
1 
 

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

कायप का मांक – २१९ 
(सभावृ ांत) 

दनांक – २२/०४/२०२१                             वेळ – दु.२.३० वा. 
 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा गु वार 
दनांक २२/०४/२०२१ रोजी दुपार  २.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात मा.उपसिचव महारा  शासन यांचेकड ल प  
.कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने ( ह डओ 

कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आली होती. सदर सभेत खालील माणे काह  स मा. 
सद य सभागृहात तसेच काह  स मा.सद य ऑनलाईन ारे तसेच हड ओ कॉ फर संग ारे 
उप थत होते.  

 

१. मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडगे  – सभापती 
२. मा.कदम शिशकांत गणपत  
३. मा.संतोष बबन कांबळे 
४.    मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
५.    मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 
६.    मा.बनसोडे राजू व नाथ  

 

       यािशवाय  मा.उ हास जगताप – नगरसिचव तथा अित र  आयु (३), हे अिधकार  
उप थत होते.  

----------- 
उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 
घेणेत आले –  
वषय .२०) कोरोना को वड-१९ ने बािधत व घरगुती वलगीकरण केलेले जा त जोखीम 

असलेले व को वडने बािधत ण तसेच को वडची लागण होऊन बरे झाले या 
णांना फोनकॉल ारे वै कय मदत देणेसाठ  खाजगी त वावर कॉल सटर 

चालू करणेबाबत.  
वषय .२१) पवना धरण पाईपलाईन टाकणे अंदोलना यावेळ  गोळ बारात जखमी झाले या 

शेतकर  वारसांना/नातेवाईकांना महापािलका सेवेत घेणेबाबत. – मा.िभमाबाई 
फुगे, मा.श ु न काटे यांचा ताव.  

वषय .२२) करोना ादुभावा या धरतीवर लॉकडाऊन या काळात आिथक दुबल घटकां या 
कुटंुबा या उदर िनवाहासाठ  तातड ची आिथक मदत करणेबाबत. – मा.शिशकांत 
कदम, मा.श ु न काटे यांचा ताव.  

वषय .२३) करोना ादुभावा या धरतीवर आिथक दुबल घटकांना आिथक मदत करणेबाबत. 
– मा.शिशकांत कदम, मा.श ु न काटे यांचा ताव.  
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वषय .२४)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव दवाखाने व ओपीड म ये को वड टे ट     
करणेबाबत. - मा.शिशकांत कदम, मा.श ु न काटे यांचा ताव.  

वषय .२५) व ुत दा हनी सु  करणेबाबत. – मा.राजू बनसोडे, मा.संतोष कांबळे यांचा 
ताव. 

वषय .२६)  दापोड  येथे सव सोई सु वधांसह अ यावत दवाखाना उभारणेबाबत. - मा.राजू   
बनसोडे, मा.संतोष कांबळे यांचा ताव. 

वषय .२७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या संत तुकाराम नगर वरंगुळा क ाम ये 
सोहम सावजिनक ंथालय यांना दले या कामाचा करारनामा १० वष 
मुदतीचा करणेबाबत. - मा.श ु न काटे, मा.शिशकांत कदम यांचा ताव.  

वषय .२८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२०२२ या अंदाजप कातील 
न वन कामे काढणेक रता कामा या तरतूद म े वाढ/घट व वग करण 
करणेबाबत. - मा.शिशकांत कदम, मा.श ु न काटे यांचा ताव.  

वषय .२९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२०२२ या अंदाजप कातील 
न वन कामे काढणेक रता कामा या तरतूद म े वाढ/घट व वग करण 
करणेबाबत. - मा.शिशकांत कदम, मा.श ु न काटे यांचा ताव.  

वषय .३०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२०२२ या अंदाजप कातील 
न वन कामे काढणेक रता कामा या तरतूद म े वाढ/घट व वग करण 
करणेबाबत. - मा.शिशकांत कदम, मा.श ु न काटे यांचा ताव.  

वषय .३१) मशानभूिम जवळ मंडप टाकणे, ेचर पुर वणे व आव यकते नुसार 
अ युल स पुर वणेबाबत.– मा.शिशकांत कदम, मा.राजू बनसोडे यांचा ताव.  

----------- 
 

खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 
 

सूचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  
    
        नािशक येथे महापािलका णालयातील ाणवायु या गळतीने झाले या दुघटनेत 
मृ यु पावले या नाग रकांना दांजली वाहुन सदरची सभा शु वार द.२३/०४/२०२१ रोजी 
दु.२.०० वा. पयत तहकूब करणेत यावी.    

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

सभापती - सदरची सभा शु वार द.२३/०४/२०२१ रोजी  द.ु२.००  वा. पयत तहकूब करणेत येत 
आहे.   
 

(अॅड.िनतीन ाने र लांडगे) 
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 – २१९ 
(सभावृ ांत) 

( द.२२/०४/२०२१ ची तहकूब सभा) 
दनांक – २३/०४/२०२१                             वेळ – दु.२.०० वा. 

 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची द.२२/०४/२०२१ ची 
तहकूब सभा शु वार दनांक २३/०४/२०२१ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात मा.उपसिचव महारा  

शासन यांचेकड ल प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन 
प दतीने ( ह डओ कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आली होती. सदर सभेत खालील 
माणे काह  स मा. सद य सभागृहात तसेच काह  स मा.सद य ऑनलाईन ारे तसेच 
हड ओ कॉ फर संग ारे उप थत होते.  

 

१. मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडगे  – सभापती 
२. मा.कदम शिशकांत गणपत  
३. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
४. मा.संतोष बबन कांबळे 
५. मा.अिभषेक गो वंद बारणे  
६. मा.फुगे िभमाबाई पोपट 
७. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 
८.    मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
९.    मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 
१०.   मा.यादव मीनल वशाल 
११.   मा.भालेकर वण महादेव 
१२.   मा.बनसोडे राजू व नाथ  
१३.   मा.पाडाळे िनता वलास  

 

       यािशवाय मा.राजेश पाट ल – आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव तथा अित र  
आयु (३), मा.कंुभोजकर – मु य लेखाप र क, मा.राजन पाट ल – शहर अिभयंता, मा.डॉ.राय 
– आरो य वै कय अिधकार , मा.कोळंबे – मु य लेखा व व  अिधकार , मा.इंगळे, 
मा.चारठाणकर, मा.िचतळे, मा.दुरगुडे, मा.लोणकर, मा.खोत – उप आयु , मा.िनकम, 
मा.भालकर, मा.तांबे – सह शहर अिभयंता, मा.खाबडे – .सह शहर अिभयंता, मा.बोदडे, 
मा.बहुरे – सहा यक आयु , मा.पाट ल – ाचाय औ. .क , मा.िशंदे – शासन अिधकार  
( ाथिमक िश ण), मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.डॉ.वाबळे – अिध ाता 
वायसीएमएच, मा.च हाण, मा.कुलकण , मा.देशमुख, मा,से ठया, मा.वाघंुडे, मा.काळे, मा.टकले 
– कायकार  अिभयंता, मा.जरांडे – सुर ा अिधकार , मा.ऐवले – समाज वकास अिधकार  हे 
अिधकार  उप थत होते.  
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अ) मा. थायी सिमती सभा कायप का .२१७ द.०७/०४/२०२१ व १५/०४/२०२१    
      दु.२.१५ वा. चा सभावृ ांत कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले.  
आ) मा. थायी सिमती सभा कायप का .२१८ द.१५/०४/२०२१ दु .२.३०  
      चा सभावृ ांत कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

---------- 
 
ठराव मांक – ९२५०                              वषय मांक – ०१ 
दनांक – २३/०४/२०२१     वभाग – मु य लेखा प र ण 
सुचक – मा.संतोष कांबळे                    अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे 

संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांच ेप  .मुलेप/१अ/का व/४५/२०२१, द.१६/०४/२०२१ 
       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.२२.०२.२०२१  ते  द.२८.०२.२०२१  अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य 
लेखा प र क यांनी .मुलेप/१अ/का व/४५/२०२१, द.१६/०४/२०२१ अ वये पाठ वलेला 
सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९२५१                              वषय मांक – ०२ 

दनांक – २३/०४/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.शिशकांत कदम                    अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.उप आयु  (भांडार) यांच ेप  .मभां/०४/का व/२११/२०२१, द.३१/०३/२०२१ 
       मा.उप आयु  (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा आरो य वभागाचे मागणीनुसार आव यक फॉिगंग मिशन खरेद  करणेकामी 
ई.िन.सु. .41-2020-21 अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. ा  
िन वदेमधील लघु म पुरवठाधारक मे.ए.एस.इं जिनयस, पुणे यांचे एकुण 50 फॉिगंग मिशन 
खरेद साठ  ती मशीन दर र. .41,600/- कमी क न दलेले असुन कमी क न दलेले दर हे 
अंदाजप क य दर र. .21,92,400/-  पे ा 5.12% ने कमी आहेत. सदरचे दर वकृत करणेत 
आलेले असुन यानुसार एकुण 50 नग फॉिगंग मिशन खरेद  करणेकामी करारनामा क न 
पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेला आहे. सदर फॉिगंग मिशनसाठ  01 वषाचे वॉरंट  
कालावधीनंतर 03 वषाकर ता 03 ट के वा षक दराने CMC चे येणा-या य  खचास व एकुण 
50 नग फॉिगंग मिशन खरेद  करणेकामी एकुण र. .20,80,000/- (अ र  र. .वीस लाख ऐंशी 
हजार फ ) इतका खच होणार अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ९२५२                              वषय मांक – ०३ 

दनांक – २३/०४/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे                    अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांच ेप  . था/िन/क-मु य/५५९/२०२१, द.०९/०४/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/4/2020-21 अ वये भाग .९ 

नेह नगर खराळवाड  व इतर भागांमधील र यांचे डांबर करण करणेकामी मे. ली सी 
क शन ा.िल. िन.र. .4,08,71,561/- (अ र  र. .चार कोट  आठ लाख ए काह र हजार 
पाचशे एकस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .4,07,97,811/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .4,07,97,811/- पे ा 30.06% कमी हणजेच र. .2,85,33,989/- + रॉय ट  चाजस 
र. .7,12,159/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .73,750/- = एकुण र. .2,93,19,898/- 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 – ९२५३                              वषय मांक – ०४ 

दनांक – २३/०४/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे                    अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांच ेप  . था/िन/क-मु य/५६१/२०२१, द.०९/०४/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .78/15/2020-21 अ वये भाग .६ मधील 
धावडेव ती व प रसरातील ना यांची सुधारणा करणेकामी मे.अ णा क शन 
िन.र. .55,84,712/- (अ र  र. .पंचाव न लाख चौ-याऐंशी हजार सातशे बारा फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .55,40,812/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .55,40,812/- पे ा 15.86% कमी हणजेच 
र. .46,62,039/- + रॉय ट  चाजस र. .71,546/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .43,900/- = एकुण 
र. .47,77,485/- 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. 

----------- 
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ठराव मांक – ९२५४                              वषय मांक – ०५ 

दनांक – २३/०४/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.श ु न काटे                    अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांच ेप  . था/िन/क-मु य/५६२/२०२१, द.०९/०४/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .69/14/2020-21 अ वये भाग .८ से टर 
.४ मधील एल.सी.-१ गृहसं था शेजार ल र यावर सी.ड . वक बांधणेकामी मे.त मय 

एंटर ायजेस िन.र. .59,96,528/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख शहा नव हजार पाचशे 
अ ठावीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .57,16,578/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .57,16,578/- पे ा 18.09% कमी हणजेच र. .46,82,449/- + रॉय ट  चाजस र. .10,318/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,79,950/- = एकुण र. .49,72,717/- 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 – ९२५५                              वषय मांक – ०६ 

दनांक – २३/०४/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे                    अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांच ेप  . था/िन/क-मु य/५६३/२०२१, द.०९/०४/२०२१ 
       वषय - भाग .३० दापोड  संुदरबाग येथे अ ावत प दतीने र ता वकिसत  

              करणेबाबत.  

वषय .६ चा वचार द.१२/०५/२०२१ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ९२५६                              वषय मांक – ०७ 

दनांक – २३/०४/२०२१     वभाग – थाप य ह मु यालय 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे                    अनुमोदक – मा.श ु न काटे 

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांच ेप  . था/िन/ब-मु य/५६०/२०२१, द.०९/०४/२०२१ 
       वषय - भाग .३० कासारवाड  शा ीनगर मधील वसावा हॉटेल पयतचा र ता   

              अ यावत प दतीने वकिसत करणेबाबत.  

वषय .७ चा वचार द.१२/०५/२०२१ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक – ९२५७                              वषय मांक – ०८ 

दनांक – २३/०४/२०२१     वभाग – सुर ा 
सुचक – मा.िभमाबाई फुगे                    अनुमोदक – मा.नीता पाडाळे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .सु व/३/का व/३१२/२०२१, द.०९/०४/२०२१ 
       वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ात को वड-१९ चा वाढता भाव पहाता      

              ज बो को वड केअर सटर व काय वत को वड केअर सटरवर अित र  सुर ा    

              यव था करणेबाबत. 
वषय .८ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ९२५८                              वषय मांक – ०९ 

दनांक – २३/०४/२०२१     वभाग – ड े य 
सुचक – मा.शिशकांत कदम                    अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ – मा.सहा.आयु  तथा े य अिधकार  यांचे प  .ड ेका/३/का व/९७/२०२१, द.०७/०४/२०२१ 
       मा.सहा.आयु  तथा े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 
िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 1) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे 
लघ म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा 
क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९२५९                              वषय मांक – १० 

दनांक – २३/०४/२०२१     वभाग – ड े य 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे               अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.सहा.आयु  तथा े य अिधकार  यांचे प  .ड ेका/३/का व/९८/२०२१, द.०७/०४/२०२१ 
       मा.सहा.आयु  तथा े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल व ुत वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 2) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे लघ म 
दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९२६०                               वषय मांक – ११ 
दनांक – २३/०४/२०२१      
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे                    अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे 

संदभ – मा.सुिनता खुळे, मा.योिगता नागरगोजे यांचा ताव –  

       वषय - मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .३१ द.०८/०४/२०२१  
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वषय .११ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ९२६१                               वषय मांक – १२ 

दनांक – २३/०४/२०२१      
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे                    अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे 

संदभ – मा.सुिनता खुळे, मा.योिगता नागरगोजे यांचा ताव –  

       मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .३२ द.०८/०४/२०२१  

वषय .१२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ९२६२                               वषय मांक – १३ 

दनांक – २३/०४/२०२१      
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे                    अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे 

संदभ – मा.योिगता नागरगोजे, मा.सुिनता खुळे यांचा ताव –  

       मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .३३ द.०८/०४/२०२१  

वषय .१३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ९२६३                              वषय मांक – १४ 

दनांक – २३/०४/२०२१     वभाग – थाप य ह मु यालय 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे                    अनुमोदक – मा.श ु न काटे 

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांच ेप  . था/िन/ह-मु य/५६४/२०२१, द.१२/०४/२०२१ 
       वषय - भाग .३० दापोड  मधील िशतळादेवी चौक स.नं.६ ते मु लीम दफनभूमी  

              स.नं.१५ पयतचा र ता अ ावत प दतीने वकिसत करणेबाबत.  

वषय .१४ चा वचार द.१२/०५/२०२१ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ९२६४                              वषय मांक – १५ 

दनांक – २३/०४/२०२१     वभाग – वै कय मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम                    अनुमोदक – मा.श ु न काटे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .मसाभां/४/का व/३२६/२०२१, द.१४/०४/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       जुल-ै२०२० म ये कोरोना ादुभाव वाढला असता पुणे महानगर देश वकास 

ािधकरण, पुणे (PMRDA) यांच ेकडून कै.अ णासाहेब मगर टेड यम येथ े ८०० बेडच े जंबो 
को वड णालय चालु कर यात आले होते. ितथे कामकाज करणेकामी EOI िस द कर यात 
येऊन सव कामकाजाकर ता व वध एज सीज या िनयु या करणेत आ या हो या.  मा.आयु , 
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मा.महापौर, मा.अित.आयु  .१ तसेच इतर पदािधकार  आ ण अिधकार  यांच ेसमवेत दनांक 
२२/०३/२०२१ रोजी िमट ंग आयोजीत केली असता झाले या चच माणे मा.आयु  यांनी 
अ णासाहेब मगर टेड यम येथील जंबो को वड णालय स या ६०० बेडसाठ  दोन म हने 
कालावधीसाठ  चालु करणेकामी आदेश दलेले आहेत. सदर सभेचा सभावृ ांत बन वणेत आलेला 
आहे. तसेच को वडसाठ  कायकारणी सिमती गठ त कर यात आलेली आहे या सिमती या 
दनांक २३/०३/२०२१ रोजी झाले या िमट ंग मधील िनणया माणे अ णासाहेब मगर येथ ेजंबो 
को वड णालय चालु करणेबाबत िनणय घेणेत आला. को वड या दुस-या ट याम ये पूव  
या (PMRDA  कडून देणेत आले या)  कामकाजास अधीन राहुन मे.मेड ोज हे थकेअर आ ण 

मे.जेस आयड या ा.ली, मे.िच ा से स अँ ड स ह सेस यांना कामकाज आदेश देणेत आलेले 
आहेत. तसेच मा. वभागीय आयु  कायालयाकडून सूचना ा  झा या माणे आप कालीन बाब 
हणून मा यता देणे आव यक आहे.  M/s.Cell Beans Healthcare Informatics Pvt.Ltd. यांना 

Jess Ideas Pvt. Ltd. यांचेकडुन २१/०८/२०२० रोजी HIS, EMR, Telemedicine & PACS 

Platform Application License and Implementation Service कामी कामाचे आदेश दे यात आले 
होते. M/s.Jess Ideas  यांचेशी केले या चचनुसार PMRDA  ने याकामकाजा कर ता वतं  EOI 

 सी द केलेला न हता. M/s.Jess Ideas यांचेमाफत सदर कामकाजाच े आदेश देणेकामी 
कळ वणेत आले होते. या माणे यां याकडून एकूण र. .१५ लाखाच ेआदेश दे यात आले 
होते. M/s. Jess Ideas यांनी ते सदर काम कर यास तयार नसुन M/s.Cell Beans Healthcare 

Informatics Pvt.Ltd. यांना थेट प दतीने काम दे यास हरकत नस याच े प ा वये कळ वल े
आहे. या माणे M/s.CellBeans Healthcare Informatics Pvt.Ltd. यांनी द.२५/०३/२०२१ रोजी 
दले या दरा माणे एक म ह यासाठ  र. .३ लाख अिधक १८% कर असा एकूण दोन 
मह यासाठ  र. .७,०८,०००/- (सव करांसह त) एवढा खच येणार अस याच े कळ वल े होते. 
मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांच े अिभ ायानुसार M/s.Cell Beans Healthcare 

Informatics Pvt.Ltd. यांचेशी केले या चच माणे र. .५०,०००/- ित महा कमी क न दले 
आहेत. दनांक ०५/०४/२०२१ रोजी र. .५,००,०००/- अिधक १८% कर या माणे एकूण 
र. .५,९०,०००/- या दरानुसार दोन मह यासाठ  कामकाज करणेसाठ  तयार असले बाबत 
कळ वले आहे. वर ल दरा माणे दोन म ह यासाठ  काम करणेकामी एकूण र. .५,९०,०००/- 
(अ र  र. .पाच लाख न वद हजार फ ) (सव करांसह त) यांना कामकाज आदेश देणेत 
आलेले अस याने सदर खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९२६५                              वषय मांक – १६ 

दनांक – २३/०४/२०२१     वभाग – वै कय मु यालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे                    अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .मसाभां/४/का व/३२७/२०२१, द.१४/०४/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह म ये स या कोरोना (को वड-१९) ण झपा याने 
वाढत चालले आहेत. फे ुवार  २०२१ या दुस-या आठव या पासुन कोरोना बाधीतांची सं या 
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दवस दवस वाढु लागलेली आहे.  णसं या झपा याने वाढत अस याने मनाप माफत चालु 
करणेत आलेली घरकुल येथील ड -५, ६, ७, ८, १०, १२ हे को वड सटर दोन मह याकर ता 
तातड ने चालु करणेत आलेल ेआहेत. वाढती णसं या वचारात घेऊन पुढ ल को वड सटर 
चालु करणेकामी सुचना दले या आहेत. मे. ट हे थ केअर यांना प  .मसाभां/४/ 
का व/३२०/२०२१ द.१२/०४/२०२१ अ वये प  देऊन जु या दराने काम कर यास तयार 
आहात कंवा कसे या बाबत वचारणा कर यात आले असता  यांच ेकड ल द.१२/०४/२०२१ चे 
प ा वये जु या दराने काम कर यास तयार असले बाबत कळ वले आहे. भारतीय साथरोग 
अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) 
व कलम ६७(३) क नुसार कोरोना वषाणुचा (COVID19)  ादुभाव ल ात घेता सदर बाब 
तातड ची असेलेन ेमे. ट हे थ केअर यांना सामा जक याय वभाग, मुलांच ेवसतीगृह, मोशी 
येथील को वड सटर द.१७/०४/२०२१ ते १६/०६/२०२१ पयत (६१ दवस) दोन मह ने 

र. .५४३/- ती दन ती बेड या माणे २०० बेड पयत को वड केअर सटर चाल वणेस 
देणेबाबत र. .६६,२४,६००/- च ेकामकाज आदेश EOI .०३/२०२०-२१ मधील अट  शत  आ ण 
करारना यास अधीन राहून पूव या मंजूर दराने देणेत आलेले अस याने काय र मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९२६६                              वषय मांक – १७ 

दनांक – २३/०४/२०२१     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.श ु न काटे                    अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  .पापु/८/का व/१५/२०२१, द.१५/०४/२०२१ 
       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पाणीपुरवठा वभागाकड ल  सोबतचे प  “अ” (1 ते 
10) मधील वकास कामांच ेअवलोकन होऊन िनयमानुसार व िन वदा अट शत  माणे तसेच 
भाववाढ कलमानुसार भाववाढ देय अस यास मटे रअल या िनधा रत केले या दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
रा हल या अट स अिधन राहून ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत 
केले अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९२६७                              वषय मांक – १८ 

दनांक – २३/०४/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे                    अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांच ेप  .मभां/४/का व/२३४/२०२१, द.१५/०४/२०२१ 
       वषय - मनपा आरो य वभागाचे मागणीनुसार आव यक पायरे म ए स 2 ट के 

आय एस आय माक खरेद  करणेबाबत.  

वषय .१८ चा वचार द.१२/०५/२०२१ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 

 

ठराव मांक – ९२६८                              वषय मांक – १९ 

दनांक – २३/०४/२०२१     वभाग – थाप य उ ान 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे                    अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.अित.आयु  यांच ेप  . था/िन/उ ान/२९४/२०२१, द.१२/०४/२०२१ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .60/06/2020-21 अ वये भाग .१२ 
तळवडे, आ. .१/५२ व १/५३ ला सीमािभंत बांधणेकामी बी.ड .यादव िन.र. .1,60,44,799/- 

(अ र  र. .एक कोट  साठ लाख च वेचाळ स हजार सातशे न या णव  फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,57,77,599/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,57,77,599/- पे ा 23.73% कमी हणजेच 

र. .1,20,33,575/- + रॉय ट  चाजस र. .1,88,252/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,67,200/- = 

एकुण र. .1,24,89,027/- 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. 
----------- 

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 
ठराव मांक – ९२६९                               वषय मांक – २० 

दनांक – २३/०४/२०२१     वभाग – मा हती व तं ान 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे                    अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .मातं व/११/का व/११७/२०२१, द.१९/०४/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       स थतीत कोरोना को वड–१९ चे ण सं येत ल णीय वाढ होत असुन व वध 
णालयातील यव था अपुर  पडत अस याने  कोरोनाचा ादुभाव  झाले या परंतु याबाबत 

कोणतीह  ल णे नसले या णांचे घरगुती वलगीकरण क न यांचेवर उपचार चालु आहेत. 
आज दनांक १३ ए ल २०२१ अखेर २१,०००  सकारा मक णांचे घरगुती वलगीकरण क न 
यांचेवर उपचार चाल ु आहेत.  तसेच स थतील को वड १९ या संसगज य रोगा या 
णवाढ चा वेग पाहता घरगुती वलगीकरण कर यात येणा-या णांची ल णीय वाढ हो याची 

श यता आहे. घरगुती वलगीकरण केले या णांना तावात नमुद ावली ारे वै क य 
मदत देणेकामी संबधीत णांना यांचे अलगीकरणाच े१४ दवसांच ेकालावधीम ये रोजचे रोज 
दवसातुन एक  वेळा दुर वनी क न णाची माह ती घेणे व यास आव यक वै क य मदत 
पुर वणे व सदर मा हती डॅशबोडवर उपल ध करणे व सदरची मा हती आव यकता भास यास 
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संबधीत को वड केअर सटर व णालयांना देणे  व यानुसार णांवर उपचार करणे श य 
आहे. तसेच घरगुती वलगीकरण केले या णांना काह  अ याव यक मदतीची गरज भासलेस 
कॉल ऑपरेटर यांच े माफत णांना अव यक असलेली मदत कशा कारे उपल ध होईल या 
बाबत मागदशन करणे श य आहे. याकामी मा.आयु  सो यांनी दनांक १३ ए ल २०२१ 
रोजीच ेबैठक त  दले या सुचने ामाण ेभारतीय साथरोग अिधनयम १८९७, आप ी यव थापन 

कायदा २००५, महानगरपिलका अिधिनयम कलम ६३(३) व कलम ६७(३) नुसार कोरोना 
वषाणूचा (COVID 19) ादुभाव व सार  रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ   

कामकाजाची िनकड व तातड ची बाब वचारात घेता सदरच ेकामकाज थेट प तीन े मे.ऑरनेट 
टे नॉलॉजीज ा. िल. यांच े माफत करारनमा क न करता येणे श य आहे. उ  बैठक त 
मे.ऑरनेट टे नॉलॉजीज ा. िल. यांचे ितनीधी व उप थत अिधकार  यांनी मा य केले माणे 
ती कॉलचा दर र. .१३/- सव करांसह असा राह ल.  सदरच े कामाकाज दनांक १४ ए ल 

२०२१ पासुन थमत: तीन म हने कालावधी अथवा को वड १९ चा ादुभाव कमी होईल अशा 
कालावधीसाठ  करता येणे श य आहे. स थतीत  महापािलका े ात सरासर  ती महा २०००० 
घरगुती प तीने वलगीकरण केले या णांची  सं या असुन यांना दररोज दुर वनी ारे वै क य 
मदत देणे कामी खालील माणे खच आपे ीत आहे.  

सरासर  ण सं या   २०,००० 

X ती दुर वनी र कम पये               १३/- 
एकुण र कम पये २,६०,०००/ 

X ितन म हने  र कम पये २,३४,००,०००/- 
                          
      उपरो  नमुद केलेनुसार सदर कामाकाज तीन म हने कालावधीसाठ   करणे कर ता 
र. .२,३४,००,०००/- (अ र  र. ,दोन कोट  चौतीस लाख फ ) अिधक कर इतका खच अपे त असुन 

सदर खच भाडांर वभागाकड ल “करोना िनधी” या लेखािशषामधुन  करता येणे श य आहे. सबब, 

मे.ऑरनेट टे नॉलॉजीज ा. िल यांच ेमाफत सदर कामकाज ितन म हने कालावधी अथवा को वड १९ 

चा ादुभाव कमी होईल अशा कालावधीकरता करणे तसेच यांचेसोबत करारनामा कर यास व 

यासाठ  येणा-या य  खच भांडार वभागाकड ल करोना िनधी या लेखा मधुन खच  टाकणेस 

कोय र मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक – ९२७०                              वषय मांक – २१ 
दनांक – २३/०४/२०२१      

सुचक – मा.िभमाबाई फुगे                    अनुमोदक – मा.श ु न काटे 

संदभ – मा.िभमाबाई फुगे, मा.श ु न काटे यांचा ताव –  

            पवना धरण पाईप लाईन टाकणे अंदोलना या वेळ  गोळ बारात खालील शेतकर  
जखमी झालेले आहेत. 
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अ. . जखमी शेतक-याचे नावे गाव 

१ ी. योगेश शंकर तुप े गे हडे वसाहत 

२ ी. िशवाजी भै  वव ितकोना पेठ 

३ ी. अिमत ल मण दळवी कोथून 

४ ी. वशाल रा हदास राऊत क ंज 

५ ी. अ जत जािलदंर चौधर  (वारस) गणेश म छ  चौधर  सडवली 

६ ी. नवनाथ मधुकर गराडे बऊरवाड  , बऊर 

७ ी. गणेश ाने र तरस थुगाव 

८ ी. तुकाराम बबन दळवी बऊरवाड  , बऊर 

९ ी. मा ती बारकू खर ड ( वारस) अिनकेत मा ती खर ड  बऊर 

१० ी. काळूराम सखाराम राऊत ( वारस ) गोर नाथ वरघडे राऊतवाड  

११ ी. द ा ये गबळू पवार ( वारस ) गणपत द ा ये पवार राऊतवाड  

१२ ीम. सुरेखा िशवाजी कुडे सडवली 

  
           वर ल जखमी शेतक-यां या वारसांना/ नातेवाईक महापािलका सेवेत घेणेस 
मा यता देणेकामी महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ९२७१                              वषय मांक – २२ 

दनांक – २३/०४/२०२१      

सुचक – मा.शिशकांत कदम                    अनुमोदक – मा.श ु न काटे 

संदभ – मा.शिशकांत कदम, मा.श ु न काटे यांचा ताव –  

       कोरोनाचा संसग टाळ यासाठ  रा यात कडक लॉकडाऊन लागू कर यात आला आहे. 
स  प र थतीत सव  कोरोनाने थैमान घातले असून रा यात संसग दवस दवस वाढत आहे. 
अशा प र थतीत कोरोना संसग टाळ यासाठ  रा यात कडक लॉकडाऊनचा िनबध कर यात 
आ याने हातावर पोट असणा-या आिथक दुबल घटकातील र ाचालक, परवानाधारक फेर वाले , 

न दणीकृत घरेलू कामगार, चमकार (गटई कामगार), नािभक, शालेय व ाथ  वाहतूक करणारे 
हॅनचालक व बसचालक, जीम ेनर, वाजं ी व बॅ ड पथकातील येक  ६ माणसे, कलावंत 
यामधील असं य कुटंूबावर आिथक संकट ओढवले असून यां या कुटंूबावर उपासमार ची वेळ 
आली आहे. याबाबत मा. आमदार ल मणभाऊ जगताप यांनी प  दले आहे. तर  पारंपा रक 
यवसाय क न उदरिनवाह चाल वणा-या लोकांचे संपुण यवसाय उ व त झाले आहेत. अशा 
अडचणी या काळात शहरातील लोकसं येची या ी वचारात घेता व महापािलके या ितजोर वर 
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आिथक ताण पडू नये हणून वर ल न दणीकृत घटकांना ती यावसाियक र. .३०००/- 
(अ र  र. .तीन हजार फ ) ची आिथक मदत देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९२७२                              वषय मांक – २३ 

दनांक – २३/०४/२०२१      

सुचक – मा. शिशकांत कदम                    अनुमोदक – मा. श ु न काटे  

संदभ – मा.शिशकांत कदम, मा.श ु न काटे यांचा ताव –  

             को वड-१९ वषाणू ादुभावाने अनेक दूरगामी प रणाम अथ यव थेवर झालेला असून 
अनेक छोटे यावसाियक आ ण मोलमजुर  करणारे क कर  या घटकाला आिथक तणावाचा 
सामना करावा लागत आहे. याम ये परवानाधारक र ाचालक, पथ व े ते, घरेलू कामगार, 
बांधकाम मजूर, चमकार, नािभक, शालेय व ाथ  वाहतूक करणारे वाहन चालक, जम ेनर, 
लोककलावंत आ ण बँड पथक या घटकां या उपजी वकेवर वपर त प रणाम झाला आहे. 
यामुळे या घटकांना महानगरपािलके माफत आिथक मदत देणे आव यक अस याने खालील 
माणे कागदप ांची पूतता करणा-या अजदार य ंना पािलके या नागरव ती वकास योजना 
वभागामाफत र. . ३०००-/ ( एकदाच ) अथसहा य अदा कर यास मा यता दे यात यावी. 

  
1) परवानाधारक र ाचालक -  अजासोबत जोडावयाची कागदप  े

अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील रेशनकाडची झेरॉ स स य त आव यक 

ब) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आधारकाडची झेरॉ स स य त आव यक 

क) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनवडणूक मतदार ओळखप ाची झेरॉ स स य त आव यक 

ड) आरट ओकडून िमळाले या बॅच ब ला आ ण लायसन ची झेरॉ स स य त 

इ) वाहन न दणी माणप ाची (आर.सी.) आ ण र ा परिमटची  झेरॉ स स य त 
 
2)     पथ व े ते - अजासोबत जोडावयाची कागदप  े

अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील रेशनकाडची झेरॉ स स य त आव यक 

ब) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आधारकाडची झेरॉ स स य त आव यक 

क) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनवडणूक मतदार ओळखप ाची झेरॉ स स य त आव यक 

ड) पंपर -िचंचवड महानगरपािलकेकडून िमळाले या परवा याची झेरॉ स स य त  

इ) पंत धान आ मिनभर योजनेअंतगत पंपर -िचंचवड महानगरपािलकेने दले  या िशफारस  
प ाची झेरॉ स स य त 

 
3) चमकार यवसाियक - अजासोबत जोडावयाची कागदप  े

अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील रेशनकाडची झेरॉ स स य त आव यक 

ब)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आधारकाडची झेरॉ स स य त आव यक 

क) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनवडणूक मतदार ओळखप ाची झेरॉ स स य त आव यक 

ड) दुकान परवा याची झेरॉ  स स य त  (शॉप ऍ ट परवाना त) 
इ) गटई कामगारांचे शासक य / मनपाकड ल न दणी माणपञ (अस यास) 
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4) नािभक यावसाियक - अजासोबत जोडावयाची कागदप  े

अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील रेशनकाडची झेरॉ स स य त आव यक 

ब) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आधारकाडची झेरॉ स स य त आव यक 

क) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनवडणूक मतदार ओळखप ाची झेरॉ स स य त आव यक 

ड) दुकान परवा याची झेरॉ  स स य त (शॉप ऍ ट परवाना त) 
इ) एका दुकानासाठ  जा तीत जा त ५ कामगारांना अथसहा य देय राह ल.  

   येकाची वर नमुद केले माणे अ, ब, क  ह  कागदपञे आव यक  
 
5) शालेय व ाथ  वाहतूक करणारे वाहन चालक (शाळे या पे रोलवर ल वगळून) 
    अजासोबत जोडावयाची कागदप  े

अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील रेशनकाडची झेरॉ स स य त आव यक 

ब) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आधारकाडची झेरॉ स स य त आव यक 

क) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनवडणूक मतदार ओळखप ाची झेरॉ स स य त आव यक 

ड) आरट ओ कडून िमळाले या परवा याची आ ण लायसन ची झेरॉ स स य त 

 इ) शाळेचे मा यता प ाची स य त 
 
6) जम यवसाियक  - अजासोबत जोडावयाची कागदप  े

अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील रेशनकाडची झेरॉ स स य त आव यक 

ब) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आधारकाडची झेरॉ स स य त आव यक 

क) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनवडणूक मतदार ओळखप ाची झेरॉ स स य त आव यक 

ड) शॉप ऍ ट लायस सची झेरॉ स स य त 

इ) एका जमसाठ  जा तीत जा त ५ जम ेनर यांना अथसहा य देय राह ल.  

   येकाची वर नमुद केले माणे अ, ब, क  ह  कागदपञे आव यक  

फ) जम ेनरने कमान ६ म हने कालावधीचा जम ेनर कोस पुण केला अस याचे माणपञ    
आव यक  

7) लोककलावंत - अजासोबत जोडावयाची कागदप  े

अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील रेशनकाडची झेरॉ स स य त आव यक 

ब) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आधारकाडची झेरॉ स स य त आव यक 

क) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनवडणूक मतदार ओळखप ाची झेरॉ स स य त आव यक 

ड)लोककलावंत असले बाबतची शासक य न दणी माणप ाची झेरॉ स स य त कंवा 
न दणीकृत नाटयकला सां कृितक ेञाशी संबंिधत, अिधकृत सं थेशी िनगड त कलावंत 
सभासद असलेबाबतचा पुरावा आव यक  

 8)    घरेलू कामगार - अजासोबत जोडावयाची कागदप  े

अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील रेशनकाडची झेरॉ स स य त आव यक 

ब) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आधारकाडची झेरॉ स स य त आव यक 

क) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनवडणूक मतदार ओळखप ाची झेरॉ स स य त आव यक 

ड) घरेलू कामगार शास कय न दणी माणप ाची झेरॉ स स य त (कामगार आयु     

   यांचेकड ल न दणी / न दणी शु क भर याची पावती) 
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9) बांधकाम मजुर - अजासोबत जोडावयाची कागदप  े

अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील रेशनकाडची झेरॉ स स य त आव यक 

ब) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आधारकाडची झेरॉ स स य त आव यक 

क) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनवडणूक मतदार ओळखप ाची झेरॉ स स य त आव यक 

ड) बांधकाम मजुर शासक य न दणी माणप ाची झेरॉ स स य त (कामगार आयु     

   यांचेकड ल न दणी / न दणी शु क भर याची पावती) 

10) बँड पथक - अजासोबत जोडावयाची कागदप  े

अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील रेशनकाडची झेरॉ स स य त आव यक 

ब) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आधारकाडची झेरॉ स स य त आव यक 

क) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनवडणूक मतदार ओळखप ाची झेरॉ स स य त आव यक 

ड) दुकान परवा याची झेरॉ  स स य त (शॉप ऍ ट परवाना त) 
इ) एका बँड पथकासाठ  जा तीत जा त ५ वाजंञी कलाकारांना अथसहा य देय राह ल.     

   येकाची वर नमुद केले माणे अ, ब, क  ह  कागदपञे आव यक  

    यासाठ  आव यक असणार  तरतूद नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल सन २०२१-
२२  (अंदाज प क पान .३१३) या लेखािशषावर ल अनु  ३, ४, ६, ८, १०, ११, १२ या येक 
लेखािशषावर ल र. .५,००,०००/- वगळून उवर त सव र कम व अ. .७ वर ल 
र. .८०,००,०००/- अनु .९ वर ल र. .६,००,००,०००/ अ. .१३ वर ल र. .१,७०,००,०००/ व अनु 
 १४ वर ल र. .८०,००,०००/ असे एकूण र. .१४,६५,०००००/ (अ र  र. .चौदा कोट  पास  

लाख फ ) योजनेसाठ  खच करणेस तसेच नागरव ती वकास योजना वभागा या इतर 
क याणकार  योजनेअंतगत को वड दलासा हे नवीन उपलेखािशष करणेस व यात सदरची 
र कम वग कर यास मा यता दे यात यावी. तसेच सदरची वापरलेली र कम नागरव ती 
वकास योजना वभागाकड ल संबंिधत योजनांसाठ  आव यक अस याने पुढ ल चार म ह यात 
लेखा वभागाने उपल ध क न ावी तसेच सदर योजनेतील अखिचत रा हलेली र कम 
नागरव ती वकास योजना वभागास संबंिधत योजनांवर खच कर यास 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. 
----------- 

ठराव मांक – ९२७३                              वषय मांक – २४ 

दनांक – २३/०४/२०२१      

सुचक – मा.शिशकांत कदम                    अनुमोदक – मा.श ु न काटे 

संदभ – मा.शिशकांत कदम, मा.श ु न काटे यांचा ताव –  

       महानगरपािलके या सव णालये व ओपीड म ये को वड टे ट (अँ टजेन रॅ पड टे ट) 

करणेकामी टोकन देणे व तेथेच को वड टे ट कर यात यावी व यासाठ   आव यक ते  वै क य कमचार  

उपल ध क न दे यास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक – ९२७४                              वषय मांक – २५ 

दनांक – २३/०४/२०२१      

सुचक – मा.राजू बनसोडे                    अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.राजू बनसोडे, मा.संतोष कांबळे यांचा ताव –  

       भाग .३० दापोड  येथे वाढती लोकसं या पाहता दापोड  मशानभूमीच व ुत 
दा हनीची अ यंत आव यकता असून या ठकाणी न याने व ुत दा हनी सु  करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ९२७५                              वषय मांक – २६ 

दनांक – २३/०४/२०२१      

सुचक – मा.राजू बनसोडे                    अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.राजू बनसोडे, मा.संतोष कांबळे यांचा ताव –  

       दापोड  गावाची झपा याने वाढती लोकसं या पहाता या ठकाणी अ ावत व पा या व 
सव सु वधा उपल ध असले या दवाखा याची अ यंत गरज आहे. स याची लोकसं या पहाता 
दापोड  गावातील सरकार  दवाखा यात साथी या आजारा सोबत सुती व इतर आजारावर उपचार 
घेणा-या णांची सं या जा त आहे तसेच खाजगी णालयात गोरगर ब नाग रकांना तातड ची 
सेवा गोरग रब जनतेला न परवडणार  असून महानगरपािलके या णालयात जाहा अपुर  पडत 
अस याने नाग रकांना नाहक ास सगन कारान लागतो याची दखल घेत दापोड  येथील 
अनु. .३/२९ सव नंबर ८५ अ या ठकाणी सुती गृह व अ याव यक सोयींसह दवाखा याची 
आव यकता आहे. यासाठ  २० गंुठे जागा आप त आहे. या ठकाणी श त णालय बांधून 
नाग रकांची होणार  गैरसोय टाळावी तर  या ठकाणी णालय बांध यास मा यता देणेत येत 
आहे.     

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

ठराव मांक – ९२७६                              वषय मांक – २७ 

दनांक – २३/०४/२०२१      

सुचक – मा.श ु न काटे                    अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 

संदभ – मा.श ु न काटे, मा.शिशकांत कदम यांचा ताव –  

       "सोहम सावजिनक ंथालय" ह  सं था गेली ३० वषापासून पंपर  िचंचवड भागात 
आपली सेवा देत आहे. या ंथालयाचे काय शहरात उ लेखनीय आहे. या ंथालयात २०००० 
व वध वषयांची ंथ संपदा असुन ती वाचकानंा वनामु य वाचनासाठ  दली जातात. या 
ंथालयाची वतं  अ यािसका असुन या अ यािसके या मा यमातून १५ अिधकार  शास कय 

सेवेत गेले आहेत. अ यािसकेचा लाभ घेणा-या व ा याकडुन सदर ंथालय कोण याह  
कारचे शु क घेत नाह . या ंथालयाचे काय पंपर  िचंचवड शहरात उ लेखनीय व शंसनीय 

आहे. "सोहम सावजिनक ंथालय" या सं थेस संत तुकाराम नगर येथील वग य मंगलसेन 
बहल वरंगुळा क ातील १५X१५ या दोन खो यांची जागा मागील ५ वषपासुन करारनामा 
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क न दलेली आहे. तथा प या ंथालयास वा षक उ प न नाह . या ंथालयाची वाचनसेवा 
यांची शहरातील मागील सेवा वचारात घेवून संत तुकारामनगर येथील वग य मंगलसेन 

बहल वरंगुळा क ातील १५X१५ या दोन खो यांची जागा मागील १० वषासाठ  "सोहम 
सावजिनक ंथालय" यांना नाममा  दरात करारनामा क न द यास ते ंथालयाचे यो य ते 
िनयोजन क न यव थत चालवतील. तर  यांना सदर जागा करारनामा क न देणेस 
मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ९२७७                              वषय मांक – २८ 

दनांक – २३/०४/२०२१      

सुचक – मा.शिशकांत कदम                    अनुमोदक – मा.श ु न काटे 

संदभ – मा.शिशकांत कदम, मा.श ु न काटे यांचा ताव –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२०२२ या अंदाजप कातील वकास 
कामांसाठ  अपुर  तरतूद ठेवणेत आली अस याने यामधील काह  वकास कांमाचे अंदाजप क 
तयार क न िन वदा कायवाह  करणेसाठ  थम ाधा याने करावयाचे कामाचे तरतूद म ये वाढ 
करणे अ यव यक आहे यासाठ  तावात नमूद माणे वाढ/घट व वग करण करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .२,३०,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – ९२७८                              वषय मांक – २९ 

दनांक – २३/०४/२०२१      

सुचक – मा.शिशकांत कदम                    अनुमोदक – मा.श ु न काटे 

संदभ – मा.शिशकांत कदम, मा.श ु न काटे यांचा ताव –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२०२२ या अंदाजप कातील वकास 
कामांसाठ  अपुर  तरतूद ठेवणेत आली अस याने यामधील काह  वकास कांमाचे अंदाजप क 
तयार क न िन वदा कायवाह  करणेसाठ  थम ाधा याने करावयाचे कामाचे तरतूद म ये वाढ 
करणे अ यव यक आहे यासाठ  तावात नमूद माणे वाढ/घट व वग करण करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .३४,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – ९२७९                              वषय मांक – ३० 

दनांक – २३/०४/२०२१      

सुचक – मा.शिशकांत कदम                    अनुमोदक – मा.श ु न काटे 

संदभ – मा.शिशकांत कदम, मा.श ु न काटे यांचा ताव –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२०२२ या अंदाजप कातील भाग तर य 
वकास कामांसाठ  अपुर  तरतूद ठेवणेत आली अस याने यामधील काह  वकास कांमाचे 
अंदाजप क तयार क न िन वदा कायवाह  करणेसाठ  थम ाधा याने करावयाचे कामाचे 
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तरतूद म ये वाढ करणे अ यव यक आहे यासाठ  तावात नमूद माणे वाढ/घट व वग करण 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .९०,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – ९२८०                              वषय मांक – ३१ 
दनांक – २३/०४/२०२१      

सुचक – मा.शिशकांत कदम                    अनुमोदक – मा.राजू बनसोडे 

संदभ – मा.शिशकांत कदम, मा.राजू बनसोडे यांचा ताव –  

       स या पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मशानभूमी/ व ूत दा हनी म ये मृतदेहाच े

अं यसं कार करणेकामी वाढ या मृ यूमुळे वलंब लागत आहे. काह  मशानभूमी या बाहेर 

अँ यूल स या लाईन दसून येतात व मृतदेहाचा अं यसं कार होईपयत सदर या णवा हका तेथेच 

थांबून राहतात. यामुळे णवा हका अ य णांसाठ  उपल ध होत नाह . तर  मशानभूमीम ये मृतदेह 

ठेव यासाठ  आव यकतेनुसार ेचर उपल ध कर यास व या ठकाणी मंडपाची यव था कर यास 

तसेच णवा हकांसाठ  व शववा हकांसाठ  एकच हे पलाईन नंबर कर यास व यासाठ  आव यक ती 
उपाययोजना कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

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

 
 

(अॅड.िनतीन ाने र लांडगे) 
सभापती, थायी सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८, नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/८०५/२०२१ 
दनांक -  २६/०४/२०२१ 

                                                                                                
 (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप  े(डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   

      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( .ड ेका/३/का व/९७/२०२१ द.७/४/२०२१ वषय .९ चे लगत) 
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( .ड ेका/३/का व/९८/२०२१ द.७/४/२०२१ वषय .१० चे लगत) 
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( .पापु/८/का व/११५/२०२१ द.१५/४/२०२१ वषय .१५ चे लगत) 

 


