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                        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक – १६७ 

(सभावृ ांत) 
दनांक – १८/०३/२०२०               वेळ – दु. ०२.३० वा. 
 
 
         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार 

द.१८/०३/२०२० रोजी दु .०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 

महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील 

स मा. सद य उप थत होते. 

 
१. मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे – सभापती 

२. मा.संतोष बबन कांबळे  

 
 

               या िशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
 

---------- 
 

मा.सभापती – सभा कामकाज सु  करतेवेळ  आव यक गणसं या सभागृहात उप थत 
नसलेने   सदरची सभा बुधवार दनांक ०६/०५/२०२० रोजी दुपार  २.०० 
वाजेपयत तहकूब करणेत येत आहे.  

 
 
 
 

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

थायी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८  
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                      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक – १६७ 

(सभावृ ांत) 
( दनांक १८/०३/२०२० ची तहकूब सभा ) 

 
दनांक – ०६/०५/२०२०               वेळ – दु. ०२.०० वा. 
 
         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक १८/०३/२०२० 

तहकूब सभा बुधवार दनांक ०६/०५/२०२० रोजी दु .०२.०० वा. महानगरपािलके या 

शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत 

आली होती. सभेस खालील स मा. सद य उप थत होते. 

 
१. मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे – सभापती 

 
 

               या िशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
 

---------- 
 

मा.सभापती – सभा कामकाज सु  करतेवेळ  आव यक गणसं या सभागृहात उप थत 
नसलेने सदरची सभा बुधवार दनांक ०८/०५/२०२० रोजी दुपार  २.०० 
वाजेपयत तहकूब करणेत येत आहे.  

 
 

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

थायी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

कायप का मांक – १६७ 
(सभावृ ांत) 

( दनांक १८/०३/२०२० व  ०६/०५/२०२० ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक – ०८/०५/२०२०              वेळ – दु. ०२.०० वा. 
 
         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक ०६/०५/२०२० 
ची तहकूब सभा शु वार द.०८/०५/२०२० रोजी दु .०२.०० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत 

आली होती. सभेस खालील स मा. सद य उप थत होते. 
 

१. मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे – सभापती 
२. मा.च धे आरती सुरेश 

३. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

४. मा.लांडगे राज  कसनराव 

५. मा.पंकज द ा य भालेकर 

६. मा.कलाटे राहुल तानाजी 
७. मा.कदम शिशकांत गणपत 

८. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

९. मा.संतोष बबन कांबळे  

१०. मा.अिभषेक गो वंद बारण े

११. मा.बुड सुवणा वकास 

१२. मा.फुगे िभमाबाई पोपट 

१३. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

१४. मा.सुल णा राजू धर 

 
         या िशवाय मा. ावण ह डकर – आयु , मा.पाट ल – अित.आयु (१), मा.पवार – 
अित.आयु (२), मा.उ हास जगतापü -  नगरसिचव, मा.पाट ल – .शहर अिभयंता, मा.पवार -  

उपसंचालक नगररचना, मा.डॉ.रॉय – आरो य वै कय अिधकार , मा.िनकम, मा.भालकर  – सह 
शहर अिभयंता, मा.िचतळे, मा.बोदडे, मा.खोत - सहा यक आयु , मा.िशंदे – शासन अिधकार  
( थिमक िश ण), मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.डॉ.साळवे – 
अित.आरो य वै कय अिधकार , मा.डॉ.वाबळे – अिध ाता YCMH, मा.च हाण, मा.गलबले, 
मा.मोरे – कायकार  अिभयंता, मा.माने – लेखािधकार , पीएमपीएमएल - हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते. 

---------- 
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       अ)  दनांक १२/०२/२०२० रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१६०) चा सभावृ ांत  
        कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
ब)  दनांक ०६/०३/२०२० रोजी दु .१२.३० व द.११/०३/२०२० दु .०२.१५ वा.रोजी  

        झाले या सभेचा (कायप का .१६५) चा सभावृ ांत कायम करणेत आलेचे  

        मा.सभापती  यांनी कट केले. 
 क)  दनांक ११/०३/२०२० रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१६६) चा सभावृ ांत  
      कायम करणते आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

      ---------- 
 

ठराव मांक – ७००६      वषय मांक – १ 
दनांक – ०८/०५/२०२०     वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.िभमाबाई फुग े     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/क-मु य/१९९/२०२०, द.०६/०३/२०२० 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .78/1/2019-20 अ वय े भाग .६ म य े

लांडगेव ती, सदगु नगर, च पाणी वसाहत, महादेवनगर व प रसराम य ेपावसाळ  गटरची सुधारणा 
करणेकामी मे.भैरवनाथ क शन िन.र. .30,35,783/- (अ र  र. .तीस लाख प तीस हजार 

सातश े याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,46,924/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,46,924/- पे ा 
29.07% कमी हणजेच र. .20,90,253/- + रॉय ट  चाजस र. .33,249/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .55,610/- = एकुण र. .21,79,112/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 

िन वदा अट माण े 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 य े कं ाट 

कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े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 – ७००७       वषय मांक – २ 
दनांक – ०८/०५/२०२०      वभाग – मा हती व जनसंपक 
सुचक – मा.राज  लांडग े      अनुमोदक – मा.आरती च धे 
संदभ – मा.अित.आयु  (२) यांचे प  .माजंस/२/का व/१२९/२०२०, द.०७/०३/२०२० 
       मा.अित.आयु  (२) यांनी िशफारस केले माणे –  
       गृहिनमाण आ ण शहर  काय मं ालय यांनी महानगरपािलकांतगत Ease of Living 

(EoL), Municipal Performance Index (MPI) व Data Maturity Assessment Framework 
(DMAF) 2019 इ याद  अिभयाने चालू केलेली आहेत. या तव शहरां ारे डेटा अपलोड 
कर यासाठ  वतं  ऑनलाइन पोटल तयार कर यात आलेले आहे. याआधारे गृहिनमाण आ ण 
शहर  काय मं ालयाने या Ease of Living (EoL) व  Municipal Performance Index (MPI) 
2019 चा अ यास सु  केला आहे. Citizen Perception Survey हा इज ऑफ िल हंग इंडे स 
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(30%weightage) चा अ वभा य घटक आहे. याम य े २.५ लाखांपे ा जा त नाग रकांकडून 
महानगरपािलके या सेवेबाबतमत जाणून घे याचा मु य उ ेश आहे. या अनुषंगान ेगृहिनमाण 
आ ण शहर  काय मं ालयातफ शहरातील नाग रकांचा सहभाग वाढ व या या उ ेशान े
नाग रकांसाठ Ease of Living Index 2019 हे अिभयान चाल ूकेलेल ेअसून येक शहरांनीयाचा 
पाठपुरावा कर यासाठ  IEC Plan for cities तयार केला आहे. गृहिनमाण आ ण शहर  काय 
मं ालयाने द.२८/०१/२०२० रोजी पाठ वले या ई मेल म य े IEC Plan for cities अंतगत 
करावया या सोशल मी डया, आउटडोअर अ डॅ हटाय झंग आ ण आ ण ेस / मी डया संबंिधत 
करावया या कामां वषयी सूचना दले या आहेत. यानुसार मा हती व तं ान वभागाकड ल 
मा. आयु  यां या आदेशानुसार आदेश .मात व/११/ का व/९/२०२०, द.३०/०१/२०२० 
अ वय े व वध वभांगांसाठ  कामकाज वाटप केल े आहे. यानुसार मा हती व जनसंपक 
वभागाकडे संपूण अिभयानाची जा हरात िस द  करणेचे कामकाज सोप व यात आलेल ेआहे. 
तदनुसार महापािलकेन े शहराम य े व वध ठकाणी पथना य े सादर करण,े मोबाईल एलईड  

वाहना दारे िस द  करण,े रे डओ जंग स, िनवासी गृहिनमाण सं था व यातील उदवाहन े
यां दारे िस द  करण,े सुमारे ५०० र शा वु सवर जा हरात करणे, काय बलून ारे िस , 

मनपा मु यालय येथे रांगोळ  तसेच प कार प रषदेचे आयोजन करण े इ. उप म राबवून 
अिभयानाची जा हरात थेट प दतीन ेकरणेत येणार आहे. याकामी सुमारे र. .२०,८१,६४०/- 
(अ र  र. .वीस लाख ऐ यांशी हजार सहाश ेचाळ स फ ) अपे त खचास मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७००८      वषय मांक – ३ 
दनांक – ०८/०५/२०२०     वभाग – क े ीय कायालय 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 
संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .क ेका/अ१५/का व/१६७/२०२०, द.०९/०३/२०२० 
       मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क े ीय काय े ातील नाग रकांना ड यू,  मले रया, 
िचकून गु या या आजाराची लागण होऊ नय े हणुन ितबंधा मक उपाय हणुन औ णक धु रकरण 

करणेकामी डझेलवर चालणारे दोन तीन चाक  र ा टे पो भा यान ेघेणेकामी ी संत गाडगेबाबा 
महाराज बेरोजगार सं था यांना क /ेआ१५/का व/४९१/२०१८ द.०६/१२/२०१८ अ वय े द.२४/११/२०१८ 

ते द.२३/११/२०१९ अखेर २ वष कालावधीसाठ  कामाचा आदेश देणेत आलेला होता. सदर कामाचा 
कालावधी संप यान ेसदर ठेकेदार यांना  1 वेळा मुदतवाढ देणेत आलेल ेहोती. द.२३/०२/२०२० रोजी  
मुदतवाढ चा कालावधी संपु ात आला आहे. ी संत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सं था यांना 
मा.आयु  यांचेकड ल  आदेश .आमुका/११/का व/७८/२०२० द.१७/०१/२०२० अ वय ेका या याद त 

टाकणेत आल ेअस यान ेन वन िन वदा या पुण होईपयत सदर सं थेस पु हा मुदतवाढ देण ेश य 

नाह . क े ीय कायालय आरो य वभागामाफत औ णक  धुर करण कर यासाठ  वॅन फॉग मिशन 

ठेवुन  कामकाज कर यासाठ  आव यक डझेलवर चालणारे तीन चाक  र ा टे पो वाहन  चालकासह 

भा यान ेघेणेबाबत. (चार र ा टे पो) ची न वन िन वदा नोट स (ई टड रंग प दतीन)े ं .१/२०१९-
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२०२० िस  कर यात आली आहे. सदर िन वदा ची कायवाह  पुण होणेकर ता काह  कालावधी 
लागणार अस यान े क- े य कायालया या काय े ातील ामीणभाग, दाट लोकव तीव भौगोिलक 

व तार पहाता नागर  आरो या या दु ीन े ड य,ु मलेर या, िचकुन गु या, हवताप या आजाराचा 
ादुभाव टाळण ेकामी दैनंद न औ णक धुर करण करण ेगरजेचे आहे. यासाठ   स या या कामाची 

िनकड पहाता अ, ब, ड, ई, फ, ग व ह  भागातील औ णक धु रकरण करणारे 

िन वदाधारकांकडुनच स या कामकाज कर त असले या भागातील दरानुसारच संबधीत ठेकेदार 

यांचेकडुन  न वन िन वदा ची या पुण होईपयत कामकाज क न घेण ेसोईचे होईल. अ, ब, ड, ई, 
फ, ग व ह  कायालयाकड ल काम कर त असेल या  फ- ेिञय कायालयाकड ल ठेकेदार मे.अथव 

वयंमरोजगार औ ागीक सेवा.सहकार  सं था. मया.  यांनी  र. .५३९/- ित दन ती टे पो 
कामकाज करणेस तयार असलेबाबत  द.04/03/2020 राजी या पञा वय े सहमती दश वलेली 
आहे.सदर सं थेकडुन वाहन ेउपल ध क न घेवून या उपल ध तीन वाहनां या वाढ व खचास  तीन 

म ह याकर ता ित दवस ित वाहन र.र.५३९/- माण े१ वाहनाचे २६ दवसाचा खच र. .१४,०१४/-  

तीन वाहनाचे र. .४२,०४२/- माण े तीन मह यासाठ    येणा-या खच  र. .१,२६,१२६/- (अ र  

र. .एक लाख स वीस हजार एकश ेस वीस फ ) खचास मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक – ७००९     वषय मांक – ४ 
दनांक – ०८/०५/२०२०    वभाग– झोपडप ट  पुनवसन व िनमुलन 
सुचक – मा.अिभषेक बारण े    अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .झोिनपु/६/का व/२०/२०२०, द.०९/०३/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
      झोपडप ट  िनमुलन व पुनवसन वभागाकड ल वाहन. .एम-एच-१४ सीएल-०३२१ टाटा 
मा झा वाहनास नवीन टायर खरेद  करावयाचे अस यान े याबाबत कायशाळा वभागामाफत 

अिभ ाय घेतला आहे. तर  यापुव  सदर वाहनास ९९१३५ या धावसं येस नवीन टायर बस वल ेहोते व 

कायशाळा वभागा या अिभ ायानुसार वाहनाची एकूण धावसं या १३९२७५ झाली असून टायर 

बस वलेपासून ४०१४० धाव वाहनाची झाली असून नवीन टायर बस वण ेआव यक आहे. कायशाळा 
वभागाकड ल प रप क .काशा/भा/ंका व/१२८/०४ द.३१/०३/२००४ नुसार  वाहनाची धावसं या 
४०००० क.मी झालेली असावी व म.ेसीएट िल. या टायर उ पा दत कंपनीचे कोटेशन ( ोफॉमा 
इन हॉईस) घेतल ेअसाव ेतदनंतर टायर खरेद ची कायवाह  करावी यानुसार मे.सीएट िलिमटेड उ ळ  

पुण े येथील कायालयातून (ड .जी.एस ऍ ड ड ) रेट कॉ ॅ टचे ोफॉमा इन हॉईस .२०७ 

द.०४/०३/२०२० .१७,४०८/-(अ र  र. .सतरा हजार चारश ेआठ फ ) सव करांसह इत या रकमेचे 

४ नग टायरचे कोटेशन ा  क न  घेतल ेअसून म.ेसीएट टायर,उ ळ  पुण ेयांना अगाऊ र कम अदा 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक – ७०१०      वषय मांक – ५ 
दनांक – ०८/०५/२०२०     वभाग – क े ीय कायालय 
सुचक – मा.िशतल  िशंदे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 
संदभ– मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .क े/लेखा/िन.क/१५/का व/७२/२०२०,  
      द.११/०३/२०२० 
     मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीय कायालय, थाप य वभागाकड ल तावा 
सोबत या प  अ (१ ते ३) मधील कामांचे िनयमानुसार व  िन वदा अट  शत  माणे संबिधत 
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ७०११      वषय मांक – ६ 
दनांक – ०८/०५/२०२०     वभाग – क े ीय कायालय 
सुचक – मा.आरती च धे     अनुमोदक – मा.राज  लांडग े
संदभ– मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .क े/लेखा/िन.क/१५/का व/७१/२०२०,  
      द.११/०३/२०२० 
     मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीय कायालय, व ुत वभागाकड ल तावा सोबत या 
प  अ (१ ते २) मधील कामांचे िनयमानुसार व  िन वदा अट  शत माण ेसंबिधत ठेकेदाराबरोबर 

कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केल ेअस यान े याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ७०१२      वषय मांक – ७ 
दनांक – ०८/०५/२०२०     वभाग – ड े ीय कायालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.अिभषेक बारण े
संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .ड ेका/३/का व/५६/२०२०, द.११/०३/२०२० 
       मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ड े ीय कायालय, व ुत वभागाकड ल तावा 
सोबत या प  अ (१ ते ५) मधील कामांचे िनयमानुसार व  िन वदा अट  शत  माण े संबिधत 

ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केल े अस यान े याचे अवलोकन 

करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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     ठराव मांक – ७०१३      वषय मांक – ८ 

दनांक – ०८/०५/२०२०     वभाग – लेखा 
सुचक – मा.िभमाबाई फुग े     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/३/का व/५७/२०२०, द.११/०३/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मु य लेखाप र क यांनी मुलेप/का व/१८/२०२० द.२६/०२/२०२० अ वय े  लेखा 
प र ण अहवाल सादर केलेला असून सन २०१८–१९ ची संचलन तूट र. .२४७.०४ कोट  
अस याचे अहवाल मा णत केला आहे व यास मा. थायी सिमती ठराव ं .६८५३ 
द.२८/०२/२०२० अ वये सदर संचलन तूट लेखाप र ण अहवालाचे अवलोकन कर यात आले 
आहे. यानुसार एकूण संचलनतूट र. .२४७,०४,००,०००/- (अ र  ऱ. .दोनशे स ेचाळ स कोट  
चार लाख फ ) मधून ४०% माणे र. .९८,८१,६०,०००/- पैक  संचलनतूट 
र. .६६,००,००,०००/- कोट  पीएमपीएमएल यांना अदा करणेत आली असून उवर त संचलनतूट 
र. .३२,८१,६०,०००/- अदा करावयाचे आहेत. सन २०१८-१९ म य े देय होणार  संचलनतूट 
समायो जत क न उवर त संचलनतूट र. .३२,८१,६०,०००/- (अ.र. . ब ीस कोट  ऐ याऐंशी 
लाख साठ हजार फ ) अदा करणसे तसेच सदरचा खच लेखा वभागाकड ल सन २०१९-२० 
या अंदाजप कातील पीएमपीएमएल िनधी या लेखािशषातून खच  टाकणसे मा यता देणेत 

येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक – ७०१४      वषय मांक – ९ 
दनांक – ०८/०५/२०२०     वभाग – जलशु द करण क  से.२३ 
सुचक – मा.राज  लांडग े     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आभा/का व/२६/२०२०, द.१२/०३/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड शहराक रता पवना धरणातून ट पा . ४ साठ  ४८.५७६ द.ल.घमी 
पाणी पुनःआर त करणेस शासन िनणय . ब.िस.ंआ/२०१८/(३९१/१८)/िस.ं य(धो) 
द.२४/१०/२०१८ व शासन िनणय . ब.िस.ंआ./२०१८/(३९१/१८)/िस.ं य.(धो) 
द.१३/११/२०१८ अ वय ेमंजूर  ा  झालेली आहे. याअनुषंगान े पंपर  िचंचवड मनपास प  
मु.अ.(जस)ं/(४४/२०१८) शा-८/१११ द.०७/०१/२०१९ व प  जा. ./खपा व/ बंसी/ इरादाप  
/५३१/सन २०१९ अ वय े ापन व इरादा प  दे यात आल ेआहे. सदर ापनातील सव अट ंची 
पूतता करणे आव यक आहे तसेच उपरो  आर णापोट  िसंचन पुन थापनेसाठ  . ५०४०.१९ 
ल  पैक  (शासन िनणयातील अ. .६ आ ण देश कायालयाचे ापन नुसार महानगरपािलकेस 
िसंचन पुन थापना खच एक रकमी भरण ेबंधनकारक करण ेऐवजी सन २०१८-१९ पासून पुढ ल 
५ वषात ट याट यान े घेणेत यावा अस े नमुद आहे.) सन २०१८-१९ साठ या िसंचन 

पुन थापना खचापोट  . १०,०८,०३,०००/- व दोन म ह याची पाणीप ट  अनामत र कम . 
५३,५७,९९९/- चे धनाकष पाटबंधारे वभागाकडे दनांक ३१/०३/२०१९ रोजी जमा करणेत 
आलेल ेआहे. याअनुषंगान ेसन २०१९-२० चा िसंचन पुन थापना खचाचा दुसरा ह ा र. . 
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१०,०८,०३,०००/- भरणा करणे आव यक आहे. सन २०२०-२१ या मूळ अंदाजप कात 
“पाणीपुरवठा वशेष योजना िनधीत अ. .१ – पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेसाठ  पा याचा 
अित र  (Source) ोत िन त करण.े यातील पाणी साठा आर त करण े व तदनुषंिगक 
काम ेकरण”े या कामाअंतगत कर यात आली आहे.तर , वर ल नमुद माण ेपवना धरणातून 
ट पा . ४ साठ  ४८.५७६ दलघमी पाणी आर णापोट  िसंचन पुन थापनेसाठ  . ५०४०.१९ 
ल  पैक  (शासन िनणयातील अ. .६ आ ण देश कायालयाचे ापन नुसार महानगरपािलकेस 
िसंचन पुन थापना खच एकर कमी भरण े बंधनकारक करण े ऐवजी सन २०१८-१९ पासून 
पुढ ल ५ वषात ट याट यान ेघेणेत यावा अस ेनमुद आहे) सन २०१९-२० साठ या दुस-या 
ट यात िसंचन पुन थापना खचापोट  र. .१०,०८,०३,०००/-(अ र  र . .दहा कोट  आठ लाख 
तीन हजार फ ्  ) चा धनादेश कायकार  अिभयंता, खडकवासला पाटबंधारे वभाग, पुण ेयांना 
देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७०१५      वषय मांक – १० 
दनांक – ०८/०५/२०२०     वभाग – जलशु द करण क  से.२३ 
सुचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आभा/का व/२५/२०२०, द.१२/०३/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड शहराक रता आं ा धरणातून ३६.८७ दलघमी. पाणी पुनःआर त 

करणेस शासन िनणय . ब.िसं.आ/२०१८/(३९१/१८)/िसं. य(धो) द.२४/१०/२०१८ व शासन 
िनणय . ब.िसं.आ./२०१८/(३९१/१८)/िसं. य.(धो) द.१३/११/२०१८ अ वये मंजूर  ा  
झालेली आहे. याअनुषंगाने पंपर  िचंचवड मनपास प  मु.अ.(जसं)/ (४४/२०१८) शा-
८/१११ द.०७/०१/२०१९ व प  पुपा व/ शा-१/ ब.िसं./ पं.िचं.मनपा /इरादाप /३४७/सन 
२०१९ अ वये ापन व इरादा प  दे यात आले आहे. सदर ापनातील सव अट ंची पूतता 
करणे आव यक आहे तसेच उपरो  आर णापोट  िसंचन पुन थापनेसाठ  .१००,८०,२५,८५६/- 
पैक  (शासन िनणयातील अ. .६ आ ण देश कायालयाचे ापन नुसार महानगरपािलकेस 
िसंचन पुन थापना खच एकर कमी भरण े बंधनकारक करणे ऐवजी सन २०१८-१९ पासून 
पुढ ल ५ वषात ट याट यान े घे यात यावा अशा सूचना अस यामुळे) सन २०१८-१९ 
साठ या िसंचन पुन थापना खचापोट  र. .२०,१६,०५,१७२/- तसेच दोन म ह याची पाणीप ट  

अनामत र. .२०,३३,४०५/- व जलमापन यं ासाठ  .२,००,०००/- ची अनामत र कम असे 
एकुण अनामत र. .२२,३३,४०५/- चे धनाकष पाटबंधारे वभागाकडे द.३१/०३/२०१९ रोजी 
जमा करणेत आलेले आहे. याअनुषंगाने सन २०१९-२० चा िसंचन पुन थापना खचाचा दुसरा 
ह ा र. .२०,१६,०५,१७२/- भरणा करणे आव यक आहे. सन २०२०-२१ व सन २०१९-२० 
सुधा रत अंदाजप कात  पान .२३८ वर अ. .१ अंतगत सदरकामी र. .९९,८६,९७,५००/- 
इतक  तरतूद “पाणीपुरवठा वशेष योजना िनधी या लेखािशष अंतगत  अ. .१ – पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेसाठ  पा याचा अित रक (Source) ोत िन त करण.े यातील पाणी 
साठा आर त करण ेव तदनुषंिगक काम ेकरणे” याकामाअंतगत कर यात आली आहे. तर , 
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वर ल नमूद माण ेआं ा धरणातून ३६.८७ दलघमी पाणी आर णापोट  िसंचन पुन थापनेसाठ  
र. .१००,८०,२५,८५६/- पैक  (शासन िनणयातील अ. .६ आ ण देश कायालयाचे ापन 
नुसार महानगरपािलकेस िसंचन पुन थापना खच एक रकमी भरण ेबंधनकारक करण ेऐवजी 
सन २०१८-१९ पासून पुढ ल ५ वषात ट याट यान े घे यात यावा असे नमूद आहे) सन 
२०१९-२० साठ या दुस-या ट यात िसंचन पुन थापना खचापोट  र. .२०,१६,०५,१७२/-(अ र  
र म ्    पये वीस कोट  सोळा लाख पाच हजार एकशे बहा र फ ) चा धनादेश कायकार  
अिभयंता, पुण ेपाटबंधारे वभाग, पुण ेयांना देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७०१६      वषय मांक – ११ 
दनांक – ०८/०५/२०२०     वभाग – वाय.सी.एम.एच. 
सुचक – मा.राज  लांडग े     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुग े
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे प  .YCMH/भांडार/६/का व/९२/२०२०,  
       द.११/०३/२०२० 
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
     यशवंतराव च हाण मृती णालया या ICU व NICU वभागातील Ventillator क रता 
Flow Sensor व O2 Cell खरेद  करणेकामी संबंिधत उ पा दत कंपनीचे अिधकृत वतरक म. ी 
क शन, िनगड  यांनी सादर केलेल ेएकूण र. .७,४५,९२०/- चे दरप क वकृत करणेत आले 
आहे. यानुसार ICU व NICU वभागातील Ventillator क रता Flow Sensor व O2 Cell खरेद  
करणेकामी संबंिधत उ पा दत कंपनीचे अिधकृत वतरक म. ी क शन, िनगड  यांचेकडून 

यांनी सादर केलेल े दरप क एकूण र. .७,४५,९२०/- (सव करांस हत) नुसार िन वदा न मागवता, 
करारनामा क न मनपा अिधिनयम अनुसुची ड करण ५(२)(२) नुसार थेट प दतीन ेकर यास व 

सदर खरेद करणेकामी होणारा खच एकूण र. .७,४५,९२०/- (सव करांस हत) ला मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

 
ठराव मांक – ७०१७      वषय मांक – १२ 
दनांक – ०८/०५/२०२०     वभाग – वाय.सी.एम.एच. 
सुचक – मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .YCMH/७/का व/२०१/२०२०, द.१२/०३/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       यशवंतराव च हाण मृती णालयात णाचा वाढता याप वचारात घेता  

णालयम ये णांचे सोईचे ीने न वन वभाग सु  करणेत येणार आहेत. याकर ता 
खालील माणे आव यक वाढ व टाफनस पदे भरणे आव यक आहे. 
 

अ. . न वन सु  करणेचे वभाग आव यक टाफनस उपल ध टाफनस 
मागणी 
सं या 



11 
 

   १  एन.आय.सी.यु (३० बेड) ३७ १८ १९ 

  २ पी.आय.सी.यु (१० बेड) १२ - १२ 

  ३ 
तातड क बालरोग वभाग 
सीएमओ 

०६ - ०६ 

  ४ आय.सी.य-ु१ २५ - २५ 

                    एकूण ८० १८ ६२ 
                  
           उपरो  आव यक आसणार   वाढ व टाफनस पदे ह  द.०६/०१/२०२० रोजी 
घेतले या लेखीप र ेम ये पा  ठरले या १८९ पा  उमेदवारांमधून यापुव  उ  आदेशा वये ६४ 
उमेदवारांना िनयु  दलेली आहे.  या यित र   िश लक पा  उमेदवारांमधून उ  वाढ व ६२ 
टाफनस पदे  पुढ ल सहा म हनेकालावधीकर ता भरावी लागणार आहेत. सदर न याने वाढ व 

६२ टाफनस पदे भरणेस व याकर ता येणा-या मानधन खचास मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
 
ठराव मांक – ७०१८      वषय मांक – १३ 
दनांक – ०८/०५/२०२०     वभाग – नागरव ती वकास योजना  
सुचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.आरती च धे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ना वयो/४/का व/१७५/२०२०, द.१३/०३/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर -िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागाअंतगत व वध 

क याणकार  योजना राब व या जातात. मा. महापािलका सभा ठराव मांक १०६२, द.२०/०१/२०११ 
अ वय ेअपंग वकासा या योजना .१३ अ वय ेसु  कर यास तसेच व ाथाबरोबरच शहरातील ४०% 

पे ा जा त अपंग व असले या पंपर  िचंचवड शहरातील सव ठकाण या अपंग, कणबधीर व १००% 

अंध नाग रकांना पी.एम.पी.एम.एल.चा मोफत पास सव ठकाणी दे यास मा यता देणेत आलेली आहे. 

सन २०१९-२०  या आिथक वषाम य ेजाह र कटना ारे द यांग क याणकार  योजना महापािलका 
ह तील अंध िनसमथ (अपंग) कणबिधर, मितमंद य ंना पीएमपीएमएल चे मोफत बस पाससाठ  

अज माग वणेत आल े होते. यानुसार प रवहन मंडळाकडून माहे ३१ जानेवार  २०२० पयत एकूण 

३१५१ पासेस वतर त कर यात आलेल ेआहेत. सदर पासेसची र. .४,८५,८९,३५२/- (अ र  र. .चार 

कोट  पं याऎ ंशी लाख एकोणन वद हजार तीनश े बाव न फ ) इतक  होत आहे. यापैक  सदर 

सं थे या द.२३/०९/२०१९ या प ातील मागणीनुसार मा.आयु , पंपर -िचंचवड महानगरपािलका 
यांचेकड ल आदेश .ना वयो/४/का व/४७८/२०१९, द.४/१०/२०१९ अ वय ेर. .३,००,००,०००/- (अ र  

र. .तीन कोट  फ ) (७५%) र कम, आगाऊ व पात अदा करणेत आलेली आहे. या अनुषंगान ेपुण े

महानगर प रवहन महामंडळ िल. यांना द.३/२/२०२० रोजीचे प ा वय ेमोफत बसपासेस बलापोट  

उवर त र कम पय ेसदर र. .१,८५,८९,३५२/- (अ र  र. .एक कोट  पं याऎ ंशी लाख एकोणन वद 

हजार तीनश ेबाव न फ ) बल र कम अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ७०१९      वषय मांक – १४ 
दनांक – ०८/०५/२०२०     वभाग – नागरव ती वकास योजना  
सुचक – मा.सुवणा बुड      अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ना वयो/४/का व/१७६/२०२०, द.१३/०३/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत राब व यात 

येणा-या द यांग क याणकार  योजन े अंतगत समाजातील कमजोर वग हणून ओळखल े जाणारे 

घटक हणजे द यांग य  तृतीयपंथी य  अथवा अ यािधक गर ब यांचे क याण, पुनवसन 

आ ण या घटकांना समाजा या मु य वाहात आणणेसाठ  जे काह  कायदे आ ण याियक आदेश 

उपल ध आहेत यां या आधारे या कमजोर घटकांना सश  कर यासाठ  सव समावेशक कृती 
आराखडा करण े आव यक आहे. यासाठ  व वध रा यां या सामा जक धोरण तयार करणा-या 
सिम यांवर काम केलेल ेआ ण स थतीत अशा अनेक रा य तर य आ ण रा ीय सिमतीवर काम 

करणारे ी.समीर घोष यांची या उप मासाठ  स लागार हणुन मा. थायी सिमती ठराव .३९४७ 

द.०४/०१/२०१९ अ वय े िनयु  करणेस मा यता देणेत आलेली आहे. सदर िनयु  आदेश 

.ना वयो/४/का व/८७/२०१९, द.१८/०२/२०१९ अ वय े १ वष कालावधीसाठ  करणेत आलेली आहे. 

सदरची मुदत द. १८/२/२०१९ ते १७/२/२०२० अखेर पयत असुन आता सदरची मुदत  संपत आलेली 
आहे. ी. समीर घोष यांनी सदरचे कामकाज यव थत र या पार पाडल ेअसून याबाबतचा स व तर 

अहवाल यांनी दनांक २९/११/२०१९ चे प ानुसार या कायालयास सादर केला असून सदर अहवाल 

प  “अ” नुसार सोबत सादर केला आहे. तसेच दनांक २९ नो हबर २०१९ चे प ानुसार यांनी एक ते 

दोन वषाकर ता स याचे मानधन रकमेम य े १०%  ते १५% वाढ क न मुदतवाढ देणेकामी वनंती 
केली आहे. यानुसार समाजातील कमजोर वग हणून ओळखल े जाणारे घटक हणजे द यांग 

य , तृतीयपंथी य  अथवा अ यािधक गर ब यांचे क याण, पुनवसन आ ण या घटकांना 
समाजा या मु य वाहात आणणेसाठ  ी.घोष यांची मुदतवाढ करण े आव यक असून दनांक 

१८/०२/२०२० पासून दोन वष कालावधीकर ता आ ण ित दन र. .१६,५००/- या दरान े येक 

म ह यातील १० दवसांचे कामकाजाकर ता या माण ेर. .१,६५,०००/- (अ र  र. .एक लाख पास  

हजार फ ) मानधन र कम िन त क न यानुसार ी.समीर घोष यांची सामा जक समावेशन 

स लागार हणून नेमणूक कर यास मा यता देणेकामी तसेच याकामी दोन वष कालावधीकर ता 
येणा-या र. .३९,६०,०००/- (अ र  र. .एकोणचाळ स लाख साठ हजार फ ) खचास मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७०२०      वषय मांक – १५ 
दनांक – ०८/०५/२०२०     वभाग – मा यिमक िश ण  
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.आरती च धे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मा य/िश/३/का व/५३/२०२०,  
       द.१३/०३/२०२० 
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       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मा यिमक िश ण वभागाकड ल “बोनस व सानु ह अनुदान”  या लेखािशषकावर 
असले या र. .२,२५,००,०००/- या लेखािशषातुन र. .१०,००,०००/-  अ थायी आ थापना या 
लेखािशषवर तरतुद वग करणसे मा यता देणेत येत आहे.  

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

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

 
 

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

थायी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८  
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग,   
मांक - नस/३/का व/४९५/२०२० 
दनांक – ०८/०५/२०२० 
 
                                                                  

                                                         
                                                        (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  
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( .क े/लेखा/िन.क./१५/का व/७२/२०२० द.११/३/२०२० वषय .५ चे लगत) 
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( .क े/लेखा/िन.क./१५/का व/७१/२०२० द.११/३/२०२० वषय .६ चे लगत) 
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( .ड े/३/का व/५६/२०२० द.११/३/२०२० वषय .७ चे लगत) 

 
 


