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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक- २५८ 

(सभावृ ांत) 
 

दनांक- १९/०१/२०२२                                       वेळ – द.ु२.३० वा. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 

१९/०१/२०२२ 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 दतीने ( 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.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

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

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

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

१४. मा.बनसोडे राजू व नाथ 

१५. 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, मा.पाट ल- शहर अिभयंता, डॉ.रॉय- आरो य वै क य अिधकार , मा.नाळे- उपसंचालक 

नगररचना, मा.लोणकर, मा.चारठाणकर, मा.इंदलकर, मा.दुरगुडे- उप आयु , मा.पोमण-मु य 

मा हती व तं ान अिधकार , मा.िनकम, मा.च हाण, मा.सवण,े मा.इंगळे, मा.तांब-े सह शहर 

अिभयंता, मा.बोदडे, मा.आगळे, मा.िशंदे, मा.बोदडे, मा.आगळे, मा.देशमुख, मा.िशंदे- सहा यक 

आयु , मा.वाबळे- अिध ता वायसीएमएच, मा.सुयवंशी, मा.ग टुवार, मा.पा टल, मा.देसल,े 

मा.काळे, मा.देशमुख, मा.पवार, मा.महाजन- कायकार  अिभयंता, मा.जाधव- वै क य उप अिधकार , 

मा.गावडे- मु य अ नीशामक अिधकार  हे अिधकार  उप थत होते. 
---------- 
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(जे  नेते, वचारवंत सामा जक चळवळ तील अ णी सव सामा यां या ांवर र यावर 
उत न लढा देणारे लढव ये नेते ा.एन.ड .पाट ल व कथक नृ यातील सवात आदरणीय आ ण 
प म वभूषण कताबाने गौरव यात आलेले महान कलाकार पंड त बरजू महाराज यांना 

ांजली वाह यात आली.) 
----------- 

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

आलेल े वषय घेणेत आल.े 
 
वषय .३१) डांग ेचौक ते ताथवडे चौका पयतचा र ता अबन ट डझाईननुसार वकसीत करण.े 

वषय .३२) सांगवी फाटा ते कावेर  नगर सबवे पयतचा र ता अबन ट डझाईननुसार वकसीत 

करण.े 

वषय .३३) सन २०२०-२१ या वषातील संचलन तूट र कम पीएमपीएमएल सं थेस अदा 
करणेबाबत. 

वषय .३४) भाग .25 ताथवडे येथील शनी मंद राकडून मा ं जी गावाकडे जाणारा 30.00 मी. ं द 

ड .पी. र यावर व ुत वषयक काम ेकरण.े 

वषय .३५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे "ड" भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक 

ठेकेदार  प तीन ेसाफसफाई करण ेव चोकअप काढण.े 

वषय .३६) भाग .९ मधील गती इं लश िमड यम कूल पासुन यशवंतनगर चौकापयत या 
मु य र ता अबन डझाईन प दतीन े वकिसत करण.े 

वषय .३७)" भाग .१८ िचंचवड आ. .२२९ येथे वाय ु दूषण िनयं ण यं णेसह गॅसवर आधा रत 

आधुिनक शवदा हनीसह मशानभूमी वकिसत करण ेट पा २. 

वषय .३८) भाग .32 मधील प रसरात वा षक ठेकेदार  प तीन े यदशनीनगर, जयमालानगर, 

मधुबन सांगवी गावठाण व उव रत भागाम य े ेनेज लाईनची व चबरची देखभाल 

दु ती करण.े 

वषय .३९) . .२७ रहाटणी गावठाण, नखातेव ती प रसरातील र ते काँ ट करण करण.े 

वषय .४०) भाग .20 मधील कासारवाड  संततुकारामनगर महा मा फुलेनगर व उव रत प रसरात 

वा षक ठेकेदार  प तीन े ेनेज लाईनची व चबरची देखभाल दु ती करण.े 

वषय .४१) भाग .31 मधील प रसरात वा षक ठेकेदार  प तीन े आदशनगर, कत नगर, 

कवडेनगर, नेताजीनगर व उव रत भागाम य े ेनेज लाईनची व चबरची देखभाल 

दु ती करण.े 
वषय .४२) पंपर  िचंचवड शहरातील कासारवाड  येथील मैलाशु द करण क ाजवळ, सांगवी 

मशान भूमीजवळ व थेरगांव येथील एम एम शाळेजवळ ल िचंचवड पुलाजवळ कचरा 
संकलनासाठ  ा सफर टेशन उभारण े अंतगत थाप य वषयक कामे करण.े या 
कामासाठ  क प यव थापन स लागार (िन वदापश ्   चात काम)े नेमणेबाबत. 

वषय .४३) पंपर  िचंचवड  शहरातील भोसर  नेह नगर येथील एमआयड सी जे लॉक, ओपन पेस 

.५६ व िनगड  से टर . २३, येथील गायरान जागेम य े कचरा संकलनासाठ  

ा सफर टेशन उभारणे अंतगत थाप य वषयक काम ेकरणेकामी  मे. मॅ स लोबल 

िस ह लटेक ा. िल. यांची क प यव थापन स लागार (िन वदापश ्   चात काम)े 
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हणून िनयु  करणेबाबत. 

वषय .४४) सन २०२१ - २२ या मनपा े ातील ब े ीय कायालय अंतगत असणा-या व वध 

र यावर नामफलक व दशादशक फलक उभारण.े 

वषय .४५) सन २०२१-२२ क रता दवाळ  अंक खरेद  करणेबाबत. 

वषय .४६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ नशामक वभागाचे वापरासाठ  Flood Rescue 

Van (उपकरणांसह) ०१ नग, Fire Tender (6000 Ltr. Capacity) २ नग, BA SET हॅन १ 

नग व Fire fighting water mist motor bike – Hose reel type ३ नग वाहन ेखरेद  

करण ेबाबत. 

वषय .४७) पंपर  चौकातील आंबेडकर पुतळा येथील थाप य वषयक काम ेकरण.े 

वषय .४८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अ े ीय कायालय ह तील मलिनःसारण निलका 
मॅनहोल चबसची साफसफाई आधुिनक यां क  प तीन ेकरण े ( स शन, जेट ंग सह 

रसायकिलंग मिशन या सहा यान)े या कामास मुदतवाढ ( तृतीय वष सन २०२२-२३ 

पयत ) िमळणेबाबत. 

वषय .४९)मा. थायी सिमती ठराव .९३५९ द.०५/०५/२०२१ म ये दु ती बाबत.- मा.बापु 
काटे व मा.कदम शिशकांत यांचा ताव. 

वषय .५०)पु तके थेट प दतीने खरेद  बाबत. - मा.संतोष कांबळे व मा.भोईर सुरेश यांचा 
ताव. 

वषय .५१)मा. थायी सिमती ठराव .१०७४४ द.२५/११/२०२१ म ये दु ती बाबत.- 
मा.पाडाळे िनता व मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 

वषय .५२)मा. थायी सिमती ठराव .१०९०८ द.१५/१२/२०२१ म ये दु ती बाबत.- 
मा.पाडाळे िनता व मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 

वषय .५३)मा. थायी सिमती ठराव .११०७९ द.०६/०१/२०२२ म ये दु ती बाबत.- 
मा.पौ णमा सोनवणे व मा.बापु काटे यांचा ताव. 

वषय .५४)वै क य वषयक लाय र  करणेबाबत.- मा.बाप ु काटे व मा.कदम शिशकांत यांचा 
ताव. 

वषय .५५)लांडेवाड  भोसर  येथील पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ नीशामक वभागाचे 

इमारतीमधील दुस-या मज यावर ल हॉल वाचनालय व ंथालयास वापर यास देण े

बाबत.- मा.पाडाळे िनता व मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 

वषय .५६)थेरगाव बोट लब उ ानातील िमनी रोड टॉय ेन चाल वणेस देणेबाबत.- 

मा.पाडाळे िनता व मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 

वषय .५७)सन २०२१-२२ या अथसंक पातील इ े य कायालयातील कामां या तरतूद म य े

वाढ/ घट करणेबाबत.- मा.पाडाळे िनता व मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 

वषय .५८) यायाम शाळा सेवा शु क त वावर चाल व यास देणेबाबत.- मा.पौ णमा सोनवण ेव 

मा.बाप ुकाटे यांचा ताव. 

वषय .५९)मा. थायी सिमती सभेचे आयोजनाबाबत.- मा.पाडाळे िनता व मा.सुजाता पालांडे यांचा 
ताव. 

----------- 
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मा. थायी सिमती सभा कायप का .२५७ द.१२/०१/२०२२ चा सभावृतात कायम करणेत आलेचे 

मा.सभापती यांनी कट केल.े 
---------- 

 
ठराव मांक- १११६०                         वषय मांक- ०१ 

दनांक- १९/०१/२०२२      वभाग- ब े ीय पाणीपुरवठा 
सुचक- मा.कदम शिशकांत     अनुमोदक- मा.कांबळे अंबरनाथ 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ब ेका/पाप/ु२/का व/०१/२०२२, द.०४/०१/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत पाणीपुरवठा वभागातील ॅ ह ट  या अंतगत 

असले या िचंचवड ॅ ह ट , थेरगाव ॅ ह ट  व सांगवी ॅ ह ट  या जल े ासाठ  प रचालन करणे व 

देखभाल दु ती करण.े अशा महसुली व पाची व वध काम े ॅ ह ट  भागात काढ यात आलेली 
आहेत. सदर सव कामांचे आदेश फे ुवार  २०२१ रोजी देणेत आल े असून याची मुदत १२ म हन े

हणजेच जानेवार  २०२२ ला संपु ात येणार आहे. सन २०२१-२२ या आिथक वषातील अंदाज प कात 

न वन काम े ता वत करणेत आली असून याम य ेमंजूर कर यात आले या तरतूद नुसार न वन 

कामांना पुरेशी तरतूद उपल ध होऊ शकली नाह . सदर प रचालन, देखभाल दु ती करणेची काम े

पूण वषासाठ  कर यात येत असलेन े वभागाकडून तयार करणेत आलेल े अंदाजप क उपल ध 

तरतूद चे मयादेपे ा जा त होत असून प रचालन करण े व देखभाल दु ती करण े या कामांना 
मा.आयु सो यांचे प रप क .दविन/काअ/१/का व/४६३/२०२१, द.०४/१०/२०२१ अनुस न 

तरतूद या र कम ेएवढ च िन वदा ता वत करावी अस ेनमूद केल ेअसल ेकारणामुळे वभागाला 
पूण वषासाठ चे अंदाजप कांस तां क मा यता देणे श य होत नसून िन वदा कायवाह  करण ेश य 

होत नाह . याकर ता पाणीपुरवठा वभागाकड ल सन २०२१-२२ चे अंदाजप कातील स या चाल ु

असले या कामांना यांचे शास कय मा यतेचे मयादेम य ेसुधार त क न येणारे वाढ व िन वदा 
र. .८,९२,१५,०००/- चे खचास मा यता घेण े आव यक आहे. तसेच स थीतीत चाल ू असले या 
महसुली कामांची अंदाजप क य तरतूद संपलेने सदर अंदजप कातील कामांची वाढ-घट क न येणारे 

र. .६,७८,३४,०००/- चे खचास, मा यता घेण ेआव यक आहे. तर  सन २०२१-२२ चे अंदाजप कातील 

महसुली कामांची सोबत जोडले या प ानुसार वाढ व िन वदा र. .८,९२,१५,०००/-व वाढ-घट 

र. .६,७८,३४,०००/-(अ र  र. .सहा कोट  अ याह र लाख चवतीस हजार फ ) चे खचास मा यता 
दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक- १११६१                         वषय मांक- ०२ 

दनांक- १९/०१/२०२२      वभाग- अ े ीय जलिन:सारण 

सुचक- मा.यादव िमनल     अनुमोदक- मा.पौ णमा सोनवण े

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .अ /ेजिन/१२१/२०२२, द.०१/०१/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमधील महसुली मु यालयमधील सन २०२१-२२ या 
अंदाजप कातील  'अ' े ीय कायालय, जलिन:सारण  वभागाअंतगत  खालील नमूद केले या अ. .१ 
या  कामाला तरतुद अपुर  पडत आहे. सदरचे काम हे मलिन:सारण निलकाचे चोकअप काढण,े 

मलिनःसारण  निलका व  मँनहोल चबसची साफसफाई आधुिनक यां क  प तीन े करणेबाबतचे 

आहे. सदर काम अ यंत आव यकतेचे आहे. अंदाजप क बनवताना सदर या कामा या तरतुद को वड 

१९ साठ  िनधी आव यक अस यामुळे कमी कर यात आली होती. यामुळे सदर कामास तरतुद अपुर  

पडत आहे. तसेच, अ. .२ ते ६ या कामांची तरतुद िश लक अस यामुळे स थतीत सदर कामास 

तरतुद ची आव यकता नाह . अ. .१  या कामासाठ  सन २०२१-२२ चे अंदाजप कातील तरतूद वग 

करण े आव यक आहे. यानुसार खालील माण े तरतुद वग करण करणेस  मा यता दे याबाबत 
मा.आयु  यांची मागणी असली तर  खालील वषयातील अ. .३ वर ल कामकाज वगळून 
उवर त तरतूद वाढ/ घट ला मा यता दे यात येत आहे. 
अ. 

. 
कामाचे नाव पान अ. 

. 
लेखािशष सन २०२१-

२२ ची 
तरतूद 

को वड 
िनधीम ये घट 

क न 
िश लक 
असलेली 
तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची
तरतूद 

एकुण 
आव यक 
सुधार त 
तरतूद 

१ पंपर िचंचवड 
म.न.पा.ह तील 
अ  भागातील 
मलिन:सारण निलका व 
मॅन होल चबसची सफाई 
आधुिनक यं ा या 
सहा याने करणे. 

७७२ १ देखभाल 
दु ती 
महसुली 
मु यालय 

७३००००० ७३००००० ६००००००  १३३००००० 

२ "अ" े ीय कायालया 
अंतगत भाग .१० 
मधील जलिन:सारण 
निलका सुधारणा 
वषयक कामे करणे व 
चबसची देखभाल 
दु ती करणे. 

७७३ १ देखभाल 
दु ती 
महसुली 

मु यालय   
(अ े ीय 
कायालय) 

२०००००० २०००००० ० १०००००० १०००००० 

३ "अ" े ीय कायालया 
अंतगत भाग .१४ 
मधील काळभोरनगर, 
मोहननगर प रसरातील 
जलिन:सारण निलका 
सुधारणा वषयक कामे 
करणे व चबसची 
देखभाल दु ती करणे. 

७७४ २ देखभाल 
दु ती 
महसुली 

मु यालय   
(अ े ीय 
कायालय) 

२०००००० २०००००० ० १०००००० १०००००० 

४ "अ" े ीय कायालया 
अंतगत भाग .१५ 
मधील जलिन:सारण 
निलका सुधारणा 
वषयक कामे करणे व 
चबसची देखभाल 
दु ती करणे. 

७७४ ४ देखभाल  
महसुली  मु

यालय 
  (अ े ीय 
कायालय) 

२०००००० २०००००० ० १०००००० १०००००० 
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५ "अ" े ीय 

कायालयाअंतगत भाग 
.१९ मधील 

जलिन:सारण निलका 
सुधारणा वषयक कामे 
करणे व चबसची 
देखभालदु ती करणे. 

७७४ ५ देखभाल 
दु ती 
महसुली 

मु यालय  
(अ े ीय 
कायालय) 

२०००००० २०००००० ० १०००००० १०००००० 

६ अ, ब, ग, ड या भाग 
काय े ातील 
जलिनसारण निलकांचे 
सव ण क न 
जीओटािगंग 
(Geo Tagging) 
करणेकामी त  
स लागाराची नेमणूक 
करणे. 

७७४ ६ देखभाल 
दु ती 
महसुली 

मु यालय  
 (अ े ीय 
कायालय) 

२०००००० २०००००० ० २०००००० ० 

 एकूण    १७३००००० १७३००००० ६०००००० ६०००००० १७३००००० 

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

 
ठराव मांक- १११६२                         वषय मांक- ०३ 

दनांक- १९/०१/२०२२      वभाग-  ह े ीय 

सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.संतोष कांबळे 

संदभ- मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .ह /ेलेखा/िन.क./का व/३७/२०२२, द.१०/०१/२०२२. 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह े ीय कायालय, थाप य वभागाकड ल 

तावासोबत या प  अ ( १ ते ३ ) मधील कामांचे िनयमानुसार व  िन वदा अट  शत माण ेसंबिधत 

ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केल े अस यान े याचे अवलोकन 

करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १११६३        वषय मांक- ०४ 

दनांक- १९/०१/२०२२        वभाग- नागरव ती वकास योजना 
सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ       अनुमोदक- मा.संतोष कांबळे 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ना वयो/३/का व/२६७/२०२१, द.२९/१२/२०२१. 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

सन २०२१-२२ या अिथक वषात मह ला व बालक याण योजना या मु य लेखािशषातगत 

‘’उपलेखािशष मा.अटल बहार  वाजपेयी- वधवा/ घट फोट त मह लांना अथसहा य या 
उपलेखािशषावर  आज आखेर र. .६०,०००/-(अ र  र. .साठ हजार फ ) इतक  तरतुद िश लक 

आहे.परतु सन २०२१-२२ या अिथक वषाकर ता मा.अटल बहार  वाजपेयी- वधवा/ घट फोट त 

मह लांना अथसहा य  व कोरोना ादुभावा या काळात वधवा झाले या म हलांना अथसहा य  या 
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योजन े कर ता पा  म हलांना लाभ देणेसाठ  वाढ व तरतुद वग करणे अव यक आहे. यानुसार’’ 

म हला व बालक याण मिधल इतर योजना काय म’’ या उपलेखािशषाअंतगत सन २०२१-२२ या 
अिथक वषात र. .२,००,००,०००/- इतक  तरतुद कर यात आली असुन आज अखेर सदर 

उपलेखािशषावर र. .२,००,००,०००/- इतक  तरतुद िश लक आहे. तसेच इतर क याणकार  योजना 
मिधल इतर योजना/ काय म’’ या योजनेत मु य लेखािशषातगत सन २०२१-२२ या अिथक वषात 

र. .२,००,००,०००/- इतक  तरतुद कर यात अली असुन आज अखेर सदर उपलेखािशषावर 
र. .२,००,००,०००/- इतक  तरतुद िश लक आहे. या दो ह  योजनामधील येक  र. .१,५०,००,०००/- 

(अ र  र. .एक कोट  प नास लाख फ ) अस ेएकुण र. .३,००,००,०००/- (अ र  र. .तीन कोट  फ ) 

इतक  तरतुद सन २०२१-२२ या अिथक वषा साठ  वग करण े आव यक आहे. तर  सतुत या 
त याम य ेस व तर तपिशल दश वला आहे तसेच वाढ व खचासाठ  होणा-या खचाची तरतुद ह  

सुधार त सन २०२२-२०२३ या तरतुद त वाढ कर यात येईल. 
अ. 

. 
घटक योजनेचे नाव/ 
उपलेखािशषाचे नाव 

सन २०२१-२२ या आिथक 
वषा म ये कर यात 
आलेली तरतुद 
(२,५०,००,०००/-) 

आव यक तरतुद 
वाढ करा याची 
र कम 

आव यक तरतुद 
घट करा याची 
र कम 

सुधार त तरतुद 
सन २०२१-२२ 

१) मा.अटल बहार  वाजपेयी -
वधवा/ घट फोट त मह लांना 
अथसहा य 

६०,०००/- 
(िश लक) 

३,००,००,०००/- - ३,००,६०,०००/- 

२) म हला व बालक याण मधील 
(इतर योजना/काय म) 

२,००,००,०००/- - १,५०,००,०००/- ५०,००,०००/- 

३) इतर क याणकार  मधील 
(इतर योजना/काय म) 

२,००,००,०००/- - १,५०,००,०००/- ५०,००,०००/- 

वर ल नमुद त या  माण ेसदर योजनेसाठ  मा.अटल बहार  वाजपेयी- वधवा/ घट फोट त 

मह लांना अथसहा य व कोरोना ादुभावा या काळात वधवा झाले या म हलांना अथसहा य 

देणेकामी या वाढ व खचासाठ  र कम वग करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १११६४      वषय मांक- ०५ 

दनांक- १९/०१/२०२२      वभाग- जलिन:सारण मु य 

सुचक- मा.संतोष  कांबळे     अनुमोदक- मा.अिभषेक बारण े

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/१४/२०२२, द.१०/०१/२०२२. 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/19/2021-22 अ वय े च-होली 
मैलाशु करण क ांतगत भाग .2 म य ेवा षक ठेकेदार  प तीन े ेनेज लाईन व चबसची देखभाल 

दु ती करण.े कामी मे. शूळ एंटर ायजेस िन.र. .29,99,580/- (अ र  र. .ऎकोणतीस लाख 

न या नव हजार पाचश े ऎ ंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .29,99,580/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .29,99,580/- पे ा 37.01% कमी हणजेच र. .18,89,435/- +रॉय ट  चाजस र. .30731/- 
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मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .19,20,166/- 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- १११६५      वषय मांक- ०६ 

दनांक- १९/०१/२०२२      वभाग- जलिन:सारण मु य 

सुचक- मा.संतोष  कांबळे     अनुमोदक- मा.अिभषेक बारण े

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/१५/२०२२, द.१०/०१/२०२२. 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/18/2021-22 अ वय े "क" ेञीय 

कायालयाअंतगत भाग .8 म य ेवा षक ठेकेदार  प तीन े ेनेज लाईन व चबसची देखभाल दु ती 
करण.े कामी मे.साई एंटर ायजेस िन.र. .29,94,803/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख चौ या णव 

हजार आठश े तीन फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,94,803/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,94,803/- 

पे ा 37.99% कमी हणजेच र. .18,57,077/- + रॉय ट  चाजस र. .5,042/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .0/- = एकुण र. .18,62,119/- 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- १११६६      वषय मांक- ०७ 

दनांक- १९/०१/२०२२      वभाग- जलिन:सारण मु य 

सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/१३/२०२२, द.१०/०१/२०२२. 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/17/2021-22 अ वय े कासारवाड  

मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .9 म य े वा षक ठेकेदार  प तीन े ेनेज लाईन व चबरची 
देखभाल दु ती करण.े कामी मे.साई एंटर ायजेस िन.र. .29,77,185/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख 
स याह र हजार एकश े पंचाएंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
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र. .29,77,185/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .29,77,185/- पे ा 38.99% कमी हणजेच र. .18,16,381/- +रॉय ट  चाजस र. .22,746/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .18,39,127/- 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- १११६७      वषय मांक- ०८ 

दनांक- १९/०१/२०२२      वभाग- जलिन:सारण मु य 

सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/१७/२०२२, द.११/०१/२०२२. 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/24/2021-22 अ वय ेवॉड .26 पंपळे 

िनलख, वाकड येथील क पटेव ती वशालनगर प रसरातील मलवा ह यांची व चबसची करकोळ 

देखभाल दु ती काम ेकरण.े कामी मे.संजय कॉ ॅ टर िन.र. .31,39,016/- (अ र  र. .एकतीस 

लाख एकोणचाळ स हजार सोळा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .31,39,016/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .31,39,016/- पे ा 35.99% कमी हणजेच र. .20,09,284 /- +रॉय ट  चाजस 

र. .12,640/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .20,21,924/- 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- १११६८      वषय मांक- ०९ 

दनांक- १९/०१/२०२२      वभाग- जलिन:सारण मु य 

सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.कांबळे अंबरनाथ 
संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/१८/२०२२, द.११/०१/२०२२. 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/20/2021-22 अ वय े भाग .25 वाकड 

प रसरातील जलिन:सारण निलका व चबसची देखभाल दु ती काम े करण.े कामी मे.संजय 
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कॉ ॅ टर िन.र. .26,18,144/- (अ र  र. .स वीस लाख अठरा हजार एकश े च वेचाळ स फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .26,18,144/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .26,18,144/- पे ा 33.36% कमी हणजेच 

र. .17,44,731/- +रॉय ट  चाजस र. .8,815/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .17,53,546 /- 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- १११६९      वषय मांक- १० 

दनांक- १९/०१/२०२२      वभाग-  ह े ीय आरो य  

सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.कांबळे अंबरनाथ 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  .ह. े./आ-५/का व/१३/२०२२, द.११/०१/२०२२. 

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

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह े ीय कायालया या काय े ातील आरो य वभागाचे 

अंतगत भाग ं .२०,३०,३१ व ३२ भागसाठ  १३२८ सावजिनक शौचालय व मुता-यांची यां क 

प दतीन(ेपा याचे उ चदाबाचे सहा यान)ेव मनु यबळा ारे दैनं दन साफसफाई, देखभाल व करकोळ 

दु ती  करण ेया कामासाठा ई टडर ंग प दतीने सेवाशु क रकमेवर (ई-िन वदा नोट स .४/२०१८ – 

१९) िन वदा माग व यात आली होती. याअनुषांगान े - मे.शुभम उ ोग यांची(-)९.०९% कमी सवात 

कमी दराची िन वदा ा  झालेली आहे. - मे.शुभम उ ोग  यांना पुन:  वचारणा कर यात आली 
असता यांनी न यान(े-)१००% कमी दर दलेला आहे. हणजेच िन वदा र कमे या 
र. .१,८६,००,८१६/- पे ा (-)९.०९% कमी हा दर ा  झा यान ेमे.शुभम उ ोग यांचे कडून िन वदा 
मंजूर र. .१,६९,०९,८२४/- पयत काम क न घेण ेकामी  व कमान वेतन दरानुसार वेळोवेळ  कमचा-
याचे वेतनात होणा-या य  खचास मा. थायी  सिमतीचा  ठराव ं .३४३३ द.२३/१०/२०१८ अ वय े

मा यता घे यात आली आहे. तसेच संबंधीत सं थेबरोबर द.२०/११/२०१८ रोजी(१०/१२/२०१८ ते 

०९/१२/२०२०)या कालावधी साठ  कारार नामा क न घे यात आलेला आहे. संबधीत 

सं थेन े द.१०/१२/२०१८ पासून कामकाज सु  करण े बाबत कामचा आदेश .ह ेका/आ-

३/का व/६०३/२०१८ द.३०/११/२०१८ दे यात आलेला आहे. स थतीत मे.शुभम उ ोग यांचा तीय 

मुदत वाढ िन वदा कालावधी  मुदत द.३०/११/२०२१ रोजी संपु ात येत आहे. तथा प कोरोना वषाणूचा 
ादुभाव मोठया माणावर सु  आहे. िन वदा या काम सु  कर यात आल ेअसून  यास काह  

कालावधी लागणार अस यान े  स ा काम कर त असलेल ेमे.शुभम उ ोग  यांनाच पुढ ल  िन वदा 
या  पुण  होई पयत अथवा पुढ ल  तीन ेम हन े ( द.०१/१२/२०२१ ते द.२८/०२/२०२१)जी थम 

या पूण होईल  तो  पयत  िन वदा  दरान े काम करणेस वचारणा केली असता यांनी होकार 
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दश वलेला आहे. स थतीत  उपरो   भाग ं माक नुसार १३२८ शौचालय/ मुता-या ं पैक  खालील 

माण े११५४  शौचालय/ मुता-या ं यांची साफ सफाई कर यात येत आहे. याचा तपशील पुढ ल माण े

अ. 

ं  
भाग 

ं माक 

शौचालय सं या मुतार  सं या पाड यात आलेली सं या 
शौचालय मुतार  

स थतीतील
सं या 

१ २० ५२६ ११४ ९३ ०५१ ४९६ 

२ ३० ५१५ ३८ ०२ ०५ ५४६ 

३ ३१ १७ ०६ ० ० २३ 

४ ३२ ९९ १३ २२ ०१ ८९ 

 एकूण ११५७ १७१ ११७ ५७ ११५४ 

कमान वेतन दरानुसार वेळोवेळ  कमचा-याचे  वेतनात होणा-या  बदलानुसार 

वेतन  स थतीत ११५४   सावजिनक शौचालय िसट/मुतार  साफसफाई कर ता येणारा खच 

(कामगारक याण अिधकार  यांचे काक/०३/का व/२२२/२०२१ द.१०/०८/२०२१)०१ वेळचे साफ सफाई 

कर ता र. .८१२,६१६.४८ इतका ितमहा खच येत आहे. दवसातून दोन वेळचे साफ सफाई करावयाची 
झा यास र. .१६,२५,२३२.९६ ितमहा जादा खच येणार आहे मे.शुभम उ ोग यांना िन वदा मंजूर दर 

( कमान वेतन दरानुसार वेळोवेळ  कमचा-याचे  वेतनात होणा-या  बदलानुसार)   देण ेआव यक आहे. 

तर  उपरो  माण ेनमूद केलेनुसार म.ेशुभम उ ोग यांना िन वदे नुसार १ व स ाचे मागणी नुसार १ 
अस े२ वेळेचे सशु कसह  काम कर यास द.०१/१२/२०२१ पासून तीन म हन ेपयत मुळ िन वदेतील व 

करार ना यातील अट -शत नुसार मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १११७०      वषय मांक- ११ 

दनांक- १९/०१/२०२२      वभाग-  थाप य ड मु य 

सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ      अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/ड-मु य/१७/२०२२, द.१२/०१/२०२२. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/58/01/2021-22 अ वय े . .२५ 

ताथवडे येथील ल ढेव ती .०१ ते ०२, खंबेटे कॉलनी, रघुनंदन मंगल कायालयामागील ग या, 
ताथवडे गावठाण व भागातील इतर प रसरातील र यांचे हॉटिम स प दतीन ेडांबर करण करणे 
कामी ब हरट दस िन.र. .1,50,95,000/- (अ र  र. .एक कोट  प नास लाख पं या णव हजार 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,50,20,650/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,50,20,650/- पे ा 37.88% 

कमी हणजेच र. .93,30,828 /- +रॉय ट  चाजस र. .19,317/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .74,350/- = एकुण र. .94,24,495 /- 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 
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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- १११७१      वषय मांक- १२ 

दनांक- १९/०१/२०२२      वभाग-  थाप य ग मु य 

सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ      अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/ग-मु य/१८/२०२२, द.१२/०१/२०२२. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/58/16/2021-22 अ वय े . .२३ 

मधील भगवती पा स ते वजय ेडस पयत या र याचे काँ ट करण करण े कामी पृ वी 
एंटर ायझेस िन.र. .1,50,60,133/- (अ र  र. .एक कोट  प नास लाख साठ हजार एकश े तेहतीस 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,49,63,083/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,49,63,083/- पे ा 34.71% 

कमी हणजेच र. .97,69,397/- +रॉय ट  चाजस र. .1,19,122/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .97,050/- = एकुण र. .99,85,569/- 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- १११७२      वषय मांक- १३ 

दनांक- १९/०१/२०२२      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/१९/२०२२, द.१२/०१/२०२२. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/58/02/2021-22 अ वय े . .२५ 

वाकड येथील वामी ववेकानंदनगर .०१ ते ०५, शुभम, यशदा व ानदा कॉलनी व भागातील इतर 

प रसरातील र यांचे हॉटिम स प दतीन ेडांबर करण करण ेकामी मोहनलाल मथरानी क शन 

ा.िल. िन.र. .1,51,05,000/- (अ र  र. .एक कोट  ए काव न लाख पाच हजार फ ) मधुन रॉय ट  

व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,50,30,650/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,50,30,650/- पे ा 36.09% कमी हणजेच 

र. .96,06,088/- +रॉय ट  चाजस र. .16,434/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,350/- = एकुण 

र. .96,96,872/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े
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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- १११७३      वषय मांक- १४ 

दनांक- १९/०१/२०२२      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/२०/२०२२, द.१२/०१/२०२२. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/58/03/2021-22 अ वय े भाग 

.२५ वाकड येथील स ु  कॉलनी .०१ ते ०३, सुदशननगर कॉलनी .०१ ते ०६ व भागातील इतर 

प रसरातील र यांचे हॉटिम स प दतीन ेडांबर करण करण ेकामी मोहनलाल मथरानी क शन 

ा.िल. िन.र. .1,51,00,000/- (अ र  र. .एक कोट  ए काव न लाख फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,50,25,650/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,50,25,650/- पे ा 36.09% कमी हणजेच 

र. .96,02,893/- +रॉय ट  चाजस र. .16,290/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,350/- = एकुण 

र. .96,93,533 /- 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- १११७४      वषय मांक- १५ 

दनांक- १९/०१/२०२२      वभाग-  थाप य फ मु य 

सुचक- मा.भोईर सुरेश       अनुमोदक- मा.श ु न काटे 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/फ-मु य/२४/२०२२, द.१२/०१/२०२२. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .61/08/2021-2022 अ वय े भाग .१२ 

मांगीरबाबा मंद र प रसरातील र ते डांबर करण करण े कामी मे.बह रट दस िन.र. .74,98,723/- 

(अ र  र. .चौ-याह र लाख अ ठया नव हजार सातश े तेवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,30,373/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर 
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काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,30,373/- पे ा 33.75% कमी हणजेच र. .49,22,622 /- 

+रॉय ट  चाजस र. .1,44,016/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,350/- = एकुण र. .51,34,988/- 

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- १११७५      वषय मांक- १६ 

दनांक- १९/०१/२०२२      वभाग-  डा 
सुचक- मा.भोईर सुरेश       अनुमोदक- मा.श ु न काटे 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/९/का व/४२/२०२२, द.१२/०१/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

महारा  शासना या शासन िनणय मांक बैठक २०१७/ . .८५/ युस-े२ द.१५/७/२०१७ 

ATP व ड टूर २५० िसर ज अंतगत महारा  ओपन टेिनस पधा या पध या आयोजनाकामी 
मा. थायी सिमती सभा ठराव .१९१० द.३/१/२०१८  नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत 

पुढ ल पाच वषाकर ता ितवष  र. .१ कोट  इतके अनुदान दे याबाबत मा यता िमळालेली आहे. 

याकामी डा वभागाकड ल “ डा वभागांतगत ना व यपुण सु वधा उप म राब वण”ेया 
लेखािशषामधील र. .१ कोट  इतक  तरतूद डा वभागा या “ डाकूल”या लेखािशषावर तावात 

नमूद माण े वग करण े आव यक अस यान े यास मा यता दे यात येत आहे.(वाढ/घट 
र. .१,००,००,०००/-) 

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

 
ठराव मांक- १११७६      वषय मांक- १७ 

दनांक- १९/०१/२०२२      वभाग- वाहन दु ती कायशाळा 
सुचक- मा.पाडाळे िनता      अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .काशा/१/का व/१७/२०२२, द.१२/०१/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ नशमन वभागाचे वापराकर ता आव यक असलेली 
RMS MOTORBIKE FIRE ENGINE ३ नग वाहन ेअशा कारची वाहन ेउ पाद त करणार  एकमेव कंपनी 
M/S.RMS Fire and Safety Services (I) Pvt. Ltd. यांचेकडून ग हरमट ई माकट दराने (GeM)िन वदा 
न माग वता, करारनामा न करता थेट प तीन ेखरेद  करणेकामी येणारे र. .४०,४४,०००/-(अ र  

र. .चाळ स लाख च वेचाळ स हजार फ ) चे खचास मा यता दे यात येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड 
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महानगरपािलके या काय े ातील य ात कायरत ०६ अ नशामक क े तसेच मनपाचे भौगोिलक 

े  वचारात घेता वाढ व ०३ MOTOR BIKE FIRE ENGINE   वाहन ेखरेद  करण ेव यासाठ  येणा-या 
खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १११७७      वषय मांक- १८ 

दनांक- १९/०१/२०२२      वभाग- झोिनप ु थाप य  

सुचक- मा.बाप ूउफ श ु न काटे     अनुमोदक- मा.कदम शिशकांत 
संदभ- मा.सहा यक आयु  यांचे प  .झोिनप/ु था/िन/का व/१५७/२०२२, द.१३/०१/२०२२. 

मा.सहा यक आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या झोिनप ु थाप य वभागाकड ल तावासोबत या प  अ (०१ ते २२) मधील 

कामाचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण े भाववाढ कलम लाग ू अस यास,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 रा हल या अट स अिधन राहून संबंिधत 

ठेकेदारा-बरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस यान े याचे अवलोकन 

करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १११७८      वषय मांक- १९ 

दनांक- १९/०१/२०२२      वभाग-  फ े ीय 

सुचक- मा.कदम शिशकांत     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .फ ेका/िन-४/का व/३४/२०२२, द.१३/०१/२०२२. 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “फ” े ीय कायालयाकड ल सोबतचे प  ‘अ’ (1 ते 19) 

मधील थाप य वभागाचे वकास कामांचे ा  अिधकारात िन वदा या पुण क न िन वदा 
वकारणेत आले या ठेकेदारासोबत करारनामा करणेत येऊन िन वदा करारनामा िसल 

झालेनंतर  कामाचे आदेश िनगत करणेत आलेल े आहेत. तथा प, महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम चे कलम 73 (ड) नुसार तुत वषयाचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १११७९          वषय मांक- २० 

दनांक- १९/०१/२०२२         वभाग- म यवत  सा ह य भांडार वै क य 
सुचक- मा.कदम शिशकांत     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  .मसाभा/ं५/का व/२९/२०२२, द.१३/०१/२०२२. 

मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 
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पंपर  िचंचवड शहराम य े को वड १९ चे लसीकरण क  उभार याकामी इ छुक 

सं थांकडून, यांना वैदयक य सेवेअंतगत मनु यबळ पुर व याचा अनुभव आहे. अशा सं थाना सदर 

कामकाजाकर ता मनु यबळ उपल ध करणेकामी ई िन वदा नोट स मांक-०९/२०२१-२०२२ िस द 

कर यात आली होती. सदर ई िन वदेकर ता M/s.Emkay Facilities Services Pvt.Ltd., यांचेकडून १ 

ट म कर ता ा  झालेला लघु म दर र. .७५,२२८/-(अंदाजप क य दरापे ा १५.१८% पे ा कमी) 
वकृत कर यात आलेला असून तातड ची बाब असलेन े यांना .मसाभा/५/का व/८१७ 

द.९/७/२०२१ अ वय े५० टम कर ता द.९/७/२१ ते ८/९/२१ कर ता आदेश दे यात आलेला आहे. 

पंपर  िचंचवड शहराम य े को वड १९ चे लसीकरण क  उभा न दोन म हनेचे कालावधीकर ता 
कामकाज करणेकामी १ ट मकर ता ( येक लसीकरण क ावर येक  १ए.एन.एम./जी.एन.एम, १ 
डाटा एं  ऑपरेटर व १ मदतनीस (वग-४)) कर ता र. .७५,२२८/- माण े५० ट म कर ता ित म हना 
र. .३७,६१,४००/- माण ेदोन म ह यांकर ता येणा-या र. .७५,२२,८००/-(अ र  र. .पं याह र लाख 

बावीस हजार आठश ेफ ) चे खचास करारनामा क न व अनामत र कम घेणेकामी तसेच सदरचा 
खच म यवत  भांडार वभागाकड ल कोरोना िनधी या लेखािशषामधून करणेस मा. थायी सिमती 
ठराव .१००६९, द.०४/०८/२०२१ अ वय ेमा यता दे यात आलेली आहे. यानुसार मा.आयु  सो व 
मा. सहा. आरो य अिधकार  यांचे कडून सुचना ा  झा यानुसार सदरचे लसीकरणाचे काम तातड न े

व मोठया माणावर करण े आव यक असलेन े यापुव चे अट  शत  कायम राहून तसेच कामगार 

क याण अिधकार  यांनी िन त केलेल े कमान वेतन दरानुसार M/s.Emkay Facilities Services Pvt. 

Ltd. यांना खालील माण े द.१/०१/२०२२ ते द.३१/०१/२०२२ या कालावधीकर ता १०० ट स 

पुर वणेकामी मुदतवाढ कामकाज आदेश देणेत आलेला आहे व याचे सेवाशु कापोट  र. .९४७५८/- 
व कमान वेतनासाठ  र. .७५,९७,५६२/- अस ेएकुण र. .७६,९२,३२०/- चे खचास व करारनामा क न 
व ीय मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १११८०      वषय मांक- २१ 

दनांक- १९/०१/२०२२      वभाग- जलिन:सारण मु य 
सुचक- मा.कदम शिशकांत     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/१९/२०२२, द.१२/०१/२०२२. 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/5/2021-22 अ वय े "अ" ेञीय 

कायालयाअंतगत भाग .14 मधील काळभोरनगर, मोहननगर प रसरातील जलिन:सारण निलका 
सुधारणा वषयक काम े करण े व चबसची देखभाल दु ती करण.े कामी मे. शूळ एंटर ायजेस 

िन.र. .29,99,959/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार नऊश ेएकोणसाठ फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,99,959/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,99,959/- पे ा 39.01% कमी हणजेच 

र. .18,29,675/- +रॉय ट  चाजस र. .20,858/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .18,50,533/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

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

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

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

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

 
ठराव मांक- १११८१      वषय मांक- २२ 

दनांक- १९/०१/२०२२      वभाग-  इ े ीय 

सुचक- मा.कदम शिशकांत     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .इ ेका/िन-६/का व/०२/२०२२, द.१३/०१/२०२२. 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  ‘ अ’ मधील (१ ते २९) ि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 करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १११८२      वषय मांक- २३ 

दनांक- १९/०१/२०२२      वभाग-  नगरसिचव 

सुचक- मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.नगरसिचव यांचे प  .नस/१/का व/२८/२०२२, द.१४/०१/२०२२. 

मा.नगरसिचव यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नगरसिचव वभागातील कायरत असणा-या कमचा-
यांनी रजा मंजुर कामी वनंती अज सादर केलेल ेआहेत. संबंिधत   कमचा-यांचे वनंती अजानुसार 

सोबतचे प  ‘अ’ म य े दश वले माण े रजा मंजुर  कामीचे तावास महारा  महानगरपािलका 
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- १११८३      वषय मांक- २४ 

दनांक- १९/०१/२०२२      वभाग-  म यवत  भांडार 

सुचक- मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.उप आयु (भांडार) यांचे प  .मभा/ं०५/का व/५४/२०२२, द.१४/०१/२०२२. 

मा.उप आयु (भांडार)  यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड मनपा या सुधार त वकास योजना  पंपर  िचंचवड महानगरपिलका व पंपर  

िचंचवड नवनगर वकास ािधकारण कायालयास नगररचना वभागान े मागणी केलेनुसार 6 नग 

AutoCAD लायस स खरेद कामी ई-िन वदा सुचना .69/2021-22 िस द क न माग व यात 



18 
 
आले या िन वदांम य ेम.े ीनिलफ क स ट ंग ा.िल., नवी द ली यांनी सादर केलेली िन वदा एकूण 

र. .11,92,800/- लघु म ा  झाली असुन अंदाजप कय खच एकूण र. .15,08,040/- पे ा 20.90% 

ने कमी असुन वकृत कर यात आली  आहेत. यानुसार मे. ीनिलफ क स ट ंग ा.िल., नवी 
द ली यां या समवेत करारनामा क न यांना पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला अस यान े

सदर AutoCAD लायस स खरेद  करणॆकामी हॊणारा खच एकूण र. .11,92,800/- चे अवलोकन 

करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १११८४      वषय मांक- २५ 

दनांक- १९/०१/२०२२      वभाग- मा हती व तं ान 
सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांचे प  .मातं व/०९/का व/०६/२०२२, 

द.१३/०१/२०२२. 

मा.मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या कामकाजासाठ  वकिसत केले या संगणक णालींसाठ  

आव यक वाढ वSpace दे यासाठ NAS Box खरेद साठ  कोटेशन नोट स मांक 25/2021-22 नुसार 

मे. डझायर ा फ स यांचे NAS Box सा ह यासाठ  ा  झालेल ेदर र. .9,71,730/- हे अंदाजप कय 

दर र. .9,73,500/- पे ा 0.18% कमी व लघु म आहेत. सदरचे दर वकृत करणेत आलेल ेअसून मे. 
डझायर ा फ स यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला असून पुरवठा आदेश िनगत करणेत 

आलेला आहे. तर  सदर सा ह या या खरेद साठ  या र. .9,71,730/- (अ र  र. .नऊ लाख 

ए काह र हजार सातश ेतीस फ ) खचाचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १११८५      वषय मांक- २६ 

दनांक- १९/०१/२०२२      वभाग-  थाप य क मु य 

सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/ब-मु य/१८/२०२२, द.१४/०१/२०२२. 

मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभाग ब मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ( 1 ते 20 ) मधील 

कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण ेसंबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न 

कामाचे आदेश िनगत केल ेअस यान े याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १११८६      वषय मांक- २७ 

दनांक- १९/०१/२०२२      वभाग- अ े ीय थाप य 

सुचक- मा.भोईर सुरेश      अनुमोदक- मा.कांबळे अंबरनाथ 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  .अ /े था/का व/०८/०५/२०२२, द.१२/०१/२०२२. 

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

मनपा या भाग .१० मधील शाहूनगर प रसरातील र यांचे काँ ट करण करणे या 
कामासाठ  तावात नमुद माण ेमे.ऑर बट इ ाटेक सो युशन क स ट ंग स हसेस ा.िल यांची 
लघु म दर ०.८९% नुसार िन वदापूव व िन वदाप ात क प यव थापन स लागार हणून नेमणूक 

करणेस व याकामी येणार  फ  ०.८९% (जीएसट   सोडून) अदा कर यास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १११८७      वषय मांक- २८ 

दनांक- १९/०१/२०२२      वभाग- वै क य 
सुचक- मा.बाप ूउफ श ु न काटे     अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभा/ं४/का व/१३/२०२२, द.१४/०१/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ाम य ेकोरोना-१९ या ितस-या लाटेचा संभा य धोका 
ल ात घेऊन EOI/०८/२०२१-२२ अ वय े िस द करणेत आला होता. सदर ईओआय म य ेसीसीसी, 
आयसीय,ु आ ण ऑ सीजन यु  बेड साठ  मनु यबळ पुर वणेकामी िन वदा माग वणेत आ या 
हो या. याम ये ा  िन वदाकारांचे पटल (Empanelment)  तयार करणेत आल ेहोते. सीसीसी साठ  

५०, १००, २०० आ ण ३०० बेडसाठ  दर माग वणेत आल ेहोते. या म य ेम.ेआयकॉन हॉ पटल यांचे 

२०० बेडसाठ  र. .३९४/- ित बेड ती दन अस ेदर ा  झाल ेआहेत. या कामी Empanelmentतयार 

करणेकामी मा. थायी सिमती सभा ठराव .१०२०७ द.०१.०९.२०२१ अ वय ेमा यता दलेली आहे. 

मा.आयु  यांचे कायालयात द.०४.०१.२०२२ स.१०.३० वा. को वड संदभात कामकाजा वषयी िमट ंग 

घेणेत आली असता घरकुल येथील को वड सटस चाल ुकरणेकामी िनणय घेणेत आला आहे. घरकुल, 

इमारत . ब-१२ येथील को वड केअर सटर वर त चाल ुकरणेकामी िनणय घेणेत आला या माण े

यांना कमकाज आदेश देणेत आल ेआहेत. स या ितथे १२५ ण दाखल आहेत. यामुळे इमारत 

.१० सु  करण े म ा  आहे. मे.आयकॉन हॉ पटल यांना कामकाज चाल ु करणेकामी 
द.   .०१.२०२२ ते द.    .०२.२०२२ (३१ दवस) साठ  र. .२४,४२,८००/- चे आदेश देणेत आल ेआहेत. 

या कामी येणा-या र. .२४,४२,८००/- चे खचास काय र मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक- १११८८      वषय मांक- २९ 

दनांक- १९/०१/२०२२      वभाग- वै क य 
सुचक- मा.बाप ूउफ श ु न काटे     अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभा/ं४/का व/१२/२०२२, द.१४/०१/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 
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कोरोना या दुस-या लाटे म य े 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 ेट या ट यान ेकै.अ णासाहेब मगर टेड यम येथील जंबो को वड णालय 

८०० बेड साठ  दोन म हने कालावधीसाठ  चाल ुकरणेकामी आदेश दे यात आल ेहोते. आव यकते 

माण े यांना मुदतवाढ देणेत आली होती. सदर जंबो हॉ पटल द.१५.०९.२०२१ पासुन बंद करणेत 

आल े होते आ ण Stand By Mode वर ठेवणेत आले होते. परंतू जानेवार  -२०२२ या पह या 
आठव यात को वड णसं या पु हा वाढु लाग यान ेतसेच न वन हे रए ट (Omicron) आढळुन 

आ यान ेतातड ची पर थीती अस यान ेमा.आयु  यांचे कायालयात द.०४.०१.२०२२ रोजी को वड 

संदभात घेणेत आले या िमंट ंग मधील िनणया माण ेघरकुल येथील को वड सटर चाल ुकरणेत आल े

आहे. तसेच पुण ेमहानगरपािलकेन ेघेतले या िनणया माण ेजंबो को वड णालय थम १०० बेड 

साठ चा आधी अनुभव असले या सं थेस अपवादा मक पर थती अस यान ेचाल ुकरणेस  आदेश 

ाव ेआ ण आव यकते माण ेट या ट यान ेबेड सं या वाढ वण ेकामी िनणय घेणेत आला. सदर 

जंबो को वड णालय चालु करणेकामी मा. थायी सिमती सभेने एकूण ८०० बेड चाल ुकरणेकामी 
येणा-या अपे ीत खचास र. .१०,१४,७२,४४८/- (दोन मह यासाठ ) चे वषयप ास ठराव .११०९५ 
द.०६.०१.२०२२ अ वय ेमे.मेड ोज हे थकेअर डाय नो ट क सटरला आदेश दे यास मा यता दलेली 
आहे. मे.मेड ोज हे थकेअर डाय नो टक सटरयांना PMRDA कड ल मुळ आदेशाम ये नमुद केल े

माण े तसेच पुणे महानगरपािलके कड ल आदेशातील व करारना यातील सव अट  व शत  

बंधनकारक राहणार आहेत. वाढती णसं या वचारात घेता भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, 

आप ी यव थापन कायदा २००५, कोरोना वषाणुचा (COVID19) ादुभाव ल ात घेता सदर बाब 
तातड ची असेलेन ेमा. थायी सिमती सभेने द.०६.०१.२०२२ रोजी दले या मंजूर स अनुस न १०० 

बेडसाठ  (ऑ सीजन यु ८० बेड आ ण आयसीय ु२० बेड)  मे.मेड ोज हे थकेअर डाय नो टक सटर 

यांना सदर खचास मा. थायी सिमती सभेची मा यता िमळालेनंतर आदेश देणेत येतील या कामी 
एकूण र. . १,१८,०४,५३१.२०चे खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक- १११८९      वषय मांक- ३० 

दनांक- १९/०१/२०२२      वभाग- म यवत  भांडार 
सुचक- मा.भोईर सुरेश      अनुमोदक- मा.कांबळे अंबरनाथ 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभा/१५/का व/०५/२०२२, द.१४/०१/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे मा. थायी सिमती सभागृहातील बैठक यव थेकर ता 
तावात नमूद केलेनुसार आव यक खु या मे.गोदरेज अ ड बायस या उ पाद त कंपनी यांचेकडून 

ा  Discounted Price नुसार करारनामा क न एकल ोत थेट प तीन ेखरेद  करणेस व याकामी 
येणा-या र. .18,64,320/- (अ र  र. .आठरा लाख चौस  हजार तीनश ेवीस फ ) चे खचास मा यता 
दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घे यात आले. 
 
ठराव मांक- १११९०      वषय मांक- ३१ 

दनांक- १९/०१/२०२२      वभाग-  थाप य BRTS 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/BRTS/२९/२०२२, द.१४/०१/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/04/2021-2022 अ वय ेडांग ेचौक ते ताथवडे 

चौका पयतचा र ता अबन ट डझाईननुसार वकसीत करण े कामी मे.ए.आर.क शन 

िन.र. .16,27,27,474/- (अ र  र. .सोळा कोट  स ावीस लाख स ावीस हजार चारश ेचौ-याह र फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .16,24,77,174/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .16,24,77,174/- पे ा 23.00% कमी 
हणजेच र. .12,51,07,424/- +रॉय ट  चाजस र. .18,36,140/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .2,50,300/- = एकुण र. .12,71,93,864/- 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- १११९१      वषय मांक- ३२ 

दनांक- १९/०१/२०२२      वभाग-  थाप य BRTS 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/BRTS/२८/२०२२, द.१४/०१/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/03/2021-2022 अ वय े सांगवी फाटा ते 

कावेर  नगर सबवे पयतचा र ता अबन ट डझाईननुसार वकसीत करण.े कामी मे. ीगणेश 

कन ्   शन िन.र. .14,74,63,604/- (अ र  र. .चौदा कोट  चौ-याह र लाख ेस  हजार सहाश ेचार 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .14,70,80,104/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .14,70,80,104/- पे ा 
23.70% कमी हणजेच र. .11,22,22,119/- +रॉय ट  चाजस र. .17,77,822/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .3,83,500/- = एकुण र. .11,43,83,441/- 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 े
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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- १११९२      वषय मांक- ३३ 

दनांक- १९/०१/२०२२      वभाग-  लेखा 
सुचक- मा.कदम शिशकांत     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/३१/का व/०७/२०२२, द.१५/०१/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

अ य  व यव थापक य संचालक यांचे कड ल प  ं .पीएमपीएमएल/मुले वअ/३८०८, 
द.२४/१२/२०२१ अ वये सन २०२०-२१ची अंदाजीत संचलनतूट र. .४९४.१७ कोट  गृह त ध न 
पं.िचं.म.न.पा. या ४०%   वािम व ह यानुसार संचलन तूट चा ह सा १९७.६७ कोट  नमूद 
केला असून जानेवार  २०२२ क रता र. .१६,४७,००,०००/- संचलनतूट चे ावे अशी वनंती केली 
आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात पीएमपीएमएल 

िनधी या लेखािशषावर एकूण तरतूदर. .२३८.२१ कोट  करणेत आली असून याम य ेसंचलनतूट 
१६५.७१ कोट  व वध कारचे पासेस र. .२.५० कोट  व बसेस खरेद  र. .७०.०० कोट  असा 
अपे ीत खच गृह त धर यात आलेला आहे. पुणे महानगर प रवहन महामंडळास येणा-या सन 
२०२०-२१ या संचलनतूट चे मु य लेखाप र क, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी 
.मुलेप/का व/५५१/२०२१ , द.२०/१२/२०२१ नुसार तूट मा णत क न अहवाल दला आहे. 
यानुसार संचलनतूट पोट  र. .१३,५६,००,०००/-(अ र  र. .तेरा कोट  छ पनन लाख फ ) माहे 

जानेवार  २०२२ क रता अदा करावयाचे अस याने व सदरची बाब आिथक व पाची अस याने 
सदरचा वषयास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १११९३      वषय मांक- ३४ 

दनांक- १९/०१/२०२२      वभाग-  व ुत मु य 

सुचक- मा.कदम शिशकांत     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  . वमुका/४/का व/४७/२०२२, द.१७/०१/२०२२. 

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

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .20-01/2021-2022 अ वय े भाग 
.25 ताथवडे येथील शनी मंद राकडून मा ं जी गावाकडे जाणारा 30.00 मी. ं द ड .पी. 

र यावर व ुत वषयक कामे करणे, िन वदा र. .2,63,02,189/-  पे ा -23.90% कमी हणजेच 
र. .2,00,15,966/- (अ र  र कम पये दोन कोट  पंधरा हजार नऊशे सहास )  यानुसार 
िन वदा मंजूर दराने लघु म दराचे ठेकेदार मे.एम. बी. इले क ए ड कंपनी यांचेकडून काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर 
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अदा करणेस तसेच िनयमानुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/ घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करणे या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १११९४      वषय मांक- ३५ 

दनांक- १९/०१/२०२२      वभाग-  जलिन:सारण मु य 

सुचक- मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  .जिन/२/का व/२३/२०२२, द.१७/०१/२०२२. 

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

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/2/2021-2022 अ वय े पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलकेचे "ड" भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदार  प तीन े साफसफाई 

करण ेव चोकअप काढण.े कामी मे.मिनष असोिसए स िन.र. .1,05,36,250/- (अ र  र. .एक कोट  
पाच लाख छ ीस हजार दोनशे प नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .1,05,36,250/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .1,05,36,250/- पे ा 23.05% कमी हणजेच र. .81,07,644/- +रॉय ट  चाजस 

र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .81,07,644/- 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- १११९५      वषय मांक- ३६ 

दनांक- १९/०१/२०२२      वभाग-  थाप य क मु य 

सुचक- मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/क-मु य/२३/२०२२, द.१८/०१/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .79/01/2021-22 अ वये भाग .९ मधील 
गती इं लश िमड यम कूल पासुन यशवंतनगर चौकापयत या मु य र ता अबन डझाईन 

प दतीने वकिसत करणे. कामी M/s.Dhaneshwar Construction Private Limited 

िन.र. .206680706/- (अ र  र कम पय े वीस कोट  सहास  लाख ऐंशी हजार सातशे सहा 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .20,64,43,906/- वर िन वदा दर 
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माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .20,64,43,906/- पे ा 
4.1% कमी हणजेच र. .19,79,79,706/- +रॉय ट  चाजस र. .3,43,929/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .2,36,800/- = एकुण र. .19,85,60,435/- 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 दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १११९६      वषय मांक- ३७ 

दनांक- १९/०१/२०२२      वभाग-  थाप य ब मु य 

सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.अित.आयु (१)यांचे प  . था/िन/२-ब/२५/२०२२, द.१९/०१/२०२२. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .28/01/2021-22 अ वये भाग .१८ 
िचंचवड आ. .२२९ येथे वायु दूषण िनयं ण यं णेसह गॅसवर आधा रत आधुिनक 
शवदा हनीसह मशानभूमी वकिसत करणे ट पा २ कामी मे.झेडे रं जत वसंतराव 
िन.र. .99,86,947/- (अ र  र कम पये न या नव लाख याऐंशी हजार नऊशे स ेचाळ स 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .99,52,597/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .99,52,597/- पे ा 
32.22% कमी हणजेच र. .67,45,870/- +रॉय ट  चाजस र. .36,470/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .34,350/- = एकुण र. .68,16,690/- 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 दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १११९७      वषय मांक- ३८ 

दनांक- १९/०१/२०२२      वभाग-  जलिन:सारण मु य 

सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  .जिन/२/का व/२६/२०२२, द.१८/०१/२०२२. 

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



25 
 

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. . 6/48/2021-22 अ वय े भाग .32 मधील 

प रसरात वा षक ठेकेदार  प तीन े यदशनीनगर, जयमालानगर, मधुबन सांगवी गावठाण व उव रत 

भागाम य े ेनेज लाईनची व चबरची देखभाल दु ती करण.े कामी मे.साई एंटर ायजेस 

िन.र. .52,08,556/- (अ र  र. .बाव न लाख आठ हजार पाचश े छप न फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .52,08,556/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .52,08,556/- पे ा 36.86% कमी हणजेच र. .32,88,682/- 

+रॉय ट  चाजस र. .41,377/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .33,30,059/- पयत काम 

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

घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १११९८      वषय मांक- ३९ 

दनांक- १९/०१/२०२२      वभाग-  थाप य ग मु य 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/ग-मु य/२१/२०२२, द.१२/०१/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/54/01/2021-22 अ वय े . .२७ 
रहाटणी गावठाण, नखातेव ती प रसरातील र ते काँ ट करण करण े कामी पीसीसी 
इ ा चर ा.िल. िन.र. .12,42,08,302/- (अ र  र कम पये बारा कोट  बेचाळ स लाख 
आठ हजार ितनशे दोन फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .12,40,59,952/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .12,40,59,952/- पे ा 27.02% कमी हणजेच र. .9,05,38,953/- +रॉय ट  

चाजस र. .6,25,857/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,48,350/- = एकुण र. .9,13,13,160/- 

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 दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------ 
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ठराव मांक- १११९९      वषय मांक- ४० 

दनांक- १९/०१/२०२२      वभाग-  जलिन:सारण मु य 

सुचक- मा.बाप ूउफ श ु न काटे     अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  .जिन/२/का व/२४/२०२२, द.१७/०१/२०२२. 

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

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/46/2021-22 अ वये भाग .20 
मधील कासारवाड  संततुकारामनगर महा मा फुलेनगर व उव रत प रसरात वा षक ठेकेदार  
प तीने ेनेज लाईनची व चबरची देखभाल दु ती करणे. कामी मे. शूळ एंटर ायजेस 
िन.र. .52,10,152/- (अ र  र. .बाव न लाख दहा हजारएकशे बाव न फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .52,10,152/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .52,10,152/- पे ा 39.01% कमी हणजेच 

र. .31,77,672/- +रॉय ट  चाजस र. .39,810/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .32,17,482/- 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 दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक- ११२००      वषय मांक- ४१ 

दनांक- १९/०१/२०२२      वभाग-  जलिन:सारण मु य 

सुचक- मा.बाप ूउफ श ु न काटे     अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  .जिन/२/का व/२७/२०२२, द.१८/०१/२०२२. 

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

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/47/2021-22 अ वये भाग .31 
मधील प रसरात वा षक ठेकेदार  प तीने आदशनगर, कत नगर, कवडेनगर, नेताजीनगर व 
उव रत भागाम ये ेनेज लाईनची व चबरची देखभाल दु ती करणे. कामी मे. शूळ 
एंटर ायजेस िन.र. .50,61,123/- (अ र  र. .प नास लाख एकषठ हजार एकशे तेवीस फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .50,61,123/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .50,61,123/- पे ा 36.01% कमी 
हणजेच र. .32,38,613/- +रॉय ट  चाजस र. .38,844/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .32,77,457/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानसुार 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 दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------ 
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ठराव मांक- ११२०१      वषय मांक- ४२ 

दनांक- १९/०१/२०२२      वभाग-  थाप य BRTS 
सुचक- मा.बाप ूउफ श ु न काटे     अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/BRTS/५७९/२०२२, द.१९/०१/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

महारा  शासन, शासन िनणय . एफएफसी २०२०/ . . ५६/ न व-४, द. ३ मे २०२१ मधील 

पान . २ वर ल (III) (१) अ वय े १५ या व  आयोगाअंतगत Million Plus Cities गटातील 

अनुदानातून घे यात येणा या कामां या तावांना शासक य मंजूर  दे याचे अिधकार 

महानगरपािलके या आयु ांना दे यात आल ेआहेत. तसेच, सदर कामासाठ  पं. िचं. मनपाचे सन 

२०२०-२१ चे सुधा रत अंदाजप क व सन २०२१-२२ चे मूळ अंदाजप कात या कामाचा समावेश असून 

सदर अंदाजप कास मनपा सभा ठराव .६३२, द.३१/०३/२०२१ नुसार शासक य मा यता घेणेत 

आलेली आहे. पंपर  िचंचवड शहरातील कासारवाड  येथील मैलाशु द करण क ाजवळ, सांगवी 
मशान भूमीजवळ व थेरगांव येथील एम एम शाळेजवळ ल िचंचवड पुलाजवळ कचरा संकलनासाठ  

ा सफर टेशन उभारण ेअंतगत थाप य वषयक काम ेकरणेकामी क प यव थापन स लागार 
हणुन नेमणुक करणेसाठ  मनपा वेबसाईटवर कोटेशन नोट स िस द क न दर माग वणेत आले 

होते. यानुसार ा  कोटेशनचा  तुलना मक त ा खालील माण ेआहे. 

तुलना मक दर प क (Comparative Statement) 

अ. . क प यव थापन स लागाराचे नाव ा  दर शेरा 
१ मे. मॅ स लोबल िस ह लटेक ा. िल.   १.४५% L1 

२ मे. युिनसन ोजे ट  मॅनेजमट ा. िल. १.५०% L2 

२ मे. ीखंडे क स टं स ा. िल. १.५५% L3 
  वर ल तुलना मक त यानुसार मे. मॅ स लोबल िस ह लटेक ा. िल. यांचा १.४५% इतका 
लघु म दर ा  झालेला आहे. सदर ा सफर टेशन ठकाणचे िन वदाप ात (Post Tender) काम े
करावी लागणार आहेत. महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल शासन िनणयानुसार 
स व तर क प अहवाल तयार करण,े क प यव थापन स लागार शु क व यां या दानाबाबत 
मागदशक सुचनांनुसार शासन िनणय . संक ण २०१८/ . .५४/ना व/-१६ अ वय े ट प े व हत 
करणेत आल े आहेत. या माण े सदर कामासाठ  स लागारास क प यव थापनासाठ  खालील 
माण ेट प े व हत क न,फ  अदा करणेत येईल. 

अ. 
. 

क पा या / कामा या गतीचा 
ट पा 

नागर  थािनक वरा य सं थेने क प यव थापन स लागार शु काचे 
दानाचे माण ( क प कंमती या माणात) 

महारा  सुवण जयंती 
नगरो थान 

महाअिभयानांतगत 
क पासाठ  

इतर सव कामांसाठ  ा  कोटेशन 
नुसार देय र कम 

१ क पाचे शासक य मा यतेचे 
आदेश िनगिमत झा यानंतर 

०७५% (ड पीआर 
०.५०%+ .मा.-०.२५%) 

०.५०%  (ड पीआर०.३३% + 
मा-०.१७%) 

 
- 

२ क पातील कामाचे कायादेश 
द यानंतर 

०.२५% ०.१६% ०.१६% 



28 
 
अ. 

. 
क पा या / कामा या गतीचा 

ट पा 
नागर  थािनक वरा य सं थेने क प यव थापन स लागार शु काचे 

दानाचे माण ( क प कंमती या माणात) 
महारा  सुवण जयंती 

नगरो थान 
महाअिभयानांतगत 

क पासाठ  

इतर सव कामांसाठ  ा  कोटेशन 
नुसार देय र कम 

३ क पाचे २५ ट के काम पुण 
झा यानंतर 

०.४०% ०.२७% ०.२७% 

४ क पाचे ५० ट के काम पुण 
झा यानंतर 

०.४०% ०.२७% ०.२७% 

५ क पाचे ७५ ट के काम 
पुण झा यानंतर 

०.६०% ०.४०% ०.४०% 

६ क पाचे १०० ट के काम 
पुण झा यानंतर 

  ०.६०% ०.४०% ०.३५% 

एकुण     ३.००% २.००% १.४५% 

  मे. मॅ स लोबल िस ह लटेक ा. िल. यांनी सादर केलेल ेदर हे शासनान ेठरवुन दले या 
दरापे ा कमी आहे. यामुळे म.े मॅ स लोबल िस ह लटेक ा. िल. यांची क प यव थापन 

स लागार हणून नेमणुक करणेस व महारा  शासन िनणय . संक ण २०१८/ . .५४/ना व/-१६ 

अ वय ेमे. मॅ स लोबल िस ह लटेक ा. िल. यांना िन वदाप ात (Post Tender) कामासाठ  िन वदा 
वकृत र कमे या एकुण १.४५% फ  अदा करणसे मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११२०२      वषय मांक- ४३ 

दनांक- १९/०१/२०२२      वभाग-  थाप य BRTS 

सुचक- मा.बाप ूउफ श ु न काटे     अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/BRTS/५८०/२०२२, द.१९/०१/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

महारा  शासन, शासन िनणय . एफएफसी २०२०/ . . ५६/ न व-४, द. ३ मे २०२१ मधील 

पान . २ वर ल (III) (१) अ वय े १५ या व  आयोगाअंतगत Million Plus Cities गटातील 

अनुदानातून घे यात येणा या कामां या तावांना शासक य मंजूर  दे याचे अिधकार 

महानगरपािलके या आयु ांना दे यात आल ेआहेत. तसेच, सदर कामासाठ  पं. िचं. मनपाचे सन 

२०२०-२१ चे सुधा रत अंदाजप क व सन २०२१-२२ चे मूळ अंदाजप कात या कामाचा समावेश असून 

सदर अंदाजप कास मनपा सभा ठराव . ६३२, द.३१/०३/२०२१ नुसार शासक य मा यता घेणेत 

आलेली आहे. पंपर  िचंचवड  शहरातील भोसर  नेह नगर येथील एमआयड सी जे लॉक, ओपन  

पेस .५६ व िनगड  से टर . २३, येथील गायरान जागेम य ेकचरा संकलनासाठ  ा सफर टेशन 

उभारण ेअंतगत थाप य वषयक काम ेकरणेकामी क प यव थापन स लागार हणुन नेमणुक 

करणेसाठ  मनपा वेबसाईटवर कोटेशन नोट स िस द क न दर माग वणेत आल ेहोते. यानुसार ा  

कोटेशनचा  तुलना मक त ा खालील माण ेआहे. 
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तुलना मक दर प क (Comparative Statement) 

अ. . क प यव थापन स लागाराचे नाव ा  दर शेरा 
१ मे. मॅ स लोबल िस ह लटेक ा. िल.   १.४५% L1 

२ मे. युिनसन ोजे ट  मॅनेजमट ा. िल. १.५०% L2 

२ मे. ीखंडे क स टं स ा. िल. १.५५% L3 
  वर ल तुलना मक त यानुसार मे. मॅ स लोबल िस ह लटेक ा. िल. यांचा १.४५% इतका 
लघु म दर ा  झालेला आहे. सदर ा सफर टेशन ठकाणचे िन वदाप ात (Post Tender) काम े
करावी लागणार आहेत. महारा  शासन नगर वकास वभागा यांचेकड ल शासन िनणयनुसार 
स व तर क प अहवाल तयार करण.े क प यव थापन स लागार शु क व यां या दानाबाबत 
मागदशक सुचनांनुसार शासन िनणय संक ण २०१८/ . .५४/ना व/-१६ अ वय ेट प े व हत करणेत 
आल ेआहेत. या माण ेसदर कामासाठ  स लागारास क प यव थापनासाठ  खालील माण ेट प े
व हत क न,फ  अदा करणेत येईल. 

अ. 
. 

क पा या / कामा या गतीचा 
ट पा 

नागर  थािनक वरा य सं थेने क प यव थापन स लागार शु काचे 
दानाचे माण ( क प कंमती या माणात) 

महारा  सुवण जयंती 
नगरो थान 

महाअिभयानांतगत 
क पासाठ  

इतर सव कामांसाठ  ा  कोटेशन 
नुसार देय र कम 

१ क पाचे शासक य मा यतेचे 
आदेश िनगिमत झा यानंतर 

०७५% (ड पीआर ०.५०%+ 
.मा.-०.२५%) 

०.५०%  (ड पीआर०.३३% 
+ मा-०.१७%) 

 
- 

२ क पातील कामाचे कायादेश 
द यानंतर 

०.२५% ०.१६% ०.१६% 

३ क पाचे २५ ट के काम पुण 
झा यानंतर 

०.४०% ०.२७% ०.२७% 

४ क पाचे ५० ट के काम पुण 
झा यानंतर 

०.४०% ०.२७% ०.२७% 

५ क पाचे ७५ ट के काम 
पुण झा यानंतर 

०.६०% ०.४०% ०.४०% 

६ क पाचे १०० ट के काम 
पुण झा यानंतर 

०.६०% ०.४०% ०.३५% 

एकुण ३.००% २.००% १.४५% 

  मे. मॅ स लोबल िस ह लटेक ा. िल. यांनी सादर केलेल ेदर हे शासनान ेठरवुन दले या 
दरापे ा कमी आहे. यामुळे म.े मॅ स लोबल िस ह लटेक ा. िल. यांची क प यव थापन 

स लागार हणून नेमणुक करणेस व महारा  शासन िनणय संक ण २०१८/ . .५४/ना व/-१६ 

अ वय ेमे. मॅ स लोबल िस ह लटेक ा. िल. यांना िन वदाप ात (Post Tender) कामासाठ  िन वदा 
वकृत र कमे या एकुण १.४५% फ  अदा करणे या तावास मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------ 
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ठराव मांक- ११२०३      वषय मांक- ४४ 

दनांक- १९/०१/२०२२      वभाग-  थाप य ब मु य 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/क-मु य/२६/२०२२, द.१९/०१/२०२२. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .89/01/2021-22 अ वये सन २०२१ – २२ 
या मनपा े ातील ब े ीय कायालय अंतगत असणा-या व वध र यावर नामफलक व 
दशादशक फलक उभारणे.  कामी M/s.TRIMURTI ENGINEERING िन.र. .1,42,48,149/- 

(अ र  र कम पये एक कोट  बेचाळ स लाख अ ठेचाळ स हजार एकशे एकोणप नास फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,42,20,049/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,42,20,049/- पे ा 
0.99% कमी हणजेच र. .1,40,79,271/- +रॉय ट  चाजस र. .25,666/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .28,100/- = एकुण र. .1,41,33,037/- 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 दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक- ११२०४      वषय मांक- ४५ 

दनांक- १९/०१/२०२२      वभाग- अ े ीय शासन 
सुचक- मा.कदम शिशकांत     अनुमोदक- मा.कांबळे अंबरनाथ 

संदभ- मा.अित.आयु (३) यांचे प  .अ ेका/ शा/का व/११/२०२२, द.१८/०१/२०२२. 

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

पंपर  िचचवड महानगरपािलके या अ े य काय़ालयातंगत चाल व यात येणा-या ०७ 
सावजिनक वाचनालयापक  शासन अनुदान ा  होणा-या हुता मा चापेकर सावजिनक 
वाचनालयाक रता वाचका या आवड नुसार आरो य, मनोरंजन , पाक शा  योितष शा , 
अ या मक, पयटन वनोद  इ. वषयां या दवाळ  अंकाची खरेद  दरवष  कर यात येते. सन-
२०२१-२२ क रता थेट प दतीने दवाळ  अंक खरेद  कामी ०३ मु य पुरवठा धारकांकडुन 
कोटेशन माग वले असता पक   मे. अर वंद बुक एज सी, पुणे यांनी एकूण कंमत 
र. .२०,८८९/- (अ र  र. . वीस हजार आठशे एकोणन वद फ ) या दवाळ  अंक खरेद वर 
१५% इतक  सूट दलेली आहे. तथा प मे. अर वंद बुक एज सी, पुणे यांचेकडून एकुण १०० नग 
दवाळ  अंक थेट प दतीने खरेद कामी सवलतीची १५% इतक  दलेली सवलतीची र. .३१३३/- 
वजा जाता दवाळ  अंक खरेद या  र. .१७,७५६/-(अ र  र. .सतरा हजार सातश े छ प न 
फ ) येणा-या खचास मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------ 
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ठराव मांक- ११२०५      वषय मांक- ४६ 

दनांक- १९/०१/२०२२      वभाग-  वाहन दु ती कायशाळा 
सुचक- मा.पाडाळे िनता      अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .काशा/१/का व/१५/२०२२, द.१७/०१/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके य अ नशामक वभागा या वापरासाठ  Flood Rescue 

Van(उपकरणांसह) ०१ नग,Fire Tender(6000Ltr.Capacity) २ नग, BA SET हॅन १ नग व Fire 

fighting water mist motor bike – Hose reel type  ३ नग वाहने खरेद  करणे बाबत मा.मु य 
अ नशमन अिधकार  यांनी यांचेकड ल द.०८/०१/२०२१ रोजी या प ा वये कळ वलेनूसार 
वाहन दु ती कायशाळा वभागामाफत ई- िन वदा सुचना .०७/२०२१-२०२२ िस  कर यात 
आली. याम ये Fire fighting water mist motor bike – Hose reel type  या वाहनाकर ता एकह  
िन वदा ा  झालेली नाह .उवर त ३ वाहनांकर ता ३ िन वदाधारकांनी दर सादर केलेले असून 
याम ये मे.हाय टेक स हसेस, िचखली पुणे ६२ यांचे सुधार त दर सवात कमी हणजे Flood 

Rescue Van(उपकरणांसह) ०१ नग (३.९०%जादा र. .२,१५,५९,२५०/-), Fire Tender 
(6000Ltr.Capacity) २ नग (२.५०% जादा र. .५,२५,०२,१४०/-), BA SET हॅन १ नग 
(४.००% जादा र. .२,०२,७०,५३६/-) अस े ा  झालेले आहेत. मा.मु य अ नशमन अिधकार  
यांनी मे.हाय टेक स हसेस यांनी सादर केलेले सुधार त युनतम दर वकृत करणे बाबत 
कळ वल ेआहे. सबब पंपर  िचंचवड म.न.पा. या अ नशामन वभागा या वापराकर ता Flood 

Rescue Van (उपकरणांसह) ०१ नग ३.९०% जादा र. .२,१५,५९,२५०/- (अ र  र. . दोन 
कोट  पंधरा लाख एकोणसाठ हजार दोनशे प नास फ ), Fire Tender (6000Ltr.Capacity) २ 
नग २.५०% जादा र. .५,२५,०२,१४०/- (अ र  र. .पाच कोट  पंचवीस लाख दोन हजार 
एकशे चाळ स फ ), BA SET हॅन १ नग ४.००% जादा र. .२,०२,७०,५३६/- (अ र  र. . 
दोन कोट  दोन लाख स र हजार पाचश े छ ीस फ  ) लघु म िन वदा दरधारक मे.हाय टेक 

स हसेस यांचे कडून रतसर करारनामा क न खरेद  करणसे मा यता दे यात येत आहे. याच बरोबर 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ातील य ात कायरत ०६ अ नशामक क े आहेत 

मनपाचे भौगोिलक े  वचारात घेता Fire Tender 6000 Ltr. Capacity चे वाढ व ०२ वाहन ेखरेद  

करण ेव यासाठ  येणा-या खचास मा यता दे यात येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------------ 
 
ठराव मांक- ११२०६      वषय मांक- ४७ 

दनांक- १९/०१/२०२२      वभाग-  थाप य उ ान 

सुचक- मा.बनसोडे राजु      अनुमोदक- मा.कांबळे अंबरनाथ 
संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/उ ान/८/२०२२, द.१८/०१/२०२२. 

मा.सह शहर अिभयंता यांची िशफारस वचारात घेवून. 
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मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .70/38/2021-22 अ वये पंपर  चौकातील 
आंबेडकर पुतळा येथील थाप य वषयक कामे करणे. कामी Ms.S.B.Kale 

िन.र. .31,99,995/- (अ र  र कम पये ऐकतीस  लाख न या नव  हजार नऊश े पं याऐंशी 
पये  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .31,83,445/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .31,83,445/- पे ा 
28.91% कमी हणजेच र. .22,63,111/- +रॉय ट  चाजस र. .95,693/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .16,550/- = एकुण र. .23,75,354/- 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 दे यात येत आहे. तसेच दापोड  येथील भारतर  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे 
पुतळयाचे व तार करण कर यासाठ  आव यक असणा-या जागेची उपल धता करणेकामी 
तातड ने कायवाह  करणसे व यासाठ  आव यक असणार  तरतूद अंदाजप कात करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११२०७      वषय मांक- ४८   

दनांक- १९/०१/२०२२      वभाग- अ े ीय जलिन:सारण 
सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  .अ ेका/जिन/का व/१३४/२०२२, द.१९/०१/२०२२. 

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

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अ े ीय कायालय ह तील मलिनःसारण निलका 
मॅनहोल चबसची साफसफाई आधुिनक यां क  प तीने करणेचे काम मे.आयन पं स अॅ ड 
एन हायरो सो युशन ा.िल.यांना मा. थायी सिमती ठराव . ८११८ द.१९/०१/२०२१ नुसार 
करारनामा शत नुसार द.१८/०२/२०२१ या आदेशा वये कामाचे आदेश देणेत आलेले होते. 
सदर कामाची मुदत द.३०/१२/२०२१ पयत आहे. िन वदा अट  व शत  (A) . ३ नुसार सदर 
िन वदेतील दर हे िन वदा कालावधी पयत कायम राहतील. सदर िन वदेचा काय कालावधी ०७ 
(सात) 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 यतेने मुदतवाढ देणेत येईल. तसेच िन वदा अट  व शत नुसार एक वषानंतर 
भाववाढ फरक देय राह ल. यानुसार ठेकेदाराने सदरचे काम दोन वषात समाधानकारक पूण 
केलेले आहे. तृतीय वषासाठ  (३०/१२/२०२२ पयत) मा. थायी सिमतीची मंजुर  ा  करणे 
आव यक आहे. सदर कामासाठ  सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात पान .७७२  अ. . ‘ह’ वर 
र. .७३,००,०००/- तरतुद नमूद करणेत आलेली आहे. िन वदा अट  व शत  (A) . ३ नुसार 
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मा. थायी सिमतीने ठरावात नमूद केलेला १ वष कालावधीची मुदत दनांक ३०/१२/२०२१ 
रोजी पुण होत आहे. वर नमूद केलेनुसार ठेकेदार मे.आयन पं स अॅ ड एन हायरो सो युशन 
ा.िल. यांस पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अ े ीय कायालय ह तील मलिनःसारण निलका 

मॅनहोल चबसची सफाई आधुिनकयां क  प तीने करणे (स शन, जेट ंग सह रसायकिलंग 
मिशन या सहा याने). या कामास दनांक ३१/१२/२०२१ पासून ३०/१२/२०२२ पयत तृतीय 
वषासाठ  मुदतवाढ िमळणेस व भाववाढ फरक एक वष कालावधीनंतर अदा करणे व या 
कालावधीसाठ  र. .१,२९,००,०००/- (अ र  र. .एक कोट  एकोणतीस लाख फ ) या खचास 
मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११२०८      वषय मांक- ४९   

दनांक- १९/०१/२०२२       

सुचक- मा.बाप ुकाटे       अनुमोदक- मा.कदम शिशकांत 

संदभ- मा.बाप ुकाटे व मा.कदम शिशकांत यांचा ताव. 

  भाग  १ िचखली मधील धमराजनगर मधील मनपा या मंजूर वकास योजनेतील १८.०० मी 
ं द र याची बहुतांशी जागा रतसर मनपा या ता यात आलेली आहे. प रसरातील लोकसं या मो या 
माणावर वाढली असून मनपाचे मह वकां ी क प जस ेसंतपीठ, म ट पेशालीट  हॉ पीटल इ या 

भागातच तावीत आहेत. स थतीत या क पांकडे जाणारा र ता हा गावठाणातून जात असलेन े

र याची ं द  फार कमी आहे व उपरो  क प पूण झालेनंतर प रसरातील वाहतुक त मो या होणे 
अपे त आहे. सदरची बाब वचारात घेता पयायी ड  पी र ता वकसीत करण ेमह वाचे आहे तर  

सदरचे काम ाधा यान ेकरणेकामी याचे अंदाजप क तयार करणेसाठ  मा. थायी सिमती ठराव . 

९३५९ द.५/५/२०२१ नुसार र. . २,००,०१,००० इतक  तरतुद वग करणेस मा यता िमळालेली आहे 

तथा प स थतीत मूळ तावात नमूद काह  कामांना तरतूद िश लक नस यान ेउपरो  ठरावात 

तावात नमुद केले माण ेर. .२,००,००,०००/- इतके वग करण करणे या दु ती ठरावास 
मा यता दे यात येत आहे. 

(वाढ/घट र. .२,००,००,०००/-) 

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

 
ठराव मांक- ११२०९      वषय मांक- ५०   

दनांक- १९/०१/२०२२       

सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.कांबळे अंबरनाथ व मा.बुड सुवणा यांचा ताव. 

 मुळशी स या ह इितहास लेखन मंडळ यांनी धरणा वरोधातील जगातील प हला लढा हा पुणे 
ज हयातील मुळशी तालु यात झाला भारता या इितहासातील एक सोनेर  पान हणून या 
स या हाचा उ लेख केला जातो ह  ऐितहािसक घटना “मुळशी स या ह” या पु तका या पान े
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िस द केला आहे. तसेच ये  नागर क, शाळेतील मुले यांचे म ये वाचनवृ द  हो या या ीने काह  

पु तके कािशत केली आहेत. महापािलके या शाळा, वाचनालयांकर ता ह  पु तके उपयु  आहेत. 
तर  खाली नमूद केलेली पु तके मुळशी स या ह इितहास लेखन मंडळ यांचेकडून खाली नमूद माण े

थेट प दतीन े येक  ५०० पु तके आव यकतेनुसार खरेद  कर यास व याकर ता येणा-या य  

खचास मा यता दे यात येत आहे.  

अ. . पु तकाचे नाव येक  मू य 

१) मुळशी स या ह .  ३००/- 

२) कॅ टन कावेर  मंगळावर .  १००/- 

३) पाकुळ  .  १००/- 

४) आ ह  मराठ चे ा यापक .   ८०/- 

तसेच महानगरपािलकेत भेट देत असले या पाहु यांचा स कार करण े कर ता तसेच 

महानगरपािलके या वतीन ेगुणवंतांचा मा यवरांचा स कार कर याक रता, पधा पर ेची तयार  

कर त असले या व ा याना मागदशना कर ता महानगरपािलका आयु  मा.राजेश पाट ल यांची 
“ताई मी कले टर हयन!ु” आ ण ‘मोर उड शा डायर ’ ह पु तके अनु म े  ंथालय काशन आ ण 

समकालीन काशन यां याकडून येक  ५०० पु तके खरेद  कर यास आ ण या कर ता येणा-या 
खचास मा यता दे यात येत आहे.  

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

 
ठराव मांक- ११२१०      वषय मांक- ५१   

दनांक- १९/०१/२०२२       

सुचक- मा.पाडाळे िनता      अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 

संदभ- मा.पाडाळे िनता व मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव.  

मा. थायी सिमती ठराव मांक.१०७४४ द.२५/११/२०२१ म य ेखालील माण ेदु ती करणेत 
यावी. “ भाग मांक ३० फुगेवाड  येथे छ पती िशवाजी महाराज पुतळयाचे काम पुण झाल ेअसुन या 
ठकाणी सुर े या ीन ेतीन पाळ म य े येक  एक अस ेतीन रखवालदार मदतिनसाची आव यकता 
आहे. तसेच सदरचा पुतळा मुंबई-पुण ेमहामागालगत अस यान े या ठकाणी सुर ा र काची नेमणुक 

करण ेगरजेचे असुन सदर नेमणुक  कर ता मा यता देणेत येत आहे” अशी दु ती करणेस मा यता 
दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११२११      वषय मांक- ५२   

दनांक- १९/०१/२०२२       
सुचक- मा.पाडाळे िनता      अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 

संदभ- मा.पाडाळे िनता व मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 

मा. थायी सिमती ठराव .१०९०८ द.१५/१२/२०२१ म य े खाली नमूद माण े मजकूर 

नजरचुक न ेनमूद कर याचे राहून गेले आहे. तर  सदर ठरावातील “मा यता दे यात येत आहे या 
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वा यानंतर तसेच मागील चार वषापासून पुण े ज हयातून िस द होणा-या सा ा हक ह एसआरएस 

यूज वृ प ाचे नाव महारा  शासन मा य याद त लघ ुसंवगातील समा व  कर यात आल ेआहे. या 
बाबतचा शासन आदेश १ डसबर २०२१ रोजी जार  झाला आहे. जा हरात दर १५ पये ित चौरस सट  

मीटर असा रा य सरकारन े िन त केला आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेन े सा ा हक 

ह एसआरएस यूज पूण ेया वृ प ाला आप या रोटेशन याद त तातड न ेसमा व  कर यास मा यता 
दे यात येत आहे. इितवृ ांताची वाट न पाहता ठरावाची अंमलबजावणी करावी.” या माण ेमजकूर 

समा व  कर याची दु ती कर यास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११२१२      वषय मांक- ५३   

दनांक- १९/०१/२०२२       

सुचक- मा.पौ णमा सोनवण े     अनुमोदक- मा.बाप ुकाटे 

संदभ- मा.पौ णमा सोनवण ेव मा.बाप ुकाटे यांचा ताव. 

 मा. थायी सिमती ठराव .११०७९, द.०६/०१/२०२२ अ वये भाग .२७ मधील 
रहाटणी गावठाण यायामशाळा व तालीम तलाठ  कायालयामागील भैरवनाथ ित ाण रहाटणी या 
सं थेस म.न.पा.चे डा धोरण भाग-२ व वध डा सु वधा मधील अट  व शत नुसार  दरमहा 
र. .२०००/- मनपाकडून सेवाशु क देऊन ११ म हन े करारान े यायामशाळा व तालीम आदेशा या 
तारखेपासून सेवाशु क त वावर चाल व यास दे यास मा यता दे यात येत आहे असा ठराव झाला 
असून ठरावाम य े“भैरवनाथ ित ाण रहाटणी ऐवजी व न वरा याचे भैरवनाथ िम  मंडळ 

रामनगर रहाटणी पंपर  ४११०१७ असा बदल कर यास मा यता दे यात येत आहे.” तसेच भाग 

.२७ मधील रहाटणी गावठाण यायामशाळा व तालीम ह  व न वरा याचे भैरवनाथ िम  मंडळ 

रामनगर रहाटणी पंपर  ४११०१७ म.न.पा.चे डा धोरण भाग-२ व वध डा सु वधा मधील अट  व 

शत नुसार  दरमहा र. .२०००/- मनपाकडून सेवाशु क देऊन ११ म हन ेकरारान ेसेवाशु क त वावर 

चाल व यास दे यास मा यता दे यात येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता 
ठरावा माण ेकायवाह  करावी.  

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

 
ठराव मांक- ११२१३      वषय मांक- ५४   

दनांक- १९/०१/२०२२       

सुचक- मा.बाप ुकाटे      अनुमोदक- मा.कदम शिशकांत 

संदभ- मा.बाप ुकाटे व मा.कदम शिशकांत यांचा ताव. 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका नवीन भोसर  णालय इमारतीचे वॉटर लॉट लगत 
तळमज यावर ल काह  भाग हा वाचनालयाक रता आर त असुन पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
काय े ात अ ापपयत वै क य वषयास सम पत अस ेवाचनालय / कुठेह  आढळुन येत नाह . तर  
अशा कारचे वाचनालय भोसर  णालय येथे श य व सोयीचे असुन यासाठ  व वध वै क य 
संशोधन, THESIS पु तके  / ंथ, अ याधुिनक औषधे वषयक पु तके, वै ािनक े ातील ांतीपर 
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पु तके, नवनवीन आजार व यावर ल नवीन संशोधनपर पु तके,जागतीक थरावर ल वै क य 
े ातील यात संशोधक व नामवंत लेखकांचे पु तके/ ंथ इ याद  मा हती पु तके उपल ध होणे 

आव यक आहे. सदर कामी उपरो  वै क य वषयक पु तके / ंथ सा ह य उपल ध क न लाय र  
कर यास व याकामी येणा-या खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११२१४      वषय मांक- ५५   
दनांक- १९/०१/२०२२       
सुचक- मा.पाडाळे िनता      अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.पाडाळे िनता व मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव.  

भोजापुर सावजिनक वाचनालय व ंथालय यांचे वापरात असलेला लांडेवाड  भोसर  येथील 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ नीशामक वभागाचे इमारतीमधील दुस-या मज यावर ल हॉल 
वापरास देण ेबाबत मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११२१५      वषय मांक- ५६   
दनांक- १९/०१/२०२२       
सुचक- मा.पाडाळे िनता      अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.पाडाळे िनता व मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे थेरगांव बोट लब उ ानातील िमनी रोड टॉय ेन 
चाल वणेकामी िन.नो. .६/१/२०१४-१४ अ वय ेमा. थायी सिमती ठराव .१९४६१ द. २३/१२/२०१६ 
अ वय ेपुढ ल ३ वष कालावधीसाठ  मे.केजुदेवी इंटर ायजेस यांना र. .७०,५००/- ित वष या दराने 
सोप वणेत आलेल ेहोते. कोरोना वषाणूंचा ादुभाव वाढु नये हणुन उ ान ेबंद ठेवणेत आलेली होती. 
संबंिधत सं थेचे कामकाज चांगल ेअस यामुळे पुढ ल ३ वष कालावधीसाठ  र. .७०,५००/- ित वष या 
दरान ेदेणेस मा यता देणेत येत आहे. सदर ठराव कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माण ेकायवाह  
करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक- ११२१६      वषय मांक- ५७   
दनांक- १९/०१/२०२२       
सुचक- मा.पाडाळे िनता      अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.पाडाळे िनता व मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 

मनपाचे इ े य कायालयाम य े सन २०२१-२२ या अंदाजप काम य े कामां या 
तरतूद म य े तावात नमुद केल े माण े वाढ/घट करावयाची आहे. तर  सदर वाढ/घट करणेस 
मा यता दे यात येत आहे. (वाढ/ घट र. .६५,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------ 
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ठराव मांक- ११२१७      वषय मांक- ५८   

दनांक- १९/०१/२०२२       

सुचक- मा.पौ णमा सोनवण े     अनुमोदक- मा.बाप ुकाटे 

संदभ- मा.पौ णमा सोनवण ेव मा.बाप ुकाटे यांचा ताव. 

म.न.पा.चे डा धोरण भाग-२ व वध डा सु वधा मधील अट  व शत नुसार  खालील 

यायामशाळा सेवाशु क त वावर व वध सं था,बचत गट,मंडळे यांना चाल व यास दे यात आले या 
हो या सदर यायामशाळांची मुदत द.३०/१२/२०२१ रोजी संपली असून सं थेन ेमागणी के या माण े

दरमहा र. .२०००/- म.न.पा कडून सेवाशु क देऊन ११ म हन ेकरारान ेखालील नमुद ४२ यायामशाळा 
या रकाना ३ म ये नमुद केले या सं था,बचत गट,मंडळे यांना सेवाशु क त वावर द.०१/०१/२०२२ 

पासून पुढे ११ म हन ेकरारान ेचाल व यास दे यास मा यता दे यात येत आहे. 

अ.  यायामशाळेचे नाव सं था/मंडळाचे नाव 
१ २ ३ 
१ छ पती शाहू महाराज यायाम शाळा  ेमलोक 

पाक,पोिलस आयु  कायालय जवळ िचंचवड  
४११०३३ 

हनुमान पोटस अकॅडमी  मोरे व ती िचखली 
पुण े४११०६२ 

२ संभाजीनगर यायामशाळा, िचंचवड साई शारदा म हला बचत गट िचंचवड 
३ कै आकाश काळभोर या.शाळा आकुड  हंदु थान रलाएबल पोटस लब आकुड  
४ बाहूबली यायाम शाळा,िनगड  साथी जी.ए.इनामदार पोटस अकादमी आकुड  
५ सा व बाई फुल ेम हला यायामशाळा ॉस फट टेिनस सटर अकादमी िनगड  
६ छ.िशवाजी महाराज जलतरण यायामशाळा नवनाथ िम  मंडळ आकुड  

७ कै.कैलास शंकरराव पांढारकर या.शाळा आकुड  ी.तुळजामाता म हला बचतगट आकुड  
८ कै.संजय काळे हे थ लब, िनगड  सं ाम पोटस लब से.न.ं२८ ािधकरण 

९ वा.सावरकर यायामशाळा,से.न.ं२६, िनगड  कॅप टोन पोटस अँ ड फटनेस से.२७ िनगड  
१० सुदशननगर म हला हे थ लब ीधर नगर युवा ित ाण िचंचवड 
११ कवळे गावठाण यायामशाळा, कवळे ी बापदेव महाराज सेवा सं था मया. कवळे 
१२ गु वय दादोजी क डदेव या.शा. राजष  शाहू उ ान 

बजलीनगर 
िशवश  म हला बचत गट िशवनगर  िचंचवड 

१३ ी.गणेश या.शा. मरळ उ ान पवनानगर शंभुराजे मदानी खेळ वकास मंच िचंचवडगाव 
१४ कै.तानाजी गावडे या.शा.तानाजीनगर िचंचवड अजीत वंयरोजगार सेवा सह. सं था 

तानाजीनगर िचंचवड ३३ 
१५ राजमाता जजाऊ म हला या.शाळा काकडे पाक 

िचंचवड 
काकडे पाक िम  मंडळ,िचंचवड ३३ 

१६ कै.बळवंत िचंचवडे यायामशाळा िचंचवड सं कृती म हला बचतगट, िचंचवडगाव ३३ 
१७ डॉ हेडगेवार डा संकूल या.शा.मासुळकर कॉलनी 

पंपर  
ी िशवाजी िम  मंडळ पंपर  १८ 

१८ खराळवाड  पु ष यायामशाळा  खराळवाड  कामगारनगर िम  मंडळ पंपर  १८ 
१९ कै.आ णासाहेब मगर तलाव या.शाळा पंपर  य ुभारत वकास सोशल फांऊडेशन नेह नगर 

१८ 
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सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता सदर ठरावा माणे कायवाह  कर यात यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

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

२० ी भैरवनाथ यायामशाळा भोसर  छ.िशवाजी महाराज त ण मंडळ भोसर  
२१ कै बाबुराव भांडे पंपळे िनलख यायाम शाळा सुदशन फाऊंडेशन वशाल नगर पंपळे िनलख 

२७ 
२२ शेवंताबाई साधु कािशद यायामशाळा पंपळे गुरव वामी ववेकानंदनगर  िम  मंडळ नवी सांगवी 
२३ वैदुव ती यायामशाळा, पंपळे गुरव वैद ुसमाज बोधन मंडळ, पंपळे गुरव 

२४ मुंजाबा चौक यायामशाळा, पंपळे सौदागर गणेश िम  मंडळ, पंपळे सौदागर 

२५ सखुबाई गवळ  उदयान म हला या.शा.भोसर  सं कृती म हला वयं रोजगार सं था,भोसर  ३९ 

२६ पै.िशवराम डोळस यायामशाळा भोसर  डोळस तालीम यायाम मंडळ भोसर ३९ 
२७ कै कचदेव िसताराम ल ढे यायामशाळा भोसर  ल ढे तालीम िम  मंडळ ल ढेनगर भोसर  ३९ 

२८ कै. बंदुमाधव ठाकरे या.शाळा यमुनानगर िनगड  ांतीवीर िम  मंडळ यमुनानगर िनगड  ४४ 

२९ कै.िमनाताई ठाकरे म हला या.शा.यमुनानगर ांतीवीर िम  मंडळ यमुनानगर िनगड  ४४ 
३० कै.मधुकर पवळे या.शा.आ णाभाऊ साठे 

डांगण यमुनानगर 
हनुमान पोटस अकॅडमी, मोरेव ती,िचखली 
६२ 

३१ सांगवी म हला यायामशाळा, सांगवी मनोहर  म हला बचत गट सांगवी २७ 

३२ कै.मधुकर पवळे यायामशाळा राजनगर ओम साईराम सेवा ित ाण यमुनानगर 

३३ कै.सदािशव ब हरवाडे या.शाळा शाहुनगर हनुमान पोटस अकॅडमी, मोरेव ती,िचखली 
६२ 

३४ संत तुकारामनगर यायामशाळा व लभनगर हनुमान पोटस अकॅडमी, मोरेव ती,िचखली 
६२ 

३५ साई शारदा म हला या.शाळा आय.ट .आय. 
कासारवाड  

अिभनव गगन पोटस कासारवाड  ३४ 

३६ फुगेवाड  यायामशाळा,फुग ेवाड  जय महारा  िम  मंडळ फुगेवाड  १२ 
३७ नव महारा  यायामशाळा पंपर  गाव मै ी वंयरोजगार सेवा सं था पंपर  गाव १७ 
३८ कै दशरथ कापस े यायामशाळा पंपर गाव मै ी वंयरोजगार सेवा सं था पंपर  गाव१७ 

 

३९ बोधनकार ठाकरे फटनेस सटर मोहननगर अ वनायक म हला ित ाण मोहननगर 
िचंचवड  पुणे 

४० उ ोगनगर म हला यायामशाळा िचंचवड उ ोगनगर म हला वकास क  िचंचवड पुण े
४१ पोिलस वसाहत यायामशाळा कृ णानगर िचखली कै गजानन हे  े ित ाण हे ेवाड  िचखली 
४२ सा व ीबाई फुल े ाथ.शाळेतील यायामशाळा 

हे ेव ती िचखली 
ांतीवीर शह द भगतिसंग ित ाण कृ णानगर 

िचंचवड १९ 
४३ व ानगर रामनगर यायामशाळा ांतीवीर शह द भगतिसंग ित ाण कृ णानगर 

िचंचवड १९ 
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ठराव मांक- ११२१८      वषय मांक- ५९   

दनांक- १९/०१/२०२२       

सुचक- मा.पाडाळे िनता      अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 

संदभ-  मा.पाडाळे िनता व मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 

 दनांक २६/१/२०२२ रोजी भारतीय सं वधान दना िनिम  पं.िच.मनपा कायालयास 

सावजिनक सु ट  अस यान े दनांक २६/१/२०२२ रोजी होणार  थायी सिमतीची सभा द.२७/१/२०२२ 

रोजी घे यास मा यता दे यात येत आहे. 

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

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

 
 

(अॅड.िनतीन ाने र लांडग)े 

सभापती, थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

पंपर  - ४११०१८. 
 

 
                

(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका                                   
पंपर -१८, नगरसिचव वभाग 

मांक- नस/३/का व/८८/२०२२ 

दनांक- २०/०१/२०२२ 
 
त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह तव. 
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( .ह ेका/लेखा/िन.क./कावी/३५/२०२२ द.१०/०१/२०२२ वषय .३ चे लगत) 
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( .झोिनप ू/ था/िन/कावी/१५७/२०२१ द.१३/०१/२०२२ वषय .१८ चे लगत) 
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( .फ ेका/िन-४/कावी/३४/२०२२ द.१३/०१/२०२२ वषय .१९ चे लगत) 
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 ( .फ ेका/िन-४/कावी/३४/२०२२ द.१३/०१/२०२२ वषय .१९ चे लगत) 
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( .इ ेका/िन-६/कावी/२/२०२२ द.१३/०१/२०२२ वषय .२२ चे लगत) 
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( .नस/०१/कावी/२८/२०२२ द.१४/०१/२०२२ वषय .२३ चे लगत) 
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( . था/िन/ब-मु य/१८/२०२२ द.१४/०१/२०२२ वषय .२६ चे लगत)
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