
1 
 

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

कायप का मांक – २१५ 
(सभावृ ांत) 

दनांक – २४/०३/२०२१                             वेळ – दु.२.३० वा. 
 
         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार 
दनांक २४/०३/२०२१ रोजी दुपार  २.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सदर सभेत 
खालील माणे स मा. सद य सभागृहात उप थत होते.  

 

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.इंदलकर, मा.झगडे, मा.लोणकर, मा.खोत – उप आयु , मा,िनकम, मा.भालकर, मा.सवणे – 
सह शहर अिभयंता, मा.लडकत, मा.खाबडे – .सह शहर अिभयंता, मा.िशंदे, मा.आगळे, 
मा.देशमुख – सहा यक आयु , मा.मुंढे – .िश णािधकार  (मा यिमक), 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.इंगळे, मा.च हाण, 
मा.कुलकण , मा.जंुधारे, मा,गलबले, मा.ओंभासे, मा.ग टूवार, मा.मोरे, मा,पाट ल, मा.घुबे, 
मा.पवार, मा.देशमुख, मा,से ठया, मा.वाघंुडे, मा.काळे – कायकार  अिभयंता, मा.जगताप – 
कामगार क याण अिधकार , मा.देशमुख, मा.पानसरे, मा,तावडे – शासन अिधकार  तथा 
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भार  े य अिधकार , मा.जरांडे – मु य सुर ा अिधकार , मा.गोफणे – सहा. आरो य वै कय 
अिधकार , मा.माने – लेखािधकार  PMPML, मा.डॉ.चेतना के रे – सह यव थाप कय संचालक 

PMPML हे अिधकार  उप थत होते.  
---------- 

उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 
घेणेत आले –  
वषय .३८) ग भागाअंतगत कोरोना वषाणूचा (को वड-१९) ादुभाव रोखणेसाठ  

ितबंधा मक उपाय योजना करणे कर ता व ुत यव था करणे व अनुषंिगक 
कामे करणे कर ता वाढ व कचास मा यता िमळणेबाबत.    

वषय .३९) कोरोना वषाणू (को वड-१९) कालावधीत कामकाज केले या मयत कामगार यांचे 
वारसास मंजूर धोरणानुसार सुर ा कवच योजनेचा लाभ देणेकामी येणा-या 

य  खचास मा यता िमळणेबाबत.  
वषय .४०) कोरोना (को वड-१९) णांवर वै कय उपचार करणेकामी आव यक असणारे  

Inj. Remdesivir 100 Mg थेट प दतीने खरेद  करणेबाबत. 
वषय .४१) वाहतुक यव थापक पदावर नेमणूक बाबत. – मा.िभमाबाई फुगे, मा.सुवणा बुड 

यांचा ताव. 
वषय .४२) ब े य कायालय व ुत वभागाक रता अित र  हाय ोिलक वाहन उपव ध 

करणेकामी आव यक मे.आवटे फे केटस अ ड ऑटोमोबाईल व स यांचेकडून 
अित र  खच र. .२५ लाख इत या खचाला मा यता िमळणेबाबत. – मा.सुरेश 
भोईर, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव. 

वषय .४३) भाग .१४, २२ व ३० म ये सुर ा र काची नेमणूक करणेबाबत. – मा.सुवणा 
बुड, मा.मीनल यादव यांचा ताव. 

वषय .४४) सुर ा र क नेमणूक स मा यता िमळणेबाबत. – मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.संतोष 
कांबळे यांचा ताव. 

वषय .४५) भाग .३२ म े सारथी वेब वर ल त ार  िनवारणा कर ता थाप य वषयक 
कामे करणे (िन वदा नो टस१/५६/४३/२०१९-२०२०) यां कामाचे व प बदल 
करणेबाबत. – मा.सुरेश भोईर, मा.संतोष कांबळे यांचा ताव.   

वषय .४६) भाग .३१ येथील कामाचे थळ बदलाबाबत. – मा.श ु न काटे, मा.सुल णा 
धर यांचा ताव. 

---------- 
अ) मा. थायी सिमती सभा कायप का .२०९ द.१८/०२/२०२१ व 

द.२४/०२/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट 
केले.  

आ) मा. थायी सिमती सभा कायप का .२१४ द.१७/०३/२०२१ चा सभावृ ांत 
कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

---------- 
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ठराव मांक – ९०३८                               वषय मांक – १ 
दनांक – २४/०३/२०२१     वभाग – वै कय 
सुचक – मा.श ु न काटे     अनुमोदक – मा. अिभषेक बारणे  

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांच ेप  .मसाभां/५/का व/१३३/२०२१, द.०८/०२/२०२१ 
            मा.अित.आयु (२) यांची िशफारस वचारात घेवून –  

      भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३) नुसार Covid-19 या वषाणूचा ादुभाव ल ता घेता, 
अ याव यक बाब हणून  मे. पश हॉ पटल संचािलत ऑटो ल टर येथ े अितद ता 
वभागातील(ICU) ५० बेडस ्व १५० ऑ सजन यु  बेडसच े DCH Expression of Interest(EOI) 

म ये  नमुद केले माणे काया वत क न EOI यितर  सुपर पेशािलट  डॉ टर व णालयां या 
कामाकर ता स याचा कोरोना वषाणूंचा ादुभाव व प र थतीच ेगांभीय ल ात घेता तसेच ण सेवेत 

अडथळा िनमाण होवू नये हणून अितर  नेमले या CSSD-3,  Pharmacist-2, Store-1, O2 Bank-

2,  Physiotherapist-1, Cardiologist-1, Nephrologist-1, Gynecologist -1, Phychiatrist-1  व   

Security-15  माणे  दनांक १८/०९/२०२० पासून पुढ ल दनांक १८/०३/२०२१ या पाच म हने  

कालावधीम ये ऑटो ल टर येथ ेअितद ता वभागातील(ICU) ५० बेडस ्व १५० ऑ सजन यु  

बेडसचे DCH सु  असेपयत सुपर पेशािलट  डॉ टर व णालयां या कामाकर ता आव यक लागणारे 

मनु यबळ मा.म हला वैदयक य अिधकार  व मा.अित.आरो य वैदयक य अिधकार  यांनी  टपणी पान 

.५३ व मा.आयु   साहेब यांचेकड ल द.२५/०१/२०२१ रोजी मा य केले या तावास अिधन राहून 

तसेच मे. पश हॉ पटल  यांनी मनपाने मा य केलेले र. .१३,२०,५००/- मा य असलेच े

कळ वलेनुसार   अित र  मनु यबळाकर ता नमुद वेतन दरानुसार थेट प दतीने ित महा 
र. .१३,२०,५००/- माणे द.२७/०२/२०२१ या कालावधीकर ता ( द.१८/०९/२०२० पासून 

द.२७/०२/२०२१ या कालावधीकर ता) अंदाजे  र. .७०,७६,०००/- अदा करणेकामी  येणा-या य  

खचास  काय र मा यता घेणेकामी व सदर खचास म यवत  भांडार वभागाकड ल कोरोना िनधी या 
लेखािशषामधून करणेस मा यता देणेची मा.अित.आयु (२) यांनी मागणी असली तर , सदर 
वषयातील कामासाठ  र. .७०,७६,०००/- (अ र  र. .स र लाख शहा र हजार फ ) इतक  
र कम अदा करणेस मा यता येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९०३९                               वषय मांक – २ 

दनांक – २४/०३/२०२१     वभाग – आकाशिच ह व परवाना 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर 

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांच ेप  .आप/७/का व/६७/२०२१, द.१६/०२/२०२१ 
            मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आकाशिच ह व परवाना वभागाकडुन मनपा 
प रसरातील व ुत खांबावर ल २x३ फुट या आकाराचे (kiosk) जा हरात फलकाचे ह क 
देणेबाबत ई-िन वदा सुचना .२/१ ते ८८/२०१८-१९ िस द करणेत आली होती. यानुसार 
वषयांक त कामी एकुण 35 जागसाठ  ६ ठेकेदारांनी अिधकतम दर (प रिश -ड नुसार) दलेले 
आहेत. सदरचे ा  अिधकतम दरानुसार काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
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अट शत स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश देणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९०४०                               वषय मांक – ३ 

दनांक – २४/०३/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/क-मु य/३६४/२०२१, द.०४/०३/२०२१ 
            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/35/2020-21 अ वये भाग .९ 
मासुळकर कॉलनी म ये ठक ठकाणी कलर पे ह ंग लॉक व इतर थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे. षीकेष ानदेव घोडेकर िन.र. .29,99,711/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख 
न या नव हजार सातशे अकरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .29,46,911/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .29,46,911/- पे ा 25.50% कमी हणजेच र. .21,95,449/- + रॉय ट  चाजस 

र. .1,413/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .52,800/- = एकुण र. .22,49,662/- 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 – ९०४१                               वषय मांक – ४ 

दनांक – २४/०३/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/क-मु य/३६५/२०२१, द.०४/०३/२०२१ 
            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/92/2020-21 अ वये भाग .९ 
मासुळकर प रसरातील मु य र यांचे व इतर अंतगत र यांच ेअ यावत प तीने डांबर करण 
करणेकामी मे. ली सी क शन ा.िल. िन.र. .43,66,497/- (अ र  र. . ेचाळ स लाख 
सहास  हजार चारशे स या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .42,92,747/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .42,92,747/- पे ा 33.19% कमी हणजेच र. .28,67,984/- + रॉय ट  चाजस 
र. .25,653/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .73,750/- = एकुण र. .29,67,387/- 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 – ९०४२                               वषय मांक – ५ 

दनांक – २४/०३/२०२१     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांच ेप  .जिन/२/का व/३९३/२०२१, द.०५/०३/२०२१ 
            मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/29/2020-21 अ वये इ ेञीय 

कायालयाअंतगत भाग .5 मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदार  प तीने देखभाल 
व दु ती करणेकामी मे.भोलेशंकर एंटर ायजेस िन.र. .37,48,076/- (अ र  र. .सदोतीस लाख 
अ ठेचाळ स हजार शहा र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .37,48,076/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .37,48,076/- पे ा 20.2% कमी हणजेच र. .29,90,965/- + रॉय ट  चाजस 
र. .20,216/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .30,11,181/- 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 – ९०४३                               वषय मांक – ६ 

दनांक – २४/०३/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 
सुचक – मा.सुरेश भोईर      अनुमोदक – मा.श ु न काटे 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/२-ब/७३२/२०२१, द.०२/०३/२०२१ 
            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/47/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ क रता 
भाग .१६ मधील कवळे  गावठाण व कवळे भागातील र याच े हॉटिम स प तीने 

डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश कं शन िन.र. .41,45,320/- (अ र  र. .ए केचाळ स 
लाख पंचेचाळ स हजार तीनशे वीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .40,70,970/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .40,70,970/- पे ा 32.70% कमी हणजेच र. .27,39,763/- + रॉय ट  चाजस 
र. .3,078/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,350/- = एकुण र. .28,17,191/- 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 – ९०४४                               वषय मांक – ७ 

दनांक – २४/०३/२०२१     वभाग – ह े य 
सुचक – मा.श ु न काटे     अनुमोदक – मा.संतोष 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 यांनकर ता देणेबाबत. 
वषय .७ चा वचार द.०७/०४/२०२१ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ९०४५                               वषय मांक – ८ 

दनांक – २४/०३/२०२१     वभाग – थाप य ग मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/ग-मु य/२९२/२०२१, द.०२/०३/२०२१ 
            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/47/2020-21 अ वये . .२१ 
मधील न याने ता यात आलेले र ते एम.पी.एम. प दतीने वकसीत करणेकामी मे.परमानंद ए 

पलानी िन.र. .39,98,627/- (अ र  र. .एकोणचाळ स लाख अ ठया नव हजार सहाशे 
स ावीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .39,56,827/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .39,56,827/- पे ा 
27.18% कमी हणजेच र. .28,81,361/- + रॉय ट  चाजस र. .1,26,923/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .41,800/- = एकुण र. .30,50,084/- 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 – ९०४६                               वषय मांक – ९ 

दनांक – २४/०३/२०२१     वभाग – थाप य ग मु यालय 
सुचक – मा.िभमाबाई फुगे     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/ग-मु य/२९६/२०२१, द.०८/०३/२०२१ 
            वषय - . .२३ संद पनगर, कैलासनगर, गु नानक नगर इ.प रसरात थाप य वषयक    

             कामे करणेबाबत.  



7 
 

वषय .९ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ९०४७                               वषय मांक – १० 

दनांक – २४/०३/२०२१     वभाग – थाप य ग मु यालय 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/ग-मु य/२९५/२०२१, द.०८/०३/२०२१ 
            वषय - . .२३ मधील व वध ठकाणी कलर पे ह गं लॉक बस वणे व इतर  

             थाप य वषयक कामे करणेबाबत.  

वषय .१० चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ९०४८                               वषय मांक – ११ 
दनांक – २४/०३/२०२१     वभाग – थाप य ग मु यालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/ग-मु य/२९४/२०२१, द.०८/०३/२०२१ 
            वषय - . .२७ येथे व वध भागात पे ह गं लॉक बस वणे, टॉम वॉटर लाईन टाकणे   

             व इतर अनुषंगीक कामे करणेबाबत.  

वषय .११ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ९०४९                               वषय मांक – १२ 

दनांक – २४/०३/२०२१     वभाग – थाप य ग मु यालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/ग-मु य/२९३/२०२१, द.०८/०३/२०२१ 
            वषय - . .२३ म ये पवारनगर, पडवळनगर, ाय हर कॉलनी, व नहता कॉलनी व  

             इतर भागात न वन कलर पे ह ंग लॉक बस वणे व इतर थाप य वषयक   

             कामे करणेबाबत.  

वषय .१२ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ९०५०                               वषय मांक – १३ 

दनांक – २४/०३/२०२१     वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सुचक – मा.िभमाबाई फुगे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .ना वयो/४/का व/१४५/२०२१, द.१०/०३/२०२१ 
            मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून –  

      पंपर -िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागाअंतगत व वध 
क याणकार  योजना राब व या जातात. मा.महापािलका सभा ठराव मांक १०६२, दनांक 
२०/०१/२०११ अ वये द यांग वकासा या योजना .१३ अ वये सु  कर यास तसेच 
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व ाथाबरोबरच शहरातील ४०% पे ा जा त द यांग व असले या पंपर  िचंचवड शहरातील 
सव ठकाण या द यांग, कणबधीर व १००% अंध नाग रकांना पी.एम.पी.एम.एल. चा मोफत 
पास सव ठकाणाचा दे यास मा यता देणेत आलेली आहे. सन २०२०-२१  या आिथक 
वषाम ये जाह र कटना ारे उपरो  वषयां कत अज माग वणेत आले होते. यानुसार मा. 
अ य  व यव थापक य संचालक, पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िल. यांचेकडून सन 
२०२०-२१ या आिथक वषाकर ता जावक .पी. एम.पी.एम.एल./पास व./५१३५, दनांक 
२५/०२/२०२१ प ा वये एकूण २४०४ पासेस वतर त कर यात आलेचे कळ वले आहे. 
यानुसार सदर पासेसची एकूण . .२,२०,७१,७०७/-(अ र  र. .दोन कोट  वीस लाख 

ए काह र हजार सातशे सात फ ) इतक  र कम िमळणेबाबत पुणे महानगर प रवहन 
महामंडळ िल. यांनी वनंती केलेली असून सदरची र कम यांना अदा करणे आव यक 
आहे.  सबब, सदर सं थेस मागणीनुसार र. .२,२०,७१,७०७/-(अ र  र. .दोन कोट  वीस लाख 
ए काह र हजार सातशे सात फ ) या खचास व सदरचा खच  द यांग क याणकार  योजने 
अंतगत “महापािलका ह तील अंध, िनःसमथ (अपंग), कणबधीर, मितमंद  य ंना PMPML 
च े पासेस मोफत देणेबाबत”  या उपलेखािशषाव न खच  करणेस मा यता देणेकामी तसेच 
एच.आय. ह ./ ए स बाधीत य ंना पी.एम.पी.एम.एल. चे मोफत बसपासचा खच इतर 
क याणकार  योजनेतून करणेत येवून इतर क याणकार  योजने अंतगत मनपा ह तील 
HIV/AIDS बाधीत य ंना PMPML चे मोफत बसपास देणे या उपलेखािशषावर ल तरतुद तून 
खच करणेस मा यता देणेत येत आहे तसेच पूव पीसीएमट  व पुव पीएमट  या दोन सं थांची 
िमळून पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िल. ह  कंपनी २००७ म ये थापन करणेत आली 
ते हापासून दरमहा संचलन तूट पीएमपीएमएल ला देणेत येते परंतु पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ह तील मा.सभासद, वासी नागर क यां या सम या/अडचणी 
सोड व यासाठ  प रवहन महामंडळाकड ल जबाबदार व स म अिधकार  उपल ध होत नाह  
लोखंडे सभागृह पंपर  येथे पीएमपीएमएल चे कायालय आहे परंतु तेथे लेखिनक दजाचे 
कमचार  आहेत तसेच ी.माने हे अिधकार  असून यांना िनणय घेणेचे कोणतेह  अिधकार 
नाह त या तव पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील बसेस, बस माग, न वन बस माग, 
बस टॉप इ. बाबत मा.सभासद यां या माग या असतात. याकामी पीएमपीएमएल कड ल सह 
यव थापक य संचालक यांनी आठव यातून ३ दवस हणजे सोमवार, बुधवार व शु वार या 
दवशी लोखंडे सभागृह येथे उप थत रहाणे अ यंत आव यक आहे. तसेच पीएमपीएम कड ल 
सह यव थापक य संचालक यांनी मा. थायी सिमती, मा.मु य सभेस उप थत राहून मा हती 
देणे आव यक आहे याबाबतची पुतता न झालेस पीएमपीएमएल ला कोणताह  िनधी देणेत येवू 
नये या उपसुचनेसह मुळ वषयास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९०५१                               वषय मांक – १४ 

दनांक – २४/०३/२०२१     वभाग – वै कय मु यालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .वै /१७/का व/४६०/२०२१, द.१२/०३/२०२१ 
            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
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      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै कय वभागाचे कोवीड १९ या कामाकाजातील 
सेवेम ये अडथळा िनमाण होऊ नये हणून तसेच कोवीड १९ संसगामुळे वाढत असले या 
आप कालीन प र थ तीचे पा भूमीवर वैदय कय अिधकार  व पँरामेड कल  कमचार  यांची 
आव यकता आहे. महापािलके या सव णालय मुखां या व वाय.सी.एम.एच. (कंुटुब क याण) 

वभागा या मागणीनुसार यापुव   कोरोना १९ चे महामार या काळात द.३१/०१/२०२१ अखेर 
मानधन सेवेत काम केले या वैदय कय अिधकार  व पँरामेड कल  कमचार  तसेच  वग ४ 
कमचार  यांचेमधून थम जे उमेदवार महापािलकेम ये जु झाले या दनांकानुसार ाधा याने 
वचार क न आव यकते माणे पुढ ल दोन म हने कालावधीसाठ  पुणता हंगामी व पात 
िनयु  देणेस व जू न झा यामुळे र  रा हलेली पदे पुढ ल उमेदवारांमधून भरणेस, भ व यात 
को वड–१९ चा दुभाव वाढून णा या संखेत वाढ होवू 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 देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९०५२                               वषय मांक – १५ 

दनांक – २४/०३/२०२१     वभाग – म य.सा.भांडार, वै कय  

सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांच ेप  .मसाभां/५/का व/३०१/२०२१, द.१५/०३/२०२१ 
            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 OSKIT SARS COV2 Corona Antigen Test (B.No.CAG- 

D056)   २,००० कटस ्(५०,००० टे ट 25 Test per Kit Rate per Test Rs.79/- अिधक 12% GST 

Rs.9.48 माणे ित टे ट र. .88.48 या दराने खरेद  कर यास व (िन वदा र. .१,७५,००,०००/- 
पे ा ७७.४२% कमी दराने) येणा-या र. .४४,२४,०००/- चे खचास काय र मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

ठराव मांक – ९०५३                               वषय मांक – १६ 

दनांक – २४/०३/२०२१     वभाग – कामगार क याण  

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

संदभ – मा.अित.आयु (३) यांच ेप  .काक/१/का व/१०१/२०२१, द.१५/०३/२०२१ 
            मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या कामगार क याण वभागाच े थायी आ थापना या 
लेखािशषावर सन २०२०-२१ मुळ अंदाजप कासाठ  र. .९०,००,०००/- इतक  अंदाजप क य तरतुद 
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करणेत आली आहे. मा.आयु  सो.यांच े कड ल आदेश . शा/२/का व/७००/२०२० द.१८/१२/२०२० 

अ वये मा. इंदलकर चं कांत पोपट उप आयु  यांची आ थापना कामगार क याण वभागाकडे आली 
आहे. तसेच आदेश . शा/०३/का व/१/२०२१ दनांक ०१/०१/२०२१ अ वये ी. यंकट पाट ल, वाहन 

चालक यांची कामगार क याण वभाकडे बदली ारे नेमणुक झाली आहे. सदर ल लेखािशषावर दनांक 

२/३/२०२१ अखेर र. .७७,२९,११७/- इतका खच झाला असुन र. .३,५७,१५८/- इतक  तरतुद िश लक 

आहे. यामुळे थायी आ थापना या लेखािशषावर वाढ व तरतुद करणे अपे त आहे.माहे फे ुवार  

२०२१ च ेमािसक वेतनास तरतुद अपुर  पडणार आहे. यामुळे सन २०२०-२१ क रता थायी आ थापना 
या लेखािशषावर दावे व खटले या संबधी लेखािशषामधुन खालील माणे तरतुद वग करण करणेस 

मा यता देणेत येत आहे.  
 

            
 अ.  

लेखािशषाचे नाव 
अंदाजप क 
पान /अ.  

 

अंदाजप क य 
तरतुद 

वाढ र.  घट र.  
एकुण आव यक तरतुद 

सन २०२०-२१ 

१ दावे खटले या संबधी खच १९८/(२२०)४ २५,००,०००/- ० ४,५०,०००/- २०,५०,०००/- 

२ थायी आ थापना १९८/४ ८०,८६,२७५/-४,५०,०००/- ० ८५,३६,२७५/- 

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

ठराव मांक – ९०५४                               वषय मांक – १७ 

दनांक – २४/०३/२०२१     वभाग – थाप य ड/ग मु यालय  

सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांच ेप  . था/िन/ड-मु य/का व/३०२/२०२१, द.१०/०३/२०२१ 
            मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या थाप य वभाग ड/ग मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (1 ते 32) 

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 – ९०५५                               वषय मांक – १८ 

दनांक – २४/०३/२०२१     वभाग – ह े य कायालय  

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

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांच ेप  .ह ेका/लेखा/का व/१२५/२०२१, द.१२/०३/२०२१ 
            मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या ह े य कायालयाकड ल थाप य वभागाचे िन वदा कामां या सोबतचे 
प  अ मधील (1 ते 4) ि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 – ९०५६                               वषय मांक – १९ 

दनांक – २४/०३/२०२१     वभाग – फ े य कायालय  

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

संदभ – मा. े य अिधकार  यांच ेप  .फ ेका/िन-४/का व/१७९/२०२१, द.१२/०३/२०२१ 
            मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े य कायालयाकड ल थाप य वभागाच े िन वदा 
कामां या सोबतच े प  ‘अ’ मधील (1 ते 2) ि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. 
----------- 

ठराव मांक – ९०५७                               वषय मांक – २० 

दनांक – २४/०३/२०२१     वभाग – ब े य कायालय  
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांच ेप  .ब े/लेखा/५/का व/१४८/२०२१, द.१५/०३/२०२१ 
            मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या वदयुत वभाग ब े य कायालयाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते २) 

मधील कामांच ेिनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे अट स अिधन राहून संबिधत ठेकेदाराबरोबर 

कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश िनगत केल ेअस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९०५८                               वषय मांक – २१ 
दनांक – २४/०३/२०२१     वभाग – थाप य इ मु यालय  

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

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांच ेप  . था/िन/इ-मु य/का व/२८३/२०२१, द.१२/०३/२०२१ 
            मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ मु यालयाकड ल िन वदा कामां या सोबतच े प  ‘ अ’ 

मधील (१ ते ५) ि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. 
----------- 

ठराव मांक – ९०५९                               वषय मांक – २२ 

दनांक – २४/०३/२०२१     वभाग – ब े य  

सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांच ेप  .ब ेका/५-अ/का व/२२२/२०२१, द.१६/०३/२०२१ 
            मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ब े य कायालयाकड ल थाप य वभागाच े िन वदा 



12 
 

कामां या सोबतच े प  ‘अ’ मधील (१ ते ६) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे लघ 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. 
----------- 

 
ठराव मांक – ९०६०                               वषय मांक – २३ 

दनांक – २४/०३/२०२१     वभाग – ड े य व ुत 

सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांच ेप  .ड े/ व/वाकड/६५/२०२१, द.१५/०३/२०२१ 
            मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

      औंध रावेत र यावर ल औ ंध हॉ पीटल येथील ठकाणी मनपामाफत BRTS र ता 
वकिसत कर यात आलेला आहे. सदर ठकाणी अित उ चदाब(132 KV) वजवा हनीचा टॉवर 
अडथळा कर त आहे. सदर या टॉवरमुळे अपघात होऊन नाग रकांचे ज वतांस अपघात हो याची 
श यता आहे. यामुळे सदरची अित उ चदाब वज वा हनी टॉवर वर त हल वणे अ याव यक 
आहे. याकर ता महापारेषण कंपनीने उपरो  सदर कामाचे अंदाजप क SE/EHV/O&M/Circle/ 

PN/1100 द.5-10-2020 अ वये मंजुर केलेले आहे. यानुसार सदर कामाचे सुपर हजन चाजस 
र. .31,60,726/- (जीएसट  सह) महापारेषण कंपनी यांस अदा करणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९०६१                               वषय मांक – २४ 

दनांक – २४/०३/२०२१     वभाग – म य.सा.भांडार, वै कय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .मसाभां/५/का व/३०२/२०२१, द.१५/०३/२०२१ 
            वषय – मनपाने ठरवून दले या णालयातून RTPCR Test ची तपासणी करणेबाबत. 

वषय .२४ मागे घेणेस परवानगी देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ९०६२                               वषय मांक – २५ 

दनांक – २४/०३/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांच ेप  . वमुका/८/का व/३४७/२०२१, द.१५/०३/२०२१ 
            मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा .३९/२१-२०२०-२१ थेरगाव . .५० म ये 
सुनधाम शेजार  18 मी.ड .पी. र यास थेरगाव िचंचवड पूल बांधणे अंतगत व ुत वषयक 

कामे करणेकामी मे. यु सोलर इले क स & इले ॉ स िन.र. .६२,२७,९८९/- (अ र  
र. .बास  लाख स ावीस हजार नऊशे एकोणन वद फ ) पे ा २४.७५% कमी या 
ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
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व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा करणे आव यक 
आहे. सबब, ा   िन वदांपैक  मे. यु सोलर इले क स & इले ॉ स या ठेकेदाराची िन वदा, 
िन वदा रकमे या २४.७५% कमी, ह  सवात कमी दराची अस याने वकृती करणेबाबत 

मा.अित.आयु (१) यांनी द.१३/३/२०२१ रोजी मा यता दलेली आहे. यानुसार मे. यु सोलर 
इले क स & इले ॉ स यांचेकडून वर ल कामाचा 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 – ९०६३                               वषय मांक – २६ 

दनांक – २४/०३/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय 

सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . वमुका/६/का व/३४४/२०२१, द.१५/०३/२०२१ 
            वषय - . .८ से. .४ मोकळ  जागा .४ येथे वरंगुळा क  व उ ान उभारणेबाबत.  

वषय .२६ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ९०६४                               वषय मांक – २७ 

दनांक – २४/०३/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय 

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . वमुका/६/का व/३३५/२०२१, द.१२/०३/२०२१ 
            मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतच े प  अ    
(1 ते 9) मिधल िन वदा कामांचे ि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 याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९०६५                               वषय मांक – २८ 

दनांक – २४/०३/२०२१     वभाग – ड े य कायालय 

सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा. े य अिधकार  यांच ेप  .ड ेका/३/का व/८४/२०२१, द.१५/०३/२०२१ 
            मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल व ुत वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 6) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे लघ 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 – ९०६६                               वषय मांक – २९ 

दनांक – २४/०३/२०२१     वभाग – उ ान थाप य 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/उ ान/१८६/२०२१, द.१६/०३/२०२१ 
       वषय -  भाग .१८ मधील पावती उ ान, िस हर ओक, मोरया उ ान व  इतर  

               उ ानाम ये थाप य वषयक कामे करणेबाबत.  

वषय .२९ चा वचार द.०७/०४/२०२१ च ेसभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक – ९०६७                               वषय मांक – ३० 

दनांक – २४/०३/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 

सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांच ेप  .मभां/८/का व/३२९/२०२१, द.१६/०३/२०२१ 
            मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

      कोवीड-१९ चा संसगज य रोगामुळे महापािलका प रसरात गंभीर  प र थती िनमाण 
झाली अस याने "कोरोना" आजाराचा वाढता ादुभाव ल ात घेता, याचा मुकाबला 
कर याक रता तातड ने Inj.Remdesivir 100mg आव यक आहे. भारतीय साथरोग ितबंधा मक 
कायदा 1897 व महापािलका अिधिनयम कलम 63(6) मधील योजनासाठ  कोवीड-१९ 
संसगजं य रोगावर ल उपचारासाठ  Inj. Remdesivir 100mg खरेद  करणेकामी ई.िन.सु. . 
42/2020-21 अ वये लघु म िन वदाकार मे.ल मी मेड कल यांचेकडुन ा  झालेला िन वदा 
लघु म दर र. .1051.680 ती Vials (सव करास हत) वकृत कर यात आलेला होता. सदर 
िन वदेनुसार संपुण खरेद  झालेली आहे.तथापी कोरोना णांची अचानक वाढती सं या वचारात 
घेता सदर औषधाची तातड क मागणी या अनुषंगाने 50%  पुन ययी आदेशा वये  1000 Vials 

तातड ने खरेद कामी एकूण र. .10,51,680/- इतका खच होणार आहे. सदर खचास महापािलका 
अिधिनयम कलम ६७(३) (क) नुसार मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९०६८                               वषय मांक – ३१ 
दनांक – २४/०३/२०२१     वभाग – थाप य BRTS 

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

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

             अनुषंिगक कामे करणेबाबत.  

वषय .३१ चा वचार द.०७/०४/२०२१ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 



15 
 

ठराव मांक – ९०६९                               वषय मांक – ३२ 

दनांक – २४/०३/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 

सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.श ु न काटे 

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/क-मु य/४७७/२०२१, द.१६/०३/२०२१ 
      वषय - भाग .२ िचखली बालघरेव ती व पवार व ती प रसरात ठक ठकाणी पे ह ंग   

             लॉक बस वणेबाबत.  

वषय .३२ चा वचार द.०७/०४/२०२१ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक – ९०७०                               वषय मांक – ३३ 

दनांक – २४/०३/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांच ेप  . था/िन/क-मु य/४८३/२०२१, द.१७/०३/२०२१ 
            मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/114/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ 
भाग .९ मासुळकर कॉलनी, यशवंतनगर, उ मनगर प रसरातील मनपा शाळा इमारतींची 

दु तीची व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.जी.आर.मंगोडेकर िन.र. .74,99,932/- 

(अ र  र. .चौ-याह र लाख न या नव हजार नऊशे ब ीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,27,632/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,27,632/- पे ा 32.10% कमी हणजेच र. .50,43,362/- + 

रॉय ट  चाजस र. .79,998/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .72,300/- = एकुण र. .51,95,660/- 

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 देणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९०७१                               वषय मांक – ३४ 

दनांक – २४/०३/२०२१     वभाग – अणु व ुत व दूरसंचार 
सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांच ेप  .दु.सं/आ था/का व/१७९/२०२१, द.१७/०३/२०२१ 
            मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

      अणु वदयुत व दूरसंचार वभागाचे महसुली अंदाजप कातील सन २०२०-२१ चे सुधार त 
अंदाजप कात खालील माणे वाढ/घट करणे आव यक आहे. 
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पान . 

अ.  
उपलेखािशषाचे नाव 

सन २०२०– २१ 
तील तरतुद 

घट वाढ एकुण तरतुद 

१९४– १९५ अ.  ४७ (२२०) ७ 
संचार मं ालयाची परवाना 
नुतनीकरण फ  अदा करणे. ३,४२,००० ० १००,००० ४,४२,०००

१९२-१९३ अ.  ४७ (२२०) ५ 

मनपा पदािधकार  अिधकार  
यांचेसाठ  से युलर दूर वनी 

सु वधा पुर वणे 

२०,००,००० ० २,००,००० २२,००,०००

१९२-१९३  अ.  ४७     (२१०) ४ थायी आ थापना २,५६,५८,०००  २७,००,००० २,८३,५८,०००

१९४-१९५ अ.  ४७     (२२०) ८ 

मनपा अिधकार  व 
अिभयंते यांस ॉडबँड 

सु वधा पुर वणे 

३०,००,००० ३०,००,०००  ०

 
            उपरो  माणे महसुली अंदाजप कातील तरतुद वग करणास मा यता देणेत  येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९०७२                              वषय मांक – ३५ 

दनांक – २४/०३/२०२१     वभाग – व ुत क े य कायालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांच ेप  .क ेका/ व/जा/११३/२०२१, द.१७/०३/२०२१ 
            मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

            क े ीय व ुत मु य कायालय वभागाचे भांडवली अंदाजप कातील सन  २०२०-२१ चे 
सुधार त अंदाजप कात खालील माणे वाढ/घट कऱणे आव यक आहे. 
 
पान . 
अ. . उपलेखािशषाचे नाव कामाचे नाव 

सन २०२०-२१ 
मधील तरतूद 

घट वाढ एकूण तरतूद 

पान . ३२८ 

अ. .१५ 

सावजिनक 
सुर तता(क े ीय 
कायालय) 

क े य कायालय अंतगत 
म यवत  भांडार, व वध 
इमारतीमधे CCTV यं णा  
बसवणे. (सन२०१९-२०) 

१६२००० ० ९६४४२०० ९८०६२०० 

पान . ३२८ 

अ. .१६ 

सावजिनक 
सुर तता(क े ीय 
कायालय) 

  ९ म ये व वध 
ठकाणी CCTV  यं णा 
बसवणे. (सन२०१९-२०) 

९८०६२०० ९६४४२०० ०   १६२००० 

                                     
            उपरो  माणे भांडवली अंदाजप कातील तरतूद वग करणास मा यता देणेत  येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९०७३                              वषय मांक – ३६ 

दनांक – २४/०३/२०२१     वभाग – अ े य कायालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.श ु न काटे 

संदभ – मा. े य अिधकार  यांच ेप  .अ ेका/लेखा/का व/११/२०२१, द.१८/०३/२०२१ 
            मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
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      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ े ीय कायालयाकड ल वदयुत वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतच े प  ‘अ’ मधील (1 ते 8) ि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. 

----------- 
ठराव मांक – ९०७४                              वषय मांक – ३७ 

दनांक – २४/०३/२०२१     वभाग – अ े य कायालय 
सुचक – मा.श ु न काटे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर 

संदभ – मा. े य अिधकार  यांच ेप  .अ ेका/लेखा/का व/९८/२०२१, द.११/०३/२०२१ 
            मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाच े िन वदा 
कामां या सोबतच े प  ‘अ’ मधील (1 ते 12) ि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. 
----------- 

 
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 

 
ठराव मांक – ९०७५                              वषय मांक – ३८ 

दनांक – २४/०३/२०२१     वभाग – व ुत ग े य 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल र  . वमुका/५/का व/१८६/२०२१  

          द.२३/०३/२०२१ 
       २) मा.अित.आयु (१) यांचेकड ल प  . व/ग े/थेर/१८३/२०२१, द.२३/०३/२०२१ 
                   मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

          ग भागांतगत कोरोना वषाणूचा (को वड-१९) ादुभाव रोखणेसाठ  ितबंधा मक 
उपाययोजना करणे कर ता व ुत यव था करणे व अनुषंिगक कामे करणे कर ता वाढ व खच 
र. .२०,५०,४५५/- (अ र  र. .वीस लाख प नास हजार चारशे पंचाव न फ ) चे खचास 
मा यता देणेत येत आहे.    

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

ठराव मांक – ९०७६                               वषय मांक – ३९ 

दनांक – २४/०३/२०२१     वभाग – कामगार क याण 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .काक/२/का व/३६०/२०२१, द.२३/०३/२०२१ 
            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   



18 
 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत कोरोना वषाणू (को ह ड-१९) ितबंध उपाय 
योजनेकामी कायरतमनपा अिधकार /कमचार , मनपाकर ता सेवा देणारे कमचार /कं ाट / 
बा ोता ारे घेतलेले/रोजंदार /तदथ/मानसेवी/मानधनावर ल िनयु  केलेले कामगार यांचे 
कोरोना या ादुभावामुळे िनधन झा यास यांचे वारसांना मा.आयु  यांचेकड ल आदेश 
.काक/२/का व/३७४/२०२० द.०९/०७/२०२० अ वये पुर वले या वमा सुर ा कवच नुसार 

क  व रा य शासनाकडून र. .५० लाख, शासन िनणयातील तरतूद नुसार मनपाकडून अनुकंपा 
त वावर िनयु  व र. .२५ लाख अथसहा य तसेच संबंधीत वारस यांनी अनुकंपा िनयु चा 
वक प न वकार यास यांना महापािलकेतफ अित र  र. .२५ लाख देय आहे. मनपाकडून 
ावया या अथसहा य बाबतचा िनणय सिमती माफत घेणेकामी मा.आयु  यांचे 

अ य तेखालील संबंधीत सव अिधका-यांची एक ीत सिमती मा.आयु  यांचेकड ल आदेश 
.काक/४/का व/३८९/२०२० द.०६/०८/२०२० अ वये गठ त करणेत आली आहे. याबाबतचे 

धोरणास मा.महापािलका सभेने ठराव .५५९ दनांक २६/०८/२०२० अ वये मा यता दली 
आहे. यानुसार कामगार क याण वभागाकडे संबंधीत वभाग मुखां या िशफारशीसह ा  
झालेली खालील माणे एकूण १३ करणे तदअनुषंगीक सव कागदप ांसह सिमतीपुढे सादर 
केली होती. 

अ. . मयत कमचार  नाव 
मयत कमचार  

पदनाम 
वभाग वारसाचे नाव 

मयत कमचा-याशी 
असलेले नाते 

१ कै. ी.कळबांटे अनंत पांडूरंग मजूर 
अ े य 

कायालय, व ुत 
ीम.कळबांटे अनुजा अनंत प ी 

२ कै. ीम.भुजबळ शोभा संजय टाफ नस 
भोसर  
णालय 

कु.भुजबळ पाली संजय मुलगी 

३ कै. ी.जाधव ाने र रामचं  वॉड बॉय वाय.सी.एम.एच ीम.जाधव माधुर  ाने र प ी 

४ कै. ी.राऊत भालचं  गजानन एम.पी.ड लू 
तालेरा 
णालय 

ीम.राऊत पुजा भालचं  प ी 

५ कै. ी.वाडेकर हनुमंत अंकुश मजूर 
इ े ीय 

कायालय, व ुत 
ीम.वाडेकर नंदा हनुमंत प ी 

६ कै. ी.शेख मोहं मद नबीलाल िलफटमन 
व ुत, मु य 
कायालस 

ीम.शेख जा हदा मोहं मद 
शेख 

प ी 

७ कै. ी.शेडगे मा ती सुदाम मजूर 
ह े ीय 

कायालय, व ुत 
ीम.शेडगे संिगता मा ती प ी 

८ कै. ी.जगताप िस दाथ गोकुळ उपलेखापाल वाय.सी.एम.एच 
ीम.जगताप अचना 

िस दाथ 
प ी 

९ कै. ी.धुमाळ तानाजी रामचं  रखवालदार सुर ा ीम.धुमाळ रंजना तानाजी  प ी 

१० कै. ी.पवार संभाजी िशवाजी िशपाई 
मा हती व 
जनसंपक 

ीम.पवार सुिनता संभाजी प ी 

११ कै. ी.लाखे साईनाथ चं कांत 
काया. 

अिध क 
वाय.सी.एम.एच ीम.लाखे राज ी साईनाथ प ी 

१२ कै. ी.ब हरवाडे ताय पा  राम रखवालदार सुर ा ीम. ब हरवाडे रमा ताय पा प ी 

१३ कै. ी.ठाकुर अिनल पांडूरंग लनर 
क े ीय 

कायालय, व ुत 
ीम.ठाकूर संिगता पांडुरंग प ी 
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     तुत सिमतीने कागदप ांची तपासणी क न सव संबंधीत कमचार  यांचे वारसास 

मंजूर धोरणानुसार कोरोना वषाणू-सुर ा कवच योजनेनुसार मनपाकडून येक  
र. .२५,००,०००/- (अ र  र. .पंचवीस लाख फ ) अदा करणेकामी दनांक १९/०३/२०२१ 
रोजीचे बैठक म ये मा यता दली आहे. तर , पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये कोरोना 
वषाणू संसगामूळे िनधन झाले या वर ल त यातील अ. .१ ते १३ म ये नमूद केले या 
संबंधीत मनपा कमचा-यांचे वारसास कोरोना वषाणू - सुर ा कवच योजनेनुसार मनपाकडून 

येक  र. .२५,००,०००/- (अ र  र. .पंचवीस लाख फ ) माणे एकूण र. .३,२५,००,०००/-
 (अ र  र. .तीन कोट  पंचवीस लाख फ ) अदा करणेबाबत तसेच भ व यात अशा कार या 
करणांना कागदप ां या पूततेनंतर सिमती या मा यतेने वर ल माणे मंजूर धोरणानुसार लाभ 

मयत कामगारांचे वारसास देणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ९०७७                               वषय मांक – ४० 

दनांक – २४/०३/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 

संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/८/का व/४२९/२०२१, द.२३/०३/२०२१ 
      २) मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .मभां/८/का व/४२८/२०२१, द.२३/०३/२०२१ 
            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ाम ये कोरोना वषाणु संसगाचा धोका िनमाण 
झाला आहे, कोरोना वषाणूमुळे उ वले या Covid-19 या संसगज य आजारामुळे पंपर  िचंचवड 
शहरात आरो य वषयक आप कािलन प र थती िनमाण झालेली आहे. कोरोना वषाणूं या 
संसगाला ितबंध घाल यासाठ  महापािलकेकडून आव यकती द ता घेणेत येत असून या 
अनुषंगाने व वध उपाययोजना के या जात आहेत. मनपा माफत व वध णालये, ऑटो 
ल टर को वड हॉ पटल या ठकाणी कोरोना वषाणुमुळे संसग झाले या संशियत व बािधत 
णांवर वै क य उपचार कर यात येत आहेत अित.आरो य वैदयक य अिधकार  यांचेकडून प  
.मऔभा/३/क व/६५/२०२१ दनांक १६/०३/२०२१ व अिध ाता वाय.सी.एम.एच यांचेकडुन 

प  मांक वायसीएमएच औ.भांडार /फामा/का व/४१/२०२१ दनांक २२/०३/२०२१ अ वये 
एकुण 5000 हायलस Inj.Remdesivir 100 Mg ची तातड ने आव यकता असलेने मागणी ा  
झाली आहे. वैदयक य वभाग व वाय.सी.एम हॉ पीटलच े मागणी प ा माणे  सदर औषधे 
तातड ने उपल ध क न देणे आव यक आहे. यापुव  Inj.Remdesivir 100 Mg  खरेद  करणेकर ता 
िस द कर यात आले या  ई-िन वदा .४२/२०२०-२०२१ अ वये २००० हाय स  खरेद  

कर यात आ या आहेत. तसेच णसं येत वाढ होत अस याने पुन यी आदेशा वय े १००० 
हाय स तातड ने खरेद  कर यात आले या आहेत. दर यानचे कालावधीत वैदयक य 
वभागाकडुन 7050 हायलसची मागणी ा  झालेली अस याने ई िन वदा सुचना मांक 
५५/2020-2021 िस द कर यात आलेली आहे, सदर िन वदेसाठ  ा   दर सादर करणेकामी  
१५ दवसांचा    कालावधी दे यात आलेला आहे . यानुसार सदर िन वदे अ वये खरेद कामी १५ 
ते २१ दवस कालावधी लागणे अपर हाय आहे. यानुसार तातड ने मनपाच े पुरवठाधारकाना 
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आप कािलन प र थतीत प  देउन दरप के माग व यात आली असुन तावात नमूद  

दरप काचे तुलना मक त यानुसार लघु म पुरवठाधारक मे.गेटवेल ड युटस नािशक यांचा 
र कम पये ५९५/- + जी.एस.ट  =  ६६६.४० ित हाय स असा दर  ा  झालेला आहे. तर  
वैदयक य वभागा कड ल Inj.Remdesivir 100 Mg  या मागणीनुसार  ा  दरा माणे 
र. .३३,३२,०००/- इतका  खच अपे त आहे. सदरचा खच “कोरोना िनधी“ या लेखािशषातुन 
भाग वणे श य आहे. सबब वै क य उपचार करणेकामी आव यक  असणारे Inj.Remdesivir 100 

Mg ५००० हाय स मे.गेटवेल ड युटस, नािशक यांच ेकड ल ा  लघु म दरानुसार थेट 
प दतीने खरेद कामी र. .३३,३२,०००/- च े खचास भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम 
१८९७, सावजिनक आरो य वभाग अिधसुचना दनांक १३/०३/२०२० व  १४/०३/२०२० व 
आप ी यव थापन कायदा २००५ कलम ४१ व ५०, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 

६३(६) व कलम ६७(३) (क) व महानगरपािलका अिधिनयम  अनुसुची करण ५(२)(२) 
नुसार मा यता देणेस व मे.गेटवेल ड युटस, नािशक यांचेशी काय र करारनामा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९०७८                               वषय मांक – ४१ 
दनांक – २४/०३/२०२१       
सुचक – मा.िभमाबाई फुगे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.िभमाबाई फुगे, मा.सुवणा बुड यांचा ताव  –   

      पूव पीसीएमट  व पुव पीएमट  या दोन सं थांची िमळून पुणे महानगर प रवहन महामंडळ 
िल. ह  कंपनी २००७ म ये थापन करणेत आली ते हापासून दरमहा संचलन तूट पीएमपीएमएल 
ला देणेत येते परंतु पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मा.सभासद, वासी नागर क यां या 
सम या/अडचणी सोड व यासाठ  प रवहन महामंडळाकड ल जबाबदार व स म अिधकार  उपल ध 
होत नाह . पंपर  िचंचवड महानगपािलका ह तील बसेस, बस माग, न वन बस माग, बस टॉप 
इ. बाबत मा.सभासद यां या माग या असतात या तव पंपर  िचंचवड शहराची मा हती असणारे 
व पंपर  िचंचवड कड ल सेवाजे  असणा-या अिधका-यांची आव यकता आहे. पीएमपीएमएल म े 
वाहतुक यव थापक या पदा या २ जागा आहेत एका पदावर पुव पीएमट  कड ल अिधका-याची 
नेमणूक आहे एक जागा र  असून या जागेवर पुव पीसीएमट  कड ल सेवाजे  अिधका-याची 
िनयु  करणे गरजेचे आहे याबाबत पीएमपीएमएल या संचालक मंडळा या बैठक त संचालकांनी 
सहमती दशवून चचा झालेली आहे या तव पुव पीसीएमट  कड ल सेवाजे  अिधकार  ी.सितश 
ग हाणे यांची पीएमपीएमएल म ये वाहतुक यव थापक या पदावर सेवाजे तेने िनयु  करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ९०७९                               वषय मांक – ४२ 

दनांक – २४/०३/२०२१       
सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.सुरेश भोईर, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव  –   

       ब े य कायालय काय े ाम ये व ुत द यांचे दु तीकामी आव यक हाय ॉिलक 
गाडयांची सं या अपुर  अस याने अित र  हाय ॉिलक वाहन उपल ध क न देणेबाबत ब भाग 
सिमती सभेम ये मा.सद य ठराव .१९ द.१२/०२/२०२१ अ वये वषय मंजूर झाला आहे.  
सदरचे कामास र. .१,०३,९५,९००/- या रकमेस मा. थायी सिमती सभेने ठराव .२२६६ 
द.२१/०२/२०१८ अ वये खचास मा यता दलेली आहे.  सबब सदर काराचे चालू असले या 
कामातून (कामाचा आदेश . शा/४/का व/२५२/२०१८, द.१७/०२/२०१८, कामाचे ठेकेदार 
मे.आवटे फॅ केटस अ ड अटो मोबाईल व स यांचेकडून १५ मी. उंचीचे हाय ॉिलक वाहन घेणेस 
व यापोट  चौ या वषा या मंजूर दरा माणे येणा-या दरवाढ व घट देय नुसार (एक वषासाठ ) 
एकूण अित र  खच र. .२५ लाख इत या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९०८०                               वषय मांक – ४३ 

दनांक – २४/०३/२०२१       
सुचक – मा.सुवणा बुड      अनुमोदक – मा.मीनल यादव 

संदभ – मा.सुवणा बुड, मा.मीनल यादव यांचा ताव  –   

       भाग .१४, २२ व ३० म ये खालील ठकाणी सुर ार कांची आव यकता आहे. 
 
१) कै.शंकर शे ट  उ ान – २ सुर ा र क 

२) राज ी शाहू जलतरण तलावाचे मागे लॉन टेिनस व के टंग ाऊंड – २ सुर ा र क 

३) कै.फ करभाई पानसरे उदु  शाळा व ब हरवाडे शाळा – ३ अित र  सुर ा र क 

४) अनुसया बाबर इ ान – १ सुर ा र क 

५) योितबा उ ान – २ सुर ा र क 

६) उदु शाळा (रा  पाळ साठ ) – १ सुर ा र क 

७) मयूर वाट का उ ान – २ सुर ा र क 

     वर ल सव सुर ार कांची नेमणूक सुर ा वभागामाफत करणेत येवून येणा-या खचास 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

 



22 
 

 
 
ठराव मांक – ९०८१                               वषय मांक – ४४ 

दनांक – २४/०३/२०२१       
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे      अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

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

       स या कोरोना संसगाचा ादुभाव दसं दवस वाढत अस याने नाग रकां या सुर तते या 
ीने भाग .३२ सांगवी येथे पुढ ल नमुद ठकाणी सुर ा र क नेमणूक स मा यता देणेत येत 

आहे. 
 
१) मेन रोड भाजी मंडई रोडवर ल भागात ३ सुर ा र क 

२) इं दरा गांधी हॉ पीटल म ये लसीकरण क ावर ३ म हला सुर ा र क 

३) पी.ड लू.ड .रोड लगत जॉिगंग ॅक व गाडन क रता ३ सुर ा र क 

      सदर उपरो  ठकाणी ह े य कायालयाअंतगत िनयु  ठेकेदार  सं थे ारे िनयु स व  
यासाठ  येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
 
ठराव मांक – ९०८२                               वषय मांक – ४५ 

दनांक – २४/०३/२०२१       
सुचक – मा.सुरेश भोईर           अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.सुरेश भोईर, मा.संतोष कांबळे यांचा ताव  –   

       भाग .३२ म ये सारथी वेबवर ल त ार  िनवारणाकर ता थाप य वषयक कामे करणे 
या कामास द.३०/१२/२०१९ रोजी कामाचा आदेश देणेत आला आहे. स ा थतीत काम चालू 
आहे. सदरचे काम सारथी बेवपोटलवर ल त ार चे िनवारण करणेसाठ  काढणेत आले होते. सदर 
कामातून सारथी वेबपोटलवर ल त ार चे िनवरण करणेकामी काम करणेत येत आहे. परंतु 
भागात इतरह  देखभाल दु तीची थाप य वषयक आव यक कामे करावयाची अस याने सदर 

कामातून करणेस मा यता देणेत येत आहे. तर  सदर कामांतगत सारथी वेबवर ल त ार  
िनवारणाक रता करणे या कामाखेर ज भाग .३२ मधील इतर देखभाल दु तीची थाप य 
वषयक कामे करणे असे कामाचे व प बदलास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.       

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ९०८३                               वषय मांक – ४६ 

दनांक – २४/०३/२०२१       
सुचक – मा.श ु न काटे           अनुमोदक – मा.सुल णा धर 

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

       भाग ३१ मधील िन वदा .२७/११/२०१९-२० नुसार िनळु फुले ना यगृहामधील 
थाप य वषयक कामे करणेचे काम काढ यात आले होते. तर  सदर कामामधून काह  

आव यक व तातड ची कामे इतर ठकाणी करणेत आली तर  सदर कामाचे थळ बदल 
करणेत आला आहे. सदर 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. 
----------- 

 
 

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/६६४/२०२१ 
दनांक -  २५/०३/२०२१ 

 
 

                                            
 (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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( .आप/७/का व/६७/२०२१ द.१६/२/२०२१ वषय .२ चे लगत) 
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( . था/िन/ड-मु य/का व/३०२/२०२१ द.१०/२/२०२१ वषय .१७ चे लगत) 
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( .ङ ेका/लेखा/का व/१२५/२०२१ द.१२/३/२०२१ वषय .१८ चे लगत) 
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( .फ ेका/िन-४/का व/१७९/२०२१ द.१२/३/२०२१ वषय .१९ चे लगत) 
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( .ब े/लेखा/५/का व/१४८/२०२१ द.१५/३/२०२१ वषय .२० चे लगत) 
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( . था/िन/इ-मु य/का व/२८३/२०२१ द.१२/३/२०२१ वषय .२१ चे लगत) 
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( .ब ेका/५-अ/का व/२२२/२०२१ द.१६/३/२०२१ वषय .२२ चे लगत) 
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( . वमुका/६/का व/३३५/२०२१ द.१२/३/२०२१ वषय .२७ चे लगत) 

 



36 
 

( .ड ेका/३/का व/८४/२०२१ द.१५/३/२०२१ वषय .२८ चे लगत) 
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( .अ ेका/लेखा/का व/९९/२०२१ द.१८/३/२०२१ वषय .३६ चे लगत) 
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( .अ ेका/लेखा/का व/९८/२०२१ द.१८/३/२०२१ वषय .३७ चे लगत) 

 

 


