
1 
 

 

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

कायप का मांक – १८० 
(सभावृ ांत) 

 
दनांक – १५/०७/२०२०                        वेळ – द.ु ०२.३० वा. 
 
         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार 
दनांक १५/०७/२०२० रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सदर सभेत 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.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 
४. मा.पंकज द ा य भालेकर 
५. मा.कलाटे राहूल तानाजी 
६. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
७. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
८. मा.संतोष बबन कांबळे  
९. मा.अिभषेक गो वंद बारण े
१०. मा.बुड सुवणा वकास 
११. मा.फुगे िभमाबाई पोपट 
१२. 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 र  आयु  (३) तथा सह शहर अिभयंता ( व/या)ं, मा.सुभाष 
इंगळे – उप आयु ,  मा.उ हास जगतापü -  नगरसिचव, मा.कंुभोजकर – मु य लेखाप र क, 
मा.कोळंबे – लेखा व व  अिधकार  हे सभागृहात उप त राहून तसेच मा.पाट ल – शहर 
अिभयंता, मा.डॉ.रॉय – आरो य वै कय अिधकार , मा.भालकर, मा.तांबे – सह शहर अिभयंता, 
मा.िचतळे, मा.जोशी, मा.दुरगुडे, मा.बोदडे – सहा यक आयु , मा.गायकवाड – .मु य उ ान 
अिध क, मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.डॉ.साळवे – अित.आरो य 
वै कय अिधकार , मा.डॉ.वाबळे – अिध ता YCMH,  मा.खाबडे, मा.गलबले, मा.ओंभास,े 
मा.पुजार , मा.भोसले, मा.देशमुख – कायकार  अिभयंता, मा.बहुरे – शासन अिधकार  हे 
अिधकार  ह डओ कॉ फर संग ारे सहभागी झाल ेहोते. 
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---------- 
 

उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 
घेणेत आले - 
 

वषय .१३)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ णासाहेब मगर टे डयम मैदानाम ये  

             कोरोना (COVID -19) केअर सटर उभारणेक रता व ुत वषयक कामासाठ   

             मे.ए.ई.पी.िस टम सो युश स ा.िल. यांची स लागार नेमणूक करणेबाबत.  

वषय .१४)  ठराव .७१६० द.१७/०६/२०२० दु ती बाबत – मा.िभमाबाई फुग,े 
             मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव. 
वषय .१५)  ीम. ुितका बाग – मुंगी यांची Corporate Social Worker पद  िनयु  करणेबाबत.  

             –  मा.िभमाबाई फुग,े मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव. 
 

---------- 

ठराव मांक – ७२३७      वषय मांक – १ 
दनांक – १५/०७/२०२०      वभाग – इ े य, पाणीपुरवठा  

सुचक – मा.िभमाबाई फुग े      अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .ई ेका/पापु/०१/का व/२०५/२०२०, द.२९/०४/२०२० 

    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       सन २०१८-१९ साठ  “इ भागातील व वध टा यांव न पाणी पुरवठा कर यासाठ  मजुर 
पुर वणे (सन २०१८-१९)” या कामाचा आदेश ठेकेदार “मे.राजेश इं जिनअस एंड कंपनी.” यांना 
 दनांक २०/०९/२०१९ रोजी देणेत आला आहे. सदर कामाची मुदत १२ म हने हणजेच दनांक 
१९/०९/२०२० पयत आहे. सदर कामात मोशी, डुडुळगाव, च-होली, वडमुखवाड , मॅगझीन, दघी, 
बोपखेल, भोसर , सात दहा व गवळ माथा व पांजरपोळ टाक  इ. प रसराम ये पाणीपुरवठा वतरण 
यव था सुरळ त राहणेसाठ  हॉ ह ऑपरेशनसाठ  मजुर कमचार  पुर वणे या कामाचा समावेश 
आहे. 

                टेबल १ - अंदाजप क य र कम व तरतुद 

अ  सन पान  . अ.  
अंदाजप क य 
र कम पये 

तरतुद 
र कम 

पये 

१ २०१८-१९ १४० ४४ १४०००००० ७०००००० 

२ २०१९-२० मुळ अंदाज   १८०००००० ९०००००० 

३ २०१९-२० सुधार त ८६४ ११ १८०००००० १८०००००० 

४ २०२०-२१ मुळ अंदाज ८६४ ११ १८०००००० २००००० 

५ २०२०-२१ सुधार त ता वत   ३३०००००० १५२००००० 
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याकामास मा.महापािलका सभेची ठराव .१७७, द.२०/०४/२०१८ नुसार 
र. .१,०२,९१,९८२/- साठ  तां क मा यता घेणेत आली. मुळ शास कय मा यता 
र. .१,४०,००,०००/- एवढ  आहे. सदर कामास र. .१,०२,९१,९८२/- या खचास मा. थायी सिमती 
ठराव .५६६५  द.१८/०९/२०१९ मा यता घे यात आलेली आहे. स थितत सदर काम ९५% 

पूण झालेले आहे. अशाच कार या कामाची िन वदा या जानेवार  २०२० म ये राबवलेली 
असून पुढ ल कायवाह  चालू असताना या दर यान कोरोना वषाणू या (Covid-19) साथी या 
रोगामुळे संपूण भारत देशात Lockdown घो षत झा यामुळे व तां क अडचण अस यामुळे  पुढ ल 
िन वदा कायवाह  थांबलेली आहे. स थतीत चालू असले या वर उ लेख केले या भागात 
पाणीपुरवठा कर यासाठ  चालू काम सुधा रत कर याची आव यकता असून नवीन कामाची िन वदा 

या पूण होईपयत, सदर काम मुळ मुदतीत चालू ठेव यासाठ  या कामासाठ  सुधा रत खच 
र. .३,२९,१२,९०२/- इतक  येत आहे. तर  मुळ िन वदा र. .१,०२,९१,९८२/- + वाढ व र कम 
रपये २,२६,२०,९२०/- + रॉय ट  ची र कम पय े०/- तसेच मटेर अल टे ट ंग चाजस र कम 
पये ०/- असे एकुण र कम रपये ३,२९,१२,९०२/- पयत काम सुधार त करणेस तसेच 

िनयमानुसार वेळोवेळ  कामगार क याण वभाग यांचेकड ल प रप कानुसार िस  होणारे कमान 
वेतन दर यांचे नुसार वाढ/ घट अदा करणेस तसेच िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु 
व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागु अस यास भाववाढ 
फरकाची र कम अदा/ वसुल करणेस मा यता घेणे आव यक ठरते. यानुसार मूळ खचा या 
मा यतेची र. .१,०२,९१,९८२/- वजा जाता येणा-या वाढ व खच र. .२,२६,२०,९२०/-तसेच 
िनयमानुसार वेळोवेळ  कामगार क याण वभाग यांचेकड ल प रप कानुसार िस  होणारे कमान 
वेतन दर यांचे नुसार वाढ/ घट अदा करणेस तसेच िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागु अस यास भाववाढ 
फरकाची र कम अदा/ वसुल करणेचे टेबल १ व २ नुसारचे तावास मा. थायी सिमतीची 
खचास व सुधार त करारनामा करणेस मा यता घेणे आव यक आहे. 

टेबल २ - वाढ घट त ा 

अ  उपलेखािशष अथवा कामाचे नाव 
पान ./  

अन ु . 

सन २०२०-२१ 
चा मूळ अंदाज 

र. . 

वाढ 

करावयाची 
तरतूद र. . 

घट 

करावयाची 
तरतूद र. . 

सन २०२०-२१ साठ  

एकूण आव यक 

तरतूद र. . 

  १ 

लेखािशष - इ े ीय कायालय पाणीपुरवठा  
वभाग महसुली खच “इ भागातील व वधा 
टा यांव न पाणी पुरवठा कर यासाठ  मजुर 
पुर वणे. (सन २०१८-१९)” 

 

 

८६४/११ 

 

 

२००००० 

 

 

१५०००००० 

 

 

० 

 

 

१५२००००० 

२ 
“इ भागातील व वधा टा या व संपव न 

पाणी पुरवठा करणेकामी मजुर पुर वणे.” 
८६६/२९ १६०००००० ० १५०००००० १०००००० 

 एकूण  १६२००००० १५०००००० १५०००००० १६२००००० 
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तर  सदर कामासाठ  येणारा वाढ व खच र. .२,२६,२०,९२०/-(अ र  र. .दोन कोट  
स वीस लाख वीस हजार नऊशे वीस फ ) व तसेच िनयमानुसार वेळोवेळ  कामगार क याण 
वभाग यांचेकड ल प रप कानुसार िस  होणारे कमान वेतन दर यांचे नुसार वाढ/ घट अदा 
करणेस तसेच िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
अंतगत वाढ घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७२३८      वषय मांक – २ 

दनांक – १५/०७/२०२०      वभाग – झो.िन.प.ु थाप य   

सुचक – मा.अिभषेक बारणे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .झोिनपु/ था/जा/का व/३७१/२०२०,  

       द.२५/०६/२०२० 

   वषय – सन २०१९-२० मधील व यापुव या चालु असले या वकास कांमांची बले अदा  
              करणेबाबत. 

वषय .२ मागे घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७२३९      वषय मांक – ३ 

दनांक – १५/०७/२०२०      वभाग – आरो य   

सुचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.आरो य वै कय अिधकार  यांचे प  .आमुका/२/का व/११३/२०२०, द.२९/०६/२०२० 

   मा.आरो य वै कय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर -िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील दापोड  येथील मु लम दफनभुिमम ये 
ित दन ०३ काळजीवाहक पुर वणेकामी पंपर - िचंचवड मु लम वे फेअर ईदगाह व क तान 

किमट , नेह नगर या सं थेची िनयु  करणेत आली होती.  यांचे कामाची मुदत 
द.३१/१२/२०१९ रोजी संपु ात आली आहे.  यामुळे सदरचे कामासाठ  स थतीत कायरत 
सं थेस मुदतवाढ देणे आव यक आहे.  सदरचे कामाची मुदत संपु ात आ यान,े स थतीत 
कायरत सं था पंपर -िचंचवड मु लम वे फेअर ईदगाह ऍ ड क तान किमट , नेह नगर 

यांना कमान वेतन दराने ०३ काळजीवाहक ित दन पुर वणे या कामासाठ  माहे जानेवार  २०२० 
या ०१ म हना कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र. .७०,२४२/- (अ र  
र. .स र हजार दोनशे बेचाळ स फ ) अथवा शासन िनणयानुसार भ व यात कमान वेतन 

दराम ये वाढ झा यास यानुसार य  होणा-या खचास महारा  महापािलका अिधिनयम 
७३(क) नुसार मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ७२४०      वषय मांक – ४ 

दनांक – १५/०७/२०२०      वभाग – ह े य  

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

संदभ – मा. े य अिधकार  यांचेकड ल प  .ह ेका/ व/का व/१४२/२०२०, द.१७/०६/२०२० 

    मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

माहे माच २०२० म ये जगभरात कोरोना वषाणूचा सार झा याने लॉकडाऊन जाह र 
कर यात आले व संचारबंद  लागू कर यात आली. सन २०१९-२० म ये एकूण १३ कामांची बले 
अदा करणे लं बत होती. परंतु वर ल आप कालीन प र थीमुळे सदरची बले अदा करता आलेली 
नाह . पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह े य कायालय व ुत वभागांतगत सन २०१९-२० 
मधील व यापूव या चालू असले या वकास कामांची बले तावात नमुद माणे संबंिधतांस 
महारा  महापािलका अिधिनयमाचे कलम १०२ अ वये अदा करणसे मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ७२४१      वषय मांक – ५ 

दनांक – १५/०७/२०२०      वभाग – अ े य, व ुत  

सुचक – मा.झामाबाई बारण े     अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा. े य अिधकार  यांचेकड ल प  .अ ेकाय/२२०/२०२०, द.१६/०६/२०२० 

    मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागांतगत सन २०१९-२० मधील व 
यापूव या चालू असले या कामांची बल े संबंिधतांस माहे माच २०२० अखेर अदा करणे 

आव यक होते. माहे माच २०२० म ये जगभरात कोरोना वषाणूचा सार झा याने लॉकडाऊन 
जाह र कर यात आले व संचारबंद  लागू कर यात आली. सन २०१९-२० म ये अ े य 

कायालयांतगत एकूण ०३कामांची बले अदा करणे लं बत होती. परंतु वर ल आप कालीन 
प र थीमुळे सदरची बले अदा करता आलेली नाह . सबब सन २०१९-२० या आिथक वषातील 

र कमा या कामावर खच  न झालेन ेमागील वषातील र कमा िश लक आहेत. या िश लक र कमेतून 

अ े ीय कायालय व ुत वभागाकड ल एकूण ०३ कामांची बल ेअदा करणेकामी र. .१२,३०,२६८/-

(अ र  र. . बारा लाख तीस हजार दोनश ेअडुस  फ ) ची आव यकता आहे.  सोबत कामिनहाय याद  

जोडणेत आली आहे. खालील त यात नमूद केलेनुसार लेखा वभागाकडे उपल ध असले या मागील 

वषा या िश लक/अखिचत र कमेतुन सदर बले अदा करणेकामी महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 

१०२ नुसार सदर र कम अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
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अ. . लेखािशष 
पानांक व 
अ. . कामाचे नाव 

2019-20 चा 
सुधार त 
तरतूद 

दनांक 

31/03/2020 पयत 
झालेला खच 

दनांक 31/03/2020 

अखेर अदा न करता 
आले या देयकाची 

र कम 

१ 
करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

789/58 

अ े य कायालयांतगत िनगड  
ािधकरण उप वभागामिधल से. . 

26, 27 व 28 येथील व वध उ ानात 
कारंजे व धबधबे यांचे चालन व 
देखभाल दु ती करणे (1918-19) 

800000 0 3,97,207/- 

२ 

करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

789/60 

अ े य कायालयांतगत िनगड  
ािधकरण उप वभागामिधल भाग 
. 14 येथील व वध उ ानात कारंजे 

व धबधबे यांचे चालन व देखभाल 
दु ती करण े(1918-19) 

800000 0 6,18,167/- 

३ 

करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

789/63 

अ े य कायालयांतगत आकुड  
एमआयड सी उप वभागातील व वध 
उ ानात कारंजे व धबधबे यांचे 
चालन व देखभाल दु ती करणे 
(1918-19) 

400000 0 2,14,894/- 

     एकूण 1230268/- 

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

 ठराव मांक – ७२४२      वषय मांक – ६ 

दनांक – १५/०७/२०२०      वभाग – म यवत  भांडार  

सुचक – मा. संतोष कांबळे      अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुग े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .मभां/१५/का व/२८५/२०२०, द.०४/०७/२०२० 

    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       भारतीय साथरोग अिधिनयम 1897, आप ी यव थापन कायदा 2005, महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम 63(6) व कलम 67(3)(क) नुसार कोरोना वषाणूचा(COVID 19) ादुभाव 
रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  व वध ठकाणी देखरेखीखाली असणा-या 
(Institutional Quarantine) व Covid Care Center येथील ण तसेच य ं ना व मनपा व 
शासनाने िनयु  केलेले कमचार  यांना गरजेनुसार जेवण व ना ा उपल ध क न देणेकामी 
र. .250/- ित दन ित य  (अ र  र. .दोनशे प नास फ ) या माणे द.25/03/2020 ते 
द.15/06/2020 अखेर मे.टॅब कचन यांना अदा करणेत आले या पये 25,41,543/- चे खचास 
काय र मा यता व मे.टॅब कचन, बाणेर रोड, पुणे 45 यांचेबरोबर काय र करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ७२४३      वषय मांक – ७ 

दनांक – १५/०७/२०२०      वभाग – क े य   

सुचक – मा.िभमाबाई फुग े      अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ –मा. े य अिधकार  यांचेकड ल प  .क ेका/आ/१५/का व/२७९/२०२०, द.०६/०७/२०२० 

   मा. े य अिधकार  याचंी िशफारस वचारात घेवून –  

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क े ीय काय े ातील औ णक धु रकरणासाठ  डझेलवर 

चालणारे दोन तीन चाक  र ा टे पो (तीन र ा टे पो) वाहनचालकासह भाडयान े पुर वणेकामी 
मा.अित.आयु  यांचेकड ल दनांक २५/०२/२०२० चा मा य ता वय े द.२४/०२/२०२० ते 

द.२३/०५/२०२० अखेर ०३ म हन ेकालावधीकर ता मे.अथव वयंमरोजगार औ ागीक सेवा. सहकार  

सं था.मया. यांना क े ीय कायालयाचे काय़ े ात औ णक  धुर करण करण ेया कामाकाजाकर ता ित 

दन ित र ा टे पो र. .५३९/- या दरा माणे काम क न घेणेस मा यता देणेत आलेली आहे. मा. थायी 
सिमित ठराव .७००८ दनांक ०८/०५/२०२० अ वय े य  येणा-या खचास मा यता देणेत आली 
आहे. मे.अथव वयंमरोजगार औ ागीक सेवा.सहकार  सं था. मया. यांना आदेश . क /े 
आ१५/का व/२६२/२०२० द.२५/०६/२०२० अ वय े द.२४.०२.२०२०  ते  द.२३.०५.२०२० या 
कालावधीसाठ  आदेश देणेत आला असुन या माणे कामकाज क न घेणेत आलेल ेआहे. तथापी को वड-

19  ादुभाव अस याने क- े ीय कायालयामाफत औ णक  धुर करण कामाकर ता न वन िन वदा 
कायवाह  पुण होणेस काह  कालावधी लागणार अस यान ेव कामाची तातड  व िनकड ल ात घेता पुढ ल 

कालावधीसाठ  म.ेअथव वयंमरोजगार औ ािगक सेवा.सहकार  सं था. यांना दनांक २४.०५.२०२० 

पासुन  तीन म हने अथवा न वन िन वदा अंितम होईपयत  मुदतवाढ देणे आव यक आहे. मे.अथव 

वयंमरोजगार औ ागीक सेवा.सहकार  सं था. मया. या  सं थेकडुन क े ीय कायालयाचे काय़ े ात 

औ णक  धुर करण कर यासाठ  वॅन फॉग मिशन ठेवुन कामकाज कर यासाठ  आव यक डझेलवर 

चालणारे तीन चाक  र ा टे पो (तीन र ा टे पो) वाहन चालकासह भा यान े घेण े कर ता या 
कामाकाजाकर ता वाहन ेउपल ध क न घेवून या उपल ध तीन वाहनां या वाढ व खचास  साधारण तीन 

म ह याकर ता ित दवस ित वाहन र.र १२१६/- माणे १ वाहनाचे २६ दवसाचा खच र. .१४,०१४/-  

तीन वाहनाचे र. .४२,०४२/- माण ेतीन मह यासाठ  येणा-या खच  र. .१,२६,१२६/- (अ र  र. .एक 

लाख स वीस हजार एकश ेस वीस फ ) अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबात मा. े य 
अिधकार  यांची मागणी असली तर , तुत कामासाठ  र. .१,२६,१२६/- (अ र  र. .एक लाख 
स वीस हजार एकशे स वीस फ ) इत या खचास मा यता देणेत येत आहे. यापुढे खच 
झा यास मा यतेसाठ  वतं  ताव मा. थायी सिमतीपुढे सादर करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक – ७२४४      वषय मांक – ८ 

दनांक – १५/०७/२०२०      वभाग – फ े य   

सुचक – मा.अिभषेक बारणे      अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े

संदभ –मा. े य अिधकार  यांचेकड ल प  .फ ेका/आ/२/का व/२१५/२०२०, द.०२/०७/२०२० 

   मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका फ ेञीय कायालयाचे काय ेञातील कोरोनाचा ादु भाव 
वाढ याने सोड यम हायपो लोराईड औषधाची व  बॅ टोडे सची हे जंतुनाशक वाप न  फवारणी 
करणे आव यक आहे. महष  वा मक  वंय रोजगार सेवा सहकार  सं था यांना औषध फवारणी 
कर ता यापुव  पुर वणेत आले या वाहना या दरानेच  को वड -१९ कोरोना वायरसचा ादु भाव कमी 
होईपयत अथवा पुढ ल ६ म ह याकर ता यापैक  जो कमी कालावधी असेल या कालावधी कर ता 
दवसभरासाठ   एक न याने वाहन पुर वणेस या कामासाठ  खच अंदाजे र. .८,१०,९००/- (अ र  
र. .आठ लाख दहा हजार नऊशे फ ) येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७२४५      वषय मांक – ९ 

दनांक – १५/०७/२०२०      वभाग – आप ी यव थापन   

सुचक – मा.सुवणा बुड      अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .आप य/१/का व/४७०/२०२०, द.०८/०७/२०२० 

    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

        पुर, भुकंप, वादळ, आपघात त थती व इतर नैसिगक आप ी या काळात नाग रकांना 
तातड ने मदत करणेकामी पंपर  िचचंवड महानगरपािलका आ थापनेवर आप ी यव थापन 
वभाग थापन करणेत आलेला आहे. आप कािलन प र थीती म ये आप ी यव थापन 
वभागाचे कामकाजकर ता आप ी यव थापन अिधकार  या पदावर ी.ओम काश ब हवाल यांची 
र. .४०,०००/- फ  चे एक त मानधनावर आदेश .आप. य/०१/का व/१७/२०२० 
द.१६/०१/२०२० अ वये ०६ म हन ेकालावधीकर ता मुदतवाढ ारे नेमणूक करणेत आलेली आहे. 
सदरची मुदत दनांक १५/०७/२०२० रोजी संपु ात येत आहे. कोवीद -१९ आजाराचा वाढता ादूभाव 
व पाऊस काळामधील अितवृ ी यामुळे उ वणार  पूर थती व नैसिगक आप ीचा वचार करता, तसेच 

पुरिनयं ण आराखडा २०२० चे कामकाजाचे आव यकता वचारात घेता तसेच आप ी यव थापन 

मनपाची वैधािनक जबाबदार  अस यामुळे ी.ओम काश ब हवाल यांना १ दवस सेवा खंड त क न 

द.१७/०७/२०२० पासून पूढ ल ०६ म हन ेकालावधीकर ता मुदतवाढ देण ेआव यक आहे. ी.ओम काश 

ब हवाल, आप ी यव थापन अिधकार  यांना मुदत संपु ात येत असलेचे दवसानंतर 1 दवस सेवा 
खंड त क न पूढ ल ०६ म हन ेकालावधीकर ता मुदतवाढ व या कामी येणारा य  खच र कम पय े

२,४०,०००/- फ  ( ितमहा ४०,०००/- माणे ६ म हने) चे खचास मा. थायी सिमतीची मा यता घेण े

आव यक आहे. सबब, ी.ओम काश ब हवाल, आप ी यव थापन अिधकार , यांना मुदत संपु ात येत 
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असलेचे दवसानंतर 1 दवस सेवा खंड त क न पूढ ल ०६ म हने कालावधीकर ता मुदतवाढ व या कामी 
येणा-या य  खच र. .२,४०,०००/- (अ र  र. .दोन लाख चाळ स हजार फ ) ( ितमहा 
४०,०००/- माणे ६ म हने) चे खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७२४६      वषय मांक – १० 

दनांक – १५/०७/२०२०      वभाग – मा हती व तं ान   

सुचक – मा.झामाबाई बारण े     अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .मातं व/१२/का व/१९३/२०२०, द.२४/०६/२०२० 

    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       महानगरपािलके या व वध कोवीड केअर सटरला िन वदा सूचना मांक १०/२०१९-२० चे 
मंजूर दरानुसार तातड ची बाब हणून थेट प दतीने ४ एम.बी.पी.एस. इंटरनेट िलझ लाईन ित 
कने शनसाठ  ित ितमाह  र. .१७,७५०/- (अ र  र. .सतरा हजार सातशे प नास फ ) 
अिधक जी.एस.ट . या माणे य ात कने शन सं येनुसार येणा-या खचास िन वदा न माग वता 
थेट प दतीने करणेस व या अनुशंगान ेयेणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

 ठराव मांक – ७२४७      वषय मांक – ११ 
दनांक – १५/०७/२०२०      वभाग – मु य लेखा प र ण   

सुचक – मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचेकड ल प  .मुलेप/६/का व/६०/२०२०, द.१०/०७/२०२० 

    मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे –  

       महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखा प र ण 
वभागाकड ल माहे जून २०२० अखेर संपणारा मािसक गोषवारा मा.मु य लेखा पर क यांनी 
.मुलेप/६/का व/६०/२०२०, द.१०/०७/२०२० अ वये पाठ वले या अहवालाचे अवलोकन करणते 

येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७२४८      वषय मांक – १२ 

दनांक – १५/०७/२०२०      वभाग – मु य लेखा प र ण   

सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुग े

संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचेकड ल प  .मुलेप/६/का व/५९/२०२०, द.१०/०७/२०२० 

    मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे –  

       महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वय े लेखाप र ण वभागातील 
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द.२९.०६.२०२०  ते  द.०५.०७.२०२०  अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/५९/२०२०, द.१०/०७/२०२० अ वय े पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 

 
 
ठराव मांक – ७२४९      वषय मांक – १३ 

दनांक – १५/०७/२०२०      वभाग – क े य, व ुत  

सुचक – मा.िभमाबाई फुग े      अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .क ेका/ व/आ/८०१/२०२०, द.१५/०७/२०२० 

    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क- े य कायालया या काय े ातील नेह नगर 
येथील आ णासाहेब मगर टेड यम मधील सुमारे५.१५ एकर एव या े फळा या केट 
टेड यम या जागेवर “कोरोना” (COVID-19) णां या उपचारासाठ  ता पुर या व पाचे सुमारे 

२००० बेडचे णालय उभारणे बाबत मा.आयु  सो. यांनी सुचना दले या आहेत. यास 
अनुस न या जागेवर “कोरोना” (COVID-19) केअर सटर उभारणे साठ  व ुतीकरण करणे, 
रो ह संच बस वण,े जिन संच बस वण,े अ नी ितबंधक यं णा, पा याचे पंप तसेच वॉटर हटर, 

वॉटर यु रफ़ायर, अंतगत CCTV यं णा बस वण ेआव यक आहे तसेच इतर आव यक कामे 
करावी लागणार आहेत. सदर कामे करणेकामी या कामांचे िनयोजन, संक प िच ,े क प 
आराखडे, पुवगणनप क, िन वदा संच तयार करणे इ. िन वदा पुव काम ेकरणेकर ता कामासाठ  
स लागार यांची नेमणुक करणे आव यक आहे. “कोरोना” (COVID-19) या रोगा व द या 
लढाईम ये योगदान देणे या ीकेनातून सदर कामासाठ  आव यक िन वदा पुव कामे फ  
र कम .१/- एवढा मोबदला घेऊन करणेस तयार असलेबाबतचे प  मे.एम.इ.पी. िस ट म 
सोलुश स ा. िल. यांनी द.१५ जुल,ै२०२० रोजी मनपास दलेले आहे. सबब, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या आ णासाहेब मगर टे डयम मैदानाम ये “कोरोना” (COVID-19) केअर सटर 
उभारणे व अनुषंिगक कामे करणेकामा या िन वदा पुव कामासाठ  मे.एम.इ.पी.िस ट म सोलुश स 
ा. िल. यांची स लागार हणून नेमणूक करणेस तसेच सदरचे कामापोट  एकूण र कम .१/- 

(अ र  र कम .एक फ ) एवढ  फ  सव करांस हत अदा करणसे मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७२५०      वषय मांक – १४ 

दनांक – १५/०७/२०२०        

सुचक – मा.िभमाबाई फुग े      अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ – मा.िभमाबाई फुग,े मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव –  

       ठराव .७१६० द. १७/०६/२०२० म ये अ. .१ व अ. .५ या कामाक रता ३ म हने 
अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण होईपयत यापैक  जे आधी होईल या कालावधीपयत 
मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहे. सदर कामाक रता ३ म हने ऐवजी ६ म हने मुदतवाढ 
अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण होईपयत यापैक  जे आधी होईल तोपयत मुदतवाढ देणेत 
येत आहे अशी दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – ७२५१      वषय मांक – १५ 

दनांक – १५/०७/२०२०        

सुचक – मा.िभमाबाई फुग े      अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ – मा.िभमाबाई फुग,े मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव –  

       भारत सरकार सी.एस.आर. (Corporate Social Responsibility) उप मा ारे व वध कंपनी 
अथवा मो या अ थापना यांनी यां या काय े ा या ठकाणी सी.एस.आर. Activity ारे व वध 
कार या नागर  सेवा सु वधा उपल ध क न दे याबाबत राजप  यापुव च िस द केलेले आहे. 

सदर Activity पंपर  िचंचवड महानगरपािलका प रसराम ये राब वणेसाठ  सी.एस.आर. अंतगत 
नागर  सेवा उपल ध करावयाची कायवाह  करणेकामी पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये 
सी.एस.आर.क  थापन कर यात आलेला आहे. सी.एस.आर. Activity अंतगत महापािलकेचे 
कामकाज आणखी सुलभ भावी व जलद होणेकामी महापािलके क रता सी.एस.आर. स लागार 
िनयु  करणेकामी कायवाह  करणकेामी ीम. िृतका बाग – मुंगी Corporate Social Worker 
यांना  CSR े ाम े ५ वष ९ म हने इतका अनुभव असुन यांनी यापुव  ेह फाऊंडेशन 
या ठकाणी काम केलेले असुन स थतीत या संपक फाऊंडेशन या ठकाणी कायरत आहेत तसेच 
यांनी टाटा मोटस, माय ोलाईस, गोदरेज, ई.सी.एस. व रेडलाईन कं ोल या ठकाणी CSR 

Events यश वी र या पुण केलेले असून यांना म.ेटाटा मोटस यां या कडून े हर  अवाड आ ण 
एकिन  युवा मंच पुणे यां या कडून शौयवीर पुर कार दान करणेत आलेले आहे. तर  
ीम. ृ ितका बाग – मुंगी Corporate Social Worker यांची िनयु  आपले महापािलकेत के यास 

सी.एस.आर. Activity म ये मोलाचे योगदान िमळेल अशी आशा आहे. तसेच यांना 
महापािलकेमाफत दर महा र. .४०,०००/- (अ र  र. .चाळ स हजार फ ) इत या मानधनावर 
सहा म हने कालावधीसाठ  सी.एस.आर. क ाम ये िनयु  कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच यांना महापािलकेमाफत देणेत येणा-या मानधन महापािलके या मा हती व तं ान 
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वभागाकड ल िसट  ा सफोमशन ऑ फस या लेखािशषाखाली खच करणेत येईल तर  
ीम. ृ ितका बाग – मुंगी Corporate Social Worker यांची सी.एस.आर. Activity सुलभ, भावी 

व जलद रतीने हो याक रता िनयु  करणेस मा यता देणेत येत आहे.    
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

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

          (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/६६४/२०२० 
दनांक – १५/०७/२०२० 
 

                                                          
                                                (उ हास बबनराव जगताप)                                

        नगरसिचव   
                                 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                 पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाहसाठ . 
 
 
 
 


