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                                                 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                               पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
                                               मांक - नस/३/का व/४२८/२०२० 
                                               दनांक - २०/०३/२०२० 
 
 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                   सभा दनांक २६/०३/२०२० रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
            पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा गु वार, 
दनांक २६/०३/२०२० रोजी द.ु०२.३० 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. 

 
                                                             आपला व ासू,  

                                                                                     
                                                   (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. थायी सिमती 

कायप का मांक – १६८ 
 
दनांक - २६/०३/२०२०                             वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
           
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा गु वार, दनांक 
२६/०३/२०२० रोजी दुपार  ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 

वषय .१)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये णाचा 
वाढता याप वचारात घेता स या आव यक असलेली अ थायी व पातील २९ व र  
िनवासी, ६३ किन  िनवासी, ५ वै कय अिधकार  सी.एम.ओ व ८ वै कय अिधकार  
िश ट युट , ९ वै कय अिधकार  आय.सी.यु एम.ओ व २  वै कय अिधकार  बी.ट .ओ   

ह  पदे एक त मानधनावर ता पुर या/ हंगामी व पात सहा म हनेकर ता भरणेकामी 
वृ प ात व मनपा संकेत थळावर जा हरात  .२६५ द.०१/०२/२०२० चे कटन िस द 
क न अज माग वणेत आलेले आहेत. याअनुषंगाने  वर ल पदासाठ   आले या अजाची 
छाननी क न पा  उमेदवारांची  गुणव ेवर व आर णानुसार  िनवड व ित ा याद  तयार 

करणेत आलेली आहे. यामधून थम िनवड  झाले या १५ व र  िनवासी, ४१ किन  िनवासी, ५ 

सी.एम.ओ, ६ िश ट युट , ६ आय.सी.ओ एम.ओ व १ बी.ट .ओ उमेदवारांना आदेश 

.वायसीएमएच/७/का व/१७९/२०२० द.१८/०२/२०२० अ वये  िनयु   देणेत आलेली आहे.  

िनयु  आदेशात नमुद केले या व हत मुदतीत १५ किन  िनवासी, १ सी.एम.ओ, २ िश ट 

युट  असे एकूण १८ उमेदवार ज ू झालेले नस याने  व सदरचे र  जागांची णालयास 

आव यकता अस याने र  जागा तातड ने भरणेकामी ित ा याद तील खालील  त यातील 

उपल ध ३ किन  िनवासी, १ सी.एम.ओ व  १ िश ट युट  उमेदवारांना  आदेश 

.वायसीएमएच/७/का व/ २०२/२०२० द.१२/०३/२०२० अ वये िनयु  दलेली आहे. 

                     

 

 

 

 

 

अ. . उमेदवाराचे नाव िनवड वग वभाग पदनाम 
एकूण मानधन 
ती महा. र.  

१ डॉ.पु कर देव  चौधर   खुला  सजर   किन  िनवासी ५५०००/- 
२ डॉ. जवन राज  पळसकर  इ.मा.व  सजर   किन  िनवासी ५५०००/- 
३ डॉ. ाज ा मोद जंगम  इ.मा.व  बालरोग किन  िनवासी ५५०००/- 
४ डॉ. सिचन आ णासाहेब पाट ल   भ.ज.क  सी.एम.ओ  वै कय अिधकार  ५५०००/- 
५ डॉ. सं दप राम कशन तुमवाड  अ.जमाती  िश ट युट   वै कय अिधकार  ५५०००/- 
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यशवंतराव च हाण मृती णालयास उपरो  पदांची आव यकता अस याने ित ा 
याद तील  उपल ध व रल  ५ उमेदवारांना आदेशा या तारखेपासून पुढे मुळ आदेशातील 
अंितम दनांक ०८/०९/२०२० पयत  ता पुर या/हंगामी व पात एक त मानधनावर 
नेमणुक देणेत आलेली आहे. सदर उमेदवारांना ती महा देणेत येणा-या एक त मानधन 
खचास काय र मा यता िमळणेकामी व  उ  नेमणुक आदेशा वये िनयु   केलेले 
उमेदवार व हत मुदतीत कामावर जू न झालेस कंवा जू झालेले उमेदवार मुदतीपुव  
सोडून गे यास अशा र  होणा-या  तसेच व रल जा हरातीनुसार पुरेशा माणात उमेदवार 
उपल ध न झा याने िश लक रा हले या उवर त र  जागी पुढ ल सहा म ह याकर ता 
Walk In Interview  ने नेमणुका करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२) कोरोना वषाणूचे संसगामुळे उ वत असले या आप कालीन प र थ तीचे अनुषंगाने 
महापािलका तरावरवै कय वभागामाफत उपाययोजना करणेत येत असून याकर ता 
वै कय अिधकार  व टाफ नस संवगातील अिधकार  व कमचा-यांची आव यकता 
भासणार आहे. स थ तीत उ वले या आप कालीन प र थ तीचा वचार करता न याने 
पदभरतीची या राब वणेस वलंब लागणार लागू शकतो.  यामुळे द.०३ जानेवार  
२०२० रोजी या मानधन भरती जा हरातीमधील उपल ध असणा-या गुणानु म याद मधुन 

एक त मानधनावर ता पुर या व पात वै कय अिधकार  (बीएएमएस) या संवगातील 
०७ पदे व टाफ नस या संवगातील २४ पदे अशी एकुण ३१ वाढ व पदे उपल ध क न 
घेऊन वै कय वभागांतगत असणा-या णालयांम ये यापूव  िन  त केले या अट , शत  
व मानधनावर नेमणेस व सदर या पदांना ावया या मानधनाचे अदायगीकर ता येणा-या 

य  खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३)  स या पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ाम ये कोरोना वषाण ु संसगाचा धोका  
िनमाण झाला असून, सदर आजाराचा ादुभव रोखणे तसेच कोरोना आजारास अटकाव 
करणेकामी मनपामाफत नवीन भोसर  णालयात कोरोना वॉडसाठ  तातड ने कमचार  
दैनं दन साफसफाई या कामकाजाकर ता लागणारे आव यक ते मनु यबळ ४५ कमचार  व 
४ सुपरवायझर उपल ध क न देणेकामी मे.बी. ह .जी. इं डया िल., यांना नवीन भोसर  

णालयातील तयार करणेत आले या कोरोना वॉडसाठ  तातड ने २५ कमचार  उपल ध 
क न दे यासाठ  थम आदेश दे यात येवून त ंतर मा. थायी सिमतीची स या 
वाय.सी.एम. णालयाकर ता यांचे समवेत कर यात आले या करारना यास अिधन 
राहून ४९ कमचा-यांकर ता कमान वेतन कायदयानुसार र. .१२,८८,६१४/-  (अ र  
र. .बारा लाख अ याऐंशी हजार सहाशे चौदा फ ) ित महा माणे(सव खचासह त) 
कोरोना वॉड सु  असेपयत येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .४)  कोरोना या अटकावसाठ  व कोरोना या साथीचा सामना कर यासाठ  मनपा या जजामाता 
णालय व अजमेरा येथील मनपा इमारती म ये 130 बेड चे कोरोना वाड तयार 

करणेकामी मे.कोठार  मेड कल यांचेकड ल ा  लघु म दर  ती नग  र. .9900/-  माणे 
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एकुण 130 hospital bed with mattersand I.V ROD सह  एकुण र. .12,87,000/-  (अ र  
र. .बारा लाख स याऐंशी हजार फ ) म ये थेट प दतीने खरेद  करणेस चे खचास 
मा यता व मे कोठार  मेड कल यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

वषय .५) कोरोना या अटकावसाठ  व कोरोना या साथीचा सामना कर यासाठ  मनपा या आरो य 
वभागासाठ  Mistblower SR 420 बनावट चे औषध फवारणी मिशन मे.गु द  ऍ ो 
एज सीज & स हसेस यांचेकड ल लघु म दर  ती नग  र. .33,417/-  माणे एकुण 24 

नग मिशनसाठ   एकुण र. .8,02,008/-  (अ र  र. .आठ लाख दोन हजार आठ फ ) 
म ये थेट प दतीने खरेद  करणेस चे खचास मा यता व मे गु द  ऍ ो एज सीज & 

स हसेस यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .६)  मनपा या वै कय वभागाने मागणी केलेनुसार कोरोना या संसगज य रोगाचा भारताम ये 

सार होत असुन कोरोना वषाणू या आजाराचा सार तसेच ितबंधासाठ  यावयाची 
काळजी व करावया या उपाय योजना याबाबत पंपर  िचंचवड मनपा ह तील 
नाग रकांम ये जनजागृती  / बोधन होणेकामी १०० शेकडा पो टस तातड ने छपाई क न 
घेणेकामी यापूव चे िन वदा मंजुर दरानुसार मे. वजय ंटर, आकुड  यांचेकडून िन वदा न 
मागवता, थेट प दतीने महारा  महानगरपािलका अिधिनयम, अनुसुची करण ५ (२)(२) 
छपाई क न घेणेकामी व सदर  पो टस छपाई करणेकामी हॊणारा खच एकूण 

र. .१,४४,५००/- (अ र  र. .एक लाख च वेचाळ स हजार पाचशे फ ) ला मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
                                                      

                                                                                                             
(उ हास बबनराव जगताप) 

 नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८, नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/४२८/२०२० 

दनांक – २०/०३/२०२० 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  

      ठेवणेत आलेली आहेत. 

 


