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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक- २५७ 

(सभावृ ांत) 
 

दनांक- १२/०१/२०२२                                       वेळ – द.ु२.३० वा. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 

१२/०१/२०२२ रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील हड ओ 

कॉ फर स म मधून मा.सभापती, थायी सिमती हे मा.अवर सिचव महारा  शासन यांचेकड ल प  

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

कॉ फर संग ारे) सभा संचिलत केली होती. सदर सभेत खालील माण ेस मा.सद य उप थत 

होते.  

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

३. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

४. मा.संतोष बबन कांबळे 

५. मा.अिभषेक गो वंद बारण े

६. मा.बुड सुवणा वकास 

७. मा.फुग ेिभमाबाई पोपट 

८. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

९. मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

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

१२. मा.यादव िमनल वशाल 

१३. मा.बनसोडे राजू व नाथ 

१४. मा.पाडाळे िनता वलास 

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

अित.आयु (२), मा.उ हास जगताप- नगरसिचव तथा अित र  आयु (३), मा.भोसल-े मु य लेखा 
प र क, मा.कोळंब-ेमु य लेखा अिधकार , डॉ.रॉय- आरो य वै क य अिधकार , मा.नाळे- 

उपसंचालक नगररचना, मा.लोणकर, मा.खोत, मा.दुरगुडे- उप आयु , मा.पोमण-मु य मा हती व 

तं ान अिधकार , मा.िनकम, मा.सवण,े मा.इंगळे, मा.तांब,े मा.कुलकण - सह शहर अिभयंता, 
मा.बोदडे, मा.आगळे, मा.देशमुख, मा.िशंदे- सहा यक आयु , मा.वाबळे- अिध ता वायसीएमएच, 

मा.सुयवंशी, मा.ग टुवार, मा.सेठ या, मा.िसनकर, मा.देसल,े मा.काळे, मा.टकल,े मा.लडकत, 

मा.देशमुख, मा.खाबडे, मा.च हाण, मा.मोरे, मा.गायकवाड, मा.नरो हा- कायकार  अिभयंता, 
मा.पाट ल- ाचाय हे अिधकार  उप थत होते. 

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

आलेल े वषय घेणेत आल.े 
 
वषय .४०) ह ेिञय कायालया क रता सन 2021-22 या अिथक वषाक रता तरतुद वगकरणेबाबत. 

वषय .४१) सांगवी कवळे र याचे डांबर करण करण ेचबर समपातळ स करण ेव अनुषंिगक काम े

करण.े 

वषय .४२) (पॅकेज-३) – वाकड, थेरगाव, से टर ७/१०, भोसर  या ठकाणी पा याची मु य निलका 
टाकण,े ९ उंच पा या या टा या उभारण,े १ पंप हाऊस उभारण ेव काया वत करण.े" या 
लेखाशीषकांतगत पा याची मु य निलका टाकण,े काया वत करणे, ९ पा या या उंच 

टा या बांधण,े १ पंप हाऊस उभारण ेव काया वत करण.े 

वषय .४३) थाप य अ भाग या वभागाकड ल सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील न वन 

वकास कामां या तरतुद म य ेवाढ-घट करणेबाबत. 

वषय .४४) थाप य अ भाग या वभागाकड ल सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील न वन 

वकास कामां या तरतुद म य ेवाढ-घट करणेबाबत. 

वषय .४५) थाप य इ े य कायालयाकड ल सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील कामां या 
तरतुद म य े वाढ/ घट करणेबाबत.- मा.सुजाता पालांडे व मा.फुग े िभमाबाई यांचा 

ताव. 

वषय .४६) भाग .८ मधील सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील कामांवर तरतूद वग 

करणेबाबत.- मा.सुजाता पालांडे व मा.फुग ेिभमाबाई यांचा ताव. 

वषय .४७) भाग .१० मधील सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील थाप य वभागाकड ल 

न वन कामां या तरतूद म य े वाढ/ घट करणेबाबत.- मा.सुजाता पालांडे व मा.फुग े

िभमाबाई यांचा ताव. 

वषय .४८) 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 ूकामाला वाढ व 

तरतुद िमळणेबाबत.- मा.फुग ेिभमाबाई व मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 

वषय .४९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील भाग  ११ 
मधील चाल ूकामां या तरतुद म य ेवाढ/ घट क न वग करण करणेबाबत.- मा.फुग े

िभमाबाई व मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव.  

वषय .५०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील भाग  १ 

मधील चाल ूकामां या तरतुद म य ेवाढ/ घट क न वग करण करणेबाबत.- मा.फुग े

िभमाबाई व मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 

वषय .५१) सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील कामां या तरतूद म य ेवाढ/ घट करणेबाबत.- 

मा.संतोष कांबळे व मा.फुग ेिभमाबाई यांचा ताव. 
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वषय .५२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे वापराकर ता भाडत वावर वाहन ेघेणेबाबत.- मा.फुग े

िभमाबाई व मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 

वषय .५३) कोरोना ने बािधत व घरगुती वलगीकरण केलेल,े जा त जोखीम असलेल े तसेच 
कोरोनाची लागण होऊन बरे झाले या णांना फोन कॉल ारे वै क य मदत देण ेसाठ  

खाजगी त वावर कॉल सटर चाल ुकरणेबाबत. 
----------- 

मा. थायी सिमती सभा कायप का .२५६ द.०६/०१/२०२२ चा सभावृतात कायम करणेत आलेचे 

मा.सभापती यांनी कट केल.े 
---------- 

 
ठराव मांक- १११०७                         वषय मांक- ०१ 

दनांक- १२/०१/२०२२       

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

संदभ-मा. ा.सोनाली ग हाणे व मा.साधना मळेकर यांचा ताव. 
मा.शहर सुधारणा सिमती ठराव .७ द.२१/१२/२०२१ नुसार पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या भाग .१० म य़ े व छागृह धत वर घरोघर  नाग रकांना ओला कचरा, सुका 
कचरा, जै वक कचरा वग करण कर याक रता ड टबीन वाटप स थतीत ायोिगक त वावर 
मोह म राब व यात यावी. ह  मो हम यश वी झा यानंतर याच अनुशंगान े पंपर  िचंचवड शहरातील 

सव भागाम य े येक कुटंुबाला ड टबीनचे वाटप करणे या खचास मा यता दे याची मागणी 
असली तर  सदर वषय शासानान ेतपासुन फेर सादर कर यास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १११०८                         वषय मांक- ०२ 

दनांक- १२/०१/२०२२       

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

संदभ-  मा.शिमला बाबर व मा.अ नी जाधव यांचा ताव. 
मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव .०५ द.२३/१२/२०२१ नुसार 

मे.वरदाियनी ए टर ायजेस िचंचवड यांना नेह नगर व संभाजीनगर जलतरण तलाव पाणी 
शु करण, प रसर व छता साफसफाई व यां क देखभाल दु ती कामकाज सु  करण े कामी, 
करारनामा करणेकामी कळ वल ेअसता, यांनी त ड  या २ जलतरण तलावाची, थाप य वषयक 

काम ेझा यानंतर करारनामा कर यात येईल अस ेसांिगतल.े थाप य वषयक काम े करकोळ आहेत. 
तर  मे.सुिमत पो स अँड फटनेस इ वपम स िचंचवड यांना, मे.वरदाियनी ए टर ायजेस िचंचवड 

यांचे िन वदा मंजूर दरानुसार जानेवार  २०२२ ते ए ल २०२२ क रता नेह नगर व संभाजीनगर 

जलतरण तलाव पाणी शु करण, प रसर व छता साफसफाई व यां क देखभाल दु ती कामकाज 

दे याची मागणी असली तर  सदर वषय शासानान ेतपासुन फेर सादर करणेस मा यता दे यात 

येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक- १११०९                         वषय मांक- ०३ 

दनांक- १२/०१/२०२२      वभाग-  थाप य इ मु य 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/इ-मु य/८५०/२०२१, द.३१/१२/२०२१. 
मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .52/01/2021-22 अ वय ेवाड .४ मधील दघी 
येथील स नं.७२,८४,६९,८७ मधून जाणारा १२ मी व १५ मी ं द चा ड.पी.र ता वकिसत करण ेकामी 
मे.धने र क शन ा.िल. िन.र. .4,14,91,493/- (अ र  र. .चार कोट  चौदा लाख ए या नव 

हजार चारश े या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .4,11,08,865/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4,11,08,865/- 

पे ा 25.25% कमी हणजेच र. .3,07,28,877/- +रॉय ट  चाजस र. .4,28,299/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .3,82,628/- = एकुण र. .3,15,39,804/- 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- ११११०                         वषय मांक- ०४ 

दनांक- १२/०१/२०२२      वभाग- ग े ीय आरो य 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  .ग ेका/आ/४/का व/०१/२०२२, द.०१/०१/२०२२. 

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

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ग े ीय कायालय, आरो य वभागातंगत सावजिनक 

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

दैनं दन साफसफाई व देखभाल दु ती करणे या कामासाठ  िन वदा नोट स .२/२०१८-२०१९ 
र. .७५,३५,५०८/-  ची िस द करणेत आली होती, या माण े ित २०० िस स साफसफाई 

करणेकर ता १ टाटा ए.सी.ई. कंवा समक  चार चाक  वाहन व ित वाहनावर १ वाहन चालक व २ 

कामगार पुरवून साफसफाई करणेकर ता आदेश .ग ेका/आ/४/का व/७८/२०१९ द.२९/०१/२०१९ 

अ वय ेमे.शुभम उ ोग, पंपर  यांना द.११/०१/१९ ते १०/०१/२०२१ अखेर आदेश दे यात आलेला होता. 
सदर कामाची मुदत द.१०/०१/२०२१ रोजी संपु ात आली अस यान,े प हली मुदतवाढ आदेश 

.ग ेका/आ/४/का व/१६६/२०२१ द.२६/०२/२०२१ अ वय े द.११/०१/२०२१ ते द.१०/०४/२०२१ 
अखेर व दुसर  मुदतवाढ आदेश .ग ेका/आ/४/का व/५५१/२०२१ द.२०/०८/२०२१ 
अ वय े  द.११/०४/२०२१ ते द.१०/१०/२०२१ पयत या कालावधीकर ता मुदतवाढ देणेत आली होती. 
सदर कामाची मुदत द.१०/१०/२०२१ रोजी संपु ात आली आहे. सदर कामाची न वन िन वदा 
िस द ची कायवाह  ग े ीय कायालया माफत चाल ुआहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे 
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साव क िनवडणुक काय म जा हर हो याची श यता आहे व  सदरचे कामकाज हे अ याव यक 

सेवेचे अस यान,े सदर िन वदेस द.११/१०/२०२१ ते द.१०/०२/२०२२ पयत, मे.शुभम उ ोग, पंपर  या 
सं थेस मुदतवाढ देणेस व याकर ता होणारा पूणाक ंत अंदाजीत खच र. .८,५०,०००/- (अ र  

र. .आठ लाख प नास हजार फ  ) यास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १११११                         वषय मांक- ०५ 

दनांक- १२/०१/२०२२      वभाग-  मु य लेखा पर ण 

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

संदभ- मा.मु य लेखा पर क यांचे प  .मुलेप/१अ/का व/०१/२०२२, द.०३/०१/२०२२. 
मा.मु य लेखा पर क यांनी िशफारस केल े माण.े 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वय े लेखाप र ण वभागातील 

द.०९.०८.२०२१  ते द.२६.०९.२०२१  अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क यांनी 
.मुलेप/१अ/का व/१/२०२२, द.०३/०१/२०२२ अ वय ेपाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 

ठराव मांक- ११११२                         वषय मांक- ०६ 

दनांक- १२/०१/२०२२      वभाग-  मु य लेखा पर ण 

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

संदभ- मा.मु य लेखा पर क यांचे प  .मुलेप/१अ/का व/०२/२०२२, द.०३/०१/२०२२. 

मा.मु य लेखा पर क यांनी िशफारस केल े माण.े 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वय ेलेखा प र ण वभागाकड ल 

माहे ऑग ट व स टबर २०२१ अखेर संपणारा मािसक गोषवारा मा.मु य लेखा पर क यांनी 
.मुलेप/१अ/का व/२/२०२२, द.३/०१/२०२२ अ वय ेपाठ वलेला आहे.  या अहवालाचे अवलोकन 

करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११११३                         वषय मांक- ०७ 

दनांक- १२/०१/२०२२      वभाग-  ह े ीय जलिन:सारण 
सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.संतोष कांबळे 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ुजिन/ह /े०१/२०२२, द.०३/०१/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपाचे 'ह' भाग जलिन:सारण  वभागाअंतगत वकासकामां या सन २०२१-२२ या 
तरतुद म य ेखालील माण ेवाढ/ घट करणे आव यक आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन 
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२०२१-२२ चे अंदाजपञकातील खालील नमुद के या माण ेतरतुद वाढ/ घट करणेस अनुस न  'ह' 

भाग जलिन:सारण वभागाकड ल वग करण कर यास मा यता दे यात येत आहे.    
 

अ. . कामाचे नाव पान 
. 
अ.

. 
लेखािशष सन २०२१-२२ 

चीतरतूद 
वाढ 

करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

एकुण 
आव यक 
सुधार त 
तरतूद 

१ कलासागर हॉटेल ते ट -
लॉक मधील ना यापयत 
जलिन:सारण व हनी 
र यावर थलांत रत 
करणे. 

४८० १६ भु.ग.यो.िन
धी क 
े ीय 

कायालय 

१५०००००० ० २०००००० १३०००००० 

२ भाग . २० अंतगत एक  
येणा या जलिन:सारण व 

ॉम वॉटर लाईन 
वलगीकरण करणे. 

४८० १९ भु.ग.यो.िन
धी क 
े ीय 

कायालय 

१५०००००० ० २००००० १४८००००० 

३ भाग . ३० अंतगत एक  
येणा या जलिन:सारण व 

ॉम वॉटर लाईन 
वलगीकरण करणे. 

४८० २० भु.ग.यो.िन
धी क 
े ीय 

कायालय 

१५०००००० ० २००००० १४८००००० 

४ भाग . ३१ अंतगत एक  
येणा या जलिन:सारण व 

ॉम वॉटर लाईन 
वलगीकरण करणे. 

४८० २१ भु.ग.यो.िन
धी क 
े ीय 

कायालय 

१५०००००० ० २००००० १४८००००० 

५ भाग . ३२ अंतगत एक  
येणा या जलिन:सारण व 

ॉम वॉटर लाईन 
वलगीकरण करणे. 

४८० २२ भु.ग.यो.िन
धी क 
े ीय 

कायालय 

१५०००००० ० २००००० १४८००००० 

६ कासारवाड  मैलाशु द करण 
क ाअंतगत नािशक फाटा ते 
आई माता मं दर व प रसरात 
जलिन:सारण यव थेम ये 
सुधारणा करणे 

४८१ २३ भु.ग.यो.िन
धी क 
े ीय 

कायालय 

५०००००० ० १०००००० ४०००००० 

७ सँड वकनाला ते अ ण 
िथएटर पयत पुणे मुंबई 
र याचे कडेने 
जलिन:सारण यव थेम ये 
सुधारणा करणे. 

४८१ २४ भु.ग.यो.िन
धी क 
े ीय 

कायालय 

५०००००० ० १०००००० ४०००००० 

८ ह े य कायालय अंतगत 
भाग . २० म ये व वध 
ठकाणी े नेज 
लाईनकरणेक रता करणेत 
आलेले चर बुज वणे 

४८१ २५ भु.ग.यो.िन
धी क 
े ीय 

कायालय 

१५००००० ० ३००००० १२००००० 



7 
 

९ ह े य कायालय अंतगत 
भाग . ३० म ये व वध 
ठकाणी े नेज 
लाईनकरणेक रता करणेत 
आलेले चर बुज वणे 

४८१ २५ भु.ग.यो.िन
धी क 
े ीय 

कायालय 

१५००००० ० ३००००० १२००००० 

१० ह े य कायालय अंतगत 
भाग . ३१ म ये व वध 
ठकाणी े नेज 
लाईनकरणेक रता करणेत 
आलेले चर बुज वणे 

४८१ २५ भु.ग.यो.िन
धी क 
े ीय 

कायालय 

१५००००० ० ३००००० १२००००० 

११ ह े य कायालय अंतगत 
भाग . ३२ म ये व वध 
ठकाणी े नेज लाईन 
करणेक रता करणेत आलेले 
चर बुज वणे 

४८१ २५ भु.ग.यो.िन
धी क 
े ीय 

कायालय 

१५००००० ० ३००००० १२००००० 

१२ पंपर िचंचवड 
महानगरपािलके या ह 
े य कायालय ह तील 

मलिन:सारण निलका 
मॅनहोलचबरची साफसफाई 
आधुिनक यां क  प दतीने 
करणे (स शन जेट ंग सह 
रसायकिलंग मिशन या 
सहा याने) 

७७२ ५ भु.ग.यो.िन
धी क 
े ीय 

कायालय 

६५००००० ६०००००० ० ६५००००० 

 एकूण    ९७५००००० ६०००००० ६०००००० ९१५००००० 

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

 
ठराव मांक- ११११४                         वषय मांक- ०८ 

दनांक- १२/०१/२०२२      वभाग-  ब े ीय थाप य ्    
सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.संतोष कांबळे 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ब े/ था/का व/१२/०१/२०२२, द.०३/०१/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या े ातील ब े ीय कायालया अंतगत जु या तालेरा 
हॉ पटलची न वन इमारत बांधणे या कामातील फिनचर व इतर अनुषंिगक काम ेकरणे आव यक 

आहे. सदर कामासाठ  अंदाजे र. .८.२९ कोट  इतका खच अपे त आहे. सदर कामाचा मनपाचे सन 

२०२१-२२ चे अंदाजप काम य ेसमावेश आहे तथा प सदर कामास अपुर  तरतुद असलेन े िन वदा 
कायवाह साठ  पुरेशी तरतुद करणे आव यक आहे. तर  खालील नमुद केलेनुसार सदर कामाचा 
अंदाजप काम य े समावेश असुन खालील नमुद केले या कामांमधून र. .२,६०,००,०००/- एवढ  

र कम वग करणा ारे उपल ध क न देणे आव यक आहे. मनपा सन २०२१–२२ चे 

अंदाजप कामधील तपिशलाम य े नमुद सदरचे कामांसाठ  र. .२,६०,००,०००/- इतक  आव यक 

तरतुद ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल सन २०२१-२२ या मुळ अथसंक पातील 

वेगवेग या कामांमधुन वग करणे आव यक आहे. तर  वषया या स व तर तपिशलाम य े नमुद 

केले या अन.ु .१ चे कामासमोर ल सन २०२१-२२ ची तरतुद रका यात नमुद केलेली र कम ब े य 
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थाप य वभागाकड ल अन.ु .२ ते ३ चे कामामधुन र. .२,६०,००,०००/- (अ र  र. .दोन कोट  साठ 

लाख फ ) इतक  तरतुद वग करणेस मा यता दे यात येत आहे. 
 

अनु. . कामाचे नाव लेखाश ष पान . अ.  अंदाजप क य 

र कम 

सन २०२१-
२२ ची मुळ 

तरतुद 

वाढ घट सन २०२१-
२२ ची 
तरतुद 

१ जु या तालेरा 
हॉ पटलची 
न वन इमारत 

बांधणे या 
कामातील फिनचर 
व इतर अनुषंिगक 

कामे करणे. 

थाप य 

वशेष 

योजना 

४८ ५० १२००००००० १००००० २६०००००० - २६१००००० 

२ सन २०२० - २१ 
क रता भाग . 

१८ मधील कुक  

नाला िलंक रोड 

पासुन पवना नद  

पयत वकिसत 

करणे. (लांबी 
२३२.०० मी.) 

भांडवली १०४ ८ २००००००० ११०००००० ० ११०००००० ० 

३ सन २०२० - २१ 
क रता भाग . 

१८ मधील टटुळ 

नाला िलंक रोड 

पासुन पवना नद  

पयत वकिसत 

करणे. (लांबी 
२९२.०० मी.) 

भांडवली १०४ ९ २५०००००० १५०००००० ० १५०००००० ० 

  एकुण   ४१५०००००० ४६१००००० २६०००००० २६०००००० २६१००००० 

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

ठराव मांक- ११११५                         वषय मांक- ०९ 
दनांक- १२/०१/२०२२      वभाग-  ब े ीय पाणीपुरवठा 
सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.संतोष कांबळे 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ब ेका/पाप/ु२/का व/०१/२०२२, द.०४/०१/२०२२. 
वषय- पाणीपुरवठा वभागातील ॅ ह ट  अंतगत येणा-या प रचालन करणे व देखभाल 

दु ती करणे या कामांना मुदतवाढ व सुधार त खचास तसेच वग करणासाठ 
मा यता िमळणेबाबत. 

वषय .०९ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक- ११११६                         वषय मांक- १० 

दनांक- १२/०१/२०२२      वभाग-  उ ान 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  .उ ान/०४/का व/६८१/२०२१, द.३१/१२/२०२१. 
मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .१२/१३-२०१९-२० अ वय ेदेखभाल व 

संर ण कामासाठ  मजुर कमचार  क टे पोस हत पुर वणेचे कामकाज २ वष कालावधीसाठ  देणेत 

आल ेहोते.सदर कामाची मुदत ३१/१२/२०२१ अखेर मुदत होती. वभागामाफत वृ तोड चे कामकाज 

माळ / मजुर कमचा-यांमाफत करणेबाबत सुचना केले या आहेत.सदरचे वृ तोड साठ  हाय ोिलक 

वाहन अ ापयत उपल ध झालेल ेनसलेमुळे वृ तोड चे/देखभाल व संर णाचे कामकाज करता येत 

नाह . यामुळे िन वदा नोट स .१२ व १३ सन २०१९-२० मधील सदर कामांना ०१  म हन े

मुदतवाढ  देण ेआव यक आहे. सोबतचे प  अ मधील १ ते २ देखभाल व संर ण कामासाठ  मजुर 

कमचार  क टे पोस हत पुर वणेचे कामकाजास ३१/१/२०२२ अखेर ०१ म हन े मुदतवाढ देण े

आव यक असून या माण े प  अ सोबत येणारे र. .४,९२,६४२/- (अ र  र. .चार लाख या णव 
हजार सहाश ेबेचाळ स फ ) खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११११७                         वषय मांक- ११ 

दनांक- १२/०१/२०२२      वभाग-  वै कय मु य 

सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /९/का व/१४/२०२२, द.०४/०१/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

शासन आदेशानुसार रा ीय प स पोिलओ लसीकरण मो हम २३ जानेवार  २०२२ रोजी 
राब व यात येणार. सदर मो हमेचा चार व िस द  करणेकामी वै कय वभागाकड ल 

‘एन.यु.एच.एम.’या लेखािशषामधुन वै कय संचालक पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचे नाव े

र. .२,७४,२००/- (अ र  र. .दोन लाख चौ-याह र हजार दोनश े फ ) अगाऊ काढणेस मा यता 
दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११११८                         वषय मांक- १२ 

दनांक- १२/०१/२०२२      वभाग-  फ े ीय जलिन:सारण 

सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ुजिन/फ /े०२/२०२२, द.०३/०१/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 
मनपाचे 'फ' भाग जलिन:सारण  वभागाअंतगत वकासकामां या सन २०२१-२२ या 

तरतुद म य ेखालील माण ेवाढ/ घट करणे आव यक आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन 
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२०२१-२२ चे अंदाजपञकातील खालील नमुद के या माण ेतरतुद वाढ/ घट करणेस अनुस न  'फ' 

भाग जलिन:सारण वभागाकड ल वग करण करणेस मा यता दे यात येत आहे. 
अंदाजप क सन २०२१-२२ वाढ घट चा त ा 

अ. . कामाचे नाव पान
. 

अ. . लेखािशष सन२०२१-
२२ ची 
तरतूद 

वाढकरावया
ची तरतूद 

घटकरावया
ची तरतूद 

एकुण 
आव यक 
सुधार त 
तरतूद 

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

७७२ ६ देखभालदु
ती महसुली 
मु यालय 

७४००००० ६४००००० ० १३८००००० 

२ च-होली 
मैलाशु द करण 
क ाअंतगत िचखली 
गावठाण 
प रसरातील संप व 
पंप हाऊस म ये 
व ुत वषयक कामे 
व सल  पाईपलाईन 
टाकणे. 

७६७ १ देखभालदु
ती 

महसुली  मु या
लय  (फ े ीय 
कायालय) 

२००००००० ० ६४००००० १३६००००० 

 एकूण    २७४००००० ६४००००० ६४००००० २७४००००० 

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

 
ठराव मांक- ११११९                         वषय मांक- १३ 

दनांक- १२/०१/२०२२      वभाग-  पाणीपुरवठा 
सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ु६/का व/४/२०२२, द.०५/०१/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .7/7-2/21-22 अ वय े मनपाचे िनयो जत 

अशु द जलउपसा क  िनघोजे-तळवडे व जलशु द करण क  िचखली येथील    क पांक रता 
उ चदाब वीजपुरवठा घेणेकर ता व ुत वषयक कामे करणे या कामांतगत तळवडे येिथल नद जल 

उपसा क ाकर ता वीजपुरवठा करणेसाठ  22KV भूिमगत वीजवा हनी टाकण ेवअनुषंिगक काम ेकरणे 
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कामी मे वैभवी इले क स ह सेस कॉप रेशन िन.र. .5,31,08,892/- (अ र  र. .पाच कोट  एकतीस 

लाख आठ हजार आठश े या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .5,31,08,892/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .5,31,08,892/- पे ा 24.93% कमी हणजेच र. .3,98,68,845/- +रॉय ट  चाजस 

र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .3,98,68,845/- 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- १११२०                         वषय मांक- १४ 

दनांक- १२/०१/२०२२      वभाग-  नगरसिचव 

सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.नगरसिचव यांचे प  .नस/०१/का व/३/२०२२, द.०७/०१/२०२२. 

मा.नगरसिचव यांनी िशफारस केल े माण.े 

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

सोबतचे प  ‘अ’ म य े दश वले माण े रजा मंजुर  कामीचे तावास महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम १९४९ मधील कलम ५७(तीन) अ वय ेरजा मंजुर स मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक- १११२१                         वषय मांक- १५ 

दनांक- १२/०१/२०२२      वभाग- सुर ा 
सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  .सु व/०२/का व/२०२/२०२१, द.२२/१२/२०२१. 

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

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सुर ा वभागाकड ल मु य सुर ा अिधकार  यांचे 

वापरात असले या मा ती इको वाहन .एम.एच.१४ सी.एल.००१८ या वाहनाची टायरची धाव 

४५८९८ ( क.मी.) झाल ेअसून ते खराब झालेन ेमा.आयु  यांचे मभा/ं१८/का व/१७/२०१२ दनांक-

०५/११/२०१२ अ वय े टायर खरेद  चे धोरण व टायर खरेद  बाबत कायशाळा वभागाचे अिभ ाया 
नुसार ०४ युबलेस टायर खरेद  करण ेकामी कोटेशन माग वणेत आल ेअसता यापैक  मे.डे कन 
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टायस (एमआरएफ़ िलिमटेड), बोपोड , पुण-े४११ ०२०. यांचे ०४ नग टायर साठ  र. .३६६२.५० माण े

अस े एकुण र. .१४,६५०/- अस े या एज सी कडुन िन वदा न माग वता करारनामा न करता थेट 

प तीन ेटायर खरेद  करणेत आलेल ेअसून यापोट  आले या खचास काया र मा यता दे यात येत 

आहे. 

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

 
ठराव मांक- १११२२                         वषय मांक- १६ 

दनांक- १२/०१/२०२२      वभाग-  ाथिमक िश ण 

सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  .िश ण/०९/का व/१४/२०२२, द.०५/०१/२०२२. 

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

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

अंदाजप काम य े “वाहन इंधन” या लेखािशषावर र. .२,२०,०००/- व “रजा वास भ ा” या 
लेखािशषावर र. .११,००,०००/- तसेच “शै णक सहल” या लेखािशषावर र. .११,०००/- इतक  तरतूद 

उपल ध क न दे यात आलेली होती. स थतीम य ेसदर या लेखािशषावर शै णक कामाक रता 
अजूनह  तरतुद ची आव यकता आहे. यामुळे िश ण वभागातील या लेखािशषावर 

तूतास  खालील माण ेघट / वाढ करण ेआव यक आहे. 

पृ  . अ. . लेखािशषाचे नाव अंदाजप क य 

तरतूद र. . 

वाढ 

र. . 

घट 

र. . 

२४६ ८ वाहन इंधन २,२०,०००/- ७५,०००/- -- 

२४४ २ इतर खच २,७५,०००/-  ७५,०००/- 

२४३ ३ रजा वास भ ा ११,००,०००/- २६,००,०००/- --- 

२४६ १६ शै णक सहल ११,०००/- ५,००,०००/- --- 

२५० ४३ ड टबीन 

(मोठ  कचरा पेट ) 

११,००,०००/-  ११,००,०००/- 

२४८ १५ व ाथ  वाहतूक खच ३३,००,०००/-  २०,००,०००/- 

   एकूण ३१,७५,०००/- ३१,७५,०००/- 

तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक िश ण वभागा या सन २०२१-
२२  अंदाजप काम य े “वाहन इंधन”, “रजा वास भ ा” व “शै णक सहल”या लेखािशषावर 
स थतीत तरतूद कमी अस यान े वर ल त याम य े नमूद केले माण े सन २०२१-२२ या 
अंदाजप काम य ेवाढ/ घट करणेकामी वभागांतगत र कम वग करणाक रता वषयप ास मा यता 
दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १११२३                         वषय मांक- १७ 

दनांक- १२/०१/२०२२      वभाग-  िश ण 

सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.उपआयु  यांचे प  .िशम/ंका व/९अ/०३/२०२२, द.०६/०१/२०२२. 

मा.उपआयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िश ण वभागातील मा. उपआयु  यांचे वापरातील 

वाहन .एमएच १४ सीएल ०३२४ या वाहनाचे टायर बदलणेकामी कायशाळेन े द.२२.१०.२०२१ रोजी 
अिभ ाय दलेला आहे. म यवत  कायशाळा वभाग यांचेकड ल प रप क .काशा/भा/ंका व/१२८/०४ 

द.३१.०३.२००४ अ वय े मे.एमआरएफ िलिमटेड, खडक  यांचेकडून सदर साईजचे 185/60R 15 

Sटायर खरेद कामी ोफोमा इन हाईस दरप क ा  क न घेणेकामी कळ वल े असता यानी 
द.१०.१२.२०२१ रोजी ईमेल ारे कोटेशन सादर केलेल ेआहे. मे.एमआरएफ िलिमटेड, खडक  यांनी 
कोटेशन ६३/२१-२२ द.१०.१२.२०२१ नुसार ४ नग टायरची र. .१६,८८४/- इतक  कळ वलेली 
आहे. पंपर  िचंचवड शहरातील अिधकृत व े ते मे.डे कन टायस, मे. ी.नारायण टायस स वसेस व 

मे.ल मी टायस यांचेकडून दरप क माग वणेत आल ेअसून यानुसार मे.एमआरएफ िलिमटेड, खडक  

यांचे लघु म दर ा  झालेल ेआहेत ित टायर दर र. .३२९७.६७ माण ेचार टायसचे र. .१३,१९०.६८ 

व जीएसट  कर २८ ट के माण ेर. .३६९३.३९ अस ेएकूण र. .१६,८८४/- इतका खच झालेला आहे. 

तर  मा. उपआयु  यांचे वापरातील वाहन .एमएच १४ सीएल ०३२४ या वाहनाचे टायर बदलणेकामी 
र. .१६,८८४/- (अ र  र. .सोळा हजार आठश ेचौ-याऐंशी फ ) झाले या य  खचास मा यता 
दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १११२४                         वषय मांक- १८ 

दनांक- १२/०१/२०२२      वभाग- थाप य ह मु य 

सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/ह-मु य/०१/२०२२, द.०६/०१/२०२२. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .60/07/2021-22 अ वय े भाग .२० संत 

तुकारामनगर  मधील यशवंतराव च हाण मृत  णालयामधील थाप य वषयक काम ेकरण.े(सन 

२०२१-२२) कामी मे.ए आर संगतानी िन.र. .67,49,963/- (अ र  र. .सदुस  लाख एकोणप नास 

हजार नऊश े ेस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .67,17,313/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .67,17,313/- 

पे ा 34.03% कमी हणजेच र. .44,31,411/- +रॉय ट  चाजस र. .15,616/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .32,650/- = एकुण र. .44,79,677/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

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

भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य े
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कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल 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- १११२५                             वषय मांक- १९ 
दनांक- १२/०१/२०२२          वभाग-नागरव ती वकास योजना 
सुचक- मा.अिभषेक बारण े      अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  .ना वयो/का व/०४अ/०३/२०२२, द.०६/०१/२०२२. 

मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केल े माण.े 
नागरव ती वकास योजना वभागामाफत पंपर  िचंचवड शहरातील म हला, बालके, 

मागासवग य य , द यांग य , अनाथ िनराधर या घटकांसाठ  व वध कार या क याणकार  
योजना/ उप म राब व यात येतात. या अंतगत असणा-या द यांग योजनांचे अथसहा य दे याचे 
काम महानगरपािलकेकडून होते. या क याणकार  योजनांची मा हती िच फती ांरे 
जनसामा यांपयत भावीपण े पोहोच वण े आव यक आहे. तसेच महापािलकेस भेट देणा-या 
मा यवरांना, अ यागतांना दाख व यास महापािलकेचा नावलौ कक वाढ यास मदत होईल.सदर 
िच फत तयार करणेसाठ  शासन िनणय .मावज-2017/ . .376/34 द.21 मे 2018 अ वय ेतयार 
कर यात आले या जा हरात सं थां या िनवडसूचीतून पुण े वभागासाठ  िनयु  झाले या पुण े
ज हयातील ०७ सं थाना दर सादर करण े कामी द.१५/११/२०२१ रोजी प  देणेत आलेल े होते. 
यानुसार सवाना दर सादर केलेल ेहोते. सदर दरप काम य ेएस.बी. ोड शन ा.िल, पुण ेयांचे दर 

लघु म ा  झालेन े यांना कामाचे आदेश देणेत आलेले होते.एस.बी. ोड शन ा.िल, पुण ेयांनी 
केले या कामाचे बल नागरव ती योजना वकास वभाग २०२१-२०२२ या अंदाजप कात 
म हलांसाठ  योजना या लेखािशषातगत असणा-या व वध योजनांची मा हती, चार व सार या 
उपलेखािशषा या तरतुद  मधून अदा करणेस मा. अित.आयु  (२) यांनी द.२६/११/२०२१ चे 

तावा वय ेमा यता दलेली आहे. यानुसार एस.बी. ोड शन ा.िल, पुण ेयांनी जागतीक द यांग 
दना या काय माम य े( द.०३/१२/२०२१) द यांग क याणकार  योजनावर आधार त केलेली फ म 
िनिमती क न सव मा यवरासमोर व द यांगाना दाख व यात आलेली आहे. संचालक, एस.बी. 
ोड शन ा.िल, पुण े यांनी सदरचे काम पुण क न र. .७,९६,५००/- पयाचे देयके सादर केलेल े

आहे.तर  नेमणूक केले या एस.बी. ोड शन ा.िल, पुण ेयांना र. .७,९६,५००/- (अ र  र. .सात 
लाख शहा णव हजार पाचश ेफ )  देय असणा-या खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १११२६                         वषय मांक- २० 
दनांक- १२/०१/२०२२      वभाग- ब े ीय जलिन:सारण 
सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ब े/जिन/६/२०२२, द.०१/०१/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमधील महसुली मु यालयमधील सन २०२१-२२ या 

अंदाजप कातील  'ब' े ीय कायालय, जलिन:सारण  वभागाअंतगत  खालील नमूद केले या अ. .१ 
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या  कामाला तरतुद अपुर  पडत आहे. सदरचे काम हे मलिन:सारण निलकाचे चोकअप काढण,े 
मलिनःसारण  निलका व  मँनहोल चबसची साफसफाई आधुिनक यां क  प तीन े करणेबाबतचे 
आहे. सदर काम अ यंत आव यकतेचे आहे. अंदाजप क बनवताना सदर या कामा या तरतुद को वड 
१९ साठ  िनधी आव यक अस यामुळे कमी कर यात आली होती. यामुळे सदर कामास तरतुद अपुर  
पडत आहे. तसेच, अ. .२ ते ९ या कामांची तरतुद िश लक अस यामुळे स थतीत सदर कामास 
तरतुद ची आव यकता नाह .अ. .१  या कामासाठ  सन २०२१-२२ चे अंदाजप कातील तरतूद वग 
करण ेआव यक आहे. यानुसार खालील माण ेतरतुद वग करण करणेस  मा यता दे यात येत आहे.  

अ. . कामाचे नाव पान 

. 

अ. . लेखािशष सन २०२१-
२२ ची 
तरतूद 

वाढ 

करावयाची 
तरतूद 

घट 

करावयाची 
तरतूद 

एकुण 

आव यक 

सुधार त 

तरतूद 

१ पंपर  िचंचवड म.न.पा.ह तील 

ब  भागातील मलिन:सारण 

निलका व मॅन होल चबसची 
सफाई आधुिनक यं ा या 
सहा याने करण.े 

७७२ २ देखभाल 

दु ती 
महसुली 
मु यालय 

७३००००० ६०००००० ० १३३००००० 

२ ब े य कायालयाअंतगत .  

१६ मधील  कवळे, मामुड  व 

लगत या प रसराम ये  जु या 
जलिन:सारण निलका बदलणे 
व   े नेज लाईन व चबसची 
देखभाल दु ती करणे. 

७७६ १ देखभाल 

दु ती 
महसुली ब 

े ीय 

कायालय 

१२५०००० ० ७००००० ५५०००० 

३ ब े य कायालयाअंतगत .  

१६ मधील  रावेत व गु ारा 
प रसराम ये  जु या 
जलिन:सारण निलका बदलणे 
व   े नेज लाईन व चबसची 
देखभाल दु ती करणे. 

७७६ २ देखभाल 

दु ती 
महसुली ब 

े ीय 

कायालय 

१२५०००० ० ७००००० ५५०००० 

४ ब े य कायालयाअंतगत .  

१७ मधील  वा हेकरवाड   व 

लगत या प रसराम ये  जु या 
जलिन:सारण निलका बदलणे 
व   े नेज लाईन व चबसची 
देखभाल दु ती करणे. 

७७६ ३ देखभाल 

दु ती 
महसुली ब 

े ीय 

कायालय 

१२५०००० ० ७००००० ५५०००० 

५ ब े य कायालयाअंतगत .  

१७ मधील  प रसराम ये  जु या 
जलिन:सारण निलका बदलणे 
व   े नेज लाईन व चबसची 
देखभाल दु ती करणे. 

७७६ ४ देखभाल 

दु ती 
महसुली ब 

े ीय 

कायालय 

१२५०००० ० ७००००० ५५०००० 

६ ब े य कायालयाअंतगत .  ७७६ ५ देखभाल १२५०००० ० ९००००० ३५०००० 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक- १११२७                         वषय मांक- २१ 

दनांक- १२/०१/२०२२      वभाग- अ े ीय जलिन:सारण 

सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई      अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .अ /ेजिन/१२१/२०२२, द.०१/०१/२०२२. 

वषय-  सन २०२१-२२ चे अंदाजप कातील तरतुद म ये फेरबदल क न तरतुद वग 
करणेकामी व तरतुद म ये वाढ/ घट करणेबाबत. 

वषय .२१ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा . 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 

१८ मधील िचंचवडगाव 

प रसराम ये  जु या 
जलिन:सारण निलका बदलणे 
व   े नेज लाईन व चबसची 
देखभाल दु ती करणे. 

दु ती 
महसुली ब 

े ीय 

कायालय 

७ ब े य कायालयाअंतगत .  

१८ मधील केशवनगर, 

तानाजीनगर 

प रसराम ये  जु या 
जलिन:सारण निलका बदलणे 
व   े नेज लाईन व चबसची 
देखभाल दु ती करणे. 

७७६ ६ देखभाल 

दु ती 
महसुली ब 

े ीय 

कायालय 

१२५०००० ० ९००००० ३५०००० 

८ ब े य कायालयाअंतगत .  

२२ मधीलनढेनगर, 

कोकणेनगर, ांतीवीरनगर 

प रसराम ये  जु या 
जलिन:सारण निलका बदलणे 
व   े नेज लाईन व चबसची 
देखभाल दु ती करणे. 

७७६ ७ देखभाल 

दु ती 
महसुली ब 

े ीय 

कायालय 

१२५०००० ० ७००००० ५५०००० 

९ ब े य कायालयाअंतगत .  

२२ मधील पवनानगर, 

वजयनगर, शांतीनगर 

आदशनगर प रसराम ये  जु या 
जलिन:सारण निलका बदलणे 
व   े नेज लाईन व चबसची 
देखभाल दु ती करणे. 

७७६ ८ देखभाल 

दु ती 
महसुली ब 

े ीय 

कायालय 

१२५०००० ० ७००००० ५५०००० 

 एकूण    १७३००००० ६०००००० ६०००००० १७३००००० 
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ठराव मांक- १११२८                         वषय मांक- २२ 

दनांक- १२/०१/२०२२      वभाग-  व ुत मु य 

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

संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  . वमुका/०४/का व/२२/२०२२, द.०५/०१/२०२२. 

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

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .21-01/2021-2022 अ वय ेमनपा 
अिधकार  पदािधकार  यांचेसाठ  से युलर दुर वनी सु वधा पुर वण े या कामाकर ता  मे.भारती 
एअरटेल िल. िन वदा र. .71,78,400/- (अ र  र. .ए काह र लाख अ याह र चारश ेफ ) पे ा -
18.59% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दरान ेर. .58,43,935/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस या अट स 

अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १११२९                         वषय मांक- २३ 

दनांक- १२/०१/२०२२      वभाग-  नगररचना व वकास 

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

संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  .नर व/का व/३६/०९/२०२२, द.०६/०१/२०२२. 

मा.अित.आयु (२) याचंी िशफारस वचारात घेवून. 
मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं.४१ मधील आ. .३४७ खेळाचे मैदान यासाठ  आर त आहे. 

सदर या आ. .३४७ खेळा या मैदानाचे े  मंजुर वकास आराख यानुसार १.० हे. (१०००० चौ.मी.) 
इतके आहे. या आर णातील ट .ड .आर. ने ४९०० चौ.मी. े  ता यात आलेल े आहे तर उवर त 

५१००.०० चौ.मी. े  महानगरपािलके या ता यात आलेले नाह . सदर े  ट .ड .आर. या बद यात 

मनपा या ता यात देणेबाबत िमळकत धारकाना वारंवार वनंती केलेली आहे. परंतु िमळकत धारक 

ितसाद देत नाह त. तसेच द.१६/०९/२०१९ रोजी या प ान ेसहमु य कायकार  अिधकार , पंपर  

िचंचवड माट िसट .िल. यांनी सदर े  भूसंपादनान ेमनपा या ता यात घेणेबाबतची मागणी केलेली 
आहे. या माण ेवर ल सदर मौजे पंपळे गुरवयेथील मंजूर वकास योजनेतील आ. .३४७ खेळाचे 

मैदानभुसंपादनान े मनपा या ता यात घेणेकामी मा.महापािलका सभा. ठराव .४८९ 

द.१०/०१/२०२०अ वय े ठरावास मा यता िमळालेली आहे.उपरो  ठरावांचे अवलोकन केल े असता 
मौजे पंपळे गुरव येथील मंजूर वकास योजनेतील आ. .३४७ खेळाचे मैदान वकिसत करण ेहे सदर 

गावांचा सवागीण वकास हो या या ीन ेआव यक असुन यासाठ  भूसंपादन कराव ेलागणार आहे. 

तसेच सदर आर ण मनपा या ता यात भुसंपादनान ेघेणेकामी येणा-या य  खचास मा. थायी 
सिमतीची मा यता आव यक असुन ( याम य े भूसंपादन वशेष अिधकार  कळवतील ती 
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नुकसानभरपाई र कम) तसेच यासाठ  आव यक ते सव ण, मोजणी करण ेइ. अनुषंिगक मंजूर सह 

येणा-या सव खचास मा यता दे याची मा.अित.आयु (२) यांची मागणी असली तर  सदर या 
भूसंपादनासाठ  फ  स ह ण व मोजणी करणे या खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १११३०                         वषय मांक- २४ 

दनांक- १२/०१/२०२२      वभाग-  थाप य ड मु य 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/ड-मु य/०१/२०२२, द.०६/०१/२०२२. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/58/05/2021-22 अ वय े . .२६ 

वशालनगर ड .पी. रोड लगत या अंतगत र यांचे व भागातील इतर प रसरातील र यांचे 

हॉटिम स प दतीन े डांबर करण करण े कामी राहुल क शन िन.र. .92,80,000/- (अ र  

र. . या णव लाख ऐंशी हजार फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .92,05,650/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .92,05,650/- पे ा 40% कमी हणजेच र. .55,23,390/- +रॉय ट  चाजस र. .11,533/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,350/- = एकुण र. .56,09,273/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

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

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

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

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

मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
 
ठराव मांक- १११३१                         वषय मांक- २५ 

दनांक- १२/०१/२०२२      वभाग-  थाप य ड मु य 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/ड-मु य/०२/२०२२, द.०६/०१/२०२२. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/58/06/2021-22 अ वय े भाग 

.२६ क पटेव ती, शेखव ती व भागातील इतर प रसरातील र ते हॉटिम स प दतीन ेडांबर करण 

करण ेकामी राहुल क शन िन.र. .93,00,000/- (अ र  र. . या णव लाख फ ) मधुन रॉय ट  

व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .92,25,650/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. 
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यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .92,25,650/- पे ा 40% कमी हणजेच 

र. .55,35,390/- +रॉय ट  चाजस र. .14,416/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,350/- = एकुण 

र. .56,24,156/- 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- १११३२                         वषय मांक- २६ 

दनांक- १२/०१/२०२२      वभाग-  थाप य ड मु य 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/ड-मु य/०३/२०२२, द.०६/०१/२०२२. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/58/07/2021-22 अ वय े भाग 

.२८ रहाटणी प रसरातील अंतगत र यांचे हॉटिम स प दतीन े डांबर करण करण े कामी राहुल 

क शन िन.र. .83,05,034/- (अ र  र. . याऐंशी लाख पाच हजार चौतीस फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .82,30,684/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .82,30,684/- पे ा 40.4% कमी हणजेच र. .49,05,488 /- 

+रॉय ट  चाजस र. .2,827/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,350/- = एकुण र. .49,82,665 /- 

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- १११३३                         वषय मांक- २७ 

दनांक- १२/०१/२०२२      वभाग-  थाप य ब मु य 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/२-ब/३/२०२२, द.०६/०१/२०२२. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/50/2021-22 अ वय ेसन २०२१-२२ क रता 
भाग .१८ मधील अंतगत र यांची दु ती हॉटिम स प दतीन ेकरण.े कामी M/s.BAHIRAT 

BROTHERS िन.र. .62,10,948/- (अ र  र. .बास  लाख दहा हजार नऊश ेअ ठेचाळ स फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .60,62,248/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. 
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यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .60,62,248/- पे ा 30.31% कमी हणजेच 

र. .42,24,781/- +रॉय ट  चाजस र. .23,511/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,48,700/- = एकुण 

र. .43,96,992/- 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- १११३४                         वषय मांक- २८ 

दनांक- १२/०१/२०२२      वभाग-  थाप य फ मु य 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/फ-मु य/०५/२०२२, द.०६/०१/२०२२. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .56/21/2021-2022 अ वय े भाग .12 मधील 

मु य र यांचे डांबर करण करणे  कामी मे.देवकर अथमु हस िन.र. .74,98,271/- (अ र  र. .चौ-
याह र लाख अ ठया नव हजार दोनश ेए काह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .74,29,921/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .74,29,921/- पे ा 38.00% कमी हणजेच र. .46,06,551/- +रॉय ट  चाजस 

र. .30,850/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,350/- = एकुण र. .47,05,751/- 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- १११३५                       वषय मांक- २९ 

दनांक- १२/०१/२०२२      वभाग-  थाप य फ मु य 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/फ-मु य/०६/२०२२, द.०६/०१/२०२२. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .67/15/2021-2022 अ वय े भाग .१२ मधील 

सोनीगरा मैदान प रसरातील र ते डांबर करण करणे  कामी मे.िस द क  लंबींग अँड ेनेज िस ह ल 

कॉ ॅ टर िन.र. .59,98,966/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख अ ठया नव हजार नऊश े सहास  
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फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,30,616/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,30,616/- पे ा 38.70% कमी 
हणजेच र. .36,35,468/- +रॉय ट  चाजस र. .1,52,810/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,350/- 

= एकुण र. .38,56,628/- 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- १११३६                         वषय मांक- ३० 

दनांक- १२/०१/२०२२      वभाग-  थाप य फ मु य 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/फ-मु य/०७/२०२२, द.०६/०१/२०२२. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .56/17/2021-2022 अ वय े भाग .१२ तळवडे 

येथील बाठेव ती प रसरातील अंतगत र ते डांबर करण करणे  कामी मे.देवकर अथमु हस 

िन.र. .59,97,534/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख स या नव हजार पाचश े चौतीस फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,29,184/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,29,184/- पे ा 36.60% कमी हणजेच 

र. .37,59,103/- +रॉय ट  चाजस र. .1,45,313/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,350/- = एकुण 

र. .39,72,766/- 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- १११३७                         वषय मांक- ३१ 

दनांक- १२/०१/२०२२      वभाग-  थाप य फ मु य 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/फ-मु य/०८/२०२२, द.०६/०१/२०२२. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .47/04/2021-2022 अ वय े भाग .१२ 

सहयोगनगर येथील र यांची देखभाल दु ती करणे  कामी मे.साई भा क शन 
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िन.र. .59,99,406/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या नव हजार चारश ेसहा फ ) मधुन रॉय ट  

व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,31,056/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,31,056/- पे ा 37.04% कमी हणजेच 

र. .37,34,193/- +रॉय ट  चाजस र. .55,790/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,350/- = एकुण 

र. .38,58,333/- 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 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- १११३८                         वषय मांक- ३२ 

दनांक- १२/०१/२०२२      वभाग-  थाप य फ मु य 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/फ-मु य/०९/२०२२, द.०६/०१/२०२२. 
मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .56/19/2021-2022 अ वय े भाग .१ 
मोरेव ती िचखली अंतगत भागातील र यांचे डांबर करण करणे  कामी मे.देवकर अथमु हस 

िन.र. .74,59,497/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख एकोणसाठ हजार चारश ेस या नव फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .73,85,397/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .73,85,397/- पे ा 38.00% कमी हणजेच 

र. .45,78,946/- +रॉय ट  चाजस र. .43,262/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,100/- = एकुण 

र. .46,96,308/- 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- १११३९                         वषय मांक- ३३ 

दनांक- १२/०१/२०२२      वभाग-  थाप य उ ान 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/उ ान/०२/२०२२, द.०५/०१/२०२२. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .51/03/2021-22 अ वय े थेरगाव बोट लब चे 

नुतनीकरण करणेकामी मे. देव कं शन िन.र. .1,09,14,822/- (अ र  र. .एक कोट  नऊ लाख 
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चौदा हजार आठश े बावीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .1,08,98,272/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .1,08,98,272/- पे ा 31.26% कमी हणजेच र. .74,91,472/- +रॉय ट  चाजस 

र. .65,387/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .16,550/- = एकुण र. .75,73,409/- 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- १११४०                         वषय मांक- ३४ 

दनांक- १२/०१/२०२२      वभाग-  थाप य उ ान 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/उ ान/०४/२०२२, द.०६/०१/२०२२. 
मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .50/01/2021-22 अ वय े बोपखेल येथील 

मनपा या आर ीत जागेत उ ान वकिसत करण.े कामी मे.देव कं शन िन.र. .1,94,99,427/- 

(अ र  र. .एक कोट  चौ-या नव लाख न या नव हजार चारश े स ावीस फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,94,64,927/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,94,64,927/- पे ा 22.26% कमी हणजेच 

र. .1,51,32,034/- +रॉय ट  चाजस र. .2,68,330/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .34,500/- = एकुण 

र. .1,54,34,864/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

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

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

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

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

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

 
ठराव मांक- १११४१                         वषय मांक- ३५ 

दनांक- १२/०१/२०२२      वभाग-  ब े ीय 

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

संदभ- मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  .ब े/लेखा/५/का व/१५/२०२२, द.०६/०१/२०२२. 
मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वदयुत ब  े य कायालयाकड ल सोबत जोडले या 
प  अ (१ ते ३) मधील वकास कामांचे ा  अिधकारात िन वदा या पुण क न, कामाचे आदेश 
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िनगत केल े आहेत. महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार तुत वषयाचे 

अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १११४२                         वषय मांक- ३६ 

दनांक- १२/०१/२०२२      वभाग-  BRTS 

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

संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  ./BRTS वभाग/२२/२०२२, द.०७/०१/२०२२. 

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

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य BRTS वभागामाफत सांगवी ते कवळे हा BRTS 

र ता वकिसत केला असून सदर र यास लागून बला हॉ पटल ते डांगे चौक थेरगाव या MDR - 31 

र याचे फुटपाथअबन ट डझाईननुसार वकिसत करणेचे िनयो जत आहे. सदर भाग हा 
यावसाियक व िनवासी असून सदर र यावरती शाळा, कॉलेज, व हॉ पटल इ. अस यामुळे नेहमीच 

वाहतुक ची व पादचा यांची घनता जा त असते हणुन सवा या सोयीसाठ  व सुर ेसाठ  सदर 

कामाम य े ामु यान े पदपथ वकिसत करण े व इतर अनुषंिगक काम े करावी लागणार आहेत 

यासाठ  अबन ट डझाईननुसार आव यक बाबींचा अंतभाव ल यात घेऊन या ीन े िनयोजन 

करणेकामी तां क या आव यकतेनुसार सव बाबींचा एक त वचार क न िनधार त मानांकना 
माण े िनयोजन करण ेव थाप य वषयक कामां या बाबींचे पुवगणप क तयार करण ेव िन वदा 

बन वणेसह कामाची देखरेख करण ेइ. िन वदापुव (Pre tender activity) व िन वदा प चात (post 

tender activity) काम े करावी लागणार आहेत.  याक रता  बी.आर.ट .एस. वभागामाफत मनपा 
संकेत थळावर जा हर कोटेशन िस द क न सदर कामाक रता क प यव थापन स लागार 

नेमणूक बाबत दरप क माग व यात आल े होते. यानुसार अनुभवी स लागार यांचे दर 

द.०२/१२/२०२१ ते  द.०८/१२/२०२१ या कालावधीम य े माग व यात आल े होते, यानुसार ा  

दरप कामधील नमूद दर तुलना मक त याचे अनुषंगान ेमे.अॅ युअड इं जिनअर ंग स हसेस यांचा 
१.५०% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे.  

अ. . स लागारांचे नाव एकूण ा  दर शेरा 
१. मे. अॅ युअड इं जिनअ रंग स हसेस १.५०%  

२. मे.पे हटेक क स टंट १.५३%  

३. मे.ए सलटेक क स टं सी अँ ड ोजे ट ा.िल. २.००%  

यानुषंगान े सदर कामासाठ  मे.अॅ युअड इं जिनअर ंग स हसेस यांची नेमणूक क न 

याकामी लागणार  फ  ह  कमी दरान े(१.५०%) ा  झालेली आहे. तर  ा  झाले या दरानुसार सदर 

कामाक रता एकूण १.५०% (०.५०% िन वदापूव  +१.००% िन वदाप ात) यादरान े मे.अॅ युअड 
इं जिनअर ंग स हसेस यास फ  अदा करण ेमा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १११४३                         वषय मांक- ३७ 

दनांक- १२/०१/२०२२      वभाग-  मा यिमक िश ण 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  .मा य/िश/०४/का व/०९/२०२२, द.०६/०१/२०२२. 

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

मनपाचे मा यिमक िश ण वभागातील इ.८ वी ते इ.१०वी या व ा याचे 

मु यमापनाकर ता प र ा घेण ेआव यक आहे. सन २०२१-२२ या शै णक वषाकर ता व ा याचे 

मु यमापनाकर ता प र ा तातड न ेघेण ेआव यक अस यान ेसदर प र ेचे वेळाप क मा.उपआयु , 

मा यिमक िश ण वभाग यांनी िनगत केल े असून थम स  प र ा द.१०/०१/२०२२ ते 

द.२०/०१/२०२२ या कालावधीत होणार आहेत. पंरतू मा.आयु  यांनी आदेश मांक 

वैदय/०९/का व/२६/२०२२ दनांक ०४/०१/२०२२ अ वय ेइय ा १ ली ते ८ वी चे िनयिमत वग दनांक 

३०/०१/२०२२ पयत बंद कर याचे आदेश िनगत केल ेअसून यानूसार इय ा ८ वी ची थम स  पर ा 
व  प का छपाई कामकाज तुतास थिगत क न इय ा ९ वी व १० वी प का छपाईकामी येणा-
या अपे त खच र. .३,४२,१५३/- कंवा य  होणारा खचास व सदरचा खच “पर ा” या 
लेखािशषाव न करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १११४४                         वषय मांक- ३८ 
दनांक- १२/०१/२०२२      वभाग- थाप य अ मु य 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/अ-मु य/०३/२०२२, द.०५/०१/२०२२. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .57/4/2021-22 अ वय े भाग .१० म य े

थाप य वषयक काम े करण.े(सन २०२१-२२ साठ ) कामी M/s.KALASAD FAZAL HAFIZ 

िन.र. .64,88,491/- (अ र  र. .चौस  लाख अ ठयाऐंशी हजार चारश े ऐ या णव फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .64,68,885/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .64,68,885/- पे ा 37.08% कमी हणजेच 

र. .40,70,222/- +रॉय ट  चाजस र. .45,212/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .19,606/- = एकुण 

र. .41,35,040/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

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

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

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

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १११४५                         वषय मांक- ३९ 

दनांक- १२/०१/२०२२      वभाग- ह े ीय थाप य 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ह ेका/ था/८२७/२०२२, द.०५/०१/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महापािलकेतील कासारवाड  येथील मु लम दफनभुमी म य े

सुधारणा वषयक काम ेकरण.े साठ  मा. नगरसद य यांची मागणी आहे. सबब, सदर कामास क प 

स लागार हणूनयांची िनयु  करण े आव यक आहे. सदर कामांसाठ  क प स लागार हणून 

करावया या कामा या या ीम ये तुत कामांचे पुवगणक प  तयार करणे व िन वदा बन वण े

तसेच कामांवर देखरेख करण ेइ. िन वदापुव (Pretender activity) व िन वदा प चात (post tender 

activity) काम ेकरावी लागणार आहेत.  याक रता थाप य वभागामाफत क प स लागार यांची 
दरसूची द.२३/०८/२०२१ ते द.३०/०८/२०२१ रोजी माग व यात आ या आहेत. यानुसार तावात 

नमुद माण ेमे.िश पी आ कटे ट अँ ड लॅनसयांनी १.९१% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम य े व वध क पासाठ  क प स लागार हणुन मे.िश पी 
आ कटे ट अँ ड लॅनस यांची िनयु  केलेली आहे. तसेच मा.सह शहर अिभयंता यांनी सदर 

नेमणूक बाबत द.२३/०८/२०२१ या तावा ारे  मंजूर  दे यात आलेली आहे. उपरो  बाबींचा वचार 

करता सदर नमुद कामांसाठ  मे. िश पी आ कटे ट अँ ड लॅनस यांची क प स लागार हणून 

नेमणूक करणेचा ताव िन वदापुव ०.५०% (Pre tender activity) व िन वदा प चात १.४१% (post 

tender activity) कामांसाठ  क प स लागार हणून नेमणूक करणेस व क प खचा या १.९१% फ  

अदा करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घे यात आले. 
 
ठराव मांक- १११४६                         वषय मांक- ४० 

दनांक- १२/०१/२०२२      वभाग-  ह े ीय  

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ह ेका/आ/का व/५/४०१/२०२१, द.२८/१२/२०२१. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, ह ेिञय कायालयाकड ल आरो य वभागा क रता सन 

2021-22 या अिथक वषाक रता आरो य वभागाकड ल हॉक  टेड यम  बॅडिमं टन हॉल साफसफाई 

या लेखािशषावर र. .५५,००,०००/- तरतुद करणेत आलेली आहे. माहे माच 2022 अखेरचा खच 

करणेकामी तरतुद अपुर  पडत असुन, या लेखािशषावर तरतुद वग करणे आव यक आहे.  ह ेिञय 

कायालय, आरो य वभागाक रता हॉक  टेड यम  बॅडिमं टन हॉल साफसफाई या लेखािशषावर 

र. .५५,००,०००/- तरतुद करणेत आलेली आहे, यामधुन मािसक कामांची बले अदा करणेत येत 
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असुन, आचाय अञे नाटयगृह व  नटस ाट िनळु फुल े नाटयगृह चे ठेकेदार  प दतीन े

साफसफाईची  मािसक कामांची बले अदा करणेत येत अस यान ेसदर ल लेखािशषावर तरतुद कमी 
पडत आहे. यामुळे संबंधीत ठेकेदारांची बल ेअदायगी होण ेअश य होत आहे.  माहे  डसबर अखेर 

र. .२,७१,३९५/- पये  िश लक असलेन पुढ ल बले माच-2022 अखेर र. .५०,००,०००/- 

तरतुद  आव यक आहे.  तर   खाजगीकरणा ारे साफसफाई या लेखािशषावर सन २०२१-२२ साठ  

र. .९,००,००,०००/-  तरतुद करणेत आलेली असुन या पैक  आज अखेरपयत  र. .-४,८१,५८,६११/- 

पये   िश लक आहे. सदर ल  लेखा  िशषावर ल  खालील माण ेवग करणेस मा यता दे यात येत 
आहे.  
अ  

 
लेखािशष सन 2021-22 

ची तरतूद 

आज 

अखेरचा 
खच 

िश लक 

तरतुद 

वाढ घट वग करणानंतर 

िश लक 

तरतूद 

1 खाजगीकरणा ारे 

साफसफाई 

9,00,00,000 4,18,41,389 4,81,58,611 0 50,00,000 4,31,58,611 

2 
 

हॉक  

टेड यम  बॅडिमं टन 

हॉल साफसफाई 

55,00,000 52,28,605 2,71,395 50,00,000 0 52,71,395 

एकुण 9,55,00,000 4,70,69,994 4,84,30,006 50,00,000 50,00,000 4,84,30,006 

सबब नमुद के या माण े खाजगीकरणा ारे साफसफाई लेखािशषामधुन एकुण र. .50,00,000/-  वग 

क न  हॉक  टेड यम  बॅडिमं टन हॉल साफसफाई या लेखािशषावर  र. .50,00,000/- वग करणेस, 

मा यता असुन, तरतुद वग करण कामांचे वाढ/ घट संदभात महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 

कलम 103 अनुसुची ड मिधल करण 7 तरतुद 2(1)  नुसार मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १११४७                         वषय मांक- ४१ 

दनांक- १२/०१/२०२२      वभाग-  थाप य BRTS 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/BRTS/१९/२०२२, द.१२/०१/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/05/2021-2022 अ वय े सांगवी कवळे 

र याचे डांबर करण करण े चबर समपातळ स करण े व अनुषंिगक काम े करण े कामी 
मे.आर.एम.के.इ ा चर ा.िल. िन.र. .30,96,46,112/- (अ र  र. .तीस कोट  शहा णव लाख 

सेहचाळ स हजार एकश े बारा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .30,94,95,412/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .30,94,95,412/- पे ा 31.76% कमी हणजेच र. .21,11,99,669/- + रॉय ट  

चाजस र. .26,61,649/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,50,700/- = एकुण र. .21,40,12,018/- पयत 

काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर 
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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- १११४८                         वषय मांक- ४२ 
दनांक- १२/०१/२०२२      वभाग-  पाणीपुरवठा 
सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.संतोष कांबळे 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ु६/का व/१०/२०२२, द.१०/०१/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 
 
मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .5/5-1/21-22 अ वय े (पॅकेज-३)– वाकड, 

थेरगाव, से टर ७/१०, भोसर  या ठकाणी पा याची मु य निलका टाकण,े ९ उंच पा या या टा या 
उभारण,े १ पंप हाऊस उभारण ेव काया वत करण.े" या लेखाशीषकांतगत पा याची मु य निलका 
टाकण,े काया वत करणे, ९ पा या या उंच टा या बांधण,े १ पंप हाऊस उभारण ेव काया वत करणे 
कामी मे ाणी इ ा चर िल िन.र. .64,65,82,026/- (अ र  र. .चौस  कोट  पास  लाख 
याऐशंी हजार स वीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .64,55,26,392/- 
वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .64,55,26,392/- पे ा 0.99% कमी हणजेच र. .63,91,35,681/- +रॉय ट  चाजस 
र. .2,32,134/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .8,23,500/- = एकुण र. .64,01,91,315/- 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- १११४९                         वषय मांक- ४३ 
दनांक- १२/०१/२०२२      वभाग-  अ े ीय थाप य 
सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.संतोष कांबळे 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .अ े/ था/का व/०९/२०२२, द.११/०१/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 
थाप य अ मु यालय या वभागातील सन २०२१-२२  या अथसंक पातील  थाप य 

वषयक कामांसाठ  अपुर  तरतूद आहे.तथा प वशेष योजना व भांडवली  लेखािशषातगत 
तरतुद त  आव यकतेनुसार वाढ-घट करणेकामी  खालील माण ेत ा तयार केलेला आहे. 
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अ.
. 

कामाचे नाव पान 
. 

अ.  लेखािश
ष 

सन २०२०-२१ 
अंदाजप कात 
असणार  
र कम 

अंदालप काती
ल र कम 

आव यक 
असणार  

अंदाजप क य 
र कम 

सन २०२०-
२१ मधील 
तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

य  
आव यक 
तरतुद 

 वशेष योजना          

१ भाग . १४ आकुड  व 
इतर प रसरात फुटपाथ 
वषयक कामे करणे. 

(सन २०२१-२२ साठ ) 

८४ ४५ भांडवली ६०००००० ६०००००० १००० ५०००००० ० ५००१००० 

२ भाग .१४ मधील 
आकुड , लाल बहादूर 
शा ी नगर व इतर 
प रसरातील पे ह ंग 
लॉक, ॉम वॉटर 

लाईनची दु तीची 
कामे करणे. (सन २०२१-

२२ साठ ) 

९३ ८२ भांडवली ८०००००० ८०००००० १००० ५०००००० ० ५००१००० 

३ भाग . १४ मधील 
छ पती िशवाजी 
महाराज पुत याचे 
सुशोिभकरण व 

नुतनीकरण करणे. 

४३ ९१ वशेष 
योजना 

५००००००० ५००००००० १००० २०००००० ० २००१००० 

४ मनपा मे ो क प ५५३ २ वशेष 
योजना 

५००००००००० ५००००००००० ५०००००००० ० १२०००००० ० 

एकूण ५०६४०००००० ५०६४०००००० ५००००३००० १२०००००० १२०००००० १२००३००० 

सदरचे वग करण वशेष योजना या लेखािशषातून कर यास मा यता दे यात येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

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

ठराव मांक- १११५०                         वषय मांक- ४४ 
दनांक- १२/०१/२०२२      वभाग-  अ े ीय थाप य 
सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.संतोष कांबळे 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .अ े/ था/का व/०८/२०२२, द.११/०१/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

थाप य अ मु यालय या वभागातील सन २०२१-२२  या अथसंक पातील  थाप य 

वषयक न वन वकास कामांसाठ  अपुर  तरतूद आहे. या अनुषंगान े भाग . १४ म य े

आव यकतेनुसार वाढ-घट करणेकामी  खालील माण ेत ा तयार केलेला आहे. 
अ.

. 
कामाचे नाव पान 

. 
अ. 

. 
लेखािशष सन २०२०-२१ 

अंदाजप कात 
असणार  र कम 
अंदालप कातील

र कम 

आव यक 
असणार  

अंदाजप क य 
र कम 

सन २०२०-
२१ मधील 
तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

य  
आव यक 
तरतुद 
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 वशेष योजना          

१ भाग . १४ 
मधील रामनगर 

व इतर 
प रसरात 
थाप य 

वषयक कामे 
करणे.(सन 
२०२१-२२) 

५४ १३४ वशेष 
योजना 

१०००००००० १०००००००० १००० ९०००००० ० ९००१००० 

२ मनपा मे ो 
क प 

५५३ २ वशेष 
योजना 

५००००००००० ५०००००००००५०००००००० ० ९०००००० ० 

एकूण ५१०००००००० ५१०००००००० ५००००१००० ९०००००० ९०००००० ९००१००० 

सदरचे वग करण वशेष योजना या लेखािशषातून कर यास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १११५१                         वषय मांक- ४५ 
दनांक- १२/०१/२०२२       
सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 
संदभ- मा.सुजाता पालांडे व मा.फुग ेिभमाबाई यांचा ताव. 

मनपा या थाप य इ े य कायालयाकड ल भाग .३ मधील सन २०२१-२२ या 
अंदाजप कातील तावात नमुद माण ेकामां या तरतुद म य ेवाढ/ घट करणेस मा यता दे यात 
येत आहे. (वाढ/ घट र. .५,००,००,०००/-) 

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

 
ठराव मांक- १११५२                         वषय मांक- ४६ 
दनांक- १२/०१/२०२२       
सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.सुजाता पालांडे व मा.फुग ेिभमाबाई यांचा ताव. 
मनपा या भाग .८ मधील सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील तावात नमुद माण े

कामां या तरतुद म य ेकोणतीह  वाढ न करता र कम वग करणेस मा यता दे यात येत आहे.  
(वाढ/ घट र. .२७,००,०००/-)  

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

 
ठराव मांक- १११५३                         वषय मांक- ४७ 
दनांक- १२/०१/२०२२       
सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 
संदभ- मा.सुजाता पालांडे व मा.फुग ेिभमाबाई यांचा ताव. 

मनपा या भाग .१० पंपर  पोलीस टेशन इमारत, येथे िसमािभंत व इतर सुधारणा 
वषयक कामे करणेची आव यकता आहे. या अनुषंगाने तावात नमुद माण ेतरतुद म य े
वाढ/ घट करणेस मा यता दे यात येत आहे. (वाढ/ घट र. .१,००,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------ 
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ठराव मांक- १११५४                         वषय मांक- ४८ 
दनांक- १२/०१/२०२२       
सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई     अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.फुग ेिभमाबाई व मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 

भाग .२६ वाकड- पंपळे िनलख येथे नागर  व तीम ये मो या माणावर वाढ होत 
आहे. यामुळे नाग रकां या सोयी या ीने खालील नमूद केलेले वकास कामे करणे गरजेचे 
आहे. यामुळे खालील नमूद केले या चालू वकास कामाला 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 अनु .०२ ते .०३ या कामां या तरतुद त घट क न सदर या अनु .१ 
या चाल ू वकास कामास आव यक तरतुद िमळणेकामी तरतुद म ये वाढ/ घट कर यास 

मा यता दे यात येत आहे. (वाढ/ घट र. .१,२४,००,०००/-)  
 

अ. 
. 

कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क सन २०२१-
२२ चा मुळ 
अंदाज 

आव यकतेनुसार होणार  सन २०२१-
२२ चा 
सुधार त 
अंदाज 

पान 
. 

अ. . वाढ घट 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

१ भाग .२६ 
वशालनगर 
वाघजाई हॉटेल 
पासून क पटेचौक 
पयत िसमट 
कॉ टचा र ता 
करणे. 

थाप य 
वशेष 

योजना 

१८ ३२ १५०००००० १२४००००० ० २७४००००० 

२ भाग .२६ 
द मंद र प रसर व 
भागातील इतर 

प रसरातील 
अंतगत र ते 
हॉटिम स 
प दतीने 
डांबर करण करणे. 

पथ-डांबर  
र ते 

१६२ ५ ६२००००० ० ६२००००० ० 

३ भाग .२६ पंपळे 
िनलख गावठाण 
प रसरातील 
र यांचे व 
भागातील इतर 

प रसरातील 
र यांचे हॉटिम स 
प दतीने 
डांबर करण करणे.  

पथ-डांबर  
र ते 

१६२ ७ ६२००००० ० ६२००००० ० 

एकूण र कम पये    २७४००००० १२४००००० १२४००००० २७४००००० 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------------ 
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ठराव मांक- १११५५                         वषय मांक- ४९ 
दनांक- १२/०१/२०२२       
सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई     अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.फुग ेिभमाबाई व मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या अंदाजप काम ये समा व  
मनपा या मह वाकां ी अ या भाग  ११ मधील से. . २० येथील कृ णानगर मु य 
र याचे कॉ ट करण करणे या  क पाचे काम गतीपथावर आहे.सन २०२१-२२ चे 
अंदाजप क तयार करतांना " कोरोना " महामार या पा भूमीवर तरतूद उपल धते या 
मयादेमुळे सदर कामाला पुरेशी तरतूद करता आली नाह .तथा प स थतीत कॉ ट र ता 
वकिसत करणे या कामास तरतूद अपुर  पडत असून यामुळे भ व यात ठेकेदारास देयकांची 
अदायगी करणे श य होणार नाह  व यामुळे कामाचे एकूणच गतीवर प रणाम होणार 
आहे.तर  खालील माणे सदर कामाचे तरतुद म य ेवाढ/ घट कर यास मा यता दे यात येत 
आहे. (वाढ/ घट र. .७५,००,०००/-) 

 
अ. . कामाचे नाव पा

न 
 

अ 
 

लेखािशष सन २०२१-२२ 
मधील तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

एकूण 
आव यक 
र कम 

१ भाग  ११ मधील 
से. . २० येथील 
कृ णानगर मु य 
र याचे कॉ ट करण 
करणे 

29 175 वशेष 
योजना  

(रोड 
पे हमट 
मॅनेजमट 
िस ट म) 

२५००००००/- 
( थायी सिमती 
सभा ठराव 

.९४५२ अ वये 
मूळ तरतुद तून 

र. .१,००,००,०००/- 
घट) 

७५००००० ० ३२५००००
० 

२ भाग  ११ मधील 
साने चौक ते 
केशवनगर पयत 
र याचे हाँटिम स 
प तीने डांबर करण 
करणे 

36 410 वशेष 
योजना 

(रोड 
पे हमट 
मॅनेजमट 
िस ट म) 

५००१०००/- 
( थायी सिमती 
सभा ठराव 

.९४५२ अ वये 
वग करना ारे 

उपल ध तरतुद तून  
र. .१,००,००,०००/- 

घट) 

० २५००००० २५०१००० 

३ भाग  ११ मधील 
व वध र यांचे कडेने 
नवीन रंगीत पे ह ंग 
लाँक बस वणे व इतर 
अनुषंगीक कामे करणे 

21
1 

71 भांडवली 
(दगड  
फरशी 
फुटपाथ) 

१०००१०००/- 
( थायी सिमती 
सभा ठराव 

.९४५२ अ वये 
र. .१,००,००,०००/- 

वाढ) 

० ५०००००० ५००१००० 

  एकूण        ४०००२००० ७५००००० ७५००००० ४०००२००
० 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------------ 
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ठराव मांक- १११५६                         वषय मांक- ५० 
दनांक- १२/०१/२०२२       
सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई     अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 

संदभ- मा.फुग ेिभमाबाई व मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या अंदाजप काम ये समा व  

मनपा या मह वाकां ी अ या भाग  १ म ये संतपीठ वकिसत  करणे या  क पाचे 
काम गतीपथावर आहे.सन २०२१-२२ चे अंदाजप क तयार करतांना " कोरोना " 
महामार या पा भूमीवर तरतूद उपल धते या मयादेमुळे सदर कामाला पुरेशी तरतूद करता 
आली नाह .तथा प स थतीत सदर कामास उपल ध  तरतूद अपुर  पडत असून यामुळे 
भ व यात ठेकेदारास देयकांची अदायगी करणे श य होणार नाह  व यामुळे कामाचे एकूणच 
गतीवर प रणाम होणार आहे. तर  खालील माणे सदर कामाचे तरतुद म य े वाढ/ घड 

कर यास मा यता दे यात येत आहे. (वाढ/ घट र. .२,००,००,०००/-) 
 

अ. . कामाचे नाव पान 
 

अ  लेखािशष सन २०२१-
२२ मधील 
तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

एकूण 
आव यक 
र कम 

१ भाग  १ 
टाळगाव िचखली 
येथे संतपीठ 
वकसीत करणे. 

६० ११० वशेष 
योजना 

(इतर वशेष 
योजना व 
बी.ओ.ट  
क प ) 

१०००००००० २००००००० ० १२००००००० 

२ भाग  ११ 
मधील 
नेवाळेव ती 
पवारव ती 
हरगुडेव ती इ 
ठकाणी नवीन 
रंगीत पे ह ंग 
लाँक बस वणे व 
इतर अनुषंगीक 
कामे करणे 

२११ ७० भांडवली 
(दगड  
फरशी 
फुटपाथ) 

१०००१००० ० १००००००० १००० 

३ भाग  ११ 
मधील 
अजंठानगर 
प रसरातील  
मु य र याचे 
कॉ ट करण 
करणे 

३६ ४०७ वशेष 
योजना (रोड 
पे हमट 
मॅनेजमट 
िस ट म) 

१०००१००० ० १००००००० १००० 

 एकूण    १२०००२००० २००००००० २००००००० १२०००२००० 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------------ 
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ठराव मांक- १११५७                         वषय मांक- ५१ 
दनांक- १२/०१/२०२२       
सुचक- मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 
संदभ- मा.संतोष कांबळे व मा.फुग ेिभमाबाई यांचा ताव. 

मनपा या भाग .३२ मधील सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील तावात नमुद माण े
कामां या तरतुद म य ेवाढ/घट करणेस मा यता दे यात येत आहे.  
(वाढ/ घट र. .१,५०,००,०००/-) 

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

 
ठराव मांक- १११५८                         वषय मांक- ५२ 
दनांक- १२/०१/२०२२       
सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई     अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.फुग ेिभमाबाई व मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 

मा. थायी सिमती ठराव . ७९७४ द. १३/०१/२०२० अ वय ेएज सी िन त कर यात आली 
असून  र.  १,४२,४४,०५२ चे खचास मंजुर  दली आहे व द.०४/०२/२०२१ रोजी यांचेसमवेत तीन वष 
कालावधी क रता करारनामा कर यात आला आहे. व यांना आदेश  .काशा/३/का व/४७/२०२१ 
द.०४/०२/२०२१ अ वय ेकामाचे आदेश दे यात आल ेअसून अ ाप पयत वाहन वाटप धोरणानुसार व 
अिधकार / वभाग यांचे मागणीनुसार मे. जे के टुर ट अँड ा सपोट यांचेकडून वाहन ेउपल ध क न 
घेणेत आली आहे. दर यान या काळात न यान े िनमाण केलेली एकूण  २८ पदांचा वाहन वाटप 
धोरणात समावेश कर यात आला अस यान ेव अित मण ेहट व याची कायवाह  कर यासाठ  सदर 
िन वदेमधून सुमो व ४०७ कारची व उ ान वभागास ९ पीकअप टे पो अशी एकुण ३५ वाहन ेउपल ध 
क न दे यात आली अस यान ेमुळ िन वदा र कम संपत येत आहे. तसेच सदर िन वदेचा कालावधी 
ह िश लक अस यान े सदरचे कामकाज पाहता व चाल ू वाहनांची सं या ल ात घेता एकूण 
र. .१,८०,००,०००/- इतक  र कम सदर िन वदेम य े वाढ वणेस या माण े करारनामा करणेस 
मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १११५९                         वषय मांक- ५३ 

दनांक- १२/०१/२०२२      वभाग-  मा हती व तं ान 

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

संदभ- मा.अित. आयु (१) यांचे प  .मातं व/११/का व/६/२०२२, द.०८/०१/२०२२. 
मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस वचारात घेवून. 

भारतीय साथरोग अिधनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, महानगरपिलका 
अिधिनयम कलम ६३(३) व कलम ६७(३) नुसार कोरोनाचा ादुभाव व सार  रोख यासाठ  

ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  घरगुती वलगीकरण केले या णांना दररोज एक वेळा 
दुर वनी क न माह ती घेण ेव यास आव यक वै क य मदत पुर वण ेव सदर मा हती डॅशबोडवर 

उपल ध करण ेव सदरची मा हती आव यकता भास यास संबंधीत को वड केअर सटर व णालयांना 
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देण ेव यानुसार णांवर उपचार करणे श य आहे. तसेच घरगुती वलगीकरण केले या णांना 
काह  अ याव यक मदतीची गरज भासलेस कॉल ऑपरेटर यांचे माफत णांना अव यक असलेली 
मदत कशा कारे उपल ध होईल याबाबत मागदशन करणेकामी ती कॉल र. .१३/- माण े वषयांक त 

कामकाज मे.ऑरनेट टे नॉलॉजीज ा. िल. या सं थेसोबत यापुव  केलेला करारनामा व कामकाज 

आदेशा नुसार द.८ जानेवार , २०२२ पासून दोन म हन ेकालावधीसाठ  अथवा कोरोना चा ादुभाव 

कमी होईल अशा कालावधीकरता करणेसाठ  येणा-या य  खचास व सदरचा खच भाडांर 

वभागाकड ल “करोना िनधी” या लेखािशषामधुन खच  टाकणेस काय र मा यता दे याची मा.अित. 
आयु (१) यांची मागणी असली तर  कोरोना बािधत व घरगुती वलगीकरण केलेल,े जा त जोखीम 

असलेल ेतसेच कोरोनाची लागण होऊन बरे झाले या णांना फोन कॉल ारे वै क य मदत देणे साठ  

खाजगी त वावर कॉल सटर चाल ुकरणे याकामी र. .२५,००,०००/- (अ र  र. .पंचवीस लाख फ ) 

इत या र कमेस 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/३८/२०२१ 
दनांक- १२/०१/२०२२ 

 
त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह तव. 
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( .ब ेका/पापु/२/कािव/०१/२०२१ िद.०४/०१/२०२२ िवषय .९ चे लगत)
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 ( .उ ान/०४/कािव/६८१/२०२१ िद.३१/१२/२०२१ िवषय .१० चे लगत) 
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( .नस/०१/कािव/३/२०२२ िद.०७/०१/२०२२ िवषय .१४ चे लगत) 
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( .नस/०१/कािव/३/२०२२ िद.०७/०१/२०२२ िवषय .१४ चे लगत) 
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( .ब े/लेखा/५/कािव/१५/२०२२ िद.०६/०१/२०२२ िवषय .३५ चे लगत) 

 
 

 


