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

कायप का मांक – १८९ 
(सभावृ ांत) 

दनांक – १६/०९/२०२०                                     वेळ – द.ु ०२.३० वा. 
          

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार दनांक 
१६/०९/२०२० रोजी द.ु०२.३० 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. तसेच काह  स मा. सद य ह ड ओ कॉ फर संग ारे सहभागी झाले होते. 
 

१. मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे – सभापती 
२. *मा.च धे आरती सुरेश 
३. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 
४. मा.लांडगे राज  कसनराव 
५. मा.पंकज द ा य भालेकर 
६. मा.कलाटे राहूल तानाजी 
७. *मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
८. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
९. मा.संतोष बबन कांबळे 
१०. मा.अिभषेक गो वंद बारणे 
११. *मा.फुगे िभमाबाई पोपट 
१२. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 
१३. मा.सुल णा राजू धर 
 

      या िशवाय मा.पाट ल - अित.आयु (१), मा.पवार – अित.आयु  (२), मा.तुपे – 
.अित.आयु (३) तथा सह शहर अिभयंता ( व/या)ं, मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.इंगळे – 

उपआयु , मा.राजन पाट ल – शहर अिभयंता, मा.डॉ.रॉय – आरो य वै कय अिधकार , मा.भालकर, 
मा.सवणे, मा.तांबे – सह शहर अिभयंता, मा.जोशी, मा.खांडेकर, मा.झगडे, मा.लोणकर, मा.बोदडे, 
मा.खोत – सहा क आयु , मा.गायकवाड – .मु य उ ान अिध क, मा.डॉ.साळवे – अित.आरो य 
वै कय अिधकार , मा.डॉ.वाबळे – अिध ाता YCMH, मा.पाट ल, मा,वाघुंडे, मा.काळे  – कायकार  
अिभयंता, मा.जरांडे -  सुर ा अिधकार , मा.गोफणे  – आरो य अिधकार  हे अिधकार  सभागृहात 
उप थत राहून तसेच मा.कंुभोजकर – मु य लेखा प र क, मा.कोळंबे – मु य लेखा व व  अिधकार ,  
मा.िनकम – सह शहर अिभयंता, मा.दुरगुडे  – सहा यक आयु , मा,मुंढे – .िश णािधकार , 
मा.जुंधारे, मा.मोरे, मा.पोरे ड  मा.टकले – कायकार  अिभयंता हे अिधकार  ह ड ओ कॉ फर संग ारे 
सहभागी झाले होते.  
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          उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 
घेणेत आले. 
 
वषय .३१) आ णासाहेब मगर टे डयम येथील PMRD Cpvod Hospital क रता आव यक वै कय 

ऑ सजन व गॅसचा O2 पुरवठा करणेबाबत. 
वषय .३२) सन २०२०-२१ या अंदाजप क य तरतूद त वाढ/ घट करणेबाबत. – मा.राज  लांडगे, 

मा.िशतल िशंदे यांचा ताव    

वषय .३३) िन वदा कालावधी दु तीबाबत. - मा.राज  लांडगे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव    

वषय .३४) भारतर  मौलाना अ दलु कलाम आझाद यांची जयंती मो या माणात साजर  
करणेबाबत - मा.राज  लांडगे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव    

वषय .३५) मनपाचे से.२६ शुभम पाक उ ान, वरंगुळा क  व अड हचर पाक उ ान देखभाल व 
संर ण कामाबाबत. - मा.राज  लांडगे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव    

वषय .३६) Tab Azithromycin 500 mg  व Tab. Paracetamol 500 mg चे खरेद स येणा-या खचास 
मा यता िमळणेबाबत. - मा.राज  लांडगे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव    

वषय .३७) महानगरपािलका कमचार /अिधकार /सेवािनवृ  कमचार  यांचेसाठ  ध वंतर  योजना 
चालू ठेवणेबाबत. – मा.राहुल कलाटे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव.  

वषय .३८) कोरोना वषाणू सारावर ल उपाययोजना दर यान (१९ को वड) कायरत असणा-या 
कमचा-यांना ो साहन भ ा लागू करणेबाबत – मा.िशतल िशंदे, मा.राज  लांडगे यांचा 

ताव.  

वषय .३९)   को वड-१९ िनयं णासाठ   माझे कुटंुब–माझी जबाबदार   या मो हमे या अंमलबजावणी  
              कर ता वयंसेवक यांचे मानधनाबाबत – मा.िशतल िशंदे, मा.पंकज भालेकर यांचा 
              ताव. 

---------- 
 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 
सुचक – मा.राज  लांडगे                                       अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

             
           पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे माजी नगरसेवक वसंतराव वाणी तसेच शहरातील करोनामुळे 

िनधन झाले या य ंना दांजली वाह यात यावी. 
     सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 

       ---------- 
(सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली) 

---------- 
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अ) दनांक २६/०७/२०२० रोजी (द.ु२.३० वा), द.२७/०८/२०२० रोजी (द.ु२.३० वा), द.०२/०९/२०२० 
रोजी (द.ु२.१५ वा) व द.०९/०९/२०२० रोजी (द.ु२.०० वा), झाले या सभेचा (कायप का मांक 
१८६) सभावृ ांत कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

आ) दनांक ०२/०९/२०२० रोजी (द.ु२.३० वा), व द.०९/०९/२०२० रोजी (द.ु२.१५ वा), झाले या सभेचा 
(कायप का मांक १८७) सभावृ ांत कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

इ) दनांक ०९/०९/२०२० रोजी (द.ु२.३० वा) झाले या सभेचा (कायप का मांक १८८) सभावृ ांत 
कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

--------- 
 
ठराव मांक – ७४४८       वषय मांक – ०१ 
दनांक – १६/०९/२०२०       वभाग – थाप य ब मु यालय  

सुचक – मा.अिभषेक बारणे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे  

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/२-ब/३२१/२०२०, द.०३/०७/२०२० 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .82/1/2019-20 अ वये िचंचवड येथील मंगलमुत  वाडा, 
चाफेकर िश पसमूह, मोरया गोसावी मं दर पासूनचे थेरगाव बोट लब पयतचा प रसर सुशोिभकरण 
करणेकामी (ट पा-२) मे.एच.सी.कटा रया िन.र. .11,55,48,843/- (अ र  र. .अकरा कोट  पंचाव न लाख 

अ ठेचाळ स हजार आठशे ञेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .11,50,25,043/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .11,50,25,043/- पे ा 22.06% कमी हणजेच र. .8,96,50,519/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .5,23,800/- = एकुण र. .9,01,74,319/- 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 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 यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.      

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

ठराव मांक – ७४४९       वषय मांक – ०२ 

दनांक – १६/०९/२०२०       वभाग – इ े य, जलिन:सारण  

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

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .इ ेका/जिन/का व/७३९/२०२०, द.३१/०८/२०२० 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका इ े य कायालय ह तील मलिन:सारण निलका मॅनहोल चबसची 
सफाई आधुिनक यां क  प दतीने करणेकामी (स शन जेट ंग सह रसायकलींग मिशन या सहा याने) 
मे.मे ो वे ट हॅ डिलंग ा. िल. यांना मा. थायी सिमती ठराव .४६७६ दनांक २८/०२/२०१९ नुसार 
करारनामा शत नुसार द.२५/०७/२०१९ या आदेशा वये कामाचे आदेश देणेत आलेले होते. सदर कामाची 
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मुदत दनांक २४/०७/२०२६ पयत आहे. िन वदा अट  व शत  (A) .३ नुसार सदर िन वदेतील दर हे 
िन वदा कालावधी पयत कायम राहतील. तसेच अट .३२ नुसार या कालावधीत भाववाढ फरक देय 
राह ल. सदर िन वदेचा काय कालावधी ०७ (सात) वष आहे. तथा प कामाचा आदेश व करारनामा हा ०१ 
( थम) वषासाठ  करणेत आलेला आहे. यानंतर कामाची गती, Performance वचारात घेऊन पुढ ल येक 
वषासाठ  मा. थायी सिमती या मा यतेने मुदतवाढ देणेत येईल. तसेच िन वदा अट  व शत नुसार भाववाढ 
फरक देय राह ल असे आहे. यानुसार ठेकेदाराने सदरचे काम थम वषात समाधानकारक पूण केलेले आहे. 
तीय वषासाठ  (२४.०७.२०२१ पयत) मा. थायी सिमतीची मंजुर  ा  करणे आव यक आहे. सदर 

कामासाठ  सन २०२०-२१ चे अदंाजप कात पान .८९४ अ. . इ वर र. .१,१८,००,०००/- (अ र  र. .एक 
कोट  अठरा लाख फ ) तरतुद नमूद करणेत आलेली आहे. िन वदा अट  व शत  (A) .३ नुसार मा. थायी 
सिमतीने ठरावात नमूद केलेला १ वष कालावधीची मुदत दनांक २४/०७/२०२० रोजी पुण होत आहे. वर 
नमूद केलेनुसार ठेकेदार मे. मे ो वे ट हॅ डिलंग ा. िल.यांस पंपर  िचंचवड महानगरपािलका इ े ीय 
कायालय ह तील मलिनःसारण निलका मॅनहोल चबसची सफाई आधुिनक यां क  प तीने करणे (स शन, 

जेट ंग सह रसायकिलंग मिशन या सहा याने) या कामास दनांक २५/०७/२०२० पासून २४/०७/२०२१ 
पयत तीय वषासाठ  मुदतवाढ देणेस व या कालावधीसाठ  र. .१,२९,११,७००/-  (अ र  र. .एक कोट  
एकोणतीस लाख अकरा हजार सातशे फ ) या खचास व भाववाढ फरक देणेस मा यता देणेत येत 
आहे.      

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

ठराव मांक – ७४५०       वषय मांक – ०३ 

दनांक – १६/०९/२०२०       वभाग – सुर ा 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे      अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .सु व/३/का व/३९८/२०२०, द.२६/०८/२०२० 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       सुर ा वभागामाफत ठेकेदार  पद तीने सुर ा यव था या उप मा वये सुर ा यव था करणेकामी 
ईिन वदा सुचना .२/२०१६-१७ अ वये ठेकेदार  प दतीने मनपा काय े ातील मनपाचे िमळकतींचे 

सुर ेकामी मे.नॅशनल िस युर ट  स ह सेस यांना आदेश .सु व/३/ का व/२८८/२०२० द.१६/०६/२०२० 
अ वये कामकाज आदेश देणेत आलेले आहे.                                    

दर तपशील 
 

 

 

        
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ातील व बाहेर ल लगत या को वड केअर सटर वर कोरोना 
वषाणू (को वड-१९) आजाराने त ण अथवा Quarantine म ये देखरेखी खालील ठेवलेले नाग रक 

अ. . ई-िन वदा मुळ वेतन   

(ए ल २०१८) 
महागाई भ ा (जाने 

२०२०) 
एकूण कमान  

वेतन दर 

१ सुर ा वभाग  ई-िन वदा सुचना . 

२/२०१६-२०१७  रखवालदार  मदतनीस 

११५००/- 

 

५२५०/- 

 
२३४७१/- 
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पळून जाऊ नयेत यासाठ  को वड केअर सटर वर िनयं ण ठेवणेकामी मा.आयु  सो व मा.अित 
आयु (२) यांचेशी झाले या चचनुसार व दनांक २४/०८/२०२० रोजी या तावावर मा.अित आयु (३) 
यां या शेरांकनानुसार व मा.अित आयु (२) यांचा अिभ ाय व सोबत सादर केले या याद नुसार सुर ा 
वभागामाफत ६६ रखवालदारांचे मदतनीस यांची िनयु  करणेबाबत सुर ा अिधकार  यांना आदेिशत 
केलेले आहे. यानुसार सुर ा वभागाकडे स थतीत कायरत असलेली मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस 
या सं थेस CCC वर सुर ा यव था करणेकामी द.२७/०८/२०२० ते द.३१/१०/२०२० पयत या 
खचास काय र मा यता देणे आव यक आहे. तसेच सुर ा वभागामाफत को वड केअर सटर वर 
यापुव च ४६ रखवालदारांचे मदतनीस यांचे द.०१/०९/२०२० ते दनांक ३१/१०/२०२० या कालावधीकर ता 
मा. थायी सिमती सभा दनांक १२/०८/२०२० रोजी ठराव मांक ७२९५ अ वये ३१/०८/२०२० रोजी 
पयत येणा-या खचास मा यता दे यात आलेली असून सदर ल कामकाज आजतागात चालू आहे.तर  वर 
नमुद दो ह  कामकाजांवर ल िनयु  रखवालदारांचे मदतनीसांचे कामांसाठ  ित माह ित कमचार  
र. .२३,४७१/- माणे एकूण र. .५५,०७,३५६/- (अ र  र. . पंचाव न लाख सात हजार तीनशे छप न 
फ ) ऐव या अपे त खचास मा यता देणेत येत आहे.    

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

ठराव मांक – ७४५१       वषय मांक – ०४ 

दनांक – १६/०९/२०२०       वभाग – आरो य मु यालय 

सुचक – मा.राज  लांडगे       अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे  

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आमुका/११/का व/२३१/२०२०, द.२८/०८/२०२० 

       वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये अ त वात असले या को वड केअर  

              सटर(CCC) खाजगी णालय सटर/एन.जी.ओ./खाजगी सं था यांना चाल वणेस  

              देणेकामी तसेच खाजगी ठकाणी वर ल सं थामाफत (CCC) चाल वणेस देणेबाबत... 
वषय .४ चा वचार द.२३/०९/२०२० चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ७४५२       वषय मांक – ०५ 

दनांक – १६/०९/२०२०       वभाग – वाय.सी.एम.एच. 
सुचक – मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक – मा.अंबरनाथ काबळे 

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/७/का व/५८७/२०२०, द.२९/०७/२०२० 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता अ थायी व पातील व र  िनवासी व किन  
िनवासी डॉ टरां या  र  पदांकर ता  द.१७/०७/२०२०  रोजीचे Walk In Interview  कर ता उप थीत 
उमेदवारांमधुन १ व र  िनवासी व १ किन  िनवासी  उमेदवारांची  िनवड करणेस िशफारस केलेली आहे. 
यानुसार  सोबतचे प  अ म ये नमुद केले या  १ व र  िनवासी व १ किन  िनवासी उमेदवारांची दरमहा 
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एक त मानधनावर ता पुर या व पात  आदेशाचे तारखेपासून पुढे सहा म हनेकर ता  िनयु स काय र 
मा यता देणेत येत आहे.      

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

ठराव मांक – ७४५३       वषय मांक – ०६ 

दनांक – १६/०९/२०२०       वभाग – वाय.सी.एम.एच. 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/७/का व/१३३६/२०२०, द.२६/०८/२०२० 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये ता पुर या व पात  सहा म हने कर ता  
मानधनावर नेमणुक केले या व वध डॉ टर पदावर ल स या कायरत असले या ४३ उमेदवारांची सेवा  माहे 
ऑग ट  व स टबर २०२० म ये संपु ात येत आहे. स य थतीत संपुण देशात/रा यात/शहारात कोरोना -१९ 

या संसगज य वषाणुचा मो या माणात वाढता ादुभाव व यामुळे  कोरोना बाधीत णांची वाढती सं या 
वचारात घेता  पुढ ल कालावधीसाठ  न याने जा हरात कटन िस द क न मानधन भरती या राब वणे 
श य नस याने स य थतीत कायरत असले या ४३ डॉ टर उमेदवारांची णालयास  को वड-१९ चे 
कामकाजाकर ता को वड कालावधीसाठ  आव यकता अस याने व वध ४३ डॉ टर उमेदवारांची सेवा तीन 
म हनेकर ता अिध हत  करणेस  काय र मा यता देणेत येत आहे.      

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

ठराव मांक – ७४५४       वषय मांक – ०७ 

दनांक – १६/०९/२०२०       वभाग–करआकारणी व करसंकलन 

सुचक – मा.राज  लांडगे       अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .कर/मु य/७/का व/३३१/२०२०, द.०३/०९/२०२० 

       मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेवून –  

       करआकारणी व करसंकलन वभागाकड ल िन वदा नोट स .01/2020-2021 अ वये मे.ऑ रन ो 
सो युशनस िल.यांना महापािलका काय े ातील िमळकतींचे स ह ण क न स ह णाम ये सापडले या 
नवीन/वाढ व/ वापरात बदल, इ याद  िमळकतींची मा हती/ याद  (RFP नुसार) ा  झालेनुसार संबंिधत 
वभागीय कायालयामाफत िमळकतकर आकारणीची कायवाह  पूण क न िमळकतधारकास देणेत  येणा-या 
िमळकतकर देयका या (बीला या) रकमेवर िन वदाधारकास िन वदा दर 6.60% दराने कामकाज वाटप 
करणेस मा यता तसेच उपरो  िन वदे माणे करणेत आले या कामकाजाचे बील करसंकलन वभागाकड ल 

‘िमळकत स ह ण’ या लेखािशषामधून खच  टाकणेस मा यता देणेकामी लघु म िन वदाधारक मे.ऑ रन ो 
सो युशनस िल. यांना कायारंभ आदेश देणे, करारनामा करणे, िस द िन वदेनुसार अनामत र कम भ न 

घेणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच तुत वषयातील “ िन वदा दर सव करांसह ” हा श द वगळणेस 
मा यता येत आहे.      

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ७४५५       वषय मांक – ०८ 

दनांक – १६/०९/२०२०       वभाग – म यवत  भांडार 

सुचक – मा.िशतल िशंदे       अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/५/का व/८२४/२०२०, द.०३/०९/२०२० 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपाचे व वध वभागास आव यक छपाई सा ह य खरेद कामी ई.िन.सु. .30/2019-20 अ वये 
माग व यात आले या िन वदांम ये लघु म िन वदाकार मे.जयगणेश ऑफसेट, पुणे यांचे एकुण 24 बाबींसाठ , 

मे.आनंद एंटर ायजेस, िचंचवड यांचे 58 बाबींसाठ , मे.आिशष एंटर ायजेस, िचंचवड यांचे 19 बाबींसाठ  व 
मे.अमृत मु णालय, िचंचवड यांचे 6 बाबींसाठ चे असे एकुण 107 बाबींसाठ  दर करारानुसार एक वष 
कालावधीक रता एकूण र. .1,22,25,173/- (अ र  र. .एक कोट  बावीस लाख पंचवीस हजार ऎकशे याह र 
फ ) इतका खच हॊणार आहे. यानुसार ई-िन वदा सुचना .30/2019-20 अ वये दर करारानुसार लघु म दर 
ा  पुरवठाधारकांकडून पुढ ल 1 वष कालावधीसाठ  व वध वभागांचे मागणीनुसार आव यक छपाई सा ह य 

करारनामा क न छपाई क न घेणेकामी व यासाठ  होणा-या खचाला मा यता देणेत येत आहे.      
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७४५६       वषय मांक – ०९ 

दनांक – १६/०९/२०२०       वभाग – आरो य मु यालय 

सुचक – मा.राज  लांडगे       अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ –  मा.अित. आयु (२) यांचे प  .आमुका/३/का व/२६५/२०२०, द.०३/०९/२०२० 

       वषय – पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये अ ततवात असले या को वड केअर सटर  
              (CCC) खाजगी णालय सटर/एन.जी.ओ./खाजगी सं था यांना खाजगी  
               जागेम ये चाल वणेस देणेबाबत.  

वषय .९ चा वचार द.२३/०९/२०२० चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७४५७       वषय मांक – १० 

दनांक – १६/०९/२०२०       वभाग – भुिम आ ण जंदगी 
सुचक – मा.राज  लांडगे       अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .भू ज/९/का व/२००/२०२०, द.३१/०८/२०२० 

       वषय – मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालय येथे महासंघ मे डकल टोससाठ   
               मुदतवाढ देणेबाबत..  

       वषय .१० चा वचार द.२३/०९/२०२० चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ७४५८       वषय मांक – ११ 
दनांक – १६/०९/२०२०       वभाग – ह े य, आरो य 

सुचक – मा.राज  लांडगे       अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ह े/आ-५/का व/४१५/२०२०, द.०५/०८/२०२० 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह े ीय कायालया या काय े ातील  आरो य वभागाचे 
अंतगत भाग ं  २०,३०,३१ व ३२  भागसाठ   १३२८  सावजिनक शौचालय व मुता-यांची  यां क 
प दतीने (पा याचे उ चदाबाचे सहा याने) व मनु यबळा ारे दैनं दन साफसफाई, देखभाल व करकोळ 
दु ती  करणे या कामासाठा ई टडर ंग प दतीने सेवाशु क रकमेवर (ई-िन वदा नोट स .४/२०१८– १९) 
 िन वदा माग व यात आली होती. याअनुषांगाने मे.शुभम उ ोग यांची (-) ९९.०%कमी सवात  कमी  दराची 
िन वदा ा   झालेली आहे. मे.शुभम उ ोग  यांना पुन:  वचारणा कर यात आली असता यांनी न याने  
(-) १००% कमी दर दलेला आहे. हणजेच िन वदा र कमे या र. .१,८६,००,८१६/- पे ा (-)९.०९% कमी हा 
दर ा  झा याने मे.शुभम उ ोग यांचे कडून िन वदा मंजूर र. . १,६९,०९,८२४/- पयत काम क न घेणे 
कामी  व कमान वेतन दरानुसार वेळोवेळ  कमचा-याचे  वेतनात होणा-या  य  खचास  मा. थायी  
सिमतीचा  ठराव ं .३४३३ द.२३/१०/२०१८ अ वये मा यता घे यात आली आहे. तसेच संबंधीत सं थेबरोबर  

द.२०/११/२०१८ रोजी (१०/१२/२०१८ ते ०९/१२/२०२०) या कालावधी साठ  कारार नामा क न घे यात 
आलेला आहे.  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे काय े ा म ये कोरोना वषाणूचा संसग व सार मोठया 
माणात वाढत असून या माणे  णांची सं या दवस दवस  वाढत आहे.मनपाचे ह े य  कायालयाचे 

काय े ातील भाग .२०,३०,३१ व ३२  म ये  कोरोना वषाणूचा सार रोखणे कर ता यु दपातळ वर 
कामकाज कर यात येत असून को वड केअर  सटर  व अलिगकरण क   ह  िनमाण कर यात आली आहेत. 
तसेच कोरोना वषाणूचा सार रोखणे कर ता व वध उपाययोजना कर यात येत असून  ह े ीय 
कायालयाचे काय े ातील भाग ं .२०,३०,३१ व ३२  मधील मनपाचे  शौचालय /मुता-ंयांची दवासातून 
कमान तीन वेळा तर  यां क प दतीने( पा याचे उ चदाबाचे सहा याने) व मनु यबळा ारे  दैनं दन 
साफसफाई,देखभाल व करकोळ दु ती  होणे आव यक  अस याने. या अनुषांगाने  स थतीत या ठेकेदरा 
कडून िन वदे नुसार  कामकाज चालू आहे. यानुसार मे.शुभम उ ोग यांना उपरो  भागातील शौचालय 
/मुता-ंयांची दैनं दन साफसफाई  दवसातून कमान तीन वेळा  ( हणेजच  १+२ करणे कामी )  काम कर यास 
तयार आहात का ?  याबाबत  प  देवून वचारणा कर यात आली होती. मे.शुभम उ ोग यांनी यांना 
वचारणा के यानुसार सदरचे काम अजून दोन वेळा कर यास तयार अस याचे लेखीप  दले असून सदर 
प ा म ये  मे.शुभम उ ोग यांनी िन वदा मंजूर दर ( कमान वेतन दरानुसार वेळोवेळ  कमचा-याचे  वेतनात 
होणा-या  बदलानुसार)  दराची मागणी केली असून यांनी  नुसार कोरोनाचा वाढत असलेला उ ेक व 
उ दभवलेली आिथक टंचाई आप ी सामा जक भान याचे पं.िच.ंमनपा े ात राहात असलेले उ र दािय व 
वका न  एक वेळ वना मोबदला साफ सफाई  िन वदा कालावधी संपेपयत (०९/१२/२०२० 

i.e.३०/११/२०२०) कर यास तयार अस याचे नमूद केले आहे. हणजेच दवसातून ( सशु क २+ िनशु क 
१= ३) या माणे साफ सफाई कर यास अस याचे नमूद केले  आहे.   स थतीत  उपरो   भाग ं माक 
नुसार  १२७४  शौचालय /मुता-या ं यांची साफ सफाई कर यात येत आहे. याचा तपशील पुढ ल माणे 
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     अ. ं  भाग 
ं माक 

शौचालय सं या मुतार  सं या पाड यात आलेली सं या 
शौचालय    मुतार  

स थतीतील सं या 

१ २० ५२६ ११४ ३० ० ६१० 

२ ३० ५१५ ३८ १२ ० ५४१ 
३ ३१ १७ ०६ ० ० २३ 

४ ३२ ९९ १३ १२ ० १०० 

 एकूण ११५७ १७१ ५४ ० १२७४ 

कमान वेतन दरानुसार वेळोवेळ  कमचा-याचे  वेतनात होणा-या  बदलानुसार वेतन स थतीत १२७४   

सावजिनक शौचालय िसट/मुतार  साफसफाई कर ता येणारा खच खालील माणे(कामगार क याण अिधकार  
यांचे  प  ं .काक/०३/का व/९४/२०२० द.१२/२/२०२०) 

अ.  कालावधी जादा एक वेळ सशु क 

१ ०१/०८/२०२० ते 
३०/११/२०२० 

१२७४X  ६००.७६=७६५३६८                 

७६५३६८  X  ४( म हने) = ३०६१४७२/- 
अ.  कालावधी जादा एक वेळ िनशु क 

१ ०१/०८/२०२० ते 
३०/११/२०२० 

१२७४ X  ६००.७६ = ७६५३६८     ७६५३६८ X ४( म हने) = 
३०६१४७२/- ( होणार  बचत र. ) 

         तर  उपरो  माणे  द.   /०७/२०२० चे मा य तावा नुसार मे.शुभम उ ोग यांना िन वदेचे दरा 
नुसार जादा एक १वेळ शौचालय/मुता-या साफ सफाई सशु कसह येणारा खच र. .३०,६१,४७२/- व कमान 
वेतनदरानुसार वेळोवेळ  कमचा-याचे वेतनात होणा-या य  खचास  यांनी दाख वले या तयार नुसार 
एकवेळ िनशु क  काम कर यास द.०१/०८/२०२०  ते  द.३०/११/२०२० पयत काम क न मा यता देणेत 
येत आहे.      

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

ठराव मांक – ७४५९       वषय मांक – १२ 

दनांक – १६/०९/२०२०       वभाग – आरो य मु यालय 

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

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आमुका/४/का व/३०७/२०२०, द.०४/०९/२०२० 
           मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड शहरा या काय े ाम ये सावजिनक ठकाणी पान, तंबाख,ू गुटखा खाऊन कंवा 
यािशवायह  थुंक यास आरो य वभागामाफत थुंकणा-या नाग रकां व द दंडा मक कारवाई कर यात येते. 
याकामी मा. थायी सिमती सभा ठराव .७२१६ द.१०/०७/२०२० अ वये अशा य ं व द र. .५००/- 

इत या रकमेचा दंड आकारणेस मा यता दे यात आलेली आहे. तथा प, मा. वभागीय आयु , पुणे यांनी 
द.२८/०८/२०२० रोजीचे आदेशा वये कोरोना संसगज य आजाराचा संसग रोख यासाठ  मुखप ट  (मा क) 
न घालता फरणा-या नाग रकांना र. .५००/- तसेच सावजिनक सावजिनक ठकाणी थुंकतांना आढळ यास 
र. .१०००/- इत या रकमेचा दंड आकार याचे िनदश दलेले आहेत. तसेच दंड आकारणीकामी अनुषंिगक 
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अिधिनयमातील तदतुद  आधारे आदेश पा रत कर याचे महापािलकेस सूिचत केलेले आहे. स थतीत 
मनपामाफत मा क प रधान न करणा-या य ं व द र. .५००/- इत या रकमेचा दंड आकार यात येत 
असून पंपर  िचंचवड शहरा या काय े ाम ये सावजिनक ठकाणी थुंक यास र. .५००/- इतक  र कम दंड 

हणून आकार यात येत आहे. यामुळे मा. वभागीय आयु  यांचेमाफत िनगत केले या आदेशानुसार 
सावजिनक ठकाणी थुंक यापोट  आकार यात येणार  दंडाची र कम र. .१०००/- इतक  वाढ वणे आव यक 
आहे.  शहराम ये वाढता को वड–१९ चा ादुभाव ल ात घेता नाग रकांम ये सावजिनक ठकाणी थुंक यास 
ितबंध करणेकामी सावजिनक प रसराम ये थुंकणा-या य ं व द र. .१०००/- इत या रकमेचा दंड 

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

---------- 
ठराव मांक – ७४६०       वषय मांक – १३ 

दनांक – १६/०९/२०२०       वभाग – वाय.सी.एम.एच. 
सुचक – मा.िशतल िशंदे       अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे 

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/६/का व/५३८/२०२०, द.०३/०९/२०२० 
           मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

        “पी.जी.वायसीएमएच पीसीएमसी मानधनावर ल अ यापक व कमचार  मानधन/वेतन” या 
लेखाशीषावर र. .३,००,००,०००/- तरतुद केली होती. तसेच सदर “पी.जी.वायसीएमएच पीसीएमसी 
मानधनावर ल अ यापक व कमचार  मानधन/वेतन” या लेखा िशषातुन आजपयत र. .२,९०,३३,४४३/- 
इतका खच झालेला असून र. .९,६६,५५७/- इतक  िश लक आहे. सदरची र कम पी.जी.आय. अ यापक व 
कमचार  यांचे मािसक मानधन बल अदा करणेकामी अपुर  पडणार आहे. माहे ऑग ट ते फे ुवार -२०२० चे 

वेतनाकर ता अंदाजे र. .५,००,००,०००/- ची आव यकता असून र. .९,६६,५५७/- इतक  खच झालेली आहे. 
वाय.सी.एम.एच. कड ल “वाय.सी.एम.एच. मधील थायी अ थापना” लेखाशीषावर र. .७०,००,००,०००/- 
इतक  तरतुद केलेली आहे. आजअखेर सदर लेखाशीषावर र. .१४,९८,५७,५२९/- इतक  खच झालेली आहे. 
व र. .५५,०१,४२,४७१/- इतक  तरतुद िश लक आहे. तर  िश लक र कमेतुन वाय.सी.एम.एच. कड ल 
“पी.जी.वायसीएमएच पीसीएमसी मानधनावर ल अ यापक व कमचार  मानधन/वेतन” या लेखाशीषामधील 
वेतन बले अदा करणेकामी अंदाजे र. .५,००,००,०००/- इतक  तरतुद “ थायी अ थापना” या लेखाशीषातुन 
वग करणे श य आहे. वग करणाचा तपशील खालील माणे. 

लेखािशष 
सन २०२०-२१ 

क रता एकुण तरतुद 
वाढ घट 

वाढ घट क न 
होणार  एकुण 
तरतुद र. . 

थायी आ थापना ७०,००,००,०००/-   ५,००,००,०००/- ६५,००,००,०००/- 
पी.जी.वायसीएमएच पीसीएमसी मानधनावर ल 
अ यापक व कमचार  मानधन/वेतन 

३,००,००,०००/- ५,००,००,०००/-   ८,००,००,०००/- 

  एकुण ५,००,००,०००/- ५,००,००,०००/-   
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       तर  यशवंतराव च हाण मृित णालयाचे सन २०२०-२१ चे अंदाजप कातील “ थायी आ थापना” 

या लेखाशीषावर ल र. .५,००,००,०००/- “पी.जी.वायसीएमएच पीसीएमसी मानधनावर ल अ यापक व 
कमचार  मानधन/वेतन” या लेखाशीषावर महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०३ अनुसुची ड 
मधील करण ्    ७ तरतुद २(१) अ वये वग करणेस मा यता देणेत येत आहे.      

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

ठराव मांक – ७४६१       वषय मांक – १४ 

दनांक – १६/०९/२०२०       वभाग – थाप य ह मु यालय 

सुचक – मा.िशतल िशंदे       अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ –  मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/ह-मु य/२९४/२०२०, द.०७/०९/२०२० 
       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर   िचंचवड महानगरपािलके या थाप य ह मु यालयाकड ल सोबत जोडले या प  अ (1 ते 1) 

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 – ७४६२       वषय मांक – १५ 

दनांक – १६/०९/२०२०       वभाग – व ुत मु यालय 

सुचक – मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ –  मा.अित.आयु (३) यांचे प  . वमुका/४/का व/३२१/२०२०, द.०८/०९/२०२० 
       मा.अित.आयु (३) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .08-02/2020-2021 अ वये पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका ह े ीय काय े ातील व वध ठकाणी को वड-१९ आप ी यव थापन (CCC) क रता काश 

यव था, जिन संच, सी.सी.ट ह , व अ य व ुत वषयक कामे करणेकामी मे. रयल इले क स  िन वदा 
र. .29,03,631/- (अ र  र. . एकोणतीस लाख तीन हजार सहाशे एकतीस फ ) पे ा -17.10% 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 – ७४६३       वषय मांक – १६ 

दनांक – १६/०९/२०२०       वभाग – ब े य, आरो य  

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

संदभ –  मा. े य अिधकार  यांचे प  .ब ेआ/५/का व/३२९/२०२०, द.०९/०९/२०२० 
       मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
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       ब े ीय कायालयाअंतगत औ णीक धुर करणासाठ  र ा टे पो भा याने घेणेसाठ चे मे.मिनष 

असोिसएटस यांचे कामाची मुदत द.31/08/2020 रोजी संपलेने कामास द.01/09/2020 ते द.30/11/2020 पयत ३ 

मह ने मुदतवाढ देणेसाठ  र. .2,25,990/- (अ र  र. .दोन लाख पंचवीस हजार नऊशे न वद फ ) अपे ीत खचास 

व मुदतवाढ स मा यता देणेत येत आहे.      
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७४६४       वषय मांक – १७ 

दनांक – १६/०९/२०२०       वभाग – थाप य EWS/BSUP  

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

संदभ –  मा.महापािलका आयु   यांचे प  . था/िन/ EWS/१८७/२०२०, द.१०/०९/२०२० 
       मा.महापािलका आयु   यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .11/01/202020-2021 अ वये शहर झोपडप ट  पुनवसन 

अंतगत िमिलंदनगर येथील क पामधील (A2, A3) इमारतीचे थाप य, व ुत, पाणीपुरवठा, जलिनःसारण 

वषयक दु तीची कामे करणेकामी मे.राहूल क शन िन.र. .3,33,97,605/- (अ र  र. .तीन कोट  तेह ीस 

लाख स या नव हजार सहाशे पाच फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .3,33,45,705/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3,33,45,705/- पे ा 32.01% 

कमी हणजेच र. .2,26,71,745/- + रॉय ट  चाजस र. .15,012/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .51,900/- = एकुण 

र. .2,27,38,657/- 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 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 यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.      
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७४६५       वषय मांक – १८ 

दनांक – १६/०९/२०२०       वभाग – सुर ा  

सुचक – मा.राज  लांडगे       अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ –  मा.महापािलका आयु   यांचे प  .सु व/३/का व/४१९/२०२०, द.१०/०९/२०२० 
       मा.महापािलका आयु   यांची िशफारस वचारात घेवून –  

       सुर ा वभागाकड ल ई िन वदा सुचना .३/२०१६-१७ अ वये मे.सैिनक इंटेिलज स अँ ड िस युर ट  

स ह सेस ा.िल. यांचे मनपा काय े ातील मनपाचे शाळांचे सुर ेकामी ३१६ रखवालदार मदतनीसां या 
कामकाजाचा कालावधी दनांक १५/०८/२०२० रोजी समा  होणार आहे. सदर सं थेचे कामकाज करारना यातील अट  

शत नुसार सु  आहे. तसेच सुर ा वभागाकडून ई िन वदा नोट स मांक २/२०१९-२० 

https://mahatenders.gov.inया संकेत थळावर िस द कर यात आलेली आहे. नवीन िन वदेचे कामकाज चालू आहे. 

पा  िन वदाधारकास कामकाज आदेश िनगत होईपयत िन वदे या कामकाजास २ ते ३ म ह याचा कालावधी 
लाग याची श यता नाकारता येत नाह . तसेच ई िन वदा सुचना .३/२०१६-१७  या िन वदे या कामकाजाची मुदत 
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दनांक १५/०८/२०२० रोजी संपु ात येत अस याने व नवीन िन वदा यासाठ  लागणारा वेळ तसेच 

स थतीम ये कोरोना  वषाण ू (को वड-१९) चा ादुभाव पाहतात व सुर ेचे कामकाज अितमह वाचे अस याने 

सदर कामकाजास पुढ ल अड च म हने कालावधी क रता मुदतवाढ देणे आव यक आहे. यानुसार सदर कामकाजास 

१६/०८/२०२० ते ३१/१०/२०२० (अड च म हने) या कालावधीकर ता कंवा िन वदा क या पुण होऊन िन वदाधारकास 

आदेश देईपयत यापैक  जे आधी घडले या माणे मुदतवाढ देणे आव यक आहे. तथापी मा. थायी सिमती यांचे 

मा यतेने न वन करारनामा करणेत येऊन यानुसार कामाची न याने अनामत र कम घेणेत येऊन पुढ ल आदेश 

िनगत होईपयत मुदतवाढ देणे व कामगार क याण अिधकार  यांचे कड ल पञ .काक/३/का व/९६/२०२० दनांक 

१३/०२/२०२० अ वये न वन कमान वेतन दरानुसार अकुशल कामगारांचे मुळ वेतन र. .११,५००/- व महागाई भ ा 
र. .५२५०/-  तावात नमुद के या माणे कमान वेतन अदा करणेस व या पुढे जानेवार   व जुलैम ये होणा-या 
कमान वेतन वाढ स कामगार क याण वभागाने कळ व या माणे  य  या तारखेपासून दरवाढ लाग ूकरणेस, 

कामकाजाचे आदेश देणेबाबत व यापोट  येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत मा.आयु  यांची मागणी 
असती तर , तुत कामास द.१६/०८/२०२० पासून सहा म हने कंवा न वन िन वदा या अंतीम होवून 
कामाचे आदेश देणे यापैक  आधी घडेल या कालावधीसाठ  मुदतवाढ दे यास व याकामी येणा-या खचास 
मा यता देणेत येत आहे.      

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

ठराव मांक – ७४६६       वषय मांक – १९ 

दनांक – १६/०९/२०२०       वभाग – सुर ा  

सुचक – मा.राज  लांडगे       अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ –  मा.महापािलका आयु   यांचे प  .सु व/३/का व/४१८/२०२०, द.१०/०९/२०२० 
       मा.महापािलका आयु   यांची िशफारस वचारात घेवून –  

       सुर ा वभागाकड ल ई िन वदा सुचना .२/२०१६-१७ अ वये मे.नॅशनल िस युर ट  स ह सेस यांचे 

मनपाचे िमळकतींचे सुर ेकामी ८८२ रखवालदार मदतनीसां या कामकाजाचा कालावधी दनांक १५/०८/२०२० रोजी 
समा  होणार आहे. सदर सं थेचे कामकाज करारना यातील अट  शत नुसार सु  आहे. तसेच सुर ा वभागाकडून ई 

िन वदा नोट स मांक २/२०१९-२० https://mahatenders.gov.inया संकेत थळावर िस द कर यात आलेली आहे. 

नवीन िन वदेचे कामकाज चालू आहे. पा  िन वदाधारकास कामकाज आदेश िनगत होईपयत िन वदे या 
कामकाजास २ ते ३ म ह याचा कालावधी लाग याची श यता नाकारता येत नाह . तसेच ई िन वदा सुचना 

.२/२०१६-१७  या िन वदे या कामकाजाची मुदत दनांक १५/०८/२०२० रोजी संपु ात येत अस याने व नवीन 

िन वदा यासाठ  लागणारा वेळ तसेच स थतीम ये कोरोना  वषाण ू (को वड-१९) चा ादुभाव पाहतात व 

सुर ेचे कामकाज अितमह वाचे अस याने सदर कामकाजास पुढ ल अड च म हने कालावधी क रता मुदतवाढ देणे. 

यानुसार सदर कामकाजास १६/०८/२०२० ते ३१/१०/२०२० (अड च म हने) या कालावधीकर ता कंवा िन वदा क या 
पुण होऊन िन वदाधारकास आदेश देईपयत यापैक  जे आधी घडले या माणे मुदतवाढ देणे आव यक आहे. तथापी 
मा. थायी सिमती यांचे मा यतेने न वन करारनामा करणेत येऊन यानुसार कामाची न याने अनामत र कम 

घेणेत येऊन पुढ ल आदेश िनगत होईपयत मुदतवाढ देणे व कामगार क याण अिधकार  यांचे कड ल पञ 

.काक/३/का व/९६/२०२० दनांक १३/०२/२०२० अ वये न वन कमान वेतन दरानुसार अकुशल कामगारांचे मुळ 
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वेतन र. .११,५००/- व महागाई भ ा र. .५२५०/-  तावात नमुद के या माणे कमान वेतन अदा करणेस व या 
पुढे जानेवार   व जुलैम ये होणा-या कमान वेतन वाढ स कामगार क याण वभागाने कळ व या माणे  य  

या तारखेपासून दरवाढ लाग ूकरणेस, कामकाजाचे आदेश देणेबाबत व यापोट  येणा-या य  खचास मा यता 
देणेबाबत मा.आयु  यांची मागणी असली तर , तुत कामास द.१६/०८/२०२० पासून सहा म हने कंवा 
न वन िन वदा या अंितम होवून कामाचे आदेश देणे यापैक  आधी घडेल या कालावधीसाठ  मुदतवाढ 
देणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ७४६७       वषय मांक – २० 

दनांक – १६/०९/२०२०       वभाग – सुर ा  

सुचक – मा.राज  लांडगे       अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .सु व/३/का व/४१७/२०२०, द.११/०९/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेवून –  

       सुर ा वभागाकड ल ई िन वदा सुचना .१/२०१६-१७ अ वये मे. टल इं ट ेटेड स ह सेस ा.िल.यांचे 

ठेकेदार  प दतीने मनपा काय े ात ॅफ क पोिलसांचे मदतीसाठ  १५० ॅ फक वाडन मदतणीस पुर व याचे 

कामकाजाचा कालावधी दनांक १५/०८/२०२० रोजी समा  होणार आहे. सदर सं थेचे कामकाज करारना यातील 

अट  शत नुसार सु  आहे. तसेच सुर ा वभागाकडून ई िन वदा नोट स मांक १/२०१९-२० 

https://mahatenders.gov.inया संकेत थळावर िस द कर यात असून नवीन िन वदेचे कामकाज चालू आहे. पा  

िन वदाधारकास कामकाज आदेश िनगत होईपयत िन वदे या कामकाजास २ ते ३ म ह याचा कालावधी लाग याची 
श यता नाकारता येत नाह . तसेच ई िन वदा सुचना .१/२०१६-१७ या िन वदे या कामकाजाची मुदत दनांक 

१५/०८/२०२० रोजी संपु ात येत अस याने व नवीन िन वदा यासाठ  लागणारा वेळ तसेच स थतीम ये 

कोरोना  वषाण ू (को वड-१९) चा ादुभाव पाहतात व सुर ेचे कामकाज अितमह वाचे अस याने सदर कामकाजास 

पुढ ल दोन म हने कालावधी क रता मुदतवाढ देणे आव यक आहे. यानुसार सदर कामकाजास १६/०८/२०२० ते 

३१/१०/२०२० (अड च म हने) या कालावधीकर ता कंवा िन वदा क या पुण होऊन िन वदाधारकास आदेश देईपयत 

यापैक  जे आधी घडले या माणे मुदतवाढ देणे आव यक आहे. तथापी मा. थायी सिमती यांचे मा यतेने न वन 

करारनामा करणेत येऊन यानुसार कामाची न याने अनामत र कम घेणेत येऊन पुढ ल आदेश िनगत होईपयत 

मुदतवाढ देणे व कामगार क याण अिधकार  यांचे कड ल पञ .काक/३/का व/९६/२०२० दनांक १३/०२/२०२० 

अ वये न वन कमान वेतन दरानुसार अकुशल कामगारांचे मुळ वेतन र. .११,५००/- व महागाई भ ा र. .५२५०/- 

तावात नमुद के या माणे तसेच या पुढे जानेवार   व जुलैम ये होणा-या कमान वेतन वाढ स कामगार क याण 

वभागाने कळ व या माणे  य  या तारखेपासून दरवाढ लाग ू करणेस, कामकाजाचे आदेश देणेबाबत व 

यापोट  येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत मा.आयु  यांची मागणी असली तर , तुत कामास 
द.१६/०८/२०२० पासून सहा म हने कंवा न वन िन वदा या अंितम होवून कामाचे आदेश देणे यापैक  
आधी घडेल या कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७४६८       वषय मांक – २१ 
दनांक – १६/०९/२०२०       वभाग – पाणीपुरवठा  

सुचक – मा.राज  लांडगे       अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ –  मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  .पापु/८/का व/५४९/२०२०, द.११/०९/२०२० 
       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल तावा सोबत या प  “अ” (०१ ते  ०३) मधील िन वदा कामांचे 

अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट शत  माणे तसेच भाववाढ कलमानुसार भाववाढ देय अस यास 

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 रा हल या अट स अिधन राहून ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न 

कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ७४६९       वषय मांक – २२ 

दनांक – १६/०९/२०२०       वभाग – थाप य मु यालय 

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

संदभ –  मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/श.अ./का व/२१४/२०२०, द.११/०९/२०२० 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       थाप य मु यालयामाफत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत कर यात येणारे इमारत बांधकाम, 

लँड के पंग, इंटे रअर डझायिनंग व इतर वकास क पा या कामाक रता िन.नो. .२४/१/२०१७-१८ अ वये 

Expression of Interest ची िन वदा िस द करणेत आली होती. यास अनुस न ट पा-१ म ये एकुण ३७ व ट पा-२ 

म ये एकुण १० इ छुक स लागारांना सहभागी क न घेणेत आलेले आहे. ट पा-३ म ये वा तु वशारद मे.अॅ चुअल 

आ कटे चर यांचे कामाचे वगवार  माणे प  – अ (इमारत बांधकाम वषयक कामे) ेणी III व प  – ब 

(लँड केपींग वषयक कामे) ेणी III, तसेच प  – क (इंटे रअर डझायिनंग वषयक कामे) ेणी III, या माणे 

प -अ, ब व क तयार करणेत आले आहे. ट पा-३ मधील प –अ, ब व क या माणे वा तु वशारद मे.अॅ चुअल 

आ कटे चर यांना पॅनेलवर घेणेसाठ  मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ७४७०       वषय मांक – २३ 

दनांक – १६/०९/२०२०       वभाग – आकाशिच ह परवाना 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ –  मा.सहा.आयु (परवाना) यांचे प  .आप/६/का व/३८४/२०२०, द.११/०९/२०२० 
       मा.सहा.आयु (परवाना) यांनी िशफारस केले माणे –  

       आकाशिच ह परवाना वभागातील  सहा यक आयु   यांचे वाहन .MH-14 AE  -  8177   (अँ बेिसडर)  

या वाहनाचे टायरटयुब खराब झालेने नवीन टायरटयुब खरेद  करणेकामी मे.दशन टायस िचंचवड., पुणे यांचेकडून 
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थेट प दतीने करारनामा न करता खरेद  केलेले आहेत. याकामी आले या य  खच र. .१९,३२५/- (अ र  

र. .एकोणवीस हजार तीनशे पंचवीस फ ) यास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७४७१       वषय मांक – २४ 

दनांक – १६/०९/२०२०       वभाग – व ुत यां क  

सुचक – मा.िशतल िशंदे       अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ –  मा.सह शहर अिभयंता( व/यां) यांचे प  .म.ुपु.र/ व/िचं/१५१/२०२०, द.०८/०९/२०२० 
       मा.सह शहर अिभयंता( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड मनपाचे मुंबई-पुणे र ता वभाग अंतगत मयुर हॉटेल, िचंचवड पर सरातील 
टलाईटसाठ  वीजपुरवठा िमळ याकर ता म.रा. व. व.कं.िल.यांस मागणी केले असता यांचेकडुन खालील 

माणे कोटेशन ा  झाले आहे. 
 

अ. . वीजबीलाचे ठकाण ाहक . फाम कोटेशन .व द. िन वळ देय र कम 

1 मनपा ट लाईट मयुर हॉटेल िचंचवड म.ुप.ुरोड. 170104876261 27153578 द.29/7/2020 21081/- 

एकुण र. . 21081/- 

           
       सबब मुंबई-पुणे र यावर ल मयुर हॉटेल, िचंचवड येथील टलाईट कर ता वीजमीटर ारे 
वीजपुरवठा करणेकामी म.रा. व. व.कं.िल.यांस यांस एकुण र. .21,081/- (अ र  र. . एकवीस हजार 
ए याऐंशी पये फ ) तातड ने भरणेकामी मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७४७२       वषय मांक – २५ 

दनांक – १६/०९/२०२०       वभाग – वाय.सी.एम.एच. 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे      अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे 

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/७/का व/१४५५/२०२०, द.०९/०९/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयात को वड-१९ चे कामकाजाकर ता न याने एचड य ु व 

आयसीयु वभाग सु  करणेत येणार अस याने  याकर ता दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या व पात ५६ 

वै कय अिधकार  आय.सी.यु ् व १० किन  िनवासी  दंतरोग पदे सहा म हने कालावधीकर ता भरणेकामी 
वतमानप ात व मनपा वेबसाईटवर जा हरात िस द क न ा  उमेदवारांमधून उमेदवारांची गुणाणु मे व 

आर णानुसार िनवड  करणेत आलेली आहे.  िनवड झाले या ५६  वैि कय अिधकार  आयसीयु व १० किन  िनवासी 
दंतरोग असे एकूण ६६ उमेदवारांना दले या िनयु स मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७४७३       वषय मांक – २६ 

दनांक – १६/०९/२०२०       वभाग – वाय.सी.एम.एच. 
सुचक – मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे 

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/७/का व/१४२५/२०२०, द.०४/०९/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या व पात  

टाफनस, लॅड बॅक टे निशयन, लॅड बॅक कौ सीलर, एम.एस.ड य,ु डायलेिसस टे निशयन, डाटाएं  ऑपरेटर, 

फामािस ट, ए स-रे टे निशयन, लॅब टे निशयन, पु षक  मदतनीस व ीक  मदतनीस  ह  पदे सहा म हने 

कालावधीकर ता भरणेकामी वतमानप ात व मनपा वेबसाईटवर जा हरात  कटन .१५२/२०१९ िस द क न ा  

उमेदवारां या लेखी प र ा घेऊन यामधुन गुणव ा व आर णानुसार िनवड झाले या तसेच को वड कामकाजासाठ  

न याने मंजुर  केले या वाढ व उमेदवारांची िनयु  करणेत आलेली आहे. परंतु िनयु  आदेशातील व हत मुदतीत 

ज ून झालेले व ज ूहोऊन म येच सेवा सोडून गेले या उमेदवारां या र  जागी   माहे  २१ ऑग ट  २०२० अखेर 

Walk In Interview  दारे िनवड झाले या  फामािस ट-१, लॅब टे निशयन-२ व २१ टाफनस असे एकूण-२४ 

उमेदवारांची िनवडयाद  सोबतचे प  अ म ये सादर केली आहे यास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७४७४       वषय मांक – २७ 

दनांक – १६/०९/२०२०       वभाग – वाय.सी.एम.एच. 
सुचक – मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/७/का व/१४५३/२०२०, द.०९/०९/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता अ थायी व पातील व र  िनवासी, किन  िनवासी 
 व वै कय अिधकार   सी.एम.ओ डॉ टरां या र  पदांकर ता  द.०५/०८/२०२० ते द.०३/०९/२०२० अखेर Walk In 

Interview  कर ता उप थीत उमेदवारांमधुन  व र  िनवासी -५, किन  िनवासी-१ व सी.एम.ओ-१  उमेदवारांची  
िनवड करणेस िशफारस केलेली आहे. यानुसार  सोबतचे प  अ म ये नमुद केले या व र  िनवासी-५, किन  

िनवासी-१ व सी.एम.ओ-१ उमेदवारांची दरमहा एक त मानधनावर देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७४७५       वषय मांक – २८ 

दनांक – १६/०९/२०२०       वभाग – पाणीपुरवठा मु यालय 

सुचक – मा.अिभषेक बारणे      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/मु य/१०९/२०२०, द.११/०९/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पवना धरणापासून से. .२३ जलशु द करण क  िनगड  पयत पाणी आणणेसाठ  थेट पाईपलाईन 
टाकणेकामी १८०० िम.मी. यासा या दोन समांतर पाईपलाईन व हेडव स आद  कामे करणेकामी मे.एनसीसी-
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एसएमसी-इंद(ूजे ह ) यांना क पाचे काम द.३०/०४/२००८ रोजी या आदेशा वये दे यात आले होते. सदर 

क पासाठ  ोजे ट मॅनेजमट क सलट ट हणून मे.युिनट  क सलट ट ा. िल. (न वन नाव मे.युिनट  आय ई 

व ड ा. िल.) हे आहेत. कामाची मूळ मुदत २४ म हने हणजेच द.२९/०४/२०१० पयत होती.या कामांतगत 

ठेकेदारामाफत एकूण ६९.६९ क.मी.पैक  ३४.७१ क.मी.लांबीचे पाईप पुर व यात आले आहेत.म.न.पा.ह त ६.४ 

क.मी.पैक  ४.४ क.मी. अंतराम ये ८.८ क.मी. लांबी या १८०० िम. मी. यासा या दोन समांतर जलवा ह या 
टाक यात आले या आहेत. द.०९/०८/२०११ रोजी झाले या आंदोलन संगी झाले या गोळ बारानंतर कायदा व 

सु यव थे या कारणा तव काम बंद करणेची वनंती मा. ज हादंडािधकार  यांनी केली. यानंतर या तारखेपासून 

काम बंद आहे. स थतीत काम बंद असलेने द. २५/०३/२०१९ रोजी ठेकेदाराने Termination notice दली. यानंतर 

थेट पाईपलाईन टाकणे या कामास द.३१/१२/२०१९ पयत मुदतवाढ देणेत आली. सदर कामाबाबत भारतीय कसान 

संघटना व इतर ाम थ यांनी मा.उ च यायालय मुंबई येथे यािचका दाखल केली होती.परंतु सदर यािचका मा.उ च 

यायालय मुंबई यांनी द.१९/१०/२०१० रोजी फेटाळलेली आहे.परंतु या नंतरह  व वध संघटना व थािनक नाग रक 

यांनी सदरचे काम करणेबाबत वरोध दश वला तसेच द.०९/०८/२०११ रोजी मुंबई- पुणे ुतगती मागावर बउर येथे या 
क प वरोधात झाले या रा ता रोको या आंदोलन संगी पोलीस गोळ बारात  ३ शेतक यांचा दुदवी मृ य ू

झा याने द.१०/०८/२०११ पासून मा. ज हा दंडािधकार  पुणे यांचे आदेशानुसार ज ाची कायदा व सु यव था 
प र थती अबािधत ठेव यासाठ  सदरचे काम बंद कर यात आले .या पा भूमीवर महारा  जलसंप ी िनयमन 

ािधकरण (MWRRA)चा िनकाल लाग यानंतर पुढ ल िनणय घे यात येईल असे त कालीन मा.मु यमं ी ,महारा  

रा य यांनी सांिगतले . द.१५/०८/२०११ रोजी स कट हाउस पुणे येथे सदरचे काम सन २०११ म ये पवना गोळ बार 

झा यापासून बंद आहे.सदरचे काम चालू करणेबाबतचा िनणय मा.मु यमं ी, महारा  रा य यांचेकडून अ ाप 

लं बत आहे. दर यान मनपातफ शासनाकडे काम पुनच: चालू करणेबाबत पाठपुरावा सु  आहे. याबाबत शासन 

तरावर सकारा मक हालचाली सु  आहेत. शासन तरावर सकारा मक हालचाली सु  अस यामुळे पाणीपुरवठा 
वभागाने संबंिधत ठेकेदार मे.एनसीसी-एमसीसी-इंद(ूजे ह ) यांना द.२४/०२/२०२० या प ा वये काम पुनच: चालू 
करणेबाबत वचारणा केली असता ठेकेदाराने द.२५/०४/२०२० रोजी या प ा वये सदर काम पुन ः चालू करणेस 

काह  अट  व शत सह सकारा मक ितसाद दलेला आहे.  याअनुषंगाने द.११/०८/२०२० रोजी मा. आयु  पं.िच. 

मनपा यां या दालनात यां या अ य तेखाली वषयां कत पवना थेट पाईपलाईन क पाचे काम पुन ः चालू 
करणेकामी बैठक झाली. सदर बैठक स मा. आमदार (भोसर ), ठेकेदाराचे ितिनधी व युिनट  क सलट ट ा. िल. 

(न वन नाव मे. युिनट  आय ई व ड ा. िल.) चे ी.महेश पाठक, ी.महेशदादा लांडगे, ी.सुहास मेहता हजर होते. या 
बैठक त पवना थेट पाईपलाईन क पाचे काम सु  करणेबाबत सकारा मक चचा झाली. सदर बैठक चा सभावृ ांत 

अवलोकनाथ सोबत सादर करणेत येत आहे.  पवना पाईपलाईनचे काम पुन ः सु  करावयाचे झा यास स थती 
वचारात घेऊन िनयोजन करणे गरजेचे आहे. या कामी खालील माणे कायवाह  करणे आव यक आहे. 

१.     पुरवठा केले या पाईपची गुणव ा तपासणे. 
२.     पुरवठा केले पं स, हॉ व इ. सा ह याची गुणव ा तपासणी. 
३.     यापुव  टाकले या पाईपची स थती व गुणव ा तपासणी. 
४.      पवना धरण ते से. .२३ अलायमटनुसार Drone Survey क न स थती व 

आव यक न याने करावयाची कामे, अडचणी याबाबत स व तर ताव व Report 

सादर करणे. 
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५.     सदरचे कामाचा क प अहवाल, अंदाजप के तयार करणे. 

     सदरचे काम पुन ः सु  करावयाचे झा यास मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. 
यामुळे वर ल बाबींचा तां क अहवाल तयार करणे गरजेचे आहे. पवना धरणापासून टाकावयाची 

पाईपलाईन या कामाची यापुव  केले या कामाचे सव ण, अंदाजप क हे मे. युिनट  क सलट ट ा. िल. 
 यांनी JnNURM अंतगत केले होते. स थतीत खालील बाबींचा वचार करता संपुण कामाचे न याने 
िनयोजन करणे गरजेचे आहे. नवीन क प अहवाल करणेची कायवाह  याच स लागाराकडून नवीन 
शासक य दराने करणेबाबत मा.आयु  यांनी सुचना दले या आहेत. काम पुन  सु  करावयाचे झालेस 
स लागाराची पु हा नेमणूक करणे आव यक अस याची कारणे पुढ ल माणे आहेत. 

१) मनपाकडे मनु यबळ  कमी आहे.  यामुळे सदर क पाक रता सा य याने देखरेख 
करणेसाठ  टाफ लागणार आहे. 
२) यापूव चे काम/िन वदा ह १३ वषापूव  काढणेत आले होती.  सदर दराने काम करणे 
यो य होणार नाह . 
३) यापूव  केलेले कामाचे र. .७५ कोट चे बले व लेम दले खेर ज काम करणे श य 
होणार नाह , असे ठेकेदार यांनी कळ वले आहे. सदर लेम अ यास क न यो य तेच 
देयके देणेकामी  स लागार आव यकआहे. 
४)पवना धरणापासून काम करतांना स प र थतीचा  आढावा घेऊन काम करणे आव यक 
आहे. याम ये  अित मणे, भूसंपादन, alignment, महामाग ािधकरण अथवा MSRDC 

कडून परवान या घेणे,पाठपुरावा करणे आव यक आहे. 
५) ोन ारे सतत सव करावे लागणार आहेत. 
६) सदर क पकर ता  र. ५०० कोट  पे ा जादा  खच होऊ शकतो. 
७) सदर क पाचे न याने अंदाजप क क न उव रत कामे करणे या बाबीचा समावेश करणे. 
८) ठेकेदाराचे कामावर गुणिनयं ण ठेवणे व यांचे बलांची अदायगी करणे. 
९) शासक य व खाजगी प यवहार करणे, रेकॉड अ ावत ठेवणे, ेझटेशन देणे. 
१०) यापूव  जमा  केलेले पाईप व इतर सा ह य यांची गुणव ा तपासणे व वापर करणे 
अथवा नाकारणे. 
११) मनपास कामा बाबत सव बाबीचा तां क स ला देणे व मा यता घेणे. 
१२) जागा भूसंपादना बाबत इतर खा यांशी सुसंवाद व पाठ पुरावा करणे. 
१३) काम न याने सु  करणेस मा.मु यमं ी महोदय यांची परवानगी आव यक आहे. 
याक रता पूव तयार  करणे व आव यकते नुसार ेझटेशन देणे. 

      यापुव  सदर स लागार यांनी Pre-tender चे काम JnNURM अंतगत केले होते व यापोट  १.५% 
दराने र कम .४.९० कोट  इतक  फ  अदायगी करणेत आलेली होती व Post Tender कर ता ०.८५% 
दराने र कम .२.५७कोट  असे एकूण र कम .७.४७ कोट  आतापयत अदायगी केलेली आहे.मा  
आले या प र थतीनु प सदर काम समा  घो षत क न न याने िनयोजन करणेकामी पुन ः 
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स लागाराची नेमणूक करणेबाबत मा.आयु  यांचे िनदश आहेत. यामुळे सदर कामाची अंमलबजवणी 
करणेस मनपाकडे मनु यबळ अपुरे अस यामुळे मा.आयु  यांनी सदर काम स लागार नेमून िन वदापुव 
व िन वदा प ात बाबींकर ता शासक य दराने फ  अदा करणेचा ताव सादर करणेबाबत सुचना दले या 
आहेत. या अनुषंगाने पवना थेट पाईपलाईन क पाचे स लागार मे.युिनट  क सलट ट ा.िल. (न वन 
नाव मे.युिनट  आय ई व ड ा. िल.)  याना नेमून  िन वदापुव ( क प अहवाल तयार करणे)   व िन वदा 
प ात बाबींकर ता शासक य दराने फ  अदा करणे असा ताव आहे. मा.महारा  शासन नगर वकास 
वभाग यांचेकड ल शासन िनणय .संक ण-२०११/ . .५४/नवी-१६, मं ालय मुंबई– ३२, 

द.०४/०६/२०१८ व द.१७/१२/२०१८ अ वये स व तर क प अहवाल तयार करणे, क प यव थापन 
स लागार शु क व यां या दानाबाबत मागदशक सूचना वह त करणेत आले या आहेत. स व तर 
क प अहवाल तयार करणे व क प यव थापन स लागार शु क दान करणेबाबतचे ट पे खालील 
माणे वह त कर यात आलेले आहेत. 

प  अ 

अ.  क पा या/कामा या गतीचा ट पा 
नागर  थिनक वरा य सं थेने क प 

यव थापन स लागार शु काचे दानाचे माण 
( क प कंमती या माणात) 

  इतर सव कामांसाठ  

१ क पाचे शासक य मा यतेचे आदेश िनगिमत 
झा यानंतर 

०.५०% (ड पीआर ०.३३%+ . मा व िन वदा 
कायवाह  पूण करणे – ०.१७%) 

२ िन वदा प यात  पातील कामाचे कायादेश द यानंतर ०.१६ 

३ क पाचे २५ ट के काम पुण झा यानंतर ०.२७ 

४ क पाचे ५० ट के काम पुण झा यानंतर ०.२७ 

५ क पाचे ७५ ट के काम पुण झा यानंतर ०.४० 

६ क पाचे १०० ट के काम पुण झा यानंतर ०.४० 

एकुण २.००% 

 
याअनुषंगाने पंपर  िचंचवड मनपासाठ  पवना धरणापासून जलशु करण क ापयतचा थेट पाईपलाईन 

टाकणेचा सुधार त क प अहवाल (DPR)तयार करणेसाठ  खालील ट पे िनहाय फ  अदायगी राह ल. 
१.  क प अहवाल तयार  क न  मा.महापािलका सभेची मा यता िमळालेनंतर  ०.३३%  

२.  िन वदा कायवाह  पूण करणे   ०.१७% 

           नवींन शासन िनणयानुसार  अशा त-हेने स लागार शु क अदा करणे अिभ ेत आहे.  मा  

क प अहवाल तयार करणेसाठ  कोणतेह  प र थतीत ०.५०%/ ०.३३% पे ा जा त शु क 
अनु ेय/ दान करणेत येवू नये, असे उपरो  नमूद कले या शासन िनणयात नमूद कलेले आहे. सदरचे  
स लागार हे पंपर  िचंचवड मनपा या पवना थेट पाईपलाईन क पावर क प यव थापन स लागार 
हणून सन २००८ पासून कायरत आहेत. याअनुषंगाने  स लागार मे.युिनट  क सल ट ा. िल. 

(न वन नाव मे.युिनट  आय ई व ड ा. िल.) यांचेकडून पवना धरणापासून से. .२३ जलशु द करण 
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क ापयत ता वत पवना पाईपलाईन या पाणीपुरवठा वषयक कामाचा  सुधार त स व तर क प 
अहवाल तयार करणे सोईचे आहे. मा.सह  शहर अिभयंता यांचे अिधप याखाली मे.युिनट  क सल ट 
ा.िल. (न वन नाव मे.युिनट  आय ई व ड ा. िल.) यांनी पवना धरणापासून से टर .२३ 

जलशु करण के  िनगड  पयत पाणी आणणेसाठ  थेट  पाईपलाईन टाकणे या कामाचा क प अहवाल 
(सुधार त  ड पीआर) तयार करणे अंतगत खालील कामांचा समावेश असेल. 

१.   Express Way लगत जवळपास ५०% पाईपलाईनचा भाग आहे. याचे पुनिनयोजन 
होणे गरजेचे आहे. 
२.   Alignment मधील बदल िन त करणे. 
३.   हॉ व व पं स यांची गुणव ा तपासणे. 
४.   जॅकवेलची खेली वाढ वणे जेणेक न दु काळ  प र थतीत Dead Storage मधील 

पा या या प रणामकारक उपसा करता येईल. तसेच Alignmentमधील व ुत खांब, होड स 
काढणे. 
५.   अंदाजप के तयार क न मा यता घेणे. 
६.    पवना धरण ते से. .२३ अलायमट नुसार Drone Survey क न स थती व आव यक 
न याने करावयाची कामे, अडचणी याबाबत स व तर ताव व Report सादर करणे. 
७.   सदरचे काम करणेसाठ  येणारा खच हणजेच Quantity Survey, Estimates सादर 
करणे गरजेचे आहे. 
८.   जु या िन वदा दराने काम करणेकामी येणारा खच हणजेच (िन वदेनुसार 

भाववाढसह) व नवीन दराने नवीन िन वदा काढून येणारा खच यांचे तुलना माक त ा 
(Comparative Statement)सादर करणे, Acceptance Limit सादर करणे, स लागार हणून 
व वध परवान या घेणे, प  यवहार करणे व मा.महापािलका सभे समोर मा यता 
घेणेकामी Docket सादर करणे. तसेच मा.महापािलका सभेसमोर अथवा आव यक ठकाणी 
Presentation सादर करणे. 
९.   गुणव ा िनयं ण, वभाग मुखांनी ठरवून दलेली अनुषंिगक कामे करणे व ठेकेदार 
यांचे बले तपासून सादर करणे. 
१०.  आतापयत मे.NCC-SMC-INDU (JV) यांनी केले या कामाबाबत ठेकेदारां या 
माग यांबाबत  महानगरपािलकेस स ला देणे. 
११.  या पा भूमीवर यापुढ ल कामे न याने करावयाची अस यास ा  प र थतीत नवीन 
दर, नवीन अट शत  यासह अंदाजप क तयार करणे व याची रतसर अंमलबजावणी 
करणे. 
१२.  क शासन, रा यशासन, महानगरपािलका, MSRDCव इ. शासक य कायालये  यांचेकडे 
आव यकतेनुसार ितिनधी व करणे व सादर करण करणे.  

       तर , उपरो  माणे  कामे करणे या, पवना धरणापासून से टर .२३ जलशु करण के  िनगड  पयत 
पाणी आणणेसाठ  थेट  पाईपलाईन टाकणे या कामाचा सुधा रत स व तर क प अहवाल तयार क न 
घेणेस तसेच िन वदापुव व िन वदा प ात कामासाठ  िन वदा न काढता थेट प तीने करारनामा क न 
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स लागार हणून मे.युिनट  क सल ट ा. िल. (न वन नाव मे.युिनट  आय ई व ड ा. िल.) यांची नेमणूक 
करणेस व प  ‘अ’ नुसार लागणारे स लागार शु क (केले या कामां या अनुषंगाने ट याट याने एकुण 
२%) दराने अदा करणेस मा यता मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७४७६       वषय मांक – २९ 

दनांक – १६/०९/२०२०       वभाग – उ ान 

सुचक – मा.िशतल िशंदे       अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे 

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/२/का व/३६३/२०२०, द.११/०९/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

      पंपर  िचंचवड मनपा िनसगकवी ब हणाबाई चौधर  ा णसं हालयाचे ठकाणी पशुवै क पदावर ६ 
म हने कालावधीसाठ  मानधनावर  काम करणा-या डॉ.घन याम मोहन पवार, यांना दरमहा र. .४५,०००/-

 माणे द.१३/०३/२०२० पासून १२/०९/२०२० पयत कालावधीक रता मानधन त वावर नेमणूक केलेली आहे. 

तथापी मा.आयु सो यांचे  द.३१/८/२०२० रोजी या मंजुर तावा वये िनसगकवी ब हणाबाई चौधर  

ा णसं हाल यांचे कामकाज पशुवै कय वभागाकडे वग करणेत आलेले आहे. पशुवै कय वभागास 
मानधनावर जा हरात काढुन नेमणुक करावयाची झालेस कोरोणाचा ादुभाव ल ात घेता मुलाखतीस 
ये याकर ता वहातुक सेवेचा अडथळा व मुलाखतीस गद  हो याची श यता आहे. यामुळे कोरोणाचा ादुभाव 

हो याची श यता अस याने नेमणु कस कमान  ०२ म ह याचा कालावधी लाग याची श यता आहे व 
पशुवै कय वभाग हा अ याव यक सेवेत अस याने सदर पदाची दैनं दन गरज ल ात घेता डॉ.घन याम 
मोहन पवार ’पशुवै क’ यांची सेवा खंड त क न द.१७/९/२०२० ते १६/११/२०२० अखेर ०२ म हने 
कालावधीसाठ  कंवा पुढ ल कालावधीसाठ  ’पशुवै क’ या पदाची नेमणुक होईपयत या कालावधीसाठ  

मुदतवाढ  देणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७४७७       वषय मांक – ३० 

दनांक – १६/०९/२०२०       वभाग – म यवत  भांडार 

सुचक – मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/१५/का व/३७३/२०२०, द.०९/०९/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाय सी एम णालयासाठ  23 कारचे िलनन सा ह य 
(मुळ िन वदा शे युलम ये 24 बाबींचा समावेश आहे) खरेद साठ  ई िन वदा सुचना .23/2019-20 नुसार 
मे.पी.शेषा  & कंपनी, पंपर , पुणे 18 यांचे र. .1,05,36,435/- (अ र  र. .एक कोट  पाच लाख छ ीस 
हजार चारशे प तीस फ ) हे लघु म दर ा  झालेले आहेत. िन वदा शे यलम ये नमुद केले या23 

बाबीं या मागणीपैक  एकूण मागणी प रमाणा या 25 ट के प रमाणासाठ  र. .26,32,276/- (अ र  



23 
 

 

र. .स वीस लाख ब ीस हजार दोनशे शहा र फ ) चे खचास काय र मा यता व मे.पी शेषा  & कंपनी 
यांचेबरोबर काय र करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

अ. . िन वदाकाराचे नाव अंदाजप कय दर ा  दर ट केवार  
(+/-) 

१. मे.पी.शेषा  अ ड कंपनी  1,07,88,185 1,05,36,435 -2.33% 

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

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

ठराव मांक – ७४७८       वषय मांक – ३१ 
दनांक – १६/०९/२०२०       वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.राज  लांडगे       अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ –  मा.अित.आयु  (२) यांचे प  .म.भां/१८/का व/१७५/२०२०, द.१६/०९/२०२० व प  .  

       म.भां/१८/का व/१७६/२०२०, द.१६/०९/२०२० 
       मा.अित.आयु  (२)  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या म यवत  सा ह य भांडर, आ णासाहेब मगर टेड यम येथील  

PMRD Covid Hospital यांनी दले या मागणीनुसार कोरोना णां या उपचाराकर ता आव यक वै कय 
ऑ सजन व गॅसचा O2 पुरवठा मनपा अिधिनयम कलम ६३ (६) व ६७ (३) (क), आप ी यव थापन 
कायदा २००५ व भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७ नुसार ता काळ खरेद  करणेसाठ  संबंधीत उ पा दत 

कंपनी / यांचे अिधकृत व े ते, अथवा अिधकृत पुरवठादार यांनी अ प मुदतीची जा हर सुचना ं माक 
१८/२०२०-२१ (Expression of Interest) नुसार लघु म पुरवठाधारक म.गॅब एंटर ायजेस, पंपर  यांचे 
र. .२४.५०  (+जीएसट ) Per m3 rates साठ  इतका खच अपे त आहे. ा  दर वकृत क न म.गॅब 
एंटर ायजेस, पंपर  यांना पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेले आहेत. यानुसार वै कय ऑ सजन व 
गॅसचा O2 पुरवठा करणेकामी र. .२४.५० (+ जीएसट ) Per m3 rates या दराने ३ म हनेसाठ  अंदाजे 

र. .२,४७,२०,६९६/- (अ र  र. .दोन कोट  स ेचाळ स लाख वीस हजार सहाशे शहा णव फ ) पयत या 
खचास व संबंधीत पुरवठाधारकाशी काय र करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७४७९       वषय मांक – ३२ 

दनांक – १६/०९/२०२०        

सुचक – मा.राज  लांडगे       अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ –  मा.राज  लांडगे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव - 
       सन २०२०-२१ या अंदाजप कात खालील त यात नमुद केले या कामांचे अंदाजप क य 
तरतुद  म ये वाढ-घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
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अ  कामाचे नाव लेखािशष पान . 

अ.  
सन २०२०-२१ 
ची 
तरतूद 

वाढ घट सन २०२०-२१ 
चा सुधा रत 
अंदाजप क 

१ 

टे को र यावर ल यशवंत 
नगर चौक ते नािशक हायवे 
पयत या र याचे डांबर करण 
करणे व इतर थाप य 
वषयक कामे करणे. 

थाप य 
वशेष 

योजना 
५४/६३ ६९.१६ लाख ५०.०० 

लाख - ११९.१६ लाख 

२ 
टे को र यावर ल 
अजंठानगर येथील उवर त 
र याचे काम करणे.  

थाप य 
वशेष 
योजना 

५५/७५ ६९.१६ लाख - ५०.०० 
लाख 

१९.१६ लाख 

 एकुण   १३८.३२ लाख ५०.०० 
लाख 

५०.०० 
लाख १३८.३२ लाख 

  

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

ठराव मांक – ७४८०       वषय मांक – ३३ 

दनांक – १६/०९/२०२०        

सुचक – मा.राज  लांडगे       अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ –  मा.राज  लांडगे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव – 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या े ीय कायालयातील मनपा मालक या इमारती कायालये, 
दवाखाने, मनपा शाळा, उ ाने व इतर ठकाणी असणा-या प या या पा या या टा यांची शा ो  प दतीने 
साफसफाई करणेकामी मा. थायी सिमती ठराव .७४३३ द.०९/०९/२०२० अ वये मा यता देणेत आलेली 
आहे.  सदर ठरावा वये कामाचा कालावधी २ वष असा नजरचुक ने नमुद झालेला असून सदर कामाचा 
कालावधी २ वष ऐवजी ३ वष वाचणेत यावा या माणे दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव माकं – ७४८१       वषय मांक – ३४ 

दनांक – १६/०९/२०२०        

सुचक – मा.राज  लांडगे       अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ –  मा.राज  लांडगे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव – 
       आपण दरवष  महानगरपािलके या इमारतीम ये देशाचे प हले िश णमं ी व ांतीकार  मौलाना 
अ दलु कलाम आझाद यांची जयंती साजर  करत असतो. अनेक वषापासून मारक सिमतीची मागणी 
आहे क , ती मो या माणाम ये साजर  कर यासाठ  आपण महानगरपािलकेमाफत १० ते १५ लाखांची 
तरतूद करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ७४८२       वषय मांक – ३५ 

दनांक – १६/०९/२०२०        

सुचक – मा.राज  लांडगे       अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ –  मा.राज  लांडगे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव – 
       मनपाचे से.२६ शुभम पाक उ ान, वरंगुळा क  व ऍड हचर पाक उ ान देखभाल व संर णाचे 
कामकाजात थािनक लोकांचा सहभाग असावा या हेतूने थािनक असलेली सं था मे.मास ए टर ाईजेस 
यांना उ ान वभागा या चिलत दरानुसार २ वष कालावधीसाठ  देणेस व यासाठ  येणा-या य  खचास 
मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ातं कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक – ७४८३       वषय मांक – ३६ 

दनांक – १६/०९/२०२०        

सुचक – मा.राज  लांडगे       अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ –  मा.राज  लांडगे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव – 
       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  साथरोगाची 
आप ीजनक थतीचा सामना करणेकामी सदर साथी या णांवर वै क य उपचार कर यासाठ  Tab. 
Azithromycin 500mg व Tab. Paracetamol 500mg ची तातड ने आव यकता आहे. याक रता सदर 
गो यांची उ पा दत कंपनी M/S Hindustan Antibiotics Ltd, Pimpri यांचेकडून ा  कोटेशन दरानुसार 
अनु मे र. .84.523+GST व र. .4.502+GST Per 10 Tablet या दरा माणे Tab. Azithromycin 
500mg - 3,00,000 व Tab. Paracetamol 500mg - 10,00,000 Tablets खरेद कामी एकुण 
र. .29,85,890/- ( अ र  र. .एकोणतीस लाख पं याऐंशी हजार आठशे न वद फ  ) +GST चे 
खचास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम अनुसूिच ड करण 5(2)(2) नुसार करारनामा क न थेट 
प दतीने खरेद  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७४८४       वषय मांक – ३७ 

दनांक – १६/०९/२०२०        

सुचक – मा.राहूल कलाटे       अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 

संदभ –  मा.राहूल कलाटे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव – 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील कमचार  / अिधकार  / सेवािनवृ  कमचार  

यांचेसाठ  ध वंतर  योजना चालू ठेवणेस मा यता दे यात येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ७४८५       वषय मांक – ३८ 

दनांक – १६/०९/२०२०        

सुचक – मा.िशतल िशंदे       अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ –  मा.िशतल िशंदे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव – 
        पंपर   िचंचवड शहरात कोरोना (को वड-१९) वषाणूचा ादूभाव झालेला आहे. सदर वषाणूला 
ितबंध कर यासाठ  रा य सरकार तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका तरावर वेगवेग या 

उपाययोजना के या जात आहेत. याम ये महानगरपािलकेतील अ याव यक सेवेतील कमचा-यांसह इतर 
व वध पदांवर ल कमचा-यां या नेमणूका करणेत आले या आहेत. पंपर   िचंचवड महानगरपािलकेतील 
कोरोना (को वड-१९) वषाणूला ितबंध करणेबाबत काम करणा-या सवच कमचा-यांना ो साहन देणे 
गरजेचे आहे. महापािलकेने द.२४ माच२०२० ते १७ मे २०२० व १४ जुलै २०२० ते २३ जुलै २०२० या 
कालावधीम ये ६५ दवसांचा लॉकडाऊन कालावधी जाह र करणेत आला होता. सदर कालावधीम ये सव 
लोकल रे वे सेवा / प रवहन सेवा व इतर दैनं दन वासी सेवा बंद करणेत आले या हो या. यामुळे 
अ याव यक सेवेतील सव अिधकार  / कमचार  यांना कामा या ठकाणी ये-जा कर यास अडचणी 
 िनमाण झा या हो या. तसेच सदर या लॉकडाऊनमुळे अ याव यक सेवा वगळता इतर सव दैनं दन सेवा 
तसेच हॉटेल, रे टोरंट व भोजनालय बंद कर यात आलेली होती. यामुळे सदरहु कमचार  यांना 
भोजनाची यव था उपल ध झाली नाह . पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील िनयिमत सेवेतील तसेच 
अ याव यक सेवेतील सवच  अिधकार  / कमचार  यांनी जोखीम प क न कामावर हजर राहून यांचेवर 
सोप वलेली जबाबदार  यो य र या पार पाडली आहे. महारा  महानगरपािलका कलम ६७ (क) नुसार 
तातड या प र थतीत जनते या सेवेसाठ  कंवा सुर ततेसाठ  आव यक या उपाययोजना व खच 
कर याची तरतूद आहे. कोरोना वषाणूचा (Covid 19) सार व यावर ल उपाययोजना अंतगत 
महानगरपािलकेतील व वध थापन केलेले क , णालये, को वड केअर सटरम ये महानगरपािलकेतील 
बहुतांशी सवच वभाग व वभागातील अिधकार  / कमचार  लॉकडाऊन कालावधीत देखील वेळेचे बंधन 
न पाळता नेमून दलेले काम कर त आहेत. सदर कमचा-यांना द.२४ माच २०२० ते १७ मे २०२० व १४ 
जुलै २०२० ते २३ जुलै २०२० या ६५ दवसा या लॉकडाऊन कालावधीम ये कोरोना वषयक काम 
करणारे महानगरपािलका कमचार , मानधनावर ल कमचार  व ठेकेदाराकडे काम कर त असलेले कमचार  
यांना य  केले या कामा या माणात हजर दवसा माणे ती दन र. .१५०/- (अ र  र. .एकशे 
प नास फ ) ो साहन भ ा मंजुर करणे व यासाठ  य  येणा-या खचास मा यता दे यात येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ७४८६       वषय मांक – ३९ 

दनांक – १६/०९/२०२०        

सुचक – मा.िशतल िशंदे       अनुमोदक – मा.पंकज भालेकर 

संदभ –  मा.िशतल िशंदे, मा.पंकज भालेकर यांचा ताव – 
     सावजिनक आरो य वभाग, महारा  शासन यांचेकड ल दनांक ११ स टबर, २०२० चे प  व 
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शासन िनणय .कोरोना-२०२०/ . .३९१/आरो य-५ दनांक: १२ स टबर, २०२० अ वये “माझे कुटंुब – 
माझी जबाबदार ” ह  मो हम राब वणेकामी सुिचत केलेले आहे. याअ वये को वड ादभुावावर िनयं ण 
अिधक भावीपणे कर यासाठ  रा यातील सव लोकसं येला २ वेळा घर भेट  देऊन आरो य िश ण, 
मह वाचे आरो य संदेश, संशयीत को वड ण शोधणे तसेच मधुमेह, दय वकार, कडनी आजार, 
ल ठपणा यासार या मह वा या Co-morbid condition असणा-या य  शोधून काढणे, याच माणे 
बालकांचे लसीकरण व गरोदर मातांवर वेळ च उपचार याचा अंतभाव आहे. रा यभर ह  मो हम 
राब वणेकर ता सुचना केले या आहेत. सदर मो हम कालावधीत येक य स आरो य िश ण व 
को वड ितबंधाचे संदेशह  दे याकर ता सुचना केले या आहेत. सदर योजना रा य शासनाचे सव संबिधत 
वभाग, लोक ितिनधी यां या सहकाय व सम वयाने राब वणेकामी आदेिशत केलेले आहे.  “माझे कुटंुब 
– माझी जबाबदार ” मो हम दनांक द.१५/०९/२०२० ते द. २५/१०/२०२० (दोन फे-यांचा कालावधी) 
या कालावधीत प हली फेर  द.१५/०९/२०२० ते द. १०/१०/२०२० असे १५ दवस व दुसर  फेर  द. 
१४/१०/२०२० ते २४/१०/२०२० असे १० दवसाम ये राबवायची आहे. पंपर  िचंचवड मनपाची अंदा जत 
लोकसं या ह  २४,७६,४८३ असून एकुण प स पोिलओ नकाशानुसार अंदाजे ८,१८,६२८ इतक  घरे 
आहेत. “माझे कुटंुब – माझी जबाबदार ” या मो हम कालावधीत (प ह या फेर ) १५ दवसांम ये 
८,१८,६२८ घरांना भेट  देणेकामी दैनं दन ५४,५७५ घरांना भेट  देणे आव यक आहे. दैनं दन एक 
पथकाने ३५ घरभेट  या माणे एकुण १५५९ पथकांची िनयु  करणे आव यक आहे. रा य शासनाचे 
मागदशक सुचनेनुसार एका पथकाम ये एक आरो य कमचार  व वॉडिनहाय २ थािनक 
नागर क/ वंयसेवक (एक पु ष व एक म हला) असे एकुण ३ य ंची िनयु  करावयाची आहे. 
या माणे एकुण १५५९ पु ष व १५५९ म हला असे एकुण ३११८  थािनक वयसेवक िनयु  करावे 
लागतील. या अनुषंगाने मो हमेम ये घरभेट देवून उपरो  नमुद केलेनुसार कामकाज करणेकर ता 
वंयसेवक यांना मोबादला देणे गरजेचे आहे जेणे क न थािनक नागर क वयंसेवक हणून कामकाज 

करणेकर ता उपल ध होतील व मो हमेचे कामकाज वेळेत पुण होईल. “माझे कुटंुब – माझी 
जबाबदार ” मो हमेकर ता ती वयंसेवक यांना ती घर भेट  कर ता र. .१५/- या माणे कामकाज 
मोबदला अदा के यास थािनक वयंसेवक मो हम कामाकर ता उपल ध होतीत. तर  पंपर  िचंचवड 
मनपा काय े ात अंदा जत ८,१८,६२८ घरभेट  कर ता एकुण १५५९ पथकामधील १५५९ पु ष वंयसेवक 
व १५५९ म हला वंयसेवक असे एकुण ३११८ वंयसेवक यांना ती घर भेट  कर ता र.र.१५/- या माणे 
मोबदला मो हम कालावधीम ये कामकाज करणेकर ता अथवा येणा-या य  खचास मा यता देणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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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/९१५/२०२०   

     दनांक – १७/०९/२०२०                                           
         

                                                            
                                                          (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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( .वाय.सी.एम.एच./७/का व/५८७/२०२० द.२९/०७/२०२० वषय .५ चे लगत) 
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( .वाय.सी.एम.एच./७/का व/१३३६/२०२० द.२६/०८/२०२० वषय .६ चे लगत) 
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( . था/िन/ह-मु य/२९४/२०२० द.०७/०९/२०२० वषय .१४ चे लगत) 
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( .पापु/८/का व/५४९/२०२० द.११/०९/२०२० वषय .२१ चे लगत) 
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( . था/श.अ./का व/२१४/२०२० द.११/०९/२०२० वषय .२२ चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/१४५५/२०२० द.०९/०९/२०२० वषय .२५ चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/१४२५/२०२० द.०५/०९/२०२० वषय .२६ चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/१४५३/२०२० द.०९/०९/२०२० वषय .२७ चे लगत) 

 
 
 


