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                          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक – १८५ 

(सभावृ ांत) 
दनांक – १९/०८/२०२०                              वेळ – द.ु ०२.३० वा. 
          
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार दनांक 
१९/०८/२०२० रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सदर सभेत खालील माणे स मा.सद य व 
अिधकार  उप थत होते तसेच सदर सभेत काह  स मा. सद य आ ण संबंिधत अिधकार  ह ड ओ 
कॉ फर संग ारे सहभागी झाले होते. 
 

१.  मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे – सभापती 
२.  मा.च धे आरती सुरेश 
३.  मा.लांडगे राज  कसनराव 
५.  मा.पंकज द ा य भालेकर 
६.  मा.कलाटे राहुल तानाजी 
७.  मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
८.  मा.संतोष बबन कांबळे  
९.  मा.बुड सुवणा वकास 
१०. मा.फुगे िभमाबाई पोपट 
११. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 
१२. मा.सुल णा राजू धर 

          या िशवाय मा.पाट ल - अित.आयु  (१), मा.उ हास जगताप -  नगरसिचव, मा.जरांडे – 
सुर ा अिधकार  हे अिधकार  सभागृहात उप थत राहून तसेच मा.कंुभोजकर – मु य लेखाप र क, 
मा.कोळंबे – मु य लेखा व व  अिधकार , मा.तांब,े मा.िनकम  - सह शहर अिभयंता, मा.बोदडे  - 
सहा यक आयु ,  हे अिधकार  ह ड ओ कॉ फर संग ारे सहभागी झाले होते.  

---------- 
उप थत स मा.सद यांच ेसंमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत 
आले. 
वषय .२३) पुणे महानगर वकास ािधकरण यांना अ णासाहेब मगर मैदान पंपर  येथे उभार यात 

येणा-या जंबो हॉ पीटल/ को ह ड हॉ पीटलसाठ  तातड ने िनधी उपल ध क न 
देणेबाबत.   

वषय .२४) पंत धान आवास योजनेसाठ  घटक .१ अंतगत गांधीनगर या झोपडप ट चे पुनवसन 
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/पुनिनमाण करणेबाबत. 
वषय .२५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने ऑटो क सटर येथे कोरोना Covid 19 

णालय उभारणे कामा अंतगत व ुत यव था व वातानुकुलन यव था करणेसाठ  
स लागार नेमणूक करणेस मा यता िमळणेबाबत.     

वषय .२६) भाग .१६ येथे उ ान वकसीत करणे (अमृतयोजना) या कामा या तरतुद या 
वग करणाबाबत. – मा.िभमाबाई फुगे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव 

वषय .२७)  सन २०२०-२१ या अथसंक पातील इ े ीय थाप य कायालयातील कामां या 
तरतुद म ये वाढ/घट करणेबाबत. – मा.िभमाबाई फुगे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव 

वषय .२८)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२०-२१ या आिथक वषाम ये तरतुद 
वग करण करणेबाबत. – मा.िभमाबाई फुगे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव 

वषय .२९) पंपर  येथील इं दरा गांधी उ डाण पुलाखालील जागा दपंकर मजूर सहकार  सं था 
मया दत, पंपर  यांना भाडे कराराने देणेबाबत. – मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे,  
यांचा ताव 

वषय .३०)  नागरव ती वभागाम ये ता पुर या व पात मानधन वावर एम.एस.ड यु. समुह 
संघटक नेमणूक बाबत. - मा.िभमाबाई फुगे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव 

---------- 
खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 

सुचक – मा.राज  लांडगे                                         अनुमोदक – मा.आरती च ध े

            माजी महापौर रंगनाथदादा फुगे, जे  संगीत मातड पंड त जसराज, जे  कसोट  केटप टू 
चेतन चौहान, िस द शायर गीतकार राहत इंदोर , एअर इं डया वमान दुघटनेत कॅ टन द पक साठे व 
अ य यांचे िनधन व का मीर मधील बाराम ला ज ात दहशतवा ांशी झाले या चकमक त दोन जवान 
शह द झाले तसेच को वडमुळे मृ युमुखी पडलेले शहरातील नाग रक या सवाचे नुकतेच द:ुखद िनधन 
झाले आहे. आज या सभेत यांना दांजली अपण करणेत येवून बुधवार द.१९/०८/२०२० ची 
मा. थायी सिमतीची सभा गु वार द.२०/०८/२०२० रोजी स.११.०० वा. पयत तहकुब करणेत यावी. 

सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

(सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली) 
---------- 

सभापती - बुधवार द.१९/०८/२०२० ची मा. थायी सिमतीची सभा गु वार द.२०/०८/२०२०    
              रोजी स.११.०० वा. पयत तहकुब करणेत येत आहे.  

          (संतोष (आ णा) ाने र ल ढे) 
सभापती 

थायी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

कायप का मांक – १८५ 
(सभावृ ांत) 

( द.१९/०८/२०२० रोजी स.२.३० वा ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – २०/०८/२०२०                       वेळ – स. ११.०० वा. 
 
         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक १९/०८/२०२० (दुपार 
२.३० वा.) ची तहकूब सभा गु वार दनांक २०/०८/२०२० रोजी स.११.०० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली 

होती. सदर सभेत खालील माण ेस मा.सद य व अिधकार  उप थत होते तसेच सदर सभेत काह  
स मा. सद य आ ण संबंिधत अिधकार  ह ड ओ कॉ फर संग ारे सहभागी झाले होते. 
 

१. मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे – सभापती 
२. मा.च धे आरती सुरेश 
३. मा.लांडगे राज  कसनराव 
४. मा.पंकज द ा य भालेकर 
५. मा.कलाटे मयूर पांडूरंग 
६. मा.कलाटे राहूल तानाजी 
७. मा.कदम शिशकांत गणपत 
८. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
९. मा.संतोष बबन कांबळे 
१०. मा.अिभषेक गो वंद बारण े
११. मा.बुड सुवणा वकास 
१२. मा.फुगे िभमाबाई पोपट 
१३. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 
१४. मा.सुल णा राजू धर 

 
       या िशवाय मा. ावण हड कर – आयु , मा.पाट ल - अित.आयु (१), मा.पवार – 
अित.आयु  (२), मा.तुपे – .अित.आयु (३) तथा सह शहर अिभयंता ( व/यां), मा.उ हास 
जगताप - नगरसिचव, मा.चारटणकर – उपअयु , मा.भालकर – सह शहर अिभयंता, 
मा.डॉ.साळवे – अित.आरो य वै कय अिधकार , मा.डॉ.वाबळे – अिध ाता YCMH, मा.खाबडे – 
कायकार  अिभयंता, मा.जरांडे – सुर ा अिधकार  हे अिधकार  सभागृहात उप थत राहून तसेच 
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मा.कंुभोजकर – मु य लेखा प र क, मा.कोळंबे – मु य लेखा व व  अिधकार , मा.तांबे, 
मा.िनकम, मा.सवण े - सह शहर अिभयंता, मा.लोणकर, मा.जोशी, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, 
मा.बोदडे – सहा यक आयु , मा.पोमण–मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.ओंभासे, 
मा.गलबले, मा.च हाण, मा.मोरे, मा.टकले, मा.राऊत, मा.वावरे, मा.पवार, मा.धुमाळ – कायकार  
अिभयंता, मा.बहुरे – शासन अिधकार  हे अिधकार  ह ड ओ कॉ फर संग ारे सहभागी झाले 
होते.  

---------- 
अ) दनांक २९/०७/२०२० रोजी (द.ु२.३० वा), द.०५/०८/२०२० रोजी (द.ु२.१५ वा), व 

द.१२/०८/२०२० रोजी (द.ु२.०० वा), झाले या सभेचा (कायप का मांक १८२) 
सभावृ ांत कायम करणते आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

आ) दनांक ०५/०८/२०२० रोजी (द.ु२.३० वा), व द.१२/०८/२०२० रोजी (द.ु२.१५ वा),  
झाले या सभेचा (कायप का मांक १८३) सभावृ ांत कायम करणेत आलेचे 
मा.सभापती यांनी कट केले.  

इ) दनांक १२/०८/२०२० रोजी (द.ु२.३० वा) झाले या सभेचा (कायप का मांक १८४) 
सभावृ ांत कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

---------- 
 
ठराव मांक – ७३४६       वषय मांक – ०१ 
दनांक – २०/०८/२०२०       वभाग – म य.सा.भां.,वै कय 

सुचक – मा.अिभषेक बारणे       अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभा/ं५/का व/३४२/२०२०, द.०१/०७/२०२० 

       वषय – Standard Q Covid 19 Ag detection Kit खरेद बाबत.. 
वषय मांक १ चा वचार दनांक २३/०९/२०२० चे सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ७३४७       वषय मांक – ०२ 

दनांक – २०/०८/२०२०       वभाग – वै कय मु यालय 

सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे      अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१०/का व/२०२/२०२०, द.०७/०७/२०२० 

       वषय – कोवीड १९ या संसगज य रोगावर ितबंधा मक उपाय योजना करणेकामी  
               वै कय वभागाकड ल अंदाजप कातील तरतूद वग करणेबाबत.. 

       वषय मांक २ चा वचार दनांक ०९/०९/२०२० चे सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ७३४८       वषय मांक – ०३ 

दनांक – २०/०८/२०२०       वभाग – म य.सा.भां.वै कय  

सुचक – मा.िभमाबाई फुगे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मासाभां/५/का व/३९१/२०२०, द.१३/०७/२०२० 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

          कोरोना वषाणूमुळे उ वले या Covid 19  या संसगज य आजारामुळे  पंपर  िचंचवड शहरात 
आरो य वषयक आप कािलन प र थती िनमाण झालेली आहे.  या ीने मनपा या वतीने हाळंुगे 
बालेवाड  टे डयम,  आकुड  पंपर  िचंचवड इं ज. कॉलेज, Balaji Law College, Tathawade, DY Patil 

College Girls Hostel, Ravet, KSB Chowk- BSNL (Ladies Hostel), Boys Hostel, Moshi  व Ladies 

Hostel - Indrayani Nagar  येथे Covid Care Centre (CCC)   सु   कर यात आलेले असून माहे मे २०२० 
व माहे जुन २०२० या कालावधीत केले या हाऊस कंपींग कामाकर ता मे.बी. ह .जी. इं डया िल., यांना 
कमान वेतन दराने वेतन  अिधक केमीकल व सा ह यापोट  या माणे र. .४९,८६,४८२/- (अ र  
र. .एकोणप नास लाख शहाऐंशी हजार चारशे याऐंशी फ ) चे खचास तसेच माहे जुलै २०२० पासून 
पुढ ल कालावधीत कमान वेतन दरा माण ेअिधक केमीकल व सा ह यापोट  येणा-या खचास काय र 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७३४९       वषय मांक – ०४ 

दनांक – २०/०८/२०२०       वभाग – म यवत  भांडार  

सुचक – मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक – मा.अिभषेक बारण े

संदभ – मा.सहा. आयु (भांडार) यांचे प  .माभा/ं६/का व/२५७/२०२०, द.३१/०७/२०२० 

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

       मनपाचे फ े ीय कायालयांतगत उभारणेत येणा-या कोवीड-19 से टर कर ता व वध 
कारचे व ुत सा ह य (िसलींग फॅन, इले ॉिनक टेप टाईप रे युलेटर व िगझर) खरेद बाबत ई 

िन वदा .19/2020-21 अ वये सात िन वदा ा  झा या आहेत. यापैक  ा  लघु म िन वदाकार 
मे.सुरज वचगेअर यांचे बाब .1 सा ह याचे ा  लघु म दर एकुण र. .5,72,670/- हे अंदाजप क य 
दर र. .6,51,000/- दरापे ा -12.03% ने कमी आहेत. तसेच मे.अथरॉन टेकनॉलॉ जस यांचे बाब .2 

व 3 सा ह याचे ा  लघु म दर एकुण र. .11,71,485/- हे अंदाजप क य दर र. .12,64,263/- या 
दरपे ा  -7.34% ने कमी आहेत. यानुसार एकुण 1 ते 3  व वध कारचे व ुत सा ह यांचे ा  
लघु म दर एकुण र. .17,44,155/- हे अंदाजप क य दर एकुण र. .19,15,263/- पे ा -8.93% ने 
कमी अस याने सदर दर वकृत कर यात आलेले आहेत. यानुसार सदर लघु म िन वदाकार यांना 
तातड ने पुरवठा आदेश िनगत क न यांचेबरोबर करारनामा करणेची कायवाह  करणेत आलेली 
असलेने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ७३५०       वषय मांक – ०५ 

दनांक – २०/०८/२०२०       वभाग – आरो य मु यालय  

सुचक – मा.िभमाबाई फुगे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आमुका/११/का व/२०५/२०२०, द.०७/०८/२०२० 

       वषय – इ े य कायालयाकड ल भाग .३, ४, ५ व ७ मधील सावजिनक शौचालय  

               व मुतार  यांची दैनं दन साफ सफाई करणेबाबत.  

  वषय मांक ५ चा वचार दनांक ०९/०९/२०२० चे सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ७३५१       वषय मांक – ०६ 

दनांक – २०/०८/२०२०       वभाग – आरो य  

सुचक – मा.शिशकांत कदम      अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे  
संदभ – मा.अित. आयु (२) यांचे प  .आमुका/२/का व/१६५/२०२०, द.०६/०८/२०२० 

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

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागातंगत ई िन वदा नोट स .४/२०१७-१८ 
अ वये मनपा काय े ातील ३६ मशान/ दफनभूमीत कमान वेतन दराने सुर ा काळजीवाहक 
ित दन ३ पाळयांम ये पुर वणे मे.र क िस यु रट  स हसेस ऍड िस ट म ा.िल. व सैिनक 

इंटिलजे स ऍड िस यु रट  ा.िल. यांना समान/ वभागून कामकाज वाटप क न द.१/४/२०१८ ते 
द.३१/३/२०२० या ०२ वष कालावधीसाठ  कामाचे आदेश दे यात आले होते.  सदर कामाचा 
कालावधी द.३१/३/२०२० रोजी संपु ात आलेला आहे.  सदर कामाची न वन िन वदा कायवाह  सु  
अस याने व कोरोना आजाराची साथ चालू अस याने िन.नो. .४/२०१७-१८ मधील मे.र क 
िस यु रट  स हसेस ऍड िस ट म ा.िल. व सैिनक इंटिलजे स ऍड िस यु रट  ा.िल. यांना 
द.१/४/२०२० ते द.३१/५/२०२० या ०२ म हने अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण होईपयत 

मुदतवाढ दे यात आली होती.  सदरची मुदत संपु ात आ याने व न वन िन वदेची कायवाह  अंितम 
ट यात अस याने सदर कामास द.०१/०६/२०२० ते द.३०/०६/२०२० या ०१ म हना 
कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस व या कामी येणा-या (र क िस यु रट  स हसेस ऍड िस ट म ा. 
िल. यांचे १० मशानभूमीसाठ  र. .८,१९,५०२/- व सैिनक इंटिलजे स ऍड िस यु रट  ा.िल. यांचे 
०३ मशानभूमीसाठ  र. .२,४५,८५१/-) एक ीत अंदाजे र. .१०,६५,३५३/- (अ र  र. .दहा लाख 
पास  हजार तीनशे ेप न फ ) अथवा य  होणा-या खचास  या कामासाठ  मुदतवाढ देणेस 

तसेच आव यक अट / शत चा करारनामा क न मुदतवाढ कामाचा आदेश देणेस महारा  महापािलका 
अिधिनयम ७३(क) नुसार मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७३५२       वषय मांक – ०७ 

दनांक – २०/०८/२०२०       वभाग – मा यिमक िश ण 

सुचक – मा.अिभषेक बारण े      अनुमोदक – मासंतोष कांबळे. 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मािश/५/का व/४३५/२०२०, द.०७/०८/२०२० 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक व ालय काळभोरनगर येथे आयट च 

सं थे दारे इ.८ वी ते १० वी इं जी मा यमाची शाळा सु  करणेबाबत मा.आयु  यांनी मा यता 
दलेली असुन सदर या व ालयास व येणा-या सन २०२०-२०२१ या शै णक वषात अंदाजे खच 
र. .६,४६,०००/- (अ र  र. .सहा लाख शेहेचाळ स हजार फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७३५३       वषय मांक – ०८ 

दनांक – २०/०८/२०२०       वभाग – मा यिमक िश ण 

सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे      अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मािश/०१/का व/४२०/२०२०, द.०६/०८/२०२० 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड मनपा या मा यिमक िश ण वभागाअंतगत मराठ  मा यमा या १८ 
मा यिमक व ालये व ऊद ु मा यमाची ०६  व ालये  कायरत आहेत. या व ालयांमधून गतवष  
८६०९  व ाथ  िश ण घेत होते. मा यिमक व ालयाचा इ.१० वी चा सरासर  िनकाल व ा याना 
दे यात आलेली ब से व नैसिगक वाढ या त वावर व ाथ  व तुकड  सं येत वाढ होत असते. 
स या व ाथ  व तुकड  सं येनुसार काह  वषयांचे िश क तसेच सेवािनवृ ी, वे छािनवृ ी इ याद  
कारणा तव िश क कमी पडत आहेत. या तव आव यक ते वषयांिनहाय िश क नेमणुका करणे 
आव यक आहे. मु या यापक यांनी वेळोवेळ  केले या िश क मागणी तव मनपा मा यिमक 
व ालयातील इ.८ वी ते १० वी या व ा याचे शै णक नुकसान होऊ नये हणून मानधनावर 
िश क नेमण े म ा  आहे. पंपर  िचंचवड मनपा या कामगार क याण वभागा या आदेश 
.काक/०३/का व/१५४/२०१८ द.२८/०६/२०१८  या आदेशा वये कुशल कामगार यांना 

र. .१७,५००/- (अ र  र. .सतरा हजार पाचशे  फ )  मानधन नमुद करणेत आलेले आहे.  तथापी 
िश क  ह  स ा कामगार या स ते बसत नाह , असे  शेरांकन गतवष  कामगार क याण वभागाने 
दलेले आहे. परंत ुस याची महागाई इ.बाबी तसेच िश क  पदासाठ  यांची असणार  शै णक अहता 
पाहुन तसेच व ालयात िश क टकुण राहणे याकर ता सदर र. .१७,५००/- ह  एक त र कम 
मानधन हणून देण े यो य होईल   मानधना यती र  अ य  दुसरा कोणताह  आथ क लाभ देय 
राहणार नाह . (उदा. दवाळ  सानु ह अनुदान) कोरोना- covid -19 या संसगज य रोगामुळे मनपाची 
मा यिमक व ालये कधी सु  होतील हे सांगता येत नाह , परंत ु व ालयातील व ा याची पटसं या 
तसेच व ालया या मागणीनुसार िश क नेमणे कामी मा यता घेऊन ठेवणे ऊिचत होईल, हणजे 
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शाळा सु  झा या या प ह या दवसापासुन व ा याना िश क उपल ध होऊ शकतील याकर ता स  
थतीत जाह रात िस द क न उमेदवारांचे अज घेऊन गुणव ेनुसार उमेदवारांची िनवड याद  तयार 

क न सदर याद स मा यता घेऊन ठेवण े यो य  होईल हणजे अ प शै णक कालावधीम ये 
व ा याचे नुकसान होणार नाह . तसेच स :प र थती  ल ात घेता संपुण रा याम ये लॉकडाउन 
प र थीती असुन वासाची व िनवासाची कोणतीह  साधने उपल ध नाह त. यामुळे मानधनावर ल 
िश क भरती कर ता थािनक उमेदवारांचा ाधा याने वचार करणेबाबत मा यता िमळावी. पंपर  
िचंचवड मनपा मा यिमक वभागाम ये मराठ  मा यमा क रता -८५  व ऊद ुमा यम-२२ िश क असे 
एकुण – १०७  िश क नेमणुक साठ   िश कांना मासीक  एक त मानधन  र. .१७,५००/- (अ र  
र. .सतरा हजार  पाचशे फ ) माण े मासीक १०७ िश कांना र. .१८,७२,५००/- (अ र  र. .अठरा 
लाख बाह र हजार पाचशे फ ) मािसक खच येणार आहे. या माण े ०६ मह याचा एकुण खच 
र. .१,१२,३५,०००/- (अ र  र. .एक कोट  बारा लाख प तीस हजार फ ) सदरचा खच व ालय़े 
चाल ु झा यानंतर िश क नेमणूका करणेत येणार असुन नेमणूक आदेशा या तारखेरपासुन सहा 
मह या या कालावधीकर ता होणार आहे. र. .१,१२,३५,०००/- (अ र  र. .एक कोट  बारा लाख 
प तीस हजार फ ) या  अपे त खचास अथवा य  येणा-या खचास तसेच मनपा या वेबसाईटवर 
जाह रात िस द क न थिनक उमेदवारांना ाधा याने  देउन िश क नेमणूक करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७३५४       वषय मांक – ०९ 

दनांक – २०/०८/२०२०       वभाग – म यवत  भांडार 

सुचक – मा.राज  लांडगे           अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/०६/का व/२७०/२०२०, द.०७/०८/२०२० 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या डा वभागास आव यक SKY WALKER   ओपन जम 
सा ह य खरेद कामी Government e marketplace वर िस  केलेली िन वदा मांक GEM/2020/ 
B/505567 नुसार 02 पा  िन वदाकारांपैक  ा  लघु म िन वदाकार मे.हनी फन एन ि ल कं.  यांचे 
बाब .01 या माणे एकुण 01 बाबी सा ह याचे ा  लघु म दर र. .95,63,700/- हे दर 
अंदाजप क य  दर र. .1,01,72,951/- पे ा -5.99% ने कमी अस याने सदर दर वकृती करणेत 

आलेले असून सदर ा  लघु म दर एकूण र. .95,63,700/- (अ र  र. .प याणाव लाख ेस  हजार 
सातशे फ ) चे खचास व सदर लघु म िन वदाकार मे.हनी फन एन ि ल कं. यांचेबरोबर करारनामा 
क न यांना पुरवठा आदेश िनगत करणसे मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७३५५       वषय मांक – १० 

दनांक – २०/०८/२०२०       वभाग – म यवत  भांडार 

सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे      अनुमोदक – मा.अिभषेक बारण े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/०४/का व/१०३१अ/२०२०, द.०८/०८/२०२० 

       वषय – कोरोना वषाणूचा (Covid-19) ाद ुभाव रोख यासाठ  बालनगर  व ऑटोक सटर  
              येथे को वड केअर सटर क रता खरेद  करणेबाबत. 

  वषय मांक १० चा वचार दनांक ०९/०९/२०२० चे सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७३५६       वषय मांक – ११ 
दनांक – २०/०८/२०२०       वभाग – बांधकाम परवानगी 
सुचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.अिभषेक बारण े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .बीपी/अित/मु य/१/का व/७५६/२०२०, द.०४/०८/२०२० 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       ``कोरोना वषाणू COVID-19`` चा ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना 
कामकाजासाठ  QUARANTINE (अलगीकरण) ठकाणी िनयु  होमगाड यांचे मानधन (कत यभ ा) 
अदायगीकामी अित मण िनमुलन यव था खच या लेखािशषावर पुरेसी तरतुद िश लक नसलेने 
बांधकाम परवानगी व अनिधकृत बांधकाम/अित मण िनयं ण व िनमुलन  वभागाकड ल थायी 
आ थापना या लेखािशषावर उपल ध असलेली र. .१८,००,००,०००/- मधून र. .३,००,००,०००/- इतक  
र कम घट क न अित मण िनमुलन यव था खच या लेखािशषावर र. .३,००,००,०००/-  इतक  
वाढ करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७३५७       वषय मांक – १२ 

दनांक – २०/०८/२०२०       वभाग – बांधकाम परवानगी 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे      अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .बीपी/अित/मु य/१/का व/७५५/२०२०, 
द.०४/०८/२०२० 

       वषय - ``कोरोना वषाणू COVID-19`` चा ादुभाव रोख यासाठ  QUARANTINE  

               (अलगीकरण) कामकाजासाठ  होमगाड, मानधन (कत य भ ा अदायगीस  

               काय र मा यता देणेबाबत. 
वषय मांक १० चा वचार दनांक ०९/०९/२०२० चे सभे यावेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७३५८       वषय मांक – १३ 

दनांक – २०/०८/२०२०       वभाग – ह े य 

सुचक – मा.राज  लांडगे           अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.अित. आयु -१ यांचे प  .ह ेका/ व/का व/१८१/२०२०, द.०७/०८/२०२० 

       मा.अित. आयु -१ यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपाचे ह े य कायालय अंतगत वॉड .२० मधील कासारवाड  येथील नवीन शाळा 
इमारतीचे काम पुण वा या अंितम ट यात आहे. सदर शाळा इमारतीचा वापर करणेकामी अित र  
वजभार मंजूर क न वजपुरवठा करणे आव यक आहे. याक रता इकड ल प  .ह ेका/ व/का व/ 
१३४/२०२०, द.१३.०६.२०२० अ वये म.रा. व. व.कं.िल.यांना कळ वले असता, यांचेकड ल कोटेशन 
.EE/PCD/L.T.SPL/LSO/ADDL.LOAD/04/2020-21/1276 द.२९.०७.२०२० अ वये कोटेशन ा  

झाले आहे. याम ये एकूण र. .७८,४९०/- र कम कळ वली आहे. यानुसार मा.आयु  यांचे नावे 
शु क र. .७८,४९०/- (अ र  र. .अ याह र हजार चारशे न वद फ ) मनपाने अदा करणे 
आव यक आहे. सदर ल शु क अदा केलेनंतर अित र  वीजभार व नवीन वीजमीटर 
म.रा. व. व.कं.िल. यांचे कडुन उपल ध होणार आहे. तर  सदर र कम म.रा. व. व. कंपनीस अदा 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७३५९       वषय मांक – १४ 

दनांक – २०/०८/२०२०       वभाग – अ े य, थाप य 

सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे      अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.अित. आयु  यांचे प  .अ े/ था/का व/३७/२०२०, द.२४/०६/२०२० 

       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       भाग .१० म ये महा मा फुले पुतळा आ. .९७ स.नं.१५५ वर अ त वात असून सदर 
ठकाणी ांती योती सा व ीबाई फुले यांचा पुतळा उभारणेची मागणी जन सामा य नागर कातून 
तसेच थािनक नगरसद य यांचेमाफत सतत होत आहे. सदर ठकाणी सा व ीबाई फुले यांचे मारक 
केलेस म हला वगात एक कारचे ेरणा थान ा  होईल. सदर क प वैिश यपूण असले कारणाने 
नकाशे बन वण,े लॅिनंग व डझाईन तयार करणे, अंदाजप क तयार करण,े िन वदा िस  
करणेतसेचिन वदापुवव िन वदा प ात ह  सव कामे करणेसाठ  वा तु वशारद यांची नेमणूक करण े
अ याव यक आहे. सदर बाबत मनपा या अिधकृत वेबसाईटवर स लागार यां याकडून दरप क 
माग व यासाठ  द.१७/०६/२०२० रोजी कोटेशन नोट स िस  करणेत आली होती.  सीलबंद 
िलफा यात दरप क सादर कर याची अंितम मुदत द. १९/०६/२०२० रोजी द.ु३.०० पयत एकूण ०३ 
सीलबंद कोटेशन ा  झाली आहेत. सदर कोटेशन द. १९/०६/२०२० रोजी द.ु३.०० वाजता उघड यात 
आले असून सदर त यानुसार मे.सृ ी डझायनर यांनी लघु म दर १.९९% (जीएसट   सोडून) सादर 
केलेला आहे.  तर  मे.सृ ी डझायनर यांनी लघु म दर सादर के याने यांची सदर कामा या िन वदा 
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पूव व िन वदा प ात आ कटे ट हणून नेमणूक करणेस हरकत वाटत नाह . सबब भाग . १० 
म ये महा मा फुले मारक प रसरात सा व ीबाई फुले यांचा पुणाकृतीपुतळा उभारण ेया कामासाठ  
मे.सृ ी डझायनर यांची लघु म दर १.९९% नुसार िन वदा पूव व िन वदा प ात आ कटे ट हणून 
नेमणूक करणेस व याकामी येणार  फ  १.९९% (जीएसट   सोडून) अदा करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ७३६०       वषय मांक – १५ 

दनांक – २०/०८/२०२०       वभाग – अ े य 

सुचक – मा.अिभषेक बारण े      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.काय.अिभ.( व) यांचे प  .अ ेका/ व/का व/२७७/२०२०, द.०७/०८/२०२० 

       मा.काय.अिभ.( व) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िचंचवड िलंक रोड येथील व ुत दा हनीक रता आणखी 
एक न वन दा हनी (Furness) बस वणेत आलेली आहे. सदर न याने बस वले या व ुत दा हनीमुळे 
वीजभार वाढणार आहे. यामुळे वाढ व वीजभाराक रता आव यक सुर ाठेव र कम  व इतर शु क 

म.रा. व. व.कं.िल.स अदा करणे आव यक आहे. सदर व ुत दा हनीचा स ाचा मंजूर वीजभार 
५६.२५ KVA असुन  िततकाच ५६.२५ KVA वाढ व  वीज भारासह एकूण ११२.५ KVA मंजूर कामी 
म.रा. व. व कंपनीकडे इकड ल प  .अ े/ व/   /२०२० द.२०.०७.२०२० नुसार व हत नमु यात 
ऑनलाईन अज सादर केला असता, म.रा. व. व.कं.िल.यांनी यांचे प  .EE/PCD/T/L.TSPL/ 
LSOADDL.LOAD/03/2020-21/1218 द.29.07.2020 नुसार र. .५७,३३४/- अदा करण े आव यक 
आहे. तर  न याने बस वले या व ुत दा हनीक रता वाढ व वीजपुरवठा करणेक रता 
म.रा. व. व.कं.िल. यांना र. .५७,३३४/- (अ र  र. .स ाव न हजार ितनशे चौतीस फ ) अदा 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७३६१       वषय मांक – १६ 

दनांक – २०/०८/२०२०       वभाग – थािनक सं था कर 

सुचक – मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . थासंक/९अ/का व/९२/२०२०, द.११/०८/२०२० 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका मधील थािनक सं था कर वभागातील वाहन इंधन 
अिधकार  या लेखािशषावर सन २०२०-२१ साठ  र. .१,००,०००/- तरतुद करणेत आली आहे. थािनक 
सं था कर वभागाकड ल मा.सहा.आयु  यांचेकडे बालेवाड  को वड केअर सटर कामकाजासाठ  
नेमणुक केलेली आहे. सदर कामकाजासाठ  यांना आदेश .जा.क.कागा/३/२४८/२०२० 
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द.१/६/२०२० अ वये यांना बालेवाड  कामकाजासाठ  गाड  दे यात आली असून सदर गाड चा वाहन 
इंधन खच हा थािनक सं था कर वभागा माफत कर यात यावा असे कायशाळा वभागाने कळ वले 
आहे. यामुळे वाहन इंधन अिधकार  या लेखािशषावर ल तरतूद अपुर  पडत आहे. तथा प माहे जुन 
२०२० अखेर र. .६०,०००/-  इतका खच झालेला असून र. .४०,०००/- इतक  र कम िश लक आहे. 
थािनक सं था कर वभागाकड ल सन २०२०-२१ थायी अ थापना लेखािशषावर 

र. .४,०२,९६,०४७/- इतक  तरतुद िश लक असून थायी अ थापना या लेखािशषामधून वाहन इंधन 
अिधकार  या लेखािशषावर र. .३,००,०००/- (अ र  र. .तीन लाख फ ) वग करावयाचे झा यास 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०३ अ वये एका अथसंक पीय िशषामधून दुस-या 
अथसंक पी िशषाम ये वग करावया या रकमा िनयमानुसार वग करता येत असलेने थायी 
अ थापना या लेखािशषामधून वाहन इंधन अिधकार  या लेखािशषावर र. .३,००,०००/- (अ र  
र. .तीन लाख फ ) वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७३६२       वषय मांक – १७ 

दनांक – २०/०८/२०२०       वभाग – ह मु यालय. थाप य 

सुचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ – मा.अित.आयु -१ यांचे प  . था/िन/ह-मु य/२८१/२०२०, द.१२/०८/२०२० 

       मा.अित.आयु -१ यांनी िशफारस केले माणे –  

       मे.समीर ए टर ायझेस यांचेकडून र. .1,73,729/- अिधक 18% GST ची र. .31,271/- अशी 
एकूण र. .2,05,000/- (अ र  र. .दोन लाख पाच हजार फ ) एवढ  र कम मनपा कोषागारात 
भ न घेऊन दापोड  येथील हुता मा भगतिसंग शाळा इमारत (भाग-१) पाडून, या इमारतीमधून ा  
होणारे राडा-रोडा, चरल ट ल, लोखंड, दरवाजा, खड या, ॉ ट, वीटा, फरशी, लोखंड  ील, लोखंड  
रेलींग, प े, लाकूड, व ुत वायर ंग, व ुत बटणे व इतर न काढता येणारे सा ह य, इमारत पाडणारे 
ठेकेदार मे.समीर ए टर ायझेस यांना िन वदे या व हत अट नुसार इमारत पाडून, या इमारतीमधील 
सा ह य देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७३६३       वषय मांक – १८ 

दनांक – २०/०८/२०२०       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अिभषेक बारण े      अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ु६/का व/३०६/२०२०, द.१४/०८/२०२० 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .16/1/2019-20 अ वये अशु द जलउपसा क  
रावेत पंपगृहांतगत ित दन १०० द.ल.िल. जलउपसा मता वाढ वणेचे ीने पं पंग मिशनर ची 
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उभारणी करणे आ ण आनुषंिगक कामे करणेकामी मे. लोमोर िलिमटेड िन.र. .15,02,28,159/- 

(अ र  र. .पंधरा कोट  दोन लाख अ ठावीस  हजार एकशे एकोणसाठ फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .15,02,28,159/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .15,02,28,159/- पे ा 17.18% कमी हणजेच 

र. .12,44,18,961/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .12,44,18,961/- 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 देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७३६४       वषय मांक – १९ 

दनांक – २०/०८/२०२०       वभाग – मु य लेखा प र ण  

सुचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.अिभषेक बारण े

संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे प  .मुलेप/६/का व/६३/२०२०, द.१४/०८/२०२० 

       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.०६.०७.२०२० ते  द.१२.०७.२०२० अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/६३/२०२०, द.१४/०८/२०२० अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७३६५       वषय मांक – २० 

दनांक – २०/०८/२०२०       वभाग – िश ण  

सुचक – मा.राहुल कलाटे           अनुमोदक – मा.मयुर कलाटे 

संदभ – मा.अित.आयु -१ यांचे प  .िशमं/०९/का व/२६५/२०२०, द.१४/०८/२०२० 

       वषय – सन २०२०-२१ या अिथक वषाम ये शालेय व थासाठ  शालेय उपयोगी शालेय  

               सा ह य वाटप करणेबाबत. 
       मा.आयु  यांचेकड ल .िश ण/०९/का व/२७१/२०२० द.२०/०८/२०२० चे प ातील 
मा.आयु  यांचे मागणीनुसार वषय .२० वर ल वषयप  मागे घेणेस यांना अनुमती देणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७३६६       वषय मांक – २१ 
दनांक – २०/०८/२०२०       वभाग – िश ण  

सुचक – मा.राहुल कलाटे      अनुमोदक – मा.मयुर कलाटे 

संदभ – मा.अित.आयु -१ यांचे प  .िशमं/०९/का व/२६६/२०२०, द.१४/०८/२०२० 

       वषय -  वषय – सन २०२०-२१ या अिथक वषाम ये शालेय व थासाठ  शालेय   
               उपयोगी शालेय सा ह य वाटप करणेबाबत. (शालेय व ा) 
       मा.आयु  यांचेकड ल .िश ण/०९/का व/२७१/२०२० द.२०/०८/२०२० चे प ातील 
मा.आयु  यांचे मागणीनुसार वषय .२१ वर ल वषयप  मागे घेणेस यांना अनुमती देणेत येत 
आहे. 

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

 
 
ठराव मांक – ७३६७       वषय मांक – २२ 

दनांक – २०/०८/२०२०       वभाग – ड े य, व ुत  

सुचक – मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे  
संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  .ड ेका/१/का व/४२/२०२०, द.१४/०८/२०२० 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत बालाजी वधी महा व ालय ताथवडे हे को वड १९ 
अलगीकरण क  (COVID CARE CENTERE) उभारणी करणेकामी माहे जून २०२० पासून 
ता पुर या व पात ता यात घेणेत आले असून सदर ठकाणी को वड १९ पेशंटवर मनपा माफत 
उपचार सु  आहेत.  सदर कामी होणारे वीज खपाचे वज बल मनपाने मरा व वकं मया दत यांना 
अदा करणे आव यक आहे. यानुसार सदर ठकाणचे माहे जून २०२० व जुलै २०२० चे वीजबील 
र. .४,४१,०३०/- म.रा. व. व.स अदा करणेबाबत बालाजी वधी महा व ालय ताथवडे यांनी 
द.७/८/२०२० चे प ा वये कळ वले असून यानुसार सदरचे वीजबील र. .४,४१,०३०/- (अ र  
र. .चार लाख ए केचाळ स हजार तीस फ ) म.रा. व. व.कं. मया दत पुणे यांना मनपाने अदा करणे 
म ा  व आव यक आहे. सदरचे वीजबील मु य कायालय म यवत  भांडार वभागाकड ल “कोरोना 

िनधी” या िनधीतून अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
ठराव मांक – ७३६८       वषय मांक – २३ 

दनांक – २०/०८/२०२०       वभाग – वै कय 

सुचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१०/का व/२३९/२०२०, द.१८/०८/२०२० 

       २) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१०/का व/२४०/२०२०, द.१९/०८/२०२० 

       मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेवून –  

       महारा  शासनाकड ल आदेशानुसार पुणे महानगर देश वभाग ािधकरणामाफत शासक य 
अिभयां क  महा व ालय पुणे मैदान, िशवाजीनगर आ ण अ णासाहेब मगर मैदान पंपर  येथे 
उभार यात येणा-या जंबो हॉ पीटल/को ह ड हॉ पीटलची उभारणीचे काम सव च ाधा याने हाती 
घेतले आहे. सदर कामाक रता ये या १५ ते २० दवसांम ये इ ा चर मेड कल इ वीपमट व 
मेड कल सेवा ऑपरेटर साठ  अंदाजे ६०-७० कोट  इतका खच अपे ीत आहे हे पुणे महानगर वकास 
ािधकरण, पुणे पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण यांचेकड ल प  .ईजी/वाकोहो/ 

०७.२०/६११/११५५ शाखा द.६/८/२०२० नुसार कळ वले आहे. यानुसार र. .२५ कोट चा िनधी 
पुणे महानगर देश वकास ािधकरण पुणे यांचेकडे वषयां कत कामकाजाक रता वग करणेकामी 
म यवत  भांडार वभागाककड ल “कोवीड १९” या लेखािशषातुन र. .२५ कोट  पुणे महानगर देश 
वकास ािधकरण पुणे यांना अदायगीस मा यता देणेची मा.आयु  यांची मागणी असली तर , पुणे 
महानगर वकास िधकरण यांना १० कोट  चा िनधी अदा करणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७३६९       वषय मांक – २४ 

दनांक – २०/०८/२०२०       वभाग – नगररचना व वकास 

सुचक – मा.राज  लांडगे           अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/१५/१०५/२०२०, द.१७/०८/२०२० 

       २) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/११/१५९/२०२०, द.१९/०८/२०२० 

       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून –  

       पंत धान आवास योजनेसाठ  घटक .१ अंतगत गांधीनगर या झोपडप ट चे पुनवसन/ 
पुनिनमाण करणेकामी कायकार  अिभयंता, थाप य BSUP क प वभाग यांचे कड ल प  
. था/BSUP /३७०/२०२० द.३१/०७/२०२० अ वये कायकार  अिभयंता, थाप य BSUP क प 
वभाग यांनी पंत धान आवास योजनेसाठ  घटक .१ अंतगत गांधीनगर या झोपडप ट चे पुनवसन/ 
पुनिनमाण करणे अंतगत पंपर िचंचवड महानगरपािलके या जु या ह या सुधार त मंजूर वकास 
योजनेतील मौजे पंपर  वािघरे े ांतगत आर ण .९९ (खेळाचे मैदान), आर ण .१०१ (दवाखाना), 
आर ण .१०२ (मा यिमक शाळा), आर ण .१०३ ( करकोळ बाजार) व आर ण .१०४ (उ ान) 
या योजनाथ आर त जागेवर झोपडप ट चे पुनवसन/पुनिनमाण करणेकामी नगरभूमापन, पंपर  
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िचंचवड या वभागाकडून शासक य मोजणी क न घेणेबाबत कळ वले होते.  सदर आर ण बािधत 
िमळकतींची शासक य मोजणी क न घेणेकामी येणार  फ  कळ वणेबाबत नगररचना व वकास 
वभागाकड ल प  .नर व/का व/१५/९६/२०२० द.०५/०८/२०२० अ वये नगरभूमापन, पंपर  
िचंचवड या वभागाकडे वचारणा केलेली होती. यास अनुस न उपरो  नगरभूमापन अिधकार . 
पंपर  िचचंवड यांचेकड ल प  .न.भू.अ./पंत धान आवास योजना/झोपडप ट  पुनवसन/२०२० 
पंपर  दनांक १०/०८/२०२० अ वये नगरभूमापन अिधकार , पंपर  िचंचवड यांनी उपरो  आर ण 
बािधत िमळकतीं या मोजणीकामी अिततातड  मोजणी फ  र. .१,९८,०००/- इतक  र कम यांचे 

कायालयाकडे जमा करणेबाबत कळ वले आहे. तर  नगरभूमापन अिधकार , पंपर  िचंचवड यांनी 
मागणी के या माण े उपरो  आर ण बािधत िमळकतीं या मोजणीकामी अिततातड  मोजणी फ  
र. .१,९८,०००/- इत या र कमेस मा. थायी सिमतीची मा यता घेण े आव यक आहे. तर  मौजे 
पंपर  वािघरे े ांतगत आर ण .९९ (खेळाचे मैदान) (िस.स.नं.५४४२ ते ५४४८, ५४६९, ५४६९/१, 
५४६९/२), आर ण .१०१(दवाखाना)(िस.स.नं.५४४१प)ै, आर ण .१०२(मा यिमक शाळा) 
(िस.स.नं.५४४०), आर ण .१०३( करकोळ बाजार) (िस.स.नं.५४३०) व आर ण .१०४ (उ ान) 
(५४४०प,ै ५४४१प)ै या िमळकतीं या अिततातड  मोजणी करणेकामी येणार  र. .१,९८,०००/-(अ र  
र. .एक लाख अ या णव हजार फ ) इत या र कमेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७३७०       वषय मांक – २५ 

दनांक – २०/०८/२०२०       वभाग – अ े य, व ुत  

सुचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .अ ेका/ व/जा/२९४/२०२०, द.१९/०८/२०२० 

       २) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . वमुका/०४/का व/२८९/२०२०, द.१९/०८/२०२० 

       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून –  

       मे.एमइपी िस ट म सो युश स ा. िल.  यांनी द.१८/०८/२०२० रोजीचे इमेल ारे होणा-या 
क प खचाचे (अंदाजे २ कोट ) ०.५%  एवढा मोबदला घेऊन सदरचे काम करणेस तयार असले 

बाबतचे कळ वले आहे. मे.एमइपी िस ट म सो युश स ा.िल. यांना अशा कारची कामे कर याचा 
अनुभव असुन ते स ा नेह  नगर येथील को वड-१९ णालया चे दे खल कामकाज कर त आहेत. 
यां या अनुभवाचा व यांना अदा करावा लागणारा कमीत कमी  र कमेचा मोबदला वचारात घेता 

सदरचे काम मे.एमइपी िस ट म सो युश स ा.िल. यांचेकडून क न घे यास व या कामीचे 0.५% 
स लागार शु क  मे.एमइपी िस ट म सो युश स ा. िल. यांना अदा करणे आव यक आहे.  सबब,  
सदर कामाकर ता स लागार हणून मे.एमइपी िस ट म सो युश स ा. िल. यांची नेमणूक करणेस 
तसेच सदर कामापोट  एकूण  होणा-या क प खचाच े (अंदाजे २ कोट ) ०.५%  एवढ  फ  सव 
करांस हत  मे.एमइपी िस ट म सो युश स ा.िल. यांना अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ७३७१       वषय मांक – २६ 

दनांक – २०/०८/२०२०        

सुचक – मा.िभमाबाई फुगे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.िभमाबाई फुगे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव –  

       भाग .१६ येथील उ ान वकसीत करणे (अमृतयोजना) या कामाचे अंतीम बील अदा 
करणे आहे. तर  सदर बीलास सन २०२०-२१ या तरतूद नसलेने सदर बील बजेट पानांक ६४९ 
अ. .१३(१) मधील अमृत योजना बगीचा/ ीन पेसेस या लेखािशषासाठ  क  शासना या अमृत 
योजने अंतगत  च-होली येथील अ. .२/६४ (तसेच फ भागातील सी.ड .सी. लॉट .१ व ४ येथील 
जागेवर उ ान वकिसत करण)े वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 
 अ. . कामाचे नाव पान . अ. . लेखािशष सन २०२०-

२१ ची तरतूद 
वाढ 
करावयाची 
तरतूद  

घट 
करावयाची 
तरतूद 

िश लक  

१. भाग .६ येथील 
उ ान वकसीत 
करण े(अमृत 
योजना) 

६४९ १३(१) अमृत योजना ० ४२५००० ० ४२५००० 

२. क  शासना या 
अमृत योजने 
अंतगत च-होली 
येथील अ. . 
२/६४ (तसेच फ 
भागातील 

सी.ड .सी. लॉट 
.१ व ४ येथील 

जागेवर उ ान 
वकसीत करणे)  

६४९ १३(३) अमृत योजना १०००००० ० ४२५००० ५७५००० 

    एकूण १०००००० ४२५००० ४२५००० १०००००० 
 

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

 
ठराव मांक – ७३७२       वषय मांक – २७ 

दनांक – २०/०८/२०२०        

सुचक – मा.िभमाबाई फुगे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.िभमाबाई फुगे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव –  

     भाग .५ मधील वकास कामांना खालील माणे वाढ/घट करणे आव यक आहे. पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२०-२१ चे अंदाजप कामधील खालील नमूद केले या माणे 
तरतूद म ये वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
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अ. . कामाचे नाव पान . अ. . लेखािशष कामाची 

अंदाजप क य 
र कम 

सन २०२०-
२१ ची मुळ 
तरतूद  

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

सन २०१९-
२० साठ  
एकूण 
सुधा रत 
तरतूद  

१. भाग .५ गवळ  
नगर सॅ ड वक 
कॉलनी मधील सेवा 
वा ह या टाकले या 
चरांची खड  मु म व 
बीबीएम प तीने 
र यांची सुधारणा 
करण े

२३१ ३७ डाबर  र ते १०००००० २५०००० ४५०००० ० ७००००० 

२. भाग .५ मधील 
प रसरात कलर 
पे ह ग लॉक 
बस वणे व थाप य 
वषयक कामे करण.े  

२३८ २१ थाप य 
वषयक कामे 
करण े

८०००००० २७००००० ० ४५०००० २२५०००० 

३. भाग .५ गवळ  
नगर सॅ ड वक 
कॉलनी मधील सेवा 
वा ह या टाकले या 
चरांची खड  मु म व 
बीबीएम प तीने 
दु ती करणे 

७१६ ३० करकोळ 
दु ती व 
देखभाल  

१०००००० २५०००० ४५०००० ० ७००००० 

४. भाग .५ गवळ  
नगर व सॅ ड वक 
कॉलनी प रसरात 
थाप य वषयक 

कामाची दु ती करण े

७१६ ३१ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल  

१०००००० ५५०००० ० ४५०००० १००००० 

    एकूण  ३७५०००० ९००००० ९००००० ३७५०००० 
 

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

ठराव मांक – ७३७३       वषय मांक – २८ 

दनांक – २०/०८/२०२०        

सुचक – मा.िभमाबाई फुगे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.िभमाबाई फुगे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव –  

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२०-२१ या अिथक वषाम ये खालील माणे तरतुद 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
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अ. . कामाचे नाव पान . अ. . लेखािशष सन 
२०२०-२१ 
ची तरतूद 

वाढ 
करावया
ची 
तरतूद  

घट 
करावयाची 
तरतूद 

सन 
२०२०२-
२१ चा 
सुधा रत 
अंदाज 

१. जु या हॅ रस 
ीजची द ु ती 

करण े

६४० ११ UTF अंतगत 
BRTS 
र यांची 
अनुषंगीक 
कामे  

१०००००० १५००००० ० २५००००० 

२. ए पायर इ टेट 
येथील मु य 
उ डण पुलावर 
चढ यास व 
उ डाण पुलाव न 
उतरणेस रॅ प 
बांधणे  

६४१ ३० UTF अंतगत 
BRTS 
र यांची 
अनुषंगीक 
काम े

१०००००० ६००००००     ० ७०००००० 

३. ए पायर 
इ टेट या 
पुलाची उवर त 
कामे करणे  

६४२ ०७ UTF 
अंतगत 
BRTS 
र यांची 
अनुषंगीक 
काम े

१०००००००  ७५००००० २५००००० 

    एकूण १२०००००० ७५००००० ७५००००० १२०००००० 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७३७४       वषय मांक – २९ 

दनांक – २०/०८/२०२०        

सुचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव –  

       पंपर  येथील इं दरागांधी उ डाण पुलाखालील २०० चौ.मी. जागा दपंकर मजूर सहकार  
सं था मया दत यांना १५ वष कालावधी क रता भाडे त वावर देणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ७३७५       वषय मांक – ३० 

दनांक – २०/०८/२०२०        

सुचक – मा.िभमाबाई फुगे          अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.िभमाबाई फुगे, मा.राज  लांडगे  यांचा ताव –  

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नगरव ती वकास योजना वभागामाफत सहा म हने 
कालावधीक रता ता पुरप या व पात मानधन त वावर एम.एस.ड यु. शै णक अहता असले या 
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२० समुह संघटकां या द.०३/०३/२०२० या आदेशा वये नेमणूका करणेत आले या हो या यापैक  
१३ समुह संघटक कामावर हजर झाले तथा प करोना लॉकडाऊन मुळे ित ा याद वर ल उमेदवारांना 
जू क न घेता आलेले नाह . करोना या पा भूमीवर पर ा नस याने १३ समुह संघटकांना द.३१ 

ऑग ट २०२० नंतर १ दवसाची सेवा कालावधी खडं त क न नेमणूका करणेस तसेच ित ा 
याद वर ल तसेच यापुव  नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल कामकाजाचा अनुभव असले या 
खालील माणे एकूण २० समुह संघटकांची ता पुर या व पात ित माह एकूण र. .२५,०००/- 
या माणे मानधनावर ६ म हने कालावधीक रता नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत आहे.     

अ. .     समुह संघटकांचे नाव 

१ ी.पोटे जावजी कसन 

२ ीम.खरात वैशाली र वं  
३ ी.मरगडे मनोज रामराव 

४ ीम.लगाडे वैशाली अशोक 

५ ी.अ हरे लखन रमेशराव 

६ ीम.सुकाळे ांजली तुकाराम 

७ ी.गोयकर द ा य िशवाजी 
८ ीम.पाट ल रे मा उमेश 

९ ी.मापार  नागेश पजंाबराव 

१० ीम.पवळे जय ी र वं  

११ ीम.वानखेडे कत  हादराव 

१२ ी.कावळे अमोल रामराव 

१३ ी.जाधव शेखर ीराम 

१४ ीम. करंजकर सु या िनलेश 

१५ ीम.सा रका राज  हारके 

१६ ी. अशोक भा कर भवार  

१७ ीम. सुल णा करण कुरण े

१८ ीम. दप योती काश यादव 

१९ ीम. वाती धमा साबळे. 

२० ीम.तषृाली भाकर च हाण  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 
 

(संतोष (आ णा) ाने र ल ढे) 
         सभापती 
       थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
      पंपर  - ४११ ०१८ 

 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                
पंपर -४११ ०१८ नगरसिचव वभाग                            
मांक - नस/३/का व/८०१/२०२०   
दनांक – २१/०८/२०२०     
                                      

                                                  
(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. 


