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

कायप का मांक – २१८ 
(सभावृ ांत) 

दनांक – १५/०४/२०२१                             वेळ – दु.२.३० वा. 
 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा गु वार 
दनांक १५/०४/२०२१ 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.कोळंबे – मु य लेखा व व  अिधकार , मा.इंगळे, मा.चारठाणकर, मा.िचतळे, मा.दुरगुडे, 
मा.झगडे, 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.खांडेकर, मा.िशंदे,– 
सहा यक आयु , मा.गायकवाड – मु य उ ान अिध क, मा.मंुढे – .िश णािधकार  
(मा यिमक), मा.पाट ल – ाचाय औ. .क , मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान अिधकार , 
मा.डॉ.साळवे – अित.आरो य वै कय अिधकार , मा.डॉ.वाबळे – अिध ाता वायसीएमएच, 
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मा.इंगळे, मा.च हाण, मा.जंुधारे, मा.मोरे, मा.देशमुख, मा,से ठया, मा.काळे, मा.टकले – 
कायकार  अिभयंता, मा.जगताप – कामगार क याण अिधकार , मा.गावडे, मा.हराळे, 
मा.देशमुख – शासन अिधकार  तथा भार  े य अिधकार , मा.जरांडे – सुर ा अिधकार , 
मा.गोफणे – सहा.आरो य वै कय अिधकार , मा.माने - लेखािधकार  (PMPML) हे अिधकार  
उप थत होते.  

---------- 
उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 
घेणेत आले –  
 
वषय .४२) मौजे तळवडे येथील गट .३८० पैक  इं ायणी नद  लगत म.औ. व.म. या  

सॉ टवेअर टे नॉलॉजी पाक े ातील भुखंड .बी-२ मधील ४००० चौ.मी. जागा 
महानगरपािलके या िनयो जत अशु द जलउपसा क ासाठ  ह तांतर त क न 
िमळणेकामी येणा-या खचास मा यता िमळणेबाबत.  

वषय .४३) अ नशमन क  सु  करणेबाबत – मा.राजू बनसोडे, मा. वण भालेकर यांचा 
ताव. 

वषय .४४) सावजिनक शौचालय उभारणेबाबत. -  मा.राजू बनसोडे, मा. वण भालेकर यांचा 
ताव. 

वषय .४५) दापोड  येथे जलतरण तलाव उभारणेबाबत. - मा.राजू बनसोडे, मा. वण भालेकर 
यांचा ताव. 

वषय .४६) मा.आमदार ल मणभाऊ जगताप यां या मागणीनुसार कोरोना ादुभावा या 
धत वर लॉकडाऊन या काळात आिथक दुबल घटकां या कुटंुबा या 
उदरिनवाहसाठ  तातड ची आिथक मदत करणेबाबत. – मा.शिशकांत कदम, 
मा.श ु न काटे यांचा ताव. 

---------- 
 
ठराव मांक – ९२०४                              वषय मांक – ०१ 
दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – थाप य अ मु यालय  

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/अ-मु य/४३/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
              मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .22/18/2020-21 अ वये भाग .१४ मधील 
काळभोरनगर मोहननगर  प रसरातील डांबर  र यांची दु तीची कामे करणेकामी 
M/s.ANANYA BUILDCOM िन.र. .37,49,954/- (अ र  र. .सदतीस लाख एकोणप नास 
हजार नऊशे चौप न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,81,304/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .36,81,304/- पे ा 42.57%  कमी हणजेच र. .21,14,173/- + रॉय ट  चाजस र. .1,555/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,650/- = एकुण र. .21,84,378/- 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 
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ि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 – ९२०५                              वषय मांक – ०२ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – थाप य अ मु यालय  

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/अ-मु य/४४/२०२१, द.२६/०२/२०२१ 
              मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .22/17/2020-21 अ वये भाग .१४ आकुड  
द वाड  प रसरातील डांबर  र यांवर ल चरांची दु ती करणेकामी M/s.ANANYA 

BUILDCOM िन.र. .37,49,968/- (अ र  र. .सदतीस लाख एकोनप नास हजार नऊशे अडुस  
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,81,318/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,81,318/- पे ा 
42.57% कमी हणजेच र. .21,14,181/- + रॉय ट  चाजस र. .1,696/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .68,650/- = एकुण र. .21,84,527/- 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 – ९२०६                              वषय मांक – ०३ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – डा  

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

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांच ेप  . डा/७अ/का व/२९७/२०२१, द.२४/१२/२०२१ 
              वषय - मा. डा, कला सा ह य व सां कृतीक सिमती सभा ठराव .२३  
              द.२६/०२/२०२१  

वषय .३ चा वचार द.१२/०५/२०२१ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक – ९२०७                              वषय मांक – ०४ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय  

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

संदभ – मा.अित.आयु (२) यांच ेप  . वमुका/८/का व/११५/२०२१, द.०२/०३/२०२१ 
              मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .34-19/2020-2021 अ वये गहुंज ेह  लगतचे 
ड .पी.र यापासून देहुरोड र यापयत लेखाफाम या ए स ेस हायवेलगत या 12.00 मी. चा 
र ता वकिसत करणेकामी  मे.एस.ट .इले क ा.िल. िन.र. .1,36,75,233/- (अ र  र. .एक 
कोट  छ ीस लाख पं याह र हजार दोनशे तेहतीस फ )  पे ा 27% कमी  या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .99,82,920/-  पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 
कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल.   तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व 
सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकर ता 
मंजूर कामी मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – ९२०८                              वषय मांक – ०५ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – जलिन:सारण मु यालय  

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांच ेप  .जिन/२/का व/३९२/२०२१, द.०५/०३/२०२१ 
              वषय - च-होली मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .3 मधील मोशी गावठाण व  

               िशवाजीवाड , ल मीनगर, आदशनगर, गंधवनगर , डुडुळगाव, शा ञीचौक  

               प रसरात मलिन:सारण वषयक कामे करणेबाबत.  

वषय .५ चा वचार द.१२/०५/२०२१ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक – ९२०९                               वषय मांक – ०६ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय  

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

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

वषय .६ चा वचार द.१२/०५/२०२१ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक – ९२१०                               वषय मांक – ०७ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – थाप य इ मु यालय  

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

संदभ – मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/इ-मु य/३०८/२०२१, द.१९/०३/२०२१ 
              मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .24/12/2020-21 अ वये भाग .५ मधील 

मनपा इमारतींची व आर णाची  करकोळ दु तीची व देखभालची कामे करणेकामी मे.अन या 
ब डकॉन िन.र. .47,81,586/- (अ र  र. .स ेचाळ स लाख ऐ याऐंशी हजार पाचशे शहाऐंशी फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .47,43,037/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .47,43,037/- पे ा 36.97% कमी हणजेच 

र. .29,89,536/- + रॉय ट  चाजस र. .12,356/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .38,550/- = एकुण 

र. .30,40,442/- 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 – ९२११                               वषय मांक – ०८ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – ड े य, व ुत  

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

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांच ेप  .ड ेका/१/का व/१८६/२०२१, द.०१/०४/२०२१ 
              मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       कोरोना वषाणूचा (को वड-१९) ादुभाव रोखणेसाठ  ितबंधा मक उपाययोजना करणे 
कर ता ड े य कायालयांतगत ता पुर या व पात व ुत यव था करणे व अनुषंिगक कामे 
करणे या कामाचे वाढ व खच र. .२०,१८,२९१/- (अ र  र. .वीस लाख अठरा हजार दोनशे 
ए या नव फ ) सुधा रत खच र. .४९,९४,२३३/- यांस तसेच सदरचे काम मे.कमल इले क 
एंटर ाझेस या एज सी कडून पुव वकृत िन वदा दर ५.५% कमी या दराने सुधा रत रतसर 
करारनामा क न सुधा रत शास कय मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९२१२                               वषय मांक – ०९ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – वायसीएमएच  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .YCMH/१७/का व/७४/२०२१, द.१२/०३/२०२१ 
              मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       यशवंतराव च हाण मृित णालयातील बायोमेड कल वे ट परवा याचे नुतनीकरण 
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सन २०१७ पासुन ते सन २०२२ या कलावधीपयत करणेकामी महारा   दुषण िनयं ण मंडळ 
यांना र. .२,५०,०००/- (अ र  र. .दोन लाख प नास हजार फ ) अदा करणे आव यक आहे.  
सदरची र कम  सन २०२०-२०२१ कर ता पी.जी.आय., वाय.सी.एम.एच., पी.सी.एम.सी., कर ता 
व वध शासक य सं था व व ापीठ इ. च े शु क भरणे या लेखािशषावर ल असणार  तरतुद 
र. .१,५०,००,०००/- मधून खच   करणेस काय र मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९२१३                               वषय मांक – १० 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – मु य लेखा पर ण 

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

संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांच ेप  .मुलेप/४/का व/२४/२०२१, द.३१/०३/२०२१ 
              मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड मनपाचे सन २०१५-२०१६ ते २०१८-२०१९ या आिथक वषाच े वा षक 
लेखे तयार क न ते मा. थायी सिमती पुढे मा यतेकामी सादर कर यात आलेले होते. यास 
मा. थायी सिमती सभेने अनु मे ठराव .६६० द.१९/७/२०१७ ठराव .२७३२, 

द.३०/५/२०१८ ठराव .५२५० द.२२/८/२०१९ व ठराव .७२७२, द.२/८/२०२० अ वये 
मा यता दलेली आहे. महारा  महानगरपािलका अिधिनयम २०१२ कलम १०६ नुसार उपरो  नमुद 

चार वषा या वा षक ले यांच ेलेखाप र ण क न याचा अहवाल सोबत जोड यात आलेला आहे. तसेच 

मा.आयु  यांनी केले या सुचनेनुसार महानगरपािलके या सन २०१५-२०१६ ते २०१८-२०१९ या 
कालावधी या खाजगी सनद  लेखापाल यांनी तयार केले या उ प न व खचप क आ ण ताळेबंद 

यांचेदेखील लेखाप र ण क न अहवाल मा. आयु  यांना प  .  

           १) मुलेप/४/का व/५/२०२०, द. १८/८/२०२० (सन २०१६-२०१७ व २०१७-२०१८)  

           २)मुलेप/४/का व/५६/२०२०, द.२९/१०/२०२० (सन २०१८-२०१९)  

           ३) मुलेप/४/का व/१/२०२१, द. ४/१/२०२१ (सन २०१५-२०१६)  

          पाठ व यात आलेले आहेत. वर त संदभासाठ  या या ती सोबत जोडले या 
असुन ते अहवाल आता सदर अहवालाचा भाग आहेत. तसेच म हला बाल क याण 

वभागामाफत राब व यात येणा-या म हलांसाठ  योजनां या  फलिन पतीबाबत िनगिमत प  . 
मुलेप/गट-४/का व/२४/२०, द.१३/३/२०२० हे देखील अहवालाचा भाग आहे. सदरहु प  
सोबत संल न केलेले आहे.  सबब सन २०१५-२०१६ ते २०१८-२०१९ या चार आिथक वषा या 
वा षक ले यांचा लेखाप र ण अहवालास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९२१४                               वषय मांक – ११ 
दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय 

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां)  यांचे प  . वमुका/५/का व/१९७/२०२१, द.२५/०३/२०२१ 
              मा.सह शहर अिभयंता ( व/या)ं यांनी िशफारस केले माणे –  
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       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .34-04/2020-2021 अ वये इ े ीय कायालया 
अंतगत भाग .३,४,५ व ७ मधील व वध मनपा इमारती, उ ाने व र यावर आव यकते 
माणे सी.सी.ट . ह  यं णा बसवणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी (सन २०२०-२१)  मे. फिन स 

इ  ा चस िन.र. .29,97,237/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख स या नव हजार दोनशे सदतीस 
फ )  पे ा 3.54% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .28,91,135/-  पयत काम 
क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल.   तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकर ता मंजूर कामी मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९२१५                               वषय मांक – १२ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांच ेप  . वमुका/५/का व/१९६/२०२१, द.२५/०३/२०२१ 
       वषय -  भाग .३ मोशी येथील मोरया कॉलनी फाितमानगर, खानदेशनगर, संत  

               ाने र नगर इ. ठकाणचे र ते अ ावत प तीने वकसीत करणे या  

               कामातील व ुत वषयक कामे करणेबाबत.  

वषय .१२ चा वचार द.१२/०५/२०२१ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ९२१६                               वषय मांक – १३ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – वै कय मु यालय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .वै /१०/का व/२३१/२०२१, द.०४/०४/२०२१ 
              मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       क  व रा य शासना या सुचनांनुसार को वड-१९ वै क महामार या िनयं णासाठ  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या लसीकरण क ांम ये कोरोनाचा ादुभाव रोख यासाठ  को वड 
लसीकरण काय म द.१६ जानेवार  २०२१ पासून राब व यात येत आहे. सदर लसीकरण 
काय माम ये न दणीकृत आरो य सेवा देणारे व ं ट लाईन वकर, ६० वषावर ल य  तसेच 
४५ ते ६० या वयोगटातील दुधर आजार असले या य ंचे लसीकरण कर यात येत आहे. सदर 
लसीकरण काय माम ये नाग रकांना लस देणे, याबाबतची मा हती पोटलवर भरणे, लसीकरण 
पुण झा यानंतर अहवाल सादर करणे या कामकाजासाठ  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकड ल 
मनु यबळ अपुरे पडत अस यामुळे व िश त मनु यबळाची आव यकता अस यामुळे डाटा 
ए  ऑपरेटर ( वयंसेवक) यांची ३० दवसाकर ता ता पुर या व पात िनयु  करणेत आलेली 
आहे. तावात नमूद माणे सदर डाटा ए  ऑपरेटर ( वयंसेवक) यांना ित म हना 
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र. .१०,०००/- माणे मानधन देणेकामी येणारा खच र. .६,४०,०००/- (अ र  र. .सहा लाख 
चाळ स हजार फ ) अथवा य  होणारा खच भांडार वभागाकड ल “कोरोना िनधी” या 
लेखािशषकामधून कर यास काय र मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९२१७                               वषय मांक – १४ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – वै कय मु यालय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .मसाभां/४/का व/२७९/२०२१, द.०४/०४/२०२१ 
              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 वाढू लागलेली आहे. ण सं या झपा याने वाढत अस याने घरकुल येथील ड -
५,६,७,८ हे को वड सटर दोन मह याकर ता तातड ने चालु करणेत आलेले आहेत. वाढती 

णसं या वचारात घेऊन पुढ ल को वड सटर चालु करणेकामी सुचना दले या आहेत. 
मे. ड हाइन सुपर पेशािलट  हॉ पटल अँ ड ामा सटर यांना प  .मसाभां/४/का व/ 
२५०ए/२०२१ द.२६.०३.२०२१ अ वये प  देऊन जु या दराने काम कर यास तयार आहात 
कंवा कसे या बाबत वचारणा कर यात आले असता  यांचे कड ल द.२६.०३.२०२१ च े
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 (COVID-19)  ादुभाव ल ात घेता सदर बाब तातड ची 
असेलेने मे. ड हाइन सुपर पेशािलट  हॉ पटल अँ ड ामा सटर यांना िचखली येथील इमारत .बी–
१० येथील को वड सटर द.२७.०३.२०२१ ते २६.०५.२०२१ 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 चौवीस 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 काय र मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९२१८                               वषय मांक – १५ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – वै कय मु यालय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .मसाभां/४/का व/२८०/२०२१, द.०४/०४/२०२१ 
              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 वाढू लागलेली आहे.  णसं या झपा याने वाढत अस याने घरकुल येथील ड -
५,६,७, ८ हे को वड सटर दोन मह याकर ता तातड ने चालु करणेत आलेले आहेत. वाढती 
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णसं या वचारात घेऊन पुढ ल को वड सटर चालु करणेकामी सुचना दले या आहेत. 
मे. ड हाइन सुपर पेशािलट  हॉ पटल अँ ड ामा सटर यांना प  .मसाभां/४/का व/ 
२५०ए/२०२१ द.२६.०३.२०२१ अ वये प  देऊन जु या दराने काम कर यास तयार आहात 
कंवा कसे या बाबत वचारणा कर यात आले असता  यांचे कड ल द.२६.०३.२०२१ 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 (COVID-19)  ादुभाव ल ात घेता सदर बाब तातड ची 
असेलेने मे. ड हाइन सुपर पेशािलट  हॉ पटल अँ ड ामा सटर यांना िचखली येथील इमारत . बी– 

१२ येथील को वड सटर द.२७.०३.२०२१  ते २६.०५.२०२१ पयत (६१ दवस) दोन मह ने २०० बेड पयत 

को वड केअर सटर चाल वणेस देणे बाबत र. .६६,२४,६००/- (अ र  र. .सहास  लाख चोवीस हजार 
सहाशे फ ) च ेकामकाज आदेश EOI .०३/२०२०-२१ मधील अट शत  आ ण करारना यास अधीन 

राहून पूव या मंजूर दराने देणेत आलेले अस याने काय र मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९२१९                               वषय मांक – १६ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – वै कय  

सुचक – मा.शिशकांत कदम                    अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .मसाभां/४/का व/२८१/२०२१, द.०४/०४/२०२१ 
              मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह म ये फे ुवार या दुस-या आठव यात कोरोना 
णांची सं या पु हा वाढू लागली आहे. स या महानगरपािलके माफत अँटो ल टर येथे ५० 

बेड आयसीयु चालु कर यात आलेल े आहे. या कामी द.०३.०९.२०२१ रोजी आदेश दे यात 
आलेले आहेत. तसेच वायसीएमएच येथील १५ बेडचे दोन आयसीयु ऑग ट-२०२० पासुन चालु 
कर यात आलेले आहेत. जुल ैमह याम ये कोरोना ादुभाव वाढला असता पुणे महानगर देश 
वकास ािधकरण, पुणे (PMRDA) यांचे कडुन EOI .०३/२०२०-२१ सी द कर यात आला 
होता. या म ये मे.मेड ोज हे थकेअर डाय नो टक सटर कामाचे आदेश 

.EG/BCH/07.20/ . ६१२/१३००/शाखा-१ द.२४.०८.२०२० दे यात आलेले होते. मा.आयु , 

मा.महापौर, मा.अित.आयु  .१ तसेच इतर पदािधकार  आ ण अिधकार  यांच े समवेत दनांक 

२२.०३.२०२१ रोजी िमट ंग आयोजीत केली असता झाले या चच माणे कै.अ णासाहेब मगर 

टेड यम येथील जंबो को वड णालय स या २०० बेड साठ  ( याम ये १०० बेड ऑ सीजन यु , ५० 

आयसीयु, ५० एच डयु) दोन म हने कालावधीसाठ  चालु करणेकामी आदेश दे यात आलेले आहेत. 

मे.मेड ोज हे थकेअर डाय नो टक सटर यांच ेकडुन पुढ ल माणे दर आकार यात आलेले होते. 

   १.     ऑ सीजन यु  बेड र. .१४०४.४८ ित बेड ित दन. 
 २.     एच डयु बेड र. .३८४३.८४ ित बेड ित दन. 

                   ३.     आयसीयु बेड र. .४३८५.९२ ित बेड ित दन. 
पुढ ल २०० बेडसाठ  मे.मेड ोज हे थकेअर डाय नो टक सटर यांचेकडुन मनु यबळ उपल ध क न 

घेतले जाणार आहे. णांना जेवण महानगरपािलके माफत पुर व यात येणार आहे. या साठ  यांना 
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PMRDA कड ल मुळ आदेशाम ये नमुद केले माणे तसेच पुणे महानगरपािलके कड ल आदेशातील व 

करारना यातील सव अट  व शत  बंधनकारक राहणार आहेत. वाढती णसं या वचारात घेता वाढ व 

२०० बेडसाठ  (१० आयसीयु, ९० एचड य,ु १०० ऑ सीजन यु ) आदेश दे यात आलेले आहेत. याकामी 
येणारा खच एकूण र. .३,२३,४५,४२१/- (अ र  र. .तीन कोट  तेवीस लाख पंचेचाळ स हजार चारशे 

एकवीस फ ) च ेखचास काय र मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९२२०                               वषय मांक – १७ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – म य.सा.भां., वै कय  

सुचक – मा.श ु न काटे                    अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांच ेप  .मसाभां/५/का व/३६०/२०२१, द.३१/०३/२०२१ 
              मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या वाय.सी.एम. णालयात कोरोना बािधत ण मरण पाव यास यावर 

Expression of Interest म ये िनदिशत केले माणे यो य तो ोटोकॉल पाळुन मृतदेहासंबंधी 
कामकाज कर यासाठ  पुव चा आदेश द.२८/०२/२०२१ रोजी संपु ात येणार अस याने 
अिध ाता, PGI, YCMH  यांनी द.१३/०३/२०२१ रोजी या प ा वये केले या वनंतीनुसार  

M/s.Jai Bhawani Enterprises  यांना यांचे समवेत पुव  झाले या करारना यास अिधन राहून 

स या Covid-19 या ण सं येत वाढ झा याने तावात नमूद माणे M/s.Jai Bhawani 

Enterprises  पुढ ल दोन म हने कालावधीसाठ  हणजे द.०१/०३/२०२१ ते  द.३०/०४/२०२१ 
पयत मुदतवाढ दे यास र. .२८,०२१/- ित कमचार  ित महा माणे १६ कमचा-यांसाठ  
ितमहा र. .४,४८,३३६/- माणे २ म ह यांकर ता येणा-या  र. .८,९६,६७२/- (अ र  र. .आठ 

लाख शहा नव हजार सहाशे बाह र फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९२२१                               वषय मांक – १८ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – वै कय  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .मसाभां/४/का व/२८६/२०२१, द.०४/०४/२०२१ 
              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 दनांक 
०८.०७.२०२० चे मा य तावा वये घेणेत आला. या माणे Expression Of Interest (EOI) 

.०३/२०२०-२१ िस द करणेत आली होती. सदर EOI बी वगवार साठ  िस द करणेत आली 
होती. याम ये संबंिधत सं था/ णालयांकडुन फ  कमचार  पुर 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. मे.डॉ.िभसे म ट पेशािलट  हॉ पटल,  यांनी सदर 

EOI  म ये भाग घेतला होता.  यांनी ३०० बेडसाठ  र. .५००/- ित दन ती बेड या माणे दर सादर 
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केला होता. यांच े दरास मा.आयु  यांचेकडुन द.२१.०७.२०२० रोजी मा यता देणेत आलेली आहे. 

मे.डॉ.िभसे म ट पेशािलट  हॉ पटल, यांच े खचास मा. थायी सिमती सभा ठराव .७४८८ 

द.२३.०९.२०२० अ वये मा यता घेणेत आलेली होती. या माणे यांचे बरोबर करारनामा करणेत 

येऊन यांना आमुका/११/का व/१८८/२०२० द.२९.०७.२०२० अ वये र.  १,३५,००,०००/- च े ३०० 

बेडकर ता र.र.५४३/- ित दन ित बेड या माणे हाळंुगे येथील हाडा वसाहत ११ सी साठ  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 अित.आयु  .२ यांचेकड ल आदेश 
.भुजी/२/का व/६०७/२०२० द.०१.१०.२०२० अ वये बंद करणेत आलेले आहे. स या कायरत 

असलेले बालनगर  येथील को वड केअर सटर, महानगरपािलकेने चालु केलेले अँटो ल टर 
येथील जंबो को वड हॉ पटल पूण मतेने चालु आहे. कै.अ णासाहेब मगर टेड यम येथील 
जंबो को वड णालय ४०० बेडसाठ  चालु 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 ड -५ आ ण ड -६ मधील एकूण ४०० 

बेडसाठ  चालु करणेकामी आ ण दो ह  सटर ५०% भरलेनंतर पुढ ल इमारतींम ये को वड केअर सटर 

(CCC) सु  कर याची कायवाह  कर यात यावी या बाबतचा सभावृ ांत करणेत आलेला आहे. या 
िनणया माणे घरकुल येथील इमारत . ड -५ आ ण ड -६,७,८ बी -१०,१२ म ये ण दाखल करणेत 

आले आहेत. 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  कायालयाकडुन 

सूचना ा  झा या माणे आप कालीन बाब हणून मा यता दे यात आली आहे. मे.डॉ.िभसे 

म ट पेशािलट  हॉ पटल, यांना तातड ची बाब हणुन हाळंुगे येथील हाडा वसाहत ११ सी येथ े३०० 

बेडसाठ  को वड केअर सटर चालु करणे बाबत र. .९१,५०,०००/- (अ र  र. .ए या नव लाख 
प नास हजार फ ) द.०६.०४.२०२१ ते ०५.०६.२०२१ पयत चे कामकाज आदेश देणेत आलेला 
अस याने सदर खचास काय र मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९२२२                               वषय मांक – १९ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – वै कय  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .मसाभां/४/का व/२८४/२०२१, द.०४/०४/२०२१ 
              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 दनांक 
०८.०७.२०२० चे मा य तावा वये घेणेत आला. या माणे Expression Of Interest (EOI) 

.०३/२०२०-२१ िस द करणेत आली होती. सदर EOI बी वगवार  साठ  िस द करणेत 
आली होती. याम ये संबंधीत सं था/ णालयांकडुन फ  कमचार  पुर 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.  मे. ट हे थ केअर यांनी सदर 
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EOI  म ये भाग घेतला होता. यांनी १०० बेडसाठ  र. .६९९/- ित दन ती बेड या माणे दर सादर 

केला होता. यांच े दरास मा.आयु  यांचेकडुन द.२१.०७.२०२० रोजी मा यता देणेत आलेली आहे. 

मे. ट हे थ केअर यांच ेखचास मा. थायी सिमती सभा ठराव .७४८८ द.२३.०९.२०२०  अ वये 

मा यता घेणेत आलेली होती. या माणे यांचेबरोबर करारनामा करणेत येऊन यांना 
आमुका/११/का व/१९८/२०२० द.०३.०८.२०२० अ वये र. .६२,९१,०००/- च े १०० बेडकर ता र.र.६९९/- 

ित दन ित बेड या माणे मागसवग य मुलांच ेहॉ टेल, मोशीसाठ  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 अित. आयु  .२ यांचेकड ल आदेश .आमुका/११/का व/२८०/२०२० द.१५.१०.२०२० 

अ वये बंद करणेत आलेले आहे. स या कायरत असलेले बालनगर  येथील को वड केअर सटर, 

महानगरपािलकेने चालु केलेले अँटो ल टर येथील जंबो को वड हॉ पटल पूण मतेने चालु आहे. 

कै.अ णासाहेब मगर टेड यम येथील जंबो को वड णालय ४०० बेडसाठ  चालु 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 ड -५ आ ण 

ड -६ मधील एकूण ४०० बेडसाठ  चालु करणेकामी आ ण दो ह  सटर ५०% भरलेनंतर पुढ ल 

इमारतींम य े को वड केअर सटर (CCC) सु  कर याची कायवाह  कर यात यावी या बाबतचा 
सभावृ ांत करणेत आलेला आहे. या िनणया माणे घरकुल येथील इमारत . ड -५ आ ण ड -६,७,८ 

बी-१०,१२ म ये पूण मतेने ण दाखल झालेल े आहेत. 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  कायालयाकडुन सूचना ा  झा या माणे आप कालीन बाब हणून 

मा यता दे यात आली आहे. मे. ट हे थ केअर यांना तातड ची बाब हणुन मागसवग य मुलांचे 
हॉ टेल, मोशी येथ े १०० बेडसाठ  को वड केअर सटर चालु करणेबाबत र. .४२,६३,९००/- (अ र  
र. .बेचाळ स लाख ेस  हजार नऊशे फ ) द.०६.०४.२०२१ ते  ०५.०६.२०२१ पयत च ेकामकाज 

आदेश देणेत आलेले अस याने सदर खचास काय र मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९२२३                               वषय मांक – २० 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – वै कय  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .मसाभां/४/का व/२८३/२०२१, द.०४/०४/२०२१ 
              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 दनांक 
०८.०७.२०२० चे मा य तावा वये घेणेत आला. या माणे Expression Of Interest (EOI) 

.०३/२०२०-२१ िस द करणेत आली होती. सदर EOI बी वगवार  साठ  िस द करणेत 
आली होती. याम ये संबंधीत सं था/ णालयांकडुन फ  कमचार  पुर 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 आल ेहोते. मे. ब. ह .जी इं डया िल. यांनी 
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सदर 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 द.२१.०७.२०२० रोजी मा यात देणेत आलेली 
आहे. मे. ब. ह .जी इं डया िल. यांच ेखचास मा. थायी सिमती सभा ठराव .७४८८ द.२३.०९.२०२० 

अ वये मा यता घेणेत आलेली होती. या माणे यांचे बरोबर करारनामा करणेत येऊन यांना 
आमुका/११/का व/१८५/२०२० द.२९.०७.२०२० अ वये र. .९७,७४,०००/- च े२०० बेडकर ता र.र.५४३/- 

ित दन ित बेड या माणे बालेवाड  पोटस कॉ पले ससाठ  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 अित. आयु  .२ यांचेकड ल आदेश .आमुका/११/का व/२८०/२०२० द.१५.१०.२०२० 

अ वये बंद करणेत आलेले आहे. स या कायरत असलेले बालनगर  येथील को वड केअर सटर, 

महानगरपािलकेने चालु केलेले अँटो ल टर येथील जंबो को वड हॉ पटल पूण मतेने चालु 
आहे. कै.अ णासाहेब मगर टेड यम येथील जंबो को वड णालय २०० बेडसाठ  चालु 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 

ड -५ आ ण ड -६ मधील एकूण ४०० बेडसाठ  चालु करणेकामी आ ण दो ह  सटर ५०% भरलेनंतर 

पुढ ल इमारतींम ये को वड केअर सटर (CCC) सु  कर याची कायवाह  कर यात यावी या बाबतचा 
सभावृ ांत करणेत आलेला आहे. या िनणया माणे घरकुल येथील इमारत . ड -५ आ ण ड -६,७,८ 

म ये पूण मतेने ण दाखल झालेल े आहेत. 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  कायालयाकडुन सूचना ा  झा या माणे आप कालीन बाब हणून मा यता 
दे यात आली आहे. मे. ब. ह .जी इं डया िल. यांना तातड ची बाब हणुन बालेवाड  पोटस कॉ पले स 
येथ े२०० बेडसाठ  को वड केअर सटर चालु करणेबाबत र. .६६,२४,६००/- (अ र  र. .सहास  लाख 
चोवीस हजार सहाशे फ ) द.०६.०४.२०२१ ते ०५.०६.२०२१ पयत चे कामकाज आदेश देणेत 

आलेला अस याने सदर खचास काय र मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९२२४                               वषय मांक – २१ 
दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – अ े य, आरो य  

सुचक – मा.अिभषेक बारणे                    अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 

संदभ – मा. े य़ अिधकार  यांचे प  .अ ेका/आ/२/का व/१७०/२०२१, द.०१/०४/२०२१ 
              मा. े य़ अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे अ े ीय कायालय, आरो य वभागामाफत ड यू/ 
मले रया आजारांचा ादु ् भाव रोख यासाठ  औ णक धुर कण कामासाठ  ३ पकअप हॅन/ र ा 
टे पो वाहने भा याने पुर वणे कामाची मुदत द.०२/०४/२०२१ रोजी संपु ात येत अस याने 
सदर कामाची िन वदा तावीत आहे. तथापी यासाठ  काह  कालावधी लागणार अस याने 
कामाची िनकड वचारात घेता सदरचे कामास मुदतवाढ देणे आव यक अस याने स या 
कामकाज करणार  सं था मे.रामचं  ए टर ायजेस यांना िन वदा नोट स .९/२०१८-१९ या 
मा य िन वदा दराने हणजेच र. .५९५.१९ ित वाहन ित दन या माणे ३ वाहने दनांक 
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०३/०४/२०२१ पासून ३ म हने अथवा न वन िन वदा कायवाह  ता वत होऊन कामाचे आदेश 
देईपयत या कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणे व याकामी येणा-या अंदाजे र. .१,३९,२७४/- (अ र  
र. .एक लाख एकोणचाळ स हजार दोनशे चौ-याह र फ ) अथवा य  येणा-या खचास 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९२२५                               वषय मांक – २२ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार  

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

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांच ेप  .मभां/१५/का व/१०७/२०२१, द.३१/०३/२०२१ 
              मा.अित.आयु  (१) यांची िशफारस वचारात घेऊन –  

       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 व मनपा 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 तावात 
नमुद केले या कालावधीम ये होणा-या र. .4,80,240/- (अ र  र. .चार लाख ऐंशी हजार दोनशे 
चाळ स फ ) चे खचास मा यता व पुरवठादार मे.हॉटेल बड हॅली यांचेबरोबर काय र 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेची मा.अित.आयु (१) यांची मागणी असली तर , तूत 

वषयातील 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 व मनपा व शासनाने  िनयु  केलेले कमचार  यांना गरजेनुसार जेवण व 

ना ा उपल ध क न दला जातो. याक रता स याचा दर र. .१८०/- ित दन/ ित य  असा आहे. 

स या द या जाणा-या जेवण व ना ा यांची Quantity व Quality अिधक चांगली होण ेगरजेच ेआहे. 

तसेच याम ये िथनांचा अिधक माणात  समावेश कर यात यावा. यासाठ  स या द या जाणा-या 
चपाती, भात, भाजी यांच े माणात वाढ करावी तसेच दोन अंड  व शगदाणा लाडू दे यात यावा. 
याक रता या दराम ये र. .५०/- वाढ क न ित य / ित दन र. .१८०/- ऐवजी र. .२३०/- असा दर 

िन त करणेस व सदरचा दर सव जेवण, ना ा पुर वणा-या पुरवठाधारकांना लागू कर यास मा यता  
देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ९२२६                               वषय मांक – २३ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – वै कय मु यालय  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .मसाभां/५/का व/३७३/२०२१, द.०५/०४/२०२१ 
              मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, 

महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३) नुसार Covid-19 या वषाणूचा 
ादुभाव ल ता घेता, अ याव यक बाब हणून माग व यात आले या EOI – 06/2020-21  मधील 

अट -शत स अिधन राहुन ऑटो ल टर येथे ए स ेशन ऑफ इ े टचे अनुषंगाने ५० खाटांचे 
आय.सी.यु. व १५० खाटांचे ऑ सीजन बेड काया वत करणेबाबत या ए स ेशन ऑफ 
इ े टमधील अट -शत  वचारात घेऊन करणांची छाननी करणेकामी गठ त कर यात 
आले या सिमतीची दनांक २१/०८/२०२० रोजी झालेली िमट ंग तसेच मा. थायी सिमती ठराव 
व  मे. पश हॉ पटल यांचे समवेत झाले या करारना यास अिधन राहून 50 ICU Beds कर ता 
ित बेड ित दवस र. .६,४५०/-  व 150 Oxygenated Beds कर ता ित बेड ित दवस  

र. .१,९५०/-  माणे दनांक २८/०२/२०२१ पासून पुढ ल तीन म हने कालावधीसाठ  हणजेच 
दनांक २७/०४/२०२१ पयत मुदतवाढ दे यास व येणा-या अंदाजे र. .२,५०,२३,९००/- (अ र  
र. .दोन कोट  प नास लाख तेवीस हजार नऊशे फ ) चे खचास व सदर ठकाणी दाखल 
झाले या णांना र. .१८०/- माणे ित ण जेवण दे यास व सदर ठकाणी हाऊस कंपींग 
काम करणेकामी र. .२४,०७७/- ित कमचार  (३० कमचार ) उपल ध करणेकामी काय र 

मा यता तसेच सदर खच म यवत  भांडार वभागाकड ल “कोरोना िनधी” या लेखािशषामधून 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – ९२२७                               वषय मांक – २४ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय  

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे प  . वमुका/४/का व/४८६/२०२१, द.०५/०४/२०२१ 
              मा.सह शहर अिभयंता ( व/या)ं यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .34-13/2020-2021 अ वये भाग 
.२३  मधील मनपाचे व वध इमारतींवर सोलर िस टम बस वणे (न वन हॉ पटल इमारत) 

या कामाकर ता मे. ोसुमस सोलर िन वदा र. .33,20,792/- (अ र  र. .तेहतीस लाख वीस हजार 
सातशे या णव फ ) पे ा -17.50% 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. 
----------- 
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ठराव मांक – ९२२८                               वषय मांक – २५ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय  

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे प  . वमुका/४/का व/४८५/२०२१, द.०५/०४/२०२१ 
              वषय -  भाग .24 थेरगाव मधील आर ण मांक 628 खेळा या मैदानावर व ुत  

               वषयक कामे करणेबाबत.  

वषय .२५ चा वचार द.१२/०५/२०२१ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक – ९२२९                               वषय मांक – २६ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .मभां/१८/का व/११३/२०२१, द.०६/०४/२०२१ 
              मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पं.िचं.मनपा या म यवत  सा ह य भांडर वभागान,े आ णासाहेब मगर टेड यम 
येथील Jumbo 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  संबंिधत उ पा दत कंपनी/ यांचे अिधकृत व े ते, अथवा अिधकृत 
पुरवठादार यांनी अ प मुदतीची जा हर सुचना .१८/२०२०-२१ नुसार लघु म पुरवठाधारक 
मे.गॅब एंटर ायजेस, पंपर  यांचे र. .२४.५० (+जीएसट ) Per m3 rates ा  दर वकृत क न 
अंदाजे र. .२,४७,२०,६९६/- (अ र  र. .दोन कोट , स ेचाळ स लाख वीस हजार सहाशे 
शहा णव फ ) पयत या खचास मा. थायी सिमती सभेने ठराव .७४७८,  दनांक 
१६/०९/२०२० रोजी मा यता दली आहे.  सदरची पुरव याची थमत: मुदत द.११/१२/२०२० 
रोजी पुण झाली व सदर Jumbo Covid Hospital दनांक १६/०१/२०२१ पयत चालु अस याने 
मे.गॅब एंटर ायजेस, पंपर  यांना दनांक १५/०१/२०२१ पयत मा. थायी सिमती सभेने ठराव 
.८३६६,  दनांक १०/०२/२०२१ अ वये मुदतवाढ देणेत आली होती. कोरोना ण सं येत 

अचानक वाढ झालेने Jumbo Covid Hospital पु हा दनांक ०१/०४/२०२१ ते दनांक 
३१/०५/२०२१ रोजी या कालावधीत चालु कर यात येत अस याने अ प मुदतीची जा हर सुचना 
.१८/२०२०-२१ मधील वर ल मंजुर दराने व िनयु  केलेले पुरवठाधारक मे.गॅब एंटर ायजेस, 

पंपर  यांना २ म हने कालावधी अथवा र. .१,६४,४९,१९३/- खच  होईपयत अथवा पुढ ल 
िन वदा िस द क न पुरवठाधारक िन ीत होईपयत, यातील जी कायवाह  थम होईल तो पयत 
मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ९२३०                               वषय मांक – २७ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – वै कय  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .मसाभां/४/का व/२८९/२०२१, द.०६/०४/२०२१ 
       वषय - अ णासाहेब मगर टे डयम येथील जंबो को वड णालय सु  करणेबाबत. 

वषय .२७ द र  दाखल करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ९२३१                               वषय मांक – २८ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – वै कय  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .मसाभां/४/का व/२८८/२०२१, द.०६/०४/२०२१ 
              मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह म ये फे ुवार या दुस-या आठव यात कोरोना 
णांची सं या पु हा वाढु लागली आहे. स या महानगरपािलकेमाफत अँटो ल टर येथे ५० 

बेड आयसीयु चालु कर यात आलेल े आहे. या कामी द.०३.०९.२०२१ रोजी आदेश दे यात 
आलेले आहेत. तसेच वाय.सी.एम.एच. येथील १५ बेडचे दोन आयसीयु ऑग ट-२०२० पासुन 
चालु कर यात आलेले आहेत.  जुलै मह याम ये कोरोना ादुभाव वाढला असता पुणे महानगर 
देश वकास ािधकरण, पुणे (PMRDA) यांचे कडुन EOI .०३/२०२०-२१ सी द कर यात 

आली होती. याम ये मे.मेड ोज हे थकेअर डाय नो टक सटर कामाच े आदेश 
.EG/BCH/07.20/ . ६१२/१३००/शाखा-१ द.२४.०८.२०२० दे यात आलेले होते. मा.आयु , 

मा.महापौर, मा.अित.आयु  .१ तसेच इतर पदािधकार  आ ण अिधकार  यांच े समवेत दनांक 

२२.०३.२०२१ रोजी िमट ंग आयोजीत केली असता झाले या चच माणे थम ट यात 

कै.अ णासाहेब मगर टेड यम येथील जंबो को वड णालय स या २०० बेड साठ  ( याम ये १०० बेड 

ऑ सीजनयु , ५० आयसीयु, ५० एच डयु) दोन म हने कालावधीसाठ  चालु करणेकामी आदेश दे यात 

आलेले आहेत. दुस-या ट यात वाढ व २०० बेड ( याम ये १०० बेड ऑ सीजनयु , १० आयसीयु, ९० 

एच डयु) या माणे आदेश देणेत आलेले आहेत. एकूण ४०० बेडसाठ  आ ापयत आदेश िनगिमत 
कर यात आलेले आहेत. ५०% Occupancy झालेनंतर पुढ ल आदेश दे यात यावेत तसेच मागील 
वष  PMRDA ने यांना काम दले होते याच सं थांना PMRDA या करारना यानुसार व पुणे 
महानगरपािलके या मागदशक त वांनुसार/ बल अदायगी धोरणानुसार कामे दे यात यावीत 
असे ठरले होते. यामुळे द.०५.०४.२०२१ रोजी ४०० पैक  सुमारे २८० बेडस ्  भर याने पुढ ल 
आदेश दे यात आले आहेत. मे.मेड ोज हे थकेअर डाय नो टक सटर यांच ेकडुन पुढ ल माणे दर 

आकार यात आलेले होते. 

                                    १.     ऑ सीजन यु  बेड र. .१४०४.४८ ित बेड ित दन. 
         २.     एच डयु बेड र. .३८४३.८४ ित बेड ित दन. 
         ३.     आयसीयु बेड र. .४३८५.९२ ित बेड ित दन. 
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 पुढ ल २०० ऑ सीजनयु  बेडसाठ  मे.मेड ोज हे थकेअर डाय नो टक सटर यांचेकडुन मनु यबळ 

उपल ध क न घेतले जाणार आहे. णांना जेवण महानगरपािलकेमाफत पुर व यात येणार आहे. 

यासाठ  यांना PMRDA कड ल मुळ आदेशाम ये नमुद केले माणे तसेच पुणे महानगरपािलकेकड ल 

आदेशातील व करारना यातील सव अट  व शत  बंधनकारक राहणार आहेत. वाढती णसं या 
वचारात घेता भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, 

महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३) क नुसार कोरोना वषाणुचा (COVID-19)  

ादुभाव ल ात घेता सदर बाब तातड ची असेलेने वाढ व २०० बेडसाठ  (ऑ सीजन यु ) आदेश 

दे यात आलेले आहेत. एकूण र. .१,७१,३४,६५६/- (अ र  र. .एक कोट  ए काह र लाख चौतीस हजार 

सहाशे छ प न फ ) च ेखचास काय र मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ९२३२                               वषय मांक – २९ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – थाप य अ मु यालय  

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

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/अ-मु य/का व/१०९/२०२१, द.०५/०४/२०२१ 
              मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभाग अ मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ    (1 ते 13) 

मधील कामांच ेिनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा 
क न कामाच ेआदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९२३३                               वषय मांक – ३० 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार  

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

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांच ेप  .मभां/८/का व/५५३/२०२१, द.०६/०४/२०२१ 
              मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

      कोरोनाचा ादुभाव रोख यासाठ  स ाची अपवादा मक व गंभीर  प र थती िनमाण 
झाली अस याने “कोरोना“ आजाराचा ादुभाव ल ात घेता, याचा मुकाबला कर याक रता 
आव यक असणा-या अ याव य़क व तातड ची बाब हणुन भारतीय साथरोग ितबंधा मक 
कायदा 1897 व महापािलका अिधिनयम कलम 63(6)  मधील तरतुद वचारात घेता वर ल 
संसगजं य रोग िनयं णात आणणेसाठ , ितबंधा मक उपाय करणे आव यक असलेने 
महानगरपािलके या ह तील कोरोना वषाणूचा होत असलेला सार रोखणे बाबत या उपाय 
योजनांसाठ  Inj.Remdesivir 100mg  खरेद  करणेकामी ई.िन.सु. .55/2020-21 अ वये लघु म 
िन वदाकार मे.ल मी मेड कल यांचेकडुन ा  झालेला िन वदा लघु म दर र. .660.80 ती 
Vials  (सव करास हत) वकृत कर यात आलेला असुन यानुसार 7050 Vials खरेद  कारावयाचे 
आहे. Inj.Remdesivir 100mg खरेद  करणेकामी एकूण र. .46,58,640/-(अ र  र. .शेहेचाळ स 
लाख अ ठाव न हजार सहाशे चाळ स फ ) (सव करांस हत) इतका खच होणार आहे. सदरचा 
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दर हा िन वदेतील अंदाजप क य दर र. .1051.680 ती Vials पॆ ा 37.16% ने कमी असलेने 
वकृत कर यात आलेला आहे. सदर खचास महापािलका अिधिनयम कलम ७३ नुसार मा यता व 

मे.ल मी मेड क स यांचेशी काय र करारनामा कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९२३४                               वषय मांक – ३१ 
दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – लेखा  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .लेखा/३१/का व/७५/२०२१, द.०६/०४/२०२१ 
              वषय -  सन २०२०-२१ ची अंदाजीत संचलनतूट व व वध कारचे पासेसपोट    

               र कम अि म अदा करणेबाबत.(ए ल २०२१)  

वषय .३१ चा वचार द.१२/०५/२०२१ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक – ९२३५                               वषय मांक – ३२ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – थाप य ह मु यालय  

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/ह-मु य/५५८/२०२१, द.०७/०४/२०२१ 
              मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/110/2020-21 अ वये भाग .32 मधील 
ममतानगर, नॅशनल कूल, यदशनीनगर इ. ठकाणी अंतगत भागात व आजूबाजू या प रसरात 
आव यकतेनुसार थाप य वषयक व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.सुजाता क शन 
िन.र. .29,99,896/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार आठशे शहा नव फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,27,596/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,27,596/- पे ा 6.01% कमी हणजेच 
र. .27,51,647/- + रॉय ट  चाजस र. .6,501/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .72,300/- = एकुण 
र. .28,30,448/- 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 – ९२३६                               वषय मांक – ३३ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – वाय.सी.एम.एच.  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .YCMH/फामा/ टो/का व/५१/२०२१, द.०६/०४/२०२१ 

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे यशवंतराव च हाण मृित णालय व इतर दवाखाने/ 

णालयांक रता तातड ने आव यक असले या औषधे/सा ह य पुरव याकामी ई-िन वदा 
.१/२०१९-२०, द.२६/०६/२०१९, िन वदा र. .अंदाजे १.०० कोट , नुसार मे.ओमनी हे थकेअर 

िसट केअर फामसी, मे.कोठार  मे डकल, पंपर  व मे. बी अलकेअर स ह सेस ा.िल यांचेकडून 

ँडेड औषधांच ेM.R.P. वर १५.५०% सुट, जेनेर क औषधांच ेM.R.P. वर ५६.७०% सुट व सज कल 
सा ह याच े M.R.P. वर ५४.००% सुट या दर करारा नुसार तातड ने आव यक औषधे/सा ह य 
पुरवठा करणेकामी एज सी िन ीत करणेत आली असुन, ठराव मांक ६६३४, द.०५/०२/२०२० 
अ वये  मा. थायी सिमती सभेने मा यता दलेली आहे. यानुसार सदर पुरवठादारकांस दोन वष 

कालावधीक रता दैनं दन आव य े नुसार औषधे/सा ह य पुर वणेकामी आदेश .वायसीएमएच/ 
फामा/ टो/का व/५०/२०२०, द.०१/०४/२०२० अ वये िन वदे ारे िन ीत केले या दराने 
औषध/सा ह य पुर वणेकामी पुरवठा आदेश दे यात आला आहे, िन वदेची मुदत 
द.३१/०३/२०२२ पयत आहे. कोवीड-१९ या संसगज य आजारामुळे अचानक उ वले या 
प र थतीत तातड ने औषध/सा ह य खरेद  क रता या िन वदे अ वये र. .३.५० कोट चे वाढ व खचास 

मा. थायी सिमती सभा ठराव .७९७७, द.१३/०१/२०२१ अ वये मा यता दलेली आहे, तथा प सदर 

वाढ व खचाची मयादा संपु ात आलेने व र. .१.७० कोट ची तातड क औषध/ेसा ह य खरेद ची बले 

लंबीत अस याने, तसेच सदर िन वदेची मुदत द.३१/०३/२०२२ पयत अस याने लं बत बलांचे 
रकमेसह वाढ व र. .३.५० कोट  या माणे एकुण र. .५.२० कोट  खचास भारतीय साथरोग 

अिधिनयम १८९७, सावजिनक आरो य वभाग अिधसुचना द.१३ व १४ माच २०२०, आप ी 
यव थापन कायदा कलम ४१ व ५० महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३ (६) व कलम ६७ (क) 

नुसार मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९२३७                               वषय मांक – ३४ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – क े य 

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

संदभ  – मा. े य अिधकार  यांच ेप  .क े/आ१५ब/का व/१७२/२०२१, द.०५/०४/२०२१ 
              मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  क े ीय कायालय अंतगत आरो य वभागाकड ल 
वाहन मांक वाहन .एम.एच.१४ िस.एल.२४९ टाटा सुमो या वाहनाकर ता  मा.अित र  आयु  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचा द.०४/०३/२०२१ चा मंजुर ताव व आदेश 
जा. .क े/आ१५ब/का व/८२/२०२१ द.०४/०३/२०२१ अ वये युबलेस टायर खरेद कामी 
र. .२६,२५९/-  (अ र  र. .स वीस हजार दोनशे एकोणसाठ फ ) आगाऊ घेणेत आलेली 
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होती.  सदरच ेनवीन युबलेस मे.िसएट कंपनीच े ोफॉमा इन हाईस .२२४ दनांक २३/०२/२०२१ 
नुसार दनांक २५/०३/२०२१ रोजी ५ नग युबलेस टायर खरेद  केली असून य  झालेला खच  

र. .२६,२५९/-  (अ र  र. .स वीस हजार दोनशे एकोणसाठ फ ) मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९२३८                               वषय मांक – ३५ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 

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

संदभ  – मा.अित.आयु  यांच ेप  . था/िन/२ब/८१८/२०२१, द.०६/०४/२०२१ 
              वषय - ी मोरया गोसावी भ ांसाठ  देऊळ मळा प रसराम ये व वध सोयी सु वधा  

              करणेसाठ  थाप य वषयक काम करणेबाबत.  

वषय .३५ चा वचार द.१२/०५/२०२१ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक – ९२३९                               वषय मांक – ३६ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 

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

संदभ  – मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/२ब/८१९/२०२१, द.०७/०४/२०२१ 
       वषय - सन २०२०-२१ म ये कवळे गावठाण येथे पे हंग लॉक व थाप य वषयक   

              कामे करणेबाबत.  

वषय .३६ चा वचार द.१२/०५/२०२१ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक – ९२४०                               वषय मांक – ३७ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 

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

संदभ  – मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/२ब/८२०/२०२१, द.०७/०४/२०२१ 
       वषय -  सन २०२०-२१ क रता भाग .१६ म ये कवळे व रावेत गावठाण  

               भागातील र ते आव यकतेनुसार खड  मु माचे करणबेाबत.  

वषय .३७ चा वचार द.१२/०५/२०२१ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक – ९२४१                               वषय मांक – ३८ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – थाप य ब मु यालय 

सुचक – मा.शिशकांत कदम                    अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ  – मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/२ब/८२१/२०२१, द.०८/०४/२०२१ 
              मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .74/8/2020-21 अ वये भाग .१८ िचंचवड 
येथील पवनानगर बॅडिमंटन हॉल शेजार ल मोक या जागेत के टंग रंग तयार करणेकामी 
मे.जे.पी.इ ा िन.र. .37,50,000/-(अ र  र. .सदोितस लाख प नास हजार फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,15,650/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,15,650/- पे ा 24.81% कमी हणजेच 
र. .27,93,797/- + रॉय ट  चाजस र. .31,124/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .34,350/- = एकुण 
र. .28,59,271/- 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 – ९२४२                               वषय मांक – ३९ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 

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

संदभ  – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .मभां/१५/का व/१३०/२०२१, द.०८/०४/२०२१ 
              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 

Institutional Quarantine Center येथील ण तसेच य ं ना व मनपा 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 .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 तावात नमुद 
केले या कालावधीम ये होणा-या र. .7,85,520/- (अ र  र. .सात लाख पं याऐंशी हजार पाचशे वीस 
फ ) चे खचास मा यता व म.े बग  रे टॉरंट & बार यांचेबरोबर काय र करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ९२४३                               वषय मांक – ४० 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 

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

संदभ  – मा.अित.आयु  (१) यांच ेप  .मभां/०८/का व/५६८/२०२१, द.०९/०४/२०२१ 
              मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ाम ये कोरोना वषाणु संसगाचा धोका िनमाण 
झाला आहे, कोरोना वषाणूमुळे उ वले या Covid-19 या संसगज य आजारामुळे पंपर  िचंचवड 
शहरात आरो य वषयक आप कािलन प र थती िनमाण झालेली आहे.कोरोना वषाणंू या 
संसगाला ितबंध घाल यासाठ  महापािलकेकडून आव यक ती द ता घेणेत येत असून या 
अनुषंगाने व वध उपाययोजना के या जात आहेत. मनपा णालये, जं बो को वड सटर, ऑटो 
ल टर को वड हॉ पटल या ठकाणी कोरोना वषाणुमुळे संसग झाले या बािधत णांची  

सं या वाढत असुन याकर ता Injection Remdesivir 100mg ची मो या माणात मागणी होत 
आहे तथापी आव यक या माणात पुरवठा होत नस याने बाजारात उपल ध असले या 
ठकाणाहुन औषदे खरेद  करणे आव यक आहे. यानुसार मे.कंुदन मेड को,  िचंचवड यांचेकडुन 

186 Vials  थेट प दतीने र. .925/-  + 12% GST = 1036/- (सव करासह त) या दराने एकुण 

र. .1,92,696/- इतका खच येणार आहे. सदर खचास भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम 
१८९७, सावजिनक आरो य वभाग अिधसुचना दनांक १३/०३/२०२० व १४/०३/२०२० व 
आप ी यव थापन कायदा २००५  मिधल कलम ४१ व ५०, महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३)(क) तसेच महापािलका अिधिनयम अनुसुची करण 
५(२)(२) नुसार मे.कंुदन फामा. िचंचवड यांचेकडुन थेट प दतीने करारनामा न करता 
खरेद कामी येणा-या खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९२४४                               वषय मांक – ४१ 
दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 

सुचक – मा.शिशकांत कदम          अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 

संदभ  – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/१७/का व/९७/२०२१, द.०९/०४/२०२१ 
              मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह म ये कोरोना-१९ या संसगज य आजारामुळे 
गंभीर प र थती िनमाण झालेली अस यामुळे आप कालीन प र थतीत कोरोना या 
अटकावासाठ  व कोरोना या साथीचा सामना कर यासाठ  यानुसार वाढती ण सं या 
वचारात घेता आ णासाहेब मगर टेड यम  (जंबो कोवीड सटर, नेह नगर)  येथे तातड ने 
हट लेटर ची सु वधा उपल ध 50 बेडचे आयसीयु तातड ने सु  करणे आव यक अस याने 
जंबो कोवीड सटर सु   करताना PMRDA माफत व हत कायप दती राबवुन पुरवठा आदेश 
दले या मे.िच ा से स अँ ड स ह स, पुणे  यांचेकडून यांनी PMRDA ला पुरवठा केले या ित 
नग र. .10,55,000/- अिधक जीएसट  पे ा र. .2,55,000/- ने कमी क न दले या 
दरानुसार हणजेच ित नग  र. .8,00,000/- अिधक जीएसट  या माणे 50 नग हट लेटर 
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र. .4,00,00,000/-(अ र  र. .चार कोट  फ ) अिधक जीएसट  या माणे  थेट प दतीने 
खरेद  करणेचे खचास व मे.िच ा से स अँ ड स ह स, पुणे  यांचे बरोबर साथरोग अिधिनयम 
१८९७, शासन सावजिनक आरो य वभाग अिधसुचना दनांक १३ व  १४ माच २०२०, आप ी 
यव थापन कायदा २००५ मधील कलम ४१ व ५०,  महानगरपािलका अिधिनयम ६३(६)  व 
६७(३)(क),  शासन खरेद  िनयमावली द.०१/१२/२०१६ मधील िनयम .३.२.६ मधील 
तुरतुद नुसार करारनामा क न घेणेस काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 
ठराव मांक – ९२४५                               वषय मांक – ४२ 

दनांक – १५/०४/२०२१     वभाग – नगररचना व वकास  

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

संदभ  – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/१२८/२०२१, द.१५/०४/२०२१ 
              मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       तावात नमूद माणे मौजे तळवडे येथील गट .३८० पैक  इं ायणी नद  लगत 

म.औ. व.म या सॉ टवेअर टे नॉलॉजी पाक े ातील भुखंड .बी-२ मधील ४००० चौ.मी. जागा 
महानगरपािलके या  िनयो जत अशु द जलउपसा क ासाठ  िमळणेकामी मे.िसंटेल इंटरनॅशनल ा. 
िल. यांना DIFFRENTIAL PREMIUM साठ  र. .७,८०,०००/- तसेच जागेपोट  र. .५४,००,०००/- 

असे एकुण र. .६१,८०,०००/- (अ र  र. .एकस  लाख ऐंशी हजार फ ) मे.िसंटेल इंटरनॅशनल ा. 
िल. यांना अदा करणेस तसेच करारनामा करणेपोट  मु ांक शु क व न दणी फ , वक ल फ  इ याद  

साठ  येणारा य  खच नगररचना व वकास वभागाकड ल भुसंपादन िनधी या लेखािशषाव न 

सदरचा खच अदा करणसे मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ९२४६                               वषय मांक – ४३ 

दनांक – १५/०४/२०२१      

सुचक – मा.राजू बनसोडे                    अनुमोदक – मा. वण भालेकर 

संदभ  – मा.राजू बनसोडे, मा. वण भालेकर यांचा ताव –  

       दापोड  येथील वाढती लोकसं या पाहता मोठमोठया इमारतीसह मोठया माणात हॉटेल 
यावसाियक व उ ोगधं ांसह अनेक करकोळ यावसाियकांचा उदरिनवाह चालतो.  तसेच शेजार  
संर ण वभागाचे सै यिमिलटर  इं जिनअर ंग अस याने मोठया माणात झाडेझुडपे आहेत. 
आक मक एखा ा वेळेस अ नतांडव झालेस मोठा अनथ नाकारता येत नाह .  तर  आपण सदर 
प र थतीची गांभीयाने दखल घेत अ. .३/२७ या ठकाणी आर त असले या जागेत 
अ नशामक क  सु  क न दापोड  सोबतच फुगेवाड , कासारवाड , सांगवी, पंपळे गुरव या 
भागात होणा-या दुघटनांना आपण आटो यात आणू शकतो.  तर  सदर आर त जागेवर 
अ नशमन क  सु  करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ९२४७                               वषय मांक – ४४ 

दनांक – १५/०४/२०२१      

सुचक – मा.राजू बनसोडे                    अनुमोदक – मा. वण भालेकर 

संदभ  – मा.राजू बनसोडे, मा. वण भालेकर यांचा ताव –  

  पंपर  िचंचवड शहराचा झपाटयाने होणारा वकास पाहता दापोड  पंपर  िचंचवड शहराचे 
वेश ार असून या ठकाणी दाट लोकव ती असले या ठकाणी नावलौक क असलेले विनयाड 

चच, एस.ट .कायशाळा व भाजी मंडई आहे.  या ठकाणी नागर कांचा मोठया माणात वावर 
अस याने या ठकाणी शौचालयाअभावी नागर कांची गैरसोय होते.  याची दखल घेत 
अ. .३/२९ स ह .८५/अ या ठकाणी सावजिनक शौचालयास जागा आर त असून या 
ठकाणी शौचालय बांधणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९२४८                               वषय मांक – ४५ 

दनांक – १५/०४/२०२१      

सुचक – मा.राजू बनसोडे                    अनुमोदक – मा. वण भालेकर 

संदभ  – मा.राजू बनसोडे, मा. वण भालेकर यांचा ताव –  

   भाग .३० येथील वाढता युवावग पाहता दापोड  येथे जलतरण तलावाची आव यकता 
आहे.  तसेच दापोड  वगळता भागातील कासारवाड , सांगवी, पंपळे गुरव या ठकाणी जलतरण 
तलाव उपल ध आहे.  याची दखल घेत दापोड तील अ. .३/३७, स ह .८२ या ठकाणी 
जलतरण तलावासाठ  जागा आर त असून दापोड करां या सोयी या ीने अ यावत जलतरण 
तलाव बांधणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९२४९                               वषय मांक – ४६ 

दनांक – १५/०४/२०२१      

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

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

        कोरोनाचा संसग टाळ यासाठ  रा यात कडक लॉकडाऊन लागू कर यात आला आहे. 
स प र थतीत सव  कोरोनाने थैमान घातले असून रा यात संसग दवस दवस वाढत आहे. अशा 
प र थतीत कोरोना संसग टाळ यासाठ  रा यात कडक लॉकडाऊनचा िनबध कर यात आ याने 
हातावर पोट असणा-या आिथक दुबल घटकातील र ा चालक, परवानाधारक फेर वाले, न दणीकृत 
घरेलू कामगार, चमकार (गटई कामगार), नािभक, शालेय व ाथ  वाहतूक करणारे चालक, 
न दणीकृत बांधकाम मजूर, न दणीकृत कलाकार, जम ेनर इ. असं य कुटंूबावर  आिथक संकट 
ओढावले असून यां या कुटंूबावर उपासमार ची वेळ आली आहे.  याबाबत मा.आमदार 
ल मणभाऊ जगताप यांनी प  दले आहे.  तर  पारंपार क यावसाय क न उदरिनवाह चाल वणा-
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या लोकांचे संपूण यावसाय उ व त झाले आहेत.  अशा अडचणी या काळात शहरातील 
लोकसंखेची या ी वचारात घेता व महापािलके या ितजोर वर आिथक ताण पडू नये हणून 
वर ल न दणीकृत घटकांना ित यावसाियक र. .३,०००/- (अ र  र. . तीन हजार फ ) ची 
आिथक मदत दे यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
 

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

(अॅड.िनतीन ाने र लांडगे) 
सभापती, थायी सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

       
 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

पंपर  - ४११ ०१८, नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/७६५/२०२१ 
दनांक -  १६/०४/२०२१ 

 
 

                                             
 (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप  े(डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   

      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( . था/िन/अ-मु य/का व/१०९/२०२१ द.५/४/२०२१ वषय .२९ चे लगत) 
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