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

कायप का मांक – २२१ 
(सभावृ ांत) 

 
दनांक – ०५/०५/२०२१                             वेळ – दु.२.३० वा. 
 
         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार 
दनांक ०५/०५/२०२१ 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 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.नाळे – उपसंचालक 
नगररचना, मा.कोळंबे – मु य लेखा व व  अिधकार , मा.चारठाणकर, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, 
मा.लोणकर, मा.खोत – उप आयु , मा.िनकम, मा.भालकर, मा.सवणे, मा.तांबे – सह शहर 
अिभयंता, मा.लडकत, मा.खाबडे – .सह शहर अिभयंता, मा.देशमुख, मा.बोदडे, मा.आगळे – 
सहा.आयु , मा.गायकवाड – .मु य उ ान अिध क, मा.मंुढे – .िश णािधकार  (मा यिमक), 
मा.पाट ल – ाचाय आयट आय, मा.िशंदे – शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण), मा.डॉ.साळवे 
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– अित.आरो य वै क य अिधकार , मा.डॉ.वाबळे – अिध ाता वायसीएमएच, मा.च हाण, 
मा.कुलकण , मा.जुंधारे, मा.भोसले, मा.मोरे, मा.घुबे, मा.पवार, मा.से ठया, मा.िशंदे, मा.वाघंुडे, 
मा.काळे, मा.टकले, मा.राऊत, मा.धुमाळ, मा.नरोना – कायकार  अिभयंता, मा.जगताप – 
कामगार क याण अिधकार , मा.देशमुख, मा.पानसरे – शासन अिधकार  तथा भार  े य 
अिधकार , मा.जरांडे – मु य सुर ा 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 .३६) कोरोना वषाणूचा (को वड-१९) ादुभाव रोखणेसाठ  ितबंधा मक उपाययोजना  

कर यासाठ  Covid Care Center व  Institutional Qurantine Center येथील णांना 
व कमचार  यांना जेवण व ना ा उपल ध क न देणेबाबत. 

वषय .३७) कोरोना वषाणूचा (को वड-१९) ादुभाव रोखणेसाठ  ितबंधा मक उपाययोजना  
कर यासाठ  Covid Care Center व  Institutional Qurantine Center येथील णांना 
व कमचार  यांना जेवण व ना ा उपल ध क न देणेबाबत. 

वषय .३८) कोरोना वषाणूचा (को वड-१९) ादुभाव रोखणेसाठ  ितबंधा मक उपाययोजना  
कर यासाठ  Covid Care Center व  Institutional Qurantine Center येथील य , 

णांना व कमचार  यांना जेवण व ना ा उपल ध क न देणेबाबत. 
वषय .३९)  मे.मे को (महारा  माजी सैिनक महामंडळ) माफत कै.यशवंतराव च हाण मृित 

णालय येथे सुर ा र क िनयु  करणेबाबत. 
वषय .४०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा भाग .७ येथील भोसर  सहल क    

जलतरण तलाव यायामशाळा ह  मै ी समाज वकास सं था या सं थेस ११ 
म हने कराराने चाल वणेस देणेबाबत – मा.िभमाबाई फुगे, मा.सुवणा बुड यांचा 

ताव. 
वषय .४१)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा भाग .२१ येथील पंपर  कॅ प यायाम शाळा 

ह  सुपर िम मंडळ, पंपर  या सं थेस ११ म हने कराराने चाल वणेस देणेबाबत – 
मा.िभमाबाई फुगे, मा.सुवणा बुड यांचा ताव. 

वषय .४२)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील भाग 
.१ मधील न वन कामां या तरतूद म ये वाढ/घट क न वग करण करणेबाबत – 

मा.िभमाबाई फुगे, मा.सुवणा बुड यांचा ताव. 
वषय .४३)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील कामां या 

तरतूद म ये वाढ/घट क न वग करण करणेबाबत – मा.िभमाबाई फुगे, मा.सुवणा 
बुड यांचा ताव. 

वषय .४४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील न वन 
कामां या तरतूद म ये वाढ/घट क न वग करण करणेबाबत – मा.िभमाबाई फुगे, 
मा.सुवणा बुड यांचा ताव. 
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वषय .४५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील न वन 
कामे काढ याक रता भाग तर य कामां या तरतूद म ये वाढ/घट क न 
वग करण करणेबाबत – मा.िभमाबाई फुगे, मा.सुवणा बुड यांचा ताव. 

वषय .४६) बाऊ सर  कमचार  पुर वणेबाबत –  मा.िभमाबाई फुगे, मा.पौ णमा सोनवणे यांचा 
ताव. 

वषय .४७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह ीतील सावजिनक वाचनालये सावजिनक 
सं था/बचत गट यांना सेवाशु क त वावर चाल वणेस देणेबाबत - मा.िभमाबाई 
फुगे, मा.सुवणा बुड यांचा ताव. 

वषय .४८)  को वड भ ा देणेबाबत - मा.श ु न काटे, मा.शिशकांत कदम यांचा ताव - 
---------- 

 
अ) मा. थायी सिमती सभा कायप का .२१९ द.२२/०४/२०२१ चा   

सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  
 

आ) मा. थायी सिमती सभा कायप का .२२० द.२८/०४/२०२१ चा  
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

---------- 
ठराव मांक – ९३१८                               वषय मांक – १ 
दनांक – ०५/०५/२०२१      

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

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

       मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .२२ द.२५/०३/२०२१ या 
ठरावास/ठरावातील सव मजकुरास मा यता देणेत आली आहे. तसेच सदर मा.म हला व 
बालक याण सिमती सभा ठराव .२२ द.२५/०३/२०२१ नुसार या अंमलबजावणीस/ कायवाह स 
व यानुसार या होणा-या/येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९३१९                               वषय मांक – २ 

दनांक – ०५/०५/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचेकड ल प  . वमुका/०४/का व/५४७/२०२१, द.२३/०४/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .39-18/2020-2021 अ वये पंपर गाव 
येथील भैरवनाथ मंद र इमारतीचे नुतनीकरणांतगत व ुत वषयक कामे करणे या कामाकर ता 
मे.अबान इले क व स  िन वदा र. .50,44,361/- (अ र  र. .प नास लाख च वेचाळ स हजार 
तीनशे एकस  फ ) पे ा -17.75% 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. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक – ९३२०                               वषय मांक – ३ 

दनांक – ०५/०५/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय 

सुचक – मा.श ु न काटे                    अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचेकड ल प  . वमुका/०४/का व/५४८/२०२१, द.२३/०४/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .39-19/2020-2021 अ वये पंपर  वॉड 
.21 मधील जोग महाराज उ ानाम ये व ुत वषयक कामे करणे या कामाकर ता मे.अबान 

इले क व स  िन वदा र. .62,27,298/- (अ र  र. . बास  लाख स ावीस हजार दोनशे 
अ ठया णव फ ) पे ा -20.95% 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 – ९३२१                               वषय मांक – ४ 

दनांक – ०५/०५/२०२१     वभाग – लेखा  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .लेखा/१३/का व/३३४/२०२१, द.२२/०४/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       महारा  शासन व  वभाग यांचेकड ल शासन िनणय मांक शासाउ-
१०.१५/ . /४२/सा.उ. द.२७/१०/२०१५ व मा. थायी सिमती सभा ठराव .१७७१६ 
द.०४/१०/२०१६ अ वये मनपा या व वध िनधीची गंुतवणुक १ वष कालावधी कर ता रा ीयकृत 
बँकेत कर यात येत आहे. १ वषासाठ  बँकाचे दर हे अ प अस याने मनपास आव यक नसले या 
र कमाची गंुतवणुक वर ल शासन िनणयानुसार १ ते ३ वष कालावधी कर ता या रा ीयकृत 
बँकेत या बँका मनपा या अट  व शत  मा य करतात अशा बँकाचे माग वलेले दर वचारात घेऊन 
या वेळेस या बँकाचे दर  जा त असतील या कालावधी साठ   या रा ीयकृत बँकेत  गंुतवणुक 

करावी. तसेच महारा  महानगरपािलका अिधिनयमा या कलम ९२ अ वये नगरपािलका िनधीत 
जमा असले या या िशलक  पैशाचा विनयोग या अिधिनयमा या कंवा या अ वये उभारले या 
कोण याह  कजा या योजनांसाठ  ताबडतोब कंवा लवकर करता येणे श य नसेल तो पैसा 
याजाने बँकेत, कंवा सावजिनक कजरो यांत, क  सरकार, रा य सरकार, शासनाचे उप म, 

महामंडळाकडे, सावजिनक कजरो यांत, शासना या व ीय सं था यां या कजरो यांत म ये कंवा 
ऋणप ांम ये गंुतवणुक करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ९३२२                              वषय मांक – ५ 

दनांक – ०५/०५/२०२१     वभाग – वै क य  

सुचक – मा.सुरेश भोईर                    अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .मसाभां/४/का व/३३५/२०२१, द.२१/०४/२०२१ 
       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 िस द करणेत आली होता. सदर EOI बी वगवार  साठ  सी द करणेत आली 
होती. याम ये संबंधीत सं था/ णालयांकडून फ  कमचार  परु 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. तसेच अट .५.१ म ये नमूद केले माणे 5.1. Net 
worth of the bidder bidding for 100 bedded CCC shall be Rs. 50 lakhs in any financial year of 
last 3 years. In case of NGOs average turnover average of last 3 financial years shall be 
considered. The average turnover of last 3 financial years should be around 2 crore. या माणे 
मे.आयकॉन हॉ पटल यांनी सादर केले या कागदप ांव न (सी ए मा णत सट फकेट व न) 
यांना अजुन २०० बेड चे सटर देता येऊ शकत अस याचे दसुन येत आहे. सदर ब ड ंग 

कोरोना या पह या ट याम ये पेशंट सं या कमी झा यामुळे चालु करणेत आली न हती कंवा 
कामाचे आदेश यासाठ  देणेत आले न हते. कोरोना या दुस-या ट याम ये णसं या वाढ चा 
वेग जा त आहे.  यामुळे ब-९ चालु करणेकामी आदेश िनगत केले आहेत. मनपा माफत 
िस द करणेत आले या EOI  म ये भाग घेतला होता. यांनी २०० बेडसाठ  र. .५४३/- ित 
दन ती बेड या माणे दर सादर केला होता. यांचे दरास मा.आयु  यांचेकडुन २१.०७.२०२० 
रोजी मा यतादेणेत आलेली आहे. मे. ड हाइन म ट पेशािलट हॉ पटल यांचे 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/ १८५/२०२० द.२७.०९.२०२० 

अ वये र. .९७,७४,०००/- चे २०० बेडकर ता र.र.५४३/- ित दन ित बेड या माणे 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. 

EOI  .०३/२०२०-२१ मधील अट  शत  माणे पूव या मंजूर दराने काम कर यात यावे अशा सुचना 
मा.आयु , मा.महापौर यां या बैठक त दले या आहेत तसेच झाले या चच माणे थम सु  करणेत 

आलेले सटस ५०% भरलेनंतर पुढ ल इमारतींम ये को वड केअर सटर (CCC) सु  कर याची कायवाह  

कर यात यावी असा िनणय घेणेत आला आहे. या बाबतचा सभावृ ांत करणेत आलेला आहे. 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  कायालयाकडून सूचना ा  झा या माणे 

आप कालीन बाब हणून मा यता दे यात आली आहे. मे. ड हाइन म ट पेशािलट  हॉ पटल यांना 
तातड ची बाब हणुन िचखली येथील घरकुल इमारत ब-९ येथे २०० बेडसाठ  को वड केअर सटर चालु 

करणे बाबत र. .६६,२४,६००/- (अ र  र. .सहास  लाख चो वस हजार सहाशे फ ) द.२२.०४.२०२१ 



6 
 

ते २१.०६.२०२१ पयतच ेकामकाज आदेश देणेत आलेला अस याने सदर खचास काय र मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९३२३                               वषय मांक – ६ 

दनांक – ०५/०५/२०२१     वभाग – वै क य  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .मसाभां/४/का व/३३६/२०२१, द.२१/०४/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

              फे ुवार -२०२१ पासुन सव  कोरोना बाधीतांची णसं या सात याने वाढु लागली आहे. 
यामुळे मनपा माफत को वड सटस पु हा चालु करणेत आले आहेत. महानगरपािलके या थेरगाव, 

काळेवाड , कवळे, वाकड, ताथवडे, पुनावळे, इ. भागातील णां या सोयीसाठ  जवळ असले या 
बालेवाड  पोटस कॉ ले स येथे को वड सटर चालु करणेत आले आहे. बालेवाड  येथील को वड 

सटर म ये २०० बेडची मता आहे आ ण ितथे स या पूण मतेने ण दाखल कर यात आले 
आहेत. सदरचे सटर चाल वणेकामी मे. ब ह जी इं.िल. यांना कामकाज आदेश देणेत आले आहेत. 
मे. ब. ह .जी.इं डया िल. यांना प  .मसाभां/४/का व/३२७ए/२०२१, द.१६.०४.२०२१ अ वये प  
देऊन जु या दराने काम कर यास तयार आहात कंवा कसे या बाबत वचारणा कर यात आली 
असता यांचे कड ल द.१६.०४.२०२१ अ वये प ा वये जु या दराने काम कर यास तयार असले 

बाबत कळ वले आहे. मे. ब ह जी इं.िल. यांना बालेवाड  येथील ी िशवछ पती डा संकुल, हाळंुगे-

बालेवाड , पुणे येथील डा बोधनीच े वसतीगृह इमारत येथ े तातड ने १५० बेडच े को वड केअर 

सटरसाठ   पूव या मंजूर दराने र. .५४३/- ित बेड ती दन या माणे दनांक १९.०४.२०२१ ते 

१८.०६.२०२१ पयत दोन मह ने (६१ दवस) साठ  तातड ची बाब हणुन थेट प दतीने १५० बेडच ेको वड 

केअर सटर चालु करणेकामी एकूण र. .४९,६८,४५०/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख अडूस  हजार 
चारशे प नास फ ) च े कामाचे आदेश देणेत आलेला अस याने सदर खचास काय र मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९३२४                              वषय मांक – ७ 

दनांक – ०५/०५/२०२१     वभाग – वै क य  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .मसाभां/४/का व/३३७/२०२१, द.२१/०४/२०२१ 
       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. घरकुल येथील आ ापयत एकूण ६ को वड सटस चालु करणेत 
आलेली आहेत. तेथे स या पूण मतेने ण दाखल करणेत आले आहेत. मे.आयकॉन हॉ पटल 



7 
 

यांनी सादर केले या कागदप ांव न (सी ए माणीत सट फकेट व न) यांना अजुन २०० बेड चे 
सटर देता येऊ शकत अस याचे दसुन येत आहे. सदर ब ड ंग कोरोना या पह या ट याम ये 
पेशंट सं या कमी झा यामुळे चालु करणेत आले न हते कंवा कामाचे आदेश यासाठ  देणेत 
आले न हते. कोरोना या दुस-या ट याम ये णसं या वाढ चा वेग जा त आहे यामुळे 
घरकुल येथील इमारत एफ–१९ मे.आयकॉन हॉ पटल यांना थेट प दतीने चाल वणेस देणेकामी 
कामकाज आदेश देणेत आले आहेत. मे.आयकॉन हॉ पटल यांना प  

.मसाभां/४/का व/३३१/२०२१ द.१८.०४.२०२१ अ वये प  देऊन जु या दराने काम कर यास 
तयार आहात कंवा कसे या बाबत वचारणा कर यात आली असता  यांचे कड ल द.१८.०४.२०२१ 
चे 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 .एफ–१९ येथील को वड सटर द.२२.०४.२०२१ ते 
२१.०६.२०२१ पयत (६१ दवस) दोन मह ने २०० बेड पयत को वड केअर सटर चाल वणेस देणेबाबत 

र. .६६,२४,६००/- (अ र  र. .सहास  लाख चो वस हजार सहाशे फ ) च ेकामकाज आदेश EOI 

.०३/२०२०-२१ मधील अट  शत  आ ण करारना यास अधीन राहून पूव या मंजूर दराने देणेत आलेला 
अस याने सदर खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९३२५                              वषय मांक – ८ 

दनांक – ०५/०५/२०२१     वभाग – थाप य अ मु यालय  

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचेकड ल प  . था/िन/अ-मु य/११६/२०२१, द.२६/०४/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .79/21/2020-21 अ वये भाग .१० मधील 
मोरवाड , मोरवाड  गावठाण व औ ोिगक प रसरातील र यांची डांबर करणाची कामे करणेकामी 
M/s.DAUNDKAR CONSTRUCTION िन.र. .37,49,988/- (अ र  र. .सदतीस लाख 
एकोणप नास हजार नऊशे अ ठयाऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .36,81,338/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .36,81,338/- पे ा 33.66% कमी हणजेच र. .24,42,200/- + रॉय ट  चाजस 
र. .1,272/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,650/- = एकुण र. .25,12,122/- 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 – ९३२६                              वषय मांक – ९ 

दनांक – ०५/०५/२०२१     वभाग – जलशु द करण क  से.२३  

सुचक – मा.श ु न काटे                    अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचेकड ल प  .जशुक/ व/४/१९९/२०२१, द.२२/०४/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

              म.न.पा. यावतीने जलशु करण क  से.२३ अंतगत नाग रकांना सुरळ त पाणीपुरवठा 
करणेसाठ   पाणीपुरवठा वभागा या मागणीनुसार व वध पंप हाऊसम ये पं पंग मिशनर  
बस वणे, यासाठ  वीजपुरवठा घेणे, पं पंग मिशनर  वाढ यास वाढ व वीजभार घेणे व पं पंग 
मिशनर  काया वत करणे इ. व पाची कामे केली जातात.  पंपर  िचंचवड शहरातील ४०% भागात 

२४X७ पाणीपुरवठा योजनेचा क प राब वणेत येत आहे.  सदर क पांतगत शहरातील व वध 

पा या या टा यांवर पाणी वतरण यव थ े अंतगत वॉ हचालन करणेसाठ  इले कल वॉ ह 

अ चुएटर बस वणेत आलेले आहेत. याकर ता तसेच सदर ESR साठ  बस वणेत आले या लो 
मीटरकर ता कर ता ी फेज लघुदाब वीजपुरवठा उपल ध क न देणेची मागणी मा. कायकार  अिभयंता 
(२४X७ पापु) यांचेमाफत करणेत आलेली आहे. या अनुषंगाने म.रा. व. व.कं.स ऑनलाईन अजा ारे 

न वन वीजपुरवठा िमळणेबाबत मागणी केलेली आहे. यानंतर म.रा. व. व.कं.ने AEE/AKD/MSH/T-

Est/1.3 SUP.CHARGES/20-21/19/361 द.10.2.2021 अ वये वीजपुरवठा मंजूर केला असून 

याबाबतच े अंदाजप क दले आहे. सदर अंदाजप कानुसार म.रा. व. व.कंपनीकडे वषयां कत कामाचे 
अनामत र कम, ोसेिसंग फ , पयवे ण शु क व जीएसट  इ. असे एकूण र. .१,१०४/- अदा करणेबाबत 

कळ वले आहे. तथा प सदरच ेकाम म.रा. व. व. कंपनी या पयवे णाखाली करणेत येत अस याने वर ल 

नमूद शु क र. . म.रा. व. व. कं.स अदा करणे आव यक आहे. सबब गट .६९० सावतामाळ नगर, मोशी 
पा याची टाक  येथ े लघुदाब वीजपुरवठा घेणेसाठ  अनामत र कम, ोसेिसंग फ , पयवे ण शु क व 

जीएसट  इ. अस ेएकूण  र. .१,१०४/-  (अ र  र.  एक हजार एकशे चार फ ) म.रा. व. व.कं.स तातड ने 

अदा करणेच ेखचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ९३२७                              वषय मांक – १० 

दनांक – ०५/०५/२०२१     वभाग – जलशु द करण क  से.२३  

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचेकड ल प  .जशुक/ व/४/१९८/२०२१, द.२२/०४/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       पं.िचं.म.न.पा. या च-होली पंप हाऊस येथे २० एच.पी.  मतेचे २ पंप (१ चालू व १ 
पयायी)   काया वत असून कने टेड लोड २० क.वॅट व कॉ ॅ ट डमांड १५ के ह ए इतका आहे. 
सदर प रसरातील लोकसं या वाढ मुळे पुरेसा पाणीपुरवठा हो या या ीने पं पंग मिशनर ची 
मता वाढ वणेचे िनयोजन आहे. या अनुषंगाने उ चदाब वीजपुरवठा घेणेकामी 

म.रा. व. व.कं.कडून अंदाजप क माग वणेत आलेले होते. यानुसार SE/GKUC/T/HT/New/ DDF-

1.3/% Bhosari/ 19-20/127 /05411 द.17.10.2019 अ वये म.रा. व. व. कंपनीकडून ा  

अंदाजप कानुसार सदर कामाच ेकरारनामा शु क, अित र  अनामत र कम, कने शन चाजस ोसेिसंग 

फ  वीजपयवे ण शु क व जीएसट  इ.अस ेएकूण र. .१२,३२,६४३/- अदा करणेत आलेले आहेत. तथा प 
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य  काम करताना म.रा. व. व.कंपनीने काह  तां क बदल सुच वलेले आहेत व यानुसार 

SE/GKUC/T/ HT/New/DDF- 1.3% /Bhosari/ 21-22/04 /01934 द. .20.4.2021  अ वये सुधार त 

अंदाजप क वभागास सादर केलेले आहे. सदर अंदाजप कानुसार म.रा. व. व. कंपनीस जु या व सुधा रत 

अंदाजप कातील फरकाची र. .१,१७,५४६/- अदा करणे आव यक आहे. सबब च-होली पंप हाऊस येथे 
न वन उ चदाब वीजपुरवठा घेणेकामी म.रा. व. व.कं. स वीजपयवे ण शु कएकूण  र. .१,१७,५४६/- 

(अ र  र. . एक लाख सतरा हजार पाचशे शेहेचाळ स फ )    तातड ने अदा करणेच ेखचास काय र 

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

---------- 
ठराव मांक – ९३२८                              वषय मांक – ११ 
दनांक – ०५/०५/२०२१     वभाग – वै क य  

सुचक – मा.सुरेश भोईर                    अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .मसाभां/२/का व/३८९/२०२१, द.२३/०४/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ाम ये कोरोना वषाणू चा ादुभाव वाढ यानंतर 
PMRDA  माफत कै.अ णासाहेब मगर टेड यम येथील जंबो को वड णालय सु   करणेत आले 
होते. ितथे पॅथॉलॉजी लॅबसाठ  मुनु यबळ पुर वणेकामी पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत EOI 

िस द करणेत आला होता. याम ये मे.माहे र  से स कॉप रेशन यांचे लघु म दरा माणे आदेश 
.मसाभां/४/का व/१९३/२०२१ द.१६.०३.२०२१ अ वये आदेश देणेत आले होते. 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 
कै.अ णासाहेब मगर टेड यम येथील जंबो को वड णालयात पॅथ लॅबसाठ  मनु यबळ पुर वणेकामी 
एकूण र. .५,६६,५६८/- (अ र  र. .पाच लाख सहास  हजार पाचशे अडूस  फ ) एव या येणा-या 
खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९३२९                              वषय मांक – १२ 

दनांक – ०५/०५/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार  

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

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचेकड ल प  .मभां/०८/का व/५९३/२०२१, द.१७/०४/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे – 

       भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम 1897, आप ी यव थापन कायदा 2005, महारा  
महापािलका अिधिनयम कलम 63(6) व कलम 67(3)(क) नुसार कोरोना वषाणुचा ादुभाव 
रोख यासाठ  ितबंधा मक आप कालीन प र थती व कोरोना या अटकावासाठ  साथरोगा या 
आप ीजनक थतीचा सामना करणेकामी सदर साथी या णांवर वै क य उपचार कर यासाठ  
Tablet Favipiravir 200mg ची तातड ने आव यकता आहे. याक रता सदर Tablet चे बाजारातुन दर 
माग वले असता Macleods/ MSN/ Glenmark या कंप याचे Tablet Favipiravir 200mg च े

दर मे.के स फामा यांचा र. .6 + GST ित गोळ  हा दर लघु म दर ा  झाला आहे. 
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यानुसार  मे.के स फामा. यांचे दर लघु म दर र. .6 + GST ित गोळ  गृह त ध न 68000 Tab. 

थेट प दतीने खरेद  करणेकामी एकुण र. .4,08,000/- (अ र  र. .चार लाख आठ हजार फ ) + 

GST चे खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ९३३०                              वषय मांक – १३ 

दनांक – ०५/०५/२०२१     वभाग – वै क य मु यालय  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .वै /१७/का व/८९०/२०२१, द.२५/०४/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ाम ये कोवीड १९ वषाणुमुळे बाधीत णांची सं या 
फार मो या माणावर वाढत आहे. यामुळे को वड १९ चे 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 म 
मधील कामकाज  तसेच को वड १९ अनुषंगाने सव झोनिनहाय सव कामकाज तसेच न वन आकुड  

णालय व न वन थेरगाव णालय काया वीत क न तेथील कामकाजाक रता वैदय कय 
अिधकार /पँरोमेड कल टाफ  व इतर पदावर काम करणा-या  कमचा-यांची  अ यंत तातड ने 

आव यकता असलेने  जा हरात िस  करणेस,  जा हरातीनुसार उपल ध होणा-या  वैदय कय 
अिधकार /पँरोमेड कल टाफ  व इतर पदावर काम  करणा-या उमेदवारांची आव यकतेनुसार  Walk 

in interview ारे िनवड करणेस, तसेच यापुढे कोवीड १९ चे णां या सं येत वाढ होवु शकते ह 
बाब वचारात घेता आणखी वाढ व पदांची आव यकता भास यास सदर वाढ व पदे भरणेस व 
िनवड झाले या  उमेदवारांना मानधन अदा करणेकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ९३३१                              वषय मांक – १४ 

दनांक – ०५/०५/२०२१     वभाग – वै क य मु यालय  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .वै /१०/का व/३४०/२०२१, द.२७/०४/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

               पंपर  िचंचवड मनपाचे तावात नमुद ८ णालय झोन े ाकर ता आव यक     

असणा-या लसटोचकांची ३ म ह यांकर ता (९२ दवस) कंवा त पुव  लसीकरण मोह म संपु ात 
आ यास तोपयत ता पुर या व पात णालयीन तरावर मा.सहा.आरो य वै क य अिधकार  
यां या मा यतेने संबंिधत ये / भार  वै क य अिधकार  यांचेमाफत नेमणुक कर यात येवुन 
कोवीड १९ लसीकरण स ाकर ता ८ णालय झोन े ाकर ता ६४ लसटोचक यांचा मा.अित. 
अिभयान संचालक, मंुबई यांचेकड ल प  .राआसोम/राका य/पीआयपी/२०२०-२१/३८२०२-
४३३/२०२० द.७ स टबर २०२० या प ासोबत असले या मागदशक सुचना नुसार ३ म ह यांचा 
(९२ दवस) र. .४५०/- या माणे अंदाजे खच र. .२६,४९,६००/- (अ र  र. .स वीस लाख 
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एकोणप नास हजार सहाशे फ ) अपे त आहे. सदरचा खच पंपर  िचंचवड 
मनपाच े   “एन.यु.एच.एम”  या लेखािशषकामधून करावा लागणार आहे. तर , पं.िचं.मनपाचे ८ 

णालय झोन े ाम ये काया वत कर यात आले या लसीकरण क ाम ये मा.सहा.आरो य वै क य 

अिधकार  यां या मा यतेने णालयीन तरावर संबंिधत ये / भार  वै क य अिधकार  यांचेमाफत 

नेम यात येणा-या लस टोचक यांचा  मानधन खचास ( ित लसीकरण सेवा स  .४५०/- माणे) खच 
करणेकामी मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९३३२                              वषय मांक – १५ 

दनांक – ०५/०५/२०२१     वभाग – सुर ा  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .सु व/३/का व/३६२/२०२१, द.२२/०४/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन – 

              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ाम ये नवीन आकुड  णालय लवकरच 
काया वत होत असून सदर ल णालय येथे २४ तास सुर ा यव था करणेकामी व रत सुर ा 
र कांची नेमणूक कर यात यावी असे प  . आ /आ था/१/का व/७८७/२०२१ दनांक 
१९/०४/२०२१ अ वये व ‘अ’ े ीय कायालय थाप य वभाग जा .अ े/ था/का व/८ 
/२९/२०२१ दनांक ०७/०४/२०२१ अ वये कायकार  अिभयंता यांनी प ाने कळ वलेले आहे. 
दनांक २३/०४/२०२१ रोजीपासून णालयासाठ  लागणारे सव उपकरणे ( हट लेटर, मेड कल आधुिनक 

साधने, बेड, गा ा, इ) सदर ठकाणी येणार असून सदर णालयाम ये स थतीम ये लसीकरण क  

चालू असून नाग रकांची मोठया माणावर गद  होत आहे. तसेच दनांक २५/०४/२०२१ पासून नवीन 

आकुड  णालय को वड णालय हणून कायरत होणार आहे. तर  दनांक २३/०४/२०२१ पासून 

णालयासाठ  लागणारे सव उपकरणे नवीन आकुड  णालय येथ े येणार असलेने उपकरणांची  सुर ा 
मह वाची असलेने तातड ने सदर ठकाणी सुर ा यव था करणे आव यक आहे. सदरच े णालय हे पाच 

मजली असून १०० बेड मतेच ेअसलेने सदर ठकाणी एकूण  ११ रखवालदारांच ेमदतनीस तातड ने िनयु  

करणे आव यक आहे. सदर ल णालय हे ‘अ’ भाग अंतगत येत असलेने सुर ा वभागाकडे 

स थतीम ये ‘अ’ व ‘फ’ भागाम ये ठेकेदार  पद तीने कायरत असणार  सं था 
मे.एम.के.फॅिसिलट ज स ह सेस ा.िल या सं थेस कामकाज आदेश देणे आव यक आहे. यानुसार ित 

माह ित कमचार  र. .२३,१३४/- माणे द.२३/०४/२०२१ ते द.२८/०२/२०२२ या कालावधीकर ता 
र. .२६,१२,६००/- (अ र  र. .स वीस लाख बारा हजार सहाशे फ ) ऐवढा खच अपे त आहे. 

सदर ल ठकाणांवर ल सुर ा यव था तातड ची असलेने कामकाजास व य  खचास काय र मा यता 
देणेची मा.आयु  यांची मागणी असली तर  न वन आकुड  णालय हे पाच मजली असून १०० 
बेड मतेचे असलेने सुर ा वभागामाफत एकूण ११ रखवालदारांचे मदतनीस िनयु  करणेबाबतचे 
कायवाह  करणेत आलेली आहे.  परंतु न वन आकुड  णालय हे मोठे असून स थतीत सुर ा 
वभागामाफत िनयु  करणेत आलेले ११  रखवालदारांचे मदतनीस कमी पडत असलेने सुर ा 
यव थेवर ताण येत आहे.  तर  सुर ा वभागामाफत णालयास जादा ४ सुर ा कमचार  
िनयु  करणेस व यानुसार य  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ९३३३                              वषय मांक – १६ 

दनांक – ०५/०५/२०२१     वभाग – लेखा 
सुचक – मा.शिशकांत कदम                     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .लेखा/१४/का व/३७२/२०२१, द.२७/०४/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

              पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये स या कमचार  सेवािनवृ  हो याच े माण जा त 
असुन या सेवािनवृ  होणा-या तसेच मयत कमचा-यांची सेवािनवृ ी करणे तातड ने िनकाली 
काढणे आव यक आहे.  तथा प लेखा वभागाकड ल मया दत कमचार  सं या वचारात घेता 
सेवािनवृ ी वेतन करणे िनकाली काढ यासाठ  वलंब होत असुन यामुळे कमचा-यां या त ार  
येत आहेत. कमचार  महासंघा या व वध माग याबाबत द.०५/१०/२०२० रोजी आयो जत 
बैठक मधील सभावृ ांम ये जे मनपाचे कमचार  सेवािनवृ  झाले आहेत व ७ या वेतन 
आयोगा माणे सेवािनवृ ीचे कामकाजाची यांना मा हती आहे अशा दोन कमचा-यांची सेवािनवृ  
कमचा-यांक रता देय असले या रकमा अदा करणेक रता लेखा वभागाने मानधनावर वतं  
िनयु  करावी असे नमुद केले आहे.  ह  बाब वचारात घेऊन सेवािनवृ ी करणे तातड ने िनकाली 
काढ यासाठ  लेखा वभागा या पे शन क ासाठ  महानगरपािलकेमधुन सेवािनवृ  झाले या व 
सदर कामाची मा हती असले या कमचा-यापैक  ी.शेखर वठठलराव ह के, सेवािनवृ  
उपलेखापाल यांना आदेशाचे तारखेपासुन ६ म हने कालावधीसाठ  मानधनावर नेमणूक देणे 
आव यक आहे.  सबब, वर ल सेवािनवृ  कमचा-यांना लेखा वभागा या पे शन क ासाठ  आदेशाचे 
तारखेपासुन ६  म हने कालावधीसाठ  मानधनावर  नेमणूका करणे तसेच महारा  शासन सामा य 

शासन वभागाकड ल शासन िनणय . संक ण-२७१५/ . .१००/१३ द. १७ डसबर २०१६ नुसार मािसक 

पा र िमक मंजुर करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ९३३४                              वषय मांक – १७ 

दनांक – ०५/०५/२०२१     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचेकड ल प  .जिन/२/का व/५१४/२०२१, द.२७/०४/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/8/2020-21 अ वये वेणीनगर 

प रसरातील जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी मे.भोलेशंकर एंटर ायजेस 
िन.र. .44,99,591/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या नव हजार पाचशे ए या नव फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,99,591/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,99,591/- पे ा 13.13% कमी हणजेच 
र. .39,08,795/- + रॉय ट  चाजस र. .16,064/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .39,24,859/- 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 
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अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ९३३५                              वषय मांक – १८ 

दनांक – ०५/०५/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचेकड ल प  . था/िन/क-मु य/५८८/२०२१, द.२६/०४/२०२१ 
       वषय - भाग .६ म ये भगतव ती, गुळवेव ती व प रसरात कॉ ं ट पे वंग व  पे ह ंग  

              लॉकची कामे करणेबाबत...  
वषय मांक १८ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – ९३३६                              वषय मांक – १९ 

दनांक – ०५/०५/२०२१     वभाग – फ े ीय थाप य  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .फ ेका/ था/का व/२७३/२०२१, द.२६/०४/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

              भारत सरकार तसेच रा य शासनाने “कोरोना” COVID-19 वषाणूचा ादुभाव 

रोख यासाठ  रा यात साथरोग ितबंधा मक कायदा १८९७ द.१३ माच २०२० पासून लागू क न 
अिधसूचना िनगिमत केलेली आहे. याच माणे आप ी यव थापन अिधिनयम २००५ लागू क न 
रा ीय आप ी घो षत केलेली आहे व  “कोरोना” COVID-19 वषाणूचा ादुभाव रोख यासाठ  
यु पातळ वर कामकाज करणेत येत आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ात कोरोना 
वषाणूचा संसग व सार मो या माणात वाढत आहे. याच माणे णांची सं या देखील 
दवस दवस वाढत असून COVID-19 वषाणूचा ादुभाव/ सं मण  रोख यासाठ  व िनयं ण 
ठेव यासाठ  महानगरपािलका काय े ातील शासक य तसेच खाजगी हॉ पटल या सेवा अिध ह त 
कर यात आ या आहेत व रा य शासना ारे रा य तरावर संचारबंद  देखील जाह र करणेत आली 
आहे. सं मणाचा वेग, णांची वाढती सं या बघता स थतीत उपल ध सोईसु वधा, हट लेटर अपुरे 

पडत आहेत व णांक रता आव यक अ याधुिनक सोईसु वधा यु  हॉ पटल ता काळ उभारणे गरजेच े

आहे अस े िनदशनास येत आहे व यानुषंगाने   “अ णासाहेब मगर टेड यम” येथ ेपुणे महानगर देश 

वकास ािधकरणा (PMRDA) माफत उभार यात आले या “ ज बो कोवीड हॉ पटल ” च े धत वर 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ात ता पुर या व पात येक  ४०० बेड मतेच े (ऑ सजन 

पुरवठा असलेली – २५० बेड, १०० HDU बेड व ५० ICU बेड)  दोन नवीन  ज बो कोवीड हॉ पटल 

उभारणेबाबत मा.उप मु यमं ी तसेच पालकमं ी - पुणे ज हा यांचेमाफत द.१६/०४/२०२१ रोजी  िनदश 

देणेत आलेले आहेत. यानुषंगाने “ज बो कोवीड हॉ पटल” उभारणेक रता मनपा काय े ात भोसर  

येथील “गावज ा मैदान” व सांगवी येथील जलसंपदा वभागाकड ल  “PWD मैदान”  या दोन 

जागांची  ाथिमक थळपाहणी करणेत आली आहे.  उपरो  दोन थळ  “ज बो कोवीड हॉ पटल” 

उभारणेक रता आव यक बाबी जसे ाथिमक नकाशे व आराखडे तयार करणे, बेडच े माणात आव यक 
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पायाभूत सु वधा ( थाप य / व ुत ) तसेच वै क य सोईसु वधा - उपकरणांची तसेच मनु यबळाची 
सं या  व इतर आव यक सोई सु वधांच ेआकलन क न यांची गरज ठरवणे व अंदाजप क तयार करणे 

तसेच यश वी र या सव सोई सु वधांच े संचालन करणे व मनपास या संदभात वेळोवेळ  मदत / 

मागदशन करणे याक रता वै क य सोईसु वधांचे यव थापन े ातील अनुभवी व यापूव  पुणे महानगर 

देश वकास ािधकरणा (PMRDA) माफत COEP व पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील 

“अ णासाहेब मगर टेड यम” येथ े “ज बो कोवीड हॉ पटल” उभारणेक रता िनयु  केलेले मे.AAA 

Consultants यांची यव थापन स लागार व Health care Consultant हणून नेमणूक करणे गरजेचे 
आहे असून यांनी द.१९/०४/२०२१ रोजीच ेप ानुसार सदर क पावर यापूव  पुणे महानगर देश वकास 

ािधकरणा (PMRDA) माफत मंजूर केले या फ  नुसार Lumpsum दरात खालील त यात 

दश वलेनुसार काम करणेस सहमती दश वली आहे. मे.AAA Consultants  यांचा हॉ पीटल उभारणी 
कामाचा अनुभव वचारात घेता तसेच दोन ज बो हॉ पीटल चाल व याचा अनुभव वचारात घेता व 

कामाम ये सुसु ता राखणेसाठ  यांनाच न वन हॉ पीटल उभारणी कामासाठ  िन वदा पुव कामासाठ  

स लागार हणून नेमण ेयो य राह ल. 

Sr.No. Item Rate Rs. (Including 
All Taxes) 

1 

Making of EOI for providing infrastructure facility, EOI for operation 
of the Hospital, Eoi for providing Medical Equipments, getting the 
bids, evaluating the bids and submitting the proposal to PMRDA 
/Committee for finalization of the lowest bidder in each case. 

7,00,000/

 
सदर “ज बो कोवीड हॉ पटल”  उभारणेक रता आव यक व वध बाबी जस ेजमन हँगर (मु य मंडप), 

बेड, ऑ सजन पुरवठा करणार ्  या वा ह या, वछतागृहे, व ुत रोषणाई व वातानुकूलन सु वधा, 
हॉ पटल यव थापना क रता पुरेसे व त  मनु यबळ इ.च ेदर मनपा कडे अथवा मनपा यांचेकड ल दर 

आधारभूत मानते अ या सावजिनक बांधकाम वभाग महारा  शासन यांच ेकड ल रा य तर य दरसूिचत 

देखील उपल ध नाह त व यामुळे करणाची तातड  ल ात घेता यापूव  पुणे महानगर देश वकास 

ािधकरणा (PMRDA) माफत “अ णासाहेब मगर टेड यम” येथ ेहॉ पटल वकिसत करतांना घेतलेले 

दर हे सदरचे हॉ पटल  मनपा काय े ातच असलेने यांचेकड ल दर ( थाप य, व ुत, वै क य उपकरणे 

तसेच इतर बाबींकर ता)  हे आधारभूत मानून अंदाजप क तयार करणे संयु क राह ल अस ेवाटते.  तर  

उपरो  दोन ठकाणी (भोसर  येथील “गावज ा मैदान” व सांगवी येथील “PWD मैदान”) येथ े

“अ णासाहेब मगर टेड यम” येथ ेउभार यात आले या “ज बो कोवीड हॉ पटल” च ेधत वर  सहा (६) 

म ह यांचे कालावधीकर ता कंवा कोरोना वषाणूचा ादुभाव आटो यात येईपयत नवीन येक  ४०० बेड 

मतेचे सव सोयीयु  असे हॉ पटल उभारणे व याक रता आव यक िन वदा पूव व वध कामे 

करणेक रता क प यव थापन स लागार व Health care Consultant हणून मे.AAA Consultants 

यांची िनयु  करणे व याकामी देय असलेली फ  यांना अदा करणे तसेच सदर दो ह  ठकाणी हॉ पटल 

उभारणे िन वदा कायवाह  करणे. हॉ पटल उभारणे व याच े संचालनाकर ता येणारा संपूण खच हा 
म यवत  भांडार वभागाकड ल कोरोना िनधी (COVID-19) या लेखशीषावर खच  टाकणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ९३३७                              वषय मांक – २० 

दनांक – ०५/०५/२०२१     वभाग – थाप य PMAY क प  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . था/PMAY /२१८/२०२१, द.२६/०४/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

              क  शासना या धानमं ी आवास योजने अंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ात 
महानगरपािलकेमाफत आिथक या दुबल घटकांसाठ  बो-हाडेवाड  येथे िनवासी गाळे बांधणेची 
िन वदा र. .११०,१३,७०,७६२/- . थाप य मु यालय-९८/१/२०१७-१८ अ वये िस द कर यात 
आली होती. मा. थायी सिमती ठराव .३०३३, द.०८/०८/२०१८ अ वये Gypsum Plaster  चा 
Item वगळून ठेकेदाराने सहमती दश वले या र. .११२,१९,२३,४०६/- रकमेस मा यता दलेली 
आहे.  सदर कामाच े आदेश ठेकेदार मे.एस.जे.कॉ ॅ टस ् ा.िल. यांना द.०६/०३/२०१९ रोजी  दे यात 

आलेले असून काम गितपथावर आहे. सुधार त अंदाजप कात Item No.6 नुसार Gypsum Plaster  ची 
Quantity lumpsum 10 Sqm. धर यात आलेली असून याचा दर र. .४३९.९५/- आहे. Item No.6a नुसार 

Wall Care Putty ची Quantity फ  Ceiling साठ  धर यात आलेली असून याचा दर र. .१०७.६४/-

(With GST) आहे. तथा प, इमारतीं या अंतगत िभंतीच ेFinishing क रता Gypsum Plaster ची Quantity 

lumpsum 10 Sqm. घेताना Wall Care Putty या Item म ये धर यात आलेली नाह . तथा प, इमारतीं या 
अंतगत िभंतींना Paint देणेपुव  Finishing करणेसाठ  Wall Care Putty चा वापर करणे आव यक आहे. 

क पातील अंतगत िभंतीच ेWall care putty च ेकाम सन २०२०-२१ या आिथक वषाम ये सु  कर यात 

आले असून Extra Item करतेवेळेस PWD SSR २०२०-२१ माणे दर घेणे आव यक आहे. मा.सह शहर 

अिभयंता यांच े द.२८/१२/२०२० रोजीच े तावानुसार येक मज याच ेदरवाढ स मंजूर  िमळाली आहे. 

क पातील अंतगत िभंतीच े Wall care putty च े जादा बाबीक रता PWD-SSR सन २०२०-२१ नुसार 

अंदाजप क तयार करणेत आलेले असून यास तां क मा यता घे यात आलेली आहे. यानुसार Wall 

care putty करणेकामी र. .१,७७,४९,५५१ + २१,२९,९४६ (12% GST) अस ेएकुण र. .१,९८,७९,४९७/- 

इतका खच येणार आहे. िन वदा व जादा बाबीसाठ  येणारा खच एकुण र. .११४,१८,०२,९०३/- हा िन वदा 
वकृती + १०% या मयादेत (र. .१२३,४१,१५,४७६/-) येत आहे. तथा प, जादा बाब करणेकामी मुळ 

िन वदा रकमे पे ा जा त खच होणार अस याने र. .१,९८,७९,४९७/- ठेकेदारास अदा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९३३८                              वषय मांक – २१ 
दनांक – ०५/०५/२०२१     वभाग – क े य कायालय  
सुचक – मा.सुवणा बुड                     अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .क ेका/ व/का व/२०५/२०२१, द.२७/०४/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपाचे क े य कायालय अंतगत भोसर  येथील गावज ा मैदान येथे तातड ने 
उभारावया या ४०० बेड या को वड-१९ णालयाक रता म.रा. व. व.कंपनी कडून उ चदाब 
वजपुरवठा जोडून घेणेकामी इकड ल प  .क ेका/ व/का व/ १७९/२०२१ द.२०/४/२०२१ 
अ वये म.रा. व. व.कं.िल. यांना कळ वले असता, यांचेकड ल वीजभार मंजूर  आदेश 
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.SE/GKUC/T/HT/NEW/DDF-1.3%/ Bhosari/21-22/07/02020 द.२६.०४.२०२१ अ वये ा  
झाले आहे. याम ये सुर ा ठेव शु कासह त एकूण र. .१,३१,२८,२६७/- इतक  र कम 
म.रा. व. व. कं.स अदा करणे आव यक आहे. तर  भोसर  येथील गावज ा मैदान येथ े तातड ने 

उभारावया या ४०० बेड या को वड-१९ णालयाक रता म.रा. व. व.कंपनी कड ल उ चदाब वजपुरवठा 
जोडून घेणेकामी म.रा. व. व.कं.िल.यांना सुर ा ठेव शु क र कम पये १,३१,२८,२६७/- (अ र  र. .एक 

कोट  एकतीस लाख अ ठावीस हजार दोनशे सदुस  फ ) अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ९३३९                              वषय मांक – २२ 

दनांक – ०५/०५/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय  

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

संदभ – मा.अित. आयु  यांचेकड ल प  . था/िन/२-ब/८३१/२०२१, द.२८/०४/२०२१ 
       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .90/1/2020-21 अ वये पंपर  िचंचवड पोलीस 
आयु ालय व याअंतगत व वध ठकाणी थाप य वषयक व फिनचरची कामे करणेकामी 
(ट पा-२)  मे.महाल मी ए टर ायजेस िन.र. .99,21,586/- (अ र  र. .न या नव लाख एकवीस 
हजार पाचश ेशहाऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .98,83,786/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .98,83,786/- पे ा 27.27% कमी हणजेच र. .71,88,478/- + रॉय ट  चाजस र. .5,427/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .37,800/- = एकुण र. .72,31,705/- 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 – ९३४०                              वषय मांक – २३ 

दनांक – ०५/०५/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय  

सुचक – मा.िभमाबाई फुगे                     अनुमोदक – मा.श ु न काटे 

संदभ – मा.अित. आयु  यांचेकड ल प  . था/िन/२-ब/८३२/२०२१, द.२८/०४/२०२१ 
       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/22/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ क रता 
भाग .२२ काळेवाड  मधील प रसराम ये आव यकते माणे हॉटिम स प दतीने डांबर करण 

करणेकामी मे.धने र क शन िन.र. .99,99,966/- (अ र  र. .न या नव लाख न या नव 
हजार नऊशे सहास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .99,25,616/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .99,25,616/- 
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पे ा 29.99% कमी हणजेच र. .69,48,924/- + रॉय ट  चाजस र. .26,956/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .74,350/- = एकुण र. .70,50,230/- 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 – ९३४१                              वषय मांक – २४ 

दनांक – ०५/०५/२०२१     वभाग – झो.िन.पु.  
सुचक – मा.सुरेश भोईर                    अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.स. ा.तथा सहा.आयु  यांचेकड ल प  .झोिनपु/८/का व/३७३/२०२१, द.२९/०४/२०२१ 

       मा. स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       क  शासना या धानमं ी आवास योजने अंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत 
आिथक या दुबल घटकांसाठ  अ वये रावेत इमारती ५, बो-हाडेवाड  इमारती ५, च-होली ७ 
इमारती असे एकुण ३६६४ सदिनका वाटप करणेसाठ  योजना  राब वणेसाठ  मा यता दे यात आली 
असुन यासाठ  लाभाथ  कडुन एकुण ४७८७८ अज ा  झालेले आहेत. यानुसार संगणक य 
प दतीने लॉटर  द.२७/०२/२०२१ रोजी काढ यात आली याम ये एकुण ३६६४ लाभाथ  

पा झाले. सदर लाभाथ  कडुन कागदपञाची तपासणी क न घेणे आव यक अस याने व स या 
करोनाचा काळ चालु असुन एकाच वेळ  जा त गद  झाली तर याच ेदु प रणाम हो याची श यता 
अस याने या बाबतची माह ती सव शहराम ये िस द  झालेस लाभाथ ना आव यक कागदप ाची 
मा हती होणेसाठ  तातड ची बाब अस याने वै क य वभागाकड ल मंजूर दराने मे.वा हळकर 
एंटर ायजेस यांचे कडून ित वे.फुट र. .१२.०२ या माणे ९१०४ वे.फुट चे र. .१,२७,२१८/- 
(अ र  र. .एक लाख स ावीस हजार दोनशे अठरा फ ) चे अठरा ले स व वध ठकाणी 
लावणेकामी कामाचे आदेश िनगत क न बील अदा करणेत आलेले अस याने यास काय र 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९३४२                              वषय मांक – २५ 

दनांक – ०५/०५/२०२१     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.श ु न काटे                    अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/१७३/२०२१, द.२३/०३/२०२१ 
       वषय - िन. .१३/२-२-२०२०-२०२१ चे कामाचा करारनामा करणेस मंजूर  िमळणेबाबत..  

वषय मांक २५ द र  दाखल करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ९३४३                              वषय मांक – २६ 

दनांक – ०५/०५/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/५८०/२०२१, द.२९/०४/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/89/2020-21 अ वये भाग .९ मासुळकर 
कॉलनी, यशवंतनगर, उ मनगर, अजमेरा प रसरात आव यक ठकाणी टॉम वाटस लाईन टाकणे व 
इतर देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.फेलोशीप ुप िन.र. .49,76,823/- (अ र  
र. .एकोणप नास लाख शहाह र हजार आठशे तेवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .49,27,673/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .49,27,673/- पे ा 34.02% कमी हणजेच र. .32,51,279/- + रॉय ट  
चाजस र. .9,187/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .49,150/- = एकुण र. .33,09,616/- 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 – ९३४४                              वषय मांक – २७ 

दनांक – ०५/०५/२०२१     वभाग – थाप य क मु यालय 

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/५८१/२०२१, द.२९/०४/२०२१ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/93/2020-21 अ वये भाग .९ मासुळकर 
कॉलनी मधील आव यक ठकाणी पावसाळ  गटरची सुधारणा करणे. व इतर थाप य वषयक 
कामे करणेकामी मे.फेलोशीप ुप िन.र. .41,48,474/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख अ ठेचाळ स 
हजार चारशे चौ-याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,99,324/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .40,99,324/- पे ा 34.02% कमी हणजेच र. .27,04,734/- + रॉय ट  चाजस र. .5,230/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .49,150/- = एकुण र. .27,59,114/- 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 – ९३४५                              वषय मांक – २८ 

दनांक – ०५/०५/२०२१     वभाग – थाप य ड मु यालय 

सुचक – मा.सुरेश भोईर                    अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ड-मु य/३५३/२०२१, द.२७/०४/२०२१ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/17/2020-21 अ वये . .२५ 
वाकड येथे व वध ठकाणी थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.आर.सी.साळंुके इ ाटेक 
िन.र. .29,99,503/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार पाचशे तीन फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,64,303/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,64,303/- पे ा 34.02% कमी हणजेच 
र. .19,55,847/- + रॉय ट  चाजस र. .4,947/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .35,200/- = एकुण 
र. .19,95,994/- 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 – ९३४६                              वषय मांक – २९ 

दनांक – ०५/०५/२०२१     वभाग – थाप य क े ीय 

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

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  .क े/ था/ . .८/का व/८६/२०२१, द.२९/०४/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे – 

       भाग .८ येथील यशवंतराव च हाण चौक ते व े र चौकापयतचा र ता अ ावत 
प तीने करणे या कामासाठ  मे.ए से डटेक क सलट सी अँ ड ोजे टस ा. िल. यांची कामाचे 
स लागार (PMC) हणुन ी टडर व पो ट टडरसाठ  िनयु  करणेत आलेली होती. सदर या 
कामाचे ी टडर अँ ट ह ट  पुण झालेली आहे. ी टडर अँ ट ह ट  कामाम ये मे.ए से डटेक 
क सलट सी अँ ड ोजे टस ा. िल. यांनी फार दरंगाईने व अपु-या मनु यबळाने काम केलेले 

अस यामुळे मा.अित र  आयु -१ यांचेकड ल १९/०३/२०२१ या मंजुर तावानुसार 
मे.ए से डटेक क सलट सी अँ ड ोजे टस ा. िल. ऐवजी पो ट टडरसाठ  न याने स लागार 
(PMC) ची नेमणुक करणेस मा यता िमळाली आहे. या अनुषंगाने या वभागामाफत सदर 

कामासाठ  िन वदा प ात स लागाराची नेमणूक करणेकामी मनपा या अिधकृत वेबसाईट वर 

द.२१/०३/२०२१ रोजी मनपा या पॅनलवर असणारे स लागारा कडून दर प क माग वणे बाबतची नोट स 

िस द करणेत आली आहे. यानुसार सदर कामासाठ  ७ िसलबंद कोटेशन ा  झाली आहे,  यामिधल 

सोबत तुलना मक त ा माणे सवात कमी दर िन वदा प ात ०.९८% इतका M/s. Pave-Tech 

Consultants यांचा ा  झालेले आहे. सदरचा दर हा मा. थायी सिमती ठराव .२१३९ द. ७/२/२०१८ 

अ वये मा य करणेत आले या दर पे ा लघु म दर ा  झालेला असलेने सदर कामासाठ   िन वदा 
प ात ०.९८%  असे दरानुसार फ अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ९३४७                              वषय मांक – ३० 

दनांक – ०५/०५/२०२१     वभाग – थाप य क े ीय 

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

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  .क /े था/ . .८/का व/८७/२०२१, द.२९/०४/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे – 

       भाग .८ येथील संकेत हॉटेल ते मराठा चबस पयतचा र ता अ ावत प तीने करणे या 
कामासाठ  मे.ए से डटेक क सलट सी अँ ड ोजे टस ा. िल. यांची कामाचे स लागार (PMC) 

हणुन ी टडर व पो ट टडरसाठ  िनयु  करणेत आलेली होती. सदर या कामाचे ी टडर 
अँ ट ह ट  पुण झालेली आहे. ी टडर अँ ट ह ट  कामाम ये मे.ए से डटेक क सलट सी अँ ड 
ोजे टस ा.िल. यांनी फार दरंगाईने व अपु-या मनु यबळाने काम केलेले अस यामुळे 

मा.अित र  आयु -१ यांचेकड ल १९/०३/२०२१ या मंजुर तावानुसार मे.ए से डटेक 
क सलट सी अँ ड ोजे टस ा.िल. ऐवजी पो ट टडरसाठ  न याने स लागार (PMC) ची नेमणुक 
करणेस मा यता िमळाली आहे. या अनुषंगाने या वभागामाफत सदर कामासाठ  िन वदा प ात 

स लागाराची नेमणूक करणेकामी मनपा या अिधकृत वेबसाईट वर द.२१/०३/२०२१ रोजी मनपा या 
पॅनलवर असणारे स लागारा कडून दर प क माग वणे बाबतची नोट स िस द करणेत आली आहे. 

यानुसार सदर कामासाठ  ७ िसलबंद कोटेशन ा  झाली आहे,  यामिधल सोबत तुलना मक त ा 
माणे सवात कमी दर िन वदा प ात ०.९८% इतका M/s.Pave-Tech Consultants यांचा ा  झालेल े

आहे. सदरचा दर हा मा. थायी सिमती ठराव .२१३९ द.७/२/२०१८ अ वये मा य करणेत आले या दर 

पे ा लघु म दर ा  झालेला असलेने सदर कामासाठ   िन वदा प ात ०.९८%  असे दरानुसार फ अदा 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९३४८                              वषय मांक – ३१ 
दनांक – ०५/०५/२०२१     वभाग – थाप य इ े ीय 

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

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  .इ े/ था/का व/४३९/२०२१, द.२८/०४/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे – 

       इ वभागीय काय े ातील सन २०२०-२१ साठ  भाग .७ भोसर  येथील स.नं.१ 
शेजार ल ना याची सुधारणा  कामे व थाप य वषयक कामे करणे.(ट पा-१)  या कामास 
महापािलका सभा सिमती ठारव .५७५, द.१३/१०/२०२० अ वये र. .५०,००,००,०००/- 
इतक   शासक य मा यता देणेत आलेली आहे. तुत कामाचे िनयोजन करणेकामी 
क प  स लागार  नेमणुक करणे आव यक आहे. सदर कामावर दैनं दन देखभाल करणे व गुणव ा 

तपासणी, मोजमाप पु तका  तयार करणे इ  िन वदा प ात (post Tender Activity) कामे करावी 
लागणार आहेत. याक रता थाप य वभागामाफत क प स लागार यांची कायकार  अिभयंता यां या 
मंजूर नुसार दरसुची द.२४/०२/२०२१ रोजी माग व यात आले आहे. यानुसार मे.एन हायरोसेफ 

क स टंट यांचेकडून १.४८% (Post TenderActivity) इतका लघु म दर ा   झाला आहे.  सदर 
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क पासाठ  मनपा या पॅनलवर क प स लागार मे.एन हायरोसेफ क स टंट, पुणे यांची िनयु  

करणेत आलेली आहे. क प स लागार  यांनी यापुव  देखील अशा कारची कामे केलेली आहेत व स या 
काह  कामे गती पथावर आहेत. वर ल बाबींचा वचार करता उपरो  कामासाठ  मे.एन हायरोसेफ 

क स टंट, पुणे यांची क प स लागार हणुन १.४८% िन वदा प ात (post Tender Activity) या दराने 

सदर कामासाठ  क प स लागार  नेमणुक करणेस व क प खचा या १.४८% फ  अदा क न 

मे.एन हायरोसेफ क स टंट, पुणे यांची क प स लागार हणुन नेमणुक करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ९३४९                              वषय मांक – ३२ 

दनांक – ०५/०५/२०२१     वभाग – थाप य इ े ीय 

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

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  .इ े/ था/का व/४३८/२०२१, द.२८/०४/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे – 

       इ वभागीय काय े ातील सन २०२०-२१ साठ  भाग .७ भोसर  येथील स.नं.१ 
शेजार ल ना याची सुधारणा  कामे व थाप य वषयक कामे करणे. (ट पा-२)  या कामास 
महापािलका सभा सिमती ठारव .ठराव .५७५, द.१३/१०/२०२० चे अ वये 
र. .५०,००,००,०००/- इतक   शासक य मा यता देणेत आलेली आहे. तुत कामाचे िनयोजन 
करणेकामी क प  स लागार  नेमणुक करणे आव यक आहे. सदर कामावर दैनं दन देखभाल करणे, 

मोजमाप पु तका तयार करणे व गुणव ा तपासणी इ  िन वदा प ात (post Tender Activity) कामे 

करावी लागणार आहेत. याक रता थाप य वभागामाफत क प स लागार यांची कायकार  अिभयंता 
यां या मंजूर नुसार दरसुची द.२४/०२/२०२१ रोजी माग व यात आले आहे. यानुसार मे.एन हायरोसेफ 

क स टंट यांचेकडून १.४८% (Post Tender Activity) इतका लघु म दर ा   झाला आहे.  सदर 

क पासाठ  मनपा या पॅनलवर क प स लागार मे.एन हायरोसेफ क स टंट, पुणे यांची िनयु  

करणेत आलेली आहे. क प स लागार  यांनी यापुव  देखील अशा कारची कामे केलेली आहेत व स या 
काह  कामे गती पथावर आहेत. वर ल बाबींचा वचार करता उपरो  कामासाठ  मे.एन हायरोसेफ 

क स टंट, पुणे यांची क प स लागार हणुन १.४८% िन वदा प ात (post Tender Activity) या दराने 

सदर कामासाठ  क प स लागार  नेमणुक करणेस व क प खचा या १.४८% फ  अदा क न 

मे.एन हायरोसेफ क स टंट, पुणे यांची क प स लागार हणुन नेमणुक करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ९३५०                             वषय मांक – ३३ 

दनांक – ०५/०५/२०२१     वभाग – जलिन:सारण मु यालय 

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/५१८/२०२१, द.२९/०४/२०२१ 
       वषय - इ ेञीय कायालयाअंतगत भाग .4 मधील बोपखेल गावठाण प रसरातील  

              मलिन:सारण निलकेचे सुधारणा करणेबाबत... 
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वषय मांक ३३ चा वचार दनांक १९/०५/२०२१ चे सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ९३५१                             वषय मांक – ३४ 

दनांक – ०५/०५/२०२१     वभाग – मा हती व तं ान 

सुचक – मा.श ु न काटे                    अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मातं व/१२/का व/१७३/२०२१, द.२९/०४/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मा हती व तं ान वभागाकड ल िन वदा सूचना मांक १०/२०१९-२०  नुसार लघु म 
िन वदाधारक  मे.इंटेक एंटर ायझेस यांना महानगरपािलके या ाथिमक शाळा व इतर 
कायालयांकर ता को हड लसीकरणासाठ  तातड ची बाब हणून इंटरनेट  सेवा उपल ध क न देणेचे 
कामकाजासाठ  चार म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेचे कामास येणारा  खच र. .२२,४८,३०२/- 
(अ र  र. .बावीस लाख अ ठेचाळ स हजार तीनशे वीस फ ) अिधक य ातील जीएसट  या 
दराने चार म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणसे व या अनुषंगाने येणा-या य  खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९३५२                             वषय मांक – ३५ 

दनांक – ०५/०५/२०२१     वभाग – नगरसिचव 

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

संदभ – मा.नगरसिचव यांचे प  .नस/१/का व/५७२/२०२१, द.२९/०४/२०२१ 
       मा.नगरसिचव यांनी िशफारस केले माणे – 

       मनपा या नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा  मंजुर कामी सादर 

केले या वनंती अजानुसार तावात नमूद माणे प  अ म ये दश वले माणे रजा मंजुर स मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 
ठराव मांक – ९३५३                             वषय मांक – ३६ 

दनांक – ०५/०५/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 

सुचक – मा.श ु न काटे                    अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  .मभां/१५/का व/१६२/२०२१, द.०४/०५/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१)  यांनी िशफारस केले माणे – 

       भारतीय साथरोग अिधिनयम 1897, सावजिनक आरो य वभाग अिधसूचना 
द.14/03/2020 आप ी यव थापन कायदा 2005 कलम (41 व 50), महानगरपािलका अिधिनयम 
कलम 63(6) व कलम 67(3)(क) नुसार कोरोना वषाणूचा (COVID 19) ादुभाव रोख यासाठ  
ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  मनपामाफत थापन केले या  Covid Care Center व 
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Institutional Quarantine Center येथील ण तसेच िनयु  केलेले कमचार  यांना गरजेनुसार जेवण 
व ना ा उपल ध क न देणेकामी ई िन वदा सूचना मांक 10/2020-21 अ वये ा  झालेला 
लघु म दर र. .180/- ित दन ित य  यानुसार एकूण 15 पुरवठादार िन त करणेत आलेले 
आहेत. यानुषंगाने िनगत करणेत आले या पुरवठा आदेशानुसार पुरवठादारांना अदा करा या 
लागणा-या र. .180/- ित दन ित य  या माणे सबंिधत पुरवठादारांनी ित दन दुपारचे/ 
रा ीच ेयापैक  या वेळेस कमाल जेवणाचा पुरवठा केलेला आहे यानुसार सबंिधत को वड केअर 
सटरचे पा क अहवाल वचारात घेऊन वषया या स व तर तपिशलाम ये नमुद केले या 
कालावधीम ये होणा-या र. .35,12,520/- (अ र  र. .प तीस लाख बारा हजार पाचशे वीस फ ) 

चे खचास मा यता व पुरवठादार मे. ाईट केट रंग स हसेस यांचे बरोबर काय र करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सावनुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ९३५४                             वषय मांक – ३७ 

दनांक – ०५/०५/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 

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

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  .मभां/१५/का व/१६३/२०२१, द.०४/०५/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१)  यांनी िशफारस केले माणे – 

       भारतीय साथरोग अिधिनयम 1897, सावजिनक आरो य वभाग अिधसूचना 
द.14/03/2020 आप ी यव थापन कायदा 2005 कलम कलम (41 व 50), महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम 63(6) व कलम 67(3)(क) नुसार कोरोना वषाणूचा (COVID 19) ादुभाव 
रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  मनपामाफत थापन केले या Covid Care 

Center व Institutional Quarantine Center येथील ण तसेच िनयु  केलेले कमचार  यांना 
गरजेनुसार जेवण व ना ा उपल ध क न देणेकामी ई िन वदा सूचना मांक 10/2020-21 अ वये 
ा  झालेला लघु म दर र. .180/- ित दन ित य  यानुसार एकूण 15 पुरवठादार िन त 

करणेत आलेले आहेत. यानुषंगाने िनगत करणेत आले या पुरवठा आदेशानुसार पुरवठादारांना 
अदा करा या लागणा-या र. .180/- ित दन ित य  या माणे सबंिधत पुरवठादारांनी ित 
दन दुपारचे/रा ीच ेयापैक  या वेळेस कमाल जेवणाचा पुरवठा केलेला आहे यानुसार सबंिधत 
को वड केअर सटरचे पा क अहवाल वचारात घेऊन वषया या स व तर तपिशलाम ये नमुद 
केले या कालावधीम ये होणा-या र. .16,13,160/- (अ र  र. .सोळा लाख तेरा हजार एकशे साठ 
फ ) चे खचास मा यता व पुरवठादार मे.जोशी बंधू केटरस यांच ेबरोबर काय र करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सावनुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ९३५५                             वषय मांक – ३८ 

दनांक – ०५/०५/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 

सुचक – मा.सुरेश भोईर                    अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  .मभां/१५/का व/१६४/२०२१, द.०४/०५/२०२१ 
       मा.अित.आयु  (१)  यांनी िशफारस केले माणे – 
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       भारतीय साथरोग अिधिनयम 1897, सावजिनक आरो य वभाग अिधसूचना 
द.14/03/2020 आप ी यव थापन कायदा 2005 कलम (41 व 50), महानगरपािलका अिधिनयम 
कलम 63(6) व कलम 67(3)(क) नुसार कोरोना वषाणूचा (COVID 19) ादुभाव रोख यासाठ  
ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  मनपामाफत थापन केले या  Covid Care Center व 

Institutional Quarantine Center येथील ण तसेच य ं ना वमनपा व शासनाने  िनयु  केलेले 
कमचार  यांना गरजेनुसार जेवण व ना ा उपल ध क न देणेकामी ई िन वदा सूचना मांक 
10/2020-21 अ वये ा  झालेला लघु म दर र. .180/- ित दन ित य  यानुसार एकूण 15 

पुरवठादार िन त करणेत आलेले आहेत. यानुषंगाने िनगत करणेत आले या पुरवठा 
आदेशानुसार पुरवठादारांना अदा करा या लागणा-या र. .180/- ित दन ित य  या माणे 
सबंिधत पुरवठादारांनी ित दन दुपारचे/रा ीचे यापैक  या वेळेस कमाल जेवणाचा पुरवठा केलेला 
आहे यानुसार सबंिधत को वड केअर सटरचे पा क अहवाल वचारात घेऊन वषया या स व तर 
तपिशलाम ये नमुद केले या कालावधीम ये होणा-या र. .27,62,100/- (अ र  र. .स ावीस लाख 
बासस  हजार शंभर फ ) चे खचास मा यता व मे.सा व ी म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  
सं था मया. यांच ेबरोबर काय र करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सावनुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ९३५६                             वषय मांक – ३९ 

दनांक – ०५/०५/२०२१     वभाग – सुर ा 
सुचक – मा.शिशकांत कदम                    अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .सु व/०४/का व/३७९/२०२१, द.०४/०५/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       दनांक २१/०४/२०२१ रोजी मा.अित र  आयु  (१) व मे.मे को (महारा  माजी सैिनक 
महामंडळ) चे ितिनधी यांचे समवेत झाले या चचनुसार, मे.मे को (महारा  माजी सैिनक 
महामंडळ) सं थेमाफत पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील णालये येथे माजी सैिनक सुर ा 
र क यांची िनयु  करणेकामी यांचे मािसक वेतनाचे तपिशल, ई-मेल ारे सं थेने सुर ा 
वभागास कळ वले आहेत. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील सुर ा वभागातील णालयांम ये 
मे.मे को (महारा  माजी सैिनक महामंडळ) यांचेमाफत ३२ सुर ा र क (माजी सैिनक) 
सा.सु.सो.सह िनयु  करणे आव यक आहे. सबब मे.मे को (महारा  माजी सैिनक महामंडळ) ह  
सं था भारतीय सैिनक दलातून िनवृ  झाले या महारा  शासन मा यता ा  माजी सैिनकांची 
सं था आहे.  सदर सं थे ारे सुर ा र क (माजी सैिनक) िनयु  करताना शासन िनणय मांक 
मासैम-१०९९/२३९०/ . .२४४/९९/२८ द.१८/०१/२००२ व द.१४/११/२००२ अ वये महारा  
माजी सैिनक महामंडळ हे रा य शासनाने थापन केलेले मा यता ा  महामंडळ असलेने सुर ा 
र क माग वताना िन वदा प दतीचा अवलंब कर याची आव यकता नसलेने सदर सं थेकडे 
आव यक मागणी केलेनंतर मा. थायी सिमतीची मा यता घेऊन करारनामा क न सं थेकडून 
व रत िनयु  क  शकतो.  सदर िनयु  कर ता ितमहा ित कमचार  र. .२७,७६६/- या 
माणे ३२ सुर ा र क (माजी सैिनक) यांचा मािसक खच र. .८,८८,५१२/- व वा षक खच 

र. .१,०६,६२,१४४/- एवढा खच अपे त आहे.  सदरचा  खच सुर ा वभागाकड ल “ ठेकेदार  
प दतीने सुर ा यव था ”  लेखािशषातून करणेत येईल.  सदर वेतनात मे.मे को (महारा  माजी 
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सैिनक महामंडळ) यांचेकड ल डायरे टर जनरल रसेटलमट डफे स िमिन  तफ दला गेलेला 
कमान वेतन दर लागू आहे व सदर कमान वेतन दर ६ म ह यानंतर (०१ जानेवार  ते ३० जून 
व ०१ जुलै ते ३१ डसबर) आले या कामगार वभागा या नोट फकेशन ारे घो षत केले या न वन 
पेशल आलाऊंस (VDA Varible Dearness Allowance) नुसार बदलत राह ल. सदर या सं थेने 

सादर केले या कमान वेतन दर हा ०१ जानेवार  २०२१ ते ३० जून २०२१ नोट फकेशननुसार 
लागू आहे.  सुर ेसाठ  मे.मे को (महारा  माजी सैिनक महामंडळ) सं थेमाफत ३२ सुर ा र क 
(माजी सैिनक) यांची एक वष कालावधीकर ता िनयु  कर यास तसेच सदरचे कामकाज 
तातड या व पाचे असलेने सदर कामकाजास येणा-या य  खचास व करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सावनुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ९३५७                             वषय मांक – ४० 

दनांक – ०५/०५/२०२१      

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

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

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या भाग .७ येथील भोसर  सहल क  जलतरण 
तलाव यायामशाळा ह  मै ी समाज वकास सं था, भोसर  पुणे ३९ या सं थेस ११ म हने 
कराराने सेवाशु क त वावर र. .२,०००/- महापािलकेकडून घेऊन चाल व यास देणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सावनुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ९३५८                             वषय मांक – ४१ 
दनांक – ०५/०५/२०२१      

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

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

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या भाग .२१ येथील पंपर  कॅ प यायामशाळा ह  
सुपर िम मंडळ, पंपर  या सं थेस ११ म हने कराराने सेवाशु क त वावर र. .२,०००/- 
महापािलकेकडून घेऊन चाल व यास देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सावनुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ९३५९                             वषय मांक – ४२ 

दनांक – ०५/०५/२०२१      

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

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

       भाग .१ िचखली मधील धमराजनगर मधील मनपा या वकास योजनेतील १८ मी. 
ं द र याची जागा रतसर मनपा या ता यात आलेली आहे. प रसरातील लोकसं या मोठया 
माणावर वाढली असून मनपाचे मह वकां ी क प जसे संतपीठ, म ट पेशािलट  हॉ पटल, इ. 

या भागातच ता वत आहेत.  स थतीत या क पांकडे जाणारा र ता हा गावातून जात 
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असलेने र याची ं द  फार कमी आहे व उपरो  क प पूण झालेनंतर प रसरातील वाहतूक त 
मोठया माणावर वाढ होणे अपे त आहे.  सदरची बाब वचारात घेता पयायी ड .पी.र ता 
वकिसत करणे मह वाचे आहे. तर  सदरचा धमराजनगर मधील १८ मी.ड .पी.र ता वकिसत 
करणेकर ता अंदाजप क तयार करणे यासाठ  तावात नमुद माणे तरतुद वग करण करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .२,००,००,०००/-) 

सदर ठराव सावनुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ९३६०                             वषय मांक – ४३ 

दनांक – ०५/०५/२०२१      

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

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

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील वकास 
कामांसाठ  अपुर  तरतूद ठेवणेत आली असलेने यामधील काह  वकास कामांचे अंदाजप क 
तयार क न िन वदा कायवाह  करणेसाठ  थम ाधा याने करावयाचे कामांचे तरतुद म ये वाढ 
करणे आव यक आहे.  यासाठ  तावात नमुद माणे तरतुद म ये वाढ/घट क न वग करण  
करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .१,१२,००,०००/-) 

सदर ठराव सावनुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ९३६१                             वषय मांक – ४४ 

दनांक – ०५/०५/२०२१      

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

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

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील वकास 
कामांसाठ  अपुर  तरतूद ठेवणेत आली असलेने यामधील काह  वकास कामांचे अंदाजप क 
तयार क न िन वदा कायवाह  करणेसाठ  थम ाधा याने करावयाचे कामांचे तरतुद म ये वाढ 
करणे आव यक आहे.  यासाठ  तावात नमुद माणे तरतुद म ये वाढ/घट क न वग करण 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .१,५५,२५,०००/-) 

सदर ठराव सावनुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ९३६२                             वषय मांक – ४५ 

दनांक – ०५/०५/२०२१      

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

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

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील भाग तर य 
वकास कामांसाठ  अपुर  तरतूद ठेवणेत आली असलेने यामधील काह  वकास कामांचे 
अंदाजप क तयार क न िन वदा कायवाह  करणेसाठ  थम ाधा याने करावयाचे कामांचे 
तरतुद म ये वाढ करणे आव यक आहे.  यासाठ  तावात नमुद माणे तरतुद म ये वाढ/घट 
क न वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .९०,००,०००/-) 
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सदर ठराव सावनुमते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक – ९३६३                             वषय मांक – ४६ 

दनांक – ०५/०५/२०२१      

सुचक – मा.िभमाबाई फुगे                    अनुमोदक – मा.पौ णमा सोनवणे 

संदभ – मा.िभमाबाई फुगे, मा.पौ णमा सोनवणे यांचा ताव – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या कै.वाय.सी.एम. णालय येथे कोरोना वषाणू 
(को वड-१९) णांची सं या दवस- दवस वाढत असून नातेवाईकांकडून तणावाचे वातावरण 
िनमाण कर यात येत असलेने मा. थायी सिमती कड ल ठराव .९१५०, द.३१/०३/२०२१ अ वये 
के.के. मॅनेजमट अ ड फॅिसिलट  स ह सेस यांचे माफत एकूण १० बाऊ सर कमचार  
कै.वाय.सी.एम. णालय येथे पुर वणेत येत आहे.  कोरोना १९ चा वाढता भाव पाहता १० 
बाऊ सर कमचार  कमी पडत असून सुर ा यव थेवर ताण येत आहे. तर  के.के.मॅनेजमट अ ड 
फॅिसिलट  स ह सेस यांचे माफत जादाचे ५ बाऊ सर कमचार  िनयु  करणेस व यासाठ  येणा-
या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सावनुमते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक – ९३६४                             वषय मांक – ४७ 

दनांक – ०५/०५/२०२१      

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

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

       आप या महानगरपािलके या आख यार तील सावजिनक वाचनालये जे  नाग रक संघ, 
म हला बचतगट व न दणीकृत सं थांना सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेबाबत पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेने ठर वले असून या वषयाला अनुस न अ े ीय कायालयांतगत येणा-या पंपर  
येथील ान योती सा व ीबाई मारकात न याने सावजिनक वाचनालय सु  कर यात आले आहे.  
यानुसार भाग .१० मधील न याने सु  कर यात आलेले सावजिनक वाचनालय सर वती 

म हला वयं सहा यता बचतगट, द नगर, िचंचवड यांना ती म हना र. .१०,०००/- या माणे 
सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सावनुमते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक – ९३६५                             वषय मांक – ४८ 

दनांक – ०५/०५/२०२१      

सुचक – मा.श ु न काटे                    अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 

संदभ – मा.श ु न काटे, मा.शिशकांत कदम यांचा ताव – 

              पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृित णालय तसेच मनपाची 
इतर णालये व दवाखाने या ठकाणी को वड या काळात मानधनावर जे वै क य अिधकार , 
टाफ नस, पॅरामेड कल टाफ व चतुथ ेणी कमचार  काम करत आहेत यांना दरमहा मानधना 
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यित र  वतं  को वड भ ा अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  तसेच को वड भ ा कती 
ावयाचा हे ठर व याचे अिधकार मा.आयु  यांना देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सावनुमते 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/८८२/२०२१ 
दनांक -  ०७/०५/२०२१ 

 
 

                                                
 (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.  

 


