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

कायप का मांक – २२६ 
(सभावृ ांत) 

 

दनांक – ०९/०६/२०२१                             वेळ – दु.२.३० वा. 
 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
०९/०६/२०२१ रोजी दु.०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील कै.मधुकरराव 
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) सभा आयो जत 
करणेत आली होती. सदर सभेत खालील माण े 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.फुगे िभमाबाई पोपट 
७. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 
८.    मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
९.    मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 
१०.   मा.यादव मीनल वशाल 
११.   मा.भालेकर वण महादेव 
१२.   मा.बनसोडे राजू व नाथ  
१३.   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.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.इंदलकर, मा.लोणकर, मा.खोत – उप आयु , 
मा.िनकम, मा.भालकर – सह शहर अिभयंता, मा.लडकत – .सह शहर अिभयंता, मा.देशमुख, 
मा.बहुरे – सहा यक आयु , 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, मा.च हाण, 
मा.ग टूवार, मा.मोरे, मा.देशमुख, मा.से ठया, मा.वाघंुडे, मा.काळे, मा.टकले, मा.देसले – 
कायकार  अिभयंता, मा.जगताप – कामगार क याण अिधकार , मा.देशमुख – शासन 
अिधकार , मा.गायकवाड – जनता संपक अिधकार , मा.जरांडे – सुर ा अिधकार , मा.गोफणे – 
आरो य अिधकार , मा.माने – लेखािधकार  PMPML, मा.के रे CEO PMPML  हे अिधकार  
उप थत होते.  
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     उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 
क न घेणेत आले –  
 
वषय .३८) कोरोना वषाणूचा (COVID-19) ादुभाव रोख यासाठ  उपाययोजना कर यासाठ  

Covid Care Center व  Institutional Quarantine Center येथील णांना व िनयु  
कमचार  यांना जेवण व ना ा उपल ध क न देणेबाबत (मे. ाइट केट रंग 
स हसेस)  

वषय .३९) कोरोना वषाणूचा (COVID-19) ादुभाव रोख यासाठ  उपाययोजना कर यासाठ  
Covid Care Center व  Institutional Quarantine Center येथील णांना व िनयु  
कमचार  यांना जेवण व ना ा उपल ध क न देणेबाबत (मे.सा व ी म हला 
वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया.)  

वषय .४०) पंपर  िचंचवड मनपा या व वध वभागांना आव यक कॅनॉन कंपनीचे व वध 
टोनस खरेद  करणेबाबत. 

वषय .४१) भाग .८ मधील से.नं.४ संत नगर येथील डा वभागा या ता यात असले या 
टेिनस कोट मैदानातील लब हाऊस या ठकाणी म हलांसाठ  न याने 
यायामशाळा सु  क न ती यायामशाळा आनंद  वयंमिस द म हला बचत 
गट या सं थेस चाल वणेस देणेबाबत. – मा.िभमाबाई फुगे, मा.सुरेश भोईर 
यांचा ताव.   

वषय .४२) पंपर  िचंचवड मनपाचे पंपळे गुरव (गावठाण) येथील मा यिमक शाळा 
इमारतीमधील एक म ितभा म हला ित ाण यांना देणेबाबत. – मा.शिशकांत 
कदम, मा.श ु न काटे यांचा ताव.  

वषय .४३) दंड आकारणेबाबत. – मा.नीता पाडाळे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव. 
वषय .४४) "पं डत दनदयाळ उपा याय – म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म" ा 

िश ण योजनेअंतगत म हला व मुलींकर ता यायसाियक िश ण राबवून 
उ ोजगता वकासाची कौश य वकसीत करणेसाठ  मा यता देणेबाबत. – 
मा.शिशकांत कदम, मा.श ु न काटे यांचा ताव.  

---------- 
 
ठराव मांक – ९६३६                           वषय मांक – ०१ 
दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – उ ान 

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

संदभ – मा.उपआयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/१६८/२०२१, द.२३/०३/२०२१ 
              वषय - मनपाच े व वध काय मासाठ  हार, फुल,े गु छ, नारळ इ.सा ह य पुर वणेबाबत. 

वषय .१ चा वचार उ ान वभागाकड ल अहवाल ा  झालेनंतरचे सभेम ये घेणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक – ९६३७                           वषय मांक – ०२ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – आरो य मु यालय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आमुका/०९/का व/९९/२०२१, द.०७/०५/२०२१ 
              वषय – तरतूद वग करणेबाबत.       

वषय .२ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ९६३८                           वषय मांक – ०३ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – आरो य मु यालय 

सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आमुका/०९/का व/१००/२०२१, द.०७/०५/२०२१ 
       वषय - पंपर  िचंचवड शहरा या ह तील न ांम ये असलेली जलपण  काढणेचे  

              कामकाजास काय र मा यता देणेबाबत.  

वषय .३ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ९६३९                           वषय मांक – ०४ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – आरो य मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु -१ यांचे प  .आमुका/०९/का व/१०६/२०२१, द.२७/०५/२०२१ 
              वषय - पंपर  िचंचवड शहरा या ह तील न ांम ये असलेले जलपण  काढ याचे  

              कामकाजाची काय र मा यता िमळणेबाबत.   

वषय .४ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ९६४०                           वषय मांक – ०५ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे 

संदभ – मा.अित.आयु  - १ यांचे प  .पापु/०६/का व/१५७/२०२१, द.२८/०५/२०२१ 
              मा.अित.आयु  - १ यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .20/19/2020-2021 अ वये मनपा या थरेगाव 

स.नं.९ पंप हाऊस येथील पं पंग मिशनर ये सुधारणा करणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे. लोमॅक 

इं जिनअ रंग कॉपोरशन िन.र. .70,85,018/- (अ र  र. .स र  लाख पं याऐंशी  हजार  अठरा फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .70,85,018/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .70,85,018/- पे ा 21% कमी हणजेच 

र. .55,97,164/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .55,97,164/- 
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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 – ९६४१                           वषय मांक – ०६ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.श ु न काटे 

संदभ – मा.अित.आयु  - १ यांचे प  .पापु/०६/का व/१५६/२०२१, द.२८/०५/२०२१ 
              वषय - मनपाच ेरावेत स.नं.९६ येथ ेपयायी फ डरची यव था करणे व अनुषंिगक कामे  

              करणेबाबत.  

वषय .६ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ९६४२                           वषय मांक – ०७ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – ब े य, थाप य 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ब े/ था/६७९/२०२१, द.२८/०५/२०२१ 
              मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या मुळ अंदाजप काम ये भाग 
.१६ मधील वशेष योजना या लेखािशषाखालील भाग .१६ म ये रावेत भागातील स.नं.१०५ 

ते १३२ पयतचा १८.०० मी. ड .पी. र ता व इतर र ते वकिसत करणे या कामाची मा.स मा. 
नगरसद य यांची मागणी व आव यकता ल ात घेता सदर कामास वाढ/घट दारे तरतुद 
उपल ध क न यावी लागणार आहे.  या कर ता तावात नमुद माण ेकामा या तरतुद  
म ये वाढ/घट क न िमळणे आव यक आहे. स मा.नगरसद य यांची मागणी ल ात घेता 
मनपाचे सन २०२१-२२ या मुळ अंजप कामधील तरतुद  म ये तावात नमुद माणे वाढ/घट 

करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .२,३०,००,०००/-)  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ९६४३                           वषय मांक – ०८ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – वै कय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/४/का व/४३४/२०२१, द.२८/०५/२०२१ 
              मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

        भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, महानगरपािलका 
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अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३) क नुसार कोरोना वषाणुचा (COVID19)  ादुभाव 
ल ात घेता सदर बाब तातड ची असलेने M/s.Chitra Sales And Services यांना दोन मह यासाठ  
कामकाज आदेश देणे आव यक आहे. या कामी एकूण ८०० बेडसाठ  एकूण र. .२०,०६,०००/- 
(अ र  र. .वीस लाख सहा हजार फ ) एवढा खच येणार आहे. कामाचा कालावधी   .०४.२०२१ 
ते   .०६.२०२१ असा रहाणार आहे. या साठ   PMRDA ने दले या आदेशातील व करारना यातील 
सव अट  व शत  यांचेवर बंधनकारक राहणार आहेत. सदर जंबो को वड णालय तातड ने चालु 
करणे आव यक अस यामुळे  यांना काम चालु करणेसाठ  आदेशदे यात आलेले आहेत.   पुणे 
महानगर देश वकास ािधकरण, पुणे (PMRDA) यांच ेकडून EOI ०४/२०२०-२१ िस द करणेत 
आला होता. याम ये मे.िच ा से स अँ ड स ह सेस यांना कामाच ेआदेश .EG/BCH/07.20/ .  
६११,६१२/१२८६/ शाखा-१ द.२१.०८.२०२० दे यात आलेले होते. कै.अ णासाहेब मगर टे डयम येथ े
मेड कल  सा ह य (Equipment) Supply, TestingAnd Commissioning साठ  आदेश दे यात आले 
होते.  मा.आयु , मा.महापौर,मा.अित.आयु  .१ तसेच इतर पदािधकार  आ ण अिधकार  यांच े
समवेत दनांक २२.०३.२०२१ िमट ंग आयोजीत केली असता झाले या चच माणे कै.अ णासाहेब 
मगर टेड यम येथील जंबो को वड णालय स या दोन म हने कालावधीसाठ  चालु करणेकामी 
आदेश दलेले आहेत. सदर सभेचा सभावृ ांत बन वणेत आलेला आहे. तसेच 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 कै.अ णासाहेब मगर येथ े जंबो को वड णालय चालु 

करणेबाबत िनणय घेणेत आलेला आहे. तसेच मा. वभागीय आयु  कायालयाकडुन सूचना ा  
झा या माणे आप कालीन बाब हणून मा यता देणेत आलेली आहे. M/s.Chitra Sales And 

Services यांना दोन मह यासाठ  कै.अ णासाहेब मगर टेड यम येथील जंबो को वड णालय 
येथ े८०० बेडसाठ  एकूण र. .२०,०६,०००/- च ेखचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९६४४                           वषय मांक – ०९ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – वै कय 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/४/का व/४३६/२०२१, द.२८/०५/२०२१ 
       वषय – कै.अ णासाहेब मगर टेड यम येथ ेजंबो को वड णालयात पायाभुत सु वधा     

              (Infrastructure) सु  करणेबाबत.  

वषय .९ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ९६४५                           वषय मांक – १० 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – लेखा 
सुचक – मा.श ु न काटे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/३१/का व/१०३/२०२१, द.२८/०५/२०२१ 
              वषय - सन २०२०-२१ या वषातील  संचलनतूट व व वध कारचे पासेस पोट  र कम 
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अ ीम अदा करणेबाबत.   

वषय .१० चा वचार द.३०/०६/२०२१ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ९६४६                           वषय मांक – ११ 
दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 

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

संदभ – मा.उप आयु  (भांडार) यांचे प  .मभां/०५/का व/७९६/२०२१, द.२८/०५/२०२१ 
              मा.उप आयु  (भांडार)  यांनी िशफारस केले माणे –  

        मनपा या करआकारणी व करसंकलन वभागाने मागणी केलेनुसार मनपा ह तील 
िमळकत धारकांसाठ  िमळकत कर बीले व व झोिनपु वभागाने मागणी केलेनुसार सेवाआकार बीले 
नोट ससह डाटासह व कोर  बीले  छपाई क न पुरवठा करणेकामी ई-िन वदा सुचना .56/2020-21 

अ वये लघु म िन वदाकार मे. वशाल एंटर ायजेस, रहाटणी व  मे.िस द  कॉपीयर & टुडंट 
क झुमर टोर, पंपर  यांनी दर कमी क न फेरसादर केलेला दर अनु मे र. .1.62 ती नग सव 
करांसह व र. .1.42 ती नग सव करांसह वकृत कर यात आलेला असुन यानुसार एकूण 

12,75,000 बीले छपाई करणेकामी एकूण र. .20,35,500/- (अ र  र. .वीस लाख प तीस हजार 
पाचशे फ ) इतका खच होणार असुन अंदाजप कय खच एकूण र. .20,27,250/- पे ा 0.40% ने 
अिधक असुन यां या समवेत करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला अस याने 

िमळकतकर बीले व सेवाआकार बीले छपाई क न खरेद  करणेकामी हॊणारा खच एकूण 

र. .20,35,500/- चे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ९६४७                           वषय मांक – १२ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – थाप य ह मु यालय 

सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/ह-मु य/६८५/२०२१, द.२८/०५/२०२१ 
              मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .72/2/2020-21अ वये भाग .३० कासारवाड  
मधील रे वेगेट ते वसावा हॉटेल पयतचा र ता अ यावत प द तीने वकिसत करणेकामी 
मे.सनराज क शन िन.र. .5,75,37,044/- (अ र  र. .पाच कोट  पंचाह र लाख सदतीस हजार 
चौ वेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .5,72,88,494/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .5,72,88,494/- 

पे ा 18.5% कमी हणजेच र. .4,66,90,123/- + रॉय ट  चाजस र. .4,38,036/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .2,48,550/- = एकुण र. .4,73,76,709/- 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 
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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 – ९६४८                           वषय मांक – १३ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय 

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

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . वमुका/५/का व/३८९/२०२१, द.०१/०६/२०२१ 
              वषय -  पुणे-आळंद  र यापासून च-होली-लोहगाव ह पयत या वकास आराख यातील  

              र ता वकिसत करणे. व ुत वषयक काम करणे. (भाग 2 चेनेज 6/700 ते  

              चेनेज 9/563 क.मी.)  
वषय .१३ चा वचार द.२३/०६/२०२१ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ९६४९                           वषय मांक – १४ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – ग े य, थाप य 

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

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे प  .ग े/ था/का व/३०२/२०२१, द.०१/०६/२०२१ 
              मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –                     
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या भाग .२७ रहाटणी येथील छ पती िशवाजी 
महाराज चौक येथे िशवाजी महाराज यांचा अ ा ढ पुतळा उभारणे व अनुषंिगक कामे करणे या 
कामासाठ  मे.अथ केप आ कटे स अँ ड कं स टंट यांची िन वदापुव (०.५०% (Pre tender 

activity) व िन वदा प चात १.४८% (post tender activity) असे एकुण लघु म दर १.९८% नुसार 
िन वदापूव व िन वदाप ात आ कटे ट हणून नेमणूक करणेबाबत व याकामी येणार  फ  १.९८% 

(जीएसट   सोडून) अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ९६५०                           वषय मांक – १५ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – क े य 

सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर 

संदभ – मा. े य अिधकार  यांचे प  .क े/लेखा/िन.क/१५/का व/५५७/२०२१, द.२८/०५/२०२१ 
              मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –                     
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीय कायालय, थाप य वभागाकड ल तावा 
सोबत या प  अ (१ ते ३२) मधील कामांचे िनयमानुसार व  िन वदा अट  शत माणे संबिधत 
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे.  

               सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ९६५१                           वषय मांक – १६ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – ब े य 

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

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  .ब े/लेखा/०५/का व/२०७/२०२१, द.०१/०६/२०२१ 
              मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –                     
       मनपा या वदयुत वभाग ब े य कायालयाकड ल तावा सोबत या प  अ       
(१ ते २) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण ेअट स अिधन राहून संबिधत 
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९६५२                           वषय मांक – १७ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – बी.आर.ट .एस., थाप य 

सुचक – मा.श ु न काटे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/BRTS/६४५/२०२१, द.०२/०५/२०२१ 
              मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –           

        नािशक फाटा उ डाणपुलावर बीआरट एस बस टॉप बांधणेचे कामाकर ता सन २०२१-
२२ य़ा अंदाजप कात क  शासन पुर कृत योजना या लेखािशषा अंतगत र. .३,००,००,०००/- 
इतक  अंदाजप क य र कम व र. .१,५०,००,०००/- इतक  तरतुद करणेत आलेली आहे. सदरचे 
काम वाशां या सोई या ीने करणे आव यक आहे. तसेच थािनक नगरसद यांची सदर 
ठकाणी बस थांबा बांधणे बाबतची मागणी आहे. उपरो  कामाच े य  जागेवर सव ण करणे, 

अंदाजप क तयार करणे यास तां क मा यता घेणे, िन वदेची छाननी करणे, य  कामावंर 
देखरेख करणे व यांच े मोजमाप घेऊन बले अदायगी करणे इ. कामे करणेकर ता क प 

स लागार यांची िनयु  करणे आव यक आहे. तर  मे. एशन इं ज. ा.िल. यांची सदर कामासाठ  
महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल शासन िनणय मांक सं कण२०१८/ /५४/न व-
१६ मं ालय, मंुबई द.०४/०६/२०१८ नुसार िन वदापुव कामासाठ  ०.५०% (Pre Tender Activity) व 
िन वदा प ात कामासाठ  १.५०% (Post Tender Activity) एकुण २.००% इत या दराने मनपा या 
सव करांसह क प यव थापन स लागार नेमणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९६५३                           वषय मांक – १८ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – व ुत मु यालय 

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

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता( व/यां) यांचे प  . वमुका/४/का व/७११/२०२१, द.०२/०६/२०२१ 
              वषय - थेरगाव डांगे चौक येथे बांधणेत येणा-या अंडरपासमधील व ुत वषयक कामे   

              करणे. (Electrical work)  

वषय .१८ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
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               सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक – ९६५४                           वषय मांक – १९ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – वायसीएमएच 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .YCMH/७/का व/५९६/२०२१, द.२४/०५/२०२१ 
              मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –    

       मनपाच े यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता  को वड-१९ च े कामकाजाकर ता 
अ थायी व पातील  वै क य अिधकार  आय.सी.यु. व किन  िनवासी दंतरोग डॉ टरां या र  
पदांकर ता द.१५/०३/२०२१ ते  द.२२/०३/२०२१ अखेर Walk In Interview  कर ता उप थत 
उमेदवारांमधुन को वड-१९ चे कामकाजाकर ता  वै कय अिधकार  आय.सी.यु.१५ उमेदवारांची 
िनवड करणेस िशफारस केलेली आहे. यानुसार सोबतच े प  अ म ये नमुद केले या वै कय 
अिधकार  आय.सी.यु.१५ उमेदवारांची दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या व पात  आदेशाचे 
तारखेपासून  िनयु  करणेस व याकामी येणारे य  खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९६५५                           वषय मांक – २० 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – वायसीएमएच 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .YCMH/७/का व/४८४/२०२१, द.१५/०४/२०२१ 
              मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –    

       मनपाच े यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता  को वड-१९ च े कामकाजाकर ता 
अ थायी व पातील  वै क य अिधकार  आय.सी.यु. व किन  िनवासी दंतरोग डॉ टरां या र  
पदांकर ता द.३०/०३/२०२१ ते  द.०९/०४/२०२१ अखेर Walk In Interview  कर ता उप थत 
उमेदवारांमधुन को वड १९ च ेकामकाजाकर ता  वै कय अिधकार  आय.सी.यु.२१ व किन  िनवासी 
दंतरोग -३ असे एकूण - २४ उमेदवारांची िनवड करणेस िशफारस केलेली आहे. यानुसार सोबतच े
प  अ म ये नमुद केले या वै कय अिधकार  आय.सी.यु.२१ व किन  िनवासी दंतरोग - ३ अस े

एकूण - २४ उमेदवारांची दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या व पात  आदेशाच ेतारखेपासून  

िनयु  करणेस व याकामी येणा-या य  खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 
               सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ९६५६                           वषय मांक – २१ 
दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – वायसीएमएच 

सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.श ु न काटे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .YCMH/७/का व/५९७/२०२१, द.२४/०५/२०२१ 
              मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –    

        मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयात को वड-१९ चे कामकाजाकर ता न याने 
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एचड यु व आयसीयु वभाग सु  करणेत आलेले अस याने  याकर ता दरमहा एक त 
मानधनावर ता पुर या व पात १२८  टाफनस पदे सहा म हने कालावधीकर ता भरणेकामी 
वतमानप ात व मनपा वेबसाईटवर जा हरात िस द क न ा  उमेदवारांमधून  पा  उमेदवारांची 
गुणाणु मे व आर णानुसार िनवड  करणेत आलेली आहे. मुळ िनयु  व मुदतवाढ दले या तसेच 

द.२०/०५/२०२१ अखेर कायरत असले या उमेदवारांचा िनयु  कालावधी द.२४/०५/२०२१ रोजी 
संपु ांत येत अस याने व को वड-१९ या वषाणुचा पुन  मो या माणात ादुभाव वाढत 
अस याने यापुव  िनयु  दले या व स या कयरत असले या एकूण १३ टाफनस उमेदवारांची 
द.२५/०५/२०२१ ते  द.२६/०५/२०२१ अखेर दोन दवस सेवा खं डत क न पुढे 
द.२७/०५/२०२१ ते  द.२६/०७/२०२१ अखेर (६० दवस)  दोन म हनेकर ता मुदतवाढ दले या 
िनयु स व याकामी येणा-या य  खचास काय र मा यता  देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९६५७                           वषय मांक – २२ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – वायसीएमएच 

सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.सिशकांत कदम 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .YCMH/७/का व/२८७/२०२१, द.१५/०३/२०२१ 
              मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –    

        मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये ता पुर या वा पात  मानधनावर 
नेमणुक केले या व वध पॅरामड कल पदावर कायरत असले या ११६ उमेदवारांचा सेवा कालावधी 
द.३१/०१/२०२१ व द.१५/०२/२०२१ रोजी संपु ात येत आहे. स य थतीत संपुण 
देशात/रा यात/शहारात कोरोना-१९ या संसगज य वषाणुचा पुन  वाढता ादुभाव व यामुळे  

कोरोना बाधीत णांची वाढती सं या वचारात घेता ता पुर या व पात यशवंतराव च हाण 

मृती णालयाम ये को वड-१९ चे कामकाज केले या व द.३१/०१/२०२१ व द.१५/०२/२०२१ 
अखेर कायरत असले या मानधनावर ल व वध संवगातील ११६ उमेदवारांची सेवा वै कय मु य 
कायालयाकड ल आदेश .वै /१७/का व/२८८/२०२१ द.२४/०२/२०२१ चे आदेशा माणे दोन 
म हने अिध हत  करणेस व याकामी येणारे य  खचास काय र मा यता  देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९६५८                           वषय मांक – २३ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – वायसीएमएच 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .YCMH/७/का व/६०१/२०२१, द.२७/०५/२०२१ 
              मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –    

       मनपाच े यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये ता पुर या वा पात  मानधनावर 
नेमणुक केले या RTPCR लॅब टे निशयन पदावर ल स या कायरत असले या १७ उमेदवारांचा 
मुदतवाढ सेवा कालावधी  द.०१/०६/२०२१ रोजी संपु ात येत आहे. स य थतीत पुन  संपुण 
देशात/रा यात/शहारात कोरोना-१९ या संसगज य वषाणुचा वाढता ादुभाव व यामुळे  कोरोना 
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बाधीत णांची  सं या वचारात घेता यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये स या द.२५ मे 
२०२१ अखेर कायरत असले या मानधनावर ल  RTPCR लॅब टे निशयन पदावर ल १७ 
उमेदवारांची सेवा पुढ ल तीन म हनेकर ता अिध हत/मुदतवाढ देणेस व याकामी येणारे य  
खचास काय र मा यता  देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९६५९                          वषय मांक – २४ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – वायसीएमएच 

सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .YCMH/७/का व/१८८/२०२१, द.१५/०३/२०२१ 
              मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –    

       मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये ता पुर या वा पात  मानधनावर 
नेमणुक केले या RTPCR  लॅब टे निशयन पदावर ल स या कायरत असले या १७ उमेदवारांचा 
मुदतवाढ सेवा कालावधी  द.२८/०२/२०२१ रोजी संपु ात येत आहे. स य थतीत पुन  संपुण 
देशात/रा यात/शहारात कोरोना-१९ या संसगज य वषाणुचा ादुभाव व यामुळे  कोरोना बाधीत 

णांची  सं या वचारात घेता पुढ ल कालावधीसाठ  न याने मानधन भरती करणेकामी जा हरात 
कटन िस द क न अज माग वणेत आले असून पा  उमेदवारांची लेखीप र ा द.१९/१२/२०२० 

व द.२०/१२/२०२० रोजी घेणेत आले या आहेत.  यानुसार  न याने िनवड  केले या १४ लॅब 
टे निशयन उमेदवारांना िनयु  आदेश न देता यापुव  यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये 

स या द.२२ फे ुवार  २०२१ अखेर कायरत असले या मानधनावर ल RTPCR लॅब टे निशयन 
पदावर ल १७ उमेदवारांची सेवा तीन म हनेकर ता अिध हत/मुदतवाढ देणेस व याकामी येणारे 

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

----------- 
ठराव मांक – ९६६०                           वषय मांक – २५ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – वायसीएमएच 

सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.नीता पाडाळे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .YCMH/७/का व/४७३/२०२१, द.०८/०४/२०२१ 
              मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –    

        मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयात को वड-१९ चे कामकाजाकर ता न याने 
एचड यु व आयसीयु वभाग सु  करणेत आलेले अस याने  याकर ता दरमहा एक त 
मानधनावर ता पुर या व पात १२८  टाफनस पदे सहा म हन े कालावधीकर ता भरणेकामी 
वतमानप ात व मनपा वेबसाईटवर जा हरात िस द क न ा  उमेदवारांमधून पा  उमेदवारांची 
गुणाणु मे व आर णानुसार िनवड  करणेत आलेली आहे. िनयु  दले या व द.१६/०३/२०२१ 
अखेर कायरत असले या उमेदवारांचा िनयु  कालावधी द.१६/०३/२०२१ रोजी संपु ांत येत 

अस याने व को वड-१९ या वषाणुचा पुन  ादुभाव वाढत अस याने यापुव  िनयु  दले या व 
स या कायरत असले या एकूण ४९ टाफनस उमेदवारांची द.१७/०३/२०२१ ते  द.२४/०३/२०२१ 



12 
 

अखेर ८ दवस सेवा खं डत क न पुढे द.२५/०३/२०२१ ते  द.२४/०५/२०२१ अखेर  दोन 
म हनेकर ता मुदतवाढ दले या िनयु स व याकामी येणारे य  खचास  काय र मा यता  
देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९६६१                           वषय मांक – २६ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – वायसीएमएच 

सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .YCMH/७/का व/२८५/२०२१, द.१०/०३/२०२१ 
              मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –    

        मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयात को वड-१९ चे कामकाजाकर ता न याने 
एचड यु व आयसीयु वभाग सु  करणेत आलेले अस याने  याकर ता दरमहा एक त 
मानधनावर ता पुर या व पात ५६ वै कय अिधकार  आय.सी.यु व १० किन  िनवासी दंतरोग 
पदे सहा म हने कालावधीकर ता भरणेकामी वतमानप ात व मनपा वेबसाईटवर जा हरात िस द 
क न ा  उमेदवारांमधून उमेदवारांची गुणाणु मे व आर णानुसार िनवड  करणेत आलेली आहे. 
िनयु  दले या व माहे फे ुवार  - २०२१ अखेर कायरत असले या उमेदवारांचा िनयु  कालावधी 
द.०८/०३/२०२१ रोजी संपु ात येत अस याने व को वड-१९ या वषाणुचा पुन  ादुभाव वाढत 
अस याने यापुव  िनयु  दले या व स या कायरत असले या २१ वै कय अिधकार  आय.सी.यु-
२१ व किन  िनवासी दंतरोग - ७ असे एकूण २८ उमेदवारांची द.०९/०३/२०२१ रोजी एक दवस 
सेवा खं डत क न पुढे द.१०/०३/२०२१ ते  द.०९/०५/२०२१ अखेर  दोन म हने कर ता मुदतवाढ 
दले या िनयु स व याकामी येणारे य  खचास काय र मा यता  देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ९६६२                           वषय मांक – २७ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – वायसीएमएच 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .YCMH/७/का व/४६१/२०२१, द.०७/०४/२०२१ 
              मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –    

       मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर 
ता पुर या व पात व वध पदे सहा म हने कालावधीकर ता भरणेकामी वतमान प ात व मनपा 
वेबसाईटवर जा हरात िस द क न ा  उमेदवारां या लेखी प र ेमधून व आव यकतेनुसार 
घे यात आले या walk In Interview मधुन िनवड झाले या  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. 
----------- 
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ठराव मांक – ९६६३                           वषय मांक – २८ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – वायसीएमएच 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .YCMH/७/का व/४३९/२०२१, द.३१/०३/२०२१ 
              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 , आय.सी.यु  व बी.ट .ओ डॉ टरां या  
र  पदांकर ता  द.१५/०२/२०२१ ते  द.२२/०३/२०२१ अखेर Walk In Interview  कर ता उप थत 
उमेदवारांमधुन  व र  िनवासी - १ व किन  िनवासी - ३ असे एकूण - ४ उमेदवारांची िनवड 
करणेस िशफारस केलेली आहे. यानुसार सोबतचे प  अ म ये नमुद केले या  व र  िनवासी - १ 
व किन  िनवासी-३ उमेदवारांची दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या व पात  आदेशाचे 
तारखेपासून  िनयु स व याकामी येणारे य  खचास काय र मा यता  देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९६६४                           वषय मांक – २९ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – वायसीएमएच 

सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.नीता पाडाळे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .YCMH/७/का व/४६०/२०२१, द.०७/०४/२०२१ 
       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 , आय.सी.यु.  व बी.ट .ओ. डॉ टरां या  
र  पदांकर ता  द.२७/०२/२०२१ व  द.२५/०३/२०२१  रोजी Walk In Interview  कर ता उप थत 
उमेदवारांमधुन  व र  िनवासी-१ व किन  िनवासी-१ असे एकूण-०२ उमेदवारांची िनवड करणेस 
िशफारस केलेली आहे. यानुसार सोबतचे प  अ म ये नमुद केले या  व र  िनवासी-१ व किन  

िनवासी-१ उमेदवारांची दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या व पात  आदेशाचे 
तारखेपासून िनयु स व याकामी येणारे य  खचास काय र मा यता  देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९६६५                           वषय मांक – ३० 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – वायसीएमएच 

सुचक – मा.श ु न काटे     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .YCMH/७/का व/५८०/२०२१, द.१७/०५/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –       

       मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता  को वड-१९ चे कामकाजाकर ता 
अ थायी व पातील टाफनस र  पदांकर ता द.०१/०३/२०२१ ते  द.१५/०४/२०२१ अखेर 
Walk In Interview  कर ता उप थत उमेदवारांमधुन को वड-१९ चे कामकाजाकर ता एकूण-२३ 
उमेदवारांची िनवड करणेस िशफारस केलेली आहे. यानुसार सोबतचे प  अ म ये नमुद केले या 
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एकूण-२३ टाफनस उमेदवारांची दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या व पात  आदेशाचे 
तारखेपासून  िनयु  करणेस व याकामी येणा-या य  मानधन खचास काय र मा यता  
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९६६६                           वषय मांक – ३१ 
दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – वायसीएमएच 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .YCMH/७/का व/६००/२०२१, द.२५/०५/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –    

       मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये ता पुर या वा पात  मानधनावर 
नेमणुक केले या व वध पॅरामड कल पदावर कायरत असले या ११६ उमेदवारांचा सेवा कालावधी 
द.३०/०४/२०२१ रोजी संपु ात येत आहे. स य थतीत संपुण देशात/रा यात/शहारात कोरोना-
१९ या संसगज य वषाणुचा पुन:  वाढता ादुभाव व यामुळे  कोरोना बाधीत णांची वाढती 
सं या वचारात घेता ता पुर या व पात यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये को वड-१९ चे 
कामकाज केले या व द.०१/०३/२०२१ ते  द.३०/०४/२०२१ अखेर कायरत असले या 
मानधनावर ल व वध संवगातील १०० उमेदवारांची सेवा एक दवस पुणत: खंड त क न 
द.०२/०५/२०२१ ते द.३०/०६/२०२१ दोन मह याकर ता मुदतवाढ स व याकामी येणारे य  
खचास काय र मा यता  देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९६६७                           वषय मांक – ३२ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – वै कय मु यालय  

सुचक – मा.िभमाबाई फुगे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /३/का व/४२०/२०२१, द.०१/०६/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून –    

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व मे. बी अल केअर स हसेस ा.िल. यांचेम ये   
द.०९-०६-२०२० व द.१५-१०-२०२० तसेच द.१८/०५/२०२१ रोजी कर यात आले या 
करारना यातील अट  व शत  तसेच  वै कय वभागाकड ल  को वड-१९ चे आ कालीन 
कामकाजासाठ  उपल ध क न देणेबाबत यापूव च े चिलत दर ित बेड/ दन  र. .५,८४७/- नुसार 
यांचेकड ल उपल ध ३० ोफशन स व २२८ वै कय अिधकार , कमचार  यांचे दनांक 

२८/०५/२०२१ ते द.२६/०६/२०२१ या अिध हण कालावधीतील वेतनाकर ता र. .४७,३६,०७०/- 
(अ र  र. . स ेचाळ स लाख छ ीस हजार स र फ )  इत या अथवा य  येणा-या खचास 
काय र मा यता देणेची मा.आयु  यांची मागणी असली तर , तुत वषयातील अिधकार / 
कमचार  यांचे द.२८/०५/२०२१ ते २६/०६/२०२१ या अिध हण कालावधीसाठ  
र. .४७,३६,०७०/- (अ र  र. .स ेचाळ स लाख छ ीस हजार स र फ ) इत या खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 
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               सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक – ९६६८                           वषय मांक – ३३ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – मा हती व तं ान  

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

संदभ–मा.मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांचे प  .मातं व/९/का व/१९१/२०२१, द.२८/०५/२०२१ 
     मा.मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –    

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस मा.महापािलका सभा ऑनलाईन प दतीने घेणेकामी आठ 
े य कायालयात Video Conferencing Camera with connectors एकुण आठ  सेट खरेद कामी 

अ प मुदत कोटेशन नोट स .०५/२०२१-२२ अ वये लघु म दरप धारक मे.मानवस 
एंटर ायजेस, का ज पुणे यांचे दर एकुण र. .९,९५,९२०/- हे अंदाजप क य दराचे ०.३७ ट केने 
कमी व लघु म आहेत. सदरचे दर वकृत कर यात आलेले असुन मे.मानवस एंटर ायजेस, पुणे 
यांना पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला आहे. तर  सदर सा ह या या खरेद साठ  येणा-या 
र. .९,९५,९२०/- (अ र  र. .नऊ लाख पं या नव हजार नऊशे वीस फ ) या खचाचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९६६९                           वषय मांक – ३४ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – क े य 

सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.नीता पाडाळे 

संदभ – मा. े य अिधकार  यांचे प  .क े/लेखा/िन.क./१५/का व/५५८/२०२१, द.०१/०६/२०२१ 
       मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –    

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीस कायालय, व ुत वभागाकड ल तावा 
सोबत या प  अ (१ ते ४३) मधील कामांचे िनयमानुसार व  िन वदा अट  शत माणे संबिधत 
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९६७०                           वषय मांक – ३५ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – वै कय मु यालय 

सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.श ु न काटे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/४/का व/५४३/२०२१, द.०३/०६/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –    

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने सी द केले या EOI माणे  मे. बी एल केअर 
स ह सेस यांना को वड केअर सटर सु  करणेकामी बालनगर , भोसर  कामकाज आदेश दे यात 
आले होते. कोरोना ण कमी झाले नंतरह  सदर को वड सटर चालु ठेवणेत आले होते. सदर 
सं थेस ०३/०२/२०२१ ते ०२/०५/२०२१ पयत मुदतवाढ दे यात आलेली आहे. स या कोरोना 
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ण पु हा वाढु लाग याने मे. बी एलकेअर स ह सेस यांना पुढ ल तीन म ह यासाठ  ५०० 
बेड या मते माणे मुदतवाढ देणेत आलेली आहे. द.०३/०५/२०२१ ते ०२/०७/२०२१ पयत 

मुदतवाढ देणेस द.०४/०५/२०२१ रोजी मा यता देणेत आलेली आहे. परंतु कोरोना ण सं या 
कमी होऊ लाग याने द.०१/०६/२०२१ पासुन बेडसं या ५०० ऐवजी ३०० करणेकामी सुचना 
दे यात आ या आहेत. मे. बी एलकेअर स ह सेस यांना द.०३/०५/२०२१ ते ३१/०५/२०२१ साठ  
५०० बेडसाठ  आ ण ०१/०६/२०२१ ते ०२/०७/२०२१  पयत ३०० बेडसाठ  एकूण 
र. .२,०४,८५,०००/- (अ र  र. .दोन कोट  चार लाख पं याऐंशी हजार फ ) चे कामकाज आदेश 

देणेत आले आहे. EOI  ०३/२०२०-२१ मधील अट  शत शी संल न राहून यांना कामकाज आदेश 
दे यात आलेले अस याने सदर खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९६७१                           वषय मांक – ३६ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – पयावरण अिभयां क  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पअक/का व/४५४/२०२१, द.०४/०६/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –    

       मनपा या पयावरण वभागाकड ल िन.नो. .04/03/2020-2021 अ वये पं.िचं.मनपा चे 
मैलाशु द करण क  (रावेत, आकुड , िचखली) व पं पंग टेशनसाठ  ए स ेस फडर ारे अखंड त 
वजपुरवठा करणे व अनुषांिगक कामे करणेकामी (ट पा-४) मे.वैभवी इले कल काप रेशन 
िन.र. .12,89,15,397/- (अ र  र. .बारा कोट  एकोणन वद लाख पंधरा हजार तीनशे स या नव 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .12,89,15,397/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .12,89,15,397/- पे ा 
24.47% कमी हणजेच र. .9,73,69,799/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .0/- = एकुण र. .9,73,69,799/- 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 – ९६७२                           वषय मांक – ३७ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – लेखा 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक – मा.श ु न काटे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/२६/का व/१५/२०२१, द.०३/०६/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे शहर वकासा या अनुषंगाने व वध क प कर याचे 
िनयो जत आहेत. सदर क प उभार यासाठ  मोठया माणावर िनधी उपल ध करावा लागणार 
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आहे. यासाठ  महापािलका रोखे/कजरोखे या बाबींचा वचार कर त आहे. महापािलकांना वकास 
कामांसाठ  रोखे/कजरोखे उभार यासाठ  येणा-या तां क अडचणीं या अनुषंगाने क  शासनाने 
तां क स लागार हणून काह  मचट बँकर कंवा फंड अ रेॅ जर यांची िनयु  केली आहे. याम ये 
एसबीआय कॅ पटल माकट िलिमटेड यांचा मचट बँकर हणून समावेश आहे. मचट बँकर 
महापािलकांना भांडवली बाजारातून रोखे जमा कर यासाठ  व यासंबंिधत सव कामांम ये सहा य 

करतात. तसेच ते महापािलकांना व त, िनबंधक, कायदेशीर स ला इ याद ं या िनयु साठ  
सहा य करतात. याअनुषंगाने खु या बाजारातून कजरोखे उभार यासाठ  एसबीआय कॅ पटल 
माकट िलिमटेड यांचेकडून महापािलकेस प  ा  झाले आहे. यानुसार एसबीआय कॅ पटलने 
उभार यात येणा-या एकूण कज रो यां या 0.10%  दराने फ  िमळणेचे नमूद केल े आहे. जे 
यश वी िनधी उभारणीनंतर एसबीआय या भांडवलाला दले जाईल. यापूव  एसबीआय कॅ पटलने 4 

महापािलकांना कजरोखे उभार यासाठ चे कामकाज केलेले आहे. यातून यांना सुमारे र. .1095 

कोट  रोख े उभार याचा अनुभव आहे. या यित र , एसबीआय कॅ पटलला बंध प  जार  
कर यासाठ  नगरपािलकांना तां क सहा य हणून काय कर यास क  शासनान े पॅनलम ये 
िनयु  दलेली आहे. तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या शहर वकासा या अनुषंगाने व वध 
क पांसाठ  आव यक कजरोखे उभार यासाठ  एसबीआय कॅ पटल माकट िलिमटेड यांची मचट 

बँकर हणून नेमणूक करणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

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

 
ठराव मांक – ९६७३                           वषय मांक – ३८ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 

सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .मभां/१५/का व/२३२/२०२१, द.०८/०६/२०२१ 
       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 ि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 पये 180/- ित दन ित य  यानुसार एकूण 15 पुरवठादार िन त करणेत 
आलेले आहेत. यानुषंगाने िनगत करणेत आले या पुरवठा आदेशानुसार द.18/04/2021 अखेर 
र. .180/- ित दन ित य  व द.19/04/2021 पासून पये 230/- ि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 
नमुद केले या कालावधीम ये होणा-या र. .9,99,810/- (अ र  र. .नऊ लाख न या नव हजार 
आठशे दहा फ ) चे खचास मा यता व पुरवठादार मे. ाईट केट रंग स हसेस यांचेबरोबर काय र 
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करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ९६७४                           वषय मांक – ३९ 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 

सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .मभां/१५/का व/२३१/२०२१, द.०८/०६/२०२१ 
       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 ि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 द.18/04/2021 अखेर र. .180/- 

ित दन ित य  व द.19/04/2021 पासून र. .230/- ि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 नमुद केले या 

कालावधीम ये होणा-या र. .46,81,880/- (अ र  र. .शेहचाळ स लाख ए याऐंशी हजार आठशे 
ऐंशी फ ) चे खचास मा यता व पुरवठादार मे.सा व ी म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था 
मया. यांचेबरोबर काय र करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ९६७५                           वषय मांक – ४० 

दनांक – ०९/०६/२०२१     वभाग – म यवत  भांडार 

सुचक – मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .मभां/०५/का व/८४१/२०२१, द.०७/०६/२०२१ 
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –   

       पंपर  िचंचवड मनपा या व वध वभागांना आव यक कॅनॉन कंपनीचे व वध टोनस 

खरेद  करणेकामी क  शासना या GeM पोटलवर ल िस द केलेली िन वदा GeM Bid 

No.GEM/2021/B/1144854  अ वये लघु म दर ा  िन वदाधारक मे.मोनाच टॆ नॉलॉजीज (पुणे) 
ा.िल., पुणे यांनी सादर केलेली िन वदा एकूण र. .४८,५६,६२५/- ह लघु म ा  झाली असुन 

िन वदा अंदाजप क य खच एकूण र. .४८,९६,१८०/-पे ा ०.८०%  ने कमी असुन वकृत 
कर यात आलेली  आहे. यानुसार मनपा या व वध वभागांना आव यक कॅनॉन कंपनीच े व वध 
टोनस मे.मोनाच टॆ नॉलॉजीज (पुणे) ा.िल., पुणे यांचेकडून यांनी सादर केले या दरानुसार 
करारनामा क न खरेद   करणेस व सदर खरेद साठ  होणारा खच एकूण र. .४८,५६,६२५/- ला 
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मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – ९६७६                           वषय मांक – ४१ 
दनांक – ०९/०६/२०२१      

सुचक – मा.िभमाबाई फुगे     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  

संदभ – मा.िभमाबाई फुगे, मा.सुरेश भोईर यांचा ताव – 

       भाग मांक ८ मधील से.नं.४ संत नगर येथील ािधकरण यांचेकडून म.न.पा या डा 
वभागाकडे ताबा दे यात आलेले टेिनस कोट मैदानातील लब हाऊस या ठकाणी स या रकामे 
असले या संभागृहाचा वापर इतर कोण याह  कारणासाठ  होत नाह . या ठकाणी घाणीचे 
सा ा य पसरले असून या ठकाणी सदर व तूचा वापर चांगला हो यासाठ  सदर रकामे 
संभागृहा या ठकाणी प रसरातील म हला क रता न याने म हला यायामशाळा सु  कर यासाठ  
भागातील अनेक म हलांची मागणी होत आहे. प रसरात कोठेह  म.न.पा.ची पु ष अथवा म हला 
यायामशाळा नाह . टेिनस कोट मैदानातील लब हाऊस या ठकाणी लवकरात लवकर 
म हलांसाठ  न याने यायामशाळा सु  करणेस तसेच भाग मांक ८ मधील से.नं.४ संत नगर 
येथील डा वभागा या ता यात असले या टेिनस कोट मैदानातील लब हाऊस या ठकाणी 
म हलांसाठ  न याने यायामशाळा सु  क न ती यायामशाळा आनंद  वयम िस  म हला बचत 
गट या सं थेस म.न.पा.चे डा धोरण भाग-२ व वध डा सु वधा मधील अट  व शत नुसार 
दरमहा .२०००/- म.न.पा. कडून सेवाशु क देऊन ११ मह ने कराराचे यायामशाळा सेवाशु क 
त वावर चालवीनेस मा यता दे यात येत आहे. तसेच टेिनस कोट मैदानातील लब हाऊस या 
ठकाणी न याने म हलांसाठ  सु  होणा-या म हला यायामशाळेक रता म यवत  भांडार व डा 
वभागा या वतीने म हला यायामशाळेक रता यायामसा ह य तातड ने खरेद  कर याचे कायवाह  

करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृतांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

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

ठराव मांक – ९६७७                           वषय मांक – ४२ 

दनांक – ०९/०६/२०२१      

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

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

       पंपर  िचंचवड मनपाचे पंपळे गुरव (गावठाण) येथील मा यिमक शाळा इमारतीमधील 
दप तंभ या सं थेस देणेत आले या म पैक  १ म ितभा म हला ित ाण यांना भाडे 
त वावर देणेस मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ९६७८                           वषय मांक – ४३ 

दनांक – ०९/०६/२०२१      

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

संदभ – मा.नीता पाडाळे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव – 

       अित मण पथकाकडून फेर वा यांचे  वजनकाटे व रकामे े ट उचल यात येतात. सदरचे 
वजनकाटे व े ट सोड व यासाठ  र. .१०००/- ऐवजी र. .५००/- इतका दंड आकार यास 
मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ९६७९                           वषय मांक – ४४ 

दनांक – ०९/०६/२०२१      

सुचक – मा.िभमाबाई फुगे     अनुमोदक – मा.राजू बनसोडे  

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

       महानगरपािलका े ात म हला व बालक याण सिमतीने म हला व बालक याण 
यासाठ  राखीव ५% तरतुद तून मुलीना व म हलांना यावसाियक िश ण देणे बाबत शासन 
आदेश आहेत. यानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना 
वभागाकड ल म हला व बालक याण योजनेअंतगत "पं डत दनदयाल उपा याय - म हलांसाठ  
ान कौश य वाढ काय म" ह  िश ण योजना महानगरपािलका े ाम ये राब वली जाते.  

या योजनेअंतगत कौश य वकास काय म राब व यासाठ  ॐ ामणै इ ट यूट फॉर 
ए युकेशनल ए सल स, पुणे सं था काय म आहे. सं था महारा  रा य कौश य वकास 
सोसायट , मंुबई,  रोजगार भारत  – उ ोजकता से टर कल कौ सल ,भारत सरकार, यशवंतराव 
च हाण महारा  मु  व ापीठ नािशक यां याशी स ल न आहे. सं थेने महारा  रा य म हला 
आयोग, मंुबई,  आ दवासी संशोधन व िश ण सं था, पुणे, यारड  सॉ ट हेअर कंपनी ाय हेट 
िलिमटेड, एस.ओ.एस. िच ेन वलेज, सलाम बॉ बे फाउंडेशन यां या संयु  व माने व 
महारा ातील पुणे, नािशक ज ातील ामपंचायत म ये म हलांसाठ  कौश य वकास काय म 
यश वीपणे राबव वत आहे. सं थेकडे िश त िश क, सम वयक व समुपदेशक तसेच 
आव यकतेनुसार ता काळ मनु यबळाची उभारणी करणेची मता तसेच मो या माणावर ल 
कामकाज कारणेसाठ ची आव यक असलेली आिथक मता व वशेष क न व ती/गाव 
पातळ वर ल िश ण दे याचा या सं थेला भरपूर अनुभव आहे. पंपर -िचंचवड 
महानगरपािलके या आय.ट .आय. माफत व वध यवसायांचे िश ण दे याचे काम चालते. 
सदरचे िश ण हे आय.ट .आय. येथील िश ण क ात चालत असते. मा  "पं डत दनदयाल 
उपा याय - म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म" या योजनेअंतगतचे िश ण हे 
व तीपातळ वर होत असते. यामुळे व तीपातळ वर िश ण दे यासाठ  तयार  करणे, िश ण 
िनहाय आव यक साधन साम ी उपल ध करणे, सदर िश णासाठ  िश क/ िश का यांची 
नेमणूक करणे, इतर आव यक मनु यबळ/कमचार  यांची नेमणूक करणे, यांचे मानधन 
ठर वणे इ याद  शासक य व तां क कामकाज करणे हे यां या चालु कामा या यापाचा व 
त ुषंगीक बाबींचा वचार करता सदर योजनेची अंमलबजावणी आय.ट .आय. माफत तातड ने 
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होणे श य नाह . यानुसार तातड ने योजना सु  होणेकामी,  सं था महारा  रा य कौश य 
वकास सोसायट कडे न दणीकृत अस याने तसेच िन वदा प तीने सं था िनवड साठ  लागणारा 
द घ कालावधीचा वचार करता, चालु आिथक वषातील या आरंभीपासूनच योजना कायरत 

अस या या ीकोनातून तसेच इ छुक असलेली कुठलीह  म हला िश णापासून द घ 
कालावधीमुळे वंिचत राहू नये,  िश ण लवकरात लवकर सु  हावे या उ ेशाने व तसेच 
बहुतांशी म हलांची सोबत जोडले या ' प -अ' मधील नमूद वषयांचे ण  कामासाठ  ॐ 
ामणै इ ट यूट फॉर ए युकेशनल ए सल स, पुणे यांचे माफत िश ण वषयिनहाय सादर 

दराची पडताळणी केली असता ते रा त अस याचे िनदशनास आलेले आहे. तर   सं थेमाफत 
िश ण वषयिनहाय सादर एकुण िश ण शु क ( ित लाभाथ  य  िश ण शु क + 

१८% माणे जीएसट ची होणार  र कम पये) या र कमे या ९०% माणे होणार  र कम ह  
एकुण िश ण शु क हणुन समज यात यावी व यानुसार ित लाभाथ  झाले या 
िश णाचे शु क सं थेस अदा करणेत. सं था  िश ण दले या म हला व युवतींना 
वयंरोजगासाठ  वृ   करणार आहे. सं थेने कमान २५% िश णाथ  म हला व युवती 
वयंरोजगार  होतील अशी खा ी दलेली आहे. यामुळे िन वदा न माग वता थेट प तीने 

"पं डत दनदयाल उपा याय - म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म" या योजनेअंतगत 
मनपा तरावर एकूण ९  वषयांचे िश ण हे सोबत जोडले या ' प -अ' मधील नमुद तपशील 
व सं थेमाफत सादर होणा-या अ यास मानुसार व महानगरपािलका मा य दरानुसार चालुवष  
सन २०२१-२०२२  ा आिथकवषातील दनांक ३१/०३/२०२२  अखेरपयत या कालावधीपयतचे 
िश णाचे औ ोिगक िश ण सं था/क  ( पंपर -िचंचवड महानगरपािलका) ॐ ामणै 

इ ट यूट फॉर ए युकेशनल ए सल स, पुणे यांचे माफत सादर िश ण वषयांचे दर, 

अ यास म, कालावधी इ याद  बाबत अिभ ाय घेऊन व यानुसार पुढ ल यो य ती कायवाह  
क न ॐ ामणै इ ट यूट फॉर ए युकेशनल ए सल स, पुणे यांचे माफत िश ण देणेस 
मा यता देणेस तसेच िश णातील इ छुक म हला गटां या मागणीनुसार या तािसकेत यांना 
िश ण देणेस चालु वषा या सदर योजेने अंतगत या ' प -अ' नुसार या िश ण 
वषयासंबंधीतचे कामकाज हे यापूव या कायप तीनुसार व चालु वष या मा य धोरणानुसार 
करणेत यावे. चालु आिथक वषातील वषाआरंभी पासुनच योजनेचे काम चालु असणार 
अस याने सं थेवर होणा-या कामा या ताणाचा वचार करता तसेच म हलां या वेळेअभावी 
यांना इतर पुरक वषयां या सल न िश णास वृ  क  नये. म हला गटां या 

मागणीनुसार या कालावधीत व वेळेत सदर िश णाचे आयोजन करणेत यावे. सदर 
योजनेअंतगत महापािलका ह तील म हला/मुलीं या ानात व कौश यात वाढ हावी, यवसाय 
क न यांचे आिथक उ पन वाढावे, व वध यवसाय कलांम ये म हलांनी पारंगत होऊन यांचे 
दैन दन जीवनात यांना ते उपयु  ठरावे. या म हला स मीकरणा या/सबलीकरणा या 

ीने/हेतून म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय मांतगत म हलांसाठ  व वध यवसाय पुरक 
िश णाचे आयोजन करणेत येत असते. यामुळे िश त झाले या म हला लाभा याचे 

सव ण करणे व यांचे उ प न कती वाढेल, यांना रोजगार उपल ध झाले अथवा नाह  या 
संबंिधत तपासणीचे कामकाज योजने या कामकाजात अंतभुत क न कमान २५ ट के म हला 
रोजगार म कर यास सं था य शील राह ल. व मृतीमुळे पूव चे घेतलेले ान अ ावत 
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घेणेसाठ , तसेच यवसायनु प, आिथक मतेनुसार आप या आवड चा, झेपेल तो यवसाय 
करावया या उदेशाने मागील वष  माणेच चालू वष  देखील यापूव या म हलांस/म हलांसाठ  
ान कौश य वाढ काय म या योजनेअंतगत या म हला/मुलींनी व वध िश ण घेतलेले 

आहे यांना देखील चालु वष  यां या मागणीनुसार एकापे ा अिधक वषयांचे िश ण देणेस 
तसेच म हला / मुलीं या इ छेनुसार एखादे/तेच िश ण परत देणेस म हला सबलीकरण व 
स मीकरण कर या या हेतूने धोरण हणुन मा यता देणेस िश ण घेणेस म हलांना 
ो साहन िमळावे व िश ण घे यासाठ  आिथक कारण यांना बाधक होऊ नये यासाठ  व 

कुठलीह  इ छुक म हला िश णापासून वंिचत राहु नये या क याणकार  उ ेशास पूरक व 
सुसंगत धोरण असावे या उ ेशाने सदर योजने अंतगत या िश णासाठ  िश णास इ छुक 
म हलांकडून यापूव  माणे िश ण शु का या १०% माणे होणार  लाभाथ  सहभाग शु काची 
र कम वीकार यात येऊ नये. हणजेच म हलांना मोफत िश णास धोरण हणून मा यता 
देणेत येत आहे. व तीपातळ वर योजनेचा सुयो य चार व सार होणेसाठ  तसेच म हलांना 
योजने या अट  व शत ची प पणे मा हती होणेसाठ  चालुवष या मा यतेनुसार लाभाथ  
पा ता िनकष (अट  व शत ) याम ये यो य तो बदल करणेस चालु वषातील िश णाचा 
वचार करता होणा-या िश णाची देयके ह  चालु सदर योजनेसाठ  केले या अंदाजप क य 
तरतुद तून अदा करणेस मा यता देणेस सदर योजेनेम ये आव यकतेनुसार बदल/दु ती 
कर याचे/योजना अंमलबजावणी संबिधत िनणय घेऊन यो य ती कायवाह  क न योजना 
राब व यासंबंधीतचे व सदर योजनेअंतगतची देयके अदा कर याचे सव अिधकार मा.आयु  सो. 
यां या मा यतेन ेमा.अितर  आयु  सो. यांना देणेस व सदर योजनेअंतगत होणारा य  
खच हा "पं डत दनदयाल उपा याय - म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म" या 
उपलेखािशषावर सन २०२१-२२ या आिथक वषात उपल ध असले या/ होणा-या तरतुद मधुन 
करणेस मा यता देणेस संभा य कामापोट  सं थेस देय असले या य  िश ण शु का या 
र कमे या ५% माणे होणार  र कम ह  सं थेकडुन अनामत व लेखापर ण पुततेकामी 
हणून घेणेत यावी. तथापी सदर अनामत र कमे या तुलनेत जादा काम होणार असेल तर 
यानुसार या संभा य यादा कामापोट या ५% माणे होणार  र कम सं थेकडुन आगाऊ 

भ न घे यात यावी. सदरची होणार  अनामत र कम ह  मोठ  अस याने सं थे या मागणीचा 
व यांचे आिथक िनकड चा वचार करता चालु वषाचे काम पूण झालेनंतर सदर र कमेपैक  
४% र कम ह  सं थेस वर त परत करावी. मा  उवर त  १% र कम ह मनपातील 
लेखापर णानंतर लेखापर णातील सव अ ोपािधन आ ेप व वसुलपा  आ ेप याची १००% 
पुतता व कमान २५ ट के म हला रोजगार म झा याचा अहवाल सं थेमाफत सादर झालेनंतर 
सदरची र कम सं थेस परत देणेत यावी. तथापी याबाबत शासक य तरावर यो य तो 
िनणय घेणेस मा यता देणेस सन २०२०-२०२१ या अंदाजप काम ये म हला व बालक याण 
योजनेसाठ  आिथक तरतुद करणेत आलेली आहे. यात "पं डत दनदयाल उपा याय - 
म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म" या उपलेखािशषाचा समावेश आहे. तर  "पं डत 
दनदयाल उपा याय - म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म" या  उपलेखािशषावर  
नागरव ती वकास योजना वभागाने उवर त इतर अ य म हला व बालक याण योजनेतील 
उपलेखािशषाअंतगत केले या तरतुद मधुन व नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल इतर 
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अ य (म हला व बालक याण योजनेअंतगत केले या तरतुद ं यितर  नागरव ती 
वभागासाठ  केले या इतर क याणकार  योजनेतील अ य उपलेखािशषातील तरतुद  मधुन) 
उपल ध  तरतुद ंमधुन चालुवष  "पं डत दनदयाल उपा याय-म हलांसाठ  ान कौश य वाढ 
काय म" या योजनेसाठ  लाभा या या ितसादानुसार िश णाचे वाढ व खचाकामी 
आव यकतेनुसार र कमा वग करणेस व यानुसार  "पं डत दनदयाल उपा याय - म हलांसाठ  
ान कौश य वाढ काय म" योजना ह  ॐ ामणै इ ट यूट फॉर ए युकेशनल ए सल स, 

पुणे यांचेमाफत सन २०२१ -२०२२  साठ  ा आिथकवषातील दनांक ३१/०३/२०२२  
अखेरपयत या कालावधीत राब वणेकामी व योजने या अंमलबजावणीकामी या धोरणास व 
सदर िश ण देणेस येणा-या य  खचास मा यता देणेस (सोबत ' प -अ') ॐ ामणै 
इ टटयूट फॉर एजुकेशनल ए सल स यांचेमाफत सोबत नमुद केले या उ ोजकता वकास 
या से टरमधील ९ अ यास मासमोर नमुद केले या दरानुसार सन २०२१-२०२२  साठ  फ  
“ड, ब, ग, ह” या भागामधून व तीपातळ व न यांची यांची मागणी असेल या सव 
म हलां या िश णा या गटिनहाय अट  व शत नुसार या कागदप ां या फाई स वीकारणेस 
व िश णाचे संपूण आयोजन करणेसाठ  मा यता दे यास, िश ण देणेस व येणा-या य  
खचास मा यता देणेची मा.सद य यांची मागणी असली तर , तुत वषय मा.म हला 
बालक याण सिमतीने यापुव  या योजनेचा या वषाचा कामाचा वषय केला नसेल तरच 
मा.अ य  व सद य म हला बालक याण सिमती यांनी दले या प ानुसार  तूत वषय 
मा.म हला बालक याण सिमती माफत मा. थायी सिमतीपुढे सादर कर 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/११२१/२०२१  
दनांक -  १४/०६/२०२१     

                                                
                                               (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  रवाना.  
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( .क े/लेखा/िन.क/१५/का व/५५७/२०२१ द.२८/०५/२०२१ वषय .१५ चे लगत) 
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( .ब े/लेखा/५/का व/२०७/२०२१ द.०१/०६/२०२१ वषय .१६ चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/५९६/२०२१ द.२४/०५/२०२१ वषय .१९ चे लगत) 
 



28 
 

( .वायसीएमएच/७/का व/४८४/२०२१ द.१५/०४/२०२१ वषय .२० चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/५९७/२०२१ द.२४/०५/२०२१ वषय .२१ चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/२८७/२०२१ द.१५/०३/२०२१ वषय .२२ चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/६०१/२०२१ द.२७/०५/२०२१ वषय .२३ चे लगत) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

( .वायसीएमएच/७/का व/१८८/२०२१ द.१५/०३/२०२१ वषय .२४ चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/४७३/२०२१ द.०८/०४/२०२१ वषय .२५ चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/२८५/२०२१ द.१०/०३/२०२१ वषय .२६ चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/४६१/२०२१ द.०७/०४/२०२१ वषय .२७ चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/४३९/२०२१ द.३१/०३/२०२१ वषय .२८ चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/४६०/२०२१ द.०७/०४/२०२१ वषय .२९ चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/५८०/२०२१ द.१७/०५/२०२१ वषय .३० चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/६००/२०२१ द.२५/०५/२०२१ वषय .३१ चे लगत) 
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( .क े/लेखा/िन.क/१५/का व/५५८/२०२१ द.०१/०६/२०२१ वषय .३४ चे लगत) 
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