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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक- २५२ 

(सभावृ ांत) 
 

दनांक- ०८/१२/२०२१                                       वेळ – द.ु२.३० वा. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 

०८/१२/२०२१ रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारती मधील महापौर 

मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात मा. उप सिचव महारा  शासन नगर वकास वभाग 

यांचेकड ल प  .कोरोना-२०२०/ . .७६/न व-१४ द.२२ ऑ टोबर २०२१ अ वये आयो जत 

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

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

३. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

४. मा.संतोष बबन कांबळे 

५. मा.अिभषेक गो वंद बारणे 

६. मा.बुड सुवणा वकास 

७. मा.फुगे िभमाबाई पोपट 

८. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

९. मा.सुल णा राजू धर 

१०. मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

११. मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
१२. मा.यादव िमनल वशाल 

१३. मा.भालेकर वण महादेव 

१४. मा.बनसोडे राजू व नाथ 

१५. मा.पाडाळे िनता वलास 

 यािशवाय मा.ढाकणे- 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.कोळंबे-

मु य लेखा अिधकार , मा.इंगळे, मा.खोत, मा.चारठाणकर- उप आयु , मा.च हाण, मा.सवणे, 

मा.कुलकण - सह शहर अिभयंता, मा.पोमण- मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.बोदडे- 

सहा यक आयु , मा.िशंपी- सहसंचालक नगररचना, मा.सुयवंशी, मा.ग टुवार, मा.पवार, 

मा.ओंबासे, मा.काळे, मा.वाघंुडे, मा.ढवळे, मा.खाबडे, मा.च हाण, मा.नरोना, मा.रामगुडे- कायकार  

अिभयंता, मा.गोफणे- सहा यक आरो य अिधकार , मा.जरांडे- मु य सुर ा अिधकार , मा.पा टल- 

ाचाय, मा.गोफणे- सहा आरो य अिधकार  हे अिधकार  उप थत होते. 
---------- 
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  (तािमळनाडू प रसरात कु नूर येथ ेभारतीय हवाई दलाच े हेिलकॉ टर कोसळले आहे. सदर 

हेिलकॉ टर म ये सीड एस बपीन रावत यां यासह प ी, संर ण सहा यक, सुर ा कमांडो आ ण 

आयएएफ पायलट होते. या दुघटनेम ये संर ण दलातील काह  अिधकार  यांचा मृ यु झाला 
तर काह  जखमी झालेल े आहेत. सदर दुघटनेम ये मृ यु पावले या य ंना ांजली अपण 
कर यात आली.) 

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

घेणेत आलेल े वषय घेणेत आले. 

वषय .४३) कै.अ णासाहेब मगर टेड यम येथील जंबो को वड णालयामधील एज सीचे बल 

तपासणीसाठ  स लागार नेमणेबाबत. 

वषय .४४) सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील झोिनपु थाप य वभागा या वकास 

कामां या तरतुद म ये अंतगत वग करण करणेबाबत- मा.भोईर सुरेश व मा.फुगे 

िभमाबाई यांचा ताव. 

वषय .४५) थाप य इ े य कायालयाकड ल सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील कामां या 
तरतुद म ये वाढ/ घट करणेबाबत- मा.भोईर सुरेश व मा.फुगे िभमाबाई यांचा 

ताव. 

वषय .४६) सन २०२१-२२ च ेअंदाजप कातील कामांवर तरतूद वग करणेबाबत- मा.भोईर सुरेश 

व मा.फुगे िभमाबाई यांचा ताव 

वषय .४७) सन २०२०-२१ चे सुधार त व सन २०२१-२२ या मुळ अंदाजप कातील “ वशेष 

योजना” या लेखािशषकातील भाग .२५ वाकड येथील चालू वकास कामाला 
वाढ ल तरतूद िमळणेबाबत- मा.फुगे िभमाबाई व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव. 

----------- 
अ)मा. थायी सिमती सभा कायप का .२५१ द.०१/१२/२०२१ चा सभावृतात कायम करणेत 

आलेच ेमा.सभापती यांनी कट केले. 
------------- 

 
ठराव मांक- १०८०४                         वषय मांक- ०१ 
दनांक- ०८/१२/२०२१       

सुचक- मा.सुल णा धर      अनुमोदक- मा.अिभषेक बारणे  

संदभ- मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .५० द.१४/१०/२०२१. 
 मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .५० द.१४/१०/२०२१ अ वये आ मक श  

वृ गत क न जनमाणसात नवचैत य जागृत करणारा जागर ी श चा सवािगण वकास, 

तणावमु  व सृजनशीलतेला वाव दे यासाठ  आप या माफत व आप या आख या रत यासा 
ुमन डे हलपमट आ ण रसच सटरने उप म हाती घे याची इ छा दश वली आहे. खालील वषयी 
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आंतररा ीय याती या यु झक हलर, स सेस कोच, आय.ट . उ ो जका साधना योगल मीजी या 
िश ण देणार आहेत. या व रल सं थे या सं था पका आहेत. 

अ.

. 

तपशील मानधन 

१. “जागर ी श चा” काय म 

१) व छता जागृती व आंत रक संतुलन (वेळ १ तास ३० िमनीट) 

 २) तणावमु         (वेळ ३० िमनीट) 

 ३) येय िन ती     (वेळ ३० िमनीट) 

 ४) आ मिनभरता     (वेळ ३० िमनीट) 

 ५) संगीत साधना    (वेळ १ तास)      (अधा तासाचा ेक असेल) 

एकूण ८ 

काय मा क रता 
५,६६,०००/- × ८ 

= ४५,२८,०००/-  

(सव करांस हत) 

 एका काय मासाठ  सभागृहाचा खच, ग य य ंचा ये या-जा याचा 
खच, मा यवरांच े मानधन, वास खच, साऊंड इं जिनअर साऊंड 

िस ट म, ३ यु जिशयन, आयोजक आ ण वयंमसेवक. यांचा खच 

असे येक काय माक रता र. .५,६६,०००/- (सव करांस हत) 

लागणार आहेत. 

खालील माणे –  

१) द यांग/ शेतकर  कुटंुब तणावमु  

२) कशोरवयीन मुली/ म हलांना संगीतातून समूपदेशन 

३) मुलींची तां क/ यावसाियक कौश यवृ  

४) ामीण भागातील मुलींच े वसंर ण, आ मस मान व मनोबल वाढ वणे.  
यासाठ  जागर श चा हा काय म आप या मागदशनाखाली पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या ८ भागांम ये (एकुण ८ काय म) आयो जत करणेकामी मा यता 
दे याबाबत मागणी असली तर  सदर वषय संबंिधत वभागाने तपासून फेरसादर कर यास 

मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०८०५                         वषय मांक- ०२ 

दनांक- ०८/१२/२०२१      वभाग- थाप य अ मु य 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांच ेप  . था/िन/अ-मु य/२९८/२०२१, द.१८/११/२०२१. 
 मा.अित.आयु (१) यांची िशफारस केले माणे. 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .29/1/2021-22 अ वये भाग .१४ 

मोहननगर, काळभोरनगर, ड -३/ ड -१ लॉक व प रसरातील र याच े आव यकतेनुसार 

मजबुतीकरण व सुधारणा करणे. कामी M/s DEV CONSTRUCTION िन.र. .2,37,92,115/- 
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(अ र  र. .दोन कोट  सदोतीस लाख या नव हजार एकशे पंधरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .2,35,47,952/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 

काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2,35,47,952/- पे ा 30.90% कमी हणजेच र. .1,62,71,635/- 

+रॉय ट  चाजस र. .60,067/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,44,163/- = एकुण 

र. .1,65,75,865/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 

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

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

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

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

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

 
ठराव मांक- १०८०६                          वषय मांक- ०३ 

दनांक- ०८/१२/२०२१       वभाग- म यवत  सा ह य वै क य 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .मसाभा/ं५/का व/१०४०/२०२१, द.२४/११/२०२१. 
 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस केले माणे. 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या 
इमारतीमधील कॉर डॉर, अंतगत व बाहय प रसराची(र ते व पाक गसह गाडन) तसेच 

णालयातील ड ट व े नेज लाईनची दैनं दन साफसफाई व व छता  हे काम ठेकेदाराकडून( 

स हस कॉ ॅ ट प दतीने) ठेकेदाराची वत:ची अ याधुिनक उपकरणे, रसायने व मनु बळाचा 
वापर क न यां क प दतीने(Mechanized Cleaning)  साफसफाई व व छता क न घेणेसाठ  ई-

िन वदा नोट स मांक १३/२०२१-२०२२ कर ता लघु म दराच े िन वदाकार मे.सुलभ सॅिनटेश 

िमशन फ डेशनयांचे अंदाजप क य रकमेपे ा १२.४०% कमी दराची र. .४४,४३,५०८/- ितमहा 
खचा माणे कमान वेतन कायदयानुसार देय वेतन व इतर अनुषंिगक खचासाठ  ितन वषासाठ  

येणा-या अंदाजे र. .१५,९९,६६,२८८/- चे खचास अथवा येणा-या य  खचास तसेच िन वदेत 

नमुद केले माणे ितन वष कालावधीकर ता कमान वेतन कायदा दरा माणे मनु यबळाच े दर 

ाहय ध न व इतर कोणतीह  वाढ न देता हणेजच आव यक लागणार  उपकरणे, रसायने व 

त सम बाबींसाठ  लागणा-या खचाम ये वाढ न करता कामकाज क न घेणेकामी येणा-या खचास 

व सदरचा खच “वाय.सी.एम. णालय व अ य णालयाची साफसफाई” या लेखािशषामधुन 

खच  टाकणेस मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०८०७                         वषय मांक- ०४ 

दनांक- ०८/१२/२०२१       

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

संदभ- मा.िश ण सिमती ठराव .६१. द.१८/१०/२०२१. 
वषय- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव ाथिमक शालेतील इ.१ ली दे इ.८ वी तील 
व ा यासाठ  प नालाल यु झक कंपनी या पु तकवाणी यां यामाफत मनपा या ित 
शाळा ड जटल लाय र साठ  २०५ ऑ डओबु सचा खरेद  कर याबाबत. 

वषय .०४ द र  दाखल कर यात येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 

 
ठराव मांक- १०८०८                         वषय मांक- ०५ 

दनांक- ०८/१२/२०२१      वभाग- थाप य ब मु य 

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

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/2-ब/१०४७/२०२१, द.२९/११/२०२१. 
 मा.शहर अिभयंता यांची िशफारस केल े माणे. 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/30/2021-22 अ वये (सन २०२१-२२ 

साठ ) वा हेकरवाड  व िचंचवडेनगर भागातील फुटपाथ, पे हंग लॉक, पावसाळ  पा या या 
वा ह या, नाले यांची दु तीची कामे करणे. कामी M/s.Kavita Enterprises िन.र. .49,06,000/- 

(अ र  र कम पये एकोणप नास लाख सहा हजार फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .48,38,600/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .48,38,600/- पे ा 36.48% कमी हणजेच र. .30,73,479/- +रॉय ट  

चाजस र. .4,393/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .67,400/- = एकुण र. .31,45,272/- पयत काम 

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

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

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

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०८०९                         वषय मांक- ०६ 

दनांक- ०८/१२/२०२१      वभाग- थाप य ब मु य 

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

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/2-ब/१०४८/२०२१, द.२९/११/२०२१. 
 मा.शहर अिभयंता यांची िशफारस केल े माणे. 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/31/2021-22 अ वये (सन २०२१-२२ 

साठ ) िशवनगर , ेमलोक पाक व दळवीनगर भागातील फुटपाथ, पे हंग लॉक, पावसाळ  

पा या या वा ह या, नाले यांची दु तीची कामे करणे.  कामी M/s.P.J.Motwani 

िन.र. .49,06,356/- (अ र  र कम पये एकोणप नास लाख सहा हजार तीनशे छ पन फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .48,38,956/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .48,38,956/- पे ा 38.48% कमी 
हणजेच र. .29,76,926/- +रॉय ट  चाजस र. .4,393/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .67,400/- 

= एकुण र. .30,48,719/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 

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

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 

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

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

 
ठराव मांक- १०८१०                         वषय मांक- ०७ 

दनांक- ०८/१२/२०२१      वभाग- पयावरण अिभयां क  

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

संदभ- मा.अित.आयु (२) यांच ेप  .पअक/१/का व/६४०/२०२१, द.२९/११/२०२१. 
 मा.अित.आयु (२) यांची िशफारस केले माणे. 

 मनपा या पयावरण वभागाकड ल िन.नो. .01/04/2021-2022 अ वये मनपा या 
मैलाशु द करण क  तपासणी य थ सं थेकडून क न घेणेसाठ  सं थेची नेमणूक करणे कामी मे. 

मोनेरा लॅब िन.र. .98,11,500/- (अ र  र कम अ ठया नव लाख अकरा हजार पाचशे फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .98,11,500/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .98,11,500/- पे ा 22.5% कमी 
हणजेच र. .76,03,913/- +रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
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र. .76,03,913/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 

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

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

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

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

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

 
ठराव मांक- १०८११                         वषय मांक- ०८ 

दनांक- ०८/१२/२०२१      वभाग- क े य थाप य 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांच ेप  .क /े था/का व/४६/२०२१, द.२६/११/२०२१. 
 मा.अित.आयु (१) यांची िशफारस केले माणे. 

 भाग .९ मासुळकर कॉलनी  मधील रसरंग चौक ते हाडा कमान पयतचा र ता अबन 

डझाईन प दतीने सुशोिभकरण करणेया कामास मा.महापािलका सभा ठराव .632, दनांक 

31/03/20२1 अ वये र कम .7 कोट  च े खचास शासक य मंजूर  देणेत आलेली असुन या 
ठरावाची अमंलबजावणी करणेस मा.आयु  सो.यांचेकड ल आदेश 

. था/लेखा/1/का व/46/2021 दनांक 07/05/2021 अ वये मा यता देणेत आलेली आहे. तसेच 

सदर कामा या िन वदा पुव व िन वदा प ात कामांसाठ  मनपा या पॅनेलवर ल त  पी.एम.सी 
(Project Management Consultant) यांची नेमणुक करणेकामी कोटेशन नोट स िस द करणेस 

मा.शहर अिभयंता यांनी द.30/09/2021 रोजी मा यता दलेली आहे. भाग .९ मासुळकर 

कॉलनी  मधील रसरंग चौक ते हाडा कमान पयतचा र ता अबन डझाईन प दतीने सुशोिभकरण 

करणेया कामाचेटोटल टेशन स ह करणे, ॅफ क स ह करणे, Soil investigation, GAD तयार 

करणे, े नेज, पाणीपुरवठा, व ुत व थाप य वभागाशी सम वय साधून सखोल अंदाजप क 

तयार करणे व कामास तां क मा यता घेणे, कामाच ेअंदाजप क तयार करणेपुव  आव यक या 
चाच या घेणे, िन वदा संच तयार करणे, ा  िन वदांची छाननी करणे व छाननीचा तुलना मक 

त ा सादर करणे, लघु म िन वदा तपासणी क न िशफारस करणे व इतर िन वदा पुव कामे करणे 

तसेच  या कामावर दररोज देखरेख करणे, कामाचा दजा मानका माणे ठेवणे, येक बाबीच ेQAP 

माणे तपासणी करणे व वेळोवेळ  सा ह यांचे टे ट ंग करणे तसेच कामाची मोजमाप े घेणे व 

ठेकेदारास देयके अदा करणे बाबत िशफारस करणे तसेच इतर सव िन वदा प ात कामे करणे 

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 अनुस न द.05/10/2021 रोजी 
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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 Envirosafe Consultantsयांनी सदर 

कामा या  िन वदा प ात कामासाठ  वकृत िन वदा रकमे या १.५८ ट के इतका लघु म दर 

सादर केलेला आहे. M/S Envirosafe Consultants यांनी अशा कार या कामांसाठ  क प 

पी.एम.सी (Project Management Consultant) हणून यश वी र या कामे पूण केली आहेत. 

M/S Envirosafe Consultantsयांची 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 Envirosafe Consultants यांची त  पी.एम.सी (Project 

Management Consultant) हणून नेमणूक करणेस तसेच सदरच ेकामापोट  M/S Envirosafe 

Consultantsयांना एकूण वकृत िन वदा रकमे या १.५८ ट के एवढ  फ  सव करांसह त िन वदा 
पुव व िन वदा प ात कामासाठ  अदा करणेचा वषयास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०८१२                         वषय मांक- ०९ 

दनांक- ०८/१२/२०२१      वभाग- क े य थाप य 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांच ेप  .क /े था/ . .९/का व/४७/२०२१, द.२६/११/२०२१. 
 मा.अित.आयु (१) यांची िशफारस केले माणे. 

 भाग . ९ मधील  मासुळकर कॉलनी  मधील रसरंग चौक ते अंत र  सोसायट  पयतचा 
र ता व इतर ठकाणी अबन डझाईन  प दितने सुधारणा करणेया कामास मा.महापािलका सभा 
ठराव .632, दनांक 31/03/20२1 अ वये र कम .7 कोट  च ेखचास शासक य मंजूर  देणेत 

आलेली असुन या ठरावाची अमंलबजावणी करणेस मा.आयु  सो.यांचेकड ल आदेश 

. था/लेखा/1/का व/46/2021 दनांक 07/05/2021 अ वये मा यता देणेत आलेली आहे. तसेच 

सदर कामा या िन वदा पुव व िन वदा प ात कामांसाठ  मनपा या पॅनेलवर ल त  पी.एम.सी 
(Project Management Consultant ) यांची नेमणुक करणेकामी कोटेशन नोट स िस द करणेस 

मा.शहर अिभयंता यांनी द.30/09/2021 रोजी मा यता दलेली आहे. भाग .९ 

मधील  मासुळकर कॉलनी  मधील रसरंग चौक ते अंत र  सोसायट  पयतचा र ता व इतर 

ठकाणी अबन डझाईन  प दितने सुधारणा करणेया कामाचेटोटल टेशन स ह करणे, ॅफ क 

स ह करणे, Soil investigation, GAD तयार करणे, े नेज, पाणीपुरवठा, व ुत व थाप य 

वभागाशी सम वय साधून सखोल अंदाजप क तयार करणे व कामास तां क मा यता घेणे, 

कामाच ेअंदाजप क तयार करणेपुव  आव यक या चाच या घेणे, िन वदा संच तयार करणे, ा  
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िन वदांची छाननी करणे व छाननीचा तुलना मक त ा सादर करणे, लघु म िन वदा तपासणी 
क न िशफारस करणे व इतर िन वदा पुव कामे करणे तसेच  या कामावर दररोज देखरेख करणे, 

कामाचा दजा मानका माणे ठेवणे, येक बाबीच े QAP माणे तपासणी करणे व वेळोवेळ  

सा ह यांचे टे ट ंग करणे तसेच कामाची मोजमापे घेणे व ठेकेदारास देयके अदा करणे बाबत 

िशफारस करणे तसेच इतर सव िन वदा प ात कामे करणे 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 अनुस 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 Envirosafe Consultantsयांनी सदर कामा या  िन वदा प ात कामासाठ  वकृत 

िन वदा रकमे या १.५८ ट के इतका लघु म दर सादर केलेला आहे. M/S Envirosafe Consultants 

यांनी अशा कार या कामांसाठ  क प पी.एम.सी (Project Management Consultant) हणून 

यश वी र या कामे पूण केली आहेत. M/S Envirosafe Consultantsयांची 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 Envirosafe 

Consultantsयांची त  पी.एम.सी (Project Management Consultant) हणून नेमणूक करणेस 

तसेच सदरच े कामापोट  M/S Envirosafe Consultantsयांना एकूण वकृत िन वदा रकमे या 
१.५८ ट के एवढ  फ  सव करांसह त िन वदा पुव व िन वदा प ात कामासाठ  अदा करणेचा 
वषयास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०८१३                         वषय मांक- १० 

दनांक- ०८/१२/२०२१      वभाग- व ुत मु य 

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

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांच ेप  . वमुका/०४/का व/१०८९/२०२१, द.२६/११/२०२१. 
 मा.सह शहर अिभयंता यांची िशफारस केले माणे. 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतच े प  

“अ”मधील 1 ते 17 िन वदा कामांच े िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे लघु म दरा या 
िन वदा वकारणेत आले या असून मंजूर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा 
आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०८१४                         वषय मांक- ११ 

दनांक- ०८/१२/२०२१      वभाग- झोिनपु थाप य 

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

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांच ेप  .झोिनप/ु था/िन/का व/११७/२०२१, द.२६/११/२०२१. 
 मा.सह शहर अिभयंता यांची िशफारस केले माणे. 

 मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०२/७१-२०२१-२२ मधील अ. .४६ 

अ वये भाग .३० मधील महा मा फुलेनगर (दापोड ) झोपडप ट त व इतर ठक ठकाण या 
र याच ेकॉ ट करण करणे, टॉम वॉटर लाईन टाकणे,गटर करणे व इतर थाप य वषय़क 

देखभाल व दु तीची कामे कऱणे. कामी (सन २०२१-२२). मे.सुरज रमेश परमार 

िन.र. .२५,४९,१७६/- (अ र  र. .पंचवीस लाख एकोणप नास हजार एकशे याह र फ ) मधून 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळुन र. .२४,८७,६२६/- वर िन वदा माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .२४,८७,६२६/- पे ा ३४.०५०% कमी 
हणजेच र. .१६,४०,५८९/- +रॉय ट  चाजस र. .३५,३४८/- मटेर यल टे ट ंग चाजस 

र. .६१,५५०/- =एकुण र. .१७,३७,४८७/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

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

भाववाढ कलम लागू असलेस,भाववाढ कलमामुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 

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

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

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

 
ठराव मांक- १०८१५                         वषय मांक- १२ 

दनांक- ०८/१२/२०२१      वभाग- थाप य फ मु य 

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

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/फ-मु य/७४१/२०२१, द.२९/११/२०२१. 
 मा.शहर अिभयंता यांची िशफारस केल े माणे. 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .56/12/2021-2022 अ वये भाग .११ 
मधील कृ णानगर सचीन कम वेणीनगर व इतर प रसरात पे ह ंग लाँक बस वणे व फुटपाथ 

तयार करणे  कामी मे.अ य भरत बजबळकर िन.र. .37,49,811/- (अ र  र. .सदतीस लाख 

एकोणप नास हजार आठशे अकरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .37,34,111/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .37,34,111/- पे ा 37.99% कमी हणजेच र. .23,15,522/- +रॉय ट  चाजस 

र. .2,883/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .15,700/- = एकुण र. .23,34,105/- पयत काम क न 

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

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

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

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

 
ठराव मांक- १०८१६                         वषय मांक- १३ 

दनांक- ०८/१२/२०२१      वभाग- थाप य फ मु य 

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

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/फ-मु य/७४०/२०२१, द.२९/११/२०२१. 
 मा.शहर अिभयंता यांची िशफारस केल े माणे. 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .56/16/2021-2022 अ वये भाग .११ 
मधील साने चौक ते केशवनगर पयत र याच ेकडेने पे ह ंग लाँक बस वणे व इतर अनुषंगीक 

कामे करणे  कामी मे.अ य भरत बजबळकर िन.र. .44,97,806/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख 

स या नव हजार आठशे सहा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .44,82,106/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .44,82,106/- पे ा 37.99% कमी हणजेच र. .27,79,354/- +रॉय ट  चाजस 

र. .2,883/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .15,700/- = एकुण र. .27,97,937/- पयत काम क न 

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

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

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

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

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

 
ठराव मांक- १०८१७                         वषय मांक- १४ 

दनांक- ०८/१२/२०२१      वभाग- व ुत मु य 

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

संदभ- मा.अित.आयु (२) यांच ेप  . वमुका/०४/का व/१०९०/२०२१, द.२९/११/२०२१. 
 मा.अित.आयु (२) यांची िशफारस केले माणे. 

 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .15-12/2021-2022 अ वये थेरगाव 

भाग .23 मधील तापक र चौक ते पवारनगर 2 या र यावर ल दवाब ी यव थेचे 
सुशोभीकरण करणे (फेरिन वदा), िन वदा र. .62,49,914/- + GST (अ र  र. .बास   लाख 

एकोणप नास हजार नऊशे चौदा फ  + GST) पे ा -22.95% कमी या िन वदा मंजूर दराने लघु म 

दराच े ठेकेदार मे.वैभवी इले कल कॉप रेशन यांचेकडून काम क न घेणेस िन वदा अट नुसार 
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भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 

झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर 

करारनामा करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०८१८                         वषय मांक- १५ 

दनांक- ०८/१२/२०२१      वभाग- थाप य BRTS 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांच ेप  . था/िन/BRTS/७४५/२०२१, द.०१/१२/२०२१. 
 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस केले माणे. 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .41/01/2021-2022 अ वये टे को 
र यावर ल बालाजीनगर येथ ेसी.ड .वक बांधणे व इतर अनुषंगीक वषयक कामे करणे.  कामी 
मे.संक प इ ा चर िन.र. .8,03,53,737/- (अ र  र. .आठ कोट  तीन लाख ेप न हजार 

सातशे सदतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .8,01,23,637/- वर 

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

र. .8,01,23,637/- पे ा 22.01% कमी हणजेच र. .6,24,88,424/- +रॉय ट  चाजस 

र. .6,42,093/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,30,100/- = एकुण र. .6,33,60,617/- पयत काम 

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

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

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

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

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

 
ठराव मांक- १०८१९                         वषय मांक- १६ 

दनांक- ०८/१२/२०२१      वभाग- आरो य मु य 

सुचक- मा.कदम शिशकांत     अनुमोदक- मा.अिभषेक बारणे 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .आमुका/९/का व/३०६/२०२१, द.०२/१२/२०२१. 
 वषय- पंपर  िचंचवड शहरा या  ह तील पवना, इ ायणी व मुळा या न ांमधील 
जलपण  काढ याचे कामकाजाबाबत. 

वषय .१६ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक- १०८२०                         वषय मांक- १७ 

दनांक- ०८/१२/२०२१      वभाग- क े ीय 

सुचक- मा.कदम शिशकांत     अनुमोदक- मा.अिभषेक बारणे  

संदभ-मा. े ीय अिधकार  यांच ेप  .क /ेलेखा/िन.क/१५/का व/७८०/२०२१, द.०१/१२/२०२१ 
 मा. े ीय अिधकार  यांची िशफारस केले माणे. 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीय कायालय, थाप य वभागाकड ल 

तावासोबत या प  अ (१ ते १२ ) मधील कामांच े िनयमानुसार व  िन वदा अट  शत माणे 

संबिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाच ेआदेश िनगत केल ेअस याने याच े

अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०८२१                         वषय मांक- १८ 

दनांक- ०८/१२/२०२१      वभाग- भुिम आ ण जंदगी 
सुचक- मा.कदम शिशकांत     अनुमोदक- मा.अिभषेक बारणे 

संदभ- मा.महपािलका आयु  यांचे प  .भू ज/१/का व/२८७/२०२१, द.०२/१२/२०२१. 
 मा.महपािलका आयु  यांची िशफारस केले माणे. 

 भुिम आ ण जंदगी वभागाकड ल सन – २०२१-२०२२ च ेअंदाजप का  म ये  बोनस तथा 
सानु ह अनुदान या लेखाशीषावर  र  १८,७०,०००/- एवढ  तरतुद करणेत आलेली आहे.सदर 

तरतूद ािधकरणातील कमचार  वाढ यामुळे अपुर  पडली आहे. यामुळे हॉकस या लेखािशषावर 

र. .२२००००००/- एवढ  तरतूद असून सदर लेखाशीषावर ल र. .६५००००/- एवढ  तरतूद बोनस 

तथा सानु ह अनुदान या लेखाशीषावर वग कर याकामी महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 

कलम ७९ब नुसार हॉकस या लेखािशषावर ल र. .६५००००/- एवढ  तरतूद बोनस तथा सानु ह 

अनुदान या लेखाशीषावर वग कर याबाबतचा वषयास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०८२२                         वषय मांक- १९ 

दनांक- ०८/१२/२०२१      वभाग- थाप य फ मु य 

सुचक- मा.कदम शिशकांत     अनुमोदक- मा.अिभषेक बारणे 

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/फ-मु य/७४९/२०२१, द.०२/१२/२०२१. 
 मा.शहर अिभयंता यांची िशफारस केल े माणे. 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .56/08/2021-2022 अ वये भाग  १ म ये 

ठक ठकाणी थाप य वषयक दु तीची कामे करणे  कामी मे.सांडभोर क शन 

िन.र. .29,98,959/- (अ र  र कम पये एकोणतीस लाख अ ठया नव हजार नऊशे एकोणसाठ 
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फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,81,159/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,81,159/- पे ा 
42.43% कमी हणजेच र. .17,16,253/- +रॉय ट  चाजस र. .5,766/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .17,800/- = एकुण र. .17,39,819/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

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

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

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

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

येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०८२३                         वषय मांक- २० 

दनांक- ०८/१२/२०२१      वभाग- नागरव ती वकास 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .ना वयो/०२/का व/८२/२०२१, द.०१/१२/२०२१. 
 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस केले माणे. 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वभागाकड ल म हला व बाल क याण 

योजने अंतगत म हलांना चार चाक  हलके वाहन (L.M.V.)(T.R.)चाल वणेच े िश ण देणेकामी 
ऑनलाईन ई िन वदा .१ ते ८/२०२१-२२ द.१८/१०/२०२१ रोजी िस द करणेत आली होती. 
याम ये मे.समृ द  मोटार ाय हंग कुल यांनी ित लाभाथ  र. .६,९५०/- या दराने िन वदा 

सादर केली आहे. या िन वदा येत “ड” े य कायालय अंतगत मे.समृ द  मोटार ाय हंग 

कुल यांची एकमेव िन वदा पा  ठरलेली असलेने यांनी सादर केले या ित लाभाथ  

र. .६,९५०/- (अ र  र. .सहा हजार नउशे प नास फ ) या दरानुसार “ड” े य कायालय 

अंतगत ाय हंग िश ण देणेकामी यांची िनयु  करणे आव यक आहे. यास अनुस न “ड” 
े य कायालय अंतगत पाञ अजदार म हलांना मंजुर दराने चारचाक  हलके वाहन चाल वणेच े

िश ण देणेस व याअनुषंिगक करारनामा करणेस तसेच येणा-या य  खचास मा यता 
दे यात येत आहे. तसेच चार चाक  वाहन िश ण या योजनेअंतगत ‘ड’ े य कायालय अंतगत 

मे.समृ  मोटार ाय ह ंग कुल यांच ेदर लघु म असलेने याच दरानुसार या सं थेला इतर सव 

े य कायालयांतगत याच मंजुर दराने म हलांना ाय ह ंग िश ण दे यास तसेच लाभाथ  

म हलेला ाय ह ंग िश ण दलेनंतर ५०% र कम व प के लायस स दलेनंतर उव रत ५०% 

र कम अदा करणेस मा यता देणे येत आहे. तसेच को वड १९ च ेपा भुमीवर सन २०२१-२२ या 
आिथक वषासाठ  या योजनेतील उ प नाची अट र  करणेस तसेच वयाची अट २५ ते ४५ ऐवजी 
२१ ते ४५ करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०८२४                         वषय मांक- २१ 
दनांक- ०८/१२/२०२१      वभाग- पशुवै क य  

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .पवै/०४/का व/४३/२०२१, द.०३/१२/२०२१. 
वषय- सुपर पेशािलट  हेटे रनर  हॉ पीटल औंध, पुणे या बांधकामासाठ  र.२ कोट  िनधी 
उपल ध क न देणेबाबत. 

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

----------- 

 
 
ठराव मांक- १०८२५                         वषय मांक- २२ 

दनांक- ०८/१२/२०२१      वभाग- थाप य फ मु या 
सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.पो णमा सोनवणे 
संदभ- मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/फ-मु य/७५०/२०२१, द.०२/१२/२०२१. 
 मा.शहर अिभयंता यांची िशफारस केल े माणे. 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .61/07/2021-2022 अ वये भाग  १२ 

मधील ता हाणेव ती वेणीनगर प रसरातील सेवावा ह यांकर ता खोदलेले चर खड मु माने 

भरणे  कामी मे.एस.एस.एंटर ायजेस िन.र. .44,98,714/- (अ र  र कम पये च वेचाळ स लाख 

अ ठया नव हजार सातशे चौदा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .44,30,364/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .44,30,364/- पे ा 38.77% कमी हणजेच र. .27,12,712/- +रॉय ट  चाजस 

र. .78,423/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,350/- = एकुण र. .28,59,485/- पयत काम क न 

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

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

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

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०८२६                         वषय मांक- २३ 

दनांक- ०८/१२/२०२१      वभाग- थाप य उदयान 

सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.पो णमा सोनवणे 
संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/उदयान/३०७/२०२१, द.०३/१२/२०२१. 
 मा.सह शहर अिभयंता यांची िशफारस केले माणे. 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .73/2/2021-22 अ वये रा ीय हॉक  

पधसाठ  पॉली ाम हॉक  मैदान तसेच इतर ठकाणी आव यकतेनुसार मंडप वषयक व 

अनुषंिगक कामे करणे. कामी M/S.SHALIMAR MANDAP DECORATORS िन.र. .49,97,829/- 

(अ र  र कम पये एकोणप नास लाख स या नव हजार आठशे एकोणतीस फ ) मधुन रॉय ट  

व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .49,97,829/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .49,97,829/- पे ा 34.10% कमी हणजेच 

र. .32,93,569/- +रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .32,93,569/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 

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

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

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

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

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

 
ठराव मांक- १०८२७                         वषय मांक- २४ 

दनांक- ०८/१२/२०२१      वभाग- पशुवै क य 

सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.पो णमा सोनवणे 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .पवै/०२/का व/५८९/२०२१, द.०३/१२/२०२१. 
 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस केले माणे. 

 पशुवै क य वभागातील मानधन कमचार  यांच े वेतन अदा करणेकामी “िचखली येिथल 

क डवाडा चाल व यात खच” या लेखािशषाव न अ थायी अ थापना या लेखािशषाकावर 

र. .२०,००,०००/- (अ र  र. .वीस लाख फ ) इतक  रकम वग करणेत येऊन व येणा-या मा यता 
दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०८२८                         वषय मांक- २५ 

दनांक- ०८/१२/२०२१      वभाग- पयावरण अिभयां क  

सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.पो णमा सोनवणे 
संदभ- मा.अित.आयु (२) यांच ेप  .पअक/१/का व/६४३/२०२१, द.०३/१२/२०२१. 
 मा.अित.आयु (२) यांची िशफारस केले माणे. 

 मनपा या पयावरण वभागाकड ल िन.नो. .01/02/2021-2022 अ वये आकुड  येथील 

(आय.एस.बी.आर.) ३० द.ल.िल. मतेच ेमैलाशु द करण क ाच ेचालन,देखभाल व दु तीच ेकाम 

करणे कामी मे.एच.एन.बी. इं जिनअस ा. िल. िन.र. .4,22,91,200/- (अ र  र कम चार कोट  

बावीस लाख ए यानऊ हजार दोनशे फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .4,22,91,200/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .4,22,91,200/- पे ा 5.25% कमी हणजेच र. .4,00,70,912/- +रॉय ट  चाजस 

र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .4,00,70,912/- पयत काम क न घेणेस 

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

तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 

घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०८२९                         वषय मांक- २६ 

दनांक- ०८/१२/२०२१      वभाग- थाप य फ मु य 

सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.पो णमा सोनवणे 
संदभ- मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/फ-मु य/७४८/२०२१, द.०२/१२/२०२१. 
 मा.शहर अिभयंता यांची िशफारस केल े माणे. 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .67/04/2021-2022 अ वये भाग .१२, 

तळवडेगाव येथ े पे ह ंग लॉक दु तीची कामे करणे व आव यकतेनुसार न वन पे ह ंग लॉक 

बस वणे कामी मे.पी.जे.मोटवाणी िन.र. .39,96,393/- (अ र  र कम पये एकोणचाळ स लाख 

शहा नव हजार तीनशे या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .39,79,793/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .39,79,793/- पे ा 36.49% कमी हणजेच र. .25,27,567/- +रॉय ट  चाजस 

र. .1,413/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .16,600/- = एकुण र. .25,45,580/- पयत काम क न 

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

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

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

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

 
ठराव मांक- १०८३०                         वषय मांक- २७ 

दनांक- ०८/१२/२०२१      वभाग- थाप य BRTS 

सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.पो णमा सोनवणे 
संदभ- मा.अित.आयु (२) यांच ेप  . था/िन/BRTS/७५३/२०२१, द.०३/१२/२०२१. 
 मा.अित.आयु (२) यांची िशफारस केले माणे. 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .12/01/2021-2022 अ वये देहु आळंद  

30.00 मी. ड .पी. र याच े थाप य वषयक देखभाल दु तीची कामे करणे कामी मे. ीगणेश 

कन ्   शन िन.र. .1,48,80,820/- (अ र  र कम पये एक कोट  अ ठेचाळ स लाख ऐंशी हजार 

आठशे वीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,48,38,970/- वर 

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

र. .1,48,38,970/- पे ा 34.50% कमी हणजेच र. .97,19,525 /- +रॉय ट  चाजस र. .60,565/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .41,850/- = एकुण र. .98,21,940/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

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

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

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

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

मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०८३१                         वषय मांक- २८ 

दनांक- ०८/१२/२०२१      वभाग- थाप य BRTS 

सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.पो णमा सोनवणे 
संदभ- मा.अित.आयु (२) यांच ेप  . था/िन/BRTS/७५४/२०२१, द.०३/१२/२०२१. 
 मा.अित.आयु (२) यांची िशफारस केले माणे. 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/02/2021-2022 अ वये टे को 
र यावर ल इले ॉिनक सदन चौकातील सी.ड .वक ं द करणे व नाला बांधणे व इतर थाप य 

वषयक कामे करणेकामी मे.आव  इ ा िन.र. .1,64,26,409/- (अ र  र कम पये एक कोट  
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चौस  लाख स वीस हजार चारशे नऊ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .1,62,73,009/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .1,62,73,009/- पे ा 27.00% कमी हणजेच र. .1,18,79,297/- +रॉय ट  

चाजस र. .2,09,675/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,53,400/- = एकुण र. .1,22,42,372/- 

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

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

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

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

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

 
ठराव मांक- १०८३२                         वषय मांक- २९ 

दनांक- ०८/१२/२०२१      वभाग- थाप य BRTS 

सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.पो णमा सोनवणे 
संदभ- मा.अित.आयु (२) यांच ेप  . था/िन/BRTS/७५५/२०२१, द.०३/१२/२०२१. 
 मा.अित.आयु (२) यांची िशफारस केले माणे. 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/05/2021-2022 अ वये काळेवाड  फाटा 
ते देहु आळंद  र यावर ल खोदले या चरांची दु ती व इतर थाप य वषयक कामे करणे.  कामी 
मे. ली सी क शन ा.िल. िन.र. .1,71,75,986/- (अ र  र कम पये एक कोट  ए काह र 

लाख पं चाह र हजार नऊशे शहाऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .1,71,34,136/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .1,71,34,136/- पे ा 27.18% कमी हणजेच र. .1,24,77,078/- +रॉय ट  

चाजस र. .62,264/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .41,850/- = एकुण र. .1,25,81,192/- पयत 

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

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

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

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०८३३                         वषय मांक- ३० 

दनांक- ०८/१२/२०२१      वभाग- जे एन एन यु आर एम क  

सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.पो णमा सोनवणे 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जेएनएनयुआरएम/३/का व/२५०/२०२१, द.०३/१२/२०२१. 

 मा.महापािलका आयु ्   यांची िशफारस केले माणे. 

 व छ सव ण कामकाजाची या ी पाहता तसेच वेळोवेळ  कर यात येणा-या 
कागदप ांची पूतता करणेकामी एक अित र  स लागार ितिनधींची व छ भारत क ासाठ  

पूणवेळ तातड ने नेमणूक करणेची आव यकता अस याच ेआरो य वै क य अिधकार  यांनी प  

. वमअक/१/१३६/२०२१ द.२९/९/२०२१ अ वये इकड ल वभागास कळ वलेले आहे. 

मे.KPMGया स लागार सं थेचे तातड ची कंवा अ याव यक कामकाजाक रता त  स लागारांची 
मागणी सदर सं थेस करता येऊ शकते. यानुसार मे.KPMGया स लागार सं थेशी केले या 
करारना यातील शै णक पा ता व अनुभवाबाबतच ेअट  व शत नुसार Analystया पदासाठ  एक 

अित रक्  त स लागार तीन म ह यासाठ  नेमणूक करणेकामी र कम पये ५,२८,०००/- सव कर 

वगळून तसेच एक अित र  स लागार ितिनधींची व छ भारत क ासाठ  पूणवेळ मागणी 
क न नेमणूक करणेकामी सदरचा खच हा ‘जे.एन.एन.यु.आर.एम. कॉमन िनधी’या 
लेखािशषामधून खच  टाकणेकामी सदरचा वषयास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०८३४                         वषय मांक- ३१ 
दनांक- ०८/१२/२०२१      वभाग- थाप य क मु य 

सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.पो णमा सोनवणे 
संदभ- मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/का व/क-मु य/१०५४/२०२१, द.०३/१२/२०२१. 
 मा.शहर अिभयंता यांची िशफारस केल े माणे. 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .39/16/2021-22 अ वये भाग .८ म ये 

थाप य वषयक कामे करणे व करकोळ दु तीची कामे करणे.  कामी मे.लाल दप क शन 

िन.र. .36,85,286/- (अ र  र कम पये छ ीस लाख पं याऐंशी हजार दोनशे याऐंशी फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,69,686/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,69,686/- पे ा 34.2% कमी 
हणजेच र. .24,14,653/- +रॉय ट  चाजस र. .53,177/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .15,600/- 

= एकुण र. .24,83,430/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
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असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 

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

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

 
ठराव मांक- १०८३५                         वषय मांक- ३२ 

दनांक- ०८/१२/२०२१      वभाग- दूरसंचार 
सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.पो णमा सोनवणे 
संदभ- मा.अित.आयु (२) यांच ेप  .दूरसंचार/३/का व/३९६/२०२१, द.२९/११/२०२१. 
 मा.अित.आयु (२) यांची िशफारस केले माणे. 

 मनपाच े दूरसंचार वभागाकडे VHF वायरलेस वसी भारत सरकारचे संचार मं ालय, 

नवी द ली यांच ेमाफत पुर वणेत आलेली असून याचे नुतणीकरण दनांक ३१/१२/२०२१ पयत 

करणेत आलेले आहे. द.०१/०१/२०२२ ते ३१/१२/२०२२ या कालावधीपयतचे खालील माणे 
लायस स नुतणीकरण करणे आव यक आहे. 

      १) परवाना . L- १३३० र. .१,२१,५००/-                                                            

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

                              एकूण र. .१,२१,५००/-     

उपरो  परवाना नुतणीकरण करणेसाठ  येणा-या फ  ची र कम भारत सरकारचे संचार मं ालय, 

नवी द ली यांस डमांड  ा टने/ “भारत कोष ”म ये On Line प दतीने अदा करणेस व यापुढे 

दरवष  लायस स नुतणीकरणाची फ  ची र कम वेळोवेळ  अदायगी करणेस व येणा-या य  

खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०८३६                         वषय मांक- ३३ 

दनांक- ०८/१२/२०२१      वभाग- करसंकलन 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .कर/मु य/९/का व/३६३/२०२१, द.०३/१२/२०२१. 
 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस केले माणे. 

 महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ९९ या तरतूद  अ वये 

महानगरपािलकेने, काय े ातील िमळकतींवर कर व करे र बाबींच ेदर सन २०२१-२०२२  क रता 
लागू केलेले आहे  तसेच शासनाच े िश णकर, रोजगार हमी कर व लोअरेज कराची वसुली रा य 

शासनाने ठरवून दले यादराने महारा  शासनाच ेक रता केली जाते. सन २०२२-२०२३  या सरकार  
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वषाक रता दनांक २० फे ुवार  २०२२ पूव  करांचे दर ठर वणे आव यक आहे.  या अनुषंगाने 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम ९९  अ वये सन २०२२-२०२३  या व य 

वषासाठ  खालील माणे करांच ेआ ण करे र बाबींच ेफ  / शु काचे दर ता वत कर यात येत 

आहे. 

ताव: सन२०२२-२०२३  या सरकार  वषा क रता कराच ेव करे रबाबींचे दर िन तीबाबत. 
अ.    करांच ेदर 

अ. 

. 

कराचे नाव कर आकारणी प दत कर 

यो य मू यावर 

सन 2021-2022चे 

चिलत दर (स याचे) 

सन 2022-

2023क रता 
ता वत दर 

िनवासी िनवासे र िनवासी िनवासे र 
1 

सामा य कर 

र कम पये 1/- ते 12000/- 13% 14% 13% 14% 

र कम पये 12001/- ते 
30000/- 

16% 17% 16% 17% 

र कम पये 30001/- व 

यापुढ ल 
24% 24% 24% 24% 

1ब साफसफाई कर कर यो य मू यावर 5% 6% 5% 6% 

अ नशामक कर कर यो य मू यावर 2% 2% 2% 2% 

मनपा िश णकर कर यो य मू यावर 4% 5% 4% 5% 

2 मल वाह सु वधा लाभ 

कर 
कर यो य मू यावर 5% 5% 5% 5% 

3 पाणीपुरवठा लाभ कर कर यो य मू यावर 4% 5% 4% 5% 

4 र ता कर कर यो य मू यावर 2% 3% 2% 3% 

5 वशेष साफसफाई कर 

(फ  मॉ स, लॉ जंग 

बो डग, मंगल 

कायालय,सभागृह, 

णालय, हॉटे स, 

कॅ ट स, रे टॉरंट या 
व पा या िमळकतींस    )  

कर यो य मू यावर -- 2% -- 2% 

6 वृ कर कर यो य मू यावर 1% 1% 1% 1% 

वर ल करां यित र  “नाटयगृह कर ”(करमणूक कर) खालील माणे वसूल केला जातो. 
अ. 

. 

कराचे नाव करआकारणी प दत सन 2021-2022चे 

चिलत दर 

(स याचे) 

सन 2022-

2023क रता 
ता वत दर 

7 
 
नाटयगृहा 
वर ल कर 

1. िसनेमा   
अ)500 पयत  कंवा  यापे ा  जा त  बैठक  य ती दवस .250/- ती दवस 
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(करमणूक 

कर) 

व था (िस स) असणा-या िथएटरला ती न .250/- 

ब) मराठ  िसनेमा    करमाफ  करमाफ  

क) वातानुकुिलत  िथएटर ती न      ती दवस .350/- 
ती दवस 

.350/- 

2. नाटक 
ती योगास 

.100/- 

ती योगास 

.100/- 

3. सकस (कॉ हल पे स)      
ती योगास 

.100/- 

ती योगास 

.100/- 

4. तमाशा                        ती योगास 

.100/- 

ती योगास 

.100/- 

5.संगीत जलसे/शा ीय संगीत जलसे (िथयटर 

मधील कंवा िथयटर यित र  येक 

योगास) 

ती योगास 

.100/- 

ती योगास 

.100/- 

6. कु या / मु ीयु द ती योगास .50/- 
ती योगास 

.50/- 

7. वर ल खेर ज इतर येक योगास (जर 

वेगवेगळे खेळ नसतील तर अशा येक 

दवसास 

ती दवस .100/- 
ती दवस 

.100/- 

ब.सामा यकरातील सवलत योजना : सामा य कर (सामा य कराम ये सामा य कर + साफसफाई 

कर + अ नशामक + मनपा िश ण उपकर  हे कर समा व  आहेत) 
अ.

 

योजना सन 2021-2022चे चिलत दर (स याचे) सन 2022-2023क रता 
ता वत दर 

1 वातं य सैिनक कंवा यांचे प ी यांचे 

वत: रहात असले या फ  एका 
िनवासी घरास सामा य करात सूट 

चाल ूसरकार  वषाचे चाल ूमागणीतील देय 

सामा य कर र कमे या 50% र कमसूट 

चाल ूसरकार  वषाचे चाल ू

मागणीतील देयसामा य कर 

र कमे या 50% र कमसूट 
2 फ  म हलांचे नावे असले या, वत: 

रहात असले या फ  एका िनवासी 
घरास सामा य करात सुट 

चाल ूसरकार  वषाचे चाल ूमागणीतील देय 

सामा य कर र कमे या 50% र कमसूट 

चाल ूसरकार  वषाचे चाल ू

मागणीतील देयसामा य कर 

र कमे या 50% र कमसूट 
3 40% कंवा यापे ा जा त द यांग व 

असणा-या अंध, अपंग, मितमंद, 

कणबिधर व मूकबिधर यां या नावावर 

असणा-या िमळकतीस 

चाल ूसरकार  वषाचे चाल ूमागणीतील देय 

सामा य कर र कमे या 50% र कमसूट 

चाल ूसरकार  वषाचे चाल ू

मागणीतील देयसामा य कर 

र कमे या 50% र कमसूट 

4 संपूण िमळकतकराची र कम आगाऊ 

भरणा-यां कर ता सामा य करात सुट 

देणे 

चाल ूसरकार  वषाचे चाल ूमागणीतील 

देयसामा य कर र कमे या 
1. वतं  न द असले या िनवासी 
वापरा या  िमळकतीस- 10%र कम सूट 

2. बगरिनवासी / िम  / औ ोिगक 

/मोकळया जिमनी इ. िमळकतीस -

चाल ूसरकार  वषाचे चाल ू

मागणीतील देय सामा य कर 

र कमे या 
1. वतं  न द असले या 
िनवासी 
वापरा या  िमळकतीस- 
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अ.

 

योजना सन 2021-2022चे चिलत दर (स याचे) सन 2022-2023क रता 
ता वत दर 

5%र कम सूट 10%र कम सूट 

2. बगरिनवासी / िम  / 

औ ोिगक /मोकळया जिमनी
इ. िमळकतीस - 5%र कम  

सूट 

5 

ीन ब ड ंग रेट ंग िस टम िमळकती 
ीहा : ीन ब ड ंग रेट ंग 

िस टमम ये 2500 चौ.मी. पे ा जा त 

भूखंडावर ल क पांना बांधकाम 

परवानगी वभागामाफत अंितम 

भोगवटाप क व अंितम 

ीन ब ड ंगCertificate ा  झाले या 
िमळकतींना सामा य करात सूट 

चाल ूसरकार  वषाचे चाल ूमागणीतील 

देयसामा य करर कमे या 
·   3Star Rating -05% र कमसूट 

·   4Star Rating - 08% र कमसूट 

·   5Star Rating - 10% र कमसूट 

चाल ूसरकार  वषाचे चाल ू

मागणीतील देय सामा य कर 

र कमे या 
·   3Star Rating -05% 

र कमसूट 
·   4Star Rating - 08% 

र कमसूट 
·   5Star Rating -10% 

र कमसूट 

 

व ीहा: ीन ब ड ंग रेट ंग 

िस टमम ये 2500 चौ.मी. पे ा कमी 
भूखंडावर ल क पांना बांधकाम 

परवानगी वभागा माफत अंितम 

भोगवटाप क व अंितम 

ीन ब ड ंगCertificate ा  झाले या 
िमळकतींना सामा य करात सूट 

चाल ूसरकार  वषाचे चाल ूमागणीतील 

देयसामा य कर र कमे या 
·   1Star Rating -05%र कमसूट 

·   2 Star Rating - 08%र कमसूट 

·   3Star Rating- 10%र कमसूट 

·   4Star Rating- 12%र कमसूट 

·   5Star Rating- 15%र कमसूट 

चाल ूसरकार  वषाचे चालू 

मागणीतील देयसामा य कर 

र कमे या 
·   1Star Rating -
  05%र कमसूट 

·   2 Star Rating -
  08%र कमसूट 
·   3Star Rating- 
10%र कमसूट 

·   4Star Rating- 
12%र कमसूट 
·   5Star Rating- 
15%र कमसूट 

6 

संर ण दलातील शौय पदक धारक 

आ ण माजी सैिनकां या वधवा तसेच 

अ ववाह त शह द सैिनकांचे 

नामिनदिशतांचे राहणा या याच 

माणे शहरात वा त य करणा या 
माजी सैिनकांना मालम ा करातून  सूट 

(शासन िनणयानुसार) 

मालम ा करात(सामा यकर, मल वाह 

सु वधा लाभकर, पाणीपुरवठा लाभ कर, 

र ता कर) 100% सूट 

मालम ा करात(सामा यकर, 

मल वाह सु वधा लाभकर, 

पाणीपुरवठा लाभ कर, र ता 
कर) 100% सूट 
 

7 

ामा णकपणे दरवष  िमळकत कराचा 
भरणा करणा-या िमळकत धारकांना 
सामा य करात 2% (दोन) जादा 
ो साहनपर सवलत योजना लागू 

करणेबाबत (3 वषाचे लॉक नंतर 

मागील सलग3 आिथक वषाम ये 31 

माचपूव  थकबाक सह संपूण िमळकत 

कराचा एक र कम भरणा करणा-या 
िमळकत धारकांना चौ या वषाचे चाल ू

मागणी तील देय सामा य कर र कमे या 

मागील सलग3 आिथक 

वषाम ये 31 माचपूव  

थकबाक सह संपूण िमळकत 

कराचा एक र कम भरणा 
करणा-या िमळकत धारकांना 
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अ.

 

योजना सन 2021-2022चे चिलत दर (स याचे) सन 2022-2023क रता 
ता वत दर 

चौ या वष ) संदभ : प रप क द. 
21/05/2021 

2% र कम सूट (अ. . 1 ते5 मधील पा  

सवलतीसह) 

चौ या वषाचे चाल ूमागणी 
तील देय सामा य कर 

र कमे या 2% र कम सूट 

(अ. . 1 ते5 मधील पा  

सवलतीसह) 
8 माझी िमळकत माझी आकारणी 

योजना: वयं फुत ने िमळकत कराची 
आकारणी करणा-यांसाठ  सवलत 

संदभ: प रप क द. 08/10/2021 

महापािलके या संकेत थळावर िमळकत 

करा या न दणीसाठ  अज करणा-यांना 
िमळकतीची या आिथक वषात कर 

आकारणी कायम होईल या आिथक 

वषा या चाल ूमागणीतील िमळकतकर 

बलाम ये सामा य कराम ये 5% फ  

प ह या वषाक रता सूट (अ. . 1 ते5 

मधील पा  सवलतीसह) 

महापािलके या 
संकेत थळावर िमळकत 

करा या न दणीसाठ  अज 

करणा-यांना िमळकतीची 
या आिथक वषात कर 

आकारणी कायम होईल या 
आिथक वषा या चाल ू

मागणीतील िमळकतकर 

बलाम ये सामा य 

कराम ये 5% फ  प ह या 
वषाक रता सूट (अ. . 1 ते5 

मधील पा  सवलतीसह) 
9 वर ल योजने पैक  कोण याह  फ  एका 

योजनेचा लाभ िमळकत धारकास घेता 
येईल तसेच वर ल योजनेचा सामा य 

करातील सवलतीचा लाभ घेणेकामी 
थकबाक सह दो ह  सहामाह ची संपूण 

बलाची र कम एक र कमी आगाऊ 

भरणेची मुदत ( बल िमळो अथवा न 

िमळो) 

अ. . 1 ते5 मधील सवलत योजनांसाठ - 

दनांक30 जूनअखेर 

अ. . 6 चे सवलत योजनेसाठ  संपूणवष 

अ. . 7 व 8 चे सवलत योजनेसाठ  

संपूणवष (अ. . 1 ते 5 सवलत योजेनचा 
लाभ फ  30 जून पयत) 

अ. . 1 ते5 मधील सवलत 

योजनांसाठ - दनांक30 जून 

अखेर अ. . 6 चे सवलत 

योजनेसाठ  संपूणवष 

अ. .7 व 8 चे सवलत 

योजनेसाठ  संपूणवष (अ. . 

1 ते 5 सवलत योजेनचा लाभ 

फ  30 जून पयत) 
10 थकबाक  सह एक र कमी िमळकत 

कराचा भरणा ऑनलाईन पेमट गेट-

वे ारे करणा-या िमळकत धारकास चाल ू

आिथक वषाचे सामा य करात सवलत 

1.     द.1/4/2021 ते 30/6/2021 अखेर 

सवसाधारण करात 5% 

2.   द.1/7/2021ते31/3/2022 

अखेर सवसाधारण करात 2% 

1. द.1/4/2022 ते 
30/6/2022 
अखेर सवसाधारण करात 
5% 
2. द. 1/7/2022 ते 
31/3/2023 
अखेर सवसाधारण करात 
2% 

क.    करे र बाबींच ेफ  / शु कांचे दर 

अ. 

. 

नाव सन 2021-2022चे चिलत दर 

(स याचे) 

सन 2022-2023क रता 
ता वत दर 

1 िमळकत ह तांतरण न द नोट स फ  करयो य मू यावर 5% करयो य मू यावर 5% 
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2 थकबाक  नसलेचा दाखला फ  ती दाखला 10/- पये ती दाखला 10/- पये 

3 िमळकत उतारा ती उतारा 20/- पये ती उतारा 20/- पये 

4 शासक य सेवा शु क ित बीलास10/- पये ित बीलास10/- पये 

 
सन २०२२-२०२३ या वषाक रता महानगरपािलका करांच े दर आ ण करे र बाबीची फ / 

शु क िन त करणेकामी मा यता देणेत येत आहे. तसेच सन २०२०-२१ व २०२१-२२ या 
कालावधीत मनपा ह मधील या िनवासी िमळकतकर धारकांचे कोरोना या महामार ने 
मृ यु झालेला आहे. व यां यानावावर िमळकत आहे. आशा कुटंुबाला दलासा देणे कामी 
सन २०२२-२३ या सरकार  वषाकर ता कराचे व करदो र बाबीचे दर िन त करताना 
आशा िमळकतींना चालु सरकार  वषाचे चालु मागणीतील देय सामा य कर र कमे या 
१००% सुट तसेच िमळकत कर ह तांतरण न द नोट स फ  िमळकतकर धारकां या 
कंुटंु बयाना माफ कर यास तसेच कोरोना मुळे मृ यु झाले या िमळकतकर धारकां या 
िमळकती ह तांतरण कर याची मोह म ३१ जानेवार  २०२२ पयत राब वणेस मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०८३७                         वषय मांक- ३४ 

दनांक- ०८/१२/२०२१      वभाग- थाप य क मु य 

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

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/क-मु य/१०५५/२०२१, द.०३/१२/२०२१. 
 मा.शहर अिभयंता यांची िशफारस केल े माणे. 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .39/01/2021-22 अ वये भाग .2 मधील 

जाधववाड  कुदळवाड  पर सरातील र यांची हॉटिम स प तीने डांबर करण करणे.  कामी 
M/s.Sujata Construction िन.र. .30,72,691/- (अ र  र कम पये तीस लाख बाह र हजार 

सहाशे ए या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .30,12,091/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .30,12,091/- 

पे ा 37.1% कमी हणजेच र. .18,94,605/- +रॉय ट  चाजस र. .49,006/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .60,600/- = एकुण र. .20,04,211/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

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

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

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

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

येत आहे. 

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०८३८                         वषय मांक- ३५ 

दनांक- ०८/१२/२०२१      वभाग- थाप य क मु य 

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

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/क-मु य/१०५६/२०२१, द.०३/१२/२०२१. 
 मा.शहर अिभयंता यांची िशफारस केल े माणे. 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .39/02/2021-22 अ वये भाग .2 

मधील  तुपेव ती, गायकवाड व ती बो-हाडेव ती  पर सरातील र यांची हॉटिम स प तीने 

डांबर करण करणे. (भाग १) कामी M/s.Sujata Construction िन.र. .30,77,352/- (अ र  र कम 

पये तीस लाख स याह र हजार तीनशे बाव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .30,16,752/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .30,16,752/- पे ा 38.01% कमी हणजेच र. .18,70,085/- +रॉय ट  चाजस 

र. .49,196/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .60,600/- = एकुण र. .19,79,881/- पयत काम क न 

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

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

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

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

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

 
ठराव मांक- १०८३९                         वषय मांक- ३६ 

दनांक- ०८/१२/२०२१      वभाग- थाप य क मु य 

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

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/क-मु य/१०५७/२०२१, द.०३/१२/२०२१. 
 मा.शहर अिभयंता यांची िशफारस केल े माणे. 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .39/03/2021-22 अ वये भाग .2 

मधील  तुपेव ती, गायकवाड व ती बो-हाडेव ती  पर सरातील र यांची हॉटिम स प तीने 

डांबर करण करणे.(भाग२) कामी M/s.Sujata Construction िन.र. .30,77,640/- (अ र  र कम 

पये तीस लाख स याह र हजार सहाशे चाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .30,17,040/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .30,17,040/- पे ा 39.01% कमी हणजेच र. .18,40,093/- +रॉय ट  चाजस 

र. .49,006/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .60,600/- = एकुण र. .19,49,699/- पयत काम क न 

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

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

करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०८४०                         वषय मांक- ३७ 

दनांक- ०८/१२/२०२१      वभाग- थाप य क मु य 

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

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/क-मु य/१०५८/२०२१, द.०३/१२/२०२१. 
 मा.शहर अिभयंता यांची िशफारस केल े माणे. 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .39/04/2021-22 अ वये भाग .2 

मधील  बो-हाडेवाड , बनकरव ती व आ हाटव ती   पर सरातील र यांची हॉटिम स प तीने 

डांबर करण करणे.  कामी M/s.Sujata Construction िन.र. .30,75,179/- (अ र  र कम पये 

तीस लाख पं याह र हजार एकशे एकोणऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .30,14,579/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .30,14,579/- पे ा 40.5% कमी हणजेच र. .17,93,675/- +रॉय ट  चाजस 

र. .49,006/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .60,600/- = एकुण र. .19,03,281/- पयत काम क न 

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

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

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

करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०८४१                         वषय मांक- ३८ 

दनांक- ०८/१२/२०२१      वभाग- थाप य ब मु य 

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

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/२-ब/१०५९/२०२१, द.०३/१२/२०२१. 
 मा.शहर अिभयंता यांची िशफारस केल े माणे. 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/25/2021-22 अ वये (सन २०२१-२२ 

साठ ) भाग .१७ म ये शासना या िनयमानुसार गितरोधकांची दु ती करणे.   कामी 
M/s.SHREE GANESH CONSTRUCTION  िन.र. .49,68,613/- (अ र  र कम पये एकोणप नास 
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लाख अडुस  हजार सहाशे तेरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .48,19,913/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .48,19,913/- पे ा 33.6%कमी हणजेच र. .32,00,422/- +रॉय ट  चाजस 

र. .21,950/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,48,700/- = एकुण र. .33,71,072/- पयत काम 

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

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

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

करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०८४२                         वषय मांक- ३९ 

दनांक- ०८/१२/२०२१      वभाग- थाप य ब मु य 

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

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/२-ब/१०६०/२०२१, द.०३/१२/२०२१. 
 मा.शहर अिभयंता यांची िशफारस केल े माणे. 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/27/2021-22 अ वये (सन २०२१-२२ 

साठ ) िचंचवडेनगर भागातील र यांची दु ती हॉटिम स प तीने करणे.  कामी M/s.SHREE 

GANESH CONSTRUCTION  िन.र. .49,66,598/- (अ र  र कम पये एकोणप नास लाख 

सहास  हजार पाचशे अ या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .4817898/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .48,17,898/- पे ा 32.7% कमी हणजेच र. .32,42,445/- +रॉय ट  चाजस र. .19,751/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,48,700/- = एकुण र. .34,10,896 /- पयत काम क न घेणेस आ ण 

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

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

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

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

मा यता दे यात येत आहे. 

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०८४३                         वषय मांक- ४० 

दनांक- ०८/१२/२०२१      वभाग- थाप य ब मु य 

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

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/२-ब/१०६१/२०२१, द.०३/१२/२०२१. 
 मा.शहर अिभयंता यांची िशफारस केल े माणे. 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/28/2021-22 अ वये (सन २०२१-२२ 

साठ ) िशवनगर  भागातील र यांची दु ती हॉटिम स प तीने करणे.  कामी M/s.SHREE 

GANESH CONSTRUCTION  िन.र. .49,75,261/- (अ र  र कम पये एकोणप नास लाख 

पं याह र हजार दोनशे एकस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .48,26,561/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .48,26,561/- पे ा 32.7% कमी हणजेच र. .32,48,276/- +रॉय ट  चाजस 

र. .19,030/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,48,700/- = एकुण र. .34,16,006/- पयत काम 

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

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

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

करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०८४४                         वषय मांक- ४१ 
दनांक- ०८/१२/२०२१      वभाग- थाप य ब मु य 

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

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/२-ब/१०६२/२०२१, द.०३/१२/२०२१. 
 मा.शहर अिभयंता यांची िशफारस केल े माणे. 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/29/2021-22 अ वये (सन २०२१-२२ 

साठ ) ेमलोक पाक, दळवीनगर भागातील र यांची दु ती हॉटिम स प तीन े करणे. कामी 
M/s. SHREE GANESH CONSTRUCTION  िन.र. .49,74,677/- (अ र  र कम पये 

एकोणप नास लाख चौ-याह र हजार सहाशे स याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .48,25,977/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
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उपरो  ठेकेदाराकडून र. .48,25,977/- पे ा 30.9% कमी हणजेच र. .33,34,750/- +रॉय ट  

चाजस र. .19,751/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,48,700/- = एकुण र. .35,03,201/- पयत 

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

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

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

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

करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०८४५                         वषय मांक- ४२ 

दनांक- ०८/१२/२०२१      वभाग- थाप य ब मु य 

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

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/२-ब/१०६३/२०२१, द.०३/१२/२०२१. 
 मा.शहर अिभयंता यांची िशफारस केल े माणे. 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/39/2021-22 अ वये सन २०२१-२२ 

क रता भाग .१८ म ये र यांची दु ती  जीएसबी, को डिम स वेटिम स प दतीने करणे 

कामी M/s.SHREE GANESH CONSTRUCTION  िन.र. .41,40,202/- (अ र  र कम पये 

एकेचाळ स लाख चाळ स हजार दोनशे दोन फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .39,91,502/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .39,91,502/- पे ा 30.9% कमी हणजेच र. .27,58,128/- +रॉय ट  चाजस 

र. .19,179/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,48,700/- = एकुण र. .29,26,007/- पयत काम 

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

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

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

करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 

ठराव मांक- १०८४६      वषय मांक- ४३ 

दनांक- ०८/१२/२०२१      वभाग- वै क य  

सुचक- मा.फुगे िभमाबाई        अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.मनपा आयु  यांचेकड ल प  .मसाभां/४/का व/९७२/२०२१ द.०५/१२/२०२१ 

मा.मनपा आयु  यांनी िशफारस केले माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह म ये फे ुवार या दुस-या आठव यात कोरोना णांची 
सं या पु हा वाढु लागली होती. जुलै मह याम ये कोरोना ादुभाव वाढला असता पुणे महानगर 

देश वकास ािधकरण, पुणे (PMRDA) यांच ेकडुन EOI . ०४/२०२०-२१ सी द कर यात आला 
होता या म ये M/s.AAA Healthcare यांना कामाच े आदेश 

.EG/मकोहॉ/07.20/ . .६१२/०४५४/शाखा-१ द.२४.०९.२०२० अ वये अ णासाहेब मगर 

टे डयम येथील जंबो को वड णालयालाठ  Consultancy Services for Planning Construction, 

Operation and Maintenance of 800 Bedसाठ  आदेश दे यात आले होते. मा.आयु , 

मा.महापौर,मा.अित.आयु  .१ तसेच इतर पदािधकार  आ ण अिधकार  यांच े समवेत दनांक 

२२.०३.२०२१ िमट ंग आयोजीत केली असता झाले या चच माणे मा.आयु  यांनी कै.अ णासाहेब 

मगर टेड यम येथील जंबो को वड णालय ट या ट याने २०० बेड (१०० बेड ऑ सीजन यु  + 

५० एचड यु + ५० आयसीयु) साठ  दोन म हने कालावधीसाठ  चालु करणेकामी आदेश देणेत आले 

होते. तसेच को वडसाठ  कायकारणी सिमती गठ त कर यात आलेली आहे या सिमती या दनांक 

२३/०३/२०२१ रोजी झाले या िमट ंग मधील िनणया माणे सदर कामकाज कर यात येत आहे. 

तसेच मा. वभागीय आयु  कायालयाकडुन सूचना ा  झा या माणे आप कालीन बाब हणून 

मा यता देणेत आलेली आहे. M/s.AAA Healthcare यांना द.२९.०३.२०२१ ते द.२८.०५.२०२१ 
दोन मह यासाठ  कामकाज आदेश दे यात आलेले होते. द.३१.०८.२०२१ रोजी कायकारणी 
सिमती या िमट ंग म ये झाले या िनणया माणे M/s.AAA Healthcare Consultancy Services 

Pvt. Ltd. यांना द.२९.०५.२०२१ ते द.१५.०९.२०२१ पयत मुदतवाढ आदेश देणेत आले 

आहेत. याकामी एकूण र. .४३,७५,०००/-च े खचास काय र मा यता देणेची मा.आयु  यांची 
मागणी असली तर  कै.अ णासाहेब मगर टेड यम येथील जंबो को वड णालय येथ ेM/s.AAA 

Healthcare Consultancy Services Pvt. Ltd. यांना Medical Consultancy, Operations And 

Management of the site तसेच बलांची तपासणी करणेकामी द.२९.०५.२०२१ ते 

द.१५.०९.२०२१ पयत र. .४३,७५,०००/- ऐवजी र. .३५,००,०००/- इत या खचास मा यता 
दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------ 
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ठराव मांक- १०८४७                 वषय मांक- ४४ 

दनांक- ०८/१२/२०२१   

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

संदभ-  मा.भोईर सुरेश व मा.फुगे िभमाबाई यांचा ताव.   

सन २०२०-२१ म ये भाग .१३ से .२२ व छ भारत अिभयान अंतगत शौचालय 

देखभाल दु ती व इतर अनुषंगीक थाप य वषयक देखभाल दु तीची कामे करणे या कामास 

महसुली कामे लेखािशषाखाली सन २०२१-२२ या अंदाजप कात र. .१४,५०,०००/- इतक  तरतुद 

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

क न बल अदायगी कर यासाठ  र. .३,००,०००/- इतक  तरतुद अपुर  पडत अस यामुळे या 
वभागाअंतगत तावात नमुद के या माणे कामामधुन र. .३,००,०००/- इतक  र कम वग 
कर यास मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/ घट र. .३,००,०००/-) 

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

 
ठराव मांक- १०८४८                 वषय मांक- ४५ 

दनांक- ०८/१२/२०२१   

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

संदभ-  मा.भोईर सुरेश व मा.फुगे िभमाबाई यांचा ताव.   

थाप य इ े ीय कायालयाकड ल भाग .४ मधील वकास कामांना तावात नमुद 
केले माणे वाढ/ घट करणे आव यक आहे. सन २०२१-२२ चे अंदाजप कामधील तावात 
नमूद के या माणे तरतूद वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

(वाढ/ घट र. .१,४०,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

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

ठराव मांक- १०८४९                 वषय मांक- ४६ 

दनांक- ०८/१२/२०२१   

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

संदभ-  मा.भोईर सुरेश व मा.फुगे िभमाबाई यांचा ताव.   

महानगरपािलके या सन २०२१-२२ चे अंदाजप काम ये भाग .६ मधील कामासाठ  
तावात नमूद के या माणे तरतूद वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

(वाढ/ घट र. .९,५०,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------ 
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ठराव मांक- १०८५०                 वषय मांक- ४७ 

दनांक- ०८/१२/२०२१   

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

संदभ-  मा.फुगे िभमाबाई व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव.  

भाग .२५ वाकड येथे नागर  व तीम ये मो या माणावर वाढ होत आहे. यामुळे 
नाग रकां या सोयी या ीने तावात नमूद केलेले अनु .१ चे वकास काम करणे 
गरजेचे असून सदरचे काम गतीपथावर आहे. स थतीत सदर 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 वशेष योजना व भांडवली या 
लेखािशषकातील तावात नमूद केले या अनु .२ ते ५ या कामां या तरतुद त घट 
क न सदर या अनु .१ या चालू कामाला आव यक तरतुद दे यास व तावात नमूद 
के या माणे तरतूद वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

(वाढ/ घट र. .१,३२,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

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

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
------------ 

 
 

(अॅड.िनतीन ाने र लांडगे) 

सभापती, थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

पंपर  - ४११०१८. 
 

 
                

(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका                                   
पंपर -१८, नगरसिचव वभाग 

मांक - नस/३/का व/१९४५/२०२१ 
दनांक -  १०/१२/२०२१ 

 
त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह तव. 
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( . वमुका/०४/का व/१०८९/२०२१ द.२६/११/२०२१ वषय .१०च ेलगत) 
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( . वमुका/०४/का व/१०८९/२०२१ द.२६/११/२०२१ वषय .१०च ेलगत) 

 
 
 
 



37 
 

( . वमुका/०४/का व/१०८९/२०२१ द.२६/११/२०२१ वषय .१०च ेलगत) 
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( .क े/लेखा/िन.क./१५/का व/७८०/२०२१ द.०१/१२/२०२१ वषय .१७च ेलगत) 

 


