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

कायप का मांक – १७७ 
(सभावृ ांत) 

दनांक – २४/०६/२०२०                        वेळ – द.ु ०२.३० वा. 
 
         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार 
द.२४/०६/२०२० रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा. सद य 
उप थत होते. 
 

१. मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे – सभापती 
२. मा.च धे आरती सुरेश 
३. मा.लांडगे राज  कसनराव 
४. मा.पंकज द ा य भालेकर 
५. मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 
६. मा.कलाटे राहुल तानाजी 
७. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
८. मा.कदम शिशकांत गणपत 
९. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
१०. मा.संतोष बबन कांबळे  
११. मा.अिभषेक गो वंद बारणे 
१२. मा.बुड सुवणा वकास 
१३. मा.फुगे िभमाबाई पोपट 
१४. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 
१५. मा.सुल णा राजू धर 

 
       या िशवाय मा. ावण हड कर – आयु , मा.पाट ल - अित.आयु (१),  मा.पवार – 
अित.आयु (२), मा.तुपे – सह शहर अिभ. तथा .अित.आयु (३), मा.उ हास जगतापü -  

नगरसिचव, मा.पाट ल – शहर अिभयंता,  मा.भालकर – सह शहर अिभयंता, मा.डॉ.रॉय – आरो य 
वै कय अिधकार , मा. िचतळे, मा.बोदडे - सहा यक आयु , मा.डॉ.साळवे – अित. आरो य वै क य 
अिधकार , मा.डॉ.वाबळे – अिध ाता YCMH, मा.लडकत, मा.गलबले, मा.घोडे, मा.मोरे, मा.देशमुख, 
मा.पोरे ड  – कायकार  अिभयंता हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
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(मा. थायी सिमती सभेम ये अित र  आयु  अ जत पवार यांचा वशेष उ लेखनीय कामिगर  ब ल 
सभापती संतोष ल ढे यां या ह ते स कार कर यात आला. ताथवडे येथील बालाजी कॉलेज हॉ टेल येथे 
महानगरपािलका ह तील काह  कोरोना बािधत णांना उपचारासाठ  दाखल कर यात आले होते. 
यातील काह  जणांनी उपचार पूण हो यापूव  तेथून बाहेर पड या या तयार त अस याची मा हती 

िमळताच अित र  आयु  अ जत पवार यांनी तेथे धाव घेवून संबिधत कोरोना बािधतां या 
गरा याम ये जाऊन कोरोना बािधतांना पलायन कर यापासून रोखले व शासनास सहकाय कर याचे 
आवाहन केले. याब ल यांचा स कार कर यात आला. तसेच लॉककडाऊन या काळाम ये जाधववाड  
िचखली येथे र याम ये वाहन उपल ध नस याने अडकून पडले या गरोदर म हलेला मदत व ुत 
वभागा या वाहनचालक रामदास गवार , वायरमन अंकुश लांडगे, मदतनीस वलास माने यांनी 
तातड ने महापािलके या वाहनाने णालयाम ये दाखल क न म हलेचे ाण वाचवले याब ल संबंिधत 
वाहनचालक, वायरमन व मदतनीस यांचाह  स कार कर यात आला.) 

---------- 
 

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

वषय .११) भाग .१० म ये महा मा फुले मारक प रसरात सा व ीबाई फुले यांचा पुणाकृती  

           पुतळा उभारणे या कामासाठ  वा तू वशारद हणून नेमणूक करणेबाबत.  

वषय .१२) वायरलेस रपीटर क रता यु ले स व सी लायस सबाबत..  
वषय .१३) िचखली से. .१७ व १९ म ये आिथक या दुबल घटकांसाठ  घरकुल योजनेसाठ   
           आर त असले या भूखंडावर ल इमारत .D5, D6, D7 व D8 या को वड-१९  

           अंतगत येणा-या णांसाठ  Isolation Ward हणून उपल ध क न देणेबाबत. 
वषय .१४) “कोरोना” वषाणू COVID 19 या ादुभाव कालावधी मधील अ े ीय   
           काय े ातील व वध इमारती व दवाखा यांम ये व वध ता पुरती व ुत वषयक  
           कामे करणे. 
वषय .१५) मा. थायी सिमती ठराव .७१६३ द.१७/०६/२०२० म ये दु ती करणेबाबत – 
            मा.राज  लांडगे, मा.सुवणा बुड यांचा ताव. 
वषय .१६)  नाग रकांची कोरोना १९ वॅपची मोफत तपासणी करणेबाबत – मा.मयूर कलाटे,  
            मा.पंकज भालेकर यांचा ताव. 

---------- 
 
दनांक १७/०६/२०२० रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१७६) चा सभावृ ांत कायम  
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 
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ठराव मांक – ७१८३      वषय मांक – १ 
दनांक – २४/०६/२०२०      वभाग – इ े य, पा.पु. 
सुचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .इ ेका/पापु/०१/का व/२०५/२०२०, द.२९/०४/२०२० 
    वषय – इ भागातील व वध ट यांव न पाणीपुरवठा करणेसाठ  मजुर पुर वणे  
               (सन २०१८-१९) या कामास येणा-या खचास व अंतगत वाढ/घट कर या या  
               तावास मा यता िमळणेबाबत.. 

वषय .१ चा वचार द.१५/०७/२०२० या सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७१८४      वषय मांक – २ 
दनांक – २४/०६/२०२०      वभाग – मा हती व जनसंपक 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे      अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 
संदभ – मा.अित र  आयु (२) यांचे प  .माजसं/२/का व/१८१/२०२०, द.०८/०६/२०२० 
    मा.अित र  आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे – 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेला वष भराम ये व वध मा यवर भेट देत असतात. अित 
वशेष मा यवरांना भेट हणून वेळोवेळ  मा.महापौर व मा.आयु  यांचे सूचनेनुसार व वध भेट व त ू
दे यात येतात.  मा.पंत धान हे बालेवाड  येथे आले असता यां या व इतर मा यवरां या 
वागतासाठ  त कालीन मा.महापौर राहुल जाधव यां या सूचनेनुसार ५ भ  श  िश पे, त कालीन 

मा. मु यमं ी देव  फडणवीस यां या अंकुशराव लांडगे ना यगृह, भोसर  येथे वागतासाठ  त कालीन 
मा.महापौर िनतीन काळजे यां या सूचनेनुसार २ भ  श , आंतररा ीय टेिनसपटू िलअडर पेस, 

रामनाथ रामकुमार, अजुन कढे व इतर मा यवरां या से टर २५, िनगड  येथील भेट  दर यान 
वागतासाठ  मा.आयु  यां या सुचनेनुसार ५ भ  श  िश पे अशी एकूण १२ भ -श  िश पे 

मे.आ हाट आट टुड ओ यां याकडून तातड या आव यकतेनुसार थेट प तीने खरेद  केलेली आहेत. 

मे.आ हाट आट टुड ओ यांचेकडून २ फुट  भ -श  िश पाक रता ती नग र. .७,०००/- + १२% 

जीएसट  या दराने ७ िश पे तर १४ इंची भ -श  िश पाक रता ती नग र. .१४,०००/- + १२% 

जीएसट  या दराने २ िश पे अशी एकूण र. .७८,४००/- (अ र  र. .अ याह र हजार चारशे फ ) ची 
९ िश पे सव करांस हत खरेद  केलेली आहेत. याची बले यांनी सादर केली असून ती यांना अदा 
करणे आव यक आहे  तर  मे.आ हाट आट टुड ओ यांचे बल अदा करणेकामी येणा-या 
र. .७८,४००/- (अ र  र. .अ याह र हजार चारशे फ ) या खचास काय र मा यता देणेत येत 
आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७१८५      वषय मांक – ३ 
दनांक – २४/०६/२०२०      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा. झामाबाई बारणे      अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभा/१५/का व/२६२/२०२०, द.१२/०६/२०२० 
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
            मा.जय ी कटारे, िनवासी उप ज हािधकार  तथा मु य कायकार  अिधकार , पुणे यांचेकड ल प  
आ. य./पगस/का व/905/2019 द.11/08/2019 व प  .आ. य./पगस/का व/904/2019 

द.11/08/2019 नुसार को हापुर व सांगली ज हा येथील अितवृ ी पुर प र थती व तदनंतर या 
उपाययोजना कर यासाठ  आव यक साधन सामु ीचा पुरवठा करणेसाठ  खालील माणे पुरवठा आदेश 
िनगत करणेत आलेले होते. 

 अ. . पुरवठादाराचे नाव पुरवठा आदेश मांक 
आदेशाची 

र कम पय े

वाहतूक 
खच 

एकूण 

1 म.े रेखा इं जिनअ रंग व स िचंचवड, पुणे 
19 

मभा/ं15/का व/369/2019 द. 
12/08/2019 

70,000/- 10620/-- 80,620/-

2 मे. िशवसमथ एंटर ायजेस िनगड, पुणे 
44 

मभा/ं15/का व/368/2019 द. 
12/08/2019 

7,18,200/- 32,000/- 7,50,200/-

3 मे. शुभम उ ोग, पपंर  पुणे 18. मभा/ं15/का व/370/2019 द. 
12/08/2019 

12,735/- - 12,735/- 

यानुसार सबंिधत पुरवठादार यांनी आदेशातील नमुद केले या सा ह याचा पुरवठा सांगली व 
को हापुर येथे मुदतीत केलेला असून पुरवठा केले या सा ह याची देयके अदायगीकामी वाहतूक 
खचासह सादर केलेली आहेत. मा.जय ी कटारे, िनवासी उप ज हािधकार  तथा मु य कायकार  
अिधकार , पुणे यांचेकड ल प  . आ. य./पगस/का व/905/2019 द. 11/08/2019 अ वये सदर 
साधनसामु ी या खरेद  व पुरवठा यांची देयके ज हािधकार  कायालय, आप ी यव थापन क  
यांचेकडून अदा केली जातील असे कळ वले होते. यानुसार सबंिधत पुरवठादारांची देयके 
अदायगीकामी ज हािधकार  कायालय, आप ी यव थापन क  पुणे यांचेकडे पाठ वणेत आली 
असता आप ी यव थापन क , ज हािधकार  कायालय पुणे यांनी प  . आ य /197/2019 द. 
23/12/2019 अ वये सांगली व को हापुर ज ातील अितवृ ी व पुरप र थती व तदनंतर या उपाय 
योजनांसाठ  आव यक लागणारे सा ह याचा पुरवठा अनेक सामा जक सं था व महानगरपािलका यांनी 
केलेला होता व याची सव देयके सबंिधत सं था व महानगरपािलका यांनी अदा केलेली आहेत तसेच 
पुणे महानगरपािलकेमाफत अितवृ ी व पुर प र थती साठ  वाहन यव था करणेत आलेली होती व 
यासबंधीचे देयके यांनीच अदा केलेली आहेत असे कळ वले आहे. सबब को हापुर व सांगली ज हा 

येथील अितवृ ी व पुर प र थती व तदनंतर या उपाय योजनांसाठ  आव यक साधन सामु ी 
चिलत दराने (िन वदेनुसार) खरेद साठ  व यासबंिधत पुरवठादार यांची देयके अदा कर यासाठ  

येणा-या पये 8,43,555/- चे खचास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 73 (क) नुसार 

मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ७१८६      वषय मांक – ४ 
दनांक – २४/०६/२०२०      वभाग – थाप य EWS  
सुचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/ EWS /२७०/२०२०, द.१५/०६/२०२० 
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
      JnNURM अंतगत िचखली से. .१७ व १९ येथे आिथक या दुबल घटकांसाठ  घरे बांध याचे काम 

चालू आहे. सदर क पास द.१०/१०/२०११ रोजी महारा  दुषण िनयं ण मंडळाकडून पयावरण दाखला ा  

झालेला होता. परंत,ू सदर क पा या आराख यास सुधार त बांधकाम परवानगी घेत यामुळे पुनः  पयावरण 

दाखला िमळणेकामी अज कर यात आला. या अनुषंगाने महारा  दुषण िनयं ण मंडळाकडून 

द.२८/०२/२०२० रोजी सुधार त पयावरण दाखला िमळालेला आहे. सदर दाख यातील पान .९, General 

Condition अट .VI नुसार Consent to Establish घेणे अिनवाय आहे.   सदर Consent to Establish घेणेकामी 
MPCB ने मागणी केले माणे र. .७,९२,६४२/- (अ र  र. .सात लाख या णव हजार सहाशे बेचाळ स फ ) 

इतक  फ  महारा  दुषण िनयं ण मंडळ यांचेकडे RTGS / NEFT ारे भरणेचे आहे. याचा तपिशल खालील 

माणे. 
Bank Details for RTGS/NEFT 
Account Name: Maharashtra Pollution Control Board 
Bank Name: State Bank of India 
Bank Account No: 33874078751 
Bank Account Type: Current Account 
Bank Address: 76-A, Rafi Ahmed Kidwai Rd, Gujarati Kelwani Mandal School, 
Matunga Br.  Mumbai- 400 015. 
IFSC Code: SBIN0005350 
MICR Code: 400002056 
Email: aao_ecmpcb@mpcb.gov.in 
 

       तर  सदर क पास Consent to Establish िमळणेकामी र. .७,९२,६४२/- (अ र  र. .सात 
लाख या णव हजार सहाशे बेचाळ स फ ) इतक  फ  RTGS/NEFT ारे Maharashtra Pollution 

Control Board यांचेकडे अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.   
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७१८७      वषय मांक – ५ 
दनांक – २४/०६/२०२०      वभाग –वै कय 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे      अनुमोदक – मा.आरती च धे 
संदभ – मा.अित.आयु (१)यांचे प  .मासाभां/२/का व/४३०/२०२०, द.१५/०६/२०२० 
   मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे – 
      चीन देशाम ये कोरोना वषाणू आजाराचा उ ेक सु  आहे. तसेच चीन यित र  इतर अनेक 
देशांम येह  या आजाराचे ण आढळले आहेत. पुणे ज ाम येह कोरोना बािधत ण आढळुन 
आलेले असुन स थतीम ये पं.िच.ंमनपा म येकोरोना बािधत व संशियत ण आढळुन आले 
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आहेत. कोरोना बािधत व संशियत णांपासून रोगाचा सार थांब वणे व वर त ितबंधा मक 
उपाययोजनाकरणेकर ता सदर ल कोरोना बािधत अथवा संशियत ण यांना वलगीकरण 
क ाम येठेवणे आव यक आहे. महानगरपािलके या वाय.सी.एम. एच णालय, न वन भोसर  

णालया या न वन इमारतीम ये वलगीकरण क  सु  कर यात आलेले आहेत तसेच नवीन 
जजामाता इतर ठकाणी क  तयार कर याची कायवाह  चालू आहे.  सदर क ामधील 
ण/अिधकार /कमचार  यांना सकाळचा ना ता, दोन वेळचा चहा वदोन वेळचे जेवन या कारचा 

आहार तसेच ये  वैदय कय अिधकार  न वन भोसर  णालय यांनी दनांक 25/3/2020 रोजी या 
प ा वये आहारा बरोबर पाणीची ित ण २-३बॉटल  व ब क टचा१ पुडा दे याबाबत मागणी केली 
आहे. दंनाक १३/३/२०२० पासुन उ  सु वधा  दे यात येत आहेत. सदर सु वधा  दनाक 
१३/६/२०२०. पयत कोरोनाचा वाडम ये  पाणीबॉटल व ब क ट दे यात आली आहेत मे. वॉिलट  
केटरस, वाय.सी.एम. णालय, पंपर  यांचेकड ल दरप क ा  केलेले आहे. याचा तपिशल खालील 
माणे – 

 
 

         
 
 
 

वर ल माणे दर मा.आयु  यांचेकडून द.३०.०३.२०२० रोजी वकृत करणेत आलेले आहेत. या 
दरा माणे एकूण अंदाजे र. .८,००,०००/- (अ र  र. .आठ लाख फ ) चे खचास व संबंधीतांशी काय र 
करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ७१८८      वषय मांक – ६ 
दनांक – २४/०६/२०२०      वभाग – झो.िन.पु., थाप य 
सुचक – मा. िभमाबाई फुगे      अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 
संदभ– मा.सह शहर अिभयंता यांचेकड ल प  .झोिनपु/ था/िन/का व/५४२/२०२०  
       द.१९/६/२०२० 
  मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
      मनपा य झोिनपु थाप य वभागाकड ल तावासोबत या प  अ (१ ते ६) मधील कामाचे 
िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे भाववाढ कलम लागूअस यास,भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम येकं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणेबंधनगारक रा हल या अट स अिधन राहून संबंिधत ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामाक न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 

अन.ु  सा ह याचे नाव पेिस फकेशन दर सव करास हत व पोहच 

१ पाणी बॉटल १ िलटर     (ISO) २०/- 
२ ब क ट Gulucose-60grm ,Mari,-83 

grmGood day-60grm १०/- 
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ठराव मांक – ७१८९      वषय मांक – ७ 
दनांक – २४/०६/२०२०      वभाग –म यवत  भांडार 
सुचक – मा.झामाबाई बारणे      अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे 
संदभ – मा.महापािलका आयु यांचे प  .मभां/०४/का व/४९७/२०२०, द.२९/०५/२०२० 
   मा.महापािलका आयु  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) 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 मे. ह दु तान एं टबायो ट स िल. पंपर  १८ (भारत 
सरकारचा उप म) यांचे कडुन र. .४९.७२ (१००िमली) ती नग या माणे एकुण १२,०६७ नग (बारा 
हजार सदुस  फ ) सॅिनटायझर (१००िमली) थेट प दतीने खरेद  करणेस यासाठ  येणा-या एकुण 
र. .५,९९,९७१/- (अ र  र. .पाच लाख न या णव हजार नऊशे ए काह र फ ) चे खचास काय र 
मा यता व मे. ह दु तान एं टबायो ट स िल. पंपर  १८ (भारत सरकारचा उप म) यांचे कडुन 
करारनामा न करता थेट प दतीने खरेद  करणेस महारा  महानगरपािलका अिधिनयम अनुसुची ड 
करण मांक ५ (२) (२) नुसार मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७१९०      वषय मांक – ८ 
दनांक – २४/०६/२०२०      वभाग – थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा. शिशकांत कदम       अनुमोदक – मा.आरती च धे 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/अ-मु य/११३/२०२०, द.१७/०६/२०२० 
   मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .92/18/2019-20 अ वये भाग .१९ मधील 
गोलांडे उ ाना शेजार ल सी.ड . वकची उव रत कामे करणेकामी M/s.JP Infra िन.र. .37,49,153/- (अ र  
र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार एकशे ेप न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .36,58,813/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .36,58,813/- पे ा 21.21% कमी हणजेच र. .28,82,779/- + रॉय ट  चाजस 
र. .54,840/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .35,500/- = एकुण र. .29,73,119/- पयत काम क न घेणेस 
आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे या वर ल व त ु व सेवाकर अदा करणेस 
तसेच िन वदा अट ं नुसार भाववाढ कलम लाग ू 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 यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७१९१       वषय मांक – ९ 
दनांक – २४/०६/२०२०      वभाग – थाप य ह मु यालय 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे      अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ह-मु य/२२८/२०२०, द.१७/०६/२०२० 
   मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .90/1/2019-20 अ वये फुगेवाड  येथील िशवाजी 
महाराज पुतळा सुशोिभकरण करणेकामी मे.गौरव सुिनल आ हाट िन.र. .41,29,284/- (अ र  
र. .ए केचाळ स लाख एकोणतीस हजार दोनशे चौ-याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .40,81,897/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. या नुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .40,81,897/- पे ा 11.00% कमी हणजेच र. .36,32,888/- + रॉय ट  चाजस 
र. .3,287/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .44,100/- = एकुण र. .36,80,275/- पयत काम क न घेणेस 
आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल व तु व सेवाकर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू 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 यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७१९२      वषय मांक – १० 
दनांक – २४/०६/२०२०      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.शिशकांत कदम      अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/८/का व/४२०/२०२०, द.१९/०६/२०२० 
    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१५/०१/२०१९-२० सन २०१९-२० क रता फ  े ीय 
कायालय अंतगत कृ णानगर  व इतर ठकाणी  वा ह ऑपरेशन यव थापन करणेक रता मजूर 
पुर वणेकामी (२०१९-२०) या कामासाठ  िन वदा र. .७४,९७,७४८/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख 
स या णव हजार सातशे अ ठेचाळ स  फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस र कम 
वगळून िन वदा र. .७४,९७,७४८/- वर दर माग वणेत आलेले आहेत.  यानुसार सदर काम 
मे.राजल मी वंयरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत या ठेकेदाराकडून िन वदा र. .७४,९७,७४८/- 
पे ा सुधा रतदर -०.९४% कमी दराची   हणजेच र. .७४,२७,२६९/- रॉय ट ची र कम .०/-, मटेर अल 
टे टंग चाजस र कम .०/- = एकूण र. .७४,२७,२६९/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
वेळोवेळ  कामगार क याण वभाग यांचेकड ल प रप कानुसार िस  होणारे  कमान वेतनदर  यांचे 
नुसार वाढ/घट  अदा करणेस व िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल व तू व सेवाकर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस भाववाढ कलमानुसार िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
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करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यां याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  
देणेत येत आहे.  

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

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

 
 
ठराव मांक – ७१९३      वषय मांक – ११ 
दनांक – २४/०६/२०२०      वभाग – अ े य, थाप य 
सुचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 
संदभ – मा.अित.आयु  यांचेकड ल प  .अ े/ था/का व/३७/२०२०, द.२४/०६/२०२० 
   मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

        मनपा या भाग .१० म ये महा मा फुले पुतळा आ. .९७ स.नं.१५५ वर अ त वात असून 
सदर ठकाणी ांती योती सा व ीबाई फुले यांचा पुतळा उभारणेची मागणी जन सामा य नागर कातून 
तसेच थािनक नगरसद य यांचेमाफत सतत होत आहे. सदर ठकाणी सा व ीबाई फुले यांचे मारक 
केलेस म हला वगात एक कारचे ेरणा थान ा  होईल. सदर क प वैिश यपूण असले कारणाने 
नकाशे बन वणे, लॅिनंग व डझाईन तयार करणे, अंदाजप क तयार करणे, िन वदा िस  करणे तसेच 
िन वदा पुव व िन वदा प ात ह  सव कामे करणेसाठ  वा तु वशारद यांची नेमणूक करणे अ याव यक 
आहे. सदर बाबत मनपा या अिधकृत वेबसाईटवर/स लागार यां याकडून दरप क माग व यासाठ  
द.१७/०६/२०२० रोजी कोटेशन नोट स िस  करणेत आली होती. सीलबंद िलफा यात दरप क सादर 
कर याची अंितम मुदत द.१९/०६/२०२० रोजी द.ु३.०० पयत एकूण ०३ सीलबंद कोटेशन ा  झाली 
आहेत. सदर कोटेशन द. १९/०६/२०२० द.ु३.०० वाजता उघड यात आले असून सदर त यानुसार मे.सृ ी 
डझायनर यांनी लघु म दर १.९९% (जीएसट   सोडून) सादर के याचे दसून येते, तर  मे.सृ ी डझायनर 
यांनी लघु म दर सादर के याने यांची सदर कामा या िन वदापूव व िन वदाप ात आ कटे ट हणून 
नेमणूक करणेस व भाग .१० म ये महा मा फुले मारक प रसरात सा व ीबाई फुले यांचा पुणाकृती 
पुतळा उभारणे या कामासाठ  मे.सृ ी डझायनर यांची लघु म दर १.९९% नुसार िन वदापूव व 
िन वदाप ात आ कटे ट हणून नेमणूक करणेबाबत व याकामी येणार  फ  १.९९% (जीएसट   सोडून) 

अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७१९४      वषय मांक – १२ 
दनांक – २४/०६/२०२०      वभाग – दूरसंचार 
सुचक – मा.शिशकांत कदम      अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे 
संदभ – मा.अित.आयु -१ यांचेकड ल प  .दूसंचार/३/का व/३९/२०२०, द.२४/०६/२०२० 
   मा.अित.आयु -१ यांनी िशफारस केले माणे – 
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        पंपर  िचंचवड मनपा वाढते काय े  वचारात घेता अ नशामक वभागाचे दूर प याचे 
संदेश दळण वळणनाक रता मनपाने क  शासनाने संचार मं ालयाकडून यु ले स वसी घेतली 
असून याची द.०१/०७/२०२० ते   द.३०/६/२०२१ अखेरची लायस स नुतणीकरणाची फ  र. .२,२०,५००/-

(अ र  र. .दोन लाख वीस हजार पाचशे फ ) क  सरकारचे  संचार मं ालय, नवी द ली यांस अदा 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ७१९५      वषय मांक – १३ 
दनांक – २४/०६/२०२०      वभाग – थाप य EWS  
सुचक – मा.झामाबाई बारणे      अनुमोदक – मा.आरती च धे 
संदभ – मा.अित.आयु -२ यांचेकड ल प  . था/EWS /२९३/२०२०, द.२४/०६/२०२० 
    मा.अित.आयु -२ यांनी िशफारस केले माणे – 
       िचखली से. .१७ व १९ म ये आिथक या  दूबल घटकांसाठ घरकुल योजनेसाठ  आर त   
असले या भूखंडावर ल इमारत . D5,D6,D8व D7  को वड-१९ णांसाठ  यव था करावी असे 
ठरले आहे. प ह या ट यात  २ इमारती D5 व D6 या वर त दनांक २७/०६/२०२० पयत राहणे 
यो य क न ावेत व उवर त D8 व D7 दनांक ०५/०७/२०२० पयत राहणे यो य क न ावेत असे 
ठरले आहे. सदर सदिनकाम ये फ  इले कल पॉ ट अस याने इले कल ब ब, इले कल फॅन 
व मेन कने शन व ुत वभागामाफत/ भांडार वभागामाफत देणेचे ठरलेले आहे.            
स थतीत को वड-१९ अंतगत येणा-या  णांसाठ   Isolation Ward उपल ध क न दे या अंतगत 
उपरो  संदभा अंतगत  मा.अित र  आयु (२) यांचेकडे बैठक झालेली आहे. सदरचे बैठक म ये 
वर ल ४ इमारती  D5,D6,D8 व D7  या माणे Isolation Ward  हणून उपल ध क न ावयाचे 
आहेत. यास अनुस न सदर इमारतीमधील येक सदिनकेम ये हॉल, बेड म, कचन, संडास , 
बाथ म व बा कनीम ये इले कल ब ब बस वणे आव यक आहे. तसेच पॅसेजम ये व 
तळमज यावर इले क ब ब बस वणे आव यक आहेत.   

1. सदिनका              - ६ ब ब X  ४२ सदिनका = २५२ ब ब 
2. पॅसेज                - ३ ब ब X ७ मजले = २१ ब ब 
3. तळमजला, पॅसेज       - १० ब ब 
4. टेरेस                 - ४ ब ब 

असे एकुण सुमारे एका इमारतीसाठ  २९० इले कल ब ब आव यक असून या माणे ४ 
इमारतींसाठ  ११६० इले कल ब ब आव यक आहेत. तसेच सदिनकेमधील हॉल व बेड म याम ये 
इले कल फॅ स उपल ध क न देणे आव यक आहे. 

१. सदिनका            - ४२ सदिनका X २ फॅन = ८४ फॅन 
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          असे एकुण सुमारे एका इमारतीसाठ  ८४ इले कल फॅन आव यक असून या माणे ४ 
इमारतींसाठ  ३३६ इले कल फॅन आव यक आहेत. तसेच इमारतीमधील सदिनकांना गरम 
पा यासाठ  वॉटर हटर (िगझर) बस वणे आव यक आहे. यानुसार एका इमारतीतील ४२ 
सदिनकांसाठ  ४२ वॉटर हटर (िगझर) या माणे ४ इमारतींसाठ  १६८ वॉटर हटर (िगझर) 
आव यक आहेत. तर  वर ल माणे इले कल ब ब, इले कल फॅन व वॉटर हटर (िगझर) तसेच 
मेन िमटरचे कने शन यासाठ  येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७१९६      वषय मांक – १४ 
दनांक – २४/०६/२०२०      वभाग – अ े य, व ुत 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे      अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . वमुका/८/का व/१६०/२०२०, द.०८/०६/२०२० 
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       मनपाचे अ े ीय कायालयातंगत भाग .१९ मधील आनंदनगर झोपडप ट म ये  कोरोना 
बािधत ण आढळून आलेले आहेत. सदरचा बाधीत णांचे सहवास/संपक आले या नाग रकांचे 
वलगीकरण करणेत येऊन यांना भाग .१५ मधील पंपर  िचंचवड कॉलेज ऑफ इं जिनअ रंग, 

आकुड  येथे थानांत रत करणेत आलेले आहे व िचंचवड म.न.पा. दवाखाना मधून सदर कामाचे 
िनयं ण करणेत येत आहे. स  काळात  पंपर  िचंचवड कॉलेज ऑफ इं जिनअ रंग (आकुड ) आ ण 
िचंचवड दवाखाना व इतर ठकाणी  अखं डत वीजपुरवठा होणे कामी ता पुर या व पात जिन संच 
बस वणे आव यक आहे. सदर ता पुर या व ुत यव थेक रता अंदाजे (र. .९,९९,८००/-  + GST 

१,७९,९६४/-एकूणर. .११,७९,७६४/-) खच अपे त आहे. अ े ीय कायालयांतगत व ुत वभागातील 
ता पुरती काश यव था व ता पुरते जािन  संच यव था करणेकामी मे.मोरया मंडप डेकोरेटस यांचे 
माफत िन. .३/७-२०१९-२० मधील ०६% कमी या दराने काम चाल ू आहे. सदर काम  याच दराने 
करणेकामी सदर या एज सीने तयार  दश वले आहे. सबब   मे.मोरया मंडप डेकोरेटस यांचेकडून ०६ 
म हने कालावधीक रता  र. .११,७९,७६४/- (अ र  र. .अकरा लाख एकोणऐंशी हजार सातशे चौस  फ ) 
या र कम  पूव वीकृत दर ०६% कमी या दराने करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७१९७      वषय मांक – १५ 
दनांक – २४/०६/२०२०       
सुचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 
संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.सुवणा बुड यांचा ताव– 
       मा. थायी सिमती ठराव . ७१६३ द.१७/०६/२०२० म ये खालील माणे दु ती करणेत 
यावी ह वनंती मा.आयु  यांचेकड ल वषय प  .मभां/८/का व/७४६/२०२० द.०८/०६/२०२० 
नुसार मे.के स फामा, मुंबई यांचेकडून १०,०००/- पीपीई क ट खरेद  करणेस व याकामी येणा-या 
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र. .८२,७६,२००/- + GST इत या खचास मा यता देणेत येत आहे. तसेच कोवीड - १९ कोरोनाचा 
ादुभाव वचारात घेता यापुढ ल काळात पीपीई क टची आव यकता भास यास के स फामा ह  मुंबई 

ची एज सी अस याने तूत िन वदेतील  मे.कोठार  मे डकल ह  थािनक एज सी अस याने 
यां याकडून L1 के स फामा यांनी दले या (८२७.६२+ GST ती क ट) या दराने पीपीई क ट 

खरेद  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

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

ठराव मांक – ७१९८      वषय मांक – १६ 
दनांक – २४/०६/२०२०       
सुचक – मा.मयुर कलाटे      अनुमोदक – मा.पंकज भालेकर 
संदभ – मा.मय़ुर कलाटे, मा.पंकज भालेकर यांचा ताव– 
       पंपर  िचंचवड शहरातील सव नाग रकांचे कोरोना-१९ वॅपची तपासणी मनपा या वतीने 
(खाजगी व सरकार  लॅब म ये) मोफत कर यास व याकामी येणा-या य  खचास मा यता 
दे यात येत आहे. 

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

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

          (संतोष (आ णा) ाने र ल ढे) 
सभापती 

थायी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग,   
मांक - नस/३/का व/६०६/२०२० 
दनांक – २४/०६/२०२० 

                                                     
                                          (उ हास बबनराव जगताप)                                

नगरसिचव   
                          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

          पंपर  - ४११ ०१८. 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ . 
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( .झोिनपु/ था/िन/का व/५४२/२०२० द.१५/०६/२०२० वषय .६ चे लगत) 
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