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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक :नस/४/का व/११/२०२१ 
दनांक : ०७/०१/२०२१ 

 
 

ित, 
 

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

 
 

 वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा  

                                      द.१५/०१/२०२१  रोजी आयो जत केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा 
शु वार दनांक १५/०१/२०२१ रोजी दुपार ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली 
आहे.  सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती.  

  
 

 मा.कळावे,    
 

 आपला व ास,ू                             
                                                                                                         

                                                                                                     
      (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

 

त - १) सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

     २) कायालयीन नोट स बोड  
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    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. वधी सिमती  

कायप का मांक – ०५ 
 

 

दनांक : १५/०१/२०२१          वेळ : दुपार  ३.०० वा.  
 
 

                पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार, दनांक 
१५/०१/२०२१ रोजी दुपार  ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल.  

---------- 
 

अ) दनांक १८/१२/२०२० व ०१/०१/२०२१ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक ०३ ) चा  
सभावृ ांत कायम करणे.          

आ) दनांक ०१/०१/२०२१ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ०४) चा सभावृ ांत कायम 
करणे. 

                 ----------- 
वषय .१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर 'िचफ केिम ट' अिभनामाचे १ पद 

र.  १५६०० - ३९१०० ेड वेतन ६६०० (सहा या वेतन आयोगानुसार) म ये 
शासन मंजूर असून सदरचे पद र  आहे. तुत या पदाकर ता शासन 
िनणया माणे िनधार त केलेली अहता पुढ ल माणे :- महारा  शासन राजप , 

द.१८ फे ुवार  २०२० अिधसूचना पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सेवा (सेवा 
वेश व सेवांचे वग करण) िनयम, २०२० नुसार  पुढ ल माण,े पदो नतीने १००% 

- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर ल केिम ट या पदावर ल 

कमान ३वष सेवा पुण झाले या अिधका-याची सेवा ये ता व गुणव े या 
आधारे पदो नती. ‘िचफ केिम ट’ र  पद पदो नतीने भर याकामी 
मा.आयु सो यां या अ य तेखाली पदो नती सिमती सभा दनांक 
०२/११/२०२० रोजी आयो जत कर यात आलेली होती. तुत या पदो नती 
सिमतीने पदो नतीपूव 'िचफ केिम ट' पदावर ल अिधका-यांची शै णक अहता, 
अनुभव कालावधी, आर ण, सेवा ये ता, गोपनीय अहवाल, म ा व दािय च, 

संगणक अहता आ ण िश तभंग वषयक कारवाई इ या द सेवा वषयक तपिशल 
पडताळून, ी.जगताप शांत अ ण, केिम ट यांना पदो नतीचे आर ण र  
कर यासंदभात मा.सव च यायालयात लं बत वशेष अनु ायािचका 
.२८३०६/२०१७ म ये होणा-या अंितम िनणयाचे अिधन राहून िन वळ 

ता पुर या व पात सेवा ये तेनुसार खु या वगातून 'िचफ केिम ट' पदावर 

र.  १५६००-३९१०० ेड वेतन ६६०० (सहा या वेतन आयोगानुसार) या 
वेतन ेणीत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे 

वग करण) िनयम, २०२० नुसार शासन मंजूर या अिधन तसचे मा.महापािलका 
सभे या मा यतेने पदो नती दे याबाबत पदो नती सिमतीन ेसवानुमते िशफारस 
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केली आहे. सबब, ी.जगताप शांत अ ण यांना र.  १५६००-३९१०० ेड वेतन 
६६०० (सहा या वेतन आयोगानुसार) म य े 'िचफ केिम ट' पदावर, पदो नती 
मधील आर ण र  कर यासंदभात मा.सव च यायालयाम ये याय व  

असलेली वशेष अनु ा यािचका .२८३०६/२०१७ म ये होणा-या अंितम 

िनणया या अधीन राहून सेवा ये तेनुसार पदो नती या को यातील खु या 
वगा या र  जागेवर िन वळ ता पुर या व पात पदो नती दे यास मा यता 

देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 
 

        ( दनांक १५/०१/२०२१ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
वषय .२) मे.ईगल इं ा इं डया िल. यास कामाचे आदेश िनगत (िन वदा दर ५.८६% 

कमी) करणेत आलेले आहे. सदर कामासाठ  मे. शिश भु असो. याचंी 
स लागार हणून नेमणुक करणेत आलेली आहे.  स ा थतीत सदर ठकाणचे 
काम चालु आहे. पंपर  भाग . ४३ जजामाता णालयासाठ  नवीन इमारत 
बांधणे हे काम यापुव  िन वदा शेडुल मधील सव बाबींचे िन वदा र कम या 
मयादेत पुण झाल ेअसुन सदर इमारत वै कय वभागाकडे हं तांतर त करणेत 
आली आहे. तसेच सदर कामाचे अंतीम बील तयार करणेत आले असुन 
अदायगीसाठ  लेखा वभागाकडे सादर केलेले आहे.  कोरोना कोवीड– १९ मुळे 
ितबंधक उपाय हणुन णालयात १०० बेडची यव थापनाचे काम मा. 

आयु  साहेब व मा. वै कय अिधकार  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी 
दले या सुचने माणे काम सु  केले आहे. सदर या सुचने म य े जजामाता 
णालय येथील डॉ टर (वै कय अिधकार ) िनवास थानासाठ  व ुत 

याव था करणेचे व णालयाकर ता ए स ेस फडर ारे अखंड त वीजपुरवठा 
करणेकामी मरा व व कंपनी व व ुत वभागाचे सहशहर अिभयंता व ुत/ 

यां क  यांचे समवेत याबाबत चचा होऊन रंग मेन युिनट बसवुन केबल चाज 
क न ए स ेस फडर ारे वीज पुरवठा करणे बाबत सुचना व आदेश दे यात 
आले व या कामावर झालेला खच र कम  ८२,५५,०००/-थेरगाव येथील 
चालु असले या णालया या कामातअित र  बाब (Extra Item) हणुन 
समावेश क नमे. ईगल इं ा इं डया िल.  यांना अदा करणेत यावा असा 

ताव मा. आयु  सो. यांनी द. १३/५/२०२०  या तावानुसार मंजुर केला 
आहे व या खचास जागेत बदल होत अस याने मा. विध सिमतीची मा यता 
घेणेची आव यकता आहे. यास अनुस न संबधीत ठेकेदारांने काम सु  केले 
आहे. वर नमुद के या माणे मुळ चाल ुअसले या कामा या जागेत बदल होत 
अस यान े यांस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३) भाग . १६(नवीन . .१४) मधील आकुड  णालयचे व तार  करण करणे 
ट पा– १  व   २ अंतगत व ुत वषयक कामे करणे याकामाचे आदेश िन वदा 
नोट स .१– ७७/१/२०१६-१७, िन वदा नोट स .२– ५३/२/२०१८-१९           

मे.एस.एस.साठे ( ट पा१) व मे. पड फो ट यास िन वदा वकृत दरान े

िनगत करणते आले असुन याकामासाठ  स लागार हणुन मे.शिश भु असो. 
यांची िनयु  करणेत  आलेली आहे. याकामातुन ऑटो ल टर येथे खालील 
कारची काम े िन वदा खच यामयाद त करणे श य आहे. को वड– १९ 
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णालयाचे कामतातड ने करणे आव यक अस याने चालु िन वदा कामातुन 

करणे बाबत मा.आयु  साहेब यांनी सुचना के यानुसार कामकाज करणेत आले 
आहे. 
मुळ िन वदा . – .१) ७७/१/२०१६-१७,             मुळ िन वदा .२) ५३/२/२०१८-१९ 

मुळ िन वदा र कम– ९,७१,९२,१७३/- ,               मुळ िन वदा र कम– ३,३७,४८,०४९/- 

मुळ कामाचे ठकाण– आकुड  णालय,              आकुड  णालय 

बदल  करावयाचे  ठकाण–  ऑटो ल टर िचंचवड, ऑटो ल टर िचंचवड 

बदल  केले या  ठकाणी  करावया या  कामाची  १) र. . १,४५,२६,२२९/-,               

२) र. .४५,५१,४६६/- को वड– १९ महामार चे शहरातील वाढते माण ल ात 
घेता मनपाने ऑटो ल टर येथील हॉल A व B म ये ज बो णालय तयार 
करणे तसेच हॉल B म ये ICU तयार करणेचे िनयोजन करणेत आलेले आहे. 
याअंतगत सदर हॉलची य  पाहणी केली असुन णालयमधील 

अ याव यक वै कय सु वधा देणेकर ता आव यक व ुत यव था 
करणेकामाचे िन वदा िस द करणेत आली असुन आदेश देणेची कायवाह  
गती पथावर आहे, तथा प य  ठकाणी कामकाज सु  कर यात आले 

आहे. हॉल B म य े ICU चे ५० बेड तयार कर याचे िनयोजन असलेन ेसदर हॉल 

म य ेवातानुकूिलत यं णा आव यक अस यान ेत ड  कळ व यात आल ेआहे. सदर 

ठकाणी दशना क रता आव यक असलेली वातानुकूिलत यं णा काया वीत आहे. 
तथा प णालयातील ICU या ीन े आव यक वातानुकूिलत यं णा 
बस व याक रता, आहे यायं णेम य े काह  बदल क न (Modification) सदरची 
वातानुकूिलत यं णा वापरणेत येईल. परंतु अशा कारचे असलेन े कर यास 

कालावधी लागणार आहे. तसेच बदल कराव े लागणारे काम हे वशी  कारचे 

असलेन े सदर कामाचे दर शासक य दर सुचीम य े उपल ध नाह त याकर ता 
बाजारातुन दर मागवून अंदाजप क तयार क न िन वदामागवून कामकाज कर यास 

लागणारा कालावधी ल ात घेता व सदरचे कामाची तातड  ल ात घेता सदरचे काम 

उपरो  वषयां कत कामातुन करणेस मा. आयु  मंजुर टपणी द. १०/०८/२०२० 

अ वय े मा यता िमळालेली आहे. परंतु सदरचे कामा या ठकाणात बदल झाला 
अस यान े यास मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

---------- 

                                                                                                    
     (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
  पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/११/२०२१ 
दनांक : ०७/०१/२०२१ चे लगत. 


