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

कायप का मांक – १८७ 
(सभावृ ांत) 

 

दनांक – ०२/०९/२०२०                        वेळ – द.ु ०२.३० वा. 
 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार 
दनांक ०२/०९/२०२० 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 सभागृहात उप थत होते. तसेच काह  स मा. सद य ह ड ओ कॉ फर संग ारे 
सहभागी झाले होते. 
 

१. मा.लांडगे राज  कसनराव 
२. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

 
       या िशवाय मा.इंदलकर - नगरसिचव हे अिधकार  सभागृहात उप थत राहून तर 
मा.संतोष पाट ल – अित र  आयु  (१), मा.कंुभोजकर - मु य लेखाप र क, मा.िनकम – सह 
शहर अिभयंता हे अिधकार  ह ड ओ कॉ फर संग ारे सहभागी झाले होते.  

---------- 
 

 
     सभा कामकाज सु  करतेवेळ  आव यक गणसं या सभागृहात उप थत          
नसलेने उप थत स मा.सद यांनी सदरची सभा बुधवार दनांक ०९/०९/२०२० रोजी दुपार  
२.१५ वाजेपयत तहकूब करणेत येत आहे.  

 
 

                                                     ( चं कांत इंदलकर ) 
                 नगरसिचव 

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

कायप का मांक – १८७ 
( दनांक ०२/०९/२०२० द.ु२.३० वा. ची तहकूब सभा ) 

 
दनांक – ०९/०९/२०२०                             वेळ – द.ु ०२.१५ वा. 

 
 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची द.०२/०९/२०२० द.ु२.३० 
वा. ची तहकूब सभा बुधवार द.०९/०९/२०२० रोजी द.ु०२.१५ वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सदर 
सभेत खालील माणे स मा.सद य सभागृहात उप थत होते. तसेच काह  स मा.सद य 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 राहुल 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.फुगे िभमाबाई पोपट 
११. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े
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.आयु (३), मा.इंदलकर-नगरसिचव, मा.इंगळे – उप आयु , मा.डॉ.रॉय 
– आरो य वै क य अिधकार , मा.िनकम, मा.सवणे, मा.तांबे – सह शहर अिभयंता,  मा.िचतळे, 
मा.लोणकर, मा.बोदडे, मा.खोत – सहा यक आयु , मा.डॉ.साळवे – अित.आरो य वै क य 
अिधकार , मा.डॉ.वाबळे – अिध ाता YCMH, मा.गलबले, मा.घोडे, मा.ग टूवार, मा.वाघुंडे, मा.काळे 
– कायकार  अिभयंता, मा.गोफणे– आरो य अिधकार , मा.माने – लेखािधकार  PMPML हे अिधकार  
सभागृहात उप थत राहून तसेच मा.कंुभोजकर – मु य लेखाप र क, मा.कोळंबे–मु य लेखा व व  
अिधकार , मा.जोशी, मा.दुरगुडे-सहा यक आयु , मा.ओंभासे, मा.भोसले, मा.मोरे, मा.देशमुख, 
मा.टकले, मा.धुमाळ– यकार  अिभयंता हे अिधकार  ह ड ओ कॉ फर संग ारे सहभागी झाले होते.  
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ठराव मांक – ७३९६      वषय मांक – ०१ 
दनांक – ०९/०९/२०२०      वभाग – पयावरण अिभयां क   
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.अिभषेक बारण े

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पअक/१/का व/८४/२०२०, द.१७/०८/२०२० 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV4/4-2019-20 अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेसाठ  पुढ ल पाच वषासाठ  पयावरण स थती अहवाल तयार करणेसाठ  अनुभवी 
एज सीजची नेमणुक करणेकामी मे. काय लॅब अनायट कल लॉबरोटर  यांचेकडुन िन वदा 
र. .५०,८०,०००/- वर िन वदा दर ा  झाले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदारांकडून 
र. .५०,८०,०००/-पे ा -१६.२५% कमी दराने हणजेच र. .४२,५४,५००/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख 
चोप न हजार पाचशे फ ) पयत काम क न घेणेस व िनयमानुसार िन वदा अट  माण े यावर ल 
व तु व सेवा कर वेगळा अदा करणेसतसेच िन वदा अट  नुसार भाववाढ कलम लागु 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 
यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७३९७      वषय मांक – ०२ 

दनांक – ०९/०९/२०२०      वभाग – क मु यालय, थाप य  

सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.आरती च ध े

संदभ –  मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/२८९/२०२०, द.१९/०८/२०२० 

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .67/6/2019-20 अ वये भाग .६ म ये सेवा 
वा ह यांसाठ  खोदले या चरांचे खड करण व बी.बी.एम. करणेकामी मे.ब हरट दस 
िन.र. .30,44,490/- (अ र  र. .तीस लाख च वेचाळ स हजार चारशे न वद फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,25,126/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,25,126/- पे ा 25.52% कमी हणजेच र. .21,78,634/- + 
रॉय ट  चाजस र. .70,854/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .48,510/- = एकुण र. .22,97,998/- 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 – ७३९८      वषय मांक – ०३ 

दनांक – ०९/०९/२०२०      वभाग – क े य  

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

संदभ –  मा.अित.आयु (२) यांचे प  .क ेका/आ/१५/का व/३६६/२०२०, द.२०/०८/२०२० 

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

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन वदा नोट स .1/2019-2020 क े ीय 
काय े ातील (क े ीय कायालयाचे काय़ े ात औ णक  धुर करण कर यासाठ  वॅन फॉग मिशन 
ठेवुन कामकाज कर यासाठ   आव यक डझेलवर चालणारे तीनचाक  र ाटे पो (चार र ा टे पो) 
वाहनचालकासह भा याने घेणेकामी मे.महाल मी एं टर ायजेस  या ठेकेदाराची िन वदा  अंदाजपञ कय 
दरापे ा -9.80% ट के कमी दराची वकृत करणेत आली असून चार वाहनां या दोन वषाकर ता 
येणा-या खच  र. .31,51,714/- (अ र  र. .एकतीस लाख ए काव न हजार सातशे चौदा फ ) अथवा 

य  येणा-या खचास मा यता देणते येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – ७३९९      वषय मांक – ०४ 

दनांक – ०९/०९/२०२०      वभाग – ड े य, व ुत  

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

संदभ –  मा.महापालुका आयु  यांच ेप  .ड े/ व/वाकड/१८१/२०२०, द.१८/०८/२०२० 

       मा.महापालुका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय व ुत वभागांतगत सन २०१९-२० मधील व 
यापूव या चाल ूअसले या करकोळ देखभाल दु ती व व वध वकास कामांची बले माहे माच 

२०२० म ये जगभरात कोरोना वषाणूचा सार झा याने लॉकडाऊन जाह र कर यात आले व 
संचारबंद  लाग ूकर यात आली. सन २०१९-२० म ये एकूण २० कामांची बले अदा करणे लं बत 
होती. परंतु वर ल आप कालीन प र थीमुळे सदरची बले अदा करता आलेली नाह . तर  तावात 
नमूद माणे सदरची बले संबंिधतांस अदा करण ेआव यक असलेने यास महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम १०२ अ वये मा यता देणते येत आहे.  
 

अ. . वभागाचे नाव कामांची सं या अदा करावयाची र. . 
१ ड े ीय व ुत वभाग १७ ४१,५९,४१३/- 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ७४००      वषय मांक – ०५ 

दनांक – ०९/०९/२०२०      वभाग – झो.िन.प.ु, थाप य  

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

संदभ –  मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .झोिनप/ु था/िन/का व/५७३/२०२०, द.२०/०८/२०२० 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/१६-२०१९-२० मधील अ. .०६ अ वये 
रामनगर झोपडप ट  िचंचवड येथे थाप य वषयक व वध वकास कामे कऱणेकामी मे.जे.पी.इ ा. 
िन.र. .३३,७१,८८९/- (अ र  र. .तेहतीस लाख एकाह र हजार आठशे एकोन वद फ ) मधून 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळुन र. .३३,२६,९९९/- वर िन वदा माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .३३,२६,९९९/- पे ा २५.८१% कमी हणजेच 

र. .२४,६८,३०१/- + रॉय ट  चाजस र. .२,९४०/- मटेर यल टे ट ंग चाजस र. .४१,९५०/- = एकुण 
र. .२५,१३,१९१/- 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 कलमानसुार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 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 कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे.     

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

ठराव मांक – ७४०१      वषय मांक – ०६ 

दनांक – ०९/०९/२०२०      वभाग – झो.िन.प.ु, थाप य  

सुचक – मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक – मा.आरती च ध े

संदभ –  मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .झोिनप/ु था/िन/का व/५७४/२०२०, द.२०/०८/२०२० 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/१६-२०१९-२० मधील अ. .०७ अ वये 
व ानगर झोपडप ट  िचंचवड येथे थाप य वषयक व वध वकास कामे कऱणेकामी मे.जे.पी.इ ा. 
िन.र. .२५,३८,०९०/- (अ र  र. .पंचवीस लाख अडतीस हजार न वद फ ) मधून रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळुन र. .२४,९३,२००/- वर िन वदा माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .२४,९३,२००/- पे ा २५.७१% कमी हणजेच र. .१८,५२,१९८/- 
+ रॉय ट  चाजस र. .२९४०/- मटेर यल टे ट ंग चाजस र. .४१,९५०/-=एकुण र. .१८,९७,०८८/- 
पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल व तु व 
सेवा कर अदा कऱणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमामुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 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 कामाचा 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे.     
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७४०२      वषय मांक – ०७ 

दनांक – ०९/०९/२०२०      वभाग – झो.िन.प.ु, थाप य  

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

संदभ –  मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .झोिनप/ु था/िन/का व/५७५/२०२०, द.२०/०८/२०२० 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/१६-२०१९-२० मधील अ. .१४ अ वये 
लांडेवाड  झोपडप ट  येथे समाजभवनाचे बांधकाम करणे व तसेच थाप य वषयक व वध वकास 
कामे कऱणेकामी मे.अ या ए टर ायजेस िन.र. .३४,०९,३९६/- (अ र  र. .चौतीस लाख नऊ हजार 
तीनशे शहा नव फ ) मधून रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळुन र. .३३,३७,५४३/- वर 
िन वदा माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .३३,३७,५४३/- पे ा 
२५.७२% कमी हणजेच र. .२४,७९,१२७/-+रॉय ट  चाजस र. .२१,९०३/- मटेर यल टे ट ंग चाजस 
र. .४९,९५०/-=एकुण र. .२५,५०,९८०/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा कऱणेस तसेच िन वदा अट  नुसार भाववाढ 
कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमामुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे.     

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

ठराव मांक – ७४०३      वषय मांक – ०८ 

दनांक – ०९/०९/२०२०      वभाग – फ े य, आरो य  

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

संदभ –  मा. े य अिधकार  यांच ेप  .फ ेका/आ/२/का व/२५३/२०२०, द.१९/०८/२०२० 

       मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

              फ े ीय कायालयअंतगत औ णक धुर करण कर यासाठ  झेन फॉग व वँन फॉग मिशन 
ठेवुन कामकाज कर यासाठ  आव यक डझेल इंधनावर चालणारे (दोन) र ा टे पो भा याने वाहन 
चालका सह मे.अथव वयंरोजगार औ ोगीक सेवा सह सं था यांना द.१/१/२०२० ते 
द.३१/०५/२०२० अखेर ित दन ती र ा टे पो र. .५४१.५० माणे अपे ीत खच 
र. .१,५०,०००/- (अ र  र. .एक लाख प नास हजार फ ) खचास मा यता देणते येत आहे.     

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७४०४      वषय मांक – ०९ 

दनांक – ०९/०९/२०२०      वभाग – ह े य, शासन 

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

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ह ेका/ शा/६/का व/१०६/२०२०, द.१२/०८/२०२० 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे ह े ीय कायालयाचे अंतगत शासन वभागाचे 
अंदाजप काम ये सन २०२०-२१ मधील “वाहन इंधन” (अिधकार ) या लेखाशीषवर र. .१,००,०००/-
तरतूद करणेत आली आहे. द.६/७/२०२० अखेर र. .६५,०००/- इतका खच झालेला आहे. पुढ ल 
नऊ म ह या क रता र. .२,५०,०००/- खच अपे त आहे. तर  खालील त यात नमूद केले माणे 
विगकरण करणेस मा यता देणते येत आहे.  

अ. . लेखाशीष 
सन २०२०-२१ 
ची तरतूद. 

वाढ करावयाची 
तरतूद. 

घट करावयाची 
तरतूद 

एकूण आव यक 
तरतूद 

१) 

 
 वाहन इंधन (अिधकार ) १,००,०००/- २,५०,०००/- -- ३,५०,०००/- 

२)  सावजिनक वाचनालय वृ प े बल   १०,००,०००/- -- २,५०,०००/- ७,५०,०००/- 

  एकूण ११,००,०००/- २,५०,०००/- २,५०,०००/- ११,००,००० /- 
 

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

ठराव मांक – ७४०५      वषय मांक – १० 

दनांक – ०९/०९/२०२०      वभाग – शासन 

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

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शासन/९अ/का व/१८३/२०२०, द.२०/०८/२०२० 

       मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेऊन –  

१)     ी.उ दव गणपती मदने, सहा.मंडलािधकार  यांची सेवािनवृती पुव ची वॆतनवाढ 
भ व यातील वेतनवाढ वर प रणाम क न थिगत करणेत येवुन चोर  झालेली म.न.पा नुकसानीची 
र कम २०% माण े२,८०,१७०/-वसुल करणेची शा ती कारवाई करणेत आलेली आहे. 

२)     ी.भाऊ सोनु गायकवाड, उपलेखापाल यांची १ वेतनवाढ भ व यातील वेतनवाढ वर 
प रणाम न करता थिगत करणेस व म.न.पा नुकसानीची २०% माण े र. .८०,१७०/- वसुल 
करणेची शा ती कारवाई करणेत आलेली आहे. 

३)     ीम.सुिनता संतोष वाईकर, िल पक यां या दोन वेतनवाढ  भ व यातील वेतनवाढ वर 
प रणाम क न थिगत करणेस व म.न.पा नुकसानीची २०% माण े माणे  र. .८०,१७०/- वसुल 
करणेची शा ती कारवाई करणेत आलेली आहे. 
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४)   ी.मह  अंकुश गायकवाड, िल पक यांची एक वेतनवाढ भ व यातील वेतनवाढ वर 
प रणाम क न थिगत करणेस व म.न.पा नुकसानीची ५% माणे माण े र. .२०,०४३/- वसुल 
करणेची शा ती कारवाई करणेत आलेली आहे. 

५)    ी.तुकाराम बाबुराव सणस, रखवालदार यां या दोन वेतनवाढ  भ व यातील 
वेतनवाढ वर प रणाम क न थिगत करणेस व म.न.पा नुकसानीची ३५% माणे माण े 

र. .१,४०,२९९/- वसुल करणेची शा ती कारवाई करणेत आलेली आहे. 
                      करणी भोसर  पोलीस टेशन येथे द.२६/०३/२००९ रोजी त ार दाखल कर यात 
आलेली आहे. करणी कामकाजात िन काळजीपणा करणारे ी.तुकराम बाबुराव सणस, रखवालदार, 

यांना व अ य इतरांना द.२६/०३/२००९ चे आदेशाने सेवािनलं बत कर यात आले होते. तसेच 
यांची खातेिनहाय चौकशी सु  करणेत आलेली होती. यानुसार ा  चौकशी अहवालातील शाबीत 

दोषारोपांनुसार वर ल माणे अपचार  यांचे जबाबदार  नुसार व ट केवार  माणे म.न.पा.चे आिथक 
नुकसानीची र कम संबंिधतांकडून वसुलात क न भ व यातील वेतनवाढ वर प रणाम क न वेतनवाढ 
थिगतीची शा ती कारवाई करणते आलेली आहे. ी.सणस यां या जबाबानुसार ६.४० वाजता 

शेजार या बँके या रखवालदाराने भोसर  करसंकलन वभागीय कायालयाचे शटस उघडे अस याचा 
दूर वनी यांना केला होता. व ी.सणस हे सकाळ  सहा पयत युट वर होते. यानंतर ते घर  गेले, 

याचा अथ ६.०५ ते ६.३० या २० ते २५ िमनीटाचे कालावधीत चोर  झाली असे ी.सणस यांचे 
हणणे आहे. तथा प, एव या कमी कालावधीतत मेनगेटची दोन कुलुपे तोडणे/ मु य शटरचे कड  –

कोयंडे कापण,े कुलपे तोडणे प ह या मज यावर ल शटरची दोन कुलुपे तोडणे कायालया या मु य 
लाकड  कुलुप तोडण,े कॅिशयर केबीन मधील कपाट फोडणे एव या घटना २० ते २५ िमिनटाचे 
कालावधीत होणे श य वाटत नाह . याव न चोर  ह  रा ीच झाली असून ी.सणस हे युट चे 
ठकाणी रा पाळ त हजर नस याचे प  होत आहे. हणजेच चोर ची घटना ह  ी.सणस – 

रखवालदार यां या कत य काळात झा याने यांचेकडून महानगरपािलके या नुकसानीची संपुण 
र कम वसूल क न यांना सेवेतून काढून टाकणे म ा  होते. तथा प, ी.सणस यांना एक संधी 
हणुन मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ५६(२) (ब) आ ण (इ) नुसार 

महानगरपािलकेचे झालेले आिथक नुकसानीपोट  (चोर  झालेली र. .३,९५,४६४/- अिधक ितजोर  
दु तीची खच र. .५,३८८/-अशी एकूण ४,००,८५२/-) ३५% र कम हणजे र. .१,४०,२९९/- 
वसुल करणेबाबत व यांचा िनलंबन कालावधी वनावेतनी क न ०२ वेतनवाढ  भ व यातील 
वेतनवाढ वर प रणाम क न थिगत ठेवणेची शा ती कारवाई करणेत आलेली आहे.  वा त वक 
महारा  महानगरपािलका अधिनयमातील कलम ५६(४) अ वये कोण याह  नगरपािलका       
अिधका-यांस कंवा कमचा-यांस महापािलके यितर  अ य कोण याह  ािधका-याकडून खाल या 
पदावर आणणेत आले असेल, अथवा काढून टाक यात आले असेल कंवा बडतफ कर यात आले 
असेल अशी जबर शा ती कारवाई झालेली अस यास शा ती कारवाई आदेशा व द १ म ह या या 
कालावधीत, व र    ािधका-याकडे अपील करता येईल अशी प  तरतुद आहे. ी.सणस यांनी 
अ पल कालावधी संपु ात येऊन त बल ०९ वष ०८ म हने इतका दघ कालावधी उलटून गे यानंतर 
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अ पल दाखल केलेले आहे. तसेच उदधृत गैरवतन करणी यांचेवर झालेली शा ती कारवाई जबर 
शा ती कारवाई या सदरात मोडत नाह . या तव, अ पल दखल पा  होत नाह . तसेच, ी.तुकाराम 
बाबुराव सणस, रखवालदार यांचेवर म.न.पा. सेवेतुनच काढून टाकणेची शा ती कारवाई करणे 
आव यक होते. मा   यांना एक वेळ संिध हणुन यांचेवर केलेली शा ती कारवाई करकोळ व 

सवसाधारण जुजबी व पाची असुन यो य कायदेशीर व रा त अस याने यांचे अ पल मा य करणे 
यो य होणार नाह . तर  ी.सणस यांचा अ पल अज फेटाळ यात यावा. 
िनणय – तुत करणी ी.तुकाराम बाबुराव सणस, रखवालदार यांचेकडून मनपा नुकसानीची 
३५% माणे र. .१,४०,२९९/- इतक  र कम वसूल करणेची शा ती करणेत आली असून यां या 
दोन वेतनवाढ  भ व यातील वेतनवाढ वर प रणाम क न थगीत करणेची शा ती कारवाई करणेत 
आलेली आहे. सदर करणातील अ य अपचार  कमचा-यांची शा ती शासनाने कमी केली आहे. 
ी.सणस यांचेवर करणेत आलेली शा ती जा त असून यांचे कायम व पी आिथक नुकसान होणार 

आहे. तसेच अ य कमचा-यां या शा ती शासनाने कमी के या अस याने ी.सणस यांचेवर ल 
शा तीह  कमी करणे मानवते या ीकोनातून यो य व गरजेचे आहे.  तर  यां या दोन वेतनवाढ  
भ व यातील वेतनवाढ वर प रणाम क न थिगत न करता यां या दोन वेतनवाढ  भ व यातील 
वेतनवाढ वर प रणाम न करता थिगत करणचेी शा ती करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७४०६      वषय मांक – ११ 
दनांक – ०९/०९/२०२०      वभाग – म यवत  भांडार 

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

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/१५/का व/३४५/२०२०, द.२४/०८/२०२० 

       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) ाद ुभाव 
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.25/05/2020 ते द.09/07/2020 अखेर मे.टॅब 
कचन यांना अदा करा या लागणा-या र. .38,71,260/- (अ र  र. .अडोतीस लाख ए काह र हजार 
दोनशे साठ फ ) चे खचास काय र मा यता व मे.टॅब कचन, बाणेर रोड, पुणे 45 यांचेबरोबर 

काय र करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे.     
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ७४०७      वषय मांक – १२ 

दनांक – ०९/०९/२०२०      वभाग – म यवत  भांडार 

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

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/१५/का व/३४६/२०२०, द.२४/०८/२०२० 

       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) ाद ुभाव 
रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  आव यक लहान व मोठे कट सा ह य ई 
िन वदा सूचना .07/2020-21 चे ा  लघु म दरानुसार खरेद  करणेकामी येणा-या र. .38,20,000/- 

 (अ र  र. .अडोतीस लाख वीस हजार फ ) चे खचास महापािलका अिधिनयम अनुसुची करण 
5(2)(2) नुसार काय र मा यता व मे.रेखा इं जिनअ रंग व स व मे.ऑथ न टे नॉलॉ जज & 

एंटर ायजेस यांचेबरोबर काय र करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे.     
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७४०८      वषय मांक – १३ 

दनांक – ०९/०९/२०२०      वभाग – म यवत  भांडार 

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

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/१५/का व/३४७/२०२०, द.२४/०८/२०२० 

       मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेऊन –  

       भारतीय साथरोग अिधिनयम 1897, सावजिनक आरो य वभाग अिधसूचना द. 14/03/2020 

आप ी यव थापन कायदा 2005 कलम (41 व 50), महानगरपािलका अिधिनयम कलम 63(6) व 
कलम 67(3)(क) नुसार कोरोना वषाणूचा (COVID 19) ाद ुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक 
उपाययोजना कर यासाठ  मनपामाफत थापन केले या Covid Care Center व Institutional 

Quarantine Center येथील ण तसेच य ं ना व मनपा व शासनाने  िनयु  केलेले कमचार  यांना 
गरजेनुसार जेवण व ना ा उपल ध क न देणेकामी ई िन वदा सूचना मांक 10/2020-21 अ वये ा  
झालेला लघु म दर पये 180/- ित दन ित य  यानुसार एकूण 15 पुरवठादार िन त करणेत 
आलेले आहेत. यानुषंगाने िनगत करणेत आले या पुरवठादारांना अदा करा या लागणा-या र. .180/- 

ित दन ित य  या माणे तावात नमुद केले या कालावधीम ये होणा-या र. .1,04,89,230/- 

(अ र  र. .एक कोट  चार लाख एकोणन वद हजार दोनशे तीस फ ) चे खचास काय र मा यता 
व तावात नमूद केले या पुरवठादारांबरोबर काय र करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत 
आहे. तसेच सदर काम यापुढे र. .१८०/- ऐवजी र. .२१०/- ित दन ित य  या दराने देणेस व 
जेवण, ना यासोबत फळे/सुप उपल ध क न देणेस  मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७४०९      वषय मांक – १४ 

दनांक – ०९/०९/२०२०      वभाग – लेखा 
सुचक – मा.झामाबाई बारण े     अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/०३/का व/१४६/२०२०, द.२७/०८/२०२० 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महापािलके या सन २०२०-२१ चे अंदाजप कात पीएमपीएमएल िनधी या 
लेखािशषावर र. .२४४ कोट  (अ र  र. .दोनशे च वेचाळ स कोट  फ ) तरतूद करणेत आली असून 
याम ये संचलनतूट १३३.५८ कोट  व वध कारचे पासेस र. .१४.५९ कोट  बसेस खरेद  र. .३५.८३ 
कोट  व ई बस सबिसड  ६० कोट  असा अपे ीत खच गृह त धर यात आलेला आहे. सदर रकमेतून 
र. .९ कोट  संचलनतूट व सवलतीचे पासेसपोट  र. .१.२३ लाख असे र. .१०.२३ कोट  (अ र  
र. .दहा कोट  तेवीस लाख फ ) सन २०१९-२० या अंदा जत संचलन तूट च े लेखाप र ण होऊन 
तूट कायम होईपयत माहे स टबर २०२० चे अदा करावयाचे अस याने व सदरची बाब आिथक 
व पाची अस याने मा यता देणेत येत आहे.     

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

ठराव मांक – ७४१०      वषय मांक – १५ 

दनांक – ०९/०९/२०२०      वभाग – वै कय मु यालय 

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

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभा/५/का व/५१०/२०२०, द.२७/०८/२०२० 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७ आप ी यव थापन कायदा २००५, महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३) नुसार Covid-19 या वषाणूचा ादुभाव ल ता घेता, 
अ याव यक बाब हणून माग व यात आले या EOI  06/2020-21 मधील अट -शत स अिधन राहुन 
ऑटो ल टर येथे ५० खाटांचे आय.सी.यु. व १५० खाटांचे ऑ सीजन बेड काया वत करणेबाबत या 
ए स ेशन ऑफ इं े टमधील अट -शत  वचारात घेऊन गठ त केले या सिमती या अिभ ायास 
अिधन राहून तसेच मे. पश हॉ पटल यांनी दनांक २६/०८/२०२० रोजी दले या प ास अिधन राहून 
यांनी 50 ICU Beds कर ता ित बेड ित दवस र. .६,४५०/-  व 150 Oxygenated Beds कर ता ित 

बेड ित दवस र. .१,९५०/- इतका सादर केलेला दर वकृत क न सदरचे  दर वचारात घेता तीन 
म हने हणजेच ९० दवस या कालावधीकर ता येणा-या र. .५,५३,५०,०००/- (अ र  र. .पाच कोट  
ेप न लाख प नास हजार फ ) चे खचास मा यता व सदर खच म यवत  भांडार वभागाकड ल 

कोरोना िनधी या लेखािशषामधून करणेस मा यता देणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ७४११      वषय मांक – १६ 

दनांक – ०९/०९/२०२०      वभाग – म य.सा.भां.,वै कय 

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

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभा/ं५/का व/५११/२०२०, द.२७/०८/२०२० 

       मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेऊन –  

       भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, महारा  
महापािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३) (क)  नुसार कोरोना वषाणुचा(Covid-19) 

ाद ुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक आप कालीन प र थती व कोरोना या अटकावासाठ  साथरोगाची 
आप ीजनक थतीचा सामना करणेकामी तातड ने M/s.Krsnaa Diagnostics, M/s.Thyrocare व SRL 

Diagnostics यांना मनपा या नेमून दले या णालयातून Throat Swab (घशातील नमुना) 
Oropharyngeal/ Nasopharygeal तपासणीकामी थमत: दले या आदेशात मनपामाफत ्    सँ पल 
पाठ व यास  र. .२,०००/- व  लॅबने सँ पल घेत यास र. .२,५००/- माणे टे ट करणेकामी व 
सदरची मुदत दनांक ३०/०६/२०२० रोजी संपु ात आलेनंतर दले या  मुदतवाढ आदेशात 
र. .२,०००/- माणे ित टे ट माणे द.१२/०७/२०२० पयत आदेश दे यात आले होते.  तथा प 
M/s.Krsnaa Diagnostics यांनी केले या वनंतीनुसार द.०९/०७/२०२० पुव  ितटे ट र. .२,५००/- 
माणे व द.०९/०७/२०२० नंतर ित टे ट र. .२,०००/- माणे मनपा णालयातुन ा  

मा हती या अनुषंगाने M/s.Krsnaa Diagnostics यांना र. .१,०७,८०,५००/- (अ र  र. .एक कोट  
सात लाख ऐंशी हजार पाचशे फ ) अदा करणेस काय र मा यता देणे व M/s.Krsnaa Diagnostics 

यांना दले या दरा माणेच   M/s.Thyrocare  व M/s.SRL Diagnostics  यांना वॅब तपासणीचे बल 
मनपा णालयाकडून मा हती ा  झालेवर यांचे बलाची अदायगी करणेकामी कोय र मा यता 
देणेची मा. आयु  यांची मागणी असली तर  तुत वषयातील M/s.Krsnaa Diagnostics यांना 
र. .१,०७,८०,५००/- (अ र  र. .एक कोट  सात लाख ऐंशी हजार पाचशे फ ) अदा करणेस 
काय र मा यता देणेत येत आहे. तसेच M/s.Thyrocare  व M/s.SRL Diagnostics  यांना वॅब 

तपासणीचे बल अदायगी करणेकामी वतं  ताव मा. थायी सिमती समोर मा यतेसाठ  सादर 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७४१२      वषय मांक – १७ 

दनांक – ०९/०९/२०२०      वभाग – व ुत मु यालय 

सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 

संदभ –  मा.अित.आयु (३) यांचे प  . वमुका/८/का व/१७७/२०२०, द.२५/०८/२०२० 

       मा.अित.आयु (३) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या व ुत वभागाकड ल  (िन वदा .१३/०१-२०२०-२१) अ वये मे. ीमुत  मंडप 
पीकर & इले क स िन.र. .४२,३७,२६९/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख सदतीस हजार दोनशे 
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एकोणस र फ ) पे ा ०७.२०% कमी या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन राहुन 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७४१३      वषय मांक – १८ 

दनांक – ०९/०९/२०२०      वभाग – वै कय मु यालय 

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

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /९/का व/४३८७/२०२०, द.२५/०८/२०२० 

       मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ाम ये को वड-१९ चा ादभाव रोख यासाठ  पंपर  
िचंचवड शहराम ये कोरोना आजार कती पसरला व कती लोकांम ये रोग ितकारक श  िनमाण 
झाली यासाठ  नाग रकांची SARS-COV 2 IgG  antibodies सव णाबाबत मो हम राब वणे आव यक 
आहे. याकामी पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व डॉ. ड.वाय. पाट ल मे डकल कॉलेज आ ण रसच 
सटर यांचे संयु  व माने पंपर  िचंचवड शहराम ये SARS-COV 2 IgG  antibodies सव ण 
करणेकामी चचा झालेली आहे. याअनुषंगाने मे डकल कॉलेज आ ण रसच सटर यांनी तावात 
नमूद माणे १ ते १२ बाबींसाठ  र. .४४,१४,९०५/- कोटेशन दलेले आहे. यातील अनु. .१ नुसारचा 
दर हा द.०७ ऑग ट २०२० रोजी या शासन िनणया माणे आहे. सदरचे काम तातड ने करणे 
आव यक आहे. यामुळे मे.डॉ. ड.वाय.पाट ल मे डकल कॉलेज आ ण रसच सटर यांचेशी करारनामा न 
करता अनामत र कम न घेता थेट प दतीने महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व 
६७ (३)(क) नुसार व द.०७ ऑग ट २०२० रोजी या शासन िनणया माणे अन.ु .१ चा दर व 
अनु. .२ ते १३ चे दर मा णत के यानुसार अपे ीत खच र. .४४,१४,९०५/-(अ र  
र. .च वेचाळ स लाख चौदा हजार नऊशे पाच फ ) व य  होणा-या खचास व सदरची र कम 
अगाऊ व पात मे.डॉ. ड.वाय.पाट ल मे डकल कॉलेज आ ण रसच सटर यांना अदा कर यास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७४१४      वषय मांक – १९ 

दनांक – ०९/०९/२०२०      वभाग – म यवत  भांडार 

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

संदभ –  मा.सहा.आयु (भांडार) यांचे प  .मभां/५/का व/७९४/२०२०, द.२४/०८/२०२० 

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

       मनपा या थाप य मु य कायालय व औ. .क , मोरवाड  यांना आव यक २ नग 
यु.पी.एस. खरेद कामी क  शासना या ग हमट ई-माकट लॆस वर GeM Bid No.GEM/2020/B/ 
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562818 िस द क न माग व यात आले या िन वदांम ये मे.मोनाच टॆ नॉलॉजीज (पुण)े ा.िल., पुणे 
यांनी सादर केलेली िन वदा एकूण र. .७,८१,०१७/- (अ र  र. .सात लाख ए याऐंशी हजार सतरा 
फ ) + कर लघु म ा  झालेली असुन वकृत कर यात आलेली आहे. मा.आयु  सो यांनी 
यु.पी.एस. खरेद स द.२७/०६/२०२० अ वये मा यता दली असुन यानुसार यां या समवेत 
करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

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/८६०/२०२०   

     दनांक – ११/०९/२०२०      
                                      

                                                              
                                                              ( चं कांत इंदलकर )  
                                                                  नगरसिचव  

                                 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                पंपर  - ४११ ०१८. 

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

 


