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

कायप का मांक – १८२ 
(सभावृ ांत) 

 
दनांक – २९/०७/२०२०    वेळ – द.ु ०२.३० वा. 
 
         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार 
दनांक २९/०७/२०२० रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सदर सभेत 
स मा. सद य आ ण संबंिधत अिधकार  ह ड ओ कॉ फर संग ारे सहभागी झाले होते. 
 

१. मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे – सभापती 
 
या िशवाय मा.पवार – अित.आयु  (२), मा.उ हास जगताप -  नगरसिचव, मा.सुभाष इंगळे 
– उप आयु ,  मा.डॉ.रॉय – आरो य वै कय अिधकार , मा.िचतळे – सहा यक आयु , 
मा.डॉ.वाबळे – अिध ता YCMH,मा.खाबडे, मा.ग टुवार – कायकार  अिभयंता, मा.दांगट – 
शासन अिधकार , मा.जरांडे – सुर ा अिधकार हे अिधकार  उप थत होते. 

---------- 
 

 
मा.सभापती – सभा कामकाज सु  करतेवेळ  आव यक गणसं या सभागृहात उप थत    

नसलेने सदरची सभा बुधवार दनांक ०५/०८/२०२० रोजी दुपार  २.१५ 
वाजेपयत तहकूब करणेत येत आहे.  

 
 
 

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

थायी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८  
  



2 
 

 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक – १८२ 

(सभावृ ांत) 
( दनांक २९/०७/२०२० द.ु२.३० वा. ची तहकूब सभा ) 

 
दनांक – ०५/०८/२०२०                          वेळ – द.ु ०२.१५ वा. 

 
 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची द.२९/०७/२०२० 
द.ु२.३० वा. ची तहकूब सभा बुधवार द.०५/०८/२०२० रोजी द.ु०२.१५ वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात 
आयो जत करणेत आली होती. सदर सभेत स मा.सद य आ ण संबंिधत अिधकार  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 राहुल तानाजी 
७.  मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
८.  मा.कदम शिशकांत गणपत 
९.  मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
१०. मा.संतोष बबन कांबळे  
११. मा.अिभषेक गो वंद बारणे 
१२. मा.फुगे िभमाबाई पोपट 
१३. मा.सुल णा राजू धर 

 

       या िशवाय मा. ावण हड कर – आयु , मा.पाट ल - अित.आयु (१),  मा.पवार – 
अित.आयु (२), मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.सुभाष इंगळे – उप आयु ,  
मा.डॉ.रॉय – आरो य वै कय अिधकार , मा.डॉ.वाबळे – अिध ाता YCMH, हे अिधकार  
सभागृहात उप थत राहून तसेच मा.कोळंब े– मु य लेखा व व  अिधकार  , मा.पाट ल – 
शहर अिभयंता, मा.तांबे  - सह शहर अिभयंता, मा.जोशी, मा.दुरगुडे, मा.लोणकर, - 
सहा यक आयु , मा.जरांडे – सुर ा अिधकार  हे अिधकार  ह ड ओ कॉ फर संग ारे 
सहभागी झाले होते.  

---------- 
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खालील माणेसुचनामांडणेतआली. 
 

 

 

सुचक – मा.राज  लांडगे                               अनुमोदक – मा.पंकज भालेकर 
 

            व मान नगरसद य जावेद शेख, माजी मु यमं ी िशवाजीराव िनलंगेकर (पाट ल), 
म य देश रा यपाल लालजी टंडन, माजी मु यमं ी मनोहर जोशी यांची प ी अनघा जोशी, 
आरो य मं ी राजेश टोपे यांचे मातो ी शारदाताई टोपे, माजी रा यमं ी अिनल राठोड, 
समाजवाद  पाट चे माजी खाजदार अमरिसंह, माजी नगरसेवक संजय साळवे, एकनाथ थोरात, 
सुलोचना बढे, ल मण गायकवाड यांचे नुकतेच द:ुखद िनधन झाले आहे. आज या सभेत 
यांना दांजली अपण करणेत येवून बुधवार द.०५/०८/२०२० ची मा. थायी सिमतीची 

सभा बुधवार द.१२/०८/२०२० रोजी द.ु०२.०० वा. पयत तहकुब करणेत यावी. 
सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 

 
---------- 

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

 
---------- 

 

 
सभापती - बुधवार द.०५/०८/२०२० ची मा. थायी सिमतीची सभाबुधवार द.१२/०८/२०२०    

              रोजी द.ु०२.०० वा. पयत तहकुब करणेत येत आहे.  
 
 
 

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

थायी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८  
 

 
 

  



4 
 

 

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

कायप का मांक – १८२ 
(सभावृ ांत) 

( दनांक २९/०७/२०२० द.ु२.३० वा. व द.०५/०८/२०२० द.ु२.१५ वा. ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक – १२/०८/२०२०                      वेळ – द.ु०२.०० वा. 
 
 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची द.०५/०८/२०२० 
द.ु२.१५ वा. ची तहकूब सभा बुधवार द.१२/०८/२०२० रोजी द.ु०२.०० वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात 
आयो जत करणेत आली होती. सदर सभेत स मा.सद य आ ण संबंिधत अिधकार  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 मयूर पांडुरंग 
७. मा.कलाटे राहुल तानाजी 
८.  मा.कदम शिशकांत गणपत 
९.  मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
१०. मा.संतोष बबन कांबळे  
११. मा.अिभषेक गो वंद बारणे 
१२. मा.बुड सुवणा वकास 
१३. मा.फुगे िभमाबाई पोपट 
१४. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 
१५. मा.सुल णा राजू धर 

 

       या िशवाय मा. ावण हड कर – आयु , मा.पाट ल - अित.आयु  (१), मा.पवार – 
अित.आयु  (२), मा.उ हास जगताप -  नगरसिचव, मा.डॉ.रॉय – आरो य वै कय 
अिधकार , मा.कोळंबे – मु य लेखा व व  अिधकार , मा.भालकर – सह शहर अिभयंता, 
मा.िचतळे, मा.इंदलकर – सहा यक आयु , मा.डॉ.वाबळे – अिध ाता YCMH, मा.घोडे, 
मा.ग टूवार, मा.पवार – कायकार  अिभयंता, मा.दांगट – शासन अिधकार , मा.जरांडे – 
सुर ा अिधकार , मा.माने – लेखािधकार  पीएमपीएमएल हे अिधकार  सभागृहात उप थत 
राहून तसेच मा.कंुभोजकर – मु य लेखाप र क, मा.राजन पाट ल – शहर अिभयंता, मा.तांबे  
- सह शहर अिभयंता, मा.जोशी, मा.दुरगुडे, मा.लोणकर, मा.खोत - सहा यक आयु , 



5 
 

 

मा.पोमण–मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.च हाण, मा.जंुधारे, मा.देशमुख, मा.धुमाळ, 
मा.िशंदे, मा.टकले – कायकार  अिभयंताहे अिधकार  ह ड ओ कॉ फर संग ारे सहभागी झाले 
होते.  

---------- 
दनांक २२/०७/२०२० रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१८१) चा सभावृ ांत  

कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
---------- 

ठराव मांक – ७२७१       वषय मांक – १ 
दनांक – १२/०८/२०२०      वभाग – भूिम आ ण जंदगी  
सुचक – मा.िभमाबाई फुगे      अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ – मा.अित. आयु  यांचेकड ल प  .भूिम/२/का व/१८१/२०२०, द.१७/०३/२०२० 
  वषय – संत तुकारामनगर येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर डा संकुल े कगॅलर   
               खालील जागेवर ल गाळयांबाबत.. 

सदरचा वषय द र  दाखल करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७२७२       वषय मांक – २ 
दनांक – १२/०८/२०२०      वभाग – लेखा  
सुचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .लेखा/१/का व/१५०/२०२०, द.१६/०७/२०२० 

    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ९४ नुसार महानगरपािलकेचे सन २०१८-१९ 
या वषातील य  जमा–खचाचे वा षक लेखे तयार कर यातआले आहेत. सदर वा षक 
ले यानुसार य  जमा खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७२७३       वषय मांक – ३ 
दनांक – १२/०८/२०२०      वभाग – म यवत  भांडार  
सुचक – मा.िशतल िशंदे       अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .मभा/१५/का व/३०८/२०२०, द.२०/०७/२०२० 

    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       भारतीय साथरोग अिधिनयम 1897, आप ी यव थापन कायदा 2005, 
महानगरपािलका अिधिनयम कलम 63(6) व कलम 67(3)(क) नुसार कोरोना वषाणूचा 
(COVID19) ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  लॉकडाऊनमुळे 
रा यात अडकलेले उ र देश तसेच बहार व अ य रा यातील थलांतर त य ं साठ  रे वे 
वासा दर यान पा या या बाट या (1 िल. िमनरल वॉटर) तातड ने उपल ध क न देणेकामी 
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र. .17/- (याम ये ामु याने वाहतूक तसेच रे वे टेशन पुणे येथे कंवा उ ळ  कांचन येथे 
येक य ला ड याम ये नेऊन देण े + कर) या माणे एकूण 22,500बाट यांसाठ  अदा 

करावया या एकूण पये 3,82,500/- (अ र  र. .तीन लाख याऐंशी हजार पाचशे फ ) चे 
खचास काय र मा यता व मे.साई सेवा एंटर ायजेस यांचेबरोबर काय र करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७२७४       वषय मांक – ४ 
दनांक – १२/०८/२०२०      वभाग – ह े य  
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे      अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचेकड ल प  .ह ेका/ व/का व/१५९/२०२०, द.०३/०७/२०२० 

    मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपाचे ह े य कायालय अंतगत वॉड .२० मधील कासारवाड  आर ण .१३ येथे खेळाचे 
मैदान वकिसत करणेचे काम अंितम ट यात आहे. सदर खेळाचे मैदान,म ट पपज 
हॉल,बॅडिमंटन हॉल, ट लाईट क रता वजपुरवठा करणे आव यक आहे. याक रता इकड ल प  
.ह ेका/ व/का व/१८८/२०१९ द.२२.११.२०१९ अ वये म.रा. व. व.कं.िल.यांना कळ वले असता, 
यांचेकड लकोटेशन .EE/PCD/T/LT/SPL/ADDLOAD/LSO/COMMERCIAL/64/2019-

20/710 द.०६.०३.२०२० अ वये कोटेशन ा  झाले आहे. याम ये एकूण र. .२,३१,०३८/- 
र कम कळ वली आहे. िन वदा अट .१७ नुसार सदर र. .२,३१,०३८/- पैक  र. .३५,२३८/- 
कामाचे ठेकेदार मे.इले ोमेकॅिन स यांनी अदा करणे आव यक आहे व मा.आयु  यांचे नावे 
सुर ा शु क र. .१,९५,८००/- मनपाने अदा करणे आव यक आहे. सदर ल सुर ा शु क अदा 
केलेनंतर वीज जोडणी व नवीन वीजमीटर म.रा. व. व.कं.िल. यांचे कडुन उपल ध होणार आहे. 
तर  सदर र कम म.रा. व. व. कंपनीस अदा करणे आव यक आहे.तर  कासारवाड  आर ण .१३ 
म ये खेळाचे मैदानास वजपुरवठा करणेकामी म.रा. व. व.कं.िल.यांना सुर ा ठेव हणुन 
र. .१,९५,८००/- (अ र  र. .एक लाख पं या नव हजार आठशे फ ) अदा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७२७५      वषय मांक – ५ 
दनांक –१२/०८/२०२०      वभाग – मा हती व तं ान 
सुचक – मा.आरती च ध े     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .मातं व/१६/का व/६४/२०२०, द.२१/०७/२०२० 

     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
        महानगरपािलके या व वध ११ कोवीड केअर सटर, महानगरपािलकेचे ८ कोवीड णालये 
व व वध ठकाणी घेणेत येत असले या Antigen testचे डेटाए चे कामकाजाकर ता डेटा ए  
ऑपरेटर यांची आव यकता आहे. सदर कामीमनपा म ये कोपा-पासा िश ण पूण झाले या 
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िश णाथ ची COVID-19बाबतची Data Entryकरणे क रता मानधनावर ऑपरेटर भरणेबाबत 
नेमणूक करणे आव यकआहे. सदर कमाकाजाक रता ित म हना ित डेटा ए  ऑपरेटर 
र. .१९,२५०/- (अ र  र. . एकोणीस हजार दोनशे प नास फ ) एवढा खचअपे त आहे. सदर 
दर िन त क न उपरो  कामकाजासाठ  सदर दराने एकूण ४०डेटा ऐं  ऑपरेटर 
आव यकतेनुसार उपल ध क न घेणे श य आहे. सदर एकूण ४०डेटा ऐं  ऑपरेटरसाठ  ३ म हने 
कालावधी क रता एकूण र. .२३,१०,०००/- (अ र  र. .तेवीस लाख दहा हजार फ ) इतकाखच 
आपे त आहे. सदरचा खच मा हती व तं ान वभागाकड ल “ई-ग हन स” या लेखािशषाव न 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७२७६       वषय मांक – ६ 
दनांक – १२/०८/२०२०           वभाग – वाय.सी.एम.एच.  
सुचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .वायसीएमएच/७/का व/४८८/२०२०, द.१४/०७/२०२० 

    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता दरमहा एक त 
मानधनावरता पुर या व पात  टाफनस, लॅड बॅक टे निशयन, लॅड बॅककौ सीलर, 
एम.एस.ड यु, डायलेिसस टे निशयन, डाटाएं  ऑपरेटर, फमािस 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 वमनपा वेबसाईटवर जा हरात  कटन .१५२/२०१९ िस द क न 
ा उमेदवारां या लेखीप र ा घेऊन यामधुन गुणव ा व आर णानुसार िनवडझाले या 

उमेदवारांना िनयु  आदेश िनगत करणेत आलेले  आहेत. तसेच को वडकामकाजासाठ  न याने 
मंजुर  केले या वाढ व ६२ टाफनस  पदांवर गुणव ायाद तील उमेदवारांची िनयु  करणेत 
आलेली आहे. परंतु िनयु  आदेशातील व हत मुदतीत जू न झालेले व जू होऊन म येच सेवा 
सोडून गेले याउमेदवारां या र  ५२ जागेकर ता माहे मे व जुन २०२० म ये Walk In 
Interview  दारे िनवड झाले या  ३५ टाफनस उमेदवारांची िनवड याद सोबतचे प  अ म ये 
सादर केली आहे.  यास काय र मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७२७७      वषय मांक – ७ 
दनांक – १२/०८/२०२०     वभाग – वाय.सी.एम.एच.  
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .वायसीएमएच/७/का व/३७५/२०२०, द.२५/०६/२०२० 

    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
        मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर 
ता पुर या व पात टाफनस पदे भरणेकामी वतमानप ात व मनपा वेबसाईटवर जा हरात 
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.१५२/२०१९ िस द क न ा  उमेदवारां या लेखीप र ा घेऊन यामधुन गुणव ा व 
आर णानुसार िनवड झाले या ५७ उमेदवारांची िनवड याद  सोबतचे प  अ म ये सादर केली 
आहे. यास काय र मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – ७२७८       वषय मांक – ८ 
दनांक – १२/०८/२०२०           वभाग – वाय.सी.एम.एच.  
सुचक – मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .वायसीएमएच/७/का व/२६८/२०२०, द.१८/०६/२०२० 

    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता यापुव  दरमहा एक त मानधनावर 
ता पुर या व पात लॅब टे निशयन, पु षक  मदतनीस व ीक  मदतनीस पदे सहा म हने 
कालावधीकर ता भरणेकामी वतमानप ात व मनपा वेबसाईटवर जा हरात .१५२/२०१९ िस द 
क न ा  उमेदवारां या लेखीप र ा घेऊन यामधुन गुणव ा व आर णानुसार तयार करणेत 
आले या िनवडयाद  मधून को वड-१९ आरट -पीसीआर लॅबम ये तपासणीकामी २२ लॅब 
टे निशयन  व १० क  मदतनीस 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 – ७२७९       वषय मांक – ९ 
दनांक – १२/०८/२०२०           वभाग – वाय.सी.एम.एच.  
सुचक – मा.शिशकांत कदम      अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .वायसीएमएच/७/का व/२६०/२०२०, द.१०/०६/२०२० 

    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता अ थायी व पातील व र  िनवासी, किन  
िनवासी, वै कय अिधकार  सी.एम.ओ, िश ट युट  व आय.सी.यु एम.ओ डॉ टरां या र  
पदांकर ता द.०७/०४/२०२० व द.१३/०४/२०२० रोजीचे Walk In Interviewकर ता उप थीत 
उमेदवारांमधुन १ व र  िनवासी, १ किन  िनवासी व १ आय.सी.यु एम.ओ उमेदवारांची  िनवड 
करणेस िशफारस केलेली आहे. यानुसार  सोबतचे प  अ म ये नमुद केले या १ व र  
िनवासी,१ किन  िनवासी व १ आय.सी.यु एम.ओ उमेदवारांची दरमहा एक त मानधनावर 
ता पुर या व पात  आदेशाचे तारखेपासून िनयु  करणेस काय र मा यता देणेत येत आहे.  

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

 



9 
 

 

ठराव मांक – ७२८०      वषय मांक – १० 
दनांक – १२/०८/२०२०     वभाग – वाय.सी.एम.एच.  
सुचक – मा.आरती च ध े     अनुमोदक – मा.अर वंद कांबळे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .वायसीएमएच/७/का व/४९६/२०२०, द.१६/०७/२०२० 

    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या 
व पात  टाफनस, लॅडबॅक टे निशयन, लॅडबॅक कौ सीलर, एम.एस. ड यु, डायलेिसस 

टे निशयन, डाटाएं  ऑपरेटर, फमािस ट, ए स-रे टे निशयन, लॅब टे निशयन, पु ष क  
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 लेखीप र ा 
घेऊन यामधुन गुणव ा व आर णानुसार िनवड झाले या उमेदवारांना िनयु  आदेश िनगत 
करणेत आलेले आहेत. तसेच को वड कामकाजासाठ  न याने मंजुर केले या वाढ व ६२ टाफनस  
पदांवर गुणव ा याद तील उमेदवारांची िनयु  करणेत आलेली आहे. परंतु िनयु  आदेशातील 
व हत मुदतीत जू न झालेले व जू होऊन म येच सेवा सोडून गेले या उमेदवारां या र  ३८ 
जागेकर ता माहे १५ जुलै २०२० अखेर Walk In Interview  दारे िनवड झाले या १६ टाफनस 
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 – ७२८१      वषय मांक – ११ 
दनांक – १२/०८/२०२०     वभाग – वाय.सी.एम.एच.  
सुचक – मा.िभमाबाई फुगे     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .वायसीएमएच/७/का व/१९८/२०२०, द.०९/०३/२०२० 

    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये णाचा वाढता 
याप वचारात घेता स या आव यक असलेली अ थायी व पातील  दंतरोग वभागासाठ  २ 
किन  िनवासी पदे एक त मानधनावर ता पुर या/ हंगामी व पात सहा म हनकर ता 
भरणेकामी वृ प ात व मनपा संकेत थळावर जा हरात  .२६५ द.०१/०२/२०२० चे कटन 
िस द क न अज माग वणेत आलेले आहेत. याअनुषंगाने दंतरोग वभागाकर ता २ पदासाठ  

आले या ५६ उमेदवारांची लेखीप र ा घेणे आव यक अस याने  दनांक १५/०२/२०२० रोजी 
लेखीप र ा घेणेत आलेली आहे. लेखीप र े या िनकालानुसार गुणाव ा याद  तयार क न 
यामधुन  दंतरोग वभासाठ   २ किन  िनवासी उमेदवारांची गुणव ेवर व आर णानुसार िनवड  

क न णालयीन कामाची िनकड ल ात घेता िनवड झाले या  खालील २ किन  िनवासी 
उमेदवारांना थम आदेश .वायसीएमएच/७/का व/१९७/२०२० द.०६/०३/२०२० अ वये 
आदेशाचे दनांकापासून पुढे सहा म हनेकर ता  ता पुर या व पात नेमणुक दे यात आलेली 
आहे. 
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         यशवंतराव च हाण  मृती णालयाचे दंतरोग वभागासाठ  अ थायी व पात मंजुर 
असले या २ किन  िनवासी पदासाठ  उ  जा हरातीनुसार आले या ५६ उमेदवारांची लेखीप र ा 
घेणेत आलेली आसून यांची गुणव ायाद  द ता वभागाकडून ा  झालेली आहे. ा  
िनकालाचे अवलोकन क न गुणानु मे िनवड झाले या २ उमेदवारांना ती महा देणेत येणारे 
एक त मानधन यां या नावापुढे दश वणेत आलेले असून यांना आदेशा या तारखेपासून पुढे 
सहा म हने कालावधीसाठ  ता पुर या/हंगामी व पात एक त मानधनावर नेमणुक देणेत 
आलेली आहे. सदर उमेदवारांना ती महा देणेत येणा-या एक त सुधार त मानधन खचास 
मा यता िमळणेकामी व  उ  नेमणुक आदेशा वये िनयु   केले या २ उमेदवारामधुन जे 
उमेदवार व हत मुदतीत कामावर जू होणार नाह  कंवा जू झालेले उमेदवार मुदतीपुव  सोडून 
गे यास अशा र  होणा-या जागी पुढ ल सहा म ह यात Walk In Interviewने न वन 
उमेदवरांची नेमणुक करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७२८२      वषय मांक – १२ 
दनांक – १२/०८/२०२०     वभाग – वाय.सी.एम.एच.  
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .वायसीएमएच/७/का व/५०४/२०२०, द.२०/०७/२०२० 

    मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून –  
यशवंतराव च हाण मृती णालयात ता पुर या व पात मानधनावर भरणेत  आले या व 
स या कायरत असले या व र  िनवासी, किन  िनवासी, पी.जी.जी.आर व पुढ ल कालावधीत 
आव यकतेनुसार भरणेत येणा-या व वध कं सलटंट पदांना को वड-१९ चे कामकाजाकर ता 
को वड कालावधीपुरता दरमहा र. .१०,०००/- इतके मानधन अदा करणेबाबत धोरण िन ीत 
करणेत येत आहे. तर  यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता अ थायी व पात िनयु  
दले या व यापुढ ल कालावधीत नेमावया या खालील त यातील व वध डॉ टर पदांना को वड 
कालावधीपुरता अदा करावयाचे मानधनासह स व तर तपशील खालील माणे नमुद केला आहे. 
अ. . 
 
  

  

   पदनाम 
 
  
 

       शै णक अहता 
 
  
 

स या देय 
मानधन दरमहा 
र. पये  

को वड-१९ 
कालावधीकर ता 
ावयाची 

वाट 

को वड 
कालावधीकर ता 
ावयाचे  

मानधन 
१       २                    ३ ४ ५ ६ 

१ व र  िनवासी एम.ड /एस.एस-एम.एम.सी.र ज.अ ा, 
ड लोमा- एम.एम.सी र ज.अ ावत 
 

६५०००/- 
६००००/- 

१००००/- 
१००००/- 

७५०००/- 
७००००/- 

 अ. . उमेदवारांचे नाव वग िनवड 
वग 

िनयु   पद व वभाग मानधन ती 
महा र. . 

१ डॉ.िन खल रोशनलाल अगरवाल खुला खुला किन  िनवासी दंतरोग ५५०००/- 
२ डॉ. िशवाजी राघू च हाण ह .जे.ए ह .जे.ए किन  िनवासी दंतरोग ५५०००/- 



11 
 

 

२ किन  िनवासी एम.ड /एस.एस/ ड लोमा,एम.एम.र ज. 
एम.बी.बी.एस- एम.एम.सी र ज.अ ा. 

६००००/- 
५५०००/- 

१००००/- 
१००००/- 

७००००/- 
६५०००/- 

३ किन  िनवासी 
(दंत) 

बी.ड .एस-एम.एस.ड .सी र ज.अ ावत ५५०००/- १००००/- ६५०००/- 

४ पॅथालॉजी ट एम.ड  (पॅथ) एम.एम.सी र ज.अ ा. 
ड लोमा (DPB)एम.एम.सी र ज.अ ा. 

६५०००/- 
६००००/- 

१००००/- 
१००००/- 

७५०००/ 
७००००/- 

५ रे डओलॉजी ट एम.ड  (Radio) एम.एम.सी र ज. 
अ ा. ड लोमा (DMRD)एम.एम.सी 
र ज.अ ा 

७५०००/- 
६५०००/- 

१००००/- 
१००००/- 

८५०००/- 
७५०००/-   

६ सजन एम.एस (जनरल) एम.एम.सी र ज. 
ड लोमा(DNB)(जन)एम.एम.सीर ज.
अ ा 

६५०००/- 
६००००/- 

१००००/- 
१००००/- 

७५०००/- 
७००००/- 

७ कॅ सर सजन एम.सी.एच (कॅ सर) कंवा Fellow 
Ship In Oncology After MS  
MS/DNBव ५ वषाचा अनुभव. 
एम.एम.सी र ज.अ ावत 

७००००/- 
  
६५०००/- 

१००००/- 
  
१००००/- 

८००००/ 
  
७५०००/- 

८ युरो सजन MCH/DNB( युरो),एम.एम.सीर ज.  
अ ा. 

७००००/- १००००/- ८००००/- 

९ बालरोग 
सजन 

MCH/DNB(paed Surgery) 
एम.एम.सी र ज.अ ा. 

७००००/- १००००/- ८००००/- 

१० युरो फ जिशयनसुपर पेशािलट DM (Neuro) 

एम.एम.सी र ज.अ ावत 
७००००/- १००००/- ८००००/- 

११ फ जिशयन MD/DNB (MED) एम.एम.सी र ज.अ ा ६५०००/- १००००/- ७५०००/- 
१२ आ थीरोग 

 त  
MS/DNB (ORTHO)एम.एस.सी र ज. 
DIPLOMA(ORTHO)एम.एम.सीर ज.अ ा

६५०००/- 
६००००/- 

१००००/- 
१००००/- 

७५०००/- 
७००००/- 

१३ उरोरोग त  MD/DNB(Chest) एम.एम.सी र ज.अ ावत 
DTCD, एम.एम.सी र ज. अ ावत 

६५०००/- 
६००००/- 

१००००/- 
१००००/- 

७५०००/ 
७००००/- 

१४ वचा  व  
गु रोग त  

MD/DNB/DDV(SKIN)एम.एम.सी र ज
अ ावत 

६५०००/- १००००/- ७५०००/- 

१५ पी.जी जी. 
आर 

एम.बी.बी.एस एम.एम.सी र ज.अ ा. ५५०००/- १००००/- ६५०००/- 

 मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता ता पुर या व पात मानधनावर नेमणुक 
करणेत आले या व स या कायरत असले या व र  िनवासी, किन  िनवासी,पी.जीजी.आर पदांना 
व  यापुढे आव यकतेनुसार मानधनावर भरणेत येणा-या व वध कं सलटंट पदांना को वड 
कालावधीकर ता र. .१०,०००/- या माणे दरमहा ावयाची मानधनवाढ रकाना .५ म ये नमुद 
केलेली आहे. सदर मानधनावाढ अदा करणेची मा.आयु  यांची मागणी असली तर  दनांक 
२७/०७/२०२० रोजी यशवंतराव च हाण मृती णालयात मा.महापौर यांचे अ य तेखाली 
झाले या बैठक त सदरचा  वषय मंजूर करतांना याचा य  फायदा माहे ए ल २०२० पासून 
मंजूर करणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ७२८३      वषय मांक – १३ 
दनांक – १२/०८/२०२०     वभाग – मा हती व तं ान 
सुचक – मा.िभमाबाई फुगे     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .मातं व/१२/का व/२३२/२०२०, द.२२/०७/२०२० 

    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
को ह ड-१९ कोरोनाचे वॉर मचे कामकाजासाठ  मे.भारत संचार िनगम िल.यांचेकडून ३०० 
एम.बी.पी.एस.बँ ड व थ तीन म हने कालावधी कर ता उपल धक न देणेचे कामास मुदतवाढ 
देणेकामी येणारा खच र. .४,८३,१४४/- (अ र  र. .चार लाख याऐंशी हजार एकशे च वेचाळ स 
फ ) अिधकजी.एस.ट . सह कामकाजास मुदतवाढ देणेस आदेश दे यात आलेले अस याने 
याचेअवलोकन करणे व तसेच कोवीड-१९ संपेपयत पुढ ल येक ितमाह साठ  येणा-या य  

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

---------- 
ठराव मांक – ७२८४      वषय मांक – १४ 
दनांक – १२/०८/२०२०     वभाग – थाप य ड मु यालय 
सुचक – मा.सुवणा बुड      अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . था/िन/ड-मु य/१३३/२०२०, द.२३/०७/२०२० 

वषय - भाग .२५ ताथवडे येथील  जीवननगर कडुन मंुबई-ब लोर कडे 
       जाणारा २४.०० मी. ं द ड .पी.र ता  वकसीत करणे. 
वषय मांक १४ चा वचार दनांक २६/०८/२०२० चे सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – ७२८५      वषय मांक – १५ 
दनांक – १२/०८/२०२०     वभाग – थाप य ड मु यालय 
सुचक – मा.राहुल कलाटे     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . था/िन/ड-मु य/१३४/२०२०, द.२३/०७/२०२० 

    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/85/03/2019-20 अ वये भाग 
.२५ वाकड येथे आर ण .४/२३ म ये शाळा इमारत बांधणेकामीमे.बी के खोसे 

िन.र. .23,67,73,913/- (अ र  र. .तेवीस कोट  सदुस  लाख याह र हजार नऊशे तेरा फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यलटे ट ंग चाजस वगळून र. .23,65,35,913/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आलेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .23,65,35,913/- पे ा 
16.22% कमी हणजेच र. .19,81,69,788/- + रॉय ट  चाजस र. .15,02,727/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .2,38,000/- = एकुण र. .19,99,10,515/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदाअट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
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िन वदा अट ंनुसारभाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले याबेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कमअदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामाक न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७२८६      वषय मांक – १६ 
दनांक – १२/०८/२०२०     वभाग – थाप य ड मु यालय 
सुचक – मा.राहुल कलाटे     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . था/िन/ड-मु य/११९/२०२०, द.०९/०७/२०२० 

    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/85/01/2019-20 अ वये भाग 
.२५ ताथवडे येथील शनीमंद राकडुन मा ं जे गावाकडे जाणारा ३०.००मी. ं द ड .पी. र ता  
वकसीत करणेकामी मे.बी.के.खोसे िन.र. .24,34,13,558/- (अ र  र. .चोवीस कोट  चौतीस 
लाख तेरा हजार पाचशेअ ठाव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .24,31,51,174/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर कामउपरो  
ठेकेदाराकडून र. .24,31,51,174/- पे ा 17.12% कमी हणजेचर. .20,15,23,693/- + रॉय ट  
चाजस र. .29,04,760/- मटे रयलटे ट ंग चाजस र. .2,31,850/- = एकुण 
र. .20,46,60,303/- पयतकाम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर लव 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 ाटकालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारकराह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यतादेणेत येत 
आहे.  
                    अनुकुल – ०८    ितकुल - ०५ 

सदर ठराव बहुमताने मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक – ७२८७      वषय मांक – १७ 
दनांक – १२/०८/२०२०     वभाग – मा हती व तं ान 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .मातं व/११/का व/९६/२०२०, द.१८/०७/२०२० 

    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       भारतीय साथरोग अिधनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, 
महानगरपिलकाअिधिनयम कलम ६३(३) व कलम ६७(३) नुसार कोरोना वषाणूचा (COVID 19) 
ादुभावव सार  रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  पं िच मनपासारथी 
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हे पलाईनचे धत वर २४ X ७  एकुण ३ िश ट म ये कोरोना को वड १९ नेबािधत घरगुती 
वलगीकरण केले या णांची मा हती संकिलत करणेकामी सारथीहे पलाईनचे अंतगत खाजगी 
त वावर एकुण १० कॉल ऑपरेटर कमचार  उपल धकरणे कामी कामकाज आदेश 
.मातं व/२/का व/१२९/२०१९ द.०९/०९/२०१९ चेआदेशातील मा य दर ती कमचार  ती 

म हना र. .२३,६८४/- अिधक करया माणे दहा कमचा-यांकर ता ित म हना र. .२,३६,८४०/- 
अिधक करनुसार सहा म हने कालावधी कर ता र. .१४,२१,०४०/- अिधक कर या मंजुरदरांनुसार 
कामकाज सहा म हने कालावधी कर ता अथवा पंिचमनपा काय े ातीलकोरोना को वड – १९ ची 
साथ अटो यात येईपयत यापैक  जे प हले संपेलतोपयत करणे बाबत कामकाजाचे आदेश 
.मात व/११/का व/९५/२०२० द.१४ जुलै २०२० अ वये िनगत कर यात कर यात आलेले 

अस याने अवलोकनाथ व मे.टेक नाईन स हसेस यांचे बरोबर काय र करारनामा क न 
घेणेसमा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – ७२८८      वषय मांक – १८ 
दनांक – १२/०८/२०२०     वभाग – मा हती व तं ान 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .मातं व/११/का व/९९/२०२०, द.२२/०७/२०२० 

    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       भारतीय साथरोग अिधनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, 
महानगरपिलकाअिधिनयम कलम ६३(३) व कलम ६७(३) नुसार कोरोना वषाणूचा (COVID 19) 
ादुभाव व सार  रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना करणे आव यक आहे. 

कोरोनाचा ादुभआव झाले या णांवर य पणे उपचार करणारे मनपाचे डॉ टर, इतर वै क य 
कमचार वग १ व २ चे अिधकार  यांचे जी वतास को वड १९ चाधोका उ प न हो याची दाट 
श यता आहे. सदर कमचा-यां या कृतीवरदेखरेख ठेवणेकामी Artificial Intelligenceचा उपयोग 
क न डॅशबोड सह रअलटाइम बॉड  टे परेचर मॉिनट रंग, दयाची गती, झोपेची गुणव ा यावर 
 सहजर या देखरेख ठेवणेकामी GOQii Technologies Pvt. Ltd. यांनी तयारकेलेला माट बँड 
एकुण ३५० नग मे.GOQii Technologies Pvt. Ltd. यांचेमाफत थेट प तीने खरेद  करणे, 
यांचेसोबत कामाचा करारनामा करणे व यासाठ  येणा-या र. .१०,५०,०००/- (अ र  र. .दहा 

लाख प नास हजार फ ) IDBI बॅकेमाफत ा  झाले या CSR फंडातून खच करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. तसेच महापािलके या वग १ व २ चे अिधकार  यांचे बरोबरच महापािलके या 
सव नगरसेवकांना माट बँड उपल ध क न देणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता 
देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७२८९      वषय मांक – १९ 
दनांक – १२/०८/२०२०     वभाग – ड े य, जलिन:सारण 
सुचक – मा.सुवणा बुड      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .ड ेका/जिन/का व/७१५/२०२०, द.२०/०७/२०२० 

    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ड े य कायालय ह तील मलिन:सारण निलका 
मॅनहोल चबसची सफाई आधुिनक प दतीने करणे (स शन, जेट ंग सह रसायकिलंग मिशन या 
सहा याने) या कामास मे.मे ो वे ट हॅ डिलंग ा. िल. यांना मा. थायी सिमती ठराव .४६७५ 
द.२८/०२/२०१९ नुसार करारनामा शत नुसार द.०४/०७/२०१९ या आदेशा वये कामाचे आदेश 
देणेत आलेले होते. सदर कामाचीमुदत दनांक ०३/०७/२०२६ पयत आहे. िन वदा अट  व शत  
(A) .३ नुसार सदरिन 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  करणेतआलेला 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 . यानुसारठेकेदाराने सदरचे काम थम वषात समाधानकारक पूण केलेले आहे. 
तीयवषासाठ  (०३.०७.२०२१ पयत) मा. थायी सिमतीची मंजुर  ा  करणेआव यक आहे. सदर 

कामासाठ  सन २०२०-२१ चे अंदाजप कात पान .८९४ अ. .ड वर र. .१,१८,००,०००/- तरतुद 
नमूद करणेत आलेली आहे.  िन वदा अट  व शत  (A) . ३ नुसार मा. थायी सिमतीने 
ठरावातनमूद केलेला १ वष कालावधीची मुदत दनांक ०३/०७/२०२० रोजी पुण होत आहे.वर 
नमूद केलेनुसार ठेकेदार मे.मे ो वे ट हॅ डिलंग ा. िल. यांस पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ड 
े ीय कायालय ह तील मलिनःसारण निलकामॅनहोल चबसची सफाई आधुिनक यां क  प तीने 

करणे (स शन, जेट ंग सह रसायकिलंग मिशन या सहा याने) या कामास दनांक 
०४/०७/२०२० पासून०३/०७/२०२१ पयत तीय वषासाठ  मुदतवाढ िमळणेस व या 
कालावधीसाठ  र. .१,२९,११,७००/- (अ र  र. .एक कोट  एकोणतीस लाख अकरा हजार सातशे 
फ ) या खचास व भाववाढ फरक देणेसह मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७२९०      वषय मांक – २० 
दनांक – १२/०८/२०२०     वभाग– ग े य, जलिन:सारण 
सुचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .ग ेका/जिन/का व/७१६/२०२०, द.२०/०७/२०२० 

    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ग े य कायालय ह तील मलिन:सारण निलका 
मॅनहोल चबसची सफाई आधुिनक प दतीने करणे (स शन, जेट ंग सह रसायकिलंग मिशन या 
सहा याने) या कामास मे.आयन पं स अॅ ड एन हायरो सो युशन ा.िल यांना मा. थायी सिमती 
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ठराव .४६७४ दनांक २८/०२/२०१९ नुसार करारनामा शत नुसार द.२७/०५/२०१९ या 
आदेशा वये कामाचे आदेश देणेत आलेले होते. सदर कामाचीमुदत दनांक २६/०५/२०२० पयत 
आहे. िन वदा अट  व शत  (A) .३ नुसारसदर िन वदेतील दर हे िन वदा कालावधी पयत 
कायम राहतील. सदर िन वदेचाकाय कालावधी ०७ (सात) वष आहे. तथा प कामाचा आदेश व 
करारनामा हा ०१ ( थम) वषासाठ  देणेत आलेला आहे. यानंतर कामाची गती, Performance 
वचारात घेऊन पुढ ल येक वषासाठ  मा. थायी सिमती या मा यतेनेमुदतवाढ देणेत येईल. 
तसेच िन वदा अट  व शत नुसार एक वषानंतर भाववाढ फरकदेय राह ल. यानुसार ठेकेदाराने 
सदरचे काम थम वषात समाधानकारक पूणकेलेले आहे. तीय वषासाठ  (२६.०५.२०२१ पयत) 
मा. थायी सिमतीचीमंजुर  ा  करणे आव यक आहे. सदर कामासाठ  सन २०२०-२१ चे 
अंदाजप कातपान .८९४ अ. . ‘ग’ वर र. .१,१८,००,०००/- तरतुद नमूद करणेतआलेली 
आहे. िन वदा अट  व शत  (A) .३नुसार मा. थायी सिमतीने ठरावात नमूद केलेला १ वष 
कालावधीची मुदत दनांक २६/०५/२०२० रोजी पुण होत आहे. वर नमूद केलेनुसार ठेकेदार 
मे.आयन पं स अॅ ड एन हायरो सो युशन ा.िल यांस पंपर  िचंचवडमहानगरपािलका ग े ीय 
कायालय ह तील मलिनःसारण निलका मॅनहोलचबसची सफाई आधुिनक यां क  प तीने करणे 
(स शन, जेट ंग सह रसायकिलंग मिशन या सहा याने). या कामास दनांक २७/०५/२०२० 
पासून२६/०५/२०२१ पयत तीय वषासाठ  मुदतवाढ देणेस व भाववाढ फरक एक वष 
कालावधीनंतर अदा करणेस व या कालावधीसाठ  र. .१,२९,००,०००/- (अ र  र. .एक कोट  
एकोणतीस लाख फ ) याखचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७२९१      वषय मांक – २१ 
दनांक –१२/०८/२०२०      वभाग– पाणीपुरवठा मु यालय 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .पापु/का व/२९७/२०२०, द.१७/०७/२०२० 

    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       माहे माच २०२० म ये जगभरात कोरोना व णुचा सार झा याने लॉक डाऊन जाह र 
कर यात आले व संचार बंद  लागुकर यात आली  माहे माच २०२० म ये २०१९-२२० 
अंदाजप कातील व वध वकासकामांसाठ  कर यात आलेली तरतुद खच  पडणे आव यक होते. 
सन  २०१९-२० मधीलएकुण १०८ वकास कामांची बले अदा करणे लं बत होती.परंतु व रल 
आप कालीनप र थतीमुळे सदरची बले अदा करता आलेली नाह .सदर बले अदा 
करणेकामीमा.आयु  यांनी ३० ए ल २०२० पयत मुदतवाढ देणेत आली होती.परंतु लॉकडाऊन 
पु हा वाढव याने काह  कामांची बले अदा करणे अ ापह  लं बत आहे. पपंर िचचंवड 
महानगरपािलके या पाणीपुरवठा वभागातील सन २०१९-२०२० मधील व यापुव या चालु 
असले या वकास कामांची बले संबंधीतास अदा करणे आ यकआहे.संबंिधत कायकार  अिभयंता 
यांनी लं बत बलांची याद  या वभागाकडेसादर केलेली आहे. सोबत कामिनहाय याद  जोडणेत 
आलेली आहे. तर खालील त यात नमुद केलेनुसार लेखा वभागाकडे उपल ध असले या 
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मागीलवषा या िश लक र मेमधुन याद त नमुद केलेनुसार एकुण बलापैक  काह बले माहे 
ए ल २०२० म ये अदा केली अस याने यास काय र मा यता वउव रत अदा करावया या 
बलांना महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०२नुसार मा यता देणेत येत आहे. 

अ. . मु यालय कामांची सं या अदा करावयाची र कम . 
१ अ भाग महसुली ८ ४६४७४६३/- 
२ ब भाग महसुली ११ १०२२९१८८/- 
३ क भाग महसुली १० ४३९२३३४/- 
४ ड भाग महसुली ४ ३३५४३४१/- 
५ ई भाग महसुली १३ १९२५५३१५/- 
६ फ भाग महसुली ५ २२२९६००/- 
७ ग भाग महसुली २ २९४०९५०/- 
८ ह भाग महसुली १० ७३७१२१६/- 
९ से-२३ पाणीपुरवठा महसुली १२ ७५८२३३२/- 
१० से-२३ पाणीपुरवठा( व ुत) महसुली १ ४०००००/- 

 एकूण ७६      ६२४०२७३९/- 
अ. . मु यालय कामांची सं या अदा करावयाची र कम . 

१ अ भाग भांडवली   ६ ३२५१२५३/- 
२ ब भाग भांडवली १ ७५००००/- 
३ क भाग भांडवली ८ ३५५२४८७/- 
४ ड भाग भांडवली १ ४५७७७९५/- 
५ ई भाग भांडवली ४ ४६२५०००/- 
६ फ भाग भांडवली ५ २९४९५०६/- 
७ ग भाग भांडवली िनरंक ०/- 
८ ह भाग भांडवली ३ ३६५०४५५/- 
९ से-२३ पाणीपुरवठा भांडवली िनरंक ०/- 
१० से-२३ पाणीपुरवठा( व ुत) भांडवली ३ ६०५१७२२/- 
११           वशेष योजना िनधी १ ४४७२१२७/- 

 एकूण ३२       ३३८८०३४५/- 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७२९२      वषय मांक – २२ 
दनांक – १२/०८/२०२०     वभाग– थाप य ड मु यालय 
सुचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . था/िन/ड-मु य/१३५/२०२०, द.२४/०७/२०२० 

    वषय - भाग .२५ म ये आव यकतेनुसार र ते काँ ट करण करणे. 
वषय मांक २२ चा वचार दनांक २६/०८/२०२० या सभे यावेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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(मा.शिशकांत कदम, मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.संतोष कांबळे, मा.अिभषेक बारणे, मा.आरती च धे 
या सद यांनी सदर िनणयाचा िनषेध हणून सभा याग केला) 

---------- 
ठराव मांक – ७२९३      वषय मांक – २३ 
दनांक – १२/०८/२०२०     वभाग– म यवत  भांडार 
सुचक – मा.राज  लांडग     अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .मभा/१/का व/५००/२०२०, द.१५/०७/२०२० 

    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे णालयातील उपकरणे दु तीकामी पेअरपाट 
खरेद कर ता र. .९२,५१,५५०/- इत या अंदा जत खचास खरेद  सिमती याबैठक त मा यता 
दे यात आली असुन यानुसार िन वदा कायवाह  तावीतकरणेत येत आहे. सदर खच “उपकरणे 
दु ती”या लेखािशषाव न होणार आहे.तथापी सदर लेखािशषावर र. .४०,२५,०००/- इतक  
तरतुद सन २०२०-२१ याअंदाजप कात करणेत आलेली आहे. सदर तरतुद अपुर  पडत असलेने 
या लेखािशषावरम.भांडार वभागाकड ल यं सामु ी व क चामाल खरेद  या लेखािशषावर 
सन२०२०-२१ कर ता कर यात आलेली तरतुद र. .१० कोट  मधुन र. .७५,००,०००/-(अ र  
र. .पं याह र लाख फ ) तरतुद वग करता येईल यानुसार सदर वग करणास मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७२९४      वषय मांक – २४ 
दनांक – १२/०८/२०२०     वभाग– नागरव ती वकास 
सुचक – मा.िभमाबाई फुगे     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 
संदभ – मा.अित. आयु  यांचेकड ल प  .ना वयो/९/का व/३२४/२०२०, द.२४/०७/२०२० 

    मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       क शासन पुर कृत दनदयाल अं योदय योजने या रा ीय नागर  उपजी वकाअिभयान 
अंतगत पंपर  िचंचवड शहरातील बेघरांकर ता पंपर  भाजी मंडई येथेिनवारा क  सु  कर यात 
येत असून, सदर िनवारा क ांचे देखभाल व यव थापन करणेकामी वयंसेवी सं थेची 
िन तीकरण/नेमणूक करणेकामीई.िन वदा सूचना ३९/२०१९-२०, दनांक १८/३/२०२० िस  
कर यात आलेली होती.  सदर ई-िन वदेम ये मे. रअल लाईफ रअल पपल, संत तुकारामनगर, 
पंपर (L1)यांनी सवात ित वष र. .१६,१९,६६४/-  (सव करांसह) या माणे  ०३ वष 
कालावधीसाठ  एकूण र. .४८,५८,९९२/- (सव करांसह) असा लघु म दरसादर केलेला आहे. 
 यानुसार मे. रअल लाईफ रअल पपल, संत तुकारामनगर, पंपर  या  L1िन वदा धारकाकडुन 
लघु म दरात काम क न घेणेस व करारनामाकरणेस तसेच ित वष र. .१६,१९,६६४/- (सव 
करांसह) या माणे ०३वष कालावधीसाठ  एकूण र. .४८,५८,९९२/- (सव करांसह) (अ र  
र. .अ ठेचाळ स लाख आ ठाव न हजार नऊशे या णव फ ) या माणे येणा-या य  खचास 
मा यता देणेत येत आहे.  
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक – ७२९५       वषय मांक – २५ 
दनांक – १२/०८/२०२०      वभाग– सुर ा  
सुचक – मा.राज  लांडगे      अनुमोदक – मा.सुवणा बुड 
संदभ – मा.अित. आयु (३) यांचेकड ल प  .सु व/३/का व/३३७/२०२०, द.२२/०७/२०२० 

    मा.अित. आयु (३) यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर   िचंचवड महानगरपािलके या आकाशिच ह व परवाना वभाग यांचेकड ल मा.आयु  सो 
यांचा दनांक १८/०३/२०२० रोजीचा मा य ताव व मा.अित र आयु  (२) यांचेकड ल 
प मांक-आप/०७/का व/२२६/२०२० द.१८/०३/२०२०रोजीचे प ाने पंपर  िचंचवड शहरामधून 
पयटन अथवा कामािनिम  परदेशीजाऊन आलेले नागर क व पंपर  िचंचवड शहराम ये 
कामािनिम  कंवानातेवाईकांकडे आलेले परदेशी नाग रक यांना १४ दवस देखरेखीखाली 
वोर टाईनकरणेकामी सूचना दले या आहेत कोरोना वषाणू (को वड १९) या आजाराने 
त ण अथवा Quarantineम ये देखरेखी खालील ठेवलेले नाग रक पळून जाऊ नयेतयासाठ  

व सुर ेचे कामकाज हे अ याव यक सेवेत येत अस याने मे.नॅशनलिस यु रट  स ह सेस यांना 
कामकाज आदेश दे यात आलेले आहे. यानुसारबालेवाड  येथील डा संकुल, वसतीगृहा या ०३ 
इमारती (सी, बी१, ड २) मोशीमागासवग य वसतीगृह मुले व नूतन भोसर  हॉ पीटल इ याद  
ठकाणीआव यकतेनुसार २५ रखवालदार मदतनीसांची दनांक १९/०३/२०२० पासून 
िनयु कर यात आलेली असून माहे जून २०२० पयत वेतनापोट  र. .२०,५३,७१२/- 
खचअ ापयत झालेला असून माहे ऑग ट २०२० पयत वेतनापोट  र. .११,७३,५५०/- वाढ व खच 
अपे त आहे. अस े एकूण र. .३२,२७,२६२/- खच पडणार आहे. तसेच कै.यशंवतराव च हाण 
मेमो रयल हॉ पीटल, मोशी मागासवग य वसतीगृहमुली इ याद  ठकाणी वलगीकरण क  
कर यात आलेले असून दनांक ०९/०४/२०२०पासून  २१ रखवालदार मदतनीसांमधून 
आव यकतेनुसार सदर ठकाणी िनयु कर यात आलेली आहे. दनांक ०९/०४/२०२० पासून ते 
माहे जून २०२० पयतवेतनापोट  र. .१४,०२,८४३/- खच अ ापयत झाला असून माहे ऑग ट 
२०२०पयत वेतनापोट  र. .९,८५,७८२/- वाढ व खच अपे त आहे असे एकूण 
र. .२३,८८,६२५/- (अ र  र. .तेवीस लाख अ याऐंशी हजार सहाशे पंचवीस फ ) खच  पडणार 
आहे. सदर ल कामकाज आजतागात चालू असून शहरामधीलकोरोना वषाणू (को वड १९) ची 
प र थती पाहता व व र ांचे पुढ ल आदेशिनगत होईपयत सदर ल ठकाणांची सुर ा यव थेचे 
कामकाज चालू राहणारआहे. तसेच सदर कामकाज कोरोना वषाणंू या ादूभावामुळे चालू 
राहणारअसून सदर कामकाजास काय र मा यता व  माहे ऑग ट २०२०  पयत येणा-यावाढ व 
खचास मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७२९६      वषय मांक – २६ 
दनांक – १२/०८/२०२०     वभाग– नागरव ती वकास   
सुचक – मा.िभमाबाई फुगे     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.महापािलका आयु यांचेकड ल प  .ना वयो/१०/का व/१६९/२०२०, द.२४/०७/२०२० 

    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
            NULM योजनेअंतगत थापन करणेत आलेले दा र य रेषेखालीलम हला बचतगटांची 
कोरोना वषाणु या ितबंधासाठ  लॉक डाऊन असलेमुळेआिथ क थती अ यंत बकट असून 
यांना जीवनाव यक व तंु या खरेद करताआिथ क म दतीची आव यकता आहे. यानुसार पंपर  

िचंचवड महानगरपािलकानागरव ती वभागाकड ल म हला बालक याण योजनेअंतगत राब व यात 
येणा-याम हला बचत गटांना अथसहा य फरता िनधी  या योजनेतून NULMयोजनेअंतगत 
 एकुण ६३७ दा र य रेषेखालील म हला बचत गटांना वशेष बाब हणून तीम हला गट र कम 
पये ५,०००/- (अ र  र. .पाच हजार फ )  अित र  फरता िनधी (Revolving Fund)देणेस 

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

---------- 
ठराव मांक – ७२९७      वषय मांक – २७ 
दनांक – १२/०८/२०२०     वभाग– म यवत  भांडार 
सुचक – मा.सुवणा बुड      अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .मभा/१५/का व/३१०/२०२०, द.२३/०७/२०२० 

    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       कोरोना वषाणू या (COVID 19) ितबंधासाठ  Covid Care Centreव Institutional 
Quarantine Centreयेथील य  व ण यांचेसाठ  दर करारप तीने महारा  रा य हातमाग 
सहकार  महासंघ, मंुबई (महाटे स) यांचेकडून बेडिशट 10000 ित नग पये 429.20 या माणे 
व सोलापुर  चादर 10000 ित नग 376.95 (सव करांसह) दर करारानुसार करारनामा न करता 
थेटप तीने खरेद   करणेस व याकामी येणा-या र. .80,61,500/- (अ र र. .ऐंशी लाख 
एकस  हजार पाचशे फ ) चे खचास काय र मा यता व मे.महारा  रा य हातमाग सहकार  
महासंघ, मंुबई (महाटे स) यांच ेबरोबर करारनामा न करता दर करारानुसार थेट प तीने खरेद  
करणेस काय रमा यतादेणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ७२९८      वषय मांक – २८ 
दनांक – १२/०८/२०२०     वभाग– म यवत  भांडार 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .मभा/१७/का व/१२५/२०२०, द.२२/०६/२०२० 

    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       भारतीय साथरोग अिधिनयम 1897, आप ी यव थापन कायदा 2005, 
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महानगरपािलका अिधिनयम कलम 63(6) व कलम 67(3)(क) नुसार कोरोना वषाणूचा 
(COVID 19) ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  आव यक सा ह य 
थेट प तीने खरेद  करणेकामी येणा-या र. .6,96,150/-  (अ र र. .सहा लाख शहा नव हजार 
एकशे प नास फ ) चे खचास महापािलका अिधिनयमअनुसुची करण 5(2)(2) नुसार काय र 
मा यता देणेत येत आहे व मे. वशाल फॅ  & इं ज व स मे.इं िनल टे नॉलॉ जज मे.िनिमती 
इं ज.कॉप  मे.गु नुर एंटर ायजेस यांचेबरोबर काय र करारनामा क न घेणेस 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/७६९/२०२० 

दनांक – १३/०८/२०२० 
 

                                                             
                                                          (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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.वायसीएमएच/७/का व/४८८/२०२० द.१४/०७/२०२० वषय .६ चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/३७५/२०२० द.२५/०६/२०२० वषय .७ चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/२६८/२०२० द.१८/०६/२०२० वषय .८चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/२६०/२०२० द.१०/०६/२०२० वषय .९ चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/४९६/२०२० द.१६/०७/२०२० वषय .१० चे लगत) 

 


