा अंदाजे . २५० कोट  ावा लागेल. या माणे अिभयानाचे पाच वष कालावधीत 

महानगरपािलकेस अंदाजे एकुण र.  १००० कोट  पयतचे क प माट िसट  अिभयानाचे 
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िनदशानुसार पुण करावे लागतील. याम ये शहारातील नाग रकांना पुरेसा पाणी पुरवठा, 
खा ीशीर वीज पुरवठा, शहर व छता व घनकचरा यव थापन, काय म शहर   दळणवळण व 
सावजिनक वाहतूक यव था, स म इंटरनेट सु वधा, शहर  आरो य आ ण िश ण सु वधा, ई-
ग हन स व नाग रकांचा सहभाग, शा त पयावरण, नाग रकांची सुर ा व संर ण इ. घटकांचा 
समावेश असेल. या सव बाबींचा समावेश क न पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे माट िसट  

ताव रा य शासनामाफत क  शासनाकडे द. ३१/३/२०१७ रोजी सादर करणेत आलेले आहे. 
यास मा. महापािलका सभेन ेठराव . २९ द.१९/०७/२०१७ अ वये मा यता दलेली आहे.  

    तथापी, वर ल क प माट िसट  कंपनीमाफत  राब वताना महापािलके या 
मालक या जागा, र ते, उ ाने, व ुत पोल, मनपा ह तील चौक, शाळा, इमारती व इतर 
मालम ांचा वापर करणे आव यक आहे. 

    सबब, माट िसट  योजने अंतगत PAN City क प व Area Based Development 

(ABD) क प राब वणेकामी पंपर  िचंचवड माट िसट  िलिमटेड या वशेष उ ेश वहनास 
मनपा या मालक ची जागा, र ते, उ ाने, व ुत पोल, मनपा ह तील चौक, शाळा, इमारती व 
इतर मालम ांचा वापर करणेस मा यता िमळणेकामी व याअनुषंगीक परवानगी देणेचे 
अिधकार पंपर  िचंचवड माट िसट  िलिमटेड कंपनीस देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( दनांक १९/०९/२०१८ चे सभेत घे याचे िनणया माणे)   

वषय मांक १६)   संदभ – १) मा.महापािलका आयु  याचें कड ल जा. .नर व/का व/ 

         ३६/१७४/२०१८ द.०५/०७/२०१८ 

    
     मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं.६३ येथे मंजूर वकास आराखडयानुसार ी.कवडे 

यांचे घरापासून कांकर या गॅस गोडाऊन असा द णो र १२ मी ं द चा र ता आहे. सदर 
र याची लांबी ३३५ इतक  मी. आहे. व जागेवर सुमारे १३७ मी अंतराम ये घरे असुन सदर 
घरे सुमारे ३.०० मी इतके र ता ं द ने बािधत होत आहे. व उवर त जागेत पूणत: १२ मी र ता 
वकसीत झालेला आहे. 

सदर र ता ं द ने बाधीत नाग रकांनी, महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम १२७ अ वये नोट स पाठ वली आहे. सदर नोट सीनुसार २४ म हने 
कालावधीत सदर जागेचे भूसंपादन करावे लागणार आहे. 

तर  स.नं.६३ मधील १२ मी र याचे सुमारे १३७  मी लांबीतील सुमारे ३ मी 
माणे भुसंपादन तातड ने करावे लागणार आहे  सदर े ाचा भुसंपादनाने ताबा यावयाचा 

अस याने सदर भुसंपादनकामी येणा-या सव खचास व यासंबधीत इतर अनुषंगीक खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय मांक १७)  संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल .लेखा/०८/का व/ 

       ९९१३/२०१८ द.३०/०८/२०१८ 

    
      मा.सहसंचालक (म.न.पा.ले.प.) थािनक िनधी लेखा प र ण रायगड 

भवन,सातवा मजला, नवी मुंबई-४००६१४ (शासक य ऑड ट) यांनी पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या व वध वभागाचे सन २०१३-१४ या कालावधीचे लेखाप र ण पूण केलेले 
असून यांनी याचे अहवालाम ये  एक त १२२ प र छेद उप थत केलेले आहेत. याकामी 
संबंिधत वभागांकडून प र छेदाची पूतता क न घेणेत आलेली आहे. सदर अहवाल  व यातील 
प र छेदाचे ा  अनुपालन अवलोकनाथ नगरसिचव वभागात ठेवले आहे. 

महारा  थािनक िनधी लेखा अिधिनयम १९३० मधील कलम १० (१) अ वये 
मा.सहसंचालक ( म.न.पा.ले.प.) थािनक िनधी लेखा प र ा,  नवी मुंबई यांचेकड ल अनुपालन 
पूतता अहवाल सादर करणेकामी मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
          
वषय मांक १८)  संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल .मसाभां/५/का व/ 

       ३८४/२०१८ द.३१/०८/२०१८ 
 

    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाय.सी.एम. णालयाकर ता Multiplace 

Hyperbaric  Oxygen  Chamber With Air Lock System ह  मशीन ई-िन वदा  सुचना  
मांक-17/2011-2012  मागवून  मे. मनाली एंटर ायझेस यांनी सादर केलेले दर वकृत क न 

( कमी केले या दरानुसार ) खरेद  करणेकामी मा. थायी सिमती ठराव मांक - 48, दनांक 

17/04/2012 अ वये  मे. मनाली  एंटर ायझेस  यांचेडून  ा   झाले या  ई-िन वदा  दराम ये  

कमी  क न  दले या  दरानुसार करारनामा क न खरेद  कर यास व येणा-या र. . 2,79,24,750/- 

चे खचास मा यता दलेली आहे.  या अनुषंगान े मे. मनाली एटंर ायझेस यांचे समवेत झाले या 
करारना यास अिधन राहून  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाय.सी.एम. णालयाकर ता 
Multiplace Hyperbaric Oxygen Chamber With Air Lock System  पुरवठयाकामी मे. मनाली 
एंटर ायझेस यांना मसाभा/ं5/का व/348/2012, दनांक 31/05/2012 अ वये आदेश दे यात आला 
होता.  आदेशात  नमुद  केलेनुसार मे.मनाली एंटर ायझेस यांनी मिशनचा पुरवठा दनांक 

०१/१२/२०१२ रोजी केलेला आहे.  सदर मिशनचे  दनांक ३०/०१/२०१३ रोजी इन टॉलेशन केलेले आहे.  

मिशनचे  इन टॉलेशन  झालेनंतर  मिशन कायरत होती.  तथा प काह  कारणा तव मिशन बंद 

असलेने  Multiplace Hyperbaric Oxygen Chamber With Air Lock System  हया मशीनची ई-
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िन वदेत नमुद केलेले पेिश फकेशन माण े तां ीक तपासणी मा. ोफेसर, इ मटेशन अ ड 

कं ोल,कॉलेज ऑफ इं जिनअर ंग, पुण ेयांचेकडून क न घे यात आलेली आहे.  यांनी अहवालानुसार 

संबंिधत ठेकेदाराकडून दु ती क न घे यात येवून मिशन चाल ू कर यात आलेली होती.  तथा प  

काह   कालावधी नंतर सदरची मिशन कुिलंग िस टम अभावी बंद होती. वाय. सी.एम. णालयात 

उपल ध क न दलेली एच.बी.ओ.ट . मिशन कुिलंग िस ट म बंद असलेने मिशन बंद  थतीत असलेने 

दनांक २५/०४/२०१५ रोजी मे.का को इंड ज ा.िल. यांनी दले या स हस रपोट नुसार मे.मनाली 
एंटर ायझेस यांचेकडून सदर मिशनकर ता आव यक लागणारे पेअर पाटस ् खरेद कामी कोटेशन 

सादर केलेले  होते.  एच.बी.ओ.ट . मिशन दु त करणेकामी   र. . ७,१७,५००/- इतका अपे त खच 

येणार अस याने ताव सादर क न यास  मा. थायी सिमती ठराव मांक-१८२५७, दनांक 

२९/११/२०१६ अ वये एच.बी.ओ.ट . मिशन दु त करणेकामी आव यक पेअर पाटसचा पुरवठा क न 

दु त करणेकामी मे.मनाली एंटर ायझेस यांनी सादर केले या कोटेशनमधील कमी क न दले या 
र. . ७,१७,०००/- चे खचास मा यता दलेली होती.  मा. थायी सिमती ठरावा या अनुषंगाने मे.मनाली 
एंटर ायझेस यांना प  .YCMH/भां/२/का व/३५४/२०१६, दनांक ३०/१२/२०१६ अ वये नोटराईजड 

ित ाप , करारनामा  व आव यक एफ.ड .आर. जमा करणेबाबत कळ व यात आले होते. मे.मनाली 
एंटर ायझेस यांनी दनांक ०१/०३/२०१७ रोजी  करारनामा क न  दलेला आहे.  सदरचा करारनामा 
दनांक ०२/०३/२०१७ रोजी मा. थायी सिमती कायालयाकडे सील करणेकामी पाठ व यात आला होता.  
दनांक ३०/०६/२०१७ पयत करारनामा सील झालेला नसलेने एच.बी.ओ.ट . मशीनचा दु ती आदेश 

िनगत कर यात आला न हता.  तसेच पुव या दरप काची वैधता संप यापमुळे संबंिधत या र  

क न य थ सं थेची एच.बी.ओ.ट . मशीन चाल वणेकामी नेमणूक करणेबाबत िनणय घे यात 

आलेला होता. 

              मनपा या वाय.सी.एम. णालयातील Multiplace Hyperbaric Oxygen  Chamber 

With Air Lock System ह मशीन  चाल वणेस  देणेकामी Expression of Interest वृ प ाचे 

वशेष  रोटेशन  घेवून  िस द  कर यात  आले  होते.  या अनुषंगाने  मे. बॅरोमे डक  हे थकेअर  

ा. िल. व मे. ऍड हॅट  हे थकेअर  यांचे माफत ताव ा  झालेले होते. सदर तावाचा वचार 

क न  वाय. सी. एम. णालयातील Multiplace Hyperbaric Oxygen Chamber With Air 

Lock System ह मशीन काया वत क न चाल वणेस देणेकामी  मे. िसल इ ा चर 

सो यूशनस ा. िल., यांचे माफत RFP  तयार कर यात आलेली आहे.  Y.C.M. Hospital कर ता 
उपल ध क न दलेली HBOT  मिशन  महागड  असून ितचा वापर होणे आव यक आहे.   

सदय थतीत वाय.सी.एम. णालय  येथे  िश त  मनु यबळाची  कमतरता  असले मुळे 
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HBOT  मिशन चाल वण ेश य होत नाह .  यामुळे महारा   महानगरपािलका  अिधिनयम  ७२ 
(ब) नुसार  Request  for  Proposal  Selection  of  Operator  for  Operation  and  

Maintenance of the  existing  HBOT centre  at Y.C.M. Hospital  साठ  ई-िन वदा  िस द  
कर याकर ता  मा. महापािलका सभेची मा यता यावी लागणार आहे.  

             सबब, वाय. सी. एम. णालयातील  Multiplace  Hyperbaric  Oxygen  

Chamber  With  Air Lock System ह मशीन  चाल वणेस देणेकामी M/s. Crisil  यांनी 
Request for Proposal  Selection of  Operator for Operation and Maintenance of the 
existing HBOT  centre at Y.C.M. Hospital चा मसुदा सादर केलेला असून Multiplace 

Hyperbaric  Oxygen  Chamber With Air Lock System ह  मशीन चाल वणेस देणेची ई-

िन वदा िस द करणेस  मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 

वषय मांक १९) संदभ –१) मा.अित. आयु  (२) यांचे प   
                         . वभाअक/३/का व/२७६/२०१८ द.६/०९/२०१८ 

 क  शासना या “ व छ भारत अिभयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  
अिभयान (नागर )” राब वणेत येत आहे.  

             सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालय नाह  
यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  िनधी उपल ध क न शहर हागंदार  मु  करणे (Open 

Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा ीय जनगणना २०११ नुसार पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण ११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क शौचालय 
उभारणी कर ता िनधी उपल ध करणे आव यक आहे.  सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  शासन व 
रा य शासन यांचेकडून अनु मे र.  ४,८८,९५,०००/-  व ९,०७,७५,०००/-  असे एकुण र.  
१३,९६,७०,०००/- अनुदान ा  झाले आहे. 

            ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  शासनाचे र.  ४०००/- , 

रा य शासनाचे र. . ८००० /- व मनपा ह सा र. . ४०००/- या माणे वैय क घरगुती 
शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येत आहे. 

व छ महारा  अिभयान ( नागर  ) अतंगत महापािलकेने दनांक ३०/०८/२०१८ अखेर 
केले या कायवाह ची मा हती खालील माण े
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      पञ “अ” 

महानगरपािलकेच ेनाव पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका शेरा 

ज हा               पुण े  
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  
अज 
केले या कुटंुबांची सं या 

१४६५४ 
 

क  शासनाचे “ व छ भारत 
अिभयान” या 
संकेत थळावर अपलोड करणेत 
आले या एकूण अजाची सं या 

१४४०१ 

 

मंजूर अजाची एकूण सं या ११४८९  
बांधकाम पूण 
झाले या 
शौचालयांची 
सं या 

वैय क 
घरगुती 
शौचालय 

एकुण बांधकाम पुण-१०९८२ 

 

मनपा माफत बांधकाम पुण- ७२९१ 
सी.एस.आर(एनजीओ) माफत  
बांधकाम  - ३६९१ 

बांधकाम पूण 
झाले या 
शौचालयांची 
सं या 

सामुदाियक 
शौचालय ४६५ सीटस म हला–२०३िसटस कामकाज पूण 

पु ष–२६२ िसटस कामकाज पूण 

िनगत करणेत 
आलेला 
प हलाह ा 

८०७२ 
लाभाथ  GOI+GOM =४८४.३२लाख 

GOI = २०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 

  ULB     = १६१.४४ लाख  ULB  =२०००/- ह सा 
 एकुण             ६४५.७६ लाख  

िनगत करणेत 
आलेला 
दुसरा ह ा 

७१६२ 
लाभाथ  GOI+GOM =४२९.७२लाख 

GOI = २०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 

      ULB  =१४३.२४ लाख    ULB  =२०००/- ह सा 
       एकुण          ५७२.९६ लाख  
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सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणे. 

                             ------      

                    सिम यांचे अहवाल 
 

वधी सिमती   
 

वषय मांक २०)  अ) दनांक ०३/०८/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
                   
                                         -------- 
 

 मा.म हला व बालक याण सिमती     
         

वषय मांक २१)  अ) दनांक ०७/०८/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणे.  

                  ब) दनांक २१/०८/२०१८ व द.२७/०८/२०१८ चा सभावृ ांत कायम  
                     करणे.  

                        --------    
     

मा.शहर सुधारणा सिमती 
        

वषय मांक २२)  अ) दनांक १०/०७/२०१८ व दनांक २४/०७/२०१८ चा सभावृ ांत कायम  
                     करणे.  

                  ब) दनांक २४/०७/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
                  क) दनांक १४/०८/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
                           ----- 
 

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती             
                                    

वषय मांक २३)   अ) दनांक २७/०७/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
                ------- 
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.िश ण सिमती  
 

वषय मांक २४)  अ) दनांक ०२/०८/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
                 क) दनांक १६/०८/२०१८ चा सभावृ ांत कायम  करणे.                      
                                     -----        
 

                                                                                                           

                                                 
 
                                                                                           (उ हास बबनराव जगताप)            
                                                      नगरसिचव 

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

मांक : नस/६/का व/३६५/२०१८ 
दनांक : १०/०९/२०१८              

टप :- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस ् )    
            नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


