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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक- २५९ 

(सभावृ ांत) 
 

दनांक- २७/०१/२०२२                                       वेळ – द.ु२.३० वा. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 

२७/०१/२०२२ रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील हड ओ कॉ फर स 

म मधून मा.सभापती, थायी सिमती हे 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) 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 बबन कांबळे 

५. मा.अिभषेक गो वंद बारण े

६. मा.बुड सुवणा वकास 

७. मा.फुग ेिभमाबाई पोपट 

८. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

९. मा.सुल णा राजू धर 
१०. मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

११. मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
१२. मा.बाप ूउफ श ु न िसताराम काटे 

१३. मा.यादव िमनल वशाल 
१४. मा.भालेकर वण महादेव 

१५. मा.बनसोडे राजू व नाथ 

१६. मा.पाडाळे िनता वलास 
 यािशवाय मा.राजेश पाट ल- आयु , मा.ढाकण-े अित.आयु (१), मा. जत  वाघ- 
अित.आयु (२), मा.उ हास जगताप- नगरसिचव तथा अित र  आयु (३), मा.भोसल-े मु य लेखा 
प र क, डॉ.रॉय- आरो य वै क य अिधकार , मा.नाळे- उपसंचालक नगररचना, मा.लोणकर, 
मा.चारठाणकर, मा.खोत, मा.दुरगुडे- उप आयु , मा.पोमण-मु य मा हती व तं ान अिधकार , 
मा.िनकम, मा.सवण,े मा.इंगळे, मा.तांब,े मा.लडकत- सह शहर अिभयंता, मा.बोदडे, मा.आगळे, 
मा.बहुरे, मा.देशमुख, मा.थोरात- सहा यक आयु , मा.वाबळे- अिध ता वायसीएमएच, मा.ग टुवार, 
मा.से ठया, मा.जंुधारे, मा.ओंभास,े मा.टकल,े मा.धुमाळ, मा.च हाण, मा.मोरे, मा.नरोना- कायकार  
अिभयंता, मा.गोफण-े वै क य अिधकार , मा.गावडे- मु य अ नीशामक अिधकार  हे अिधकार  
उप थत होते. 

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

आल.े 
 
वषय .३०) पंपर  िचंचवड मनपा या “ब” भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदार  

प दतीन ेसाफसफाई करण ेव चोकअप काढण.े या कामास ( दतीय वष द.३१/०३/२०२२ 

ते द.३०/०३/२०२३पयत) मुदतवाढ िमळणेबाबत. 

वषय .३१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे "क" भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक 

ठेकेदार  प तीन ेसाफसफाई करण ेव चोकअप काढण.े 

वषय .३२)मनपा आरो य वभागासाठ  आव यक े य कायालयाकर ता हजेर साठ  FRP फायबर 

केबीन तसेच म हला कमचार  कामगारासाठ  पोटबल टॉयलेट व कपडे चजीग म खरेद  

करण ेबाबत. 

वषय .३३) भाग .२६ मधील सा व ीबाई फुल ेउ ानाची उवर त िसमािभंत बांधण ेतसेच जवन पट 

युरल व सौदय करणाची काम ेकरण.े 

वषय .३४)ह भागातील उ ांनांची थाप य वषयक नुतनीकरणाची व दु तीची काम ेकरण.े 
वषय .३५) भाग  २० मधील व.राजेश बहल उ ानातील िसमािभंतीचे नुतनीकरण करण ेव इतर 

उ ानाची थाप य वषयक काम ेकरण.े 

वषय .३६) भाग .८ नाला पाक उ ानात( से.८ व १०) थाप य वषयक दु तीचे काम ेकरण.े 
वषय .३७) भाग .९ मधील व वध उ ानांची थाप य वषयक काम ेकरण.े 
वषय .३८) भाग .४ दघी साठ  भोसर  संप ते दघी संप पयत न वन राय जंग मेन टाकण ेव 

अनुषंिगक काम ेकरण.े 
वषय .३९) कै.रमाबाई ठाकरे वाचनालय चाल व यासाठ  दे यास व याकामी येणा-या य  

खचास मा यता दे याबाबत.- मा.फुगे िभमाबाई व मा.कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव. 

वषय .४०)सुर ा र क नेम यास व याकामी येणा-या य  खचास मा यता दे याबाबत.- 
मा.फुगे िभमाबाई व मा.कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव. 

वषय .४१)मनपाचे यमुनानगर णालय व आकुड  णालय येथे चहा व ना ा सटर चाल व यास 

देणेबाबत.- मा.फुगे िभमाबाई व मा.कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव. 

वषय .४२) बोधनकार ठाकरे वाचनालय उभारणेबाबत.- मा.यादव मीनल व मा.कांबळे अंबरनाथ 

यांचा ताव. 

वषय .४३)मौजे िचंचवड स.नं. २७८ पैक  िस.स.नं.१२४३ पै ते १२४९/२, १२५१ ते १२५६ पै पुव या 
वकास योजनेतील आ. .६६ ाथिमक शाळा या आर णातील जागेचे भुसंपादन 

करणेबाबत.- मा.भोईर सुरेश व मा.अिभषेक बारण ेयांचा ताव. 

वषय .४४)महापािलके या भोसर  येथील भैरवनाथ सावजिनक वाचनालय व ंथालय चाल वणेस 

देणेबाबत. - मा.फुगे िभमाबाई व मा.कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव. 
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वषय .४५)सव . ८१ या १५ गुंठे जागेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ानमं दर बांधणेबाबत.- 

मा.बनसोडे राजू व मा.फुगे िभमाबाई यांचा ताव. 
वषय .४६)सन २०२०-२१ चे सुधार त व सन २०२१-२२ या मुळ अंदाजप कातील “ वशेष योजना” या 

लेखािशषकातील भाग .२६ वाकड- पंपळे िनलख मधील चाल ूकामाला वाढ व तरतुद 

िमळणेबाबत.- मा.अिभषेक बारण ेव मा.कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव. 

वषय .४७)तरतुद वग करणाबाबत.- मा.अिभषेक बारण ेव मा.कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव. 

----------- 
मा. थायी सिमती सभा कायप का .२५८ द.१९/०१/२०२२ चा सभावृतात कायम करणेत आलेचे 

मा.सभापती यांनी कट केल.े 
---------- 

 
ठराव मांक- ११२१९                         वषय मांक- ०१ 

दनांक- २७/०१/२०२२      वभाग- उ ान 

सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  .उ ान/६/का व/१८/२०२२, द.१४/०१/२०२२. 

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

मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .०२/२०२१-२२ अ वय ेमनपा चे राजमाता 
जजाऊ उ ान पंपळे गुरव देखभाल करण े.कामाबाबत मे. य.ुगाडन गु स फाम आ ण नसर   या 
ठेकेदारांची (िन वदा र. .८५,१७,९६०/-(अ र  र. .पं याऐंशी लाख सतरा हजार नऊश साठ  फ )पे ा-
३.५० %  कमी  दराची िन वदा मंजुर दरान े दोन वष कालावधीसाठ  येणारा खच र. .८२,१९,८३१/-

(अ र  र. . याऐंशी लाख एकोणीस हजार आठश एकतीस  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- ११२२०                         वषय मांक- ०२ 

दनांक- २७/०१/२०२२      वभाग- ह े ीय 

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

संदभ- मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .ह ेका/सावा/ शा/का व/०५/२०२२, द.१४/०१/२०२२. 

मा. े ीय अिधकार  याचंी िशफारस वचारात घेवून. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या, ह े ीय कायालयांतगत सांगवी साव. वाचनालय व 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सां कृ. भवन साव. वाचनालय, संत तुकारामनगर (मानधन) कायरत आहेत. 

सदरचे दो ह  सावजिनक वाचनालयांकर ता मागणी माण े सन २०२१-२२ या अिथक वषाकर ता 
आरो य, मनोरंजन, पाकशा , योितषशा , अ या मक, पयटन, वनोद इ. वषयां या दवाळ  

अंकांची खरेद  के यान,े मे.अर वंद बुक स हस, पंपर  १७ यांनाएकूण देय बील र. .२०,७५१/- 

मधून आयकर २ % (-) र. .४१५/- वजा जाता एकूण िन वळ देय बील र. .२०,३३६/- (अ र  र. .वीस 
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हजार तीनश ेछ ीस फ ) अदा कर यात आलेल ेअसून, सदरचे खचास मा यता दे यात येत आहे. 

तसेच भोसर  नवीन णालय येथे वै क य वषयास अनुस न होणा-या ंथालयाचा उपयोग 

महापािलकेचे डॉ टर तसेच मनपा ह त खाजगी यवसाय करणारे अंदाजे ४००० ते ५००० डॉ टराना 
उपयोग होणार अस यान ेसदर वै क य ंथालयासाठ  र कम .१५,००,०००/-  इत या रकमेपयत 

पु तके/ ंथ खरेद  कर या या खचास मा यता दे यात येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक- ११२२१                         वषय मांक- ०३ 

दनांक- २७/०१/२०२२      वभाग- पाणीपुरवठा मु य 

सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  .पाप/ु८/का व/४१/२०२२, द.१८/०१/२०२२. 

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

मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .01/09/2021-22 अ वय ेइ भागात व वध 

पा या या टाक खाली वॉचमन वॉटर बांधण े व थाप य वषयक अनुषंिगक काम े करण े कामी 
मे.अंबाजी इ ा चर कं.िन. र. .62,36,719/- (अ र  र. .बास  लाख छ ीस हजार सातश े

एकोणीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .61,24,161/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .61,24,161/- पे ा 27.97% 

कमी हणजेच र. .44,11,233/- +रॉय ट  चाजस र. .1,12,558/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .45,23,791/- 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 ये 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- ११२२२                         वषय मांक- ०४ 

दनांक- २७/०१/२०२२      वभाग- थाप य ब मु य 

सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२-ब/१९/२०२२, द.१७/०१/२०२२. 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/22/2021-22 अ वय ेसन २०२१-२२ क रता 
भाग .१६ मधील रावेत भागातील गु दारा प रसरातील पे ह ंग लॉक, टॉम वॉटर लाईनची 

दु ती व थाप य वषयक काम े करण.े  कामी M/s. AJAY GHANSHAM KHEMCHANDANI 

िन.र. .41,24,275/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख चोवीस हजार दोनश े पं याह र फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,90,575/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. 
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यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,90,575/- पे ा 36.4% कमी हणजेच 

र. .26,01,606/- +रॉय ट  चाजस र. .11,942/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .33,700/- = एकुण 

र. .26,47,248/- 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 ये 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- ११२२३                         वषय मांक- ०५ 

दनांक- २७/०१/२०२२      वभाग- ह े ीय  

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  .ह े/आ-५/का व/६५/२०२२, द.१८/०१/२०२२. 

मा.अित.आयु (१) याचंी िशफारस वचारात घेवून. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह े ीय कायालया या अंतगत नटस ाट िनळू फुल े

रंगमं दर  इमारती मधील  कॉर डोर,अंतगत व बाहय प रसराची  दैनं दन साफ सफाई व व छता 
अ याआधुिनक उपकरण/ेसाधन े ,रसायन े मनु यबळाचा व यां क प दतीचा वापर क न दैनं दन 

साफसफाईचे या कामासाठा ई टडर ंग प दतीने  सेवाशु क र कमेवर ( ई-िन वदा नोट स .३/२०१८-

१९)  िन वदा माग व यात आली होती. या अनुषांगाने  एकूण ४ िन वदा ा  झा या असून या पैक -

मे.शुभम उ ोग यांची (-)१४.५८%  सवात कमी दराची  िन वदा ा  झालेली आहे. मे.शुभम उ ोग 

यांना  पुन: य  वचारणा कर यात आली असता यांनी न यान े (-)१४.७५%   कमी दर  दलेला आहे. 

हणेजच िन वदा र कमे या र. .६४,७३,५६२/-पे ा (-)१४.७५%  हा कमी दर ा  झा यान े मे.शुभम 

उ ोग  यांचे कडून िन वदा मंजूर र. .५५,१८,७१२/- पयत काम क न घेण े कामी व कमान वेतन 

दरानुसार वेळोवेळ  कमचा-यांचे  वेतनात होणा-या  य  खचास मा. थायी सिमतीचा ठराव ं .३४३४ 

द.२३/१०/२०१८ अ वय ेमा यता घे यात आली आहे. तसेच संबंधीत  सं थेबरोबर  द.०१/१२/२०१८ 

पासून ०२ वष या कालावधी कर ता करार नामा क न घे यात आलेला आहे. मे.शुभम उ ोग यांचे 

कामाची मुदत द.३०/११/२०२० रोजी संपु ात  आली होती.  नवीन िन वदा या  चाल ूकर या पूव च 

िश क  व पदवीधर मतदार संघाची  िनवडणुक  कामी आचार सं हता  लाग ू झाली  होती ती 
द.०३/१२/२०२०  पयत अस यान े िन वदा िस द करता  आली नाह  यामुळे स ा काम कर त 

असलेल ेमे.शुभम उ ोग  यांनाच पुढ ल  िन वदा या  पुण  होई पयत अथवा पुढ ल  सहा म हन े

( द.०१/१२/२०२० ते द.३१/०५/२०२१) जी थम  या पूण होईल  तो  पयत  काम  कर यास 

मा. थायी सिमती कड ल ठराव ं .७७७६ द.१६/१२/२०२० अ वय े कामा कर ता येणा-या खचास 

मा यता घे यात आलेली होती. तसेच अित र  आयु  - १ यांचे ०१/०६/२०२१ या मा य तावानुसार 
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सदया थीतीत ०३   म हने  हणजेच दनांक ०१/०६/२०२१ ते ३१/०८/२०२१ पयत तीय मुदतवाढ 

दे यात आलेली  होती. स या थीतीम य े अ ापयत िन वदा  येचे कामकाज सु  असुन पुढे 

०१/०९/२०२१ ते ३०/११/२०२१ अखेर मुदतवाढ देणेत आलेली आहे. परंतु अ ापयत िन वदा  येचे 

कामकाज सु  असुन पुढे ०१/१२/२०२१ ते २८/०२/२०२२ अखेर मुदतवाढ देण े आव यक आहे. 

द.२९/११/२०२१ रोजीचे मा य तावा अ वय ेसं थेस िन वदा दरान ेकाम कर यास   वचारणा केली 
असता यांनी संमती  दश वलेली आहे. तसेच यांनी िन वदा दरान ेकामकरणे बाबत द./११/२०२१ रोजी 
लेखीप  दल ेआहे. तर  उपरो  माण ेनमूद केलेनुसार मे.शुभम उ ोग यांचेवर  मूळ  िन वद तील व 

कारारना यातील अट  शत स अिधन राहून द. ०१/१२/२०२१ पासून तीन ेम हन ेपयत कामाची मुदत 

वाढ दे यास व. .११,३४,६०५/-(अ र  र. .अकरा लाख चौतीस हजार सहाश ेपाच फ ) या येणा-या 
खचास अथवा य  येणारा खचास  ( कमान वेतन दरानुसार वेळो वेळ   कमचा-यांचे वेतनात होणा-
या बदला नुसार) मा यता दे याबाबत मा.अित.आयु (१) यांची मागणी असली तर  र. .११,३४,६०५/- 

इतके खचास मा यता दे यात येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक- ११२२४                         वषय मांक- ०६ 

दनांक- २७/०१/२०२२      वभाग- जलिन:सारण मु य 

सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  .जिन/२/का व/२९/२०२२, द.१८/०१/२०२२. 

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

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/25/2021-22 अ वय ेइ ेञीय कायालया 
अंतगत भाग .5 गवळ नगर मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदार  प तीने देखभाल व 

दु ती करण.े कामी मे.संजय कॉ ॅ टर िन.र. .59,98,370/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख अ या नव 

हजार तीनश े स र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,98,370/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,98,370/- पे ा 
36.36% कमी हणजेच र. .38,17,363/- +रॉय ट  चाजस र. .66,081/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .0/- = एकुण र. .38,83,444/- 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- ११२२५                         वषय मांक- ०७ 

दनांक- २७/०१/२०२२      वभाग- जलिन:सारण मु य 

सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  .जिन/२/का व/२८/२०२२, द.१८/०१/२०२२. 

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

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/26/2021-22 अ वय ेइ ेञीय कायालया 
अंतगत भाग .4 बोपखेल मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदार  प तीन े देखभाल व 

दु ती करण.े कामी मे.संजय कॉ ॅ टर िन.र. .59,98,950/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख 

अ या णव हजार नऊश े प नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .59,98,950/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .5998950/- पे ा 35.35% कमी हणजेच र. .38,78,321/- +रॉय ट  चाजस र. .66,442/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .39,44,763/- 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- ११२२६                         वषय मांक- ०८ 

दनांक- २७/०१/२०२२      वभाग- थाप य ग मु य 

सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा  
संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ग-मु य/३३/२०२२, द.१७/०१/२०२२. 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/76/10/2021-22 अ वय े . .२३ 

मधील स.न.ं१ येथील उव रत िसमािभंत बांधण ेव वाहनतळ वकसीत करण ेकामी वशाल िस हल 

कॉ ॅ टर िन.र. .49,86,407/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख शहाऐंशी हजार चारश े सात फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .48,91,257/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .48,91,257/- पे ा 29.99% कमी हणजेच 

र. .34,24,369 /- +रॉय ट  चाजस र. .21,616/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .95,150/- = एकुण 

र. .35,41,135 /- 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 ये 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- ११२२७                         वषय मांक- ०९ 

दनांक- २७/०१/२०२२      वभाग- थाप य ड मु य 

सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई  
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/ड-मु य/३४/२०२२, द.१७/०१/२०२२. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/58/04/2021-22 अ वय े . .२६ 

पंपळे िनलख येथे व वध सेवा वा ह या टाकणेसाठ  केले या खोदाईचे चर बुज वण े व 

आव यकतेनुसार र यांचे हॉटिम स डांबर करण करण े कामी राहुल क शन 

िन.र. .1,48,50,000/- (अ र  र. .एक कोट  अ ठेचाळ स लाख प नास हजार फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,47,75,650/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,47,75,650/- पे ा 38% कमी हणजेच र. .91,60,903 /- 

+रॉय ट  चाजस र. .11,533/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,350/- = एकुण र. .92,46,786/- 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- ११२२८                         वषय मांक- १० 

दनांक- २७/०१/२०२२      वभाग- मु यलेखाप र ण 

सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई  
संदभ- मा.मु यलेखाप र क यांचे प  .मुलेप/१/का व/३७/२०२२, द.१८/०१/२०२२. 

मा.मु यलेखाप र क यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मु य लेखा प र ण वभागाम य े कायरत असणा-या 
कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी सादर केले या वनंती अजानुसार सोबतचे प  अ म य ेदश वल े माणे 
रजा मंजुर  तावास महारा  महापािलका अिधिनयम १९४९ मधील कलम ५७(तीन) अ वय े रजा 
मंजुर स मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११२२९                         वषय मांक- ११ 

दनांक- २७/०१/२०२२      वभाग- थाप य ब मु य 

सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई      अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/२-ब/२४/२०२२, द.१९/०१/२०२२. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .55/1/2021-22 अ वय े भाग .१६ म य ेरावेत 

भागातील गु दारा व रजनीगंधा प रसरातील अंतगत र ते डांबर करण करण.े कामी 
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M/s.M.P.DHOTRE CONSTRUCTION िन.र. .26176897/- (अ र  र. .दोन कोट  एकस  लाख 

याह र हजार आठश े स या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .26102547/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .26102547/- पे ा 36.99% कमी हणजेच र. .16447215/- +रॉय ट  चाजस र. .29523/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74350/- = एकुण र. .16551088/- 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- ११२३०                         वषय मांक- १२ 

दनांक- २७/०१/२०२२      वभाग- व ुत मु य 

सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई      अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  . वमुका/०८/का व/७५/२०२२, द.१९/०१/२०२२. 

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

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .31-40/2021-2022अ वय े अ े य 

कायालय अंतगत भाग .10 राजष  शाहु महाराज पुतळयामाग ेशाहू ु ीसाठ  काम ेकरणेकामी, 
िन वदा र. .29,10,896/- पे ा -20.29%कमी हणजेच र. .23,20,275/- (अ र  र. .तेवीस लाख वीस 

हजार दोनश े पं याह र फ )या नुसार िन वदा मंजूर दरान े लघु म दराचे ठेकेदार मे.टे नोवा 
इ ा चर ा.िल. 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. 

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

 
ठराव मांक- ११२३१                         वषय मांक- १३ 

दनांक- २७/०१/२०२२      वभाग- अ े ीय  

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.अित.आयु (३) यांचे प  .अ ेका/ शा/का व/०३/१५९/२०२२, द.०३/१२/२०२१. 

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

महानगरपािलकेचे संभाजीनगर व शाहूनगर सावजिनक वाचनालय म.ेसाई शारदा म हला 
बचतगट, संभाजीनगर व शाहूनगर सावजिनक वाचनालय े मा. थायी सिमती सभा ठराव .८६९८ 
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द.२३/०२/२०२१ नुसार म.न.पा.चे शाहूनगर/ संभाजीनगर सावजिनक वाचनालय हे खाजगीसं था/ 

मंडळे/ बचत गट यांना ११ म हन े कालावधीकर ता (०१ ऑग ट २०२० ते ३० जुन २०२१=११ 
म हन)ेकालावधी क रता मा. े य अिधकार  यांचेकड ल आदेश .अ ेका/ शा/३/का व/११७/२०२१ 

द.०४/१०/२०२१ व .अ ेका/ शा/०३/का व/११८/ २०२१ द.०४/१०/२०२१ अ वय े व एका 
वाचनालयास ती म हना र. .१०,०००/- या माण ेमानधनावर मे.साई शारदा बचत गट, संभाजीनगर व 

शाहूनगर सावजिनक वाचनालय यांना करार क न चाल व यास देणेस मा यता दलेली होती. सदर 

वाचनालयातील वाचक, सभासद यांची वाचनालयाबाबत कोण याह  कारची त ार अ ापपयत 

आलेली नाह . सदरचे दो ह  सावजिनक वाचनालय मे.साई शारदा बचत गट, संभाजीनगर यांचे माफत 

यव थत चाल वणेत येत असून  सदर सं थेस ितमाहा एका वाचनालयाक रता र. .१०,०००/-(अ र  

र. . दहा हजार फ ) मानधनावर चाल व यास द यामुळे म.न.पा. ची आिथक बचत होत आहे. सबब, 

मे.साई शारदा बचत गट, संभाजीनगर या सं थेस म.न.पा.चे संभाजीनगर व शाहूनगर सावजिनक 

वाचनालय द.०१/०७/२०२१ ते द.३१/०५/२०२२ अखेर ११ म हन,े कालावधीकर ता ितमाहा एका 
वाचनालयाक रता र. .१०,०००/-(अ र  र. .दहा हजार फ ) मानधनावर चाल वणेकामी मा यता 
दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११२३२                         वषय मांक- १४ 

दनांक- २७/०१/२०२२      वभाग- वै क य 

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभा/ं४/का व/१२/२०२२, द.१९/०१/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह म य े फे ुवार या दुस-या आठव यात कोरोना 
णांची सं या पु हा वाढु लागली आहे. स या महानगरपािलके माफत अँटो ल टर येथे ५० बेड 

आयसीय ुचाल ुकर यात आलेल ेआहे. या कामी द.०३.०९.२०२१ रोजी आदेश दे यात आलेल ेआहेत. 

तसेच वायसीएमएच येथील १५ बेडचे दोन यसीय ुऑग ट -२०२० पासुन चाल ुकर यात आलेल ेआहेत. 

जुल ै मह याम य े कोरोना ादुभाव वाढला असता पुण े महानगर ेदश वकास ािधकरण, पुण े

(PMRDA) यांचे कडुन EOI . ०३/२०२०-२१ सी द कर यात आला होता या म य े मे.मेड ोज 

हे थकेअर डाय नो टक सटर कामाचे आदेश .EG/BCH/07.20/ . ६१२/१३००/शाखा-१ 

द.२४/०८/२०२० दे यात आलेल े होते. अ णासाहेब मगर टे डयम येथे पायभूत सु वधा 
(Infrastructure) उभारणेकामी PMRDA कडुन EOI ०२/-२०२०-२१ सी द करणेत आला होता. या म ये 
मे.जेस आयड या ा.ली.(M/s.Jess Ideas Pvt.Ltd)यांना EG/MCH/07.20/ . .1196/शाखा-1 

कामकाज करणेकामी आदेश देणेत आल ेहोते. मा.आयु , मा.महापौर, मा.अित.आयु  .१ तसेच इतर 

पदािधकार  आ ण अिधकार  यांचे समवेत दनांक २२.०३.२०२१ िमट ंग आयोजीत केली असता 
झाले या चच माण ेमा.आयु  यांनी कै.अ णासाहेब मगर टेड यम येथील जंबो को वड णालय 

थम २०० बेड साठ  चाल ुकरणेकामी आदेश दलेले आहेत. याम य ेट या ट यान ेवाढ कर यात 
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आली आहे. सदर सभेचा सभावृ ांत बन वणेत आलेला आहे.  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 को वड हॉ पटल येथील कं ाटाची मुदत 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.Ltd यांना 
द.०१/०३/२०२१ ते 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 मुदतवाढ 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 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 े

मे.जेस आयड या ा.ली यांना द. १६/११/२०२१ ते ३१/०१/२०२२ पयत एकूण र. .४,७२,००,०००/- एवढा 
खच येणार आहे.यासाठ  यांना कामकाज आदेश देणेत आल े आहेत. या कामी येणा-या 
र. .४,७२,००,०००/-(अ र  र. .चार कोट  बाह र लाख फ )चे खचास काय र मा यता दे यात येत 

आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११२३३                         वषय मांक- १५ 

दनांक- २७/०१/२०२२      वभाग- फ े ीय लेखा 
सुचक- मा.भोईर सुरेश       अनुमोदक- मा.श ु न काटे 
संदभ- मा. े य अिधकार  यांचे प  .फ ेका/िन-४/का व/३६/२०२२, द.२१/०१/२०२२. 

मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केल े माण.े 

कोरोना  वषाणुमुळे उ वले या संसगज य रोगा या ितबंध व िनयं णाबाबत पंपर  

िचंचवड  महानगरपािलका े ाम य ेनाग रकांक रता कोरोना लसीकरण मो हम सु  कर यात आली 
आहे. याअनुषंगान े “फ” े य कायालयाअंतगत े य तरावर लसीकरण मो हम सु  कर यात 

आली आहे. यासाठ  नागर कांम ये  जनजागृती करणेसाठ  तीन चाक  र ा वाहनचालक व इंधनासह 

व साऊंड िस ट मसह “फ” े य काय े ाम य े फरवण े आव यक आहे. याबाबत मा.आयु  

यांचेकड ल आदेश . शा/१/का व/२०९/२०२१, द.२१/०३/२०२१ अ वय ेसव े य काय े ात २ अॅटो 
र ा/ टे पो या माफत (पी.ए. िस टम ारे) जाह र आवाहन व जनजागृती करणेची यव था 
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करणेकामी कळ वल े आहे. या अनुषंगान े उ  कामासाठ  कोटेशन दर माग वणेत आल े होते. ा  

झाले या कोटेशन मधील आले या दरापैक  मे.अंगद र ा रेटंल स ह स यांचे दर तुलना मक या 
कमी/वाजवी अस यान े वकृत क न आदेश .फ ेका/िन-४/का व/२४७अ/२०२१ द.०१/०९/२०२१ चे 

आदेशा वय ेमे.अंगद र ा रेटंल स ह स यांना “फ” े य काय े ाम य ेदोन र ा ित दवस दर 

र. .९४०/- माण े कामकाज आदेश दे यात आले आहे. यानुसार यांनी आदेशाम य े नमुद 

केले माण े कामकाज  केल ेअसुन  माहे - स टबर- २०२१ व ऑ ट बर- २०२१ चे बील र. .१,१४,६८०/-

(अ र  र. .एक लाख चौदा हजार सहाश ेऐंशी फ ) (जीएसट सह)अदा करणेकामी सादर केल ेआहे. तर , 

सदरचे बील अदा करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११२३४                         वषय मांक- १६ 

दनांक- २७/०१/२०२२      वभाग- क े ीय जलिन:सारण 

सुचक- मा.भोईर सुरेश       अनुमोदक- मा.श ु न काटे 
संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  .क ेका/जिन/०३/२०२२, द.०४/०१/२०२२. 

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

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे ‘क’ भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदार  

प तीन ेसाफसफाई करण ेव चोकअप काढणेचे काम ठेकेदार मे.आयन पं स ऍ ड ए हायरो सो युशन 

ा. िल. हे कर त आहेत. सदर कामाचे िन वदा अट  शत  (A) मधील अट .४ नुसार सदर िन वदेचा 
कालावधी ५ वषाचा असुन सु वातीस कामाचा आदेश १ वषासाठ  ावयाचा आहे. यानंतर कामाची 
गती, Performance वचारात घेवून पुढ ल येक वषासाठ  मा. थायी सिमती या मा यतेचे मुदत 

वाढ देणेत येईल या माण ेअट  व शत म य ेनमुद करणेत आलेल ेआहे. मनपा या ‘क’ भागातील 

कामाची ५ वष कालावधीची मुदत द.३०/०६/२०२१ रोजी संपलेली आहे. तसेच सदर कामास 

द.३१/१२/२०२१ पयत मुदत वाढ देणेत आलेली आहे.सदरचे काम नागर कां या आरो याशी िनगड त 

अस यान ेअखंड त सु  ठेवण ेआव यक आहे. यामुळे उपरो  कामांकर ता न वन कामाचा आदेश 

येईपयत सदरचे काम सु  ठेवण े आव यक आहे. परंतु मागील वषापासून उ वले या 
कोरोना या(Covid-19) जागितक संकटामुळे सदर कामां या िन वदा कायवाह चे काम अपे ीत वेळेत 

पुण होऊ शकल े नाह . तथा प, अ ाप पयत ‘क’ भागातील जलिन:सारणनिलका व चबसची 
साफसफाई करण ेव चोकअप काढणेचे न वन कामाची िन वदा कायवाह  पुण होऊन कामाचा आदेश येणे 
बा क आहे. स थतीत सदर न यान ेकामाचा आदेश येणेकर ता आणखी कालावधी लागणार आहे, 

तसेच सदरचे काम अ याव यक सेवेचे अस यान ेमनपा माफत अखंड त सु  ठेवण ेगरजेचे आहे. तर  

सदर कामास सन २०२०-२०२१ या जु या दरा माणेच दोन म ह यांसाठ  मुदतवाढ घेण ेआव यक 

आहे. या कामांची मा हती तावात नमुद केलेली आहे .‘क’ ेञीय कायालयातील कामास मागील 

वषातील िन वदा दरात वाढ न करता तावात नमुद केले माण ेर. .२२,५१,८८२/-(अ र  र. .बावीस 

लाख एकाव न हजार आठश े याऐंशी फ ) पयत काम क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- ११२३५                         वषय मांक- १७ 

दनांक- २७/०१/२०२२      वभाग- वै क य मु य 

सुचक- मा.बाप ूउफ श ु न काटे     अनुमोदक- मा.यादव मीनल 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१०/का व/७५/२०२२, द.२१/०१/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

कोवीड १९ ितसर  लाट (ऑमी ॉन ) माहे जानेवार  पासुन सु  झाली असुन णसं यांम य े

वाढ होत अस यान ेमहापािलकेचे न वन भोसर , न वन जजामाता, ह.भ.प. म हारराव कुटे आकुड  

णालय, न वन थेरगाव णालय ह  कोवीड णांकर ता चाल ुकर यात आलेली आहेत. तसेच सदर 

ठकाणी आयसीय ु बेड व ऑ सीजन बेड काया वत केल े आहेत. यामुळे सदर ठकाण या वीज 

बीलांम य ेदु पट/ ित पट वाढ झालेली आहे.  तथा प, सदर वीजबील ेमुदतीत अदायगी करण ेआव यक 

आहेत. 

अ.  लेखािशष तरतुद वाढ घट 

१ वीजबील े २,००,००,०००/- ८५०००००/- 
 

२ संजीवन योजना १,१०,०००००/- --------- ८५,००,०००/- 

यानुसार महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०३ अनुसुची ड मधील करण ७ 

तरतुद २(१) नुसार “संजीवन योजना” या लेखािशषातुन “वीजबील” या लेखािशषावर र. .८५,००,०००/-

(अ र  र. .पं याऐंशी लाख फ ) वग करणेबाबत मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११२३६                         वषय मांक- १८ 

दनांक- २७/०१/२०२२      वभाग- वै क य 

सुचक- मा.बाप ूउफ श ु न काटे     अनुमोदक- मा.यादव मीनल 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभा/ं४/का व/१५/२०२२, द.२१/०१/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह.भ.प. भाकर म हारराव कुटे मेमो रयल हॉ पटल, 

आकुड  येथील १४ बेडसाठ  डॉ.जे.के. हे चस यांना आदेश .मसाभा/ं४/का व/८६९/२०२१ 

द.१४.०९.२०२१ अ वय े र. .६२,७२,२८०/- साठ चे आदेश द.१६.०९.२०२१ ते द.१४.१२.२०२१ पयत 

दे यात आलेल े होते.. सदर आदेशाची मुदत द.१४.१२.२०२१ रोजी पूण झालेल ेआहे परंतु कोरोनाचा 
वाढता ादुभाव पाहता यांना आकुड  णालयायातील आयसीय ु चाल ु ठेवणेकामी सुचना द या 
आहेत. या माण ेमे.डॉ.जे.के. हे चस यांना पुढ ल माण ेमुदतवाढ आदेश देणेत आल ेआहेत. 

अ. . कामकाज आदेश कालावधी दर ित दन ती बेड आयसीयु बेड 

सं या 
एकूण र. . 

१ द.१५.१२.२०२१ ते द. १४.०२.२०२२ 

(६२ दवस) 

४९७८/- १४ ४३,२०,९०४/- 
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वर ल माण ेआकुड  णालय येथील १४ बेडचे आयसीय ुसाठ  मुदतवाढ देणेत आली आहे. 

सदर कामकाज आदेशास िन वदेतील अट  शत  लाग ुराहणार आहेत. एकूण र. .४३,२०,९०४/-(अ र  

. . ेचाळ स लाख वीस हजार नउश ेचार फ ) साठ चे खचास काय र मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११२३७                        वषय मांक- १९ 

दनांक- २७/०१/२०२२     वभाग- म यवत  सा ह य भांडार वै क य 

सुचक- मा.यादव मीनल     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा  
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  .मसाभा/ं५/का व/६५/२०२२, द.२१/०१/२०२२. 

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

Covid-19 या आजाराचा ादुभव रोखण ेव कोरोना आजारास अटकाव करणेकामी नवीन भोसर  

णालयातील तयार करणेत आले या कोरोना वॉडसाठ  दैनं दन साफसफाई या कामकाजाकर ता 
लागणारे आव यक ते मनु यबळ २४ कमचार  व १ सुपरवायझर उपल ध क न देणेकामी मे.बी. ह .जी. 
इं डया िल., यांचे समवेत वेळोवेळ  झाले या करारना यास  व पुव  दले या अिधन राहून  कमान वेतन 

कायदयानुसार १ सफाई कामगार ित म हना र. .२४,८७६.३० माण े -सफाई कामगारांकर ता 
र. .५,९७,०३१/- व १ सुपरवायझर र. .२६,८०५.८६ माण ेर. .२६,८०६/-व मिशनर , रसायन ेव इतर 

खच याकर ता र. .६३,६३५/- असा एकूण र. .६,८७,४७२/-(सव खचासह त) माण ेर. .२०,६२,४१६/- 

द.१३/०९/२०२१ पासून  द.३०/११/२०२१ या कालावधीकर ता तसेच जे  वैदयक य अिधकार , न वन 

भोसर  णालय यांनी दले या प ाचे अनुषंगन े जादा १० कमचार    द.१६/०९/२०२१ 
पासून  द.३०/११/२०२१ या कालावधीकर ता  र. .६,८८,१९४/- असा एकूण र. .२७,५०,६१०/-(अ र  

र. .स ावीस लाख प नास  हजार सहाश ेदहा फ )  चे खचास काय र मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११२३८                        वषय मांक- २० 

दनांक- २७/०१/२०२२     वभाग- म यवत  सा ह य भांडार वै क य 

सुचक- मा.यादव मीनल     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा  
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  .मसाभा/ं५/का व/६६/२०२२, द.२१/०१/२०२२. 

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

कोरोना वषाणुचा(Covid-19) ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक आप कालीन प र थती व 

कोरोना या अटकावासाठ  साथरोगाची आप ीजनक थतीचा सामना करणेकामी तातड चे 

कामकाजा तव मनपा या जजामाता णालया या नवीन इमारतीमधील कॉर डॉर, अंतगत व बाहय 

प रसराची दैनं दन साफसफाई व व छता क न घेणेकामी मे.बी. ह .जी. इं डया िल. यांना दले या 
आदेशाची मुदत संपु ात आलेन ेतसेच स याचा कोरोना वषाणूंचा ादुभाव व प र थतीचे गांभीय 

ल ात घेता मे.बी. ह .जी. इं डया िल., यांचे समवेत वेळोवेळ  कर यात आले या करारना यास अिधन 

राहून व अनामत र कम घेवून कमान वेतन कायदयानुसार १ सफाई कामगार ित म हना 
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र. .२४,८७६.३० माण े ३६ सफाई कामगारांकर ता र. .८,९५,५४६.८० व २ सुपरवायझर 

र. .२६,८०५.८६ माण ेर. .५३,६११/-व मिशनर , रसायन ेव इतर खच याकर ता र. .९५,४५३/- असा 
एकूण र. .१०,४४,६११/- (सव खचासह त)  माण े द.१३/०९/२०२१ पासून  द.३०/११/२०२१ या 
कालावधीकर ता येणा-या र. .३१,३३,८३३/-(अ र  र. .एकतीस लाख तेतीस हजार आठश ेतेतीस फ ) 

चे खचास काय र मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११२३९                        वषय मांक- २१ 

दनांक- २७/०१/२०२२     वभाग- म यवत  सा ह य भांडार वै क य 

सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ    अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  .मसाभा/ं५/का व/६४/२०२२, द.२१/०१/२०२२. 

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 आदेश दनांक ३०/०९/२०२१ 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 अिधन 

राहून मृतदेहासंबंधी कामकाज कर यासाठ  संबंिधतांना दनांक ०१/१०/२०२१ ते दनांक ३०/११/२०२१ 

या कालावधीकर ता कामाचा आदेश दलेने(र. . ५,६०,४२०/- माण े दोन म ह यांकर ता 
र. .११,२०,८४०/- चे खचास मा. थायी सिमतीची काय र मा यता) पुढ ल कालावधीसाठ  हणजेच 

द.०१/१२/२०२१ ते द.३१/०१/२०२२ कालावधीसाठ  मुदतवाढ दे यास र. .२८,०२१/- ित 

कमचार माण े२० कमचार  ित महा र. .५,६०,४२०/- माण ेदोन म ह यांकर ता र. .११,२०,८४०/- 

अस े एकूण ित  महा र. .५,६०,४२०/- माण े द.०१/१०/२०२१ ते द.३१/०१/२०२२ या चार 

म ह यांसाठ  र. .२२,४१,६८०/-(अ र  र. .बावीस लाख एकेचाळ स हजार सहाश ेऐंशी फ )  चे खचास 

मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११२४०                         वषय मांक- २२ 

दनांक- २७/०१/२०२२      वभाग- पयावरण अिभयां क  

सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 
संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  .पअक/१/का व/१६/२०२२, द.२१/०१/२०२२. 

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

मनपा या पयावरण वभागाकड ल िन.नो. .03/05/2021-2022 अ वय े मनपा या 
मैलाशु द करण क ातील अंतगत स यांचे दु तीची काम े करण े कामी मे. ए.जी.असोिसएटस 

िन.र. .82,85,994/- (अ र  र. . याऐंशी लाख पं याशी हजार नऊश े चौ-यानऊ फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .82,48,801/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार 
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सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .82,48,801/- पे ा 19.08% कमी हणजेच र. .66,74,930/- 

+रॉय ट  चाजस र. .37,193/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .67,12,123/- 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- ११२४१                         वषय मांक- २३ 

दनांक- २७/०१/२०२२      वभाग- पयावरण अिभयां क  

सुचक- मा.यादव मीनल      अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  .पअक/१/का व/१७/२०२२, द.२१/०१/२०२२. 

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

मनपा या पयावरण वभागाकड ल िन.नो. .03/06/2021-2022 अ वय े मनपा या 
मैलाशु द करण क ाम य े थाप य वषयक दु ती क न रंगसफेद  करण े कामी 
मे.एस.एस.एं टर ायजेस िन.र. .82,50,595/- (अ र  र. . याऐंशी लाख पं नास हजार पाचश े

पं या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .82,48,779/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .82,48,779/- पे ा 30.24% 

कमी हणजेच र. .57,54,348/- +रॉय ट  चाजस र. .1,816/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .57,56,164/- 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 ये 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- ११२४२                        वषय मांक- २४ 

दनांक- २७/०१/२०२२     वभाग- म यवत  सा ह य भांडार वै क य 

सुचक- मा.फुगे िभमाबाई    अनुमोदक- मा.अिभषेक बारण े
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभा/ं५/का व/६८/२०२२, द.२१/०१/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेवून. 

पंपर  िचंचवड महापािलकेचे णालय/ दवाखा याचे व को वड-१९ िनमुलन संदभात आव यक 

कामकाजासाठ  मे. ीकृपा स ह सेस ा. िल. यांचेमाफत प  “अ” म य े नमुद केले माण े

द.१/०२/२०२२ ते २८/०२/२०२२ या कालावधीसाठ  वह त केले या णालायत/ वभागात मनु यबळ 
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उपल ध क न घेणेस,  यांचे नावापुढे नमुद केलेल े ितमहा एक त वेतन/ कमान वेतन काय ानुसार 

वेतन वह त करणेस व सदर िनयु  मनु यबळाचे एक त वेतन/ कमान वेतन, सेवाशु क व इतर 

अनुषंिगक र कम अदायगीकामी येणा-या र. .१,६९,३९,५५२/-(अ र  र. .एक कोट  एकोणस र लाख 

एकोणचाळ स हजार पाचश ेबाव न फ ) चे खचास अथवा येणा-या य  खचास काय र मा यता 
देणेस व सदरचा खच “कोरोना िनधी” या लेखािशषामधुन खच  टाकणेस मा यता दे यात येत आहे. 

तसेच स ाची को वड -१९ प र थती पाहता मे. ीकृपा स हसेस यांना द. ३१/१२/२०२२ पयत 

मुदतवाढ देणेस याच बरोबर बी. ह .जी. इं डया िलिमटेड व बी एल केअर स हसेस यांनाह  

द.३१/१२/२०२२ पयत मुदतवाढ दे यास व याकामी येणा-या य  खचास मा यता दे यात येत 
आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११२४३                         वषय मांक- २५ 
दनांक- २७/०१/२०२२      वभाग- झोिनपु थाप य 
सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .झोिनप/ु था/िन/का व/१६२/२०२२, द.२१/०१/२०२२. 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 
मनपाचे झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/७१/२०२१-२२ अ वये भाग .०८ 

मधील बालाजीनगर झोपडप ट त र याचे कॉ ट करण करण,े टॉम वॉटर लाईन टाकण,ेगटर करणे 
व इतर थाप य वषयक देखभाल व दु तीची काम े कऱणे कामी.(सन२०२१-२२) मे.कपील 
कं शन िन.र.  २५,४९,९२२/- (अ र  र. .पंचवीस लाख एकोणप नास हजार नऊश ेबावीस  फ ) 
मधून रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळुन र. .२४,८८,३७२/- वर िन वदा माग वणेत आल े
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून २४,८८,३७२/- पे ा २५.५५०% कमी हणजेच 
र. .१८,५२,५९३/- + रॉय ट  चाजस र. .३५,३८७/- मटेर यल टे ट ंग चाजस र. .६१,५५०/- = एकुण 
र. .१९,४९,५३०/- 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 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- ११२४४                         वषय मांक- २६ 
दनांक- २७/०१/२०२२      वभाग- क े ीय 
सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा. े य अिधकार  यांचे प  .क /ेलेखा/िन.क./१५/का व/१५/२०२२, द.२०/०१/२०२२. 

मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केल े माण.े 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल सोबत 

जोडले या प  अ(१ ते ३) मधील वकास कामांचे ा  अिधकारात िन वदा कया पुण क न, कामाचे 
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आदेश िनगत केल ेआहेत. महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार तुत वषयाचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
 
ठराव मांक- ११२४५                         वषय मांक- २७ 

दनांक- २७/०१/२०२२      वभाग- क े ीय 

सुचक- मा.भोईर सुरेश      अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 
संदभ- मा. े य अिधकार  यांचे प  .क /ेलेखा/िन.क./१५/का व/१६/२०२२, द.२१/०१/२०२२. 

मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क े ीय कायालय व ुत वभागाकड ल सोबत जोडले या 
प  अ(१ ते ३७) मधील वकास कामांचे ा  अिधकारात िन वदा कया पुण क न, कामाचे आदेश 

िनगत केल ेआहेत. तथापी महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार तुत वषयाचे 

अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 

 
ठराव मांक- ११२४६                         वषय मांक- २८ 

दनांक- २७/०१/२०२२      वभाग- व ुत मु य 

सुचक- मा.भोईर सुरेश      अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 
संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . वमुका/५/का व/३५/२०२२, द.२१/०१/२०२२. 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .31/34/2021-22 अ वय े फ े ीय कायालय अंतगत 

पीनगर तळवडे भाग .१२ मधील औ िगक प रसराम य ेन यान ेहोणा-या र यावर दवाब ीची 
सोय करण े अनुषंिगक काम े करणे (२०२१-२२)  कामी  मे.कमल इले क एंटर ायजेस 

िन.र. .30,65,552/- (अ र  र. .तीस लाख पास  हजार पाचश ेबा वन फ ) पे ा 22.16% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दरान े र. .23,86,226/- पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार 

भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये 
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. 
----------- 
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ठराव मांक- ११२४७                         वषय मांक- २९ 

दनांक- २७/०१/२०२२      वभाग- व ुत मु य 

सुचक- मा.बाप ूउफ श ु न काटे     अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . वमुका/४/का व/६७/२०२२, द.२१/०१/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

मा.महानगरपािलका सभेन े सीसीट ह  स हल स  क पाकर ता सन 2021-2022 चे 

अथसंक पात र. .200 कोट ंची अंदाजप क य र कम मंजूर केली असून मा. थायी सिमती सभेन े

ठराव मांक 8622 द.26/02/2021 अ वय े व वध काम े करणेस मा यता दली आहे. CCTV 

स हल स  कामासाठ  पोिलस दल, नागर क व नगरसद य यांची मागणी वचारात घेता 
CCTVकामासाठ  र. .200 कोट  तरतुद लागत असलेन े सदर ठरावातील इतर काम े वगळून फ  

CCTVयं णेचे काम संपूण करण े आव यक आहे. यानुसार मनपा या व ुत वभाग- दुरसंचार 
वभागाकड ल िन वदा नोट स .39-01/2021-2022 अ वय े सीसीट ह  स हल स यं णा उभारण े

(Project) िन वदा र. .178,57,12,236/-पे ा -0.05% कमी हणजेच र. .178,48,19,380/- (अ र  

र. .एकश ेअ याह र कोट  अ ठेचाळ स लाख एकोणीस हजार तीनश ेऐंशी फ )  यानुसार िन वदा 
मंजूर दरान ेलघु म दराचे ठेकेदार मे.मॅ स से यु रट  ए ड  स हल स ा. िल. 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. 
----------- 

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घे यात आले. 
 
ठराव मांक- ११२४८      वषय मांक- ३० 

दनांक- २७/०१/२०२२      वभाग- ब े ीय जलिन:सारण 
सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 
संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  .फ ेका/जिन/का व/४८/२०२२, द.१८/०१/२०२२. 

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

पंपर  िचंचवड मनपा या “ब” भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदार  प दतीन े

साफसफाई करण े व चोकअप काढणेचे काम मे.मिनष असोिसए स यांना मा. थायी सिमती ठराव 

.८५५८ द.२२/०२/२०२१ नुसार करारनामा अट  शत नुसार द.३१/०३/२०२१ या आदेशा वय ेकामाचे 

आदेश देणेत आलेल े होते. सदर कामाची मुदत द.३१/०३/२०२२ पयत आहे. िन वदा अट  व शत  

(A) .१७ नुसार सदर िन वदेतील दर हे पुढ ल एक वषासाठ  ( तीय वष) कायम राहतील अस ेनमुद 

केलेल ेआहे. सदर िन वदेचा काय कालावधी ०५ (पाच) वष आहे. तथा प कामाचा आदेश व करारनामा हा 
०१ ( थम) वषासाठ  देणेत आलेला आहे. यानंतर कामाची गती, Performance वचारात घेऊन पुढ ल 

येक वषासाठ  मा. थायी सिमती या मा यतेन े मुदतवाढ देणेत येईल. तसेच िन वदा अट  व 
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शत नुसार एक वषानंतर भाववाढ फरक देय दे यात येणार नाह . यानुसार ठेकेदाराने सदरचे काम 

अ ाप पयत समाधानकारक पूण केलेल ेआहे. तसेच आगामी २०२२ या मा.महापािलका िनवडणुका 
ल ात घेता तीय वषासाठ  ( द.३०/०३/२०२३ पयत) मा. थायी सिमतीची मंजुर  ा  करणे आव यक 

आहे. सदर कामासाठ  सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात पान .775अ. .9वर र. .80,00,000/-  तरतुद 

नमूद करणेत आलेली आहे.िन वदा अट  व शत  (A) .१७ नुसार मा. थायी सिमतीन ेठरावात नमूद 

केलेला १ वष कालावधीची मुदत द.३१/०३/२०२२ रोजी पुण होत आहे. वर नमूद केलेनुसार ठेकेदार 

मे.मिनष असोिसए स यांस पंपर  िचंचवड महानगरपािलका फ े य कायालया या काय े ातील 

जलिन:सारण निलकांची साफसफाई करणे व चोकअप काढण.े या कामास द.३१/०३/२०२१ पासून 

द.३०/०३/२०२२ पयत तीय वषासाठ  मुदतवाढ िमळणेस व भाववाढ फरक एक वष कालावधीनंतर 

अदा करणे व या कालावधीसाठ  र. .८३,९८,९६६/- (अ र  र. . याऐंशी लाख अ या णव हजार 
नऊशे सहास  फ ) या खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११२४९      वषय मांक- ३१ 

दनांक- २७/०१/२०२२      वभाग- जलिन:सारण मु य 
सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 
संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  .जिन/२/का व/३८/२०२२, द.२१/०१/२०२२. 

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

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/1/2021-2022 अ वय े पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलकेचे "क" भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदार  प तीन ेसाफसफाई करणे 
व चोकअप काढण.े (यांिञक प तीन)े कामी मे.आयन पं स एँड ए हायरो सो युश स ा.िल. 

िन.र. .1,15,09,480/- (अ र  र. .एक कोट  पंधरा लाख नऊ हजार चारश ेऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  

व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,15,09,480/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,15,09,480/- पे ा 24.9% कमी हणजेच 

र. .86,43,619/- +रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .86,43,619/-

(अ र  र. .शहाऐंशी लाख ेचाळ स हजार सहाश े एकोणीस फ ) 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- ११२५०      वषय मांक- ३२ 

दनांक- २७/०१/२०२२      वभाग-  म यवत  भांडार 

सुचक- मा.यादव मीनल      अनुमोदक- मा.कांबळे अंबरनाथ 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभा/ं०४/का व/४६/२०२२, द.२४/०१/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपाचे आरो य वभागासाठ  आव यक े य कायालयाकर ता हजेर साठ FRP फायबर केबीन 

तसेच म हला कमचार  कामगारासाठ  पोटबल टॉयलेट व कपडे चजीग म खरेद  करणेकामी NIC 

वर  िस द केले या िन वदा .30/2021-22 नुसार 04 पा  िन वदाकारांपैक  मे. ांती लास फायबर 

इंड ज यांचे ा  लघु म दर र. .1,79,58,322/- हे अंदाजप क यदर र. .2,13,76,410/- पे ा 
15.99%  कमी ा  झालेल े आहेत. यानुसार मनपाचे आरो य वभागासाठ  आव यक े य 

कायालयाकर ता हजेर साठ  33 नग FRP फायबर केबीन तसेच म हला कमचार  कामगारासाठ  24 

नग पोटबल टॉयलेट व 39 नग कपडे चजीग म खरेद  क न बस वणेकामी म.े ांती लास फायबर 

इंड ज यांचेकडून यांनी सादर केले या दरानुसार करारनामा क न खरेद  करणेस व खरेद साठ  

होणारा र. .1,79,58,322/- (अ र  र. .एक कोट  एकोण ऐंशी लाख अ ठाव ण हजार तीनश ेबावीस 

फ ) अिधक जी.एस.ट  चे खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११२५१      वषय मांक- ३३ 

दनांक- २७/०१/२०२२      वभाग-  थाप य उ ान 
सुचक- मा.यादव मीनल      अनुमोदक- मा.कांबळे अंबरनाथ 

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/उ ान/२२/२०२२, द.२५/०१/२०२२. 
मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .७०/४१/२०२१-२२ अ वय े भाग  २६ मधील 

सा विञबाई फुल ेउ ानाची उवर त िसमािभंत बांधण ेतसेच जवन पट युरल व सौदय करणाची काम े

करण े कामी MS.SHIVAM ENTERPRISES िन.र. .49,99,994/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख 
न या णव हजार नऊश े चौ-या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .49,83,444/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .49,83,444/- पे ा 33.99% कमी हणजेच र. .32,89,571/- +रॉय ट  चाजस र. .66,169/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .16550/- = एकुण र. .33,72,290/- 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- ११२५२      वषय मांक- ३४ 

दनांक- २७/०१/२०२२      वभाग-  थाप य उ ान 
सुचक- मा.यादव मीनल      अनुमोदक- मा.कांबळे अंबरनाथ 

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/उ ान/२३/२०२२, द.२५/०१/२०२२. 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .70/33/2021-22 अ वय ेह भागातील उ ांनांची 
थाप य वषयक नुतनीकरणाची व दु तीची काम े करण.े कामी MS.SHIVAM ENTERPRISES 

िन.र. .26,97,642/-(अ र  र. . स वीस  लाख स या नव हजार सहाश ेबेचाळ स  फ ) मधुन रॉय ट  

व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .26,81,092/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .26,81,092/- पे ा 35.99% कमी हणजेच र. .17,16,167/- 

+रॉय ट  चाजस र. .11,659/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .16,550/- = एकुण र. .17,44,376/- 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- ११२५३      वषय मांक- ३५ 

दनांक- २७/०१/२०२२      वभाग-  थाप य उ ान 
सुचक- मा.यादव मीनल      अनुमोदक- मा.कांबळे अंबरनाथ 

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/उ ान/२५/२०२२, द.२५/०१/२०२२. 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .70/35/2021-22 अ वय े भाग  २० मधील 

व.राजेश बहल उ ानातील िसमािभंतीचे नुतनीकरण करण ेव इतर उ ानाची थाप य वषयक कामे 
करण.े कामी MS.SHIVAM ENTERPRISES िन.र. .29,97,604/- (अ र  र. .एकोणतीस  लाख 

स या णव हजार सहाश े चार  फ  ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .29,81,054/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .29,81,054/- पे ा 33.99% कमी हणजेच र. .19,67,794/- +रॉय ट  चाजस र. .11,312/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .16,550/- = एकुण र. .19,95,656/- 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- ११२५४      वषय मांक- ३६ 

दनांक- २७/०१/२०२२      वभाग-  थाप य उ ान 
सुचक- मा.फुगे िभमाबाई     अनुमोदक- मा.कांबळे अंबरनाथ 

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/उ ान/२६/२०२२, द.२५/०१/२०२२. 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .70/31/2021-22 अ वय े भाग .८ नाला पाक 

उ ानात( से.८ व १०) थाप य वषयक दु तीचे काम े करण े कामी MS.SHIVAM ENTERPRISES 

िन.र. .25,09,996/-(अ र  र. . पंचवीस  लाख नऊ हजार नऊश े शहा नव फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .24,93,446/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .24,93,446/- पे ा 33.99% कमी हणजेच र. .16,45,924/- 

+रॉय ट  चाजस र. .19,330/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .16,550/- = एकुण र. .16,81,804/- 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- ११२५५      वषय मांक- ३७ 

दनांक- २७/०१/२०२२      वभाग-  थाप य उ ान 
सुचक- मा.फुगे िभमाबाई     अनुमोदक- मा.कांबळे अंबरनाथ 

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/उ ान/३७/२०२२, द.२५/०१/२०२२. 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .70/37/2021-22 अ वय े भाग .९ मधील 

व वध उ ानांची थाप य वषयक काम ेकरणे कामी MS.SHIVAM ENTERPRISES िन.र. .29,99,994/- 

(अ र  र. .ऐकोणतीस लाख न या नव हजार नऊश े चौ-या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,83,444/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,83,444/- पे ा 33.99% कमी हणजेच र. .19,69,371/- +रॉय ट  चाजस 

र. .32,065/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .16,550/- = एकुण र. .20,17,986/- 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- ११२५६      वषय मांक- ३८ 

दनांक- २७/०१/२०२२      वभाग-  पाणी पुरवठा मु य 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ु८/का व/४४/२०२२, द.२४/०१/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .5/5-5/2021-22 अ वय े भाग .४ दघी साठ  

भोसर  संप ते दघी संप पयत न वन राय जंग मेन टाकण ेव अनुषंिगक काम ेकरण.े कामी मे.गुड वल 

क शन िन.र. .6,25,21,368/- (अ र  र. .सहा कोट  पंचवीस लाख एकवीस हजार तीनशे 
अडुस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .6,24,42,118/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .6,24,42,118/- पे ा 8.98% 

जादा हणजेच र. .6,80,49,420/- +रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .79,250/- = 

एकुण र. .6,81,28,670/- 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- ११२५७      वषय मांक- ३९   

दनांक- २७/०१/२०२२       

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

संदभ- मा.फुगे िभमाबाई व मा.कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीन े भाग . १३ यमुना नगर येथे कै. रमाबाई ठाकरे 

वाचनालय वकिसत करणेत आलेल ेआहे. स  थतीत सदर वाचनालय चाल वणेसाठ  यो य सं थेस 

देण ेआव यक आहे. यासाठ  यमुना नगर येथील ांतीवीर िम  मंडळ हे महानगरपािलके या िनयम 

व अट  नुसार सदरचे वाचनालय चाल वणेस तयार आहेत. तर  वर नमुद केल े माणे कै. रमाबाई ठाकरे 

वाचनालय हे ांतीवीर िम  मंडळ, यमुना नगर यांना महानगरपािलके या धोरणा माण े११ म हने या 
करारानुसार चाल व यासाठ  देणेकामी व याकामी येणा-या य  खचास मा यता दे यात येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------ 
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ठराव मांक- ११२५८      वषय मांक- ४०   
दनांक- २७/०१/२०२२       
सुचक- मा.फुगे िभमाबाई     अनुमोदक- मा.कांबळे अंबरनाथ 
संदभ- मा.फुगे िभमाबाई व मा.कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव. 

भाग . १३ म य ेखाली नमुद केले या ठकाणी सुर ा र काची आव यकता असून तेथे 
सुर ा र क नेमण ेगरजेचे आहे. 

अ. . ठकाणाचे नाव सुर ा र क सं या 
१ कै. पवळे मैदान ०७ 

२ सा व ीबाई फुल ेहॉल ०३ 

३ महाराणा ताप पुतळा ०३ 

४ कै. रमाबाई ठाकरे वाचनालय ०३ 

तर  व रल माणे नमुद केले या ठकाणी यांचे नावा समोर दिश व या माण ेसुर ा र क 
नेम यास तसेच याकामी येणा-या य  खचास मा यता दे यात येत आहे.  

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

 
ठराव मांक- ११२५९      वषय मांक- ४१   
दनांक- २७/०१/२०२२       
सुचक- मा.फुगे िभमाबाई     अनुमोदक- मा.कांबळे अंबरनाथ 
संदभ- मा.फुगे िभमाबाई व मा.कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे यमुनानगर णालय व आकुड  णालय येथे णांक रता 
व यां या नातेवाईक यां या सोयीसाठ  चहा व ना ा सटर ११ म ह या या कालावधी करारावर ी भू 
बालचं न व कौ तुभ जयाजी देशपांडे अनु म ेयांना चाल व यास दे यास मा यता दे यात येत आहे.  

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

 
ठराव मांक- ११२६०      वषय मांक- ४२   
दनांक- २७/०१/२०२२       
सुचक- मा.यादव मीनल      अनुमोदक- मा.कांबळे अंबरनाथ 
संदभ- मा.यादव मीनल व मा.कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव. 

भाग मांक १४ येथे दनांक २४/०५/१९९६ रोजी ठराव मांक. ६२ वषय मांक, ४० नुसार 
नगरसेवक वग य नेताजी गणपतराव च हाण अ भाग सिमती या सभेम य े बोधनकार ठाकरे 
सावजिनक वाचनालयासाठ  जागा ता यात घेऊन ते उभार याचा ठराव मंजूर क न घे यात आला 
होता व याची अंमलबजावणी होऊन सन १९९६ ते सन २०२० पयत वाचनालय तेथे सुरळ तपण ेसु  
होते. छ पती िशवाजी महाराज कमान ते मेहता हॉ पटल या या र या या कामाचे अंतगत 
वभागा या सूचनेनुसार वाचनालय काढ यात आल ेआहे. तर  सदर र याचे काम पूण झा यामुळे 
या ठकाणी पु हा सावजिनक वाचनालय उभार यास मा यता दे यात येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------ 
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ठराव मांक- ११२६१      वषय मांक- ४३   
दनांक- २७/०१/२०२२       
सुचक- मा.भोईर सुरेश      अनुमोदक- मा.अिभषेक बारण े
संदभ- मा.भोईर सुरेश व मा.अिभषेक बारण ेयांचा ताव. 

मौजे िचंचवड स.नं. २७८ पैक  िस.स.नं.१२४३ पै ते १२४९/२, १२५१ ते १२५६ पै पुव या वकास 
योजनेतील आ. .६६ ाथिमक शाळा या आर णा या भुसंपादनाची कायवाह  सु  असुन मौजे िचंचवड 
येथील स.नं.२७८ पैक  िस.स.न.ं १२४३ पै ते १२४९/२, १२५१ ते १२५६ पै पुव या वकास योजनेतील 
आ. .६६ ाथिमक शाळा ( फेरबदला माण ेआ. .२३५ ाथिमक शाळा, आ. .२३६ खेळाचे मैदान, ९.० 
मी., १२.० मी. व १८.० मी. ड .पी. र ता ) या आर णा या भुसंपादना या खचास (भूसंपादन अिधकार  
यांनी कळ व या माण)े मा यता दे यात येत आहे.  

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

 
ठराव मांक- ११२६२      वषय मांक- ४४   
दनांक- २७/०१/२०२२       
सुचक- मा.फुगे िभमाबाई     अनुमोदक- मा.कांबळे अंबरनाथ 
संदभ- मा.फुगे िभमाबाई व मा.कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव. 

राधाकृ ण नगर भोसर  येथे संत गाडगेबाबा सावजिनक वाचनालय व ंथालय गेली दहा-पंधरा 
वषापासून कायरत आहे. महापािलके या भोसर  येथील भैरवनाथ सावजिनक वाचनालय व ंथालय हे 
संत गाडग े महाराज सावजिनक वाचनालय व ंथालय या सं थेस११ मह यासाठ  देखभालीसाठ  
महापािलके या िनयम व अट  नुसार दे यास मा यता दे यात येत आहे.  

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

 
ठराव मांक- ११२६३      वषय मांक- ४५   
दनांक- २७/०१/२०२२       
सुचक- मा.बनसोडे राजू      अनुमोदक- मा.फुगे िभमाबाई 
संदभ- मा.बनसोडे राजू व मा.फुगे िभमाबाई यांचा ताव. 
 दापोड  येथील MPSC व UPSC यांसार या पधा प र ांचा सराव कर यासाठ  व मुलांना 
अ यास कर यासाठ  आर त असले या सव .८१ या १५ गुंठे जागेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
ानमं दर सव सोयीयु  श त व सुस य बांध यास मा यता दे यात येत आहे.  

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

 
ठराव मांक- ११२६४      वषय मांक- ४६   
दनांक- २७/०१/२०२२       
सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.कांबळे अंबरनाथ 
संदभ- मा.अिभषेक बारण ेव मा.कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव. 

भाग .२६ वाकड- पंपळे िनलख येथे नागर  व तीम य ेमो या माणावर वाढ होत आहे. 
यामुळे नाग रकां या सोयीं या ीन तावात नमूद केलेल े वकास काम े करण े गरजेचे आहे. 
यामुळे तावात नमूद केले या चाल ू वकास कामाला सन २०२१-२०२२ या अंदाजप कात असलेली 
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तरतुद अपुर  पडत आहे. तर  सन २०२०-२१ चे सुधार त व सन २०२१-२२ या मुळ अंदाजप कातील 
भांडवली व वशेष योजना या लेखािशषकातील तावात नमूद केले या अन ु .०२ ते ०४ या 
कामां या तरतुद त घट क न सदर या अन ु .१ या चाल ू वकास कामास आव यक तरतुद म ये 
वाढ/घट करणेस मा यता दे यात येत आहे.(वाढ/घट र. .१,२०,००,०००/-)  

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

 
ठराव मांक- ११२६५      वषय मांक- ४७   
दनांक- २७/०१/२०२२       
सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.कांबळे अंबरनाथ 
संदभ- मा.अिभषेक बारण ेव मा.कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव.  
 थेरगाव भाग .२३ मधील तापक र चौक ते पवारनगर २  या र यावर ल दवाब ी यव थेचे 
सुशोिभकरण करणे सन २०२०-२१ म य ेतरतुद करणेत आली होती. तथा प ती तरतुद ट पा २ या 
कामा कर ता अपुर  पडत अस यान े या कामावर न यान े तरतुद वग करणे आव यक अस याने 

तावात नमूद माण े सन २०२१-२२ कर ता तरतुद वग करण आव यक आहे. तावात नमुद 
माणे अ. .१ या कामाकर ता एकुण र. .३३,००,०००/- तरतुद वग करण करणेस मा यता 

दे यात येत आहे.(वाढ/घट र. .३३,००,०००/-)  
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/१०१/२०२२ 
दनांक- २८/०१/२०२२ 

 
त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह तव. 
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( .मुलेप/१/का व/३७/२०२२ द.१८/०१/२०२२ वषय .१० चे लगत) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

( .मुलेप/१/का व/३७/२०२२ द.१८/०१/२०२२ वषय .१० चे लगत)
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( .मुलेप/१/का व/३७/२०२२ द.१८/०१/२०२२ वषय .१० चे लगत) 
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( .मसाभा/ं५/का व/६८/२०२२ द.२१/०१/२०२२ वषय .२४ चे लगत) 
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( .क /ेलेखा/िन.क./१५/का व/१५/२०२२ द.२०/०१/२०२२ वषय .२६ चे लगत) 
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( .क /ेलेखा/िन.क./१५/का व/१६/२०२२ द.२०/०१/२०२२ वषय .२७ चे लगत) 
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( .क /ेलेखा/िन.क./१५/का व/१६/२०२२ द.२०/०१/२०२२ वषय .२७ चे लगत) 
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( .क /ेलेखा/िन.क./१५/का व/१६/२०२२ द.२०/०१/२०२२ वषय .२७ चे लगत) 

 
 


