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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर - ४११०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक- २५३ 
(सभावृ ांत) 

 
दनांक- १५/१२/२०२१                                       वेळ – द.ु२.३० वा. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक १५/१२/२०२१ 

रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारती मधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे 

सभागृहात मा.उप सिचव महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल प  .कोरोना-
२०२०/ . .७६/न व-१४ द.२२ ऑ टोबर २०२१ अ वये आयो जत करणेत आली होती. सदर सभेत 

खालील माणे स मा.सद य उप थत होते.  

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

३. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

४. मा.संतोष बबन कांबळे 

५. मा.अिभषेक गो वंद बारणे 

६. मा.बुड सुवणा वकास 

७. मा.फुगे िभमाबाई पोपट 

८. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

९. मा.सुल णा राजू धर 

१०. मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

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

१३. मा.यादव िमनल वशाल 

१४. मा.भालेकर वण महादेव 

१५. मा.पाडाळे िनता वलास 

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

मा.उ हास जगताप- नगरसिचव तथा अित र  आयु (३), मा.भोसले- मु यलेखा प र क, मा.राजन 

पाट ल- शहर अिभयंता, मा.कोळंबे-मु य लेखा अिधकार , मा.नाळे- उपसंचालक नगररचना, मा.लोणकर, 

मा.इंगळे, मा.चारठाणकर, मा.झगडे- उप आयु , मा.च हाण, मा.सवणे, मा.कुलकण - सह शहर अिभयंता, 
मा.पोमण- मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.बोदडे, मा.देशमुख, मा.आढार - सहा यक आयु , 

मा.पाट ल, मा.ग टुवार, मा.पवार, मा.देसले, मा.काळे, मा.वाघंुडे, मा.टकले, मा.लडकत, मा.ढवळे, 

मा.देशमुख, मा.घोडे, मा.च हाण, मा.मोरे, मा.नरोना, मा.रामगुडे- कायकार  अिभयंता, मा.वाबळे- 

अिध ता वाय.सी.एम.एच., मा.गोफण-े सहा यक आरो य अिधकार  हे अिधकार  उप थत होते. 
---------- 
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उप थत स मा.सद यांच ेसंमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत 

आलेले वषय घेणेत आले. 
 
वषय .५५). पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वभागांचे लं बत लेखाप र ण कामकाज लवकरात 

लवकर पुण हो या या ीने मु यलेखापर ण वभागामाफत कर यात येणा-या 
लेखापर ण कामकाजाबाबत. 

 
वषय .५६) रा ीय हॉक  पधसाठ  पॉली ास हॉक  मैदान येथ े थाप य वषयक सुधारणांची कामे 

करणे. 
 
वषय .५७)  क े य कायालय काय े ातील मनपाच ेआरो य वभागाकड ल सावजिनक शौचालयाचे 

व मुता-यांची यां क  प तीने (पा याच ेउ चदाब फवा-याच ेसहा याने) व मनु यबळा ारे 

दैनं दन साफसफाई, देखभाल व करकोळ व पाची दु ती कामाची मुदतवाढ देणेबाबत 

(िन वदा नोट स .२/२०१८-१९). 
 
वषय .५८)  जा हरात रोटेशन धोरण सन २०२१-२२ बाबत. 

 
वषय .५९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील फ े य 

कायालय थाप य वभागा या वकास कामां या तरतुद म ये वाढ/घट करणेबाबत.- 

मा.भोईर सुरेश व मा.बुड सुवणा यांचा ताव. 
 
वषय .६०)  थायी आ थापना या लेखािशषावर ल तरतुद वाहन इंधन लेखािशषावर वग करणेबाबत. 

 
वषय .६१) महानगरपािलके या आठ े य कायालयम ये लेबर कप (ईमारत) उभारणेबाबत.- 

मा.अिभषेक बारणे व मा.कदम शिशकांत यांचा ताव. 
 
वषय .६२) ांतीवीर चापेकर मारकाचे सुधा रत बांधकाम परवानगीसाठ  वकास शु क व शमन 

शु क तसेच फायर NOC च ेशु क माफ करणेबाबत.- मा.भोईर सुरेश व मा. सुजाता पालांडे 

यांचा ताव. 
 
वषय .६३) सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील भाग .३२ मधील कामां या तरतुद म ये वाढ/ घट 

करणेबाबत.- मा.संतोष कांबळे व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव. 
 
वषय .६४) रा ीय हॉक  पधसाठ  पॉली ास हॉक  मैदाना या कामाकर ता सन २०२१-२२ या 

अंदाजप का या तरतुद म ये वाढ/ घट करणेबाबत. 
 
वषय .६५) सन २०२०-२१ च ेसुधार त व सन २०२१-२२ या मुळ अंदाजप कातील “ वशेष योजना” या 

लेखािशषकतील भाग .२६ वाकड- पंपळे िनलख मधील चालू कामाला वाढ व तरतुद 

िमळणेबाबत. - मा.भोईर सुरेश व मा.बुड सुवणा यांचा ताव. 
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वषय .६६)  थाप य उ ान वभागामाफत वकास कामांसाठ  वा तु वषारद नेमणेबाबत.- मा.भोईर 

सुरेश व मा.फुगे िभमाबाई यांचा ताव.  
 

----------- 
 

मा. थायी सिमती सभा कायप का .२५२ द.१५/१२/२०२१ चा सभावृतात कायम करणेत आलेच े

मा.सभापती यांनी कट केल.े 
------------- 

 
ठराव मांक- १०८५१                         वषय मांक- ०१ 
दनांक- १५/१२/२०२१       

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

संदभ- मा.िश ण सिमती सभा ठराव .६० द.१८/१०/२०२१. 
वषय- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ.१ ली ते १० वी तील व ा याना पंदन यु झक अँड डा स 

अकॅडिमक सं थेमाफत संगीत आ ण नृ य िश ण देणेबाबत. 

वषय .०१ चा वचार द.२९/१२/२०२१ रोजी होणा-या सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक- १०८५२                         वषय मांक- ०२ 

दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- आरो य मु य 

सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 

संदभ- मा.मनपा आयु  यांचेकड ल प  .आमुका/९/का व/३०६/२०२१ द.०२/१२/२०२१ 
मा.मनपा आयु  यांनी िशफारस वचारात घेवून. 

पंपर  िचंचवड शहरा या  ह तील न ाम ये असलेली जलपण  काढणेकामी  EOI- .१ व २/ 

2020-21 अ वये ६ पॅकेज क न सन 2020-21 म ये जलपण  काढ याच ेकामकाज करणेत आलेले आहे. 

सदरच ेकामकाज करणेत आले या सं थांनाच यानीं दले या दराने मुदतवाढ देणेत येवुन, सन 2021-22 

म ये जलपण  काढणेच ेकाम देणेबाबत मा. आयु  सो. यांनी द.22/11/2021 अ वये मा यता दलेली 
आहे. यानुसार सदर सं थांना वचारणा करणेत आली असुन, यांनी खालील माणे मंजुर दराने काम 

करणेस तयार  दश वली आहे. 

पॅकेज मांक े  (कोठून कोठपयत) सं थांचे नाव तीन 

म ह याचा  खच 

ा  दर मंजुर र. . 

पॅकेज  . १ सांगवडे ते रावेत बंधारा (४.९७ 

कमी) 
मे.शुभम उ ोग 26,76,355/- 0.11%जा त 26,79,299/- 

पॅकेज . २ रावेत बंधारा ते मोरया गोसावी 
(४.९४ कमी) 

मे.शुभम उ ोग 26,76,355 /- 9.60%कमी 24,99,425/- 

पॅकेज . ३ वाकड ते दापोड  संगम (१०.२० 

कमी) 
मे.वै णवी एंटर ायझेस 46,35,950/- 5.53%जा त 48,92,318/- 

पॅकेज . ४ िचंचवडगाव ते टाटा ज मे.बापदेव महाराज 34,60,193/- 10.44%कमी 30,98,949/- 
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(८.६६ कमी) वयंरोजगार सेवा सं था 
मया दत 

पॅकेज . ५ इं ायणी नद  िसंटेल कंपनी 
तळवडे ते हरामाता मंद र 

पीसीएमसी एसट पी लँट 

(२०.५४ कमी) 

मे.सैिनक इंटेिलज स ऍ ड 

से यु रट  ा.िल. 

62,03,626/- 9.30%कमी 56,26,689/- 

पॅकेज . ६ टाटा ज ते बोपखेल (१०.७५ 

कमी) 
मे.तावरे फॅिसिलट  

मॅनेजमट स वसेस ा.िल. 

46,35,950/- 10%कमी 41,72,355/- 

वर ल माणे सदर सं थांना यांचे नावासमोर ल ठकाणी तीन म ह याकर ता अंदाजप क य मंजुर दराने 

य  होणा-या खचास तसेच कामाच ेआदेश दे यात आले अस याने काय र करारनामा क न घेणेस 

मा.आयु  यांची मागणी असली तर  तुत वषयातील मे.तावरे फॅिसिलट  मॅनजेमट स हसेस ा.िल. 

यांच े पॅकेज .६ च े कामाकर ता र. .४१,७३,३५५/- इत या खचास मा यता देणे तसेच मे.सैिनक 

इंटेिलज स अँड से यु रट  ा.िल. यांच े पॅकेज .५ च े कामाकर ता र. .५६,२६,६८९/- इत या खचास 

मा यता देणे तसेच मे.बापदेव महाराज वयंरोजगार सेवा सं था मया दत यांच ेपॅकेज .४ च ेकामाकर ता 
र. .३०,९८,९४९/- इत या खचास मा यता देणे तसेच मे.शुभम उ ोग यांच ेपॅकेज .२ च ेकामाकर ता 
र. .२४,९९,४२५/- इत या खचास मा यता देणे तसेच मे.वै णवी एंटर ायजेस यांच े पॅकेज .३ च े

कामाकर ता र. .४८,९२,३१८/- इत या खचास मा यता देणे तसेच मे.शुभम उ ोग यांच ेपॅकेज .१ च े

कामाकर ता र. .२६,७९,२९९/- इत या खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०८५३                         वषय मांक- ०३ 

दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- पशुवै क य 

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

संदभ- मा.मनपा आयु  यांचेकड ल प  .पवै/०४/का व/४३/२०२१ द.०३/१२/२०२१ 
मा.मनपा आयु  यांनी िशफारस वचारात घेवून. 
मा.मु य कायकार  अिधकार  पुणे ज हा प रषद यांचेकड ल प  . जावक .२२१७-२०/२०२१ 

द.०२/०९/२०२१ अ वये सुपर पेशािलट  हेटे रनर  हॉ पटल औंध, पुणे या बांधकामा साठ  र. .२ कोट  

िनधी उपल ध क न देणेबाबत पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस वनंती केली आहे. सदर प ाच े

अवलोकन केले असता पाळ व ा यांना आव यक सोय सु वधांच े आधुिनक करण व पेशलाईज सेवा 
उप बध क न सेवा िनयमीत व भावी हो यासाठ  पुणे व पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह साठ  एक 

सुपर पेशािलट  हेटे रनर  हॉ पटल, औंध येथ े िनयोजीत आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
ह म ये पाळ व ाणी (लहान व मोठे) यांची सं या जा त असुन दवस दवस पाळ व ाणी पाळणेची 
अिभ ची वाढत आहे. यामुळे सं ये म ये भर पडत आहे. तसेच शहराची पा भूमी पाहता ामीण भागाचे 
एक ीकरण होऊन शहराची िनिमती झा याने मोठ  जनावरे पाळ याच े माण देखील ल णीय आहे. या 
सव पशुधनावर वेळेवर उ च दजा या त ांकडुन रोग िनदान व उपचार/ शै यिच सा होणे आव यक 
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आहे. सदरचे सुपर पेशािलट  हेटे रनर  हॉ पटल, औंध या सव सु वधा उप ध क न दे यास व संदभ य 

णालय पशंुसाठ  जीवनदायी ठरणार आहे. सदरच ेहॉ पटल माफत खालील सेवा सु वधा उपल ध क न 

दे याचा मानस आहे. 

1. पंपर  िचंचवड ह साठ  २४*७ णवा हका उपल ध क न देणे. 

2. आय.पी.ड  सु वधा (अंतर ण वभाग) 

3. सव कारच ेश यिच क सा. 
4. त  मागदशक माफत पशु पालकास मागदशन व स ला. 
5. सव कार या रोग िनदान व उपचार सेवा माफक दरा म ये उप बध क न देणे. 

येणे माणे िनयोजीत सुपर पेशािलट  हॉ पटलचा फायदा पंपर  िचंचवड शहरातील नागर कांना यांच े   

पशुधनास त पर त तेची पशु रोग िनदान आ ण उपचार मागदशन स ला देणे या बाबतच े सेवा 
शासक य  पशुवै कां ारे मापक शासक य दराने उप बध होणार अस याने, या लोक हताथ कारणासाठ  

उ  हॉ पटल या इमारती या बांधकामासाठ  र. .२ कोट  मागणी केलेली आहे. सदर क पाची 
उपयु ता व लोक हत याचा सकारा मक वचार क न सदर क पास मागणी केले माणे िनयो जत 

क पा या मंजुर स अिधन राहुन न याने िशषक तयार क न या लेखािशषकावर ल तरतुद मधून खच  

टाकणे देणे यो य राह ल. स थतीत पशुवै क य वभागात र. .२ कोट  कोण याह  लेखािशषकावर 

उपल ध नाह . तर  याकामी वभागातील उपल ध लेखािशषक िचखली येथील क डवाडा चाल व याचा खच 

याव न र. .५० लाख इतक  रकम न याने मागणी केले या सुपर पेशािलट  हेटे रनर  हॉ पटल औंध, 

पुणे या बांधकामासाठ  र. .२ कोट  िनधी उपल ध क न देणेबाबत. या न वन लेखािशषकावर वग करणे 

यो य रा हल. उव रत र. .१.५० कोट  इतक  रकम बांधकामा या माणात सन २०२२-२०२३ या आिथक 

वषा या तरतुद ंतुन देणे यो य राह ल.उपरो  तावास अनुस ण खालील नमुद मु  ेमा. थायी सिमती 
सभे माफत मा. महापािलका सभेकडे मंजुर  कामी पाठ वण ेयो य राह ल. 

१. सुपर पेशािलट  हेटे रनर  हॉ पटल औंध, पुणे या बांधकामासाठ  र. .२ कोट  िनधी उपल ध क न 

देणेबाबत हे न वन लेखािशषक तयार करणे. 

२. िचखली येथील क डवाडा चाल व याचा खचया लेखािशषकाव न र. .५० लाख न वन लेखािशषकावर 

वग करणे. 

३. सुपर पेशािलट  हेटे रनर  हॉ पटल औंध, पुणे या बांधकामासाठ  र. .२कोट  िनधी मा.उप आयु , 

पशुसंवधन, पुणे यां या नावे अदा करणेकामी मा यता देणेस तसेच सुपर पेशािलट  हेटे रनर  

हॉ पटल औंध या ठकाणी पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा ितिनधी हणूक एक डॉ टर व एक 

ितिनधी ठेवणेस तसेच भोसर  या ठकाणी पाळ व ाणी, जनावरे यांचेसाठ  अ ावत पशुवै क य 

दवाखाना उभार यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०८५४                         वषय मांक- ०४ 

दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- वै क य 

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

संदभ- मा.मनपा आयु  यांचेकड ल प  .वै /०३/का व/६७१/२०२१ द.०३/१२/२०२१ 
मा.मनपा आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै क य व भागांतगत व व ध णालयाम ये व व ध 

अिभ नामाची त  वैदय कय अिधकार  पदे एक  त मानधनावर  हंगामी व पात ६ म हने 

कालावधीकर ता जाह रात िस  क न Walk In Interviewप दतीने मुलाखती आयो जत क न भरणेस व 

सदर सहा म हनेच ेकालावधीत व भ व यात वेळोवेळ  र  होणार  सव पदे आव यकतेनुसार भर याची 
कायवाह  वै कय वभागाच े तरावर कर यास मा यता देणेस तसेच त  वैदय कय अिधकार  मुबलक 

माणात आर ण िनहाय उपल ध न झालेस र  जागावर इतर वगातील त  वैदय कय अिधकार  

गुणव ेनुसार/मा कग पँटननुसार भरणेस  मा यता िमळुन तावात नमुद त  वैदय कय अिधकार  

(क स टं ट)यांना  र. .१,२५,०००/-र ज ार यांना र. .१,००,०००/-  तसेच हाउसमन यांना र. .८०,०००/-

या माणे मानधन ित म हना अदा करणेस तसेच पँनलव रल  त  वैदय कय अिधकार  यांना उ  नमुद 

केलेनुसार येक केसेस नुसार मानधन अदा करणेच ेखचास मा यता िमळुन सदरचा खच वभागाच े

अ थायी अ थापना या लेखािशषातुन करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०८५५                         वषय मांक- ०५ 

दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- मा यिमक िश ण 

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

संदभ- मा.अित. आयु (१) यांचेकड ल प  .मा य/िश/३/का व/३९०/२०२१ द.०३/१२/२०२१ 
मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक व ालयातील  व ा यासाठ  व वध उप म 

योजना राब वणेत येत असतात.बहुतांश व ाथ  हे आिथक दु या मागास घटकातील असलेने या 
व ा याना मनपा या वतीने मोफत बसपास दला जाते व याच माणे इतर खाजगी व ालयातील 

व ा याकडुन एकुण बसपास या २५ ट के र कम ह  व ा याकडुन वसुल केली जाते.सदर मोफत 

बसपास योजनेपोट  सह यव थाप कय संचालक, पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िल. यांनी पंपर  

िचंचवड  महानगरपािलकेकडुन सन २०२१-२२ या शै णक वषाम ये पंपर  िचंचवड मनपा 
ह तील  खाजगी मा यता ा  व इ.५ वी ते इ.१० वी पयतच े व ा याना मोफत बस पास ह  योजना सन 

२००९-१० पासुन चालु  करणेत आली असुन सन  २०१५-१६ पासुन सदरची योजना बंद क न याऐवजी 
नवीन सुधार त बसपास योजना  लागु करणेस महापािलका सभा ठराव .७१६ अ वये मोफत बसपास 

योजनेस मंजुर  देणेत आलेली आहे.  सदर योजनेअंतगत मनपा शाळेतील व ाथाना सन २०२१-२२ या 
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शै णक वषातील  पी.एम.पी.एम.एल. यांना प  द या या तारखेपासुन ते दनांक ३०/०४/२०२२ 

या  कालावधीसाठ  मोफत बसपास  सु वधेचा लाभ दयावयाचा असुन इतर खाजगी  व ालयातील 

व ा याकडुन एकुण बसपास या र कमेपैक  २५ ट के र कम ह  व ा याकडुन पी.एम.पी.एम.एल. 

माफत वसुल करणेत  येते.खाजगी मा यता ा  शाळेतील व ाथाना यांच ेघर ते शाळा व शाळा ते घर या 
वासाच ेअंतरानुसार २५ ट के र कम चलना दारे बँक आँफ बडोदा या बँके या कोण याह  शाखे म ये 

रोख भर यात येते. सन २०२१-२२ या शै णक वषाम ये  पी.एम.पी.एम.एल. यांना प  द या या 
तारखेपासुन ते दनांक  ३०/०४/२०२२ या   कालावधीसाठ  पी.एम.पी.एम.एल. माफत देणेत येणारे पासेस 

व  बसपास योजनेपोट  येणा-या य  खचास मा यिमक िश ण वभागाच े सन २०२१-२२ च े

अंदाजप काम ये  “ व वध उप म” या लेखािशषातुन खच  टाकणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
 

ठराव मांक- १०८५६                         वषय मांक- ०६ 

दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- थाप य क े य 

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

संदभ- मा.अित. आयु (१) यांचेकड ल प  .क ेका/ था/ . .२/३६१/२०२१ द.१८/१०/२०२१ 
मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, क काय े ातील थाप य वभागामधील  मनपा या 

व वध  वकास कामांम ये सुसु ता आण यासाठ  स लागार व वा तु वशारद नेमणूक साठ  पारदशक 

प त अवलंबली जात आहे. सदर या कामासाठ  स लागार नेमणूक करणेसाठ  दरप क माग वणेसाठ  

द.05/10/2021  रोजी वेबसाईटवर नोट स िस द केली होती. िसलबंद िलफा यात दरप क सादर 

कर याची अंितम द.12/10/2021पय़त एकूण 6 िसलबंद कोटेशन ा  झालेले असुन िन वदा पुव व 

िन वदा प ात 0.99% दर Enviro Safe Consultantsयांचा दर ा  झालेला आहे. सदर कामासाठ  मनपा 
पॅनल वर ल दर सुची नुसार सदर स लागार/ वा तु वषारद िन वदापुव (Pre tender activity) 0.30% व 

िन वदा प चात (post tender activity) 0.69 % असा एकूण 0.99 दर लागू करणेत येईल. मा. थायी 
सिमती ठराव .२१३९ द.०७/२/२०१८ अ वये वा तु वशारद पॅनेल व वा तु वशारद यांना अदा करावयाच े

फ  मसु ाला मा यता देणेत आली आहे. तसेच नगर वकास वभाग, महारा  शासन, शासन िनयय 

मांक: संक ण-२०१८/ . .५४/न व-१६ द.०४/०६/२०१८ ला अनुस न  Enviro Safe Consultants. यांना 
सदर कामाच े िन वदापुव (0.30%  - Pre tender activity) व िन वदा प चात (0.69% - post tender 

activity)सवकरांसह कामे करणेकामी वा तु वशारद हणून नेमणेस मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०८५७                         वषय मांक- ०७ 

दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- कायशाळा 
सुचक- मा.कदम शिशकांत     अनुमोदक- मा.कांबळे अंबरनाथ  

संदभ- मा.मनपा आयु  यांचेकड ल प  .काशा/४/का व/५९१/२०२१ द.०३/१२/२०२१ 
मा.मनपा आयु  यांनी िशफारस केले माण.े 

पंपर  िचंचवड शहरातील अित मण व अनािधकृत बांधकामावर ल कायवाह  अिधक काय मतेने 

व भावीपणे हो या या ीने मा.आयु  यांच े आदेश . शा/२/का व/१११५/२०२१ द.०२/०९/२०२१ 
अ वये आठ े ीय कायालयांच े तरावर धडक कारवाई पथकाची थापना करणेत आली आहे. सदर धडक 

कारवाईकामी एकूण २४ नग पंजरा वाहने उपल ध क न देणेकामी मा.अित र  आयु (१) यांचे 
अ य तेखाली दनांक १४/०९/२०२१ रोजी बैठक आयो जत करणेत आली होती. महारा  शासन िनणय 

मांक वाहन-२०१७/ . /४१/१७/ विनयम मं ालय मंुबई-३२ द.२८ जुलै २०२० च ेआदेशा वये वाहनांची 
खरेद  Gem Portal व न करणेबाबत आदेश आहेत. सदरची वाहने खरेद  ह  िन वदा न मािग वता 
करारनामा न करता थेट प तीने  मे.टाटा मोटास िल. मंुबई यांचेकडून GEM/ शासक य दराने खरेद  

करणेत येत आहेत. यानुसार अित मण वभागासाठ  आव यक असणार  २४ नग  पंजरा वाहने Gem 

Portal व न खरेद  करणेकामी  मे.टाटा मोटास िल. मंुबई या वाहन उ पा दत  कंपनीकडून पोलीस  हॅन 

( पंजरा वाहने) TATA  LP 410/36PRISON VAN  BS - 6 –२४ नग वाहने GEM शास कय) दराने खरेद  

करणेकामी ोफामा इ वाईस .AN/2021-22/PI-58 Date 31/10/2021माग वणेत आला होता. सदर 

इ वाईस नुसार ित वाहन र. .२०,९८,५९४/- ( ा सपोट खचासह) इतका खच येणार आहे. अशा कारची 
एकूण २४ नग वाहने  खरेद  करणेकामी र. .५,०३,६६,२५६/- (अ र  र. . पाच कोट  तीन लाख सहास  

हजार दोनशे छ प न  फ ) च ेखचास तसेच  सदरच ेवाहन खरेद  ह  िन वदा न मािग वता करारनामा न 

करता थेट प तीने  मे.टाटा मोटास िल. मंुबई  यांचेकडून GEM/ शासक य दराने खरेद  करणेस व सदरची 
र कम मे. टाटा मोटास िल. मंुबई यांना आगाऊ व पात अदा करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०८५८                         वषय मांक- ०८ 

दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- पयावरण 

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

संदभ- मा.मनपा आयु  यांचेकड ल प  .पअक/९/का व/३६४/२०२१ द.०६/१२/२०२१ 
मा.मनपा आयु  यांनी िशफारस वचारात घेवून. 

पंपर  िचंचवड मनपा काय े ाम ये व वध ठकाणी औ ोिगक उ ोग उदा. ॅ प सटर, 

फॅ ीकेशन यवसाय, लॉ , आर.एम.सी. लॅ ट व इतर औ ोिगक कारणांसाठ  आव यक मा यता 
महारा  दूषण िनयं ण मंडळामाफत दली जाते. याच माणे मनपा या उ ोगधंदा परवाना माफत पीठ 

िगरणी, बेकर  कांडप यं  इ. साठ  परवाना दला जातो. तथापी सदर परवाना देणेपूव  मनपा या पयावरण 

वभागाकडून ‘ना-हरकत माणप ’अस यािशवाय महारा  दूषण िनयं ण मंडळ परवानगी देत नाह , 
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यामुळे गे या वषभरापासून वर उ लेख केलेले उ ोग सु  करणेसाठ  कंवा उ ोगाच े नुतनीकरण 

करणेसाठ  मनपा या पयावरण वभागाचे ‘ना-हरकत माणप ’ िमळणेसाठ  अजाच े माण दवस दवस 

वाढत आहे. सदरच े ‘ना-हरकत माणप ’ देणेसाठ  यापूव या मा. थायी सिमती ठराव .९२१, दनांक 

०६/०८/२००२ अ वये कमान र. .५००/- शु क आकारले जात आहे. मनपा काय े ाम ये वाढणा या 
उ ोगधं ांची सं या तसेच उ ोगधं ांना मनपा पुर वत असले या सोयी सु वधांचा वचार करता २० 

वषापूव  मा यता दलेले र. .५००/- शु क हे अ य प अस याने सदर या शु काम ये वाढ क न कमान 

र. . ५,०००/- (अ र  र. .पाच हजार फ ) इतके शु क आकारणेस मा यता देणेची मा.आयु  यांची 
मागणी असली तर  र. .५०००/- ऐवजी र. .२,०००/- (अ र  र. .दोन हजार फ ) इतके शु क आकारणेस 

मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०८५९                         वषय मांक- ०९ 

दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- िश ण 

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

संदभ- मा.िश ण सिमती सभा ठराव .२ द.०२/१२/२०२१ 
वषय- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पंपळे गुरव व वैदुव ती ाथिमक शाळांमधील व ाथासाठ  

ायो जक त ावावर मे. आर.एच.ड .हे थकेअर ा.िल. सं थेमाफत आरो य सेवा देणेबाबत. 

वषय .९ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक- १०८६०                         वषय मांक- १० 

दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- थाप य अ मु य 

सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 

संदभ- मा.िश ण सिमती सभा ठराव .०३ द.०२/१२/२०२१ 
मा.िश ण सिमती सभा ठराव .०३ द.०२/१२/२०२१ नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सव 

मा यिमक शाळांम ये बहुतेक िश ण घेणारे व ाथ  हे गर ब प र थतीतून येत असतात. आप या 
महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा खाजगी शाळे या माणे कर यासाठ , व ाथाम येह  आप या 
शाळे वषयी आवड िनमाण हो याक रता तसेच मनपा शाळेतील व ाथाम ये शै णक गुणव ा वाढ 

कर याक रता व आप या मनपा शाळांची पटसं या वाढ याक रता िश ण सिमती य  कर त आहे. 

याच अनुषंगाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव मा यिमक शाळेतील व ाथ च ेह ता र संुदर 

होणेक रता “मे. पाकल लासेस” यां यामाफत संुदर माझे अ र हे पु तक खरेद  करणेबाबत ताव 

कायालयास सादर केलेला आहे. सदर या एका पु तकाची कमत र. .९८/- आहे. तर  पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या सव ाथिमक शाळेतील इ.१ ली  ते इ.४ थी  तील एकूण १४५२७ व ाथाना संुदर 

ह ता र क रता “मे. पाकल लासेस” यां यामाफत संुदर माझ े अ र हे पु तक थेट प तीने खरेद  
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कर यास व र. .९,९५,९७४/- (अ र  र. .नऊ लाख पं या नव हजार नऊशे चौ-याह र फ ) चे येणा-या 
य  खचास मा यता देणेची मागणी असली तर  तुत वषयातील कामासाठ  र. .९,९५,९७४/- 

इत या खचास मा यता दे यात येत असून आव यकतेनुसार यापुढ ल खचासाठ  िनयमािधन वतं  

ताव सादर क न मंजूर  घे यास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
 
ठराव मांक- १०८६१                         वषय मांक- ११ 

दनांक- १५/१२/२०२१       

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

संदभ- मा. म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .४ द.२५/११/२०२१. 
वषय- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव बालवाड मधील मुलांना अ निम  फाऊंडेशन व स ा  

आद वासी म हला ित ान या दोन सं थामाफत पोषक आहार देणेस व पोषक आहार वाटप करणे, 

आहारावर गुणव ा िनयं ण करणे इ याद  कामे िश ण मंडळ वभागामाफत कर यास व याकामी 
आव यक असणार  तरतुद नागरव ती वकास योजना वभागाने उपल ध क न दे यास मा यता 
देणेकामी वचार करणे. 

वषय .११ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
 
ठराव मांक- १०८६२                         वषय मांक- १२ 

दनांक- १५/१२/२०२१       

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा  
संदभ- मा. म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .५ द.२५/११/२०२१ 

मा. म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .५ द.२५/११/२०२१ नुसार आ दवासी म हला 
बचत गटांसाठ  खा  (खेकडा) महो सव डसबर २०२१ म ये सांगवी येथ े भर व यास तसेच यासाठ  

आव यक असणारे टॉल उभारणे व या अनुषंगाने लाईट यव था, व छता, पाणी व इतर अनुषंिगक 

सु वधा ‘ड’ े य कायालयामाफत करणेस तसेच सां कृितक काय माच े आयोजन े य 

कायालयामाफत करणेस तसेच याकामी लागणार  तरतुद नागरव ती वभागातील मागासवग य 

क याणकार  योजनेअंतगत असणा-या “इतर योजना” या उपलेखािशषावर ल तरतुद तून करणेस तसेच 

मालवणी खा  महो सव, सातार  व को हापूर  खा  महो सव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर डा संकुल संत 

तुकाराम नगर येथ ेघे यास व याकर ता येणा-या य  खचास मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०८६३                         वषय मांक- १३ 

दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- व ुत ब े य 

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

संदभ- मा.मनपा आयु  यांचेकड ल प  .ब /े व/िचं/१६८/२०२१ द.०६/१२/२०२१ 
वषय- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या प रसरातील िचंचवड, भोसर  व पंपर  वधानसभा 

मतदारसंघातील व वध उ डाणपुल व इमारतीचे अ थेट क फसाड लायट ंग करणे व अनुषंिगक 

कामे करणे या व ुत वषयक कामासाठ  मे.एस.बी.ए.अ कटे ट व डसाईनर ा.िल. यांची क प 

स लागार हणुन नेमणुक करणेस व यापोट  िन वदा पुव कामासाठ  ०.८% व िन वदा प ात 

कामासाठ  ०.४५% या दराने रतसर करारनामा क न नेमणुक करणे. 

वषय .१३ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
  
ठराव मांक- १०८६४                         वषय मांक- १४ 

दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- नगर रचना व वकास 

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

संदभ- मा.मनपा आयु  यांचेकड ल प  .नर व/का व/८/३५६/२०२१ द.०१/१२/२०२१ 
मा.मनपा आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील खालील ठकाण या र याने/आर णाने बािधत े  

महापािलके या ता यात घेणेबाबत द.१६।११।२०२१ रोजी मा. खाजगी वाटाघाट  सिमतीची बैठक 

आयो जत कर यात आली होती. सदर सभेम ये खाली नमुद वषयाबाबत संबंधीत िमळकतधारक यांचे 
सम  सांगोपांग चचा क न मा. खाजगी वाटाघाट  सिमतीने मंजूर वकास योजनेतील र ते व आर णाने 

बािधत े ाचा मोबदला संबंधीत िमळकतधारकास खाजगी वाटाघाट ने देणेस मंजूर  देणेत आलेली आहे. 

अ.  वषय र ता/आर ण े  (चौ.मी) मु याकंन र.  

१ मौजे रहाटणी येथील स.नं. ११८।१।१ पैक , 

िस.स.नं. ८८२४ पैक  मधील १८.०० मी. ं द 

र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 

मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

२६८.०० चौ.मी. ८४,५२,७२०/- 

२ मौजे रहाटणी येथील स.नं. ११८।१।१ पैक , 

िस.स.नं. ८८२४ पैक  मधील १८.०० मी. ं द 

र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 

मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

३००.०० चौ.मी. ९१,८६,०२५/- 

३ मौजे रहाटणी येथील स.नं. १०८।२।२।२।६।३ 

पैक मधील १८.०० मी. ं द र याने बािधत 

े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात 

घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

१०० चौ.मी. ३१,५४,०००/- 
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४ मौजे रहाटणी येथील स.नं. १०८।२।२।६।४ 

पैक , मधील १८.०० मी. ं द र याने बािधत 

े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात 

घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

४७.५० चौ.मी. १४,९८,१५०/- 

५ मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं. ५४।१।४१, 
िस.स.नं. १२१९ व स.नं. ५४।१।३९, िस.स.नं. 
१२१ मधील १८.०० मी. ं द र याने बािधत 

े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात 

घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

७०.६९ चौ.मी. १७,७९,९७४/- 

६ मौजे पंपळे गुरव येथील िस.स.नं.२३७ ते 

२४० मधील १८.०० मी. ं द र याने बािधत 

े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात 

घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

९४.२५ चौ.मी. १८,५१,०७०/ 

   एकुण र. . २,५९,२१,९३९/- 

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

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

 
ठराव मांक- १०८६५                         वषय मांक- १५ 

दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- भुिम जंदगी ब े य 

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

संदभ- मा.मनपा आयु  यांचेकड ल प  .ब ेका/४/का व/२४१/२०२१ द.३०/११/२०२१ 
मा.मनपा आयु  यांनी िशफारस वचारात घेवून. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ब े ीय कायालया या िचंचवड भाजी मंडई आवारातील 

िचंचवड म छ माकट मधील मोकळा ओटा .12 ते 16 अस े एकूण 05 मोकळे ओटे 11 म हने 

कालावधीकर ता थेट प दतीने वतर त करणेकामी मा.आयु  यांनी प रप क .भु ज/1/का व/156/ 

2013 द.20/04/2013 अ वये िनदश दले आहेत. खालील 05 िमळकत धारकांचा रोख भरणा ब े ीय 

कायालयात क न घेणेत आलेला आहे. तसेच संबिधतांनी मुदतवाढ िमळणेबाबत वनंती अज सादर केलेले 

आहेत. 

                     05 िमळकतधारकांची मुदतवाढ देणेबाबतचा तपिशल खालील माणे. 
अ. . िमळकतधारकाचे नाव / ओटा 

मांक 

मुदत संपलेचा 
दनांक 

न वन भरणा पावती 
मांक व दनांक 

र कम 

पये 

जीएसट  र कम
पये १८% 

1 ीम.शबनम राजू शेख 

ओटा मांक 12 

09/09/2021 सी/806  द15/11/2021 15829/- 2850/-

2 ी. मु ताक बाबसाब पानसरे 

ओटा मांक 13 

09/09/2021 सी/807  द15/11/2021 15829/- 2850/-



13 
 

  

3 ी. अिन द ानदेव जाधव 

ओटा मांक 14 

05/07/2021 सी/808  द15/11/2021 15829/- 2850/-

4 ीमती. शबाना लितफ मुलानी 
ओटा मांक 15 

05/07/2021 सी/809  द15/11/2021 15829/- 2850/-

5 ी. शोएब लतीफ मुलानी 
ओटा मांक 16 

05/07/2021 सी/810  द15/11/2021 15829/- 2850/-

   एकूण र. . 79145/- 14250/-

     उपरो  एकूण बाबींचा वचार करता िचंचवड भाजी मंडई आवारातील िचंचवड म छ माकट मधील 

मोकळा ओटा .12 ते 16 िचकन व  कर ता 11 म हनेकर ता भाडे त वावर, करारनामा क न घेऊन, 

मुदत संपले या दनांकापासून पुढे 11 म हने कालावधीकर ता भाडे कराराने (मुदतवाढ) देणेस मा यता 
देणे तसेच पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण कायालयाकडून महापािलकेकडे ह तांत रत 

कर यात आले या पेठ .०९ येथील मोकळ  जागा .०१ येथ े वकिसत केलेले बा केट बॉल ाउंड मधील 

लब हाऊस व इतर मोकळ  जागा महारा  रा य, रा य गु  वाता वभागाच ेकायालयाक रता िनशु क 

वापरणेसाठ  दे यास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०८६६                         वषय मांक- १६ 

दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- लेखा 
सुचक- मा.अिभषेक बारणे     अनुमोदक- मा.संतोष कांबळे 

संदभ- मा.मनपा आयु  यांचेकड ल प  .लेखा/३१/का व/२१६/२०२१ द.०४/१२/२०२१ 
वषय- सन २०२०-२१ या वषातील संचलन तुट र कम अि म अदा करणेबाबत. ( डसबर २०२१) 

वषय .१३ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक- १०८६७                         वषय मांक- १७ 

दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- थाप य फ मु य 

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

संदभ- मा.कायकार  अिभयंता यांचेकड ल प  . था/िन/फ-मु य/७५६/२०२१ द.०६/१२/२०२१ 
मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 
मनपा या थाप य वभाग फ मु यालयाकड ल तावासोबात या प  अ (१ ते १६) मधील 

कामांच े िनयमानुसार व िन वदा शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे 
आदेश िनगत केले अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०८६८                         वषय मांक- १८ 

दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- थाप य क मु य 

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

संदभ- मा.अित. आयु (१) यांचेकड ल प  . था/िन/क-मु य/१०६५/२०२१ द.०७/१२/२०२१ 
मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .39/21/2021-22 अ वये भाग .९ नेह  पुतळा प रसर, 

खराळवाड  व इतर ठकणी करकोळ दु तीची थाप य वषयक कामे करणे कामी मे.क वता 
एंटर ायजेस िन.र. .74,90,997/- (अ र  र कम पये चौ-याह र लाख न वद हजार नऊशे स या नव 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,63,997/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,63,997/- पे ा 39.28% कमी हणजेच 

र. .45,32,139/- +रॉय ट  चाजस र. .66,238/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .27,000/- = एकुण 

र. .46,25,377/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 

व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 

कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/ घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 

करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
 
ठराव मांक- १०८६९                         वषय मांक- १९ 

दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- ब े य 

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

संदभ- मा.मनपा आयु  यांचेकड ल प  .ब /ेलेखा/५/का व/४००/२०२१ द.०७/१२/२०२१ 
मा.मनपा आयु  यांनी िशफारस केले माण.े 

म.न.पा.च ेब े ीय कायालय शासन वभागाच ेसन २०२१-२२ च े मुळ अंदाजप काम ये “वाहन इंधन 

अिधकार ” या लेखािशषावर र. .१,८७,०००/- इतक  तरतुद करणेत आली असून अ ापपयत 

र. .१,२६,०००/- इतका खच झालेला असुन र. .६१,०००/- इतक  तरतुद िश लक आहे. माच २०२२ अखेर 
िश लक तरतुद वजा जाता र. .१,००,०००/- इतका खच अपे त अस यामुळे सदरची तरतुद अपुर  

पडणार आहे. सन २०२१-२२ “ े ीय सिमती वास खच” या लेखािशषावर र. .२,००,०००/- इतक  तरतुद 

िश लक असून यातून तरतुद वग करणे श य आहे. यामुळे “ े ीय सिमती वास खच” या 
लेखािशषावर ल र. .१,००,०००/- “वाहन इंधन अिधकार ” या लेखािशषावर वग करणा दारे उपल ध 

करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०८७०                         वषय मांक- २० 

दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- थाप य क मु य 

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

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचेकड ल प  . था/िन/क-मु य/१०६६/२०२१ द.०७/१२/२०२१ 
मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .39/18/2021-22 अ वये भाग .८ म ये से. .५,६,७,८ 

म ये व इतर ठकाणी थाप य वषयक कामे करणे व करकोळ दु तीची कामे करणे.  कामी 
M/s.BHOOMI CONSTRUCTION िन.र. .49,13,999/- (अ र  र कम पये एकोणप नास लाख तेरा 
हजार नऊशे न या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .48,98,399/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .48,98,399/- पे ा 
35.99% कमी हणजेच र. .31,35,465/- +रॉय ट  चाजस र. .77,197/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .15,600/- = एकुण र. .32,28,262/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 

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

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

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

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

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

 
ठराव मांक- १०८७१                         वषय मांक- २१ 
दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- करसंकलन 

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

संदभ- मा.अित. आयु (२) यांचेकड ल प  .कर/मु य/०३/का व/२५६/२०२१ द.०६/१२/२०२१ 
मा.अित. आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे 

सन २०१९-२०२० या आिथक वषात माहे माच २०२० म ये िमळकतकर थकबाक दार यांचेकडून 

थक त िमळकतकर वसुलीकामी वशेष मोह म राब वणेत आली.िमळकतकर वसुलीकामी, घरभेट , 

प यवहार, नोट सा वाटप ज ी, इ. उपाययोजना करणेत आ या हो या.तसेच जा तीत जा त कर वसुली 
होणेकामी बल एक र कमी भरणा के यास सवलत योजना जाह र केली होती.  तसेच सन २०२०-२१ 
आिथक वषात को वड-१९ च ेपा भूमीवर शहरात लॉकडाऊन लागू कर यात आला होता, तसेच नाग रकांना 
बाहेर पडणेस ह  म जाव अस याने सदर कालावधीत महानगरपािलकेने िमळकत कर वसूलीकामी फ  

ऑनलाईन सु वधा उपल ध करणेत आली, याची िमळकतधारकांना जा तीत जा त मा हती होणे 

आव यक आहे. मनपाच ेउ प नात वाढ करणे, कर वसुली व सवलत योजनांची मा हती नाग रकांपयत 

पोहोच वणे यासाठ  जा तीत जा त रेड ओ टेशनव न िनयो जत वेळेत सदरची मा हती िस  करणे 

आव यक होते. यामुळे रेड ओ टेशनव न मा हती िस  करणेकामी जा तीत जा त ाहक(TRP) 

रेड ओ चॅनेलची मा हतीबाबत जनसंपक वभाग येथ े चौकशी केली असता यांचेकडे  सदर ल मा हती 
उपल  न हती. परंतू यांनी रेड ओ टेशनव न मा हती िस  कर याच े येक रेड ओ टेशनच ेरेड ओ 
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टेशन वेगळे असतात असे सुच वले. यानुसार खालील रेड ओ टेशनव न मा हती िस  केली. 
१) यु जक ॉडका ट िल. रेड ओ िसट  (९१.१ एफ.एम.), २)रेड ओ िमरची लव (१०४.२ एफ.एम.), 

३) रलाय स ॉडका ट नेटवक िल. बग एफ. एम. (९५), ४)साउथ एिशया एफ. एम. िल. (रेड एफ.एम) 

५)बी.सी.सी.एल.कोलेमन.िल. (रेड ओ िमरची) (१०४.२ एफ.एम.) हे खाजगी रेड ओ चँने सना जा हरात 

िस  कर याचा ह क (Broadcasting Rights) ा  आहे. उपरो  रेड ओ चँने स ऐकणा-या ाहकांची 
सं या इतर रेड ओ टेशन पे ा तुलनेने जा त आहे. रेड ओ चँनेल व न जा हरात िस  कर याक रता 

येक कंपनीच े ती सेकंदा माणे वेगवेगळे दर ठरवलेले असतात. कर वसुली व सवलत योजनेची मा हती 
िनयो जत वेळेत िस  करणे यासाठ  िन वदा या न राबवता रेड ओ कंप यांकडून ती सेकंदचे दर 

घेऊन थेट प तीने जा हरात िस  कायावाह  करणे आव यक होते. यानुसार खालील 

नमूद अ व ब रेड ओ चँने सव न िमळकतकर वसुलीकामी व सवलत योजना मा हती नाग रकांना 
होणेकामी संबिधत रे डओ कंपनी यांनी यांनी केलेले काम व  िस द  कालावधीनुसार यांना देय होणार  

र क  तपिशल खालील माणे आहे. 

अ 

अ. . रेड ओ टेशनचे कंपनीचे नाव 
दर ित १० 

सेकंद 
िस  कालावधी अदायगी र क  

१ यु जक ॉडका ट िल. रेड ओ िसट  

(९१.१ एफ.एम.) 
४०० 

द. २४/०३/२०२०  ते 
३१/०३/२०२० 

१,३२,१६०/-

२ 
इंटरटेनमे  नेटवक (इं डया)िल. 

(िमरची लव) 
३८० 

द. २४/०३/२०२०  ते 
३१/०३/२०२० 

१,२५,५५२/-

एकूण र कम पये  अ २,५७,७१२/-

ब 

अ. 

. 
रेड ओ टेशनचे कंपनीचे नाव 

दर ित १० 

सेकंद 
िस  कालावधी अदायगी र क  

१ 
रलाय स ॉडका ट नेटवक िल. बग 

एफ. एम. (९५), 
३७५ 

द.१६/०५/२०२० ते 

३१/०५/२०२० 
१,५९,३००/-

२ 
बी.सी.सी.एल.कोलेमन.िल.(िमरची 
लव) 

३८० 
द.१६/०५/२०२० ते 

३१/०५/२०२० 
१,६१,४२४/-

३ 
यु जक ॉडका ट िल. रेड ओ िसट  

(९१.१ एफ.एम.) 
४०० 

द.१६/०५/२०२० ते 

३१/०५/२०२० 
१,८०,५४०/-

४ 
साउथ एिशया एफ. एम. िल. (रेड 

एफ.एम) 
४०० 

द.१६/०५/२०२० ते 

३१/०५/२०२० 
१,६९,९२०/-

५ 
बी.सी.सी.एल.कोलेमन.िल. (रेड ओ 

िमरची) (१०४.२ एफ.एम.) 
४५० 

द.१६/०५/२०२० ते 

३१/०५/२०२० 
१,९१,१६०/-

 एकूण र कम पये ब ८,६२,३४४/-

 एकूण र कम पये अ+ ब ११,२०,०५६/-

         तर  कर भरणा व सवलत योजनाची मा हती नाग रकांपयत पोहोच वणेसाठ  वर ल नमूद 

केले माणे अ व ब  रेड ओ टेशनव न जा हरात िस  कायवाह  तातड ने करावयाची अस याने व वेळेची 
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मयादा अस याने कामकाजाची िनकड वचारात घेऊन वर ल माणे थेट प तीने कामकाज क न घे यात 

आलेले आहे. यामुळे सदर या खचास काय र मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०८७२                         वषय मांक- २२ 

दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- व ुत इ े य 

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

संदभ- मा.मनपा आयु  यांचेकड ल प  .ई / व/५२३/२०२१ द.०७/१२/२०२१ 
मा.मनपा आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

भाग .४ येथील दघी मधील नवीन शाळा इमारतक रता २०० Kva वीज भार म.रा. व. व.कं. कडून घेणे 

आव यक आहे. भाग .४ येथील दघी मधील नवीन शाळा इमारत क रता २०० Kva च ेनवीन  वीजभार 

उ चदाब वीजभार िमळणे कामी म.रा. व. व.कं.िल. यांच े कडे व हत नमु यात अज सादर केल े असता 
यांच ेकडून आदेश व Firm Quatation ा  झाले आहेत. सदर नवीन वीज भारक रता र. .३,८०,०७१/- 

म.रा. व. व.कं.िल.यांना अदा करणे आव यक आहे.उपरो  नमुद ठकाणी नवीन वीजभार मंजुर  क रता 
म.रा. व. व.कं.िल. यांस र. .३,८०,०७१/-(अ र  र. .तीन लाख ऐंशी हजार ए काह र फ ) अदा करणेस 

मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०८७३                         वषय मांक- २३ 

दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- झोिनप ु थाप य  

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

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचेकड ल प  . झोिनपु/ था/िन/का व/१२५/२०२१ द.०७/१२/२०२१ 
मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण.े 

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०२/७१-२०२१-२२ मधील अ. .६७ अ वये भाग 

.१६ मधील एम.बी.कँ प झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामे कऱणे व देखभाल दु तीची कामे 

कऱणे. कामी (सन २०२१-२२). मे.एम.बी.कं शन िन.र. .२५,४९,०३३/- (अ र  र. .पंचवीस लाख 

एकोणप नास हजार तेहतीस फ ) मधून रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळुन र. .२४,८७,४८३/- 
वर िन वदा माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .२४,८७,४८३/- पे ा 
३५.०२०%कमी हणजेच र. .१६,१६,३६६/- +रॉय ट  चाजस र. .३४,६५०/- मटेर यल टे ट ंग चाजस 

र. .६१५५०/- =एकुण र. .१७,१२,५६६/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 

िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा कऱणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस,भाववाढ कलमामुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 

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

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०८७४                         वषय मांक- २४ 

दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- झोिनप ु थाप य 

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

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचेकड ल प  .झोिनपु/ था/िन/का व/१२३/२०२१ द.०७/१२/२०२१ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण.े 

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०२/७१-२०२१-२२ मधील अ. .२८ अ वये भाग 

.०८ मधील गवळ नगर झोपडप ट त व इतर ठक ठकाण या झोपडप ट त र याचे कॉ ट करण 

करणे, टॉम वॉटर लाईन टाकणे,गटर करणे व इतर थाप य वषयक देखभाल व दु तीची कामे कऱणे. 

कामी (सन २०२१-२२). मे.अ व कार कं शन िन.र. .२५,४९,५१०/- (अ र  र. .पंचवीस लाख 

एकोणप नास हजार पाचशे दहा फ ) मधून रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळुन 

र. .२४,८७,९६०/- वर िन वदा माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

२४,८७,९६०/- पे ा १५.१०% कमी हणजेच र. .२१,१२,२७८/- +रॉय ट  चाजस र. .३५,३८७/- मटेर यल 

टे ट ंग चाजस र. .६१५५०/- = एकुण र. .२२,०९,२१५/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा कऱणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ 

कलम लागू असलेस,भाववाढ कलमामुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 

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

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

 
ठराव मांक- १०८७५                         वषय मांक- २५ 

दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- झोिनप ु थाप य 

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

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचेकड ल प  .झोिनपु/ था/िन/का व/१२४/२०२१ द.०७/१२/२०२१ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण.े 

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०२/७१-२०२१-२२ मधील अ. .३८ अ वये भाग 

.२० मधील लांडेवाड  (भोसर ) झोपडप ट त र याच े कॉ ट करण करणे, टॉम वॉटर लाईन 

टाकणे,गटर करणे व इतर थाप य वषयक देखभाल व दु तीची कामे कऱणे.कामी.(सन २०२१-२२). 

मे.आ द य कं शन िन.र. .२५,४९,९२४/- (अ र  र. .पंचवीस लाख एकोणप नास हजार नऊशे 

चो वस फ ) मधून रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळुन र. .२४,८८,३७४/- वर िन वदा 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .२४,८८,३७४/- पे ा ३१.४४०% 

कमी हणजेच र. .१७,०६,०२९/- +रॉय ट  चाजस र. .३५,३८१/- मटेर यल टे ट ंग चाजस र. .६१,५५०/- 

=एकुण र. .१८,०२,९६०/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
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यावर ल व तु व सेवा कर अदा कऱणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस,भाववाढ 

कलमामुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 

कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 

ठराव मांक- १०८७६                         वषय मांक- २६ 

दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- मु यलेखा प र ण 

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

संदभ- मा.मु यलेखा प र क यांचेकड ल प  .मुलेप१/का व/५१७/२०२१ द.०८/१२/२०२१ 
मा.मु यलेखा प र क यांनी िशफारस केले माण.े 

मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी सादर केले या 
वनंती अजानुसार सोबतच े प  अ म ये दश वले माणे रजा मंजुर  कामीच े वषयास मा यता दे यात 

येत आहे. 

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

 

ठराव मांक- १०८७७                         वषय मांक- २७ 

दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- व ुत 

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

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचेकड ल प  . वमुक/८/का व/६१२/२०२१ द.०७/१२/२०२१ 
मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स . 34-01/2021-2022 अ वये ‘क’ े य 

कायालयांतगत   सन 2022 म ये होणा-या व वध पधा व िनवडणुक साठ  ता पुर या व पात 

विन ेपण व व ुत यव था करणेकामी, िन वदा र. .42,36,324/- + GST (अ र  र. .बेचाळ स लाख 

छ ीस हजार तीनशे चोवीस फ ) + GST पे ा -1.00% कमी या िन वदा मंजूर दराने लघु म दराचे 
ठेकेदार मे. मुत  मंडप पकस अँड इले क स यांचेकडून काम क न घेणेस िन वदा अट नुसार 

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०८७८                         वषय मांक- २८ 

दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- व ुत 

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

संदभ- मा.अित. आयु (२) यांचेकड ल प  . वमुक/०८/का व/६१८/२०२१ द.०७/१२/२०२१ 
मा.अित. आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स . 24-01/2021-2022 अ वये पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या क े य कायालयांतगत कै.अ णासाहेब मगर टे डयम डे डकेटेड को वड नालय 

तसेच व वध को वड केअर सटर, लसीकरण क , चाचणी क ाकर ता आव यक व ुत वषयक कामे 

करणेकामी, िन वदा र. .81,83,472/- + GST (अ र  र. .ए याऐंशी लाख याऐंशी हजार चारशे बाह र 

फ  + GST) पे ा -19.00% कमी या िन वदा मंजूर दराने लघु म दराचे ठेकेदार मे. पल मी 
इले क स यांचेकडून काम क न घेणेस िन वदा अट नुसार भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम 

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

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

 

ठराव मांक- १०८७९                         वषय मांक- २९ 

दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- व ुत 

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

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचेकड ल प  . वमुका/४/का व/११३४/२०२१ द.०७/१२/२०२१ 
मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .26-01/2021-2022 अ वये कोरोना िनधी- पंपर  

िचंचवड मनपा या नवीन आकुड  हॉ पटल येथ े(DCH) को वड आयसीयु व ओ2 वॉडम ये सीसीट ह  

यं णा बस वणे, िन वदा र. .48,92,124/- + GST (अ र  र कम पये  अ ठेचाळ स लाख  या णव 

हजार एकशे चोवीस  फ  + GST) पे ा -3.33% कमी या िन वदा मंजूर दराने लघु म दराच े

ठेकेदार मे. फिन स इ ा चस  यांचेकडून काम क न घेणेस िन वदा अट नुसार भाववाढ कलमानुसार 

मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/ घट दरानुसार 

फरकाची र कम अदा/ वसुल करणे या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता 
दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०८८०                         वषय मांक- ३० 

दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- थाप य उ ान 

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

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचेकड ल प  . था/िन/उ ान/४१५/२०२१ द.०७/१२/२०२१ 
मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .73/1/2021-22 अ वये रा ीय हॉक  पधसाठ  पॉली ाम 

हॉक  मैदान येथ ेडांबर करणाची कामे करणे. कामी M/S.RAHUL CONSTRUCTION िन.र. .49,99,166/- 

(अ र  र कम पये ऐकोणप नास लाख न या नव हजार ऐकशे सहास    फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .49,24,816/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .49,24,816/- पे ा 40% कमी हणजेच र. .29,54,890/- + रॉय ट  

चाजस र. .11,810/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,350/- = एकुण र. .30,41,050/- पयत काम क न 

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

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

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

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

 
ठराव मांक- १०८८१                         वषय मांक- ३१ 
दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- थाप य ह े य 

सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.पो णमा सोनवणे 

संदभ- मा.मनपा आयु  यांचेकड ल प  .ह ेका/ था/७२०/२०२१ द.०७/१२/२०२१ 
मा.मनपा आयु  यांनी िशफारस केले माण.े 

पंपर  िचंचवड महापािलकेतील भाग .२० संत तुकारामनगर यशवंतराव च हाण मृती णालय येथ े
कायरत आहे. सदर ठकाणी वाय.सी.एम. हॉ पीटल येथ े व ता रत दुस-या मज यावर पद यु र पदवी 
अ यास मासाठ  न वन शवागृह इमारतीसाठ  फिनचरची यव था करणे व उव रत अनुषंिगक कामे 

करणे. तसेच  मा. नगरसद य व वै क य वभाग यांची मागणी आहे. सबब सदर कामास क प 

स लागार हणून ACTUAL Architecture यांची िनयु  करणे आव यक आहे. सदर कामांसाठ  क प 

स लागार हणुन करावया या कामा या या ीम ये तुत कामांच ेपुवगणक प  तयार करणे व िन वदा 
बन वणे तसेच कामांवर देखरेख करणे इ. िन वदापुव (Pre tender activity) व िन वदा प चात (post 

tender activity) कामे करावी लागणार आहेत.  याक रता थाप य वभागामाफत क प स लागार 

यांची दर सुची द.२९/०९/२०२१ रोजी माग व यात आ या तावात नमूद तुलना मक त या माणे 

ACTUAL Architecture यांनी १.९८% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेम ये व वध क पासाठ  क प स लागार हणुन ACTUAL Architecture यांची 
िनयु  केलेली आहे. मनपा या ं .सीई/ट एस/०४/१९३/२०२० व द.२३/०९/२०२० अ वये केले या 
Empanelment म ये ACTUAL Architecture यांचा समावेश आहे. तसेच मा.आयु  यांनी सदर 

नेमणूक बाबत द.२९/१२ /२०२० या तावा ारे  मंजूर  दे यात आलेली आहे.  उपरो  बाबीचा वचार 
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करता वषया कंत नमुद कामांसाठ  ACTUAL Architecture याची क प स लागार हणून नेमणूक 

करणेचा ताव िन वदापुव ०.५०% (Pre tender activity) व िन वदा प चात १.४८% (post tender 

activity) कामांसाठ  क प स लागार हणून नेमणूक करणेस व क प खचा या १.९८% फ  अदा 
करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०८८२                         वषय मांक- ३२ 

दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- उ ान 

सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.पो णमा सोनवणे 

संदभ- मा.मनपा आयु  यांचेकड ल प  .उ ान/२/का व/६८६/२०२१ द.०७/१२/२०२१ 
मा.मनपा आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
उ ान वभागाच ेसन २०२१-२२ चे अथसंक पामधील तरतुद म ये वभागांतगत वग करण करणे 

श य असलेने यात खालील माणे वाढ/ घट करणे आव यक आहे. 

अ. . लेखािशष २०२१-२२ मधील मूळ 

तरतुद 

वाढ घट 

१ वाहन इंधन ५,५०,०००/- ४,५०,०००/- ०/- 

२ ठेकेदार प दतीने उ ान वकासाची 
कामे करण ेव देखभाल दु ती 

७,७०,००,०००/- १,३६,५०,०००/- ०/- 

३ अ थायी आ थापना (मानधन) १६,५०,०००/- १८,५०,०००/- ०/- 

४ सप उ ान व प ी सं हालय १६,५०,०००/- ०/- १०,००,०००/- 

५ खेळणी खरेद  १,५०,००,०००/- ०/- ५०,००,०००/- 

६ गाडन होज पाइप खरेद  २,२०,०००/- ०/- २,००,०००/- 

७ उ ानाम ये बचेस खरेद  ५,५०,०००/- ०/- ५,००,०००/- 

८ उ ानाम ये लहान मुलांसाठ  

झुकझुक गाड  रे वे 

६६,०००/- ०/- ६०,०००/- 

९ उ ाने नुतनीकरण व वकिसत करण े ८२,५०,०००/- ०/- ५५,००,०००/- 

१० र ते सुशोभीकरण करणे ५५,००,०००/- ०/- ३५,००,०००/- 

११ टायर युब खरेद  २,००,०००/- ०/- १,९०,०००/- 

 एकुण १,५९,५०,०००/- १,५९,५०,०००/- 

सदरच े लेखािशषावर द.०१/११/२०२१ अखेर उपल ध तरतुदमधुन र. .१,५९,५०,०००/- इतक  र कम 

उपरो  लेखािशषावर वग करणे आव यक आहे. यानुसार महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 

१०३ अनुसुची ड मधील करण ७ तरतुद २(१) नुसार वर ल माणे तरतुद वग करणेस मा यता दे यात येत 

आहे. (वाढ/ घट र. .१,५९,५०,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०८८३                         वषय मांक- ३३ 

दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- थाप य EWS 

सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.पो णमा सोनवणे 

संदभ- मा.अित. आयु (२) यांचेकड ल प  . था/िन/EWS/का व/७६५/२०२१ द.०९/१२/२०२१ 
मा.अित. आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/01/2021-2022 अ वये JnNURM-BSUP शहर 

झोपडप ट  पुनवसन अंतगत िलंकरोड प ाशेड ८अ मधील इमारतींची थाप य, पाणीपुरवठा, व ुत, 

जलिनःसारण कामांची दु तीची कामे करणे. कामी मे.यशक असोिसए स िन.र. .4,13,71,446/- (अ र  

र कम पये चार कोट  तेरा लाख ए काह र हजार चारशे सेहचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .4,13,46,196/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4,13,46,196/- पे ा 20.01% कमी हणजेच र. .3,30,72,822/- + रॉय ट  

चाजस र. .74,644/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .25,250/- = एकुण र. .3,31,72,716/- पयत काम 

क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम 

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

मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०८८४                         वषय मांक- ३४ 

दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- थाप य ह े य 

सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.पो णमा सोनवणे 

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचेकड ल प  . था/िन/ह/मु य/९३९/२०२१ द.०७/१२/२०२१ 
मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .60/05/2021-22 अ वये भाग .२० संत 

तुकारामनगर  मधील वाय सी एम हॉ पटल म ये िलकेजेस व वॉटर ु फंग व इतर  थाप य वषयक 

कामे करणे. (सन२०२१-२२) कामी मे.जे पी इ ा िन.र. .29,99,996/- (अ र  र कम पये एकोणतीस 

लाख न या णव हजार नऊशे शहा णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .29,77,146/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .29,77,146/- पे ा 37.37% कमी हणजेच र. .18,64,587/- + रॉय ट  चाजस र. .1,748/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .22,850/- = एकुण र. .18,89,185/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
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दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करणे 

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०८८५                         वषय मांक- ३५ 

दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- नगरसिचव 

सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.पो णमा सोनवणे 

संदभ- मा.नगरसिचव यांचेकड ल प  .नस/१/का व/१२८६/२०२१ द.०८/१२/२०२१ 
मा.नगरसिचव यांनी िशफारस केले माणे. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नगरसिचव वभागातील कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा 
मंजुर कामी वनंती अज सादर केलेले आहेत. संबंिधत कमचा-यांच े वनंती अजानुसार सोबतचे प  ‘अ’ 

म ये दश वले माणे रजा मंजुर  कामीच े तावास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील 

कलम ५७ (तीन) अ वये रजा मंजुर स  मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०८८६                         वषय मांक- ३६ 

दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- पाणीपुरवठा 
सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.पो णमा सोनवणे 

संदभ- मा.अित. आयु (२) यांचेकड ल प  .पापु/६/का व/३०३/२०२१ द.०९/१२/२०२१ 
मा.अित. आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे. 

मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .08/63/21-22 अ वये मनपाच े ॅ हट  झोन अंतगत 

व वध पंपगृहात आव य े नुसार पं पंग मिशनर  बस वणे व अनुषंिगक कामे करणे या अंतगत 

भगवाननगर वाकड येथ ेअित र  पं पंग मिशनर  बस वणे व अनुषंिगक कामे करणे. कामी मे ए सेल 

इं जिनअस िन.र. .88,80,958/- (अ र  र कम पये अ याऐंशी  लाख ऐंशी हजार नऊशे अठाव न फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .88,80,958/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .88,80,958/- पे ा 20% कमी हणजेच 

र. .71,04,766/- +रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .71,04,766/- 

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

अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम 

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०८८७                         वषय मांक- ३७ 

दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- व ुत ग े य 

सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.पो णमा सोनवणे 

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचेकड ल प  .ग ेका/ व/का व२/१०७/२०२१ द.०१/१२/२०२१ 
मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण.े 
पंपर  भाग .21 मधील शौचालयासाठ  नवीन वीजमीटर बस वणेकामी म.रा. व. व.कंपनीस 

अज केला असता यांनी कोटेशन सादर केलेले आहे. सदर कोटेशननुसार र कम म.रा. व. व.कंपनी िल. 

यांना अदा के यानंतरच नवीन वीजमीटर घेणे श य होईल. तर  खालील त या माणे 

म.रा.रा. व. व.कंपनीस र. .55,490/-अदा करणे आव यक आहे. सदरचा खच ग े ीय कायालयाकड ल 
नवीन वीजमीटर या लेखाशीषातून करणेत येणार आहे.                       

अ. . अज . गाहक . म.रा. व.िल.कं.नीस अदा करावयाची र. . 

1 34186428 160018977530 11,098/- 

2 34008152 160018977033 11,098/- 

3 34020940 160018977378 11,098/- 

4 34174325 160018977459 11,098/- 

5 34048915 160018977017 11,098/- 

एकूण र. . 55,490/- 

          सबब र. .55,490/-(अ र  र. .पंचाव न हजार चारशे न वद फ ) म.रा. व. व.कं.िल. यांना अदा 
करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०८८८                         वषय मांक- ३८ 

दनांक- १५/१२/२०२१       

सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.पो णमा सोनवणे 

संदभ- मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठराव .२ द.०७/१२/२०२१ 
मा.शहर सुधारणा सिमती ठराव .२ द.०७/१२/२०२१ नुसार माट िसट या अंतगत पंपर  

िचंचवड महानगरपािलकेतफ तृतीयपंथांसाठ  वतं र या शहरा या रहदार या भागात चौकात आ ण 

मह वा या ठकाणी व छतागृहे उभारणे ह  काळाची गरज आहे. या ठकाणी पा याची यव था, 
सुर े या ीने या ठकाणी सी.सी.ट . ह  कॅमेरे देखील असणे आव यक आहे. या सव बाबींचा वचार 

क न अधुिनक प तीने व छतागृहे उभार यात यावे. तसेच द यांगांसाठ  रॅ प स हत व सी.सी.ट . ह . 

कॅमेरे, पा याची यव था, मह वाची जागा, रे वे टेशन भाजी माकट, पंपर  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 

पुतळा, भ  श  िश प जेणे क न म हला पालकांची खुप गैरसोय होते. तसेच िनगड  बस टॉप, 

आ णासाहेब मारक जवळ व छतागृहे रॅ प स हत अंपंगासाठ  उभारणे गरजेच े आहे. तर  या सव 

बाबींचा वचार क न माट व छतागृहे उभार यास येणा-या खचास मा यता देणेकामी मा यता दे यात 

येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०८८९                         वषय मांक- ३९ 

दनांक- १५/१२/२०२१       

सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.पो णमा सोनवणे 

संदभ- मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठराव .३ द.०७/१२/२०२१ 
मा.शहर सुधारणा सिमती ठराव .३ द.०७/१२/२०२१ नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत 

म हला कमाचार  यांची सं या मो या माणावर आहे. म हलां या आरो या या ीने मािसक पाळ  

दर यान वापर या जाणारे सॅिनटर  नॅपक न च े माण वाढ व यासाठ  तसेच वापर या जाणा-या सॅनटर  

पॅडच े वघटन हो यासाठ  ड पोजेबल मशीन असणे आव यक आहे. यामुळे पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलकेत कायरत असणा-या म हलांक रता महापािलके या संपुण कायालयात सॅिनटर  नॅप कन 

ह डंग मशीन व ड पोजेबल मशीन बस व यास व याकामी येणा-या खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०८९०                         वषय मांक- ४० 

दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- थाप य इ े य 

सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.पो णमा सोनवणे 

संदभ- मा.अित. आयु (१) यांचेकड ल प  .इ/ था/का व/९५६/२०२१ द.१५/११/२०२१ 

मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे 
म.न.पा.च े  'इ' े ीय कायालय, थाप य वभाग काय े ातील सन २०२१-२२ साठ  भाग .५ 

म ये सखुबाई गबाजी गवळ  उ ान येथील पा कग जागा वकिसत करणे व अ ावत बहुमजली वाहनतळ 

उभारणे. या कामाम महापािलका सभा ठारव .६३२ द.३१/०३/२०२१ च े अ वये र. .४०,००,००,०००/- 

इतक  शासक य मा यता देणेत आलेली आहे. तुत कामाचे िनयोजन करणेकामी वा तु वशारद 

नेमणुक करणे आव यक आहे. सदर कामाच ेनकाशे, क प आराखडा तयार करणे बांधकाम परवानगी 
घेणे, चरल डझाईन तयार करणे इ िन वदा पुव (Pre Tender Acticity) व िन वदा प ात (post 

Tender Activity) कामे करावी लागणार आहेत. याक रता थाप य वभागामाफत वा तु वशारद यांची 
कायकार  अिभयंता यां या मंजूर नुसार दरसुची द.०९/११/२०२१ रोजी माग व यात आले आहे. यानुसार 

मे. सिचन आपटे अॅ ड असोिसए स यांचेकडून १.९८% इतका लघु म दर ा  झाला आहे. सदर 

क पासाठ  मनपा या पॅनलवर वा तु वशारद मे.सिचन आपटे अॅ ड असोिसए स पुणे यांची िनयु  

करणेत आलेली आहे. वा तु वशारद यांनी यापूव  देखील अशा कारची कामे केलेली आहेत. स या काह  

कामे गती पथावर आहेत. वर ल बाबींचा वचार करता उपरो  सदर कामासाठ  मे. सिचन आपटे अॅ ड 

असोिसए स पुणे यांची वा तु वशारद हणुन नेमणुक करणेचा ताव िन वदा पुव ०.५०% (Pre Tender 

Acticity) व िन वदा प ात १.४८% (post Tender Activity) कामासाठ  वा तु वशारद नेमणुक करणेस व 

क प खचा या एकुण १.९८% फ  अदा क न मे.सिचन आपटे अॅ ड असोिसए स, पुणे यांची 
वा तु वशारद हणून नेमणूक करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०८९१                         वषय मांक- ४१ 
दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- थाप य क मु य 

सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.पो णमा सोनवणे 

संदभ- मा.कायकार  अिभयंता यांचेकड ल प  . था/िन/क-मु य/१०६८/२०२१ द.०८/१२/२०२१ 
मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 
मनपा या थाप य वभाग क मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (1 ते 6) मधील 

कामांच े िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न 

कामाच ेआदेश िनगत केल ेअस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०८९२                         वषय मांक- ४२ 

दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- थाप य ब मु य 

सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.पो णमा सोनवणे 

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचेकड ल प  . था/िन/२-ब/१०७४/२०२१ द.०९/१२/२०२१ 
मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/24/2021-22 अ वये सन २०२१-२२ क रता भाग .१६ 

मधील रावेत व कवळे भागातील अनािधकृत बांधकामे िन कासीत करणे व इतर कामासाठ  िमशनर  

पु रवणे. कामी M/s.K.P.CONSTRUCTION  िन.र. .41,43,843/- (अ र  र कम पये एकेचाळ स लाख 

ञेचाळ स हजार आठशे ञेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .41,43,843/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .4143843/- पे ा 30.99% कमी हणजेच र. .28,59,666/- +रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल 

टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .28,59,666/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 

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

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

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

 
ठराव मांक- १०८९३                         वषय मांक- ४३ 

दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- थाप य ब मु य 

सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.पो णमा सोनवणे 

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचेकड ल प  . था/िन/२-ब/१०७५/२०२१ द.०९/१२/२०२१ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/32/2021-22 अ वये (सन २०२१-२२ साठ ) भाग .१७ 

मधील मनपा इमारतींची दु ती करणे.  कामी M/s.M J CONSTRUCTION िन.र. .32,94,416/- (अ र  
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र कम पये ब ीस लाख चौ-या नव हजार चारशे सोळा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .32,60,716/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .32,60,716/- पे ा 35.23%कमी हणजेच र. .21,11,966/- + रॉय ट  चाजस 

र. .18,525/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .33,700/- = एकुण र. .21,64,191/- पयत काम क न घेणेस 

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

िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करणे 

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०८९४                        वषय मांक- ४४ 

दनांक- १५/१२/२०२१     वभाग- म यवत  सा ह य भांडार, वै क य 

सुचक- मा.बुड सुवणा     अनुमोदक- मा.पो णमा सोनवणे 

संदभ- मा.अित. आयु (१) यांचेकड ल प  .मसाभां/५/का व/१०६१/२०२१ द.०९/१२/२०२१ 
मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे 

पंपर  िचंचवड शहराम ये को वड १९ च े लसीकरण क  उभार याकामी इ छुक सं थांकडून, यांना 
वैदयक य सेवेअंतगत मनु यबळ पुर व याचा अनुभव आहे. अशा सं थाना सदर कामकाजाकर ता 
मनु यबळ उपल ध करणेकामी ई िन वदा नोट स मांक-०९/२०२१-२०२२ िस द कर यात आली होती. 
सदर ई िन वदेकर ता M/s.Emkay Facilities Services Pvt.Ltd., यांचेकडून १ ट म कर ता ा  झालेला 
लघु म दर र. .७५,२२८/- (अंदाजप क य दरापे ा १५.१८% पे ा कमी) वकृत कर यात आलेला असून 

तातड ची बाब असलेने यांना .मसाभा/५/का व/८१७ द.९/७/२०२१ अ वये ५० टम कर ता द.९/७/२१ 
ते द.८/९/२१ कर ता आदेश दे यात आलेला आहे. पंपर  िचंचवड शहराम ये को वड १९ च ेलसीकरण क  

उभा न दोन म हनेचे कालावधीकर ता कामकाज करणेकामी १ ट म कर ता ( येक लसीकरण क ावर 

येक  १ए.एन.एम./ जी.एन.एम, १ डाटा एं  ऑपरेटर व १ मदतनीस (वग-४)) कर ता र. .७५,२२८/- 

माणे ५० ट म कर ता ित म हना र. .३७,६१,४००/- माणे दोन म ह यांकर ता येणा-या 
र. .७५,२२,८००/- (अ र  र. .पं याह र लाख बावीस हजार आठशे फ ) च ेखचास करारनामा क न व 

अनामत र कम घेणेकामी तसेच सदरचा खच म यवत  भांडार वभागाकड ल कोरोना िनधी या 
लेखािशषामधून करणेस मा. थायी सिमती ठराव मांक १००६९, दनांक ०४/०८/२०२१ अ वये मा यता 
दे यात आलेली आहे. यानुसार मा.आयु  सो व मा.सहा. आरो य अिधकार  यांच े कडून सुचना ा  

झा यानुसार सदरच ेलसीकरणाच ेकाम तातड ने व मोठया माणावर करणे आव यक असलेने यापुव चे 
अट  शत  कायम राहून तसेच कामगार क याण अिधकार  यांनी िन त केलेले कमान वेतन दरानुसार 

M/s.Emkay Facilities Services Pvt. Ltd. यांना तावात नमूद माणे कामकाज आदेश देणेत आलेला 
आहे व याच ेर. .५४,४४,८३९/- (अ र  र. .चोप न लाख च वेचाळ स हजार आठशे एकोणचाळ श फ ) 

च ेखचास मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०८९५                        वषय मांक- ४५ 

दनांक- १५/१२/२०२१     वभाग- म यवत  सा ह य भांडार, वै क य 

सुचक- मा.बुड सुवणा     अनुमोदक- मा.पो णमा सोनवणे 

संदभ- मा.अित. आयु (१) यांचेकड ल प  .मसाभां/५/का व/१०६२/२०२१ द.०९/१२/२०२१ 
 मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे 
पंपर  िचंचवड शहराम ये को वड १९ च े लसीकरण क  उभार याकामी इ छुक सं थांकडून, यांना 
वैदयक य सेवेअंतगत मनु यबळ पुर व याचा अनुभव आहे. अशा सं थाना सदर कामकाजाकर ता 
मनु यबळ उपल ध करणेकामी ई िन वदा नोट स मांक-०९/२०२१-२०२२ िस द कर यात आली होती. 
सदर ई िन वदेकर ता M/s.Emkay Facilities Services Pvt.Ltd., यांचेकडून १ ट म कर ता ा  झालेला 
लघु म दर र. .७५,२२८/- (अंदाजप क य दरापे ा १५.१८% पे ा कमी) वकृत कर यात आलेला असून 

तातड ची बाब असलेने यांना . मसाभा/५/का व/८१७ द.९/७/२०२१ अ वये ५० टम कर ता 
द.९/७/२१ ते द.८/९/२१ कर ता आदेश दे यात आलेला आहे. पंपर  िचंचवड शहराम ये को वड १९ च े

लसीकरण क  उभा न दोन म हनेच े कालावधीकर ता कामकाज करणेकामी १ट मकर ता ( येक 

लसीकरण क ावर येक  १ए.एन.एम./ जी.एन.एम, १ डाटा एं  ऑपरेटर व १ मदतनीस (वग-४)) कर ता 
र. .७५,२२८/- माणे ५० ट म कर ता ित म हना र. .३७,६१,४००/- माणे दोन म ह यांकर ता येणा-या 
र. .७५,२२,८००/- (अ र  र. . पं याह र लाख बावीस हजार आठशे फ ) च ेखचास करारनामा क न व 

अनामत र कम घेणेकामी तसेच सदरचा खच म यवत  भांडार वभागाकड ल कोरोना िनधी या 
लेखािशषामधून करणेस मा. थायी सिमती ठराव मांक १००६९, दनांक ०४/०८/२०२१ अ वये मा यता 
दे यात आलेली आहे. यानुसार मा. आयु  सो व मा. सहा. आरो य अिधकार  यांच ेकडून सुचना ा  

झा यानुसार सदरच ेलसीकरणाच ेकाम तातड ने व मोठया माणावर करणे आव यक असलेने यापुव चे 
अट  शत  कायम राहून तसेच कामगार क याण अिधकार  यांनी िन त केलेले कमान वेतन दरानुसार 

M/s.Emkay Facilities Services Pvt. Ltd. यांना तावात नमूद माणे कामकाज आदेश देणेत आलेला 
आहे व याचे र. .१२,२२,८३०/- (अ र  र. .बारा लाख बावीस हजार आठशे तीस फ ) च ेखचास मा यता 
मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०८९६     वषय मांक- ४६ 

दनांक- १५/१२/२०२१     वभाग- म यवत  सा ह य भांडार, वै क य 

सुचक- मा.बुड सुवणा     अनुमोदक- मा.पो णमा सोनवणे 

संदभ- मा.अित. आयु (१) यांचेकड ल प  .मसाभां/५/का व/१०६३/२०२१ द.०९/१२/२०२१ 
 मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे 
पंपर  िचंचवड शहराम ये को वड १९ च े लसीकरण क  उभार याकामी इ छुक सं थांकडून, यांना 
वैदयक य सेवेअंतगत मनु यबळ पुर व याचा अनुभव आहे. अशा सं थाना सदर कामकाजाकर ता 
मनु यबळ उपल ध करणेकामी ई िन वदा नोट स मांक-०९/२०२१-२०२२ िस द कर यात आली होती. 
सदर ई िन वदेकर ता M/s.Emkay Facilities Services Pvt.Ltd., यांचेकडून १ ट म कर ता ा  झालेला 
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लघु म दर र. .७५,२२८/- (अंदाजप क य दरापे ा १५.१८% पे ा कमी) वकृत कर यात आलेला असून 

तातड ची बाब असलेने यांना . मसाभा/५/का व/८१७ द.९/७/२०२१ अ वये ५० टम कर ता 
द.९/७/२१ ते द.८/९/२१ कर ता आदेश दे यात आलेला आहे. पंपर  िचंचवड शहराम ये को वड १९ च े

लसीकरण क  उभा न दोन म हनेच े कालावधीकर ता कामकाज करणेकामी १ट मकर ता ( येक 

लसीकरण क ावर येक  १ ए.एन.एम./ जी.एन.एम, १ डाटा एं  ऑपरेटर व १ मदतनीस (वग-४)) कर ता 
र. .७५,२२८/- माणे ५० ट म कर ता ित म हना र. .३७,६१,४००/- माणे दोन म ह यांकर ता येणा-या 
र. .७५,२२,८००/- (अ र  र. .पं याह र लाख बावीस हजार आठशे फ ) च ेखचास करारनामा क न व 

अनामत र कम घेणेकामी तसेच सदरचा खच म यवत  भांडार वभागाकड ल कोरोना िनधी या 
लेखािशषामधून करणेस मा. थायी सिमती ठराव मांक १००६९, दनांक ०४/०८/२०२१ अ वये मा यता 
दे यात आलेली आहे. यानुसार मा. आयु  सो व मा. सहा. आरो य अिधकार  यांच ेकडून सुचना ा  

झा यानुसार सदरच ेलसीकरणाच ेकाम तातड ने व मोठया माणावर करणे आव यक असलेने यापुव चे 
अट  शत  कायम राहून तसेच कामगार क याण अिधकार  यांनी िन त केलेले कमान वेतन दरानुसार 

M/s.Emkay Facilities Services Pvt. Ltd. यांना खालील माणे कामकाज आदेश देणेत आलेला आहे व 

याच े र. .२७,६९,२३५/- (अ र  र. .स ावीस लाख एकोणस र हजार दोनशे प तीस फ ) च ेखचास 

मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
 
ठराव मांक- १०८९७      वषय मांक- ४७ 

दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- मा हती व तं ान 

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

संदभ- मा.मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांचेकड ल प  .मातं व/११/का व/२२८/२०२१  
 द.१०/१२/२०२१ 

मा.मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांनी िशफारस वचारात घेवून. 

म.न.पा. या मा हती व तं ान वभागाकड ल िन वदा सूचना .०७/२०२०-२१ नुसार लघु म 

िन वदाधारक मे.टेक ९ स हसेस यांना सारथी हे पलाईनक रता १० कॉल ऑपरेटर िनयु  करणेचे 
कामकाज दे यात आले आहे. मे.टेक ९ स हसेस यांचेमाफत िन.सू. .०७/२०२०-२१ मधील अट  व 

शत नुसार तसेच ित महा एका कॉल ऑपरेटरसाठ  र. .२४,६९५/- या दराने मा हती क ाक रता ०४ 

मानधनावर ल कमचार  १२ म हने कालावधीसाठ  उपल ध क न देणेस व यासाठ  येणा-या 
र. .११,८५,३६०/- (अ र  र. .अकरा लाख पं याऐशी हजार तीनशे साठ फ ) अिधक व तु व सेवा कर 

इत या खचास अथवा य  येणा-या खचास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम सुधा रत कलम 

७३(क) नुसार मा यता देणेस तसेच तुत वषयातील कामासाठ  र. .११,८५,३५०/- इत या खचास 

मा यता दे यास व आव यकतेनुसार यापुढ ल खचासाठ  िनयमाधीन वतं  ताव सादर करणेस 

मा यता दे यात येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०८९८      वषय मांक- ४८ 

दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- ाथिमक िश ण 

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

संदभ- मा.मनपा आयु  यांचेकड ल प  .िश ण/०९/का व/५३२/२०२१ द.०९/१२/२०२१ 
मा.मनपा आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक िश ण वभागा या सन २०२१-२२  अंदाजप काम ये 

“टॅब खरेद  व िश ण” या लेखािशषावर र. . १,२५,००,०००/- इतक  तरतूद उपल ध क न दे यात 

आलेली होती. स थतीम ये सदर या लेखािशषावर टॅब खरेद कामी अजूनह  तरतुद ची आव यकता 
आहे. यामुळे िश ण वभागातील  या लेखािशषावर तूतास  खालील माणे घट/ वाढ करणे आव यक 

आहे.  

पृ  . अ. . लेखािशषाचे नाव अंदाजप क य तरतूद 

र. . 

वाढ 

र. . 

घट 

र. . 

२४८ ३० टॅब खरेद  व िश ण १,२५,००,०००/- १४,५०,००,०००/- ------

२५० ४२ ई-लिनग कूल ११,००,००,०००/- ----- १०,५०,००,०००/-

२४८ ३१ वॉटर फ टर बस वणे ७०,००,०००/- ----- ५०,००,०००/-

२४८ ३५ 
सवािगक शै णक 

गुणव ा व वकास  
२,०६,००,०००/- ----- १,००,००,०००/-

२५० ४१ व ाथ  आरो य २,००,००,०००/- ----- २,००,००,०००/-

२५० ४५ व ाथ  शालेय खेळणी ५५,००,०००/- ----- ५०,००,०००/-

      एकूण १४,५०,००,०००/- १४,५०,००,०००/-

तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक िश ण वभागा या सन २०२१-२२  अंदाजप कात 

“टॅब खरेद  व िश ण” या लेखािशषावर स थतीत तरतूद कमी अस याने वर ल त याम ये नमूद 

केले माणे सन २०२१-२२ या अंदाजप काम ये वाढ/ घट करणेकामी वभागांतगत र कम 

वग करणाक रता मा यता दे यात येत आहे. (वाढ/ घट र. .१४,५०,००,०००/-) 

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

 
ठराव मांक- १०८९९      वषय मांक- ४९ 

दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- थाप य ड मु य 

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

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचेकड ल प  . था/िन/ड-मु य/६६६/२०२१ द.०९/१२/२०२१ 
मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे. 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/43/20/2021-22 अ वये भाग .२८ पंपळे 

सौदागर व प रसरातील मनपा इमारतींची देखभाल, दु तीची व रंगरंगोट ची कामे करणे. (सन २०२१-२२ 
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कर ता) कामी रजत उदय फडतरे िन.र. .44,99,960/- (अ र  र कम पये च वेचाळ स लाख न या नव 

हजार नऊशे साठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,77,460/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,77,460/- पे ा 32.99% कमी 
हणजेच र. .30,00,346/- +रॉय ट  चाजस र. .5,978/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .22,500/- = एकुण 

र. .30,28,824/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 

व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 

कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/ घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 

करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे.  

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

 
ठराव मांक- १०९००      वषय मांक- ५० 

दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- थाप य फ मु य  

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

संदभ- मा.अित. आयु (१) यांचेकड ल प  . था/िन/फ-मु य/७६९/२०२१ द.१०/१२/२०२१ 
मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे. 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .47/05/2021-2022 अ वये भाग .१३ मधील डांबर  

र यांची दु ती करणे  कामी मे.एम.पी.धो े क शन िन.र. .81,20,998/- (अ र  र कम पये 

ए याऐंशी लाख वीस हजार नऊशे अ ठया नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .80,46,898/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .80,46,898/- पे ा 33.99% कमी हणजेच र. .53,11,757/- +रॉय ट  चाजस र. .1,65,477/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,100/- = एकुण र. .55,51,334/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 

दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करणे 

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे.  

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

 
 
ठराव मांक- १०९०१      वषय मांक- ५१ 
दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- थाप य फ मु य   

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

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचेकड ल प  . था/िन/फ-मु य/७६८/२०२१ द.१०/१२/२०२१ 
मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .67/01/2021-2022 अ वये भाग .१२, वेणीनगर- 

ता हाणेव ती येथ ेअ ं द ग यांमधील र यां ये पे ह ंग लॉक बस वणे कामी मे.आर.जी. मंगळवेढेकर 
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िन.र. .29,96,435/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख शहा नव हजार चारशे प तीस फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट गं चाजस वगळून र. .29,79,835/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 

काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,79,835/- पे ा 35.99% कमी हणजेच र. .19,07,392/- + रॉय ट  

चाजस र. .1,413/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .16,600/- = एकुण र. .19,25,405/- पयत काम क न 

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

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

केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल 

करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात 

येत आहे.  

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

 
ठराव मांक- १०९०२      वषय मांक- ५२ 

दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- थाप य फ मु य 

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

संदभ- मा.अित. आयु (१) यांचेकड ल प  . था/िन/फ-मु य/७७०/२०२१ द.१०/१२/२०२१ 
मा.अित. आयु (१)  यांनी िशफारस केले माणे. 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .56/18/2021-2022 अ वये भाग .१ म ये रामदासनगर 

गणेशनगर व दुगानगर प रसरात पे ह ंग लाँक बस वणे कामी मे.एस. एस. एंटर ायजेस 

िन.र. .59,99,135/- (अ र  र कम पये एकोणसाठ लाख न या नव हजार एकशे प तीस फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,84,885/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,84,885/- पे ा 33.24% कमी हणजेच 

र. .39,95,509/- + रॉय ट  चाजस र. .5,190/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .14,250/- = एकुण 

र. .40,14,949/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 

व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 

कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/ घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 

करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे.  

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

 
ठराव मांक- १०९०३      वषय मांक- ५३ 

दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- मा यिमक िश ण 

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

संदभ- मा.मनपा आयु  यांचेकड ल प  .मा य/िश/३/का व/३८९/२०२१ द.०९/१२/२०२१ 
मा.मनपा आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका मा यिमक िश ण वभागा या सन २०२१-२२ अंदाजप काम ये 

ई- लिनग या लेखािशषावर र. .१०,००,०००/- इतक  तरतूद उपल ध क न दे यात आली होती. 
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स थतीम ये सदर या लेखािशषावर टॅब खरेद कामी अजूनह  तरतुद ची आव यकता आहे.  यासाठ  

मा यिमक िश ण वभागाकड ल खालील तपिशलात नमूद केले या लेखािशषावर तूतास खालील माणे 

घट/ वाढ करणे आव यक आहे. 

पृ  . अ. . लेखािशषाचे नांव अंदाजप क य तरतूद 

र. . 

वाढ र. .  घट र. . 

२५२ ३ ई लिनग १०,००,०००/- २४००००००/- ---- 

२५० ३ गुणवंत व ाथ  

स कार 
८०,००,०००/- ----- ५०,००,०००/- 

२५२ ४ व वध उप म ३,३०,००,०००/- ----- १,९०,००,०००/- 

          २,४०,००,०००/- 

तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका मा यिमक िश ण वभागा या सन २०२१-२२ अंदाजप काम ये “ई 

लिनग” या लेखािशषावर स थतीत तरतूद कमी अस याने वर ल त यात नमूद केले माणे सन २०२१-
२२ या अंदाजप काम ये वाढ/ घट करणेकामी मा यता दे यात येत आहे.  

(वाढ/ घट र. .२,४०,००,०००/-) 

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

 

ठराव मांक- १०९०४      वषय मांक- ५४ 

दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- थाप य फ मु य   

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

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचेकड ल प  . था/िन/फ-मु य/७६८/२०२१ द.१०/१२/२०२१ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .67/03/2021-2022 अ वये भाग .१२, पीनगर येथ ेअ ं द 

ग यांमधील र याम ये पे ह ंग लॉक बस वणे कामी मे.आर.जी.मंगळवेढेकर िन.र. .29,97,843/- 

(अ र  र कम पये एकोणतीस लाख स या नव हजार आठशे ेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,81,243/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,81,243/- पे ा 35.99%कमी हणजेच र. .19,08,294/- +रॉय ट  चाजस 

र. .1,413/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .16,600/- = एकुण र. .19,26,307/- पयत काम क न घेणेस 

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

िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता मा यता दे यात 

येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०९०५      वषय मांक- ५५ 

दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- मु य लेखा प र ण 

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

संदभ- मा.मनपा आयु  यांचेकड ल प  .मुलेप/१/अ/का व/१६४/२०२१ द.१५/१२/२०२१ 
 मा.मनपा आयु  यांनी िशफारस केले माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मु य लेखापर ण वभागामाफत महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमातील कलम १०५ व अनुसूची करण ३ नुसार महानगरपािलके या वभागांचे लेखा पर ण 

केल ेजाते.  महानगरपािलके या वभागांम ये आिथक वषानुसार जमा व खच होणा-या रकमां या संदभात 

तरतुद र ज टरमधील न द ंनुसार १०० ट के लेखापर ण कर याची प दत चिलत आहे.  सन १९८२-८३ 

ते २००९-१० या कालावधीतील लेखापर णाच े कामकाज पुण कर यात आलेले असून महारा  

महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम १०६ नुसार मु य लेखापर क यांचा अहवाल मा. थायी 
सिमतीकडे वेळोवेळ  सादर करणेत आलेला आहे. स थतीत मु य लेखापर ण वभागामाफत सन 

२०१०-११ ते २०१४-१५ या कालावधीतील महानगरपािलके या एकुण १३५ वभागांपैक  १३० वभागांचे 
लेखापर ण पुण कर यात आलेले आहे.  उव रत वभागांच ेलेखापर ण वषयक कामकाज गतीपथावर 

आहे.  याच माणे मु य लेखापर ण वभागाकडे उपल ध असणा-या मनु यबळानुसार 

महानगरपािलके या व वध वभागांच े सन २०१५-१६ ते २०१७-१८ या कालावधीतील लेखा पर ण 

करणेकर ता काय म तयार करणेत आलेला असुन पुढ ल वषभराच ेकालावधीम ये लेखा प र ण पुण 

करणेचा मु य लेखापर ण वभागाचा य  असुन लेखापर ण कामकाज गतीपथावर आहे. महारा  

महापािलका अिधिनयमातील कलम १०६(३) नुसार येक सरकार  वष सु  झा यानंतर श य ितत या 
लवकर, नगरपािलका मु य लेखापर काने, महानगरपािलके या मागील सरकार  वषा या संपूण 

ले यावर ल आपला अहवाल थायी सिमतीस सादर केला पा हजे, या माणे तरतुद आहे.  तथा प 

महानगरपािलके या कामकाजाची वाढत असलेली या ी, वाढलेले वभाग, चिलत अंदाजप काम ये 

होत असणार  वाढ, िनवृ  होत असणा-या कमचा-यांच ेवाढते माण तथा प या माणात लेखापर ण 

वभागाकडे उपल ध होत असलेले अपुरे मनु यबळ यामुळे कालब द िनयो जत काय मानुसार व हत 

कालावधीम ये लेखापर ण कामकाज पूण कर याकर ता या कायालयास मयादा येत 

आहेत.  महापालेखापाल कायालय नागपूर/ मंुबई यांचेकड ल ३१ माच २०१५ अखेर या वा षक अहवालाच े

अवलोकन केले असता याम ये लं बत लेखापर ण कामकाजाबाबत आ ेप न द व यात आलेला आहे 

व याम ये सवात गंभीर बाब हणजे लेखापर ण लं बत राहणे तसेच वेळ च न होणे या बाबी 
महानगरपािलकेतील कमकुवत अंतगत िनयं ण (Week internal control) दश वत अस याच े नमुद 

कर यात आलेले आहे.  महापािलके या ीने सदरची बाब ह  अितशय गंभीर व िचंताजनक व पाची 
आहे. स थतीत महापािलकेचे सन २०१५-१६ पासुनच े लेखापर ण कामकाज लं बत आहे.  सदरचे 
कामकाज लवकरात लवकर पुण वास नेणे मु यलेखापर ण वभागास म ा  आहे. मु यलेखापर ण 

कायालयामाफत महापािलके या जमा-खचाचे याच माणे आ थापना व धोरणा मक बाबींच े१०० ट के 
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लेखापर ण कर यात येत अस याने महापािलके या अंतगत लेखापर णाकर ता या आव यक 

कालावधीम ये वाढ होते.  अशा प र थतीत या कायालयाकडे उपल ध असणा-या मनु यबळाचा वचार 

करता व हत कालावधीम ये महापािलकेतील सव वभागांचे लेखापर ण पुण वास नेणे या कायालयास 

ज कर चे ठरत आहे.  प रणामी लेखार णाचा लं बत ०६ वषाचा कालावधी हा भ व यात आणखी 
वाढ याची श यता नाकारता येत नाह .  यामुळे लेखापर णाचा स थतीतील लं बत कालावधी 
आणखी वाढू न देता तो कमी क न लेखापर ण कामकाज चालू आिथक वषापयत पुण कर याकर ता 
अवलं ब या या उपाययोजनांवर भर देणे मु यलेखापर ण वभागास गरजेच ेआहे. महानगरपािलके या 
वभागांचे लेखापर ण हे महारा  शासना या थािनक लेखा िनधी कायालय तसेच क  शासना या 
महालेखापाल कायालयामाफत देखील कर यात येत असते.  तथा प अस े लेखापर ण कर त असताना 
यांचेमाफत काह  िनवडक न ती, धोरणा मक बाबी यांच ेचाचणी  लेखापर ण (Test Audit)प दतीने 

लेखापर ण केले जात असते.  महापािलके या लेखापर ण वभागामाफत आिथक वष पुण झा यानंतर 

तातड ने लेखापर ण होणे आव यक आहे.  जेणेक न रा य तसेच क  शासना या यं णांमाफत के या 
जाणा-या लेखापर णाच ेवेळ  कमीत कमी आ ेप उप थत होऊन भ व यात होणा-या अिनयिमततांना 
वेळ च ितबंिधत करणे श य होईल.  तथा प लं बत लेखापर णामुळे अंतगत लेखापर णाचा मुळ 

उ े यच सफल होत नाह . महापािलके या वभागांच े सन २०२०-२१ या आिथक वषाअखेर लं बत 

लेखापर ण लवकरात लवकर पुण कर याकर ता योजावया या उपाययोजनांच ेअनुषंगाने खालील माणे 

बाबी मु य लेखापर ण कायालयामाफत िन त कर यात आले या आहेत: 

१.   मु य लेखापर ण कायालयामाफत यापुढे के या जाणा-या लेखापर णाम ये संबंिधत 

वभागाकड ल संपुण कामकाजातील खच वषयक मह वा या, धोरणा मक व पा या बाबींचेच 

लेखापर ण करणेत येईल.  याबाबत िन त कोण या न तींच,े कामकाजाचे लेखापर ण करावयाचे 
बाबतचा िनणय मु यलेखापर क यांचे तरावर घेतला जाईल.  

२.  लेखापर ण कर त असताना एकुण (१०० ट के) कामकाजापैक  कमान ५० ट के कामकाजाचे 
लेखापर ण करणेची द ता घेणेत येईल 

३.  महापािलकेकडे जमा होणा-या रकमां या संदभातील कामकाजाचे १०० ट के लेखापर ण करणेत 

येईल. 

४.  आ थापना खच, इतर खच, वाहन इंधन, अ थायी आ थापना अशा व पातील खचा या बीलांचे 
चाचणी त वावर लेखापर ण केले जाईल 

५.  आ थापना कामकाज, सेवान द पु तके, रजा न द  इ. बाबींच े देखील चाचणी त वावर 

आव यकतेनुसार लेखापर ण करणेत येईल. 

            तर  महापािलकेचे लं बत लेखापर ण कामकाज पुण कर या या ीने वर ल माणे नमूद 

केले या मु ांनुसार लेखापर ण कामकाज पार पाडणेकर ता मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०९०६      वषय मांक- ५६ 

दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- थाप य उ ान 

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

संदभ- मा.अित. आयु (१) यांचेकड ल प  . था/िन/उ ान/४२०/२०२१ द.१५/१२/२०२१ 
 मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे. 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .73/3/2021-22 अ वये रा ीय हॉक  पधसाठ  

पॉली ास हॉक  मैदान येथ े थाप य  वषयक सुधारणांची कामे करणे कामी M/S.RAHUL 

CONSTRUCTION िन.र. .1,75,40,000/- (अ र  र. .एक कोट  पं याह र लाख चाळ स हजार फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,73,91,790/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,73,91,790/- पे ा 29.99% कमी हणजेच 

र. .1,21,75,992/- +रॉय ट  चाजस र. .1,60,018/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,48,210/- = एकुण 

र. .1,24,84,220/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 

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

कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/ घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 

करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०९०७      वषय मांक- ५७ 

दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग-आरो य क े य 

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

संदभ- मा.आरो य कायकार  अिधकार  यांचेकड ल प  .क /ेआ/१५/का व/३९४/२०२१ द.२९/११/२०२१ 
 मा.आरो य कायकार  अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे. 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीय कायालय काय े ातील म.न.पा.च े आरो य 

वभागाकड ल  सावजिनक शौचालयाच े व मुता-यांची यां क  प तीन े (पा याच े उ चदाब फवा-या या 
सहा याने) व मनु यबळा ारे दैनं दन साफसफाई, देखभाल व करकोळ व पाची दु ती करणे या 
कामासाठ  िन.नो. .२/२०१८-१९ अ वये शौचालय व मुता-या एकुण ९२४ िस स २४ मह नेकर ता 
अंदाजप क तयार क न िन वदा नोट स .२/२०१८-१९ र. .१,१७,६५,४७६.८०/- माणे ित माह येणारा 
खच र. .४,९०,२२८/- या १०% सेवा शु क र. .४९,०२३/- रकमेवर दर माग वणेसाठ  िन वदा िस द 

करणेत आली होती. मे.तावरे क शन कंपनी  यांचा ित माह येणारा खच र. .४,९०,२२८/- या १०% 

सेवा शु क र. .४९,०२३/- रकमेवर -१००% हा दर वीकृत करणेस मा यता देणेत आली असुन वकृत 

दरानुसार २४ मह ने कालावधीकर ता येणा-या अंदाजे र. .१,१७,६५,४७६.८०/- अथवा येणा-या य  

खचास मा यता घेणे व याकामी मे.तावरे क शन कंपनी यांची ठेकेदार हणुन िनयु  करणे, यांचेशी 
करारनामा करणे व आदेश देणेकामी मा यता िमळणेकामीचा वषय मा. थायी सिमती पुढे मंजूर साठ  

ठेवणेत आला होता यास मा. थायी सिमती ठराव .९०२७ द.१७/०३/२०२१ अ वये मा यता िमळाली 
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आहे.सदर कामाच ेअनुषंगाने मे.तावरे क शन कंपनी यांना यांचे बरोबर २४ मह ने कालावधीकर ता 
हणजेच द.०१/०२/२०२१ ते द.३१/०७/२०२१ पयतचा द.२४/०४/२०२१ चा करारनामा सील करणेत 

आला असुन, मा. े ीय अिधकार , क े ीय कायालय पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचेकड ल 

क ेआ/१५/का व/२४१/२०२१ दनांक २८/०५/२०१९ अ वये एकुण ९२४ िस स कर ता  करारना यातील 

अट  ९ व अट  १८म ये नमुद केले माणे वाहनामाफत यां क  प तीने व पोटबल जेट ंग पंपाचा वापर 

मनु यबळा दारे करणे कामी ित माह येणारा खच र. .४,९०,२२८/- माणे द.०१/०२/२०२१ ते 

द.३१/०७/२०२१ पयतचा कामाचा आदेश दे यात आलेला आहे. मे.तावरे क शन कंपनी यांची 
द.३१/०७/२०२१ रोजी कामाची मुदत संपु ात येत असून सदर कामाची िन वदा या कायवाह  
चालू आहे. सदर िन वदेस तां क अडचणीमुळे वलंब होत आहे. तर  शौचायल मुतार  
साफसफाईचे कामकाजक करणे अ याव यक अस याने सदर सं थेस द.०१/०८/२०२१ ते 
द.३१/१२/२०२१ अखेर ५ म हने अथवा न वन िन वदा या पुण होई पयत यापैक  थम 
होईल यानुसार कायवाह  करणेत येईल. शौचालय मुतार  साफसफाईचे कामासाठ  ती िस स 
र. .५३०.५५/- माणे ९४२ िस सचे १ म ह याकर त र. .४,९०,२२८/- इतका खच होत असून 
५ म ह याकर ता र. .२४,५१,१४०/- (अ र  र. .चोवीस लाख ए काव न हजार एकशे चाळ स 
फ ) खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०९०८      वषय मांक- ५८ 

दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- मा हती व जनसंपक 

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

संदभ- मा.मनपा आयु  यांचेकड ल प  .माजसं/२/का व/७२५/२०२१ द.१४/१२/२०२१ 

 मा.मनपा आयु  यांनी िशफारस वचारात घेवून. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने शासन मा य याद वर असणा-या वृ प ांना शासनमा य दराने 

जा हराती देणेत येतात. याम ये अ, ब, व क वग वृ प ांचा समावेश आहे. शासनमा य दराने जा हरात 

िस द करणा या खालील वृ प ांना मनपा या याद वर घे यास व शासनमा य दराने जा हराती वतर त 

कर यास मा यता दे यात येत आहे. 

 रोटेशन (अ) -एका कामाची िन वदा २कोट  पयत अस यास-  
 

अ. . वृ प ाच ेनाव 
दर ित
चौ.स.मी.

१ दै.पुढार  १२८/-

 दै.पुणे ज हा सांज समाचार २८/-

 दै.काितब २१/-

 सा. पंपर  िचंचवडपवनेचा वाह १५/-

 सा.काय चाललंय १५/-
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२ दै.लोकमत २२३/-

 
दै.लोकमंथन १६/-

 
दै.जन वास ३६/-

 
सा.पुरोगामी वचारांची झुंज १५/-

  

३ दै.पु यनगर  ५६/-

 दै.बहुजनर  लोकनायक ३४/-

 दै. व दपण १७/-

 सा.एकच येय १५/-

 सा.जन ेम १५/-

  

४ दै.पुणे िमरर     ८३/- 

 दै.सं या ३५/-

 दै.सांज महानगर  ३३/-

 दै.पवना समाचार २७/-

 सा. गत भारत   १५/-

   

५ दै.नवभारत ९३/-

 दै.नवरा  १०५/-

 दै.लोकमा य सांजवाता ३३/-

 दै.लोकटाई स २१/-

 सा.का ज या बोगदयातून २०/-

  

६ दै.सामना ९४/-

 दै. बझनेस टडड २३/-

 दै.महारा  िनरो या १७/-

 दै.जनमंथन १८/-

 सा. ांती काश १५/-

  

७ दै.आज का आनंद ५७/-

 दै. दवस रा ी २०/-

 दै. पंपर  िचंचवड समाचार १८/-

 दै. व े र १७/-

 सा.सहारा ९/-
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८ दै.लोकस ता ६१/-

 दै.केसर  ५४/-

 दै.बंधु ेम २०/-

 दै.दािय व १७/-

 सा.पु प काश १७/-

  ९ दै.सकाळ २८३/-

 दै.सं यानंद १२६/-

 दै.रा तेज २६/-

 दै.नवीन सं या १७/-

 सा.न या समाजाची चाहुल ७/-

  १० दै.महारा  टाई स १३२/-

 दै. भात ४३/-

 दै.भारत डायर  १७/-

 सा.समाज गजना  ६/-

रोटेशन  (ब) -एका कामाची िन वदा २ कोट  पुढ ल ते ७ कोट  पयत अस यास तसेच महापािलकेची 
नोकर भरती, मानधनावर ल िनयु  इ. या जा हराती खालील वृ प ांस रा य तरावर दे यात 

या यात. 

व वध वभागातील योजना, औ ोिगक िश ण क ाकड ल वेश या, व वध कोसस तसेच 

नगररचना वभागाकड ल सव जा हराती, जाह र नोट स इ याद  वषयक जा हराती शासनमा य दराने 

थािनक तरावर वृ प ास देणेत यावी. 
१)  दै.सकाळ Xदै.आज का आनंद X दै.नवरा  

२) दै.महारा  टाई स X  दै.पु यनगर  X  दै. भात 

३) दै.पुढार  X दै.लोकस ा Xदै.नवभारत 

४) दै.लोकमत Xदै.सामनाXदै.केसर  

रोटेशन (क) – मा. महापािलका सभेची नोट स थािनक वतमानप  दै.पवना समाचार म ये िस द 

करणेत यावी. 
रोटेशन (ड)–एकाच कामाची िन वदा र. .७ कोट या पुढे अस याससदर जा हरात रा य तर 

व  देश तरावर खालील वृ प ात करारनामा न करता आकारमान िन त क न जा हराती देवून 

जा हरातींच े बल यां या सवलती या दरानुसार दे यात यावे. 

1. दै. पुढार   X दै. जागरण 

2. दै. सकाळ  X  दै. भा कर 

3. दै. पु यनगर X  दै. हंदु तानXदै. हंदु तान टाई स 

4. दै. महारा  टाई स Xदै. नवभारत टाई सXदै.टाई स ऑफ इं डयाXदै. नवभारत 

5. दै.लोकस ाXदै.इं डयन ए स ेस X दै. यू इं डयन ए ेस 

6. दै. लोकमतX द हंद ू+ बझनेस लाईन Xदै. बझनेस टडड 
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अ. . वृ प ाचे नांव पुणे आवृ ी 
दर ती चौ.सेमी 

रा य तर 
(महारा )     दर ती 

चौ.सेमी. 

देश तर 
(भारत)     दर 
ती चौ.सेमी 

 
शासक य 

दर    
सवलतीचे 

दर  

१ दै.लोकस ा ६१/- - १,९५०/- - 

२ दै.इं डयन ए स ेस - ५५०/- १,८५०/- २,५५०/-

३ 
दै.लोकस ा + दै.इं डयन 
ए स ेस 

- ६११/- २,७००/- ३,१००/-

४ दै.महारा  टाई स १३२/- - १,४९३/- - 

५ 

दै. टाई स ऑफ इं डया+ 

पुणे िमरर (सव 

आवृ ींक रता) 
 ६५७/- २,९९५/- ५,३३६/-

६ 

दै.महारा  टाई स + दै. 

टाई स ऑफ इं डया + 
नवभारत टाई स+ पुणे 

िमरर (सव 

आवृ ींक रता) 

 ७८९/- ३,६५१/- ६,२२८/-

७ दै. बझनेस टडड २३/- - ५७५/- १५६५/-

८ 
दै. हंदु तान टाई स+ 

दै.िमंट  ४००/- १,९००/- ४६००/-

९ 

दै. हंदु तान टाई स+ 

दै. 
हंदु तान + दै.िमंट 

- - - ७,८००/-

१० 
दै. द हंद ू+ बझनेस 

लाईन 
- - ४००/- ४,१००/-

११ दै. लोकमत २२८/- - ३,०००/- --- 

१२ दै. सकाळ २८३/- - २,१००/- --- 

१३ दै. पुढार  १२८/- - १,९००/- --- 

१४ दै. पु यनगर  ५६/- - १,४००/- --- 

१५ 

दै. द य ूइं डयन 

ए ेस+ द मोिनग 
टडड 

- - - २,५००/-

१६ दै.जागरण - - - ९,५००/-

१७ दै.आज का आनंद ५७/- - ३००/- - 

१८ दै. भा कर - - - ९,३००/-

१९ दै. नवभारत ९३/- -       १,०००/- - 
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उपरो  जा हरात रोटेशन ठर व याच ेअिधकार मा. आयु  यांना दे यासतसेच 

१. सन २०२०-२१ साठ  रोटेशन प दतीने वृ प ांना जा हरात दे यास 

२. एखाद  अितमह वाची जा हरात रोटेशन म तोडून मा.आयु यांनी मा यता दले या वृ प ात 

िस द स देणेस 

३. मनपा या व वध खा यां या जा हराती शासना या राजप ात िस द स देणे व यासाठ   
यां या दराने बील अदा करणेस 

४. मागील वषाची थ कत बीले सन २०२१-२२ म ये अदा कर यास 
५.  मा हती व जनसंपक वभागाकडून ा  झाले या रोटेशन नुसार या वृ प ांनी कमीत कमी 

आकारमानात जा हरात िस द केली असेल या वृ प ा या आकारमानानुसार इतर वृ प ांना 
बल अदा कर यास कंवा वभागाने दले या आकारमानात जा हरात िस द  केली असेल या 
वृ प ांना बल अदा करणेस 

६. सदर या रोटेशन धोरणाची अंमलबजावणी पुढ ल वषाचे रोटेशन धोरण िन त होईपयत सु  

ठेव यास 

७. न याने जा हराती देणे/ मा य धोरणात काह  अडचणी िनमाण झा यास अगर फेरबदल करणे 

अस यास याबाबत संपुण िनणय घे याचा अिधकार मा.आयु  यांना दे यास मा यता दे यात येत 

आहे. 

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

 

ठराव मांक- १०९०९      वषय मांक- ५९ 

दनांक- १५/१२/२०२१       

सुचक- मा. भोईर सुरेश         अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.भोईर सुरेश व मा.बुड सुवणा यांचा ताव. 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील फ े य कायालय 

भाग .१३ एल आय सी कॉलनी एल आय जी व भगातील व वध ठकाणी जुने पे हंग लॉर दु त 

करणे व न वन लॉक बस वणे व आव यतेनुसार थाप य वषयक कामे करणे या कामास भांडवली कामे 

लेखािशषाखाली सन २०२१-२२ या अंदाजप कात र. .८,००,०००/- इतक  तरतूद ठेव यात आली होती. 
ठेकेदाराने आ ापयत १००% काम पुण केले असून ठेकेदारास उव रत काम क न बल अदायगी कर यासाठ  

र. .१,००,०००/- तरतूद अपुर  पडत अस याने या वभागांतगत तावात नमुद कामामधुन 

र. .१,००,०००/- वग कर यास मा यता दे यात येत आहे. (वाढ/ घट र. .१,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक- १०९१०      वषय मांक- ६० 

दनांक- १५/१२/२०२१      वभाग- ई े य, पाणीपुरवठा 
सुचक- मा.फुगे िभमाबाई        अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 

संदभ- मा.अित.आयु (३) यांचेकड ल प  .ई ेका/पापु/१/का व/४/२०२१ द.१३/१२/२०२१ 
 मा.अित. आयु (३) यांनी िशफारस केले माणे. 

इ े ीय कायालयाकड ल पाणी पुरवठा  वभागाम ये सन २०२१ -२०२२ च ेअंदाज प क य तरतुद 

म ये वाहन इंधन या लेखाशीषावर र. .१०,००,०००/- इतक  तरतुद कायरत करणेत आलेली आहे. इ े ीय 

पाणी पुरवठा वभागात स थतीत तीन टँकर व तीन पंपीग टेशन आहेत.  सदर टँकरसाठ  व पंपीग 

टेशनसाठ  वीज पुरवठा खंड त झा यास जिन ाची/  जनरेटरची सु वधा करणेत आली आहे. यासाठ  

डझेलचा पुरवठा होण ेआव यक आहे. पाणी पुरवठा सुरळ त राहणेच े ीकोनातून सदर जनरेटर/ जिन  

वीजपुरवठा खंड त होणा-या वेळेत चालू क न पाणीपुरवठा सुरळ त ठेवणेत येतो. सदर जनरेटर साठ  

सुमारे ११० ते १२० िलटर ताशी इंधन वापरले जाते. भोसर  गावठाणात चालु असलेली वकास कामे व 

एस.एम.ई.बी.कडून वारंवार होणारा खंड त वीज पुरवठा यामुळे मागील सहा ते आठ म ह यापासून 

जिन ांचा/ जनरेटरचा आव यकतेनुसार वारंवार वापर करावा लागला आहे. पाणी पुरवठा ह  

नागर कांसाठ ची अ यंत मह वाची सु वधा अस याने, आव यकतेनुसार यापुढेह  वीज पुरवठा खंड त 

होणा-या वेळेत जनरेटर ारे वीज पुरवठा चालु ठेवून पाणी पुरवठा सुरळ त ठेवावा लागणार आहे. तथा प 

सदर वाहन इंधन या लेखािशषावर स थतीत र. .१०,००,०००/- तरतूद असून, यापैक  जून-२०२१ 
अखेरची डझेलची बीले अदायगी केली असून र. .२,४०,०००/- र कम िश लक आहे. तथा प जुल ै ते 

ऑ टोबर २०२१ अखेरची िमळून र. .९,५७,९६०/- ची बले अदायगी करावयाची अस याने अपॅ सो या 
मा य केले या पे ोल पंपाकडून डझेल पुरवठा थांब वला जात आहे. तसेच नो हबर २०२१ ते फे ुवार  

२०२२ होणा-या संभा य डझेलची बले अदायगी करणेह  आव यक आहे. सन २०२१-२२ या सुधार त 

अथसंक पात सदर लेखािशषावर आव यक ती तरतूद ता वत करणेत येईल. तथा प स थतीत अदा 
करावी लागणार  सुमारे र. .९,५०,०००/- व नो हबर २०२१ ते जानेवार  २०२२ अखेर अदा करावी लागणार  

संभा य सुमारे र. .७,५०,०००/- अशी एकूण िमळून र. .१७,००,०००/- थायी आ थापना या 
लेखािशषाव न वाहन इंधन या लेखािशषावर वग करणे स थतीत आव यक ठरत आहे. 

अ.  लेखािशषकाच ेनाव सन २०२१– २२ 

तरतुद 

आव यक तरतुद 

वाढ करवायाची 
र कम 

आव यक तरतुद 

घट करवायाची 
र कम 

सुधा रत तरतुद 

सन २०२१– २२ 

१) वाहन इंधन १०,००,०००/- १७,००,०००/- ०/- २७,००,०००/- 

२) थायी अ थापना ३,५७,५०,०००/- ०/- १७,००,०००/- ३४०५००००/- 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ कलम १०३ अ वये एक अथसंक पीय िशषातुन दुस-या 
अथसंक पीय िशषात वग करावया या रकमा िनयमानूसार वग कर यास मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०९११      वषय मांक- ६१ 
दनांक- १५/१२/२०२१       

सुचक- मा.अिभषेक बारणे        अनुमोदक- मा.कदम शिशकांत 

संदभ- मा.अिभषेक बारणे व मा.कदम शिशकांत यांचा ताव. 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके ह  म ये व वध कारची वकास कामे चालु असतात. तसेच 

मो या माणात िनवासी/ बगर िनवासी बांधकाम चालु आहेत अशा ठकाणी मजुरांना आरो य, राहणे, 
पाणी इ याद  सोयी सु वधा उपल ध होत नाह त. वै क य कारणा सव व आपघाताने  मजुर जखमी व 

िनधन होत आहे. तर  महानगरपािलके या आठ े य कायालय म ये लेबर कँ प (ईमारत) उभारणेस 

मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०९१२      वषय मांक- ६२ 

दनांक- १५/१२/२०२१       

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

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

 िचंचवड िसट  स ह नं.३६६, ३६६/१ ते ७, ३६७ व ३६७/१ या जागेवर ल ांितवीर चापेकर 

मारकासाठ  सुधा रत बांधकाम परवानगीसाठ  घेणे आव यक आहे. सदरच े मारक हे भारतीय वातं य 

लढयातील ांतीकारांच े असून महारा  रा यासाठ  व शहरासाठ  ते भूषणा पद ठरणार आहे. तसेच 

आप या महापािलके या ीनेह  मह वाच ेआहे. सदरच ेसुधा रत बांधकाम परवानगीसाठ  वकास शु क 

र कम .११,७५,५०५/- (अ र  र. .अकरा लाख पंचाह र हजार पाचशे पाच फ ) व शमन शु क माफ 

कर यास तसेच फायर NOC च ेशु क माफ कर यास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०९१३      वषय मांक- ६३ 

दनांक- १५/१२/२०२१       

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

संदभ- मा. संतोष कांबळे व मा.बुड सुवणा यांचा ताव. 

 सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील भाग .३२ मधील तावात नमुद कामां या तरतुद म ये 

वाढ/ घट करणेस मा यता दे यात येत आहे. (वाढ/ घट र. .१,५०,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०९१४      वषय मांक- ६४ 

दनांक- १५/१२/२०२१       

सुचक- मा.भोईर सुरेश         अनुमोदक- मा. मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.भोईर सुरेश व मा.बुड सुवणा यांचा ताव. 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  िचंचवड आयु ालय व हॉक  इंड या फेडरेशन यांच ेसंयु  

व माने पॉिल ास हॉक  मैदान नेह  नगर येथ े डसबर २०२१ म ये रा य तर य व रा ीय हॉक  पधा 
आयो जत कर यात आले या आहेत. सतर पधसाठ  खालील कामांचा मा.महापािलका सभा ठराव .७२२ 

द.२०/०१/२०२१ नुसार सन २०२१ ते २०२२ या अंदाजप कात न याने समावेश कर यात आला आहे. सदर 

कामासाठ  तावात नमुद केले माण ेतरतूद वग कर यास मा यता दे यात येत आहे. 

(वाढ/ घट र. .१.३७.००.०००/-) 

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

 
ठराव मांक- १०९१५      वषय मांक- ६५ 

दनांक- १५/१२/२०२१       

सुचक- मा.भोईर सुरेश         अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.भोईर सुरेश व मा.बुड सुवणा यांचा ताव. 

 भाग .२६ वाकड पंपळे िनलख येथ ेनागर  व ती म ये मो या माणावर वाढ होत आहे यामुळे 

नाग रकां या सोयी या ीने तावात नमुद केलेले वकास कामे करणे गरजेच ेआहे. यामुळे तावात 

नमुद केले या चालू वकास कामाला सन २०२१-२०२२ या मुळ अंदाजप कातील भांडवली व वशेष 

योजना या लेखािशषकातील तावात नमुद केले या अनु. .२ या कामा या तरतूद त घट क र 

तावात नमुद अनु. .१ या चालू वकास कामाची िन वदा कायवाह  कर यासाठ  तरतूद म ये 

आव यक ती वाढ/ घट कर यास मा यता दे यात येत आहे. (वाढ/ घट र. .५५,००,०००/-) 

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

 
ठराव मांक- १०९१६      वषय मांक- ६६ 

दनांक- १५/१२/२०२१       

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

संदभ- मा.भोईर सुरेश  व मा.फुगे िभमाबाई यांचा ताव. 

थाप य उ ान वभागामाफत खालील माणे उ ाने वकिसत करणेच ेतसेच इतर वकास कामे 

करणेसाठ  वा तु वशारद नेमून िन वदा काढून करणेत येत आहेत. सदर कामासाठ  येक आिथक वषात 

जसजशी तरतूद उपल ध होत आहे या माणे ट याट याने िन वदा काढून पुढ ल कामे ट याट याने 

करणेत येत आहेत. सदर कामांसाठ  नेमले या वा तु वशारद यांचा तपशील खालील माणे. 
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अ.

 
मूळ कामाचे नाव 

वा तु वशारदा
चे नाव 

मा. थायी सिमती 
ठराव ./ दनांक 

शेरा 

१ 
 

पंपळे सौदागर आ. .३७१ ब येथील उ ान 

वकिसत करण.े(५ एकरावर उ ान वकिसत करणे)   

मे.इंटेकॉन 

इ ा चस 

(अ द य 

ढमाले) 

 ठराव .७२३७ 

द.०८/०७/२०१४ 
 

पंपळे सौदागर आ. .३७१ ब येथील उ ानाचे 

थाप य वषयक कामे करण.े 
-  

भाग .२८ पंपळे सौदागर येथील राजमाता 
जजाऊ उ ानात थाप य व व ुत वषयक कामे 

करणे. 
-  

पंपळे सौदागर आ. .३७१ ब येथील उ ानात 
उव रत थाप य वषयक कामे करण.े 

  

पंपळे सौदागर आ. .३७१ ब येथील उ ानात 

थाप य वषयक कामे करण ेव इतर अनुषंिगक 
कामे करणे. 

  

२ पंपर  येथे आंबेडकर पुतळा प रसराम ये िभमसृ ी 
तयार करण.े ( थाप य वषयक कामे करण)े  

मे.सृ ी 
डझाईनर 

(िगर श 

िच रवार) 

ठराव .११२६२ 

द.०५/१०/२००५ 
 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा प रसरात िभमसृ ी 
तयार करणे. (लड के पंग वषयक कामे करण ेव 

मु य वेश ाराजवळ जी.आर.सी कमान करण)े 

-  

पंपर  येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा 
पर सरात िभमसृ ीतयार करण,े(ब) युरल बस वणे 

-  

. .४१ (न वन . .९) मधील पंपर  चौकातील  

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा येथील िभमसृ ी          
( युरल) क रता व ुत वषयक कामे करणे. 

  

पंपर  चौकातील िभमसृ ी क पामधील उव रत 

थाप य वषयक कामे करण.े 
-  

भाग .९ मधील पंपर  चौकातील रमाबाई 
पुतळा बस वणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे. 

-  

भाग .९ डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा 
प रसरात माता रमाई पुतळा चौथरा बांधणे व 
इतर थाप य वषयक कामे करणे. 

-  
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३ पंपळे िनलख आ. .३७४ येथील उ ान वकिसत 

करण.े 
मे. िश पी अँ ड 

लॅनस (पारस 

ने गावकर) 

ठराव .१४९३० 

द.०६/०९/२०११ 
 

पंपळे िनलख येथील बाणेर पुलाजवळ ल मोक या 
जागेत उ ान वकिसत करण.े 

ठराव .७७८२ 

द.०४/०८/२०१७ 
 

पंपळे िनलख आ. .३७४ येथे उ ानाची उव रत 

थाप य वषयक कामे करण.े 
-  

        कामकाजाचे सोईच े ीने वर ल कामांसाठ  नेमले या वा तु वशारदांकडून मंजूर केले या 
दरानुसार उव रत ट यातील कामे क न घे यास मा यता दे यात येत आहे. 

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

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

 
 

(अॅड.िनतीन ाने र लांडगे) 
सभापती, थायी सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११०१८. 

 
 
 

                
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

पंपर  - ४११०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका                                   
पंपर -१८, नगरसिचव वभाग 
मांक- नस/३/का व/१९११/२०२१ 
दनांक- २१/१२/२०२१ 

 

त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह तव. 
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( . था/िन/फ–मु य/७५६/२०२१ द.०६/१२/२०२१ वषय .१७ च ेलगत) 
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(मुलेप /१/कव/५१७/२०२१ द.८/१२/२०२१ वषय . २६च ेलगत) 
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( . था/िन/फ–मु य/१०६८/२०२१ द.८/१२/२०२१ वषय .४१ च ेलगत) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


