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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती सभा 
कायप का मांक- २६० 

(सभावृ ांत) 
 

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

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

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

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

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

सभेत खालील माण ेस मा.सद य उप थत होते.  

१. मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडगे – सभापती 
२. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

३. मा.संतोष बबन कांबळे 

४. मा.अिभषेक गो वंद बारण े

५. मा.बुड सुवणा वकास 

६. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

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

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

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

१३. मा.बनसोडे राजू व नाथ 

१४. 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.कोळंब-े मु य लेखा अिधकार , मा.नाळे- उपसंचालक नगररचना, मा.लोणकर, मा.खोत, 

मा.झगडे, मा.इंदलकर- उप आयु , मा.पोमण-मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.सवण-े सह 

शहर अिभयंता, मा.आगळे, मा.बहुरे, मा.देशमुख, मा.थोरात- सहा यक आयु , मा.वाबळे- अिध ता 
वायसीएमएच, मा.ग टुवार, मा.से ठया, मा.देसल,े मा.खाबडे, मा.च हाण, मा.गायकवाड- कायकार  

अिभयंता, मा.जरांडे- मु य सुर ा 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 .२३) पद यु र सं था, वायसीएम णालयाकर ता असलेल ेर. .५,००,०००/- (अ र  र. .पाच 

लाख) थायी अ ीमधन अिध ाता, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका पद यु र सं था, 
वाय.सी.एम. णालय यांचे नाव ेकरणबेाबत. 

वषय .२४)मौजे पंपर  वाघेरे स.न.ं २९३ मधील यशवंतराव च हाण टेड यम खालील यापार  गाळा 
.६,७,८,,१०,व ११ दहा वष कालावधी कर ता भाडयाने देणे व भाडेकरारनामा 

करणेबाबत. 

वषय .२५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पशुवै क य वभागात १ पशुवै क य अिधकार , १ 

पशुवै क, १ युरेटर व १ पशुश यिच क सकया अिभनामाचे पदावर दरमहा एक त 

मानधनावर हंगामी (ता पुर या) व पात ६ म हन ेकालावधीसाठ  िनयु  करणेबाबत. 

वषय .२६)कासारवाड  ट पा १,२, व ३ या येक ४० द.ल.िल. मतेचे मैलाशु द करण क ाचे चालन, 

देखभाल व दु तीचे कामकाज करणेबाबत. 

वषय .२७) हंजवड  फेज २ येथे ई-बसेस चा जग करणेकामी आव यक असणार  व ुत यं णा 
बस वण ेकामी आव यक उ चदाब वज पुरवठा उपल ध होण ेकामी म.रा. व. व.कं. कड ल 

कोटेशन माण ेमरा व व कंपणीस र. .९७७९९४०/- अदा करणेबाबत. 

वषय .२८) भाग .१० मधील िनसगकवी ब हणाबाई चौधर  ाणीसं हालयाची सुशोभीकरणाची व 

इतर थाप य वषयक अनुषंिगक काम े करण े या कामासाठ  क प स लागार 

नेमणुक बाबत. 

वषय .२९)इय ा १० वी िलम पर ा छपाई कामकाजाबाबत. 

वषय .३०)भाटनगर येथील मैलाशु द करण क ाची चालन, देखभाल व दु ती करण.े 

वषय .३१) पंपळे िनलख येथील मैलाशु द करण क ाची (Biotower) चालन, देखभाल व दु ती 
करण.े 

वषय .३२)औंध रावेत बीआरट एस र यावर ल बस टॉप दु ती व थाप य वषयक अनुषंिगक 

काम ेकरण.े 

वषय .३३)भ  - श  ते कवळे बीआरट एस कॉर डॉरम य े ठक ठकाणी डेड केटेड लेन रेिलंग 

मागदशक फलक थम ला ट लेन मा कग पट व रंगरंगोट  इ.काम ेकरण.े 

वषय .३४)MDR-31 र याचे व पदपथांची देखभाल दु ती व इतर थाप य वषयक अनुषंिगक 

काम ेकरण.े 

वषय .३५)बोपखेल फाटा ते आळंद  र यावर ल टॉम वॉटर चबसची सफाई करण ेव इतर थाप य 

वषयक दु तीची काम ेकरण.े 

वषय .३६)नािशक फाटा पुलावर बी आर ट  एस बस टेशन बांधण.े 

वषय .३७) भाग .७ भोसर  येथील व वध ठकाणी पे हंग लॉक बस वण,े थाप य वषयक व 

इतर अनुषंिगक काम ेकरण.े 
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वषय .३८)वॉड .28 रहाटणी व पंपळे सौदागर प रसरातील जलिन:सारण निलका व चबसची 

करकोळ देखभाल दु ती काम ेकरण.े 

वषय .३९) भाग .१२, ता हाणेव ती - वेणीनगर येथे थाप य वषयक काम ेकरण.े 

वषय .४०) भाग .८ मधील व वध उदयानांची थाप य वषयक दु तीची काम ेकरण.े 

वषय .४१) भाग .१० म य ेआव यक असले या ठकाणी सुर ा र क नेमणुक बाबत.-मा.भोईर 

सुरेश व मा.संतोष कांबळे यांचा ताव. 

वषय .४२)पी.एम.पी.एल.ला िनधी देणबेाबत.-मा. भोईर सुरेश व मा.बाप ू उफ श ु न काटे यांचा 
ताव. 

वषय .४३)सन २०२१-२२ चे अंदाजप कातील कामांवर तरतूद वग करणेबाबत.-मा.भोईर सुरेश व 

मा.संतोष कांबळे यांचा ताव. 

वषय .४४)अ े ीय कायालयाकड ल अपुर  तरतूद असले या कामांकर ता अंतगत वाढ घट क न 

तरतूद वग करण करणेबाबत. 

वषय .४५)सन २०२१-२२ चे अंदाजप कातील कामां या तरतूद म य े वाढ घट करणेबाबत.-

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

मा. थायी सिमती सभा कायप का .२५९ द.२७/०१/२०२२ चा सभावृतात कायम करणेत आलेचे 

मा.सभापती यांनी कट केल.े 
---------- 

 
ठराव मांक- ११२६६                          वषय मांक- ०१ 

दनांक- ०२/०२/२०२२       वभाग- ब े ीय  

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

संदभ- मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  .ब ेका/५अ/का व/३१/२०२२, द.१८/०१/२०२२. 

मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ब े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (१ ते ३२) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माण ेलघ म दरा या 
िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दरान ेठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश 

दे यात आला अस यान े याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११२६७                          वषय मांक- ०२ 

दनांक- ०२/०२/२०२२       वभाग- अ े ीय थाप य ्    
सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ      अनुमोदक- मा.संतोष कांबळे 

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  .अ /े था/का व/०५/१२/२०२२, द.२४/०१/२०२२. 

मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 
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भाग .१५ लाल बहादूर शा ी चौक जवळ ल आर  ित जागेवर न वन अ नशामक क  

इमारत, वै क य सु वधा क ासह(Medical Aid) बांधणे, या कामासाठ  मे.अथ केप आ कटे स ऍ ड 

कं स टं स यांना वा तु वशारद(Architect) यांचा िन वदापुव + िन वदाप ात असा २.००% एक त 

लघु म दर व  क प यव थापन स लागार िन वदाप ात  (Post-Tender) १.३५% लघु म दर 

(जीएसट  वगळून) या दरान ेअदा करणेचा तावास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११२६८                          वषय मांक- ०३ 

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

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

संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  .मभा/ं०८/का व/८०/२०२२, द.२२/०१/२०२२. 

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

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे यशवंतराव च हाण मृती णालय  येथे कोरोना या 
ठकाणी कोरोना वषाणुमुळे संसग झाले या बािधत णांवर वै कय उपचार केल ेजातात. कोरोना 
णावर उपचारासठ  आव यक असणारे  Inj TociliZumab 80mg ची मागणी आहे तथापी आव यक 

या माणात पुरवठा होत नस यान े मा. ज हािधकार , पुण े यांचे आदेशा वय े मे.कंुदन एजं सी, 
िचंचवड यांचेकडुन 5 Vials थेट प दतीने र. .6482.64 (Tax Free)  या दरान े एकुण र. .32,413/-

(अ र  र. . ब ीस हजार चारश े तेरा फ )इतका खच येणार आहे. सदर खचास भारतीय साथरोग 

िनयं ण अिधिनयम १८९७, सावजिनक आरो य वभाग अिधसुचना द.१३/०३/२०२० व १४/०३/२०२० 

व आप ी यव थापन कायदा २००५  मिधल कलम ४१ व ५०, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 

कलम ६३ (६) व कलम ६७ (३) (क) तसेच महापािलका अिधिनयम अनुसुची करण ५(२)(२) 

नुसार मे.कंुदन एजं सी, िचंचवड यांचेकडुन थेट प दतीन े करारनामा न करता खरेद कामी येणा-या 
खचास काय र मा यता दे यात येत आहे. 

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

  
ठराव मांक- ११२६९                            वषय मांक- ०४ 

दनांक- ०२/०२/२०२२         वभाग- पयावरण अिभयं क  

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पया/१०/का व/९१/२०२२, द.२४/०१/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

माझी वसुंधरा अिभयान अंतगत मनपा े ात पयावरण जनजागृतीकामी आकषक वॉल 

प टंग,बोड, ले स बस वण ेया कामास मा.महापािलका सभा ठराव .५५३, द.०४/०६/२०२० नुसार 

र. .१,००,००,०००/- इतक  शासक य मा यता िमळालेली असुन मा.अित र  आयु (२) यांचेकड ल 

द.१५/०१/२०२१ रोजी या मंजुर तावा वये र. .४२,०१,६२८/- पयतचे िन वदा कामा या खचास 

मा यता िमळालेली आहे. तथा प, सदर या कामा या या ीम य ेवाढ होत अस यान ेमाझी वसुंधरा 
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अिभयान अंतगत मनपा े ात पयावरण जनजागृतीकामी आकषक वॉल पट ंग, बोड, ले स 

बस वण ेया िन वदा मंजुर कामाचे सुधा रत अंदाजप क तयार करणेत आल े असुन यास सुधार त 

तां क मा यता घेतली असता याची सुधा रत िन वदा र. .९९,८९,४७७/- इतक  येत आहे. तर  

उपरो  बाबी वचारात घेता व छ ह , व छ भारत अिभयान व व छ स ह ण २०२२  या 
जनजागृतीकर ता मनपा या मालक या व सावजिनक ठकाण या शहरातील व वध सीमािभंतीवर 

आकषक पट ंग करण ेआव यक असलेन ेव या कामाची तातड  व आव यकता ल ात ठेकेदार मे.ओम 

एंटर ायझेस यांचे सदर यापुव चे मंजुर िन वदा .०७/०१, २०२०-२१ चे मुळ िन वदा र. .४२,०१,६२८/- 

म य ेवाढ व कामानुसार होणार  वाढ ल ात घेता र. .९९,८९,४७७/- चे सुधार त खचा या तावास 

मा यता असलेस सदरचे र. .५७,८७,८१९/- रकमे या वाढ व खचासह सुधार त र. .९९,८९,४७७/- 

पयत खचाचे िन वदा वकृत दरान े हणजेच Schedule-B पे ा ५.२०% कमी दरान ेठेकेदाराकडून काम 

क न घेणेक रता सुधार त करारनामा क न घेण ेव यापोट  येणा-या वाढ व खच र. .५७,८७,८१९/- 

पे ा ५.२०% कमी दराने येणारा खच र. .५४,८६,८५२/- + य़ेणार  GST ची र कम आरो य मु य 

कायालयाक ड ल “आरो य वषयक शासक य योजनां या अंमलबजावणी व आरो य वषयक 

जनजागृती ”या लेखािशषावर खच  टाकणेचा तावास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११२७०                          वषय मांक- ०५ 

दनांक- ०२/०२/२०२२       वभाग- व ुत 

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

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जशुके/ व/१/८/२०२२, द.२४/०१/२०२२. 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा माफत शहरात सव ठकाणी समान पाणी वाटप हो या या ीन े व पाणी वतरण 

यव थेत सुधारणा करणेकर ता पंपर  येथील (म हं ा अँ ड म हं ा) कंपनीचे जागेवर ल सदिनका व 

याजवळ असणा-या प रसरातील (कामगार नगर, गांधीनगर, व खराळवाड ) इ याद  ठकाण या पाणी 
वतरण यव थेकर ता २० ल  िलटर मतेची पा याची उंच टाक  (ESR) व संप वेल उभार याचे काम 

चाल ूआहे. सदर ESR भरणेकर ता ESR शेजार  न यान ेउभारणेत आले या पंप हाऊस कर ता नवीन 

उ च दाब ी फेज व ुत पुरवठा िमळण े कर ता इकड ल प  .जशुके/ व/१/का व/९९/१९ 

द.२९/७/२०१९ अ वय े म.रा. व. व.कं. यांस मागणी करणेत आलेली होती. म.रा. व. व.कं. यांनी 
यांचेकड ल िस ट म जनरेटेड इ ट मेट/फम कोटेशन .१३५०३४८१ द.२९/०७/१९ अ वय े

म.रा. व. व.कं. यांस अनामत र कम, करारनामा फ , ोसेिसंग फ ,पयवे ण शु क व जीएसट  इ. अस े

एकूण र. .७,९०,२११/- पावती  .९९९८८२ द.९/१/२०२० अ वय ेयापुव  अदा करणेत आलेल ेआहे. 

तथा प म.रा. व. व.कंपनीन े यांचेकड ल नवीन सुधार त इ ट मेट .SE/GKUC/T/06918 

द.२७/१२/२०२१ अ वय े म.रा. व. व. कं.यांस फरक(८,७६,७७६/- – ७,९०,२११/- =८६,५६५/-) असे 
र. .८६,५६५/- अदा क न, ३०० Sq.mm.ऐवजी ९५ Sq.mm.ची एच ट  केबल व आर एम यु. वाप न 

सदरचे काम म.न.पा माफत पूण करणेबाबत कळ वल ेआहे. तथा प सदरचे काम म.रा. व. व.कं. यां या 
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पयवे णाखाली करणेत येत अस यान ेवर ल नमूद शु क म.रा. व. व.कं. यांस अदा करण ेआव यक 

आहे. सदर ठकाणी तातड न ेपंपींग यं णा काया वत करण ेआव यक अस यान,े वीज जोडणी क न 

वीज पुरवठा तातड ने चाल ु क न घेण े आव यक असलेन,े सदर शु क र. .८६,५६५ पावती 
.४२८५२२८ व ४२८५२२९ द.२१/०१/२०२२ अ वय ेम.रा. व. व.कं. यांस अदा करणेत आलेल ेआहे. 

सदर नवीन सुधार त वीजपयवे ण व इतर शु क र. .८६,५६५/- (अ र  र. .शहाऐंशी हजार पाचश े

पास  फ ) खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

  
ठराव मांक- ११२७१                          वषय मांक- ०६ 

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

सुचक- मा.संतोष  कांबळे                  अनुमोदक- मा.अिभषेक बारण े
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/फ-मु य/५९/२०२२, द.२५/०१/२०२२. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .67/10/2021-2022 अ वय े भाग  १२ 

ता हाणेव ती वेणीनगर येथे थाप य वषयक काम ेक न पे ह ंग लाँक बस वण ेकामी मे.राहूल 

क शन िन.र. .54,99,583/- (अ र  र. .चोप न लाख न या नव हजार पाचश े याऐंशी फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .54,81,783/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .54,81,783/- पे ा 40.00% कमी हणजेच 

र. .32,89,070/- +रॉय ट  चाजस र. .778/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .17,800/- = एकुण 

र. .33,07,648/- 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- ११२७२                             वषय मांक- ०७ 

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

सुचक- मा.संतोष  कांबळे         अनुमोदक- मा.अिभषेक बारण े
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/फ-मु य/६०/२०२२, द.२५/०१/२०२२. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .67/11/2021-2022 अ वय े भाग .१२, 

पीनगर येिथल अ ं द ग यांमधील र ते पे ह ंग लाँकन ेतयार करणे  कामी मे.राहूल क शन 

िन.र. .59,97,691/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख स या नव हजार सहाश ेए या नव फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,81,091/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. 



7 
 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,81,091/- पे ा 40.00% कमी हणजेच 

र. .35,88,655/- +रॉय ट  चाजस र. .1413/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .16,600/- = एकुण 

र. .36,06,668/- 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- ११२७३                          वषय मांक- ०८ 
दनांक- ०२/०२/२०२२       वभाग- ह े ीय आरो य 
सुचक- मा.संतोष  कांबळे         अनुमोदक- मा.अिभषेक बारण े
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ह ेका/आ-५/का व/८५/२०२२, द.२७/०१/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे ह े ीय कायालयाचे काय े ातील हॉटेल कलासागर ते 

शंकर मं दरा पयत १२० मीटर लांबी व ं द  २० मीटर सी.ड  वक बांधकाम केलेला नाला असून अनेक वष 
सदरचा नाला साफ झालेला नाह  यामुळे नाला, सांडपा यास मोर  म य ेमो या माणात गाळ, िचं या 
व लॅ ट क अडकल ेअस यान ेपावसाळया म य ेमो या माणात अडथळा िनमाण होत अस याने 
ना याचा वाह यव थत होत नाह  यामुळे पावसाचे पाणी साचून नागर कांना ास सहन करावा 
लागत आहे. सदर ना याची सफाई पावसाळया पूव  तातड ने करणे आव यक बाब अस यान ेतसेच 
ना याचे आतील बाजूचे सफाईचे काम करण े धो याचे व जोखमीचे अस यान े सदर कामा कर ता 
अनुभवी मे शुभम उ ोग या ठेकेदार सं थेची नेमणूक कर यात येऊन सदर सं थे कडून 
द.१३/०५/२०२१ पासून नाला सफाईचे कामास सु वात क न घे यात आलेली आहे. महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम ६३(४) व कलम ६७(३) क नुसार तातड ची बाब व मागणीची आव यकता पाहता 
सदरचे काम महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६७ (३)क नुसार व महापािलका अिधिनयम अनुसुची 
करण ५ (२) (२) अ वये थेट प दतीन ेमे शुभम उ ोग पंपर -१८ यांचे कडून क न घेणेस व यासाठ  

येणा-या र. .९,७८,७६०/-(अ र  र. . नऊ लाख  आठयाह र हजार सातश े साठ फ ) चे खचास 
काय र मा यता दे यात येत आहे. 

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

  
ठराव मांक- ११२७४                          वषय मांक- ०९ 
दनांक- ०२/०२/२०२२       वभाग- मा हती व तं ान 
सुचक- मा.संतोष  कांबळे         अनुमोदक- मा.अिभषेक बारण े
संदभ- मा.मा हती व तं ान अिधकार  यांचे प  .मातं व/११/का व/३१८/२०२२, द.२७/०१/२०२२. 

मा.मा हती व तं ान अिधकार  यांनी िशफारस केले माण.े 
मनपाचे मा हती व तं ान वभागाकड ल िन वदा सूचना .०६/२०२१-२२ नुसार, लघु म 

िन वदा धारक मे.इंद ूइं फाटेक सो युशन, भोसर , पुण.े यांना दनांक ६ डसबर, २०२१ पासुन एक वष 
(बारा म हन)े कालावधी कर ता पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे अिधकार / कमचार  यांची 
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बायोमे क प तीन ेहजेर  न द वणेकामी आव यक असणार  बायोमे क फेस रड ंग व फंगर ंट 
मिशन देखभाल  दु ती करणेचे कामकाज र. .१५,२३,४४५/-(अ र  र. .पंधरा लाख तेवीस हजार 
चारश ेपंचेचाळ स फ ) (अिधक व तु व सेवा कर) दरान े हणजेच अंदाजप क य दरापे ा -१२.५% न े
कमी दरान े देणेकामी यांचेसोबत दनांक ६ जानेवार , २०२२ रोजी कामाचा करारनामा करणेत आला 
असून मे.इंद ू इं फाटेक सो युशन यांना कामकाजाचा आदेश .मातं व/११/का व/०३/२०२२ द.०५ 
जानेवार , २०२२ अ वय े िनगत कर यात आलेला अस यान े कामकाजाचा करारनामा व कामकाज 
आदेश यांचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११२७५                          वषय मांक- १० 
दनांक- ०२/०२/२०२२       वभाग- मा हती व तं ान 
सुचक- मा.संतोष  कांबळे         अनुमोदक- मा.अिभषेक बारण े
संदभ- मा.मा हती व तं ान अिधकार  यांचे प  .मातं व/११/का व/३१९/२०२२, द.२७/०१/२०२२. 

मा.मा हती व तं ान अिधकार  यांनी िशफारस केले माण.े 
मनपाचे मा हती व तं ान वभागाकड ल िन वदा सूचना मांक १३/२०१९-२० नुसार, 

लघु म िन वदाधारक मे.टेक नाईन स हसेस यांना ई-ग हन स क पांतगत वकिसत करणेत 
आले या ३३ संगणक णालींची देखभाल दु तीकामी मनु यबळ उपल ध करणेचे मुदतवाढ 
कामकाज आदेश .मातं व/११/का व/२१७/२०२१ द.२३/११/२०२१ अ वय,े द.२४/०९/२०२१ पासुन 
दोन म हन ेकालावधीसाठ  हणजेच द.२३/११/२०२१ पयत मुदतवाढ देणेत आली होती. याच माण े
व कामकाज आदेश .मातं व/११/का व/१३२/२०२१ द.१२/०८/२०२० नुसार, द.२४/११/२०२१ पासून ३ 
म हनेक रता अथवा नवीन िन वदा या कायवाह  पुण होऊन नवीन िन वदाधारकांस कामकाज 
आदेश िनगत होई पयत मुदतवाढ देऊन द.२२/०६/२०२० रोजी या करारना यातील अट  शत नुसार 
आव यक वाढ व मु ांक व अनामत र कम घेऊन द.२४/११/२०२१ पासून तीन म हन ेकालावधीसाठ  
अथवा नवीन िन वदा या कायवाह  पुण होऊन नवीन िन वदाधारकांस कामकाज आदेश िनगत होई 
पयत मुदतवाढ देऊन म.ेटेक ९ स हसेस यांचेमाफत १२ संगणक डे हलपर िनयु  क न संगणक 
णाली देखभाल दु तीचे कामकाज क न घेणेस व यासाठ  येणा-या र. .१५,२३,८३२=५०(अ र  

र. .पंधरा लाख तेवीस हजार आठश े ब ीस, पैसे प नास फ ) (अिधक व तु व सेवा कर) खचास 
मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११२७६                          वषय मांक- ११ 
दनांक- ०२/०२/२०२२       वभाग- थाप य ह मु य 
सुचक- मा.अिभषेक बारण े      अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ह-मु य/२७/२०२२, द.२७/०१/२०२२. 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .60/06/2021-22अ वय े भाग .२० संत 

तुकारामनगर मधील वाय सी एम हॉ पटल म य े रंगरंगोट ची व इतर थाप य वषयक काम ेकरण.े 
(सन२०२१-२२) कामी मे.अ या एंटर ायजेस िन.र. .30,00,000/- (अ र  र. .तीस लाख फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,77,150/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. 
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यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,77,150/- पे ा 38.81%कमी हणजेच 

र. .18,21,718/- +रॉय ट  चाजस र. .2,263/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .22,850/- = एकुण 
र. .18,46,831/- 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- ११२७७                          वषय मांक- १२ 
दनांक- ०२/०२/२०२२       वभाग- थाप य इ मु य 
सुचक- मा.अिभषेक बारण े      अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/इ-मु य/२६/२०२२, द.२५/०१/२०२२. 

मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .58/21/2021-22अ वय े भाग .०५ मधील 

अ याधुिनक प दतीन े र ते वकसीत करण े व थाप य वषयक काम े करण े कामी मे.राहूल 
क शन िन.र. .73,92,445/- (अ र  र. . याह र लाख या णव हजार चारश ेपंचेचाळ स फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .73,60,495/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .73,60,495/- पे ा 40.41%कमी हणजेच 
र. .43,86,119/- +रॉय ट  चाजस र. .40,097/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .31,950/- = एकुण 
र. .44,58,166 /- 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 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- ११२७८                          वषय मांक- १३ 
दनांक- ०२/०२/२०२२       वभाग- वायसीएमएच 
सुचक- मा.अिभषेक बारण े      अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/१५/का व/४१/२०२२, द.१५/०१/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 
मनपाचे यशवंतराव च हाण मृित णालयाचे  सन २०२१-२२ चे अंदाजप कातील “ थायी 

आ थापना  लेखाशीषावर ल र. .६४,५०,००,०००/- मधुन र. .१,५०,०००/-(अ र  र. .एक लाख पं नास 
हजार फ ) “महा मा फुल ेजीवनदायी आरो य योजना”  या लेखािशषावर महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम १९४९ चे कलम १०३ अ वय ेवग करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 



10 
 
ठराव मांक- ११२७९                          वषय मांक- १४ 

दनांक- ०२/०२/२०२२       वभाग- सुर ा 
सुचक- मा.भोईर सुरेश        अनुमोदक- मा.श ु न काटे 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .सु व/३/का व/३८/२०२२, द.२८/०१/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेवून. 

मनपाचे सुर ा वभागाकड ल ई िन वदा सुचना .१/२०२०/२१ अ वय ेमे.नॅशनल िस यु रट  

स ह सेस व मे.सैिनक इंटेिलज स ऍ ड िस यु रट  ा.िल ॅ फक पोिलसांचे मदतीकर ता वाहतुक 

यव थेकामी १७५ “ ॅ फक वाडन” िनयु  कामकाजाचा कालावधी दनांक १६/०३/२०२१ ते दनांक 

२८/०२/२०२२ पयत आहे. अदयापपयत सदर सं थांचे कामकाज चाल ुआहे. सदर सं थांचा कामकाज 

कालावधी दनांक २८/०२/२०२२ रोजी संपु ात येणार आहे. 

अ.

. 

सं था/एज सी/ठेकेदार/ 

नाव 

“ ॅ फक 

वाडन” 

ित कमचार   ित 

माह एकूण  वेतन 

कामाचा कालावधी 

१) मे. नॅशनल िस यु रट  

स ह सेस 

८८ २३,६९२/- ०१/०३/२०२२  ते 

२८/०२/२०२३ पयत 

२) मे.सैिनक इंटेिलज स ड 

िस यु रट  ा.िल. 

८७ २३,६९२/- ०१/०३/२०२२  ते 

२८/०२/२०२३ पयत 

सदर सं थेचे कामकाज करारना यातील अट  शत नुसार सु  आहे. पुढ ल एक वष 

कालावधीक रता मा. थायी सिमती यांचे मा यतेन े न यान े करारनामा करणेत येऊन यानुसार 

कामाची न यान े अनामत र कम घेणेत येऊन पुढ ल एक वष कालावधी क रता हणजेच 

द.०१/०३/२०२२ ते द.२८/०२/२०२३ पयत करारनामा क न घेण े व कामकाज आदेश देण े तसेच 

कामगार क याण अिधकार  यांचेकड ल प  .काक/३/का व/५९/२०२१ द.१७/०२/२०२१ व प  

.काक/३/का व/२२२/२०२१ द.१०/०८/२०२१ अ वय े नवीन कमान वेतन दरानुसार अकुशल 

कामगारांचे मुळ वेतन र. .११,५००/- व महागाई भ ा र. .६१६०/-  तावात नमुद के या माण े

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

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

आदेश देणेबाबत व यापोट  येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत मा.आयु  यांची मागणी 
असली तर  सदर वषयातील म.ेनँशनल िस यु रट  स ह सेस यांना र. .२,५०,१९,०००/- इतके 

र कम ेपयत व मे.सैिनक इंटेिलज स एँ ड िस यु रट  ा.िल. यांना र. .२,४७,३५,०००/- इतके र कमे 
पयत खचास मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- ११२८०                          वषय मांक- १५ 

दनांक- ०२/०२/२०२२       वभाग- सुर ा 
सुचक- मा.भोईर सुरेश        अनुमोदक- मा.श ु न काटे 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .सु व/३/का व/४०/२०२२, द.२८/०१/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून. 

मनपाचे सुर ा वभागाकड ल ई िन वदा सुचना .२/१-२०२०/२१ अ वय ेमे.एम के फॅिसिलट ज 

स ह सेस ा.िल यांचे मनपाचे िमळकतींचे सुर ेकामी ३२६ रखवालदार मदतनीसां या कामकाजाचा 
कालावधी द.१६/०३/२०२१ ते द.२८/०२/२०२२ पयत आहे. अदयापपयत सदर सं थेचे कामकाज चालु 
आहे. सदर सं थेचा कामकाज कालावधी द.२८/०२/२०२२ रोजी संपु ात येणार आहे. सदर सं थेचे 

कामकाज करारना यातील अट  शत नुसार सु  असुन पुढ ल एक वष कालावधीक रता मा. थायी 
सिमती यांचे मा यतेन ेन यान ेकरारनामा करणेत येऊन यानुसार कामाची न याने अनामत र कम 

घेणेत येऊन पुढ ल एक वष कालावधी क रता हणजेच द.०१/०३/२०२२ ते द.२८/०२/२०२३ पयत 

करारनामा क न घेण े व कामकाज आदेश देण े तसेच कामगार क याण अिधकार  यांचेकड ल प  

.काक/३/का व/५९/२०२१ द.१७/०२/२०२१ व प  .काक/३/का व/२२२/२०२१ द.१०/०८/२०२१ 
अ वय ेनवीन कमान वेतन दरानुसार अकुशल कामगारांचे मुळ वेतन र. .११,५००/- व महागाई भ ा 
र. .६१६०/- तावात नमुद के या माण े कमान वेतन अदा करणेस व यापुढे जानेवार   व जुलैम ये 
होणा-या कमान वेतन वाढ स कामगार क याण वभागान ेकळ व या माण े य  या तारखेपासून 

दरवाढ लाग ू करणेस, कामकाजाचे आदेश देणेबाबत व यापोट  येणा-या य  खचास मा यता 
देणेबाबत मा.आयु  यांची मागणी असली तर  सदर वषयातील मे.एम.के.फँिसिलट ज स ह सेस 

ा.िल. यांना र. .९,२६,८४,०००/- इतके र कम ेपयत खचास मा यता दे यात  येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
  

ठराव मांक- ११२८१                          वषय मांक- १६ 

दनांक- ०२/०२/२०२२       वभाग- सुर ा 
सुचक- मा.भोईर सुरेश        अनुमोदक- मा.श ु न काटे 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .सु व/३/का व/४१/२०२२, द.२८/०१/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून. 

मनपाचे सुर ा वभागाकड ल ई िन वदा सुचना .२/२-२०२०/२१ अ वय े मे.नॅशनल 

िस यु रट  स ह सेस यांचे मनपाचे िमळकतींचे सुर ेकामी ३३५ रखवालदार मदतनीसां या 
कामकाजाचा कालावधी द.१६/०३/२०२१ ते द.२८/०२/२०२२ पयत आहे. अदयापपयत सदर सं थेचे 

कामकाज चाल ुआहे. सदर सं थेचा कामकाज कालावधी द.२८/०२/२०२२ रोजी संपु ात येणार आहे. 

सदर सं थेचे कामकाज करारना यातील अट  शत नुसार सु  असुन पुढ ल एक वष कालावधीक रता 
मा. थायी सिमती यांचे मा यतेन े न याने करारनामा करणेत येऊन यानुसार कामाची न याने 
अनामत र कम घेणेत येऊन पुढ ल एक वष कालावधी क रता हणजेच द.०१/०३/२०२२ ते 
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द.२८/०२/२०२३ पयत करारनामा क न घेण े व कामकाज आदेश देण े तसेच कामगार क याण 

अिधकार  यांचेकड ल प  .काक/३/का व/५९/२०२१ द.१७/०२/२०२१ व प  

.काक/३/का व/२२२/२०२१ द.१०/०८/२०२१ अ वय े नवीन कमान वेतन दरानुसार अकुशल 

कामगारांचे मुळ वेतन र. .११,५००/- व महागाई भ ा र. .६१६०/-  तावात नमुद के या माण े

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

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

आदेश देणेबाबत व यापोट  येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत मा.आयु  यांची मागणी 
असली तर  सदर वषयातील मे. नँशनल िस यु रट  स ह सेस यांना र. .९,५२,४२,०००/- इतके 

र कम ेपयत खचास मा यता दे यात येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 

ठराव मांक- ११२८२                          वषय मांक- १७ 

दनांक- ०२/०२/२०२२       वभाग- सुर ा 
सुचक- मा.भोईर सुरेश        अनुमोदक- मा.श ु न काटे 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .सु व/३/का व/४२/२०२२, द.२८/०१/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून. 

मनपाचे सुर ा वभागाकड ल ई िन वदा सुचना . २/३-२०२०/२१ अ वय े मे.सैिनक 

इंटेिलज स ऍ ड िस यु रट  ा.िल यांचे मनपाचे िमळकतींचे सुर ेकामी ३२३ रखवालदार 

मदतनीसां या कामकाजाचा कालावधी द.१६/०३/२०२१ ते द.२८/०२/२०२२ पयत आहे. अदयापपयत 

सदर सं थेचे कामकाज चाल ुआहे. सदर सं थेचा कामकाज कालावधी द.२८/०२/२०२२ रोजी संपु ात 

येणार आहे. सदर सं थेचे कामकाज करारना यातील अट  शत नुसार सु  असुन पुढ ल एक वष 

कालावधीक रता मा. थायी सिमती यांचे मा यतेन े न यान े करारनामा करणेत येऊन यानुसार 

कामाची न यान े अनामत र कम घेणेत येऊन पुढ ल एक वष कालावधी क रता हणजेच 

द.०१/०३/२०२२ ते द.२८/०२/२०२३ पयत करारनामा क न घेण े व कामकाज आदेश देण े तसेच 

कामगार क याण अिधकार  यांचेकड ल प  .काक/३/का व/५९/२०२१ द.१७/०२/२०२१ व प  

.काक/३/का व/२२२/२०२१ द.१०/०८/२०२१ अ वय े नवीन कमान वेतन दरानुसार अकुशल 

कामगारांचे मुळ वेतन र. .११,५००/- व महागाई भ ा र. .६१६०/-  तावात नमुद के या माण े

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

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

आदेश देणेबाबत व यापोट  येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत मा.आयु  यांची मागणी 
असली तर  सदर वषयातील मे. सैिनक इंटेिलज स एँ ड िस यु रट  ा.िल. यांना र. .९,१८,३१,०००/- 

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

----------- 
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ठराव मांक- ११२८३                          वषय मांक- १८ 

दनांक- ०२/०२/२०२२       वभाग- सुर ा 
सुचक- मा.भोईर सुरेश        अनुमोदक- मा.श ु न काटे 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .सु व/३/का व/४३/२०२२, द.२८/०१/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून. 

मनपाचे सुर ा वभागाकड ल ई िन वदा सुचना .२/४-२०२०/२१ अ वय ेमे. टल इं ट ेटेड 

स ह सेस ा.िल यांचे मनपाचे िमळकतींचे सुर ेकामी ३२१ रखवालदार मदतनीसां या कामकाजाचा 
कालावधी द.१६/०३/२०२१ ते द.२८/०२/२०२२ पयत आहे. अदयापपयत सदर सं थेचे कामकाज चालु 
आहे. सदर सं थेचा कामकाज कालावधी द.२८/०२/२०२२ रोजी संपु ात येणार आहे. सदर सं थेचे 

कामकाज करारना यातील अट  शत नुसार सु  असुन पुढ ल एक वष कालावधीक रता मा. थायी 
सिमती यांचे मा यतेन ेन यान ेकरारनामा करणेत येऊन यानुसार कामाची न याने अनामत र कम 

घेणेत येऊन पुढ ल एक वष कालावधी क रता हणजेच द.०१/०३/२०२२ ते द.२८/०२/२०२३ पयत 

करारनामा क न घेण े व कामकाज आदेश देण े तसेच कामगार क याण अिधकार  यांचेकड ल प  

.काक/३/का व/५९/२०२१ दनांक १७/०२/२०२१ व प  .काक/३/का व/२२२/२०२१ दनांक 

१०/०८/२०२१ अ वय ेनवीन कमान वेतन दरानुसार अकुशल कामगारांचे मुळ वेतन र. .११,५००/- व 

महागाई भ ा र. .६१६०/- तावात नमुद के या माण े कमान वेतन अदा करणेस व यापुढे जानेवार   

व जुलैम य ेहोणा-या कमान वेतन वाढ स कामगार क याण वभागान ेकळ व या माण े य  या 
तारखेपासून दरवाढ लाग ूकरणेस, कामकाजाचे आदेश देणेबाबत व यापोट  येणा-या य  खचास 

मा यता देणेबाबत मा.आयु  यांची मागणी असली तर  सदर वषयातील म.े टल इं ट ेटेड 

स हसेस ा.िल. यांना र. .९,१२,६२,०००/- इतके र कम ेपयत खचास मा यता दे यात येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 

ठराव मांक- ११२८४                          वषय मांक- १९ 

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

सुचक- मा.सुजाता पालांडे      अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  . वमुका/०८/का व/९३/२०२२, द.२७/०१/२०२२. 

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

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .31-44/2021-2022 अ वय े मनपा या 
शासक य इमारतीमधील व ुतीकरणाची वा षक प दतीन े देखभाल दु ती करणेकामी, िन वदा 

र. .34,02,143/- पे ा -19.05% कमी हणजेच र. .27,54,035/- (अ र  र. .स ावीस लाख चोप न 

हजार प तीस 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 
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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- ११२८५                          वषय मांक- २० 

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

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

संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  . वमुका/०८/का व/९४/२०२२, द.२७/०१/२०२२. 

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

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .33-01/2021-2022 अ वये अ े ीय 

कायालय अंतगत भाग .14 आकुड  गावठाणमधील न वन हॉ पटलम य ेऑपरेशन िथएटर मधील 

आव यक व ुत वषयक व अनुषंिगक काम ेकरणेकामी, (िन वदा र. .2,09,41,126/- पे ा -9.99% 

कमी) र. .1,88,49,108/- + GST (अ र  र. .एक कोट  अ ठयाऐंशी लाख एकोणप नास हजार एकशे 
आठ फ  + GST) या नुसार िन वदा मंजूर दरान ेलघु म दराचे ठेकेदार मे. पीड ो ट स हसेस ा.िल. 

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

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

 
ठराव मांक- ११२८६                          वषय मांक- २१ 

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

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

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२-ब/३६/२०२२, द.२८/०१/२०२२. 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/20/2021-22 अ वय ेसन २०२१-२२ क रता 

भाग .१६ मधील रावेत भागातील िशंदेव ती प रसरातील थाप य वषयक काम े करण.े कामी 
M/s.MORYA BUILD GROUP िन.र. .2699485/- (अ र  र. .सवीस लाख न या नव हजार चारश े

पं याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .2665785/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2665785/- पे ा 35.8% कमी 
हणजेच र. .1711434/- +रॉय ट  चाजस र. .11377/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .33700/- = 

एकुण र. .1756511/- 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- ११२८७                          वषय मांक- २२ 

दनांक- ०२/०२/२०२२       वभाग- थाप य उ ान 
सुचक- मा.सुजाता पालांडे      अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/उ ान/५२/२०२२, द.२५/०१/२०२२. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .70/42/2021-22 अ वय े भाग .१५ मधील 

द णमुखी मा ती उदयानाचे नुतनीकरण करण.ेकामी MS.S.S.ENTERPRISES िन.र. .69,99,960/- 

(अ र  र. .एकोणस र लाख न या नव हजार नऊश ेसाठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .69,83,410/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .69,83,410/- पे ा 36.24% कमी हणजेच र. .44,52,622/- +रॉय ट  चाजस 

र. .30,915/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .16,550/- = एकुण र. .45,00,087/- 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. 
----------- 

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घे यात आले. 
 
ठराव मांक- ११२८८       वषय मांक- २३ 

दनांक- ०२/०२/२०२२       वभाग- वायसीएमएच 

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

संदभ- १)मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/१/का व/२५/२०२२, द.३१/०१/२०२२. 

    २)मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/भांडार/१/का व/२६/२०२२, द.०१/०२/२०२२. 

    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

    मा.आयु  यांचकड ल सुधार त आदेश . शा/२/का व/७९७/२०१७, द.०१/११/२०१७ 
अ वये खरेद  ह  म यवत  भांडार, मु य कायालयामाफत करणेबाबत आदेिशत केले होते. 
या माणे अंमलबजावणी सु  आहे. कोरोना वषाणू अ याव यक बाब हणून कामकाज 

काय मतेने व जलद गतीने पार पाड यासाठ  व ीय अिधकारात वाढ करणेस व इतर 
आक मक खचाकर ता र. .५,००,०००/-(अ र  र. .पाच लाख फ ) व एका बलाची खच 
मयादा र. .२५,०००/-(अ र  र. .पंचवीस हजार फ ) कर यास आदेश 
.वायसीएमएच/भांडार/०३/का व/५९/२०२१, द.२३/०४/२०२१ अ वये वायसीएम णालय 

येथील थायी अ ीमधन र. .५,००,०००/-(अ र  र. .पाच लाख फ ) करणेकामी व एका 
बलाची खच मयादा र. .२५,०००/-( अ र  र. . पंचवीस हजार फ ) करणेस उप आयु , 

म यवत  भांडार यांना मा यता दलेली आहे. याम ये यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता 
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आव यक असणारे स जकल सा ह य/तातड चे औषधे/वै क य उपकरणे/उपकरणे दु तीसाठ  
व वध पाट. Cooking gas, CO2 gas व Oxygen gas (O2) इ याद  तातड ने उपल ध क न देणे 
तसेच को वड-१९ अंतगत वायसीएम णालय व जंबो को वडकर ता करावी लागणार  तातड क 
खरेद  तसेच ऑ सजन जंबो िसलडर खु या बाजारातून उपल धतेनुसार व बाजारातील 
दरानूसार भ न घेणेकामी करा या लागणा-या खचाचा समावेश आहे. वभाग मुख, यशवंतराव 
च हाण मृती णालय यांना आदेश . शा/२/का व/१३१५/२०२१, द.२५/१०/२०२१ अ वये 
व ीय अिधकार दान झाले अस याने कायालयीन कामकाजा या सोयी या ीने थायी 
अ ीमधनाची र. .५,००,०००/- (अ र  र. .पाच लाख फ ) उप आयु , म यवत  भांडारऐवजी 
वभाग मुख तथा अिध ाता, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका पद यु र सं था, वायसीएम 
णालय यांचे नावे करणेस व यामधून पद यु र सं था, यशवंतराव च हाण मृती 
णालयाची गरज ल ात घेऊन तातड ने आव यक असणारे स जकल सा ह य/तातड चे 

औषधे/वै क य उपकरणे/उपकरणे दु तीसाठ  व वध पाट. Cooking gas, CO2 gas वOxygen 

gas (O2) तसेच को वड-१९ अंतगत वायसीएम णालय व जंबो को वडकर ता करावी लागणार  
तातड क खरेद  तसेच ऑ सजन जंबो िसलडर खु या बाजारातून उपल धतेनुसार व बाजारातील 
दरानूसार घेणेस याच माणे आव यकतेनूसार कायालयीन टेशनर /सा ह य, संगणक टेशनर , 

संगणक सा ह य व इतर करकोळ खच करणेस मा यता देणेस तसेच सन २०२१-२०२२ या 
आिथक वषाम ये थायी अ ीमधनातून होणारा खच म यवत  भांडार वभागाकड ल “इतर 
खच” या लेखािशषातून खच  टाकणेस वभाग मुख तथा अिध ाता, पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका पद यु र सं था, वायसीएम णालय यांना मा यता देणेकामी व सन २०२२-
२०२३ पासून पुढे थायी अ ीमधनाचा खच करणेचे अिधकार वभाग मुख तथा अिध ाता, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका पद यु र सं था, वायसीएम णालय यांना देणेस मा यता 
दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११२८९       वषय मांक- २४ 

दनांक- ०२/०२/२०२२       वभाग- भूिम आ ण जंदगी 
सुचक- मा.सुजाता पालांडे      अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .भू ज/२/का व/२३/२०२२, द.३१/०१/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

मौजे पंपर  वाघेरे  स.न.ं२९३  मधील यशवंतराव च हाण टेड यम खालील यापार  

गाळेधारकांना गाळे वतर त केल े यावेळेचे भाडे दर र. .२५००/- इतके होते. आ ण आज रोजी सदर 

गा यांचे भाडे दर  र. .१२७५०/- इतके येत आहे. सदर भाडे वाढ अवाजवी अस याची गाळेधारकांची 
त ार असून यामुळे ते भाडे भर यास तयार नाह त. अित.आयु -१ यांचे दालनात द.९/११/२०२१ रोजी 
मौजे पंपर  वाघेरे  स.न.ं२९३  मधील यशवंतराव च हाण टेड यम खालील यापार  गा यांचे भाडेदर 

कमी करण े बाबत बैठक आयो जत करणेत आली होती. सदर बैठक म य े थमदशनी तेथील 
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गाळेधारकांबरोबर चचाक न ते कती भाडे भरणेस तयार आहेत हे जाणून घेण ेबाबत सहा यक आयु  

भूिम आ ण जंदगी वभाग व सहा यक आयु  ग  े ीय कायालय यांना सूचना देणेत आ या हो या. 
मनपान ेगाळे वतरणाकामी िन वदा माग व या असता सदर यापार  संकुलातील गा यांकर ता िन वदा 
नोट स .१/२०१८-१९ म य े गाळा .३ कर ता  र. .४,०५,००९/-   व  िन वदा नोट स .१/२०२०-

२१  कर ता गाळा .५ कर ता  र. .८,०४,२००/-  सवात जा त दर ा  झालेल ेआहे. अित. आयु –१ 

यांनी सूिचत के या माण े १२.५०% या माण ेयेणारे भाडेदर मा य नसलेस नगर रचना कड ल ा  

होणारे भाडेदर कंवा सव णा अंित माकट मधील ा  होणारे भाडेदर यांचा ताळमेळ घेऊन भाडे िन त 

क न गाळेधारकांबरोबर चचा क न ते कती भाडे भरणेस तयार आहेत याबाबत सदर गाळेधारकांबरोबर 

द.२२/९/२०२१ रोजी भाडे दराबाबत चचा केली असता गाळेधारकांनी सन २०२०-२१ िन वदेम य ेगाळा 
मांक ५ साठ  आलेला र. .८,०२,४००/- दर दे याचे मा य क न तस ेलेखी प  या वभागास सादर केल े

आहे. तर  सदर गाळेधारकांकडून माच २०१७ अखेर संपूण थकबाक  भ न घेऊन  ए ल  २०१७ पासून 

पुढ ल १० वष कालावधी कर ता माच २०२७ पयत ई-िन वदा सूचना .१/२०२०-२१ कर ता गाळा मांक 

५ साठ  आले या  र. .८,०२,४००/- या दरान े देणेत यावेत व महारा  महापािलका अिधिनयम कलम 

१५२ मधील तरतुद  नुसार सन २०१७ पासून १२.५०% दरान ेकरणेत आलेली भाडेवाढ िनल खत  क न 

महारा  महापािलका अिधिनय कलम ७९ ब नुसार सदर गाळे १० वष कालावधी कर ता ए ल २०१७ ते 

माच २०२७ पयत एकर कमी र कम आका न देण ेबाबतचे वषयास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११२९०       वषय मांक- २५ 

दनांक- ०२/०२/२०२२       वभाग- पशुवै क य 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पवै/१/का व/१०६/२०२२, द.०१/०२/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पशुवै क य वभागात १.पशुवै क य अिधकार , १ पशुवै क, 

१. युरेटर  व १ पशुश यिच क सक या अिभनामाचे पदांवर दरमहा  एक त मानधनावर हंगामी 
(ता पुर या) व पात ६ म हन े कालावधीसाठ  नेमणूक करणेसाठ  थािनक वृ प ातून आ ण मनपा 
संकेत थळावर जा हरात िस द करणेत आली होती. उप थत उमेदवारां या मुलाखती ग ठत िनवड 

सिमतीमाफत घे यात आ या हो या. सदर िनवड सिमतीन े १ पशुवै क य अिधकार  या अिभनामाचे 

पदाक रता डॉ.अिमत भार ाज यांची दरमहा र. .४५,०००/- (अ र  र. .पंचेचाळ स हजार फ ) १ 

पशुवै क  या अिभनामाचे  पदाक रता डॉ. ीमती. िचता राज  सांगळे यांची दरमहा र. .४५,०००/- 

(अ र  र. .पंचेचाळ स हजार फ )  व १ युरेटर  या अिभनामाचे पदाक रताडॉ. ी.घन याम मोहन 

पवार  यांची दरमहा र. .४५,०००/- (अ र  र. .पंचेचाळ स  हजार फ ) व १ पशुश यिच क सक या 
पदासाठ  डॉ. ी. पु पनाथ बाळासो चौगले यांची दरमहा र. . ५०,०००/- (अ र  र. .प नास हजार फ ) 

या मानधनावर िनयु  करणेकामी िशफारस केली आहे. सबब १ पशुवै क य अिधकार  या अिभनामाचे 

पदाक रता डॉ.अिमत भार ाज यांची दरमहा र. .४५,०००/- (अ र  र. .पंचेचाळ स हजार फ ) १ 
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पशुवै क  या अिभनामाचे  पदाक रता डॉ. ीमती. िचता राज  सांगळे यांची दरमहा र. .४५,०००/- 

(अ र  र. .पंचेचाळ स हजार फ ) व १ युरेटर या अिभनामाचे पदाक रता डॉ. ी.घन याम मोहन 

पवार यांची दरमहा र. .४५,०००/- (अ र  र. .पंचेचाळ स हजार फ ) व १ पशुश यिच क सक या 
पदासाठ  डॉ. ी.पु पनाथ बाळासो चौगल े यांची दरमहा र. .५०,०००/- (अ र  र. .प नास हजार 

फ ) माण ेपुढ ल ६ म हन ेकालावधीक रता िनयु  तथा मानधन खचास मा यता देणेत येत आहे 
तसेच सव े य कायालयाक रता पशुवै क य अिधकार  मानधनावर िनयु  कर यास मा यता 
दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११२९१      वषय मांक- २६ 

दनांक- ०२/०२/२०२२      वभाग- पयावरण अिभयां क  

सुचक- मा.भोईर सुरेश       अनुमोदक- मा.श ु न काटे 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पअक/१/का व/२६/२०२२, द.३१/०१/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या पयावरण वभागाकड ल िन.नो. .04/01/2021-2022 अ वय ेकासारवाड  ट पा १,२, 

व ३ या येक ४० द.ल.िल. मतेचे मैलाशु द करण क ाचे चालन, देखभाल व दु तीचे कामकाज 

करण ेकामी मे. ी वनय इं जिनअस स ह िसेस ा. िल. िन.र. .15,02,03,201/- (अ र  र. .पंधरा कोट  

दोन लाख तीन हजार दोनश े एक फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .15,02,03,201/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .15,02,03,201/- पे ा 23.10% कमी हणजेच र. .11,55,06,262/- +रॉय ट  चाजस र. .0/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .11,55,06,262/- 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- ११२९२       वषय मांक- २७ 

दनांक- ०२/०२/२०२२       वभाग- ड े ीय व ुत 

सुचक- मा.भोईर सुरेश        अनुमोदक- मा.श ु न काटे 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ड ेका/१/का व/१९/२०२२, द.३१/०१/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 
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हंजवड  फेज २ येथे ई-बसेस चा जग करणेकामी आव यक असणार  व ुत यं णा बस वण े

कामी म.रा. व. व. कं. कड ल कोटेशन माण ेकाम क न िमळण ेबाबत मा. अ य  व यव थापक य 

संचालक पुण े महानगर प रवहन महामंडळ िल. यांनी प  मांक 

पीएमपीएमएल/सीएमड / व ुत/२३२७/२०२० द.२६/१०/२०२० रोजी चे प ा वय ेकळ वल ेआहे. सदर 

कामी मरा व वकंस उ चदाब वज पुरवठा उपल ध होण ेकामी र कम पये ९८ लाख अदा करणेस  मा. 
महापािलका सभेन े ठराव .६४९ द.१८/६/२१ अ वय े मा यता िमळाली आहे. सदरची र कम 

मरा व वकंस अदा करण े अ याव यक व म ा  आहे. सबब सदरची र. .९७,७९,९४०/-(अ र  
र. .स या नव लाख एकोणऐंशी हजार नउशे चाळ स फ ) मरा व वकंस अदा करणेकामी मा यता 
दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११२९३       वषय मांक- २८ 

दनांक- ०२/०२/२०२२       वभाग- थाप य उ ान 

सुचक- मा.भोईर सुरेश        अनुमोदक- मा.श ु न काटे 

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था.उ/का व/१०/२०२२, द.११/०१/२०२२. 

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

मनपाचे िनसगकवी ब हणाबाई चौधर  ाणीसं हालयाचे काम े कर यासाठ  म.ेजैन अँड 

असोिसए स ( ी.पंकज जैन) यांची नेमणूक केली होती. यांनी सदर कामाचा ट पा-१ व २ अखेर काम 

पूण केलेल ेआहे.तथा प CZA कडून मंजूर केले या आराख यानुसार उव रत काम ेकरणे तसेच CZAची 
मंजुर  घेण,ेअंदाजप क तयार करण े इ.िन वदा पूव काम े व िन वदा प ात करा या लागणा-या 
कामासाठ  क प स लागार नेमणूक करणेची गरज आहे. स लागार मे.मॅड ओ हर फश ( ी. ववेक 

कुलकण ) हे अनुभवी व ितथयश स लागार आहेत व यांचा अनुभव पाहता तुत उव रत कामासाठ  

यांना िन वदा पूव व िन वदा प ात काम ेकर यासाठ  मे.जैन अँड असोिसए स ( ी.पंकज जैन) यांचे 

ऐवजी मे.मॅड ओ हर फश ( ी. ववेक कुलकण ) यांना स लागार हणून उव रत कामासाठ  नेमणूक 

करण े यो य होईल अस े मत आहे. सदर कामासाठ  मे.मॅड ओ हर फश ( ी. ववेक कुलकण ) यांना 
थाप य वषयक कामासाठ  वकृत िन वदा र कमे या २.००% दराचे कोटेशन सादर केल े

आहे.स थतीत मनपाम य ेअशा कारचे स लागार वषयक काम ेकरणेसाठ  एकूण वकृत िन वदा 
रकमे या २.००% ट के एवढा दर अनु ेय आहे.उपरो  नमूद केले या उव रत कामासाठ  मे.जैन अँड 

असोिसए स ( ी.पंकज जैन) यांचे ऐवजी मे.मॅड ओ हर फश ( ी. ववेक कुलकण ) यांना िन वदा पूव व 

िन वदा प ात करावया या कामासाठ  वकृत िन वदा र कमे या २.००% एव या दरान ेस लागार 

हणून नेमणूक करणेचा तावास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 



20 
 
ठराव मांक- ११२९४       वषय मांक- २९ 

दनांक- ०२/०२/२०२२       वभाग- मा यिमक िश ण 

सुचक- मा.भोईर सुरेश        अनुमोदक- मा.श ु न काटे 

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  .मा य/िश/०४/का व/३२/२०२२, द.२५/०१/२०२२. 

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

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक िश ण वभागातंगत १८ मा यिमक वदयालय 

कायरत असुन शै णक वष २०२१ – २०२२ म य ेइय ा १० वीत एकूण २७०३ वदयाथ  िश ण घेत 

आहेत. इय ा १० वी या वदया यासाठ  िलम पर ा या मा यिमक िश ण वभागाकडून घेत या 
जातात. सदर पर ांसाठ  प का, उ रप का व इतर टेशनर  सा ह य खरेद  करावे लागते. तर  

मे. वशाल एंट ायजेस यांनी सन २०१९ -२०२० या शै णक वषात केले या छपाई कामा या मंजुर दराने 
व प र ा मुख यांनी दले या व ाथ  सं ये या मा हती नुसार इय ा १० वी या लीयम पर ेसाठ  

अपे त खच एकूण र. .४,३२,०७८/-(अ र  र. .चार लाख ब ीस हजार अ याह र फ )  कंवा 
य  होणारा खच मे. वशाल एंटर ायझेस यांना अदा कर यास व  सदरचा खच पर ा या 

लेखािशषा ारे करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११२९५      वषय मांक- ३० 

दनांक- ०२/०२/२०२२      वभाग- पयावरण अिभयां क  

सुचक- मा.भोईर सुरेश       अनुमोदक- मा.श ु न काटे 

संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  .पअक/१/का व/२८/२०२२, द.३१/०१/२०२२. 

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

मनपा या पयावरण वभागाकड ल िन.नो. .03/02/2021-2022 अ वये भाटनगर येथील 

मैलाशु द करण क ाची चालन, देखभाल व दु ती करण ेकामी मे. ी वनय इं जिनअस स ह िसेस ा. 
िल. िन.र. .4,44,44,913/- (अ र  र. . चार कोट  च वचेाळ स लाख च वचेाळ स हजार नऊश े तेरा 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .4,44,44,913/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4,44,44,913/- पे ा 22.20% कमी 
हणजेच र. .3,45,78,142/- +रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .3,45,78,142/- 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. 
------------ 

 



21 
 
ठराव मांक- ११२९६      वषय मांक- ३१ 

दनांक- ०२/०२/२०२२      वभाग- पयावरण अिभयां क  

सुचक- मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 

संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  .पअक/१/का व/२७/२०२२, द.३१/०१/२०२२. 

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

मनपा या पयावरण वभागाकड ल िन.नो. .03/01/2021-2022 अ वय े पंपळे िनलख येथील 

मैलाशु द करण क ाची (Biotower) चालन, देखभाल व दु ती करण ेकामी मे. ी वनय इं जिनअस 

स ह िसेस ा.िल. िन.र. .4,38,69,642/- (अ र  र. .चार कोट  अडोतीस लाख एकोणस र हजार सहाश े

बेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .4,38,69,642/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4,38,69,642/- पे ा 22.20% 

कमी हणजेच र. .3,41,30,581/- +रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .3,41,30,581/- 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- ११२९७       वषय मांक- ३२ 

दनांक- ०२/०२/२०२२       वभाग- थाप य BRTS 
सुचक- मा.संतोष कांबळे           अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 

संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  . था/िन/BRTS/६७/२०२२, द.३१/०१/२०२२. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .64/01/2021-2022 अ वय े औंध रावेत 

बीआरट एस र यावर ल बस टॉप दु ती व थाप य वषयक अनुषंिगक काम े करण.े कामी 
मे.वैशाली इ र चौधर  िन.र. .76,35,150/- (अ र  र. .शहा र लाख प तीस हजार एकश े प नास 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .75,97,350/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .75,97,350/- पे ा 31.00% कमी हणजेच 

र. .52,42,172/- +रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .37,800/- = एकुण 

र. .52,79,972/- 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- ११२९८       वषय मांक- ३३ 

दनांक- ०२/०२/२०२२       वभाग- थाप य BRTS 
सुचक- मा.संतोष कांबळे           अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 

संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  . था/िन/BRTS/६९/२०२२, द.३१/०१/२०२२. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .64/04/2021-2022 अ वये भ  - श  ते कवळे 

बीआरट एस कॉर डॉरम य े ठक ठकाणी डेड केटेड लेन रेिलंग मागदशक फलक थम ला ट लेन मा कग 

पट व रंगरंगोट  इ.काम ेकरण.े कामी मे. ीकृपा एंटर ायजेस िन.र. .1,14,52,659/- (अ र  र. .एक 

कोट  चौदा लाख बाव न हजार सहाश े एकोणसाठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .1,14,13,159/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .1,14,13,159/- पे ा 35.47% कमी हणजेच र. .73,64,912/- +रॉय ट  चाजस 

र. .32,635/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .39,500/- = एकुण र. .74,37,047/- 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- ११२९९       वषय मांक- ३४ 

दनांक- ०२/०२/२०२२       वभाग- थाप य BRTS 
सुचक- मा.संतोष कांबळे           अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 

संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  . था/िन/BRTS/६८/२०२२, द.३१/०१/२०२२. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .64/02/2021-2022 अ वय े MDR-31 र याचे व 

पदपथांची देखभाल दु ती व इतर थाप य वषयक अनुषंिगक काम े करण.े कामी मे.राहूल 

क शन िन.र. .1,13,55,224/- (अ र  र. .एक कोट  तेरा लाख पंचाव न हजार दोनश ेचोवीस फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,13,13,374/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,13,13,374/- पे ा 35.70% कमी हणजेच 

र. .72,74,499/- +रॉय ट  चाजस र. .16728/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .41850/- = एकुण 

र. .73,33,077/- 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- ११३००       वषय मांक- ३५ 

दनांक- ०२/०२/२०२२       वभाग- थाप य BRTS 
सुचक- मा.संतोष कांबळे           अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 

संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  . था/िन/BRTS/७१/२०२२, द.३१/०१/२०२२. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .64/07/2021-2022 अ वय े बोपखेल फाटा ते 

आळंद  र यावर ल टॉम वॉटर चबसची सफाई करणे व इतर थाप य वषयक दु तीची काम ेकरणे 
कामी मे.राहूल क शन िन.र. .1,78,08,986/- (अ र  र. .एक कोट  अ ठयाह र लाख आठ हजार 

नऊश ेशहाऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,77,67,136/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,77,67,136/- पे ा 
35.70% कमी हणजेच र. .1,14,24,268/- +रॉय ट  चाजस र. .18,525/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .41,850/- = एकुण र. .1,14,84,643/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 

िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 

लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

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

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

 
ठराव मांक- ११३०१       वषय मांक- ३६ 

दनांक- ०२/०२/२०२२       वभाग- थाप य BRTS 
सुचक- मा.अिभषेक बारण े      अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  . था/िन/BRTS/७०/२०२२, द.३१/०१/२०२२. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .65/02/2021-2022 अ वय ेनािशक फाटा पुलावर 

बी आर ट  एस बस टेशन बांधणे कामी मे.एस. बी. काळे िन.र. .2,46,69,578/- (अ र  र. .दोन कोट  

सेहचाळ स लाख एकोणस र हजार पाचश ेअ ठयाह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .2,44,05,178/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .2,44,05,178/- पे ा 16.10%कमी हणजेच र. .2,04,75,944/- +रॉय ट  चाजस 

र. .90,774/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,64,400/- = एकुण र. .2,08,31,118/- 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- ११३०२       वषय मांक- ३७ 

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

सुचक- मा.अिभषेक बारण े      अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/इ-मु य/३६/२०२२, द.०२/०२/२०२२. 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .82/3/2021-22अ वय े भाग .७ भोसर  येथील 

व वध ठकाणी पे हंग लॉक बस वण े , थाप य वषयक व इतर अनुषंिगक काम े करणे कामी 
Siddhivinayak construction िन.र. .49,98,219/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख अ या णव हजार 

दोनश ेएकोणीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .49,83,819/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .49,83,819/- पे ा 40.03% 
कमी हणजेच र. .29,88,796/- +रॉय ट  चाजस र. .22,230/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .14,400/- 

= एकुण र. .30,25,426/- 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- ११३०३      वषय मांक- ३८ 

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

सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/५२/२०२२, द.२५/०१/२०२२. 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/23/2021-22 अ वय ेवॉड .28 रहाटणी व 

पंपळे सौदागर प रसरातील जलिन:सारण निलका व चबसची करकोळ देखभाल दु ती काम ेकरण.े 

कामी मे.भोलेशंकर एंटर ायजेस िन.र. .29,96,391/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख शहा नव हजार 

ितनश े ए या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,96,391/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,96,391/- पे ा 
33.33% कमी हणजेच र. .19,97,694/- +रॉय ट  चाजस र. .23,921/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .0/- = एकुण र. .20,21,615/- 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- ११३०४       वषय मांक- ३९ 
दनांक- ०२/०२/२०२२       वभाग- थाप य फ मु य 
सुचक- मा.अिभषेक बारण े      अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/फ-मु य/७२/२०२२, द.०१/०२/२०२२. 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .67/08/2021-2022 अ वये भाग .१२, 

ता हाणेव ती - वेणीनगर येथे थाप य वषयक कामे करणे कामी मे.साई भा क शन 
िन.र. .49,97,636/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख स या नव हजार सहाशे छ ीस फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .49,79,836/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .49,79,836/- पे ा 36.78% कमी 
हणजेच र. .31,48,252/- +रॉय ट  चाजस र. .303/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .17,800/- = 

एकुण र. .31,66,355/- 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- ११३०५       वषय मांक- ४० 
दनांक- ०२/०२/२०२२       वभाग- थाप य उ ान 
सुचक- मा.अिभषेक बारण े      अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/उ ान/४०/२०२२, द.०१/०२/२०२२. 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .70/40/2021-22 अ वये भाग .८ मधील व वध 

उदयानांची थाप य वषयक दु तीची काम ेकरण.े कामी MS MAYURESH SHANKAR BHAJBALKAR 
िन.र. .49,99,988/- (अ र  र. .ऐकोणप नास लाख न या नव हजार नऊशे अ ठयाऐंशी फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .49,83,438/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .49,83,438/- पे ा 34.34% कमी हणजेच 

र. .32,72,125/- +रॉय ट  चाजस र. .60,595/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .16,550/- = एकुण 
र. .33,49,270/- 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- ११३०६       वषय मांक- ४१   
दनांक- ०२/०२/२०२२       
सुचक- मा.भोईर सुरेश        अनुमोदक- मा.संतोष कांबळे 
संदभ- मा.भोईर सुरेश व मा.संतोष कांबळे यांचा ताव. 
 भाग मांक १० म य ेद नगर येथील नवीन हॉ पीटल, मोरवाड  एमआयड सी मधील उ ान, 
तसेच वरंगुळा क  उ ान हाडा मोरवाड  या तीन ह ठकाणी सुर े या ीन ेतीन िशफटम य े येक  
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एक अस ेएकूण नउ रखवालदार मदतिनसाची आव यकता असुन सदर नउ रखवालदार मदतिनसांचे 
िनयु  व येणा-या खचास मा यता दे यात येत आहे.  

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

ठराव मांक- ११३०७                    वषय मांक- ४२ 
दनांक- ०२/०२/२०२२       
सुचक- मा.भोईर सुरेश       अनुमोदक- मा.श ु न काटे 
संदभ- मा. भोईर सुरेश व मा.श ु न काटे यांचा ताव. 

पी.एम.पी.एम.एल.ची स ाची आिथक प र थती ल ात घेता,  
    १)  माहे जानेवार  २०२२ संचलन तुट –            र. . १३.५६ कोट   
    २)  वै क य बलांसाठ -                                 र. .  ५.०० कोट  
    ३)  सातवा वेतन आयोग देण ेकामी -              र. . ४.०० कोट   
    ४)  इतर देय देणेकामी-                                   र. . ३७.४४ कोट   
               एकुण र कम पय-े                          र. . ६०.०० कोट  
वर ल माण ेर. . ६०.०० कोट  पी.एम.पी.एम.एल. दे यास मा यता दे यात येत आहे. तसेच 

सुधार त वेतन ेणीची म.न.पा. ह याची थकबाक  अंदाजे १७४.५० कोट  होत आहे. सदरची थकबाक  ५ 
ह तात देण े कामी पुढ ल ५ वषा या  अंदाजप ाकात र. . ३४.९० कोट  इतक  तरतूद कर यास 
मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक- ११३०८           वषय मांक- ४३   
दनांक- ०२/०२/२०२२       
सुचक- मा.भोईर सुरेश           अनुमोदक- मा.संतोष कांबळे 
संदभ- मा. भोईर सुरेश व मा.संतोष कांबळे यांचा ताव. 

महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील तावात नमुद केले या 
चालू कामाचे तरतुद  म य े तावात नमूद माणे वाढ/घट करणेस मा यता दे यात येत आहे.  
अ.

. 
कामाचे नाव लेखािशष सन २०२१-२२ 

ची मूळ तरतूद 
वाढ करावयाची 

तरतूद 
घट करावयाची 

तरतूद 
सन २०२१-
२२ चा 
सूधा रत 
अंदाज 

१ रा ीय हॉक  पधसाठ  
पॉली मैदान येथे 
थाप य वषयक 

सुधारणांची कामे करणे. 

डा वषयक 
कामे 

- १,४०,००,०००/
- 

- १,४०,००,०००/
- 

२ रा ीय हॉक  पधसाठ  
पॉली मैदान तसेच इतर 
ठकाणी आव यकते 
नुसार मंडप वषयक व 
अनुषंिगक कामे करणे. 

डा वषयक 
कामे 

- ३७,००,०००/- - ३७,००,०००/- 

३ भाग .१८ म ये 
बहुउ ेिशय पो स 
कॉ ले स बांधणे. 

 १,९३,४१,०७१/- - १,७७,००,०००/- १६,४१,०७१/- 

 एकूण  १,९३,४१,०७१/- १,७७,००,०००/- १,७७,००,०००/- १,९३,४१,०७१/- 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक- ११३०९       वषय मांक- ४४   
दनांक- ०२/०२/२०२२       वभाग – अ े य व ुत 
सुचक- मा.अिभषेक बारण े      अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .अ ेका/ व/िच.२/का व/६०/२०२२, द.०२/०२/२०२२. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपाचे अ े य कायालयांतगत चालू व पुण झाले या कांह  कामांना सन २०२१-२२ 
या अंदाजप कात  तरतूद अपुर  आहे. तथापी सदर कामांना अ य कामांवर ल खच न 

होणार  तरतूद घट क न वग करण क न सदर कामांची बील अदायगी करणे श य आहे. तर  
सन २०२१-२२ या आिथक वषात खालील माणे इतर कामातुन वाढ/घट  क न तरतूद 
वग करण करणसे मा यता दे यात येत आहे.  
अ. 

. 
कामाचे नाव . . लेखाशीष अंदाजप क 

२०२१-२२ 
उपल ध 
तरतूद 

सन २०२१-२२ कर ता 
तरतूद वग करण 
करावयाची 

सुधा रत 
तरतूद 
२०२१-२२ 

पानांक अ. 
 

वाढ घट 

१ म.न.पा. भाटनगर येथील िलंक 
रोडवर ल व ुत दा हनीचे 

नूतनीकरण करणे.(२०१८-१९) 

१९ लोकारो य ३४६ १ १८००००० १८७८००० ० ३६७८००० 

२ भाग . १९ मधील वसडम 
पाक व ए पायर इ टेट या 
मधील खेळाचे मैदानाम ये 
व ुत वषयक कामे करणे. 

१० हायमा ट 
दवे 

बस वणे 

३६४ १ २०००००० ० १८७८००० १२२००० 

 एकुण     ३८००००० १८७८००० १८७८००० ३८००००० 

१ मनपा या भाटनगर येथील 
िलंक र यावर ल व ुत 
दा हनीचे वा षक प तीने 
चालन देखभाल दु ती 
कऱणे.(सन २०१९-२०) 

१९ करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

६५४ ५ ० १८०००० ० १८०००० 

२ मनपा या भाटनगर येथील 
िलंक र यावर ल व ुत 
दा हनीचे वा षक प तीने 
चालन देखभाल दु ती 
कऱणे.(सन २०२०-२१) 

१९ करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

६५५ ३० १०००००० ३०२८००० ० ४०२८००० 

३ मनपा या भाटनगर येथील िलंक 
र यावर ल व ुत दा हनीचे 

वा षक प तीने चालन देखभाल 
दु ती कऱण.े(सन २०२०-२१) 

१९ करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

६५७ ७१ १५००००० ० १०००००० ५००००० 

४ सांगवी मशानभुमी येथील गॅस 
शवदा हनीचे सन २०१८ ते 

२०२० क रता चालन व देखभाल 
दु ती करणे. 

३२ करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

६६७ १ ० ४५५००० ० ४५५००० 

५ ह े य कायालयांतगत 
सांगवी उप वभागातील गॅस 
शवदा हनीचे तीन वषाक रता 
चालन देखभाल दु ती करणे. 

३२ करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

६६७ ८ १६००००० १०००००० ० २६००००० 
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६ सांगवी मशानभुमी येथील गॅस 

शवदा हनीचे दोन वषाक रता 
सन २०२१ ते २०२३ क रता 
चालन व देखभाल दु ती 

करणे. 

३२ करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

६६७ १४ ३०००००० ० १५००००० १५००००० 

७ अ े य कायालयांतगत न वन 
कामांसाठ  स लागार िनयु चे 

शु क अदा करणे. 

--- करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

६५७ ७० १५००००० ० १५००००० ० 

८ अ े य कायालयातील 
तारांगण मधील वातानुकूलन 
यं णा व व ुत यव थेचे 
चालन व देखभाल दु ती 

करणे. 

१० करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

६५७ ७२ १०००००० ० ६६३००० ३३७००० 

 करकोळ देखभाल दु ती 
एकूण 

    ९६००००० ४६६३००० ४६६३००० ९६००००० 

  सबब, उपरो  माण े वभागांतगत तरतूद वग करण करणसे मा यता दे यात येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------------ 
ठराव मांक- ११३१०          वषय मांक- ४५   
दनांक- ०२/०२/२०२२       
सुचक- मा.अिभषेक बारण े         अनुमोदक- मा.कांबळे अंबरनाथ 
संदभ- मा.अिभषेक बारण ेव मा.कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव. 
 ग भागातील मनपा या  सन २०२१-२२ या अंदाजप कात नाग रकां या मागणी व 
वकासा या ीने इतर वशेष योजना- लेखािशषातील कामांची तरतुद  अं यत कमी अस याने 
भागातील वशेष योजनेतील कामांची िन वदा काढलेनंतर संपणु या ीचे काम होणे श य 

होणार नाह  यामुळे तावात नमुद केले या त यामधील सन २०२१-२२ या  कामांची खच 
न होणार  तरतूद तावात नमुद माणे वाढवुन देणेस मा यता दे यात येत आहे.  

अ. 
. 

लेखािशष / 
कामाचे नाव 

वॉ
ड 

 

पा
नां
क 

अ.
 

लेखािशष अंदाजप क
य र कम 

सन २०२१-
२२ ची मुळ 
अंदाज 

(उपल ध 
तरतुद) 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 
र कम 
पये 

घट 
करावयाची 
तरतुद 
र कम 

२०२१-२२ ची 
सुधा रत 
तरतुद 

१ भाग .२३ 
मधील पा याची 

टाक  ते 
बी.आर.ट .एस 
पयत या 
र यांचे 

कॉ ट करण 
करणे (सन 
२०१९-२०) 

२३ ६० १२५ इतर वशेष 
योजना 

५००००००० ३०५००००० २४००००० ० ३२९००००० 
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२ भाग  २३ 
म ये स.नं. ९ 
येथे बहुउ ेिशय 
इमारत बांधणे. 

(ट पा २) 

२
३ 

६
० 

१३
८ 

इतर वशेष 
योजना 

१५००००००० २४००००० ० २४००००० ० 

      २०००००००० ३२९००००० २४००००० २४००००० ३२९००००० 

 
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/१४३/२०२२ 
दनांक- ०४/०२/२०२२ 
 
त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह तव. 
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( .ब ेका/५अ/का व/३१/२०२२ द.१८/०१/२०२२ वषय .०१ चे लगत) 
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