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

कायप का मांक – १७४ 
(सभावृ ांत) 

दनांक – ०३/०६/२०२०                         वेळ – द.ु ०२.३० वा. 
 
 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार 
द.०३/०६/२०२० रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा. 
सद य उप थत होते. 
 
 

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

३. मा.पंकज द ा य भालेकर 

४. मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

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

७. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

८. मा.संतोष बबन कांबळे  

९. मा.अिभषेक गो वंद बारण े

१०. मा.बुड सुवणा वकास 

११. मा.फुगे िभमाबाई पोपट 

१२. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

१३. मा.सुल णा राजू धर 
 

       या िशवाय मा. ावण हड कर – आयु , मा.पवार – अित.आयु (२), मा.उ हास 
जगतापü -  नगरसिचव, मा.पाट ल – शहर अिभयंता,  मा.कोळंबे – मु य लेखा व व  अिधकार , 
मा.डॉ.रॉय – आरो य वै कय अिधकार , मा.िनकम, मा.भालकर – सह  शहर अिभयंता, 
मा.सवणे – .सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, मा.जोशी - सहा यक आयु , मा.गायकवाड – 
.मु य उ ान अिध क, मा.डॉ.वाबळे – अिध ाता YCMH, मा.तांबे, मा.घोडे, मा.भोसले – 

कायकार  अिभयंता हे अिधकार  सभेस 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 .२२)  कोरोना व णुचा (Covid 19) ाद ुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाय योजना    
            करणेबाबत. 
वषय .२३)  प.ंिच.ंमनपा ह तील हॉ पीटल क रता वै कय व आरो य उपकरणे खरेद  

करणेक रता स लागार (Consultant) नेमणेबाबत. – मा.िभमाबाई फुगे, मा.सुवणा 
बुड यांचा ताव. 

वषय .२४)  मा. थायी सिमती ठराव .७०८९ द.२०/०५/२०१९ म े दु ती करणेबाबत. –   

            मा.सुवणा बुड, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव.     
 

---------- 
    दनांक २७/०५/२०२० रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१७३) चा सभावृ ांत     
    कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
ठराव मांक – ७१२६      वषय मांक – १ 
दनांक – ०३/०६/२०२०      वभाग – म यवत  भांडार    
सुचक – मा.शिशकांत कदम      अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे   
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभा/०४/का व/४३६/२०२०, द.१६/०५/२०२० 
    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम 1897, आप ी यव थापन कायदा 2005, महारा  

महापािलका अिधिनयम कलम 63(6) व कलम 67(3) क नुसार कोरोना वषाणुचा (Covid-19) ाद ुभाव 
रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  आव यक लाईफबॉय साबण (125 ॅम वजनाचा) 
ती नग र. .20.14 या दराने एकुण 3,00,000 नग थेट प दतीने मे. हद ु तान िल हर या उ पाद त 

कंपनीचे अिधकृत होलसेल व ते मे. जंदल ेड ंग कंपनी ा.िल यांचेकडुन खरेद  करणेकामी येणारे 

र. .60,42,000/-(अ र  र. .साठ लाख बेचाळ स हजार फ ) चे खचास महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम 67(3) क व अनुसुची ड करण मांक 5(2)(2) नुसार मा. थायी सिमतीची काय र मा यता 
व मे. जंदल ेड ंग कंपनी ा.िल.यांचे बरोबर काया र करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७१२७      वषय मांक – २ 
दनांक – ०३/०६/२०२०      वभाग – जशुके से.क.२३  
सुचक – मा. आरती च धे      अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जशुके/पाप/ुब२/१०२/२०२०, द.२२/०५/२०२० 
    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ात पंपर  िचंचवड शहरातील पाणीपुरव याचे 
यव थापन करणेसाठ  काडा णाली काया वत कर यात आलेली आहे. सदर कामांतगत 
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जलशु करण क  से.२३, रावेत पं पंग टेशन व शहरातील व वध पा या या उंच टा यां या 
इनलेट पयत काडा णाली बस व यात आलेली आहे. तसेच, जलशु करण क  ट पा .४, 

उव रत पा या या उंच टा या व पाणीपुरवठा यव थेतील मह वाचे बायपास या ठकाणी देखील 
मागील पाच वषात काडा णाली बस व यात आलेली आहे. वषयां कत कामा वाये सदर काडा 
णालीचे देखभाल दु तीचे काम मे.ऑ वामेस इं म स ा.िल. यांचे माफत द.०१ माच २०१९ 

रोजी या आदेशा वये सु  आहे.   सदर कामास मा.सह शहर अिभयंता, पाणीपुरवठा वभाग यांचे 

द.०६/०२/२०२० रोजी या मंजूर तावा वये एक म ह याची ( हणजेच द.३१/०३/२०२० पयत) 

मुदतवाढ दे यात आली आहे. व मा.आयु  सो. यांचे द.१२/०३/२०२० रोजी या मंजूर तावा वये चार 

म हने ( हणजेच द.३१/०७/२०२० पयत) मुदतवाढ दे यात आली आहे. जलशु करण क  से. .२३ 

िनगड  व शहरातील ठ क- ठकाण या पा या या टा यां या येथे काया वत असले या काडा णालीचे 

देखभाल दु तीचे ५ वष मुदतीचे कामाची िन वदा माहे नो हबर २०१९ म येच िस  करणेत आलेली 
होती. तथा प, सदर कामा या िन वदा येत आव यक पधा न झा याने न याने फेरिन वदा या 
राब व यात येत आहे.  पाणीपुरवठा यव थापन हे अ यंत मह वाचे असून काडा णाली सुरळ तपण े

चालू राहणे अ यंत गरजेचे अस यामुळे िन वदा या पूण होईपयत आहे या ठेकेदाराकडूनच चाल ू

असलेले देखभाल-दु तीचे काम क न घेणे आव यक अस याने यांना द.३१/०७/२०२० पयत मुदतवाढ 

देणेत आली आहे. या अनुषंगाने सदर कामाची सुधा रत अंदाजप क य कंमत र. .६७,४२,६००/- इतक  

येत असून यास तां क मा यता घे यात आलेली आहे. सदर कामाची मूळ अंदाजप क य कंमत 

र. .४६,००,२४०/- इतक  असून मुदतवाढ या कालावधी क रता सदर कामा या रकमेम ये 

.२१,४२,३६०/- ( .६७,४२,६०० - .४६,००,२४०) इतक  वाढ येत असून यास मा. थायी सिमतीची 
मा यता घेणे आव यक आहे. तर , “जलशु करण क , से. .२३, िनगड  व शहरातील ठ क- ठकाण या 
पा या या टा यां या येथे काया वत असले या िनयं ण यं णेची देखभाल दु ती करणे” या कामा या 
र. .६७,४२,६००/- या सुधा रत अंदाजप का या अनुषंगाने येणा-या वाढ व खच .२१,४२,३६०/- 

( .६७,४२,६०० - .४६,००,२४०) रकमेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७१२८      वषय मांक – ३ 
दनांक – ०३/०६/२०२०      वभाग – इ े य  
सुचक – मा. संतोष कांबळे      अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  
संदभ –मा.कायकार  अिभयंता( था) यांचे प  .इ ेका/िन-६/का व/३२/२०२०, द.२७/०५/२०२० 
   मा.कायकार  अिभयंता( था) यांनी िशफारस केले माणे –  
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  अ मधील १ ते ३ िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे लघु म दरा या िन वदा 
वकारणेत आले या असून मंजुर दराने ठकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला 

अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ७१२९      वषय मांक – ४ 
दनांक – ०३/०६/२०२०      वभाग – भूिम आ ण जंदगी  
सुचक – मा. अिभषेक बारण े     अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .भू ज/३/का व/९९/२०२०, द.२७/०५/२०२० 
    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड मनपा या काय े ातील मौजे पंपर  ोमा शेजार ल स.नं.२१० पैक  सु वधा 
भुखंड .२ जागेम ये फुलबाजारसाठ  उभारलेले २७ गाळे कृ ष उ प न बाजार सिमती यांनी 
फुलबाजार चालु करणेसाठ  िमळणेची मागणी केलेली आहे. पंपर  ोमाशेजार ल जागेम ये 
फुलबाजारसाठ  उभारलेले २७ गाळे ११ म हनेचे भाडे घेवुन भाडेकराराने बाजार सिमतीस दे याचे ता वत 
आहे. उपसंचालक, नर व यांनी सदर जागेचे मािसक भाडेदर (मनपाकरा यित र ) र. . ५२.७५ ती 
चौ.फुट कळ वला आहे. यानुसार २७ गा यांचे होणारे ११ म हने भाडेकराराची व जीएसट  एकुण र कम 

खालील माण-े 

 

अ. . वणन .चौ.फुट भाडेदर ित गाळा 
े  

ित गाळा 
मािसक 
भाडेदर 

ित गाळा ११ म हने 
कालावधीसाट  येणारे 

भाडे र कम 

२७ गाळसाठ  येणार  ११ 
म हनेसाठ  एकर कमी 
र कम व जीएसट  

1 

 

मािसक 
भाडेदर(र. ./चौ.फुट) र. .५२.७५ .चौ.फुट ७०.४७८ 

चौ.फुट 
३,७१८/- ती 
महा भाडे 

३,७१८ x ११ 
=४०,८९८/- 

४०,८९८ X २७ =११,०४,२४६    
जीएसट  १८% 

र. .१,९८,७६५/- 
              
       सबब पंपर  ोमा शेजार ल फुलबाजारासाठ  उभारलेले २७ गाळे कृ ष उ प न बाजार 
सिमती यांना ११ म हनेचे अगावु भाडे भ न घेवुन ११ म हनेचे भाडेकराराने देणेचे ता वत 
अस याने सदर या वषयास महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम ७९ (ब) नुसार मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७१३०      वषय मांक – ५ 
दनांक – ०३/०६/२०२०      वभाग – थाप य BRTS 
सुचक – मा.सुवणा बुड      अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/बीआरट एस/४४२/२०२०, द.२६/०५/२०२० 
    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड शहरातील र यावर अनिधकृपणे सोडून दलेली/बेवारस वाहने उचलणेकामी 
महारा  शासन नगर वकास वभाग शासन प रप क . याय /०८१८/ .१०५/पोल-८, 

द.९/१०/२०१८ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पोिलस वाहतूक शाखा पंपर  िचंचवड आ ण 
उप ादेिशक प रवहन पंपर  िचंचवड यांचेमाफत संयु पण ेकायवाह  सु  आहे. अशी बेवारस वाहने 
उचल यानंतर याबाबत काह  वाहनमालक/ नाग रक पुन  त ड / अजा ारे सदर वाहन परत 
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दे याची मागणी कर त आहेत व कारवाईम ये अडथळा कर त आहेत. पंपर  िचंचवड शहरातील 

र यावर अित मण क न यवसाय करणा-या हातगाड , पथार वाले व टपर धारकांवर कारवाई के यानंतर 

यांनी लेखी मागणी के यानंतर महापािलका अित मण धारकाकडून शासक य शु क आदेश 

.बीपी/०५/का व/३८८/२०१८, द.०१/१०/२०१८ अ वये वसुल करते. यास मा. थायी सिमती ठराव .३१६९, 

द.१८/०९/२०१८. अ वये मा यता घेतलेली आहे. अित मण करणा-या यावसाियकांवर कारवाई क न 

शासक य शु क वसुली करणेकामी महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम २३०,२३१,४३८,(१) (२) 

(३) म ये तरतुद आहे. याच माणे मनपा मालम ेवर / र यावर बेवारस सोडून दलेली वाहने हे पण एक 

कारचे अित मणच आहे. याचे िन कासन करणेस मनपास खच करावा लागणार आहे व याकर ता 
मनपाने मे.साई े न स ह सेस व मे.समीर ए टर ायजेस यांची िनयु  केलेली आहे. या अनुषंगान े

द.१८/०३/२०२० रोजी मा.अित र  आयु -२ यांचे दालनात झाले या बैठक म ये मनपा या अित मण 

वभागामाफत या माणे अित मण धारकांवर / यावसाियकांवर शासक य शु क आकार यात येते 
या माणेच बेवारस वाहने उचल यानंतर वाहनमालकांनी मागणी के यास यांचे वाहनांवर शासक य 

शु क आकारणेबाबत खालील शु क िन त केले आहे. 
 

अ. . वाहनाचा कार / तपशील शासक य शु क र. . 
१ बेवारस दोन चाक  वाहन र. .५,०००/- ित वाहन 

२ बेवारस तीन चाक  वाहन र. .१५,०००/- ित वाहन 

३ बेवारस चार चाक  व यापुढ ल वाहने र. .२५,०००/- ित वाहन 

               
     सदरचा दंड पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या, बीआरट एस वभागामाफत वसुल केला जाईल 
व याचा भरणा महापािलके या कोषागारात UTF या मु य लेखा िशषाखाली नवीन उपलेखािशष 
तयार क न जमा करणेत येईल.तर  र यावर ल बेवारस वाहने उचलून केले या कारवाईतील वाहन 
परत िमळणेकामी वाहन मालकांनी मागणी के यास वर ल माणे शासक य शु क वसुल करणेबाबत 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७१३१      वषय मांक – ६ 
दनांक – ०३/०६/२०२०      वभाग – उ ान 
सुचक – मा. शिशकांद कदम      अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  
संदभ – मा.कायकार  अिभयंता ( था/उ ान) यांचे प  .उ ान/२/का व/४५/२०२०,  
       द.१२/०५/२०२० 
    मा.कायकार  अिभयंता ( था/उ ान) यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .३/२/२०१९-२० अ वये दापोड  बु द 

वहाराशेजार ल मोक या जागेम ये उ ान वकसीत करणेकामी मे.स द छा क स शन कं. या ठेकेदाराची 
िन वदा र. .९,३१,५९०/- (अ र  र. .नऊ लाख एकतीस हजार पाचशे न वद फ ) पे ा -२.००% कमी 
दराची िन वदा मंजूर दराने येणारा खच र. .९,१२,९५८/- माणे वकृत क न िन वदेतील िनयम अट  
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शत स अिधन राहून करारनामा क न आदेश िनगत करणेत आलेला असून याचे अवलोकन करणते येत 
आहे.  

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

ठराव मांक – ७१३२      वषय मांक – ७ 
दनांक – ०३/०६/२०२०      वभाग – लेखा 
सुचक – मा. अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/०३/का व/८६/२०२०, द.२७/०५/२०२० 
    वषय - सन २०२०-२१ या वषातील संचलनतूट व व वध कारचे पासेसपोट  र कम  

               अि म अदा करणेबाबत.  
वषय .७ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

अनुकुल – ०८                                                    ितकुल - ०५ 
सदर ठराव बहुमताने मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७१३३      वषय मांक – ८ 
दनांक – ०३/०६/२०२०      वभाग – आरो य मु यालय  
सुचक – मा.शिशकांत कदम      अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आमुका/०८/का व/१९८/२०२०, द.२८/०५/२०२० 
    मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेवून –  
       पंपर  िचंचवड शहराम ये सावजिनक ठकाणी हणजेच र ते, णालय, बाजारपेठ, 
शास कय कायालय इ. सव प रसराम ये वावरताना मा क प रधान न करणा-या य  व द 
र. .५००/- इत या रकमेचा दंड आकार यास आदेश .आमुका/८/का व/१३८/२०२० 
द.२२/०४/२०२० अ वये आदेश पा रत करणेत आला अस याने यास मा यता देणबेाबत 
मा.आयु  यांची मागणी असली तर , तुत वषयातील पंपर  िचंचवड शहराम े सावजिनक 
ठकाणी हणजेच र ते, णालय, बाजारपेठ, शास कय कायालय इ. सव प रसराम ये वावरताना 
मा क प रधान न करणा-या य  व द र. .५००/- ऐवजी र. .२००/- दंड आकार यास 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७१३४      वषय मांक – ९ 
दनांक – ०३/०६/२०२०      वभाग – भुिम आ ण जंदगी 
सुचक – मा. अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  
संदभ – मा.अित. आयु  यांचे प  .भु ज/०८/का व/१०३/२०२०, द.२७/०५/२०२० 
    मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड शहरासाठ  वतं  पोिलस आयु ालय कायालय यापुव च द.१५/०८/२०१८ रोजी 
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पासून  न याने सु  झालेले आहे. तसेच आदेश .भु ज/८/ का व/७४/२०१९ द.२६/०२/२०१९ अ वये पोिलस 

मु यालय आ ण राखीव पोिलस िनर क यांचे कायालयाक रता मनपाचे िनगड  येथील कै.अंकुश बो-हाडे 

व ालय ( व ािनकेतन कुल नं. १) मधील ९ खो यांचा ताबा देणेत आलेला आहे. राखीव पोिलस िन र क 

यांचे द.२८/०४/२०२० चे प ा वये कोरोना पा भुमीवर पोिलस मु यालयाम ये कत यास असणारे बहुतांशी 
अमलदार कत यानंनतर पोिलस मु यालयाचे आवारातच थांबतात यांना ता पुर या व पात वा त य 

कर यासाठ  उपल ध असले या २ खो यांची तातड न ेमागणी केली आहे. तर  मनपा या अट  शत  नुसार 
भाडे आका न पोिलस वभागास सदर या २ खो या ता पुर या व पात देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७१३५      वषय मांक – १० 
दनांक – ०३/०६/२०२०      वभाग – वाय.सी.एम.एच. 
सुचक – मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  
संदभ –मा.महापािलका आयु  याचें प  .वायसीएमएच/७/का व/२४६/२०२०, द.२८/०५/२०२० 
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
      मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या 
व पात 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 िनवड झाले या ३९ पु षक  मदतनीस व ४० ी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 – ७१३६      वषय मांक – ११ 
दनांक – ०३/०६/२०२०      वभाग – वाय.सी.एम.एच. 
सुचक – मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक – मा.आरती च ध े 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/७/का व/२२६/२०२०, द.३०/०३/२०२० 
    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या 
व पात  टाफनस, लॅड बॅक टे निशयन, लॅड बॅक कौ सीलर, एम.एस.ड य,ु 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 व मनपा 
वेबसाईटवर जा हरात  कटन .१५२/२०१९ िस द क न ा  उमेदवारां या लेखी प र ा घेऊन यामधुन 

गुणव ा व आर णानुसार िनवड झाले या  उमेदवारांची िनयु  करणेत आलेली आहे. िनयु  आदेशातील 

व हत मुदतीत ज ू न झालेले व जू होऊन म येच सेवा सोडून गेले या उमेदवारां या र  जागी 
द.०९/०३/२०२० व द.१६/०३/२०२० रोजी Walk In Interview  दारे िनवड झाले या १९ उमेदवारांची याद  
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सोबतचे प  अ म ये सादर केली आहे. यास काय र मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७१३७      वषय मांक – १२ 
दनांक – ०३/०६/२०२०      वभाग – वाय.सी.एम.एच. 
सुचक – मा. शिशकांत कदम     अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  
संदभ –मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/७/का व/२४७/२०२०, द.२८/०५/२०२० 
   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 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 िनवड झाले या ६२ 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 – ७१३८      वषय मांक – १३ 
दनांक – ०३/०६/२०२०      वभाग – वाय.सी.एम.एच. 
सुचक – मा. संतोष कांबळे      अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम  
संदभ –मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/७/का व/२२४/२०२०, द.३०/०३/२०२० 
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
      मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या 
व पात टाफनस, लॅड बॅक टे निशयन, लॅड बॅक कौ सीलर, एम.एस.ड य,ु 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 व मनपा वेबसाईटवर 

जा हरात .१५२ द.११/१२/२०१९ रोजी िस द क न ा  उमेदवारां या लेखीप र ा घेऊन यामधुन 

गुणव ा व आर णानुसार िनवड व ित ा याद  तयार क न िनवड झाले या व वध पदावर ल  एकूण ९५ 

उमेदवारांना िनयु  आदेश िनगत करणेत आलेले आहेत. यापैक  ६५ उमेदवार जू झालेले असून उवर त 

३० उमेदवार ज ूझालेले नाह त. अशा र  जागेवर ित ा याद तील  उबल ध  असले या सोबतचे  प  

अ  म ये नमुद केले या व वध पॅरामेड कल २५ उमेदवारांची िनवड करणेत आलेली  आहे.  िनवड झाले या  
उमेदवारां या िनयु स मा यता मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७१३९      वषय मांक – १४ 
दनांक – ०३/०६/२०२०      वभाग – वाय.सी.एम.एच. 
सुचक – मा. अिभषेक बारण े     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  
संदभ –मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/७/का व/२०७/२०२०, द.०४/०४/२०२० 
   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 , आय.सी.यु एम.ओ व बी.ट .ओ डॉ टरां या र  

पदांकर ता द.०२/०३/२०२०, द.०९/०३/२०२० व द.१६/०३/२०२०  रोजीचे Walk In Interview  कर ता 
उप थीत उमेदवारांमधुन ६ व र  िनवासी,१५ किन  िनवासी,२ िश ट युट , २ आय.सी.यु एम.ओ,  व २  

बी.ट .ओ  उमेदवारांची  िनवड करणेस िशफारस केलेली आहे. यानुसार  सोबतचे प  अ म ये नमुद 

केले या ६ व र  िनवासी,१५ किन  िनवासी,२ िश ट युट ,२ आय.सी.यु एम.ओ व २ बी.ट .ओ उमेदवारांची 
दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या व पात  आदेशाचे तारखेपासून िनयु  करणे व यास मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ७१४०      वषय मांक – १५ 
दनांक – ०३/०६/२०२०      वभाग –जलिन:सारण मु यालय 
सुचक – मा. संतोष कांबळे      अनुमोदक – मा.आरती च ध े 
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/६५७/२०२०, द.२७/०५/२०२० 
    मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/126/2019-20 अ वये भाग .११ कृ णानगर 

िशवतेजनगर प रसरातील चबस व ेनेज लाईनची आव यकतेनुसार देखभाल द ु ती करणेकामी मे.देव 

क शन िन.र. .37,49,913/- (अ र  र. . सदोतीस लाख एकोणप नास हजार नऊशे तेरा फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,28,684/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,28,684/- पे ा 22.8% कमी हणजेच र. .28,78,544/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .21,229/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .28,99,773/- 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 लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 

केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 

करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७१४१      वषय मांक – १६ 
दनांक – ०३/०६/२०२०      वभाग –पाणीपुरवठा मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम      अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ु८/का व/३३३/२०२०, द.२८/०५/२०२० 
    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .4/07/2019-20 अ वये जलशु द करण क  

से. .२३ येथील ट पा १ या फ टर बेडची वाळू बदलण,े सुर ा आवरण करणे व तदअनुषंिगक कामे 

करणेकामी मे. ी मा ती इंटर ायजेस  िन.र. .1,87,63,937/-(अ र  र. . एक कोट   स याऐंशी लाख ेस  

हजार नऊशे सदतीस    फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,86,95,621/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,86,95,621/- पे ा 
7.86% कमी हणजेच र. .1,72,26,145/- + रॉय ट  चाजस र. .68,316/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- 

= एकुण र. .1,72,94,461/- 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 – ७१४२      वषय मांक – १७ 
दनांक – ०३/०६/२०२०      वभाग –पाणीपुरवठा मु यालय 
सुचक – मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक – मा.आरती च ध े 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ु८/का व/३३४/२०२०, द.२८/०५/२०२० 
    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
           मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .10/07/2019-20 अ वये भोसर  उप वभाग अंतगत 

व वध ठकाणी ड .आय.पाईप लाईन टाकणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी (२०१९-२०) मे. ी गणेश 

इंटर ायजेस  िन.र. .66,69,173/-   (अ र  र. .सहास  लाख एकोणस र हजार एकशे ाहा र फ )  

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .66,68,543/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .66,68,543/- पे ा 21.52% कमी   हणजेच 

र. .52,33,473/- + रॉय ट  चाजस र. .630/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .52,34,103/- 

पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर 

अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ७१४३      वषय मांक – १८ 
दनांक – ०३/०६/२०२०      वभाग –पाणीपुरवठा मु यालय 
सुचक – मा. अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ु८/का व/३३५/२०२०, द.२८/०५/२०२० 
    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
           मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .4/03/2019-20 अ वये सन २०१९-२० क रता 
भोसर  प पंग , भोसर  गावठाण, आ मशाळा, शांतीनगर  व संत तुकाराम नगर  प र े ातील  पा या या 
टाक चे  प रचालन करणे व करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे.सागर क शन 

िन.र. .1,00,21,725/- (अ र  र. .एक कोट  एकवीस हजार  सातशे पंचवीस फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,00,20,190/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,00,20,190/- पे ा 24.21%  कमी हणजेच र. .75,94,302/- + 

रॉय ट  चाजस र. .1,535/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .75,95,837/- 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 – ७१४४      वषय मांक – १९ 
दनांक – ०३/०६/२०२०      वभाग –पाणीपुरवठा मु यालय 
सुचक – मा. अिभषेक बारण े     अनुमोदक – मा.आरती च ध े 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ु८/का व/३३६/२०२०, द.२९/०५/२०२० 
    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
            मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .4/05/2019-20 अ वये सन २०१९-२० क रता 
दघी  व बोपखेल  प र े ातील पा या या टाक चे प रचालन करणे व करकोळ दु तीची कामे करणेकामी 
मे.शुभम उ ोग  िन.र. .83,62,841/- (अ र  र. . यायशी लाख बहास   हजार आठशे ए केचाळ स    फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .83,62,558/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .83,62,558/- पे ा 29.29% कमी हणजेच र. .59,13,165/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .283/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .59,13,448 /- पयत काम क न 

घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 

िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ७१४५      वषय मांक – २० 
दनांक – ०३/०६/२०२०      वभाग – बांधकाम परवानगी व  
                                                     अनिधकृत बांधकाम िनयं ण 
सुचक – मा. संतोष कांबळे      अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . बपी/िचंचवड/ १८/१४०/२०२०, द.२६/०५/२०२० 
    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मौजे िचंचवड िस.स.नं.३६६, ३६६/१ ते ७, ३६७, व ३६७/१ या जागेवर ल सुधार त बांधकाम 

परवानगीसाठ  अजदार ातंीवीर चापेकर मारक सिमती यांनी सुधार त बांधकाम परवानगीसाठ  वकास 

शु क व शमन शु कास सुट िमळणेबाबत दनांक २९/०१/२०२० रोजी अज सादर केलेला आहे. तुत 

मारक भारतीय वातं य लढयातील ांतीकारकांचे असून महारा  रा यासाठ  व शहरासाठ  ते भूषणा पद 

ठरणार आहे. तसेच आप या महापािलके या ीनेह  मह वाचे आहे.  सदरचे सुधार त बांधकाम 

परवानगीसाठ  वकास शु क र. .५,६७,७४५/- व शमन शु क र. .२१,७९,८५७/- असे एकूण 

र. .२७,४६,६०२/- (अ र  र. .स ावीस लाख, सेहेचाळ स हजार, सहाशे दोन फ ) महानगरपािलका 
कोषागारात भरणे अपे त आहे.  परंतु सदरचे मारकाचा बांधकाम खच मनपा िनधीतून होत असलेमुळे 

वकसक यांना सुधार त बांधकाम परवानगीसाठ  वकास शु क व शमन शु कातून १००% माफ करणेस 

हरकत वाटत नाह . तर  मे. ांतीवीर चापेकर मारक सिमतीचे इमारतीचे बांधकामाचा सव खच 

महानगरपािलका करत असलेमुळे सदर इमारतीचे सुधार त बांधकाम परवानगीसाठ  वकास शु क व 

शमन शु क र. .२७,४६,६०२/- माफ करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७१४६      वषय मांक – २१ 
दनांक – ०३/०६/२०२०      वभाग – थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.शिशकांत कदम      अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/क-मु य/२२४/२०२०, द.२९/०५/२०२० 
    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .91/1/2019-20 अ वये . .२ बो-हाडेवाड  

वनायकनगर, मोशी येथे छ.संभाजी महाराज व सरसेनापती हंबीरराव मो हते यांचा पुतळा उभारणेकामी 
मे.धने र क शन िन.र. .32,84,75,000/- (अ र  र. .ब ीस कोट   चौ-याऐंशी लाख पं याह र हजार 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .32,84,75,000/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .32,84,75,000/- पे ा 0.59% कमी दराने 
हणजेच र. .32,65,36,998/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- =  एकुण 

र. .32,65,36,998/- 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 



13 
 

करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

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

ठराव मांक – ७१४७      वषय मांक – २२ 
दनांक – ०३/०६/२०२०      वभाग – बांधकाम परवानगी व  
                                                     अनिधकृत बांधकाम िनयं ण 
सुचक – मा. अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.संतोष कांबळे  
संदभ – मा.अित.आयु (२) यांचे प  .बीपी/५/का व/६३/२०२०, द.२९/०५/२०२० 
    मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे –  
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील अनिधकृत बांधकाम व अित मणावर बांधकाम 
परवानगी व अनिधकृत बांधकाम/अित मण िनमुलन व िनयं ण वभागामाफत दैनं दन कारवाई 
करणेत येते. स थतीत संपुण भारतात कोरोना वषाणुचा ादुभाव आहे. सदर ाद ुभाव 
रोखणेसाठ  रा य शासनाने कोरोना वषाणूचा (COVID-19) ाद ुभाव रोख यासाठ  रा यात साथरोग 
ितबंधा मक कायदा १८९७ दनांक.१३/०३/२०२०  पासून लागू क न खंड २,३,४ मधील 

तरतुद नुसार अिधसुचना िनगिमत केलेली आहे. कोरोना वषाणू ती  संसगज य व पाचा आजार 
अस याने तातड या सव खबरदा-या, ितबंधा मक उपाययोजना करणे अ याव यक आहे. या 
अनुषंगान े पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकड ल बांधकाम परवानगी व अनिधकृत 
बांधकाम/अित मण िनमुलन व िनयं ण वभागाकड ल  सदर कोरोना वषाणुचा ाद ुभाव 
रोखणेसाठ  अित मण वभागातील अिधकार / कमचार , पोिलस,होमगाड तसेच संबंिधत पोिलस 
टेशनचे अिधकार  यांचे समवेत ०८ पथक मा. अित र  आयु  (२) यांचे द. १९/०३/२०२० चे 

आदेशा वये िनमाण करणेत आले आहेत. सदर पथकामाफत शहरातील ठक ठकाणी २ shift म ये 
अित मणाची कारवाई केली आहे. सदर कारवाईसाठ  येक पथकासाठ  ०६ डं पर, ०२ े न, ०६ 
लेबर, असे एकुण ४८  डं पर, १६ े न, ४८ लेबर इ याद  मिशनर  लागत होती.  तथा प,  सन 
२०१९-२०२० म ये अित मण व अनिधकृत बांधकामावर कारवाई करणेत आलेली आहे. सदर 
कारवाईचा अहवाल प रिश  ‘अ’व प रिश  ‘ब ’खालील माण े

प रिश  ‘अ’अित मण कारवाईचा तपिशल 

अ.  कालावधी ज  केलेले सा ह य 

१ द.०१/०४/२०१९ ते द.२९/०२/२०२० 
हातगाड  टपर  टे पो ३ व ४ चाक , इतर सा ह य ले स, बॅनर 

िन कािसत 
२,२७९ ८३० १०३ ११,१९७ १०,१२२ 
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प रिश  ‘ब’ अनिधकृत बांधकामाचा तपिशल 

अ. . कालावधी िन कािसत बांधकामांची 
सं या एफ.आय.आर े फळ (चौ.मी) 

१ द.०१/०४/२०१९ ते द.२९/०२/२०२० ९७८ १२३ ५०,२२० 

   उपरो  प रिश  ‘अ’व ‘ब’ म ये नमुद केले माणे अित मण व अनिधकृत बांधकाम 
कारवाईमुळे  सन २०१९-२०२० मधील बांधकाम परवानगी व अनिधकृत बांधकाम/अित मण 
िनमुलन व िनयं ण वभागाकड ल सव िन वदा संपु ात आले या आहेत. सदर िन वदांची बलांची 
अंितम अदायगी करणेत आलेली आहे. तसेच अित मण अनिधकृत बांधकाम कारवाई करणेसाठ  
न वन िन वदा काढ यासाठ  या वभागाकडे तरतुद न हती तसेच न वन कामाचा सन २०१९-२०२० 
या अंदाजप कात अंतभाव करणे आ ण कामांना तरतुद ठेवणे श य न हते. तसेच बांधकाम 

परवानगी वभागाकड ल सन २०१९-२०२० या वषातील अित मण कारवाई या िन वदाचे बलाची 
अदायगी अंितम झा यामुळे सदर िन वदा सुधार त करता येणार नाह . उपरो  ८ पथकांना 
अित मण कारवाई करणेकामी मिशनर  पुरवणे अ यंत आव यक असलेने सदर रा ीय आप ी 
काळात मा. अित र  आयु  (२) यांचे द. २०/०५/२०२० या मा य तावानुसार सन २०१९-
२०२० मधील इकड ल वभागातील िन वदा असणारे ठेकेदारापैक  मे.समीर ए टंर ाजेस यांचेकडुन 
द.२०/०३/२०२० ते द. ११/०५/२०२० कालावधीत अित मण कारवाईसाठ  उपरो माणे 
मिशनर  घेतली आहे. सदर कालावधीत केले या अित मण कारवाईचा अहवाल चिलत 
शास कय शु कासह खालील माणे आहे. 

अ.  अित मण कारवाईत ज  केलेले सा ह य सं या शासक य शु क/दंड र. . एकुण र. . 

१ हातगाड  १८२० ३,०००/- ५४,६०,०००/- 

२ टे पो (तीन चाक  /चार चाक  १६९ १५,०००/- २५,३५,०००/- 

३ इतर करकोळ व तु ( ला टक कँरेट, वजनकाटा इ.) २५०० १,०००/- २५,००,०००/- 

 एकुण र. . १,०४,९५,०००/- 

        तसेच भारतीय साथ रोग १८९७ आप ी यव थापन कायदा २००५ महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३) नुसार कोरोना वषाणुचा (को वड -१९) ाद ुभाव 
रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना करणेसाठ  लॉकडाऊनुंळे रा यात आडकलेले व मदत 
छाव या, इतर ठकाणी आ य घेतलेले, थंलातर त कामगारासह बेघर य  व इतर यांना िनवारा 
इ याद ंना जेवणाची यव था करणेक रता पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त एकुण ५६ 
क युिनट  कचन थापन कर यात आले होते. सदर कचनला अ न धा य पुर वणेत आल.े सदर 
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अ नधा य फुरसुंगी गोडाऊन येथुन घेऊन सदर ५६ क युिनट  कचन पयत अ नधा य पोहच 
करणेसाठ  सदर ठेकेदारामाफत मिशिनर  घेतली आहे. सदर मिशनर चा तपिशल खालील माणे 
आहे.                            

अ नधा य वाहतुक साठ  वापरणेत आलेली मिशनर चा तपिशल 

अ. . मिशनर  मिशनर  सं या 
१ डं पर ४५ 

अित मण कारवाईसाठ  वापरणेत आलेली मिशनर चा तपिशल 

 

 

 

 

        िन वदा मांक. .१/३/२०१९ -२०२० या दराने (िन वदा दरापे ा २४% कमी दराने) 
र. .७५,१५,८७८/-  इतका खच आलेला आहे. तर  उपरो   त याम ये नमुद केले माणे 
रा ीय आप ी काळात मे. समीर ए टंर ाजेस यांचेकडुन  घेणेत आले या मिशनर या िन वदा 
मांक. .१/३/२०१९ -२०२० या दराने (िन वदा दरापे ा २४% कमी दराने) 

र. .७५,१५,८७८/- + य  येणा-या GST खचासह बलाची अदायगी करणसे मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७१४८      वषय मांक – २३ 
दनांक – ०३/०६/२०२०       
सुचक – मा. िभमाबाई फुगे      अनुमोदक – मा.सुवणा बुड  
संदभ – मा.िभमाबाई फुगे, मा.सुवणा बुड यांचा ताव  –  
       कोरोना वषाणू (Covid 19) सारावर ल ितबंधा मक उपाय योजना कालावधीत 
पंपर  िचंचवड मनपा काय े ातील हॉ पीटल व पंपर  िचंचवड मनपा इमारती म ये वै कय 
व आरो य उपकरणाची गरज आहे. तर  पंपर  िचंचवड मनपा काय े ातील हॉ पीटल व 
पंपर  िचंचवड मनपा इमारतीचा सव क न वै कय व आरो य उपकरणे खरेद  करणे क रता 
स लागार(Consultant) नेमणे गरजेचे आहे. तर  सदर कामाक रता ी.मनोजकुमार खेमचंद 
पाट ल ( व ान तानक - १२ डसबर १९९७ पदवीधर) यांची प.िच.ंमनपा मधील आरो य 

अ. . मिशनर  मिशनर  सं या 
१ जेसीबी १५ 
२ डं पर ३९४ 
३ े न ११८ 
४ लेबर १०३ 
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वभागात स लागार हणून नेमणूक करणेस व यांना प.ंिच.ंमनपा िनयमानुसार फ  अदा 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.     

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

ठराव मांक – ७१४९      वषय मांक – २४ 
दनांक – ०३/०६/२०२०       
सुचक – मा. सुवणा बुड      अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे, 
संदभ – मा.सुवणा बुड, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव  –  
        मा. थायी सिमती ठराव .७०८९ द.२०/०५/२०२० मधील " वषय .३ चा वचार 
द.०३/०६/२०२० चे सभेचेवेळ  करणेत यावा." या ऐवजी " वषय .३ चा वचार 
द.१०/०६/२०२० चे सभेचेवेळ  करणेत यावा." अशी दु ती करणेस 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/५६७/२०२० 
दनांक – ०४/०६/२०२० 
 
 

                                                          
                                                (उ हास बबनराव जगताप)                                

        नगरसिचव   
                                 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                 पंपर  - ४११ ०१८. 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाहसाठ .   
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( .इ ेका/िन-६/का व/३२/२०२० द.२७/०५/२०२० वषय मांक ३ चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/२४६/२०२० द.२८/०५/२०२० वषय .१० चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/२२६/२०२० द.३०/०३/२०२० वषय .११ चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/२४७/२०२० द.२८/०५/२०२० वषय .१२ चे लगत) 
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