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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती सभा 
                   कायप का मांक- २६२  

(सभावृ ांत) 
  

दनांक- १६/०२/२०२२                                       वेळ – द.ु२.३० वा. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 

१६/०२/२०२२ रोजी द.ु०२.३०वा. मा.अवर सिचव महारा  शासन यांचेकड ल प  

.कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जानेवार  २०२२ अ वय े ऑनलाईन प दतीन े ( ह डओ 

कॉ फर संग ारे) आयो जत कर यात आली आहे. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 

हड ओ कॉ फर स म मधून मा.सभापती, थायी सिमती यांनी सभा संचिलत केली होती. सदर 

सभेत खालील माण ेस मा.सद य 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 गणपत कांबळे 

५. मा.अिभषेक गो वंद बारण े

६. मा.फुग ेिभमाबाई पोपट  

७. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

८. मा.सुल णा राजू धर 

९. मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

१०. मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
११. मा.यादव िमनल वशाल 

१२. मा.भालेकर वण महादेव 

१३. मा.बनसोडे राजू व नाथ 

१४. मा.पाडाळे िनता वलास 
  

यािशवाय मा.ढाकण-े अित.आयु (१), मा.उ हास जगताप- नगरसिचव तथा अित र  

आयु (३), मा.आशादेवी दुरगुडे – सहआयु , मा. मोद भोसल-मु य लेखा र क, मा.राजन पाट ल-

शहरअिभयंता, मा.के.अिनल रॉय-आरो य वै क य अिधकार , मा. जत  कोळंब-ेमु य लेखा व व  

अिधकार  , मा.नाळे- उपसंचालक नगररचना, मा.मनोज लोणकर, मा.खोत, मा.अजय चारणाठकर, -

उपायु , मा.संदेश च हाण-सहशहर अिभयंता व ुत, मा.मकरंद िनकम, मा.सवण,े मा.संदेश च हाण, 

मा.इंगळे, - सहशहर अिभयंता थाप य, मा.अणा बोदडे, मा.वामन नेमान,े मा.आगळे, मा.बहुरे, मा. 
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थोरात, शांत जोशी -सहा.आयु , मा.अजय सूयवंशी, मा.ग टुवार, मा.मनोज शेठ या, मा.िशर ष 

पोरे ड , मा. वलास देसल,े मा.सुिनल वाघुंडे, मा.रामनाथ टकल,े मा.संजय खाबडे, मा.मा णक च हाण, 

मा.शिशकांत मोरे, थॉमस न होना, -  कायकार  अिभयंता, राज  वाबळे-अिध ाता (वायसीएम), 

मा.उदय जरांडे-मु य सुर ा अिधकार , मा.ल मण गोफण-ेसहा.आरो य वै क य अिधकर , मोद 

जगताप-कामगार क याण अिधकार    हे अिधकार  उप थत होते.  
---------- 

खालील माण ेसुचना मांडणेत आली. 
 

 
सुचक – मा.अिभषेक बारण े                   अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर 
   

प भूषण, रा यसभचेे माजी सद य व देशातील आघाड ची कंपनी असले या बजाज समुहाचे 

माजी अ य  उ ोजक राहुल बजाज व सु िस द सिगतकार ब पी ला हर  यांचे द:ुखद िनधन झा यान े

आज या सभेत यांना दाजंली वाहून सदर सभा दनांक १६/०२/२०२२ रोजी साय ं४.०० वा. 
पयत तहकूब कर यात यावी.  

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली.  
(सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.) 

सभापती – आज होणार  मा. थायी सिमतीची सभा दनांक १६/०२/२०२२ रोजी  साय ं४.०० वा. 
पयत तहकूब करणेत येत आहे. 

----------- 
 
 
 
 

(अॅड.िनतीन ाने र लांडग)े 

सभापती, थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

पंपर  - ४११०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती सभा 
कायप का मांक- २६२ 

( द.१६/२/२०२२ रोजी द.ु२.३० ची  तहकुब सभा) 
(सभावृ ांत) 

  
दनांक- १६/०२/२०२२                                       वेळ – सायं.४.०० वा. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची  बुधवार, दनांक १६/०२/२०२२ 

रोजी २.३० वा. ची तहकुब सभा द.१६/०२/२०२२ रोजी सायं.४.००वा. मा.अवर सिचव महारा  

शासन यांचेकड ल प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जानेवार  २०२२ अ वय ेऑनलाईन 

प दतीन े ( ह डओ कॉ फर संग ारे) आयो जत कर यात आली आहे. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील हड ओ कॉ फर स म मधून मा.सभापती, थायी सिमती यांनी सभा 

संचिलत केली होती. सदर सभेत खालील माण ेस मा.सद य 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 गणपत कांबळे 

५. मा.अिभषेक गो वंद बारण े

६. मा.फुग ेिभमाबाई पोपट  

७. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

८. मा.सुल णा राजू धर 

९. मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

१०. मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
११. मा.यादव िमनल वशाल 

१२. मा.भालेकर वण महादेव 

१३. मा.बनसोडे राजू व नाथ 

१४. मा.पाडाळे िनता वलास 
  

यािशवाय मा.ढाकण-े अित.आयु (१), मा.उ हास जगताप- नगरसिचव तथा अित र  

आयु (३), मा.आशादेवी दुरगुडे – सहआयु , मा. मोद भोसल-मु य लेखा र क, मा.राजन पाट ल-

शहरअिभयंता, मा.के.अिनल रॉय-आरो य वै क य अिधकार , मा. जत  कोळंब-ेमु य लेखा व व  

अिधकार  , मा.नाळे- उपसंचालक नगररचना, मा.मनोज लोणकर, मा.खोत, मा.अजय चारणाठकर, -
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उपायु , मा.संदेश च हाण-सहशहर अिभयंता व ुत, मा.मकरंद िनकम, मा.सवण,े मा.संदेश च हाण, 

मा.इंगळे, - सहशहर अिभयंता थाप य, मा.अणा बोदडे, मा.वामन नेमान,े मा.आगळे, मा.बहुरे, मा. 
थोरात, शांत जोशी -सहा.आयु , मा.अजय सूयवंशी, मा.ग टुवार, मा.मनोज शेठ या, मा.िशर ष 

पोरे ड , मा. वलास देसल,े मा.सुिनल वाघुंडे, मा.रामनाथ टकल,े मा.संजय खाबडे, मा.मा णक च हाण, 

मा.शिशकांत मोरे, थॉमस न होना, -  कायकार  अिभयंता, राज  वाबळे-अिध ाता (वायसीएम), 

मा.उदय जरांडे-मु य सुर ा अिधकार , मा.ल मण गोफण-ेसहा.आरो य वै क य अिधकर , मोद 

जगताप-कामगार क याण अिधकार    हे अिधकार  उप थत होते. 

------------ 
उप थत स मा.सद यांचे संमतीन ेखालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम य ेदाखल क न घेणेत 

आल.े 
 
वषय .४६) भाग .३२ सांगवी येथील व वध र ते अ ावत प दतीने वकिसत करण े

वषय .४७) भाग .५ मधील सखुबाई गबाजी गवळ  उ ान येथे बहूमजली वाहनतळ          
उभारण े

 
वषय .४८)को वड-१९ जैव वै कय कचरा गोळा करणे आ ण याची शा ो  प दतीने 

व हेवाट  लावणेबाबत. 
वषय .४९)वाय.सी.एम. गणालयाची यां क प दतीने करावया या साफसफाई कामाकर ता  

मुदतवाढ देणे बाबत.. 
 
वषय .५०)नवीन आकुड  व न वन थेरगाव णालया या नवीन इमारतीम ये 

हाऊस कंपींगकर ता सफाई कमचार  बाबत. 
 
वषय .५१)िचखली येिथल मैलाशु द करण क ाची चालन देखभाल व दु तीची कामे करणे 

 
वषय .५२)इ े ीय कायालया अंतगत भाग .४ दघी मधील ेनेज लाईन व चबसची 

वा षक ठेकेदार  प दतीने देखभाल व दु ती करण े
 
वषय .५३) भाग .५ मधील भोसर  आळंद  र ता व दघी रोडचे फुटपाथ करणे व 

फुटपाथाची सुधारणा करणे 
 
वषय .५४) भाग  ५ मधील इ याद  ठकाणी थाप य वषयक कामे करण े

 
वषय .५५) भाग  ५ मधील  पोटे चाळ ातंी सुय नगर रा  ेम नगर  िशव योत 

कॉलनी नवर  कॉलनी व इ याद  ठकाणी पे हंग लॉक बस वणे व सुधारणा 
करणे 
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वषय .५६) भाग  ५ मधील इ याद  ठकाणी हॉटिम स प दतीने र याचे डांबर करण 
करणे. 

 
वषय .५७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ात येणा-या व वध इमारती,मोक या जागा 

येथे सोलर यं णा/ई ह  चा जग टेशन उभारणी कर ता स लागार िनयु  करणे व 
याबाबतची फ  अदायगी करणे  

 
वषय .५८) भाग  ५ मधील बनाचा ओढा वकसीत करणे व सुधारणा करणे 

 
वषय .५९) पंपर  िचंचवड मनपा ह त घनकचरा यव थापनासाठ  चार ठकाणी ा सफर टेशन 

उभारण ेअंतगत आव यक मिशनर  व वदयुत वषयक काम ेकरणे 
 
वषय .६०) पंपर  िचंचवड मनपासाठ  हॉटेल वे ट/ फूड वे ट / ओ या कच-यापासून बायोगॅस 

या क प त वार उभारण.े 
 
वषय .६१) भाग  ३ माशी यथेील गट .६४६ पै.(जुना ६४९ पै.)येथील मु लम 

दफनभुमी वकसीत करण े
वषय .६२) भाग .12 तळवडे येथील योतीबानगर प रसरातील जुन ेअ ती वातील र याचे 

खड मु मीकरण व डांबर करण करणे 
वषय .६३) भाग  १२ पीनगर ीराम कॉलनी प रसरातील अंतगत र ते डांबर करण  

करणे 
 
वषय .६४)छ पती िशवाजी महाराज वचार बोधन पव २०२२  व वध ठकाणी 

बोधना मक काय म करणेसाठ  ये या-या खचास मा याता घेणे बाबत 
 
वषय .६५) दादा दाद  उ ान ािधकरण येथे जे  नाग रकांसाठ  वरंगुळा व योग क  उभारणे 

 
वषय .६६)अ भागातील िनगड  येथील संगीत अॅकडमीचे थाप य वषयक व इतर 

सुधारणांची कामे करणेसाठ  स लागार नेमणुक बाबत 
 
वषय .६७)'प भूषण' राहुल बजाज यांचे मारक उभारणेबाबत मा.अिभषेक बारणे व  

मा.संतोष कांबळे यांचा ताव 
 
वषय .६८) ी. कंुडलीक आबाजी जाधव माजी मु याधापक यांनी ‘चला लेझीम खेळुया’, हे डा 

कारातील पु तक खरेद बाबत. मा.कांबळे अंबरनाथ व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव 
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वषय .६९)वाढ व खचास मा यता देणेबाबत. मा.कांबळे अंबरनाथ व मा.भोईर सुरेश यांचा 
ताव 

 
वषय .७०)महापौर चषक ज हा तर हॉलीबॉल पधा सन २०२१-२२ आयो जत करणेस व 

याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत. मा.कांबळे अंबरनाथ व 
मा.भोईर सुरेश यांचा ताव 

 
वषय .७१) केट िश णासाठ  मोकळ  जागा देणेबाबत मा.यादव िमनल व मा.भोईर सुरेश 

यांचा ताव 
 
वषय .७२) दलीप वगसरकर अकॅडमी या पॅ हेिलअनचे काम करण ेमा.फुग ेिभमाबाई व 

मा.पालांडे सुजाता यांचा ताव 
 
वषय .७३)िनगड  जकात ना या मधील मोकळ  जागा भाडेणे देणेबाबत मा.भोईर सुरेश व  

मा.फुग ेिभमाबाई यांचा ताव 
 
वषय .७४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व माजी सैिनक संघ यांचे श हद कनल संतोष 

महाड क भवन या वषय बहुउ ेिशय इमारतीचे ठकाणी संयु  व माने सैिनक 
क याण उप म राब वणे बाबत मा.फुग ेिभमाबाई व  मा.पालांडे सुजाता यांचा 

ताव 
 
वषय .७५)मे. एस. ड  ए. अ कटे टस ्  अ ड लँड केप आ कटे टस,् पुण ेयांची स लागार 

हणुन नेमणुक बाबत. मा.धर सुल णा व मा.कांबळे संतोष.यांचा ताव  
 
वषय .७६)'ग' े य कायालय अंतगत भाग . २३ थेरगाव येथील पडवळ नगर व दगडु 

पाट ल नगर येथील बीफ मांस व ची दुकाने थलांत रत करणे बाबत 
मा.अिभषेक बारण ेव  मा.पालांडे सुजाता. यांचा ताव. 

 
 
वषय .७७)संत तुकाराम नेह नगर येथील संत रो हदास मं दर व या प रसरातील सां कृितक हॉल 

याची देखभाल तसेच मं दराची देखभाल करणबेाबत. मा.पालांडे सुजाता व मा.अिभषेक 
बारणे. यांचा ताव 

 
वषय .७८) व छ सव ण २०२२ बाबत जनजागृतीकामी होणा-या खचास मा यता देणेबाबत 

मा. फुग ेिभमाबाई व मा.भालेकर वण यांचा ताव 
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वषय .७९)सभा आयोजनाबाबत.. मा.फुग ेिभमाबाई व  मा. पालांडे सुजाता यांचा ताव 
---------- 

 
ठराव मांक-११३५१                      वषय माकं- ०१ 

दनांक १६/०२/२०२२       वभाग-वै क य मु य 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प   वै /०३/का व/१५२/२०२२, द.०८/०२/२०२२. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेच ्   या वै क य व भागांतगत कायरत णालयाक रता पँनल वर ल त  

वैदयक य अिधकार   या अिभनामाची व वध पदे येक केसेस नुसार मानधनावर हंगामी व पात १ 

वष कालावधीकर ता जाह रात िस  क न Walk In Interview प दतीन ेमुलाखती आयो जत क न 

भरणेस व भ व यात वेळोवेळ  र  होणार  सव पदे आव यकतेनुसार भर याची कायवाह  वै कय 

वभागाचे तरावर कर यास मा यता देणेस, तसेच पँनल वर ल त  वैदयक य अिधकार  मुबलक 

माणात उपल ध न झालेस  वभाग तरावर येक सोमवार  walk in interview  आयो जत 

क न  पदे भरणेस व सदर पदावर ल  (पँनलवर ल) त  वैदयक य अिधकार  यांना येक केसेस नुसार 

तावास नमुद मानधन ित म हना  अदा करणेस व यापोट  येणा-या य  खचास मा यता देणेस 

व सदरचा खच वभागाचे अ थायी अ थापना या लेखािशषातुन करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११३५२                         वषय मांक- ०२ 

दनांक- १६/०२/२०२२       वभाग- व ुत मु य   

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

संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  . वमुका/०४/का व/ ११९ /२०२२, द.११/०२/२०२२. 

मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केल े माण.े 

 मनपा या  व ुत दूरसंचार  वभागाकड ल िन वदा नोट स .42-01/2021-2022 अ वये 
मनपा िनवडणूक 2022 कर ता व वध ठकाणी CCTV यं णा उभारण,े  िन वदा र. .89,28,557/-  पे ा 
-3.50% कमी हणजेच र. .86,16,058/- (अ र  र. .शहाऐंशी लाख सोळा हजार अ ठाव ण 

फ )  यानुसार िन वदा मंजूर दरान े लघु म दराचे ठेकेदार मे.वैभव ए टर ायजेस यांचेकडून काम 

क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तू व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िनयमानुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेिसक दराम य ेकं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम  

अदा/वसुल करण ेया अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक-११३५३                        वषय मांक- ०३ 

दनांक- १६/०२/२०२२       वभाग- थाप य वभाग   

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/मु य/७४/२०२२,  द.०८/०२/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण े

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वकास योजनेम य ेिचंचवड येथील िसट  स.न.ं4736, ते 4741 व 

4744 ते 4753 येथे पंपर  िचंचवड बझनेस सटरचे आर ण आहे. सदर आर णाचे े  सुमारे 

137039.46 चौ.मी. इतके आहे. या क पा या मा यमातून ामु यान े मनपास भर व व पाचे 

आिथक उ प न िमळाव ेया ीकोणातून िसट  सटर बांध याचे िनयोजन कर यात येत आहे. प लीक 

ाय हेट पाटनरिशप (PPP) या त वावर बांध याचे िनयोजन के यास येणा-या या िसट  सटरम य े

कायालय,े उपहारगृहे, करमणुक क , यापार  गाळे, बहुउ ेशीय हॉल, वाहनतळ इ. कार या सु वधा 
करण ेश य होणार आहे. देशात व परदेशात असलेल े व वध क प उदा.हे बटाट सटर, नवी द ली, 
माइ स पेस मालाड मुंबई, बां ा कुला कॉ पले स, मुंबई आ ण ु टन िसट  अमेर का या धत वर 

सदर क पाचे िनयोजन करण ेश य होणार आहे. या कर ता स लागाराची नेमणूक करण ेआव यक 

आहे. यानुषंगान ेसदर िन वदा द.04/06/2021 रोजी दै.सकाळ व दै.भा कर या वतमान प ाम य े

देश तरावर िस द करणेत आली होती. याचा तपशील खालील माण-े 

अ. 

. 

िस द  तपशील िस द  कालावधी ा  

िन वदा
पह ल ेपाक ट 

उघड याचा 
दनांक 

दुसरे पाक ट 

उघड याचा 
दनांक 

पासून पयत 

1 मुळ िस द  04/06/2021 24/06/2021 1 07/09/2021 29/12/2021 

2 थम मुदतवाढ 24/06/2021 24/07/2021 1 

3 तीय मुदतवाढ 24/07/2021 16/08/2021 1 

वर ल त या माण ेसदर िन वदेसाठ  मुळ िस द  + २ मुदतवाढ  देणेत आ या असता एकच 

िन वदा ा  झालेन े सदर िन वदेचे प हल े पाक ट (तां क) उघडून पा  / अपा  छानणी क न 

स लागार पा  झालेस यांचे दुसरे पाक ट (आिथक) उघडणेस मा.आयु  सो यांनी 
द.04/09/2021  रोजी मा यता दलेली आहे. यानुसार मे.केपीएमजी अँड हायझर स ह सेज ा.िल. 

यांची एकच पा  िन वदा ा  झालेली आहे. सदर िन वदेसाठ  मे.केपीएमजी अँड हायझर स ह सेज 

ा.िल. यांची ा  गुणां या आधारे िन वदा पा  / अपा  छानणी करणेत आलेली आहे याचा तपशील 

खालील माण े– 

अ. . तपशील एकुण गुण ा  गुण 

1 अनुभव व तां क तपासणी 63 63 

2 क प अहवाल 7 5 

3 क प सादर करण 30 20 
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एकुण 100 88 

वर ल त या माण े मे.केपीएमजी अँड हायझर स ह सेज ा.िल. यांनी पा तेचे िनकष पुण केल े

असलेन े यांचे दराचे पाक ट (आिथक) द.29/12/2021 रोजी उघडणेत आलेल ेआहे. तपशील खालील 

माण े– 

अ. . मनपान ेिन त केलेला लमसम दर 

(GST वगळून) 

स लागारान े दलेला लमसम दर 

(GST वगळून) 

1 3,00,00,000/- 2,09,05,859/- 
सदर िन वदेसाठ  मे.केपीएमजी अँड हायझर स ह सेज ा.िल. यांनी वर ल माण ेदर सादर 

केला आहे. तसेच सदर दर आणखी कती कमी करणार याबाबत मे.केपीएमजी अँड हायझर स ह सेज 

ा.िल. यांना द.31/12/2021 चे प ा वय े वचारणा करणेत आली असता यानंी सदरचा दर कमी 
करणेकामी असमथता दश वली आहे. वर ल माण ेिन वदा .22/01/2020-2021 साठ  ा  झाले या 
िन वदेनुसार मे.केपीएमजी अँड हायझर स ह सेज ा.िल. या स लागाराची 12 मह न ेकालावधीसाठ  

GST वगळून र. .2,09,05,859/-या दरान े िन वदा आलेली अस याने व तुलना मक या वाजवी 
दराची अस यान े तसेच स लागार मुदतीम य े तुत काम मानांकना माण े पुण करणेस स म 

अस यान े वकारणेबाबत  मा.आयु  यांनी द.05/02/2022  रोजी मा यता दलेली आहे.  वर ल 

स लागाराकडून िन वदा मंजूर दरान ेकाम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
 

ठराव मांक-११३५४                        वषय मांक- ०४ 

दनांक- १६/०२/२०२२       वभाग- व त मु य  

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

संदभ- मा.अित.आयु  (२)यांचे प  . वमुका/०८/का व/११४/२०२२,  द.०८/०२/२०२२. 

मा.अित.आयु  (२)यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .45-03/2021-2022अ वये . .2 येथील 

रामायण मैदान साई जीवन शाळेशेजार ल) वकिसत करणे अंतगत आव यक व ुत वषयक काम े

करणेकामी, िन वदा र. .26,74,719/- पे ा -23.32% कमी हणजेच र. .20,50,975/- (अ र  

र. .वीस लाख प नास हजार नऊशे पं याह र फ ) या नुसार िन वदा मंजूर दराने लघु म दराचे 

ठेकेदार मे. वमलाई इले क कॉप रेशन यांचेकडून काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनयमानुसार भाववाढ 

कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम य ेकं ाट 

कालावधीम य ेझालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करण ेया अट स अधीन राहून 

यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता दे यात येत आहे. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक-११३५५                        वषय मांक- ०५ 

दनांक- १६/०२/२०२२       वभाग- व त मु य  

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

संदभ- मा.अित.आयु  (२)यांचे प  . वमुका/०८/का व/११५/२०२२,  द.०८/०२/२०२२. 

मा.अित.आयु  (२)यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स . 45-04/2021-2022अ वये भाग .2 

मधील तळई उ ान वकिसत करणे कामांतगत व ुत वषयक कामे करणेकामी, िन वदा 
र. .26,65,209/- पे ा -23.11% कमी हणजेच र. .20,49,279/- (अ र  र. .वीस लाख 

एकोणप नास हजार दोनश ेएकोणऐंशी फ ) या नुसार िन वदा मंजूर दरान ेलघु म दराचे ठेकेदार मे. 
वमलाई इले क कॉप रेशन यांचेकडून काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनयमानुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम य ेकं ाट कालावधीम य ेझालेली 
वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करणे या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 
----------- 

 
ठराव मांक-११३५६                 वषय मांक- ०६ 

दनांक- १६/०२/२०२२       वभाग-ड े ीय कायालय 

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

संदभ- मा.सह आयु  इ े ीय अिधकार  यांचे प .ड ेका/३/का व/०८/२०२२, द.०१/०२/२०२२    

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  ‘ अ ’ मधील (1 ते 6) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माण ेलघ म दरा या 
िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दरान ेठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश 

दे यात आला अस यान े याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
 

----------- 
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ठराव मांक-११३५७            वषय मांक- ०७ 

दनांक- १६/०२/२०२२       वभाग-पयावरण   

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . पअक/१०/का व/९५/२०२२,  द.०८/०२/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

पुण ेव पंपर  िचंचवड भागातून मुळा - मुठा या न ा वहात असून न ांची एकुण लांबी ४४.४० 

क.मी इतक  आहे. यामधील मुळा नद  पंपर  िचंचवड व पुण ेमनपा या ह व न वहात असून पंपर  

िचंचवड मनपा या ह लगत मुळा नद या काठाची लांबी सुमारे १४.२० क.मी. इतक  आहे. याम य े

पंपळे िनलख येथील डफे स लॅ ड व दापोड  .येथील सी.एम.ई. चा आंतभाव आहे. या पुण नद चा 
अिधकांश भाग हा पुण ेमहानगरपािलका ह त येत अस यान ेया पूण नद चे पुन जीवन क पाचे 

काम पुण ेमहानगरपािलके सोबत संयु र या कर यास व यासाठ  क प स लागार यांची नेमणूक 

करणे, क प अहवाल तयार करणे व याची संयु पण े अंमलबजावणी करणेचे काम पुणे 
महानगरपािलकेसोबत संयु पण ेकरणेस व पंपर  िचंचवड महापािलका ह लगत वाहणा या नद या 
लांबी या माणात खच करणे या तावास मा.आयु  प  .पअक/१०/का व/३६६/२०१५, 

द.३१/०८/२०१५ रोजीचे प ानूसार मा यता दलेली आहे, यानंतर पुणे महानगरपािलकेमाफत त  

स लागार नेमून नद या एकुण सुमारे ४४.४० क.मी. लांबी या नद चे जीओटे नकल इ हे ट गेशन 

रपोट तयार करणे, हाय ॉिल स व हाय ॉलॉजी बाबत रपोट तयार करण.े कं से ट मा टर लॅन तयार 

करणे, ए रया असेसमट रपोट तयार करणे, बेसमॅप तयार करण ेइ याद सह ा ट मा टर लॅन रपोट 

तयार करणेचे काम पूण करणेत आलेल े आहे.  मुळा-मुठा नद  पुन जीवन क प राब वणेसाठ  

Special Purpose Vehicle(SPV) थापन क न नद ची जागा ह तांतर त करणे बाबतचा ताव रा य 

शासनाकडे सादर करणे, तसेच SPV ला व वध मा यमातून िनधी उपल ध करण ेव नद काठ वकसन 

क पाची देखभाल, दु ती करणेचे अिधकार देणेस आ ण मुळा, मुठा या न ां या ता वत नद काठ 

वकसन क पा या ा प आराख यास पुणे मनपा या थायी सिमती ठराव .२०९७, 

द.१२/०२/२०१८ रोजी तसेच पुण ेमहानगरपािलका मा.मु य सभा ठराव .१०३५, द.२३/०२/२०१८ 

अ वय े मा यता दलेली आहे. याच माण े मा.रा य शासनाचे जावक मांक पीएमसी-
३०१८/ . .६४१/न व-२२, द.०९/०४/२०२१ अ वय े क पाची अंमलबजावणी करणेसाठ  Special 

Purpose Vehicle(SPV) थापन करणेस मा यता दलेली आहे. याच माण े शासना या पयावरण 

वभागाचे SEIAA-State Level Environment Impact Assessment Authorityया सिमतीन े या 
क पास SEIAA– EC0000002088, द.१६/११/२०१९ अ वय ेEnvironment Clearance (EC) ा  झाल े

आहे. तसेच त  स लागार यां याकडून तयार करणेत आलेला हाय ॉलॉजी व हाय ॉिलक रपोट 

CWPRS, खडकवासला, पुण े यांचेमाफत तां क या तपासून घेणेत आलेला आहे. याच माणे 
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जलसंपदा वभाग, महारा  शासन यांनी मु य अिभयंता, पाटबंधारे वभाग यांना CWPRSचा अहवाल 

तपासून पुण ेमनपास एन.ओ.सी. देण ेबाबत शासनाचे प  जा. .सं कण २०२०/ . .१४/२०२० िस.ं य 

(म.) द.२१/०१/२०२१ रोजी कळ वल े आहे. यानुसार पाटबंधारे वभागान े मा यता दलेली आहे. 

सदरचा क प हा व तृत व पाचा अस यान ेयाम य ेपुण ेमनपा, पंपर  िचंचवड मनपा, खडक  

कॅ टो मट बोड व काह  डफे स लॅ ड याम य ेयेत असून पुण ेमनपान े याचें ह तील क पाचे ११ 
भागाम य े वभागाणी केली असून यापैक  काह  भागांची िन वदा माग वणेत आली आहे. याच 

अनुषंगान े पंपर  िचंचवड ह म य े येणा या सुमारे १४.२० क.मी. लांबीसाठ  क प स लागारान े

तयार केले या सन २०२१-२२ या दराचे पूवगणप कानसुार एकुण अंदाजप क य र कम पये अंदाजे 

सुमारे ७५०.०० कोट  इतक  येत असून याम य ेनद  पुन जीवन क प वकिसत करताना याम य े

मुळा नद वर स या असले या दोन बंधा याम ये मो या माणात गाळ साठ यान ेउ हा याम ये 
अनारो याची थती तयार होते, यामुळे अनाव यक बंधारे काढून टाकण ेतसेच मुळा नद ची पंपर  

िचंचवड ह मधील नद काठाचा वकास करताना उपल ध जागा ल ात घेऊन आव यकते माण े

पूणपण े नैसिगक प दतीन े [Rural Riparian] वकिसत करणेचे ता वत आहे व यासाठ काह  

भागाम य ेजागेचे भुसंपादन करण ेआव यक असून यासाठ चा भुसंपादनाचा खच अंतभूत करणेत 

आलेला नाह . संपुण नद या लांबीचा क प राब वणेसाठ  अंदाजे ५ वष इतका कालावधी लागणार 

असून ५ वषाम य ेहोणार  संभा य भाववाढ सु ानुसार येणार  र कम व भुसंपादनासाठ  आव यक 

असणा या र कमेसह येणा-या य  खचास शासक य मा यता व या क पासाठ  पुढ ल ५ 

वषा या अंदाजप काम य े ट याट याने तरतुद उपल ध क न देणेस मा यता िमळण ेआव यक 

आहे.  सबब पंपर  िचंचवड मनपा ह तून वाहणा या मुळा नद  पुन जीवन क प पुण े मनपा 
सोबत या एक त तावानुसार संयु  व मान े राब वणेस व यासाठ  पंपर  िचंचवड ह तील 

नद या लांबी या माणात क प स लागार यांनी तयार केले या तावानुसार सन २०२१-२२ या 
दरसुची माण ेयेणा-या अंदाजप क य र. .७५० कोट  + संभा य भाववाढ कलमानुसार होणार  वाढ व 

क पांतगत करावया या भुसंपादनासाठ  आव यक र कमेसह येणा-या य  र कमेस शासक य 

मा यता देणेस तसेच आव यकते माण े क पाची या ी व ट प े िन त करणेस व सदरचा क प 

आव यकते माण े कलम १०९ नुसार खाजगी सहभागातून व वध व ीय पुरवठा दारे 

(PPP/HAM/MUNICIPAL BOND) इ याद  मा यमातून िनधी उभारणे या धोरणास महारा  ांितक 

महानगरपािलका अिधिनयम कलम १७७, ६६(अ) व कलम ६६(४१अ) तसेच या क पासाठ  कलम 

७२ब अ वय ेमा.आयु  यांना अंमलबजावणी ािधकार  हणून िनयु  क न यासाठ  स म ािधकार  

सिमती यांचे मा यतेन ेसव व ीय अिधकारासह िन वदा मागवून क प राब वणेसाठ  सव अिधकार 

देणेस मा यता देणेबाबत मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

----------- 
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ठराव मांक-११३५८                 वषय मांक- ०८ 

दनांक- १६/०२/२०२२       वभाग- थाप य ब मु या 
सुचक- मा.भोईर सुरेश            अनुमोदक- मा.संतोष कांबळे 

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२-ब/४७/२०२२,  द.०८/०२/२०२२. 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माणे 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/10/2021-22 अ वय ेसन २०२१-२२ क रता 

भाग .१६ म य े मामुड  व कवळे मधील र यांची दु ती हॉटिम स प दतीन े करण.े कामी 
M/s.SAIPRABHA CONSTRUCTION िन.र. .40,80,740/- (अ र  र. .चाळ स लाख ऐंशी हजार सातश े

चाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,01,740/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,01,740/- पे ा 37%कमी 
हणजेच र. .25,21,096/- +रॉय ट  चाजस र. .28163/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .79,000/- = 

एकुण र. .26,28,259/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

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 य ेकं ाट कालावधीम य ेझालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

----------- 
 

ठराव मांक-११३५९               वषय मांक- ०९ 

दनांक- १६/०२/२०२२       वभाग- थाप य ब मु या 
सुचक- मा.भोईर सुरेश            अनुमोदक- मा.संतोष कांबळे 

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२-ब/४८/२०२२,  द.०८/०२/२०२२.  

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माणे 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/12/2021-22 अ वय ेसन २०२१-२२ क रता 

भाग .१६ म य े वकासनगर भागातील डांबर  र याची दु ती हॉटिम स प दतीन ेकरण ेकामी 
M/s.SAIPRABHA CONSTRUCTION िन.र. .41,32,200/- (अ र  र. .एकेचाळ स लाख ब ीस हजार 

दोनश े फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .39,83,500/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .39,83,500/- पे ा 36% कमी 
हणजेच र. .25,49,440/- +रॉय ट  चाजस र. .18,540/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,48,700/- = 

एकुण र. .27,16,680/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

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 य ेकं ाट कालावधीम य ेझालेली 
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वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

----------- 
 
 

ठराव मांक-११३६०            वषय मांक-१० 

दनांक- १६/०२/२०२२       वभाग- थाप य ब मु या 
सुचक- मा.भोईर सुरेश            अनुमोदक- मा.संतोष कांबळे 

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२-ब/४९/२०२२,  द.०८/०२/२०२२. 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/17/2021-22 अ वय ेसन २०२१-२२ क रता 
भाग  .१६ म य ेरावेत व गु दारा प रसरातील डांबर  र याची दु ती हॉटिम स प दतीन ेकरण.े 

कामी M/s.SAIPRABHA CONSTRUCTION िन.र. .41,28,979/- (अ र  र. .एकेचाळ स लाख 

अ ठावीस हजार नऊशे एकोणऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .40,54,629/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .40,54,629/- पे ा 37%कमी हणजेच र. .25,54,416/- +रॉय ट  चाजस र. .19,160/- मटे रयल 

टे ट ंग चाजस र. .74,350/- = एकुण र. .26,47,926/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट माण े 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 य े

कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करण ेबंधनकारक 

राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

----------- 
 
ठराव मांक-११३६१               वषय मांक-११ 
दनांक- १६/०२/२०२२       वभाग- थाप य ब मु या 
सुचक- मा.बारणे अिभषेक          अनुमोदक-मा.पालांडे सुजाता 
संदभ-  मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२-ब/५०/२०२२,  द.०८/०२/२०२२. 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माणे 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/18/2021-22 अ वय ेसन २०२१-२२ क रता 

भाग .१६ म य े कवळे गावठाण, आदशनगर व माळेवाल े नगर प रसरातील डांबर  र याची 
दु ती हॉटिम स प दतीन ेकरण.े कामी M/s.SAIPRABHA CONSTRUCTION िन.र. .41,01,022/-
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(अ र  र. .एकेचाळ स लाख एक हजार बावीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .40,26,672/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .40,26,672/- पे ा 34% कमी हणजेच र. .26,57,604/- +रॉय ट  चाजस 

र. .18,950/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,350/- = एकुण र. .27,50,904/- पयत काम क न 

घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े 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 य े कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ 

वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
दे यात येत आहे. 

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

 
 
 

ठराव मांक-११३६२                  वषय मांक- १२ 

दनांक- १६/०२/२०२२       वभाग-पा णपुरवठा मु या  
सुचक- मा.बारणे अिभषेक             अनुमोदक-मा.पालांडे सुजाता 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ु०८/कावी/९१/२०२२.०८/०२/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण े

मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .5/5-3/2021-22 अ वय ेअमृत योजनेअंतगत 

पपंर  िचचंवड शहरातील उव रत ६०% भागाम य ेपुरेशा दाबान ेपाणीपुरवठा करण ेया क पाचे काम 

चार पॅकेजेस म य ेचाल ु आहे. या भागातील जलकुभांचे Instrumentaion  व automation चे काम े

करण े व स या या SCADA  णाली सोबत एक ीकरण करणे  कामी मे.अ रहंत क शन 

िन.र. .10,40,79,666/-(अ र  र. .दहा कोट  चाळ स लाख एकोणऐंशी हजार सहाश ेसहास  फ ) 

दहा कोट  चाळ स लाख एकोऐंशी हजार सहाश ेसहाष  मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .10,40,79,666/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .10,40,79,666/- पे ा 20.43% कमी हणजेच र. .8,28,16,190/- +रॉय ट  चाजस 

र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .8,28,16,190/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट नंुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम य ेकं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करण े

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत 

आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

----------- 
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ठराव मांक-११३६३                 वषय मांक- १३ 

दनांक- १६/०२/२०२२       वभाग-झोिनप ु थाप य 

सुचक- मा.बारणे अिभषेक             अनुमोदक-मा.पालांडे सुजाता 
संदभ- मा.अित.आयु (३) यांचे प  .झोिनपु// था/िन/कावी/१६६/२०२२,  द.०९/०२/२०२२. 

मा.अित.आयु (३) यांनी िशफारस केल े माण े 

मनपा या भाग .१० मधील व ानगर रामनगर,द नगर व इतर झोपडप ट तील मनपा 
इमारती सावजिनक शौचालय पाथव े व गटरची देखभाल दु ती करण.ेकामी. (सन२०२१-२२) 

मे.जे.पी.इ ा िन.र. .२५,४९,५८०/- (अ र  र. .पंचवीस लाख एकोणप नास हजार पाचश ेऐंशी  फ ) 

मधून रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळुन र. .२५,११,६८०/- वर िन वदा माग वणेत आल े

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .२५,११,६८०/- पे ा २७.९९०% कमी हणजेच 

र. .१८,०८,६६१/- + रॉय ट  चाजस र. .७१,७५४/- मटेर यल टे ट ंग चाजस र. .३७,९००/- = एकुण 

र. .१९,१८,३१५/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

यावर ल व तु व सेवा कर अदा कऱणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लाग ू

असलेस,भाववाढ कलमामुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम य ेकं ाट कालावधीम य े

झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन 

राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

----------- 
 
ठराव मांक-११३६४              वषय मांक- १४ 

दनांक- १६/०२/२०२२       वभाग-झोिनप ु थाप य 

सुचक- मा.बारणे अिभषेक             अनुमोदक-मा.पालांडे सुजाता 
संदभ- मा.अित.आयु (३) यांचे प  .झोिनपु// था/िन/कावी/१६७/२०२२,  द.०९/०२/२०२२. 

मा.अित.आयु (३) यांनी िशफारस केल े माण े  

मनपाचे भाग .१० मधील व ानगर रामनगर,द नगर व इतर झोपडप ट तील थाप य 

वषयक कामांची देखभाल दु ती करण.ेकामी. (सन२०२१-२२) मे.जे.पी.इ ा िन.र. .२५,४९,५०२/- 

(अ र  र. .पंचवीस लाख एकोणप नास हजार पाचश ेदोन   फ ) मधून रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळुन र. .२५,११,६०२/- वर िन वदा माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .२५,११,६०२/- पे ा २७.८१०% कमी हणजेच र. .१८,१३,१२५,/- + रॉय ट  चाजस 

र. .७१,७५४/- मटेर यल टे ट ंग चाजस र. .३७,९००/- = एकुण र. .१९,२२,७७९/- पयत काम क न 

घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा कऱणेस 
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तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस,भाववाढ कलमामुसार मटे रयल या िनधार त 

केले या बेसीक दराम य े कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ 

वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस 

मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

----------- 
 

ठराव मांक-११३६५                 वषय मांक- १५ 

दनांक- १६/०२/२०२२       वभाग-बांधकाम परवानगी  
सुचक- मा.बारणे अिभषेक             अनुमोदक-मा.पालांडे सुजाता 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .बी प१/का व/४७/२०२२,  द.०१/०२/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण े

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या बांधकाम परवानगी वभागाम य े “ वकास शु क जमा 
वकास परतावा” या लेखा िशषावर सन २०२१-२०२२ या आिथक वषासाठ  ५,००,०००/- तरतूद करणेत 

आलेली आहे. “UDCPR 2020 िमयम चाजस” या लेखािशषावर उपल ध तरतूद र. .५०,००,००,०००/-

(र. .प नास कोट ) इतक  िश लक असून या लेखािशषाव न र. .६५,००,०००/-(र. .पास  लाख) 

इतक  र म “ वकास शु क जमा वकास परतावा” या लेखािशषावर वग करण ेआव यक आहे. तर  

खालील त यात नमूद के या माण ेतरतूद वग करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

अ. लेखािशषाचे नाव सन २०२१-२२ ची 
तरतूद 

आव यक तरतूद वाढ/घट 

करावया ची र कम 

सुधा रत तरतूद सन 

२०२१-२२ 

१ वकास शु क जमा 
वकास परतावा 

५,००,०००/- ६५,००,०००/- (वाढ) ७०,००,०००/- 

२ UDCPR 2020 
िमयम चाजस 

५०,००,००,०००/- ६५,००,०००/- (घट) ४९,३५,००,०००/- 

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

 
ठराव मांक-११३६६                वषय मांक- १६ 

दनांक- १६/०२/२०२२       वभाग-सुर ा 
सुचक- मा.बारणे अिभषेक             अनुमोदक-मा.पालांडे सुजाता 
संदभ- मा.अित.आयु  (२)यांचे प  .सु व/३/का व/७५/२०२२,  द.०९/०२/२०२२. 

मा.अित.आयु  (२)यांनी िशफारस केल े माण े

मनपाचे ब े ीय कायालयांतगत नागर कां या आरो या या सोई या ीन े भाग .१८ 

िचंचवड येथे मशानभुमी इमारतीचे थाप य वषयक कामकाज पुण करणेत आलेल ेअसुन व ुत 
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वभागामाफत व ुत दा हनी उभारणीचे कामकाज  करणेत आलेल ेआहे. सदर ठकाणी व ुत दा हनी 
मशीन, बर, िचमणी व ड .पी चरची  उभारणी करणेत आलेली आहे. सदर व ुत दा हनीचे 

सुर ेचे कामकाज तीन िशफट म य ेिनरंतर चालण ेकर ता 24X7 सुर ा यव था असण ेअ याव यक 

आहे. 

सुर ा वभागामाफत िन वदा अट -शत  नुसार ठेकेदार  प दतीने सुर ा यव था या 
उप मा वय ेसुर ा यव था करणेकामी मनपा काय े ातील ‘ब’व ‘ग’ े ीय कायालयांतगत मनपाचे 

िमळकतींचे व साधन सामु ीचे सुर ेकामी मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस या एज सीस  तीन 

पाळ म य े येक  ०१ अस ेएकूण०३ रखवालदारांचे मदतनीस पुर वणेचे कामकाजास मा.आयु  सो 
यांनी मा यता दलेली आहे. तसेच कामगार क याण अिधकार  यांचेकड ल प  

.काक/३/का व/४१/२०२२ द.०३/०२/२०२२ अ वय े नवीन कमान वेतन दरानुसार अकुशल 

कामगारांचे मुळ वेतन र. .११,५००/- व महागाई भ ा र. .६,६५०/-  वर ल त यात नमुद के या माण े

कमान वेतन अदा करणेस व यापुढे जानेवार  व जुलैम य ेहोणा-या कमान वेतन वाढ स कामगार 

क याण वभागान े कळ व या माण े य  या तारखेपासून दरवाढ लाग ू करणेस, कामकाजाचे 

आदेश देणेबाबत व यापोट  येणा-या य  खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११३६७                  वषय मांक- १७ 

दनांक- १६/०२/२०२२       वभाग- थाप य इ मु या   
सुचक- मा.बारणे अिभषेक             अनुमोदक-मा.पालांडे सुजाता 
संदभ- मा.शहर अिभयंता याचें प  . था/िन/इ मु य/५१/२०२२,  द.०८/०२/२०२२. 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण े

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .96/8/2021-22 अ वय े भाग .७ भोसर  येथे 

आव यक ठकाणी थाप य वषयक काम े करण.े कामी ZUNJAR CONSTRUCTION 

िन.र. .49,95,979/-(अ र  र. .एकोणप नास लाख पं या नव हजार नऊश ेएकोणऐंशी फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .49,81,579/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .49,81,579/- पे ा 38.55% कमी हणजेच 

र. .30,61,180/- +रॉय ट  चाजस र. . 26,106/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .14,400/- = एकुण 

र. .31,01,686/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, 

अ. . मुळ वेतन महागाई भ ा 
( जुलै - 
२०२१) 

एकूण  जुन े 

कमान 

वेतनदर 

मुळ वेतन 

(जानेवार  

२०२२) 

महागाई 

भ ा (जानेवार  

२०२२) 

एकूण  नवीन  

कमान  वेतन 

दर 
१ ११५००/- ६१६०/- २३६९२/- ११५००/- ६६५०/- २४२९२/- 
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भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य ेकं ाट कालावधीम य ेझालेली 
वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११३६८                  वषय मांक- १८ 

दनांक- १६/०२/२०२२       वभाग- थाप य इ मु या   
सुचक- मा.बारणे अिभषेक                     अनुमोदक-मा.पालांडे सुजाता 
संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/इ मु य/५०/२०२२,  द.०८/०२/२०२२. 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण े

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .96/10/2021-22अ वय े भाग .७ येथे 

लांडेवाड , शांतीनगर व इतर प रसरातील थाप य वषयक व इतर अनुषंिगक काम े करण.े कामी 
PRAVIN SAMBHAJI MOHITE िन.र. .39,99,601/- (अ र  र. .एकोणचाळ स लाख न या णव 

हजार सहाश ेएक फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .39,85,201/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .39,85,201/- पे ा 
40.00% कमी हणजेच र. .23,91,121/- +रॉय ट  चाजस र. .28,304/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .14,400/- = एकुण र. .24,33,825/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 

िन वदा अट माण े 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 य े कं ाट 

कालावधीम य े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 दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११३६९                 वषय मांक- १९ 

दनांक- १६/०२/२०२२       वभाग- थाप य इ मु या   
सुचक- मा.बारणे अिभषेक             अनुमोदक-मा.पालांडे सुजाता 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/इ मु य/५२/२०२२,  द.०८/०२/२०२२. 

मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण े

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .82/1/2021-22अ वय े भाग .३ च-होली, 
चो वसावाड  येथील व वध वभागामाफत खोद यात आले या ेनचेस डांबर करण करण.े कामी DEV 

CONSTRUCTION िन.र. .99,47,550/- (अ र  र. .न या णव लाख स ेचाळ स हजार पाचश े

प नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .98,74,450/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .98,74,450/- पे ा 41.07% 
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कमी हणजेच र. .58,19,013/- +रॉय ट  चाजस र. .38,480/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .73,100/- = एकुण र. .59,30,593/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 

िन वदा अट माण े 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 य े कं ाट 

कालावधीम य े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 दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

----------- 
 

ठराव मांक-११३७०               वषय मांक- २० 

दनांक- १६/०२/२०२२       वभाग- थाप य क मु या   
सुचक- मा.बारणे अिभषेक          अनुमोदक-मा.पालांडे सुजाता 
संदभ- मा.अित.आयु  यांचे प  . था/कावी/क-मु य/५२/२०२२,  द.०९/०२/२०२२. 

मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केल े माण े

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .74/04/2021-22 अ वय े भाग .९ मासुळकर 

कॉलनी व उ मनगर भागाम य े थाप य वषयक काम े व करकोळ दु तीची काम े करण े कामी 
M/s.A R SANGTANI िन.र. .62,03,669/- (अ र  र. .बास  लाख तीन हजार सहाश े एकोणस र 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .61,65,819/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .61,65,819/- पे ा 42.99% कमी 
हणजेच र. .35,15,133/- +रॉय ट  चाजस र. .19,987/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .37,850/- = 

एकुण र. .35,72,970/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

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 य ेकं ाट कालावधीम य ेझालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११३७१              वषय मांक- २१ 

दनांक- १६/०२/२०२२       वभाग- थाप य क मु या   
सुचक- मा.िभमाबाई फुग े      अनुमोदक- मा.िनता पाडाळे 

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/क-मु य/५१/२०२२,  द.०९/०२/२०२२. 

मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण े
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मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .39/22/2021-22 अ वय े भाग .9 मधील 

खराळवाड , नुरमोह ला, कामगार नगर व इतर ठकाणी थाप य वषयक दु तीची कामे 
करण.े  कामी M/s.SAIPRABHA CONSTRUCTION िन.र. .74,92,423/- (अ र      र. .चौ-याह र लाख 

या नव हजार चारश ेतेवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,65,423/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,65,423/- 

पे ा 38.85% कमी हणजेच र. .45,65,106/- +रॉय ट  चाजस र. .66,238/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .27,000/- = एकुण र. .46,58,344/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट माण े 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 य े

कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करण ेबंधनकारक 

राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

----------- 
 

 
ठराव मांक-११३७२               वषय मांक- २२ 

दनांक- १६/०२/२०२२       वभाग-पयावरण    

सुचक- मा.िभमाबाई फुग े      अनुमोदक- मा.िनता पाडाळे 

संदभ- मा.अित.आयु (२)यांचे प  .पअक/१/का व/४०/२०२२,  द.०९/०२/२०२२. 

  मा.अित.आयु (२)यांनी िशफारस केल े माण े

मनपा या पयावरण वभागाकड ल िन.नो. .03/03/2021-2022 अ वय ेिचंचवड (SBR) येथील 

३० द.ल.िल. मतेचे मैलाशु द करण क ाचे चालन, देखभाल व दु तीचे काम करण.े कामी मे.ए सेल 

इं जिनअस िन.र. .4,59,41,517/- (अ र  र. .चार कोट  एकोणसाठ लाख ए केचाळ स हजार पाचश े

सतरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .4,59,41,517/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4,59,41,517/- पे ा 19.80% 

कमी हणजेच र. .3,68,45,097/- +रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .3,68,45,097/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

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 य ेकं ाट कालावधीम य ेझालेली 
वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

----------- 
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ठराव मांक-११३७३                 वषय मांक- २३ 

दनांक- १६/०२/२०२२       वभाग-वायसीएमएच   

सुचक- मा.िभमाबाई फुग े      अनुमोदक- मा.िनता पाडाळे 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/७/का व/४६/२०२२,  द.०५/०२/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण े

मनपाचे पद यु र सं था यशवंतराव च हाण मृित णालय येथे मानधनावर नेमणुक 

करणेत येणा-या तावात नमूद व वध १८ कारचे मानधनावर ल पदांना  कामगार क याण 

वभागाकड ल प ा वय े तावात नमूद  अ. .१ ते १५ पदे ह  कुशल कामगार व अ. .१६,१७,१८ ह पदे 

अकुशल कामगार या सं ेत वग करण क न यानुसार तावात नमूद के या माण ेसुधार त कमान 

वेतन/ मानधन कुशल कामगाराना येक  र. .२४,०२०/- व अकुशल कामगारांना येक  

र. .२१,०४०/- ित म हना िन त केले या रकमेनुसार मानधन द.०१/०७/२०२१ पासुन लाग ूक न व 

यानुसार फरकासह र कम अदा करणेस व याकर ता  येणा-या य  खचास मा यता दे यात येत 

आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

----------- 
 

ठराव मांक-११३७४            वषय मांक- २४ 

दनांक- १६/०२/२०२२       वभाग-वायसीएमएच   

सुचक- मा.िभमाबाई फुग े      अनुमोदक- मा.िनता पाडाळे 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/७/का व/१२८/२०२२,  द.०८/०२/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण े

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची पद यु र सं था, यशवंतराव च हाण मृती णालयातील 

डॉ.जय ी पेटकर, ा यापक सू मजीवशा  यांनी द.२७/१२/२०२१ रोजी प  .MIC/३८/२०२१ सादर 

क न  बॅ टे रयोलॉजी आ ण मायकोलॉजी योगशाळेतीलEQAS काय मात सहभागी हो यासाठ  

शु क िमळणेबाबत वनंती केलेली आहे. सु मजीवशा  वभाग यांनाIndian Association of Medical 

Microbiologists,  Microbiology External Quality Assessment Scheme (EQAS) ा काय मात 

सहभागी हो यासाठ  र ज ेशन शु क र. .५,०००/-(अ र  र. .पाच हजार फ ) या माण े व 

यावर ल सेवा कर (GST) १८% र. .९००/-(अ र  र. .नऊश ेफ ) अस ेएकुण र. .५,९००/- (अ र  

र. .पाच हजार नऊश ेफ ) अकाऊंटचे नाव. Christian Medical College Vellore Association,बँकेचे 

नाव– State Bank Of India, बँक खाते .10404158238, आयएफएस  कोड- SBIN0001618 यांना 
एनईएफट /इसीएस ारे पाठवाव ेलागणार आहेत. तसेच External Quality Assurance Programme in 
Medical Mycology, Mycology Division, Department of Medical Microbiology Postgraduate 
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Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (PGIMER) अकाऊंटचे नाव. The 

Director PGIMER PVT Research Grant Account OR Director PGIMER, CHANDIGARH,  बँकेचे 

नाव– State Bank Of India, बँक खाते .30048326344, आयएफएस  कोड-SBIN0001524 यांना 
एनईएफट /इसीएस ारे पाठवाव ेलागणार आहेत. Christian Medical College Vellore Association, 

Vellore यांना र. .५,९००/- (अ र  र. .पाच हजार नऊश े फ ) व Director PGIMER, 

CHANDIGARH  यांना एकुण र. .५,०००/-(अ र  र. .पाच हजार फ ) अस े एकुण र. .१०,९००/- 

(अ र  र. .दहा हजार नऊश े फ ) इतके एनईएफट /इसीएस ारे अदा करणेस व सदरचा खच 

पद यु र सं था, यशवंतराव च हाण मृती णालयाकड ल सन २०२१-२०२२ या अंदाजप कातील 

“वै क य पद यु र सं था, वायसीएमएच पीसीएमसी कर ता व वध शासक य िनयामक सं था व 

व ापीठ इ. चे शु क भरणे” या लेखािशषातील र. .१,१०,००,०००/- मधुन खच  टाकणेस व सदर होणा-
या खचास मा यता दे यात येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 
----------- 

 
ठराव मांक-११३७५                  वषय मांक- २५ 

दनांक- १६/०२/२०२२       वभाग- थाप या BRTS   

सुचक- मा.िभमाबाई फुग े      अनुमोदक- मा.िनता पाडाळे 

संदभ- मा.अित.आयु (२)यांचे प  . था/िन/ BRTS/७६/२०२२,  द.०९/०२/२०२२. 

      मा.अित.आयु (२)यांनी िशफारस केल े माण े

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .65/01/2021-2022 अ वय े िनगड  - दापोड  

मागाचे सेवा र ते व फुटपाथची थाप य वषयक देखभाल दु ती करण.े कामी मे.राहूल क शन 

िन.र. .2,28,51,469/- (अ र  र. .दोन कोट  अ ठावीस लाख ए काव न हजार चाश े एकोणसाठ 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .2,28,09,619/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2,28,09,619/- पे ा 33.34% कमी 
हणजेच र. .1,52,04,892/- +रॉय ट  चाजस र. .1,15,922/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .41,850/- 

= एकुण र. .1,53,62,664/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण े 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 य े कं ाट 

कालावधीम य े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 दे यात येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 
----------- 
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ठराव मांक-११३७६               वषय मांक- २६ 

दनांक- १६/०२/२०२२       वभाग- थाप या BRTS   

सुचक- मा.िभमाबाई फुग े      अनुमोदक- मा.िनता पाडाळे 

संदभ- मा.अित.आयु (२)यांचे प  . था/िन/ BRTS/७९/२०२२,  द.०९/०२/२०२२. 

      मा.अित.आयु (२)यांनी िशफारस केल े माण े

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .64/05/2021-2022 अ वय े सांगवी कवळे 

र याचे व पदपथाची देखभाल दु ती व इतर थाप य वषयक अनुषंिगक काम े करण े कामी 
मे.बह रट दस िन.र. .1,52,70,248/- (अ र  र. .एक कोट  बाव न लाख स र हजार दोनश े

अ ठेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,52,28,398/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,52,28,398/- पे ा 
36.88% कमी हणजेच र. .96,12,165/- +रॉय ट  चाजस र. .32,268/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .41,850/- = एकुण र. .96,86,283/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 

िन वदा अट माण े 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 य े कं ाट 

कालावधीम य े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 दे यात येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 
----------- 

 
ठराव मांक-११३७७                 वषय मांक- २७ 

दनांक- १६/०२/२०२२       वभाग- थाप या BRTS   

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

संदभ- मा.अित.आयु (२)यांचे प  . था/िन/ BRTS/७७/२०२२,  द.०९/०२/२०२२. 

      मा.अित.आयु (२)यांनी िशफारस केल े माण े

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .64/03/2021-2022 अ वय े औंध - रावेत 

र यावर जु या डे डकेटेड लेन या ीलची दु ती व थाप य वषयक काम ेकरण ेकामी मे.राहूल 

क शन िन.र. .1,14,52,635/- (अ र  र. .एक कोट  चौदा लाख बाव न हजार सहाश ेप तीस 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,14,13,135/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,14,13,135/- पे ा 29.99% कमी 
हणजेच र. .79,90,336/- +रॉय ट  चाजस र. .31,900/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .39,500/- = 

एकुण र. .80,61,736/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, 
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भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य ेकं ाट कालावधीम य ेझालेली 
वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

----------- 
 
 
ठराव मांक-११३७८                 वषय मांक- २८ 

दनांक- १६/०२/२०२२       वभाग-इ े य कायालय  

सुचक- मा.िभमाबाई फुग े      अनुमोदक- मा.िनता पाडाळे 

संदभ- मा.सहा. आयु  इ े ीय अिधकार  यांचे प  .इ ेका/िन६/का व/९७/२०२२, द.०८/०२/२०२२. 

मा.सहा. आयु  इ े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केल े माण े

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  ‘ अ’ मधील (१ ते ६) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माण ेलघ म दरा या 
िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दरान ेठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश 

दे यात आला अस यान े याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

----------- 
 

ठराव मांक-११३७९                 वषय मांक- २९ 

दनांक- १६/०२/२०२२                  वभाग- थाप य अ मु य   

सुचक- मा.िभमाबाई फुग े      अनुमोदक- मा.िनता पाडाळे 

संदभ- मा.अित.आयु (१)यांचे प  . था/िन/अ-मु य/५२/२०२२,  द.०८/०२/२०२२. 

मा.अित.आयु (१)यांनी िशफारस केल े माण े

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .83/2/2021-22 अ वय े भाग .१५ मधील 

पदपथांचे नुतनीकरण व दु ती करण.े कामी Ms.Shivganga Construction िन.र. .1,09,99,987/-

(अ र  र. .एक कोट  नऊ लाख न या नव हजार नऊश ेस याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,09,80,381/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर 

काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,09,80,381/- पे ा 35.33% कमी हणजेच र. .71,01,012/- 

+रॉय ट  चाजस र. .1,08,451/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .19,606/- = एकुण र. .72,29,069/- 

पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा 
कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
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मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य ेकं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/ घट दरानुसार 

फरकाची र कम अदा/ वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 
----------- 

 
ठराव मांक-११३८०                वषय मांक- ३० 

दनांक- १६/०२/२०२२       वभाग- थाप य ब मु य   

सुचक- मा.िनता पाडाळे           अनुमोदक- मा.िभमाबाई फुग े

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/ब-मु य/५३/२०२२,  द.०९/०२/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण े

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .89/03/2021-22 अ वय ेकाळेवाड  वजयनगर 

भाग .४६ (नवीन भाग .२२) मधील काळेवाड  येथील मु य र ता ( पंपर  पुल ते 

बी.आर.ट .एस.पयतचा) कॉ टचा करण.े कामी M/s.CLINCY CONSTRUCTION PVT LTD 

िन.र. .5,86,33,373/- (अ र  र. .पाच कोट  याऐंशी लाख तेहतीस हजार तीनश े याह र फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .5,86,33,373/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .5,86,33,373/- पे ा 18.97% कमी हणजेच 

र. .4,75,10,622/- +रॉय ट  चाजस र. .7,10,714/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .4,82,21,336/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलसे, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य ेकं ाट कालावधीम य ेझालेली 
वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

----------- 
 

ठराव मांक-११३८१               वषय मांक- ३१ 

दनांक- १६/०२/२०२२       वभाग-वायसीएमएच   

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . वायसीएमएच/७/का व/५०/२०२२,  द.०७/०२/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण े

मनपाचे  पद यु र सं था य.च. मृती णालयाकर ता अ थायी व पातील किन  िनवासी, 
दंतरोग  र  पदांसाठ  दैिनक वृ प ात व मनपा संकेत थळावर जा हरात कटन िस द करणेत 
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आली होती. किन  िनवासी, दंतरोग  पदाकंर ता आलेले सव अजाची छाननी क न यामधून पा  

उमेदवारांपैक   दंतरोग वभागासाठ  ३ किन  िनवासी पदाकर ता  ा  झाले या पा  १३० 

उमेदवारां या लेखीप र ा घेऊन याम य े ा  झाले या गुणानु म े व आर णानुसार िनवड व 

ित ायाद  तयार क न थम िनवड झाले या ३ किन  िनवासी  उमेदवारांची उपल ध र  पदांचा 
वचार क न  वै कय सेवा ह  तातड ची बाब अस यान े थम िनवड केले या ३ किन  

िनवासी,दंतरोग  उमेदवारांना ता पुर या व पात मानधनावर सहा म हनेक रता िनयु  आदेश 

िनगत क न, याकामी येणा-या य  मानधन खचास काय र मा यता दे यात येत आहे. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

----------- 
 

ठराव मांक-११३८२               वषय मांक- ३२ 

दनांक- १६/०२/२०२२       वभाग-िश ण 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .िश ण/ शा/०२/का व/१९८/२०२२,  द.०८/०१/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण े

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके म य ेस या कमचार  सेवािनवृ ्  हो याचे माण जा त असून 

ाथिमक िश ण वभागात मुळातच कायरत कमचार  सं या अपुण आहे. व ीय व शासक य 

कामकाजाचे व प, शासक य प यवहार या वभागातंगत कायरत िश क कमचा-यांचे सेवािनवृ ी 
करणे, मयत कमचार  कुटंुब िनवृ ् ी वेतन, िश क कमचार  सेवाजे ता, संच मा यता, पदवीधर 

वेतन ेणी, िनवड ेणी, आ ािसत गती योजना, िश क बद या, आंतर ज हा बदली, बद ुनामावली, 
पदो नती, िश क संघटना संबंिधत कामकाज चालते. तसेच लेखा प र ण, मा.आमदार/खासदार 

यां या वेळोवेळ  येणारा प यवहार, अिभलेखा वषयक कामकाज, खाजगी शाळांचे संपुण िनयोजन 

इ याद  शासक य कामकाज, खाजगी शाळांचे संपुण िनयोजन इ याद  शासक य कामकाज चालते. 

सदर कामकाज करताना अनेक अडचणीला सामोरे जाव ेलागते. या अनुषंगान ेसेवािनवृ  कमचा-
यांपैक  शासक य कामकाजाचा अनुभव असलेल ेखालील कमचा-यांना आदेशाचे तारखेपासून ६ म हन े

कालावधीसाठ  मानधनावर नेमणूक देण े आव यक आहे.१. ी. ेमनाथ भगवान कांबळे, सेवािनवृ  

मु य िलपीक. सबब वर ल सेवािनवृ  कमचा-यांना ाथिमक िश ण वभागाकड ल कामकाजाकर ता 
आदेशाचे तारखेपासून ६ म हन े कालावधीसाठ  मानधनावर नेमणूक करणे, तसेच महारा  शासन, 

सामा य शासन वभागाकड ल शासन िनणय .संक ण-२७१५/ . .१००/१३, दनांक १७ डसबर, 

२०१६ नुसार मािसक प र िमक मंजूर करणेसाठ  मा यता दे यात येत आहे. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

----------- 
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ठराव मांक-११३८३                वषय मांक- ३३ 

दनांक- १६/०२/२०२२       वभाग-वृ संवधन  

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

संदभ- मा.उप.आयु  यांचे प  .उदयान/४/का व/१७७/२०२२,  द.१०/०२/२०२२. 

मा.उप.आयु  यांनी िशफारस केल े माणे 
मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .१२/२०२१-२२ बाब .१ मधील सन 

२०२१-२२  या वषासाठ  मनपाचे र ते उ ानांम ये लागवड साठ  मोठ  (कानोकरपस) रोपे पुर वण े

कामाबाबत मे. यु गाडन गु ज फाम ऍ ड नससर  (िन वदा र. .४९,००,०००/- पे ा -०१.०० % या 
कमी  दराची िन वदा मंजुर दराने ६ म हन े कालावधीसाठ  येणारा खच र. .४८,५१,०००/- (अ र  

र. .आठठेचाळ स लाख ए काव न हजार फ ) माण े वकृत क न िन वदेतील िनयम अट / शत स 

अिधन राहुन करारनामा क न काम क न घेणेस व य  येणारे खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११३८४                वषय मांक- ३४ 

दनांक- १६/०२/२०२२       वभाग-वृ संवधन  

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

संदभ- मा.उप.आयु  यांचे प  .उदयान/४/का व/१७८/२०२२,  द.१०/०२/२०२२. 

मा.उप.आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .१२/२०२१-२२ बाब .१ मधील सन 

२०२१-२२  या वषासाठ  मनपाचे र ते उ ानांम ये लागवड साठ  मोठ  (कानोकरपस) रोपे पुर वण े

कामाबाबत मे. यु गाडन गु ज फाम ऍ ड नससर  (िन वदा र. .४९,००,०००/- पे ा -०१.०० % या 
कमी  दराची िन वदा मंजुर दराने ६ म हन े कालावधीसाठ  येणारा खच र. .४८,५१,०००/- (अ र  

र. .आठठेचाळ स लाख ए काव न हजार फ ) माण े वकृत क न िन वदेतील िनयम अट / शत स 

अिधन राहुन करारनामा क न काम क न घेणेस व य  येणारे खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक-११३८५                वषय मांक- ३५ 

दनांक- १६/०२/२०२२       वभाग-वृ संवधन  

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

संदभ- मा.उप.आयु  यांचे प  .उदयान/४/का व/१७९/२०२२,  द.१०/०२/२०२२. 

मा.उप.आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .१२/२०२१-२२ बाब .३ मधील सन 

२०२१-२२  या वषासाठ  मनपाचे र ते उ ानांम ये लागवड साठ  शोिभवंत(आरेका पाम) रोपे पुर वण े
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कामाबाबत मे.बी. ह .जी इं डया  िल. (िन वदा र. .४८,७५,०००/- पे ा - १.०० % या कमी दराची िन वदा 
मंजुर दराने ६ म हन ेकालावधीसाठ  येणारा खच र. .४८,२६,२५०/-(अ र  र. .आठठेचाळ स लाख 

सहवीस हजार दोनश ेप नास फ ) माण े वकृत क न िन वदेतील िनयम अट / शत स अिधन राहुन 

करारनामा क न काम क न घेणेस व य  येणारे खचास मा यता दे यात येत आहे. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

----------- 
 

ठराव मांक-११३८६                   वषय मांक- ३६ 

दनांक- १६/०२/२०२२       वभाग-वृ संवधन  

सुचक- मा. संतोष काबंळे      अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 

संदभ- मा.उप.आयु  यांचे प  .उदयान/४/का व/१८०/२०२२,  द.१०/०२/२०२२. 

मा.उप.आयु  यांनी िशफारस केल े माणे 
मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .१२/२०२१-२२ बाब .४ मधील सन 

२०२१-२२  या वषासाठ  मनपाचे र ते उ ानांम ये लागवड साठ  शोिभवंत(बोगणवेल) रोपे पुर वण े

कामाबाबत मे. यु गाडन गु ज फाम ऍ ड नससर  (िन वदा र. .४७,००,०००/- पे ा -१.०० % या 
कमी  दराची िन वदा मंजुर दरान े ६ म हन े कालावधीसाठ  येणारा खच र. .४६,५३,०००/-(अ र  

र. .सेहेचाळ स लाख ेप न हजार फ ) माण े वकृत क न िन वदेतील िनयम अट / शत स अिधन 

राहुन करारनामा क न काम क न घेणेस व य  येणारे खचास मा यता दे यात येत आहे. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

----------- 
 
 

ठराव मांक-११३८७                   वषय माकं- ३७ 

दनांक- १६/०२/२०२२       वभाग-उदयान  

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

संदभ- मा.अित.आयु  यांचे प  .उदयान/२/का व/५८/२०२२,  द.०८/०२/२०२२. 

मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपाचे उ ान वभागामाफत िन वदा ारे उ ान/र ते देखभाल संर ण काम करारनामा क न 

वेळोवेळ  कामकाज क न आदेश देऊन काम े क न घेणेत येतात. सदरचा कालावधी दोन वषाचा 
असतो. मा.आयु सो यांचेकड ल द.३१/१०/२०१८ चे मा य तावानुसार उ ान देखभालीची काम े

व वध चिलत कायप दतीनुसार िन वदा ारे सोप वणेऐवजी कामकाजा या सोई या ने सव 

उ ानांची देखभाल कामाची िन वदा एकाच वेळ  दोन वष कालावधीसाठ  े ीय कायालयानुसार 
िन वदा तावीत करणे या सुचना ा  झा या याम य े मोठ  उ ान े वगळुन उवर त ११५ 
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उ ानांसाठ   साधारण २३ िन वदा ता वत करणेत आ या आहेत. कोरोणा वषाणु या कोपामुळे 

कमचार  उप थीतीवर िनबध व काह  िन वदा कोटाम य े अस यामुळे वलंब झाला आहे.सदर या 
िन वदा कायवाह  अंितम ट यात आहेत. तथापी देखभाल कामात खंड   पडून देता येत नसलेन े

संबंिधतांचे कामकाज चाल ु असलेन े सोबतचे प नुसार अ. .१ ते २ कामांकर ता  १ 

म ह यासाठ (फे ुवार  २०२२) र. .४,९२,६४२/- अ. .३ ते १० या कामांकर ता ३ म ह यांसाठ (माच 

२०२२) र. .६०,६६,४७०/- व अ. .११ ते १३ या कामांकर ता ६ म ह यांसाठ (जुन २०२२) 

र. .१८,४५,८८२/- अस ेएकुण र. .८४,०४,९९४/-(अ र  र. .चौ-याऐंशी लाख चार हजार नऊश ेचौ-
यां नव फ ) येणारे खचास मा यता दे यात येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 
----------- 

 
ठराव मांक-११३८८               वषय मांक- ३८ 

दनांक- १६/०२/२०२२       वभाग-इ े य कायालय   

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

संदभ-मा.सहा.आयु  े य अिधकार  यांचे प  .इ ेका/िन-६/का व/१००/२०२२, द.१०/०२/२०२२. 

मा.सहा.आयु  े य अिधकार  यांनी िशफारस केल े माण े

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  ‘ अ’ मधील (१ ते १२) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे लघ म 

दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दरान ेठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा 
आदेश दे यात आला अस यान े याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
 

ठराव मांक-११३८९                 वषय मांक- ३९ 

दनांक- १६/०२/२०२२       वभाग- व त मु य 
सुचक- मा. संतोष कांबळे      अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 

संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  . वमुका/५/का व/१०५/२०२२,  द.१०/०२/२०२२. 

      मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केल े माण े 

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .44/05/2021-22 अ वय े भाग .4 मधील र ता 
ं द करणात अडथळा ठरणारे उ चदाब व लघुदाब खांब व तारा हल वण ेव व ुत वषयक काम ेकरण े

(सन २०२१-२२) कामी  मे.त वी इले ोटेक ड इं जिनअर ंग िन.र. .66,95,891/- (अ र  

र. .सहास  लाख पं या नव हजार आठश ेए या नव फ )  पे ा 21.78% कमी  या ठेकेदाराकडुन 
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िन वदा मंजूर दरान े र. .52,37,526/-  पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 

लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम य े कं ाट 

कालावधीम य े झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करण े बंधनकारक 

राह ल.   तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकर ता मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११३९०                वषय मांक- ४० 

दनांक- १६/०२/२०२२       वभाग-करसंकलन   

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .कर/मु य/९/का व/४०/२०२२, द.०९/०२/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण े

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ाम य े कोरोना  (COVID-19) वषाणू या 
ादुभावामुळे मो या माणावर नाग रकां या आिथक उ प नावर प रणाम झालेला आहे. महापािलका 

काय े ातील िमळकतीं या िमळकतधारकांचे कोरोना(COVID-19) ादुभावामुळे िनधन 

झा यान,े  िनवासी िमळकत यां या कुटंु बयां या(वारसां या) नावे ह तांतरण करणे श य झालेल े

नाह . मा.महापािलका सभेने िमळकत कर ह तांतरण न द नोट स फ  िमळकत धारकां या कुटंु बयांना 
माफ कर यास ठराव .७४२ द.२४/१२/२०२१ नुसार मा यता दलेली आहे. तथा प, महारा  

महानगरपािलका अिधिनयम अनुसुची ड करण ८ कराधान िनयम २ मधील तरतूद नुसार िमळकत 

ह तांतरण फ  व हत कर याचे अिधकार मा. थायी सिमतीस आहेत. या तव कोरोना(COVID-19) 

ादुभावामुळे या िमळकत धारकांचे िनधन झाल ेआहे. यां या फ  एका िनवासी िमळकतीचे यांचे 

कुटंु बयां या(वारसां या) नाव े िमळकत कर ह तांतरण करणेकामी आकारणेत येणार  ह तांतरण फ  

मा.महापािलका ठराव .७४२ द.२४/१२/२०२१ चे अनुषंगान ेकेवळ माहे. फे ुवार  २०२२ ते माहे माच 

२०२३ या कालावधीक रता माफ करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११३९१                   वषय मांक- ४१ 

दनांक- १६/०२/२०२२          वभाग-मा हती व तं ान    

सुचक- मा.सुजाता पालांडे                                 अनुमोदक-मा.अिभषके बारण े

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मातंवी/१२/का व/३२१/२०२२,  द.०७/०२/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५ मनपा अिधिनयम 

६३(३) नुसार कोरोना ादुभाव व सार रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाय योजना करणेकामी 
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मे.ितकोणा इ फनेट ा.िल. यांना महानगरपािलके या व वध लसीकरण क , कोवीड हॉ पटल व 

कोवीड केअर सटस कर ता ४ एम.बी.पी.एस.इंटरनेट सेवा ित कने शन ित वष र. .२६,३००/- 

अिधक जी.एस.ट . या माण े महानगरपािलके या आव यकतेनुसार व यासाठ  येणा-या य  

खचास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३(क) नुसार मा यता दे यात येत आहे. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

----------- 
 

ठराव मांक-११३९२               वषय मांक- ४२ 

दनांक- १६/०२/२०२२       वभाग-आरो य मु य   

सुचक- मा.सुजाता पालांडे                                 अनुमोदक-मा.अिभषके बारण े

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आमुका/५/का व/८/२०२२, द.०८/०२/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण े

मा.आयु  सो यांचेकड ल आदेश .काक/3/का व/444/2013 द. 12/8/2013 अ वय े

मनपासाठ  य  अथवा अ य  पण ेकामकाज करणारे कं ाट /ता पुरते व पाचे कामगारांबाबत 

भ व य िनवाह िनधी कायदा 1952 ची पुतता करण ेबाबत कळ वल ेहोते.  यानुसार माहे जान े2011 ते 

माहे माच 2015 या कालावधीम य ेनेमलेले ठेकेदार यांना यांचेकड ल एक त मानधनावर नेमले या 
कामगारांचे कामकाजाबाबत कमान वेतन दराने बलांची अदायगी झाली नस यान,े सदर कामगारांची 
भ व य िनवाह िनधीची र कम मनपामाफत जमा करणेचे िन त झालेन ेमनपान े जान े2011 ते माहे 

नोह 2013 या कालावधीमधील उ  कामगांची भ व य िनवाह िनधी र. .3,02,26,762/- सदर 

कामगारांचे भ व य िनवाह िनधी खा यावर जमा केलेली आहे. व यास मा. थायी सिमती  यांची ठराव 

.14834 द.29/1/2016 अ वय ेमा यता दलेली आहे. उव रत माहे डस.2013 ते माहे माच 2015 या 
कालावधीमधील उ  कामगारांचे भ व य िनवाह िनधी र कम जमा करणेकामी मनपान ेभ.िन.िनधीची 
गणना क न र. .2,24,73,692/- अदायगीकामी िन त केलेली असुन, सन 2011 ते सन 2015 अखेर 

या कालावधीमधील भ.िन.िनधीची र कम उ  कामगारांचे भ.िन.िनधी खा यावर भरणेचे संपुण 

कामकाजासाठ  आरो य मु यकायालयाकड ल आदेश .आमुका/4/का व/506/2019 द.2/1/2019 

अ वय े मे. मुत  क सलट सी या सं थेची नेमणुक केलेली आहे. सदर सं थेन े उ   उव रत माहे 

डस.2013 ते माहे माच 2015 या कालावधीमधील उ  कामगारांचे भ व य िनवाह िनधी र कम जमा 
करणेकामी मनपान े भ.िन.िनधीची गणना क न र. .2,24,73,692/- अदायगी कामी िन त 

केलेली  होती परंतु   सदर सं थेकडुन भ.िन. िनधी चलनानुसार माहे डस े 2013 ते माहे माच 2015 

अखेरचे वेतन-वाढ व 0.50 पैसेचा फरक वचारात घेउन, य ात एकुण र. .2,25,41,183/- भ व य 

िनवाह िनधीची चलन ेसादर केलेली अस यान,े सदरची य ात र. .2,25,41,183/- उ  कामगारांचे 

भ व य िनवाह िनधी खा यावर जमा करणेबाबत सदर सं थेचे प  द.02/01/2019 अ वय ेकळ वल े

अस यान े मनपाकडुन सदर र म भ व य िनधी कायालयास अदा करण े आव यक आहे. तसेच 
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आरो य कायालयाकड ल द.25/3/2017 चे तावास मा.आयु सो यांनी द.19/6/2017 अ वय े

सदरची  र कम संबंधीत े य कायालयाकड ल खाजगीकरणा ारे साफ-सफाई या लेखा िशषाव न 

खच  टाकणेस मा यता दलेली आहे. यानुसार भाग िनहाय भ व य िनवाह िनधी र कम अदायगी 
त ा पुढ ल माण.े 

अ. . े य काया- 
-लयाचे नाव. 

कायरत 

सं था सं या 
बेिसक- डए नुसार 

एकुण र कम 

एकुण र कमे या 25.61 

ट के पी एफ.र कम 

1 अ    भाग 10 1,29,06,091/- 33,00,249/- 

2 ब     भाग 8 85,32,202/- 2,18,0964/- 

3 क    भाग 5 46,26,097/- 11,82,470/- 

4 ड     भाग 14 2,54,91,302/- 65,16,690/- 

5 इ     भाग 16 1,64,17,292/- 41,96,572/- 

6 फ    भाग 18 2,02,07,008/- 51,64,238/- 

  एकुण र कम 8,81,79,992/- 2,25,41,183/- 

          सबब भ व य िनवाह िनधी कायदा 1952 ची अंमलबजावणी करण े ह  मनपाची 
जबाबदार  अस यान,े या कामकाजासाठ  िनयु  मे. मुत  क सलट सी  या सं थेन ेसादर केलेल ेउ  

कामगारांचे माहे डस.2013 ते माहे माच 2015 या कालावधीमधील भ व य िनवाह िनधी खा यावर 

जमा करणेबाबत भ.िन. िनधी चलनानुसार य ात एकुण र. .2,25,41,183/-(अ र  र. .दोन कोट  

पंचवीस लाख ए केचाळ स हजार एकश े याऐंशी फ ) चे खचास महारा  महानगरपािलका, 
अिधिनयम 73(क) नुसार मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११३९३                वषय मांक- ४३ 

दनांक- १६/०२/२०२२       वभाग- थाप य इ मु य  

सुचक- मा.सुजाता पालांडे                                 अनुमोदक-मा.अिभषके बारण े

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/इ-मु य/५४/२०२२,  द.१०/०२/२०२२. 

मा.शहर अिभयंता आयु  यांनी िशफारस केल े माणे 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .96/4/2021-22अ वय े भाग .५ मधील 

हुता मा चौक प रसर, जय महारा  चौक प रसर व इ याद  ठकाणी पे हंग लॉक बस वण ेव सुधारणा 
करण.े कामी HD ASSOCIATES िन.र. .29,99,583/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार 

पाचश े याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,67,633/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,67,633/- पे ा 
39.99% कमी हणजेच र. .17,80,877/- +रॉय ट  चाजस र. .19,122/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .31,950/- = एकुण र. .18,31,949/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
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िन वदा अट माण े 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 य े कं ाट 

कालावधीम य े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 दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११३९४                वषय मांक- ४४ 

दनांक- १६/०२/२०२२       वभाग- थाप य इ मु य   

सुचक- मा.सुजाता पालांडे                                 अनुमोदक-मा.अिभषके बारण े

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/इ-मु य/५५/२०२२,  द.१०/०२/२०२२. 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण े

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .96/3/2021-22 अ वय े भाग .५ मधील 

ीकृ ण कॉलनी, गु कृपा कॉलनी , स यनारायण सोसायट , तुकडोजी महाराज हौ.सोसायट , नंदनवन 

कॉलनी व इ याद  ठकाणी पे हंग लॉक बस वण े व सुधारणा करण.े कामी HD ASSOCIATES 

िन.र. .39,99,917/- (अ र  र. .एकोणचाळ स लाख न या णव हजार नऊशे सतरा फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .39,67,967/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .39,67,967/- पे ा 39.99% कमी हणजेच 

र. .23,81,177/- +रॉय ट  चाजस र. .36,134/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .31,950/- = एकुण 

र. .24,49,261/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानसुार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

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 य ेकं ाट कालावधीम य ेझालेली 
वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

----------- 
 
ठराव मांक-११३९५              वषय मांक- ४५ 

दनांक- १६/०२/२०२२       वभाग- थाप य इ मु या   
सुचक- मा.सुजाता पालांडे                                 अनुमोदक-मा.अिभषके बारण े

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/इ-मु य/५६/२०२२,  द.१०/०२/२०२२. 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण े

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .96/5/2021-22 अ वय े भाग .५ गवळ  नगर 

मधील गु  द  कॉलनी व ीराम कॉलनी व इ याद  ठकाणी पे हंग लॉक बस वण ेव सुधारणा करण.े 



35 
 

 
 

कामी HD ASSOCIATES िन.र. .29,99,945/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार नऊश े

पंचेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,67,995/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,67,995/- पे ा 40.01% 

कमी हणजेच र. .17,80,500/- +रॉय ट  चाजस र. .19,122/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .31,950/- = एकुण र. .18,31,572/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 

िन वदा अट माण े 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 य े कं ाट 

कालावधीम य े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 दे यात येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 
----------- 

 
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घे यात आले. 

 
 
ठराव मांक-११३९६      वषय मांक- ४६ 

दनांक- १६/०२/२०२२      वभाग- ह मु यालय 

सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/ह-मु य/६६/२०२२, द.१५/०२/२०२२. 

मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .111/01/2021-22अ वये भाग .३२ सांगवी 
येथील व वध र ते अ ावत प दतीने वकिसत करण.े कामी मे.ओंकार द ा य बुड 

िन.र. .99,99,538/- (अ र  र कम पये न या णव लाख न या णव हजार पाचश ेअडोतीस फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .98,21,838/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .98,21,838/- पे ा 32.04% कमी हणजेच 

र. .66,74,921 /- +रॉय ट  चाजस र. . 23,347/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,77,700/- = एकुण 

र. .68,75,968 /- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

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 य ेकं ाट कालावधीम य ेझालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

----------- 
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ठराव मांक-११३९७      वषय मांक- ४७ 

दनांक- १६/०२/२०२२      वभाग- थाप य इ मु यालय 

सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/इ-मु य/६७/२०२२, द.१६/०२/२०२२. 

मा.महापािलक आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .103/01/2021-22 अ वय े भाग .५ मधील 

सखुबाई गबाजी गवळ     उ ान येथे बहुमजली वाहन तळ उभारण े कामी M/s. SIDDHANATH 

CORPORATION िन.र. .7,87,63,890/- (अ र  र कम पये सात कोट  स याऐंशी लाख ेस  हजार 

आठश ेन वद फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .7,83,62,140/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .7,83,62,140/- पे ा 
7.00%कमी दरान े िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2021-22 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा 
वकृत यो य दरापे ा 10.13% ने कमी येत अस यान े ा  िन वदा मंजूर दरान े हणजेच 

र. .7,28,76,790 /- +रॉय ट  चाजस र. .1,38,621/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .4,01,750/- = 

एकुण र. .7,34,17,161 /- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू

असलसे, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य े कं ाट 

कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे.  

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

ठराव मांक-११३९८      वषय मांक- ४८ 

दनांक- १६/०२/२०२२      वभाग- म यवत  भांडार 

सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  मसाभा/ं०५/का व/१३२/२०२२, द.१४/०२/२०२२. 

मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 

भारतीय साथ रोग अिधिनयम१८९७ आप ी यव थापन कायदा२००५,  महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम६३(६) व कलम६७(३) नुसारCovid-19 या वषाणूचा ादुभाव ल ता घेता, 
अ याव यक बाब हणून को वड - १९ जैव वै क य कचरा गोळा करण ेआ ण याची शा ो  प तीने 
व हेवाट लाव या या खचा बाबत मे.पा कोइन हायर मटल सो यूशन ा.िल., यांनी दले या 
तावास अिधन राहुन ित कलो र. . ८७/- वाहतूक व िनमूलन खचास हत को ह ड-  १९ कचरा 

िनमूलन साठ  माहे नो हबर २०२१ ते जानेवार  २०२२  या कालावधी म य ेजमा केलेला को वड - १९ जैव 

वै क य कचरा एकूण २४१२०.५३ Kg कर ता येणा-या  र. .२०,९८,४८६/-चे खचास 

महानगरपािलका  अिधिनयमकलम७३(क) नुसार काय र मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक-११३९९      वषय माकं- ४९ 

दनांक- १६/०२/२०२२      वभाग- म यवत  भांडार 

सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.महापािलका.आयु  यांचे प  .मसाभा/ं५/का व/१३४/२०२२, द.१४/०२/२०२२. 

मा.महापािलका.आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या  यशवंतराव च हाण मृती णालया या इमारतीमधील कॉर डॉर, अंतगत व बाहय 

प रसराची ( र ते व पाक गसह गाडन ) तसेच णालयातील ड ट व ेनेज लाईनची दैनं दन 

साफसफाई व व छता  हे काम करणेकामी तसेच णालय सेवेत अडथळा येवू नये हणून 

मे.बी. ह .जी.इं डया िल. यानंा दनांक ०१/१०/२०२१ पासून  दनांक ०६/०२/२०२२   या कालावधीकर ता 
मुदतवाढ देणेकामी व कमान वेतन कायदयानुसार यांचे समवेत पुव         झाले या करारना यास 

अिधन राहून ित महा र. .४४,८२,५३८/- माण ेयेणा-या  र. .१,८८,९०,६९६/-अिधक सुधार त वशेष 

भ यानसुार येणा-या य   खचास तसेच पुव चे मा. थायी सिमती ा  मा यते पे ा सुधार त वशेष 

भ या नुसार वाढले या  र. . १,९०,८२२/-अस ेएकूण र. . १,९०,८१,५१८/- चे  खचास काय र मा यता 
दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४००      वषय मांक- ५० 

दनांक- १६/०२/२०२२      वभाग म यवत  भांडार 

सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.अित.आयु  (१) यांचे प  .मसाभा/ं५/का व/१३१/२०२२, द.१४/०२/२०२२. 

मा.अित.आयु  (१)यांनी िशफारस केले माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ाम य ेकोरोना वषाण ुसंसगाचा धोका  िनमाण झाला असून, 

सदर आजाराचा ादुभव रोखण े तसेच कोरोना आजारास अटकाव करणेकामी मनपामाफत न वन 

थेरगाव  व नवीन आकुड  णालयात कोरोना वॉड थापन कर यात आले या 
णालयातील  हाऊस कपींगचे काम मे.बी. ह .जी. इं डया िल., यांचे समवेत पुव  झाले या 

करारना यातील अट  व शत स अिधन राहून व कमान वेतन दरानुसार नवीन थेरगाव 

णालयाकर ता द.२६/०८/२०२१ ते द.३०/११/२०२१ या कालावधीकर ता येणा-या र. .३४,४९,९१७/- 

व  नवीन आकुड  णालयाकर ता द.२६/०८/२०२१ ते द.१५/१२/२०२१ या कालावधी कर ता येणा-
या  र. .३१,७७,८८०/- माण े येणा-या खचास काय र मा यता व सदरचा खच वैदयक य 

वभागाकड ल वाय.सी.एम. णालय व अ य णालयाचे साफसफाई या लेखािशषामधून करणेस 

मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक-११४०१      वषय मांक- ५१ 

दनांक- १६/०२/२०२२      वभाग-पयावरण 
सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.महापािलका.आयु  यांचे प  .पअक/१/का व/४३/२०२२, द.१४/०२/२०२२. 

मा.महापािलका.आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या पयावरण वभागाकड ल िन.नो. .03/04/2021-2022 अ वय े िचखली येिथल 

मैलाशु द करण क ाची चालन,देखभाल व दु तीची काम ेकरणे (ट पा १ व २) कामी सदर कामासाठ  

सवात कमी दराची िन वदा ठेकेदार  मे.ए सेल इं जिनअस िन.र. . 6,20,28,040/- (अ र  र कम सहा 
कोट  वीस लाख अठठावीस हजार चाळ स पये फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .6,20,28,040/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदारा कडून र. .6,20,28,040/- पे ा 22.21% कमी हणजेच र. .482516,12 /- +रॉय ट  चाजस 

र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. . 0/- = एकुण र. .48251612 /- पयत काम क न घेणेस आ ण 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े 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 य ेकं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत 

आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४०२      वषय मांक- ५२ 

दनांक- १६/०२/२०२२      वभाग- जलिन:सारण मु य 

सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.अित.आयु   यांचे प  .जिन/२/का व/९६/२०२२, द.१५/०२/२०२२. 

मा.अित.आयु   यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/27/2021-22 अ वय ेइ ेञीय कायालया 
अंतगत भाग .4 दघी मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदार  प तीन ेदेखभाल व दु ती 
करण.े कामी मे.क पल क शन िन.र. . 59,99,050/- (अ र  र कम पये एकोणसाठ लाख 

न या नव हजार प नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,99,050/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,99,050/- 

पे ा33.99% कमी हणजेच र. .39,59,973 /- +रॉय ट  चाजस र. .66,631/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .0/- = एकुण र. .40,26,604 /- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 

िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 
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लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य े कं ाट 

कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक-११४०३      वषय मांक- ५३ 

दनांक- १६/०२/२०२२      वभाग- थाप य इ मु य 

सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/इ-मु य/६३/२०२२, द.१४/०२/२०२२. 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .96/7/2021-22 अ वय े भाग .५ मधील 

भोसर  आळंद  र ता व दघी रोडचे फुटपाथ करणे व फुटपाथची सुधारणा करण.े कामी DEV 

CONSTRUCTION िन.र. .49,99,900/- (अ र  र कम पये एकोणप नास लाख न या णव हजार 

नऊश े फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .49,67,950/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .49,67,950/- पे ा 
39.99%कमी हणजेच र. .29,81,267 /- +रॉय ट  चाजस र. .79,845/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .31,950/- = एकुण र. .30,93,062 /- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 

िन वदा अट माण े 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 य े कं ाट 

कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 

ठराव मांक-११४०४      वषय मांक- ५४ 

दनांक- १६/०२/२०२२      वभाग- थाप य इ मु य 

सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/इ-मु य/६२/२०२२, द.१४/०२/२०२२. 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .96/6/2021-22 अ वय े भाग .५ मधील इ याद  

ठकाणी थाप य वषयक काम े करण.ेकामी DEV CONSTRUCTION िन.र. .29,99,752/- (अ र  

र कम पये एकोणतीस लाख न या णव हजार सातश ेबाव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,67,802/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम 
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उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,67,802/- पे ा39.99%कमी हणजेच र. .17,80,978/- +रॉय ट  चाजस 

र. .33,067/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .31,950/- = एकुण र. .18,45,995/- पयत काम क न 

घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े 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 य े कं ाट कालावधीम य े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक-११४०५      वषय मांक- ५५ 

दनांक- १६/०२/२०२२      वभाग- थाप य इ मु य 

सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/इ-मु य/६१/२०२२, द.१४/०२/२०२२. 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .96/2/2021-22 अ वय े भाग .५ मधील पोटे चाळ, 

ांती सुय नगर,रा  ेम नगर, िशव योत कॉलनी, नवर  कॉलनी व इ याद  ठकाणी  पे हंग लॉक 

बस वण ेव सुधारणा करण.े कामी DEV CONSTRUCTION िन.र. .39,97,706/-(अ र  र कम पये 
एकोणचाळ स लाख स या णव हजार सातश ेसहा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .39,65,756/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .39,65,756/- पे ा 39.99%कमी हणजेच र. .23,79,850/- +रॉय ट  चाजस 

र. .36,134/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .31,950/- = एकुण र. .24,47,934/- पयत काम क न 

घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े 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 य े कं ाट कालावधीम य े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक-११४०६      वषय मांक- ५६ 

दनांक- १६/०२/२०२२      वभाग- थाप य इ मु य 

सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/इ-मु य/६०/२०२२, द.१४/०२/२०२२. 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .96/1/2021-22अ वय े भाग .५ मधील इ याद  

ठकाणी हॉटिम स प दतीन े र यांचे डांबर करण करण.े कामी DEV CONSTRUCTION 
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िन.र. .49,99,935/- (अ र  र कम पये एकोणप नास लाख न या णव हजार नऊश ेप तीस फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .49,26,835/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .49,26,835/- पे ा 40.99%कमी हणजेच र. . 

29,07,325 /- +रॉय ट  चाजस र. .18,808/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. . 73,100/- = एकुण 

र. .29,99,233 /- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

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 य ेकं ाट कालावधीम य ेझालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४०७      वषय मांक- ५७ 

दनांक- १६/०२/२०२२      वभाग- व ुत 
सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.महापािलका.आयु  यांचे प  . व/मुका/का व/६/५१३/२०२२, द.११/०२/२०२२. 

मा.महापािलका.आयु   यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ात येणा-या व वध इमारती,मोक या जागा येथे 

सोलर यं णा/ई ह  चा जग टेशन उभारणी कर ता स लागार िनयु  करणेकामी  कोटेशन नोट स 

.Elect/HO/4/2021-22 दनांक01/02/2022 माग वणेत आलेली आहे.सदर कोटेशन नोट स 

मुदतीम य ेएकूण 5 स लागारांनी कोटेशन सादर केल ेआहेत. ा  कोटेशन धारकांनी सादर केले या 
कागदप ांची छाननी क न पा  त ा तयार केला आहे. याम य ेमनपाचे Empanel वर ल स लागार म.े 

रेझो य़ुश स र युएबल एनज  क स टंसी  अ ड स हसेस यांचेकड ल कोटेशन नुसार लघु म दर 

ा  झाल ेआहेत.  याम य ेउजा मं ालयाचे/शासनाचे व वध धोरणांचा क प उभारणी करणेकामी 
वापर क न िन वदा/PPP/RFP पुव कामाकर ता एकुण क पाचे अंदाजप क य रकमे या 0.85 %व 

िन वदा/PPP/RFP प ात कामाकर ता क पाचे एकुण खचाचे  रकमे या 0.33% इतके दर ा  झालेल े

आहेत.सबब सदर कामाकर ता मे. रेझो य़ुश स र युएबल एनज  क स टंसी  अ ड स हसेस 

यांची  उजा मं ालयाचे/शासनाचे व वध धोरणांचा क प उभारणी करणेकामी वापर क न 

िन वदा/PPP/RFP पुव कामाकर ता एकुण क पाचे अंदाजप क य रकमे या 0.85 %व 

िन वदा/PPP/RFP प ात कामाकर ता क पाचे एकुण खचाचे  रकमे या 0.33%इतके दरान े क प 

स लागार हणुन िनयु   करणेकर ता व याबाबतची फ  अदायगी कर ता मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक-११४०८      वषय मांक- ५८ 

दनांक- १६/०२/२०२२      वभाग- थाप य इ मु य 

सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.अित आयु (१) यांचे प  . था/िन/इ-मु य/६८/२०२२, द.१६/०२/२०२२. 

मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .102/02/2021-22 अ वय े भाग .५ मधील बनाचा 
ओढा वकिसत करण े व सुधारणा करण.े   कामी M/s. SIDDHANATH CORPORATION 

िन.र. .4,10,62,466/- (अ र  र कम पये चार कोट  दहा लाख बास  हजार चारश ेसहास  फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .4,09,32,416/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4,09,32,416/- पे ा 15.51%कमी हणजेच 

र. .3,45,83,798 /- +रॉय ट  चाजस र. .4,50,087/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,30,050/- = 

एकुण र. .3,51,63,935 /- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण े 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 य े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 दे यात येत आहे. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

----------- 
 

ठराव मांक-११४०९      वषय मांक- ५९ 

दनांक- १६/०२/२०२२      वभाग पयावरण 
सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.महापािलका.आयु  यांचे प  .पअक/१/का व/३३/२०२२, द.०८/०२/२०२२. 

मा.महापािलका.आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या पयावरण वभागाकड ल िन.नो. .05/01/2021-2022 अ वय े पंपर  िचंचवड मनपा ह त 

घनकचरा यव थापनासाठ  चार ठकाणी ा सफर टेशन उभारण े अंतगत आव यक मिशनर  व 

वदयुत वषयक काम ेकरण ेकामी मे.हायवा इं डया ा.िल. िन.र. .18,65,15,902/- (अ र  र कम 

अठरा कोट  पास  लाख पंधरा हजार नऊश े दोन फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .18,65,15,902/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. . 18,65,15,902/- पे ा 04.25% कमी हणजेच र. .17,85,88,976 /- +रॉय ट  

चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .17,85,88,976 /- पयत काम क न 

घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े 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 
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केले या बेिसक दराम य े कं ाट कालावधीम य े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४१०      वषय मांक- ६० 

दनांक- १६/०२/२०२२      वभाग- पयावरण 
सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.महापािलका.आयु  यांचे प  .पअक/१/का व/४४/२०२२, द.१४/०२/२०२२. 

मा.महापािलका.आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या पयावरण वभागाकड ल िन.नो. .02/01/2021-2022 अ वय े पंपर  िचंचवड मनपासाठ  

हॉटेल वे ट/ फूड वे ट / ओ या कच-यापासून बायोगॅस या क प त वार उभारण े कामी 
मे.अवनी-ड एम ीन एनज  ा. िल. िन.र. .16,00,00,000/- (अ र  र कम सोळा कोट   फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .16,00,00,000/- वर लमसम िन वदा दर माग वणेत 

आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .16,00,00,000/- पे ा 24.625% कमी 
हणजेच लमसम र. .12,06,00,000 /- +रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .12,06,00,000 /- तसेच चालन देखभाल दु ती (O&M) पुढ ल 15  वषा कर ता टं पंग फ  

801/- ित दन ित टन दरानुसार य  येणा या खचा पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 

व िन वदेतील िन वदा अट माण े 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 य े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक 

राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

----------- 
 

ठराव मांक-११४११      वषय मांक- ६१ 

दनांक- १६/०२/२०२२      वभाग- थाप य इ मु य 

सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/इ-मु य/६९/२०२२, द.१६/०२/२०२२. 

मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .86/2/2021-22 अ वय े भाग .३ मोशी येथील गट 

.646 पै.(जुना649 पै.) येथील मु लम दफनभूमी वकसीत करणे कामी DEV CONSTRUCTION 

िन.र. .4,49,99,707/- (अ र  र कम पये चार कोट  एकोणप नास लाख न या णव हजार सातश े
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सात फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .4,48,89,357/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. . 4,48,89,357/- 

पे ा32.07%कमी हणजेच र. .3,04,93,340 /- +रॉय ट  चाजस र. .52,82,591/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .1,10,350/- = एकुण र. .3,58,86,281/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणसे तसेच िन वदा अट ंनुसार 

भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम य े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक 

राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४१२      वषय मांक- ६२ 

दनांक- १६/०२/२०२२      वभाग- थाप य फ मु य 

सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/फ-मु य/८७/२०२२, द.१६/०२/२०२२. 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .105/02/2021-2022 अ वय े भाग .12 तळवडे येथील 

योतीबानगर प रसरातील जुन ेअ ती वातील र याचे खड मु मीकरण व डांबर करण करण ेकामी 
मे.साई भा क शन िन.र. .4999008/- (अ र  र कम पये एकोणप नास लाख न या नव 

हजार आठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .4930658/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4930658/- पे ा 
37.00%कमी हणजेच र. . 3106315 /- +रॉय ट  चाजस र. .39500/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. . 

68350/- = एकुण र. . 3214165 /- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण े 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 य े कं ाट 

कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४१३      वषय मांक- ६३ 

दनांक- १६/०२/२०२२      वभाग- थाप य फ मु य 

सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/फ-मु य/८६/२०२२, द.१६/०२/२०२२. 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 
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मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .105/01/2021-2022 अ वय े भाग .१२ पीनगर 

ीराम कॉलनी प रसरातील अंतगत र ते डांबर करण करण े कामी मे.साई भा क शन 

िन.र. .4997631/- (अ र  र कम पये एकोणप नास लाख स या नव हजार सहाश ेएकतीस फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .4929281/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र.  4929281/- पे ा 36.01%कमी हणजेच र. . 

3154247 /- +रॉय ट  चाजस र. .58096/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68350/- = एकुण र. . 

3280693 /- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े 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 य ेकं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 

करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 
 

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

 
ठराव मांक-११४१४      वषय मांक- ६४ 

दनांक- १६/०२/२०२२      वभाग- मा हती व जनसंपक 

सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.अित.आयु  यांचे प  .माजस/ं१/का व/७९/२०२२, द.१६/०२/२०२२. 

मा.अित.आयु   यांनी िशफारस केल े माण.े 

मा. महापौर यां या अ य तेखाली स माननीय पदािधकार , सवप ीय गटनेते, व वध 

संघटनेचे ितिनधी यां या समवेत झाले या बैठक नुसार - छ पती िशवाजी महाराज वचार बोधन 

पव २०२२ िनिम  आचाय अ  े रंगमं दर, संत तुकाराम नगर येथे ऑनलाईन 

प तीन े  महानगरपािलके या या यान, प रसंवाद, शा हर , महाना य अस े व वध वचार 

बोधना मक काय म घे यात येणार आहे. याक रता थेट प तीन े अंदाजे र. .१२,००,००० (अ र  

र. .बारा लाख फ ) इतका खच येणार आहे. यास मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक-११४१५      वषय मांक- ६५ 

दनांक- १६/०२/२०२२      वभाग- थाप य उ ान 
सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था.उ/का व/५७/२०२२, द.१५/०२/२०२२. 

मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपाचे थाप य उ ान सन २०२१-२२ साठ  दादा दाद  उ ान ािधकरण येथे जे  

नाग रकांसाठ  वरंगुळा व योग क  उभारण ेया कामासाठ  महारा  शासना या मा.आमदार थािनक 
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वकास िनधी मधील महानगरपािलका े ात मुलभूत सोयी सु वधा वकासासाठ  वशेष तरतूद या 
लेखाशीषाखाली कामाचा समावेश करणेत आलेला असून महारा  शासन नगर वकास वभाग शासन 

िनणय .पूरक -२०२१/ . .६७(०३) न व.१६ मं ालय,मुंबई-४०००३२ द.२ जून २०२१  अ वय ेसदर 

काम करणेसाठ   र. . २,००,००,०००/- इतक  मा यता िमळालेली आहे. सदर कामासाठ  आराखडे तयार 

क न मंजूर  घेण,ेबांधकाम परवानगी घेणे,अंदाजप क तयार करणे इ.िन वदा पूव काम ेव िन वदा 
प ात करा या लागणा-या कामासाठ  थाप य उ ान वभागामाफत वा तु वशारद यांची दरप क 

द.१४/०१/२०२२ ते द.२०/०१/२०२२ या कालावधीत माग व यात आली आहेत.तुलना मक 

त या माण ेमे.िनयोजन क स टंट यांचा सदर कामासाठ  १.९५% इतका लघु मदर ा  झालेला 
आहे. सदर कामाचे आराखडे व अंदाजप क बन वण ेइ.काम ेमे.िनयोजन क स टंट यांनी मा य केलेल े

दरानुसार सदर कामासाठ  १.९५ % दरान ेफ  अदा कर यासाठ चा वषयास मा यता दे यात येत आहे. 
 

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

 
ठराव मांक-११४१६      वषय मांक- ६६ 

दनांक- १६/०२/२०२२      वभाग- थाप य उ ान 
सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था.उ/का व/५६/२०२२, द.१५/०२/२०२२. 

मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या िनगड  अ भागातील संत तुकाराम कॉ पले स म य े पंपर  िचंचवड मनपाचे 

संगीत  अॅकडमी कायरत आहे.सदर ठकाणी व ा याना संिगत वषयक िश ण दले जाते. तुत 

ठकाणी टेज बांधण,ेकला अॅकडमीसाठ  टुड ओ िनमाण करण े यासंदभातील डझाईन लािनंग 

करणे, थाप य व व ुत वषयक काम े करणेबाबतचे िनयोजन केलेल े आहे.सदर िनयोजना या 
अनुषंगान े त  स लागार यां या मागदशनाखाली मानांकनानुसार व वध सुधारणा वषयक कामे 
करणेसाठ   त  स लागार यांची नेमणूक करण े आव यक आहे.सदर कामासाठ  

M/s.3.S.Creations(Mr.Bhai Dole)यांनी वकृत िन वदा र कमे या २.००% दराचे कोटेशन सादर 

केल े आहे.M/s.3.S.Creations(Mr.Bhai Dole) यांना या े ात ३५ वषापे ा जा त अनुभव 

आहे.स थतीत मनपाम य े अशा कारचे स लागार वषयक काम े करणेसाठ  एकूण वकृत 

िन वदा रकमे या २.००% ट के एवढा दर अनु ेय आहे. उपरो  नमूद केले या व वध कामांसाठ  

िन वदा पूव व िन वदा प ात करावयाची कामांसाठ  वकृत िन वदा र कमे या २.००% एवढा दरान े

M/s.3.S.Creations(Mr.Bhai Dole)यांची स लागार हणून नेमणूक करणेचा तावास मा यता 
दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक-११४१७      वषय मांक- ६७ 

दनांक- १६/०२/२०२२       

सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.संतोष कांबळे 

संदभ-मा.अिभषेक बारणे व  मा.संतोष कांबळे यांचा ताव 

  रा यसभेचे माजी सद य, बजाज समूहाचे माजी अ य  'प भूषण' राहुल बजाज यांचे  

दनांक. १२/०२/२०२२ रोजी दु ःखद िनधन झालेले आहे. शहरा या औ योिगक 
जडणघडण म ये यांचा मोलाचा वाटा अस याने यां या मरणाथ आकुड  येथील चौकात 
मारक उभारणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४१८      वषय मांक- ६८ 

दनांक- १६/०२/२०२२       

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

संदभ-मा.कांबळे अंबरनाथ व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव. 
ी. कंुडलीक आबाजी जाधव माजी मु याधापक राहणार ल मी नगर जुनी सांगवी पुण-े२७ 

यांनी ‘चला लेझीम खेळुया’, हे डा कारातील पु तक िलह ल ेआहे. हे पु तक िश ण वभागातील 

मुला-मुली या शार र क व मानसीक वकासासाठ  अ यंत उपयु  होईल तसेच हे पु तक सो या सुलभ 

भाषेत िलहल ेअस यान ेलेझीम िशकावणा-या िश कांना व लेझीम िशकणा-या व ा याना चांगल े

मागदशन ठरेल. ाथिमक व मा यिमक व ालया या िश क व व ा यासाठ  सदरचे पु तक उपयु  

अस यान ेतसेच मनपा या वाचनालयात नागर कांना उपल ध होण ेकामी सदरचे पु तका या ५००० 

ती खरेद  कर यास मा यता दे यात येत आहे. 
 

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

 
ठराव मांक-११४१९      वषय मांक- ६९ 

दनांक- १६/०२/२०२२       

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

संदभ-मा.कांबळे अंबरनाथ व मा.भोईर सुरेश याचंा ताव. 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन नो .Civil /HO/७३/०४/२०१९-२० अ वय े भाग 

मांक 21 पंपर  येथील आर ण मांक 162 वकिसत करणेकामी (खेळाचे मैदान) बी.पी. सांगळे 

क शन ा.िल. र. पये 2,49,83,001/- (अ र  र. . दोन कोट  एकोणप नास लाख याऐंशी हजार 

एक फ  ) मधून रॉय ट  व मटे रयल टे टंग चाजस वगळून र कम पये 2,40,80,832/- वर िन वदा 
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दर माग व यात आले आहेत यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र कम पये 2,40,80,832/- 

पे ा 16.61% कमी हणजेच र कम पये 2,00,81,006/- + रॉय ट  चाजस 6,31,449/- + मटे रयल 

टे टंग चाजस र कम पये 2,70,720/- एकूण 2,09,83,175/- पयत काम क न घे यास आ ण 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणे तसेच िन वदा 
अट नुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 

दराम य े कं ाट कालावधीम य े झालेली वाढ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अधीन राहून याचेबरोबर करारनामा क न घे यास मा यता दे यात 

आली होती. तथा प रॉय ट  व इतर रकमेत .17,62,334/-इतक  वाढ झा यान े सदरचे काम 

.2,27,45,508/-रकमेपयत होत आहे. तर  सदर या वाढ व खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४२०      वषय मांक- ७० 

दनांक- १६/०२/२०२२       

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

संदभ-मा.कांबळे अंबरनाथ व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वितन,े पुणे ज हा हॉलीबॉल असोिशएशन यांचे 

मा यतेने महापौर चषक ज हा तर हॉलीबॉल पधा सन २०२१-२२ आयो जत करणेस व 
याकामी येणा-या य  खचास तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वितने, पुणे ज हा 

अथेलेट स असोिशएशन यांचे मा यतेने महापौर चषक ज हा तर मॅरेथॉन पधा सन २०२१-
२२ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक-११४२१      वषय मांक- ७१ 

दनांक- १६/०२/२०२२       

सुचक- मा.यादव िमनल          अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 

संदभ-मा.यादव िमनल व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या भाग मांक. १४ स ह.नं. १४७ लॉट नं. ५२२२ ह म य े

खंडोबा माळ जवळ ऐ या  क फट शेजार  महापािलके या ता यात मोकळ  जागा आहे. या जागेम ये 
आजूबाजू या प रसरातील यावसाियक वाहन े पा कग क न अित मण करत आहे. या ठकाणी 
कोणताह  क प नाह  हणून सदरची मोकळ  जागा ी. करण भोसल ेरा य तर य केटप टू यांना 
या भागातील लहान मुलांना व युवकांना मोफत केट िश णासाठ  ११ म हन े क रता अथवा 

महापािलकेचा कोणताह  क प होईपयत मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक-११४२२      वषय मांक- ७२ 

दनांक- १६/०२/२०२२       

सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई          अनुमोदक- मा.पालांडे सुजाता 
संदभ-मा.फुग ेिभमाबाई  व मा.पालांडे सुजाता यांचा ताव. 

थेरगाव येथील पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे दलीप वगसरकर अकॅडमी या पॅ हेिलअनचे 

काम मे.एस.एस. साठे, ढोरेनगर, सांगवी यां या माफत सु  आहे. यांची स व तर माह ती खालील 

माण ेआहे 

१) िन वदा नोट स  ४७/१ १८-१९,  

२) कामाचा आदेश  था/िन/ड-मु य/७७/२०१९ द. ३१/०१/२०१९ 

३) िन वदा र कम ३,८४,०३,३९२/- 

४) िन वदा दर   २% कमी 
५) थायी सिमती ठराव  ४१२५ द. २२/१/२०१९ 
 स या या इमारतीचे काम जवळपास पुण झाल ेआहे. या इमारती या कामात िसिसट ह , उ ाहक, 

ट लाईट व कचन हेट ंलेशन ा वदयुत वषयक कामाचा समावेश नस यान े ह काम ेकर यात 

आलेली नाह त. पंरतु ती इमारत कायम व पी वापरात आणणे कर ता सावजिनक सुर े या ीन े

वर ल काम ेतातड ने करणे आव यक असुन ा कामाकर ता अंदाजे र कम  ७७,०२,६४०/- इतका 
खच आपे ीत आहे. सदरची काम े वदयुत वभागाशी संबिधत असुन, म.ेएस.एस. साठे, ढोरेनगर, 

सांगवी ां या कडुन पुव वकृत दराने (अंदाजप क य दरापे ा २% कमी) वदयुत वषयक काम 

कर यास व र कम . ७५,४८,५८७/- + ९,०५,८३०/- (जी.एस.ट .) असा एकुण ८४,५४,४१८/- खचास  

मा यता दे यात येत आहे. 
                        सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक-११४२३      वषय मांक- ७३ 

दनांक- १६/०२/२०२२       

सुचक- मा.भोईर सुरेश           अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.भोईर सुरेश व  मा.फुग ेिभमाबाई यांचा ताव. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे मालक चे िनगड  जकात ना या मधील १० X ३० (एकुण 

३०० चौ.फुट) मोकळ  जागा ी. संभाजी बळवंत काळभोर रा.िनगड  यांना द. ३१/५/२०१७ अखेर 

भा यान े देणेत आलेली आहे. सदर जागेची मुदत द. ३१/५/२०१७ रोजी संपु ात आलेल ेआहे. तर  

सदरची मोकळ  जागा नगररचना वभागा या िन त दरानुसार द. १/६/२०१७ ते द. ३१/१/२०२२ ( १ 

ए ल २०२० ते ३१ माच २०२१ लॉकडाउन काळ वगळता) पयतचे भाडे वसूल क न व द. १/२/२०२२ 

पासून ३६ म हन ेकालावधीसाठ  करारनामा क न दे यास मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक-११४२४      वषय मांक- ७४ 

दनांक- १६/०२/२०२२       

सुचक-मा.फुग ेिभमाबाई           अनुमोदक- मा.पालांडे सुजाता 
संदभ- मा.फुग ेिभमाबाई  व  मा.पालांडे सुजाता यांचा ताव.  

पंपर  िचंचवड महापािलका औ ोिगक नगर त भोसर , दघी, बोपखेल, गणेशनगर, 

मोशी,च-होली या ठकाणी अंदाजे ५००० माजी सैिनक व यांची कुटंु बये वा त य कर त 
आहेत. माजी सैिनकां या वीरमाता, वीरप ी, पे शनर व यां या प रवारासाठ  िमळणा या 
क याणकार  योजना राबवणेसाठ  व यां या अड -अडचणी सोडवणेसाठ  तेथील माजी 
सैिनकांनी माजी सैिनक वकास संघ, दघी ह  संघटना थापन केली आहे. यां या 
कायालया या मा यमातून कामाची या ी खूप मोठ  आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने 
दघी येथे बहुउददेशीय इमारत वकिसत क न सदर इमारतीस श हद कनल संतोष महाड क 
भवन असे नाव देऊन महापािलकेने आप या शुर वरांचा स मान केलेला आहे. या ठकाणी 
सैिनकां या व वध क याणकार  योजना मदत क  चालू करणे आव यक आहे. सैिनक 
क याण उप म पंपर  िचंचवड मनपाने संयु  व माने राब व यास शहरातील सैिनकां या 
सम या सुटतील आ ण या उप मामुळे मनपाचे नाव लौ ककात भर पडेल. पंपर  िचंचवड 
मनपा व माजी सैिनक संघ यांचे संयु  व माने श हद कनल संतोष महाड क भवन या 
बहुउ ेिशय इमारतीम ये खालील उप म राब वणेबाबत िनयोजन आहे. रा य सैिनक क याण 
वभागाकडून उपल ध समय असले या सव सवलती संघा या मा यमातून यो य मागदशन 
करत िमळवून दे याचा य  केला जातो. सदरचा तु य उप म संयु  व माने राब व याने 
मनपा या नावलौ ककात भर पडणार आहे. तसचे माजी सैिनक यांचे देशासाठ  खूप मोलाचे 
योगदान आहे. तसेच सदरचे सैिनक क याण उप म राब व यासाठ  माजी सैिनक संघ यांना 
श हद कनल संतोष महा डक भवन या बहुउददेिशय इमारतमधील २ मजला व ३ मजला 
वापरणेकर ता दे यास तसेच सदरचा उप म MOU क न संयु  व माने पाच वष 
कालावधीक रता राब व यात मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४२५      वषय मांक- ७५ 

दनांक- १६/०२/२०२२       

सुचक- मा.धर सुल णा           अनुमोदक- मा.कांबळे संतोष. 
संदभ- मा.धर सुल णा व मा.कांबळे संतोष.यांचा ताव.  

मे. एस. ड  ए. अ कटे टस ्  अ ड लँड केप आ कटे टस ्, पुण े फमने मनपा या प.एम. 
ए. वाय क पासाठ  स लागार हणुन काम केले आहे. यांना पयावरण तसेच लँड केपींग 
कामाचा अनुभव आहे. मे. एस ड . ए. आ कटे टस ्  अ ड लँड केप आ कटे टस ्  यांना 
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मनपा या आ कटे टस ्  पॅनलवर स लागार हणुन नेमणुक या तावास मा यता  दे यात येत 

आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४२६      वषय मांक- ७६ 

दनांक- १६/०२/२०२२       

सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.पालांडे सुजाता. 
संदभ- मा.अिभषेक बारण ेव  मा.पालांडे सुजाता. यांचा ताव. 

मा. थायी सिमती सभा ठराव . १०३८२ द. ६/१०/२०२१ अ वये 'ग' े य 
कायालयांतगत येणा-या . . २३ थेरगाव पडवळ नगर व दगडु पाट ल नगर येथील बीफ 
मांस व ची दुकाने तातड ची गरज ल ात घेता पंपर  इं दरा गांधी उ डाणपुलाखालील र  
असणा-या गा यांम ये थलांत रत करणेबाबत व गा यांचा ताबा देणे बाबत या वषयास 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७९ (अ) मधील तरतुद नुसार मा यता देणेत 
आली आहे. या ऐवजी “सदर बीफ माकटचे गाळे ५ वष कालावधीक रता मािसक 
भाडेत वावर देणेत यावेत” या माणे दु ती कर यास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४२७      वषय मांक- ७७ 

दनांक- १६/०२/२०२२       

सुचक- मा.पालांडे सुजाता.     अनुमोदक मा.अिभषेक बारण.े 
संदभ- मा.पालांडे सुजाता व मा.अिभषेक बारणे. यांचा ताव. 

संत तुकाराम नेह नगर येथील संत रो हदास मं दर व या प रसरातील सां कृितक हॉल याची 
देखभाल तसेच मं दराची देखभाल करणेकामी संत रो हदास सां कृितक हॉल  संत रो हदास वचारमंच 

पं िचं यांना दे याची मगाणी अस याणे  अनेक वषापासून ह  सं था देखभाल कर याचे काम कर त 

आहे. तसेच ंथालय, वधू-वर सूचक मंडळ अनेक आरो य िश बरे भर वली जातात. तर  अनेक 

उप मासाठ  ह  जागा या सं थेस दे यात मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक-११४२८      वषय मांक- ७८ 

दनांक- १६/०२/२०२२       

सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई         अनुमोदक- मा.भालेकर वण 

संदभ- मा.फुग ेिभमाबाई  व  मा.भालेकर वण  यांचा ताव. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने शहर व छ व कचरामु  कर या या 
उ ेशाने वछा ह ह मोह म सु  कर यात आली आहे. या अंतगत वछा ह सव ण २०२२ 
सु  कर यात येणार आहे. याबाबत शहराम ये जनजागृती कर या या उ ाने द. १ फे ुवार  
२०२२ ते २८ फे ुवार  २०२२ दर यान व वध रेड ओ वा ह यांमाफत रेड ओ जंग स व व वध 
जनजागृतीपर काय म तसेच एक एलईड  न रथ संपूण शहराम ये फर व यात येत आहे. 
याकामी होणा-या र. . २५,००,०००/- (अ र  र. . पंचवीस लाख फ ) पयत या खचास 
मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव माकं-११४२९      वषय मांक- ७९ 

दनांक- १६/०२/२०२२       

सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई     अनुमोदक- मा. पालांडे सुजाता 
संदभ-- मा.फुग ेिभमाबाई व  मा. पालांडे सुजाता  यांचा ताव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची थायी सिमतीची सा ा हक सभा द.२३/०२/२०२२ 
ऐवजी दनाकं.२८/०२/२०२२ रोजी सायंकाळ  ५.०० वाजता घे यास मा यता दे यात येत आहे. 

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

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल.े 
------------ 

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

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११०१८. 

 
 

               
               (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका                                   
पंपर -१८, नगरसिचव वभाग 
मांक- नस/३/का व/२४७/२०२२ 
दनांक-१८/०२/२०२२ 
त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह तव. 
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( .ड ेका/३/का व/०८/२०२२ द.०१/०२/२०२२ वषय .६ चे लगत) 
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( .इ ेका/िन-६/कावी/९७/२०२२ द.०८/०२/२०२२ वषय .२८ चे लगत) 
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( .इ ेका/िन-६/कावी/९७/२०२२ द.०८/०२/२०२२ वषय .२८ चे लगत) 
 
 

 
 



56 
 

 
 

( .उ ान/२/का व/५८/२०२२ द.०८/०२/२०२२ वषय .३७ चे लगत) 
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( .इ ेका/िन-६/का व/१००/२०२२ द.१०/०२/२०२२ वषय .३८ चे लगत) 
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( .इ ेका/िन-६/का व/१००/२०२२ द.१०/०२/२०२२ वषय .३८ चे लगत) 
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 ( .इ ेका/िन-६/का व/१००/२०२२ द.१०/०२/२०२२ वषय .३८ चे लगत) 
 

 


