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

कायप का मांक – २१७ 
(सभावृ ांत) 

दनांक – ०७/०४/२०२१                             वेळ – दु.२.३० वा. 
 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार 
दनांक ०७/०४/२०२१ 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.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.सुल णा राजू धर 
९.    मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
१०.   मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 
११.   मा.यादव मीनल वशाल 
१२.   मा.बनसोडे राजू व नाथ  
१३.   मा.पाडाळे िनता वलास  

 

       यािशवाय मा.राजेश पाट ल – आयु , मा. वकास ढाकणे – अित.आयु  (१), मा.अ जत 
पवार - अित.आयु (१), 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.झगडे, मा.लोणकर, मा.खोत – उप आयु , मा.िनकम, मा.भालकर, मा.सवण,े 
मा.तांबे – सह शहर अिभयंता, मा.लडकत, मा.खाबडे – .सह शहर अिभयंता, मा.देशमुख, 
मा.बहुरे – सहा यक आयु , मा.िशंदे – शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण), मा.पोमण – 
मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.डॉ.साळवे – अित.आरो य वै कय अिधकार , 
मा.डॉ.वाबळे – अिध ाता वायसीएमएच, मा.च हाण, मा.कुलकण , मा.जंुधारे, मा,गलबले, 
मा.घोडे, मा.ओंभासे, मा.ग टूवार, मा,पाट ल, मा.देशमुख, मा,से ठया, मा.वाघंुडे, मा.काळे, 
मा.टकले, मा.नरोना – कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.दगडे – पशु वै कय अिधकार , मा.जगताप 
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– कामगार क याण अिधकार , मा.हराळे, मा.देशमुख, मा.पानसरे – शासन अिधकार  तथा 
भार  े य अिधकार , मा.गायकवाड – जनता संपक अिधकार , मा.जरांडे – मु य सुर ा 

अिधकार , मा.ऐवले – समाज वकास अिधकार ,  मा.गोफणे – अित.आरो य वै कय अिधकार  
हे अिधकार  उप थत होते.  

---------- 
उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 
घेणेत आले –  
वषय .४१) पंपर  िचंचवड शहरा या ह तील न ांम ये असलेली जलपण  काढणेचे         

कामकाजाबाबत. 
वषय .४२) िन वदा नोट स .२९/१/२०२०-२०२१ या कामातून कै.आ णासाहेब मगर 

टे डयम जंबो को वड हॉ पीटल येथे ता पुर या व पात वाढ व मतेचे 
वातानुकुलन यं णा बस वणे व व ुत वषयक अनुषंिगक कामे करणे.  

वषय .४३) वै कय वभागाकर ता को वड-१९ चे कामकाजासाठ  शासन न दणीकृत सं थे 
माफत मनु यबळ उपल ध क न घेणेबाबत. 

वषय .४४) वायसीएम णालयातील  करण वभागातील ड आर िस ट म कर ता 
आव यक ए स रे फ म खरेद  करणेबाबत. 

वषय .४५) क े य कायालय अंतगत को वड-१९ आप कालीन उपाययोजना Isolation 

Bed Management (IBM) कर ता मनपा इमारतीम े करणेत येत असले या 
CCCसाठ  CCTV यं णा डझेल जिन संच तसेच इ.अनुषंिगक कामे करणेबाबत. 

वषय .४६) बी एलकेअर स हसेस यांना चाल वणेस दे यात आले या को वड केअर 
सटरला मुदतवाढ देणेबाबत.   

वषय .४७) Covid 19 Rapid Antigen Test Kits खरेद बाबत.  
वषय .४८) Covid 19 चे अनुषंगाने वॉर म कामकाज व Contact Tracing कर ता 

नेमणूकांबाबत. 
वषय .४९) को वड १९ अनुषंगाने सव झोनिनहाय कामकाज करणेकामी वाढ व वै कय 

अिधकार  या संवगातील उमेदवारांची Walk in Interview ारे िनवड क न 
जा हरातीम ये नमूद माणे मानधन अदा करणेबाबत.  

वषय .५०) भाग .३२ मधील एम.एस.काटे चौका लगत नाला बं द त करणे या  
कामाचे जागेत बदल करणेबाबत. 

वषय .५१) दापोड  येथे सव सोईसु वधांसह अ यावत दवाखाना उभारणेबाबत. – मा.राजू 
बनसोडे, मा.सुरेश भोईर यांचा ताव. 

वषय .५२)  व ुत दा हनी सु  करणेबाबत. - मा.राजू बनसोडे, मा.सुरेश भोईर यांचा 
ताव. 

वषय .५३) महा मा फुले व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यां या जयंती बोधन पवा या खचास 
मा यता िमळणेबाबत. – मा.श ु न काटे, मा.सुल णा धर यांचा ताव. 
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मा. थायी सिमती सभा कायप का .२१६ द.३१/०३/२०२१ चा सभावृ ांत 
कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
खालील माणे सूचना मांडणेत आली 

 
सुचक –  मा.संतोष कांबळे       अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 

         मा. थायी सिमती सभा कायप का .२१७ मधील सभाकामकाजात दाखल करणेत  

         आलेला वषय .४१ ाधा य माने घेणेत यावा.  

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

सभापती - मा. थायी सिमती सभा कायप का .२१७ मधील सभा कामकाजात दाखल वषय  

         .४१ ाधा य माने घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

----------- 
    

ठराव मांक – ९१५१                               वषय मांक – ४१ 
दनांक – ०७/०४/२०२१     वभाग – आरो य मु यालय 

सुचक – मा.श ु न काटे                    अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .आमुका/९/का व/८४/२०२१, द.०७/०४/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन –  

       पंपर  िचंचवड शहरातील न ांमधील जलपण  काढ याचे कामकाज िन वदा नोट स 

.६/२०१९-२० अ वये मे.साई े ट ा.िल. या सं थेस सोप व यात आलेल े आहे. 
द.११/०३/२०२० रोजी या कामाचे आदेशानुसार उपरो  सं थेस द.१/०३/२०२० ते 
द.३०/०६/२०२० (४ म हने) व द.१/११/२०२० ते २८/०२/२०२१ (४ म हने) यानुसार कामाची 
मुदत दे यात आलेली होती. तदनंतर पुन:  द.२६/११/२०२० रोजी या आदेशा वये 
द.१/१२/२०२० ते द.३१/०५/२०२१ (आठव यातील ५ दवस या माणे एकूण ४ म हने) या 
कालावधीक रता न वन कामकाज आदेश िनगत कर यात आलेला होता.   यानुसार सदर 
सं थेमाफत शहरातून वाह त होणा-या पवना, इं ायणी व मुळा न ांमधील जलपण  
काढणेकामी यं े व मनु यबळ पुर व याचे कामकाज उ  सं थेमाफत कर यात येत आहे. 
तथा प, स थतीत शहरातील तीनह  न ांम ये फार मो या माणात जलपण चा ादुभाव 
झा याचे आढळून आलेले आहे. यामुळे सदर िन वदे ारे सोप व यात आले या कामकाजानुसार 
उपल ध यं े व मनु यबळ जलपण  काढ याक रता अपुरे पडत अस याचे िनदशनास येत आहे. 
नद पा ातील वाढले या जलपण मुळे अनेक स माननीय सद य तसेच शहरातील सामा जक 
संघटना यांनी तातड ने जलपण  काढ यासाठ  कारवाई कर यासाठ  मा.आयु  सो. यांचेकडे 
िनवेदन दलेले आहे. याअनुषंगाने द.५/०४/२०२१ रोजी मा.आयु  यांचेसमवेत झाले या 
चचम ये शहरातील न ांमधील जलपण  काढ याक रता न याने िन वदा या राब व याचे 
िनदश दलेले आहेत. यानुसार सदरचे कामकाज हे “टन-क ” त वावर सोप व याचे असून 

शहरातील न ांचे ५ पॅकेजम ये वभागणी क न जलपण  काढ याचे कामकाज कर यात येणार 
आहे. याम ये संपूण इं ायणी नद क रता १ पॅकेज व पवना, मुळा नद क रता ४ पॅकेज अशा 
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कारे िन वदा कामकाज सोप व याचे िन त कर यात आलेले आहे. येक पॅकेजम ये १०० 
कमचार  िनयु  करावयाचे आहे. तसेच येक पॅकेजक रता कमान १ जेसीबी व २ पोकलेन 
मिशनची उपल धता ठेवणे आव यक आहे. सदर कामकाज हे “टन-क ”त वावर कर यात येणार 
अस याने सं थेमाफत िनयु  कर यात येणा-या कमचा-यांना कमान वेतन दर लागू राहणार 
नाह . तथा प, १०० पे ा कमी कमचार  िनयु  के यास संबंिधत सं था दंडास पा  राह ल. तसेच 
सदर जलपण  काढ याचे कामकाज हे कामाचा आदेश िनगत के यापासून ४५ दवसांचे आत 
पूण करणे आव यक राह ल. याकामी इ छुक सं थांकडून Expression of Interest िस द क न 
दर माग व यात आलेले आहेत. सदर EOI चा कालावधी ३ दवसांचा ठेव यात आलेला असून 

तुत ५ पॅकेज यित र  टाटा ज ते बोपखेल या भागात मे.साई े ट ा.िल. जे स याचे 
िन वदाधारक आहेत यांचेमाफत कामकाज चालू ठेव यात येईल. सदर कामकाजाक रता 
ितपॅकेज अंदाजे र. .४१,८५,५००/- इतका खच अपे त असून एकूण खच 

र. .२,०९,२७,५००/- (अ र  र. .दोन कोट  नऊ लाख स ावीस हजार पाचशे फ ) हो याचा 
अंदाज आहे. सबब, पंपर  िचंचवड शहरातील नद पा ाम ये असलेली जलपण  काढणेकामी 
Expression of Interest िस द क न दर माग व यास व याकामी होणा-या अंदाजे 
र. .२,०९,२७,५००/- चे अथवा य  होणा-या खचास मा यता देणेबाबत मा.आयु  यांची 
मागणी असली तर , सदर या िन वदे या EOI म ये येक पॅकेज कर ता १०० ऐवजी २०० 
कमचार  तसेच १ जेसीबी ऐवजी २ जेसीबी व २ पॉकलॅन ऐवजी ४ पॉकलॅन हा बदल क न 
यानुसार येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.   

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

 
खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 

 
सूचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे  
    
        जलपण  काढणेचे काम माग  लागे पयत सदरची सभा द.१५/०४/२०२१ रोजी 
दु.२.१५ वा. पयत तहकूब करणेत यावी.    

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

 
सभापती - सदरची सभा द.१५/०४/२०२१ रोजी  द.ु२.१५  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 – २१७ 
(सभावृ ांत) 

( द.०७/०४/२०२१ ची तहकूब सभा) 
दनांक – १५/०४/२०२१                             वेळ – दु.२.१५ वा. 

 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची द.०७/०४/२०२१ ची 
तहकूब सभा गु वार दनांक १५/०४/२०२१ रोजी दुपार  २.१५ 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.बुड सुवणा वकास 
७. मा.फुगे िभमाबाई पोपट 
८. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 
९. मा.सुल णा राजू धर 
१०.   मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
११.   मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 
१२.   मा.यादव मीनल वशाल 
१३.   मा.भालेकर वण महादेव 
१४.   मा.बनसोडे राजू व नाथ  
१५.   मा.पाडाळे िनता वलास  

 

       यािशवाय मा.राजेश पाट ल – आयु , मा. वकास ढाकणे – अित.आयु  (१), 
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.झगडे, मा.लोणकर, मा.खोत – उप आयु , मा.िनकम, मा.भालकर, मा.सवण,े मा.तांबे – 
सह शहर अिभयंता, मा.लडकत, मा.खाबडे – .सह शहर अिभयंता, मा.खांडेकर, मा.िशंदे,– 
सहा यक आयु , मा.गायकवाड – मु य उ ान अिध क, मा.मंुढे – .िश णािधकार  
(मा यिमक), मा.पाट ल – ाचाय औ. .क , मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान अिधकार , 
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मा.डॉ.साळवे – अित.आरो य वै कय अिधकार , मा.डॉ.वाबळे – अिध ाता वायसीएमएच, 
मा.इंगळे, मा.च हाण, मा.जंुधारे, मा.मोरे, मा.देशमुख, मा,से ठया, मा.काळे, मा.टकले – 
कायकार  अिभयंता, मा.जगताप – कामगार क याण अिधकार , मा.गावडे, मा.हराळे, 
मा.देशमुख – शासन अिधकार  तथा भार  े य अिधकार , मा.जरांडे – सुर ा अिधकार , 
मा.गोफणे – सहा.आरो य वै कय अिधकार , मा.माने - लेखािधकार  (PMPML) हे अिधकार  
उप थत होते.  

----------- 
 
ठराव मांक – ९१५२                              वषय मांक – ०१ 
दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – ह े य 
सुचक – मा.शिशकांत कदम                    अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .ह े/भू ज/५/का व/६३/२०२१, द.०२/०३/२०२१ 
       वषय - पंपर  येथील स.न.२१०, िस.स.नं.४८०१,  ोमा ब ड ंग शेजार ल मनपा   

              वाहनतळ जागा ११ म ह याकर ता भा याने देणेबाबत.  

वषय .१ द र  दाखल करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक – ९१५३                              वषय मांक – ०२ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – उ ान थाप य 
सुचक – मा.संतोष कांबळे                    अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/उ ान/१८६/२०२१, द.१६/०३/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/12/2020-21 अ वये भाग .१८ मधील 
पावती उ ान, िस हर ओक, मोरया उ ान व  इतर उ ानाम ये थाप य वषयक कामे 
करणेकामी ओंकार दपक धवन िन.र. .44,99,387/- (अ र  र. . च वेचाळ स लाख न या णव 
हजार तीनशे स याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .44,63,737/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .44,63,737/- पे ा 13.50% कमी हणजेच र. .38,61,133/- + रॉय ट  चाजस 

र. .42,070/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .35,650/- = एकुण र. .39,38,853/- 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 – ९१५४                              वषय मांक – ०३ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – थाप य BRTS 
सुचक – मा.शिशकांत कदम                    अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे 

संदभ – मा.अित र  आयु (२) यांच ेप  . था/िन/BRTS/२९७/२०२१, द.१६/०३/२०२१ 
       वषय - िशंदे व ती रावेत येथील र याच ेबीसी प दतीने डांबर करण करणे व इतर  

              अनुषंिगक कामे करणेबाबत.  

वषय .३ चा वचार द.१२/०५/२०२१ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ९१५५                              वषय मांक – ०४ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.सुवणा बुड                     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/क-मु य/४७७/२०२१, द.१६/०३/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/51/2020-21 अ वये भाग .२ िचखली 
बालघरेव ती व पवार व ती प रसरात ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.अ व कार 
एंटर ायजेस िन.र. .41,23,657/- (अ र  र. . ए केचाळ स लाख तेवीस हजार सहाशे स ाव न 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,51,357/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,51,357/- पे ा 
27.01% कमी हणजेच र. .29,57,085/- + रॉय ट  चाजस र. .17,243/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .72,300/- = एकुण र. .30,46,628/- 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 – ९१५६                               वषय मांक – ०५ 

दनांक – १५/०४/२०२१      
सुचक – मा.श ु न काटे                    अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 

संदभ – मा. यांका बारसे, मा.सा रका स ते यांचा ताव – 

       वषय - मा.िश ण सिमती सभा ठराव .३७ द.०४/०३/२०२१  

वषय .५ चा वचार द.१२/०५/२०२१ चे सभेचवेेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक – ९१५७                               वषय मांक – ०६ 

दनांक – १५/०४/२०२१      
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे                    अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 

संदभ – मा. यांका बारसे, मा.सा रका स ते यांचा ताव – 

       वषय - मा.िश ण सिमती सभा ठराव .३८ द.०४/०३/२०२१  

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

----------- 
ठराव मांक – ९१५८                               वषय मांक – ०७ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – थाप य इ मु यालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे          अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/इ-मु य/३०६/२०२१, द.१९/०३/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .38/13/2020-21 अ वये भाग .५ मधील 
प रसरात इ याद  ठकाणी पे हंग लॉक बस वणे व पे हंग लॉकची सुधारणा करणेकामी 
मे.युनायटेड क शन िन.र. .29,99,921/- (अ र  र. . एकोणतीस लाख न या णव हजार 
नऊशे एकवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,67,971/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,67,971/- 

पे ा 30.60% कमी हणजेच र. .20,59,772/- + रॉय ट  चाजस र. .32,707/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .31,950/- = एकुण र. .21,24,429/- 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 – ९१५९                               वषय मांक – ०८ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – थाप य इ मु यालय 
सुचक – मा.िभमाबाई फुगे                    अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/इ-मु य/३०७/२०२१, द.१९/०३/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े–  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .24/13/2020-21 अ वये भाग .५ मधील 
इ याद  ठकाणचे पे हंग लॉक बस वणे व दु ती करणेकामी मे.का या असोिसएटस 
िन.र. .44,99,970/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या णव हजार नऊशे स र फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,50,670/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,50,670/- पे ा 43.57% कमी हणजेच 
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र. .25,11,513/- + रॉय ट  चाजस र. .47,966/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .49,300/- = एकुण 
र. .26,08,779/- 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 – ९१६०                               वषय मांक – ०९ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – थाप य इ मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम                    अनुमोदक – मा.श ु न काटे 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/इ-मु य/३१६/२०२१, द.२३/०३/२०२१ 
       वषय -  भाग .४ मधील दघी येथे डांबर  र ते करकोळ देखभाल दु ती  
               करणेबाबत.  

वषय .९ चा वचार द.१२/०५/२०२१ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक – ९१६१                               वषय मांक – १० 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – थाप य इ मु यालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे                    अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/इ-मु य/३१४/२०२१, द.२३/०३/२०२१ 
       वषय - भाग .७ म ये अंतगत कॉलनी र ते व मु य  डांबर  र यांची दु तीची  
              कामे करणेबाबत.  

वषय .१० चा वचार द.१२/०५/२०२१ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक – ९१६२                               वषय मांक – ११ 
दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – थाप य इ मु यालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे                    अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/इ-मु य/३१५/२०२१, द.२३/०३/२०२१ 
       वषय -  भाग .७ मधील  व वध र यांची हॉटिम स प दतीने  दु ती करणेबाबत.  

वषय .११ चा वचार द.१२/०५/२०२१ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक – ९१६३                               वषय मांक – १२ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – थाप य इ मु यालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे                    अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/इ-मु य/३१७/२०२१, द.२३/०३/२०२१ 
       वषय -  भाग .४ दघी मधील व वध ठकाणी हॉटिम स प दतीने  डांबर   

               र यांची दु ती करणबेाबत.  

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

----------- 
ठराव मांक – ९१६४                               वषय मांक – १३ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – उ ान 
सुचक – मा.शिशकांत कदम                    अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे 

संदभ – मा.उप आयु  यांच ेप  .उ ान/६/का व/१६८/२०२१, द.२३/०३/२०२१ 
       वषय - मनपाचे व वध काय मासाठ  हार, फुल,े गु छ, नारळ इ.सा ह य पुर वण े    

             कामाबाबत. 
वषय .१३ चा वचार द.१२/०५/२०२१ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ९१६५                               वषय मांक – १४ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.िभमाबाई फुगे                    अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ–मा.सह शहर अिभयंता( व/यां) यांच ेप  . वमुका/४/का व/४७५/२०२१, द.३१/०३/२०२१ 
     मा.सह शहर अिभयंता( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे –  

     मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .18/2020-2021 अ वये फ े ीय 
कायालय अंतगत को वड केअर सटर (CCC) आ ण आयसोलेशन वॉड साठ  ता पुर या व पात 
जिन  संच ऑपरेटरसह भाडेत वावर वापरणेबाबत (2020-2021) मे.कमल इले क 
ए टर ायजेस िन वदा र. .35,64,000/-  (अ र  र. .प तीस लाख चौस  हजार फ ) पे ा     -
14.30% कमी या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९१६६                               वषय मांक – १५ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे                    अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांच ेप  .जिन/२/का व/४३०/२०२१, द.२०/०३/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
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       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .19/1/2020-21 अ वये मोरेव ती िचखली 
प रसरातील जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी मे.एस.के.भोसले कॉ ॅ टर 
िन.र. .44,78,520/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख अ याह र हजार पाचशे वीस फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,78,520/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,78,520/- पे ा 33% कमी हणजेच 
र. .30,00,608/- + रॉय ट  चाजस र. .8,650/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .30,09,258/- 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/वसलु 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 – ९१६७                               वषय मांक – १६ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – वै कय मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम                    अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /३/का व/२४६/२०२१, द.३०/०३/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       कोरोना वषाणूचे संसगामुळे कोवीड-१९ या ससंगज य आजारा या साथीमुळे उ वले या 
आप कालीन प र थ तीचे अनुषंगाने महारा  शासना या सावजिनक आरो य वभागाकड ल 
द.१४ माच २०२० रोजी या अिधसूचनेनुसार कोरोना वषाणू या उ वले या संसग रोगाचा 
ितबंध िनयं णाकर ता मा.आयु  महापािलका अशा े ाम ये सव शास कय वभाग व 

सं थां या आ थापनेवर ल कमचा-यांची सेवा िनदिशत करतील अशी तरतुद आहे. मे. बी अल 
केअर स हसेस ा.िल. यांचेकड ल अिधकार /कमचार  यांनी द.०८-११-२०२० अखेर यशवंतराव 
च हाण मृती णालयाकर ता कामकाज केलेले अस याने यांना मेहनताना अदा करणेबाबत 
अिध ाता, यशवंतराव च हाण मृती णालय यांनी अिभ ाय सादर केलेले आहेत. यानुसार 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व मे. बी अल केअर स हसेस ा.िल. यांचेम ये द.०९-०६-
२०२० व द.१५-१०-२०२० रोजी कर यात आले या करारना यातील अट  व शत  तसेच वै कय 
वभागाकड ल आदेश .वै /३/का व/३९०/२०२०, द.०३-०७-२०२० व आदेश .वै /३/का व/ 
६४७/२०२०, द.२७-१०-२०२० नुसार द.०१-११-२०२० ते  द.०८-११-२०२० या वाढ व कालावधीचा 
करारनामा करणे आव यक आहे. महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयामधील 
मे. बी अल केअर स हसेस ा. िल. यांचे कॅथलॅब या आय.सी.यू. मधील २७ बेड कर ता 
यापूव चे चिलत दर ित बेड/ दन र. .५,८४७/- नुसार यांचेकड ल उपल ध ३० ोफेशन स 
व २२८ वै कय अिधकार , कमचार  यांचे द.०१-११-२०२० ते द.०८-११-२०२० या अिध हण 
कालावधीतील वेतनाकर ता र. .१२,६२,९५२/- इत या अथवा य  येणा-या खचास मा यता 
देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ९१६८                               वषय मांक – १७ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – वै कय मु यालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे                    अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /३/का व/२४८/२०२१, द.३०/०३/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       कोरोना वषाणूचे संसगामुळे कोवीड १९ या ससंगज य आजारा या साथीमुळे उ वले या 
आप कालीन प र थ तीचे अनुषंगाने महारा  शासना या सावजिनक आरो य वभागाकड ल 
द.१४ माच २०२० रोजी या अिधसूचनेनुसार कोरोना वषाणू या उ वले या संसग रोगाचा 
ितबंध िनयं णाकर ता मा.आयु  महापािलका अशा े ाम ये सव शास कय वभाग व 

सं थां या आ थापनेवर ल कमचा-यांची सेवा िनदिशत करतील अशी तरतुद आहे. 
महानगरपािलकेचे यशवंतराव च हाण मृती णालय हे Dedicated Covid Hospital (DCH) 

हणुन िन  त कर यात आलेले होते.  मा. थायी सिमती सभेने ठराव .७११८,         
द.२७-०५-२०२० व ठराव .७५३१, द.०७-१०-२०२० अ वये मे. बी अल केअर स हसेस 
ा.िल. यांचेकड ल अिधकार  व कमचार  वगाची सेवा द.०१-०४-२०२० ते द.३१-१०-२०२० अखेर 

अिध हत क न याकामी होणा-या खचास मा यता दलेली आहे.  यानुसार पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका व मे. बी अल केअर स हसेस ा.िल. यांचेम ये द.०९-०६-२०२० व    
द.१५-१०-२०२० रोजी करारनामा कर यात आलेला असून वै कय वभागाकड ल आदेश 
.वै /३/का व/३९०/२०२०, द.०३-०७-२०२० व आदेश .वै /३/का व/६४७/२०२०,    
द.२७-१०-२०२० अ वये आदेश िनगत कर यात आलेला आहे. याची मुदत द.३१-१०-२०२० रोजी 
संपलेली आहे. वायसीएम णालयातील मे. बी अल केअर स हसेस ा. िल. यांचेकड ल 
अिधकार / कमचार   हे को वड-१९ च ेआपतकालीन कामकाजासाठ  उपल ध क न देणेबाबत प  
.वायसीएमएच/१५/का व/२८५/२०२१ द.२७-०३-२०२१ अ वये कळ वल े आहे. यानुसार 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व मे. बी अल केअर स हसेस ा.िल. यांचेम ये         
द.०९-०६-२०२० व द.१५-१०-२०२० रोजी कर यात आले या करारना यातील अट  व शत  
तसेच वै कय वभागाकड ल को वड-१९ च े आपतकालीन कामकाजासाठ  उपल ध क न 
देणेबाबत यानुसार यापूव च े चिलत दर ित बेड/ दन र. .५,८४७/- नुसार यांचेकड ल 
उपल ध ३० ोफेशन स व २२८ वै कय अिधकार , कमचार  यांच े दनांक २९-०३-२०२१ ते 

द.२७-०५-२०२१ या अिध हण कालावधीतील वेतनाकर ता र. .९४,७२,१४०/- इत या अथवा 
य   येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९१६९                               वषय मांक – १८ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – म य.सा.भां., वै कय  
सुचक – मा.संतोष कांबळे                     अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .मसाभां/५/का व/३४०/२०२१, द.२६/०३/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

             भारत सरकार तसेच रा य शासानाने कोरोना वषाणू Covid-19 ादुभाव रोख यासाठ  रा यात 



13 
 

साथरोग ितबंधा मक कायदा १८९७ दनांक १३ माच, २०२० पासून लागू क न अिधसूचना िनगिमत 

केलेली आहे.  या माणे आप ी यव थापन अिधिनयम २००५ लागू क न रा ीय आप ी घो षत क न 

कोरोना वषाणूचा ादुभाव रोखणेकर ता यु दपातळ वर कामकाज कर यात येत आहे.   या अनुषंगाने   

महारा  महापािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३) (क)  नुसार कोरोना वषाणुचा (Covid-19) 

ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक आप कालीन प र थती व कोरोना या अटकावासाठ  साथरोगाची 
आप ीजनक थतीचा सामना करणेकामी तातड च े कामकाजा तव M/s.Medbros Healthcare Pvt. 

Ltd., यांना कोरोना बािधत ण मरण पाव यास यावर Expression of Interest म ये िनदिशत 

केले माणे यो य तो ोटोकॉल पाळुन मृतदेहासंबंधी कामकाज कर यासाठ  ८ कमचार  ऑटो ल टर येथे 
दनांक २७/०४/२०२१ पयत उपल ध क न देणेकामी येणा-या र. .२८,०२१/-X ८ = र. .२,२४,१६८/- 

माणे दनांक १३/०२/२०२१ पासून दनांक २७/०४/२०२१ या कालावधीकर ता येणा-या र. .४,४८,३३६/- चे 
खचास अथवा य  खचास काय र मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – ९१७०                               वषय मांक – १९ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – म य.सा.भां., वै कय  
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे                    अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .मसाभां/५/का व/३४१/२०२१, द.२६/०३/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांची िशफारस वचारात घेऊन –  

       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 ात घेता, 
अ याव यक बाब हणून को वड-१९ जैव वै क य कचरा गोळा करणे आ ण याची शा ो  
प तीने व हेवाट लाव या या खचाबाबत मे.पा को इन हायरमटल सो यूशनस ा.िल., यांनी 
दले या तावास अिधन राहून माहे नो हबर २०२० म ये ५३ ठकाणांहुन  को वड-१९ जैव 
वै क य कचरा वाहतुक केलेला आहे. (या ठकाणां यित र   कचरा वाहतुक चे ठकाणांम ये 
वाढ होवू शकते)  या माणे ित  ठकाण ित महा र. .१५,०००/- हे फ स चाजस 
वाहतुक साठ  र. .७,९५,०००/-  अिधक  को ह ड-१९ कचरा िनमूलन साठ  र. .१००/- ित कलो 
माणे माहे नो हबर २०२० या कालावधीम ये जमा केलेला को वड-१९ जैव वै क य कचरा एकूण 

२१,०६४.४४५ Kg  कर ता एकूण र. .२१,०६,४४४.५० पूणा कत क न र. .२१,०६,४४५/- असा 
एकूण र. .२९,०१,४४५/- तसेच माहे डसबर २०२० पासून ित  ठकाण ित महा र. .१५०००/- 
हे फ स चाजस वाहतुक साठ  व को ह ड-१९ कचरा िनमूलन साठ  र. .१००/- ित कलो माणे 
कंवा शासक य मा यता ा  दरानुसार येणा-या य  खचास महानगरपािलका  अिधिनयम 
कलम ७३(क) नुसार काय र मा यता देणेची मा.अित.आयु (१) यांची मागणी असली तर , 

तुत वषयातील कामाकर ता र. .२९,०२,४४५/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख दोन हजार 
चारशे पंचेचाळ स फ ) इत या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ९१७१                               वषय मांक – २० 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – शासन  
सुचक – मा.शिशकांत कदम                    अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१५/का व/६८/२०२१, द.३०/०३/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील वग १ ते वग ४ चे अिधकार /कमचार  यांना सन 
१९७९-८० पासून शासन िनणया या आधारे महानगरपािलका ठराव व वकृत धोरणानुसार 
घरबांधणी, भुखंड, घरदु ती, घर व तार अि म दले जात आहे. स थतीत शासन िनणय 
मांक घबांअ-20१2/ . .30/२०१२/ विनयम मं ालय मुंबई ४०००३२ द.२० फे ुवार  २०१५ 

अ वये तसेच मनपा धोरणानुसार घरबांधणी अि मासंदभात खालील माणे धोरण िन त केले 
आहे व यानुसार घरबांधणी व इतर अि म मंजूर केले जाते. 
 
अ. . अि माचा तपिशल घरबांधणी अि मा या रकमेची कमाल मयादा 

  “ए स” वग करण 

अ) 

१) जमीन खरेद  क न यावर व हत 
कालावधीत घर बांधणे कंवा २) 
वत: या मालक या जागेवर नवीन घर 

बांधणे, कंवा ३) वत: या मालक या 
जागेवर ल मोडकळ स आलेले घर पाडून 
नवीन घर बांधणे, कंवा ४) बांधकाम 
चालू असलेले नवीन घर कंवा तयार 
नवीन घर खरेद  करणे.(घरबांधणी 
अि म) 

 मूळ वेतना या (वेतन बॅड मधील वेतन + ेड वेतन) २०० पट 
कंवा  .५०.०० ल  कंवा घराची कंमत कंवा अि म परतफेड ची 
मता यापैक  कमी असेल ती र कम 

ब) 
घर बांध यासाठ  जमीन खरेद  करणे. 

( भुखंड खरेद  अि म ) 

मूळ वेतना या (वेतन बॅड मधील वेतन + ेड वेतन) २०० पट 
कंवा  .१५.०० ल  कंवा जिमनीची कंमत कंवा अि म 
परतफेड ची मता यापैक  कमी असेल ती र कम               

क) 
वत: या मालक या राह या घराचे 

नवीन बांधकाम क न व तार करणे.  

(घर व तार अि म ) 

 मूळ वेतना या (वेतन बॅड मधील वेतन + ेड वेतन) २०० पट 
कंवा  .१५.०० ल  कंवा बांधकामाची कंमत कंवा अि म 
परतफेड ची मता यापैक  कमी असेल ती र कम 

ड) 

स याच ेराहते घर िनवास यो य 
कर यासाठ  घरद ु ती अि म    (राह या 
घरात नवीन सोयी कंवा अंतगत 
सजावट करणे यासाठ  अनु ये नाह  ) 

मूळ वेतना या (वेतन बॅड मधील वेतन + ेड वेतन) १०० पट 
कंवा  .७.५० ल  कंवा घरदु तीचा खच कंवा अि म 
परतफेड ची मता यापैक  कमी असेल ती र कम 

इ) 

 

हाऊिसंग डे हलपमट फायना स 
काप रेशन (H.D.F.C.) , रा ीयकृत 
बॅका/सहकार  बॅका,महारा  टेट 
हाऊिसंग फायना स काप रेशन व 
त सम शासन मा य व ीय सं थाकडून 
घरबांधणी या योजनासाठ  घेतले या 
कजाची परतफेड कर यासाठ  

कमचा-याने व ीय सं थेकडून घेतले या कजाची र कम वजा 
अि म मंजूर कर या या तारखेपयत कमचा-याने सं थेला परतफेड 
केलेली  र कम कंवा अि म  मंजूर कर या या तारखेला व ीय 
सं थेला परतफेड कर यासाठ  बाक   रा हलेली र कम कंवा मूळ 
वेतना या (वेतन बॅड मधील वेतन + ेड वेतन) २०० पट कंवा  
.५०.०० ल  कंवा घराची कंमत कंवा अि म परतफेड ची 
मता यापैक  कमी असेल ती र कम 

फ जुने घर वकत घे यासाठ  अि म 

मु यांकन कर यास ािधकृत कर यात आले या य ंनी ( 
Authorised Valuers) दले या माणप ाम ये नमूद केलेली जु या 
घराची कंमत कंवा मूळ वेतना या २०० पट कंवा  .५०.०० ल  
कंवा  अि म परतफेड ची मता यापैक  कमी असेल ती र कम 
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महारा  शासन व  वभाग यांचेकड ल शासन िनणय मांक घबांअ-
२०१९/ . .१४/२०१९/ विनयम मं ालय, मंुबई ४०००३२. दनांक.०२ फे ुवार  २०२१ अ वये ७ 
या वेतन आयोगा या सुधा रत वेतन ेणीतील मुळ वेतनानुसार घरबांधणी अि म मंजुर या 
मयादेत सुधारणा करणेत आले या आहेत व यास अनुस न पंपर  िचंचवड कमचार  महासंघ 
यांनी द.08/02/2021 या प ा वये वर ल शासन िनणया वये मनपा कमचा-यांना देखीन 
घरकजात वाढ कर याची मागणी केलेली आहे. द.02/02/2021 या शासन िनणयातील केले या 
सुधारणा खालील माणे 

 
शासन िनणय.- 

1. घरबांधणी अि माची कमाल मयादा.- 
घरबांधणी वषयक व वध योजनांसाठ  मनपा कमचा-यांना घरबांधणी अि म मंजूर 

कर याकर ता सात या वेतन आयोगानुसार मूळ वेतन  वचारात घे यात यावे.अशा 
वेतनावर आधार त घरबांधणी अि म मंजूर कर ता महारा  शासनाचे व  वभागा या 
.घभाभ-१०१५/ . .१९/सेवा-५,  द.१६ डसबर २०१६ या शासन िनणया वये घो षत 

कर यात आले या (तसेच याम ये वेळोवेळ  कर यात येणा-या सुधारणानुसार) “ए स”, 

“वाय” व या यित र  उवर त वग करणातील शहराम ये घर/सदिनका/जमीन 
खरेद साठ  सुधार त कमाल मयादा पुढ ल माणे कर यात आलेली आहे. 
 

अ. . अि माचा तपिशल 

घरबांधणी अि मा या रकमेची कमाल मयादा 

“ए स” वग करण 

अ) 

१) जमीन खरेद  क न यावर व हत कालावधीत घर 
बांधणे कंवा २) वत: या मालक या जागेवर नवीन घर 
बांधणे, कंवा ३) वत: या मालक या जागेवर ल 

मोडकळ स आलेले घर पाडून नवीन घर बांधणे, कंवा ४) 
बांधकाम चालू असलेले नवीन घर कंवा तयार नवीन घर 
खरेद  करणे.(घरबांधणी अि म) 

 मूळ वेतना या 1०० पट कंवा  .7०.०० ल  
कंवा घराची कंमत कंवा अि म परतफेड ची 
मता यापैक  कमी असेल ती र कम 

ब) घर बांध यासाठ  जमीन खरेद  करणे.   ( भुखंड खरेद  
अि म ) 

मूळ वेतना या 1०० पट कंवा  .21.०० ल  
कंवा जिमनीची कंमत कंवा अि म परतफेड ची 
मता यापैक  कमी असेल ती र कम 

क) वत: या मालक या राह या घराचे नवीन बांधकाम 
क न व तार करणे.     ( घर व तार अि म ) 

 मूळ वेतना या १०० पट कंवा  .२१.०० ल  
कंवा बांधकामाची कंमत कंवा अि म 
परतफेड ची मता यापैक  कमी असेल ती र कम 

ड) 
स याच ेराहते घर िनवास यो य कर यासाठ  घरदु ती 
अि म    (राह या घरात नवीन सोयी कंवा अंतगत 
सजावट करणे यासाठ  अनु ेय नाह  ) 

मूळ वेतना या ५० पट कंवा  .१०.५० ल  कंवा 
घरदु तीचा खच कंवा अि म परतफेड ची 
मता यापैक  कमी असेल ती र कम 

इ) 

 

हाऊिसंग डे हलपमट फायना स काप रेशन (H.D.F.C.) , 

रा ीयकृत बकॅा/सहकार  बॅका,महारा  टेट हाऊिसंग 
फायना स काप रेशन व त सम शासन मा य व ीय 
सं थाकडून घरबांधणी या योजनासाठ  घेतले या 
कजाची परतफेड कर यासाठ  

अि म मंजूर कर या या तारखेला िश लक 
असलेची कजाची र कम कंवा मूळ वेतना या  
१०० पट कंवा  .७०.०० ल  कंवा घराची कंमत 
कंवा अि म परतफेड ची मता यापैक  कमी 
असेल ती र कम 
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फ) 

 

 

जुने घर वकत घे यासाठ  अि म 

मु यांकन कर यास ािधकृत कर यात आले या 
य ंनी ( Authorised Valuers) दले या 
माणप ाम ये नमूद केलेली जु या घराची कंमत 
कंवा मूळ वेतना या १०० पट कंवा  .७०.०० ल  
कंवा  अि म परतफेड ची मता यापैक  कमी 
असेल ती र कम 

 
उ  शासन िनणयातील सु ानुसार सात या वेतन आयोगानुसार महापािलका कमचा-यांना 
खालील माणे अट  व शत नुसार घरकज मंजूर करावे लागेल. 
 
२)    घरबांधणी अि माची वसुली.- 
अ)     अ ीमाची याजासह वसूली सेवािनवृ ीपूव  पूण होईल अशा प दतीने वर ल अ,इ 

आ ण फ येथील योजनाकर ता कमाल २० वषात थम १९२ मािसक ह यात मूळ 
अि म व नंतर ४८ मािसक ह यात याज वसूल कर यात यावे ब ,क आ ण ड 
येथील योजनासाठ  घेतले या अि माची वसूली याजासह कमाल ९६ मािसक 
ह यात थम ७२ मािसक ह यात मूळ अि म व नंतर २४ मािसक ह यात 
याजाची र कम वसूल कर यात यावी. अि म धारक या या इ छेनुसार कमी 
कालावधीत अि म व याजाची र कम फेड यासाठ  मािसक ह याची र कम वाढवू 
शकेल.  अ ीमधारकाचा सेवा कालावधी उपरो  नमूद कालमयादेपे ा कमी िश लक 
आहे अशा करणी,उवर त सेवा कालावधी वचारात घेऊन मु ल व याज वसुली 
सेवािनवृ ीपूव  पूण होईल या ीने मु ल व याजाचा वसुली कालावधी िन त 
कर यात यावा. 

ब)   घरबांधणी अि माची र कम एकरकमी मंजूर केली अस यास अि मा या 
वसुलीची सु वात अि माची र कम वतर त के यानंतर या लगत या म ह यापासून 
कर यात येईल. घरबांधणी अि माची र कम एकापे ा अिधक ह यात मंजूर केली 
अस यास अि मा या वसुलीची सु वात अि माचा थम ह ा वतर त 
के यानंतर या लगत या म ह यापासून कर यात येईल. 

३) अि म मंजूर साठ  मनपाचे यापुव या द .05/08/2016 या प रप कातील अट .१ 
ते १८ आहे तशा लागू राहतील 

४)   अि म परतफेड या मतेची प रगणना पुढ ल माणे कर यात यावी. 
 

अ. . रा हले या शासन सेवेची मयादा परतफेड ची मता 

१. २० वषानंतर सेवािनवृ  होणा-या कमचा-यां या बाबतीत 
मूळ मािसक वेतना या 100 ट के X 

मािसक सेवा कालावधी 

२. १० वषानंतर परंतू २० वषाची सेवा पूण हो यापूव  सेवािनवृ  
होणा-या कमचा-यां या बाबतीत. 

मूळ मािसक वेतना या 90 ट के X 

मािसक सेवा कालावधी 

३. 
१० वषा या आत सेवािनवृ  होणा-या तथा प सेवािनवृ ीसाठ  
कमान ५ वष सेवा कालावधी िश लक असणा-या कमचा-यां या 
बाबतीत 

मूळ मािसक वेतना या 80 ट के X 

मािसक सेवा कालावधी 
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५) याज दराबाबत अ य आदेश िनगिमत होईपयत या आदेशा वये र .. 25.00 ल  

पयत या घर बांधणी करणी याजाची प रगणना 7.9% दराने करावी व र .. 25.00 ल  
वर ल मंजूर अ ीमा या बाबतीत मा  संपुण मंजूर अि म रकमेवर याजाची प रगणना 
9.9% या एक प दराने कर यात यावी. या आिथक वषात घरबांधणी अि म मंजूर 
केले असेल या आिथक वषासाठ  जो याजदर लागू कर यात आला असेल या दराने 
याजाची प रगणना कर यात यावी. याजाची प रगणना व  वभागा या प रप क 
.अि म-१०९९/ . .४९/९९/ विनयम, द.५ मे, २००० म ये नमूद केले या प दतीने 

कर यात यावी. 
६) शासन िनणयातील सुधार त मयादा आदेश िनगत केले या दनांकापासून अंमलात 

येतील. तथा प या अिधकार /कमचा-यांना द.05/08/2016 या मनपा आदेशा वये 
घरबांधणी अि माची र कम एकापे ा अिधक ह यात मंजूर केली असेल व 
अ ीमधारकास या शासन िनणया या दनांकापयत अ ीमाचे सव ह े वतर त केले 
नसतील अशा करणी संबंिधत अ ीम धारकास सदर शासन िनणयानुसार वह त सव 
अट /शत या अधीन वाढ व अ ीम अनु ेय करता येईल. या यित र  यापूव  मंजूर 
कर यात आलेली घरबांधणी अि माची करणे पु हा न याने उघड यात येणार नस याने 
वाढ व घरबांधणी अि म मंजूर केले जाणार नाह .  

सबब शासन िनणय व मनपा धोरणात नमुद के यानुसार उपरो  घरबांधणी व इतर 
अि मासाठ  सुच वले या धोरणास व अट स मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९१७२                               वषय मांक – २१ 
दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – उ ान/वृ संवधन 
सुचक – मा.िभमाबाई फुगे                    अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/४/का व/१६०/२०२१, द.२६/०३/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 उ ान थाप य, बी.आर.ट .एस वभागामाफत वकिसत करणेत आलेले आहे. मौजे, 
पंपळे सौदागर येथील कोकणे चौक ते काटे पाट ल  चौकापयत  उ च मता तुगती मागाचे 
े ाम ये जॉगींग ॅक, वृ ारोपण (िलिनअर अबन गाडन) देखभाल  करणेकामी उ ान 
वभागाकडे ह तांतर त करणेत आले आहे. देखभाल व संर णकामी िन वदा नोट स 
.३/२/२०२०-२१ िस द करणेत आली होती. सदरची िन वदा काह  कारणा तव र  करणेत 

आली आहे. यामुळे सदर उ ानाच े देखभालीचे कामकाज करणेकामी वभागाकडे कमचार  वग 
अपुरा अस यामुळे िन वदा कायवाह  पुण होईपयत ३ म हने अथवा िन वदा कायवाह  पुण 

होईपयत मे.गाडन गु ज फाम अँ ड नसर  यांना देणे आव यक आहे. तुत कामी सदर 
उ ानाचे देखभाल व संर णकामी ४२७६० चौ.मी (उ ान े  ३२७९२ चौ.मी) ९२१९ चौ.मी 
े ावर गजेबो, लाझा एर या, पाथव,े व छतागृह साफसफाई करणेकामी  मजुर कमचार  (२ 

कमचार ) याकामी येणारा ित महा र. .४,३७,५७०/- खच येणार असुन यानुसार ३ म हने 
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कालावधीसाठ  येणा-या अथवा िन वदा कायवाह  पुण होईपयत या येणा-या य  खचास व 
यांचेशी करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९१७३                               वषय मांक – २२ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – मा हती व तं ान 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे                    अनुमोदक – मा.श ु न काटे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मातं व/५/का व/१२०/२०२१, द.३०/०३/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       महानगरपािलके या व वध ४० लसीकरण क ासाठ  तसेच येक णालय येथे 
को वड-19 पोटल/ पंपर  िचचंवड महानगरपािलकेचे डॅशबोड /आयसीएमआर पोटल इ. ठकाणी 
मा हती अ यावत करणेकामी आ ण शासनास दे यात येणारा अहवाल तयार करणेकामी ०८ 

णालयां या ठकाणी डेटा ए चे कामकाजाकर ता ३ म हने कालावधीसाठ  डेटा ए  
ऑपरेटरची नेमणूक करणे आव यक आहे. सदर कमाकाजाक रता ित डेटा ए  ऑपरेटर ित 
म हना र. .१९,७०५/- (अखर  र. .एकोणीस हजार सातशे पाच फ ) एवढा खच अपे त 
आहे. सदर दर िन त क न उपरो  कामकाजासाठ  सदर दराने एकूण ४० डेटा ऐं  ऑपरेटर 

आव यकतेनुसार उपल ध क न घेणे श य आहे. यानुसार एकूण ४० डेटा ऐं  ऑपरेटरसाठ  
३ म हने कालावधी क रता एकूण र. .२३,६४,६००/- (अ र  र. . तेवीस लाख चौस  हजार 
सहाशे फ ) इत या खचाचे आदेश दे यात आलेले अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ९१७४                               वषय मांक – २३ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सुचक – मा.श ु न काटे                    अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांच ेप  .जिन/२/का व/४४८/२०२१, द.२६/०३/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .19/7/2020-21 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .5 मधील जय महारा  चौक, हुता मा चौक प रसरात 
मलवाह नीची सुधारणा कामे करणेकामी मे.क पल क शन िन.र. .29,96,365/- (अ र  र. . 
एकोणतीस लाख शहा नव हजार तीनशे पास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .29,96,365/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .29,96,365/- पे ा 36.99% कमी हणजेच र. .18,88,010/- + रॉय ट  चाजस 
र. .16,679/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .19,04,689/- 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 
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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 – ९१७५                               वषय मांक – २४ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे                     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांच ेप  .जिन/२/का व/४४९/२०२१, द.२६/०३/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .19/2/2020-21 अ वये पाईन 

र या या द णेकड ल प रसरातील जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी 
मे.एस.के.भोसले कॉ ॅ टर िन.र. .44,78,330/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख अ याह र हजार 
तीनशे तीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,78,330/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .44,78,330/- पे ा 31% कमी हणजेच र. .30,90,048/- + रॉय ट  चाजस र. .9,178/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .30,99,226/- 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 – ९१७६                               वषय मांक – २५ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – थाप य ह मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम                    अनुमोदक – मा.श ु न काटे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/ह-मु य/५४२/२०२१, द.३०/०३/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/113/2020-21 अ वये भाग .३२ 
मधील पवारनगर, िशंदेनगर, हरकणी सोसायट  १, २ इ, ठकाणी व इतर प रसरात 

आव यकतेनुसार थाप य वषयक व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.राहुल क शन 
िन.र. .29,99,922/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार नऊशे बावीस फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,27,622/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,27,622/- पे ा 37.38% कमी हणजेच 
र. .18,33,277/- + रॉय ट  चाजस र. .6,501/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .72,300/- = एकुण 
र. .19,12,078/- 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 
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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 – ९१७७                               वषय मांक – २६ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे                    अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .मभां/०५/का व/४६४/२०२१, द.३१/०३/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड मनपा या संगणक व स हर यं णेक रता आव यक Anti-Virus यं णा 
एका सपोट टाफसह ३ वषा या वैधता कालावधीक रता खरेद  करणेकामी ई-िन वदा सुचना 
.४७/२०२०-२१ अ वये माग व यात आले या िन वदांम ये मे.वो कसा टॆ नो सो युश स 
ा.िल., मंुबई यांनी दर कमी क न फेरसादर केलेली िन वदा एकूण र. .३२,८८,०००/- ह  

िन वदा अंदा जत एकूण र. .६०,३०,०००/- पे ा ४५.४७% ने कमी असुन लघु म ा  झाली 
अस यामुळे वकृत कर यात आली आहे. यानुसार पंपर  िचंचवड मनपा या संगणक व 
स हर यं णेक रता आव यक Anti-Virus यं णा एका सपोट टाफसह ३ वषा या वैधता 
कालावधीक रता खरेद  करणेकामी मे.वो कसा टॆ नो सो युश स ा.िल., मंुबई यां याकडून 
यांनी सादर केले या दरानुसार करारनामा क न खरेद  करणेस व खरेद  हॊणारा खच एकूण 

र. .३२,८८,०००/- (अ र  र. .ब ीस लाख अ याऐंशी हजार फ )ला मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ९१७८                               वषय मांक – २७ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय 
सुचक – मा.सुवणा बुड                     अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  . वमुका/८/का व/२६६/२०२१, द.३१/०३/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा .३०/३०-२०२०-२१ अ वये  ािधकरण 
गंगानगर भागातील  र याचे काँ ट करण करणे म ये व ुत वषयक कामे करणेकामी 
मे.ओमकार इंजीिनअर ग िन.र. .५५,७९,०३४/- (अ र  र. . पंचाव न लाख एकोणऐंशी हजार 
चौतीस फ ) पे ा २७.९०% 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 घेणेकर ता मंजूर कामी ठेवणे आव यक आहे. सबब, उपरो   

िन वदांपैक  मे.ओमकार इंजीिनअर ग या ठेकेदाराची िन वदा, िन वदा रकमे या २७.९०% कमी, 
ह  सवात कमी दराची अस याने वकृती करणेबाबत मा.अित.आयु (१) यांनी द.३१/३/२०२१ 
रोजी मा यता दलेली आहे. यानुसार मे.ओमकार इंजीिनअर ग यांचेकडून वर ल कामाचा 
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करारनामा क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९१७९                               वषय मांक – २८ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – क े य, थाप य 
सुचक – मा.िभमाबाई फुगे               अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .क / था/ . .८/का व/६९/२०२१, द.३०/०३/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

        भाग .८ येथील  से टर २ म ये ओपीड  इमारत बांधणे या कामाचा सन २०२१-२२ 
या अंदाजप कात समावेश करणेत आलेला आहे. सदरचे काम करणेबाबत थािनक नगरसेवक 

मागणी कर त आहेत. सदर काम करणेसाठ  इमारतीच े व तृत नकाशे तयार क न बांधकाम 
परवानगी घेणे व अंदाजप क तयार करणे काम चालु झालेनंतर कामावर दररोज देखरेख करणे 
इ. कामे करावी लागणार आहे. स थतीत सदरची सव कामे करणेसाठ  या वभागाकडे पुरेसे 
मनु यबळ उपल ध नाह . यासाठ  िन वदा पुव व िन वदाप ात या कामासाठ  वा तु वशारदाची 
नेमणुक करणे आव यक वाटते.  या ीकोनातून या वभागामाफत सदर कामासाठ  िन वदा 
पुव व  िन वदा प ात वा तु वशारदाची नेमणुक करणेकामी मनपा या अिधकृत वेबसाईट वर 
द.२६/०२/२०२१ रोजी मनपा या पॅनलवर असणारे वा तु वशारद कडून दर प क माग वणे 
बाबतची नो टस िस द करणेत आली आहे. यानुसार सदर कामासाठ  ३ िसलबंद कोटेशन 
ा  झाली आहेत. यामधील तावात नमूद माणे सवात कमी दर िन वदा पुव व  िन वदा 

प ात १.८८% इतका M/s.Dream Designer Architects यांचा ा  झालेला आहे. सदरचा दर हा 
मा. थायी सिमती ठराव .२१३९ द.७/२/२०१८ अ वये मा य करणेत आले या दरापे ा 
लघु म दर ा  झालेला असलेने सदर कामासाठ  िन वदा पुव व  िन वदा प ात १.८८% अस े
दरानुसार फ अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९१८०                               वषय मांक – २९ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – उ ान 
सुचक – मा.श ु न काटे                    अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांच ेप  .उ ान/६/का व/१७६/२०२१, द.३०/०३/२०२१ 
       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .६/२०२०-२१ अ वये मनपाचे 
यशवंतराव च हाण गुलाब पु प उ ानांम ये गुलाब व इतर शोिभवंत रोपे लागवड करणे 
कामाबाबत मे.स द छा क शन  या ठेकेदारांची िन वदा र. .८,५५,५९४/- (अ र   र. .आठ  

लाख पं चाव न हजार पाचश चौ-या णव  फ )  पे ा -३.००%  कमी  दराची िन वदा मंजुर 
दराने दोन म हने कालावधीसाठ  येणारा खच र. .८,२९,९२६/- (अ र  र. .आठ लाख 
एकोण ीस हजार नऊशे स वीस  फ ) माणे वकृत क न िन वदेतील िनयम अट /शत स 
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अिधन राहुन करारनामा क न काम क न घेणेस व य  येणारे खचास मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ९१८१                               वषय मांक – ३० 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – वायसीएमएच 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे                    अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . ण/१८/का व/१६६/२०२१, द.२५/०३/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       यशवंतराव च हाण मृती णालयात ता पुर या व पात मानधनावर भरणेत 

आले या व स या कायरत असले या वाहनचालक या पदास सुधार त कमान वेतन दरा माणे 
कमान वेतन व को वड-१९ चे कामकाजाकर ता को वड कालावधीपुरता को वड भ ा अदा 
करणेबाबत मा यता दलेली आहे. तर  यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता अ थायी 
व पात िनयु  दले या व  स या कायरत असले या तसेच यापुढ ल कालावधीत नेमावया या 

खालील त यातील मानधन वाहनचालक पदास कमान वेतन व को वड कालावधीपुरता अदा 
करावयाचे को वड भता यांचा स व तर तपशील खालील माणे नमुद केला आहे. 

अ.  
 

कामगाराचे 
पदनाम व 
यांची वगवार  

 

स या कमान वेतन 
दरानुसार  दरमहा देणेत 
येत असलेले मानधन 

र. पये (३) 

सुधार त कमान वेतन 
दरानुसार  दरमहा अदा 
करावयाचे मानधन र.  

को वड-१९ चे 
कालावधी कर ता  
ावयाचा के वड 
भ ा  र. पये 

सुधार त कमान वेतन + 

को वड भ ा या माणे 
ावयाची  दरमहा 

र कम   (४+५) =६ 

१ २ ३ ४ ५ ६ 

 कुशल कामगार     
१ वाहनचालक २४,८९८/- २२,९३४/- २०००/- २४,९३४/- 

       पंपर  िचंचवड मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता ता पुर या व पात 
मानधनावर नेमणुक  करणेत  आले या व स या कायरत असले या वाहनचालक पदास सुधार त 
कमान वेतन दरानुसार रकाना .४ म ये नमुद केले माणे कमान वेतन व को वड-१९ चे 
कामकाजाकर ता को वड कालावधीसाठ  रकाना .५ म ये नमुद केले माणे को वड भ ा 
या माणे मानधनावाढ  माहे जुन २०२० पासून अदा करणेकामी येणा-या य  खचास 
काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९१८२                               वषय मांक – ३१ 
दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे                    अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांच ेप  . था/िन/फ-मु य/३१३/२०२१, द.२४/०३/२०२१ 
       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
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       मनपा या थाप य वभाग फ मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (1 ते 2) 

मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९१८३                               वषय मांक – ३२ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम                    अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांच ेप  .जिन/२/का व/४३९/२०२१, द.२६/०३/२०२१ 
       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या जलिन:सारण मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (१ ते १) मधील 
कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा 
क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९१८४                               वषय मांक – ३३ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय 
सुचक – मा.श ु न काटे                    अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांच ेप  . वमुका/४/का व/४५२/२०२१, द.२६/०३/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल  सोबतचे प  “अ” 
मधील (1 ते 2) िन वदा कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे लघु म दरा या 
िन वदा वकारणेत आले या असून मंजूर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा 
आदेश दे यात आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९१८५                               वषय मांक – ३४ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – फ े य कायालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे                    अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ – मा. े य अिधकार  यांच ेप  .फ ेका/िन-४/का व/२०४/२०२१, द.२४/०३/२०२१ 
       मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े य कायालयाकड ल व ुत वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 13) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे लघु 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. 
----------- 
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ठराव मांक – ९१८६                               वषय मांक – ३५ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – पद यु र सं था YCMH 
सुचक – मा.िनता पाडाळे                    अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .YCMH/का व/७/१०१/२०२१, द.३१/०३/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पद यु र सं था, यशवंतराव च हाण मृती 
णालयात महारा  शासन, शासन िनणय .पीसीसी-३०१३/ . .६०१/न व-२२ द.४ माच 

२०१४ अ वये ९ वषयांम ये पद यु र अ यास म सु  झालेला आहे. MD Respiratory 
Medicine, MD Community Medicine, MD Dermatology Venereology and Leprosy, MS 
Ophthalmology हे न वन पद यु र पदवी अ यास म सु  करणेक रता पद यु र सं था, 
यशवंतराव च हाण मृती णालयाकडून ताव सादर कर यात आला होता या तावास 
अनुस न ४ वषयांसाठ  आव यकता माणप  ा  झाले आहे. खालील वषयांसाठ  व ापीठ 
संल नीकरण संमतीप  ३ वषा कर ता दे याची कायवाह  सु  आहे. 
 

अ. . वषय व ाथ  वेश मता 
१ MD Respiratory Medicine ०६ 

२ MD Community Medicine ०६ 

३ MD Dermatology Venereology and Leprosy ०६ 

४ MS Ophthalmology ०६ 

 
       नवीन पद यु र पदवी अ यास म सु  करणेकर ता महारा  आरो य व ान व ापीठ, 

नािशकयांनी प  .मआ व व/पीबी/पीजी/पी-१/३३९/२०२१, दनांक-०९/०३/२०२१ अ वये 
एकुण ४ वषयासाठ  व ापीठ संल नीकरण संमतीप ाचे (Consent of Affiliation) मुदतवाढ 

करणेसाठ    शु क भरावे लागणार आहेत. यानुसार भारतीय आयु व ान आयोग यां या 
िनयमानुसार व ापीठ संल नीकरण संमतीप  (Consent of Affiliation) तीन वष वैध असणे 
आव यक आहे. सदर संमतीप  एक वष शु क माफ व अितर  दोन वष वैध क न देणेसाठ , 

व ापीठ शै णक अिधसुचना .४२/२०१७, मधील तरतूद  मधील मु ा मांक ११ नुसार 
असलेले ती वष ती वषय र. .१,००,०००/- (अ र  र. .एक लाख फ ) या माणे चार 
वषासाठ  ित वषय र. .२,००,०००/- (अ र  र. .दोन लाख फ ) या माणे चार वषयासाठ  
र. .२,००,००० x ४= र. .८,००,०००/- (अ र  र. .आठ लाख फ ) इतके वाढ व वैधता शु क 
व ापीठास भरणे आव यक आहे. भारतीय आयु व ान आयोगा या िनयमानूसार वर नमूद 
के यानुसार व ापीठ संल नीकरण संमतीप  (Consent of Affiliation) दोन अित र  वषासाठ  

शु क र. .८,००,०००/- मा.कुलसिचव यांचे नावे नािशक येथे देय असले या रा ीयकृत बँकेचा 
धनाकष/एनईएफट /आरट जीएस/ऑनलाईन पेमट के याची पावतीसादर करणेबाबत वनंती 
केली आहे. सदर पावती सादर के यावर व ापीठ संल नीकरण संमतीप  (Consent of 

Affiliation) दे याची कायवाह  करणे सुकर होणार आहे. सबब, उपरो कामी ४ वषयांचे एकुण 
र. .८,००,०००/- (अ र  र. .आठ लाख फ ) व ापीठ संल नीकरण संमतीप  (Consent of 

Affiliation) दोन अित र  वषासाठ  शु क र. .८,००,०००/- मा.कुलसिचव यांचे नावे नािशक 

येथे देय असले या रा ीयकृत बँकेचा धनाकष/एनईएफट /आरट जीएस/ऑनलाईन पेमट ारे 
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महारा  आरो य व ान व ापीठ, नािशक/यांना अदा करणेकामी यशवंतराव च हाण मृती 
णालयाकड ल सुधार त अंदाजप क सन २०२०-२०२१ मधील “पी.जी.आय. वायसीएमएच 

पसीएमसी कर ता व वध शासक य िनयामक सं था व व ापीठ इ. चे शु क भरण”े या 
लेखािशषातील र. .१,००,००,०००/- मधुन खच  कर यात आलेला अस याने मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९१८७                               वषय मांक – ३६ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – वै कय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम                    अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/४/का व/२६९/२०२१, द.३१/०३/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या े ाम ये थम ट याम ये कोरोना वषाणूचा 
वाढता ादुभाव ल ात घेता खाजगी को वड केअर सटर चालु कर याचा िनणय मा.आयु  यांचे 
दनांक ०८.०७.२०२० चे मा य तावा वये घेणेत आला. या माणे Expression Of Interest 

(EOI) .०३/२०२०-२१ सी द करणेत आला होता. सदर EOI बी वगवार  साठ  सी द 
करणेत आला होता याम ये संबंधीत सं था/ णालयांकडुन फ  कमचार  पुर वणेकामी 
कळ वले होते. या EOI मधील अट  शत  माणे The Minimum payment guaranteed shall be 
80% occupancy irrespective of actual occupancy. For occupancy above 80% actual occupancy 
charges shall be payable. या माणे नमूद कर यात आले होते.  मे.आयकॉन हॉ पटल यांनी 
सदर EOI  म ये भाग घेतला होता. यांनी २०० बेडसाठ  र. .५४३/- ित दन ती बेड या 
माणे दर सादर केला होता. यांच े दरास मा.आयु  यांचेकडुन २१.०७.२०२० रोजी मा यता 

देणेत आलेली आहे. मे.आयकॉन हॉ पटल यांच ेखचास मा. थायी सिमती सभा ठराव .७४८८ 
द. २३.०९.२०२० अ वये मा यता घेणेत आलेली होती. या माणे यांच ेबरोबर करारनामा 
करणेत येऊन यांना आमुका/११/का व/२०९/२०२० द.०७.०८.२०२० अ वये 
र. .९७,७४,०००/- च े२०० बेडकर ता र.र.५४३/- ित दन ित बेड या माणे घरकुल ईमारत 
ड -८ िचखलीसाठ  ९० दवसांकर ता आदेश दे यात आलेले होते. ऑ टोबर मह यात कोरोना 

ण बाधीतांची सं या कमी होत गेली होती हणुन सदर को वड सटर मा.अित. आयु  .२ 
यांचेकड ल आदेश .आमुका/११/का व/२९१/२०२० द. २८.१०.२०२० अ वये बंद करणेत 
आलेले आहे. स या कायरत असलेले बालनगर  येथील को वड केअर सटर,महानगरपािलकेने 
चालु केलेले अँटो ल टर येथील जंबो को वड हॉ पटल पूण मतेने चालु आहे. कै.अ णासाहेब 
मगर टेड यम येथील जंबो को वड णालय २०० बेडसाठ  चालु करणेत आलेले आहे. EOI 

 .०३/२०२०-२१ मधील अट  शत  माणे पूव या मंजूर दराने काम कर यात याव े अशा 
सुचना मा.आयु , मा.महापौर यां या बैठक त दले या आहेततसेच झाले या चच माणे थम 
ड -५ आ ण ड -६ मधील एकूण ४०० बेडसाठ  चालु करणेकामी आ ण दो ह  सटर 
५०%भरलेनंतर पुढ ल इमारतींम ये को वड केअर सटर (CCC) सु  कर याची कायवाह  
कर यात यावी या बाबतचा सभावृ ांत करणेत आलेला आहे. या िनणया माणे घरकुल येथील 



26 
 

इमारत . ड -५ आ ण ड -६ म ये पूण मतेने ण दाखल झालेले आहेत. 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 आ ण मा. वभागीय आयु  कायालयाकडुन सूचना ा  
झा या माणे आप कालीन बाब हणून मा यता दे यात आली आहे. मे.आयकॉन हॉ पटल 
यांना तातड ची बाब हणुन िचखली येथील घरकुल इमारत ड-८ येथ े २०० बेडसाठ  को वड 
केअर सटर चालु करणे बाबत र. .६६,२४,६००/- (अ र  र. .सहास  लाख चोवीस हजार 
सहाशे फ ) द.२७.०३.२०२१ ते २६.०५.२०२१ पयत च ेकामकाज आदेश देणेत आलेले असलेने 
सदर खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९१८८                               वषय मांक – ३७ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – वै कय 
सुचक – मा.श ु न काटे                    अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/४/का व/२६८/२०२१, द.३१/०३/२०२१ 
       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 
दवस दवस वाढु लागलेली आहे. मा.आयु  यांचेकड ल द.१९.०३.२०२१ चे मा य तावा वये 
ड -५ आ ण ड-६ हे को वड सटर चालु करणेत आलेले आहेत. द.२६.०३.२०२१ रोजी दो ह  
को वड सटर िमळून ३०० पे ा जा त ण झा याने मा.अित.आयु  १ यांनी घरकुल येथील 
ड -७ आ ण ड -८ हे को वड सटर दोन मह याकर ता तातड ने चालु करणेकामी सुचना दले या 
आहेत. या माणे मे.आयकॉन हॉ पटल यांना प  .मसाभां/४/का व/२५०/२०२१ 
द.२६.०३.२०२१ अ वये प  देऊन जु या दराने काम कर यास तयार आहात कंवा कसे या 
बाबत वचारणा कर यात आले असता  यांचे कड ल द.२६.०३.२०२१ अ वये 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 असेलेने 
मे.आयकॉन हॉ पटल यांना िचखली येथील इमारत . ड  – ७ येथील को वड सटर 
द.२७.०३.२०२१ ते २६.०५.२०२१ पयत (६१ दवस) दोन मह ने २०० बेड पयत को वड केअर 
सटर चाल वणेस देणे बाबत र. .६६,२४,६००/- चे कामकाज आदेश EOI .०३/२०२०-२१ 
मधील अट  शत  आ ण करारना यास अधीन राहून पूव या मंजूर दराने देणेत आला असलेने 
यास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ९१८९                               वषय मांक – ३८ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम                    अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे 

संदभ – मा.अित.आयु  यांच ेप  . था/िन/२-ब/८०३/२०२१, द.३०/०३/२०२१ 
       वषय - आर ण .२२१ येथे बहुउ ेिशय डांगण व कसत करणेबाबत.  

वषय .३८ चा वचार द.१२/०५/२०२१ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ९१९०                               वषय मांक – ३९ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – थाप य ह मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम                    अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/ह-मु य/५४४/२०२१, द.०१/०४/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/105/2020-21 अ वये भाग .३२ 
म ये ठक ठकाणी आव यकतेनुसार थाप य वषयक व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे.राहूल क शन िन.र. .29,99,892/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार आठशे 
या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,27,592/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,27,592/- पे ा 
37.38% कमी हणजेच र. .18,33,258/- + रॉय ट  चाजस र. .6,501/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .72,300/- = एकुण र. .19,12,059/- 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 – ९१९१                               वषय मांक – ४० 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – थाप य ह मु यालय 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे                    अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/ह-मु य/५४३/२०२१, द.०१/०४/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/109/2020-21 अ वये भाग . ३२ 
मधील सांगवी गावठाण गंगानगर प रसरात व इतर ठकाणी आव यकते नुसार थाप य 
वषयक व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.राहुल क शन िन.र. .29,99,982/- (अ र  
र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार नऊशे याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .29,27,682/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
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उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,27,682/- पे ा 37.38% कमी हणजेच र. .18,33,314/- + रॉय ट  
चाजस र. .6,501/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .72,300/- = एकुण र. .19,12,115/- 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 – ९१९२                               वषय मांक – ४२ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – क े य  

सुचक – मा.शिशकांत कदम                    अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .क ेका व/जा/१५०/२०२१, द.०५/०४/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       अ े य कायालय पंपर  िचंचवड महानगरपािलका माफत “को वड-१९ महामार चे 
िनयं ण क रता मनपातफ ऑटो ल टर येथे उभार यात येणा-या ज बो ॉ पटल मधील 
जु या वातानुकुलन यं णेचे पेअरपाट पुर वणे, तसेच वाढ व मतेचे वातानुकुिलत यं णा 
बस वणे व व ुत वषयक अनुषंिगक कामे करणे (िन.नो. .२९/१/२०२०-२१)” चे काम 
स थतीत मे. ीनिलंक इ ा यांचेमाफत चालू असून िन वदा दर २२.२९%  कमी आहे. यास 
मा. थायी सिमती ठराव .८२७० द.२७/०१/२०२१ अ वये मा यता िमळाली आहे. 
कॆ.अ णासाहेब मगर टे डयम ज बो को वड हॉ पटल येथे oxygen bed क रता  150m x 40m 

= 6,000 sq.m हणजेच ६०,००० वे. फ ट जागेसाठ  १०० वे. फूटास एक ट आर या माणे 
६०० TR  वातानुकुलन यं णा आव यक आहे. टे ट ची उंची व छत ल ात घेता सदर ठकाणी 
मे.जेस आय डया  ा. िल. माफत यापूव  ६८० TR  वातानुकुलन यं णा बस वणेत आली आहे. 
सदर हॉ पटल चालू असताना पावसाळा व हवाळा अस यामुळे ६८० TR  वातानुकुलन यं णा 
बस वणेत आली होती. स थतीत कडक उ हाळा चालू असून हॉ पटलचे छत व िभंत PVC 

Tensile Fabric  Covers अस याने छत तापून आतम ये दु.१२ ते ४ या वेळात चंड उ णता 
तयार होत आहे. सदर उ णतेमुळे स या बस वणेत आलेली A.C. ची यं णा कमी पडत आहे. 
यामुळे पेशंट व डॉ टर या त ार  येत आहे. सदर बाब ल ात घेता सदर ठकाणी ६० वे. 

फूटास एक ट आर या माणे १०००TR ची आव यकता आहे. यापुव  मे.जेस आय डया ा. िल. 
यांनी ६८० TR मतेची वातानुकुलन यं णा बस वली अस याने उवर त ३२० TR ची वाढ व  

वातानुकुलन यं णा ताटाड ने बस वणे आव यक आहे. याकामी मा. आयु  सो. व ज बो 
सम वय अिधकार  यांनी आव यक यं णा बस वणेकामी सुचना केले या आहेत. यानुसार 
अ णासाहेब मगर टे डयम ज बो को वड हॉ पटल येथे वातानुकुलन यं णा बस वणेसाठ  
२४० TR एवढ  जागा उपल ध असलेने वाढ व २४० TR वातानुकुलन यं णा बस वणे आव यक 
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आहे. जनरेटर यव था, तसेच ICU क रता बस वणेत आले या AHU UNIT  मधील HEPPA 

Filter  बदलणे  ह  कामे तातड ने क न घेणे अ याव यक आहे. सदर कामाचे अंदाजप क 
तयार केले असता र. .१,३६,३२,४७९/- इतका खच अपे त आहे. सदरचे काम वषयांक त 
चालू कामातून २२.२९% कमी दराने अस याने व याच कारचे काम अस याने या कामातून 
३ म हने कालावधीसाठ  करावे असा इकड ल ताव आहे. यामुळे मुळ सदर कामांस व 
खचास मा. थायी सिमती सभेची (वाढ व) सुधार त मा यता यावी लागणार आहे. रा य 
शासनाने कोरोना वषाणुंचा ादुभाव रोख यासाठ  रा यात साथरोग ितबंधक कायदा 1897 व 
आप ी यव थापन अिधिनयम 2005, द.13/03/2020 पासुन लागू केलेला आहे. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या प रसरात देखील कोरोना साथरोगाचा ादुभाव झा याने महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम 63(3) नुसार साथरोग िनयं णात ठेवणेकामी आव यक उपाययोजना तातड ने 
करणेकर ता व तू अथवा सेवांची आप कालीन प र थीतीत तातड ने खरेद  करणे आव यक 
आहे. यास अनुस न महानगरपािलके या सन २०२०-२१ या आिथक वषा या अंदाजप कात 
म यवत  भांडार वभागाकड ल “कोरोना  िनधी (COVID-19)” हे लेखािशष न याने िनमाण 
करणेत आले आहे. याच लेखाशीषातून सदर कामाचा खच करणेत येणार आहे. सदर कामाची 
तातड क वचारात घेता उपरो  चालू िन वदा कामामधून वाढ व र. .१,३६,३२,४७९/- इत या 
र कमेचे काम मे. ीनिलंक इ ा  याचेकडून २२.२९%  कमी या दराने करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे,  

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

ठराव मांक – ९१९३                               वषय मांक – ४३ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – म य.सा.भां., वै कय  

सुचक – मा.अिभषेक बारणे                    अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .मसाभां/५/का व/३७४/२०२१, द.०६/०४/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       भारतीय साथरोग िनयं ण अिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, महारा  
महापािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३)(क) यास अिधन राहून कोरोना 
वषाणुचा (Covid-19) ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक आप कालीन प र थती व 
कोरोना या अटकावासाठ  साथरोगाची आप ीजनक थतीचा सामना करणेकामी तसेच  कोवीड 
१९ आजाराच ेपा भुमीवर ितबंधा मक उपाययोजना करणेकर ता स थतीत एका लसीकरण 
क ाकर ता २ टाफनस, १ डाटाए  ऑपरेटर, १ वॉडबॉय/वॉडआया या माणे  ५० को वड 
लसीकरण क ाकर ता २०० कमचा-यांची आव यकता आहे. ५० को वड लसीकरण क  
उभारणे या व याकामी महारा  शासनाकड ल न दणीकृत सं थेमाफत  दोन मह ने 
कालावधीकर ता मनु यबळ उपल ध क न देणेबाबत मा.आयु  साहेब यांनी  मा यता दलेली 
आहे.  यानुसार एका लसीकरण क ाकर ता २ टाफनस ,१ डाटाए  ऑपरेटर, १ वॉडबॉय/ 

वॉडआया या माणे  ५० को वड लसीकरण क ाकर ता खालील माणे मनु यबळाची आव यकता 
आहे. कोवीड १९ आजारास ितबंध घालणे कर ता को वड लसीकरण,कॉ टॅ ट ेिसंग, रॅपीड 
अँट जेन /आरट पीसीआर टे ट ंग, वॉर म कामकाज , वलगीकरण क , न याने सु  होणारे 
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को वड केअर सटर, तसेच को वड-१९ च ेअनुषंगाने सव कामकाज करणेकामी व वध तां क 
संवगातील पदांची आव यकता आहे. वै क य वभागामाफत लसीकरण क ाकर ता आव यक 
लागणारे ५० वै क य अिधकार  मानधन भरती येमाफत उपल ध क न देता येतील . परंतु 
टाफनस, डाटा ए  ऑपरेटर,  वॉडबॉय/वॉडआया या संवगातील २०० पदे  न दणीकृत 

सं थेमाफत उपल ध क न दयावी लागणार आहे.  महारा  शासनाचे  उ ोग, उजा व कामगार 
वभागाकड ल शासन िनणय .काआआ-२०१३/ . .२३३/कामगार-८ द.१८/०६/२०१४ अ वये 

कामगार आयु  कायालया या अंतगत असणा-या व वध कायालये तसेच िनयं णाखालील 
व वध मंडळे व अ य े य कायालयातील गट क व गट ड या पदांची कामे बाहययं णेमाफत 
पुर वणा-या २ सेवापुरवठादारांच े पॅनल तयार कर यात आले आहे. मे. स फॅिसिल टज ा. 
िल. व मे. टल इं ट ेटेड स ह सेस ा.िल. या दोन िन वदाधारकांच ेपॅनलला तीन वषाकर ता 
मंजुर  देणेत आली आहे. तुत कामासाठ  १४% इतका सेवाशु काचा दर मा य करणेत आला 
आहे.  तदनंतर महारा  शासनाच े उ ोग, उजा व कामगार वभागाकड ल शासन िनणय . 
काआआ-२०१३/ . .२३३/काम-८ द.१७/०८/२०२० अ वये  सदर एज सीची ३ वषाची मुदत 
संपु ात आली असुन या एज सीला पुढे ३ मह ने कंवा ई- िन वदा या राबवून नवीन 
यं णा िनयु  होईपयत मुदतवाढ दे यात द.११/९/२०१७ अ वये मा यता दलेली आहे. नवीन 
पॅनलला मंजुर  देणेबाबतची या अ ाप पुण झालेली नस याने सदर मुदतवाढ अ ाप सु  
आहे अस ेसदर शासन िनणयात नमुद केल ेआहे. यानुसार अ ापपयत महारा  थावर संपदा 
िनयामक ािधकरण  , महा मा फुले  मागासवग वकास महामंडळ मया दत, द. महारा  टेट 
को- ऑपरे ट ह माक टंग फेडरेशन िलिमटेड, शासक य वै क य महा व ालय व सवौपचार 

णालय-अकोला, उपसंचालक आरो यसेवा नािशक मंडळ- नािशक  यांचमेाफत   द.१८/६/२०१४ 
रोजीचे शासन िनणयानुसार िनयु  केले या पॅनलमधील सेवापुरवठाधारकास मनु यबळ 
उपल ध क न देणेकामी कामाचे आदेश दे यात आले आहेत. उ  नमुद द. १८/६/२०१४ 
रोजीच ेशासन िनणयानुसार मंजुर  देणेत आले या पॅनलमधील मे. स फॅिसिल टज ा. िल. 
व मे. टल इं ट ेटेड स ह सेस ा.िल. या दोन सेवा पुरवठाधारकाकडुन वै क य अिधकार  
वगळता उव रत टाफनस, डाटाए  ऑपरेटर, वॉडबॉय/वॉडआया संवगातील २०० कमचार  यांना 
दोन मह ने कालावधीकर ता कमान वेतन दरानुसार वेतन व १४ %सेवाशु कासह उपल ध क न 
घेणेबाबत  दनांक ०१/०४/२०२१ रोजी मा.आयु  साहेब यांचेकडे ताव सादर कर यात आला 
होता.  सदर तावास मा.आयु  साहेब यांनी मा यता दलेली आहे.  या अनुषंगाने मे. स 
फॅिसिल टज ा.िल. व मे. टल इं ट ेटेड स ह सेस ा.िल. यांना ई-मेल पाठवून काम 
कर यास तयार आहात कंवा कस े ?  याबाबत वचारणा कर यात आली होती.   संबंिधतांनी 

तुत करणी ई-मेल ारे सहमती दश वलेली आहे. ५० को वड लसीकरण क ाकर ता १०० 
टाफनस, ५० डेटाए  ऑपरेटर, ५० वॉडबॉय/ वॉडआया अस े एकुण २०० कुशल /अकुशल  

मनु यबळाची आव यकता आहे.   द.१८/०६/२०१४ रोजीचे शासन िनणयातील एज सीच े पॅनेल 
मधील मे. स फॅिसिल टज ा.िल. व मे. टल इं ट ेटेड स ह सेस ा.िल. या सेवा 
पुरवठाधारकामाफत पुर वणेत आले या कुशल व अकुशल कमचा-यास कमान वेतनदरानुसार 
वेतन व द.१८/०६/२०१४ रोजीच ेशासन िनणयानुसार १४ % सेवाशु कासह मनु यबळ उपल ध 
क न घेणेबाबत कामगार क याण वभागाचा अिभ ाय घेणेत आलला आहे. मा.कामगार 
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क याण अिधकार  यांनी दनांक ०५/०४/२०२१ रोजी या प ा वये कमान वेतन दराबाबत 
अिभ ाय दलेला आहे.   या अनुषंगाने खालील माणे नेमावया या मनु यबळास खच अपे त 
आहे. 
 

अ . पदनाम सं या ित महा कमान 
वेतन दर  र. . 

ित महा कमान 
वेतन दरा माणे ित 

महा र. . 

ित महा कमान वेतन 
दरा माणे २ म ह यांकर ता 

खच र. . 
१ टाफनस १०० २६,१७१/- २६,१७,१००/- ५२,३४,२००/- 
२ डेटाए  ऑपरेटर ५० २६,१७१/- १३,०८,५५०/- २६,१७,१००/- 
३ वॉडबॉय/ वॉडआया ५० २३,१११/- ११,५५,५५०/- २३,११,१००/- 

   एकूण खच र. . ५०,८१,२००/- १,०१,६२,४००/- 

 
         ५० को वड लसीकरण क ाकर ता १०० टाफनस, ५० डेटाए  ऑपरेटर, ५० 

वॉडबॉय/ वॉडआया असे एकुण २०० कुशल /अकुशल  मनु यबळाची आव यकता असून उपरो  
त यात नमुद केले माणे ित महा र. .५०,८१,२००/- माणे २ म हने कालावधीकर ता 
र. .१,०१,६२,४००/- इतका अपे त खच आहे.  सदर खच म यवत  भांडार वभागाकड ल 

“कोवीड िनधी“ या लेखािशषावर ल उपल ध तरतुद मधून भाग वणे श य आहे.  सदरचे खचास 
मा. थायी सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे.सबब, भारतीय साथरोग िनयं ण अिनयम 
१८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, महारा  महापािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व 
कलम ६७(३) (क) यास अिधन राहून कोरोना वषाणुचा (Covid-19) ादुभाव रोख यासाठ  
ितबंधा मक आप कालीन प र थती व कोरोना या अटकावासाठ  साथरोगाची आप ीजनक 

थतीचा सामना करणेकामी व  शासन िनणय . पीसीसी-३०१५/ . .५४५/न व/ द. 
३०/०८/२०१९  चे शासन  िनणयास व यांच ेअट -शत स अिधन राहून मे. स फॅिसिल टज 
ा. िल. व मे. टल इं ट ेटेड स ह सेस ा.िल. यांचेकडून ५० को वड लसीकरण क ाकर ता 

क  ५० टाफनस, २५ डेटाए  ऑपरेटर, २५ वॉडबॉय/वॉडआया असे एकुण १०० कुशल 
/अकुशल  मनु यबळाची ित महा  र. .२५,४०,६००/- माणे २ म हने कालावधीकर ता 
र. .५०,८१,२००/-  व मे. टल इं ट ेटेड स ह सेस ा.िल. यांचेकडून ५० को वड लसीकरण 
क ाकर ता क  ५० टाफनस, २५ डेटाए  ऑपरेटर, २५ वॉडबॉय/ वॉडआया असे एकुण १०० 
कुशल/अकुशल  मनु यबळाची ित महा  र. .२५,४०,६०००/- माणे २ म हने कालावधीकर ता 
र. .५०,८१,२००/-  माणे करारनामा क न नेमणुक करणेकामी येणा-या एकूण 
र. .१,०१,६२,४००/- चे खचास  तसेच यापुढे आव यक लागणारे कुशल व अकुशल कमचार  
नेम याकर ता मंजुर दराने येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९१९४                               वषय मांक – ४४ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार  

सुचक – मा.श ु न काटे                    अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .मसाभां/१७/का व/८७/२०२१, द.०१/०४/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
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       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वायसीएम णालयातील - करण वभागातील 

ड -आर िस ट म क रता आव यक व वध कार या साईजम ये Carestream Dry View DVE 

Laser Imaging कंपनी या ए स– रे फ म खरेद  क न देणेकामी मागणी केलेली आहे.  
वायसीएम णालयातील - करण वभागाक रता ड -आर िस ट म क रता असले या ंटरला 
केवळ Carestream Dry View DVE Laser Imaging कंपनी या फ म वापरात येत असलेने 
वह त कायप दतीचा अवलंब क न m/s. Carestream Healh India.Private Limited मंुबई या 
कंपनी कडुन मेल दारे ा  झाले या दरप कानुसार एकुण मुळ र. .27,56,696/- (अ र  र. . 
स ावीस लाख छप न हजार सहाशे शहा नव फ ) अिधक 12 ट के जीएसट  या माणे 

कंपनीचे अिधकृत व े ते मे.लॉजीक हे थ केअर स ह स ा.िल. पुणे यांचेकडून थेट प दतीने 
खरेद  करणे चे खचास व कंपनीचे अिधकृत व े ते मे.लॉजीक हे थ केअर स ह स ा.िल.पुणे 
यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९१९५                               वषय मांक – ४५ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय  

सुचक – मा.िभमाबाई फुगे                    अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांच ेप  . वमुका/४/का व/४९१/२०२१, द.०६/०४/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .15-02/2020-2021 अ वये  “क” 
े ीय कायालय अंतगत को वड-19  आपा कालीन उपायजोजना Isolation Bed Management 

(IBM) कर ता मनपा इमारतीम ये करणेत येत असले या CCC साठ   CCTVयं णा, डझेल 
जिन संच तसेच इतर अनुषांिगक कामे करणे या कामाकर ता मे.कमल इले क ए टर ायजेस 
िन वदा र. .41,98,786/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख अ या णव हजार सातशे शहाऐंशी 
फ ) पे ा -14.28% कमी या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस या अट स अधीन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९१९६                               वषय मांक – ४६ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – वै कय मु यालय  

सुचक – मा.शिशकांत कदम                    अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .मसाभां/४/का व/२८८/२०२१, द.०४/०४/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये अ त वात असले या को वड केअर सटर(CCC) 

खाजगी णालय सटर/ एन. जी. ओ. /खाजगी सं था यांना चाल वणेस देणेकामी तसेच 
खाजगी ठकाणी सं थामाफत (CCC) चाल वणेस देणेबाबत Expression of Interst (EOI) 

.03/2020-21मनपा वेबसाईटवर िस द करणेत आलेले होते. तसेच सदर कामाचा कालावधी 
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हा ३ म ह यांकर ता होता. याअनुषंगाने सी कॅटेगर  मधील बेडचे सं येनुसार दर सादर 
करणेकामी EOI माग वणेत आले होते. यानुसार िन वदाकार यांना वभागामाफत वारंवार 

पञां ारे दर कमी करणेबाबत वचारणा करणेत येवून,र. .८५०/- चे दरानुसार काम देणेस 
द.३१/०८/२०२० रोजीचे तावा वये मा यता देणेत आलेली आहे.ऑ टोबर -२०२० म ये 
णसं या कमी होत गेले नंतर १५ ऑ टोबर पासुन इतर सव को वड सटर बंद कर यात 

येऊन सव ण बालनगर  येथील को वड सटर म ये पाठ व यात आले होते. फे ुवार -२०२१ 
म ये कोरोना णसं या झपा याने वाढत गे यामुळे इतर को वड सटर चालु कर यात आले 

आहेत. याच माणे बालनगर  येथील को वड सटर म ये जागा उपल ध अस याने ४०० ऐवजी 
५०० खांटांची यव था करणेकामी सुचना देणेत आले या आहेत. तसा तपासणी अहवाल भोसर  

णालयाकडुन ा  झालेला आहे. या माणे मे. बी एलकेअर स ह सेस यांना द.०३.०२.२०२१ 
ते ०२.०५.२०२१ पयत मुदतवाढ दे यात आलेली असुन याकामी येणा-या र. .३,७८,२५,०००/- 
(अ र  र. .तीन कोट  अ याह र लाख पंचवीस हजार फ ) च ेखचास काय र मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९१९७                               वषय मांक – ४७ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – म य.सा.भां., वै कय  

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

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांच ेप  .मसाभां/५/का व/३६२/२०२१, द.०१/०४/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, 

महारा  महापािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३)(क) यास अिधन राहून कोरोना 
वषाणुचा (Covid-19) ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक आप कालीन प र थती व 
कोरोना या अटकावासाठ  साथरोगाची आप ीजनक थतीचा सामना करणेकामी Antigen Test 

kits खरेद  करणेकामी िस द केले या ई-िन वदे या अनुषंगाने  M/s.Sudarshan Pharma  

Industries Ltd., Mumbai यांनी  Immunoquick Covid-19 Rapid Antigen Test Kit   ४,००० कटस ्

 १,००,००० टे ट (25 Test per Kit) Rate per Test Rs.48/- अिधक GST माणे ित टे ट या 
दराने खरेद  कर यास व िन वदा र. .७९,००,०००/- पे ा ३९.२४% कमी दराने येणा-या 
र. .४८,००,०००/- (अ र  र. .अ ठेचाळ स लाख फ ) अिधक GST चे खचास मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९१९८                               वषय मांक – ४८ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – वै कय मु यालय   

सुचक – मा.सुवणा बुड                     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .वै /१७/का व/८१०/२०२१, द.०६/०४/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
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       भारत सरकार तसेच रा य शासनाने ‘‘कोरोना’’ वषाणूचा Covid-19 ादुभाव 

रोख यासाठ  रा यात साथरोग ितबंधा मक कायदा १८९७ दनांक १३ माच, २०२० पासून लागू 
क न अिधसूचना िनगिमत केलेली आहे. या माणे आप ी यव थापन अिधिनयम २००५ लागू 
क न रा ीय आप ी घो षत क न ‘‘कोरोना’’ वषाणूचा ादुभाव रोखणेक रता यु दपातळ वर 
कामकाज कर यात येत आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ाम ये कोरोना 
वषाणूचा संसग व सार मोठया माणात वाढत आहे. या माणे णांची सं या देखील 

दवस दवस वाढत आहे. महानगरपािलकेम ये कायरत असलेले व करार प दतीने िनयु  केलेले  

वै क य अिधकार  हे कोरोना बािधत झाले या णांचे णसेवेक रता पुरेशा माणात नसलेने 
डॉ.ड .वाय.पाट ल मेड कल कॉलेज येथ ेMBBS  झालेलIेntern व ाथ  याचीं  े ीय कायालयातील 
वॉर मच े कामकाजाक रता व Contact Tracing  कर ता  वै कय वभागाकड ल आदेश . 
वै /१७/का व/७७८/२०२१ दनांक ०४/०४/२०२१  या आदेशा वये   खालील माणे नावासमोर 
नमूद केले या े ीय कायालयाचे े ीय अिधकार  यांचे िनयं णाखाली कामकाज करणेकर ता 
नेमणूक करणेत आलेली आहे.  

  

अ. . व ा याचे/ िश णाथ   
डॉ टरांचेनाव 

े ीय कायालय व  

े य अिधका-यांचे नाव 

१ डॉ. बनकर जा हवी जयिसंग 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  वॉर म 

२ डॉ. िननाद रनानवरे 

३ डॉ. सांची कपुर 

४ डॉ. सौ या अ ण वमा 
५ डॉ. रािधका कपूर 

६ डॉ. खूशबू कंूडू 

७ डॉ. का या पाठ  

८ डॉ. दा गंुबर 

९ डॉ. ेयस िसंग 

१० डॉ. भा या तलवार 

११ डॉ. उदय िसंग बेर  

१२ डॉ. रिधमा बेहल 

१३ डॉ. ईशा  िनतीन केड या 
१४ डॉ. रागामाई मरामराजु 

१५ डॉ. ता या ीवा तव 

१६ डॉ. तेज व िशतोळे  

१७ डॉ. जितन अगरवाल अ े ीय, भेळ चौक िनगड        
ीम.सुिचता पानसरे, 9028887631 १८ डॉ. पूवा क व र 

१९ डॉ. अिमत चौधर  ब े ीय, िचंचवड ीम.सोनम देशमुख 
8999525377 २० डॉ. पलक मारफाितया 

२१ डॉ. पलक अहुजा क े ीय, नेह नगर ी.अवधुत तावडे 
9765871546 २२ डॉ. जेिनशा पहुजा 

२३ डॉ. रजत राणा ड े ीय, रहाटणी ीम.सुषमा को हे (िशंदे) 
9130555892 २४ डॉ. तीक धनकर 
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          वै कय मु य कायालयाकड ल आदेश .वै /१७/का व/७७८/२०२१ द.०४/०४/२०२१   
म ये नमूद व ाथ / िश णाथ  डॉ टर यांनी यांच े नावासमोर नमूद केले या े ीय 
कायालयाचे े ीय अिधकार  यांच े िनयं णाखाली कोरोना बािधत झाले या णाचे संपकातील 
नाग रकांच े Contact Tracing  करावे व  केले या कामाचा अहवाल डॉ. टोफर झे वअर, 

सम वय अिधकार  यांचेकडे सादर करावा.  तसेच े य कायालयात कामकाज करणारे  िश त 
डॉ टर यांचे हजेर माणे वेतन संबंिधत े य  कायालयामाफत अदा करणेची कायवाह  करणेत 
यावी. वॉर म मधील व ाथ / िश णाथ  डॉ टर यांनी डॉ. टोफर झे वअर, सम वय अिधकार  

यांच े िनयं णाखाली  कामकाज करणेस व  वॉर म मधील कामकाज करणारे िश त डॉ टर यांच े

हजेर माणे वेतन वै कय मु य कायालयामाफत अदा करणेची कायवाह  करणेत यावी. उपरो  

आदेशा वये  नेमणूक केले या व ाथ  यांनी  अ ामा णकतायु  गैरवतनाचे कृ य केलेस यांचेवर 

आप ी यव थापन िनयम २००५ मधील वह त तरतूद ं या अनुषंगाने िश तभंगाची कारवाई 

ता वत कर यात येईल. संबंिधत े ीय अिधकार  यांनी आपले तरावर सदर या व ा याची  
हजेर  माणे मानधन  अदा करणेची कायवाह  करणेत यावी.  तर  हजर दवसा माण े र. .३००/- 

मानधन अदा करणेकामी व येणा-या  य  खचास काय र मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९१९९                               वषय मांक – ४९ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – वै कय मु यालय   

सुचक – मा.शिशकांत कदम                    अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .वै /१५/का व/२६०/२०२१, द.०५/०४/२०२१ 
             मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेच े व वध दवाखाना/ णालयात व वध अिभनामाची पदे 

एक त मानधनावर ०६ म हने कालावधीसाठ  भरणेकामी मा. थायी सिमती सभा ठराव . ७८२२ द. 

१६/१२/२०२० अ वये मा यता दलेली असलेने जा हरात . ५८१ द. ०७/१२/२०२० वतमान प ात व 

मनपा संकेत थळावर िस  क न उमेदवारां या घेणेत आले या लेखी पर ेमधील गुणानु मानुसार 

आदेश मांक  - वै /१७/का व/९८/२०२१, द. २७/०१/२०२१ तदनंतर व वध आदेश िनगत करणेत 

आलेले असुन  सदर िनगत आदेशानुसार  ४० वैदयक य अिधकार  पदापैक  स थतीत ३३ वैदयक य 

अिधकार  व वध णालय / दवाखा यात कायरत आहेत. तदनंतर को वड १९ च े णांची पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका प रसरात मो या माणावर वाढ होत असलेने णालय / 

दवाखा यातील कामकाजासाठ  आव यक असणार  व वध अिभनामाची पदे एक त मानधनावर 

२५ डॉ. स शम गुलाट  
इ े ीय कायालय, पांजरपोळ      
ी.राजेश आगळे  7722060910 

२६ डॉ. शशांक ितवार  

२८ डॉ. िनलाशीश द ा 

२९ डॉ. अथ िन ल  ग े ीय, थेरगांव गावठाण      
ी. ीिनवास दांगट  9822012687 ३० डॉ. सुिमत िम ा 

३१ डॉ. रबेरो लारा मार या ह े ीय, कासारवाड  आय.ट .आय इमारत 
ी.अिभजीत हराळे 8805441650 ३२ डॉ. ईशा सं दप शहा 
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पुणता ता पुर या व पात भरणेकामी मा. थायी सिमती सभा यांनी ठराव . ८७४७, द. 
२६/०२/२०२१ नुसार मा यता दलेले व को वड १९ च ेआजाराने बाधीत णांची सं या वाढलेने 
सन २०२० – २१म ये को वड १९ च े कालावधीत मानधनावर काम केले या कमचा-यांपैक  
व वध आदेशा नुसार आजपयत एकुण १४० वैदयक य अिधकार  िनयु  कामी आदेश िनगत 
करणेत आलेले आहेत. यापैक  आजअखेर ७२ वैदयक य अिधकार  जु झालेले आहेत. 
 मा. थायी सिमती सभा यांचेकड ल ठराव मांक ९०५१ द २४/०३/२०२१  अ वये भ व यात 
कोवीड १९ चा ादुभाव वाढुन णां या संखेत वाढ होवु शकते ह बाब वचारात घेता आणखी 
वाढ व पदांची आव यकता भास यास वाढ व पदे भरणेस तसेच यांना ावयाच े मानधनाचे 
अदायगी क रता येणा-या य  खचास काय र मा यता दलेली आहे. स थतीत पंपर  

िचंचवड महानगरपािलका े ाम ये को वड १९ वषाणुमुळे बाधीत णांची सं या फार मो या 
माणावर वाढत आहे. यामुळे को वड १९ च े लसीकरण , काँ ट े िसंग , वँब टे टंग , रँपीड 

अँ ट जेन / आरट  पीसीआर टे टंग ,न याने सु  होणारे को वड केअर सटर मधील कामकाज, गृह 

वलगीकरण क ातील  (Home Isolation) णांची माह ती घेणे तसेच वाँर ममधील कामकाज  तसेच 

को वड १९ अनुषंगाने सव झोनिनहाय कामकाज  करणेकामी वाढ व वैदय कय अिधकार  या संवगातील 

उमेदवारांची अ यंत तातड ने आव यकता आहे.वैदय कय वभागामाफत जा हरात मांक ५८१ दनांक 

०७/१२/२०२० अ वये तसेच   कोवीड १९ च े आप कालीन प र थीतीत काम केले या ५२९ व वध 

संवगातील पदावर ल कमचा-यापैक  िनगत केले या आदेशातील अनेक वैदय कय अिधकार  

अ ापपयत जु झालेल े नाह त. यामुळे सदय थतीत वाढ व वैदय कय अिधकार  या संवगातील 

पदावर काम करणा-या कमचा-यांची तातड ने आव यकता आहे. वैदय कय वभागासाठ  वाढ व 

मनु यबळ उपल ध क न देणे आव यक आहे. याकामी कामाची तातड ने व िनकड वचारात घेता 
स थतीत पर ा घेणे , जा हरात िस  क न अज माग वणे तसेच िनयु साठ  अपे त असले या 
उमेदवांराची महापािलकेत गद  करणे यो य होणार नाह . तसेच वैदय कय अिधकार  पदावर काम 

करणारे उमेदवार वारंवार वैदय कय वभागात िनयु कामी येत असतात यांचेमधुन पा  उमेदवारांची 
walk in interview  ारे िनवड के यास तातड ने वैदय कय अिधकार  उपल ध होण ेअपे त आहे.  

सबब पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ाम ये कोवीड १९ वषाणुमुळे बाधीत णांची सं या फार 

मो या माणावर वाढत आहे. यामुळे को वड १९ च ेलसीकरण , काँ ट े िसंग , वँब टे टंग , रँपीड 

अँ ट जेन / आरट  पीसीआर टे टंग ,न याने सु  होणारे कोवीड केअर सटर मधील कामकाज , गृह 

वलगीकरण क ातील  (Home Isolation) णांची माह ती घेणे तसेच वाँर ममधील कामकाज  तसेच 

को वड १९ अनुषंगाने सव झोनिनहाय कामकाज  करणेकामी वाढ व वैदय कय अिधकार  या संवगातील 

उमेदवारांची अ यंत तातड ने आव यकता असलेने  जा हरात िस  करणेस,  जा हरातीनुसार उपल ध 

होणा-या  वैदय कय अिधकार  पदावर ल उमेदवारांची Walk in interview ारे िनवड करणेस,  िनवड 

झाले या उमेदवारांना जा हरातीम ये नमुद केलेनुसार मानधन अदा करणेकामी येणा-या य  

खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ९२००                               वषय मांक – ५० 

दनांक – १५/०४/२०२१      

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

संदभ – मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.संतोष कांबळे यांचा ताव –  

       भाग .३२ मधील एम.एस.काटे चौका लगत नाला बं द त करणे या कामा या 
जागेत बदल करणेचे असून सदर कामास द.१४/०२/२०२० रोजी कामाचा आदेश देणेत आला 
आहे. स थतीत काम चालू आहे. सदर कामा अंतगत न व सांगवी येथील एम.एस.काटे चौका 
लगतचा नाला बं द त करणेचे काम पुण झाले आहे सदर िन वदा रकमेतील अंदाजे 
र. .४९,५०,०००/-(अ र  र. .एकोण प नास लाख प नास हजार फ ) र कम िश लक आहे. 
उवर त िश लक रकमेतून मा.नगरसद य यां या मागणी नुसार भाग .३२ सांगवी मधील 
व वध ठकाणी थाप य़ वषयक कामे करणेकामी तसेच सदर ल भाग .३२ मधील 
एम.एस.काटे चौका लगत नाला बं द त करणे या कामा या उवर त िश लक रकमेतून सांगवी 
येथील व वध ठकाणी थाप य वषयक कामे करणेसाठ  कामाचे थळ बदलास मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.    

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

ठराव मांक – ९२०१                               वषय मांक – ५१ 
दनांक – १५/०४/२०२१      

सुचक – मा.राजू बनसोडे                        अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर   

संदभ – मा.राजू बनसोडे, मा.सुरेश भोईर  यांचा ताव –  

       दापोड  गावाची झपा याने वाढती लोकसं या पहाता या ठकाणी अ यावत व पा या 
व सव सु वधा उपल ध असले या दवाखा यांची अ यंत गरज आहे. स याची लोकसं या पहाता 
दापोड  गावातील सरकार  दवाखा यात साथी या आजारासोबत सूती व इतर आजारांवर उपचार 
घेणा-या णांची सं या जा त आहे. तसेच खाजगी णालयात गोर गर ब नाग रकांना तातड ची  
सेवा गोरग रब जनतेला न परवडणार  असून महानगरपािलके या णालयात जागा अपुर  पडत 
अस याने नाग रकांना नाहक ास सहन करावा लागतो याची दखल घेत दापोड  येथील 
अनु. .३/२९ स.नं.८५ अ या ठकाणी सुती गृह व अ याव यक सोयीसह दवाखा यांची 
आव यकता आहे. यासाठ  २० गंुठे जागा आप त आहे. या ठकाणी श त णालय 
बांध यास मा यता देणेत येत आहे.    

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

ठराव मांक – ९२०२                               वषय मांक – ५२ 

दनांक – १५/०४/२०२१      

सुचक – मा.राजू बनसोडे                        अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर   

संदभ – मा.राजू बनसोडे, मा. मा.सुरेश भोईर यांचा ताव –  

       भाग .३० दापोड  येथे वाढती लोकसं या पहाता दापोड  मशान भूिमत व ुत 
दा हनीची अ यंत आव यकता असून या ठकाणी न याने व ुत दा हनी सु  कर यास मा यता 
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देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९२०३                               वषय मांक – ५३ 

दनांक – १५/०४/२०२१      

सुचक – मा.श ु न काटे                         अनुमोदक – मा.सुल णा धर   

संदभ – मा.श ु न काटे, मा.सुल णा धर यांचा ताव –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने महा मा योतीबा फुले व भारत र  
डॉ.बाबसाहेब आंबेडकर यां या वचार व कायाचा चार व सार उप मा अंतगत बोधन पवाचे 
आयोजन द.११/४/२०२१ ते १४/०४/२०२१ पयत असे एकूण ४ दवस करणेत येणार आहे. या 
बोधन पवा अंतगत व वध सामा जक व समाज बोधना मक काय माचे आयोजन कर यात 

येते. सदर बोधन पवाचे आयोजन कर यास तसेच याकामी थेट प दतीने येणा-या 
र. .७५,००,०००/- (अ र  र. .पं याह र लाख फ ) कंवा य  येणा-या खचास मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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/७५९/२०२१ 
दनांक - १६/०४/२०२१ 

                                               
 (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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( . था/िन/फ-मु य/३१३/२०२१ द.२४/०३/२०२१ वषय .३१ चे लगत) 
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( .जिन/२/का व/४३९/२०२१ द.२६/०३/२०२१ वषय .३२ चे लगत) 
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( . वमुका/०४/का व/४५२/२०२१ द.२६/०३/२०२१ वषय .३३ चे लगत) 
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( .फ ेका/िन-४/का व/२०४/२०२१ द.२४/०३/२०२१ वषय .३४ चे लगत) 

 
 



43 
 

 


