
1 
 

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

कायप का मांक - ११ 
सभावृ ांत 

 

दनांक – १६/०४/२०२१                         वेळ - दुपार  ३.०० वा. 
 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
१६/०४/२०२१ रोजी दुपार  ३.०० वाजता महापािलके 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 तर 

काह  स मा.सद य ऑनलाईन प दतीने ( ह डओ कॉ फर संग ारे) उप थत होते.  
 

१. मा. वीनल क पल हे े -  सभापती 
२. मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

३. मा.चौगुले सीमा द ा य 

४. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५. मा.सुल णा राजू धर 
६.  

     या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.आगळे – सहा.आयु   हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते.   

---------- 
 

        दनांक ०५/०४/२०२१  रोजी   झाले या  सभेचा (कायप का मांक १०) सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

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

 

वषय .१) थेरगांव हॉ पटल येथील कोवीड-१९ क रता व ुत यव थेचे चालन देखभाल दु ती 
           व अनुषंिगक कामे करणे या कामास शासक य मंजूर  िमळणेबाबत. 
वषय .२) जजामाता हॉ पटल येथील कोवीड-१९ क रता व ुत यव थेचे चालन देखभाल  

           दु ती व अनुषंिगक कामे करणे या कामास शासक य मंजूर  िमळणेबाबत. 
वषय .३) को वड केअर सटर जजामाता हॉ पटल पंपर  आ ण थेरगाव हॉ पटल येथे  

           ऑ सजन ला टकर ता ६० के ह एचा युपीएस बस वणे या कामास शासक य 

           मंजूर  िमळणेबाबत. 
वषय .४) कोरोना वषाणूचा (को वड-१९) ादुभाव रोखणेसाठ  ितबंधा मक उपाययोजना 
           करणेकर ता ड े ीय कायालयांतगत ता पुर या व पात व ुत यव था करणे व  

           अनुषंिगक कामे करणे या कामाचे वाढ व र. .४९,९४,२३३/- ला शासक य  

           मा यता िमळणेबाबत. 
---------- 
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सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

 

ठराव मांक - ३२           वषय मांक - ०१ 
दनांक - १६/०४/२०२१           वभाग – ग े ीय व ुत     

सुचक : मा.सुजाता पालांडे                       अनुमोदक : मा.सुल णा धर 
संदभ : मा.अित.आयु  (१) यांचेकड ल प  . व/ग केा/४४२/२०२१ द.१५/०४/२०२१. 

 मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे. 
 थेरगाव हाँ पीटल येथील कोवीड-१९ क रता व ुत यव थेचे चालन देखभाल दु ती व 

अनुषंिगक कामे करणे या कामाचे अंदाजप क तयार केले असता र. .२४,९८,७०७/- (अ र  
र. .चोवीस लाख अ ठया णव हजार सातशे सात फ ) इतका खच अपे त आहे. थेरगाव 
हाँ पीटल येथे कोवीड-१९ क रता १०० बेडचे हाँ पीटल तयार करणेचे िनयोजन आहे. सदर ठकाणी 
तीन िश टम ये तां क कमचार   नेमणे, इतर व ुत वषयक देखभाल दु तीची कामे करणे 
आव यक आहे. सदर कामाचा खच भांडार वभागाकड ल कोवीड-१९ या लेखाशीषातून करणेत येणार 
आहे. सदर कामास र. .२४,९८,७०७/- या र कमेस शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ३३           वषय मांक - ०२ 
दनांक - १६/०४/२०२१           वभाग – ग े ीय व ुत     

सुचक : मा.सुजाता पालांडे                       अनुमोदक : मा.सुल णा धर 
संदभ : मा.अित.आयु  (१) यांचेकड ल प  . व/ग ेका/४४१/२०२१ द.१५/०४/२०२१. 

 मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे. 
 जजामाता हाँ पीटल येथील कोवीड-१० क रता व ुत यव थेचे चालन देखभाल दु ती व 

अनुषंिगक कामे करणे या कामाचे अंदाजप क तयार केले असता र. .२४,९८,७०७/- (अ र  
र. .चोवीस लाख अ ठया णव हजार सातशे सात फ ) इतका खच अपे त आहे. जजामाता 
हाँ पीटल हे कोवीड-19 क रता तयार केलेले आहे. सदर ठकाणी 100 बेडची कोवीड-१९ क रता 
यव था करणेत आलेली आहे. सदर ठकाणी तीन िश टम ये तां क कमचार   नेमणे, इतर 

व ुत वषयक देखभाल दु तीची कामे करणे इ. कामाचा समावेश करणेत आलेला आहे. सदर 
कामाचा खच भांडार वभागाकड ल कोवीड-१९ या लेखाशीषातून करणेत येणार आहे. सदर कामास 
र. .२४,९८,७०७/- या र कमेस शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक - ३४           वषय मांक - ०३ 
दनांक - १६/०४/२०२१           वभाग – ग े ीय व ुत     

सुचक : मा.सुजाता पालांडे                       अनुमोदक : मा.सुल णा धर 
संदभ : मा.अित.आयु  (१) यांचेकड ल प  . व/ग ेका/४४३/२०२१ द.१६/०४/२०२१. 

 मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे. 
जजामाता हाँ पीटल पंपर  येथे १०० बेडचे कोवीड केअर हॉ पटल सु  आहे आ ण 

थेरगाव हाँ पटल येथे १०० बेडचे कोवीड केअर से टर तयार करणेचे िनयोजन आहे. सदर  
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ठकाणी आँ सजन ला ट बस वणेचे काम सु  आहे. आँ सजन ला टक रता ६० के ह एचा 
युपीएस बस वणे आव यक आहे. वीजपुरवठा खंड त झालेनंतर जिन  संचावर वीजभार िश ट 
होईपयत ३-४ िमनीटे कालावधी लागतो तथा प सदर  आँ सजन ला ट २४ तास कायरत ठेवणे 
अ याव क आहे. याक रता आँ सजन ला टसाठ  ६० के ह एचा युपीएस बस वणे आव यक 
आहे. स थतीत ग े ीय कायालयाकडे युपीएस बस वणेचे काम सु  नाह  यामुळे लघुमुदतीची 
िन वदा काढून सदरचे काम करणे आव यक आहे. सदर कामाचे मंजूर दरपृ थकरणानुसार 
अंदाजप क तयार केले असता र. .२४,५८,९२२/- (अ र  र. .चो वस लाख अ ठाव ण हजार 
नऊशे बावीस फ ) एवढा खच अपे त आहे.  सदरचा खच भांडार वभागाकड ल को वड िनधी 
या लेखािशषातून करणेस मा यता तसेच वषयां कत कामास र. .२४,५८,९२२/- ला शासक य 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ३५            वषय मांक - ०४ 
दनांक - १६/०४/२०२१      वभाग – ड े ीय व ुत     

सुचक : मा.सुजाता पालांडे                        अनुमोदक : मा.सुल णा धर 
संदभ : मा.अित.आयु  (१) यांचेकड ल प  . व/ड ेका/१/का व/१८५/२०२१ द.०७/०४/२०२१. 
       मा.अित. आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे. 
       रा यशासनाने आप ी याव थापण कायदा २००५ मधील कलम २५ अ वये ज हा 
आप ी याव थापण ािधकरणाची थापना कर यात आलेली आहे. यातील वाचले .१५ अ वये 
मा.आयु  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यानी शहरा म ये को वड पॉ झ ट ह णांची सं या 
झपा याने वाढत अस याने अशा णावर तातड ने उपचार करणे व वलगीकरणात ठेवणे 
अ याव यक अस याचे कळ वले आहे. यानुसार यांनी बालेवाड  डा संकुल येथील वसतीगृह 
इमारती ता काळ ता यात िमळणे बाबत वनंती केली होती. या अनुषंघाने िचंचवड 
महानगरपािलका यांना सं थेचे वसतीगृह इमारत . B,D-2 तसेच बॅडिमटन हॉल अधी हण 

कर याचे आदेश जा. . फौज/कोरोना/का व/६३/ २०२१ द.०१/०४/२०२१ अ वये िनगत करणेत 
आलेले आहेत. यास अनुस न मा. . आयु  डा व युवकसेवा, महारा  रा य  यांनी सदर 
ठकाणी  अ याव यक कामे तातड ने करणे बाबत वनंती केलेली आहे. वर ल सव बाबींचा वचार 
करता सदर ठकाणी व ुत वषयक कामे तातड ने करणे गरजेच े आहे. सदर ठकाणी  
द.०५/०४/२०२१ रोजी मा.सहशहर अिभयंता ( व/यां) तसेच मा. ी.भालकर साहेब  सहशहर 
अिभयंता ( था)  यांचे समवेत य  थळ पाहणी केली असता सदर ठकाणी पुढ ल ४ मह ने 
कालावधी कर ता कमचार  नेमणे व इतर व ुत वषयक कामे करणे कर ता र. .२०,१८,२९१/- 
(अ र  र. .वीस लाख अठरा हजार दोनशे ए या णव फ ) इतका खच अपे त आहे.  सदर 
व ुत वषयक कामे करणे कर ता स या या वभागाकडे चालु असले या कोरोना वषाणुचा 
(को वड-१९) ादुभाव रोखणेसाठ  ितबंधा मक उपाययोजना करणे कर ता ड े ीय 
कायालयांतगत ता पुर या व पात व ुत यव था करणे व अनुषंिगक कामे करणे या कामात  

वाढ व खचास मा यता घेवुन करणे श य आहे. सदर या कामाचे आदेश एज सी मे.कमल 

इले क एंटर ायझेस यांना द.२८/०९/२०२० रोजी र. .२६,५७,०९०/- च ेदे यात आले आहेत. 
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सदर या कामाचा िन वदा वकृत दर ५.५% कमी आहे. यापैक  आ ापयत य  
र. .२५,७४,१२०/-  GST सह खच झालेला आहे. सदर या कामाचे अंितम देयक एज सीला अदा 
करणे अ ाप बाक  आहे.   उपरो  नमूद माणे बालेवाड  येथे को वड केअर सटर तयार करणेकामी 
ता पुर या व पात कमचार  नेमणूक करणे तसेच आव यक व ुत वषयक कामे करणेकामी 
र. .२०,१८,२९१/- इतका खच GST सह अपे त आहे. सदर या कामाचा वाढ व खच 
र. .२०,१८,२९१/- सुधा रत खच र. .४९,९४,२३३/- यांस सुधा रत शासक य मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

 
 

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

 

( वीनल क पल हे  े) 

सभापती 
वधी सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/२०२/२०२१  
दनांक : १६/०४/२०२१ 
                                                                                                

                                                          
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                पंपर  ४११ ०१८. 
 

         

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


