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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, 
िपंपरी-४११०१८ 
नगरसिचव कायालय, 

मांक-नस/३/कािव/२०४८/२०२१. 

िदनांक-२४/१२/२०२१. 
 

ित, 
मा. ----------------------------------------------------------, 
सद , थायी सिमती, 
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, 
िपंपरी- ४११०१८.  
  
  िवषय- िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा मा. थायी सिमतीची सा ािहक 

सभा िदनांक.२९/१२/२०२१ रोजी आयोिजत केलेबाबत. 
 
महोदय/ महोदया, 

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा मा. थायी सिमतीची सा ािहक सभा बुधवार, 
िदनांक २९/१२/२०२१ रोजी दु.०२.३० वा.महानगरपािलके ा शासकीय इमारती मधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात मा. उप सिचव महारा  शासन नगर िवकास 
िवभाग यांचेकडील प  .कोरोना-२०२०/ . .७६/निव-१४ िद.२२ ऑ ोबर २०२१ 
अ ये आयोिजत करणेत आलेली आहे. सोबत सभेची कायपि का जोडली आहे. सभेस 
आपण उप थत रहावे, ही िवनंती. 

 
आपला िव ासू, 

 
 

 
 

(उ ास बबनराव जगताप) 
नगरसिचव 

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, 
िपंपरी - ४११०१८. 

 
त- १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी 

२)  कायालयीन नोटीस बोड 
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, िपंपरी-४११०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायपि का मांक– २५५ 
 

िदनांक-२९/१२/२०२१                                    वेळ दु.०२.३० वा. 
 

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा मा. थायी सिमतीची सा ािहक सभा बुधवार, 
िद.२९/१२/२०२१ रोजी दु.०२.३० वा. महानगरपािलके ा शासकीय इमारती मधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात मा.उप सिचव महारा  शासन नगरिवकास 
िवभाग यांचेकडील प  .कोरोना-२०२०/ . .७६/निव-१४ िद.२२ ऑ ोबर २०२१ 
अ ये आयोिजत करणेत आलेली आहे.सभेत खालील कामकाज होईल.  

---------- 
 

अ)मा. थायी सिमती सभा कायपि का .२५३ िद.१५/१२/२०२१ चा सभावृतात कायम करणे. 
ब)मा. थायी सिमती सभा कायपि का .२५४ िद.२२/१२/२०२१ चा सभावृतात कायम करणे. 

 
---------- 

 
िवषय .१)मा.िश ण सिमती ठराव .६०. िद.१८/१०/२०२१ अ ये िपंपरी िचंचवड 

महानगरपािलका सव ाथिमक शाळांम े ब तेक िश ण घेणारे िव ाथ  हे 
गरीब प र थतीतून येत असतात. आप ा महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा 
खाजगी शाळे ा माणे कर ासाठी, िव ाथाम ेही आप ा शाळेिवषयी 
आवड िनमाण हो ाक रता तसेच मनपा शाळेतील िव ाथाम े शै िणक 
गुणव ा वाढ कर ाक रता व आप ा मनपा शाळांची पटसं ा 
वाढ ाक रता िश ण सिमती य  करीत आहे. ाच अनुषगाने िव ाथा ा 
कला गुणांना वाव दे ाचे कामकाज िश ण सिमती कर ाचे ीने  िपंपरी 
िचंचवड महानगरपािलके ा इ.१ ली ते इ.१० वी तील िव ाथाना ंदन 

ुिझक अँड डा  अकॅडिमक सं थेमाफत संगीत आिण नृ  िश ण 
दे ात यावे. सदर सं थेमाफत िश ण सिमतीस ाव ा  झाला असून 
िव ाथाना अशा कारचे िश ण घे ाक रता मोठया माणात आिथक ताण 
येत अस ाने मनपा ा िव ाथाना तेच िश ण मोफत दे ाचा मानस आहे. 
सदर िश णाक रता ित िव ाथ  ३००/- पये खच येणार असून येणा-या 

 खचास मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 
         (िद.२९/१२/२०२१ चे सभेत घेणे ा िनणया माणे) 

 
िवषय .२)मे.आयन पं  अॅ  एन ायरो सो ुशन ा.िल.यांना मा. थायी सिमती ठराव 

.८१२७ िद.१९/१/२०२१ नुसार करारनामा शत नुसार िद.२६/०२/२०२१ ा 
आदेशा ये कामाचे आदेश देणेत आलेले होते. सदर कामाची मुदत 
िद.१६/०१/२०२२ पयत आहे. िनिवदा अटी व शत  (A) .३ नुसार सदर 
िनिवदेतील दर हे िनिवदा कालावधी पयत कायम राहतील. सदर िनिवदेचा 
काय कालावधी ०७ (सात) वष आहे. तथािप कामाचा आदेश व करारनामा 
हा ०१ ( थम) वषासाठी देणेत आलेला आहे. ानंतर कामाची गती, 
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Performance िवचारात घेऊन पुढील ेक वषासाठी मा. थायी सिमती ा 
मा तेने मुदतवाढ देणेत येईल. तसेच िनिवदा अटी व शत नुसार एक 
वषानंतर भाववाढ फरक देय राहील. ानुसार ठेकेदाराने सदरचे काम दोन 
वषात समाधानकारक पूण केलेले आहे. तृतीय वषासाठी 
(िद.१७.०१.२०२२  ते १६.०१.२०२३ पयत) मुदतवाढ देणे आव क आहे. 
यासाठी मा. थायी सिमतीची मंजुरी ा  करणे आव क आहे. सदर 
कामासाठी सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात पान .७७२ अ. .३ वर 
र. .७५,००,०००/-  तरतुद नमूद करणेत आलेली आहे.िनिवदा अटी व शत  
(A)  .३ नुसार मा. थायी सिमतीने ठरावात नमूद केलेला १ वष 
कालावधीची मुदत िद.१६/०१/२०२२ रोजी पुण होत आहे. वर नमूद 
केलेनुसार ठेकेदार मे.आयन पं  अॅ  एन ायरो सो ुशन ा.िल. यांस 
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका क े ीय कायालय ह ीतील मलिनःसारण 
निलका मॅनहोल चबसची सफाई आधुिनक यांि की प तीने करणे (स न, 
जेटी ंग सह रसायकिलंग मिशन ा सहा ाने). या कामास 
(िद.१७.०१.२०२२ ते १६.०१.२०२३ पयत) तृतीय वषासाठी मुदतवाढ देणेस 
व भाववाढ फरक एक वष कालावधीनंतर अदा करणे व या कालावधीसाठी 
र. .१,२९,००,०००/-(अ री र. .एक कोटी एकोणतीस लाख फ )  ा 
खचास मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

 
िवषय .३)क शासनामाफत AMRUT MISSION योजनतगत िपंपरी िचंचवड शहरा ा 

पाणीपुरवठा व थेमधील NRW कमी करणेसाठी "शहरा ा ६०% भागाम े पुरेशा 
दाबाने पाणीपुरवठा करणे" या क ाचे काम चार िनिवदा पॅकेजेसम े चालू 
आहे. या क ांतगत नेटवकसुधारणा क न जलवािहनीचा दाब वाढिवणे, पा ाची 
उंच टाकी बांधणे, नवीन नळजोडणी करणे व पाणीगळती कमी करणे इ ादी 
कामे करणेत येत आहेत. सदर क ांना ६० ट े  भागासाठी र. .३१३.८४ 
कोटी इत ा रकमेस शासकीय मा ता ा  आहे. SAAP-1 व SAAP-2 
अंतगत अनु मे ११८.८४ व १२५.२० कोटीची कामे करणेची मा ता क  व 
रा  शासनाकडून िमळालेली आहे. अमृत योजने अंतगत SAAP-1 व SAAP-2 

माणे क  िह ा व िनधी िवतरण कर ाची णाली खालील माणे आहे; 
SAAP क  शासन िह ा 

(३३.३३ ट े  
माणे) 

रा  शासन िह ा 
(१६.६७ ट े  

माणे 

महापािलका िह ा 
(५० ट े  माणे) 

एकूण मंजुरी 
(१०० ट े ) 

ट ा-१ र. .३९.६१ कोटी र. .१९.८१ कोटी र. .५९.४२ कोटी र. . ११८.८४ कोटी 

ट ा-२ र. .४१.७३ कोटी र. .२०.८७ कोटी र. .६२.६० कोटी र. .१२५.२० कोटी 

एकूण र. .८१.३४ कोटी र. .४०.६८ कोटी र. .१२२.०२ कोटी र. .२४४.०४ कोटी 

            खालील काही कारणांमुळे अंदाजप कीय र मेपे ा वाढीव खच झालेला आहे. 
१)अमृत योजना अंतगत चालू असले ा कामाचा DPR ( क  अहवाल) हा सन 

२०१२-१३ म े बनिवला होता व ानुसार असले ा भौगोिलक प र थती 
णजे अ ातील र ,े ग ा, वसाहती, इमारती यानुसार बनिवणेत आला 

होता. तदनंतर ६ ते ७ वषाम े फार मो ा माणात फरक होत आहे. 
डी.पी., नॉन डी.पी. र ,े इमारती, वसाहतीम े मो ा माणात आडवी व 
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उभी (Horizontally & Vertically) वाढ झाली ामुळे DPR ित र  िठकाणी 
ा  प र थतीनुसार मो ा माणात आव कतेनुसार (Excess Demand) 

नवीन पाईपलाईनची कामे करावी लागली. 
२)  पाईप लाईन टाकतेवेळी जर पाईपलाईन खुप खोलवर असेल िकंवा 

अशु  पा ाची वारंवार त ार असेल िकंवा स थतीतील पाईपलाईनमधून 
पाणी गळतीची त ार जा  असेल तर अशा पाईपलाईन सु दा  
साईटवर Decision Sheet घेऊन बदल ात आ ा आहेत. 

३) उपरो  कारणा व पाईप Quantity वाढ ामुळे, Road Restoration तसेच 
Control Valve Quantity व इतर सामु ी म े देखील वाढ झालेली आहे. 

४) शहराम े BRTS (Concrete र े), डेनेज पाइपलाइन टाकणे, ाट िसिट 
इ.िवकासकामे वेगवेग ा िवभागामाफत चालू आहेत व या कामांअंतगत 
होणारी तूट फुट देखील वेळोवेळी दु  करावी लागत आहे ामुळे ही 
प रमाणात वाढ झालेली आहे. 

 ५) मंजूर िनिवदा २०१५-१६ ा अंदाजप कानुसार आहे व िनिवदेत भाववाढ 
फरक लागू नाही, मा  िनिवदा अटी शत  नुसार Clause-38 अंतगत BOQ 
सं ेपे ा २५% पे ा अिधक ा/वाढीव सं ासाठी देयक हे ावेळ ा 
नवीन शेडयु  रेट माणे णजेच २०१९-२०, २०२०-२१ व MJPCSR Rate 
नुसार देणे आव क आहे. 

६) ाडाची िनिवदा ि या सु  आहे. अ ाप ठेकेदार िनि त न झा ामुळे 
िनिवदेची अंदाजप कीय र म १०.४० कोटी इतकी आहे. SAAP-1 व 
SAAP-2 अंतगत िनिवदे माणे येणारा खच व उरलेले/ िश क कामे पूण 
कर ासाठी येणारा एकूण वाढीव खच खालील माणे दशिवलेला आहे. सदर 
वाढीव खचाची मा ता घेऊन व वाढीव रकमेची तरतुद मनपा ा 
अंदाजप कात करणे आव क आहे. 

SAAP िनिवदा पॅकेज ठेकेदार ीकृत िनिवदा 
र म( .कोटी) 

एकंदरीत वाढीव 
खच(र. .कोटी) 

SAAP-1 
पॅकेज-१ मे.अ रहंत क  ५१.०१ ३.८ 
पॅकेज-२ मे.अ रहंत क  ६१.२१ ६.४३ 
इले ीकल वक ३.४१ ० 

एकूण र. . ११५.६३ १०.२३ 

SAAP-2 

पॅकेज-३ मे.पी पी गोगड ५४.३३ ६.१८ 
पॅकेज-४ मे.िशवर  क  ५५.९ १.५३ 
इले ीकल वक १.३७ ०० 
६०% भागासाठी SCADA णाली राबिवणे 
(िनिवदा ि या सु ) 

१०.४  

एकूण र. . १११.६ ७.७१ 
एकूण वाढीव र. . २३७.६३ १७.९४ 

शासकीय मा ता र. . २४४.०४  
क ाची िश क र.  ६.४१ 

एकंदरीत वाढीव खच र. . ११.५३ 
 एकंदरीत क ावर अंदािजत होणारा वाढीव खच(SAAP १+ २)+ 

अंदािजत वाढीव खच:र. .२५५.५७ कोटी 
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 िपं.िचं.मनपास उभा करावा लागणारा एकंदरीत वाढीव क  िनधी 
र. .११.५३ कोटी 

अमृत क ातील योजना काया त होणेसाठी वरील िश क कामे पूण 
क न घेणे गरजेचे आहे. वरील सव बाबी िवचारात घेता "िपंपरी िचंचवड 
शहरा ा ६० ट े  भागात अमृत योजना अंतगत चालू असले ा 
पाणीपुरवठा योजना राबिवणे" या क ा ा अनुषंगाने खाली नमूद 
कर ात आले ा बाबी ंस नजीक ा मा. थायी सिमतीची मा ता घेणे 
आव क आहे. सदर क ाअंतगत िडझाईन आिण BOQ ा सं ेत 
झालेली वाढ ल ात घेता वाढीव क  िकंमत र. .११.५३ कोटी  यास 
मा ता िमळणे. सदर क ा अंतगत चारही चालू असणारी कामाची ा ी 
व वर माणे कामाची िनकड ल ात घेता, खालील माणे कामा ा िनिवदा 
रकमे ा होणा-या वाढीव खचास व सुधा रत खचासखालील माणे मा ता 
िमळणे आव क आहे. 

 पॅकज-१ : सुधा रत क  र. .५४.८१ कोटी 
 पॅकेज-२ : सुधा रत क  र. .६७.६४ कोटी 
 पॅकेज-३ : सुधा रत क  र. .६०.५१ कोटी 
 पॅकेज-४ : सुधा रत क  र. .५७.४३ कोटी 

तरी, सदरचे िवषयास मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 
 
िवषय .४) मनपाचे ग े ीय कायालय िवद्युत िवभागाचे काय े ातील नवीन िजजामाता 

ालय िपंपरी व नवीन थेरगांव ालय तसेच ग े ीय कायालय येथील 
अ ाव क सेवेतील जनरेटर करीता, जनरेटर इंधन या लेखािशषासाठी, अ थायी 
आ थापना लेखािशषावरील िश क र. .9,53,314/- पैकी र. .4,00,000/- (अ री 
र. .चार लाख फ ) इतकी तरतूद वग करणेस मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 
(वाढ/ घट र. .४,००,०००/-) 

 
िवषय .५) मनपा ा थाप  िवभागाकडील िन.नो. .61/05/2021-2022 अ ये भाग 

.१२ तळवडे येथील बाठेव ी प रसरातील जुने अ ी ातील र ाचे 
खडीमु मीकरण व डांबरीकरण करणे  कामी मे.देवकर अथमु स 
िन.र. .29,98,730/- (अ री र. .एकोणतीस लाख अ या व हजार 
सातशे तीस फ ) मधुन रॉय ी व मटेरीयल टे ी ंग चाजस वगळून 
र. .29,30,380/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. ानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,30,380/- पे ा 35.99% कमी 

णजेच र. .18,75,736/- +रॉय ी चाजस र. .58,385/- मटे रयल 
टे ी ंग चाजस र. .68,350/- = एकुण र. .20,02,471/- पयत काम 
क न घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे ावरील 
व ु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनिवदा अटी ं नुसार भाववाढ कलम 
लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल ा िनधा रत केले ा बेिसक 
दराम े कं ाट कालावधीम े झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र म 
अदा/ वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन रा न ांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 
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िवषय .६) मनपा ा थाप  िवभागाकडील िन.नो. .61/06/2021-2022 अ ये भाग 
 १२ पीनगर प रसरातील सेवा वािह ांकरीता खोदलेले चर 

खडीमु माने भरणे कामी मे.परमानंद ए ीपलानी िन.र. .44,98,714/- 
(अ री र. .च ेचाळीस लाख अ या व हजार सातशे चौदा फ ) मधुन 
रॉय ी व मटेरीयल टे ी ंग चाजस वगळून र. .44,30,364/- वर िनिवदा 
दर मागिवणेत आले आहेत. ानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .44,30,364/- पे ा 33.30% कमी णजेच र. .29,55,053/- 
+रॉय ी चाजस र. .78,423/- मटे रयल टे ी ंग चाजस र. .68,350/- = 
एकुण र. .31,01,826/- पयत काम क न घेणेस आिण िनयमानुसार व 
िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे ावरील व ु व सेवा कर अदा करणेस 
तसेच िनिवदा अटी ं नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल ा िनधा रत केले ा बेिसक दराम े कं ाट कालावधीम े झालेली 
वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र म अदा/ वसुल करणे बंधनकारक 
राहील या अटीस अिधन रा न ांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा ता 
देणेबाबत िवचार करणे. 

 
िवषय .७)िपंपरी िचंचवड शहराम े िवकसक, बांधकाम ावसाियक तसेच खाजगी 

िमळकतधारक यांची पाणीपुरवठा िवषयक तसेच जलिनःसारण िवषयक कामे 
परवानाधारक ंबस यांचेमाफत करणेत येतात. ाकरीता खाजगी ंबसना 
मनपा माफत परवाना दे ात येतो. ासाठी परवाना धारकांना मा.आयु  
यां ा िद.३१/१२/२००१ ा मंजुर िट णी नुसार परवाना फी पाच 
वषाकरीता र. .१,५००/- आकार ात येते. सदरची परवाना फी सन 
२००१ या आिथक वषापासुन चिलत आहे. तथािप आता २० वषा न 
अिधक काळ झाला असुन फी म े कुठ ाही कारची वाढ केलेली नाही. 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील करण २२ मधील कलम 
३७२, ३७३ आिण ३७४ ला अनुषंगून नळकारागीर यास परवाना देणे व 
नुतनीकरण करणेची तरतुद आहे. ानुसार िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका 
नवीन ंबर परवाना देणेसंदभात तीन वषाकरीता फी र. .५,०००/- व 
नुतनीकरण करणेकामी तीवष  १,०००/- या माणे दरवाढ करणेस मा ता 
देणेबाबत िवचार करणे. 

 
िवषय  .८) िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा नगरसिचव िवभागातील कायरत असणा-

या कमचा-यांनी रजा मंजुरीकामी िवनंती अज सादर केलेले आहेत. संबंिधत   
कमचा-यांचे िवनंती अजानुसार सोबतचे प  ‘अ’ म े दशिवले माणे रजा 
मंजुरी कामीचे ावास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील 
कलम ५७(तीन) अ ये रजा मंजुरीस मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

 
िवषय .९)मनपाचे थाप / उ ान िवभागामाफत भाग .९ मासुळकर 

कॉलनी,सं.नं.१०३, १०४,१०६,१०७ व १०८ मधील रेखांकनातील मोक ा 
जागेवर िवकिसत करणेत आलेले  असुन सदर उ ान िनम ती नंतरची 
देखभाल उ ान िवभागामाफत करणेबाबत कायकारी अिभयंता 
थाप /उ ान यांनी कळिवले आहे. सदर उ ानाची पुढील देखभाल करणे 
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आव क आहे. स थतीत िवभागामाफत िनिवदा नोटीस .४/२०२०-२१ 
मधील काम .१ नुसार क  े ि य कायालयांतगत भाग .९ मधील 
िविवध उ ाने देखभाल करणेचे कामकाज मे. दा अँ ो स सेस यांना 
िनिवदा ा  दर ३०.१५% ने कमी या दराने काम िमळालेले असुन सदर 
कामाची मुदत २ वष फे ुवारी २०२३  अखेर आहे. वाढीव उ ानाचे   े  
४००० चौ.मी.असुन िनिवदा ा  दर ३०.१५ ने कमी दराने 
र. .३३,३८८/-  ित महा संबंिधत मे. दा अँ ो स सेस  यांना 
िद.०१/०१/२०२२ पासुन सोपिवता येईल ानुसार साधारण १४ मिहने 
कालावधीसाठी र. .४,६७,४३२/-(अ री र. .चार लाख सदुस  हजार 
चारशे ब ीस फ ) इत ा येणा-या वाढीव खचास व ांचेशी करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेस मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

 
िवषय .१०)मनपा ा पाणीपुरवठा  िवभागाकडील ावा सोबत ा प  “अ” (१ ते 

०२) मधील िनिवदा कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िनिवदा 
अटीशत  माणे तसेच भाववाढ कलमानुसार भाववाढ देय अस ास 
मटे रयल ा िनधा रत केले ा बेिसक दराम े कं ाट कालावधीम े झालेली 
वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र म अदा/ वसुल करणे बंधनकारक 
रािहल या अटीस अिधन रा न ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न 
कामाचे आदेश िनगत केले अस ाने ाचे अवलोकन करणे. 

 
िवषय .११)मनपाचे झोिनपू थाप  िवभागाकडील िन.नो. .२/७१/२०२१-२२ मधील 

अ. .०६ अ ये भाग .१९ मधील आंबेडकरनगर, िभमनगर-सँिनटरी 
चाळ व इतर झोपडप ीतील थाप  िवषयक कामाची देखभाल दु ी 
करणे कामी (सन २०२१-२२)मे.अिमत िनतीन गांधी 
िन.र. .२५,४९,११६/- (अ री र. .पंचवीस लाख एकोणप ास हजार 
एकशे सोळा फ ) मधून रॉय ी व मटेरीयल टे ी ंग चाजस वगळुन 
र. .२४,८७,५६६/- वर िनिवदा मागिवणेत आले आहेत. ानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .२४,८७,५६६/- पे ा ३४% कमी 

णजेच र. .१६,४१,७९४/- +रॉय ी चाजस र. .३५,५२७/- मटेरीयल 
टे ी ंग चाजस र. .६१,५५०/- =एकुण र. .१७,३८,८७१/- पयत काम 
क न घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे ावरील 
व ु व सेवा कर अदा कऱणेस तसेच िनिवदा अटीनुसार भाववाढ कलम 
लागू असलेस, भाववाढ कलमामुसार मटे रयल ा िनधारीत केले ा बेसीक 
दराम े कं ाट कालावधीम े झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र म 
अदा/ वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन रा न ांचेबरोबर 
कामाचा करारनामा क न घेणेस मा ता देणेबाबत िवचार करणे.  

 
िवषय .१२)मनपाचे झोिनपू थाप  िवभागाकडील िन.नो. .२/७१/२०२१-२२ मधील 

अ. .०७ अ ये भाग .१९ मधील आंबेडकरनगर, िभमनगर-सँिनटरी 
चाळ व इतर झोपडप ीतील मनपा इमारती, सावजिनक शौचालय, पाथवे व 
गटरची देखभाल दु ी करणे कामी. सन (२०२१-२२) मे.अिमत िनतीन 
गांधी िन.र. .२५,४९,९९९/- (अ री र. .पंचवीस लाख एकोणप ास 
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हजार नऊशे न ा व फ ) मधून रॉय ी व मटेरीयल टे ी ंग चाजस 
वगळुन र. .२४,९०,५४९/- वर िनिवदा मागिवणेत आले आहेत. ानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .२४,९०,५४९/- पे ा ३३% कमी 

णजेच र. .१६,६८,६६८/- +रॉय ी चाजस र. .३४३५०/- मटेरीयल 
टे ी ंग चाजस र. .५९४५०/- =एकुण र. .१७,६२,४६८/- पयत काम 
क न घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे ावरील 
व ु व सेवा कर अदा कऱणेस तसेच िनिवदा अटीनुसार भाववाढ कलम 
लागू असलेस, भाववाढ कलमामुसार मटे रयल ा िनधारीत केले ा बेसीक 
दराम े कं ाट कालावधीम े झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र म 
अदा/ वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन रा न ांचेबरोबर 
कामाचा करारनामा क न घेणेस मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

 
िवषय .१३) भोसरी व िदघी येथील दैनंिदन िनमाण होणारे मैला सांडपाणी ि या 

कर ासाठी CME ह ीत सुमारे १० एकर (४०,००० चौ.मी.) जागेवर ट ा 
ट ाने एकुण ४५ एम.एल.डी. मतेचे STP िवकिसत करणेबाबत 
मा.आयु  सो. व CME अिधकारी यांची िद.०२/०९/२०२१ रोजी बैठक 
झाली. सदरचे काम CME व PCMC यांचे Joint Venture करायचे असून सदर 

क ासाठी CME ह ीत सुमारे १० एकर (४०,००० चौ.मी.) े  CME 
उपल  क न देणार आहे व िद.०५/११/२०२१ रोजीचे पञा ये CME यांचे 
अिधका-यांनी म.न.पा.स ाथिमक तयारी तातडीने पुण करणेबाबत 
कळिवले आहे. सदर कामाची ा ी िवचारात घेता सदर क ाचे नकाशे, 
अंदाजपञक तयार करणे, रल िडझाईन तयार करणे. इ ादी िनिवदा 
पुव (Pre Tender Activity) व िनिवदा प ात (Post Tender Activity) कामे 
करावी लागणार आहेत. िनिवदा पुव व िनिवदा प ात कामासाठी क  
स ागार नेमणे आव क आहे. तथािप, सदरचे काम CME व PCMC यांचे 
Joint Venture म े  करावयाचे अस ाने कामाची तातडी िवचारात घेता सदर 

क ाकरीता थेट प तीने म.न.पा. चिलत दरानुसार क  स ागार 
िनयु  करणे आव क आहे. याकामी अनुभवी व म.न.पा. म े 
स थत व कायरत असले ा मे.टंडन अबन सो ुशन ा.िल.मंुबई 

क  स ागार यांना सदर कामावर नेमणूकीबाबत िवचारणा करणेत 
आली. ानुसार मे.टंडन अबन सो ुशन ा.िल.मंुबई यांनी सदर काम 
म.न.पा. चिलत दरानुसार आिण नगर िवकास िवभाग यांचे शासन िनणय 

मांक- संकीण- २०१८/ . .५४/निव-१६ नुसार कर ास तयार 
असलेबाबत ांचे पञ िद.०१/१२/२०२१ नुसार सहमती दशिवली आहे. 
वरील बाबी ंचा िवचार करता उपरो  सदर कामासाठी मे.टंडन अबन 
सो ुशन ा.िल.मंुबई यांची क  स ागार णुन नेमणूक करणेचा 

ाव व िनिवदा पुव ०.५०% (Pre Tender Activity) व िनिवदा प ात 
१.५०%(Post Tender Activity) क  खचा ा एकुण २.००% फी अदा 
क न मे.टंडन अबन सो ुशन ा.िल.मंुबई यांची क  स ागार 

णुन नेमणूक करणेस मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 
 



9 
 

िवषय .१४)मनपा ा थाप  िवभाग क मु ालयाकडील ावासोबत ा प  अ(1 
ते 5) मधील कामांचे िनयमानुसार व िनिवदा अटी शत  माणे संबंिधत 
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले 
अस ाने ाचे अवलोकन करणे. 

 
िवषय .१५)िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा फ े ीय कायालयाकडील सोबतचे प  

‘अ’ (1 ते 16) मधील थाप  िवभागाचे िवकास कामांचे ा  अिधकारात 
िनिवदा ि या पुण क न िनिवदा कारणेत आले ा ठेकेदारासोबत 
करारनामा करणेत येऊन िनिवदा करारनामा िसल झालेनंतर  कामाचे 
आदेश िनगत करणेत आलेले आहेत. तथािप, महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम चे कलम 73 (ड) नुसार ुत िवषयाचे अवलोकन करणे. 

 
िवषय .१६)िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, क काय े ातील थाप  िवभागामधील 

मनपा ा िविवध  िवकास कामांम े सुसु ता आण ासाठी स ागार व 
वा ुिवशारद नेमणूकीसाठी पारदशक प त अवलंबली जात आहे. भाग 
.8 येथील इं ायणी चौक लगतचे जे ॉक मधील र े अ यावत प दितने 

करणे या कामासाठी स ागार नेमणूक करणेसाठी दरप क मागिवणेसाठी 
िद.05/10/2021  रोजी वेबसाईटवर नोटीस िस द केली होती. िसलबंद 
िलफा ात दरप क सादर कर ाची अंितम िद.12/10/2021 पयत एकूण 
5 िसलबंद कोटेशन ा  झालेले असुन िनिवदा पुव  व िनिवदा 
प ात  0.35 % दर  Pave-Tech Consulting Engineering Services PVT.LTD. यांचा 
दर ा  झालेला आहे. सदर कामासाठी मनपा पॅनल वरील दर सुची 
नुसार सदर स ागार/ वा ुिवषारद िनिवदापुव (Pre tender activity)  ०.35% 
व िनिवदा प चात (post tender activity)0.75 % असा एकूण 1.10 दर लागू 
करणेत येईल मा. थायी सिमती ठराव  .२१३९ िद.०७/२/२०१८ अ ये 
वा ुिवशारद पॅनेल व वा ुिवशारद यांना अदा करावयाचे फी मसु ाला 
मा ता देणेत आली आहे. तसेच नगर िवकास िवभाग, महारा  शासन, 
शासन िनयय मांक:संकीण-२०१८/ . .५४/निव-१६ िद.०४/०६/२०१८ 
ला अनुस न  Pave-Tech Consulting Engineering Services PVT.LTD.  यांना 
सदर कामाचे िनिवदापुव (0.35 %- Pre tender activity) व िनिवदा प चात 
(0.75% - post tender activity) सवकरांसह कामे करणेकामी वा ुिवशारद 

णून नेमणेस मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 
 
िवषय .१७)िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, क काय े ातील थाप  िवभागामधील 

मनपा ा िविवध  िवकास कामांम े सुसु ता आण ासाठी स ागार व 
वा ुिवशारद नेमणूकीसाठी पारदशक प त अवलंबली जात आहे. भाग 
.8 मधील एम.आय.डी.सी. मधील जे ॉक मधील र े अ यावत 

प दितने करणे या कामासाठी स ागार नेमणूक करणेसाठी दरप क 
मागिवणेसाठी िद.05/10/2021  रोजी वेबसाईटवर नोटीस िस द केली होती. 
िसलबंद िलफा ात दरप क सादर कर ाची अंितम िद.12/10/2021 पय़त 
एकूण 5 िसलबंद कोटेशन ा  झालेले असुन िनिवदा पुव व िनिवदा प ात 
0.35% दर  Pave-Tech Consulting Engineering Services PVT.LTD. यांचा दर 
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ा  झालेला आहे. सदर कामासाठी मनपा पॅनल वरील दर सुची नुसार 
सदर स ागार/ वा ुिवषारद िनिवदापुव (Pre tender activity) ०.35% व 
िनिवदा प चात (post tender activity) 0.77% असा एकूण 1.12 दर लागू 
करणेत येईल.  मा. थायी सिमती ठराव  .२१३९ िद. ०७/२/२०१८ 
अ ये वा ुिवशारद पॅनेल व वा ुिवशारद यांना अदा करावयाचे फी 
मसु ाला मा ता देणेत आली आहे. तसेच नगर िवकास िवभाग, महारा  
शासन, शासन िनयय मांक: संकीण-२०१८/ . .५४/निव-१६ 
िद.०४/०६/२०१८ ला अनुस न  Pave-Tech Consulting Engineering Services 
PVT.LTD. यांना सदर कामाचे िनिवदापुव (०.35 %  - Pre tender activity) व 
िनिवदा प चात (0.77% - post tender activity) सवकरांसह कामे करणेकामी 
वा ुिवशारद णून नेमणेस मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

  
िवषय .१८)िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, क काय े ातील थाप  िवभागामधील 

मनपा ा िविवध  िवकास कामांम े सुसु ता आण ासाठी स ागार व 
वा ुिवशारद नेमणूकीसाठी पारदशक प त अवलंबली जात आहे. भाग 
.8 येथील w-26 पासुन यशवंतराव च ाण चौकापयतचा र ा ं दीकरण 

क न िवकिसत करणे या कामासाठी स ागार नेमणूक करणेसाठी 
दरप क मागिवणेसाठी िद.05/10/2021  रोजी वेबसाईटवर नोटीस िस द 
केली होती. िसलबंद िलफा ात दरप क सादर कर ाची अंितम 
िद.12/10/2021 पय़त एकूण 4 िसलबंद कोटेशन ा  झालेले असुन िनिवदा 
पुव व िनिवदा प ात 0.35% दर Pave-Tech Consulting Engineering Services 
PVT.LTD. यांचा दर ा  झालेला आहे. सदर कामासाठी मनपा पॅनल 
वरील दर सुची नुसार सदर स ागार/ वा ुिवषारद िनिवदापुव (Pre tender 
activity)  ०.35% व िनिवदा प चात (post tender activity) 0.75% असा 
एकूण 1.10 दर लागू करणेत येईल. मा. थायी सिमती ठराव  .२१३९ 
िद.०७/२/२०१८ अ ये वा ुिवशारद पॅनेल व वा ुिवशारद यांना अदा 
करावयाचे फी मसु ाला मा ता देणेत आली आहे. तसेच नगर िवकास 
िवभाग, महारा  शासन, शासन िनयय मांक:संकीण-२०१८/ . .५४/निव-
१६ िद.०४/०६/२०१८ ला अनुस न  Pave-Tech Consulting Engineering 
Services PVT.LTD.  यांना सदर कामाचे िनिवदापुव (०.35%  - Pre tender 
activity) व िनिवदा प चात (0.75% - post tender activity) सवकरांसह कामे 
करणेकामी वा ुिवशारद णून नेमणेस मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

 
िवषय .१९)िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, क काय े ातील थाप  िवभागामधील 

मनपा ा िविवध  िवकास कामांम े सुसु ता आण ासाठी स ागार व 
वा ुिवशारद नेमणूकीसाठी पारदशक प त अवलंबली जात आहे. भाग 
.8 मधील एस. ॉक येथील w-138 पासुन w-162 पयत र ा अ यावत 

प दितने करणे या कामासाठी स ागार नेमणूक करणेसाठी दरप क 
मागिवणेसाठी िद.05/10/2021  रोजी वेबसाईटवर नोटीस िस द केली होती. 
िसलबंद िलफा ात दरप क सादर कर ाची अंितम िद.12/10/2021 
पय़त  एकूण  5 िसलबंद कोटेशन ा  झालेले असुन िनिवदा पुव  व िनिवदा 
प ात  0.35% दर  Pave-Tech Consulting Engineering Services PVT.LTD. यांचा 
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दर ा  झालेला आहे. सदर कामासाठी मनपा पॅनल वरील दर सुची 
नुसार सदर स ागार/ वा ुिवषारद िनिवदापुव (Pre tender activity) 
०.35% व िनिवदा प चात (post tender activity) 0.77% असा एकूण 1.12 
दर लागू करणेत येईल. मा. थायी सिमती ठराव  .२१३९ 
िद.०७/२/२०१८ अ ये वा ुिवशारद पॅनेल व वा ुिवशारद यांना अदा 
करावयाचे फी मसु ाला मा ता देणेत आली आहे. तसेच नगर िवकास 
िवभाग, महारा  शासन, शासन िनयय मांक:संकीण-२०१८/ . .५४/निव-
१६ िद.०४/०६/२०१८ ला अनुस न Pave-Tech Consulting Engineering 
Services PVT.LTD.  यांना सदर कामाचे िनिवदापुव (0.35%  - Pre tender 
activity) व िनिवदा प चात (0.77% - post tender activity) सवकरांसह कामे 
करणेकामी वा ुिवशारद णून नेमणेस मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

 
िवषय .२०)मनपा ा थाप  िवभागाकडील िन.नो. .CIVIL/HO/58/11/2021-22 अ ये 

. .२८ िपंपळे सौदागर मधील िशवराजनगर व प रसरातील र ांचे 
डांबरीकरण करणे कामी रा ल क न िन.र. .37,48,168/- (अ री 
र. .सदतीस लाख अ े चाळीस हजार एकशे अडुस  फ ) मधुन रॉय ी 
व मटेरीयल टे ी ंग चाजस वगळून र. .36,73,818/- वर िनिवदा दर 
मागिवणेत आले आहेत. ानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .36,73,818/- पे ा 40% कमी णजेच र. .22,04,291 /- +रॉय ी 
चाजस र. .3,251/- मटे रयल टे ी ंग चाजस र. .74,350/- = एकुण 
र. .22,81,892 /- पयत काम क न घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील 
िनिवदा अटी माणे ावरील व ु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनिवदा 
अटी ं नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल ा 
िनधा रत केले ा बेिसक दराम े कं ाट कालावधीम े झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस 
अिधन रा न ांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा ता देणेबाबत िवचार 
करणे. 

 
िवषय .२१)मनपा ा थाप  िवभागाकडील िन.नो. .CIVIL/HO/58/12/2021-22 अ ये 

. .२८ िपंपळे सौदागर मधील मनमंदीर सोसायटी प रसर व इतर 
भागातील र ांचे डांबरीकरण करणे कामी रा ल क न 
िन.र. .37,49,828/- (अ री र. .सदतीस लाख एकोणप ास लाख आठशे 
अ ावीस फ ) मधुन रॉय ी व मटेरीयल टे ी ंग चाजस वगळून 
र. .36,75,478/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. ानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,75,478/- पे ा 40% कमी णजेच 
र. .22,05,287 /- +रॉय ी चाजस र. .3,251/- मटे रयल टे ी ंग चाजस 
र. .74,350/- = एकुण र. .22,82,888/- पयत काम क न घेणेस आिण 
िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे ावरील व ु व सेवा कर 
अदा करणेस तसेच िनिवदा अटी ं नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल ा िनधा रत केले ा बेिसक दराम े कं ाट 
कालावधीम े झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र म अदा/ वसुल 
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करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन रा न ांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

 
िवषय .२२)मनपा ा थाप  िवभागाकडील िन.नो. .CIVIL/HO/58/08/2021-22 अ ये 

. .२९ िपंपळे गुरव प रसरातील र ांवरील टचेस व ख े इ.ची 
हॉटिम  व को िम  प दतीने दु ीची कामे करणे (सन २०२१-२२ 
करीता)कामी रा ल क न िन.र. .29,99,754/- (अ री र. .एकोणतीस 
लाख न ा व हजार सातशे चोप  फ )मधुन रॉय ी व मटेरीयल 
टे ी ंग चाजस वगळून र. .29,33,354/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले 
आहेत. ानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,33,354/- पे ा 
35% कमी णजेच र. .19,06,680/- + रॉय ी चाजस र. .3,460/- मटे रयल 
टे ी ंग चाजस र. .66,400/- = एकुण र. .19,76,540/- पयत काम क न 
घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे ावरील व ु व 
सेवा कर अदा करणेस तसेच िनिवदा अटी ं नुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल ा िनधा रत केले ा बेिसक दराम  े
कं ाट कालावधीम े झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र म अदा/ 
वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन रा न ांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

 
िवषय .२३)मनपा ा थाप  िवभागाकडील िन.नो. .CIVIL/HO/58/09/2021-22 अ ये 

. .२९ िपंपळे गुरव येथील िविवध अंतगत व मु  र ांचे हॉटिम  
प दितने डांबरीकरण करणे कामी रा ल क न िन.र. .41,55,854/- 
(अ री र. .ए े चाळीस लाख पंचाव  हजार आठशे चोप  फ )मधुन रॉय ी 
व मटेरीयल टे ी ंग चाजस वगळून र. .40,81,504/- वर िनिवदा दर मागिवणेत 
आले आहेत. ानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,81,504/- 
पे ा 39% कमी णजेच र. .24,89,717/- +रॉय ी चाजस र. .2,120/- 
मटे रयल टे ी ंग चाजस र. .74,350/- = एकुण र. .25,66,187/- पयत काम 
क न घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे ावरील 
व ु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनिवदा अटी ं नुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल ा िनधा रत केले ा बेिसक दराम  े
कं ाट कालावधीम े झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र म अदा/ 
वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन रा न ांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

 
िवषय .२४)मु  लेखापरी ण िवभागामाफत केले जाणारे लेखापरी ण कामकाज 

लवकरात लवकर पुण कर ा ा ीने सेवािनवृ  कमचारी व कायरत 
कमचारी यांची संयु  पथके तयार क न लेखापरी ण कामकाज 

गतीपथावर ने ाचे या कायालयाचे योजन आहे.  तथािप लेखापरी ण 
कामकाजाची ा ी व अनुभवी कमचा यांचा अभाव या बाबी िवचारात घेता 
तांि क कामकाजाचे लेखापरी ण करीत असताना कामकाजावर मयादा येत 
आहेत. याकरीता लेखापरी ण कामकाजाचा अनुभव असणा या खालील माणे 
०३ अिधका यांना पुढील ०६ मिह ाचे कालावधीसाठी लेखापरी णाचे 
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िववि त कामकाजाकरीता मु  लेखापरी ण िवभागाम े िनयु ी देणेबाबत 
ािवत आहे: 

१. ी.साळंुके िकसन िव ल, लेखापरी ा अिधकारी (से.िन.) 
२. ी.कडू राज  यादव, लेखािधकारी (से.िन.) 
३. ी.माने आ ाराम आबु, िवशेष लेखापरी क वग २(से.िन.) 
सबब वरील माणे नमूद ०३ सेवािनवृ  अिधका यांना महापािलके ा मु  
लेखापरी ण िवभागातील लेखापरी णाचे िववि त कामकाजासाठी आदेशाचे 
तारखेपासुन ६ मिहने कालावधीसाठी महारा  महापािलका अिधिनयमातील 
कलम ५३(३) नुसार नेमणुक करणे व महारा  शासना ा सामा  शासन 
िवभागाकडील शासन िनणय .संकीण-२७१५/ . .१००/१३, िद.१७ 
िडसबर २०१६ नुसार ांचे वेतन व भ े िनि त क न अदा करणेस 
मा ता देणेबाबत िवचार करणे.  

 
िवषय .२५)मनपाचे उ ान िवभागाकडील िनिवदा नोटीस .१२/१३-२०१९-२० 

अ ये देखभाल व संर ण कामासाठी मजुर कमचारी टक टे ोसिहत पुरिवणेचे 
कामकाज २ वष कालावधीसाठी देणेत आले होते. सदर कामाची मुदत 
३०/११/२०२१ अखेर मुदत होती.िवभागामाफत वृ तोडीचे कामकाज माळी/ 
मजुर कमचा-यांमाफत करणेबाबत सुचना केले ा आहेत.सदरचे 
वृ तोडीसाठी हायडोिलक वाहन अ ापयत उपल  झालेले नसलेमुळे 
वृ तोडीचे/ देखभाल व संर णाचे कामकाज करता येत नाही. ामुळे 
िनिवदा नोटीस .१२ व १३ सन २०१९-२० मधील सदर कामांना ०१  मिहने 
मुदतवाढ  देणे आव क आहे. सोबतचे प  अ मधील १ ते २ देखभाल व 
संर ण कामासाठी मजुर कमचारी टक  टे ोसिहत पुरिवणेचे कामकाजास 
िद.३१/१२/२०२१ अखेर ०१ मिहने मुदतवाढ देणे आव क असून ा माणे 
सोबतचे प  अ नुसार  येणारे एकूण र. .४,९२,६४२/-(अ री र. .चार लाख 

ा व हजार सहाशे बेचाळीस फ  ) खचास मा ता देणेबाबत िवचार 
करणे. 

 
िवषय .२६)िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा िवद्युत मु  कायालयाकडील सोबतचे 

प  अ (1 ते 22) मिधल िनिवदा कामांचे िनयमानुसार व िनिवदा अटी शत  
माणे लघु म दरा ा िनिवदा कारणेत आले ा असुन मंजुर दराने 

ठेकेदारास िनिवदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे ात आला 
अस ाने ाचे अवलोकन करणे. 

 
िवषय .२७)िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, फ ेञीय कायालयाचे काय ेञातील सावजिनक 

शौचालयाचे व मुता-यांची यांिञकी प तीने (पा ाचे उ दाब फवा-या ा 
सहा ाने) व मनु बळा ारे दैनंिदन साफसफाई देखभाल दु ी करणे या 
कामासाठी मे.महष  वा की यंरोजगार सेवा सहकारी सं था मया. यांना 
िद.१०/११/२०२१ पासुन ६ मिहने िकंवा निवन िनिवदा ि या पुण हो ा 
अगोदर जे अगोदर असेल ा कालावधीसाठी मुदतवाढ देवून ाकरीता 
येणा-या एकुण खच र. .१६,४५,७६४/-(अ री र. .सोळा लाख पंचेचाळीस 
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हजार सातशे चौस  फ ) िकंवा  येणा-या खचास मा ता देणेबाबत 
िवचार करणे. 

 
िवषय .२८)  िपंपरी िचंचवड महानगरपािलकेतील १२० आजी नगरसद  + ५ कृत 

सद  असे एकुण १२५ नगरसद   व ांचे कुटंुबीय(पती/ प ी  व २ अप -
२१ वषा पयत)यांचा िद.१९/१२/२०२० पासुन १ वष कालावधीकरीतालागु करणे 
आला असुन  िद.१८ िडसबर २०२१ अखेर सदर िवमा योजनेची मुदत 
संपु ात येत आहे. तदनंतर माहे फे ुवारी २०२२ म े महापािलका सावि क 
िनवडणुका होणार आहेत. ामुळे स ा चालु असलेली आरो  िवमा योजना 
२८/०२/२०२२ पयत नुतणीकरण करणे आव क आहे.र. .पाच लाख 
इत ा र मेची ‘आरो  िवमा योजना िद.१९/१२/२०२१ ते िद.२८/०२/२२(७२ 
िदवस)कालावधीकरीता नुतणीकरण करणेकामी  के.एम. द ुर रइ शुर  

ोकर यांचेमाफत करारनामा क न सदरचे कामकाज क न घेणेस व 
याकामी येणारा खच र. .१२,९२,२५५/- +१८% GST र. .२,३२,६०६/- 
असे एकुण र. .१५,२४,८६१/-(अ री र. .पंधरा लाख चोवीस हजार 
आठशे एकस  फ ) ‘ओरीए ल इ शुर  कंपनी िलिमटेड.  या  िवमा 
कंपनीस आगाऊ अदा क न  ांचेमाफत आरो  िवमा उतरिवणेकामी  
येणा-या  खचास मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

 
िवषय .२९)मा.शहर सुधारणा सिमती ठराव .७ िद.२१/१२/२०२१ नुसार िपंपरी 

िचंचवड महानगरपािलके ा भाग .१० म य़े ागृह धत वर घरोघरी 
नाग रकांना ओला कचरा, सुका कचरा, जैिवक कचरा वग करण कर ाक रता 
ड बीन वाटप स थतीत ायोिगक त ावर मोहीम राबिव ात यावी. ही 
मोिहम यश ी झा ानंतर ाच अनुशंगाने िपंपरी िचंचवड शहरातील सव 

भागाम े ेक कुटंुबाला ड बीनचे वाटप कर ास व ाबाबत ा 
खचास मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

 
िवषय .३०) मा.मिहला बाल क ाण सिमती सभा ठराव .६ िद.२३/१२/२०२१ नुसार 

नागरव ी िवकास योजना िवभागामाफत मिहलांसाठी िविवध कारचे क ाणकारी 
योजना राबिवले जातात. या िवभागामाफत राबिव ात येणा-या मिहला व 
बालक ाण योजने अंतगत नािव पुण योजना अिधक भावीपणे राबिवणे 
आव क आहे. यासाठी मिहला स मी करणात आ ेसर असलेला केरळ 
रा ात “कुटंुब ी”या क ाला भेट देणे तसेच तेथील मिहला स मी 
करणा ा कामकाजाची पाहणी करणे यासाठी केरळ रा ात माहे जानेवारी 
२०२२ म े महापािलकेचे मा.महापौर यांचेसह स ा.मिहला 
पदािधकारी,मिहला नगरसद  व संबंिधत अिधकारी/ कमचारी यांचा 
अ ास दौरा आयोिजत कर ास व ाक रता होणा-या  खचास 
मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

 
िवषय .३१) मा.मिहला बाल क ाण सिमती सभा ठराव .७ िद.२३/१२/२०२१ नुसार 

नागरव ी िवकास योजना िवभागामाफत दरवष  १ ऑ ोबर रोजी जागतीक 
जे  नाग रक िदन साजरा केला जातो.या िदनािनिम  जे  नाग रक संघांना 
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ांना आव क असणा-या उपयु  व ु भेट पात दे ात येतात .
यावष  जे  नाग रक महासंघ िपंपरी िचंचवड शहर यांनी ां ा अंतगत 
असणा-या १३४ जे  नाग रक संघांसाठी L.E.D. कलर िट. ी .ची मागणी 
केली अस ाने या १३४ जे  नाग रक संघांपैकी ा संघांकडे बंिद  जागा 
आहे .अशा संघांना L.E.D. कलर टी. ी .भेट पात दे ास मा ता 
देणेबाबत िवचार करणे. 

 
िवषय .३२)मा.मिहला बाल क ाण सिमती सभा ठराव .१० िद.२३/१२/२०२१ नुसार  

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा नागरव ी िवकास योजनामाफत 
राबिव ात येणा-या मिहला व बालक ाण योजनेअंतगत मिहला बचतगटांनी 
उ ािदत केले ा व ुंना बाजारपेठ उपल  ावी ,या हेतुने दरवष  
पवनाथडी ज ेचे आयोजन कर ात येते .तरी सन २०२१-२०२२ या आिथक 
वषासाठी पी.ड ु.डी . ाऊंड ,सांगवी येथे जानेवारी मिह ात आयोजन 
कर ास तसेच ाकामी येणा-या  खचास मा ता देणेबाबत िवचार 
करणे. 

 
िवषय .३३)मा.मिहला बाल क ाण सिमती सभा ठराव .११ िद.२३/१२/२०२१ नुसार 

नागरव ी िवकास योजना िवभागामाफत मिहलांसाठी िविवध कारचे 
क ाणकारी योजना राबिवले जातात. िपंपरी िचंचवड शहरात असले ा 
कृ िपडीत ंची आिथक प र थती ही हालकीची अस ाने ेक कृ  
पिडत ंना १ चादर व १ ँकेट वाटप कर ास ाकामी येणा-या 

 खचास मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 
 
िवषय .३४) मनपा ा थाप  िवभाग अ मु ालयाकडील ावासोबत ा प  अ (1 ते 14 ) 

मधील कामांचे िनयमानुसार व िनिवदा अटी शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस ाने ाचे अवलोकन 
करणे. 

 

                  
(उ ास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, 

िपंपरी- ४११०१८. 
 
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका 
िपंपरी-१८, नगरसिचव िवभाग 

मांक- नस/३/कािव/२०४८/२०२१. 
िदनांक- २४/१२/२०२१. 
 
िटप- ुत कायपि केवरील िवषयांची िवषयप े (डॉकेट्स) नगरसिचव कायालयात 
वाचणेसाठी ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( .नस/०१/कािव/१२९६/२०२१ िद.२१/१२/२०२१  िवषय .८  चे लगत)
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 ( .नस/०१/कािव/१२९६/२०२१ िद.२१/१२/२०२१  िवषय .८  चे लगत) 
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( .पापु /०८/कािव/५१८/२०२१ िद.२२/१२/२०२१  िवषय .१०  चे लगत) 
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( . था /िन/क-मु  /१११२/२०२१ िद.२२/१२/२०२१  िवषय .१४ चे लगत) 
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( .फ ेका/िन-४/कािव/६६२/२०२१ िद.१७/१२/२०२१  िवषय .१५ चे लगत) 
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( .फ ेका/िन-४/कािव/६६२/२०२१ िद.१७/१२/२०२१  िवषय .१५ चे लगत) 
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( .उ ान/०४/कािव/६७८/२०२१ िद.१५/१२/२०२१  िवषय .२५ चे लगत) 
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( .िवमुका/५/कािव/९३५/२०२१ िद.२३/१२/२०२१  िवषय .२६ चे लगत) 
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( .िवमुका/५/कािव/९३५/२०२१ िद.२३/१२/२०२१  िवषय .२६ चे लगत) 
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      ( . था/िन/अ-मु /कािव/३२९/२०२१ िद.२४/१२/२०२१ िवषय .३४ चे लगत) 
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( . था/िन/अ-मु /कािव/३२९/२०२१ िद.२४/१२/२०२१ िवषय .३४ चे लगत) 

 


