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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती सभा 
कायप का मांक- २६५ 

(सभावृ ांत) 
  

दनांक- ०४/०३/२०२२               वेळ –साय ं५.०० वा. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा शु वार, दनांक 

०४/०३/२०२२ रोजी साय.ं५.००वा. 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.सभा य , 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  
२. मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

३. मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
४. मा.बाप ुउफ श ु न  िसताराम काटे 

५. मा.यादव िमनल वशाल 

६. मा.भालेकर वण महादेव 

७. मा.बनसोडे राजू व नाथ 

८. मा.पाडाळे िनता वलास 
  

यािशवाय मा.राजेश पाट ल- आयु , मा.ढाकण-े अित.आयु (१), मा.वाघ- अित.आयु (२), 

मा.उ हास जगताप- नगरसिचव तथा अित र  आयु (३), मा.आशादेवी दुरगुडे – सह आयु , मा. मोद 

भोसल-े मु य लेखा र क, मा.खोत, मा.चारणाठकर, -उपायु , मा.नाळे- उपसंचालक नगररचना, 
मा.पोमण- मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.जोशी, मा.देशमुख, मा.आगळे, मा.खांडेकर- 

सहा.आयु , मा.ग टुवार, मा.देसल,े मा.वाघुंडे- कायकार  अिभयंता, मा.गोफण-े सहा यक आरो य 

वै क य अिधकार  हे अिधकार  उप थत होते.  
---------- 
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खालील माण ेसुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक:- मा.बाप ुउफ श ु न  काटे     अनुमोदक:- मा.भोईर सुरेश 

  मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडग ेयांनी आज या मा. थायी सिमती सभेचे अ य  थान वकाराव.े  

सदर सुचना सवानुमते मा य कर यात आली. 
(मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडग ेयांनी सभेचे अ य  थान वकारल.े) 

---------- 

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

घेणेत आल.े 

वषय .८) रा ीय प स पोिलओ लसीकरण मो हम द.२७ फे ुवार  २०२२ साठ  लस, सा ह य व 

मनु यबळ वाहतुक तसेच पयवे क य कामकाजासाठ  सुमो/ जप कंवा त सम वाहने 
भाडेत वावर घेणे बाबत. 

वषय .९) वाकड येथील आर ण .3/18 येथे उ ान वकिसत करण.े 

वषय .१०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे अ णाभाऊ साठे बस थानक (िनगड ) व भोसर  

बी.आर.ट  येथील बस थानकांवर इले क हेईकल चा जग टेशन उभारणेकामी ना - 

हरकत माणप  देणेबाबत. 

वषय .११) करसंकलन वभागातील कमचा-यानंा ो साहनपर ब ीस र कम अदा करणेबाबत. 

वषय १२) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 73 (ड) नुसार अवलोकनाथ ठेवावया या 
व ुत वभागाचे वकास कामांबाबत. 

वषय .१३) म.न.पा. या वतीन ेआिथक पुर कार देण ेकामी आिथक सहा य अदा करणेबाबत. 

वषय .१४) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार अवलोकनाथ ठेवावया या वकास 

कामांबाबत. 

वषय .१५) पंपर  िचंचवड शहराकर ता पवना धरणातून ट पा .४ साठ  ४८.५७६ दलघमी पाणी 
आर णापोट  िसंचन पुन थापना खचाचा चौथा ट पा देण ेबाबत. 

वषय .१६) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार अवलोकनाथ ठेवावया या वकास 

कामांबाबत. 

वषय .१७) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार अवलोकनाथ ठेवावया या वकास 

कामांबाबत. 

वषय .१८) Covid-19 मृतदेहासंबंधी कामकाजाबाबत मुदतवाढ देणेबाबत. 

वषय .१९) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार अवलोकनाथ ठेवावया या वकास 

कामांबाबत. 
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वषय .२०) मनपाचे आकुड  येथील ह.भ.प.कै.म हारराव कुटे मेमो रयल हॉ पटल येथील 

णालयातील आयसीय ुसाठ  मुदतवाढ देण ेबाबत. 

वषय .२१) म.ेजेस आयड याज ा.िल.यांचे जंबो को वड णालयामधील अितर  कामाचे बला बाबत. 

वषय .२२) म.ेजेस आयड याज ा.ली. यांना मुदतवाढ देण ेबाबत. 

वषय .२३) Covid 19 Jumbo Facilities Centre उभारणेबाबतचा िनधी िमळणेबाबत. 

वषय .२४) कोवीड १९ चे अनुषंगान ेकॉ टॅ ट े िसंगचे कामकाज केले या व ा याचे िनयु स व याचे 

मानधन अदा करणेकामी येणा-या खचास मा यता िमळणेबाबत. 

वषय .२५) इ ेञीय कायालया अंतगत भाग .5 मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदार  

प तीन ेदेखभाल व दु ती करण.े 

वषय .२६) मे. िच ा से स अँ ड स हसेस यांना मुदतवाढ देण ेबाबत. 

वषय .२७) मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल देखभाल व संर ण कामासाठ  मजुर कमचार  क 

टे पोस हत पुर वणसे येणा-या खचास मा यता िमळणेबाबत. 

वषय .२८) सन २०२१ व सन २०२२ क रता भोसर  ,संत तुकाराम नगर व पं पंग टेशनचे प र े ातील 

प रचालन करण.े 

वषय .२९) फ े ीय कायालयाचे प रसरात व वध ठकाणी हा व ऑपरेशन करण े क रता मजूर 

पुर वण.े 

वषय .३०) सन २०२१ व सन २०२२ क रता मोशी डूडूळगाव पा या या टाक या प र े ातील प रचालन 

करण.े 

वषय .३१) सन २०२१ व सन २०२२ क रता भोसर  पं पंग,भोसर  गावठाण व आ मशाळा - शांतीनगर 

पा या या टाक चे व पं पंग टेशनचे प र े ातील प रचालन करण.े 

वषय .३२) भाग .४ दघी व बोपखेल म य ेआव यकतेनुसार ड .आय.पाईप लाईन व एच.ड .पी.पाईप 

लाईन ची ठक ठकाणी दु ती करण.े 

वषय .३३) भाग .३ मोशी व डूडूळगाव म य े आव यकतेनुसार ड .आय .पाईप लाईन व 

एच.ड .पी.पाईप लाईन ची ठक ठकाणी दु ती करण.े 

वषय .३४) मनपाचे यशवंतराव च हाण गुलाबपु प उ ानाम य ेलागवड साठ  गुलाबाची/शोिभवंत रोपे 
व लॉन पुर वणेबाबत. 

वषय .३५) इ उप वभाग अंतगत ठक ठकाणी आव यकतेनुसार ड .आय.पाईप लाईन टाकण.े 

वषय .३६) भाग . ८ मधील एम. आय.ड .सी. मधील जे लॉक मधील र ते अ ययावत प तीने 
करण.े 
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वषय .३७) भाग .२१ पंपर  मधील पॉवर हाऊस ते पंपळे सौदागर पुलापयतचा र याचे 

काँ ट करण करण.े 

वषय .३८) भाग . ८ येथील इं ायणी चौक लगतचे जे लॉक मधील र ते अ ययावत प तीन ेकरण.े 

वषय .३९) कासारवाड  येथील मु लम दफनभूमी म य ेसुधारणा वषयक काम ेकरण.े 

वषय .४०) मनपाचे िमिलटर  ह तील टेशन हेड वाटर देहुरोड येथील तळवडे पीनगर ह म य े

तळवडे गायराण गट नं.१ ब येथे मोठ  रोप े पुर वणे व २ वष देखभाल करणेचे कामास 

मुदतवाढ िमळणेबाबत 

वषय .४१) भाग  30 कासारवाड  येथे मशानभूमी बांधण.े 

वषय .४२) क े ीय कायालय काय ेञातील म.न.पा.चे आरो य वभागाकड ल सावजिनक 

शौचालयाचे व मुता-यांची यांिञक  प तीन े (पा याचे उ चदाब फवा-या या सहा यान)े व 

मनु यबळा ारे दैनं दन साफसफाई, देखभाल व करकोळ व पाची दु ती कामाची 
मुदतवाढ देण ेबाबत. 

वषय .४३) भाग . ५ मधील इ याद  ठकाणी सेवा वा ह या टाकलेल ेचर, ख डे WBM व हॉटिम स 

प दतीन ेर याची सुधारणा करण.े 

वषय .४४) . .२८ पंपळे सौदागर येथील कापस ेलॉन जवळ ल १२.०० मी. ं द ड .पी. र याचे अ ावत 

प दतीन ेकाँ ट करण करण.े 

वषय .४५) भाग .२३ मधील पवारनगर २ व राघव वामी मठ व इतर चौकांचे सुशोिभकरण व 

थाप य वषयक काम ेकरण.े 

वषय .४६) िनगड  जय ेडस समोर FOB करण ेकामांतगत पादचार  भूयार  माग बांधण.े 

वषय .४७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह बाहेर आव यकतेनुसार टँकरन े पाणीपुरवठा 
करणेबाबत. 

वषय .४८)ठराव .११४६८ द.२८/०२/२०२२ म य ेदु ती बाबत.- मा.सुजाता पालांडे व मा.भोईर सुरेश 

यांचा ताव. 

वषय .४९) ठराव .११४६९ द.२८/०२/२०२२ म य ेदु ती बाबत.- मा.सुजाता पालांडे व मा.भोईर सुरेश 

यांचा ताव. 

वषय .५०) भाग .३० दापोड  मधील िशतळादेवी चौक स नं ६ ते रे वे लाईन कडे जाणारा र ता 
अ यावत प तीन े वकिसत करण े या कामा क रता क प स लागार (Consultant) 

नेमणेबाबत.- मा.सुजाता पालांडे व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव. 

वषय .५१)ओपन जीम सा ह य खरेद बाबत.- मा.सुजाता पालांडे व मा.भालेकर वण यांचा ताव. 
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वषय .५२) भाग  ३० दापोड  मधील िशतळादेवी चौक स नं ६ ते मु लीम दफनभूमी ते स नं १५ 

पयतचा र ता अ यावत प तीन े वकिसत करण े या कामा क रता क प स लागार 

(Consultant) नेमणेबाबत.- मा.सुजाता पालांडे व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव. 

वषय .५३) ड व ह े य कायालयाम य े वृ रोपन करण े कामी मजुर कमचार  पुर वणेबाबत.- 

मा.सुजाता पालांडे व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव. 

वषय .५४) मनपाचे र ते उ ानांम य ेलागवड साठ  मोठ ( ट ना) रोपे पुर वणेबाबत.- मा.सुजाता 
पालांडे व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव. 

वषय .५५) ता पुर या व पात मानधनावर िनयु  करणेबाबत.- मा.सुजाता पालांडे व मा.भोईर सुरेश 

यांचा ताव. 

वषय .५६) वेतनवाढ थिगत कर याबाबतची कारवाई र  करणेबाबत.- मा.बनसोडे राजू व मा.भालेकर 

वण यांचा ताव. 

वषय .५७) मे.एस.ट .मोटस यांचेकडून वाहने खरेद बाबत.- मा.सुजाता पालांडे व मा.भोईर सुरेश यांचा 
ताव. 

वषय .५८) तरतूद वग करणाबाबत.- मा.सुजाता पालांडे व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव. 

----------------- 

ठराव मांक- ११५२०              वषय मांक- ०१ 

दनांक-०४/०३/२०२२      वभाग- थाप य ड मु य 

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/ड-मु य/११९/२०२२, द.२८/०२/२०२२. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/99/01/2021-22 अ वये . .२५ 

पुनावळे माळवाड  येथील कै.िभकोबा सोपान भुजबळ ाथिमक शाळा (आर ण .४/५८) प ह या 
मज यावर हॉल बांधण े व शाळेचे व तार करण करण े कामी देव क शन िन.र. .1,01,40,852/- 

(अ र  र. .एक कोट  एक लाख चाळ स हजार आठश ेबाव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .1,01,18,352/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .1,01,18,352/- पे ा 29.99% कमी हणजेच र. .70,83,858/- +रॉय ट  चाजस 

र. .14,142/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .22,500/- = एकुण र. .71,20,500 /- 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 देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- ११५२१              वषय मांक- ०२ 

दनांक-०४/०३/२०२२      वभाग- थाप य अ मु य 

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/अ-मु य/६२/२०२२, द.२८/०२/२०२२. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .57/7/2021-22 अ वय े भाग .१५ िनगड  

ािधकरण पर सरात फुटपाथ वषयक काम े करण.े  कामी M/s Deshmukh Ramesh Annasaheb 

िन.र. .64,99,630/- (अ र  र. .चौस  लाख न या नव हजार सहाश ेतीस पये फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .64,80,024/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .64,80,024/- पे ा 33.70% कमी हणजेच र. .42,96,256/- 

+रॉय ट  चाजस र. .36,638/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .19,606/- = एकुण र. .43,52,500/- 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 देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक- ११५२२              वषय मांक- ०३ 

दनांक-०४/०३/२०२२      वभाग- आरो य मु य 

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.पाडाळे िनता 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  .आमकुा/२/का व/६६/२०२२, द.१७/०२/२०२२. 

मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस वचारात घेवून. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य मु य कायालया माफत व छ भारत अिभयान व 

ला टक बंद या अनुषंगान े सवसामा य नाग रकांम य े जनजागृती कर यासाठ  २०००० कापड  
पशवी(मांजरपाट)  िशवून िमळणेकामी म हला आिथक वकास महामंडळ,  ज हा कायालय,पुण े यांना 
यांचेअिधप याखाली असणा-या एस.एच.जी सं थांची नावे यांची उलाढाल तसेच कामाची गुणव ा 

चांगली असलेली नाव े कळ व याबाबत  वचारणा करणेत आली होती. यांनी कळ वले माण े कापड  
पशवी ती नग र. .३३/- दर यां याशी  सल न ५ म हला बचत गटांची नाव े वकृत करणेत आल े
आहे.याकामी मा.आयु  सो यांनी द.३१/१२/२०२१ रोजी मा यता दली सदर ५ म हला बचत गटांना 
कामकाज आदेश दे यात आल े आहे. यानुसार उपरो  माणे म हला आिथक वकास महामंडळ, 
शासक य सल न ५ म हला बचत गट यांचेकडून ती कापड  पशवी र. .३३/- माण े एकूण २०००० 
पश यांचे एकूण र. . ६६००००/-  इत या खालील माण ेझाले या खचास काय र मा यता देणेत येत 
आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील म हला बचत गटाना १० वष काम कर यास 
स म अस यास यांना हॉकर झोन म ये जागा देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
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अ. . म हला बचत गट ती नग दर कापड  पशवी सं या र. . एकुण 

१) व नपुत  म हला बचत गट ३३/- ४००० १३२०००/- 

२) जनसेवा म हला बचत गट ३३/- ४००० १३२०००/- 

३) समथ म हला बचत गट ३३/- ४००० १३२०००/- 

४) ीकृ णा म हला बचत गट ३३/- ४००० १३२०००/- 

५) राधेकृ णा म हला बचत गट ३३/- ४००० १३२०००/- 

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

 
ठराव मांक- ११५२३              वषय मांक- ०४ 
दनांक-०४/०३/२०२२      वभाग- ब े य  
सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  .ब ेका/५अ/का व/६३/२०२२, द.२८/०२/२०२२. 

मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ब े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे िन वदा 

कामां या सोबतचे प  ‘ अ’ मधील (अ. .१ ते ९) ि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- ११५२४              वषय मांक- ०५ 
दनांक-०४/०३/२०२२      वभाग- व ुत मु य 
सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.सह शहर अिभयंता( व) यांचे प  . वमुका/०४/का व/१९३/२०२२, द.२५/०२/२०२२. 

मा.सह शहर अिभयंता( व) यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतचे प  “अ”मधील 1 ते 

39िन वदा कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण े लघु म दरा या िन वदा वकारणेत 

आले या असून मंजूर दरान ेठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस यान े

याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११५२५              वषय मांक- ०६ 

दनांक-०४/०३/२०२२      वभाग- ब े य  

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 

संदभ- मा.कायकार  अिभयंता( व) यांचे प  .ब े/लेखा/५/का व/७९/२०२२, द.२५/०२/२०२२. 
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मा.कायकार  अिभयंता( व) यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या व ुत वभाग ब े य कायालयाकड ल तावा सोबतचे प  “अ”(१ ते ४) मधील 

कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण ेअट स अिधन राहून संबिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचा आदेश िनगत केल ेअस यान े याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक- ११५२६              वषय मांक- ०७ 

दनांक-०४/०३/२०२२        

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 

संदभ- मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .२५ द.२४/०२/२०२२ अ वय.े 
मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .२५ द.२४/०२/२०२२ अ वय े नागरव ती 

वकास योजना वभागामाफत म हलांसाठ  व वध कारचे क याणकार  योजना राब वल ेजातात. या 
वभागामाफत राब व यात येणा-या म हला व बालक याण योजन ेअंतगत ना व यपुण योजना अिधक 

भावीपण े राब वण ेआव यक आहे. यासाठ  म हला स मी करणात आ ेसर असलेला केरळ रा यात 

“कुटंुब ी” या क पाला भेट देण ेतसेच तेथील म हला स मी करणा या कामकाजाची पाहणी करणे 
यासाठ  केरळ रा यात माहे माच २०२२ म य े मा.म हला व बालक याण सिमतीचा तसेच संबंिधत 

अिधकार /कमचार  यांचा अ यास दौरा आयोजीत करणेकामी होणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

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

ठराव मांक- ११५२७              वषय मांक- ०८ 

दनांक-०४/०३/२०२२      वभाग- वै क य मु य  

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  .वै /९/का व/५९३/२०२२, द.०२/०३/२०२२. 

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

 शासन आदेशानुसार रा ीय प स पोिलओ लसीकरण मो हम २७ फे ुवार  २०२२ रोजी राब व यात 

येणार आहे. सदर मो हमेअंतगत लस, सा ह य व मनु यबळ वाहतुक तसेच पयवे क य 

कामकाजासाठ   सुमो/ जप कंवा  त सम (इनो हा/तवेरा) ५७ वाहन े ०६ दवसासाठ ( द.२७ फे ुवार  

२०२२ ते द.४ माच २०२२)वाहन दु ती व कायशाळा वभागाकडे स थतीत चाल ुअसले या एज सी 
यांचेकडून िन वदा न माग वता, करारनामा न करता थेट प दतीने भाडेत वावर घेणेकामी य  येणारा 
खच वै कय वभागाकड ल “शास कय योजनांची अंमलबजावणी ”या लेखािशषका मधून करणेस काय र 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 



9 
 

 
 

----------- 
 
ठराव मांक- ११५२८              वषय मांक- ०९ 

दनांक-०४/०३/२०२२      वभाग- व ुत मु य  

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 

संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  . वमुका/०४/का व/२०३/२०२२, द.२८/०२/२०२२. 

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

 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .11-02/2021-2022अ वय ेवाकड येथील 

आर ण .3/18 येथे उ ान वकिसत करणे ( व ुत वषयक काम). िन वदा र. .1,23,91,672/- पे ा -

21.99% कमी हणजेच र. .96,66,743/- (अ र  र. .शहा णव लाख सहास  हजार सातश े ेचाळ स 

फ )  यानुसार िन वदा मंजूर दरान े लघु म दराचे ठेकेदार मे.इले ो मेकॅिन स 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 करणे या अट स 

अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
 
ठराव मांक- ११५२९              वषय मांक- १० 

दनांक-०४/०३/२०२२      वभाग- भूमी आ ण जंदगी 
सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .भू ज/६/का व/०९/२०२२, द.२८/०२/२०२२. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

 PMPMLयांनी यांचे द.२०/१२/२०२१ या प ात महामंडळा या ता यात स या १५० इलेक क 

बसेस असुन वषभरात अजून ५०० इलेक क बसेस दाखल होणार आहेत आ ण या सव बसेससाठ  व वध 

ठकाणी चा जग टेशन उपल ध असण े आव यक असलेचे नमुद केल े आहे. नवनगर वकास 

ािधकरणाकडुन मनपा या ता यात आले या व ता पुर या व पात यांना दे यात आले या अ णाभाऊ 

साठे बस थानक िनगड  आ ण बी.आर.ट .एस वभागामाफ़त ता यात दे यात आलेल े भोसर  

बी.आर.ट .एस बस थानक या बस थानकांवर चा जग टेशन उभार यास महामंडळा या बस संचलनास 

ते उपयु  होणार आहे. सदर बस थानकांवर चा जग टेशन उभारणेकामी PMPMLमहामंडळा या 
संचालक मंडळा या बैठक म य ेठराव .६ द.०१/१०/२०२० अ वय ेयाबाबत धोरणा मक मा यता घे यात 

आलेली आहे अस े देखील नमुद केल े आहे. यामुळे महामंडळा या वापरातील उपरो  दोन जागांवर 

इले क हेईकल चा जग टेशन उभारणेकामी मनपान े ना-हरकत माणप  देण े बाबत महारा  
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महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७९ क अ वय े मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेपुढे ठेवणेस 

मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११५३०              वषय मांक- ११ 

दनांक-०४/०३/२०२२         वभाग-करआकरणी व करसंकलन  

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .कर/मु य/९/का व/५२/२०२२, द.०२/०३/२०२२. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम १२७ व १२९ मधील तरतूद नुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका काय े ातील इमारती व जिमनी यावर िमळकतकराची आकारणी करणेत येते. कर 
आकारणी व करसंकलन वभागाचे करआकारणी व करवसुलीचे कामकाज करसंकलन मु य कायालय व 
१६ करसंकलन वभागीय कायालया माफत चालते. महानगरपािलका महसुली उ प नाम य ेवाढ करणे, 
अंदाजप क य उ ांची पूतता करणे याक रता करसंकलन वभागामाफत व वध उपाययोजना राब वणेत 
येत आहे. याम य े वभागा या व वध सवलतींचे ले स/ बँनस शहरातील मु य चौकात उभारण,ेखाजगी 
रेड ओ माफत जंग स िस  करण,े थक त िमळकतधारकाना घरभेट  देण,ेज ीपूव नोट सा बाजा वण,े 
अंितमतः ज ी कायवाह  करण े इ याद  उप म राब वणेत येत आहे.तथा प थक त िमळकतकराची 
जा तीत जा त वसुली क न पयायान ेमहापािलके या सवागीण वकासकामास हातभार हावा याक रता 
करसंकलन वभागातील कमचा याक रता ो साहनपर ब ीस योजना लाग ू करावी अस े वचाराधीन 
आहे.  यामुळे सव करसंकलन वभागीय कायालयांम य े वसुली वषयक पधा होऊन महापािलके या 
महसुली उ प नाम य ेवाढ होईल. उपरो  बाब वचारात घेता सन २०२१-२०२२  वषातील मालम ाकर 
वसुलीवर करसंकलन वभागातील कमचा याक रता तावात नमुद माण े ो साहनपर ब ीस योजना 
मंजुर साठ  वषयप  सादर करणेत येत आहे. 

अ. 
. 

कमचार  
पदनाम 

ो साहनपर ब ीस योजना तपशील ो साहनपर र. . 

 
 
 
१ 

सहा यक 
मंडलािधकार  

( वभागीय 
कायालय तर) 

मालम ा कराचे वसूलीतून िमळालेले उ प न  व यांचे िन वळ मागणी या 
तुलनेत झाले या वसूलीची ट केवार  यानुसार गुणव ा आधा रत िनवड 

(QCBS) क न थम मांकास रोख र कम व माणप  

र. . ५०,०००/- 

मालम ा कराचे वसूलीतून िमळालेले उ प न  व यांचे िन वळ मागणी या 
तुलनेत झाले या वसूलीची ट केवार  यानुसार गुणव ा आधा रत िनवड 

(QCBS) क न तीय मांकास रोख र कम व माणप  

र. . ४०,०००/- 

मालम ा कराचे वसूलीतून िमळालेले उ प न  व यांचे िन वळ मागणी या 
तुलनेत झाले या वसूलीची ट केवार  यानुसार गुणव ा आधा रत िनवड 

(QCBS) क न तृतीय मांकास रोख र कम व माणप  

र. . ३०,०००/- 

२ गट सम वयक, 
मु य कायालय 

( वभागीय 
कायालय तर) 

मालम ा कराचे वसूलीतून िमळालेले उ प न  व यांचे िन वळ मागणी या 
तुलनेत झाले या वसूलीची ट केवार  यानुसार गुणव ा आधा रत िनवड 

(QCBS) क न थम मांकास रोख र कम व माणप  

र. . २५,०००/- 
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अ. 
. 

कमचार  
पदनाम 

ो साहनपर ब ीस योजना तपशील ो साहनपर र. . 

३ 
गट िल पक/ 
गट मुख 

गटिनहाय मालम ा कराचे वसूलीतून िमळालेले उ प न  व यांचे िन वळ 
मागणी या तुलनेत झाले या वसूलीची ट केवार  यानुसार गुणव ा 
आधा रत िनवड (QCBS) क न थम मांकास रोख र कम व माणप  

र. . ३०,०००/- 

गटिनहाय मालम ा कराचे वसूलीतून िमळालेले उ प न  व यांचे िन वळ 
मागणी या तुलनेत झाले या वसूलीची ट केवार  यानुसार गुणव ा 
आधा रत िनवड (QCBS) क न तीय मांकास रोख र कम व माणप  

र. . २५,०००/- 

गटिनहाय मालम ा कराचे वसूलीतून िमळालेले उ प न  व यांचे िन वळ 
मागणी या तुलनेत झाले या वसूलीची ट केवार  यानुसार गुणव ा 
आधा रत िनवड (QCBS) क न तृतीय मांकास रोख र कम व माणप  

र. . २०,०००/- 

गटिनहाय मालम ा कराचे वसूलीतून िमळालेले उ प न  व यांचे िन वळ 
मागणी या तुलनेत झाले या वसूलीची ट केवार  यानुसार गुणव ा 
आधा रत िनवड (QCBS) क न चतुथ मांकास रोख र कम व माणप  

र. . १५,०००/- 

गटिनहाय मालम ा कराचे वसूलीतून िमळालेले उ प न  व यांचे िन वळ 
मागणी या तुलनेत झाले या वसूलीची ट केवार  यानुसार गुणव ा 
आधा रत िनवड (QCBS) क न पाचवे मांकास रोख र कम व माणप  

र. . १०,०००/- 

सदर ो साहनपर ब ीस योजना संबिधत वभागीय कायालयां या सन २०२१-२०२२  वषातील मालम ा 
कराचे वसूलीतून िमळालेल ेउ प न  व यांचे िन वळ मागणी या तुलनेत झाले या वसूलीची ट केवार  
यानुसार गुणव ा आधा रत िनवड (QCBS) करण.े तसेच या योजनेक रता होणारा खच करसंकलन 
वभागाचे “िमळकतकर वसुली खच” या लेखाशीषामधून करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेपुढे 
ठेवणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११५३१              वषय मांक- १२ 
दनांक-०४/०३/२०२२      वभाग- फ े य  
सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .फ ेका/िन-४/का व/५३/२०२२, द.०२/०३/२०२२. 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केल े माण.े 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े य कायालयाकड ल व ुत वभागाचे िन वदा कामां या 
सोबतचे प  ‘ अ ’ मधील (1 ते 6) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माण ेलघु 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 करणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक- ११५३२              वषय मांक- १३ 
दनांक-०४/०३/२०२२      वभाग- डा 
सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/३१/२०२२, द.०३/०२/२०२२. 
 २) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव . ७ द. २८/२/२०२२  
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 ी.रमेश वपट, काया य , पुण े ज हा आंतर कचेर  डा संघटना, पुण े यांनी, “संघटनेची 
सवसाधारण सभा सोमवार द. ०४ ऑ टोबर २०२१ रोजी कले टर कचेर म य ेघे यात आली. सभे या 
अ य थानी आदरणीय ज हािधकार  व संघटनेचे अ य  डॉ.राजेश देशमुख हे होते. यावेळेस 
संघटनेतफ २०२१-२२ या आथ क वषात घे यात येणा-या खेळां या आिथक पुर कारां संबंधी वचार 
विनमय होवून िनणय घे यात आला. या सभेम य ेआप या महानगरपािलकेस बॅडिमंटन, कब ड , कॅरम 

(पु ष), लॉन टेिनस हे चार खेळ आिथक पुर कारासाठ  दे यात आलेल ेआहेत.  खेळ व यासाठ  लागणारा 
खच पुढ ल माण े:- 

अ.  खेळ कार येणार खच र कम पये 
१ बॅडिमंटन             ५७,०००/- 

२ कब ड              १८,७००/- 

३ कॅरम (पु ष)    २५,०००/- 

४ लॉन टेिनस        ३०,०००/- 

  एकूण र.  १,३०,७००/- 

 म.न.पा.ने वर ल खेळांची पुर कारासाठ ची र कम लवकरात लवकर मंजुर  देऊन अदा करावी 
तसेच आप या महानगरपािलकेचे अनेक खेळाडू संघटने या व वध पधाम य ेभाग घेत असून अनेक 
वेळा ते वजयी अथवा उप वजयी झालेल ेआहेत.”अस ेकळ वल ेआहे.  ी.रमेश वपट, काया य , पुणे 
ज हा आंतर कचेर  डा संघटना, पुण ेयांनी, सन २०१९-२० या वषात पार पडले या पुण े ज हा आंतर 
कचेर  डा पधत आप या महानगरपािलकेती अिधकार  / कमचार  यांनी व वध डा पधत सहभाग 
न द वला होता. याच माण ेसन २०२१-२२ या वषात होणा-या व वध डा पधसाठ  आिथक पुर कार 
देणा-यांची नावे सोबत दलेली आहे अस े कळ वल े आहे.  मा.सहा यक आयु  यांचेकड ल आदेश . 

डा/४/का व/५४०/२०२० द. १५/०१/२०२० अ वयेकाया य  पुण े ज हा आंतर कचेर  डा संघटना, 
पुण े४११००२ यांना १) बँडिमंटन २) फुटबॉल,  ३) लॉनटेिनस, ४) हॉलीबॉल या पधसाठ  म.न.पा. या 
वतीन ेआिथक सहा य पुर कार   र.  १,१९,०००/- अदा केलेल ेआहे. या पधम य ेम.न.पा अिधकार  व 
कमचार  सहभागी होत असतात. मा.महापािलका सभा ठराव .४२१ दनांक १८/१/२०१४ अ वय ेम.न.पा. 

डा धोरणास उपसुचनासह मा यता दलेली आहे. सदर डा धोरणातील भाग-१ – ब  - व वध डा 
पधा पान मांक ११ अनु मांक (६) “ शासक य, िनमशासक य  सहकार  सं था, 

औ ोिगक  ित ानांमधील कमचा-यांसाठ  डा पधाचे आयोजन करणे“ बाबतचे धोरणात देशा या व 
रा या या वकासा या येम य ेआरो य संप न मनु यबळ य  /अ य र या प रणाम करत 
असतो. रा यातील येक नाग रक सु ढ हो यासाठ  य  करण ेगरजेचे आहे. आबालवृ दनाग रकांम य े
आरो य संप न जीवनाचे मह व बंब व यासाठ  सवागीण वकास साध याकर ता डा पधा व खेळ यांचे 
मह व अन यसाधारण आहे. शासक य, िनमशासक य वभाग, साखर कारखान,े सहकार  सं था, सूत 
िगर या, महामंडळे औ ोिगक ित ान ेया ठकाणी कायरत कमचा-यांसाठ  व वध डा पधाचे आयोजन 

डा वभागामाफत कर यात याव.े कमचा-यांची शार र क तंदु ती व काय मता वाढ स लागून 
उ पादकता वाढ स लागेल. याकामी म.न.पा. प रसरातील कारखान,े कंप या, औ ोिगक सं था यांनी ह  
पधा खच कर यासाठ  ायोजक व वकारण े आव यक आहे. पधा अनुषंगान े यांचे अिधकार  व 

कमचार  यांचे सहकाय व सहभाग असण ेआव यक आहे. अस ेनमुद केलेल ेआहे. काया य ,पुना ड ट 
इंटरऑ फसेस पोटस असोिसएशन पुण े४११००२ यांनी  सन २०२१-२२म य े १) बॅडिमंटन २) कब ड  ३) 
कॅरम पु ष ४) लॉनटेिनस या ४ डा पधाना सन २०२१-२२ कर ता म.न.पा. या वतीन ेआिथक पुर कार 
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देण ेकामी आिथक सहा य र.  १,३०,७००/- अदा करणेस व सदरचा खच डा िनधी- वा षक पधा डा 
कला या लेखािशषावर खच  टाकणेस मा. डा कला सा ह य व सां कृितक सिमती सभेमाफत मा. थायी 
सिमती सभेची मा यता घेण े आव यक आहे.सबब काया य ,पुना ड ट इंटरऑ फसेस पोटस 
असोिसएशन पुण े४११००२ यांनी सन २०२१-२२म य े१) बॅडिमंटन २) कब ड  ३) कॅरम पु ष ४) लॉनटेिनस 
या ४ डा पधाना सन २०२१-२२ कर ता म.न.पा. या वतीन ेआिथक पुर कार देण ेकामी आिथक सहा य 
र.  १,३०,७००/- अदा करणेस व सदरचा खच डा िनधी-वा षक पधा डा कला या लेखािशषावर खच  
टाकणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११५३३              वषय मांक- १४ 

दनांक-०४/०३/२०२२      वभाग- थाप य उ ान 

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 

संदभ- मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/उ ान/का व/१०६/२०२२, द.०२/०३/२०२२. 

 मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

 पंपर  वंचवड महानगरपािलके या थाप य उदयान सोबत जोडले या प  अ (१ ते ३०) मधील 

वकास कामांचे ा  अिधकारात िन वदा या पुण क न, कामाचे आदेश िनगत केल ेआहेत. तथा प 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक- ११५३४              वषय मांक- १५ 

दनांक-०४/०३/२०२२      वभाग- पाणीपुरवठा  
सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जशुके/पाप/ु१८७/२०२२, द.०२/०२/२०२२. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेसाठ  पवना धरणातून ट पा .४ साठ  ४८.५७६ दलघमी 
एवढे  पाणी आर ण मंजूर झाल ेआहे. कायकार  अिभयंता, खडकवासला पाटबंधारे वभाग, पुण ेयांचे या 
वभागास इरादाप  ा  झाल ेआहे.   िसंचन पुन थापना खच ५०४०.१९ ल  एवढा भरण ेबंधनकारक 

राह ल अस े नमुद केले आहे. तसेच शासन िनणयातील अट .६ नुसार, महानगरपािलकेस िसंचन 

पुन थापना खच एकरकमी  भरण ेबंधनकारक नाह . सन १८-१९ पासुन पुढ ल ५ वषात ट या ट याने 
समान ह यात भरणा क न घेणेकामी प हला ह ा र. .१००८.०३ ल  येत असुन ते सं थेस भरण े

बंधनकारक आहे अस े नमुद केल े आहे.तर  या अनुषंगान े सन २०१८-१९ पासून २०२०-२१ पयत 
र. .१०,०८,०३,०००/- माणे आ ा पयत तीन ट यांचा धनाकष संबंिधत वभागास जमा करणेत 

आला आहे. आता स य थतीत सन २०२१-२२ चा िसंचन पुन थापना खच चौ या ट याचा 
र. .१०,०८,०३,०००/- एवढा धनाकष देण ेआव यक आहे. मनपा मु य अंदाजप क – १, महसुली व भांडवली 
जमा – खच गोषवारे  सन २०२१-२२ या  अंदाजप कात “पाणी पुरवठा वशेष योजना ”पान .२०८ अ. .१ 
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वर लेखािशष     “ पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेसाठ  पा याचा अित र  ोत (Source ) िन त करण,े 

यातील पाणी साठा आर त करणे व त अनुषंिगक काम ेकरणे” या कामांतगत तरतुद करणेत आली 
आहे. तर  सन २०२१-२२ कर ता पवना क प ट पा . ४ साठ  चौथा ट याचा िसंचन पुन थापना 
खचापोट  र. .१०,०८,०३,०००/-(अ र  र. .दहा कोट  आठ लाख तीन हजार फ ) चा धनादेश कायकार  

अिभयंता, खडकवासला पाटबंधारे वभाग, पुण ेयांना देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक- ११५३५              वषय मांक- १६ 

दनांक-०४/०३/२०२२      वभाग- ह े य  

सुचक- मा.भोईर सुरेश       अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे  
संदभ- मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .ह े/लेखा/िन.क/का व/१५१/२०२२, द.२८/०२/२०२२. 

 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केल े माण.े 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह े ीय कायालय  थाप य वभागाकड ल सोबत जोडले या 
प  अ(१ ते १३) मधील वकास कामांचे ा  अिधकारात िन वदा कया पुण क न , कामाचे आदेश िनगत 

केल ेआहेत. तथापी महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११५३६              वषय मांक- १७ 

दनांक-०४/०३/२०२२      वभाग- ह े य  

सुचक- मा.भोईर सुरेश       अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 

संदभ- मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .ह /ेलेखा/िन.क/का व/१५३/२०२२, द.२८/०२/२०२२. 

 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केल े माण.े 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह े ीय कायालय  थाप य वभागाकड ल सोबत जोडले या 
प  अ(१ ते ९) मधील वकास कामांचे ा  अिधकारात िन वदा कया पुण क न , कामाचे आदेश िनगत 

केल ेआहेत. तथापी महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११५३७              वषय मांक- १८ 

दनांक-०४/०३/२०२२    वभाग-म यवत  सा ह य भांडार, वै क य  

सुचक- मा.भोईर सुरेश       अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे  
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  .मसाभा/ं५/का व/१८०/२०२२, द.०३/०३/२०२२. 

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

 मनपा या वाय.सी.एम. णालयात कोरोना बािधत ण मरण पाव यास यावर Expression of 

Interest म य ेिनदिशत केले माण ेयो य तो ोटोकॉल पाळुन मृतदेहासंबंधी कामकाज कर यासाठ  पुव चा 
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आदेश द.३१/०१/२०२२ रोजी संपु ात आ यान े अिध ाता, PGI,YCMH  यांनी केले या 
वनंतीनुसार M/s.Jai Bhawani Enterprises  यांना यांचे समवेत पुव  झाले या करारना यास व वेळोवेळ  

दले या आदेशास अिधन राहून मृतदेहासंबंधी कामकाज कर यासाठ  यांना द.०१/०२/२०२२ ते 

द.२८/०२/२०२२ या कालावधीसाठ  मुदतवाढ दे यास र. .२८,०२१/- ित कमचार माण े २० कमचार  

ित महा र. .५,६०,४२०/-(अ र  र. .पाच लाख साठ हजार चारश े वीस फ ) माण े येणा-या 
र. .५,६०,४२०/-चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक- ११५३८              वषय मांक- १९ 

दनांक-०४/०३/२०२२      वभाग- ह े य  

सुचक- मा.भोईर सुरेश       अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 

संदभ- मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .ह े/लेखा/िन.क/का व/१५२/२०२२, द.२८/०२/२०२२. 

 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केल े माण.े 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह े ीय कायालय  व ुत वभागाकड ल सोबत जोडले या 
प  अ(१ ते ७) मधील वकास कामांचे ा  अिधकारात िन वदा कया पुण क न , कामाचे आदेश िनगत 

केल ेआहेत. तथापी महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११५३९              वषय मांक- २० 

दनांक-०४/०३/२०२२      वभाग- वै क य  

सुचक- मा.भोईर सुरेश       अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभा/ं४/का व/६४/२०२२, द.०४/०३/२०२२. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

 भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम 63(6) व कलम 67(3) क नुसार कोरोना वषाणुचा (COVID19) ादुभाव ल ात घेता सदर 

बाब तातड ची असलेन े पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ाम य ेको वड-१९ या ितस-या लाटेचा संभा य 

धोका ल ात घेऊन EOI/०८/२०२१-२२ अ वय े िस  कर यात आला होता. सदर ईओआय म य ेसीसीसी, 
आयसीय,ु आ ण ऑ सीजन यु  बेडसाठ  मनु यबळ पुर वणेकामी िन वदा माग व यात आ या हो या. 
याम य े ा  िन वदाकारांचे पटल (Empanelment) तयार कर यात आल े होते.आयसीय ु साठ  १०,१५ 

आ ण ५० बेडसाठ  दर माग व यात आल े होते. याम य े आयकॉन हॉ पटल यांचे १५ बेडसाठ  

र. .४,९७८/- ित दन तीबेड अस े दर ा  झाल े होते. या कामी Empanelment तयार कर यासाठ  

मा. थायी सिमती सभा ठराव .१०२०७ द.०१/०९/२०२१ अ वय ेमा यता दलेली आहे. यानुसार L 1 

िन वदा धारकास थम १५ बेडसचे आदेश दे यात आले होते.EOI अट .२/३/६ Empanelment मधील 

लघु म दराचे िन वदाधारकाचे दराने L२ ला १ कामाचे (Projects) आदेश देणेत येतील अस ेनमूद असलेन े
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१४ बेडसाठ चे १ कामाचे आदेश द.१४/०९/२०२१ डॉ.जे.के. हे चस यांना देणेत आल े आहेत. कोरोनाचा 
वाढता ादुभाव पाहता मनपाचे ह.भ.प.कै. भाकर म हारराव कुटे मेमो रयल हॉ पटल,आकुड   येथे चालु 
करणेत आलेल े आयसीय ु साठ  मुदतवाढ आदेश देणेत आल े होते यानंतर मा.आयु  यांचेकड ल 

द.१९/०१/२०२२ चे मा य तावा वय े द.१५/१२/२०२१ ते द.१४/०२/२०२२ पयत मुदतवाढ दे यात आली 
होती. स थथीत मनपा कड ल सव को वड सटर आ ण जंबो को वड गणालय बंद करणेत आल ेआहे. 

परंतु काह  माणात को वड गण दाखल होत आहेत. यामुळे आकुड  येथील आयसीय ु द.१५/०२/२२ ते 

द.१४/०४/२०२२ पयत १४ बेड आयसीय ु साठ  एकूण र. .४१,११,८२८/-(अ र  र. .ए केचाळ स लाख 

अकरा हजार आठश ेअ ठावीस फ ) साठ चे खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११५४०              वषय मांक- २१ 

दनांक-०४/०३/२०२२    वभाग-म यवत  सा ह य भांडार, वै क य  

सुचक- मा.भोईर सुरेश       अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभा/ं४/का व/६५/२०२२, द.०४/०३/२०२२. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

 मनपाचे जंबो को वड णालय येथे वेळोवेळ  झाले या बैठक ंम य े मे.जेस आयड या यांना 
अितर  कामकाज करण ेबाबत नोडल अिधकार  यांचे माफत कळ वणेत आल े होते. सदर कामकाज 
EOI म ये नमुद केले या कामकाजा यित र  देणेत आले आहे.  को वड १९ वषयक अित 
तातड ची प र थती अस यामुळे अपवादा मक बाब हणून आदेश दे यात आले होते.  नोडल 

अिधकार   यांनी एकूण र. .४८ लाखा पयतचे कामकाज के या बाबतचे कळ वल ेआहे. या म य े व ुत 

वषयक, थाप य वषयक, मंडप घाल याचे कामा, संगणक य कामकाज, फायर माशल उपल ध क न 

दले आहेत. तसेच इतर अनुषंगीक काम े यांचे कडुन क न घेणेत आली आहेत. या कामी एकूण 

र. .४८,००,०००/-(अ र  र. .अ ठेचाळ स लाख फ )  अंदाजे खच आला आहे. सदर कामकाजा बाबत 

थाप य, व ुत, अ नशमन अिधकार , बायोमेड कल इंजी. यांचा अिभ ाय ा  झाल ेनंतर बल अदायगी 
बाबत कायवाह  करणसे काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक- ११५४१              वषय मांक- २२ 

दनांक-०४/०३/२०२२      वभाग- वै क य  

सुचक- मा.भोईर सुरेश       अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभा/ं४/का व/६६/२०२२, द.०४/०३/२०२२. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

 पुण े महानगर देश वकास ािधकरण, पुण े (PMRDA) यांचेकड ल प  

.EG/MCH/07.20/ . .६१२/४०८/शाखा- द.२४/०३/२०२१ चे प ा वय े कै.अ णासाहेब मगर जं बो 
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को वड हॉ पटल येथील कं ाटाची मुदत द.२८/०२/२०२१ रोजी संपु ात आली असुन सुकाण ूसिमती या 
बैठक चे इितवृ  व कायालया या प ानुसार सदर ज बो को वड हॉ पटल पुढ ल ितन म हन ेकाया वीत 

ठेवायचे झा यास संबंधीत महानगरपािलकेन े या अनुषंगान ेआिथक दायी वासह पुढ ल सव कायवाह  

करणेची आहे. द.०१/०३/२०२१ पासून मुदतवाढ कालावधी म य े Infrastructure काया वीत ठेवणेसाठ  

संबंधीत कं ाटदाराबरोबर केले या वाटाघाट  माण े ितमाह १.६० कोट  + ज.एस.ट . हा दर (अगोदरचा दर 

र. .२.३० कोट  + ज.एस.ट ) कं ाटदारान ेमा य केला आहे. या माण ेपुण ेमहानगरपािलकेन ेमे. दपाली 
डझाई स अँ ड ए झ बटस ा.ली. यांना आदेश .एचओ/११४३३/२०२१ द.२०/०३/२०२१ अ वय े

र. .१,६०,००,०००/- अिधक १८% ज.एस.ट  या माण े एकूण र. .१,८८,००,०००/- एक मह यासाठ  या 
माण े ितन मह यासाठ  ८०० बेडसाठ  दे यात आल ेआहेत. याच दरान े M/s.Jess Ideas Pvt.Ltdयांना 
द.०१/०३/२०२१ ते द.३१/०५/२०२१ पयत आदेश देणेत आल ेहोते. सदर आदेशाची मुदत पूण झालेली आहे. 

M/s.Jess Ideas Pvt.Ltd यांना द.०१/०६/२०२१ ते द.१५/०८/२०२१ पयत मु तवाढ आदेश देणेत आल ेहोते. 

द.१३/०८/२०२१ आ ण द.३१/०८/२०२१ रोजी कायकारणी सिमती या िमट ंग म य े झाले या िनणया 
माण े द.१६/०८/२०२१ ते द.१५/११/२०२१ पयत मुदतवाढ देणेत आली आहे. द.१६/१२/२०२१ रोजी 

झाले या कायकारणी सिमती या िमट ंग म य ेघेणेत आले या िनणया माण ेम.ेजेस आयड या ा.ली 
यांना द.१६/११/२०२१ ते द.३१/०१/२०२२ पयत मुदतवाढ देणेत आली होती. कायकारणी या 
द.    /०२/२०२२ रोजी झाले या िमट ंग म य े मे.जेस आयड याज ा.ली यांना द.०१.०२.०२२२ ते 

द.२८.०२.२०२२ पयत एकूण र. .१,८८,८०,०००/- साठ  आदेश देणेत आल े आहेत. या कामी येणा-या 
र. .१,८८,८०,०००/- चे खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११५४२              वषय मांक- २३ 

दनांक-०४/०३/२०२२      वभाग- वै क य मु य  

सुचक- मा.भोईर सुरेश       अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१०/का व/२१६/२०२२, द.०३/०३/२०२२. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

 महारा  शासनाचे माननीय उपसिचव महसुल व वन वभाग यांचेकड ल शासन िनणय 

.सीएलएस-२०२०/ १२३/म.३ द.२८/०७/२०२० या महारा  शासनाकड ल आदेशानुसार पुणे 
महानगर देश वभास ािधकरणामाफत शासक य अिभयां क  महा व ालय पुण ेमैदान, िशवाजीनगर 

आ ण  अ णासाहेब मगर मैदान पंपर  येथे उभार यात येणा-या जंबो हॉ पीटल/ को ह ड हॉ पीटलची 
उभारणीचे काम सव च ाधा याने हाती घेतले आहे. सदर कामाक रता इ ा चर मेड कल इ वीपमट 

व मेड कल सेवा ऑपरेटर साठ  अंदाजे ६०-७० कोट  इतका खच अपे ीत आहे हे पुण ेमहानगर वकास 

ािधकरण, पुण े पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण यांचेकड ल प  

.ईजी/वाकोहो/०७.२०/६११/११५५ शाखा द.६/८/२०२०नुसारकळ वल े आहे. यानुसार आदेश 

.वै /१०/का व/२४८/२०२० द.२१/८/२०२० अ वय ेव मा. थायी सिमतीचा ठराव .७३६८/२०/८/२०२० 
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नुसार र. .१० कोट  पुण ेमहानगर देश वकास ािधकरण यांना अदा करणेत आल ेआहेत. पुन :पुणे 
महानगर देश वकास ािधकरण यांचेकड ल प  .Covid -19 07.20/ . .आर-१४२/ व -१/२०० (A) 

द.१४/९/२०२० अ वय े यांनी अित र  र. .१५.०० कोट ची मागणी केली होती. याअनुषंगान े  महारा  

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ या कलम ६३(६),६७ (३) नुसार व आप ी यव थापन २००५ अ वये 
आदेश .वै /१०/का व/४२९/२०२० द.२०/११/२०२० अ वय े र. .१० कोट  सदर कामाकर ता पुणे 
महानगर देश वकास ािधकरण यांना अदा कर यात आले आहेत यास काय र मा यता देणेत येत 

आहे. 

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

ठराव मांक- ११५४३              वषय मांक- २४ 

दनांक-०४/०३/२०२२      वभाग- वै क य मु य  

सुचक- मा.भोईर सुरेश       अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /३/का व/१५१/२०२२, द.०३/०३/२०२२. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

 कोवीड १९ ची आप कालीन प र थीतीत कोवीड १९ णाम य े वाढ झालेन े आदेश मांक 

वैदय/३/का व/७७८/२०२१ द०४/०४/२०२१ चे आदेशाचे धत वर एम.बी.बी.एस intern  िश ण घेणा-या 
डा.ँड ,वाय.पाट ल महा व ालयाकड ल २३ intern व ा या या Contact Tressingचे माहेए ल २१ ते जुन 

२०२१ अखेर केले या कालावधीतील कामकाजाक रता केले या िनयु स व केले या कामकाजापोट ित 

दन ित वदयाथ  र. .३००/-(अ र  र. .ितनश ेफ ) या माण ेहजर दवसाचे मानधन अदा करणेस 

तसेच सदर वदया याचे मानधनाचा खच म यवत  भांडार वभागाकड ल कोरोना िनधी या लेखािशषाव न 

खच  टाकणेस काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक- ११५४४              वषय मांक- २५ 

दनांक-०४/०३/२०२२      वभाग- जलिन:सारण मु य  

सुचक- मा.भोईर सुरेश       अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  .जिन/२/का व/१४२/२०२२, द.०४/०३/२०२२. 

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

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/30/2021-22 अ वय े इ ेञीय कायालया 
अंतगत भाग .5 मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदार  प तीन े देखभाल व दु ती 
करण.ेकामी मे.क पल क शन िन.र. .5999980/-(अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या नव हजार नऊश े

एंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .5999980/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .5999980/- पे ा 35.65% कमी हणजेच 

र. .3860987/- +रॉय ट  चाजस र. .66631/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .3927618/- 

पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर 
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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 मा यता देणेत 

येत आहे. 

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

ठराव मांक- ११५४५              वषय मांक- २६ 

दनांक-०४/०३/२०२२      वभाग- वै क य  

सुचक- मा.भोईर सुरेश       अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभा/ं४/का व/६७/२०२२, द.०४/०३/२०२२. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

 को वड या दुस-या ट याम य े मे. िच ा से स अँ ड स हसेसयांना यापूव  या कामकाजास 

अधीन राहुन  कामकाज आदेश देणेत आलेल ेआहेत. तसेच मा. वभागीय आयु  कायालयाकडुन सूचना 
ा  झा या माण े आप कालीन बाब हणून मा यता देणेत आलेली आहे. या माण े यांना 

मसाभा/ं४/का व/४३५/२०२१ द.२८/०५/२०२१ रोजी द.२९/०३/२०२१ ते २८.०५.२०२१ पयतचे 

र. .२०,०६,०००/- साठ चे आदेश देणेत आल ेहोते. सदर खचास मा. थायी सिमती सभा ठराव .९६४३ 

द.०९/०६/२०२१ अ वय ेखचास काय र मा यता घेणेत आलेली आहे. मे.िच ा से स अँ ड स ह सेस यांना 
द. २९.०५.२०२१ ते द.२८.०९.२०२१ पयत कामकाजाचे आदेश पुढ ल माण ेदेणेत आल ेआहेत.   

करारना यातील सव अट शत  नुसार करारनामा करणेस व खचास काय र मा यता देणेत येत 

आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक- ११५४६              वषय मांक- २७ 

दनांक-०४/०३/२०२२      वभाग- उ ान  

सुचक- मा.भोईर सुरेश       अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  .उ ान/४/का व/२४२/२०२२, द.२८/०२/२०२२. 

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

 मनपाचे वृ संवधन वभागामाफत िन.नो. .१२/१३-२०१९-२० अ वय ेदेखभाल संर ण कामासाठ  

मजुर कमचार  क  टे पोस हत पुर वणेचे कामकाज २ वष कालावधीसाठ  देणेत आल ेहोते.सदर कामाची 

अ. . तपिशल र कम पये 

१ 

ितन कमचार  आ ण १ सुपरवायजर २४ x ७ (चो वस तास) िश ट माणे 
कायरत राहणार आहेत यांचेकडुन सव मे डकल सा ह याची रोज तपासणी 
केली जाणार आहे. (६ लाख + १८ % जएसट  १ मह याकर ता) एकूण चार 

मह याकर ता ( द. २९.०५.२०२१ ते २८.०९.२०२१ 

    २८,३२,०००.०० 

 एकूण र कम पये    २८,३२,०००.०० 
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मुदत २८/०२/२०२२ अखेर मुदत होती. वभागामाफत वृ तोड चे कामकाज माळ  मजुर कमचार  

यांचेमाफत देखभाल व संर ण करणेबाबत  सुचना केले या आहेत.सदरचे वृ तोड साठ  हाय ोिलक वाहन 

अ ापपयत उपल ध झालेल े नस यामुळे वृ तोड चे/देखभाल व संर णाचे कामकाज करता येत 

नाह . यामुळे िन वदा नोट स .१२ व १३ सन २०१९-२० मिधल सदर कामांना माच २०२२ अखेर ०१ म हना 
मुदतवाढ देणेत आव यक आहे. सोबतचे प  अ मधील १ ते २ देखभाल संर ण कामासाठ  मजुर 

कमचार  क  टे पोस हत पुर वणेचे कामकाजास द.३१/०३/२०२२ अखेर १ म हन ेमुदतवाढ देण ेआव यक 

असुन  या माण े प  अ नुसारसोबत येणारे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक- ११५४७              वषय मांक- २८ 

दनांक-०४/०३/२०२२      वभाग- पाणीपुरवठा  
सुचक- मा.भोईर सुरेश       अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 

संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  .पाप/ु८/का व/१५५/२०२२, द.०४/०३/२०२२. 

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

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .८/०५/२०२१-२२,सन २०२१ व सन २०२२ क रता भोसर  

,संत तुकाराम नगर व पं पंग टेशनचे प र े ातील प रचालन करणे  या कामासाठ  (िन वदा र. .-

५५२३७६३+सेवा शु क ५%र. .२०५७९९=र. .५७,२९,५६२/- (अ र -र. .स ावन लाख एकोणतीस हजार 

पाचश ेबहास  फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस र कम वगळून एकूण िन वदा र कमेवर ल 

५%सेवा शु क र. .२०५७९९/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत.िन वदा अट  व शत  म ये नमुद 

केले माण े वभागान ेिनधा रत केले या कमान सेवा शु काची र कम ४ % हणजेच र. . १६४६३९/- पे ा 
कमी नसावी अशी अट होती. यानुसार सदर काम मे. दलीप व ठल नाणेकर  या ठेकेदाराकडून सेवा 
शु क र. .१,६४,६३९/- दराची   हणजेच र. .५५,२३,७६३/-+रॉय ट ची र कम .०/- +मटेर अल 

टे टंग चाजस र कम .०/- +सेवा शु क र. .१६४६३९/- =एकूण र. .५६,८८,४०२/- पयत काम क न 

घेणेस आ ण िनयमानुसार वेळोवेळ  कामगार क याण वभाग यांचेकड ल प रप कानुसार िस  

होणारे  कमान वेतन दर  यांचे नुसार वाढ/घट अदा करणेस   व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल 

व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस भाववाढ कलमानुसार 

ि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 या याबरोबर  करारनामा क न  मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक- ११५४८              वषय मांक- २९ 

दनांक-०४/०३/२०२२      वभाग- पाणीपुरवठा  
सुचक- मा.भोईर सुरेश       अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 

संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  .पाप/ु८/का व/१५४/२०२२, द.०४/०३/२०२२. 
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 मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केल े माण.े 

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .८/०१/२०२१-२२ फ े ीय कायालयाचे प रसरात व वध 

ठकाणी   हा व ऑपरेशन   करण ेक रता मजूर पुर वण े  या कामासाठ  (िन वदा र. .८९८०७०३ +सेवा 
शु क ५ % र. .३३४०४२ = र. .९३,१४,७४५ /-(अ र  र. . या णव लाख चौदा हजार सातश ेपंचेचाळ स 

फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस र कम वगळून एकूण िन वदा र कमेवर ल ५ % सेवा 
शु क र. .३,३४,०४२/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. िन वदा अट  व शत  म य े नमुद 

केले माण े वभागान ेिनधा रत केले या कमान सेवा शु काची र कम ४ % हणजेच र. २,६७,२३४/-पे ा 
कमी नसावी अशी अट होती. यानुसार सदर काम मे.शुभम उ ोग  या ठेकेदाराकडून सेवा 
शु क र. .२,६७,२३४/- दराची   हणजेच र. .८९८०७०३/-+रॉय ट ची र. .०/-    +मटेर अल टे टंग 

चाजस र कम .०/- +सेवा शु क र. .२,६७,२३४/- = एकूण र. .९२,४७,९३७/-पयत काम क न घेणेस 

आ ण िनयमानुसार वेळोवेळ  कामगार क याण वभाग यांचेकड ल प रप कानुसार िस  होणारे  कमान 

वेतन दर  यांचे नुसार वाढ/घट  अदा करणेस   व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तू व सेवा कर 

अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस भाववाढ कलमानुसार ि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 या याबरोबर  करारनामा क न  मा यता देणेत येत 

आहे. 

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

ठराव मांक- ११५४९              वषय मांक- ३० 

दनांक-०४/०३/२०२२      वभाग- पाणीपुरवठा  
सुचक- मा.भोईर सुरेश       अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 

संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  .पाप/ु८/का व/१५३/२०२२, द.०४/०३/२०२२. 

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

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .८/०७/२०२१-२२, सन २०२१ व सन २०२२ क रता मोशी 
डूडूळगाव पा या या टाक या प र े ातील प रचालन करण.े या कामासाठ  (िन वदा र. .८०,९२,८०५/- 
+सेवा शु क ५ % र. .३,०१,२४७/- = र. .८३,९४,०५२/-(अ र  र. . याऐंशी  लाख चौ-या नव हजार 

बावन   फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस र कम वगळून एकूण िन वदा र कमेवर ल ५ % 

सेवा शु क र. .३,०१,२४७/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. िन वदा अट  व शत  म य ेनमुद 

केले माण े वभागान े िनधा रत केले या कमान सेवा शु काची र कम ४ % हणजेच र.  २,४०,९९८/- 

पे ा कमी नसावी अशी अट होती. यानुसार सदर काम मे.शुभम उ ोग  या ठेकेदाराकडून सेवा शु क 

र. .२,४०,९९८/- दराची   हणजेच र. .८०,९२,८०५/- +रॉय ट ची र कम .०/-+ मटेर अल टे टंग 

चाजस र कम .०/- +सेवा शु क र. .२,४०,९९८/- = एकूण र. .८३,३३,८०३/- पयत काम क न घेणेस 

आ ण िनयमानुसार वेळोवेळ  कामगार क याण वभाग यांचेकड ल प रप कानुसार िस  होणारे  कमान 

वेतन दर  यांचे नुसार वाढ/घट  अदा करणेस   व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तू व सेवा कर 

अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस भाववाढ कलमानुसार िनधार त 
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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 या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता देणेत 

येत आहे. 

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

ठराव मांक- ११५५०              वषय मांक- ३१ 

दनांक-०४/०३/२०२२      वभाग- पाणीपुरवठा  
सुचक- मा.बाप ूउफ श ु न काटे     अनुमोदक- मा.पाडाळे िनता 
संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  .पाप/ु८/का व/१५७/२०२२, द.०४/०३/२०२२. 

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

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .८/०६/२०२१-२२,सन २०२१ व सन २०२२ क रता भोसर  

पं पंग,भोसर  गावठाण व आ मशाळा -शांतीनगर पा या या टाक चे व पं पंग टेशनचे प र े ातील 

प रचालन करणे या कामासाठ  (िन वदा र. .८०,२७,४१९/- +सेवा शु क ५ % र. .२९८६६१/- = 

र. .८३,२६,०८०/- (अ र  र. . याऐंशी  लाख स वीस हजार ऐंशी  फ  ) मधून रॉय ट  व मटेर अल 

टे टंग चाजस र कम वगळून एकूण िन वदा र कमेवर ल ५ % सेवा शु क र. .२,९८,६६१/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आल ेआहेत. िन वदा अट  व शत  म य ेनमुद केले माण े वभागान ेिनधा रत केले या कमान 

सेवा शु काची र कम ४ % हणजेच र. .२,३८,९२९/- पे ा कमी नसावी अशी अट होती . यानुसार सदर 

काम मे.समीप स वसेस  या ठेकेदाराकडून सेवा शु क र. .२,३८,९२९/- दराची   हणजेच र. .८०२७४१९/- 
+रॉय ट ची र. .०/- + मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- +सेवा शु क र. .२,३८,९२९/- = एकूण 

र. .८२,६६,३४८/-पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार वेळोवेळ  कामगार क याण वभाग 

यांचेकड ल प रप कानुसार िस  होणारे  कमान वेतन दर  यांचे नुसार वाढ/घट  अदा करणेस   व 

िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ 

कलम लाग ू असलेस भाववाढ कलमानुसार ि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 

या याबरोबर  करारनामा क न मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक- ११५५१              वषय मांक- ३२ 

दनांक-०४/०३/२०२२      वभाग- पाणीपुरवठा मु य 
सुचक- मा.बाप ूउफ श ु न काटे     अनुमोदक- मा.पाडाळे िनता 
संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  .पाप/ु८/का व/१५२/२०२२, द.०४/०३/२०२२. 

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

 मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .8/45/2021-22 अ वय े भाग .४ दघी व 

बोपखेल म य ेआव यकतेनुसार ड .आय.पाईप लाईन  व एच.ड .पी.पाईप लाईन ची ठक ठकाणी दु ती 
करण.े कामी मे.शुभम उ ोग  िन.र. .8430800/- (अ र  र. .चौ-याऐंशी लाख तीस हजार आठश े फ ) 
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मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .8430800/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .8430800/- पे ा 36% कमी हणजेच र. .5395712/- 

+रॉय ट  चाजस र. .3791/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .5399503/- 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 मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११५५२              वषय मांक- ३३ 

दनांक-०४/०३/२०२२      वभाग- पाणीपुरवठा मु य 
सुचक- मा.बाप ूउफ श ु न काटे     अनुमोदक- मा.पाडाळे िनता 
संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  .पाप/ु८/का व/१५१/२०२२, द.०४/०२/२०२२. 

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

 मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .८/४४/२०२१-२२ अ वय े भाग .३ मोशी व 

डूडूळगाव म य ेआव यकतेनुसार ड .आय.पाईप लाईन  व एच.ड .पी.पाईप लाईन ची ठक ठकाणी दु ती 
करण.ेकामी मे.सागर क शन िन.र. .8430800/-(अ र  र. .चौ-याऐंशी लाख तीस हजार 

आठश ेफ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .8430800/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .8430800/- पे ा 36.09% कमी हणजेच 

र. .5388124/- +रॉय ट  चाजस र. .3791/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .5391915/- 

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 मा यता देणेत 

येत आहे. 

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

ठराव मांक- ११५५३              वषय मांक- ३४ 

दनांक-०४/०३/२०२२      वभाग- उ ान/वृ संवधन   
सुचक- मा.बाप ूउफ श ु न काटे     अनुमोदक- मा.पाडाळे िनता 
संदभ- मा.उप आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/११८/२०२२, द.०४/०३/२०२२. 

 मा.उप आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

 मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .४/२०२१-२२  अ वय ेमनपाचे यशवंतराव च हाण 

गुलाबपु प उ ानाम य ेलागवड साठ  गुलाबाची/शोिभवंत रोपे व लॉन पुर वण े  कामी  मे.िनसग लॅ ड केप 
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ा.िल.(िन वदा र. .१२,५५,१६०/-)(अ र  र. .बारा लाख पंचाव न हजार एकश े साठ फ ) पे ा-
१५.०० %या कमी  दराची िन वदा मंजुर दरान े२ म हन ेकालावधीसाठ  येणारा खच र. .१०,६६,८८६/-(अ र  

र. .दहा लाख सहास  हजार आठश ेशहऐंशी 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 देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११५५४              वषय मांक- ३५ 

दनांक-०४/०३/२०२२      वभाग- पाणीपुरवठा मु य 
सुचक- मा.बाप ूउफ श ु न काटे     अनुमोदक- मा.पाडाळे िनता 
संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  .पाप/ु८/का व/१५६/२०२२, द.०४/०३/२०२२. 

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

 मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .8/40/2021-22 अ वय े इ उप वभाग अंतगत 

ठक ठकाणी आव यकते नुसार ड .आय.पाईप लाईन टाकण े  कामी मे.सागर क शन 

िन.र. .6260382/- (अ र  र. .बहास  लाख साठ हजार तीनश े याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .6260382/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .6260382/- पे ा 35.1% कमी हणजेच र. .4062988/- +रॉय ट  चाजस 

र. .3791/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .4066779/- 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 मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११५५५              वषय मांक- ३६ 

दनांक-०४/०३/२०२२      वभाग- थाप य क  मु य  

सुचक- मा.बाप ूउफ श ु न काटे     अनुमोदक- मा.पाडाळे िनता 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/इ-मु य/६३/२०२२, द.०४/०३/२०२२. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .101/03/2021-22 अ वय े भाग .८ मधील एम. 

आय.ड .सी. मधील जे लॉक मधील र ते अ ययावत प तीन े करण.े कामी M/s. T and T Infra 

Limited  िन.र. .107839735/- (अ र  र. .दहा कोट  अ याह र लाख एकोणचाळ स हजार सातश े

प तीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .107581135/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .107581135/- पे ा 5.41% कमी 
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दरान े िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2021-22 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य 

दरापे ा ९.८३% ने कमी येत अस यान े ा  िन वदा मंजूर दरान े हणजेच र. .101760996/- +रॉय ट  

चाजस र. .227198/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .258600/- = एकुण र. .102246794/- 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 देणेत येत 

आहे. 

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

ठराव मांक- ११५५६              वषय मांक- ३७ 

दनांक-०४/०३/२०२२      वभाग- थाप य ग मु य  

सुचक- मा.बाप ूउफ श ु न काटे     अनुमोदक- मा.पाडाळे िनता 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/ग-मु य/१२७/२०२२, द.०४/०३/२०२२. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/101/05/2021-22 अ वय े भाग .२१ 

पंपर  मधील पॉवर हाऊस ते पंपळे सौदागर पुलापयतचा र याचे काँ ट करण करणेकामी अम ाँग 

इं डया क श स िन.र. .12,74,70,010/- (अ र  र. .बारा कोट  चौ-हयाह र लाख स र हजार दहा 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .12,72,62,360/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .12,72,62,360/- पे ा 27.99% कमी हणजेच 

र. .9,16,41,625/- +रॉय ट  चाजस र. .3,53,826/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,07,650/- = एकुण 

र. .9,22,03,101/- 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 मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक- ११५५७              वषय मांक- ३८ 

दनांक-०४/०३/२०२२      वभाग- थाप य क मु य  

सुचक- मा.बाप ूउफ श ु न काटे     अनुमोदक- मा.पाडाळे िनता 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/क-मु य/६४/२०२२, द.०४/०३/२०२२. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .101/02/2021-22 अ वय े भाग .८ येथील इं ायणी 
चौक लगतचे जे लॉक मधील र ते अ ययावत प तीन ेकरण.े  कामी  M/s Ajwani Infrastructure Pvt. 
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Ltd. िन.र. .16,56,52,794/- (अ र  र. .सोळा कोट  छ पन लाख बाव न हजार सातश ेचौ-या नव फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .16,53,94,194/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .16,53,94,194/- पे ा 2.4% कमी दरान े िन वदा 
ा  झालेली आहे. सन 2021-22 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा ८.५१% न े

कमी येत अस यान े ा  िन वदा मंजूर दरान े हणजेच र. .16,14,24,733/- +रॉय ट  चाजस 

र. .5,78,187/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,58,600/- = एकुण र. .16,22,61,520/- 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 मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११५५८              वषय मांक- ३९ 

दनांक-०४/०३/२०२२      वभाग- थाप य ह मु य  

सुचक- मा.बाप ूउफ श ु न काटे     अनुमोदक- मा.पाडाळे िनता 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/ह-मु य/११०/२०२२, द.०४/०३/२०२२. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .106/02/2021-22 अ वये कासारवाड  येथील 
मु लम दफनभूमी म ये सुधारणा वषयक कामे करणे कामी मे.देव क शन 
िन.र. .5,98,31,196/- (अ र  र कम पये पाच कोट  अ या णव लाख एकतीस हजार एकशे 
शहा णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .5,96,05,671/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .5,96,05,671/- पे ा 
32.18% कमी हणजेच र. .4,04,24,566/- +रॉय ट  चाजस र. .19,92,047/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .2,25,525/- = एकुण र. .4,26,42,138 /- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 

भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 

आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- ११५५९              वषय मांक- ४० 

दनांक-०४/०३/२०२२      वभाग- उ ान  

सुचक- मा.बाप ूउफ श ु न काटे     अनुमोदक- मा.पाडाळे िनता 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  .उ ान/०४/का व/२६०/२०२२, द.०४/०३/२०२२. 

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

 मनपाचे वृ संवधन वभागामाफत िन वदा नोट स .१९/२०१८-१९  अ वये तळवडे पीनगर 
ह म ये तळवडे गायराण गट नं.१ ब येथे मोठ  रोपे पुर वणे व २ वष देखभाल संर ण करणेचे 
कामकाज मे.बी. ह.जी.इंड या िल.यांना देणेत आलेले होते.सदर कामाची मुदत २४/०२/२०२२ 
अखेर मुदत होती.सदर ठकाणी मो या माणावर वृ ारोपण करणेत आलेले आहे.स या 
उ हा याचे दवस अस याने सदर या वृ ारोपणास पाणी देणे आव यक असलेने २४ जुन २०२२ 
अखेर (४ म हने)  मुदतवाढ देणे आव यक आहे. याकामी ित महा र. .३,२८,७५१/- या माणे 
४ म ह यांसाठ  र. .१३,१५,००४/- येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११५६०              वषय मांक- ४१ 

दनांक-०४/०३/२०२२      वभाग- थाप य ह मु य  

सुचक- मा.बाप ूउफ श ु न काटे     अनुमोदक- मा.पाडाळे िनता 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/ह-मु य/१०९/२०२२, द.०४/०३/२०२२. 

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

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .106/01/2021-22अ वये भाग .30 
कासारवाड  येथे मशानभूमी बांधणे कामी मे.टे सन बलडस िन.र. .3,15,79,615/- (अ र  र कम 
पये तीन कोट  पंधरा लाख एकोणऐंशी हजार सहाश े पंधरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .3,13,08,360/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 

काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3,13,08,360/- पे ा 23.88% कमी हणजेच र. .2,38,31,924/- 

+रॉय ट  चाजस र. .1,49,051/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,71,255/- = एकुण 
र. .2,42,52,230/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून याचेंबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
 



28 
 

 
 

ठराव मांक- ११५६१              वषय मांक- ४२ 

दनांक-०४/०३/२०२२      वभाग- क े य  

सुचक- मा.बाप ूउफ श ु न काटे     अनुमोदक- मा.पाडाळे िनता 
संदभ- मा.आरो य कायकार  अिधकार  यांचे प  .क े/आ१५/का व/८५/२०२२, द.०३/०३/२०२२. 

 मा.आरो य कायकार  अिधकार  यांनी िशफारस केल े माण.े 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीय कायालय काय ेञातील म.न.पा.चे आरो य 
वभागाकड ल  सावजिनक शौचालयाचे व मुता-यांची यांिञक  प तीन े (पा याचे उ चदाब फवा-
या या सहा याने) व मनु यबळा ारे दैनं दन साफसफाई, देखभाल व करकोळ व पाची दु ती 
करणे या कामासाठ  िन.नो. . २/२०१८-१९अ वये शौचालय व मुता या एकुण ९२४ िस स २४ 
मह नेकर ता अंदाजपञक तयार क न िन वदा नोट स . २/२०१८-१९ र. .१,१७,६५,४७६.८०/-
माणे ित माह येणारा खच र.  ४,९०,२२८/- या १०% सेवा शु क र. .४९,०२३/- रकमेवर दर 

माग वणेसाठ  िन वदा िस द करणेत आली होती. मे.तावरे क शन कंपनी यांचा ित माह 
येणारा खच र.  ४,९०,२२८/- या १०% सेवा शु क र. .४९,०२३/- रकमेवर -१००% हा दर वीकृत 
करणेस मा यता देणेत आली असुन वकृत दरानुसार २४मह ने कालावधीकर ता येणा या अंदाजे 
र. .१,१७,६५,४७६.८०/- अथवा येणा या य  खचास मा यता घेणे व याकामी मे.तावरे 
क शन कंपनी यांची ठेकेदार हणुन िनयु  करणे, याचेशी करारनामा करणे व आदेश 

देणेकामी मा यता िमळणेकामीचा वषय मा. थायी सिमती पुढे मंजूर साठ  ठेवणेत आला होता 
यासमा. थायी सिमती ठराव . १०९०७ द.१५/१२/२०२१ अ वये मा यता िमळाली आहे. सदर 

कामाचे अनुषंगाने मे.तावरे क शन कंपनी यांना यांचे बरोबर ५ मह ने कालावधीकर ता 
हणजेच द.०१/०८/२०२१ ते द.३१/१२/२०२१ पयतचा दनांक ३१/१२/२०२१ चा करारनामा सील 

करणेत आला असुन, मा. े ीय अिधकार , क े ीय कायालय पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
यांचेकड ल क ेआ/१५/का व/२८/२०२२  द.१२/०१/२०२२  अ वये एकुण ९२४ िस स 
कर ता  करारना यातील अट  ९ व अट  १८म य े नमुद केले माणे वाहनामाफत यांिञक  
प तीने व पोटबल जेट ंग पंपाचा वापर मनु यबळा दारे करणे कामी ित माह येणारा खच 
र. .४,९०,२२८/- माण े द.०१/०८/२०२१ ते द.३१/१२/२०२१ पयतचा कामाचा आदेश दे यात 
आलेला आहे यानुसार येणा-या र. .१९,६०,९१२/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक- ११५६२              वषय मांक- ४३ 

दनांक-०४/०३/२०२२      वभाग- थाप य इ मु य  

सुचक- मा.बाप ूउफ श ु न काटे     अनुमोदक- मा.पाडाळे िनता 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/इ-मु य/१११/२०२२, द.०४/०३/२०२२. 

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

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .96/11/2021-22 अ वये भाग .५ मधील 
इ याद  ठकाणी  सेवा वा ह या टाकलेले चर, ख डे WBM व हॉटिम स प दतीने र याची 
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सुधारणा करणे. कामी SAIPRABHA CONSTRUCTION िन.र. .59,99,645/- (अ र  र कम पये 
एकोणसाठ लाख न या णव हजार सहाश ेपंचेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .59,26,545/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,26,545/- पे ा 37.00% कमी हणजेच र. .37,33,723/- +रॉय ट  
चाजस र. .18,808/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .73,100/-  = एकुण र. .38,25,631/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर 
अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम 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 देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक- ११५६३              वषय मांक- ४४ 

दनांक-०४/०३/२०२२      वभाग- थाप य ड मु य  

सुचक- मा.बाप ूउफ श ु न काटे     अनुमोदक- मा.पाडाळे िनता 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/ड-मु य/१२९/२०२२, द.०४/०३/२०२२. 

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

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/98/01/2021-22 अ वय े . .२८ 
पंपळे सौदागर येथील कापसे लॉन जवळ ल १२.०० मी. ं द ड .पी. र याचे अ ावत प दतीने 
काँ ट करण करणे कामी पृ वी एंटर ायझेस िन.र. .30926120/- (अ र  र कम पये तीन कोट  
नऊ लाख स वीस हजार एकश े वीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .30669830/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .30669830/- पे ा 29.99% कमी हणजेच र. .21471948/- +रॉय ट  चाजस 
र. .58282/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .256290/- = एकुण र. .21786520/- पयत काम क न 
घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम 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 देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक- ११५६४              वषय मांक- ४५ 

दनांक-०४/०३/२०२२      वभाग- थाप य ग मु य  

सुचक- मा.पाडाळे िनता      अनुमोदक- मा.श ु न काटे 

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/ग-मु य/१३०/२०२२, द.०४/०३/२०२२. 
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 मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/86/01/2021-22 अ वय े भाग .२३ 
मधील पवारनगर २ व राघव वामी मठ व इतर चौकांचे सुशोिभकरण व थाप य वषयक कामे 
करणे कामी ीगणेश क शन िन.र. .30092728/- (अ र  र कम पये तीन कोट  या णव 
हजार सातशे अ ठावीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29963278/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .29963278/- पे ा 35.07% कमी हणजेच र. .19455156/- +रॉय ट  चाजस र. .227820/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .129450/- = एकुण र. .19812426/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 

िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक- ११५६५              वषय मांक- ४६ 

दनांक-०४/०३/२०२२      वभाग- थाप य BRTS 
सुचक- मा.बाप ूउफ श ु न काटे     अनुमोदक- मा.पाडाळे िनता 
संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  . था/िन/BRTS/११३/२०२२, द.०४/०३/२०२२. 

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

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .120/01/2021-2022 अ वये िनगड  जय ेडस 
समोर FOB करणे कामांतगत पादचार  भूयार  माग बांधणे कामी मे.बी.के.खोसे िन.र. .40792693/- 

(अ र  र कम पये चार कोट  सात लाख या नव हजार सहाशे या नव फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40113229/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40113229/- पे ा 17.08% कमी हणजेच 

र. .33261889/- +रॉय ट  चाजस र. .641458/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .679464/- = एकुण 
र. .34582811/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- ११५६६              वषय मांक- ४७ 

दनांक-०४/०३/२०२२      वभाग- ह े य पाणीपुरवठा  
सुचक- मा.पाडाळे िनता      अनुमोदक- मा.श ु न काटे 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ुका. व/५७/२०२२, द.०४/०३/२०२२. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

 मा.रा ीय ह रत लवाद यांचे यायालय,पुण े येथे Application No.37/2016(WZ) शेवाळेवाड  

ामपंचायत तफ सरपंच अ ण इतर व  पुण ेमहानगरपािलका व इतर या केसम ये मा. यायालय 
यांनी द.२१ डसबर २०१६ रोजी शेवाळेवाड  ामपंचायतील ाम थांसाठ  प याचे पाणी देणेसाठ  
पुणे महानगरपािलकेने ३० प या यापा याचे टँकर ( येक  १०,००० िलटर) व पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेने १० पा याचे टँकर पुढ ल आदेश होईपयत देणेच आदेश दले आहेत. मा. रा ीय 
ह रत लवाद यायलय यांचे आदेशानुसार आजरोजी पयत शेवाळेवाड  ांमपंचायतीस पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेमाफत, पुणे महानगरपािलका ह तील रामटेकड  टँकर फलींग पॉ ट 
येथुन १० टँकर भ न दलेजात आहेत. व पुणे मनपास रामटेकड  टँकर फलींग पॉ ट येथुन 
भरले या पा याचे देयके अदा केलेली आहेत. नगर वकास वभाग यांचे द.३०/०६/२०२१ रोजीचे 
अिधसुचनेनुसार शेवाळेवाड  हे गाव पुणे महानगरपािलका ह त समा व  झालेले आहे. तसेच सदर 
अिधसुनेनुसार पुणे महानगरपािलकेत समा व  झाले या सव गावातील नागर कांची सोय 
हो यासाठ  व यांना मुलभूत सु वधा पुणे महापािलकेमाफत देणेसाठ  पुणे महानगरपािलकेने 
मा.महापािलका सभा ठराव .१/६३, द.३०/०६/२०२१ रोजी केला असुन सदर ठरावाचे अनुषंगाने 
मा.महापािलका आयु , पुणे महानगरपािलका यांनी संबंिधत े य कायालयात समा व  गावातील 
नागर कांस मुलभूत सु वधा देणेकामी कायालयीन आदेश जा. . मआ/सा व/२८५३, 
द.३०/०६/२०२१ रोजी दला आहे. सदर करणी शेवाळेवाड  हे गाव पुणे महानगरपािलका ह त 
समा व  झालेले असुन शेवाळेवाड  या गावास पुणे महानगरपािलकेची पाणी पुरवठा करणेची 
जबाबदार  असुन पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत प याचे पा याचे टँकर देणेत येणार नाह  
असे मा. यायालयासमोर पंपर  िचंचवड महानगरपािलके तफ कामकाज पहाणारे वक ल यांना 
प ा ारे कळ वले आहे. तर  तुतास मा.रा ीय ह रत लवाद यांचे पुढ ल आदेश होईपयत वषयां कत 
कामास येणारा खच र. .६०,२०,०००/- ला मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक- ११५६७              वषय मांक- ४८ 

दनांक-०४/०३/२०२२        

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 

संदभ- मा.सुजाता पालांडे व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव. 
 मा. थायी सिमती ठराव  ११४६८  द २८/०२/२०२२  अ वये मनपा या पाणीपुरवठा 
वभागा या िन. .०८/०४/२०२१-२२ नुसार फ े ीय कायालयाचे प रसरात व वध ठकाणी 
वा ह ऑपरेशन करणे क रता मजूर पुर वणे, या नावाऐवजी “सन २०२१व २०२२ क रता    च-
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होली, वडमुखवाड  मँग झन व पं पंग टेशन चे प र े ातील प रचालन करण”े, अशी दु ती होणे 
आवशयक आहे. उव रत ठरावात कोणतेह  बदल नाह . तर  ठराव .११४६८ द.२८/०२/२०२२ 
मधील कामाचे नावास दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक- ११५६८              वषय मांक- ४९ 
दनांक-०४/०३/२०२२        
सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.सुजाता पालांडे व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव. 
 मा. थायी सिमती ठराव .११४६९ द.२८/०२/२०२२ अ वये मनपा या पाणीपुरवठा 
वभागा या िन. .०८/०३/२०२१-२२ नुसार “फ े ीय कायालयाचे प रसरात व वध ठकाणी 
वा ह ऑपरेशन करणे क रता मजूर पुर वण”े, या नावाऐवजी “सन २०२१व २०२२ क रता दघी व 
बोपखेल प र े ातील पा या या टाक चे प रचालन करण”े, अशी दु ती होणे आवशयक आहे. 
उव रत ठरावात कोणतेह  बदल नाह . तर  ठराव .११४६९ द.२८/०२/२०२२ मधील कामाचे 
नावास दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक- ११५६९              वषय मांक- ५० 
दनांक-०४/०३/२०२२        
सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.सुजाता पालांडे व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव. 
 पंपर  िचंचवड महापािलकेतील भाग  ३० दापोड  मधील िशतळादेवी चौक स नं ६ ते 
रे वे लाईन कडे जाणारा र ता अ यावत प तीने वकिसत करणे साठ  मा.नगरसद य यांची 
मागणी आहे. सबब, सदर कामास क प स लागार हणून मे. करण इं जिनअर ंग सो युश स 
यांची िनयु  करणे आव यक आहे. सदर कामांसाठ  क प स लागार हणून करावया या 
कामा या या ीम ये तुत कामांचे पुवगणक प  तयार करणे व िन वदा बन वणे तसेच 
कामांवर देखरेख करणे इ. िन वदापुव (Pre tender activity) व िन वदा प ात (post tender 
activity) कामे करावी लागणार आहेत. याक रता थाप य वभागामाफत क प स लागार यांची 
दरसूची द.०८/१२/२०२० ते द.१६/१२/२०२० रोजी माग व यात आ या आहेत. यानुसार 
तुलना मक त या माणे मे. करण इं जिनअर ंग सो युश स यांनी १.४३% इतका लघु म दर 
ा  झालेला आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये व वध क पासाठ  क प स लागार 
हणुन म करण इं जिनअर ंग सो युश स याचंी िनयु  केलेली आहे. तसेच मा. सह शहर 

अिभयंता यांनी सदर नेमणूक बाबत द.०६ ४१२/२०२७ या तावा ारे मंजुर  दे यात आलेली 
आहे. उपरो  बाबींचा वचार करता नमुद कामांसाठ  मे. करण इं जिनअर ंग सो युश स यांची 
क प स लागार हणून नेमणूक करणेचा ताव िन वदापुव ०.५०% (Pre tender activity) व 

िन वदा प ात ०.९३% (posit tender activity) कामांसाठ  क प स लागार हणून नेमणूक 
करणेस व क प खचा या १.४३% फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- ११५७०              वषय मांक- ५१ 

दनांक-०४/०३/२०२२        

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भालेकर वण 

संदभ- मा.सुजाता पालांडे व मा.भालेकर वण यांचा ताव. 
 भांडार वभाग माफत ३४ ठकाणी ओपन जीम सा ह य बस वणेकामी व येणा-या खचास 
द.२८/२/२०२२ या सभेत मा. थायी सिमतीने मा यात देणेत आलेली आहे. उवर त पा  ९० 
ठकाणी ओपन जीम सा ह य बस वणेस व या कामी येणा-या य  खचास मा यता दे यात 
येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११५७१              वषय मांक- ५२ 

दनांक-०४/०३/२०२२        

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 

संदभ- मा.सुजाता पालांडे व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव. 
 पंपर  िचंचवड महापािलकेतील भाग  ३० दापोड  मधील िशतळादेवी चौक स नं ६ ते 
मु लीम दफनभूमी ते स नं १५ पयतचा र ता अ यावत प तीने वकिसत करणे साठ  मा. 
नगरसद य यांची मागणी आहे.सबब, सदर कामास क प स लागार हणून मे. करण 
इं जिनअर ंग सो युश स यांची िनयु  करणे आव यक आहे. सदर कामांसाठ  क प स लागार 
हणून करावया या कामा या या ीम ये तुत कामांचे पुवगणक प  तयार करणे व िन वदा 

बन वणे तसेच कामांवर देखरेख करणे इ. िन वदापुव (Pre tender activity ) व िन वदा प ात 
(post tender activity ) कामे करावी लागणार आहेत. याक रता थाप य वभागामाफत क प 
स लागार यांची दरसूची द.०८/१२/२०२० ते द.१६/१२/२०२० रोजी माग व यात आ या आहेत. 
यानुसार तुलना मक त या माणे मे. करण इं जिनअर ंग सो युश स यांनी १.४३% इतका 

लघु म दर ा  झालेला आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये व वध क पासाठ  क प 
स लागार हणुन म. करण इं जिनअर ंग सो युश स याचंी िनयु  केलेली आहे. तसेच मा. सह 
शहर अिभयंता यांनी सदर नेमणूक बाबत द.०६ ४१२/२०२७ या तावा ारे मंजुर  दे यात 
आलेली आहे.उपरो  बाबींचा वचार करता नमुद कामांसाठ  मे. करण इं जिनअर ंग सो युश स 
याचंी क प स लागार हणून नेमणूक करणेचा ताव िन वदापुव ०.५०% (Pre tender activity) 

व िन वदा प ात ०.९३% (posit tender activity) कामांसाठ  क प स लागार हणून नेमणूक 
करणेस व क प खचा या १.४३% फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- ११५७२              वषय मांक- ५३ 

दनांक-०४/०३/२०२२        

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 

संदभ- मा.सुजाता पालांडे व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव. 
 मे.िशवमु ा वयंरोजगार सेवा सह.सं था मया यांचा ठराव .१०१९३ द.०१/०९/२०२१ 
रोजी करणेत आला आहे. सदर ठरावातील मे.मै ी वयंरोजगार सेवा सह.सं था मया यांचे नाव 
नजर चुक ने झालेले अस याने याऐवजी मे.िशवमु ा वयंरोजगार सेवा सह.सं था मया अशी 
दू ती करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११५७३              वषय मांक- ५४ 

दनांक-०४/०३/२०२२        

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 

संदभ- मा.सुजाता पालांडे व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव. 
 मे. यु गाडन गु ज फाम आ ण नसर  यांचा ठराव .११३८४ द.१६/०२/२०२२ रोजी 
करणेत आला आहे. सदर ठरावातील िन वदा नोट स .१२/२०२१-२२  बाब .१ ऐवजी िन वदा 
नोट स .१२/२०२१-२२ बाब .२ व कानोकरपस रोपे ऐवजी ट ना रोपे अशी दू ती करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११५७४              वषय मांक- ५५ 

दनांक-०४/०३/२०२२        

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 

संदभ- मा.सुजाता पालांडे व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव. 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत आरो य वभागाम ये साफसफाई, शहर व छता व इतर 
अनुषंिगक कामांक रता मानधनावर आरो य कमचा-याची ता पुर या व पात नेमणुका के या 
जातात. ीम. सुजाता िभमराव गवळ  यांचे बी.ए./ बी.एल.आय.बी/ एम.एल.आय.बी. िश ण 
झालेले आहे. याच माणे यांनी आरो य िन र ण ड लोमा ह  पूण केलेला आहे. ीम.सुजाता 
गवळ  यांना ता पुर या व पात मानधनावर आरो य वभागात िनयु  कर यास मा यता देणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- ११५७५              वषय मांक- ५६ 

दनांक-०४/०३/२०२२        

सुचक- मा.बनसोडे राजू      अनुमोदक- मा.भालेकर वण 

संदभ- मा.बनसोडे राजू व मा.भालेकर वण यांचा ताव. 
 आदेश . शा/०९/का व/२१८/२०१९ दनांक.२२/०४/२०१९ अ वये ी. गणेश ध ड बा 
राऊत (क.अिभयंता) व ुत वभाग जलशु करण क  से.२३, िनगड  यांचे खातेिनहाय 
चौकशीनंतर ०२ वेतनवाढ  कायम व पी थिगत कर यात आलेले आहे.सदरची कारवाई अ यंत 
कठोर व पाची अस याने ०२ वेतनवाढ  कायम व पी ऐवजी ०१ वेतनवाढ ता पुर या व पात 
रोखून ठेव याची कारवाई कर यास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११५७६              वषय मांक- ५७ 

दनांक-०४/०३/२०२२        

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 

संदभ- मा.सुजाता पालांडे व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव. 
 ठराव .११४९७ दनांक.२८/०२/२०२२ वषय .६७ ला कॉ यूटर ऐवजी कॉ पॅ टर या 
नावाने दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११५७७              वषय मांक- ५८ 

दनांक-०४/०३/२०२२        

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 

संदभ- मा.सुजाता पालांडे व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव. 
 सन २०२२-२३ या मूळ अंदाजप कात खालील त यात नमूद केले या नवीन वकास 
कामा या तरतुद म ये वाढ / घट कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

अ.
. 

उप लेखािशष अथवा 
कामाचे नाव 

लेखािश
ष 

बजेट 
पान 

 

बजे
ट 
अ.

 

मूळ 
शासक य   
मा यता 
र कम  

सन 
२०२२-२३ 

मूळ 
तरतूद 

वाढ घट सन २०२२-
२३  आव यक 

सुधा रत 
तरतूद 

शेरा 

१ पंपर  िचंचवड 
मनपा या व वध 
उ ानाम ये आव यकते 
नुसार एल.ई.ड  क बग 
बस वणे 

थाप य 
उ ाने 

३९४ ३६९ २००००००० ० २९००००० ० २९००००० अ. .
२ 

व न 
वग 
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२ अ भागा म ये मातीचे 
ॅक/ जॉिगंग ॅक तयार 

करणे व अनुषंिगक 
व ुत व थाप य 
वषयक कामे करणे 

थाप य 
उ ाने 

४०१ ४६ ५००००००० ५०००००० ० २९००००० २१००००० अ. .
१ वर 
वग 

 एकूण =     ५०००००० २९००००० २९००००० ५००००००  

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

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल.े 
------------ 

 
(अॅड.िनतीन ाने र लांडग)े 

सभा य , 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/३४४/२०२२ 

दनांक- ०५/०३/२०२२ 
त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह तव.  
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( .ब ेका/५अ/का व/६३/२०२२ द.२८/०२/२०२२ वषय .४ चे लगत) 
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( . वमुका/४/का व/१९३/२०२२ द.२५/०२/२०२२ वषय .५ चे लगत)  
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( .ब े/लेखा/५/का व/७९/२०२२ द.२५/०२/२०२२ वषय .६ चे लगत) 
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( . था/िन/उ ान/कावी/१०६/२०२२ द.०२/०३/२०२२ वषय .१४ चे लगत) 
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( .ह /ेलेखा/िन.क./का व/१५१/२०२२ द.२८/०२/२०२२ वषय .१६ चे लागत ) 

 

 

( .ह /ेलेखा/िन.क./का व/१५३/२०२२ द.२८/०२/२०२२ वषय .१७ चे लागत ) 
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( .ह /ेलेखा/िन.क./का व/१५२/२०२२ द.२८/०२/२०२२ वषय .१९ चे लगत) 
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( .उ ान/०४/का व/२४२/२०२२ द.२८/०२/२०२२ वषय .२७ चे लगत) 
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