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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक- २५० 

(सभावृ ांत) 
 

दनांक- २४/११/२०२१                                       वेळ – द.ु२.३० वा. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 

२४/११/२०२१ 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 वय े आयो जत 

करणेत आली होती. सदर सभेत खालील माण ेस मा.सद य उप थत होते.  

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

३. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

४. मा.संतोष बबन कांबळे 

५. मा.फुग ेिभमाबाई पोपट 

६. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

७. मा.सुल णा राजू धर 

८. मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

९. मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
१०. मा.यादव िमनल वशाल 

११. मा.भालेकर वण महादेव 

१२. मा.बनसोडे राजू व नाथ 

१३. मा.पाडाळे िनता वलास 

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

अित.आयु (२), मा.उ हास जगताप- नगरसिचव तथा अित र  आयु (३), मा.राजन पाट ल- 

शहर अिभयंता, मा.इंगळे- उप आयु , मा.च हाण, मा.भालकर- सह शहर अिभयंता, मा.बोदडे- 

सहा यक आयु , मा.ग टुवार, मा.पवार, मा.जंुधारे, मा.काळे, मा.वाघुंडे, मा.टकल,े मा.खाबडे, 

मा.धुमाळ, मा.गलबल-े कायकार  अिभयंता हे अिधकार  उप थत होते. 
---------- 

 
उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 

घेणेत आलेल े वषय घेणेत आले. 
वषय .३३) पंपर  िचंचवड मनपाचे व वध डा वषयक थाप य वषयक कामांसाठ  

स लागाराची नेमणूक करणेबाबत. 
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वषय .३४) वायसीएम णालयातील आयसीय ुचाल वण ेकर ता मुदतवाढ देणेबाबत.  

वषय .३५) मे.जेस आयड याज ा.ली. यांना मुदतवाढ दलेबाबत. 

वषय .३६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागाअंतगत ब े य कायालयाचे 

काय े ातील र ते, गटस इ. यांची दैनं दन साफसफाई करण.े 

वषय .३७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागाअंतगत अ े य कायालयाचे 

काय े ातील र ते, गटस इ. यांची दैनं दन साफसफाई करण.े 

वषय .३८) भाग .३० फुगेवाड  सुर ा र काची नेमणूक करणेबाबत. 

वषय .३९) भाग .१२ तळवडे सुर ा र काची नेमणूक करणेबाबत. 

वषय .४०) “ भाग  २1, पंपर  येथील अनुसयाबाई वाघेरे शाळा व तार करण करण"े या 
कामासाठ   क प यव थापन स लागार व वा तु वशारद मे सावन जगदाळे 

अँ ड असोिसए स यांची नेमणुक करणेबाबत. 

वषय .४१) महानगरपािलके तफ ऐितहािसक ध मभूमी देहुरोड या ठकाणी मनपा ह बाहेर 

सामा जक उप मास अिथक सहा य देणेबाबत. 

वषय .४२) पूव पीसीएमट  कमचार  वग करणेबाबत. 

वषय .४३) मौजे रावेत येथील पवना नद  ते कवळे ह पयत मुंबई-पुण ेमहामागालगतचे दोन 

१२.००मी. स हस र याखालील जमीनीचे भुसंपादन करणेबाबत. 

वषय .४४) रावेत ह  ते देहूरोड कँ टोमट ह पयत मुंबई – पुण ेबा वळण महामागा लगतचे 

१२.०० मी.चे दोन स ह स र या खालील जिमनीचे भूसंपादन करणेबाबत. 

वषय .४५) मौजे पुनावळे येथील पवना नद  ते ताथवडे ह पयत मुंबई-पुण ेमहामागालगतचे 

दोन १२.००मी. स हस र याखालील जमीनीचे भुसंपादन करणेबाबत.  

वषय .४६) थकबाक दार िमळकतकर धारकांना मनपाकर शा ती/ दंड र कमेत सवलत 

देणेबाबत.  

वषय .४७) मनपा शासक य इमारतीम य ेआव यकतेनुसार अ याधुिनक उदवाहक बस वण े

व अनषुंिगक काम ेकरण.े 

वषय .४८) २०२१-२२ चे मुळ अंदाजप कान वाढ/घट करणेबाबत. 

वषय .४९) न वन कांमासाठ  तरतुद वग करणेबाबत. 

वषय .५०) सन २०२०-२१ चे सुधार त व सन २०२१-२२ या मुळ अंदाजप कातील " वशेष 

योजना" या लेखािशषकातील भाग .२६ वाकड- पंपळे िनलख मधील चाल ू

वकास कामाला वाढ व तरतुद िमळणेबाबत. 

वषय .५१) सन २०२१-२२ चे अंदाजप कातील कामांवर तरतुद वग करणेबाबत. 

वषय .५२) िचखली से. .१७ व १९ येथे आिथक या दुबल घटकांसाठ या (EWS)  
गृह क पाम ये दवाखाना आर ण वकिसत करणेकर ता तरतूद वग करण 
करणबेाबत. 
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वषय .५३) ह े ीय कायालयातील सन २०२१-२२ या मूळ अंदाजप कातील कामांना तरतूद 

वग करणाबाबत.  

वषय .५४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील फ े य 

कायालय थाप य वभागा या वकास कामां या तरतुद म य ेअंतगत वग करण 

क न वाढ करणेबाबत. 

वषय .५५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील फ े य 

कायालय थाप य वभागा या वकास कामां या तरतुद म य ेअंतगत वग करण 

क न वाढ करणेबाबत. 

वषय .५६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील जैव व वधता यव थापन सिमतीचा ओ रसा 
येथे अ यास दौरा करणेसाठ  येणा-या खचास मा यता िमळणेबाबत. 

----------- 
 

खालील माण ेसुचना मांडणेत आली. 
 

 
सुचक – मा.शिशकांत कदम                     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर  
   
आमदार ल मणभाऊ जगताप यांचे बंधू शंकरशेठ जगताप यांचे कायालयावर पे ोल बॉ ं ब 
ह ला केले या आरोपींना पोिलसांनी सहा तासांत पकड यामुळे मा.पोलीस आयु  व 
यां या सहकायाचे अिभनंदन कर यात येत आहे. तसेच सदर याड ह याचा िनषेध 
हणून मा. थायी सिमती सभा (कायप का मांक- २५०) ह द.२५/११/२०२१ रोजी 

द.ु२.४५ पयत तहकूब करणेत यावी. 
 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

 
सभापती- उपरो  घटनेचा िनषेध हणून सदरची सभा गु वार द.२५/११/२०२१ रोजी द.ु २.४५ 

वा. पयत तहकूब करणेत येत आहे. 
--------- 

 
 
 

(अॅड.िनतीन ाने र लांडग)े 

सभापती, थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

पंपर  - ४११०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक- २५० 

(सभावृ ांत) 
 

दनांक- २५/११/२०२१                                       वेळ – द.ु२.४५ वा. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची द.२४/११/२०२१ ची तहकूब 

सभा गु वार, दनांक २५/११/२०२१ रोजी द.ु०२.४५ 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 माण ेस मा.सद य उप थत होते.  

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

३. मा.संतोष बबन कांबळे 

४. मा.अिभषेक गो वंद बारण े

५. मा.फुग ेिभमाबाई पोपट 

६. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

७. मा.सुल णा राजू धर 

८. मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

९. मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
१०. मा.यादव िमनल वशाल 

११. मा.भालेकर वण महादेव 

१२. मा.बनसोडे राजू व नाथ 

१३. मा.पाडाळे िनता वलास 

 यािशवाय मा.राजेश पाट ल- आयु , मा.ढाकण-े अित.आयु , मा.उ हास जगताप- 

नगरसिचव तथा अित र  आयु (३), मा.भोसल-े मु य लेखा पर क. मा.इंगळे, मा.लोणकर, 

मा.खोत - उप आयु , मा.िनकम- सह शहर अिभयंता मा.जोशी, मा.बोदडे. मा.देशमुख, मा.थोरात 

मा.गायकवाड- सहा यक आयु , मा.ग टुवार, मा.पवार मा.देसल,े मा.लडकत, मा.ढ के, 

मा.खाबडे, मा.धुमाळ, मा.च हाण, मा.गलबल-े कायकार  अिभयंता, मा.वाबळे- अिध ाता हे 

अिधकार  उप थत होते.   
---------- 
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ठराव मांक- १०७०७                         वषय मांक- ०१ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- आरो य मु य 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आमुका/९/का व/१८२/२०२१, द.०३/११/२०२१. 

 मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेवून. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागाकड ल ई िन वदा नो. .3/7/2021-

22 अ वय े आरो य वभागाअंतगत ग े य कायालयाचे काय े ातील र ते, गटस इ. यांची 
दैनं दन साफसफाई करण.े कामा या ३ वष कालावधीसाठ  मे.शुभम उ ोग यांचा अंदाजप क य 

र. .31,48,07,472/- (अ र  र. .एकतीस कोट  अ ठेचाळ स लाख सात हजार चारश ेबहा र फ ) 

रकमेपे ा र. .26,06,60,586/- हणजेच 17.20% कमी  या दरान े नेमणुक करण,ेयाकामी 
यां याशी आव यक अट / शत चा करारनामा करणे, कामाचा आदेश देण ेतसेच सदर कमान 

वेतन दरान े देय वेतन तसेच रा य शासनान े कमान वेतन दरा या वशेष भ यात वाढ के यास 

यानुसार अदा करावया या य  खचास मा यता देणेची मा.आयु  यांची मागणी असली 
तर  िन वदा नोट स .३/७/२०२१-२२ मधील सदर काम मे.शुभम उ ोग यांचेकडून ३ वष 

कालावधीसाठ  क न घेणेस व यासाठ  र. .२६,०६,६०,५८६/- इत या खचास मा यता दे यास 

तसेच आव यकतेनुसार यापुढ ल खचास मा यता देणेबाबत शासनाने वतं  िनयमािधन 

ताव मा यतेसाठ  सादर करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०७०८                         वषय मांक- ०२ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- आरो य मु य 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आमुका/९/का व/१८४/२०२१, द.०३/११/२०२१. 

 मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेवून. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागाकड ल ई िन वदा नो. .3/८/2021-

22 अ वय े आरो य वभागाअंतगत ह े य कायालयाचे काय े ातील र ते, गटस  इ. यांची 
दैनं दन साफसफाई करण.े कामा या ३ वष कालावधीसाठ  मे. शुभम उ ोग यांचा अंदाजप क य 

र. .19,98,77,760/- (अ र  र. .एकोणीस कोट  अ या नव लाख स याह र हजार सातश ेसाठ 

फ ) रकमेपे ा र. .17,28,94,262/- हणजेच 13.50% कमी  या दरान ेनेमणुक करणे,याकामी 
यां याशी आव यक अट / शत चा करारनामा करणे, कामाचा आदेश देण ेतसेच सदर कमान 

वेतन दरान े देय वेतन तसेच रा य शासनान े कमान वेतन दरा या वशेष भ यात वाढ के यास 

यानुसार अदा करावया या य  खचास देणेची मा.आयु  यांची मागणी असली तर  
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िन वदा नोट स .३/८/२०२१-२२ मधील सदर काम मे.शुभम उ ोग यांचेकडून ३ वष 

कालावधीसाठ  क न घेणेस व यासाठ  र. .१७,२८,९४,२६२/- इत या खचास मा यता दे यास 

तसेच आव यकतेनुसार यापुढ ल खचास मा यता देणेबाबत शासनान े वतं  िनयमािधन 

ताव मा यतेसाठ  सादर करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०७०९                         वषय मांक- ०३ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- ब े ीय थाप य 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ब ेका/ था/१/का व/२७६/२०२१, द.०१/११/२०२१. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपाचे ब े य कायालय, थाप य वभागाचे सन २०२१-२०२२ चे मुळ 

अंदाजप काम य ेवाहन इंधन (अिधकार )  या लेखािशषावर  र. .७७,०००/- इतक  तरतूद करणेत 

आली असून अ ापपयत र. .६०,०००/- इतका खच झालेला असुन र. .१७,०००/- इतक  तरतुद 

िश लक आहे. माच २०२२ अखेर िश लक तरतुद वजा जाता र. .१,००,०००/- (अ र  र. .एक लाख 

फ ) इतका खच अपे त अस यामुळे सदरची तरतुद अपुर  पडणार आहे. सन २०२१–२२ ” थायी 
आ थापना” या लेखािशषावर र. .२,४२,००,०००/- इतक  तरतुद करणेत आलेली आहे. अ ापपयत 

र. .१,०९,४६,७६२/- इतका खच झालेला असून या लेखािशषावर र. .१,३२,५३,२३८/- इतक  

तरतुद िश लक असुन यातुन तरतुद वग करण े श य आहे. यामुळे ” थायी आ थापना”या 
लेखािशषावर ल र. .१,००,०००/- (अ र  र. .एक लाख फ ) “वाहन इंधन(अिधकार )” या 
लेखािशषावर वग करणा ारे उपल ध करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक- १०७१०                         वषय मांक- ०४ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- थाप य इ मु य 

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

संदभ- मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/इ-मु य/का व/५०८/२०२१, द.०९/११/२०२१. 

 मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभाग इ मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (१ ते 

१४)   मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण ेसंबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केल ेअस यान े याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०७११                         वषय मांक- ०५ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- थाप य ह मु य 

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

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ह-मु य/९२७/२०२१, द.११/११/२०२१. 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .18/11/2021-22अ वय े भाग .३२ मधील 

नवी सांगवी प रसरात थाप य वषयक काम ेकरणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.शरय ु

इ ा. िन.र. .29,99,946/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार नऊश े शेहचाळ स 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,27,646/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,27,646/- पे ा 
37.85%कमी हणजेच र. .18,19,532/- +रॉय ट  चाजस र. .6,501/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .72,300/- = एकुण र. .18,98,333/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

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

भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 

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

येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०७१२                         वषय मांक- ०६ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- वै क य 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभा/ं५/का व/१०३२/२०२१, द.१५/११/२०२१. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, महारा  

महापािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३) (क)  नुसार कोरोना वषाणुचा (Covid-19) 

ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक आप कालीन प र थती व कोरोना या अटकावासाठ  

साथरोगाची आप ीजनक थतीचा सामना करणेकामी मनपा या ह मधील कोराना वषाण ू

बािधत णांची सं या दवस दवस वाढत अस यान ेजा तीत जा त लोकांची RTPCR Test ची 
तपासणी करणेकामी Lifenity Wellness International Limited यांनी मनपा या वाय.सी.एम. 

णालय व भोसर  णालयातून द.०१/०५/२०२१ ते द. १४/०६/२०२१ या कालावधीत अनु म े

एकूण 9350 RTPCR Test  चे नमुने तपासणी केलेन े र. .५८०/-  ित टे ट माण े

र. .५४,२३,०००/- व Metopolis Lab Pune यांना उवर त १२२९ RTPCR Test  चे नमुने तपासणी 
केलेन ेर. .५८०/-  ित टे ट माण ेर. .७,१२,८२०/-(अ र  र. .सात लाख बारा हजार आठश ेवीस 
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फ ) चे खचास काय र मा यता देणेस तसेच सदरचा खच हा म यवत  भांडाराकड ल कोरोना 
िनधी या लेखािशषातून भाग वणेकामी मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०७१३                         वषय मांक- ०७ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- थाप य क े ीय 

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

संदभ- मा.अित. आयु (१) यांचे प  . था/क ेका/३४७/२०२१, द.१२/११/२०२१. 

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

भाग .9 मधील गित कूल ते यशवंतनगर चौक र यांचे व इतर ठकाणी अबन 

डझाईन प दितन ेसुधारणा करणेया कामाचेटोटल टेशन स ह करण,े ॅफ क स ह करण,े Soil 

investigation, GAD तयार करणे, ेनेज, पाणीपुरवठा, व ुत व थाप य वभागाशी सम वय 

साधून सखोल अंदाजप क तयार करण े व कामास तां क मा यता घेण,े कामाचे अंदाजप क 

तयार करणेपुव  आव यक या चाच या घेणे, िन वदा संच तयार करणे, ा  िन वदांची छाननी 
करण ेव छाननीचा तुलना मक त ा सादर करणे, लघु म िन वदा तपासणी क न िशफारस करण े

व इतर िन वदा पुव काम े करणे तसेच या कामावर दररोज देखरेख करणे, कामाचा दजा 
मानका माण े ठेवण,े येक बाबीचे QAP माण ेतपासणी करण ेव वेळोवेळ  सा ह यांचे टे ट गं 

करण ेतसेच कामाची मोजमाप ेघेण ेव ठेकेदारास देयके अदा करण ेबाबत िशफारस करणे तसेच 

इतर सव िन वदा प ात काम े करण े आव यक आहे. याकर ता सदर कामा या िन वदा पुव व 

िन वदा प ात कामांसाठ  मनपा या पॅनेलवर ल पी.एम.सी यांची नेमणुक करणे आव यक आहे. 

यास अनसु न द.05/10/2021 रोजी ७ दवस मुदतीसाठ  मनपा या अिधकृत वेब साईटवर 

कोटेशन नोट स िस द करणेत आली होती. सदर काम करणेस एकूण 7 त  पी.एम.सी (Project 

Management Consultant) यांनी िसलबंद दरप क सादर केलेली आहेत. यापैक  M/S Pave-Tech 

Consulting Engineering Services Pvt.Ltd यांनी सदर कामा या  िन वदा प ात कामासाठ  

वकृत िन वदा रकमे या 1.10ट के इतका लघु म दर सादर केलेला आहे. M/S Pave-Tech 

Consulting Engineering Services Pvt.Ltd यांनी अशा कार या कामांसाठ  क प पी.एम.सी 
(Project Management Consultant) हणून यश वी र या कामे पूण केली आहेत. M/S Pave-

Tech Consulting Engineering Services Pvt.Ltd यांची मनपा या पॅनेलवर पी.एम.सी (Project 

Management Consultant) हणून िनयु  करणेत आलेली आहे. उपरो  बाबींचा वचार  करता 
सदर कामा या िन वदा प ात कामासाठ  M/S Pave-Tech Consulting Engineering Services 

Pvt.Ltd यांची त  पी.एम.सी (Project Management Consultant) हणून नेमणूक करणेस तसेच 

सदरचे कामापोट  एकूण वकृत िन वदा रकमे या 1.10ट के एवढ  फ  सव करांसह त िन वदा 
पुव व िन वदा प ात कामासाठ  अदा करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०७१४                         वषय मांक- ०८ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- नगररचना व वकास 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/९/३०३/२०२१, द.१५/११/२०२१. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपाचे मौजे कवळे येथील वाढ व ह चे मंजूर वकास योजन ेमधील स.नं. १ ते ६, ८, ९, 

११, १३ ते १८ व ७९ पैक  मधून मुंबई-पुण े ुतगती महामागा या दो ह  बाजूकड ल १२.०० मी. सेवा 
र याखालील जिमनीचे भूसंपादन, करणेकामी महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ 

चे कलम १२६ सह व भूमी संपादन पुनवसन व पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान भरपाई 

िमळ याचा आ ण पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम – २०१३ (न वन भूसंपादन कायदा 
२०१३) अ वय ेसंपादन करणेकामी मा. महापािलका सभा ठराव .६७७, द. २०/०८/२०२१ नुसार 

मंजुर  िमळालेली आहे. मौजे कवळे येथील वाढ व ह चे मंजूर वकास योजन ेमधील स.नं. १ ते ६, 

८, ९, ११, १३ ते १८ व ७९ पैक  मधून मुंबई-पुण े ुतगती महामागा या दो ह  बाजूकड ल १२.०० मी. 
सेवा र याखालील जिमनीचे भूसंपादन, करणेकामी महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम 

१९६६ चे कलम १२६ सह व भूमी संपादन पुनवसन व पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान भरपाई 

िमळ याचा आ ण पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम – २०१३ (न वन भूसंपादन कायदा 
२०१३) अ वय ेसंपादन करणेकामी मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०७१५                         वषय मांक- ०९ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- थाप य ड मु य 

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

संदभ- मा.अित. आयु (१)  यांचे प  . था/िन/ड-मु य/६०८/२०२१, द.१५/११/२०२१. 
 मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 

मे.अरबाझ इं जिनअ रंग अँड िस ह ल क शन यांचेकडून र. .१,४२,८३६/- +18% GST 

ची र. .२६,०१८/- + TDS र. .१,७०६/- अशी एकूण र. .१,७०,५६०/-एवढ  र कमेम य े बयाणा 
व पात भरलेली र. .१,००,०००/- समायो जत क न उव रत र. .७०,५६०/- मनपा कोषागारात 

सामा य पावती .B/५७३ द.२३/०९/२०२१ अ वय ेभरणेत आलेली असुन . .२९ पंपळे गुरव 

येथील शेवंताबाई जगताप शाळा इमारत पाडण ेबाबतपाडून, या इमारतीमधून ा  होणारे राडा-
रोडा, चरल ट ल, लोखंड, दरवाजा, खड या, ॉ ट, वीटा, फरशी, लोखंड  ील, लोखंड  

रेलींग, प े, लाकूड, व ुत वायर ंग, व ुत बटण ेव इतर न काढता येणारे सा ह य, इमारत पाडणा-
या ठेकेदार मे.अरबाझ इं जिनअ रंग अँड िस ह ल क शन यांना िन वदे या व हत अट नुसार 

इमारत पाडून, या इमारतीमधील सा ह य देणेस मा यता दे यात येत आहे. 

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०७१६                         वषय मांक- १० 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- थाप य ड मु य 

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

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ड-मु य/६१०/२०२१, द.१५/११/२०२१. 

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/43/28/2021-22 अ वय े भाग 

.२९ पंपळे गुरव येथील वजयनगर, गणेशनगर, गंगो ीनगर, भालेकरनगर व भागातील इतर 

प रसरातील पाथव,े फुटपाथ, टॉम वॉटर लाईन इ याद ंची देखभाल व दु तींची काम ेकरण.े 

(सन २०२१-२२ कर ता) कामी आ द य क शन िन.र. .29,99,798/- (अ र  र. .एकोणतीस 

लाख न या नव हजार सातश े अ ठया नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .29,66,098/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .29,66,098/- पे ा 34.4% कमी हणजेच र. .19,45,760/- +रॉय ट  चाजस 

र. .7,33/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .33,700/- = एकुण र. .19,80,193/- पयत काम क न 

घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 

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

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

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

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

 
ठराव मांक- १०७१७                         वषय मांक- ११ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- थाप य ड मु य 

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

संदभ- मा.अित. आयु (१)  यांचे प  . था/िन/ड-मु य/६०९/२०२१, द.१५/११/२०२१. 
 मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/48/01/2021-22 अ वय े भाग 

.29 पंपळे गुरव येथील बस टॉपजवळ ल मनपा या मा यिमक शाळा इमारतीत पंपर  िचंचवड 

माट िसट  इनो हेशन सटर तयार करणेकामी ए जी असोिशए स िन.र. .3,63,87,270/- (अ र  

र. .ितन कोट  ेस  लाख स ेऐंशी हजार दोनश ेस र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .3,63,32,970/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3,63,32,970/- पे ा 16.52% कमी हणजेच र. .3,03,30,763/- 

+रॉय ट  चाजस र. .21,475/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .54,300/- = एकुण 

र. .3,04,06,538/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

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

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

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

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

ठराव मांक- १०७१८                         वषय मांक- १२ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- मु यलेखा प र ण 

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

संदभ- मा.मु यलेखाप र क यांचे प  .मुलेप/१/का व/४४२/२०२१, द.११/११/२०२१. 
 मा.मु यलेखाप र क यांनी िशफारस केल े माण.े 

मु य लेखा प र ण वभागाम य े कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी 
सादर केले या वनंती अजानुसार सोबतचे प  अ म य े दश वल े माण े रजा मंजुर  कामीचे 

वषयास मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक- १०७१९                         वषय मांक- १३ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- म यवत  भांडार 

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

संदभ- मा.अित. आयु (१) यांचे प  .मभा/१५/का व/३५२/२०२१, द.१५/११/२०२१. 

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

भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७ सावजिनक आरो य वभाग अिधसूचना 
द.१४/०३/२०२० आप ी यव थापन कायदा २००५ कलम (४१ व ५०) महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम ७३(६) व कलम ६७(३)(क) नुसार कोरोना वषाणूचा(को वड १९) ादुभाव 
रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  मनपामाफत थापन केले या को वड 

केअर सटर व कॉरंटाईन सटर येथील ण तसेच य ं ना वमनपा व शासनान े िनयु  केलेल े

कमचार  यांना गरजेनुसार जेवण व ना ाउपल ध क न देणकेामी ई िन वदा सूचना मांक 

१०/२०२०-२१ अ वय े ा  झालेला लघु म दर पये १८०/- ित दन ित य  यानुसार एकूण 

१५ पुरवठादार िन त करणेत आलेल े आहेत. यानुषंगान े िनगत करणेत आले या पुरवठा 
आदेशानुसार द.१८/०४/२०२१ अखेर र. .१८०/- ित दन ित य  व द.१९/०४/२०२१ पासून 

पये २३०/- ित दन ित य  या माण े सबंिधत पुरवठादारांनी ित दन दुपारचे/रा ीचे 

यापैक  या वेळेस कमाल जेवणाचा पुरवठा केलेला आहे. यानुसार सबंिधत को वड केअर सटरचे 

पा क अहवाल वचारात घेऊन वषया या स व तर तपिशलाम य े नमुद केले या 
कालावधीम य ेहोणा-या एकुण र. .५,८१,२०९/- (अ र  र. .पाच लाख ए याऐंशी हजार दोनश े

नऊ फ ) चे खचास काय र मा यता व वषया या स व तर तपिशलाम य े नमुद केलेल े

पुरवठादार मे.ओम साई पराठा हाउस यांचे बरोबर काय र करारनामा क न घेणेस मा यता 
दे यात येत आहे. 

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०७२०                         वषय मांक- १४ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- व ुत मु य 

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

संदभ- मा.अित. आयु (१) यांचे प  . वमुका/५/का व/८२४/२०२१, द.१५/११/२०२१. 
 मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .09-04/2021-2022 अ वय े भाग .3 

साईमं दर कोतवालवाड , च-होली गावठाण उ. भागातील र ते वकसीत करण ेकामी  मे.जगनाडे 

इले क स िन.र. .89,27,733/- (अ र  र. .एकोणन वद लाख स ावीस हजार सातश ेते तीस 

फ )  पे ा 11.5% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दरान ेर. .79,01,044/-  पयत काम क न 

घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेिसक दराम य े कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल. तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 

करारनामा क न घेणेकर ता मंजूर कामी मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०७२१                         वषय मांक- १५ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- व ुत मु य 

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

संदभ- मा.अित. आयु (१) यांचे प  . वमुका/०४/का व/१०६५/२०२१, द.१५/११/२०२१. 
 मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .11-01/2021-2022अ वय े हंजवड  

फेज 2 येथे ई बसेस चा जग करणेकामी आव यक व ुत वषयककाम े करणे, िन वदा 
र. .87,00,217/- + GST (अ र  र. .स याऐंशी लाख दोनश ेसतरा फ  + GST) पे ा -26.99% 

कमी या िन वदा मंजूर दरान ेलघु म दराचे ठेकेदार मे. य ूसोलर इले क स ए ड इले ॉिन स 

यांचेकडून काम क न घेणेस िन वदा अट नुसार भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 

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

अदा/वसुल करण े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- १०७२२                         वषय मांक- १६ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- पाणीपुरवठा क प 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .भामा/पाप ु क प/अ-१/२६२/२०२१, द.१५/११/२०२१. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

जलसंपदा वभागास आं ा जलाशयातुन बगर िसंचन ३६.८७ द.ल.घ.मी. पाणी 
आर णापोट  िसंचन पुन थापनेसाठ  र. .१००,८०,२५,८५६/- भरण े आव यक आहे. सदरची 
र कम २०१८-१९ पासून पुढ ल ५ वषात ट याट यान े समान ह यात भरणेबाबत शासन 

िनणयमधील अट .६ म य ेनमुद आहे. यानुसार महानगरपािलकेन ेसन २०१८-१९, सन २०१९-

२० व सन २०२०-२१ अस े३ ह याची एकुण र. .६०,४८,१५,५१६/- जलसंपदा वभागाकडे जमा 
करणेत आली आहे. तसेच द.१८/०१/२०१९ रोजीचे इरादाप ात नमुद केलेनुसार दोन म ह यांची 
पाणीप ट  अनामत र. .२०,३३,४०५/- व जलमापन यं ासाठ  र. .२,००,०००/- ची अनामत 

र कम अस ेएकुण अनामत र. .२२,३३,४०५/- चे धनाकष पाटबंधारे वभागाकडे द.३१/०३/२०१९ 

रोजी जमा करणेत आलेल ेआहे. आं ा धरणामधुन ३६.८७ द.ल.घ.मी मंजुर बगरिसंचन पाणी 
आर णापोट  सन २०२१-२२ साठ  िसंचन पुन थापनासाठ  चौथा ह ा र. .२०,१६,०५,१७२/- व 

उवर त पाणीप ट  अनामत र. .२२,०४,०९५/- अस ेएकुण र. .२०,३८,०९,२६७/-(अ र  र. .वीस 

कोट  अडोतीस लाख नऊ हजार दोनश ेसदुस  फ ) कायकार  अिभयंता, पुण ेपाटबंधारे वभाग, 

पुण-े१ यांना अदा करणेसाठ  मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०७२३                         वषय मांक- १७ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग-झोिनप ु थाप य  

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

संदभ- मा.सह शहर अिभयतंा यांचे प  .झोिनप/ु था/िन/का व/९५/२०२१, द.१६/११/२०२१. 

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या झोिनप ु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०२/७१-२०२१-२२ मधील अ. .३७ 

अ वय े भाग .७ मधील शांतीनगर (भोसर ) झोपडप ट त र याचे कॉ ट करण करणे, टॉम 

वॉटर लाईन टाकण,े गटर करण ेव इतर थाप य वषयक देखभाल व दु तीची काम ेकऱणेकामी 
(सन २०२१-२२). मे.अिमत िनतीन गांधी िन.र. .२५,४९,५१२/- (अ र  र. .पंचवीस लाख 

एकोणप नास हजार पाचश े बारा फ ) मधून रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळुन 

र. .२४,८७,९६२/- वर िन वदा माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .२४,८७,९६२/- पे ा ३१% कमी हणजेच र. .१७,१६,६९४/- +रॉय ट  चाजस 

र. .३५३८१/- मटेर यल टे ट ंग चाजस र. .६१५५०/- =एकुण र. .१८,१३,६२५/- पयत काम क न 
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घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
कऱणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस,भाववाढ कलमामुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम य े कं ाट कालावधीम य े झालेली वाढ / घट 

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

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

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

 
ठराव मांक- १०७२४                         वषय मांक- १८ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग-वै क य 

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

संदभ- मा.अित. आयु (१) यांचे प  .मसाभा/ं५/का व/१०३५/२०२१, द.१७/११/२०२१. 

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

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह.भ.प.म हाराव भाकर कुटे णालय, आकुड  

येथील न वन इमारतीमधीलसहा म हन े कालावधीकर ता अंतगत व बाहय पर सराची दैनं दन 

साफसफाई व व छता हे काम ठेकेदाराकडून (स ह स कॉ ॅ ट प दतीन)े ठेकेदाराची वत:ची 
अ याधुिनक उपकरण/े साधने, रसायन े व मनु यबळाचा तसेच यां ीक प दतीचा वापर क न 

दैनं दन साफसफाई करणेसाठ  ई-िन वदा नोट स मांक-१२/१/२०२१-२०२२ कर ता लघु म दराचे 

िन वदाकार मे.ड .एम एंटर ायजेस यांचे अंदाजप क य रकमेपे ा ९.७७% कमी दराची 
र. .७,२०,५८८.९१ ितमहा खचा माण े कमान वेतन कायदयानुसार सहा मह यांकर ता येणा-या 
अंदाजे र. .४३,२३,५३४/- (अ र  र. . ेचाळ स लाख तेवीस हजार पाचश े चवतीस फ ) चे 

खचास अथवा येणा-या य  खचास तसेच िन वदेत नमुद केले माण े सहा मह न े

कालावधीकर ता कमान वेतन कायदा दरा माण ेमनु यबळाचे दर ाहय ध न व इतर कोणतीह  

वाढ न देता हणेजच आव यक लागणार  उपकरणे, रसायन े व त सम बाबींसाठ  लागणा-या 
खचाम य े वाढ न करता कामकाज क न घेणेकामी येणा-या खचास मा यता देणेची 
मा.अित.आयु (१) मागणी असली तर  मे.ड .एम एंटर ायजेस यांचे सदर कामाकर ता सहा 
म हन ेकालावधीसाठ  र. .४३,२३,५३४/- इत या खचास मा यता दे यास, यापुढ ल कामासाठ  

व खचासाठ  िनयमािधन वतं य ताव मा. थायी सिमती पुढे मा यतेसाठ  सादर करणसे 
तसेच इतर कोणतीह  वाढ न देता हणजेच आव यक लागणार  उपकरणे, रसायने व 
त सम बाबींसाठ  खचाम ये वाढ न करता कामकाज क न घे यास मा यता दे यात येत 
आहे. 

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०७२५                         वषय मांक- १९ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- थाप य क े ीय 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .क / था/ . .८/का व/३९३/२०२१, द.१६/११/२०२१ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

पेठ .12 येथील पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण यांनी यांचे द.08/10/2020 

चे प ा वय े यांचे गृह योजने या सब टेशनक रता भूमीगत उ चदाब वा हनी टाकणेकर ता 
इं ायणीनगर येथील महापारेषण कंपनीचे हण क ामधून से. .12 येथील सब टेशनचे 

जागेपयत 3Cx 300 चौ. िम. मी. या एकूण पाच भूिमगत केबल एक त पण ेटाकणेकर ता एकूण 

सुमारे 2470 मीटर लांबीचे र ता / फूटपाथ या मधून खोदाई करण ेक रता परवानगी मािगतली 
होती.  यास अनुस न या वभागामाफत प  .क ेका/ था/ . .8 /23/2021, द.1/02/2021 

नुसार खोदाईनंतर र ता पुववत करणेक रता खोदाईचे शु क अिधक अिधभार असे एकूण 

र. .1,96,18,760/- इतके म.न.पा. कोषागारात भरण ेबाबत कळ वल ेआहे. तथा प मा. महानगर 

आयु  तथा मु य कायकार  अिधकार  पुण ेमहानगर देश वकास ािधकरण पुण ेयांनी यांचे 

द.20/08/2021 चे अधशासक य प ानुसार खोदाई झालेनंतर र ता डांबर करणान ेपुवरत करणेत 

येईल, व सदरचा क प हा सामा य नागर कांना अ यंत माफक दरात घरे उपल ध क न देणेचा 
असलेन ेखोदाई शु क न आकारता र ता खोदाईस मंजूर  िमळणेची मागणी केली आहे. सबब व रल 

माण े पुण े महानगर देश वकास ािधकण पुण े यांना पेठ .12 येथील गृह क पां या सब 

टेशनक रता भूमीगत उ चदाब वा हनी टाकणेकर ता र ता खोदाईचे र. .1,96,18,760/- इतके 

शु क न आकारता र ता संयु  मोजमापानुसार मनपाचे मंजूर दरानुसार पयवे ण शु क 

आका न व डांबर करणान ेपुववत करणेचे अ टवर परवानगी देणेचा तावास मा यता दे यात 

येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०७२६                         वषय मांक- २० 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- थाप य फ मु य 

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

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/फ-मु य/७९४/२०२१, द.१७/११/२०२१. 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 56/10/2021-2022 अ वय े भाग .११ 
मधील नेवाळेव ती कुदळवाड  व इतर प रसरात पे ह ंग लाँक बस वण े टाँम वाँटर लाईन टाकण े

व इतर अनुषंगीक काम े करणेकामी मे.एस.एस.एंटर ायजेस िन.र. .37,31,421/- (अ र  

र. .सदतीस लाख एकतीस हजार चारश ेएकवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .37,17,171/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .37,17,171/- पे ा 36.99% कमी हणजेच र. .23,42,189/- +रॉय ट  चाजस 



16 
 
र. .5,190/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .14,250/- = एकुण र. .23,61,629/- पयत काम क न 

घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 

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

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

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

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

 
ठराव मांक- १०७२७                         वषय मांक- २१ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- थाप य फ मु य 

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

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/फ-मु य/७२३/२०२१, द.१७/११/२०२१. 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .56/07/2021-2022 अ वय े भाग .१ म य े

मोरेव ती हे ेव ती व इतर प रसरात थाप य वषयक काम े करण े कामी मे.द पाली 
क शन िन.र. .29,97,147/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख स या नव हजार एकश े

स ेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,79,347/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,79,347/- पे ा 
35.99% कमी हणजेच र. .19,07,080/- +रॉय ट  चाजस र. .5,766/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .17,800/- = एकुण र. .19,30,646/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

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

भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 

दराम य े कं ाट कालावधीम य ेझाललेी 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- १०७२८                         वषय मांक- २२ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- उ ान 

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

संदभ- मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  .उ ान/२/का व/४४१/२०२१, द.१७/११/२०२१. 

 मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा .३/१/२०१९-२० अ वय ेमनपाचे संत ाने र 

उ ान रावेत येथील उ ानाचे नुतनीकरण करणे कामाबाबत मे.तावरे क शन कंपनी या 
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ठेकेदाराची र. .६,१९,३७४/- (अ र  र. .सहा लाख एकोणवीस हजार तीनश ेचौ-याह र फ ) पे ा 
- २५.०२ ट के कमी दराची िन वदा मंजुर दरान ेयेणार खच र. .४,६४,४०७/- माण े वकृत क न 

िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन राहून करारनामा क न आदेश िनगत करणेत आलेला 
असून याकामी य  येणारे खचास मा यता देणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०७२९                         वषय मांक- २३ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- उ ान/वृ संवधन 

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

संदभ- मा.उप आयु  यांचे प  .उ ान/४/का व/६१८/२०२१, द.१७/११/२०२१. 

 मा.उप आयु  याचंी िशफारस वचारात घेवून. 

मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .०८/२०२१-२२ मधील मनपाचे “क” 

व “ई” े य कायालय ह ीतील न वन र ते म य दुभाजक सुशोिभकरण करण े  व १ वष देखभाल 

करण ेकामाबाबत मे. तावरे कं शन कंपनी (िन वदा र. .४५,४०,०१७/-(अ र  र. .पंचेचाळ स 

लाख चाळ स हजार  सतरा फ ) मधुन रॉय ट  चाजस  वगळुन र. .४२,३२,९५६/- वर दर 

माग वणेत आल ेहोते. यानुसार सदर काम उपरो  िन वदाकाराकडुन र. .४२,३२,९५६/- पे ा -
२२.०० ट के ने कमी र. .३३,०१,७०६/- + रॉय ट  चाजस र. .३,०७,०६१/- अस े एकुण 

३६,०८,७६७/- पयत काम क न घेणस व  िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन राहुन करारनामा 
क न काम क न घेणेस व येणारे खचास मा यता देणेची मा.उपायु  यांची मागणी असली तर  
उपरो  नमुद िन वदेमधील सदर काम मे. तावरे कं शन कंपनी यांचे कडून १ वष 
कालावधीसाठ  क न घेणेस व यासाठ  र. .३६,०८,७६७/- इत या खचास मा यता 
दे यात येत आहे.  

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

 
ठराव मांक- १०७३०                         वषय मांक- २४ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- इ ीय 

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

संदभ- मा. े ीय अिधकार  यांचे प  . ीभैवा/०७/का व/२४/२०२१, द.१०/११/२०२१. 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ी भैरवनाथ सावजिनक वाचनालय, भोसर  

कर ता  महारा  शासनाचा “ब” दजा  ा  असुन यांना अनुदान ा  होत अस यान े दर वष  

पु तके/ ंथ, खरेद  करण ेआव यक आहे. वाचकां या व सभासदां या आवड नुसार कथा, कादंब-

या, लिलत, ऐितहािसक, वनोद , आरो य, का य, धािमक, वषया या २०७ पु तकांची  “इ” े ीय 
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कायालया माफत ी भैरवनाथ सावजिनक वाचनालय, कर ता पु तक  खरेद कामी  कोटेशन 

नोट स .१ जा. .भैसावा/का व/०८/२०१९, द.२९/०१/२०२१ अ वये िस द क न  दरप क 

माग वल ेअसता ४ पुरवठा धारकांकडुन कोटेशन ा  झाल ेअसून  शुभम सा ह य, अ पा बळवंत 

चौक, पुण,े यांनी लघु म दरा माण ेपु तकाचे छा पल कमतीवर जा तीत जा त  २१ %   सुट 

दली आहे. यानुसार शुभम सा ह य, अ पा बळवंत चौक, पुण,े यांचेकडुन अट  व शत  नुसार ी 
भैरवनाथ सावजिनक वाचनालय, भोसर  या शासन अनुदान ा  वाचनालयाक रता २०७ पु तके 

थेट प दतीन ेखरेद  करण ेकामी अंदाजे र. .५६,०००/- इतका खरेद  खच अपे त आहे. तर  शुभम 

सा ह य, अ पा बळवंत चौक, पुण,े यांचेकडून ा  झाले या लघु म दरा माण े ी भैरवनाथ 

सावजिनक वाचनालय, भोसर  कर ता २०७ पु तके थेट प दतीने खरेद  करण े कामी अंदाजे 

र. .५६,०००/- ( अ र  र. .छप न हजार फ  ) या  एकूण कमतीवर २१% सुट देवून य  

येणा-या कमतीची पु तके खरेद  य  येणा-या खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०७३१                         वषय मांक- २५ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- पाणी पुरवठा मु य 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ु८/का व/४४४/२०२१, द.१५/११/२०२१. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .12/59/2020-21 अ वय ेसन २०१९-२० 

क रता भाग .२० म य े संतोषी माता चौकापासून ते कासारवाड  येथील जलतरण तलाव 

जवळ ल टाक  पयत रे व ेलाईन खालुन ५०० मीमी यासाची मु य गु व निलका टाकण ेव इतर 

अनुषंिगक काम ेकरणेकामी मे.बालाजी इं जिनअस िन.र. .1,64,39,104/- (अ र  र. .एक कोट  

चौस  लाख एकोणचाळ स हजार एकशे चार फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .1,64,39,104/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .1,64,39,104/- पे ा 14.01% कमी हणजेच र. .1,41,35,986/- +रॉय ट  

चाजस र. .3,385/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .1,41,39,371/- पयत काम 

क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 

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

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

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

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०७३२                         वषय मांक- २६ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- थाप य फ मु य 

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

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/फ-मु य/७२९/२०२१, द.१८/११/२०२१. 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .56/09/2021-2022 अ वय े भाग .११ 
मधील व वध मनपा इमारतींची थाप य वषयक काम े करणे  कामी मे.अ या एंटर ायजेस 

िन.र. .33,19,480/- (अ र  र. .तेह ीस लाख एकोणीस हजार चारश ेऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .33,01,680/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .33,01,680/- पे ा 37.73% कमी हणजेच 

र. .20,55,956/- +रॉय ट  चाजस र. .2,162/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .17,800/- = एकुण 

र. .20,75,918/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

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

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

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

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

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

 
ठराव मांक- १०७३३                         वषय मांक- २७ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- थाप य फ मु य 

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

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/फ-मु य/७२६/२०२१, द.१८/११/२०२१. 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .56/11/2021-2022 अ वय े भाग  ११ 
मधील व वध ठकाणी सन २०२१-२२ कर ता थाप य वषयक काम ेकरणेत येत आहे.  कामी 
मे.अ या एंटर ायजेस िन.र. .37,49,463/- (अ र  र कम पये सदतीस लाख एकोणप नास 

हजार चारश े ेस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,36,863/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,36,863/- 

पे ा 37.73% कमी हणजेच र. .23,26,945/- +रॉय ट  चाजस र. .1,730/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .12,600/- = एकुण र. .23,41,275/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

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

भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
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दराम य े कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात 

येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०७३४                         वषय मांक- २८ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- थाप य फ मु य 

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

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/फ-मु य/७२८/२०२१, द.१८/११/२०२१. 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .56/13/2021-2022 अ वय े भाग  १३ 

िनगड  गावठाण व भागातील व वध ठकाणी जुन ेपे ह ंग लाँक दु त करण ेन वन पे ह ंग 

लाँक बस वण े व थाप य वषयक काम े करणे  कामी मे. जेपी. इ ा िन.र. .44,97,263/- 

(अ र  र कम पये च वेचाळ स लाख स या नव हजार दोनश े ेस  फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,83,013/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,83,013/- पे ा 37.73% कमी हणजेच 

र. .27,91,572/- +रॉय ट  चाजस र. .5,190/- मटे रयल टे ट गं चाजस र. .14,250/- = एकुण 

र. .28,11,012/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

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

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

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

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

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

 
ठराव मांक- १०७३५                         वषय मांक- २९ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- थाप य फ मु य 

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

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/फ-मु य/७२७/२०२१, द.१८/११/२०२१. 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .56/14/2021-2022 अ वय े भाग  १३ 

यमुनानगर व भागातील व वध ठकाणी जुन ेपे ह ंग लाँक दु त करण ेन वन पे ह ंग लाँक 
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बस वण े व थाप य वषयक काम े करण े कामी मे.जेपी. इ ा िन.र. .44,97,506/- (अ र  

र कम पये च वेचाळ स लाख स या नव हजार पाचश ेसहा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,83,256/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर 

काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,83,256/- पे ा 37.73% कमी हणजेच र. .27,91,724/- 

+रॉय ट  चाजस र. .5,190/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .14,250/- = एकुण र. .28,11,164/- 

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

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

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

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

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

 
ठराव मांक- १०७३६                         वषय मांक- ३० 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- थाप य BRTS 

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

संदभ- मा.अित. आयु (१) यांचे प  . था/िन/BRTS/७२९/२०२१, द.१८/११/२०२१. 
 मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/01/2021-2022 अ वय े टे को 
र यावर ल इं ायणी कॉनर जवळ नाला बांधणे व इतर अनुषंिगक काम ेकरण.े कामी मे.टेकसन 

ब डस िन.र. .1,40,88,779/- (अ र  र. .एक कोट  चाळ स लाख अ ठयाऐंशी हजार सातश े

एकोणऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,40,73,229/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .1,40,73,229/- पे ा 28.83% कमी हणजेच र. .1,00,15,917/- +रॉय ट  चाजस 

र. .25,513/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .15,550/- = एकुण र. .1,00,56,980/- पयत काम 

क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 

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

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

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

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०७३७                        वषय मांक- ३१ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- थाप य अ मु य 

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

संदभ- मा.अित. आयु (१) यांचे प  . था/िन/अ-मु य/२९८/२०२१, द.१८/११/२०२१. 
 मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 

वषय- भाग .१४ मोहननगर, काळभोरनगर, ड -३/ ड -१ लॉक व प रसरातील 
र याचे आव यकतेनुसार मजबुतीकरण व सुधारणा करणे. 

वषय .३१ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  कर यात यावा. 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
 
ठराव मांक- १०७३८                        वषय माकं- ३२ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- थाप य EWS 

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

संदभ- मा.अित. आयु (१) यांचे प  . था/िन/EWS/७३०/२०२१, द.१८/११/२०२१. 
 मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .37/02/2021-22 अ वय े JnNURM-BSUP 

अंतगत पुनवसन क पातील ह तांतर त न झाले या सदिनकांची दु ती करण.े कामी 
मे.मोटवाणी आ ण स स िन.र. .55,86,907/- (अ र  र कम पये पंचाव न ्   ा लाख शहाऐंशी 
हजार नऊश ेसात फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट गं चाजस वगळून र. .55,59,407/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .55,59,407/- 

पे ा 33.50% कमी हणजेच र. .36,97,006/- +रॉय ट  चाजस र. .3,117/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .27,500/- = एकुण र. .37,27,623/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

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

भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 

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

येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०७३९                        वषय मांक- ३३ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- थाप य उ ान 

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

संदभ- मा.अित. आयु (१) यांचे प  . था.उ/का व/३७९/२०२१, द.१७/११/२०२१. 

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

पंपर  िचंचवड शहरातील फ भागातील कृ णानगर येथील वामी ववेकानंद डा 
संकुल, अ भागातील िनगड  येथील सावरकर मैदान, संजय काळे मैदान व क 

भागातील  इं ायणीनगर येथील संत ाने र डा संकुल या ठकाणी ायोिगक त वावर 

आंतररा ीय मानांकना माण े डा वषयक सु वधा पुरव याचे पं.िचं.मनपाची िनयोजन आहे. 
सदर िनयोजना या अनुषंगान े डा वषयक त  स लागार यां या मागदशनाखाली 
मानांकनानुसार व वध सुधारणा वषयक व आधुिनक करणा वषयक थाप य वषयक काम े

करण ेआव यक आहे. सदर कामासाठ  नेमणूक करावयाचे स लागार ी.गौरव नाटेकर हे सन 

१९७२ साली भारतीय रा ीय टेिनस वजेते असून यांना टेिनससाठ  सन १९९६ म य े अजुन 

पुर कारान ेस मािनत कर यात आल ेआहे. मे.नाटेकर पो स अँड फटनेस ( ी.गौरव नाटेकर) 

यांनी केलेल ेसादर करण यो य अस यान े यांना िन वदा पूव व िन वदा प ात काम ेकर यासाठ  

स लागार हणून नेमणूक करणे यो य होईल अस ेमत आहे. सदर कामासाठ  मे.नाटेकर पो स 

अँड फटनेस ( ी.गौरव नाटेकर) यानंी द.२०/१०/०२१ रोजी या संदिभय प ानुसार डा वषयक 

थाप य वषयक कामासाठ  वकृत िन वदा र कमे या २.००% दराचे कोटेशन सादर केल े

आहे.स थतीत मनपाम य ेअशा कारचे स लागार वषयक काम ेकरणेसाठ  एकूण वकृत 

िन वदा रकमे या २.००% ट के दरान ेकोटेशन सादर केल ेआहे. उपरो  नमूद केले या व वध 

कामांसाठ  िन वदा पूव व िन वदा प ात करावयाची काम े वकृत िन वदा र कमे या २.००% 

एवढा दरान ेमे.नाटेकर पो स अँड फटनेस ( ी.गौरव नाटेकर) यांची स लागार हणून नेमणूक 

करणे या तावास मा यता दे यात येत आहे तसेच ी. दगंबर भाकर वाघेरे डा वभाग 

पदनाम मु य िल पक काम कर त आहे. पुण े व ा पठातून ए ल २००७ साली बी.पी.एड. 

(PHYSICAL)  पुण केले आहे व १७ मे ते १६ जून २००९ या कालावधीत एन.आय.एस. (भरतीय खेळ 

ािधकरण) येथे कु ती खेळाचे िश ण कोस पुण केला आहे. याची शै णक अहता वचारात 

घेता मनपा ह तील अ ो मुख कु ती खेळाडंूना मागदशन कर यसाठ  व चांगल े खेळाडू 

घड व यासाठ  यां या िश णाचा उपयोग होऊ शकतो. तर  भोसर  येथील मा तराव रावजी 
लांडग ेअंतररा ीय कु तीक िश ण के ांत ी. दगंबर भाकर वाघेरे यांना कु ती िश क पदाचे 

कामकाज दे यास मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------ 
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ठराव मांक- १०७४०                        वषय मांक- ३४ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- वै क य 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभा/ं४/का व/९६४/२०२१, द.२२/११/२०२१. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम 63(6) व कलम 67(3) क नुसार कोरोना वषाणुचा (COVID19)  ादुभाव ल ात 

घेता व पंपर  िचंचवड शहरामधील वाढ या को वड१९ आजाराचा ादुभाव ल ात घेता व पंपर  

िचंचवड महानगरपािलकेकडे अितद ता वभाग (ICU) चाल वणेकर ता असले या मनु यबळाची 
कमतरता ल ात घेता, मनपाचे णालयातील ICUबेड खाजगी सं थेस चाल वणेस देणेकामी 
Expression of Interst (EOI) .4/2020-21   िस द करणेत आलेल े होते. सदर (EOI) 

िन वदेकर ता मनपाचे हॉ पटल मधील बेड सं येनुसार दर माग वणेत आलेल ेहोते. यानुसार मे. 
बी अलकेअर स वसेस ा.ली यांचे वायसीएम हॉ पटल मधील 15 बेडसाठ  सादर केलेल े दर 

र. .11,999/- कमी क न र. .7500/- ितबेड/ ित दन असा सुधा रत दर  दला आहे. याच 

दरान ेवायसीएम हॉ पटल मधील  ICU-1 व ICU-2 ( 15+15 बेड) एकूण ३० बेडचे काम  करणेस 

तयार  दश वली असुन, सदरचा दर वीकृत करणेकामी मा.आयु  यांनी द.०१/०८/२०२० राजीचे 

तावा वय ेमा यता दलेली आहे. या माण े यांना आ ा पयत पुढ ल माण ेकामकाज आदेश 

देणेत आल ेआहेत. 

अ. . कामकाज कालावधी कामकाज आदेश  आदेश र कम 

१ द.०९.०९.२०२०ते द. १०.११.२०२० आमुका/११/का व/१९७/२०२० २,०२,५०,०००/-

२ द.१०.११.२०२०ते द. ०९.०२.२०२१ मसाभा/ं०४/का व/९९ए/२०२१ २,०२,५०,०००/-

३ द.१०.०२.२०२१ते द. ३१.०५.२०२१ मसाभा/ं०४/का व/३९९/२०२१ २,५२,००,०००/-

४ द.०१.०६.२०२१ते द. ३१.०७.२०२१ मसाभा/ं०४/का व/५८१/२०२१ १,४६,४००००/-

५ द.०१.०८.२०२१ते द. ३१.०८.२०२१ मसाभा/ं०४/का व/८०४/२०२१    ७४,४०,०००/-

 या माण ेमे. बी एलकेअर स ह सेस यांना दनांक ०१.०९.२०२१ ते १०.१०.२०२१ पासुन (४० दवस) 

कालावधीसाठ  आयसीय ु ४८ साठ  १५ बेड आ ण आयसीय ु ७० साठ  १७ बेड एसे एकूण ३२ 

बेडसाठ  मुदतवाढ दलेनंतरएकूण र. .९६,००,०००/-  पयत कामकाज आदेश देणेत आल ेआहेत. 
एकूण र. .९६,००,०००/- चे खचास काय र मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------ 
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ठराव मांक- १०७४१                        वषय मांक- ३५ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- वै क य 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभा/ं४/का व/९६५/२०२१, द.२२/११/२०२१. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम 63(6) व कलम 67(3) क नुसार कोरोना वषाणुचा (COVID19)  ादुभाव ल ात 

घेता सदर बाब तातड ची असलेन े M/s. Jess Ideas Pvt. Ltd. यांना अ णासाहेब मगर टेड यम 

येथे जंबो को वड णालय उभारणीसाठ  पायाभूत सु वधा (Oxygenated Beds with provision of 
contactless booths and Nurse station, and admission desk, Critical Care Beds (ICU + HDC 
+ Admn Area + Pathlabs + Octonorm Room , Utility Area, Donning, Doffing, (Oxygenated 
Beds with provision of contactless booths and Nurse station, and admission desk, Critical 
Care Beds (ICU + HDC + Admn Area + Pathlabs + Octonorm Room , Utility Area, Donning, 
Doffing, Command Centre, Admn Area etc., Washrooms – Proper segregation shall be 
done for patient usage and staff usage, Mortuary, Disinfection area Bio-Medical waste, 
laundry, Space for AHU, space for LMO Plant and Manifold room, visitors parking, staff 
parking Ambylance parking, stores etc..) तीन मह यासाठ  कामकाज आदेश दे यात आल े

होते. द.३१.०५.२०२१ रोजी सदर मुदत पूण झाली आहे परंतु २०० बेडसाठ  मे.मेड ोज हे थकेअर 

यांना १ मह याची मुदतवाढ दे यात आली आहे. मे.जेस आयड याज ा.ली. यांना सु दा 
द.०१.०६.२०२१ ते द.१५.०९.२०२१ पयत मुदतवाढ देणेत आली होती. द.३१.०८.२०२१ रोजी 
कायकारणी सिमती या िमट ंग म य ेझाले या िनणया माण े द.१६.०९.२०२१ ते द.१५.११.२०२१ 
पयत एकूण र. .३,७७,६०,०००/- साठ  आदेश देणेत आल ेआहेत. सदर खचास काय र मा यता 
दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०७४२                        वषय मांक- ३६ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- आरो य मु य 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभा/ं९/का व/३०३/२०२१, द.२३/११/२०२१. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागाकड ल ई िन वदा नो. .  3/२/2021-

22  अ वय ेआरो य वभागाअंतगत  ब  े य कायालयाचे काय े ातील र ते, गटस  इ. यांची 
दैनं दन साफसफाई करण.े कामा या ३ वष कालावधीसाठ  मे. िस युअर आयट  फिसलीट  

मॅनेजमट ा.ली. यांचा अंदाजप क य र. .26,58,37,420/- रकमेपे ा  र. .21,67,37,248.52 
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हणजेच 18.47% कमी  या दरान ेनेमणुक करणे, याकामी यां याशी आव यक अट  / शत चा 

करारनामा करणे, कामाचा आदेश देण ेतसेच सदर कमान वेतन दरान े देय वेतन तसेच रा य 

शासनान े कमान वेतन दरा या वशेष भ यात वाढ के यास यानुसार अदा करावया या य  

खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०७४३                       वषय मांक- ३७ 

दनांक- २५/११/२०२१      वभाग- आरो य मु य 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आमुका/९/का व/३०४/२०२१, द.२३/११/२०२१. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागाकड ल ई िन वदा नो. .3/८/2021-22 

अ वय ेआरो य वभागाअंतगत  अ  े य कायालयाचे काय े ातील र ते, गटस  इ. यांची दैनं दन 

साफसफाई करण.े कामा या ३ वष कालावधीसाठ  मे. िस युअर आयट  फिसलीट  मॅनेजमट ा.ली. 
यांचा अंदाजप क य र. .23,58,55,756/- रकमेपे ा  र. .19,02,17,667/- हणजेच 19.35% 

कमी  या दरान े नेमणुक करण,ेयाकामी यां याशी आव यक अट  / शत चा करारनामा करणे, 
कामाचा आदेश देण ेतसेच सदर कमान वेतन दरान ेदेय वेतन तसेच रा य शासनान े कमान वेतन 

दरा या वशेष भ यात वाढ के यास यानुसार अदा करावया या य  खचास मा यता दे यात 

येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०७४४                        वषय मांक- ३८ 

दनांक- २५/११/२०२१       

सुचक- मा.राजू बनसोडे                  अनुमोदक- मा.भालेकर वण 

संदभ-  मा.राजू बनसोडे व मा.भालेकर वण यांचा ताव.   

 भाग मांक ३० फुगेवाड  येथे छ पती िशवाजी महाराज पुत याचे काम पूण झाल ेअसून 

या ठकाणी सुर े या ीने या ठकाणी सुर ार काची आवश यता अस यान ेव मुंबई- पुणे 
महामागालगत पुतळा अस यान े या ठकाणी सुर ा र काची नेमणूक करण ेगरजेचे आहे तर  

या ठकाणी सुर ा र क नेमणूक कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------ 
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ठराव मांक- १०७४५                        वषय मांक- ३९ 

दनांक- २५/११/२०२१       

सुचक- मा.भालेकर वण     अनुमोदक- मा.राजू बनसोडे 

संदभ-  मा.भालेकर वण व मा.राजू बनसोडे याचंा ताव.   

भाग मांक १२ तळवडे येथे छ पती िशवाजी महाराज पुत याचे काम पूण झाल ेअसून 

या ठकाणी सुर े या ीन े या ठकाणी सुर ा र ाकाची आव यकता अस यान े या ठकाणी 
सुर ा र काची नेमणूक करणे गरजेचे आहे. तर  या ठकाणी सुर ा र क नेमणूक कर याची 
मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०७४६                        वषय मांक- ४० 

दनांक- २५/११/२०२१       

सुचक- मा.कदम शिशकांत     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 

संदभ- मा.कदम शिशकांत व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव. 

“ भाग  २१, पंपर  येथील अनुसयाबाई वाघेरे शाळा व तार करण करण"े या कामाचा 
सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात समावेश असून अनुसयाबाई वाघेरे शाळेचे वग कमी पडत 

अस यान े व तार करण करण ेआव यक आहे. तर  सदर वषयांक त कामासाठ  मनपाचे क प 

यव थापन स लागार व वा तु वशारद मे सावन जगदाळे अँ ड असोिसए स यांची मनपा दरान े

( क प यव थापन स लागार साठ  1.50% व वा तु वशारद साठ  2.00%) तावात नमुद 

माण ेमा यता दे यात येत आहे.  

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

 
ठराव माकं- १०७४७                        वषय मांक- ४१ 

दनांक- २४/११/२०२१       

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

संदभ-  मा.संतोष कांबळे व मा.कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव.  

पंपर  िचंचवड शहर हे आळंद , देहू व िचंचवड या ितथ े ा या प रसरात वकिसत होत 

असून पंपर  िचंचवड या शहराला ऐितहािसक वारसा लाभलेला आहे. आळंद , देहू व साधू मोरया 
गोसावी यांचे या ेिनिम  महारा  रा यातून अनेक भा वक येत असतात यांना सव सु वधा 
िमळ याक रता महापािलकेकडून आिथक मदत सहा य केल े जाते. भारत देशा या वैभवशाली 
परंपरेचा सां कृितक व महानत व ानाचा वारसा २५ डसबर १९५४ रोजी भारतर  डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर यांनी देहुरोड येथे ज वला या ठकाणी तथागत भगवान बु प थापन क न २५०० 

वषाची परंपरा या भुमीला दली. या अनुषंगान े या ध मभूमीवर गेली ६० वष सां कृितक व 
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सामा जक वारसा जप याचे काय म होत असून या ठकाणी भारत देशातून लाखो अनुयायी जमा 
होतात. या ऐितहािसक भूमीला सु ा सामा जक उप माचे काय मास आळंद , देहू या 
ितथ े ा माणेच महानगरपािलकेकडून कामय व पी आिथक मदत िमळावी. तसेच २५ डसबर 

रोजी देहूरोड येथे नागर कांना जा यासाठ  व ये यासाठ  PMPML  कडून मनपामाफत सकाळ  

६.०० ते १०.०० पयत मोफत बससेवा पुर वणेत यावी. पंपर  िचंचवड शहरामधून या ठकाणी लाखो 
बौ  अनुयायी अिभवादनास येत असतात तर  या ठकाणी होणा-या सामा जक काय मास या 
आिथक वषात र. .२०,००,०००/- (अ र  र. .वीस लाख फ ) खच अपे त होत आहे. तर  सदर 

ऐितहािसक धािमक थळ मनपा ह बाहेर अस यान ेमनपा धोरणानुसार कॅ टोमट बोड देहुरोड 

यांचे नाव ेअदा कर यास मा यता दे यात येत आहे.  

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

 
ठराव मांक- १०७४८                             वषय मांक- ४२ 

दनांक- २५/११/२०२१       

सुचक- मा.कदम शिशकांत                अनुमोदक- मा.िभमाबाई फुग े 

संदभ-  मा.कदम शिशकांत व मा.िभमाबाई फुग ेयांचा ताव.   

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका दारे पूव पी.सी.एम.ट .सन १९७४ म य ेसु  कर यात 

आलेली होती. सन २००७ म य े पूव पी.सी.एम.ट  व पूव पी.एम.ट .चे वलीनीकरण होऊन 

पी.एम.पी.एम.एल. ह  सं था अ थ वात आलेली आहे. पूव पीसीएमट  मधील ३० ते ४० 

कायालयीन कमचार , अिधकार  व १०६ कायशाळा कमचार  हे पंपर  िचंचवड मधील रह वाशी 
असुन न जक या दोन ते तीन वषात सेवा िनवृ  होत आहेत. यांना जाणे-ये या या ीन ेआपले 
महापािलकेकडे कायशाळा कमचा-यां माण ेकायम व पी वग कर यास मा यता दे यात येत आहे.  

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

 
ठराव मांक- १०७४९                        वषय मांक- ४३ 

दनांक- २५/११/२०२१       

सुचक- मा.राजू बनसोडे            अनुमोदक- मा.भालेकर वण 

संदभ-मा.राजू बनसोडे व मा.भालेकर वण यांचा ताव. 

मौजे रावेत येथील पवना नद  ते कवळे ह पयत मुंबई-पुण ेमहामागालगतचे दोन १२.००मी. 
स हस र याखालील जमीनीचे भुसंपादन करणेकामी महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम 

१९६६ चे कलम १२६ सह व भुमीसंपादन व पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान भरपाई िमळणेचा 
आ ण पारदशकता राखणेचा ह क अिधिनयम-२०१३ (नवीन भुसंपादन कायदा २०१३) अ वय े

तावात नमुद माण ेसंपादन करणेकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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------------ 
ठराव मांक- १०७५०                        वषय मांक- ४४ 
दनांक- २५/११/२०२१       
सुचक- मा.राजू बनसोडे            अनमुोदक- मा.भालेकर वण 
संदभ-मा.राजू बनसोडे व मा.भालेकर वण यांचा ताव. 

मौजे कवळे येथील वाढ व ह चे मंजूर वकास योजन ेमधील स.नं. ८, ९, १०, ३६, ३७, ३८, 
३९, ४१, ७८ या पैक  मधील मंजूर वकास योजनेतील रावेत ह  ते देहूरोड कँ टोमट ह पयत मुंबई 
– पुण ेबा वळण महामागा लगतचे १२.०० मी.चे दोन स ह स र या खालील जिमनीचे भूसंपादन 
करणेकामी महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ सह व भुमीसंपादन व 
पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान भरपाई िमळणेचा आ ण पारदशकता राखणेचा ह क 
अिधिनयम-२०१३ (नवीन भुसंपादन कायदा २०१३) अ वय े तावात नमुद माण े संपादन 
करणेकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक- १०७५१                        वषय मांक- ४५ 
दनांक- २५/११/२०२१       
सुचक- मा.राजू बनसोडे            अनुमोदक- मा.भालेकर वण 
संदभ-मा.राजू बनसोडे व मा.भालेकर वण यांचा ताव. 

मौजे पुनावळे येथील पवना नद  ते ताथवडे ह पयत मुंबई-पुण े महामागालगतचे दोन 
१२.००मी. स हस र याखालील जमीनीचे भुसंपादन करणेकामी महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ सह व भुमीसंपादन व पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान 
भरपाई िमळणेचा आ ण पारदशकता राखणेचा ह क अिधिनयम-२०१३ (नवीन भुसंपादन कायदा 
२०१३) अ वय े तावात नमुद माण ेसंपादन करणेकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०७५२                        वषय मांक- ४६ 
दनांक- २५/११/२०२१       
सुचक- मा.कदम शिशकांत     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.कदम शिशकांत व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव. 

कोरोना महामार मुळे मो या माणावर मनपा ह तील नागर कां या उ पा नावर 
प रणाम झालेला आहे. स या कोरोनाचा ादुभाव कमी झालेला आहे. अथ यव था पुव पदावर येत 
आहे. यामुळे िमळकतकर धारकांना कर भर यास ो साहन देण े कामी थकबाक या दंड 
र कमेवर सवलत देऊन दलासा देण े आव यक आहे. िमळकत करधारकांकडून थकाबाक  ची 
र कम वसुल होण े कामी िमळकत करांची थकबाक  एक र कमी भर यास मनपा अिधिनयम 
अनुसिचत ड करण ८ िनयम  ५१ अ वये शा ती /दंडा या र कमेत खालील माण े सवलत 
दे यास मा यता दे यात यावी. 
थकबाक  सह िमळकत कराची 
र कम एकर कमी भर यास 

कालावधी जानेवार  २०२२ 

अखेर 

मनपाकर शा ती/ दंड र कमे या 
९०% सवलत 
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             वर ल माण ेिमळकत कर थकबाक  रकमेसह एकरकमी भर यास मनपाकर र कमेवर ल 

शा ती /  दंड र कमेवर सवलत देण े कामी मा यता देणेकर ता मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस कर यात येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता सदरचा वषय 
मा.महापािलका सभेकडे ठेव यात यावा. 

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

 
ठराव मांक- १०७५३                        वषय मांक- ४७ 

दनांक- २५/११/२०२१       

सुचक- मा.कदम शिशकांत     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 

संदभ- मा.कदम शिशकांत व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव. 
मनपा मु य शासक य इमारतीमधील तावात नमुद काम दनांक 12.04.2021 रोजी 

पुण झाल ेअसुन  मनपा या  सन २०२१ -२२ या अंदाजप कात    शासक य इमारत योजना - 

लेखािशषातील (पान . 357 अ. .3) अनुसार तरतुद  कमी अस यान े अंितम बल अदायगी करण े

श य होत नसलेने तावात नमुद केले या त यानुसार सन २०२१-२२ म य े खच होणार  
आव यक तरतुद वाढवून िमळ यास मा यता दे यात येत आहे. (वाढ/ घट र. .५,००,०००/- ) 

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

 
ठराव मांक- १०७५४                        वषय मांक- ४८ 

दनांक- २५/११/२०२१       

सुचक- मा.कदम शिशकांत     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 

संदभ- मा.कदम शिशकांत व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव. 

थाप य उदयान वभागामधील खालील कामासाठ  सन २०२१-२२ चे अंदाजप कातील 
खालील नमुद कामांना पुरेशी तरतुद नस यान ेवाढ/ घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
अ.

. 

कामाचे नाव लेखािशष
क  

पा.
. 

अन.ु

. 

अंदाजप क य 

र कम 

२०२०-२१ 
मुळ तरतूद 

वाढ 

करावयाची 
तरतुद 

घट  

करावयाची 
तरतूद 

सन २०२१-
२२ ची एकूण 
आव यक 

तरतूद 

शेरा 

१ ड भागातील 

व वध उदयानाची 
थाप य वषयक 

करकोळ दु ती 
ची कामे करणे     

थाप य 

उदयान 
(महसुली) 

६४१ ४ १५,००,००० २०,००० ८,५०,००० - ८,७०,०००  

२ ड भागातील 
व वध उदयानाची 

थाप य 
उदयान 

२९७ १७ २५,००,००० १९,००,००० - ८,५०,००० १०,५०,०००  

थकबाक  सह िमळकत कराची 
र कम एकर कमी भर यास 

कालावधी फे ुवार  २०२२ 

अखेर 

मनपाकर शा ती /दंड र कमे या 
८०% सवलत 

थकबाक  सह िमळकत कराची 
र कम एकर कमी भर यास 

कालावधी माच २०२१ अखेर 
मनपाकर शा ती/ दंड र कमे या 

७०% सवलत 
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थाप य वषयक 

करकोळ 
दु तीची कामे 

करणे     

(महसुली) 

 एकुण    ४०,००,००० १९.२०.००० ८.५०.००० ८.५०.००० १९.२०.०००  

  वर ल कामांसाठ  सन २०२१-२२ चे मुळ अंदाजपञकाम य ेसुच वले या तरतूद  म य ेवाढ/ 
घट या या कामांचे समोर ल रका याम य ेदश वले माण ेतरतूद वग करण करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. (वाढ/ घट र. .८,५०,०००/-) 

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

 
ठराव मांक- १०७५५                        वषय मांक- ४९ 

दनांक- २५/११/२०२१       

सुचक- मा.कदम शिशकांत     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.कदम शिशकांत व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव. 

सन २०२१-२२ या अंदाजप कात नागर कां या मागणी व वकासा या ीन े थाप य 

भांडवली न वन कामासाठ  तावात नमूद माण ेन वन तरतुद वग करणेत यावी. 

 
भांडवली खच अंदाजप क य ३ मधील थाप य वभागवार भांडवली खचा या े य 

कायालया या थाप य भांडवली खचा या अंदाजप कात  न वन काम ेकाढण ेसाठ  तरतुद वग 

करणेस मा यता देणकेामी तसेच न वन कामा या िन वदा काढणेसाठ   थाप य भांडवली खच 

मधील कामिनहाय तरतुद वग करणेचे आदेश थाप य वभागान े िनगत करणेस मा यता 
देणकेामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे. 

(वाढ/ घट र. .९६,००,००,०००/- ) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------ 
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ठराव मांक- १०७५६                        वषय मांक- ५० 

दनांक- २५/११/२०२१       

सुचक- मा.कदम शिशकांत     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 

संदभ- मा.कदम शिशकांत व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव.  

भाग .२६ वाकड- पंपळे िनलख येथे नागर  व तीम य ेमो या माणावर वाढ होत आहे. 

यामुळे नाग रकां या सोयी या ीन े खालील नमूद केलेल े वकास काम े करण े गरजेचे आहे. 

यामुळे खालील नमूद केले या चाल ू वकास कामांना सन २०२१-२०२२ या अंदाजप कात 

असलेली तरतुद अपुर  पडत आहे. तर  सन २०२०-२१ चे सुधार त व सन २०२१-२२ या मुळ 

अंदाजप कातील भांडवली व वशेष योजना या लेखािशषकातील खालील नमूद केले या अन ु .२ ते 

१२ या कामां या तरतुद त घट क न सदर या अन ु .१ या चाल ू कामाला तावात नमूद 

केले माण ेकामां या तरतुद म य ेवाढ / घट कर यास मा यता दे यात येत आहे. 

(वाढ/ घट र. .६,७९,००,०००/- ) 

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

 
 
ठराव मांक- १०७५७                        वषय मांक- ५१ 
दनांक- २५/११/२०२१       
सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई     अनुमोदक- मा.कदम शिशकांत 
संदभ-  मा.फुग ेिभमाबाई व मा.कदम शिशकांत यांचा ताव.  
      महानगरपािलके या सन २०२१ -२२ चे अंदाजप काम य े भाग .६ मधील कामासाठ  खाली 
नमूद के या माण ेतरतूद वग करण कर यात याव े ह वनंती. 
अ. . कामाचे नाव लेखािशष पान ./ 

अ. . 
सन २०२१-
२२ ची मूळ 
तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

सन २०२१-
२२ चा 
सुधा रत 
अंदाज 

1 भाग .६ मधील 
भगतव ती म ये 
फुटपाथ करणे. 

भांडवली- 
दगड  फरशी व 
फुटपाथ 

१३४/६ 0 450000 0 450000 

2 भाग .६ मधील 
सदगु नगर, 
लांडगेव ती व प रसरात 
पावसाळ  गटरची 
सुधारणा करणे. 

भांडवली- 
सरफेस गटस 

१२८/११ 4300000 0 450000 3850000 

    4300000 450000 450000 4300000 

तर  वर ल माण ेमनपाचे सन २०२१ -२२  चे अंदाजप कातील एकुण तरतूद त कोणतीह  वाढ न 
करता र कम वग कर यास मा यता दे यात येत आहे. (वाढ/ घट र. .४,५०,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------ 
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ठराव मांक- १०७५८                        वषय मांक- ५२ 

दनांक- २५/११/२०२१       

सुचक- मा.कदम शिशकांत     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 

संदभ- मा.कदम शिशकांत व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव. 

मा.महापािलका सभा ठराव ं .६३२ द.३१/०३/२०२१ अ वय ेमा.महापािलका सभेन े पपंर  

िचचंवड महानगरपािलके या सन २०२०-२१ चे सुधार त व सन २०२१-२०२२ चे मुळ अंदाजप कास 

मा यता दलेली आहे. थाप य EWS क प वभागांतगत थाप य वशेष योजना या 
लेखािशषाम य े एकूण २३ जुन े व ५ नवीन कामांसाठ  तरतुद करणेत आलेली आहे. तथा प, 
अंदाजप काम य ेमा यता घेतले या काह  कामांचे कायादेश न यान े ा  झालेल ेअस यान े या 
कामां या तरतूद  स थतीत गित पथावर असणा-या कामांवर करण े आव यक अस याने 
तसेच िचखली से. ं . १७ व १९ घरकुल क पातील दवाखाना इमारतीचे काम पुण जालेल ेअसून 

याकामी तरतूद वग करण े आव यक आहे. तर  तावात नमुद माण े पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या अंदाजप कातील लेखािशष- इतर वशेष योजना (एच ओ./सी.ई.) अंतगत 

कामांचे वाढ/घट क न सुधार त अंदाजप कातील तरतूद स मा यता दे यात येत आहे.  

(वाढ/ घट र. .२६,२२,०००/- ) 

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

ठराव मांक- १०७५९                        वषय मांक- ५३ 

दनांक- २५/११/२०२१       

सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई     अनमुोदक- मा.कदम शिशकांत 

संदभ-  मा.फुग ेिभमाबाई व मा.कदम शिशकांत यांचा ताव. 

ह े ीय कायालयातील सन २०२१-२२ या मूळ अंदाजप कातील कामांना  तावात 

नमूद माण ेतरतूद वग करण करणेस मा यता दे यात येत आहे. (वाढ/ घट र. .४१,१०,००,०००/- ) 

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

 
ठराव मांक- १०७६०                        वषय मांक- ५४ 

दनांक- २५/११/२०२१       

सुचक- मा.कदम शिशकांत     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 

संदभ- मा.कदम शिशकांत व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव. 

     भाग  १३ यमुनानगर व भागातील व वध ठकाणी जुन ेपे ह ंग लाँक दु त करण ेव 

न वन पे ह ंग लाँक बस वण े व आव यकतेनुसार थाप य वषयक कामे करणे या कामास 
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भांडवली काम े लेखािशषाखाली सन २०२१-२२ या अंदाजप कात १०,००,०००/- इतक  तरतुद 

ठेव यात आली होती. ठेकेदाराने आ ापयत १००%  काम पुण केल ेअसून ठेकेदारास उवर त काम 

क न  बल अदायगी कर यासाठ  र. .१०,५०,०००/- इतक  तरतुद अपुर  पडत अस यामुळे या 
वभागाअंतगत कामामधुन र. .१०,५०,०००/- इतक  र कम वग कर याचा तावास मा यता 
दे यात येत आहे. (वाढ/ घट र. .१०,५०,०००/- ) 

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

 
ठराव मांक- १०७६१                        वषय मांक- ५५ 

दनांक- २५/११/२०२१       

सुचक- मा.कदम शिशकांत     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 

संदभ- मा.कदम शिशकांत व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका फ े य कायालयाअंतगत भाग  १ िचखली म य े

मनपाचा मह वकां ी असा टाऊन हाँल क प चाल ू आहे. सदर टाऊन हाँल क प चाल ू आहे. 

तथापी गतवष  सन २०२१-२२ चे मुळ अंदाजप क तयार करताना कोरोणा (कोवीड-१९) साथीमुळे 

मयाद त तरतुद उपल ध अस यान ेसदर कामास अपूर  तरतुद ा  झाली स थतीत या कामावर 

उपल ध असणार  संपुण तरतुद खच झाली असून ठेकेदार यांना देयकाची अदायगी करणेकर ता 
तरतुद उपल ध नाह . तर  सदरचे काम हे मह वपुण अस यान े तावात नमुद केले माण ेतरतुद 

वग करणास मा यता दे यात येत आहे. (वाढ/ घट र. .३,३०,००,०००/- ) 

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

 
ठराव मांक- १०७६२                        वषय मांक- ५६ 

दनांक- २५/११/२०२१       

सुचक- मा.सुजाता पालांडे      अनुमोदक- मा.अिभषेक बारण े

संदभ-  मा.सुजाता पालांडे व मा.अिभषेक बारण ेयांचा ताव.  

पपंर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत महानगरपािलकेचे जैव व वधता यव थापन 

सिमतीचा ओर सा अ यास दौरा माहे डसबर २०२१ म य ेआयो जत कर याचे िनयोजन आहे. 

सदर दौ-याम य े मा.महापौर , मा.उपमहापौर , जैव व वधता सिमतीमधील अ य  व सद य 

तसेच पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल दोन अिधकार  यांचा समावेश असणार आहे. सदर या 
ओर सा दौ-यासाठ  मा.महापौर,मा.उपमहापौर,अ य - जैव व वधता सिमती,पाच सद य व दोन 

अिधकार  अस ेएकूण दहा लोकांसाठ  येणा-या अंदाजे खचाला र. . ३,००,०००/- तसेच सदरचा  खच 
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नगरसिचव वभागाकड ल मा.सद यांचा अ यासदौरा व िश ण या लेखािशषकातून खच स 

टाक यास मा यता दे यात येत आहे. 

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

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

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

 
(अॅड.िनतीन ाने र लांडग)े 

सभापती, थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

पंपर  - ४११०१८. 
 

 
 

                
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका                                   
पंपर -१८, नगरसिचव वभाग 

मांक - नस/३/का व/१८७९/२०२१ 
दनांक -  २५/११/२०२१ 
 
त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह तव. 
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( . था/िन/इ-मु य/का व/५०८/२०२१ द.०९/११/२०२१ वषय .४ चे लगत) 
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( . था/िन/इ-मु य/का व/५०८/२०२१ द.०९/११/२०२१ वषय .४ चे लगत) 
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( . था/िन/इ-मु य/का व/५०८/२०२१ द.०९/११/२०२१ वषय .४ चे लगत) 
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( .मुलेप/१/का व/४४२/२०२१ द.११/११/२०२१ वषय .१२ चे लगत) 

 
 


