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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती सभा 
कायप का मांक- २६४ 

(सभावृ ांत) 
  

दनांक- २८/०२/२०२२               वेळ –साय ं५.०० वा. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा सोमवार, दनांक 

२८/०२/२०२२ रोजी साय.ं५.००वा. मा.अवर सिचव महारा  शासन यांचेकड ल प  .कोरोना/२०२०/ 

. .७६/न व-१४ द.३ जानेवार  २०२२ अ वय े ऑनलाईन प दतीन े ( ह डओ कॉ फर संग ारे) 

आयो जत कर यात आली आहे. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील हड ओ कॉ फर स 

म मधून मा.सभापती, थायी सिमती यांनी सभा संचिलत केली होती. सदर सभेत खालील माण े

स मा.सद य उप थत होते. 
 

१. मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडगे – सभापती 
२. मा.कदम शिशकांत गणपत 

३. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

४. मा.संतोष गणपत कांबळे 

५. मा.अिभषेक गो वंद बारण े

६. मा.फुग ेिभमाबाई पोपट  

७. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

८. मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

९. मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
१०. मा.बापु 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.उ हास जगताप- 

नगरसिचव तथा अित र  आयु (३), मा.आशादेवी दुरगुडे – सह आयु , मा. मोद भोसल-ेमु य 

लेखा र क, मा. जत  कोळंब-ेमु य लेखा व व  अिधकार , मा.लोणकर, मा.खोत, मा.चारणाठकर, 

मा.इंगळे, मा.इंदलकर-उपायु , मा.सवण,े मा.भालकर- सहशहर अिभयंता थाप य, मा.जोशी, 
मा.देशमुख, मा.थोरात, मा.बहुरे- सहा.आयु , मा.देशमुख, मा.गलबले, मा.नरोना- कायकार  

अिभयंता, राज  वाबळे-अिध ाता (वायसीएम) 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 .३७) . .१७ म य े बला हॉ पटल ते वा हेकरवाड  र या या दो ह  बाजूला फुटपात व 

सायकल ॅक वकिसत करण ेया कामाअतंगत व ुत वषयक काम ेकरण.े 

वषय .३८)सन २०२१ व सन २०२२ कर ता च-होली वडमुखवाड  मॅग झन व पं पग टेशनचे 

प र े ातील प रचालन करण.े 

वषय .३९) सन २०२१ व सन २०२२ कर ता दघी व बोपखेल प र े ातील पा या या टाक चे 

प रचालन करण.े 

वषय .४०) मनपाचे ह े ीय कायालयाचे काय े ातीलमनपाचे सव सावजिनक शौचालय व मुता-
यांची यां क प दतीन े (पा याचे उ चदाबाचे फवा-याचे सहा यान)े व मनु यबळा दारे 

दैन दन साफसफाई दवसातून २ वेळा करणेचे कामाचे द.१/०३/२०२२ ते 

द.३१/०८/२०२२ चा ६ मा हन ेमुदत वाढ बाबत. 

वषय .४१) पं.िचं.मनपा ब े य कायालय अंतगत िचंचवड उप वभाग प रसरातील मनपा 
शौचालयासाठ  वजपुरवठा वजिमटर करता म.रा. व. व.कं. िल. यांस र. .१८,१०८/- अदा 
करणेबाबत. 

वषय .४२)मनपाचे िनयो जत अशु द जलउपसा क  िनघोजे तळवडे व जलशु द करण क  
िचखली येथील क पा क रता उ चदाब वीजपुरवठा घेण ेक रता व ुत वषयक काम े

करण ेया कामा अंतगत तळवडे येथील न दजल उपसा क   क रता वीजपुरवठा करणेसाठ  

२२ के ह  भूिमगत वीजवा हनी टाकण ेव  अनुषंिगक काम ेकरण.े 
वषय .४३)मनपा ह े य कायालय नंटस ाट िनळू फुल ेरंग मं दर इमारतीमधील कॉर डोर,अंतगत 

व बाहय प रसराची  दैनं दन साफ सफाई व व छता अ याआधुिनक उपकरणे/साधन,े 

रसायन ेमनु यबळाचा व यां क प दतीचा वापर क न दैनं दन साफसफाईचे या कामाची 
मुदत वाढ बाबत. 

वषय .४४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मौजे राहटणी पंपळे सौदागर पंपळे िनलख 

मोशी पंपळे गुरव येथील  र यान/ेआर णान े बािधत े  खाजगी वाटाघाट न े

महापािलके या ता यात घेणेबाबत. 

वषय .४५) कै.आ णासाहेब मगर येथील जंबो को वड णालय येथील म.ेमेड ोज हे थकेअर 

डाय ो ट क सटर यांना कमचा-यांचे राह याचे आ ण जेवणाचे बल अदा करणेबाबत. 
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वषय .४६)महानगरपािलके या ाथिमक व मा यिमक शाळा व तसेच म.न.पा चे दोन औ ोिगक  

िश ण क  येथील इमारती व प रसराची दैनं दन साफ सफाई करण ेतसेच मुता-या व 

शौचालय यांची व छता यां क प दतीन ेकरणे बाबत. 

वषय .४७)मनपा या व वध वभागांसाठ  आवयशक छपाई सा ह य दर करार प दतीन े १वष 

कालावधीसाठ  छपाई क ण पुरवठा करण ेबाबत. 

वषय .४८) भाग .११ मधील सान े चौक ते केशवनगर पयत र याचे हॉटिम स प द तीन े

डांबर करण करण.े 

वषय .४९) भाग .२३ म य े ठक ठकाणी काँ ट र ते तयार करण.े 

वषय .५०) मनपा या आरो य वभागाकड ल जैव वैदयक य घनकच-याची व हेवाट लावणेकामी 
पवळया रंगा या बॅ स तातड न ेखरेद  करणेबाबत. 

वषय .५१) भाग .५ मधील ठक ठकाणी हॉटिम स प दतीन े र ते सुधारणा करण े व र ते 

वकसीत करण.े 

वषय .५२) भाग . ९ खराळवाड , कामगार नगर व इतर भागातील र यांची हॉटिम स प दतीन े

डांबर करण करण.े 

वषय .५३) भाग . ९ मासुळकर कॉलनी व अजमेरा कॉलनी म य ेव इतर ठकाणी र यांची 
हॉटिम स प दतीन ेडांबर करण करण.े 

वषय .५४) भाग . ९ नेह नगर व इतर भागातील र यांची हॉटिम स प दतीन े डांबर करण 

करण.े 

वषय .५५)सन २०२१-२२ क रता भाग .१६ मधील गु दारा प रसरातील र याचे हॉटिम स 

प दतीन ेडांबर करण करण.े 

वषय .५६) भाग .१७ वा हेकरवाड  मधील वा हेकरवाड  मनपा शाळा ते गावठाण पयतचा र ता 
डांबर करण करण.े 

वषय .५७) भाग .१० मधील मु य व अंतगत र यांचे हॉटिम स प दतीन ेडांबर करण करण े

(सन २०२१-२२) 

वषय .५८) JNNURM, AMRUT व Swaccha Bharat अंतगत Project Monitoring & Reform 

Implementation Support (PMRIS) चे कामकाजासाठ  मे.KPMG Advisory Services 

Pvt. Ltd. या सं थेला द.५ /०३ /२०२२ पासुन मुदतवाढ देणेबाबत. 

वषय .५९) अ े ीय कायालयांतगत व वध ठकाण या उंच पा या या टाक व न तसेच आनंद 

नगर, संभाजीनगर प रसरात पाणीपुरवठा यव थापन करण े क रता मजूर कमचार  

तसेच म.न.पा.टँकर वर वाहन चालक पुर वण.े  
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वषय .६०) सन २०२१-२२ कर ता भाग . १७ मधील व वध र ते डांबर करण करण.े 

वषय .६१) मनपाचे आरो य वभागासाठ  गोळा कर यात आलेला कचरा संकिलत कर यासाठ  १२० 

िलटर मते या कचरापे या खरेद  करणेबाबत. 

वषय .६२) मनपाचे डा वभागाचे आव यकतेनुसार व वध ओपन जीम सा ह य खरेद बाबत. 

वषय .६३) ई- िन वदा .५०/२०२१-२२ अ वय े दवाखान े / णालयांसाठ  आव यक असणारे 

अँलोपॅिथक औषधे / सा ह य खरेद  करणे बाबत. 

वषय .६४)आकुड  येथील भाग .१६ मधील आकुड  णालयाचा व तार (१०० बे स 

म ट पेशािलट  हॉ पटलचे बांधकाम) या कामास सुधार त तां ीक मा यता 
िमळणेबाबत.- मा.कांबळे अंबरनाथ व मा. भोईर सुरेश यांचा ताव. 

वषय .६५)वाढ व खचास मा यता देणेबाबत.- मा.कांबळे अंबरनाथ व मा. भोईर सुरेश यांचा ताव. 

वषय .६६)वाय.सी.एम .हाँ पीटल येथे पद यु र पदवी अ यास मासाठ  आव यक काम े करणे 
नवजात अभक वभागाचे नुतनीकरण करण.े होणा-या सुधा रत वाढ व खचास मा यता 
िमळणेबाबत.- मा.कांबळे अंबरनाथ व मा. भोईर सुरेश यांचा ताव. 

वषय .६७) मे.एस.ट .मोटस यांचेकडून वाहन ेखरेद बाबत.- मा. भोईर सुरेश व मा.कांबळे अंबरनाथ 

यांचा ताव. 

वषय .६८)बोपखेल येथील दघी करसंकलन कायालयाकर ता रखवालदार मदतिनस नेमणुक बाबत. 

- मा.कांबळे अंबरनाथ व मा. भोईर सुरेश यांचा ताव. 

वषय .६९)महापौर चषक रा य तर य शर र सौ व पधा २०२१-२२ आयो जत करणेस व याकामी 
येणा-या खचाबाबत.- मा.कांबळे अंबरनाथ व मा. भोईर सुरेश यांचा ताव. 

वषय .७०) थायी सिमती ठराव .११३०७, द.०२/०२/२०२२ म य े दु तीबाबत.- मा.कांबळे 

अंबरनाथ व मा. भोईर सुरेश यांचा ताव. 

वषय .७१) मा हती व जनसंपक वभागाक रता मानधनावर प का रतेचे व ाथ  घेणेकामी होणा-या 
खचास मा यता देणेबाबत.- मा.कांबळे अंबरनाथ व मा. भोईर सुरेश यांचा ताव. 

वषय .७२)महापौर चषक ज हा तर य कब ड  पधा २०२१-२२ आयो जत करणेस व याकामी 
येणा-या खचाबाबत.- मा.कांबळे अंबरनाथ व मा. भोईर सुरेश यांचा ताव. 

वषय .७३) भारतीय अमृत महो सवी वषािनिम  आयो जत काय मा या जनजागृती क रता 
लाव यात आले या ले स व होड सचे खचास मा यता िमळणेबाबत.- मा.कांबळे 

अंबरनाथ व मा. भोईर सुरेश यांचा ताव. 
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वषय .७४) ११ वी हॉक  इं डया रा ीय चॅ पयनिशप पधा २०२१ क रता हॉक  से फ  टँड  व 

ले स ंट ंगकामी झाले या खचास मा यता िमळणेबाबत.- मा. भोईर सुरेश व 
मा.कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव. 

वषय .७५) महा वतरण उपक ासाठ  जागा उपल ध क न िमळण े बाबत.- मा. भोईर सुरेश व 

मा.कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव. 

वषय .७६) कै. संजय काळे डांगणाबाबत.- मा.कांबळे अंबरनाथ व मा. भोईर सुरेश यांचा ताव. 

वषय .७७) कोरोना काळाम य े णालयांम य े लावणेत आले या मा हती फलकाचे बल अदा 
करणेबाबत.- मा. भोईर सुरेश व मा.कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव. 

वषय .७८) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ंथालय (संत तुकाराम नगर पंपर ) हे चाल व यास देण े

बाबत.- मा.सुजाता पालांडे व मा.कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव. 

वषय .७९) पंतर धान आवास योजनेस मुदतवाढ देण े बाबत.- मा. भोईर सुरेश व मा.कांबळे 

अंबरनाथ यांचा ताव. 

वषय .८०) पीएमपीएमएल कर ता िनधी वतरण करणेबाबत.- मा. भोईर सुरेश व मा.सुजाता पालांडे 

यांचा ताव. 

वषय .८१) ऑटो टर को वड १९ णालयातील वै क य अिधकार  / कमचार  यांचे अिध हण 

कालावधीतील िनवास थानाचे बलाबाबत.-  मा. भोईर सुरेश व मा.सुजाता पालांडे यांचा 
ताव. 

वषय .८२) थाप य फ े ीय भाग .१२ मधील वकास कामांसाठ  सन २०२२-२३ या मुळ 

अंदाजप कातील कामा या तरतुद म य ेवाढ/ घट करणेबाबत. - मा.भालेकर वण व 

मा.पौ णमा सोनवण ेयांचा ताव. 

वषय .८३)नागर  सु वधा क चालक िनयु  बाबत.- मा.सुजाता पालांडे व मा.भोईर सुरेश यांचा 
ताव. 

वषय .८४) मनपा या सांगवी गावठाण, सांगवी पी युड , सांगवी स. नं. ८४, पपळे गुरव व दापोड  

येथील शु  पाणीपुरवठा करणा-या पंप हाऊसचे चालन करण.े- मा.सुजाता पालांडे व 

मा.भालेकर वण यांचा ताव. 

वषय .८५) मनपा या थेरगाव गावठाण, थेरगाव स. नं. ९, थेरगाव ल मणनगर, काळाखडक वाकड, 

काळाखडक बु टर व पुनावळे येथील पंप हाऊसचे चालन करण.े- मा.सुजाता पालांडे व 

मा.भालेकर वण यांचा ताव. 

वषय .८६) मनपा या रहाटणी, स.नं.९६, लांडेवाड , दघी, च-होली व बोपखेल येथील पंप हाऊसचे 

चालन करण.े- मा.सुजाता पालांडे व मा.भालेकर वण यांचा ताव. 
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वषय .८७) मनपा या कृ णानगर, स.न.ं२२, पाट लनगर, जाधववाड , से १० व गवळ माथा येथील 

शु  पाणीपुरवठा करणा-या पंप हाऊसचे चालन करण.े- मा.सुजाता पालांडे व मा.भालेकर 

वण यांचा ताव. 

वषय .८८) भाग .२८ पंपळे सौदागर मधील आर ण .३६७अ. खेळाचे मैदानाबाबत.- 

मा.श ु न काटे व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव. 

वषय .८९) मा. थायी सिमती िनयिमत सा ा हक सभाबाबत.- मा.कांबळे अंबरनाथ व मा. भोईर 

सुरेश यांचा ताव. 

----------------- 
अ) थायी सिमती सभा कायप का .२६१ चा सभावृतात कायम करणेत आलेचे मा.सभापती 

यानी कट केल.े 

ब) थायी सिमती सभा कायप का .२६२ चा सभावृतात कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यानी       
कट केल.े 

----------------- 
 
ठराव मांक- ११४३१                     वषय मांक- ०१ 

दनांक २८/०२/२०२२      वभाग- वाय.सी.एम.एच 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . ण/०८/का व/१००/२०२२, द.०९/०२/२०२२.   

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

महारा  शासन िनणय  . एमईड  १०२१/ . .२८१/२१/िश ण-२, वै क य िश ण व 

औषध य े वभाग, दनांक ०६ ऑ टोबर, २०२१ अ वय ेरा यातील शासक य व महापािलका वै क य 

महा व ालयातील पद यु र अ यास माचे व ाथ  (िनवासी डॉ टस) तसेच शासन िनणय अ वय े

शास कय महापािलका वै कय महा व ालय ेआ ण शास कय आयुवद महा व ालयातील स ा कायरत 

पद यु र अ यास मा या व ा यानाच (किन  िनवासी १/२/३ व व र  िनवासी- १/२/३) अनुदेय 

राह ल. यानी को वड-१९ या आजारा या साठ या कालावधीम य े णसेवेक रता दले या अमू य 

योगदाना यथ यांना ऋणिनदश हणून येक  र. .१,२१,०००/- (अ र  र. .एक लाख एकवीस 

हजार फ ) इतक  र कम अदा कर यास मा यता दे यात आलेली आहे. तसेच सदर र कम ह  दोन 

समान ह याम य े(ऑ टोबर-२०२१ व माच-२०२२) म य ेदेय राह ल. अस ेनमुद केल ेआहे. यानुसार 

पद यु र सं था, वाय. सी. एम. णालयातील पी. जी. व ाथ  यांना सदर शासन िनणयानूसार सदर 

को वड-१९ भ ा अदा करणे आव यक आहे.वाय. सी. एम. णालयातील या पी. जी. व ाथ ना सदर 

भ ा अदा करावयाचा आहे. यांची याद  प  अ म य ेनमुद केले माण ेएकुण ५९ व ा याना येक  

र कम पये १,२१,०००/- माण ेएकुण र कम पये ७१,३९,०००/- इतका खच होण ेअपे त आहे. 

तसेच सदर र कम ह  दोन समान ह याम य े (ऑ टोबर-२०२१ व माच-२०२२) म य े देय राह ल. 

सदर होणारा खच “ वै क य पद यु र सं था, वायसीएमएच, पीसीएमसी मधील पद यु र िनवासी 
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व ाथ  व ावेतन” या लेखाशीषकामधून खच कर यात येईल.को वड-१९ या आजारा या साठ या 
कालावधीम य े णसेवेक रता दले या अमू य योगदाना यथ यांना ऋणिनदश हणून एकुण 

५९ पी.जी. व ाथाना येक  र. .१,२१,०००/- माण े इतक  र कम अदा  करणेकामी येणा-या 
र. .७१,३९,०००/- (अ र  र. .ए काह र लाख  एकोणचाळ स हजार फ ) य  खचास काय र 

मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११४३२                     वषय मांक- ०२ 

दनांक २८/०२/२०२२      वभाग- म यवत  भांडार 

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

संदभ- मा.उप.आयु  भांडार यांचे प  मभा/ं११/का व/२३/२०२२, द.१४/०२/२०२२. 

      मा.उप.आयु  यांनी िशफारस केल े माणे 
 मनपाचे व ुत वभागासाठ  आव यक Astro Electronic Timerसा ह य खरेद बाबत ई 

िन वदा .५८/२०२१-२२ अ वय े ा  लघु म िन वदाका मे. धुपर दस े डंग ो.िल यांचे बाब .1 

सा ह याचे लघु म दर एकुण र. .१३,३६,५००/- (अ र  र. . तेरा लाख छ ीस हजार पाचश ेफ )  हे 

अंदाजप क य दर र. .१३,४७,५००/- पे ा ०.८२%ने कमी अस यान े सदर दर वकृत क न या 
पुरवठाधारकांकडून सदर कामाचा करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेनुसार केले या 
कायवाह चा वषय महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम ७३(ड) नुसार  अवलोकन 

करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-  ११४३३              वषय मांक- ०३ 

दनांक २८/०२/२०२२      वभाग-ग े य आरो य  

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  .ग ेका/आ/४/का व/९१/२०२२, द.१५/०२/२०२२. 

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

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ग े ीयकायालय, आरो य वभागातंगत सावजिनक 

शौचालय व मुता-यांची यांिञक  प तीने (पा याचे उ चदाब फवा-याचे सहा यान)े व मनु यबळा ारे 

दैनं दन साफसफाई व देखभाल दु ती करणे या कामासाठ  िन वदा नोट स .२/२०१८-२०१९ 

र. .७५,३५,५०८/-(अ र  र.  पं याह र लाख प तीस हजार पाचश ेआठ फ ) ची िस द करणेत 

आली होती, या माण े ित २०० िस स साफसफाई करण ेकर ता १ टाटा ए.सी.ई. कंवा समक  चार 

चाक  वाहन व ित वाहनावर १ वाहन चालक व २ कामगार पुरवून साफसफाई करणेकर ता आदेश .-

ग ेका/आ/४/का व/७८/२०१९ द.२९/०१/२०१९ अ वय ेमे.शुभम उ ोग, पंपर  यांना द.११/०१/१९ ते 
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१०/०१/२०२१ अखेर आदेश दे यात आलेला होता. सदर कामाची मुदत द.१०/०१/२०२१ रोजी संपु ात 

आली अस यान,े प हली मुदतवाढ आदेश . ग ेका/आ/४/का व/१६६/२०२१ द.२६/०२/२०२१ अ वय े

द.११/०१/२०२१ ते १०/०४/२०२१ अखेर व दुसर  मुदतवाढ मुदतवाढ आदेश . ग ेका/आ/४/ 

का व/५५१/२०२१ द.२०/०८/२०२१ अ वय े  द.११/०४/२०२१ ते १०/१०/२०२१ व ितसर  मुदतवाढ 

आदेश .ग ेका/आ/४/का व/६७/२०२२ द. ०२/०२/२०२२ अ वय े द.११/१०/२०२१ ते १०/०२/२०२२ 

अखेर (४ म हन)े पयत मुदतवाढ देणेत आली होती. सदर कामाची मुदत द. १०/०२/२०२२ रोजी 
संपु ात येत आहे.सदर कामाची न वन िन वदा िस द ची कायवाह  ग े ीय कायालया माफत चालु 
आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे व छ भारत अिभयानाचे कामकाज चाल ुअस यान े

सदरचे कामकाजाची आव यकता आहे. सदर िन वदेस दनांक -११/०२/२०२२ ते १०/०५/२०२२ 

अखेर(३ म हन)े अथवा न वन िन वदा कायवाह  पूण होऊन आदेश देई पयत, या दो ह  ंपैक  जे थम 

होईल तो पयत मे.शुभम उ ोग, पंपर  या सं थेस मुदतवाढ देणेस व याकर ता होणारा पूणाक ंत 

अंदाजीत खच र. . ६,५०,०००/-(अ र  र. .सहा लाख प नास हजार फ ) यास मा यता देणेत येत 

आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४३४                      वषय मांक- ०४ 

दनांक २८/०२/२०२२      वभाग-ह े ीय थाप य  

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प   ह ेका/ था/९४६/२०२२, द.१६/०२/२०२२. 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण े

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ‘ह’ े ीय कायालय, थाप य वभागांतगत भाग .३२ 

नवी सांगवी मधील प रसरातील व वध र ते अ याधुिनक प दतीने वकसीत करणे हे काम करणेत 

येत आहे. सदर कामाचा आदेश द. ०५/०३/२०२० रोजी झाला असून स थतीत काम चाल ू

आहे.  सदर काम े करणेसाठ  आराखडा तयार करणे,तसेच यानुसार संक प िच , पुवगणनप क, 

िन वदा तसेच इतर अनुषांिगक काम ेकरणेकर ता िन वदा पुव व िन वदा प ात कामासाठ  क प 

यव थापन स लागार हणून  मे. इ फिनट  क सलट ंग इं जिनयरस यांची नेमणूक करणेत आली 
होती. सदर क प यव थापन स लागार यांनी िन वदा पूव काम े केली आहेत. परंतू क प 

यव थापन स लागार मे. इ फिनट  क सलट ंग इं जिनयरस  यांनी को हड – १९ मुळे कामास 

उिशर झा यामुळे सदर कामाचे िन वदा प ात काम े करणेसाठ  नकार दला आहे. यामुळे सदर 

कामाचे िन वदा प ात काम कर यासाठ  न वन क प यव थापन स लागार यांची नेमणूक करण े

आव यक आहे. तर  सदर िन वदा प ात काम कर यासाठ  न वन क प यव थापन स लागार 

यांची नेमणूक करणेकर ता द.१/१०/२०२१ रोजी  कोटेशन नोट स िस द करणेत असून यांची 
तुलना मक त या माण े मे. अॅ युट इ ा चर ा.िल. यांनी १.२३%इतका लघु म दर ा  

झालेला आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ं .CE/ Engg/TS/4/257व द.3/11/2020अ वये 
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केले या Empanelment म य ेमे. अॅ युट इ ा चर ा. िल.  यांचा समावेश आहे. तसेच मा. 
आयु  यांनी सदर नेमणूक बाबत द. ०८/०२/२०२२ या तावा ारे मंजूर  दे यात आलेली आहे. 

उपरो  बाबीचा वचार करता सदर नमुद कामांसाठ  म.े अॅ युट इ ा चर ा. िल. याची क प 

यव थापन स लागार हणून नेमणूक करणेचा ताव व यासाठ  यांना िन वदा प चात 

कामासाठ  (post tender activity) क प खचा या १.२३%फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४३५                       वषय मांक- ०५ 

दनांक २८/०२/२०२२       वभाग- थाप य उ ान  

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

संदभ- मा.अित.आयु  (१) यांचे प   था/िन/उ ान/९४/२०२२, द.१६/०२/२०२२. 

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

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .95/1/2021-22 अ वय े भाग .१२, तळवडे 

आ. .१/५२ व १/५३ येथे िसमािभंत बांधण े व उ ान वषयक काम े करणे कामी 
MS.R.M.ENTERPRISES िन.र. .99,99,983/- (अ र  र कम पय ेन या नव लाख न या नव हजार 

नऊश ेञयाऐंशी  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .99,83,433/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .99,83,433/- पे ा 
33.37% कमी हणजेच र. .66,51,961 /- +रॉय ट  चाजस र.  54,283/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. . 16,550/- = एकुण र. .67,22,794/- 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 देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४३६                       वषय मांक- ०६ 

दनांक २८/०२/२०२२       वभाग- थाप य अ मु य  

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

संदभ- मा.अित.आयु  (१) यांचे प  . था/िन/अ-मु य/५७/२०२२, द.१५/०२/२०२२. 

     मा.अित आयु  (१) यांनी िशफारस केल े माण े

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .57/6/2021-22 अ वय े भाग .१५ म य े

से. .२७,२७ अ व इतर प रसरात फुटपाथ वषयक  काम े करण.े(सन २०२१-२२) कामी 
M/sRAJNANDA  ENTERPRISES िन.र. .64,99,964/- (अ र  र कम पये चौस  लाख 
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न या नव  हजार नऊश े चौस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .64,80,358/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर  काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .64,80,358/- पे ा 32.96% कमी हणजेच र. .43,44,432/- +रॉय ट  चाजस र. .41,640/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .19,606/- = एकुण र. .44,05,678 /- 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 देणेत येत 

आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४३७                       वषय मांक- ०७ 

दनांक २८/०२/२०२२       वभाग- थाप य इ मु य  

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

संदभ- मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/इ-मु य/का व/६५/२०२२, द.१४/०२/२०२२. 

       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण े

मनपा या थाप य वभाग इ मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (१ ते ०८) 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. 
----------- 

 
ठराव मांक-११४३८                       वषय मांक- ०८ 

दनांक २८/०२/२०२२       वभाग- थाप य ड/ग मु य  

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

संदभ- मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/ड-मु य/का व/१०६/२०२२, द.१६/०२/२०२२. 

      मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण े

 मनपा या थाप य वभाग ड/ग मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (1 ते 21 ) 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-११४३९                       वषय मांक- ०९ 

दनांक २८/०२/२०२२       वभाग- थाप य क मु य  

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

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचे प .  था/क-मु य/५५/२०२२, द.१५/०२/२०२२. 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माणे 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .39/5/2021-22 अ वय े भाग . २ िचखली 
मधील जाधववाड  बो-हाडेवाड , बनकरव ती व आ हाटव ती प रसरात मनपाचे डा वषयक व 

मनपाचे व वध काय मासाठ  मंडप यव था करण े कामी M/s. SAIPRABHA CONSTRUCTION 

िन.र. .30,98,374/- (अ र  र कम पये तीस लाख अ या नव हजार तीनश ेचौ-याह र फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .30,98,374/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .30,98,374/- पे ा39%कमी हणजेच र. .18,90,008/- 

+रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. . 0/- = एकुण र. .18,90,008/- पयत काम क न 

घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस 

तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 

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

अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११४४०                     वषय मांक- १० 

दनांक २८/०२/२०२२      वभाग- वायसीएमएच 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प .  वायसीएमएच/०७/का व/५५/२०२२, द.१५/०२/२०२२. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

 मनपाचे  पद यु र सं था य.च. मृती णालयाकर ता अ थायी व पातील व र  िनवासी, 
किन  िनवासी, र  पदांकर ता  द. २७/१२/२०२१ ते  द.०२/०२/२०२२ कालावधीत Walk In 

Interview कर ता उप थीत उमेदवारांमधुन  व र  िनवासी- ११  व किन  िनवासी-१४ अस े एकूण-

२५   उमेदवारांची िनवड करणेस िशफारस केलेली आहे. यानुसार  सोबतचे प  अ म य े नमुद 

केले या  व र  िनवासी-११  व किन  िनवासी-१४  या उमेदवारांची दरमहा एक त मानधनावर 

ता पुर या व पात आदेशाचे तारखेपासून िनयु  करणेस व याकामी य  येणा-या य  

मानधन खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक-११४४१                      वषय मांक- ११ 

दनांक २८/०२/२०२२      वभाग- थाप य उ ान 

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

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/उ ान/९५/२०२२, द.१७/०२/२०२२. 

      मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .70/34/2021-22 अ वय े भाग .32 मधील 

उ ानाम य े युरल बस वण े व इतर थाप य वषयक काम े करण.े कामी MS.RAHUL 

CONSTRUCTION   िन.र. .29,95,753/- (अ र  र कम पये ऐकोणतीस लाख पं या नव हजार 

सातश े ञेप न पये  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. . 29,79,203/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,79,203/- पे ा 
29.99% कमी हणजेच र. .20,85,740/- +रॉय ट  चाजस र. .55,063/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .16,550/- = एकुण र. .21,57,353/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 

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

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

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

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

 
ठराव मांक-११४४२                      वषय मांक- १२ 

दनांक २८/०२/२०२२      वभाग-उ ान/वृ संवधन  

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

संदभ- मा.उप.आयु  यांचे प  .उ ान/४/का व/२१५/२०२२, द.१७/०२/२०२२. 

       मा.उप.आयु  यांनी िशफारस केल े माणे. 
 मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .११/२०२१-२२ बाब .१ मधील मनपाचे 

अ व ब े य कायालयातील व वध र ते म य दुभाजक नुतणीकरण करणे कामाबाबत मे.तावरे 

कं शन कंपनी (िन वदा र कम पय े४८,७१,०४५/- अ र  र. .आठठेचाळ स  लाख ए काह र 

हजार पंचेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  चाजस  वगळळुन र. .४५,८२,७२५/- वर दर माग वणेत आल े

होते. यानुसार सदर काम उपरो  िन वदाकाराकडुन र. . ४५,८२,७२५/- पे ा-२८.०८ ट के ने कमी 
र. .३२,९५,८९६/- + रॉय ट  चाजस र. .२,८८,३२०/- अस ेएकुण ३५,८४,२१६/- पयत काम क न 

घेणेस व  वीकृत क न िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन राहुन करारनामा क न काम क न 

घेणेस व येणारे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक-११४४३                      वषय मांक- १३ 

दनांक २८/०२/२०२२      वभाग- उ ान/वृ संवधन  

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

संदभ- मा.उप.आयु  यांचे प  .उ ान/४/का व/२१६/२०२२, द.१७/०२/२०२२. 

      मा.उप.आयु  यांनी िशफारस केल े माणे. 
 मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .११/२०२१-२२ बाब .२ मधील मनपाचे 

क व ह े य कायालयातील व वध र ते म य दुभाजक नुतणीकरण करणे कामाबाबत मे.तावरे 

फॅिसिलट  मॅनेजमट स हसेस  ा.िल. (िन वदा र. .४९,२१,०४५/-(अ र  र. .एकोनप नास लाख 

एकवीस हजार पंचेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  चाजस वगळुन र. .४६,३२,७२५/- वर दर माग वणेत 

आल ेहोते. यानुसार सदर काम उपरो  िन वदाकाराकडुन र. .४६,३२,७२५/- पे ा -२४.०३ ट के ने 
कमी र. .३५,१९,४८१/- + रॉय ट  चाजस र. .२,८८,३२०/- अस ेएकुण ३८,०७,८०१/- पयत काम क न 

घेणेस व  वीकृत क न िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन राहुन करारनामा क न काम क न 

घेणेस व येणारे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४४४                       वषय मांक- १४ 

दनांक २८/०२/२०२२       वभाग- उ ान/वृ संवधन  

सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई           अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे  
संदभ- मा.उप.आयु  यांचे प  .उ ान/४/का व/२१८/२०२२, द.१७/०२/२०२२. 

       मा.उप.आयु  यांनी िशफारस केल े माणे. 
 मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .११/२०२१-२२ बाब .३ मधील मनपाचे 

ई व फ  े य कायालयातील व वध र ते म य दुभाजक नुतणीकरण करणे कामाबाबत मे.तावरे 

फॅिसिलट  मॅनेजमट स हसेस  ा.िल. (िन वदा र. .४९,२१,०४५/- (अ र  र. .एकोनप नास लाख 

एकवीस हजार पंचेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  चाजस वगळळुन र. .४६,३२,७२५/- वर दर 

माग वणेत आल े होते. यानुसार सदर काम उपरो  िन वदाकाराकडुन र. .४६,३२,७२५/- पे ा -

२५.२९ ट के ने कमी र. .३४,६१,१०९/- + रॉय ट  चाजस र. .२,८८,३२०/-अस ेएकुण ३७,४९,४२९/- 

पयत काम क न घेणेस व  वीकृत क न िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन राहुन करारनामा 
क न काम क न घेणेस व येणारे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक-११४४५                       वषय मांक- १५ 

दनांक २८/०२/२०२२       वभाग- फ थाप य मु य  

सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई           अनुमोदक-मा.सुजाता पालांडे 

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/फ-मु य/८८/२०२२, द.१७/०२/२०२२. 

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .81/02/2021-2022 अ वय े भाग .११ मधील 

सुदशननगर, कोयनानगर व इतर प रसरातील र यांचे हॉटिम स प दतीन ेडांबर करण करण.े कामी 
मे.तेजस भाकर उकल ेिन.र. .29,95,259/- (अ र  र कम पये एकोणतीस लाख पं या नव हजार 

दोनश े एकोणसाठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,21,159/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,21,159/- पे ा 
34.50%कमी हणजेच र. .19,13,359 /- +रॉय ट  चाजस र. .8,739/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .74,100/- = एकुण र. .19,96,198 /- 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 देणेत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४४६                       वषय मांक- १६ 

दनांक २८/०२/२०२२       वभाग-फ े य कायालय 

सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई           अनुमोदक-मा.सुजाता पालांडे 

संदभ- मा. े य अिधकार  यांचे प . .फ ेका/िन-४/का व/५१/२०२२, द.१८/०२/२०२२. 

       मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केल े माण.े 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “फ” े य कायालयाकड ल थाप य वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  ‘ अ ’ मधील (1 ते 4) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माण े लघु म 

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक-११४४७                       वषय मांक- १७ 

दनांक २८/०२/२०२२       वभाग-ब े य कायालय 

सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई           अनुमोदक-मा.सुजाता पालांडे 

संदभ- मा.कायकार  अिभयंता वदयुत यांचे प . .ब /ेलेखा/५/का व/६८/२०२२, द.१७/०२/२०२२. 

       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

 मनपा या वदयुत वभाग ब े य कायालयाकड ल तावा सोबत या प  अ ( १ ते २ ) 

मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण ेअट स अिधन राहून संबिधत ठेकेदाराबरोबर 

कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश िनगत केल ेअस यान े याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक- ११४४८                      वषय मांक- १८ 

दनांक २८/०२/२०२२       वभाग-ब े य कायालय 

सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई           अनुमोदक-मा.सुजाता पालांडे 

संदभ- मा. े य अिधकार  यांचे प . .ब ेका/ व/िच/१६/२०२२, द.१७/०२/२०२२. 

       मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केल े माण.े 

 पं.िचं.मनपा ब े ीय कायालय अंतगत  िचंचवड उप वभाग पर सरातील टलाईटसाठ  

वजपुरवठा िमळ याक रता म.रा. व. व.कं.िल.यांस मागणी केली होते. या माण े

म.रा. व. व.कं.िल.न े फम कोटेशन . १) 37331810 द.10/02/2022  २)37332405 

द.10/02/2022   ३)37333278 द.10/02/2022   ४)37332858 द.10/02/2022  ५)37331280 

द.10/02/2022  ६)37282433 द.10/02/2022 अ वय े एकुण र कम .१,२२,४६३/-  भरणा 
करणेचे  कळ वल ेआहे. टलाईटसाठ  वीजपुरवठा घेणेसाठ  वीजमीटरक रता फम कोटेशन  नुसार 

र. .१,२२,४६३/- (अ र  र. .एक लाख बावीस हजार चारश े ेस  पये फ .) म.रा. व. व.कं.स अदा 
करण े म ा  आहे. तर  र. .१,२२,४६३/- खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक-११४४९                       वषय मांक- १९ 

दनांक २८/०२/२०२२       वभाग-वृ संवधन  

सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई           अनुमोदक-मा.सुजाता पालांडे 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प . .वृ /०४/का व/६८०/२०२१, द.१७/१२/२०२१. 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण े

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या महारा  (नागर  े े) झाडांचे जतन अिधिनयम १९७५ 

करण ६ कलम १६ अ वय ेमा.वृ ािधकरण सिमती सभा ठराव .२९ द.७/१२/२०२१ चे  सन २०२१-
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२२ चे सुधार त व सन २०२२-२३ चे मुळ अंदाजप कास महापािलका सभेची मा यता घेण ेआव यक 

आहे. सबब मा.वृ ािधकरणान ेतयार केलेल ेव मंजुर केलेल ेअंदाजप क असुन २०२१-२२ चे सुधार त 

र.  ३०,००,३५,९७५/-व सन २०२२-२३ चे मुळ अंदाजप क र. .४१,३०,७०,०००/- इतकेआहे.सदर 

अंदाजप कास मा यता देणेबाबत मा.महापािलका सभकेडे िशफार श करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४५०                       वषय मांक- २० 

दनांक २८/०२/२०२२       वभाग-उ ान/वृ संवधन 

सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई           अनुमोदक-मा.सुजाता पालांडे 

संदभ- मा.उप.आयु  यांचे प . .उ ान/०४/का व/२१७/२०२२, द.१७/०२/२०२२. 

       मा.उप.आयु  यांनी िशफारस केल े माणे 
 मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .११/२०२१-२२ बाब .४ मधील मनपाचे 

ड व ग  े य कायालयातील व वध र ते म य दुभाजक नुतणीकरण करणे कामाबाबत L2 

िन वदाधारक मे.जी.बी.ए टर ायजेस यांना L1 या दरान े(िन वदा र कम पये ४९,२१,०४५/-(अ र  

र. .एकोनप नास लाख एकवीस हजार पंचेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  चाजस  वगळळुन 

र. .४६,८२,७२५/- वर दर माग वणेत आल े होते. यानुसार सदर काम उपरो  िन वदाकाराकडुन 

र. .४६,८२,७२५/- पे ा -२४.०३ ट के ने कमी र. .३५,५७,४६६/- + रॉय ट  चाजस र. .२,८८,३२०/- 

अस ेएकुण ३८,४५,७८६/- पयत काम क न घेणेस व  वीकृत क न िन वदेतील िनयम अट /शत स 

अिधन राहुन करारनामा क न काम क न घेणेस व येणारे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११४५१                      वषय मांक- २१ 

दनांक २८/०२/२०२२       वभाग-पाणीपुरवठा  
सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई           अनुमोदक-मा.सुजाता पालांडे 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प . .भा.आ./पापु क प/२/१३१/२०२२, द.२१/०२/२०२२. 

       मा.महापािलका.आयु  यांनी िशफारस केल े माण े

 महारा  शासन,जलसंपदा वभाग, शु प क . ब.िस.ंआ./२०१८/ (३९१/१८)/ िस.ं य.(धो-
२) द.२८/०१/२०२१ नुसार िसंचन पुन थापना खचासाठ  पुढ ल नमूद माण ेशु प क काढ यात आले 
आहे. " पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा एकुण प रग णत िसंचन पुन थापने या खचा पैक  भामा 
आसखेड क प तांसाठ चा पुनवसन खच वजा जाता उव रत र कम िसंचन पुन थापनेचा खच 

हणुन पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडून घे यात यावी. महानगरपािलकेस उ  र कम एक 
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र कमी भरण े बंधनकारक कर याऐवजी ती सन २०२०-२१ पासुन ५ वषात ट याट यान ेसमान 

वा षक ह यात वीकारावी." असा िनणय शासनामाफत िस  करणेत आला आहे.भामा आसखेड 

एकूण बगर िसंचन पुन थापना खच र. .२०८.६५ कोट  मधून महानगरपािलकेमाफत अदा करणेत 

आलेला एकूण पुनवसन खच र. .३०.८७ कोट  वजा जाता उव रत र. .१७७.७८ कोट  र कम सन 

२०२०-२१ पासून पुढे समान ५ ह यात र. .३५,५५,६०,०००/- इतक  र कम अदा करण े आव यक 

आहे. यास अनुस न पाणीपुरवठा वभाग ( क प) यांचेकड ल प  जा. ./भाआ/पाप ु क प/अ-

२/७४/२०२१ द.३०/०३/२०२१ नुसार कायकार  अिभयंता, चासकमान पाटबंधारे वभाग, पुण-े१ यांना 
पंपर  िचंचवड शहराक रता भामा आसखेड धरणातून ६०.७९ द.ल.घ.मी. मंजूर बगरिसंचन पाणी 
आर णापोट  िसंचन पुन थापना खचा या प ह या ह याची र कम अदा करणेतआलेली आहे. 

सदरची र कम पाच समान ह यात पाटबंधारे वभागास अदा करण े आव यक आहे. स थतीत 

२०२१-२२ साठ  िसंचन पुन थापना खचाचा दुसरा ह ा र. .३५,५५,६०,०००/- (अ र  र. .प तीस 

कोट  पंचाव न लाख साठ हजार फ ) इतक  र कम अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४५२                       वषय मांक- २२ 

दनांक २८/०२/२०२२       वभाग-नगरसिचव 

सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई           अनुमोदक-मा.सुजाता पालांडे 

संदभ- मा.नगरसिचव यांचे.प . .नस/०१/का व/७३/२०२२, द.१८/०२/२०२२. 

       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 स मा यता देणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४५३                          वषय मांक- २३ 

दनांक २८/०२/२०२२          वभाग-फ े ीय  

सुचक- मा.बाप ूउफ श ु न काटे         अनुमोदक- मा.कदम शिशकांत 

संदभ- मा.कायकार  अिभयंता यांचे प . .फ ेका/ व/जा/४२/२०२२, द.२१/०२/२०२२. 

       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण े

 टाळगाव िचखली येथे महानगरपािलकेमाफत संतपीठ या नावान े पाच इमारती असले या 
शै णक संकुलाची उभारणी गतीपथावर आहे. सदर ठकाणी वीज पुरव याकर ता म.रा. व. व.कं.िल. 

यांनी उ चदाब वीजजोडास मंजूर  दली आहे. सदर उ चदाब वीजजोड मंजूर  आदेशानुसार 
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म.रा. व. व.कं.िल. यांस र. .14,76,150/- (अ र  र.  चौदा लाख शहा र हजार एकश ेप नास फ ) 

अदा करण ेमा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११४५४                         वषय मांक- २४ 

दनांक २८/०२/२०२२          वभाग-जलिन:सारण 

सुचक- मा.बाप ूउफ श ु न काटे         अनुमोदक- मा.कदम शिशकांत 

संदभ- मा.अित.आयु  (२) यांचे प . .जिन/२/का व/११८/२०२२, द.२१/०२/२०२२. 

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

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/29/2021-22 अ वय ेइ ेञीय कायालया 
अंतगत भाग .3 मोशी च-होली मधील ना यामधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदार  

प तीन े देखभाल व दु ती करण.े कामी मे.छोटेलाल चोहान िन.र. .59,99,400/- (अ र  र कम 

पये एकोणसाठ लाख न या नव हजार चारश े फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .59,99,400/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .59,99,400/- पे ा 32.32% कमी हणजेच र. .40,60,394/- +रॉय ट  चाजस 

र. .54,800/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .41,15,194/- पयत काम क न घेणेस 

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

िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 

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

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

मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४५५                          वषय मांक- २५ 

दनांक २८/०२/२०२२          वभाग- जलिन:सारण 

सुचक- मा.बाप ूउफ श ु न काटे         अनुमोदक- मा.कदम शिशकांत 

संदभ- मा.अित.आयु  (२) यांचे प . .जिन/२/का व/११९/२०२२, द.२१/०२/२०२२. 

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

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/28/2021-22 अ वय ेइ ेञीय कायालया 
अंतगत भाग .7 भोसर  गावठाण मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदार  प तीन ेदेखभाल व 

दु ती करण.े कामी मे.छोटेलाल चोहान िन.र. .59,99,380/- (अ र  र कम पये एकोणसाठ लाख 

न या नव हजार तीनश ेएंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,99,380/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,99,380/- 
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पे ा 32.32% कमी हणजेच र. .40,60,380 /- +रॉय ट  चाजस र. .64,835/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. . 0/- = एकुण र. .41,25,215/- 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 देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४५६                          वषय मांक- २६ 

दनांक २८/०२/२०२२          वभाग-जलिन:सारण 

सुचक- मा.बाप ूउफ श ु न काटे         अनुमोदक- मा.कदम शिशकांत 

संदभ- मा.सहा.शहर अिभयंता यांचे प . .जिन/२/का व/१२१/२०२२, द.२१/०२/२०२२. 

       मा.सहा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण े

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/1/2021-22 अ वय े "अ" ेञीय 

कायालयाअंतगत भाग .15 मधील जलिन:सारण निलका सुधारणा वषयक काम ेकरण ेव चबसची 
देखभाल दु ती करण.े कामी मे एच सी कटार या िन.र. 29,99,924/- (अ र  र कम पये 
एकोणतीस लाख न या नव हजार नऊशे चोवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .29,99,924/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .29,99,924/- पे ा 36.9% कमी हणजेच र. .18,92,952 /- +रॉय ट  चाजस 

र. .22,003/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .19,14,955 /- पयत काम क न घेणेस 

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

िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 

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

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

मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४५७                          वषय मांक- २७ 

दनांक २८/०२/२०२२          वभाग- जलिन:सारण 

सुचक- मा.बाप ूउफ श ु न काटे         अनुमोदक- मा.कदम शिशकांत 

संदभ- मा.सहा.शहर अिभयंता यांचे प . .जिन/२/का व/१२२/२०२२, द.१८/०२/२०२२. 

       मा.सहा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण े 
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 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/3/2021-22 अ वय े "अ" ेञीय 

कायालयाअंतगत भाग .19 मधील जलिन:सारण निलका सुधारणा वषयक काम ेकरण ेव चबसची 
देखभाल दु ती करण.े कामी मे.अ य मंजाभाऊ रोडे  िन.र. .29,99,941/- (अ र  र कम पये 
एकोणतीस लाख न या नव हजार नऊशे ए केचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .29,99,941/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार  सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .29,99,941/- पे ा 38.77% कमी हणजेच र. .18,36,864 /- +रॉय ट  चाजस 

र. .21,725/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .18,58,589 /- पयत काम क न घेणेस 

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

िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 

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

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

मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४५८                          वषय मांक- २८ 

दनांक २८/०२/२०२२          वभाग- शासन  

सुचक- मा.बाप ूउफ श ु न काटे         अनुमोदक- मा.कदम शिशकांत 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प . . शा/१८/का व/१६०/२०२२, द.२१/०२/२०२२. 

       मा.महापािलका.आयु  यांनी िशफारस केल े माण े

 शासन िनणय, व वभाग मांक अंिनयो:१००५/१२६/सेवा-४, द. ३१ऑ टोबर२००५ अ वये 
रा यशासनान े०१नो हबर२००५ रोजी कंवा यानंतर िनयु   होणा-या कमचायांसाठ  नवीन प रभा षत 

अंशदान िनवृ ीवेतन योजना अंमलात आणली आहे. या योजने या अंमलबजावणीची कायप दती व  

वभाग यांचे कड ल शासन िनणय .अंिनयो१००७/१८/सेवा-४,  दनांक०७/०७/२००७ अ वय े

ठर वणेत आली आहे. शासना या या योजनेनुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या कमचा-यांना 
देखील ह  न वन प रभा षत अंशदान िनवृ ी वेतन योजना जशी या तशी प रप क . 

लेखा/पे शन/५०५/२००६, दनांक१९/०७/२००६ अ वय े लाग ू कर यात आली आहे. महारा  शासन, 

व  वभाग यांचे कड ल शासन िनणय .अंिनयो-२०१७/ . .२९/सेवा-४ द. २९स टबर,२०१८ अ वय े

द.०१.११.२००५ रोजी व यानंतर रा यशासना या सेवेत िनयु  झाले या व प रभा षत अंशदान िनवृती 
वेतन योजना/रा ीय िनवृ ी वेतन योजनेचा सद य असणारा कमचार  १० वष सेवा हो यापूव  सेवेत 

असतांना मृ य ू पाव यास, या या नाम िनदिशत य स, नाम िनदशन केल े नस यास या या 
कायदेशीर वारसास सानु ह अनुदानर. . १० ल  तसेच अिधकार /कमचा-या या खाती जमा असलेली 
संिचत र कम देण ेकामी तरतुद आहे. या नुसार द.२९ स टबर,२०१८ चे शासन िनणयातील तरतूद  

नुसार द.०१.११.२००५ रोजी व यानंतर पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर िनयु  
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झाले या व प रभा षत अंशदान िनवृती वेतन योजना/रा ीय िनवृ ी वेतन योजनेचा सद य असणारा 
कमचार  १० वष सेवा हो यापूव  सेवेत असतांना मृ य ू पाव यास, या या नाम िनदिशत य स, 

नामिनदशन केल े नस यास या या कायदेशीर वारसास सानु ह अनुदान र. .१० लाख देण े कामी 
िनवड सिमतीची अनुमती आहे. सानु ह अनुदान अदायगी कामी खालील माण े िनकष ता वत 

कर यात येत आहेत. 

  १) महारा  शासन, व  वभाग यांचेकड ल शासन िनणय .अंिनयो-२०१७/ . .२९/सेवा-४, द.२९ 

स टबर, २०१८ अ वय े पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर  दनांक ०१.११.२००५ 

रोजी व यानंतर सेवेत िनयु  झाले या व प रभा षत अंशदान िनवृती वेतन योजना/रा ीय 

िनवृ ीवेतन योजनेचा सद य असणारा कमचार  १० वष सेवा हो यापूव  सेवेत असतांना मृ य ू

पाव यास, या या नामिनदिशत य स, नामिनदशन केल े नस यास या या कायदेशीर 

वारसास सानु ह अनुदान र. .१० ल  अिधक  कमचा-या या खाती जमा असलेली संिचत र कम 

दे यात यावी. 
         २) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर दनांक ०१ नो हबर २००५ रोजी 

व  यांनतर िनयु  झालेला कमचार  जर प रभा षत अंशदान िनवृ ी वेतन योजना/रा ीय 

िनवृ ीवेतन योजनेचा सद य हो यास पा  असेल, परंतु याचे खाते उघड याची जबाबदार  या 
कायालयाची आहे. या कायालयांनी ती पारपाडली नसेल कंवा सदर कमचा-याचा दोष नसताना 
काह  अप रहाय कारणा तव याचे खाते उघडल ेनस यास या या कायदेशीर वारसास देखील र. 

१० ल  इतके सानु ह अनुदान अनु ेय राह ल. (NPS) खाते उघड याची संपुण कायवाह  लेखा 
वभागान ेकरावी. 

  ३) सदर सानु ह अनुदान मंजूर चे अिधकार आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना राहतील. 

  ४) संबंिधत कायालय मुख/ वभाग मुख यांनी मृत अिधकार /कमचा-या या नाम िनदिशत 

य /कायदेशीर वारसाचा मूळ अज द. २९ स टबर २०१८ चे शासन िनणयातील प रिश - १ व २ 

तसेच मूळ अ ावत सेवापू तक व मूळ मृ य ू माणप ासह प रपूण ताव शासन वभागाकडे 

सादर के यानंतर शासन वभागान ेसव कायदेशीर बाबी तपासून प रिश -३ नुसार आदेश िनगत 

कर याची कायवाह  करावी व लेखा वभागान ेसंबंिधत मृ य ूपावले या कमचा-या या कायदेशीर 

वारसास र. .१० लाख सानु ह अनुदान अदायगीबाबतची कायवाह  करावी. 
 ५) सदर योजनाथ येणा-या संपूण खचाची तरतूद वतं  लेखािशषाखाली लेखा वभागान ेकरावी. 
 ६) कमचा-या या नाम िनदिशत य न,े नाम िनदशन केल ेनस यास या या कायदेशीर वारसान े

संबंिधत आ थापना वभागाकडे अज सादर करावा. 
 ७) सदर करणी एकदा धोरण िन त झा या नंतर या पुढ ल ा  होणा-या करणी  पुन : मा यता 
घे याची आव यकता असणार नाह .महारा  शासन, व वभाग यांचे कड ल शासन िनणय .अंिनयो-
२०१७/ . .२९/सेवा-४ द. २९ स टबर,२०१८ मधील तरतूद सह व यासंदभात शासनाकडून वेळोवेळ  

होणा-या सुधारणांसह आ ण उपरो  िनकषानुसार दनांक ०१.११.२००५ रोजी व यानंतर पंपर  

िचंचवड महानगरपािलके या सेवेत िनयु  झाले या व प रभा षत अंशदान िनवृती वेतन योजना/ 
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रा ीय िनवृ ी वेतन योजनेचा सद य असणारा कमचार  १० वष सेवा हो यापूव  सेवेत असतांना मृ य ू

पाव यास, या या नामिनदिशत य स, नामिनदशन केल ेनस यास या या कायदेशीर वारसास 

सानु ह अनुदान र. . १० ल  िमळण े बाबतची बाबधोरणा मक अस यान े मा यता देणेबाबत 

मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणसे मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४५९                          वषय मांक- २९ 

दनांक २८/०२/२०२२          वभाग- व ुत मु य  

सुचक- मा.बाप ूउफ श ु न काटे         अनुमोदक- मा.कदम शिशकांत 

संदभ- मा.अित.आयु  (२) यांचे प . . वमुका/०८/का व/१४७/२०२२, द.२२/०२/२०२२. 

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

 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .37-02/2021-2022अ वय ेिचंचवड येथील 

ब े य कायालय इमारती म य े िल ट बस वणेकामी, िन वदा र. .67,23,624/- पे ा -9.64%कमी 
हणजेच र. .60,75,467/- (अ र  र. .- साठ लाख पं याह र हजार चारश ेसदुस  फ ) या नुसार 

िन वदा मंजूर दरान ेलघु म दराचे ठेकेदार मे. ायो इले हेटस कं (इं डया) ा. िल. यांचेकडून काम 

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

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

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

 
ठराव मांक-११४६०                          वषय मांक- ३० 

दनांक २८/०२/२०२२          वभाग-BRTS 

सुचक- मा.बाप ूउफ श ु न काटे         अनुमोदक- मा.कदम शिशकांत 

संदभ- मा.सह.शहर अिभयंता यांचे प . . था/िन/ BRTS/८९/२०२२, द.२२/०२/२०२२. 

       मा.सह.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .114/01/2021-2022 अ वय े पंपर  िचंचवड शहर 

पोिलस पे ोिलंग कर ता माट बाईक मोटार सायकलसाठ  अ याधुिनक Fitments / Accessories 

पुर वण ेव बस वण ेकामी म.ेजे स अँटोमोबाई स ा.िल. िन.र. .43,62,500/- (अ र  र कम पये 
ेचाळ स लाख बास  हजार पाचश े फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .43,62,500/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .43,62,500/- पे ा 1.00% कमी हणजेच र. .43,18,875 /- +रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल 

टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .43,18,875 /- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
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िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 

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

राह ल या अट स   करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४६१                          वषय मांक- ३१ 

दनांक २८/०२/२०२२          वभाग-मु यलेखा प र ण  

सुचक- मा.बाप ूउफ श ु न काटे         अनुमोदक- मा.कदम शिशकांत 

संदभ- मा.मु य लेखा प र क यांचे प . .मुलेप/१/का व/१६३/२०२२, द.२३/०२/२०२२. 

       मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केल े माण.े 

मु य लेखा प र ण वभागाम य ेकायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी सादर 

केले या वनंती अजानुसार सोबतचे प  अ म ये दश वल े माण े वनंती अज सादर केलेल ेआहेत. 

संबंिधत   कमचा-यांचे वनंती अजानुसार रजा मंजुर स मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४६२                          वषय मांक- ३२ 

दनांक २८/०२/२०२२          वभाग- डा  
सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ         अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प . . डा/४/का व/५७/२०२२, द.२३/०२/२०२२. 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

 पंपर  िचंचवड शहरातील नाग रकांम य े पयावरण आ ण व छा ह उप माचा संदेश 

दे यासाठ  “ पंपर  िचंचवड साय लोथॉन रॅली २०२२”चे र ववार द.२७/०२/२०२२ रोजी सकाळ  ६.०० 

वा.नािशक फाटा ते वाकड (बी.आर.ट .एस.र यावर ल क पत  सोसायट , नािशक फाटा पुलाजवळ, 

पंपळे गुरव पासून वाकड मुंबई – बगलोर प म बा  वळणावर ल पुलाखालून पु हा याच मागान े

क पत  सोसायट , नािशक फाटा पुलाजवळ, पंपळे गुरव) या मागान ेआयो जत करणेस व याकामी 
येणा-या अंदाजे र. .१२,८३,३३१/- (अ र  र. . बारा लाख याऐशी हजार तीनश े एकतीस फ ) चे 

खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेस तसेच सदर साय लोथॉन अनुषंगान े थाप य 

वषयक खच हा डा थाप य वभाग यांचे लेखािशषातून, व ुत वषयक खच हा संबंिधत े य 

कायालय, व ुत वभाग यांचे लेखािशषातून, एल. ई. ड . न लावणेकामीचा खच हा मा हती व 

जनसंपक वभाग यांचे लेखािशषातून खच  टाकण ेआ ण डा वभागाचा खच हा डा वभागाचे 

“ डा वभागांतगत ना व यपुण सु वधा व उप म राब वण”ेया लेखािशषातून खच  टाकणेसव 
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पी. ह .सी. ले स बॅनस व माणप  ेछपाई, ट -शट, कॅप, मेड स, रांगोळ , प याचे पाणी, अ पोपहार 

खरेद  ई. िन वदा प दतीन ेअथवा कोटेशन नोट स िस द क न करणेस  मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४६३                          वषय मांक- ३३ 

दनांक २८/०२/२०२२          वभाग- थाप य फ मु य 

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

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचे प . . था/िन/फ-मु य/९९/२०२२, द.२३/०२/२०२२. 

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .47/03/2021-2022 अ वय े भाग  १२ मधील 

मनपा इमारतींची करकोळ देखभाल दु ती करणे कामी मे.साई भा क शन िन.र. .2998642/- 

(अ र  र. .एकोणतीस लाख अ ठया नव हजार सहाश ेबेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .2980842/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2980842/- पे ा 37.95% कमी हणजेच र. .1849612 /- +रॉय ट  चाजस 

र. .259/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .17800/- = एकुण र. .1867671 /- पयत काम क न घेणेस 

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

िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 

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

अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न मा यता 
येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४६४                   वषय मांक- ३४ 

दनांक २८/०२/२०२२      वभाग- थाप य क मु य  

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचेप . . था/िन/क-मु य/६१/२०२२ द.२४/०२/२०२२. 

       मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .101/01/2021-22 अ वय े भाग .२    मोशी 
गट नं.१२५२ िशवर ता ते गट नं.७५२ ( पुण ेनािशक हायव)े पयतचा ३० मी.ड .पी.र ता वकिसत 

करण.ेकामी M/s.Dhaneshwar Construction Private Limited िन.र. .327892587/- (अ र  र कम 

पये ब ीस कोट  अ याह र लाख या नव हजार पाचश ेस याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .327586387/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर 

काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .327586387/- पे ा 1.22% कमी दरान ेिन वदा ा  झालेली आहे.सन 
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2020-21  चे एस.एस.आर.दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा ८.७९% ने कमी येत 

अस यान े ा  िन वदा मंजूर दरान े हणजेच र. .323589833 /- +रॉय ट  चाजस र. .4932980/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .306200/- = एकुण र. . 328829013 /- 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 करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४६५                          वषय मांक- ३५ 

दनांक २८/०२/२०२२          वभाग-अ े ीय थाप य 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प . .अ /े था/का व/०५/२५/२०२२, द.१७/०२/२०२२. 

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

 नाग रकां या सोईसाठ  िनगड  ािधकरण व रावेत या दोन भागांना जोडणारा  पयायी र ता 
वकिसत करणेकर ता महारा  औ ोिगक वकास महामंडळ यांचे रावेत जलशु द करण क ाचे 

जागेतून महारा  औ ोिगक वकास महामंडळ यांचेकडून र याचे जागेचे एकुण े  ४९२६ चौ.मी 
ता यात घेणेत आलेल ेआहे. सदर जागा ता यात घेणेकर ता मनपान ेएकुण र. .७१९५५६००/- इतक  

र कम म.औ. व.म.यांचेकडे भरणा करणेत आलेली आहे.सदर ठकाणी र ता वकिसत करणे या 
कामासाठ   नकाश ेबन वण,े लॅिनंग व डझाईन तयार करणे, अंदाजप क तयार करणे, िन वदा िस  

करण ेतसेच िन वदा पुव व िन वदा प ात ह  सव काम ेकरणेसाठ  क प यव थापन स लागार 

यांची नेमणूक करण ेआव यक आहे. यानुसार मनपा या अिधकृत वेबसाईटवर क प यव थापन 

स लागार यां याकडून दरप क माग व यासाठ  द.३१/०५/२०२१ रोजी कोटेशन नोट स िस  

करणेत आली होती.सीलबंद िलफा यात दरप क सादर कर याची अंितम मुदत द.०७/०६/२०२१ 

होती. यानुसार एकूण:०४ सीलबंद कोटेशन ा  झाली आहेत. द.२९/०१/२०१८ चे मा. थायी सिमतीन े

मंजुर केले या दरप कानुसार र. .५ कोट  ते २० कोट  चे र याचे कामासाठ  िन वदा पुव (Pre-

Tender) कामासाठ  ०.७५% व िन वदा प ात (Post-Tender) कामासाठ  १.००% असा एकुण १.७५% 

दर अशी मा यता आहे. यानुसार M/s. Assured Engineering Servicesयांचा या कामासाठ  

िन वदापुव + िन वदाप ात असा एक त लघु म दर १.६४% (जीएसट  वगळून) ा  झाला आहे. 

यामुळे यांची सदर कामासाठ  िन वदापुव व िन वदाप ात क प यव थापन स लागार (PMC) 

हणून वर नमूद लघु म दरान ेनेमणूक करणेस हरकत वाटत नाह .सबब भाग . १५ व नपुत  

हौ.सो. या मागील MIDC या जागेमधुन र ता वकिसत करण.े या कामासाठ  M/s.Assured 

Engineering Servicesयांची लघु म दर१.६४% (जीएसट   वगळून)नुसार िन वदापूव व िन वदाप ात 
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कामासाठ  क प यव थापन स लागार (PMC) हणून नेमणूक करणेबाबत व याकामी येणार  फ  

१.६४%(जीएसट   वगळून)या दरान ेअदा कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४६६                       वषय मांक- ३६ 

दनांक २८/०२/२०२२       वभाग- लेखा  
सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ          अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प . .लेखा/३१/का व/२९/२०२२, द.२४/०२/२०२२. 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 
पुण ेमहानगर प रवहन महामंडळास येणा-या सन २०२०-२१ची संचलनतूट र. .४९४.१६ कोट  असून 
पं.िचं.म.न.पा. या ४०% वािम व ह यानुसार संचलन तूट चा ह सा १९७.६६ कोट  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. पुण े महानगर प रवहन महामंडळास येणा-या सन २०२०-२१ या संचलनतूट चे 
मु यलेखाप 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 सन २०२०-२१ या आिथक 
वषातील अदा केले या व अदा करावया या संचलतूट चा तपशील पुढ ल माण:े-                  

(आकडे कोट त) 

अ.
. 
एकूण 
तूट 

४०% 
वािम
व 

ह सा 

सन 
२०२०-
२१ पोट  
अि म 
अदा 

य ात 
एकूण 
संचलन 
तूट देय 

य ात एकूण संचलन 
तूट अदा तपशील 

य ात 
एकूण 

संचलन तूट 
अदा र. . 

अंितम 
संचलन तूट अदा 

करावयाचा 
तपशील 

अंितम 
संचलन तूट 

र. . 

१ ४९४.१६ १९७.६६ ३५.०० १६२.६६ १) माहे ए ल २१ 
ते माहे  डस २१    (र. .१२ 

कोट  माणे) 

 
र. .१०८.०० 

 
 

१)माहे ए ल २१ 
ते माहे डस २१ 
अखेर दयावयाचा 

फरक 
(र. .१.५६ * ९ ) 

 
र. .१४.०४ 

२) माहे जाने २२ ते 
फे ु २२ 

(र. .१३.५६ कोट  माण)े 

 
र. . २७.१२ 

२) माहे माच २२ 
 

 
र. . १३.५० 

 एकूण १९७.६६ ३५.०० १६२.६६ एकूण र. . १३५.१२ एकूण र.र.२७.५४ 

  उपरो  त याम ये नमूद माण ेमा. थायी सिमती,सभापती यां या कड ल द.२४/०२/२०२२ 
या  प ानुसार पुण ेमहानगर प रवहन महामंडळास सन २०२०-२१ क रता दयावयाचे माहे ए ल २१ ते 

माहे डस २१अखेर (र. .१.५६*९) र.र.१४,०४,००,०००/- व माहे माच २२ चे र. .१३,५०,६७,६९३/- अस े
एकूण र. .२७,५४,६७,६९३/-(अ र  र. .स ावीस कोट  चौप न लाख सदुस  हजार सहाश े या णव 
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फ )  अंितम संचलन तूट मा. थायी सिमती या उमेद मा यतेवर अदा करण ेआव यक  आहे.  सदरची 
बाब आिथक व पाची अस यान ेसदर या  वषयास मा यता देणेत येत आहे. 

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

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घे यात आले. 
ठराव मांक-११४६७                    वषय मांक- ३७ 

दनांक २८/०२/२०२२       वभाग- व ुत मु य  

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

संदभ- मा.अित. आयु (२) यांचेप . . वमुका/५/का व/१७४/२०२२ द.२८/०२/२०२२. 

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

 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/BZ/30/01/2021-22 अ वय े . .१७ म य े

बला हॉ पटल ते वा हेकरवाड  र या या दो ह  बाजूला फुटपाथ व सायकल ॅक वकिसत करण ेया 
कामांतगत व ुत वषयक काम ेकरण.े कामी  मे.सुमी इले कल स ह सेस िन.र. .2,65,58,420/- 

(अ र  र. .दोन कोट  पास  लाख अ ठा वन हजार चारश े वीस फ )  पे ा 16.11% कमी  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दरान े र. .2,22,79,859/-  पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार 

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

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

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

येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४६८                    वषय मांक- ३८ 

दनांक २८/०२/२०२२       वभाग-पाणीपुरवठा 
सुचक- मा.संतोष कांबळे          अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 

संदभ- मा.अित. आयु (२) यांचेप . .पाप/ु८/का व/१२८/२०२२ द.२४/०२/२०२२. 

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

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. . ८/०४/२०२१-२२ फ े ीय कायालयाचे प रसरात 

व वध ठकाणी   हा व ऑपरेशन   करण े क रता मजूर पुर वण े  या कामासाठ  (िन वदा 
र. .७३,०७,५६९/- +सेवा शु क ५ % र. .२,९८,६६१/-  = र. .७६,०६,२३०/- (अ र  र. .शहा र 

लाख सहा हजार दोनश ेतीस   फ  ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस र कम वगळून एकूण 

िन वदा र कमेवर ल ५ % सेवा शु क र. .२,९८,६६१/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. िन वदा 
अट  व शत  म य ेनमुद केले माण े वभागान े िनधा रत केले या कमान सेवा शु काची र कम ४ % 

हणजेच र. .२,३८,९२९/-पे ा कमी नसावी अशी अट होती . यानुसार सदर काम मे. ी साई वय ं
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रोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत या ठेकेदाराकडून सेवा शु क र. .२,३८,९२९/-  दराची   हणजेच 

र. .७३,०७,५६९/-+रॉय ट ची र. .०/- +मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- +सेवा शु क 

र. .२,३८,९२९/- = एकूण र. .७५,४६,४९८/-पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार वेळोवेळ  

कामगार क याण वभाग यांचेकड ल प रप कानुसार िस  होणारे  कमान वेतन दर  यांचे नुसार 

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

तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस भाववाढ कलमानुसार िनधार त केले या बेसीक 

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

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता देणेत येत 

आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४६९                    वषय मांक- ३९ 

दनांक २८/०२/२०२२       वभाग-पाणीपुरवठा 
सुचक- मा.संतोष कांबळे          अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 

संदभ- मा.अित. आयु (२) यांचेप . .पाप/ु८/का व/१२९/२०२२ द.२४/०२/२०२२. 

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

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. . ८/०३/२०२१-२२ फ े ीय कायालयाचे प रसरात 

व वध ठकाणी   हा व ऑपरेशन   करण े क रता मजूर पुर वण े  या कामासाठ  (िन वदा 
र. .८०,९२,८०५/- +सेवा शु क ५ % र. .३,०१,२४७/- = र. .८३,९४,०५२/- (अ र  र. . याऐंशी 
लाख चौ-या नव  हजार बाव न   फ  ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस र कम वगळून 

एकूण िन वदा र कमेवर ल ५ % सेवा शु क र. .३,०१,२४७/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. 
िन वदा अट  व शत  म य ेनमुद केले माण े वभागान ेिनधा रत केले या कमान सेवा शु काची र कम 

४% हणजेच र. .२,४०,९९८/- पे ा कमी नसावी अशी अट होती. यानुसार सदर काम मे.सा व ी 
म हला वयं रोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत या ठेकेदाराकडून सेवा शु क  र. .२,४०,९९८/-

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

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

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

वेतन दर  यांचे नुसार वाढ /घट  अदा करणेस   व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तू व सेवा 
कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस भाववाढ कलमानुसार िनधार त 

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

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

घेणेस  मा यता  देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक-११४७०                    वषय मांक- ४० 

दनांक २८/०२/२०२२       वभाग-ह े ीय आरो य 

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

संदभ- मा.अित. आयु (१) यांचेप . .ह. े./आ-५/का व/५८/२०२२ द.२८/०२/२०२२. 

 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 दतीन े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.   पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे 
काय े ा म य ेकोरोना वषाणूचा संसग व सार  असून या माण े णांची सं या आहे.मनपाचे ह 
े य  कायालयाचे काय े ातील भाग .२०,३०,३१ व ३२  म य े कोरोना वषाणूचा सार रोखण े

कर ता   व वध  उपयोजना कर यात येत आहे.ह े ीय कायालयाचे काय े ातील भाग ं .२०,३०,३१ 
व ३२  मधील मनपाचे  शौचालय /मुता-ंयांची दवासातून कमान दोन वेळा तर  यां क प दतीन(े 
पा याचे उ चदाबाचे सहा यान)े व मनु यबळा ारे  दैनं दन साफसफाई,देखभाल व करकोळ 
दु ती  होण े आव यक  आहे मा. थायी सिमती ठराव ं .७४५८ द.१६/०९/२०२०  व आदेश 
ं .ह ेका/आ-५/का व/४१४/२०२० द.२४/०९/२०२० दवसातून   दोनवेळा सशु क  द. ०१/०८/२०२० 

ते ३०/११/२०२०  पयत काम  करणेस आदेश देणेत आलेल ेआहे.स थतीत मे.शुभम  उ ोग यांचा मूळ 
िन वदा कालावधी  मुदत द.०९/१२/२०२० रोजी संपु ात आली होती.तथा प िश क  व 
पदवीधर  मतदार संघाची  िनवडूक  कामी आचार सं हता  लाग ू झा यान ेती द.०३/१२/२०२०  पयत 
अस यान े िन वदा िस द करता आली नाह  यामुळे स ा काम कर त असलेल ेमे.शुभम उ ोग  यांना 
पुढ ल  िन वदा या  पुण  होई पयत अथवा पुढ ल  सहा म हन े ( द.०१/१२/२०२०  ते 
द.३१/०५/२०२१ ) जी थम  या पूण होईल  तो  पयत  िन वदा  दरान ेकाम कर यास मा. थायी 
सिमती कड ल ठराव ं .७७७५ द.१६/१२/२०२० रोजी मा यता  दे यात आलेली होती. याअनुषांगाने 
आदेश ं .ह ेका/आ-५/का व/१८/२०२१ द.१४/०१/२०२१ अ वय े कामाचा आदेश  दे यात 
आलेला  होता.मा. थायी सिमती ठराव . ९८३७ द.०७/०७/२०२१  व आदेश ं .ह ेका/आ-
५/का व/२५३/२०२१ द. २३/०७/२०२१ दवसातून  ०२ वेळा सशु क  द.    ०१/०६/२०२१ ते 
३१/८/२०२१  पयत काम  करणेस आदेश देणेत आलेल े होते  तसेच मा. थायी सिमती ठराव 
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१०५९०  द.०३/११/२०२१  व आदेश ं .ह ेका/आ-५/का व/३९०/२०२१ द. १५/११/२०२१ दवसातून  ०२ 
वेळा सशु क  द.०१/०९/२०२१ ते ३०/११/२०२१  पयत काम  करणेस आदेश देणेत आलेल ेहोते. तदनंतर 
यांना  दनांक - ०१/१२/२०२१ ते २८/०२/२०२२  पयत चतुथ मुदतवाढ देणेत आलेली असुन ती 
दनांक-२८/०२/२०२२ रोजी संपु ात येत आहे  परंतु तथा प कोरोना वषाणूचा ादुभाव मोठया 
माणावर सु  आहे. िन वदा या काम सु  कर यात आल ेअसून  यास काह  कालावधी लागणार 

आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या साविञक िनवडणुक-२०२२ चे कामकाज 
सु   अस यान े  स ा काम कर त असलेल ेमे. शुभम उ ोग  यांनाच पुढ ल  िन वदा या  पुण  होई 
पयत अथवा पुढ ल  सहा म हन े ( द.०१/०३/२०२२  ते द. ३१ /०८/२०२२) जी थम  या पूण 
होईल  तो  पयत  िन वदा  दरान ेकाम करणेस वचारणा केली असता यांनी दनांक १४/०२/२०२२ या 
पञा वय े  होकार 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 मे.शुभम उ ोग यांना िन वदे नुसार १ व स ाचे मागणी नुसार १ अस े२ 
वेळेचे सशु कसह  काम कर यास द.०१/०३/२०२२ पासून सहा म हन ेपयत मुळ िन वदेतील व करार 
ना यातील अट -शत नुसार  देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक-११४७१                    वषय मांक- ४१ 

दनांक २८/०२/२०२२       वभाग-ब े ीय व ुत  

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

संदभ- मा. े ीय अिधकार  यांचेप . .ब ेका/ व/िचं/२०/२०२२ द.२५/०२/२०२२. 

 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केल े माण.े 
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 पं.िचं.मनपा ब े ीय कायालय अंतगत  िचंचवड उप वभाग पर सरातील मनपा 
शौचालयासाठ  वजपुरवठा िमळ याक रता म.रा. व. व.कं.िल. यांस मागणी केली होते. या माण े

म.रा. व. व.कं.िल.न े फम कोटेशन . १) 38834835 द.18/02/2022  २)38837414 

द.17/02/2022   ३) 38834608 द.17/02/2022   ४) 38820522 द.17/02/2022  ५) 38837627 

द.17/02/2022  ६)38834720 द.17/02/2022 अ वय ेएकुण र कम .१८,१०८/- ( अ र  र. .आठरा 
हजार एकशे आठ पये फ ) भरणा करणेचे  कळ वल ेआहे.मनपा शौचालयासाठ  वीजपुरवठा घेणेसाठ  

वीजमीटरक रता फम कोटेशन  नुसार र. .१८,१०८/- ( अ र  र. .आठरा हजार एकश ेआठ पये फ ) 

अदा म.रा. व. व.कं.स अदा करण े म ा  आहे. तर  र. .१८.१०३/- खचास मा यता  देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४७२                    वषय मांक- ४२ 

दनांक २८/०२/२०२२       वभाग-जशुके व ुत  

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचेप . .जशुके/ व/का व/४/३३/२०२२ द.२४/०२/२०२२. 

       मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

 पंपर  िचंचवड मनपा पाणीपुरवठा वभाग माफत आं ा भामा आसखेड पाणीपुरवठा योजना 
उभारणीचे कामकाज कायरत आहे. सदर कामाम य ेअशु द जल उपसा क  तळवडे ते िचखली जल 

शु करण क  या मु य जलवा हनीला  अशु द जल उपसा क  तळवडे ते िसंटेल कंपनी गेट या ठकाणी 
३३ kv उ चदाब उप कर वा हनी िसंटेल फडर व खांब व २२ kv उ चदाब उप कर वा हनी देहूगाव 

फडर  खांब व उप कर वा ह या अडथला ठरत अस यान ेस थती ला पाईप लाईन चे काम थांबल े

आहे प रणामी कामकाजास वलंब होत आहेसदर बाबत मा.आयु  क  येथे द.२१.०२.२०२२ रोजी 
झाले या बैठक त मा.आयु  यांनी सदरचे पाईप लाईन कामास अडथळा ठरणारे उप कर वा ह या व 

खांब तातड ने वभागा या चाल ूकामातून क न घेणे या सूचना द या आहेत. उपरो  मु ाचा वचार 

करता िन वदा .७/७-२/२१-२२मनपाचे िनयो जत अशु द जलउपसा क  िनघोजे तळवडे व 

जलशु करण क   िचखली येथील क पा क रता उ चदाब वीजपुरवठा घेण ेक रता व ुत वषयक 

काम े करणेहे काम मे. वैभवी इले क स वसेस कोप रेशनयांना कामाचे आदेश 
.पाप/ु६/का व/२१/२०२२ द.०३/०२/२१अ वय े देणेत आली असून , सदर काम चाल ूआहे . सदरचे 

कामाची िन वदा र कम . ५,३१,०८,८९२/-इतक  असून िन वदा वीकृत दर -२४.९३% इतका आहे. 

सदर कामास सन २०२१-२२ या अंदाजप कात पान .२१३ अ. .२६ वर र. .२५ कोट  इतक  

शासक य मा यता देणेत आलेली आहे.सदरचे कामातून उपरो  वाढ व काम करण े बाबत सदर 

ठेकेदारास इकड ल प  .जशुके/ व/का व  / ४/ ३२  /२०२२ द. २२.०२.२०२२ अ वय े वचारणा केली 
असता मे. वैभवी इले क स वसेस कोप रेशनयांनी यांचे कड ल प  .७/२-१-२२ द.२३.०२.२२ 

अ वय े वषयां कत जादा काम िन वदा पूव मंजूर दरान ेकरणेस तयार असल ेबाबत कळ वल ेआहे.सबब 
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सदर चल ूकामातून सदर जादा काम करावयाचे झालेस मूळ काम र कम ५,३१,०८,८९२/-+ GST = 

५,९४,८१,९५९/- व वाढ व जादा कामाचा अंदाजे खच र. .१,५०,००,०००/- (GST सह) अस ेएकूण सुधा रत 

र. . ७४४८१९५९/- (GST सह) खच अपे त आहे.सबब, सदर काम तातड न े चाल ू िन वदा      
.७/७-२/२१-२२या कामातून पूव मंजूर दराने मे. वैभवी इले क स वसेस कोप रेशन या ठेकेदारा 

कडून क न घेणेस व सुधा रत होणा-या वाढ व र. .७४४८१९५९/-(अ र  र. . सात कोट  चौवेचाळ स 

लाख ए याऐंशी हजार नऊश ेएकोणसाठ फ  )  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४७३                    वषय मांक- ४३ 

दनांक २८/०२/२०२२       वभाग-ह े ीय आरो य 

सुचक- मा.भोईर सुरेश           अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचेप . .ह े./आ-५/का व/६०/२०२२ द.२८/०२/२०२२. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

मा यता घे यात आलेली होती. तसेच अित र  आयु  - १ यांचे ०१/०६/२०२१ या मा य तावानुसार 

सदया थीतीत ०३   म हन े हणजेच द.०१/०६/२०२१ द.ते ३१/०८/२०२१ पयत तीय मुदतवाढ 
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दे यात आलेली  होती.  स या थीतीम य े अ ापयत िन वदा  येचे कामकाज सु  असुन पुढे 

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

कामकाज सु  असुन पुढे ०१/१२/२०२१ ते २८/०२/२०२२ अखेर मुदतवाढ देणेत आलेली होती.परंतु 

अ ापयत  िन वदेचे कामकाज पुण न झालेन े तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची  साविञक 

िनवडणुक-२०२२ चे कामकाज सु  असलेन े स ा काम कर त असलेल े मे. शुभम उ ोग  यांना 
पुढ ल  िन वदा या  पुण  होई पयत अथवा पुढ ल सहा म हन े ( द.०१/०३/२०२२  ते द. 

३१/०८/२०२२) मुदतवाढ सहा म हन े देण ेआव यक आहे.   द.१४/०२/२०२२ रोजीचे मा य तावा 
अ वय ेसं थेस िन वदा दरान ेकाम कर यास   वचारणा केली असता यांनी संमती  दश वलेली आहे. 

तसेच यांनी िन वदा दरान ेकाम करण ेबाबत द.   १४ /०२/२०२२ रोजी लेखीप  दल ेआहे. तर  उपरो  

माण ेनमूद केलेनुसार मे.शुभम उ ोग यांचेवर  मूळ  िन वद तील व कारारना यातील अट  शत स 

अिधन राहून द. ०१/०३/२०२२ पासून सहा म हन ेपयत कामाची मुदत वाढ दे यास व. .२२,६९,२१२/-

(अ र  र. .बावीस लाख एकोणस र हजार दोनश ेबारा फ ) या येणा-या खचास मा यता देणेत येत 

आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४७४                    वषय मांक- ४४ 

दनांक २८/०२/२०२२       वभाग-नगर रचना 
सुचक- मा.भोईर सुरेश          अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचेप . .नर व/का व/८/५२/२०२२ द.२८/०२/२०२२. 

       मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील खालील ठकाण या र यान/ेआर णान ेबािधत 

े  महापािलके या ता यात घेणेबाबत द. २४।०२।२०२२ रोजी मा. खाजगी वाटाघाट  सिमतीची 
बैठक आयो जत कर यात  आली होती. सदर सभेम य े खाली नमुद वषयाबाबत संबंधीत 
िमळकतधारक यांचे सम  सांगोपांग चचा क न मा. खाजगी वाटाघाट  सिमतीन े मंजूर वकास 
योजनेतील र ते व आर णान ेबािधत े ाचा मोबदला संबंधीत िमळकतधारकास खाजगी वाटाघाट न े
देणेस मंजूर  देणेत आलेली आहे.  

 
अ.  वषय र ता/आर ण े  (चौ.मी) मु याकंन र.  
१ मौजे रहाटणी येथील स.नं. ११२/९/१ पै., 

िस.स.नं.८४२० पै. मधील १८.०० मी. ं द 
र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत..  

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

२९३.९० चौ.मी. ३९,१६,४०९/- 
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२ मौजे रहाटणी येथील स.नं. ११८/१/१ पैक , 
िस.स.नं. ८८२४ पै. मधील १८.०० मी. ं द 
र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

  २९१.०० चौ.मी. ३९,४२,३४२/- 

३ मौजे रहाटणी येथील स.नं. ११२/९/१ पै., 
िस.स.नं.८४२० पै. मधील १८.०० मी. ं द 
र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

२९३.८० चौ.मी. ३९,१५,०७६/- 

४ मौजे रहाटणी येथील स.नं. ११८/१/१ पैक , 
िस.स.नं. ८८२४ पै. मधील १८.०० मी. ं द 
र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत. 

 १८.०० मी. 
र याने बािधत 

२९४.२५ चौ.मी. ३९,२१,०७३/- 

५ मौजे रहाटणी येथील स.नं. १३०/५ब पैक , 
िस.स.नं. ४०२४ पै. मधील १८.०० मी. ं द 
र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत. 

 १८.०० मी. 
र याने बािधत 

१२९.६१ चौ.मी. २३,३२,७८५/- 

६ मौजे रहाटणी येथील स.नं. १३०/२/३ पैक , 
िस.स.नं. ४०२१ व ४०२३ पै. मधील १८.०० मी. 
ं द र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

१८०.०० चौ.मी. ३२,३९,७३०/ 

७ मौजे रहाटणी येथील स.नं. १३०/२/३ पैक , 
िस.स.नं. ४०२१ व ४०२३ पै. मधील १८.०० मी. 
ं द र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

१७९.०० चौ.मी. ३२,२१,७३१/ 

८ मौजे रहाटणी येथील स.नं. १३०/२/३ पैक , 
िस.स.नं. ४०२४ व ४०२३ पै. मधील १८.०० मी. 
ं द र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

१७९.०० चौ.मी. ३२,२१,७३१/ 

९ मौजे मोशी येथील गट नं. ४५९ पै. (जुना गट 
नं. ४५७) मधील ९०.०० मी. ं द र ता या 
योजनाने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 

मनपा या ता यात घेणेबाबत. 

९०.०० मी. 
र याने बािधत 

३६५.०० चौ.मी. ३४,२१,१४५/ 

१० मौजे पंपळे सौदागर येथील स.नं. १७/५ पै. 
िस.स.नं.४०९ ते ४११ पैक  मधील १२.०० मी.  व  
१८.०० मी. ं द र याने बािधत े  खाजगी 
वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत. 

१२.०० मी. व 
१८.०० मी. 

र याने बािधत 

२५३.६२ चौ.मी. ७५,८५,४४२/ 

११ मौजे पंपळे िनलख येथील स.नं. ६७/४/१/४ 
पैक  व स.नं. ६७/४/१/५ मधील २४.०० मी. 
ं द र ता या योजनाने बािधत े  खाजगी 
वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत. 

२४.०० मी.  
र याने बािधत 

२४१.५४ चौ.मी. १,१३,७६,५३४/ 
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१२ मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं. ७०/३, 
िस.स.नं. १२१५ ते १२१७ मधील १८.०० मी. ं द 
र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

९२.९३ चौ.मी. २५,१०,९६९/ 

१३ मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं. 
८०/१/३०,८०/३/२०,िस.स.नं.२४९५  पैक  
मधील १८.०० मी. ं द र ता व आ. .३५५ 
लहान मुलांचे खेळाचे मैदान या योजनाने 
बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या 
ता यात घेणेबाबत. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 
आ. .३५५ 
लहान मुलांचे 
खेळाचे मैदान 

२६२.३७ चौ.मी. ४१,७१,४२१/ 

१४ मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं. ५०/१/६ पैक  
मधील १८.०० मी. ं द र याने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात 
घेणेबाबत. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

१००.०० चौ.मी. २५,७०,०००/- 

१५ मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं. ५०/१/१ पैक  
मधील १८.०० मी. ं द र याने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात 
घेणेबाबत. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

१५.०० चौ.मी. ३,८५,५००/- 

१६ मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं. ५०/१/१ पैक  
मधील १८.०० मी. ं द र याने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात 
घेणेबाबत. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

०६.२० चौ.मी. १,५९,३४०/- 

१७ मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं. ५०/१/१ पैक  
मधील १८.०० मी. ं द र याने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात 
घेणेबाबत. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

७०.०० चौ.मी. १७,९९,०००/- 

१८ मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं. ५०/१/५ पैक  
मधील १८.०० मी. ं द र याने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात 
घेणेबाबत. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

५०.०० चौ.मी. १२,८५,०००/- 

१९ मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं. ५०/१/४ पैक  
मधील १८.०० मी. ं द र याने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात 
घेणेबाबत. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

५०.०० चौ.मी. १२,८५,०००/- 

२० मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं. ५०/१/१ पैक  
मधील १८.०० मी. ं द र याने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात 
घेणेबाबत. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

११.०० चौ.मी. २,८२,७००/- 

२१ मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं. ५०/१/१ पैक  
मधील १८.०० मी. ं द र याने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

६.२० चौ.मी. १,५९,३४०/- 
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घेणेबाबत. 
२२ मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं. ५०/१/१ पैक  

मधील १८.०० मी. ं द र याने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात 
घेणेबाबत. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

०६.२० चौ.मी. १,५९,३४०/- 

२३ मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं. ५०/१/१ पैक  
मधील १८.०० मी. ं द र याने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात 
घेणेबाबत. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

०६.५० चौ.मी. १,६७,०५०/- 

   एकुण र. . ६,५०,२८,६५८/- 

तर  वर ल त या म य े नमुद केले या मु यांकनाचे एकुण रकमेस व या अनुषंगान े लागणा-या  
मु ांकशु क, न दणी फ , वक ल फ  व इतर अनुषंिगक खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४७५                    वषय मांक- ४५ 

दनांक २८/०२/२०२२       वभाग-वै क य 

सुचक- मा.भोईर सुरेश           अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचेप . .मसाभा/ं४/का व/६०/२०२२ द.२८/०२/२०२२. 

       मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

 माहे जुल-ै२०२० म य ेकोरोना ादुभाव वाढला असता पुण ेमहानगर देश वकास ािधकरण, 

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

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

द.२४/०८/२०२० अ वय े दे यात आल े होते. मे.मेड ोज हे थकेअर यांना जंबो हॉ पटल म य े

मनु यबळ पुर वण े साठ  आदेश देणेत आल े होते.EOI म य े कमचा-यांची राह याची आ ण जेवण 

यव था कर याची जबाबदार  PMRDA यांचेकडे अस याचे नमूद कर यात आल े आहे. एकूण देय 

र. .२,५१,९७,००९/- मधून अितर  फूड बल र. .१,९८५/- वजा जाता उवर त र. .२,५१,९५,०२४/- 

इत या रकमेचे बल देण े बाबत स लागार एज सी मे.एएए हे थेकेअर क स ट सी ा.ली. यांनी 
िशफारस केली आहे. याकामी यांना कामकाज आदेश देणेत आल ेआहेत. सदर खचास मा यता देणेत 

येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक-११४७६                    वषय मांक- ४६ 

दनांक २८/०२/२०२२       वभाग-आरो य मु य  

सुचक- मा.भोईर सुरेश           अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचेप . .आमुका/३/का व/४०/२०२२ द.२८/०२/२०२२. 

       मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िश ण वभागा या १०२ ाथिमक शाळा, मा यिमक 

वभागाचे १८ मा यिमक व ालय व मनपाचे २ औ ोिगक िश ण क  (आयट आय) येथे 

मनु यबळा ारे वग खो या साफसफाई करण ेतसेच यांिञक  प दतीन ेशौचालय व मुता-या साफसफाई 

करणेकामी ४८५ कामगार व ेञीय कायालयानुसार ८ सुपरवायजर पुर वण े या कामासाठ  २ वष 

कालावधीक रता ठेकेदार िन ती करणेकामी आरो य मु य कायालयामाफत िन वदा नोट स 

.०६/२०२१-२२ िस द क न िन वदा माग व यात आले या आहेत.दर कामासाठ  मे. िसंघ 

इंटेलीज स िस यु रट  ा.ली.हे  L-1यांचेदरान े हणजेच अंदाजपञक य र. .३४,२०,३७,४०८/-  यावर 

र. .२७,८३,१५,८३९/- या दरान े काम करणेस तयार असुन,सदरचा दर हा िन वदा अंदाजपञक य 

रकमेपे ा १८.६२% कमी आहे.मे.िसंघ इंटेलीज स िस यु रट  ा.ली.यांचे लघु म दर र. . 

२७,८३,१५,८३९/-  वीकृत करणेस, व काम सु  के या या दनांका पासून २ वष कालावधीक रता 
ठेकेदार हणून नेमणूक क न याकामी यां याशी आव यक अट  व शत चा करारनामा करणे, कामाचा 
आदेश देणेस व महारा  शासनामाफत कमान वेतन काय ानुसार वेळोवेळ  होणा-या वेतनातील 

बदलानुसार वेतन अदा करणेस तसेच य  येणा-या खचास महारा  महापािलका अिधिनयम ७३ 

(क)  नुसार मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४७७                    वषय मांक- ४७ 

दनांक २८/०२/२०२२       वभाग-म यवत  भांडार  

सुचक- मा.भोईर सुरेश          अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचेप . .मभा/ं०५/का व/२४३/२०२२ द.२८/०२/२०२२. 

      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

 मनपाचे व वध वभागास आव यक छपाई सा ह य खरेद  कामी ई.िन.स.ु .74/2021-

22अ वय ेमाग व यात आले या िन वदांम य ेलघु म िन वदाकार मे.क याणी कॉप रेशन, पुण ेयांचे 

41 बाबींसाठ , मे. वशाल एंटर ायजेस, रहाटणी यांचे 36 बाबींसाठ ,  मे.आनंद एंटर ायजेस, िचंचवड 

यांचे 16 बाबींसाठ ,  मे. वजय ंटर, आकुड  यांचे 8 बाबींसाठ  व मे.जयगणॆश ऑफसेट, पुण ेयांचे  6 

बाबींसाठ  अस े एकुण 107बाबी साठ  दर करारानुसार एक वष कालावधीक रता एकूण 

र. .1,08,16,816/- (अ र  र. . एक कोट  आठ लाख सोळा हजार आठश ेसोळा फ ) इतका खच हॊणार 

असुन जो अंदाजप कय खच एकूण र. .1,47,01,031/- पे ा 26.42% ने कमी आहे. यानुसार ई-
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िन वदा सुचना .74/2021-22 अ वय े दर करारानुसार लघु म दर ा  5 िन वदाकारांकडून 

र. .1,08,16,816/- या खच मयादेत पुढ ल 1 वष कालावधीसाठ  व वध वभागांचे मागणीनुसार 

आव यक छपाई सा ह य करारनामा क न छपाई क न घेणेकामी व यासाठ  होणा-या खचाला 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४७८                    वषय मांक- ४८ 

दनांक २८/०२/२०२२       वभाग- थाप य फ मु य  

सुचक- मा.भोईर सुरेश           अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प . . था/िन/फ-मु य/१०१/२०२२ द.२८/०२/२०२२. 

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

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .72/01/2021-2022 अ वय े भाग .11 मधील 

सान ेचौक ते केशवनगर पयत र याचे हॉटिम स प दतीन ेडांबर करण करणे कामी मे.बह रट दस 

िन.र. .14996943/- (अ र  र कम पये एक कोट  एकोणप नास लाख शहा नव हजार नऊश े

ेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .14922843/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .14922843/- पे ा 
38.99%कमी हणजेच र. .9104427 /- +रॉय ट  चाजस र. .132469/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. . 

74100/- = एकुण र. .9310996 /- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू

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

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

राहून यांचेबरोबर करारनामा क न मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४७९                    वषय मांक- ४९ 

दनांक २८/०२/२०२२       वभाग- थाप य ग मु य  

सुचक- मा.भोईर सुरेश           अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प . . था/िन/ग-मु य/१२०/२०२२ द.२८/०२/२०२२. 

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

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/104/01/2021-22 अ वय े भाग .२३ 

म य े ठक ठकाणी काँ ट र ते तयार करण ेकामी आव  इ ा िन.र. .4,37,70,785/- (अ र  र. .चार 

कोट  सदतीस लाख स र हजार सातश ेपंचेऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. . 4,34,82,818/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
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र. .4,34,82,818/- पे ा 27% कमी हणजेच र. .3,17,42,457 /- +रॉय ट  चाजस र. .98,121/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,87,968/- = एकुण र. .3,21,28,546 /- 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 देणेत येत 

आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४८०                    वषय मांक- ५० 

दनांक २८/०२/२०२२       वभाग-म यवत  भांडार 

सुचक- मा.भोईर सुरेश           अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प . .मभा/ं०७/का व/४६/२०२२ द.२८/०२/२०२२. 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

 मनपा दवाखान/े णांलयाम य े जमा होणा-या जैव वैदयक य घनकच-याची व हेवाट 

लावणेकामी मे.पॉ को एन हायरलमटल सो युशन ा. िल., पुण ेयांना द.29/2/2020 पासून 15 वष 

कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेत आलेली आहे. यानुसार  मे. पॉ को एन हायरलमटल सो युशन ा. 
िल., पुण ेयांचेसमवेत द.04/08/2021 रोजी करारनामा करणेत आलेला आहे.  सदर करारना यानुसार 

आरो य वभागासाठ  घनकचरा यव थापन िनयम 2016 अ वय े नागर कांकडून जैव वैदयक य 

घनकचरा जमा करणेकामी आव यक नॉन लोरोनेटेड बॅगा पवळया साईज27’’*30’’ वथ बारकोडसह 

बॅगांचा मे. पॉ को एन हायरलमटल सो युशन ा. िल., पुण ेयांचेकडून  यांनी दले या दरप कानुसार 

ित पॅकेट (1 पॅकेट -50 नग) र. .803/-+GST या माण1े5000 नगांकर ता300 पा कटांकर ता 
र. .2,84,262/- या र कमेस थेट प दतीन ेखरेद  करणेकामी काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४८१                    वषय मांक- ५१ 

दनांक २८/०२/२०२२       वभाग- थाप य इ मु य  

सुचक- मा.बाप ूउफ श ु न काटे         अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प . . था/िन/इ-मु य/९१/२०२२ द.२८/०२/२०२२. 

      मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .76/9/2021-22 अ वय े भाग .५ मधील 
ठक ठकाणी हॉटिम स प दतीन ेर ते सुधारणा करण ेव र ते वकिसत करण.े कामी M P DHOTRE 

CONSTRUCTION िन.र. .99,99,530/- (अ र  र. .न या णव लाख न या णव हजार पाचश ेतीस 
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फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .99,26,430/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .99,26,430/- पे ा 33.99%कमी हणजेच 
र. .65,52,436 /- +रॉय ट  चाजस र. .18,808/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .73,100/- = एकुण 
र. .66,44,344/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, 

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

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

 
ठराव मांक-११४८२                    वषय मांक- ५२ 
दनांक २८/०२/२०२२       वभाग- थाप य क मु य  
सुचक- मा.बाप ूउफ श ु न काटे         अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प . . था/िन/क-मु य/६६/२०२२ द.२८/०२/२०२२. 
      मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .74/01/2021-22 अ वय े भाग . ९ खराळवाड , 
कामगार नगर व इतर भागातील र यांची हॉटिम स प दतीन े डांबर करण करणे कामी M/s. 
BAHIRAT BROTHERS िन.र. .1,34,83,639/- (अ र  र. .एक कोट  चौतीस लाख याऐंशी हजार सहाश े
एकोणचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,34,23,039/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,34,23,039/- पे ा 
34.88%कमी हणजेच र. .87,41,083/- +रॉय ट  चाजस र. .1,84,063/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .60,600/- = एकुण र. .89,85,746/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 
लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य े कं ाट 
कालावधीम य ेझालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४८३                    वषय मांक- ५३ 
दनांक २८/०२/२०२२       वभाग- थाप य क मु य  
सुचक- मा.बाप ूउफ श ु न काटे         अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प . . था/िन/क-मु य/६७/२०२२ द.२८/०२/२०२२. 
      मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .74/03/2021-22 अ वय े भाग .९ मासुळकर 
कॉलनी व अजमेरा कॉलनी म य े व इतर ठकाणी र यांची हॉटिम स प दतीन े डांबर करण 
करणे कामी M/s.BAHIRAT BROTHERS िन.र. .82,14,208/- (अ र  र. . याऐंशी लाख चौदा हजार 
दोनश ेआठ फ )मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .81,53,608/- वर िन वदा दर 
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माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .81,53,608/- पे ा 
37.38%कमी हणजेच र. .51,05,789 /- +रॉय ट  चाजस र. .74,212/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .60,600/- = एकुण र. .52,40,601 /- 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 देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४८४                    वषय मांक- ५४ 

दनांक २८/०२/२०२२       वभाग- थाप य क मु य  

सुचक- मा.बाप ूउफ श ु न काटे         अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प . . था/िन/क-मु य/६८/२०२२ द.२८/०२/२०२२. 

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

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .74/2/2021-22 अ वय े भाग .९ नेह नगर व 

इतर भागातील र यांची हॉटिम स प दतीन ेडांबर करण करणे कामी M/s. BAHIRAT BROTHERS 

िन.र. .82,18,322/-(अ र  र. . याऐंशी लाख अठरा हजार तीनश े बावीस फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .81,57,722/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .81,57,722/- पे ा 34.88% कमी हणजेच र. .53,12,309/- 

+रॉय ट  चाजस र. .99,387/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .60,600/- = एकुण र. .54,72,296/- पयत 

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

अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 

मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य े कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार 

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

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

 
ठराव मांक-११४८५                    वषय मांक- ५५ 

दनांक २८/०२/२०२२       वभाग- थाप य ब मु य  

सुचक- मा.बाप ूउफ श ु न काटे         अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प . . था/िन/ब-मु य/६९/२०२२ द.२८/०२/२०२२. 

      मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 
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 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .87/4/2021-22 अ वय े सन २०२१-२२ क रता 
भाग  .१६ मधील गु दारा प रसरातील र याचे हॉटिम स प दतीन े डांबर करण करण.े  कामी 

M/s. BAHIRAT BROTHERS िन.र. .74,95,211/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख पं या नव हजार दोनश े

अकरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,20,861/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,20,861/- पे ा 33.88% 
कमी हणजेच र. .49,06,673/- +रॉय ट  चाजस र. .20,686/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .74,350/- = एकुण र. .50,01,709/- 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 देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४८६                    वषय मांक- ५६ 

दनांक २८/०२/२०२२       वभाग- थाप य ब मु य  

सुचक- मा.बाप ूउफ श ु न काटे         अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प . . था/िन/ब-मु य/७०/२०२२ द.२८/०२/२०२२. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 87/5/2021-22 अ वय े भाग .१७ वा हेकरवाड  मधील 

वा हेकरवाड  मनपा शाळा ते गावठाण पयतचा र ता डांबर करण करण.े  कामी M/s. BAHIRAT 

BROTHERS िन.र. .59,97,069/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख स या नव हजार एकोणस र फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .58,60,369/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .58,60,369/- पे ा 31.99% कमी हणजेच 

र. .39,85,637/- +रॉय ट  चाजस र. .9,950/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,36,700/- = एकुण 

र. .41,32,287/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

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

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

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक-११४८७                    वषय मांक- ५७ 

दनांक २८/०२/२०२२       वभाग- थाप य अ मु य  

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प . . था/िन/अ-मु य/६१/२०२२ द.२८/०२/२०२२. 

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

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .57/2/2021-22 अ वये भाग .१० मधील मुख ्   य 

व अंतगत र यांचे हॉटिम स प दतीन े डांबर करण  करण े (सन २०२१-२२) कामी M/s.Saiprabha 

Construction िन.र. .64,99,998/- (अ र  र. .चौस  लाख न वया नव हजार नऊश ेअ ठया नव 

पये फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .64,23,298/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .64,23,298/- पे ा 32.00% 

कमी हणजेच र. .43,67,843/- +रॉय ट  चाजस र. .12,541/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .76,700/- = एकुण र. .44,57,084/- 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 देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४८८                   वषय मांक- ५८ 

दनांक २८/०२/२०२२      वभाग-जेएनएनयुआरएम  

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचेप . .जेएनएनयुआरएम/३/का व/५२/२०२२ द.२८/०२/२०२२. 

       मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत जवाहरलाल नेह  रा ीय पुनिनमाण अिभयान(JNNURM), 

अमृत अिभयान, व छ भारत अिभयान, तसेच क  शासन पुर कृत व वध योजनांचे अनुषंगान े

Project Monitoring & Reform Implementation Support (PMRIS) चे कामकाज करणेकामी 
मे.KPMG Advisory Services Pvt. Ltd. या सं थेला द.५/०३/२०२२ पासुन पुढ ल ६ म हन े

कालावधीकर ता कंवा िन वदा या पुण होऊन न यान ेनेमणूक होणा-या सं थेस कामकाज आदेश 

देईपयत यापैक  जे थम घडेल या कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेसाठ  व करारनामा अट  व शत नुसार 

५ On Site Staff कर ता दरमहा र. .९,९२,८००/- (अ र  र. .नऊ लाख या नव आठश े फ ) 
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करां यितर  या माण ेयेणारा ६ म हन ेकालावधीक रता  एकुण य  खच र. .५९,५६,८००/-(अ र  

र. .एकोणसाठ  लाख छ पन  हजार आठश े फ ) इत या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४८९                   वषय मांक- ५९ 

दनांक २८/०२/२०२२      वभाग-पाणीपुरवठा 
सुचक- मा.भोईर सुरेश            अनुमोदक- मा.संतोष कांबळे 

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचेप . .पाप/ु८/का व/१३१/२०२२ द.२५/०२/२०२२. 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. . ८/०२/२०२१-२२ अ े ीय कायालयांतगत व वध 

ठकाण या उंच पा या या टाक व न तसेच आनंद नगर ,संभाजीनगर  प रसरात पाणीपुरवठा 
यव थापन करणे क रता मजूर कमचार  तसेच म.न.पा.टँकर वर वाहन चालक पुर वण.े(२०२१-२२)या 
कामासाठ  (िन वदा र कम .- ,४४,३६,७७० + सेवा शु क ५ % र. .१,६५,२१२  = र. .४६,०१,९८२  /- 

अ र - शेहेचाळ स लाख एक हजार नऊशे  यांऐंशी   फ  ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस 

र कम वगळून एकूण िन वदा र कमेवर ल ५ % सेवा शु क र. .१,६५,२१२ /-  वर िन वदा दर 

माग वणेत आल े आहेत.िन वदा अट  व शत  म य े नमुद केले माण े वभागान े िनधा रत केले या 
कमान सेवा शु काची र कम ४ % हणजेच र. .१,३२,१७० /-पे ा कमी नसावी अशी अट होती. 
यानुसार सदर काम म.ेशुभम उ ोग  या ठेकेदाराकडून सेवा शु क  र. .१,३२,१७० /-  दराची   हणजेच 

र. .४४,३६,७७० /-+रॉय ट ची र कम . ०/-+ मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- +सेवा शु क 

र. .१,३२,१७० /- = एकूण र. .४५,६८,९४०  /-पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार वेळोवेळ  

कामगार क याण वभाग यांचेकड ल प रप कानुसार िस  होणारे  कमान वेतन दर  यांचे नुसार वाढ 

/घट  अदा करणेस   व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच 

िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस भाववाढ कलमानुसार िनधार त केले या बेसीक 

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

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता देणेत येत 

आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक-११४९०                   वषय मांक- ६० 

दनांक २८/०२/२०२२      वभाग- थाप य ब मु य 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचेप . . था/िन/ब-मु य/७१/२०२२ द.२८/०२/२०२२. 

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

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .87/6/2021-22 अ वय े सन २०२१-२२ कर ता 
भाग .१७ मधील व वध र ते डांबर करण करण.े कामी M/s.BAHIRAT BROTHERS 

िन.र. .59,90,451/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न वद हजार चारश ेए काव न फ ) मधुन रॉय ट  

व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .58,41,751/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .58,41,751/- पे ा 31.99%कमी हणजेच र. .39,72,975/- 

+रॉय ट  चाजस र. .21,222/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,48,700/- = एकुण र. .41,42,897/- 

पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा 
कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 

मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य े कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार 

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

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

 
ठराव मांक-११४९१                   वषय मांक- ६१ 

दनांक २८/०२/२०२२      वभाग-म यवत  भांडार  

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

संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचेप . .मभा/०४/का व/९४/२०२२ द.२४/०२/२०२२. 

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

 मनपाचे आरो य वभागासाठ  गोळा कर यात आलेला कचरा संकिलत कर यासाठ     १२० 

िलटर मते या कचरापे या खरेद   करणेकामी NIC वर  िस द केले या िन वदा .५५/२०२१-२२ 

नुसार 0५ पा  िन वदाकारांपैक  मे. वम ला ट िल यांचे ा  लघु म दर र. .२१,७१,३६०/- हे 

अंदाजप क यदर र. . ३५,९२,०००/- पे ा ३९.५५ %  कमी ा  झालेल े आहेत. यानुसार मनपाचे 

आरो य वभागासाठ  गोळा कर यात आलेला कचरा संकिलत कर यासाठ   १२० िलटर मते या 
एकूण १६०० नग कचरापे या खरेद कामी मे. वम ला ट िल यांचेकडून यांनी सादर केले या दरानुसार 

करारनामा क न खरेद  करणेस व खरेद साठ  होणारा जी.एस.ट सह र. .२१,७१,३६०/- चे खचास 

मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक-११४९२                   वषय मांक- ६२ 

दनांक २८/०२/२०२२      वभाग-म यवत  भांडार  

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचेप . .मभा/ं६/का व/८७/२०२२ द.२८/०२/२०२२. 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

 मनपाचे डा वभागाचे आव यकतेनुसार व वध ओपन जीम सा ह य पुरवठा क न बसवून 

देण े माण े खरेद बाबत ई िन वदा स.ु .35/2021-22 (एक वष कालावधी कर ता दर करार प त) 

अ वय े 19 िन वदा ा  झा या आहेत. यापैक  पा  ठरले या िन वदांपैक  ा  लघु म िन वदाकार 

मे.ए युिनडस,पुणेयांचे लघु म बाब .8,10व 11 एकुण 03बाबी सा ह याचे दर एकुण र. .80,81,800/- 

हे अंदाजप क य दर र. .85,78,200/- दरापे ा 5.79%ने कमी आहेत., मे. मुत  इं जिनअ रंग,पुणेयांचे 

लघु म बाब .3,6,7 व 9 एकुण 04बाबी सा ह याचे दर एकुण र. .86,93,800/- हे अंदाजप क य दर 

र. .92,48,850/-दरापे ा 6.00%ने कमी आहेत., तसेच, मे.बाबा ल ेव ड, ठाणेयांचे लघु म बाब .1,4 

व 12 एकुण 03बाबी सा ह याचे दर एकुण र. .53,74,986/-हे अंदाजप क य दर र. .54,67,472/- 

दरापे ा 1.69%ने कमी आहेत. मे.हनी फन एन ि ल कंपनी, ठाणेयांचे लघु म बाब .2,5 व 13 एकुण 

03बाबी सा ह याचे दर एकुण र. .59,89,100/- हे अंदाजप क य दर र. .60,54,380/- दरापे ा 
1.08%ने कमी आहेत.  या माण,े ा  चार ह  लघु म िन वदाकारांचे एकुण ा  लघु म बाबी .1 ते 

13एकुण 13बाबी सा ह यांचे एकुण लघु म दर र. .2,81,39,686/- हे अंदाजप क य एकुण दर 

र. .2,93,48,902/-दरापे ा 4.12%ने कमी अस यान ेदर वकृत कर यात आल ेआहेत. सदर लघु म 

िन वदाकार यांचेकडून यांचे ा  लघु म दरानुसार करारनामा क न व वध ओपन सा ह य खरेद  

करणेस व पुरवठा आदेश िनगत करणेकामी व र. .2,81,39,686/-चे येणा-या खचास मा यता देणेत 

येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४९३                   वषय मांक- ६३ 

दनांक २८/०२/२०२२      वभाग-म यवत  भांडार  

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचेप . .मभा/ं८/का व/१७८/२०२२ द.२८/०२/२०२२. 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै क य वभागांतगत येणारे २८ दवाखान ेव ८ णालय े

तसेच न यान े िनमाण केलेल े को वड णालये   ,आकुड  णालय  ,थेरगाव णालय व भोसर  

णालय ह  न यान ेसु  कर यात आल ेआहेत याकर ता आव यक लागणारे अँलोपँिथक औषधे/ 

सा ह य खरेद  करणेकामी ई-िन वदा सुचना .५०/२०२१-२२ शासनाचे संकेत थळ 

www.mahatenders.gov.in िस द कर यात आली आहे . यापैक  अँलोपँिथक औषधाचे ७६१ 
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बाबीचे सोबतचे प  अ नुसार १ ते २५ िन वदाकार व यांचे ा  लघु म दरानुसार एकुण खच 

र. .२१,९४,४७,६६१/-+ GSTचे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४९४                   वषय मांक- ६४ 

दनांक २८/०२/२०२२        

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

संदभ- मा.कांबळे अंबरनाथ व मा. भोईर सुरेश यांचा ताव. 

 आकुड  येथील भाग .१६ मधील आकुड  णालयाचा व तार (१०० बे स म ट पेशािलट  

हॉ पटलचे बांधकाम स. नं १७० आ ण १७१ अ आ ण राखीव नं २७ आकुड  पीसीएमसी पुणे) 
या कामांचे िन वदा . ७७/१/२०१६-१७ अ वये आकुड  येथील भाग .१६ मधील आकुड  

णालयाचा व तार. (१०० बे स म ट पेशािलट  हॉ पटलचे बांधकाम स. नं १७० आ ण 
१७१ अ आ ण राखीव नं २७ आकुड , चे काम चालू आहे. सदर कामांतगत व ुत वषयक 
कामाचे अंदाजप कातील नवीन ६० KVA UPS बस वण,े Exhaust Fan बस वण,े Resident Doctors 

क रता वातानुकूलन यं णे बस वण,े अ नशामन वभाचे सुचनेनुसार अित र  Fire Fighting व 
Fire Alarm System बस वणे तसेच Oxygen Genearting Plant, MGPS क रता व ुत यव था 
करणे आव यक आहे सदर कामां कर ता र. .७४,४२,२६५/- चे अित र  खच अपे त आहे. 
सदर क प पूण करणे क रता सदर काम करणे गरज असलेने सदर क पचे सुधा रत अंदाज 
व सुधा रत तां क मा यता आव यक आहे. सबब सदर कामाचे व ुत िन वदा र कम 
र. .९,७१,९२,१७३.२४ मधील अित र  खच र. .७४,४२,२६५/- एकूण र. .१,०४,६३,४४३.२४ चे 
सुधा रत र कमचे सुधा रत तां क मा यता व वाढ व खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४९५                   वषय मांक- ६५ 

दनांक २८/०२/२०२२        

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

संदभ- मा.कांबळे अंबरनाथ व मा. भोईर सुरेश यांचा ताव. 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन नो . Civil /HO/७३/०४/२०१९-२० अ वय े भाग 

मांक 21 पंपर  येथील आर ण मांक 162 वकिसत करणेकामी (खेळाचे मैदान) बी.पी. सांगळे 

क शन ा.िल. र. पये 2,49,83,001/- (अ र  र. . दोन कोट  एकोणप नास लाख याऐंशी हजार 

एक फ  ) मधून रॉय ट  व मटे रयल टे टंग चाजस वगळून र कम पये 2.40,80,832/- वर िन वदा 
दर माग व यात आल ेआहेत यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र कम पये 2,40,80,832/- 

पे ा 16.61% कमी हणजेच र कम पये 2,00,81,006/- + रॉय ट  चाजस 6,31,449/- + मटे रयल 
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टे टंग चाजस र कम पये 2,70,720/- एकूण 2,09,83,175/- पयत काम क न घे यास आ ण 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणे तसेच िन वदा 
अट नुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 

दराम य े कं ाट कालावधीम य े झालेली वाढ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसूल करण े
बंधनकारक राह ल या अट स अधीन राहून याचेबरोबर करारनामा क न घे यास मा यता दे यात 

आली होती. तथा प रॉय ट  व इतर रकमेत . 17,62,334/- इतक  वाढ झा यान ेसदरचे काम . 

2,27,45,508/-रकमेपयत होत आहे. तर  सदर या वाढ व खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक-११४९६                   वषय मांक- ६६ 

दनांक २८/०२/२०२२        

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

संदभ- मा.कांबळे अंबरनाथ व मा. भोईर सुरेश यांचा ताव. 

 मनपाचे वाय. सी. एम. हॉ पीटल येथे पद यु र पदवी अ यास मासाठ  आव यक काम ेकरण े

नवजात अभक वभागाचे  नुतनीकरण करण.े डाँ टर िनवास थानाचे नुतनीकरण करण.े(भाग-२ फेज 

२)िन वदा नोट स ं . ५२/५/२०१८-१९ या कामांतगत पा कग या जागी ितस-या, चौ या व सहा या 
मज यावर निसग कूल व पँरामे डकल कोसससाठ  पायाभूत सु वधा व प रसर अ ावत करणेसाठ  

होणा-या  सुधा रत वाढ व खच र. .११,१३,९६,४८७ /- या खचास मे.एस.एस.साठे यांना िन वदा मंजूर 

दरान े (४.५०% जा त) तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस भाववाढ कलमासह 

मटे रयल या िनधा रत केले या  बेिसक दराम य े कं ाट कालावधीत झालेल े वाढ / घट दरानुसार 

फरकाची र कम अदा / वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यास मा यता देणेत येत 

आहे. 

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

ठराव मांक-११४९७                   वषय मांक- ६७ 

दनांक २८/०२/२०२२        

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

संदभ- मा. भोईर सुरेश व मा.कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव. 

 व छ भारत अिभयान अंतगत व छ सव ण २०२२ म य े पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -१८ सहभागी झाली आहे. शहरातील कचरा उचलण ेकामकाज हे मनपान ेिनयु  केले या एज सी 
माफत करणेत येत आहे. हॉटेल वे ट कचरा हा मनपान ेउचलण ेआव यक अस यान े यासाठ  टाटा 
एसीई २० नग हॉपर वाहन े व दोन नग कॉ यूटर वाहनाची आव यकता अस याबाबत आरो य 

वभागान ेमागणी केली आहे. सदर आव यक असलेली वाहन ेह  मे.एस.ट .मोटस यांचेकडून थेट प तीने 
िन वदा न माग वता मनपा मा य दरानुसार घे यास व यासाठ  दोन म ह या या कालावधीसाठ  
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येणारा खच र. .६०,००,०००/- (अ र  र कम पये. साठ लाख) तसेच भ व यात आव यक असणार  

वाहन े यांचेकडून घे यास व याकामी येणा या य  खचास व सदरचा खच आरो य वभागाकड ल 

लेखािशषावर ल उपल ध तरतुद  मधून खच  टाकणेस मा यता दे यात येत आहे 
 

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

ठराव मांक-११४९८                   वषय मांक- ६८ 

दनांक २८/०२/२०२२        

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

संदभ- मा.कांबळे अंबरनाथ व मा. भोईर सुरेश यांचा ताव. 

 मनपाचे इ े ीय काय े ातील भाग मांक ४ दघी बोपखेल प रसराम ये 
नागर कांना िमळकतकर भरणा करणेकर ता व याअनुषंगाने इतर कायालयीन कामकाजाकर ता 
मनपा माफत तीन मजली इमारत करसंकलन कायालयाकर ता उभारणेत आलेली असुन सदर 
सुर े या ीने तीन िशफटम ये येक  एक असे एकुण तीन रखवालदार मदतिनसाची 
आव यकता असुन सदर तीन रखवालदार मदतिनसांचे िनयु  करणे व येणा-या खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११४९९                   वषय मांक- ६९ 

दनांक २८/०२/२०२२        

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

संदभ- मा.कांबळे अंबरनाथ व मा. भोईर सुरेश यांचा ताव. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीन,े महारा  बॉड  ब डस असोिसएशन यांचे मा यतेन े

,माहे माच २०२२ म य े ,म.न.पा.चे अ ह यादेवी होळकर शाळा, सांगवी येथे महापौर चषक 

रा य तर य शर र सौ व पधा २०२१-२२  चे आयोजन अ ह यादेवी होळकर शाळा, सांगवी येथे 

कर याचे िनयोजन आहे. सदर पधा अनुषंगान े थाप य व व ुत वषयक खच वगळता एकूण अंदाजे 

र. . २१,१७,५२५/-इतका खच अपे त आहे.सबब, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीन,े 

महारा  बॉड  ब डस असोिसएशन यांचे मा यतेन े ,माहे माच २०२२ म य े ,म.न.पा.चे अ ह यादेवी 
होळकर शाळा, सांगवी येथे महापौर चषक रा य तर य शर र सौ व पधा २०२१-२२  चे आयोजन 

अनुषंगान,े थाप य व व ुत वषयक खच वगळता एकूण अंदाजे र. . २१,१७,५२५/- चे खचास अथवा 
य  येणा-या खचास मा यता व सदर पधा अनुषंगान े थाप य वषयक खच , डा थाप य 

वभाग यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस, व ुत वषयक खच, व ुत वभाग, ड े ीय कायालय यांचे 

लेखािशषातून खच  टाकणेस, टेज वर ल एल.ई.ड . नचा खच र. .६०,०००/- हा मा हती व 
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जनसंपक वभाग यांचेकडून करणेस व उव रत अंदाजे येणारा खच र. .२०,५७,५२५/- हा डा 
वभागाकडून करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११५००                   वषय मांक- ७० 

दनांक २८/०२/२०२२        

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

संदभ- मा.कांबळे अंबरनाथ व मा. भोईर सुरेश यांचा ताव. 

 मा. थायी सिमती ठराव .११३०७, दनांक २/२/२०२२ म य े१) माहे जानेवार  २०२२ ऐवजी १) 

माहे फे ूवार  २०२२ अशी दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११५०१                   वषय मांक- ७१ 

दनांक २८/०२/२०२२        

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

संदभ- मा.कांबळे अंबरनाथ व मा. भोईर सुरेश यांचा ताव. 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा हती व जनसंपक वभागामाफत िस  वषयक 

कामकाज केल े जाते. या कामकाजाक रता कुशल मनु यबळाची आव यकता आहे. यासाठ  

प का रतेचे िश ण घेणा-या २ गरजू आ ण होतक  व ा याची नेमणूक करणे गरजेचे अस यान े या 
ीन ेसा व ीबाई फुल ेपुण े व ापीठाकड ल वृ प  व ा व जनसंपक वभागाकडून अशा व ा याची 

नाव ेमाग व यात आली. याम य े५ व ा याची नाव े ा  झाली, परंतू केवळ एक व ाथ  ी. वकास 

गायकांबळे हेच मुलाखतीसाठ  उप थत रा हल े अस यान े यांची कामकाजासाठ  िनवड कर यात 

आली. तथा प अिधक मनु यबळाची गरज अस यान ेमा हती व जनसंपक वभागाकडे इतर शै णक 

सं थेत प का रतेचे िश ण घेणा-या ीम. पौ णमा भोर यांनी सदर कामकाजासाठ  अज सादर केला. 
सदर कामकाजासाठ  आव यक मनु यबळ वचारात घेता ी. वकास वनायक गायकांबळे आ ण ीम. 

पौ णमा कशोर भोर यांची कामकाजासाठ  िनयु  केले या दनांकापासून ११ म हन ेकालावधीसाठ  

िन त केले या अट -शत न॑ुसार नेमणूक  कर यास तसेच यांना कामगार क याण वभागाकड ल 

प रप का माण ेकुशल कामगारांसाठ या वेतना माण ेमानधन अदा कर यास मा यता दे यात येत 

आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक-११५०२                   वषय मांक- ७२ 

दनांक २८/०२/२०२२        

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

संदभ- मा.कांबळे अंबरनाथ व मा. भोईर सुरेश यांचा ताव. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीन,े पुणे ज हा कब ड  असोिसएशन मा यतेन े ,माहे 

माच २०२२ म य े, भाग . ३१ ,काळूराम जगताप बॅडिमंटन हॉल शेजार ल खेळाचे मैदान , पंपळे गुरव 

येथे  महापौर चषक ज हा तर य कब ड  पधा २०२१-२२ चे आयोजन कर याचे िनयोजन आहे. सदर 

पधा अनुषंगान े थाप य व व ुत वषयक खच वगळता एकूण अंदाजे र. . १६,९८,५२०/-.इतका खच 

अपे त आहे. सबब, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीन,े पुण े ज हा कब ड  असोिसएशन 

मा यतेन े ,माहे माच २०२२ म य े , भाग . ३१ ,काळूराम जगताप बॅडिमंटन हॉल शेजार ल खेळाचे 

मैदान , पंपळे गुरव येथे, महापौर चषक ज हा तर य कब ड  पधा २०२१-२२ चे आयोजन व या 
अनुषंगान,े थाप य व व ुत वषयक खच वगळता एकूण अंदाजे र. . १६,९८,५२०/-चे खचास अथवा 

य  येणा-या खचास मा यता व सदर पधा अनुषंगान े थाप य वषयक खच , डा थाप य 

वभाग यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस, व ुत वषयक खच, व ुत वभाग, संबिधत े ीय 

कायालय यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस, उवर त खच डा वभागाचे महापौर चषक व वध 
डा पधा या लेखािशषावर खच  टाकणेस तसेच पधा अनुषंगान े ,पी. ह .सी. ले स बॅनस, 

ॉफ ज,मानिच हे माणप  छपाई,ई.कोटेशन नोट स िस  क न करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११५०३                   वषय मांक- ७३ 

दनांक २८/०२/२०२२        

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

संदभ- मा.कांबळे अंबरनाथ व मा. भोईर सुरेश यांचा ताव. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीन े भारतीय वातं य दना या अमृत महो सवी 
वषािनिम  क  सरकार या सूचनांनुसार द. १ ऑ टोबर ते ४ ऑ टोबर २०२१ दर यान शहराम ये 
व वध काय मांचे आयोजन कर यात आल ेहोते. याबाबत नाग रकांम य ेजागृती कर या या उ ेशाने 
शहरा या व वध  ठकाणी अमृत महो सवी वषाचे जागृतीपर ले स व होड स लाव यात आल ेहोते. 

याकामी थेट प तीन े होणा-या र. . २,००,०००/- खचास मा. आयु  यांची द. ८/१०/२०२१ या 
तावा वय े मा यता घे यात आली होती. तसेच मा. थायी सिमती सभेची ठराव . १०६३२, द. 

०३/११/२०२१ अ वय ेमा यता घे यात आली होती.सदर ले स कामकाज मे. वा हळकर एंटर ायजेस 

यांना दे यात आल ेहोते.  तथा प याकामी र. . ३,००,२०८/- (अ र  र. . तीन लाख दोनश ेआठ फ  ) 
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इतका य  खच झाला आहे. तर  ले स व होड स छपाई क न लावणेकामी झाले या उव रत र. . 

१,००,२०८/- (अ र  र. . एक लाख दोनश ेआठ फ ) या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११५०४                   वषय मांक- ७४ 

दनांक २८/०२/२०२२        

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

संदभ- मा.कांबळे अंबरनाथ व मा. भोईर सुरेश यांचा ताव. 

हॉक  इं डया, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  िचंचवड आयु ालय व हॉक  महारा  

यांचे संयु  व मान े ११ वी हॉक  इं डया रा ीय चॅ पयनिशप पधा २०२१ चे द. ११ ते २२ डसबर 

२०२१ दर यान आयोजन कर यात आल ेहोते.  पधक रता मा हती व जनसंपक वभागामाफत हॉक  

से फ  टॅ ॑ ड व ले स ंट ंग क न घे यात आल ेहोते. सदरचे कामकाज मे. वा हळकर एंटर ायजेस 

यांना दे यात आल ेहोते.तथा प हॉक  से फ  टॅ ॑ ड व ले स ंट ंगकामी र. . ५२,१५९/- (अ र  र. . 

बाव न हजार एकश ेएकोणसाठ फ  ) इतका खच झाला आहे. तर  थेट प तीन ेझाले या या र. . 

५२,१५९/- (अ र  र. . बाव न हजार एकश ेएकोणसाठ फ ) या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११५०५                   वषय मांक- ७५ 

दनांक २८/०२/२०२२        

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

संदभ- मा.भोईर सुरेश व मा.कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव. 

 भोसर गाव अंतगत भोसर -१ आ ण भोसर -२ हे EHV उपक  आहेत तसेच से टर १० हे रिनंग 

उपक  आहे भोसर -१ या EHV उपक ामधून शांतीनगर भोसर गाव - लॉक इं ायणी नगर हे फडर 

आहेत. शांतीनगर हा फडर भोसर -१ या EHV उपक ापासून ३ क.मी आहे या फडरवर १२० रोह  

आहेत . साधारणतः ४५०० औ ोिगक ाहक या रो ह ावर आहेत तसेच भोसर गाव हे फडर भोसर -१ या 
EHV उपक ापासून ८ क.मी आहे. या फडरवर ११५ रो ह  आहेत साधारणत: ३१३५० घरगुती ाहक 

या रो ह ावर आहेत.T लॉक हे फडर EHV भोसर  १ या उपक ापासून ९ क.मी आहे. यावर HT ाहक 

७५ असून रो ह  १२० आहेत या रो ह ावर साधारणत: ३२०० हे औ ोिगक ाहक आहेत तसेच 

शांतीनगर हा फडर ३ क.मी आहे व या फडर चा भार वाढ यामुळे तेथील उ ोग धं ावर वारंवार वीज 

पुरवठा खं डत हो याचे माण वाढत आहेत तसेच या फडर वर काह  घरगुती वीज ाहक आहेत 

यां या सु ा वारंवार वीजपुरवठा खं डत हो या या त ार  वाढत आहेत महा वतरण येक 

आठव या या गु वार  फ डरचे देखभाल दु तीसाठ  बंद करतात. पण या यामुळे तेथील घरगुती 
ाहकांचा दवसभर व ुत पुरवठा बंद होतो. यामुळे तेथील घरगुती ाहकांना अडचणीला सामोरे जाव े
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लागते. तसेच भोसर गाव फडर हे EHV सब टेशन पासून ८ क.मी पसरलेल े हे तो फडर दघी पयत 

आहे या फडरची लांबी जा त झा यामुळे व ुत पुरवठा खं डत हो याचे प रणाम वाढत आहेत 

यामुळे तेथील घरगुती ाहकांना ास होत आहे. T लॉक फडर व इं ायणी नगर फडरवर पण सु ा 
अ या त ार  वाढत आहेत. यासाठ  कै.अंकुशराव लांडग े े ागृहा या मागील बाजूस असलेला मोकळा 
भूखंड आहे. १० गुं याचा लॉट िमळाला तर ितथे एक विचंग सब टेशन करता येईल या सब टेशन 

व न काह  नवीन फडर जस ेक  शांतीनगर कडे भोसर गावाकडे व आळंद  रोड कडे जाणारे इ याद  

नवीन फडर जे क ३ क . मी. लांबी या आत िनघतील जेणेक न व ुत पुरवठा खं डत झा यावर 

लवकरात लवकर चाल ूहोईल व या भागातील घरगुती व औ ोिगक ाहकाचा वारंवार वीज पुरवठा 
खं डत हो याची सम या कायम व पी दूर करता येईल तसेच एखादा फ डर ेकडाउन झा यास याला 
बॅकफ डंग यव था करत येईल जेणेक न कमीत कमी वेळेत वीजपुरवठा पुववत कर यास मदत 

होईल. तर  अंकुशराव ना यगृहा या जवळ ल STP या जागेत १0 गुंठे जागा महा वतरण उपक ासाठ  

दे यास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११५०६                   वषय मांक- ७६ 

दनांक २८/०२/२०२२        

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

संदभ- मा.भोईर सुरेश व मा.कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव. 

 मनपाचे िनगड  ािधकरण येथील कै.संजय काळे डांगण येथील रका या हॉल म ये राजे ी 
छ पती िशवाजी महाराज कु ती िश ण क  या सं थेस नाममा  दरान े११ म हन ेभाडे त वावर देणेस 

मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११५०७                  वषय मांक- ७७ 

दनांक २८/०२/२०२२        

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

संदभ- मा. भोईर सुरेश व मा.कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ातील व काय े ाबाहे न उपचाराक रता येणा-या 
कोरोना बािधतांवर व वध खाजगी णालयांम य ेउपचार कर यात येत आहेत. णांवर ल उपचार 

पूण झालेनंतर Discharge दल ेनंतर णांकडून अथवा यांचे नातेवाईकांकडून खाजगी हॉ पटल 

शासनान ेअवाजवी/जादा बले आकारलेबाबत मनपाकडे त ार  ा  झा या हो या. या अनुषंगान े

महानगरपािलकेन े ण, यांचे नातेवाईक आ ण नाग रकांक रता व वध हे पलाईन मांक उपल ध 

क न दले आहेत. याबाबत नाग रकांना मा हती हावी याक रता णालया या दशनी भागाम य े
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प पण े दसतील अस े Vinyal Printing, Lamination & Mounting with 3mm Foam sheet चे 

मा हती फलक तयार क न घेणेकामी इ छुक मा हती व जनसंपक वभागाकड ल कोटेशन नोट स . 

०५/२०२१-२२ नुसार इ छुक पुरवठा धारकांकडून दर माग व यात आल े होते. याम य े मे. ओम 

इंटर ायजेस यांचे लघु म दर ा  झाल ेआहेत. ा  कामकाज आदेशानुसार मे. ओम इंटर ायजेस 

यांनी १२० मा हती फलक तयार क न णालयांम य ेलाव याचे काम पूण केल ेआहे. या फलकांमुळे 

नाग रकांम य े जागृती करणेस मदत झाली आहे.तर  कोटेशन नोट स . ०५/२०२१-२२ अ वय े

मे.ओम इंटर ायजेस यांनी १२० मा हती फलक तयार क न लावणेकामी झाले या र. . ४,९२,७६८/-/- 

(अ र  र. .चार लाख या णव हजार सातश ेअडस  फ ) या खचास काय र मा यता देणेत येत 

आहे. 
 

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

 
ठराव मांक-११५०८                   वषय मांक- ७८ 

दनांक २८/०२/२०२२        

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

संदभ- मा.सुजाता पालांडे व मा.कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव. 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ंथालय (संत तुकाराम नगर पंपर ) हे  स  प र थतीत एका खाजगी 
सं थेला चाल व यास दले आहे. यां या मनमानी कारभारामूळे ितथे कोणतेह  वाचक वग  

या ठकाणी जात नाह . तसेच ितथल े पा व य राखत नाह . डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ंथालय (संत 

तुकाराम नगर पंपर ) हे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर वचारमंच पंपर  पुणे-१८ ह  सं था मागील ३० 

वषापासून कायरत आहे. तसेच समाजोपयी उप म राब वत आहे. तर  सदर सं थेस उ  ंथालय  

चाल व यास दे यात मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११५०९                   वषय मांक- ७९ 

दनांक २८/०२/२०२२        

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

संदभ- मा. भोईर सुरेश व मा.कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव. 

 पंत धान आवास योजना अंतगत लाभा याना वः ह सा भरणेकामी ३१ मे पयत मुदतवाढ 

देणेस मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक-११५१०                   वषय मांक- ८० 

दनांक २८/०२/२०२२        

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

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

 मा. थायी सिमती ठराव .११३०७ दनांक २/२/२०२२ नुसार सातवा वेतन आयोग कमचा-
यांना देणेसाठ  पीएमपीएमएलला ४.०० कोट  उचल देणेकर ता अथसंक पीय तरतुद नस यान े पंपर  

िचंचवड महानगरपािलकेकड ल नागरव ती वभागाकड ल मनपा ह तील अंपग,अंध, य  पर वहन 

महामंडळा या बसेसमधुन मोफत वास कर याक रता दे यात आले या पासेसपोट  

र. .३,४८,३९,०९७/- या तरतुद र कमेतुन ३.०० कोट  पये उचल तसेच व वध कार या पासेस अदा 
करण े र. . १,७३,९७,२६८/- तरतुद मधून पैक  र. . १.०० कोट  या माण े४.०० कोट  उचल दे यास 

मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११५११                   वषय मांक- ८१ 

दनांक २८/०२/२०२२        

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

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

 मा.आयु  सो. यांचे आदेश  आक/का व/२७/२०२१ द ९/५/२०२१ अ वय े पश हॉ पटल 

माफ़त चाल वणेत येत असलेल ेऑटो ल टर को वड हॉ पटल म य ेसेवा देत असणारे अिधकार  व 

कमचार  उदा. डॉ टर, टाफनस, पॅरामेड कल टाफ, वॉडबॉय व वॉडआया इ. यां या सेवा तसेच 

ऑटो ल टर हॉ पटल म य े सेवा देणार  येक य  कंवा इतर सेवा ऑटॊ ल टर को वड 

हो पटल  चाल ूअसेपयत अथवा पुढ ल आदेश होईपयत अिध हण करणेत आल ेआहे. यानुसार  पश 

हॉ पटलचे वै क य अिधकार / कमचार  यांना मे बटर लाय ल झर  अकोमोडेशन तफ हषल काटे 

यांचेकडून दे यात येणार  िनवास थानाची सव सु वधासह सेवाह  द.९/५/२०२१ ते द.८/०६/२०२१ या 
कालावधीकर ता अिध हत कर यात आलेली आहे. यानुसार म.े पश हॉ पटल यांचे म.ेबटर लाय 

ल झर  अकोमोडेशन यांचेबरोबर करारनामा झालेला असून यांनी अिध हन कालावधीतील एक 

म ह याचे हॉ टेल वापराचे बल .१०९ द.९/६/२०२१ र. . ८,४५,०४३/- मागणी केलेली आहे. म.े पश 

हॉ पटल यांनी एक म ह याचे सव सु वधे या खचासह  भा याची र. .४,९९,९३२/- यापुव  

मे.बटर लाय ल झर  अकोमोडेशन यांना अदा केली असुन यानुसार एक म ह याचे बलाची र कम 

पये ४,९९,९३२/- माणेच मनपा अिध हण कालावधीकर ता (एक म हना)  र. .४,९९,९३२/- 

मे.बटर लाय ल झर  अकोमोडेशन तफ हषल काटे यांचे नाव ेअदा कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक-११५१२                   वषय मांक- ८२ 

दनांक २८/०२/२०२२        

सुचक- मा.भालेकर वण     अनुमोदक- मा.पौ णमा सोनवण े

संदभ- मा.भालेकर वण व मा.पौ णमा सोनवण ेयांचा ताव. 
मनपाचे फ े य कायालय थाप य वभागाकड ल सन २०२२-२३ या मुळ 

अंदाजप कातील कामांना तरतुद कमी अस यान ेचाल ू वकास कामांसाठ  बल अदायगी करणेकामी 
खालील कामांना तरतुद वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
अ 

  
कामाचे नाव  पान 

  
अ 

 
लेखािशष  सन २०२२-२३ 

चे मुळ 
अंदाजप कात 
उपल ध 
तरतुद  

वाढ 
करावयाची 
तरतुद  

घट 
करावयाची 
तरतुद  

एकूण 
आव यक 
र कम  

१ भाग . १२ 
येिथल रेणूका मंगल 
कायालय प रसरात 
नाला दु ती क न 
नाला ेिनंग करणे. 

४० ४ वशेष 
योजना 
(Culvert
s) 

५०००००० २८०३५००० ० ३३०३५००० 

२ भाग . १२ 
मिधल मु य 
र यांचे 
डांबर करण करण े

३८ ८० वशेष 
योजना 
(Road & 
paveme
nt ) 

३६५८००० १५६७००० ० ५२२५००० 

३ भाग . १२, 
पीनगर येिथल 

एकता चौक ते 
रामे र 
मंद रापयतचा र ता 
दु त क न 
डांबर करणकरण े

३८ ८१ वशेष 
योजना 
(Road & 
paveme
nt ) 

१५७३००० १५७३००० ० ३१४६००० 

४ भाग  १२ येथील 
देवी इं ायणी 
प रसरातील 
अ त वातील र ते 
खड मु म व 
डांबर करण करण े 

३८ ८२ वशेष 
योजना 
(Road & 
paveme
nt ) 

२७८१००० २७८१००० ० ५५६२००० 

५ भाग  १२ मधील 
सोनीगरा मैदान 
प रसरातील र ते 
डांबर करण करण े 

३८ ८३ वशेष 
योजना 
(Road & 
paveme
nt ) 

२८९५००० १२३९००० ० ४१३४००० 
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६ भाग  १२ 
बाठेव ती 
ल मीनगर व कँनबे 
चौक प रसरातील 
र ते डांबर करण 
करण े 

३८ ८४ वशेष 
योजना 
(Road & 
paveme
nt ) 

४२५०००० १८१४००० ० ६०६४००० 

७ भाग  १२ 
सहयोगनगर 
वेणीनगर येथील 

अंतगत र ते 
मजबुतीकरण 
क न डांबर करण 
करण े 

३८ ८५ वशेष 
योजना 
(Road & 
paveme
nt ) 

२८३०००० १२१३००० ० ४०४३००० 

८ भाग  १२ 
ता हाणेव ती 
िशवरकर र ता 
प रसरातील र ते 
मजबुतीकरण 
क न डांबर करण 
करण े 

३८ ८६ वशेष 
योजना 
(Road & 
paveme
nt ) 

२०२२००० २०२१००० ० ४०४३००० 

९ भाग . १२, 
गणेशनगर 
प रसरातील 
र यांचे 
खड मु मीकरण व 
डांबर करण करण े

२८
८ 

६ खड  
मु माचे 
र ते  

० १९४३००० ० १९४३००० 

१० भाग . १२ 
तळवडे येिथल 
बाठेव ती 
प रसरातील जुने 
अ ती वातील 
र यांचे 
खड मु मीकरण व 
डांबर करण करण े

२८
९ 

१८ खड  
मु माचे 
र ते  

१८३३००० ३२५००० ० २१५८००० 

११ भाग . १२ 
तळवडे येिथल 
कहारमाथा 
प रसरातील जुने 
अ ती वातील 
र यांचे 
खड मु मीकरण व 

२८
९ 

२० खड  
मु माचे 
र ते  

३६९०००० २९९६००० ० ६६८६००० 
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डांबर करण करण े

१२ भाग . १२ 
तळवडे येिथल 
तळवडे िचखली ह  
प रसरातील जुने 
अ ती वातील 
र यांचे 
खड मु मीकरण व 
डांबर करण करण े

२८
९ 

२१ खड  
मु माचे 
र ते  

३६९०००० ३००९००० ० ६६९९००० 

१३ भाग . १२, 
वेणीनगर 

प रसरातील  
र यांचे 
डांबर करण करण े

२८
० 

११ डांबर  
र ते  

० १९०१००० ० १९०१००० 

१४ भाग . १२ एकता 
चौक प रसरातील 
र ते डांबर करण 
करण े

२८१ १५ डांबर  
र ते  

० ४९९००० ० ४९९००० 

१५ भाग  १२ 
मांगीरबाबा मंद र 
प रसरातील र ते 
डांबर करण करण े 

२८
३ 

४३ डांबर  
र ते  

२०८१००० ३५०३००० ० ५५८४००० 

१६ भाग  १२ येथील 
च हाणव ती ते 
मशानभुमी 

पयतचा र ता 
खड मु मासह 
डांबर करण करण े 

२८
३ 

४४ डांबर  
र ते  

२९००००० २६९०००० ० ५५९०००० 

१७ भाग . १२, 
वेणीनगर येिथल 

अंतगत र ते 
डांबर करण करण े

२८
३ 

४८ डांबर  
र ते  

३१८०००० २०४७००० ० ५२२७००० 

१८ भाग . १२, 
तळवडे येिथल 
बाठेव ती 
प रसरातील 
अंतगत र ते 
डांबर करण करण े

२८
४ 

५४ डांबर  
र ते  

२५९०००० १६८४००० ० ४२७४००० 

१९ भाग . १२, 
तळवडे येिथल 

२८
४ 

५६ डांबर  
र ते  

१७६०००० १७६७००० ० ३५२७००० 
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ल मीनगर, कॅनबे 
चौक प रसरातील 
अंतगत र ते 
डांबर करण करण े

२० भाग  १२ मधील 
तळवडे येथील संत 
तुकारामनगर 
प रसराम ये 
पे ह ंग लाँक 
बस वण े 

२७
३ 

३९ दगड  
फरशी व 
फुटपाथ  

१५७३००० २५७४००० ० ४१४७००० 

२१ भाग  १२ मधील 
वेणीनगर चौक ते 

तळवडे चौक मु य 
र याचे बाजुस 
फुटपाथ दु ती 
क न 
आव यकतेनुसार 
न वन फुटपाथ 
करण े 

२७
४ 

४३ दगड  
फरशी व 
फुटपाथ  

६४५००० १४९९००० ० २१४४००० 

२२ भाग . १२, 
पीनगर येथे अ ं द 

ग यांमधील 
र याम ये पे ह ंग 
लॉक बस वण े

२७
४ 

५१ दगड  
फरशी व 
फुटपाथ  

५६०००० १५९७००० ० २१५७००० 

२३ बाग . १२, 
वेणीनगर- 

ता हाणेव ती येथे 
अ ं द ग यांमधील 
र यां ये पे ह ंग 
लॉक बस वण े

२७
५ 

५२ दगड  
फरशी व 
फुटपाथ  

५६०००० १५९६००० ० २१५६००० 

२४ बाग . १२, 
तळवडेगाव येथे 
पे ह ंग लॉक 
दु तीची कामे 
करणे व 
आव यकतेनुसार 
न वन पे ह ंग 
लॉक बस वण े

२७
५ 

५३ दगड  
फरशी व 
फुटपाथ  

८५०००० २००३००० ० २८५३००० 

२५ बाग . १२, 
पीनगर- तळवडे 

येथे पे ह ग ब क 

२७
८ 

५ दगड  
फरशी व 
फुटपाथ  

० ६०४००० ० ६०४००० 
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दु तीची कामे 
कऱण े

२६ बाग . १२, 
सहयोगनगर- 
वेणीनगर येथे 

पे ह ग ब क 
दु तीची कामे 
कऱण े

२७
८ 

६ दगड  
फरशी व 
फुटपाथ  

० ६०३००० ० ६०३००० 

२७ भाग . १२ 
पीनगर येथे सेवा 

वाह यांकर ता 
खोदलेले चर 
बीबीएम करण े

३०
६ 

१ व वध 
सेवा 
वा ह यां
साठ  
खोदलेले 
चर 
बुज वण े 

० ४५४००० ० ४५४००० 

२८ भाग . १२ 
वेणीनगर येथे 

सेवा वाह यांकर ता 
खोदलेले चर 
बीबीएम करण े

३०
५ 

१ व वध 
सेवा 
वा ह यां
साठ  
खोदलेले 
चर 
बुज वण े 

० ११५००० ० ११५००० 

२९ भाग . १२ 
मिधल पीनगर 
प रसरातील 
सेवावाह यांकर ता 
खोदलेले  चर 
खड मु माने भरण े

३०
६ 

११ व वध 
सेवा 
वा ह यां
साठ  
खोदलेले 
चर 
बुज वण े 

१४८७००० १८८६००० ० ३३७३००० 

३० भाग . १२ 
मिधल 
ता हाणेव ती- 
वेणीनगर 

प रसरातील 
सेवावाह यांकर ता 
खोदलेले  चर 
खड मु माने भरण े

३०
६ 

१२ व वध 
सेवा 
वा ह यां
साठ  
खोदलेले 
चर 
बुज वण े 

९२९००० २१६८००० ० ३०९७००० 

३१ भाग . १२, 
तळवडे पीनगर 
येथे थाप य 
वषयक कामे करण े

२९
९ 

३५ थाप य 
वषयक 
कामे 
करण े 

२५९८००० २५६५००० ० ५१६३००० 
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३२ भाग . 
१२,ता हाणेव ती - 
वेणीनगर येथे 
थाप य वषयक 

कामे करण े

२९
९ 

३६ थाप य 
वषयक 
कामे 
करण े 

२५१५००० १०३७००० ० ३५५२००० 

३३ भाग  १२ 
पीनगर तळवडे या 

भागासाठ  सन 
२०२०-२१ म ये 
मनपा 
िनवडणूक साठ  
मंडप यव था व 
इतर अनुषंगीक 
कामे करण े 

२९
९ 

३७ थाप य 
वषयक 
कामे 
करण े 

१२८६००० २००००० ० १४८६००० 

३४ भाग . १२, 
सहयोगनगर येथे 
थाप य वषयक 

कामे करण े

३०
३ 

१८ थाप य 
वषयक 
कामे 
करण े 

० ६७६००० ० ६७६००० 

३५ भाग . १२, 
योतीबीनगर येथे 
थाप य वषयक 

कामे करण े

३०
४ 

१९ थाप य 
वषयक 
कामे 
करण े 

० ६३६००० ० ६३६००० 

३६ भाग . १२, 
तळवडे गाव 
प रसरातील 
र यांची 
आक मक 
देखभाल दु ती 
कऱण े

८७
३ 

६ डांबर  
र ते 
करकोळ 
दु ती 

० ६४६००० ० ६४६००० 

३७ भाग . १२, 
वेणीनगर- 

ता हाणेव ती 
प रसरातील 
र यांची 
आक मक 
देखभाल दु ती 
कऱण े

८७
३ 

७ डांबर  
र ते 
करकोळ 
दु ती 

० ६४६००० ० ६४६००० 

३८ भाग . १२, 
पीनगर येिथल 

मनपा इमारतींची 
देखभाल  दु ती 

८६
८ 

१२ करकोळ 
देखभाल 
दु ती  

० ६३३००० ० ६३३००० 
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करण े

३९ भाग . १२, 
तळवडे पीनगर 
येिथल सावजिनक 
शौचालयाची 
देखभाल  दु ती 
करण े

८६
८ 

१३ करकोळ 
देखभाल 
दु ती  

० ६५८००० ० ६५८००० 

४० भुसंपादन िनधी  ४०
४ 

४   १३०००००००० ० ८५४०३००
० 

१२१४५९७००
० 

  एकूण        १३५९७३६००
० 

८५४०३००० ८५४०३००
० 

१३५९७३६००
० 

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

 
ठराव मांक-११५१३                    वषय मांक- ८३ 

दनांक २८/०२/२०२२        

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

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

 मा. आयु सो यांचेकड ल द. ०३/११/२०२१ रोजी या शेराकनांनुसार नागर  सु वधा क चालक 

नेमणुक सातवा ट पा काया वत करणेकामी िनदश देणेत आलेल ेहोते. या अनुषंगान ेिन वदा िस  

क न अज माग वणेत आलेल ेहोते. भाग . २५ म य े२ जागा उपल ध असुन यासअनुस न ी. 
रोहन सुिनल जाधव यांचा १ अज ा  झालेला आहे. यामुळे एकच पाञ अज व २ जागा िश लक़ 

अस यान ेथेट िनयु  करण ेश य आहे. व भाग . ३१ म य े४ जागा उपल ध असुन यास अनुस न 

ीमती आशा अजय िशंदे यांचा १ अज ा  झालेला आहे. यामुळे एकच पाञ अज व ४ जागा िश लक 

अस यान े थेट िनयु  करण ेश य आहे. यामुळे भाग . २५ मधुन ी. रोहन सुिनल जाधव व 

भाग . ३१ मधुन ीमती. आशा अजय िशंदे यांचीनागर  सु वधा क चालक हणुन िनयु  कर यास 

मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक-११५१४                   वषय मांक- ८४ 

दनांक २८/०२/२०२२        

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

संदभ- मा.सुजाता पालांडे व मा.भालेकर वण यांचा ताव. 

मनपा या सांगवी गावठाण, सांगवी पी युड , सांगवी स. नं. ८४, पपळे गुरव व दापोड  

येथील शु  पाणीपुरवठा करणा-या पंप हाऊसचे चालन करणेचे काम पंप हाउससाठ  िन वदा . 

३/४७/२०-२१ नुसार मे. शुभम उ ोग यांना कामाचा आदेश  पाप/ु०६/का व/५४/२०२८ दनांक 

१/०२/२०२१ अ वय े१८ मह न ेकालावधीकर ता पंप हाऊसचे चालन करणेचे काम देणेत आलेल ेआहे. 

सदर काम हे महसूली कारातील व पाणी पुरवठा ा अ याव यक सेवेत मोडत असून कामाची मुदत 

दनांक ३१/०७/२०२२ रोजी संपु ात येत आहे. सदर कामा या नवीन (सन २०२२/२३ कर ता) िन वदा 
िस  करणेची कायवाह  चाल ूआहे. परंतू को वड १९ या महामार ची ितसर  लाट चाल ूअस यामुळे व 

न जकचे कालावधीम य े मनपा या िनवडणुक ची आचारसं हता लाग ु हो याची श यता, या 
कारणांमुळे िन वदा वषयक कायवाह  पुण होणेस वलंब होणेची श यता नाकारता येत नाह , यामुळे 

सदर कामास आता मुदत वाढ घेणे आव यक वाटते. सदर काम हे चाल ूिन वदा दरानुसार व स या काम 

कर त असणा-या एज सी यांजकडून क न यावयाचे झा यास र. पये ६,३५,१७६/- ित म हना, अस े

एकूण र. पये ७६,२२,११२/- इतका खच बारा मह न ेकालावधीकर ता अपे त आहे. सदर कामावर 

होणारा वाढ व खच हा पंप चालना या पुढ ल कालावधीसाठ  याच आिथक वषातील नवीन 

कामाकर ता ठेव यात आले या तरतूद तून करणेत येईल. सबब, नमूद केले माण े सदर कामास 

दनांक ३१/०७/२०२३ पयत मुदत वाढ व याकर ता येणा-या र. पये ७६,२२,११२/- इत या वाढ व 

खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक-११५१५                   वषय मांक- ८५ 

दनांक २८/०२/२०२२        

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

संदभ- मा.सुजाता पालांडे व मा.भालेकर वण यांचा ताव. 

मनपा या थेरगाव गावठाण, थेरगाव स. नं. ९, थेरगाव ल मणनगर, काळाखडक वाकड, 

काळाखडक बु टर व पुनावळे येथील पंप हाऊसचे चालन करणेचे काम पंप हाउससाठ  िन वदा . 

३/४८/२०-२१ नुसार मे. शुभम उ ोग यांना कामाचा आदेश  पापु/०६/का व/५६/२०२८ दनांक 

१/०२/२०२१ अ वय े१८ मह न ेकालावधीकर ता पंप हाऊसचे चालन करणेचे काम देणेत आलेल ेआहे. 

सदर काम हे महसूली कारातील व पाणी पुरवठा ा अ याव यक सेवेत मोडत असून कामाची मुदत 
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दनांक ३१/०७/२०२२ रोजी संपु ात येत आहे. सदर कामा या नवीन (सन २०२२/२३ कर ता) िन वदा 
िस  करणेची कायवाह  चाल ूआहे. परंतू को वड १९ या महामार ची ितसर  लाट चाल ूअस यामुळे व 

न जकचे कालावधीम य े मनपा या िनवडणुक ची आचारसं हता लाग ु हो याची श यता, या 
कारणांमुळे िन वदा वषयक कायवाह  पुण होणेस वलंब होणेची श यता नाकारता येत नाह , यामुळे 

सदर कामास आता मुदत वाढ घेणे आव यक वाटते. सदर काम हे चाल ूिन वदा दरानुसार व स या काम 

कर त असणा-या एज सी यांजकडून क न यावयाचे झा यास र. पये ६,३८,८६१/- ित म हना अस े

एकूण र. पये ७६,६६,३३२/- इतका खच बारा मह न ेकालावधीकर ता अपे त आहे. सदर कामावर 

होणारा वाढ व खच हा पंप चालना या पुढ ल कालावधीसाठ  याच आिथक वषातील नवीन 

कामाकर ता ठेव यात आले या तरतूद तून करणेत येईल. सबब, नमूद केले माण े सदर कामास 

दनांक ३१/०७/२०२३ पयत मुदत वाढ व याकर ता येणा-या र. पये ७६,६६,३३२/- इत या वाढ व 

खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११५१६                   वषय मांक- ८६ 

दनांक २८/०२/२०२२        

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

संदभ- मा.सुजाता पालांडे व मा.भालेकर वण यांचा ताव. 

मनपा या रहाटणी, स.न.ं९६, लांडेवाड , दघी, च-होली व बोपखेल येथील पंप हाऊसचे चालन 

करणेचे काम पंप हाउससाठ  िन वदा . ३/४९/२०-२१ नुसार मे. शुभम उ ोग यांना कामाचा आदेश  

पाप/ु०६/का व/५८/२०२८ दनांक १/०२/२०२१ अ वय े१८ मह न ेकालावधीकर ता पंप हाऊसचे चालन 

करणेचे काम देणेत आलेल ेआहे. सदर काम हे महसूली कारातील व पाणी पुरवठा ा अ याव यक 

सेवेत मोडत असून कामाची मुदत दनांक ३१/०७/२०२२ रोजी संपु ात येत आहे. सदर कामा या नवीन 

(सन २०२२/२३ कर ता) िन वदा िस  करणेची कायवाह  चाल ूआहे. परंतू को वड १९ या महामार ची 
ितसर  लाट चाल ूअस यामुळे व न जकचे कालावधीम य ेमनपा या िनवडणुक ची आचारसं हता लाग ु

हो याची श यता, या कारणांमुळे िन वदा वषयक कायवाह  पुण होणेस वलंब होणेची श यता 
नाकारता येत नाह , यामुळे सदर कामास आता मुदत वाढ घेण ेआव यक वाटते. सदर काम हे चाल ू

िन वदा दरानुसार व स या काम कर त असणा-या एज सी यांजकडून क न यावयाचे झा यास र. 

पये ७,७६,२१७/- ित म हना अस े एकूण र. पये ९३,१४,६०४/- इतका खच बारा मह ने 
कालावधीकर ता अपे त आहे. सदर कामावर होणारा वाढ व खच हा पंप चालना या पुढ ल 

कालावधीसाठ  याच आिथक वषातील नवीन कामाकर ता ठेव यात आले या तरतूद तून करणेत 
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येईल. सबब, नमूद केले माण ेसदर कामास दनांक ३१/०७/२०२३ पयत मुदत वाढ व याकर ता येणा-
या र. पये ९३,१४,६०४/- इत या वाढ व खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक-११५१७                   वषय मांक- ८७ 
दनांक २८/०२/२०२२        
सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भालेकर वण 
संदभ- मा.सुजाता पालांडे व मा.भालेकर वण यांचा ताव. 

मनपा या कृ णानगर, स.नं.२२, पाट लनगर, जाधववाड , से १० व गवळ माथा येथील शु  
पाणीपुरवठा करणा-या पंप हाऊसचे चालन करणेचे पंप हाउससाठ  िन वदा . ३/५०/२०-२१ नुसार मे. 
शुभम उ ोग यांना कामाचा आदेश  पाप/ु०६/का व/६०/२०२८ दनांक १/०२/२०२१ अ वय े१८ मह न े
कालावधीकर ता पंप हाऊसचे चालन करणेचे काम देणेत आलेल ेआहे. सदर काम हे महसूली कारातील 
व पाणी पुरवठा ा अ याव यक सेवेत मोडत असून कामाची मुदत दनांक ३१/०७/२०२२ रोजी संपु ात 
येत आहे. सदर कामा या नवीन (सन २०२२/२३ कर ता) िन वदा िस  करणेची कायवाह  चाल ूआहे. 
परंतू को वड १९ या महामार ची ितसर  लाट चाल ूअस यामुळे व न जकचे कालावधीम य ेमनपा या 
िनवडणुक ची आचारसं हता लाग ु हो याची श यता, या कारणांमुळे िन वदा वषयक कायवाह  पुण 
होणेस वलंब होणेची श यता नाकारता येत नाह , यामुळे सदर कामास आता मुदत वाढ घेणे 
आव यक वाटते. सदर काम हे चाल ू िन वदा दरानुसार व स या काम कर त असणा-या एज सी 
यांजकडून क न यावयाचे झा यास र. पये ८,४६,७०३/- ित म हना अस े एकूण र. पय े
१,०१,६०,४३६/- इतका खच बारा मह ने कालावधीकर ता अपे त आहे. सदर कामावर होणारा वाढ व 
खच हा पंप चालना या पुढ ल कालावधीसाठ  याच आिथक वषातील नवीन कामाकर ता ठेव यात 
आले या तरतूद तून करणेत येईल. सबब, नमूद केले माण ेसदर कामास दनांक ३१/०७/२०२३ पयत 
मुदत वाढ व याकर ता येणा-या र. पये १,०१,६०,४३६/- इत या वाढ व खचास मा यता देणेत येत 
आहे 

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

 
ठराव मांक-११५१८                    वषय मांक- ८८ 
दनांक २८/०२/२०२२        
सुचक- मा.श ु न काटे             अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.श ु न काटे व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव. 
 मनपा या भाग . २८ पपळे सौदागर मधील आर ण . ३६७अ. या ठकाणी “अखील 
भारतीय कब ड  पंच वग य बाळासाहेब बाजीराव कंुजीर डांगण व िशवछ पती डा संकुल 
तयार झाल ेआहे. या ठकाणी िमनी फुटबॉल मैदान, िमनी टेनीस कोट, ओपन जम, िसंथेट क ॅक, 
टॉयलेट लॉक यासारख े आंतररा ीय तराचे मैदान वकसीत केल े आहे. तर  सदर मैदानाबाबत 
आव यक ते िनणय उदा. मैदानाचे वेळाप क ठरवण,े व वध खेळाचे कोच नेमण,े मैदानाची वेश फ  इ. 
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संदभातील िनणय घे याचे सव वी अिधकार पािलका आयु  यां याकडे देणसे मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

 
ठराव मांक-११५१९                   वषय मांक- ८९ 
दनांक २८/०२/२०२२        
सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ           अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.कांबळे अंबरनाथ व मा. भोईर सुरेश यांचा ताव. 
 मा. थायी सिमतीची िनयिमत सा ा हक सभा द. ०२/०३/२०२२ ऐवजी दनांक.०४/०३/२०२२ 
रोजी सायंकाळ  ५.००  वाजता व मा. थायी सिमतीची िनयिमत सा ा हक सभा द.०९/०३/२०२२ 
ऐवजी द.१०/०३/२०२२ रोजी सायंकाळ  ५.०० वाजता घे यास मा यता देणेत 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/३०८/२०२२ 
दनांक- ०२/०३/२०२२ 
त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह तव. 
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( . ण/८/का व/१००/२०२२ द.०९/०२/२०२२ वषय .१) 
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वषय . ७ चे लगत  . था/िन/इ-मु य/का व/६५/२०२२ द.१४/०२/२०२२ 
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वषय . ८ चे लगत . था/िन/ड-मु य/का व/१०६/२०२२  द.१६/०२/२०२२ 
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वषय . १६ चे लगत फ ेका/िन-४/का व/५१/२०२२    द.१८/०२/२०२२ 
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वषय . १७ चे लगत ब /ेलेखा/५/का व/६८/२०२२  द.१७/०२/२०२२ 
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वषय . ६३ चे लगत मभा/०८/का व/१७८/२०२२  द.२८/०२/२०२२ 

 


