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                                               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                               पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
                                               मांक - नस/३/का व/६३३/२०२० 
                                               दनांक - ०३/०७/२०२० 
 
 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                   सभा दनांक ०८/०७/२०२० रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
०८/०७/२०२० रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची कायप का 
जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 

 
                                                           आपला व ासू,  

                                                                                     
                                                   (उ हास बबनराव जगताप) 

                                                   नगरसिचव 
                                                      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

                                                        पंपर  - ४११ ०१८. 
 

त- १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार 
      २)  कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक – १७९ 
 
दनांक - ०८/०७/२०२०                             वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
           
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
०८/०७/२०२० रोजी दुपार  ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
वषय .१) संत तुकारामनगर येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर डा संकुल े क गॅलर  खालील 

जागेवर वल गाळा  १, २, ३, १०, ११, १४, १९, २०, ३४, ३६ यांना मंजुर करणेत आले होते. 
यांचा कराराचा कालावधी संपु ात आलेला आहे, गाळे धारकाने गा याची अनामत 

र कम मनपाकडे भरलेली नाह , मंजुर केले या गा यावर अ य यवसाियक यवसाय 
करत अस याचे िनदशनास आलेले असलेने महारा  महापािलका अिधिनयम कलम ८१ 
(ब) (२) नुसार नोट स देऊन ३० दवसा या आत  जागा (गाळा) मनपा या ता यात 
देणे गाळे मनपा या ता यात न द यास स या मागाने गाळे ता यात घेणेत येतील 
असे द.६/३/२०१९ रोजी नोट स ारे कळ वणेत आले होते. तथापी सदर नोट स 
माणे कोणीह   गा यांचे ताबे न द याने सदर गाळे पंचनामा क न द.३/२/२०२० 

रोजी ता यात घेणेत आलेले आहेत. सदर गाळे परत िमळणे बाबत सव संबंिधतानी 
एक त अज सादर केलेला आहे. तर सदरचे गाळे िन वदा काढून वतर त करावेत 
अशी या भागातील  नाग रक, िशवसेना महारा  वाहतुक सेना (महासंघ) शहरा य -
पंपर  िचंचवड तसेच नगरसद य यांची मागणी आहे. यानुसार सदर भागातील 
नगरसद यांची एक त बैठक आयो जत केली असता एक  बैठक होऊ शकली नाह . 
परंतु आहे याच गाळेधारकांना गाळे ावेत यांना बेरोजगार करणेत येऊ नये अशी 
मागणी दोन नगरसद यांची आहे. व िन वदा काढून गाळे वतर त कर याची दोन 
नगरसद यांची मागणी आहे. संत तुकारामनगर येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर डा 
संकुल े क गॅलर  खालील जागेवर वल मनपाने ता यात घेतलेले गाळे .१, २, ३, १०, 

११, १४, १९, २०, ३४, ३६ वतरणापासून ३१ माच २०२० पयतचे येक  एकुण थक त 
र. .१,२१,७१६/- आहे. यांनी आतापयत िनयमा माणे करार क न थकबाक  न 
भर यामुळे र. .५०००/- दंड आका न जे गाळे दुस-या माफत चाल वतात यांना 
र. .१०,०००/- व यांनी गाळे भा याने दलेले आहे यांना र. .२०,०००/- दंड 
आका न व ३१ माच २०२० पयत िमळकत कर भ न आहे याच गाळे धारकांना गाळे 
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देणे अथवा िन वदा काढून गाळे वतर त करावेत याबाबत िनणय घेणेकामी सदरचा 
वषय ७९ ब माणे मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.०८/०७/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .२) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .७८ द.१३/०३/२०२० 
अ वये मा. थायी सिमती सभा सद य ठराव .४५७२ द.२८/०२/२०१९ अ वये 
मा.आयु  यांचेकड ल आदेश मांक डा/०३/का व/२५८/२०१९ द.२६/०६/२०१९ 
अ वये भाग .१४ येथील बोधनकार ठाकरे फटनेस सटर यायामशाळा ह 

अ वनायक म हला ित ाण या सं थेस सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने 
चाल व यास दले या यायामशाळेची मुदत द.१०/०२/२०२० रोजी संपु ात येत आहे. 
भाग .१४ येथील बोधनकार ठाकरे फटनेस सटर यायामशाळा ह अ वनायक 

म हला ित ाण यासं थेस द.१२/०२/२०२० पासून पुढे यायामशाळा ११ म हने 
कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर 
चाल व यास दे यास मुदतवाढ देणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.०८/०७/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .३)  मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .७९ द.१३/०३/२०२० 
अ वये मा. थायी सिमती सभा सद य ठराव .४५७४ द.२८/०२/२०१९ अ वये 
मा.आयु  यांचेकड ल आदेश मांक डा/०३/का व/२५७/२०१९ द.२६/०६/२०१९ 
अ वये भाग .९ खराळवाड  येथील बालभवन पु ष यायामशाळा ह कामगार नगर 
िम  मंडळ कामगार नगर पंपर  १७  या सं थेस सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने 
चाल व यास दले या यायामशाळेची मुदत द.३१/०१/२०२० रोजी संपु ात येत आहे. 
सं थेने द.०६/०१/२०२० या अजा या मागणीनुसार व डा पयवे का क े ीय 
कायालय यांचेकड ल अहवालनुसार भाग  ९ खराळवाड  येथील बालभवन पु ष 
यायामशाळा ह कामगारनगर  िम    मंडळ  कामगारनगर  पंपर   १७  या  सं थेस 
द.०२/०२/२०२० पासून पुढे यायामशाळा ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क 
र. .२०००/- मनपाकडून  देवून  सेवाशु क त वावर चाल व यास दे यास मुदतवाढ 
देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.०८/०७/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .४) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .८० द.१३/०३/२०२० 
अ वये मा. थायी सिमती सभा सद य ठराव .६३०५ द.०८/०१/२०२० अ वये 
मा.अित र  आयु  (२) यांचेकड ल आदेश . डा/०३/का व/५३/२०२० 

द.१५/०१/२०२० अ वये भाग .२१ येथील नवमहारा  यायामशाळा ह मै ी 
वयंरोजगार सेवा सं था पंपर गाव या सं थेस द.०२/०३/२०१९ ते द.०१/०२/२०२० 
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या कालावधीक रता र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर ११ म हने 
कराराने चाल व यास दले या यायामशाळेची मुदत द.०२/०३/२०२० रोजी संपु ात 
येत आहे. भाग .२१ येथील नवमहारा  यायामशाळा ह मै ी वयंरोजगार सेवा 
सं था पंपर गाव या सं थेस द.०३/०२/२०२० पासून पुढे ११ म हने कराराने दरमहा 
सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर चाल व यास दे यास 
मुदतवाढ देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.०८/०७/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
वषय .५) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .८१ द.१३/०३/२०२० 

अ वये मा. थायी सिमती सभा सद य ठराव .६३०४ द.०८/०१/२०२० अ वये 
मा.अित र  आयु  (२) यांचेकड ल आदेश मांक डा/०३/का व/५४/२०२० 
द.१५/०१/२०२० अ वये भाग .२१ येथील कै.दशरथ कापसे यायामशाळा ह मै ी 
वयंरोजगार सेवा सं था पंपर गाव या सं थेस द.०२/०३/२०१९ ते द.०१/०२/२०२० 

या कालावधीक रता र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर ११ म हने 
कराराने चाल व यास दले या यायामशाळेची मुदत द.०२/०३/२०२० रोजी संपु ात 
येत आहे. भाग .२१ येथील कै.दशरथ कापसे यायामशाळा ह मै ी वयरंोजगार 
सेवा सं था पंपर गाव या सं थेस द.०३/०२/२०२० पासून पुढे ११ म हने कराराने 
दरमहा सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर चाल व यास 
दे यास मुदतवाढ देणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.०८/०७/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
वषय .६) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .८२ द.१३/०३/२०२० 

अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने व साई सं कार सं था, िचंचवड, पुणे 
१९  यां या सहकायाने सन २०१९-२० म ये ी वामी ववेकानंद डांगण, महा मा 
फुलेनगर, िचंचवड येथे मितमंद व द यांग व ा यासाठ  व वध कार या पधा 
२०१९-२० आयो जत करणेस व याकामी येणा-या र. .९,४१,०००/- (अ र  र. .नऊ 
लाख ए केचाळ स हजार फ ) चे खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता व 
सहभागी शाळांना भेट व त,ू मेड स खरेद  ,पी. ह.सी. ले स बॅनस व पधा काळात 
व ाथ  खेळाडू, पंच अ पोपहार व भोजन इ.खरेद  कोटेशन नोट स िस द क न 
करणेस तसेच व ुत पीकर, माईक, जनरेटर यव था खच हा व ुत वभाग, संबंिधत 
े ीय कायालय व टेज, मंडप, टेबल खु या यव था खच हा थाप य वभाग, 

संबंिधत े ीय कायालय यांचे लेखािशषातुन खच  टाकणेस मा यता देणे व पधा 
अनुषंगाने डा वभागाचा होणारा र. .७,७६,०००/- (अ र  र. .सात लाख शहा र 
हजार फ ) हा खच डा वभागाचे डा िनधी - म.न.पा.तफ आयो जत व वध 
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डा पधा, खेळाडू व ा याना सकस आहार या लेखािशषातुन खच  टाकणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

( द.०८/०७/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
वषय .७) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .८४ द.१३/०३/२०२० 

अ वये मा.सागर गवळ , मा. वकास डोळस यांनी ता वत केलेनुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेतील डा वभागा या वतीने दरवष  शालेय व महा व ालयीन व ाथ  
खेळाडंूना डा िश यवृ ी अदा केली जाते. मा.महापािलका सभा ठराव .४२१ 
द.१८/१/२०१४ अ वये डा वभाग डा धोरण मंजूर झाले असून सदर धोरणाम ये 
भाग १ ड िश यवृ ी मधील(१) पान मांक १४ मनपा प रसरातील व ाथ  खेळाडंूसाठ  
शालेय डा िश यवृ ी योजना शालेय व महा व ालयीन व ाथ  व संघटनेमाफत 
खेळणा-या खेळाडंूना ो साहन िमळून मनपा प रसरातील जा तीत जा त, रा य 
रा ीय व आंतररा ीय खेळाडू तयार हो या या ीने रा य तर खेळाडूस र. .३०००/- 
यात १०% वाढ क न र. .३३००/- तसेच असोिशएशन ऑफ इं डयन युिन हसिसट  

तफ आयो जत आंतर व ापीठ(रा ीय) तरावर सहभागी झाले या व ाथ  खेळाडूस 
वा षक र. .३०००/- यात १०% वाढ क न र. .३३००/- व रा ीय शालेय पधात 
(नॅशनल कूल गेम/ कूल गेम फेडरेशन ऑफ इं डया) तफ आयो जत रा ीय शालेय 

डा पधत सहभागी झाले या व ाथ  खेळाडूस वा षक र. .५०००/- यात १०% 
वाढ क न र. .५५००/- या माणे डा िश यवृ ी अदा करणेकामी मा यता दलेली 
आहे. सन २०१८-१९ या सालाकर ता िश यवृ ी अदा करणेकामी वृ प ात ेसनोट 
िस द क न संबंिधत व ा याकडून द.२८/८/२०१९ ते ३०/९/२०१९ पयत अज 

माग वले होते. यानुसार १३५ अज ा  झाले होते. यापैक  १३ अज हे डा 
िश यवृ ी धोरणात बसत नस यामुळे अपा  कर यात आलेले आहेत. उवर त 
( माणप े) अज १) ६७ अज माणप े पडताळणी क न घेणेकामी ज हा डा 
अिधकार ,पुणे २) ३ अज माणप े व ापीठ डा मंडळ,पुणे यांचेकडे पाठ वले होते. 

डा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे ४९ यांनी प  . युसे/ पंिचंमनपा माणप  
पड/१८-१९/का-४ द.२२/०३/२०१९ या अ वये सदर माणप े ह  सहा.आयु  डा 
यांचे तरावर School Game Fedration of India या संकेत थळावर उपल ध असले या 
िनकालाव न छाणनी क न घेणेत यावीत असे कळ वले होते. यानुसार संबंिधत 
संकेत थळाव न तपासणी केली असता ५० खेळाडू पा  आहेत. २ खेळाडंूचे खेलो 
इंड याचे माणप  आहेत. खेळाडंू या माणप ांची तपासणी क न एकूण १३५ 
अजातील माणप ांपैक  १२० व ाथ  खेळाडंूचे अज मनपा या डा धोरणानुसार पा  
ठर व यात आले आहेत याचा तपिशल खालील माणे - 
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पा /अपा  रा य तर आंतर व ापीठ रा ीय तर एकूण     शेरा 
पा  ६७ ३ ५० १२० ---- 
अपा  ९ ० ४ १३ ---- 
िनणय राखून ठेव यात 
येत आहे 

० ० २ २ खेला इंडया (खालील 
दलेले आहे.) 

एकूण ७६ ३ ५६ १३५  
 
            खेलो इंड या खेळले या २ खेळाडंूचे माणप ाबाबत डा व युवक सेवा संचालनालय, 

पुणे यां याकडे फोन ारे वचारणा केली असता यांनी हया पधसाठ  संबंिधत 
वयोगटानुसार ऐ छ क खेळाडंूना िनवड चाचणीसाठ  बोलवून यातून संघ िनवडला 
जातो. यामुळे सदर खेळाडंूना डा िश यवृ ी देणेबाबतचे अिधकार आप या तरावर 
घे यात यावा असे कळ वले आहे. मनपा डा धोरणाम ये खेलो इं डया या पधचा 
समावेश नसून या २ खेळाडंूना िश यवृ ीचा लाभ देणेबाबत व र  पातळ वर िनणय 
घेणे आव यक आहे. उवर त १२० खेळाडंूना डा िश यवृ ीचा लाभ दे यास हरकत 
वाटत नाह . तर  सन २०१९-२० या आिथक वषाकर ता १२० व ाथ  खेळाडंूना 
खालील माणे िश यवृ ी र कम अदा करावी लागणार आहे.  

अ. . पधचा तर येक िश यवृ ी र. . एकूण खेळाडू एकूण िश यवृ ी र. . 
१ रा य तर ३,३००/-      ६७         २,२१,१००/- 
२ आंतर व ापीठ ३,३००/-       ३           ९,९००/- 
३ रा ीय ५,५००/-      ५०        २,७५,०००/- 
  एकूण     १२०        ५,०६,०००/- 

 सन २०१८-१९ या आिथक वषाची डा िश यवृ ी ब से ह  सन २०१९-२० आिथक 
वषात देय असून सदर लेखा िशषावर र. .०६,७७,४००/- तरतूद िश लक असून या 
लेखािशषावर सदर डा िश यवृ ी बील र. .५,०६,०००/- खच  टाकता येणे श य 
आहे. तर  मा.महापािलका सभा ठराव .४२१ द.१८/१/२०१४ अ वये डा वभाग 

डा धोरण मंजूर झाले असून सदर धोरणाम ये भाग १ ड िश यवृ ी मधील(१) पान 
मांक १४ मनपा प रसरातील व ाथ  खेळाडंूसाठ  शालेय डा िश यवृ ी योजना 

शालेय व महा व ालयीन व ाथ  व संघटनेमाफत खेळणा-या खेळाडंूना ो साहन 
िमळून मनपा प रसरातील जा तीत जा त रा य, रा ीय व आंतररा ीय खेळाडू तयार 
हो या या ीने िश यवृ ी अदा केली जात.े खेलो इं डयाचे खेळाडू यांना डा 
िश यवृ ी अदा कर याचे धोरण नस यामुळे याबाबत िनणय होईपयत याचा िनणय 
राखून ठेवणेस व सन २०१८-१९ या वषात १२० पा  व ाथ  खेळाडंूना एकूण डा 
िश यवृ ी र. .५,०६,०००/-(अ र  र. .पाच लाख सहा हजार फ ) अदा करणेस व 
याकामी येणा-या खचास मा यता मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.०८/०७/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय .८) मनपाचे िनवडणूक वभागासाठ  मनपा कामकाजा तव उपल ध क न देणेत आलेले 
िनवडणूक वभागा या वापरातील मनपा वाहन .MH-14-CL-1473 (टाटा सुमो) 
कर ता 215/75R15 TT या साईजचे चार नग न वन टायस-टयुब मे.सीएट िल. उ पाद त 
कंपनी ितक एंटर ायझेस, देवाची उ ळ , ता.हवेली, ज. पुणे सासवड रोड यांचेकडून 
थेट प दतीने करारनामा न करता खरेद  करणेस व याकामी येणा-या अगाऊ 
र. .22,845/- (अ र  र. .बावीस हजार आठशे पंचेचाळ स फ ) अथवा य    
येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .९) मे. ट हे थकेअर फाऊंडेशन, पुण ेयांनी टे ट ंग बस ताव सादर केला आहे. सदर बस 
संपूणत:वातानुकूलीत असुन सव साह यांनी सुस ज अशी राहणार आहे. याम ये 
यांनी को वड-१९ ा टे ट जा तीत जा त लोकां या कशाप दतीने करता येऊ 

शकतात याचा आ वभाव आहे. तसेच बस सव भांगाम ये फरव यात आली तर 
जा तीत जा त नाग रकांची टे ट कर यात येऊन या साथी या रोगाला आटो यात 
आण यास मदत होणार आहे. 

Sr.No Package Description Rate Per Package 

   1   Package 1 

हेमॅटॉलॉ ज( सी.बी.सी.) ए स-रेटे ट/ ई.सी.जीटे ट वडाल- 
टे ट सी.आर.पी. टे ट तापमान ( टे परेचर) तपासणी 
ऑ सजन यॅ युरेशन 

400.00 

                 वर ल माणे दरप क ा  झालेले आहे. तावा माण ेटे ट बस ह  मु त (Free of 

Cost) राहणार आहे. या कामासाठ  दे यात येणार  बस मे. ट हे थकेअर फाऊंडेशन, 

पुण ेयांचे माफत पुर वली जाणार आहे. बसचा खच, डझेल, देखभाल द ु ती या साठ  
यांना कोण याह   कारचा खच आदा केला जाणार नाह . याची  सदर कामाची मुदत १ 

वष कालावधीसाठ  राहणार आहे. वर ल माणे टे ट राहणार आहेत. सबब, वर ल माणे 
मे. ट हे थकेअर फाऊंडेशन, पुण े ांचे कडुन टे टबस चा ताव सादर केला असून 
थम ट यात १०००० नागर कांची टे ट करणे तावीत आहे. या कामी 

र. .४०,००,०००/- लाख (अ र  र. .चाळ स लाख फ ) खच अपे ीत आहे.  सदर खचास  
महापािलका अिधिनयम कलम ६७ (३) क नुसार संबंधीतांशी काय र करारनामा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै क य वभागा माफत व वध प तीने, वेगवेग या 
प दतींचा अवलंब क न नाग रकांम ये जनजागृती कर यात येते. व वध 
आजारां वषयी, व छ भारत अिभयान अंतगत येणा-या व वध मोह मा, स या कोरोना 
हायरसचा सव  वाढता ादुभाव, इ बाबत माह ती होण ेकामी मनपा ह तील िभंती 
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रंग व यात येतात यावर नाग रकांना समजतील अशी िच े काढ यात येतात तसेच 
या म ये घोषवा य िलह लेली असतात. या ारे लोकांम ये संबंधीत वषया ब ल 

जागृती होत.े येक भागातील १०X१० वे. फूटची एक िभतं या माणे 
रंग वणेकामी सांिगतले जाते. मे.ओम ए टर ाईजेस यांनी कोरोना हायरस व या 
अनुषंगाने येणा-या इतर आव यक या वषयांवर जनजागृती करणेकामी आकषक 
प दतीने लोगन व िच े रंग वणेबाबत काम िमळणे बाबत दनांक ०२.०६.२०२० रोजी 
प  सादर केले आहे सदर प ावर मा.सभापती, थायी सिमती यांनी पुढ ल 
कायवाह साठ  वै क य वभागाकडे पाठ वले आहे. मे.ओम ए टर ाइजेस यांचा दर 
र. .६६३.०४ + जएसट  ती वे अर िमटर आलेला आहे.  पयावरण वभागाकड ल 
िन वदा ENV/04/05-2018-19 अ वये सी द केले या िन वदेम ये यांना कामाचे 

आदेश .पअक/१/का व/४६/२०१९ द.०६.०२.२०१९ अ वये दे यात आलेले आहेत 

याम ये वॉटर ुफ (अँपे स पट) पाच वषा या गँरंट  सह त दे यात आलेले आहेत. 
भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम १८९७ नुसार कोरोना (COVID 19) या साथी या 
रोगावर उपचारासाठ  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७ (३) 

(क) नुसार ता काळ खरेद  कामी अ वये आदेश देता येणे श य आहे कंवा कसे? आ ण जर 

आदेश दे यास मा यता झालेस पुन यायी आदेश हा मुळ आदेशा या ५० ट के रकमेएवढा 
देता येणे श य आहे. या माणे पयावरण वभागाकड ल या कामासाठ  यांना ३४.४७ 

लाखा या ५० ट के हणजेच र. .१७,२०,०००/- (अ र  र. .सतरा लाख वीस हजार फ ) 
पयत रकमेचे आदेश देणेस व संबंधीतांशी करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

वषय .११) यशवंतराव च हाण मृती णालय हे को वड-१९ उपचाराकर ता सम पत कर यात 
आलेले असून कोरोना बािधत णांवर उपचार कर यात येत आहेत.  कोरोना बािधत 

ण मरण पाव यास यावर Expression of Interest म ये िनदिशत केले माणे यो य 
तो ोटोकॉल पाळुन मृतदेहासंबंधी कामकाज कर यासाठ  १६ वतं  कमचार  उपल ध 
क न देणेबाबत काढ यात आले या Expression of Interest कर ता M/s.Jai Bhawani 

Enterprises यांनी फेर सादर केलेला दर र. .२८,०२१.१५ (PCMC Provided PPE Kit)  

सवात कमी असून यांनी सादर केले या दरा माणे मृतदेहासंबंधी कामकाज 
कर यासाठ  १६ कमचार  ितमहा र. . ४,४८,३३८/-  माण े  ६ म हनेकर ता कमान 
वेतन काय ास अिधन राहून उपल ध क न देणेकामी येणा-या र. .२६,९०,०३०/- 

(अ र  र. .स वीस लाख न वद हजार तीस फ ) चे  खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

   



9 
 

 

वषय .१२) औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड  येथे िश णा याना िश ण देणेक रता मा.अित. 
आयु  सो.यांचेकड ल आदेश :औ सं/०४/का व/५१/२०२०, द.१७/०१/२०२० 
अ वये खालील कमचा-यांना द.०९/१२/२०१९ ते द.०८/०६/२०२० या सहा म हने 
कालावधीसाठ  एक त मानधनावर ता पुर या व पात एक त र. .३०,०००/- 
(अ र   र. . तीस हजार फ ) नेमणूक दे यात आलेली आहे. सदर नेमणूक चा 
कालावधी द.०८/०६/२०२० रोजी संपु ात येत आहे. खाली नमूद केले या अ. .०१ ते ०९ 

कमचा-यांनी िनयिमत वेतन ेणीत नेमणूक िमळणेकामी मे.उ च यायालय येथे म.न.पा. 
व द दाखल यािचका .२५६६/२००५ दा यानुसार मे.उ च यायालयाचे आदेशानुसार 

मुदतवाढ देण ेआव यक आहे. 

                                                  प  ‘अ’ 

अनु. . नाव पदनाम 

१ ीमती.सातकर उ वला ल मण मानधन िनदेशक 

२ ी.काळोखे व मिसंह वसंत मानधन िनदेशक 

३ ी.लांडगे िनलेश खुशालचंद मानधन िनदेशक 

४ ी.दुधाळ भानुदास धमाजी मानधन िनदेशक 

५ ीमती.बोरसे वृ ंदावनी ब सीलाल मानधन िनदेशक 

६ ी.ताठे शहाजी पांडूरंग मानधन िनदेशक 

७ ी.िशंदे काश िशवाजी मानधन िनदेशक 

८ ीमती.जाधव सीमा यशवंत मानधन िनदेशक 

९ ी.गावडे कसन द ा य मानधन िनदेशक 

उपरो  अनु. .०१ ते ०९ कमचा-यांना मे.उ च यायालय येथे म.न.पा. व द 

दाखल यािचका .२५६६/२००५ दा यानुसार मे.उ च यायालयाचे यां या आदेशास 

अधीन राहून व मा.कायदा स लागार यां या अिभ ायानुसार द.१०/०६/२०२० ते 
द.०९/१२/२०२० पयत सहा म हने कालावधीकर ता हंगामी िनयु  देणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१३) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण            
वभागातील द.१५.०६.२०२०  ते  द.२१.०६.२०२०  अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/५४/२०२०, द.०२/०७/२०२० 
अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .१४) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील  द.२२.०६.२०२०   ते    द.२८.०६.२०२०   अखेर  संपणा-या   आठव याचा     
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   मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/५५/२०२०, द.०२/०७/२०२० 
अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 

                                                                         
                                     (उ हास बबनराव जगताप) 

 नगरसिचव 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
 पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८, नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/६३३/२०२० 

दनांक – ०३/०७/२०२० 
                         
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ        

      ठेवणेत आलेली आहेत. 


