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

कायप का मांक – २३ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - १९/०८/२०१६                       – दुपार  ३.०० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार, दनांक 

१९/०८/२०१६ रोजी दुपार  ३.०० वाजता महापािलके 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. ताकवणे नंदा वकास   - सभापती 
२. मा. आर.एस.कुमार 

३. मा. पाडाळे िनता वलास 

४. मा. भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

५. मा. कुटे चा शीला भाकर 
 
 

     यािशवाय मा.डोईफोडे – सहा. आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव हे अिधकार  
सभेस उप थत होते. 

---------- 
  
 

 उप थत स मा.सद यांचे समंतीने खालील ऐनवेळचा वषय सभा कामकाजाम ये 
दाखल क न घेणेत आला - 
 
 

वषय .१)  णालयातील औषधे/सा ह य पॅक ंगचे िन पयोगी िनकामी 
सा ह य/हायपोसे युशन व  करणेबाबत – 

 

---------- 
 
 

  दनांक ०५/०८/२०१६ व ०८/०८/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक 
२२) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े  
 
 

---------- 
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सभाकामकाजाम य ेदाखल क न घेणेत आलेला ऐनवेळचा वषय घेणेत आला. 
 
 

ठराव मांक :९८ वषय मांक : १ 

दनांक : १८/०८/२०१६ वभाग – म यवत  सा.भांडार  
सुचक - मा.भाऊसाहेब भोईर          अनुमोदक - मा.चा िशला कुटे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभा/ंभांडार/का व/१०२/२०१६, द.१६/०८/२०१६ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै क य वभागांतगत दवाखाने / णालयास 
वेळोवेळ  वाटप केलेले साह याचे पॅ कंग व औषधे पॅ कंगचे िनकामी साह य तसेच ए स-
रे  वभागात उपल ध होणारे िनकामी हायपोसो युशन कच-यात न जाता जसे उपल ध 
होईल. या पर माणाचे ा  दराने लेखा वभागात र कम भरणा क न याची व  क न 
मनपास आिथक फायदा होणार अस यान े िन वदा सुचना माक 17/2015-16 अ वये िस द 
क न ऑनलाईन दर माग व यात आले आहेत. ा  िन वदाकारांमधील मनपास जा तीत 
जा त दर देवून िनकामी साह य वकत घेणेकामी उ चतम िन वदाकार म.े बालाजी ेडस. 
यांचे दराचा तपिशल खालील माणे आहेत. 
 

अ. . कामाचा तपिशल 
बालाजी ेडसयांचे 

ा  दर 

1. 

रक या काचे या बाट या ( सलाईन, 

इंजे शन,  

हायर स इ.) . कलो 
1.60 . कलो. 

2. ला टक बाट या व डबे (लहान / मोठे) 10.00 . कलो. 
3. पु याची खोक  (पु ठा) 5.00 . कलो. 
4. प याचे डबे (लहान / मोठे) 10.00 . कलो. 
5. लाकड  खोक  1.10 . कलो. 
6. 1 िलटरचे ला ट क जार 18.00 . कलो. 
7. 5 िलटरचे ला ट क जार 20.00 . कलो. 

8. 
मनपाचे सव णालयाकड ल उपल ध होणारे 
हायपोसो युशन 

35.00 .िलटर 

9. थमाकॉल बॉ स 1.50 . कलो. 
10. खराब - करण फ म 25.00 . कलो. 

 
महानगरपािलके या दवाखाने / णालयातील िनकामी भंगार साह य व हायपोसो युशन 
वारंवार उपल ध होत अस याने याची य  दवाखाने / णालयातुन व  क न 

मनपास आिथक फायदा होणार आहे. यानुषंगाने म.े बालाजी ेडस यांचे ा  दर मा. 
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आयु  सो. यांनी दनांक  ३०/०७/२०१६ चे तावा वय े वकृत केलेले आहेत. मनपाचे 
दवाखाने / णालयातील िनकामी पु ठे, काचे या बाट या, ला ट क जार व लाखड  
साह य तसेच िनकामी हायपोसो युशन िन वदेतील उ चतम दराने म.े बालाजी ेडस यांना 
दोन वषासाठ  दे यात येणा-या कामकाजाची अंदाजे एक त कंमत र कम पय.े 
८,६२,५०२/- इतक  येत आहे. ह  कंमत र. . ५००/- पे ा जा त अस याने या साह याची 
व  करणसे मा यता देणेकामी मा. महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

 
यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल.े 
 
 
 
 

                                                    (नंदा वकास ताकवण)े   

                                                 सभापती                                                      
                   वधी सिमती 

                                                 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                        पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/४४१/२०१६ 

दनांक : २०/०८/२०१६     
 

                                                     

 
                                                         नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 

 
 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या  
     कायवाह साठ  रवाना.  
 
 

 


