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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक- २५६ 

(सभावृ ांत) 
 

दनांक- ०५/०१/२०२२                                       वेळ – द.ु२.३० वा. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 

०५/०१/२०२२ 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.०३ जानेवार  २०२२ अ वय ेऑनलाईन प दतीन े( ह डओ 

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

होते. 

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

३. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

४. मा.संतोष बबन कांबळे 

५. मा.बुड सुवणा वकास 

६. मा.फुग ेिभमाबाई पोपट 

७. मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

८. मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
९. मा.यादव िमनल वशाल 
१०. मा.बनसोडे राजू व नाथ 

११. मा.पाडाळे िनता वलास 

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

अित.आयु (२), मा.उ हास जगताप- नगरसिचव तथा अित र  आयु (३), मा.नाळे- उपसंचालक 

नगररचना, मा.खोत, मा.चारठाणकर- उप आयु , मा.पोमण-मु य मा हती व तं ान अिधकार , 
मा.िनकम, मा.तांब-े सह शहर अिभयंता, मा.बोदडे, मा.आगळे, मा.देशमुख- सहा यक आयु , 

मा.वाबळे- अिध ता वायसीएमएच, मा.काळे- कायकार  अिभयंता हे अिधकार  उप थत होते. 
---------- 

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

आलेले वषय घेणेत आले. 
 
वषय .७०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील अ,ब,क,ड,ई,फ,ग व ह या े ीय कायालया 

अंतगत अित मण कारवाई करणेकामी व वध कारची यं सामु ी पुर वणेबाबत. 
 
वषय .७१) टे को र यावर ल टॉम वॉटर चबंसची सफाई करण े व इतर थाप य वषयक 

दु तीची काम ेकरणेबाबत. 
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वषय .७२) भाग .१ िचखली मधील धमराजनगरकडे जाणारा १८.०० मी ं द ड  पी र ता 

वकसीत करणबेाबत. 
 
वषय .७३) क भागातील पा या या टा यांवर पाणीपुरवठा संबंधीत हॉ व ऑपरेशन करणे 

क रता मजूर पुर वण”े या कामास अंतगत वाढ घट करणेबाबत. 
 
वषय .७४) भाग  २8. पंपळे सौदागर यैिथल राजमाता जजाऊ उ ानात स ्   थाप य वषयक व 

व ुत वषयक काम ेकरणेबाबत. 
 
वषय .७५) कै.अ णासाहेब मगर टेड यम येथील जंबो को वड णालयातील ६०० 

ऑ सीजनयु  बेड आ ण २०० आयसीय ुबेड सु  करणे बाबत. 
 
वषय .७६)  कामगार क याण वभागाकड ल दाव ेखटले या संबंधीत खच या लेखािशषावर तरतूद 

वग करणेबाबत. 
 
वषय .७७)म.न.पा. या खेळाडू द क योजनेतील व ाथ  खेळाडंूना कोरोना काळातील आहार भ ा 

अदा करणेस व न यान ेखेळाडू द क योजना अनुषंगान ेमाग वले या अजावर तातड न े

कायवाह  करणेबाबत.- मा.सुजाता पालांडे व मा.बुड सुवणा यांचा ताव. 
 
वषय .७८) मनपाचे बँडिमंटन हॉल ग हाण ेव ती याचे वजयेता पो स ऍकेडमी यांचे भाडे  माफ 

करण े व नवीन करारानुसार तािसका त वावर देणेबाबत.- मा.फुग े िभमाबाई व 

मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 
 
वषय .७९) कायदा वभागासाठ  वधी अिधकार  मानधन अिभनामाचे र  पदावर मुदतवाढ 

देणेबाबत.- मा.बुड सुवणा व मा.फुग ेिभमाबाई यांचा ताव. 
 
वषय .८०) मा. थायी सिमती सभा सद य .१०९६४ द.२२/१२/२०२१ या म य े दु ती 

करणेबाबत.- मा.फुग ेिभमाबाई व मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 
 
वषय .८१) भाग .७ येथील फुग ेमान ेतालीम येथे नवीन अ ावत इमारत िमळकती द तवेज 

बनवण ेकामी मु ांक शु क, न दणी  फ  व वक ल फ  (खचास हत) अदा करणे  बाबत.-

मा.फुग ेिभमाबाई व मा.बुड सुवणा यांचा ताव. 
 
वषय .८२) भाग  २६ वाकड पंपळे िनलख येथील न यान ेकाया वयीत झालेल ेकु ती संकुल व       

जम मंडळास करारानुसार सेवाशु क त वावर चाल वणेस देणेबाबत.- मा.फुग े

िभमाबाई व मा.बुड सुवणा यांचा ताव. 
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वषय .८३) द.२०/१०/२०२१ या मा.महापािलका सवसाधारण महासभेम य े महसुली 

अंदाजप काम य े “झोपडप ट वािसयांकर ता व छता कट वाटप” हे लेखािशष 

न यान े िनमाण करणेची उपसुचना दाखल क न घेणेबाबत.- मा.फुग े िभमाबाई व 

मा.बुड सुवणा यांचा ताव. 
 
वषय .८४) सन २०२०-२१ चे सुधार त व सन २०२१-२२ या मुळ अंदाजप कातील " वशेष योजना" 

या लेखािशषकातील भाग .२६ वाकड- पंपळे िनलख मधील चाल ूकामाला वाढ व 

तरतुद िमळणेबाबत.- मा.फुग ेिभमाबाई व मा.बुड सुवणा यांचा ताव. 
 
वषय .८५) थाप य अ भाग या वभागाकड ल सन २०२१-२२  या अंदाजप कातील न वन 

वकास कामां या तरतुद म य े वाढ/ घट करणेबाबत.- मा.यादव मीनल व मा.बुड 

सुवणा यांचा ताव. 
 
वषय .८६) नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल अ यासदौ-यासाठ  सन२०२१-२२ या 

तरतुद म य ेवाढ/ घट करणेबाबत.- मा.फुग े िभमाबाई व मा.पौ णमा सोनवण े

यांचा ताव. 
----------- 

सभेत खालील माण ेसुचना मांडणेत आली. 
सुचक – मा.शिशकांत कदम                                         अनुमोदक – मा.सुजाता पालांडे  
   
     ये  सामा जक कायक या अनाथ मुलां या सवािगण वकासासाठ  आपल ेआयु य वेचणा-या 
आ ण अनांथांची माय प ी िसंधुताई सपकाळ यांचे िनधन झा यान ेआजची सभेत या दांजली 
वाहून मा. थायी सिमती सभा (कायप का मांक- २५६) ह द.०६/०१/२०२२ रोजी द.ु२.०० पयत 

तहकूब करणेत यावी. 
सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 

---------- 
सभापती- सदरची सभा गु वार द.०६/०१/२०२२ रोजी द.ु २.०० वा. पयत तहकूब करणेत येत आहे. 

--------- 
 
 
 

(अॅड.िनतीन ाने र लांडग)े 

सभापती, थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

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

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक- २५६ 

(सभावृ ांत) 

( द.०५/०१/२०२२ द.ु२:३०ची तहकूब सभा) 
 

दनांक- ०६/०१/२०२२                                       वेळ – द.ु२.०० वा. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 

द.०५/०१/२०२२ रोजी द.ु०२.३० वा.ची तहकूब सभा द.०६/०१/२०२२ रोजी द.ु२.०० 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.०३ 

जानेवार  २०२२ अ वय ेऑनलाईन प दतीने ( ह डओ कॉ फर संग ारे) सभा संचिलत केली होती. 
सदर सभेत खालील माण ेस मा.सद य उप थत होते. 

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

३. मा.संतोष बबन कांबळे 

४. मा.अिभषेक गो वंद बारण े

५. मा.बुड सुवणा वकास 

६. मा.फुग ेिभमाबाई पोपट 

७. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

८. मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

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

११. मा.यादव िमनल वशाल 
१२. मा.बनसोडे राजू व नाथ 

१३. मा.पाडाळे िनता वलास 

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

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

अिभयंता, मा.नाळे- उपसंचालक, मा.लोणकर, मा.इंगळे, मा.खोत, मा.चारठाणकर, मा.इंदलकर, 
मा.झगडे, मा.दुरगुडे- उप आयु , मा.पोमण- मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.च हाण, 
मा.िनकम, मा.सवण,े मा.भालकर, मा.इंगळे- सह शहर अिभयंता, मा.बोदडे, मा.बहुरे, मा.थोरात, 
मा.देशमुख- सहा यक आयु , मा.काळे, मा.पा टल, मा.खाबडे, मा.नरो हा मा.ग टुवार, मा.िशंदे, 

मा.िसनकर, मा.ओंभास,े मा.टकल,े मा.धुमाळ, मा.च हाण, मा.गायकवाड- कायकार  अिभयंता, 
मा.पा टल- ाचाय. हे अिधकार  उप थत होते. 

---------- 
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अ) मा. थायी सिमती सभा कायप का .२५५ द.२९/१२/२०२१ चा सभावृतात कायम करणेत आलेचे 

मा.सभापती यांनी कट केल.े 
---------- 

 
ठराव मांक- ११०२१                         वषय मांक- ०१ 

दनांक- ०६/०१/२०२२       

सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई     अनुमोदक- मा.कांबळे अंबरनाथ 

संदभ- मा.शहर सुधारणा सिमती ठराव .७ द.२१/१२/२०२१. 

वषय- घरोघर  ड टबीन वाटप करणेबाबत. 
वषय .०१ चा वचार द.१२/०१/२०२२ रोजी होणा-या सभे या वेळ  कर यात यावा. 

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

 
ठराव मांक- ११०२२                         वषय मांक- ०२ 

दनांक- ०६/०१/२०२२       

सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई     अनुमोदक- मा.पौ णमा सोनवण े

संदभ- मा.फुग ेिभमाबाई व मा.पौ णमा सोनवण ेयांचा ताव. 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या भाग .२० कासारवाड  स ह .४०८ िसट एस 

नं.२३३०,२३३२/ आर ण .१३ खेळाचे मैदान व डा संकुल येथील अ याधुिनक जम व योगा हॉल हे 

पवना वयंसेवा सं था कासारवाड  पुण-े ३४ न दणी मांक ५२६/२०२१ यांना ११ म हन े करारान े

चाल वण े देणेस  व तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या भाग मांक २० कासारवाड , स ह 

.४०८ िसट एस नं.२३३०,२३३२/ आर ण .१३ खेळाचे मैदानातील बँडंिमंटन हॉल लीप अँकेडमी 
न दणी .४९/२०१९ यांना ११ म हन ेकरारान ेचाल व यास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११०२३                         वषय मांक- ०३ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग-  फ े ीय जलिन:सारण 

सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई     अनुमोदक- मा.कांबळे अंबरनाथ 

संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  .फ ेका/जिन/का व/१३२/२०२१, द.२७/१२/२०२१. 
मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपाचे फ े य कायालया या काय े ातील जलिन:सारण निलकांची साफसफाई करण ेव 

चोकअप काढण े हे काम मे. मिनष असोिसए स यांना मा. थायी सिमती ठराव .८५५६ 

द.२२/०२/२०२१ नुसार करारनामा अट  शत नुसार द.३१/०३/२०२१ या आदेशा वये कामाचे आदेश 

देणेत आलेल ेहोते. सदर कामाची मुदत द.३१/०३/२०२२ पयत आहे. िन वदा अट  व शत (A) .१७ 

नुसार सदर िन वदेतील दर हे पुढ ल एक वषासाठ  ( तीय वष) कायम राहतील अस ेनमुद केलेल ेआहे. 

सदर िन वदेचा काय कालावधी ०५ (पाच) वष आहे. तथा प कामाचा आदेश व करारनामा हा ०१ ( थम) 
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वषासाठ  देणेत आलेला आहे. यानंतर कामाची गती, Performance वचारात घेऊन पुढ ल येक 

वषासाठ  मा. थायी सिमती या मा यतेन ेमुदतवाढ देणेत येईल. तसेच िन वदा अट  व शत नुसार 

एक वषानंतर भाववाढ फरक देय दे यात येणार नाह . यानुसार ठेकेदारान ेसदरचे काम अ ाप पयत 

समाधानकारक पूण केलेल ेआहे. तसेच आगामी २०२२ या मा.महापािलका िनवडणुका ल ात घेता 
तीय वषासाठ  ( द.३०/०३/२०२३ पयत) मा. थायी सिमतीची मंजुर  ा  करण ेआव यक आहे. 

सदर कामासाठ  सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात पान .७८४  अ. .१२ वर र. .८८,१७,६६८/-

 (अ र  र. .अठयाऐंशी लाख सतरा हजार सहाश ेअडुस  फ ) तरतुद नमूद करणेत आलेली आहे. 

िन वदा अट  व शत  (A) . १७ नुसार मा. थायी सिमतीन ेठरावात नमूद केलेला १ वष कालावधीची 
मुदत दनांक ३१/०३/२०२२ रोजी पुण होत आहे. वर नमूद केलेनुसार ठेकेदार मे. मिनष असोिसए स 

यांस पंपर  िचंचवड महानगरपािलका फ े य कायालया या काय े ातील जलिन:सारण निलकांची 
साफसफाई करण ेव चोकअप काढण.े या कामास दनांक ३१/०३/२०२१ पासून ३०/०३/२०२२ पयत 

तीय वषासाठ  मुदतवाढ िमळणेस व भाववाढ फरक एक वष कालावधीनंतर अदा करण े व या 
कालावधीसाठ  र. .८३,९८,९६६/-(अ र  र. . याऐंशी लाख अ ठया नव हजार नउशे सहास  

फ )  या खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक- ११०२४                         वषय मांक- ०४ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- जलिन:सारण मु य 

सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई     अनुमोदक- मा.कांबळे अंबरनाथ 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/८८३/२०२१, द.२७/१२/२०२१. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/1/2021-2022 अ वय े रा ीय नागर  

सुधारणा अंतगत क शासना या अमृत योजने अंतगत पंपर  िचंचवड मनपा ह तील मलिन:सारण 

यव था व मैलाशु करण क  उभारण े व पुढ ल 5 वषाक रता देखभाल व दु ती करण े क प 

राब वण े(अमृत योजना) कामी मे.एस.एम.सी इ ा चर ा.िल िन.र. .122,29,48,740/- (अ र  

र. .एकश ेबा वस कोट  एकोणतीस लाख अ ठेचािळस हजार सातश ेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .122,29,48,740/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .122,29,48,740/- पे ा 8.2% कमी  हणजेच 

र. .112,26,66,943/- +रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .112,26,66,943/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

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

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

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

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------ 
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ठराव मांक- ११०२५                         वषय मांक- ०५ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग-  क े ीय जलिन:सारण 

सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई     अनुमोदक- मा.कांबळे अंबरनाथ 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .क ेका/जिन/का व/८८१/२०२१, द.२७/१२/२०२१. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपाचे 'क' भाग जलिन:सारण  वभागाअंतगत वकासकामां या सन २०२१-२२ या 
तरतुद म य ेखालील माण ेवाढ/ घट करणे आव यक आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन 

२०२१-२२चे अंदाजपञकातील खालील नमुद के या माण ेतरतुद वाढ/ घट करणेस अनुस न  'क' 

भाग जलिन:सारण वभागाकड ल वग करण खालील माण ेकरणेस मा यता दे यात येत आहे. 

अ. . कामाचे नाव पान 

. 

अ. . लेखािशष सन २०२१-

२२ ची 
तरतूद 

वाढ 

करावयाची 
तरतूद 

घट 

करावयाची 
तरतूद 

एकुण 

आव यक 

सुधार त 

तरतूद 

१ च-होली मैलाशु करण  क ांतगत 

भाग .२ येथे जाधववाड , 

आहेरवाड ,मधला पेठा,बो हाई 

मळा,से.१६, व उवर त भागात 

जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा 
कामे करण.े 

४५९ १ भु.ग.यो. 
िनधी क 

े ीय 

कायालय 

१२००००० ० १२००००० ० 

२ कासारवाड  मैलाशु करण क ांतगत 

भाग .६ मधील लांडगेव ती, 
स ु नगर, महादेवनगर, मोहननगर 

व  उव रत प रसरात आव यकतेनुसार 

मलवा ह यांची सुधारणा तसेच न वन 

े नेज लाईन टाकणे 

४६० ८ भु.ग.यो. 
िनधी क 

े ीय 

कायालय 

१६५०००० ० १६५०००० ० 

३ कासारवाड  मैलाशु करण क ांतगत 

भाग .८ इं ायणी नगर येथे  से टर 

.१,२,३,४,६,व 

उव रत   भागात  जलिनःसारण 

यव थेम ये सुधारणा कामे करणे. 

४६० ९ भु.ग.यो. 
िनधी क 

े ीय 

कायालय 

१६५०००० ० १६५०००० ० 

४ कासारवाड  मैलाशु द करण 

क ाअंतगत भाग .९ मधील वजय 

भा हौ.सो. प रसर व उवर त ठकाणी 
जु या मलिन:सारण यव थेम ये 

सुधारणा करणे. 

४६० १३ भु.ग.यो. 
िनधी क 

े ीय 

कायालय 

१२००००० ० १२००००० ० 
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५ क े य कायालया अंतगत येणा-
या  ना यातील अ त वात असलेली 
े नेज लाईन र यावर थलांत रत 

करणे. 

४५७ २२ भु.ग.यो. 
िनधी क 

े ीय 

कायालय 

७६००००० ० ७०००००० ६००००० 

६ च-होली मैलाशु करण क ांतगत 

भाग . २ येथे िशवरोड र यालगत 

अंतगत र यावर न वन े नेज लाईन 

टाकणे. 

४६० २० भु.ग.यो. 
िनधी क 

े ीय 

कायालय 

१६५०००० ० १०००००० ६५०००० 

७ क भागांतगत  भाग .९ मधील 

ना यातील मलिनःसारण निलका 
मु य र यावर थलांत रत करण े

४६१ २१ भु.ग.यो. 
िनधी क 

े ीय 

कायालय 

१६००००० ० १३००००० ३००००० 

८ पंपर  िचंचवड म.न.पा. चे 'क' 

भागातील जलिन:सारण निलकांची 
वा षक ठेकेदार  प तीने साफसफाई 

करणे व चोकअप काढण.े 

७७८ १ करकोळ 

देखभाल 

दु ती 

५०००००० ७०००००० ० १२०००००० 

९ पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे 

क  े ीय कायालय ह तील 

मलिनःसारण  निलका मँनहोल 

चबसची साफसफाई आधुिनक 

यां क  प तीने  करणे(स शन 

जे टंग सह रसायकिलंग मिशन या 
सहा याने) 

७७२ ३ करकोळ 

देखभाल 

दु ती 

७५००००० ८०००००० ० १५५००००० 

 एकूण    २९०५०००० १५०००००० १५०००००० २९०५०००० 

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

 
ठराव मांक- ११०२६                         वषय मांक- ०६ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग-  वै क य 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१०/का व/१३१४/२०२१, द.२७/१२/२०२१. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

“ठेकेदार प दतीन ेवायसीएमएच व इतर णालयांची साफसफाई” या लेखाशीषातुन माहे 

ऑग ट अखेर र. .६,८५,४३,४३१/- खच कर यात आले असुन र. .१४,५६,५६९/- िश लक आहेत. 

माहे स टबर २०२१ पासुनचे बील ेअदायगी करणे तरतुद  अभावी लं बत आहेत. तसेच को वड केअर 

सटर येथील साफसफाई बीलांची अदायगी करणे बाक  आहे. सदर लेखाशीषावर  तरतुद वाढ क न 

िमळा यास सदरची बील ेअदायगी करण ेसुकर होणार आहे. 
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अ.  लेखािशष तरतुद वाढ घट 

१ हे थ काड योजना २,६९,५०,०००/- --------- १,००,००,०००/- 

२ एनयुएचएम १,२५,०००००/- --------- १,००,००,०००/- 

३ ठेकेदार प दतीन ेवायसीएमएच व 

इतर णालयांची साफसफाई 

७,००,००,०००/- २,००,००,०००/-  

यानुसार महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०३ अनुसुची ड मधील करण ७ 

तरतुद २(१) नुसार “हे थ काड योजना” व “एनयुएचएम” या लेखािशषातुन येक  

र. .१,००,००,०००/- माण े “ठेकेदार प दतीने वायसीएमएच व इतर णालयांची साफसफाई” या 
लेखािशषावर र. .२,००,००,०००/- वग करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११०२७                         वषय मांक- ०७ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग-  वै क य 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१०/का व/१३१५/२०२१, द.२७/१२/२०२१. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

भारत सरकार तसेच रा य शासनान े कोरोना वषाणुचा ादुभाव रोख यासाठ  रा यात 

साथरोग ितबंधा मक कायदा १८९७ द.१३ माच २०२० पासून लाग ूक न अिधसूचना िनगिमत 

केलेली आहे. या माण ेआप ी घोषीत क न कोरोना वषाणूचा ादुभाव रोख याक रता कामकाजाचे 

िनयोजन कर यात येत आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ाम य ेकोरोना वषाणूचा 
संसग व सार मोठया माणात वाढत आहे. या माण े णांची सं या देखील दवस दवस वाढत 

आहे. याअनुषंगान े मा.मु यमं ी महारा  रा य यांनी द.१८/०३/२०२१ रोजी सायंकाळ  ६.००.वा 
आयो जत केले या ह .सी. काय माम य ेमा.आयु , मा.अित. आरो य वै कय अिधकार  व मा. 
म हला वै कय अिधकार  यांना दले या सुचनेनुसार व मा.अित. अिभयान संचालक, मुंबई 

यांचेकड ल प  .राआसोम/राका य/पीआयपी/२०२०-२१/३८२०२-४३३/२०२० द.७ स टबर २०२० 

या प ासोबत असले या मागदशक सुचना नुसार मनपा भागात जेथे लसीकरण स  कर यास 

मनु यबळ उपल ध नसेल तेथे करार त वावर  आरो य से वकेला काम दे यात याव.े ित लसीकरण 

सेवा स  .४५०/- माण े ितमहा चार स ांकर ता १८००/- व .३००/- साद ल खच अस े .२१००/- 

करार त वावर लसीकरण करणा-या आरो य  से वकेला रा ीय आरो य अिभयाना या मागदशक 

सुचने माण े दे यात याव ेअस ेकळ व यात आल े होते.  या अनुषंगान,े मा. थायी सिमती सभेचा 
ठराव .९१३४/२०२१ द.३१/३/२०२१ अ वय े २९ दवसांक रता व ठराव .९३३१, द.०५/०५/२१ 
अ वय े३ म हनेक रता (९२) मुदतवाढ दे यास मा यता दे यात  आली होती. सदरची मुदत माहे जुल ै

२०२१ अखेर संपु ात आलेली आहे. परंतू, सांगवी णालया अंतगत लसीकरणासाठ   नाग रकांची 
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सं या दवस दवस मोठया माणात वाढत होती. याक रता लसटोचकांची आव यकता अस यान े

सदर लसटोचक यांना माहे ऑग ट २०२१ म य ेमा. ये  वै कय अिधकार  (सांगवी णालय) यांचे 

तरावर नेमणूक/ मुदतवाढ दे यात आली व लसीकरण स  राब व यात आल.े सदर लसटोचकांची 
उप थती वचारात घेता माहे ऑग ट-२०२१ चे मानधन  मनपा फंडातून “एनयुएचएम” या 
लेखािशषातुन  अदा करणेस काय र मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११०२८                         वषय मांक- ०८ 

दनांक- ०६/०१/२०२२              वभाग-  बांधकाम परवानगी 
सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.संतोष कांबळे 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .बीपी/१/का व/३७६/२०२१, द.२७/१२/२०२१. 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या बांधकाम परवानगी वभागाम य ेअित मण िनमुलन 

यव था खच या लेखा िशषावर सन २०२१-२०२२ या आिथक वषासाठ  ४,००,००,०००/- तरतूद 

करणेत आलेली आहे.माहे नो हबर २०२१ अखेर र. .४,१६,९४,३४५/- इतका य ात खच झालेली 
आहे हणजेच र. .१६,९४,३४५/- इतका खच झालेला आहे.या वष  कोरोना वषाणूचा ादुभाव 

रोख यासाठ  को वड सटर साठ  सूर ा र कांची नेमणूक करणेत आलेली होती. या कर ता आज 

अखेर र. .४,१६,९४,३४५/- इतका खच झालेला आहे, तसेच अनिधकृत बांधकामाचे कारवाईसाठ ह  

सूर ा र क नेमले आहेत यामुळे सन २०२१-२२ या वष  अित मण िनमुलन यव था खच या 
लेखािशषावर जादा खच झालेला आहे.  माहे डसबर२०२१ अखेर सदर लेखािशषावर माहे माच २०२२ 

अखेर र. .३,००,००,०००/- खच अपे त आहे. यासाठ  या लेखािशषावर र. .३,००,००,०००/- तरतूद 

वग करण े आव यक आहे. थायी अ थापना लेखािशषावर सन २०२१-२२ या आिथक वषा म ये 
र. .१६,५०,००,०००/-इतक  तरतूद करणेत आलेली आहे या लेखािशषाव न र. .३,००,००,०००/- 

(अ र  र. .तीन कोट  फ ) अित मण िनमुलन यव था खच या लेखािशषावर वग करण ेआव क 

आहे.तर  खालील त यात नमूद के या माण ेतरतूद वग करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

अ.  लेखािशषाचे नाव सन २०२१-२२ ची 
तरतूद 

आव यक तरतूद 

वाढ/घट करावया ची 
र कम 

सुधा रत तरतूद सन 

२०२१-२२ 

१ अित मण िनमूलन 

यव थाखच 

४,००,००,०००/- ३,००,००,०००/- (वाढ) ७,००,००,०००/- 

२ थायी अ थापना १६,५०,००,०००/- ३,००,००,०००/- (घट) १३,५०,००,०००/- 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- ११०२९                         वषय मांक- ०९ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- वायसीएमएच  

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/७/का व/१४१२/२०२१, द.२८/१२/२०२१. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपाचे  पद यु र सं था य.च. मृती णालयाकर ता अ थायी व पातील व र  िनवासी, 
किन  िनवासी, वै कय अिधकार   िश ट युट  डॉ टरां या  र  पदांकर ता 
द.०४/१०/२०२१  ते  द.१८/१०/२०२१  अखेर Walk In Interview कर ता उप थीत 

उमेदवारांमधुन  व र  िनवासी- ६  व किन  िनवासी-१४ अस ेएकूण-२०   उमेदवारांची िनवड करणेस 

िशफारस केलेली आहे. यानुसार  सोबतचे प  अ म य ेनमुद केले या  व र  िनवासी- व किन  

िनवासी- या उमेदवारांची दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या व पात आदेशाचे तारखेपासून 

िनयु  करणेस व याकामी येणा-या य  मानधन खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११०३०                         वषय मांक- १० 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- वायसीएमएच  

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/७/का व/१४०८/२०२१, द.२१/१२/२०२१. 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

यशवंतराव च हाण  मृती णालयाकर ता  व र  िनवासी, किन  िनवासी, वै कय 

अिधकार  सी.एम.ओ, िश ट यटुी व बी.ट .ओ  पदांची आव यकता अस यान ेव सोबत जोडले या 
प   ‘अ’मधील याद तील िनवड झाले या व र  िनवासी-३४, किन  िनवासी-५७, वै कय अिधकार  

िश ट यटुी-८, सी.एम.ओ-५ व बी.ट .ओ-२  अस े एकूण-१०६  उमेदवारांना दरमहा देणेत येणारे 

एक त मानधन यां या नावापुढे दश वणेत आलेल ेअसून यांची वर ल आदेशा वये  ता पुर या 
/हंगामी व पात एक त मानधनावर नेमणुक करणेत आलेली आहे. िनयु  करणेत येणा-या 
उमेदवारांना  दरमहा देणेत येणा-या य  मानधन खचास मा यता िमळणेकामी व  उ  नेमणुक 

आदेशा वये िनयु   केलेल े१०६  उमेदवारांपैक  जे उमेदवार व हत मुदतीत कामावर जू न झालेस 

कंवा जू झालेल े उमेदवार मुदतीपुव  काम सोडून गे यास अशा र  होणा-या तसेच व रल 

जा हरातीनुसार पुरेशा माणात उमेदवार उपल ध न झा यान ेिश लक रा हले या उवर त र  जागा 
पुढ ल सहा म ह यात  Walk In Interview  ने भरणेस, तसेच यापुढ ल सहा म हन े

कालावधीकर ताwalk In Interview ने िनवड करणेत येणा-या उमेदवारांना िनयु  

आदेश  मा.अिध ाता यांचे वा र न े देणेस तसेच यानुसार िनयु  करणेत येणा-या उमेदवारां या 
य  दरमहा मानधन खचास काय र मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- ११०३१                         वषय मांक- ११ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग-  मु य लेखा पर ण 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मुलेप/०१/का व/५६७/२०२१, द.२७/१२/२०२१. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल शासन िनणय .पीएमसी-३००३/१४९० 

. .१२४/०३/न व-२२ द.१९/०४/२००७ या शासन आदेशानुसार पुणे महानगरपािलका व पंपर  

िचंचवड महानगरपािलकांचे प रवहन उप माचे वलीनीकरण क न भारतीय कंपनी कायदा १९५६ 

अ वय े पुण े महानगर प रवहन महामंडळ मया दत या अिभनामाची कंपनी थापन कर यास 

शासनाची मा यता दे यात आली आहे. महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल शासन िनणय 

.एनयुआर-२०१३/ . .३३८/न व-३३ द.१८/०२/२०१४ या शासन आदेशा माण े (१) सदहू 

महापािलका प रवहन उप मांतगत बस खरेद वर ल हॅट इ याद  कर व प रवहन उप मातील 

संचलन तूट (Operational Losses) मुळे होणारा खच हा वतः या उ प नातून संबंधीत 

महापािलकांनी भ न काढण े बंधनकारक राह ल. (2) सदर संचलन तूट (Operational 

Losses)महापािलके या मु य लेखापर क यांनी लेखापर ण क न मा णत करण े बंधनकारक 

राह ल असे शासन िनणयानुसार िनदश दलेल ेआहेत. यानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
मु य लेखापर ण वभागामाफत लेखापर ण केल ेअसून यातील ठळक बाबी खालील माण-े 

· महामंडळाचे सन २०२०-२१ चे एकूण वासी उ प न               र. .१६५.३७ कोट  

· महामंडळाचे सन २०२०-२१ चा एकूण खच                            र. . ७५०.१० कोट  

· ढोबळ संचलन तूट                                                                    र. . ५८४.७३ कोट  

· असंचिलत उ प न                                                                     र. .९०.५७ कोट  

· एकूण संचलन तूट                                                                    र. .४९४.१६ कोट        

याच माण े पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे मु य लेखापर ण कायालयाकडून पुण े

महानगर प रवहन महामंडळाचे सन २०२०-२१ या आिथक वषातील र. .४९४.१६कोट  संचलन तूट 

(Operation Deficit) बाबत केलेला लेखापर ण अहवाल सोबत सादर करणेत येत असून सदरचा 
अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११०३२                         वषय मांक- १२ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग-  म यवत  भांडार 

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

संदभ- मा.उप आयु  यांचे प  .मभा/ं१६/का व/५९६/२०२१, द.२४/१२/२०२१. 
मा.उप आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपाचे वै क य वभागाचे ओ.ट . वभागाकर ता आव यक Shadow Less Lampखरेद  कामी 
कोटेशन नोट स .141/2021-22 नुसार लघु म दरधारक मे आ ा ॉपट ज, नवी मुंबई यांचे एकुण 
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र. .6,89,940/- हे अंदाजप क य दर र. .8,10,000/- पे ा 14.82 ट केन ेकमी व लघु म आहेत. 

सदरचे दर वकृत करणेत आले आहेत. तसेच सदर कामापोट   करारनामा करणेत आला असुन सदर 

करारनामा सा ां कत करणेत आला आहे. यानुसार मे आ ा ॉपट ज, नवी मुंबई यांना पुरवठा आदेश 

िनगत करणेत आलेला आहे. तर  सदर सा ह या या खरेद साठ  मे आ ा ॉपट ज, नवी मुंबई यांचे 

एकुण र. .6,89,940/- (अ र  र. .सहा लाख एकोणन वद हजार नउश े चाळ स फ ) र कमे या 
येणा-या खचाचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११०३३                         वषय मांक- १३ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- बीआरट एस थाप य 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/बीआरट एस/१७८२/२०२१, द.२९/१२/२०२१. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

ए पायर इ टेट येथे उ डाणपुल बांधण े (उवर त काम) या कामाचे िनयोजन आहे. पंपर  

िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात जेएनएनयुआरएम या लेखा 
िशषाअंतगत र. .१५०,००,००,०००/- इतक  शासक य मा यता घेणेत आली आहे व 

र. .७,००,००,०००/- इतक  तरतुद करणेत आली होती.ए पायर इ टेट येथे उ डाणपुल बांधण े(उवर त 

काम) कामी क प यव थापन स लागार हणुन नेमणुक करणेसाठ  मनपा वेबसाईटवर कोटेशन 

नोट स िस द क न दर माग वणेत आल ेहोते. याचा तुलना मक त ा खालील माण ेआहे. 

तुलना मक दर प क (Compretive Stetamant) 

अ. . क प यव थापन स लागाराचे नाव ा  दर शेरा 

१ मे.मॅ स लोबल िस ह लटेक ा.िल. १.४५% L1 

२ मे.युिनसॉन ोजे ट मॅनेजमट ा.िल. १.६५% L2 

३ मे. ीखंडे क स टंट ा.िल. १.८५% L3 

वर ल तुलना मक त यानुसार मे.मॅ स लोबल िस ह लटेक ा.िल. यांचा १.४५% इतका 
लघु म दर ा  झालेला आहे. सदर र याचे िन वदाप ात (Post Tender) काम ेकरावी लागणार 

आहेत. महारा  शासन नगर वकास वभागा यांचेकड ल शासन िनणयनुसार स व तर क प 

अहवाल तयार करण.े क प यव थापन स लागार शु क व यां या दानाबाबत मागदशक 

सुचनांनुसार शासन िनणय संक ण २०१८/ . .५४/ना व/-१६ अ वय े ट प े व हत करणेत आल े

आहेत. या माण े  कामासाठ  स लागारास क प यव थापनासाठ  खालील माण े ट प े व हत 

क न,फ  अदा करणेत येईल. 

अ. 

. 

क पा या/कामा या गतीचा ट पा नागर  थािनक वरा य सं थेने क प यव थापन स लागार 

शु काचे दानाचे माण ( क प कंमती या माणात) 
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महारा  सुवण जयंती 
नगरो थान 

महाअिभयानांतगत 

क पासाठ  

इतर सव 

कामांसाठ  

ा  कोटेशन नुसार 

देय र कम 

१ क पाचे शासक य मा यतेचे 

आदेश िनगिमत झा यानंतर 

०७५%(ड पीआर 

०.५०%+ .मा.-०.२५%) 

०.५० 

(ड पीआर०.३३% 

+ मा-०.१७%) 

-- 

२ क पातील कामाचे कायादेश 

द यानंतर 

०.२५% ०.१६ ०.१६ 

३ क पाचे २५ ट के काम पुण 

झा यानंतर 

०.४०% ०.२७ ०.२७ 

४ क पाचे ५० ट के काम पुण 

झा यानंतर 

०.४०% ०.२७ ०.२७ 

५ क पाचे ७५ ट के काम पुण 

झा यानंतर 

०.६०% ०.४० ०.४० 

६ क पाचे १०० ट के काम पुण 

झा यानंतर 

०.६०% ०.४० ०.३५ 

एकुण ३.००% २.००% १.४५% 

मे.मॅ स लोबल िस ह लटेक ा.िल.यांनी सादर केलेल े दर हे शासनान े ठरवुन दले या 
दरापे ा कमी आहे. यामुळे  मे.मॅ स लोबल िस ह लटेक ा.िल. यांची क प यव थापन 

स लागार हणून नेमणुक करणेस व महारा  शासन िनणय संक ण २०१८/ . .५४/ना व/-१६ 

अ वय े िन वदा वकृत र कमे या १.४५% फ  मे.मॅ स लोबल िस ह लटेक 

ा.िल.यांना  िन वदाप ात (Post Tender)अदा करणे या तावास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११०३४                         वषय मांक- १४ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- बीआरट एस थाप य 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/बीआरट एस/१७८३/२०२१, द.२९/१२/२०२१. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

ए पायर ई टेट उ डाणपुलास िचंचवड बाजुकडे उतरणेस व चढणेस लूप/ रॅ प बांधणे या 
कामाचे िनयोजन आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात वशेष 

योजना या लेखा िशषाअंतगत पान .१३ अ. .९ वर र. .४०,००,००,०००/- इतक  शासक य मा यता 
घेणेत आली आहे व र. .५,६४,०९,०००/- इतक  तरतुद करणेत आली होती. ए पायर इ टेट येथे 

उ डाणपुल बांधण(ेउवर त काम) कामी क प यव थापन स लागार हणुन नेमणुक करणेसाठ  



15 
 
मनपा वेबसाईटवर कोटेशन नोट स िस द क न दर माग वणेत आल ेहोते. याचा तुलना मक त ा 
खालील माण ेआहे. 

           तुलना मक दर प क (Compretive Stetamant) 

अ. . क प यव थापन स लागाराचे नाव ा  दर शेरा 

१ मे.मॅ स लोबल िस ह लटेक ा.िल. १.४६% L1 

२ मे.युिनसॉन ोजे ट मॅनेजमट ा.िल. १.६५% L2 

३ मे. ीखंडे क स टंट ा.िल. १.८५% L3 

वर ल तुलना मक त यानुसार मे.मॅ स लोबल िस ह लटेक ा.िल. यांचा १.४६%इतका 
लघु म दर ा  झालेला आहे. सदर र याचे िन वदाप ात (Post Tender) काम ेकरावी लागणार 

आहेत.महारा  शासन नगर वकास वभागा यांचेकड ल शासन िनणयनुसार स व तर क प अहवाल 

तयार करण.े क प यव थापन स लागार शु क व यां या दानाबाबत मागदशक सुचनांनुसार 

शासन िनणय संक ण २०१८/ . .५४/ना व/-१६ अ वय ेट प े व हत करणेत आल ेआहेत. या माण े 

कामासाठ  स लागारास क प यव थापनासाठ  खालील माण ेट प े व हत क न,फ  अदा करणेत 

येईल. 

अ. 

. 

क पा या/कामा या गतीचा ट पा नागर  थािनक वरा य सं थेने क प यव थापन स लागार 

शु काचे दानाचे माण ( क प कंमती या माणात) 

महारा  सुवण जयंती 
नगरो थान 

महाअिभयानांतगत 

क पासाठ  

इतर सव कामांसाठ  ा  कोटेशन 

नुसार देय र कम 

१ क पाचे शासक य मा यतेचे 

आदेश िनगिमत झा यानंतर 

०७५%(ड पीआर 

०.५०%+ .मा.-०.२५%) 

०.५० 

(ड पीआर०.३३% 

+ मा-०.१७%) 

-- 

२ क पातील कामाचे कायादेश 

द यानंतर 

०.२५% ०.१६ ०.१६ 

३ क पाचे २५ ट के काम पुण 

झा यानंतर 

०.४०% ०.२७ ०.२७ 

४ क पाचे ५० ट के काम पुण 

झा यानंतर 

०.४०% ०.२७ ०.२७ 

५ क पाचे ७५ ट के काम पुण 

झा यानंतर 

०.६०% ०.४० ०.४० 

६ क पाचे १०० ट के काम पुण 

झा यानंतर 

०.६०% ०.४० ०.३६ 

एकुण ३.००% २.००% १.४६% 
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मे.मॅ स लोबल िस ह लटेक ा.िल.यांनी सादर केलेल े दर हे शासनान े ठरवुन दले या 
दरापे ा कमी आहे. यामुळे  मे.मॅ स लोबल िस ह लटेक ा.िल. यांची क प यव थापन 

स लागार हणून नेमणुक करणेस व महारा  शासन िनणय संक ण २०१८/ . .५४/ना व/-१६ 

अ वय े िन वदा वकृत र कमे या १.४६% फ  मे.मॅ स लोबल िस ह लटेक ा.िल. यांना 
िन वदाप ात (Post Tender)अदा करणे या तावास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११०३५                         वषय मांक- १५ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- थाप य इ मु य 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/इ-मु य/५३२/२०२१, द.२९/१२/२०२१. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .52/02/2021-22 अ वय े भाग .४ दघी 
गावात ठक ठकाणी ॉम वॉटर लाईन टाकण.े कामी मे.बी.पी.खोडदे अँ ड कं. िन.र. .1,49,42,645/- 

(अ र  र. .एक कोट  एकोणप नास लाख बेचाळ स हजार सहाश ेपंचेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,49,30,945/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,49,30,945/- पे ा 36.10% कमी हणजेच 

र. .95,40,874/- +रॉय ट  चाजस र. .22,360/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .11,700/- = एकुण 

र. .95,74,934/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

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

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

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

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

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

 
ठराव मांक- ११०३६                         वषय मांक- १६ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- थाप य फ मु य 

सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/फ-मु य/८३२/२०२१, द.२९/१२/२०२१. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .47/06/2021-2022 अ वय े भाग .११ 
मधील  व वध र यांची हाँटिम स प तीन ेदेखभाल दु ती करणे  कामी मे.साई भा क शन 

िन.र. .82,33,704/- (अ र  र. . याऐंशी लाख तेह ीस हजार सातश े चार फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .81,59,604/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .81,59,604/- पे ा 36.03% कमी हणजेच र. .52,19,699/- 
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+रॉय ट  चाजस र. .81,608/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,100/- = एकुण र. .53,75,407/- 

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

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

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

करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११०३७                         वषय मांक- १७ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- थाप य फ मु य 

सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/फ-मु य/८२१/२०२१, द.२९/१२/२०२१. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .56/20/2021-2022 अ वय े भाग .१ िचखली 
मधील व वध र यांचे खड करण क न हाँटिम स प तीन े डांबर करण करणे  कामी मे.देवकर 

अथमु हस िन.र. .74,97,549/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख स या नव हजार पाचश ेएकोणप नास 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,23,449/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,23,449/- पे ा 38.05% कमी 
हणजेच र. .45,98,827/- +रॉय ट  चाजस र. .49,571/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,100/- = 

एकुण र. .47,22,498/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू

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

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

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

 
ठराव मांक- ११०३८                         वषय मांक- १८ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- थाप य फ मु य 

सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/फ-मु य/८२०/२०२१, द.२९/१२/२०२१. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .56/22/2021-2022 अ वय े भाग .12 

पीनगर तळवडे येथे थाप य वषयक काम े करण े कामी म.ेभालेराव क शन 

िन.र. .74,98,959/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख अ ठया नव हजार नऊशे एकोणसाठ फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,81,159/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. 
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यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,81,159/- पे ा 38.75% कमी हणजेच 

र. .45,82,210/- +रॉय ट  चाजस र. .11,533/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .17,800/- = एकुण 

र. .46,11,543/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

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

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

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

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

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

 
ठराव मांक- ११०३९                         वषय मांक- १९ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- थाप य फ मु य 

सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/फ-मु य/८२५/२०२१, द.२९/१२/२०२१. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .56/23/2021-2022 अ वय े भाग .१२ येथील 

अंतगत र ते डांबर करण करणे  कामी मे.देवकर अथमु हस िन.र. .74,99,302/- (अ र  र. .चौ-
याह र लाख न या नव हजार तीनश ेदोन फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .74,30,952/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .74,30,952/- पे ा 38.00% कमी हणजेच र. .46,07,190/- +रॉय ट  चाजस र. .1,21,671/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,350/- = एकुण र. .47,97,211 /- पयत काम क न घेणेस आ ण 

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

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

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

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

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

 
ठराव मांक- ११०४०                         वषय मांक- २० 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- थाप य फ मु य 

सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/फ-मु य/८३१/२०२१, द.२९/१२/२०२१. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .56/24/2021-2022 अ वय े भाग .११ मधील 

क तुर  माकट ते सान ेचौक मु य र याचे हाँटिम स प तीन ेडांबर करण करणे  कामी मे.देवकर 

अथमु हस िन.र. .82,99,393/- (अ र  र. . याऐंशी लाख न या नव हजार तीनश े या नव फ ) 
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मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .82,25,293/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .82,25,293/- पे ा 38.00% कमी हणजेच 

र. .50,99,682/- +रॉय ट  चाजस र. .6,760/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,100/- = एकुण 

र. .51,80,542/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

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

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

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

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

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

 
ठराव मांक- ११०४१                         वषय मांक- २१ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- थाप य फ मु य 

सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/फ-मु य/८२७/२०२१, द.२९/१२/२०२१. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .61/09/2021-2022 अ वय े भाग .११ मधील 

वाघोली जलशु करण क  ते वेणीनगर पयत पाईन र याचे हाँटमी स प तीन े डांबर करण 

करणे  कामी म.ेबह रट दस िन.र. .74,99,119/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख न या नव हजार 

एकश ेएकोणीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,25,019/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,25,019/- पे ा 
35.88% कमी हणजेच र. .47,60,922/- +रॉय ट  चाजस र. .451/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .74,100/- = एकुण र. .48,35,473/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 

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

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

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

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

 
ठराव मांक- ११०४२                         वषय मांक- २२ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- थाप य फ मु य 

सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/फ-मु य/८३०/२०२१, द.२९/१२/२०२१. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .61/10/2021-2022 अ वय े भाग .१२ येथील 

देवी इं ायणी प रसरातील अ त वातील र ते खड मु म व डांबर करण करणे कामी मे.पांडुरंग 
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एंटर ायजेस िन.र. .82,47,907/- (अ र  र. . याऐंशी लाख स ेचाळ स हजार नऊश े सात फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .81,79,557/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .81,79,557/- पे ा 40.01% कमी हणजेच 

र. .49,06,916/- +रॉय ट  चाजस र. .1,71,118/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,350/- = एकुण 

र. .51,46,384/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

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

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

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

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

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

 
ठराव मांक- ११०४३                         वषय मांक- २३ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- थाप य फ मु य 

सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/फ-मु य/८२९/२०२१, द.२९/१२/२०२१. 
मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .61/11/2021-2022 अ वय े भाग .१२ 

च हाणव ती ते मशानभुमी पयतचा र ता खड मु मासह डांबर करण करण े कामी मे.पांडुरंग 

एंटर ायजेस िन.र. .82,88,927/- (अ र  र. . याऐंशी लाख अ ठयाऐंशी हजार नऊशे स ावीस फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .82,20,577/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .82,20,577/- पे ा 40.01% कमी हणजेच 

र. .49,31,524/- +रॉय ट  चाजस र. .15,137/- मटे रयल  टे ट ंग चाजस र. .68,350/- = एकुण 

र. .50,15,011/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

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

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

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

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

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

 
ठराव मांक- ११०४४                         वषय मांक- २४ 
दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- थाप य फ मु य 
सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/फ-मु य/८२८/२०२१, द.२९/१२/२०२१. 

मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .61/12/2021-2022 अ वय े भाग .१२ 

बाठेव ती ल मीनगर व कँनब े चौक प रसरातील र ते डांबर करण करणे  कामी मे.पांडुरंग 
एंटर ायजेस िन.र. .89,96,558/- (अ र  र. .एकोणन वद लाख शहा नव हजार पाचश ेअ ठाव न 
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फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .89,28,208/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .89,28,208/- पे ा 40.01% कमी 
हणजेच र. .53,56,032/- +रॉय ट  चाजस र. .1,88,561/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,350/- 

= एकुण र. .56,12,943 /- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य े कं ाट 
कालावधीम य ेझालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११०४५                         वषय मांक- २५ 
दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- थाप य फ मु य 
सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/फ-मु य/८२२/२०२१, द.२९/१२/२०२१. 

मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .67/09/2021-2022 अ वय े भाग .१२ 

पीनगर- तळवडे येथे थाप य वषयक काम े क न पे ह ंग लाँक बस वण े कामी म.ेभालेराव 
क शन िन.र. .54,97,982/- (अ र  र. .चोप न लाख स या नव हजार नऊश े याऐंशी फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .54,80,182/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .54,80,182/- पे ा 37.85% कमी हणजेच 
र. .34,05,933/- +रॉय ट  चाजस र. .259/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .17,800/- = एकुण 
र. .34,23,992/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, 

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

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

ठराव मांक- ११०४६                         वषय मांक- २६ 
दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- थाप य फ मु य 
सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई      अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/फ-मु य/८३४/२०२१, द.२९/१२/२०२१. 

मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .67/12/2021-2022 अ वय े भाग  १२ 

ता हाणेव ती िशवरकर र ता प रसरातील र ते मजबुतीकरण क न डांबर करण करणे  कामी 
मे.िस द क  लंबींग अँड ेनेज िस ह ल कॉ ॅ टर िन.र. .59,98,287/- (अ र  र. .एकोणसाठ 
लाख अ ठया नव हजार दोनश ेस याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .59,29,937/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .59,29,937/- पे ा 40.04% कमी हणजेच र. .35,55,590/- +रॉय ट  चाजस र. .1,12,301/- 
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मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,350/- = एकुण र. .37,36,241/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम य ेकं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ 
वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११०४७                         वषय मांक- २७ 
दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- थाप य फ मु य 
सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई      अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/फ-मु य/८२६/२०२१, द.२९/१२/२०२१. 

मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .67/13/2021-2022 अ वय े भाग .१२ मधील 

तळवडे येथील संत तुकारामनगर प रसराम ये पे ह ंग लाँक बस वण े कामी मे. साद दलीप राऊत 
िन.र. .59,98,559/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख अ ठया नव हजार पाचश ेएकोणसाठ फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,81,959/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,81,959/- पे ा 38.50% कमी हणजेच 

र. .36,78,905/- +रॉय ट  चाजस र. .1,413/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .16,600/- = एकुण 
र. .36,96,918/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, 

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

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

 
ठराव मांक- ११०४८                         वषय मांक- २८ 
दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- थाप य फ मु य 
सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई      अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/फ-मु य/८२४/२०२१, द.२९/१२/२०२१. 

मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .67/14/2021-2022 अ वय े भाग .१२ 

सहयोगनगर वेणीनगर येथील अंतगत र ते मजबुतीकरण क न डांबर करण करणे  कामी 
मे.िस द क  लंबींग अँड ेनेज िस ह ल कॉ ॅ टर िन.र. .59,98,718/- (अ र  र. .एकोणसाठ 
लाख अ ठया नव हजार सातश े अठरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .59,30,368/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .59,30,368/- पे ा 40.04% कमी हणजेच र. .35,55,849/- +रॉय ट  चाजस र. .68,332/- 
मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,350/- = एकुण र. .36,92,531/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
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िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम य ेकं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ 
वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११०४९                         वषय मांक- २९ 
दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- थाप य फ मु य 
सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई      अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/फ-मु य/८३३/२०२१, द.२९/१२/२०२१. 

मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .67/16/2021-2022 अ वय े भाग .१२ तळवडे 

येिथल कहारमाथा प रसरातील जुन ेअ ती वातील र यांचे खड मु मीकरण व डांबर करण करणे 
कामी मे.िस द क  लंबींग अँड ेनेज िस ह ल कॉ ॅ टर िन.र. .99,80,359/- (अ र  
र. .न या नव लाख ऐंशी हजार तीनश ेएकोणसाठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .99,12,009/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .99,12,009/- पे ा 40.40% कमी हणजेच र. .59,07,557/- +रॉय ट  चाजस 
र. .1,70,685/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,350/- = एकुण र. .61,46,592/- पयत काम क न 
घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस 
तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम य ेकं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ 
वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११०५०                         वषय मांक- ३० 
दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- थाप य फ मु य 
सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई      अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/फ-मु य/८२३/२०२१, द.२९/१२/२०२१. 

मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .67/17/2021-2022 अ वय े भाग .१२ तळवडे 

येिथल तळवडे िचखली ह  प रसरातील जुन ेअ ती वातील र यांचे खड मु मीकरण व डांबर करण 
करण े कामी मे.िस द क  लंबींग अँड ेनेज िस ह ल कॉ ॅ टर िन.र. .99,99,222/- (अ र  
र. .न या नव लाख न या नव हजार दोनश े बावीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .99,30,872/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .99,30,872/- पे ा 40.40% कमी हणजेच र. .59,18,800/- +रॉय ट  
चाजस र. .2,31,953/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,350/- = एकुण र. .62,19,103/- पयत काम 
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क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम य े कं ाट कालावधीम य े झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/ वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११०५१                         वषय मांक- ३१ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- ड े ीय 

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 

संदभ- मा.सहा.आयु  यांचे प  .ड ेका/३/का व/५६४/२०२१, द.२३/१२/२०२१. 
मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल सोबतचे प  ‘ अ ’ (1 ते 2) 

मधील व ुत वभागाचे वकास कामांचे ा  अिधकारात िन वदा या पुण क न, कामाचे आदेश 
िनगत केल ेआहेत. तथा प, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 73 (ड) नुसार तुत 

वषयाचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११०५२                         वषय मांक- ३२ 
दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- थाप य फ मु य 

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/फ-मु य/८३९/२०२१, द.२९/१२/२०२१. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .61/13/2021-2022 अ वय े भाग .११ मधील 

अजंठानगर येथील पुनवसन क पातील अंतगत र याचे हाँटिम स प तीन े डांबर करण 

करणे  कामी मे.बह रट दस िन.र. .89,97,402/- (अ र  र. .एकोणन वद लाख स या नव हजार 

चारश ेदोन फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .89,23,302/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .89,23,302/- पे ा 31.55% 

कमी हणजेच र. .61,08,000/- +रॉय ट  चाजस र. .98,940/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .74,100/- = एकुण र. .62,81,040/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 

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

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

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- ११०५३                         वषय मांक- ३३ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- थाप य BRTS 
सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/BRTS/८४०/२०२१, द.२९/१२/२०२१. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .54/02/2021-2022 अ वय े . .२५ वाकड 

येथील वकास आराखडयातील द  मंद र र ता Urban Street Design नुसार वकसीत करण ेकामी 
मे.अजवाणी इ ा चर ा.िल. िन.र. .61,09,64,754/- (अ र  र. .एकस  कोट  नऊ लाख चौस  

हजार सातश ेचोप न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .60,49,83,804/- 

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

र. .60,49,83,804/- पे ा 25.75% कमी हणजेच र. .44,92,00,474/- +रॉय ट  चाजस 

र. .39,57,664/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .59,80,950/- = एकुण र. .45,91,39,088/- पयत काम 

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

घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११०५४                         वषय मांक- ३४ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- थाप य अ मु य 

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/अ-मु य/३३२/२०२१, द.२८/१२/२०२१. 
मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .57/13/2021-22 अ वय े भाग .१४ मधील 

शाळा इमारतींना रंगसफेद  व दु ती करण े कामी M/s.R C SALUNKE 

INFRATECH  िन.र. .64,99,220/- (अ र  र. .चौस  लाख न या नव हजार दोनश ेवीस  पये फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .64,82,620/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .64,82,620/- पे ा 38.52% कमी हणजेच 

र. .39,85,515/- +रॉय ट  चाजस र. .1,972/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .16,600/- = एकुण 

र. .40,04,087/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

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

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

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

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- ११०५५                         वषय मांक- ३५ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- थाप य अ मु य 

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/अ-मु य/३३३/२०२१, द.२८/१२/२०२१. 
मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .57/10/2021-22 अ वय े भाग .१९ मधील बी 

लॉक व इतर प रसरातील पे ह ंग लॉक, काँ ट पे ह ंग, ाम वॉटर लाईन व इतर थाप य 

वषयक काम े करण.े (सन २०२१-२२)  कामी M/s.S.S.ENTERPRISES िन.र. .64,99,169/- (अ र  
र. .चौस  लाख न या नव हजार एकश ेएकोणस र  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .64,79,563/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .64,79,563/- पे ा 37.99% कमी हणजेच र. .40,17,977/- +रॉय ट  चाजस 
र. .33,729/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .19,606/- = एकुण र. .40,71,312/- पयत काम क न 

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

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

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

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

 
ठराव मांक- ११०५६                         वषय मांक- ३६ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- थाप य अ मु य 
सुचक- मा.भोईर सुरेश       अनुमोदक- मा.श ु न काटे 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/अ-मु य/३३४/२०२१, द.२८/१२/२०२१. 

मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .57/17/2021-22 अ वय े पंपर   िचंचवड 

महानगरपािलके या मु य शासक य  इमारतीतम य े थाप य वषयक देखभाल दु तीची काम े

करण े(सन २०२१-२२ साठ  ) कामी M/sUNIQUE TRADERS िन.र. .66,32,334/- (अ र  र. .सहास  

लाख ब ीस हजार तीनश े चौतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .66,15,734/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .66,15,734/- पे ा 26.56% कमी हणजेच र. .48,58,595/- +रॉय ट  चाजस र. .2,880/- 
मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .16,600/- = एकुण र. .48,78,075/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

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

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

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- ११०५७                         वषय मांक- ३७ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- थाप य अ मु य 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/अ-मु य/३३५/२०२१, द.२८/१२/२०२१. 
मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .57/1/2021-22 अ वय े भाग .१० म य े

र यांचे खड करण व डांबर करण करण.े(सन २०२१-२२ साठ ) कामी M/s.SHREE SIDDHIVINAYAK 

CONSTRUCTION िन.र. .64,99,999/- (अ र  र. .चौस  लाख न या नव हजार नऊश ेन या नव 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .64,23,299/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .64,23,299/- पे ा 31.05% कमी 
हणजेच र. .44,28,865/- +रॉय ट  चाजस र. .12,541/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .76,700/- = 

एकुण र. .45,18,106/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू

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

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

 
ठराव मांक- ११०५८                         वषय मांक- ३८ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- थाप य अ मु य 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/अ-मु य/३३६/२०२१, द.२८/१२/२०२१. 
मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .57/11/2021-22 अ वय े भाग .१९ मधील 

दा गाडन, िलंक रोड, िचंचवड टेशन रोड व इतर प रसरातील पे ह ंग लॉक, काँ ट पे ह ंग, ाम 

वॉटर  लाईन व इतर थाप य वषयक काम े करण.े (सन २०२१-२२) कामी M/s. SUJIT PADMAKAR 

MATE िन.र. .64,99,443/- (अ र  र. .चौस  लाख न या नव हजार चारश े ञेचाळ स फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .64,79,837/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .64,79,837/- पे ा 33.93% कमी हणजेच 

र. .42,81,228/- +रॉय ट  चाजस र. .35,513/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .19,606/- = एकुण 

र. .43,36,347/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

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

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

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

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- ११०५९                         वषय मांक- ३९ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- थाप य अ मु य 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/अ-मु य/३३७/२०२१, द.२८/१२/२०२१. 
मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .57/8/2021-22 अ वय े भाग .१९ मधील 

पंपर  बी लॉक, िलंक रोड, भाटनगर व इतर प रसरातील र यांचे हॉटिम स प दतीन ेडांबर करण 

करण.े (सन २०२१-२२ साठ ) कामी M/s.Rajkumar Ramchandra Shinde िन.र. .64,99,183/- 

(अ र  र. .चौस  लाख न या नव हजार ऐकश े याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .64,22,483/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .64,22,483/- पे ा 27.24% कमी हणजेच र. .46,72,999 /- +रॉय ट  

चाजस र. .15,425/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .76,700/- = एकुण र. .47,65,124/- पयत काम 

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

घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११०६०                         वषय मांक- ४० 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- थाप य अ मु य 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/अ-मु य/३३८/२०२१, द.२८/१२/२०२१. 
मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .57/15/2021-22 अ वय े भाग .१४ मधील 

आकुड , द वाड  , व ठलवाड  व इतर प रसरातील पे ह ंग लॉक,  ॉम वॉटर लाईनची दु तीची 
काम े करण.े (सन २०२१-२२ साठ ) कामी M/sNARALE VISHNU VITHOBA  िन.र. .64,99,890/- 

(अ र  र. .चौस  लाख न या नव हजार आठश ेन वद फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .64,80,284/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .64,80,284/- पे ा 39.33% कमी हणजेच र. .39,31,588/- +रॉय ट  

चाजस र. .39,093/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .19,606/- = एकुण र. .39,90,287/- पयत काम 

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

घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११०६१                         वषय मांक- ४१ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- थाप य अ मु य 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/अ-मु य/३३९/२०२१, द.२७/१२/२०२१. 
मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .57/16/2021-22 अ वय े पंपर   िचंचवड 

महानगरपािलके या मु य शासक य  इमारतीतम य े फिनचरची व इतर अनुषंिगक काम े करण े

(सन २०२१-२२ साठ  ) कामी M/sUNIQUE TRADERS िन.र. .81,01,024/- (अ र  र. .ऐं याऐंशी 
लाख एक हजार चोवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .80,84,424/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .80,84,424/- 

पे ा 26.56% कमी हणजेच र. .59,37,201/- +रॉय ट  चाजस र. .3,957/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .16,600/- = एकुण र. .59,57,758/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

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

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

कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करण ेबंधनकारक 

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

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

 
ठराव मांक- ११०६२                         वषय मांक- ४२ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- थाप य अ मु य 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/अ-मु य/३४०/२०२१, द.२७/१२/२०२१. 
मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 57/12/2021-22 अ वय े भाग .१४ मु य व 

अंतगत र यांचे हॉटिम स प दतीन े डांबर करण करण.े(सन २०२१-२२) कामी M/s.SHREE 

SIDDHIVINAYAK CONSTRUCTION िन.र. .64,98,559/- (अ र  र. .चौस  लाख अ या नव  हजार 

पाचश े ऐकोणसाठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट गं चाजस वगळून र. .64,21,859/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .64,21,859/- 

पे ा 31.05% कमी हणजेच र. .44,27,872/- +रॉय ट  चाजस र. .10,668/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .76,700/- = एकुण र. .4515240/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

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



30 
 
भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य े

कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करण ेबंधनकारक 

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

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

 
ठराव मांक- ११०६३                         वषय मांक- ४३ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- थाप य अ मु य 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/अ-मु य/३४१/२०२१, द.२७/१२/२०२१. 
मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .57/9/2021-22 अ वय े भाग .१९ दा 
गाडन,गावडे कॉलनी व इतर प रसरातील र यांचे हॉटिम स प दतीन े डांबर करण करण.े (सन 

२०२१-२२ साठ ) कामी M/s.BAHIRAT BROTHERS  िन.र. .64,99,609/- (अ र  र. .चौस  लाख 

न या नव हजार सहाश े नऊ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .64,22,909/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .64,22,909/- पे ा 30.33% कमी हणजेच र. .44,74,841/- +रॉय ट  चाजस र. .15,713/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .76,700/- = एकुण र. .45,67,254/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

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

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

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

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

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

 
ठराव मांक- ११०६४                         वषय मांक- ४४ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- थाप य अ मु य 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/अ-मु य/३४२/२०२१, द.२७/१२/२०२१. 
मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .57/14/2021-22 अ वय े भाग .१४ मधील 

मोहननगर रामनगर व इतर प रसरातील पे ह ंग लॉक, ॉम वॉटर लाईनची दु तीची काम ेकरण.े 

(सन २०२१-२२ साठ ) कामी M/s.NARALE VISHNU VITHOBA िन.र. .64,99,208/- (अ र  

र. .चौस  लाख न या नव हजार दोनश े आठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .64,79,602/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .64,79,602/- पे ा 38.97% कमी हणजेच र. .39,54,501/- +रॉय ट  चाजस 
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र. .39,382/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .19,606/- = एकुण र. .40,13,489/- पयत काम क न 

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

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

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

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

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

 
ठराव मांक- ११०६५                         वषय मांक- ४५ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- थाप य अ मु य 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/अ-मु य/३४३/२०२१, द.२८/१२/२०२१. 
मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .57/5/2021-22 अ वय े भाग .१५ मधील 

िनगड  ािधकरण व इतर प रसरात थाप य वषयक काम े करण.े (सन २०२१-२२ साठ ) कामी 
M/s.NAYAK RAGHVENDRA  MANJUNATH िन.र. .64,99,706/- (अ र  र. .चौस  लाख 

न या नव  हजार सातश ेसहा पये फ    फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .64,80,100/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .64,80,100/- पे ा 36.05% कमी हणजेच र. .41,44,024/- +रॉय ट  चाजस र. .40,100/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .19,606/- = एकुण र. .42,03,730/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

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

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

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

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

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

ठराव मांक- ११०६६                         वषय मांक- ४६ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- थाप य उ ान मु य 

सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/उ ान/४५६/२०२१, द.२८/१२/२०२१. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .27/1/2021-22 अ वय े पपंर  िचंचवड भाग  

32 सांगवी मधील जलतरण तलावाचे आधुिनक प दतीन ेनुतनीकरण करण.े कामी मे.देव कं शन 

िन.र. .3,98,58,794/- (अ र  र. .तीन कोट  अठया नव लाख अ ठाव न हजार सातश ेचौ-या नव 
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पये फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .39,433,794/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3,94,33,794/- पे ा 29.30% 

कमी हणजेच र. .2,78,79,692/- +रॉय ट  चाजस र. .2,77,597/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .4,25,000/- = एकुण र. .2,85,82,289/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

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

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

कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करण ेबंधनकारक 

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
ठराव मांक- ११०६७                         वषय मांक- ४७ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- बी.आर.ट .एस. 
सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  .बीआरट एस वभाग/१७९०/२०२१, द.३०/१२/२०२१. 

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

सांगवी- कवळे बीआरट एस र ता सन २००७ ते २०१० या कालावधी म य े वकिसत कर यात 

आला. सदर र यावर ल बीआरट एस सेवेस उ म ितसाद िमळाला. MNGL गॅस वा हनी, 
पाणीपुरवठा अमृत योजना वा ह या, जलिन:सारण अमृत योजना वा ह या, माट िसट  ओएफसी 
केबल, रलाय स, एअरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल या सं थे या केबल, संर ण वभागाची 
ओएफसी केबल, इ. कामाक रता सदरचा र ता वेळोवेळ  खोद यात आला अस यान ेसंपुण फुटपाथ व 

र याचा अंशतः भाग खुपच खराब झाला आहे व यामुळे सदर ठकाणी फ  दु तीची काम े

कर यात आली आहे. यामुळे र या या एकसंध मजबुतीस बाधा आली आहे. सदर र ता सन २०१० 

म य े पुण वकिसत झा यापासून र याची पुण बांधणी गे या ११ वषात केलेली नस यामुळे 

स थतीत र यास ख डे पड याचे माण वाढत आहे. सदर बाबत मा. आमदार सो यांनी मा. 
आयु  सो यां या सोबत सदर र यावर य  पाहणी केली असून सदर र याची स थती 
पा हली आहे. याम य ेवाहनचालकांना व पादचा-यांना येणा-या अडचणीस सम  जाणुन घेतले या 
आहेत. सदर कारणांमुळे वाहनचालकांना Ridership Quality िमळत नाह , यामुळे र यामधील 

पावसाळ  पा याचा िनचरा कर यासाठ  बांधले या चबरची पातळ  डांबर  र याचा पातळ समान 

करण ेव र ता डांबर करण करण.े या आव यक बाबींचा अंतभाव ल यात घेऊन या ीन े िनयोजन 

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

तयार करण ेव कामावर दैनं दन देखरेख करण ेइ. िन वदापुव (Pre tender activity) व िन वदा प चात 

(post tender activity) काम े करावी लागणार आहेत.  याक रता  बी.आर.ट .एस. वभागामाफत 

मनपा संकेत थळावर जा हर कोटेशन िस द क न सदर कामाक रता क प यव थापन 

स लागार नेमणूक बाबत द.१७/०२/२०२० ते द.२३/०२ /२०२० या कालावधीम य े दरप क 

माग व यात आल े होते. यानुसार खालील तुलना मक त या माण े मे.अँ युअड इं जिनअ रंग 

स हसेस   यांचा १.९३% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे.  
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 अ. . स लागारांचे नाव एकूण ा  दर शेरा 

१. मे. अॅ युअड इं जिनअ रंग स हसेस १.९३% 
 

   २. मे.पे हटेक क स टंट १.९९% 
 

   ३. मे.ए सलटेक क स टं सी अँ ड ोजे ट ा.िल. १.९८% 
 

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

याकामी लागणार  फ  ह  कमी दरान े(१.९३%) ा  झालेली आहे. तर  ा  झाले या दरानुसार सदर 

कामाक रता एकूण १.९३% (०.५०% िन वदापूव  + १.४३% िन वदाप ात) यादरान े मे. अॅ युअड 

इं जिनअर ंग यास फ  अदा करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक- ११०६८                         वषय मांक- ४८ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- बी.आर.ट .एस. 
सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  .बीआरट एस वभाग/१७९१/२०२१, द.३०/१२/२०२१. 

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

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

र ता वकिसत केला असून सदर र यातील संत तुकाराम महाराज पुल ते मुकाई चौकापयतचा र ता 
अबन ट डझाईननुसार वकिसत करणेचे िनयो जत आहे. सदर भाग हा यावसाियक व िनवासी 
असून सदर र यावरती शाळा, कॉलेज, व हॉ पटल इ. अस यामुळे नेहमीच वाहतुक ची व 

पादचा यांची घनता जा त असते हणुन सवा या सोयीसाठ  व सुर ेसाठ  सदर कामाम य े

ामु यान ेपदपथ वकिसत करणे व इतर अनुषंिगक काम ेकरावी लागणार आहेत यासाठ  अबन 

ट डझाईननुसार आव यक बाबींचा अंतभाव ल यात घेऊन या ीन े िनयोजन करणेकामी 
तां क या आव यकतेनुसार सव बाबींचा एक त वचार क न िनधार त मानांकना माण े

िनयोजन करण े व थाप य वषयक कामां या बाबींचे पुवगणप क तयार करण े व िन वदा 
बन वणेसह कामाची देखरेख करण ेइ. िन वदापुव (Pre tender activity) व िन वदा प चात (post 

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

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

द.१४/१०/२०२१ ते द.२७/१०/२१२१ या कालावधीम य े माग व यात आल े होते, यानुसार ा  

दरप कामधील नमूद दर सोबत जोडले या तुलना मक त याचे अनुषंगान े मे. अॅ युअड 

इं जिनअर ंग स हसेस यांचा १.९३% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे.  

अ. . स लागारांचे नाव एकूण ा  दर शेरा 

१. मे. अॅ युअड इं जिनअ रंग स हसेस १.९३% 
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   २. मे.पे हटेक क स टंट १.९९% 
 

   ३. मे.ए सलटेक क स टं सी अँ ड ोजे ट ा.िल. १.९९% 
 

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

याकामी लागणार  फ  ह  कमी दरान े(१.९३%) ा  झालेली आहे. तर  ा  झाले या दरानुसार सदर 

कामाक रता एकूण १.९३% (०.५०% िन वदापूव  + १.४३% िन वदाप ात ) यादरान े मे. अॅ युअड 

इं जिनअर ंग स हसेस यास फ  अदा करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११०६९                         वषय मांक- ४९ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- आरो य मु य 

सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  .आमकुा/९/का व/३३८/२०२१, द.३०/१२/२०२१. 

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

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागाअंतगत फ, ग व ह े य कायालयाचे 

काय े ातील र ते, गटस यांची दैनं दन साफसफाई करण.े कामकाजासाठ  मे. गु जी 
इं ा चर ा.ली. यांची २ वष कालावधीकर ता  नेमणुक करणेत आली होती. सदर कामाची मुळ 

मुदत संपु ात आ यान,े वेळोवेळ  मुदतवाढ देणेत येवुन, अंितमत:  द.२६/०३/२०२१ ते 

द.२५/०६/२०२१ अखेर मुदतवाढ देणेत आली होती. मे.गु जी इं ा चर ा.ली. यांचे व द 

वारंवार ा  त ार चे अनुषंगान ेगठ त सिमतीमाफत चौकशी क न, सिमतीचे ा  अहवालानुसार 

यांचे  व द फौजदार  गु हा दाखल करणेत येवुन, यांचेकडुन क न घेणेत येत असले या र ते व 

गटस साफसफाईचे कामाम य ेखंड पडू नये याक रता उ  सं थेकड ल कामकाज द.२५/०७/२०२१ 
पासुन काम बंद करणेत येवुन अ य सं थाकडे सोप वणेत आल ेआहे. मे.गु जी इं ा चर ा.ली. 
यांना द.२५/०६/२०२१ अखेर पयत मुदत वाढ कामाचाआदेश देणेत आला होता. तसेच पुढ ल 

कालावधीचा मुदतवाढ कामाचा आदेश िमळेल या उमेद वर यांनी कामकाज सु  ठेवल े होते. 

यांचेकड ल कामगारांनी द.२६/०६/२०२१ ते द.२४/०७/२०२१ या कालावधीम य े केले या कामाचे 

वेतन यांना अ ाप देणेत आल ेनस यान,े सदरचे वेतन महानगरपािलकेचे वतीन ेफ, ग व ह े य 

कायालय िनहाय अदा करण ेआव यक असुन, सदर कालावधीम य े य  काम केले या एकूण २८९ 

कमचार  यांचे द.२६/०६/२०२१ ते द.२४/०७/२०२१ या कालावधीमधील हजर दवसाचे एकूण वेतन 

र. .६०,१९,११६/-(अ र  र. .साठ लाख एकोणवीस हजार एकश ेसोळा फ ) अदा करावया या य  

खचास मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- ११०७०                         वषय मांक- ५० 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- वै क य 

सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभा/ं४/का व/९८८/२०२१, द.३०/१२/२०२१. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम 63(6) व कलम 67(3) कनुसार कोरोना वषाणुचा (COVID19)  ादुभाव ल ात घेता 
सदर बाब तातड ची असलेन े पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ाम य े कोरोना-१९ या ितस-या 
लाटेचा संभा य धोका ल ात घेऊन EOI/08/2021-22 अ वय े िस द करणेत आला होता. सदर 

ईओआय म य ेसीसीसी, आयसीय,ु आ ण ऑ सीजन यु  बेड साठ  मनु यबळ पुर वणेकामी िन वदा 
माग वणेत आ या हो या. याम ये ा  िन वदाकारांचे पटल (Empanelment)  तयार करणेत आले 
होते. आयसीय ुसाठ  १०, १५ आ ण ५० बेडसाठ  दर माग वणेत आल े होते. या म य ेम.ेआयकॉन 

हॉ पटल यांचे १५ बेडसाठ  र. ४९७८/- ित बेड ती दन अस े दर ा  झाल े आहेत. या कामी 
Empanelmentतयार करणेकामी मा. थायी सिमती सभा ठराव . १०२०७ द. ०१.०९.२०२१ अ वय े

मा यता दलेली आहे. वर ल माण ेवाय.सी.एम. हॉ पटल णालयातील १५ बेडसचा पॅकेज या 
दरान े१५ आयसीय ुबेडसचे एक पॅकेज कर ता EOI अट  शत  नुसार एकुण १५ आयसीय ुबेडसचे काम 

चाल ु करण े कामी मे. बी अलकेअर स हसेस ा.िल. यांना आदेश देणेत आल े आहेत. सबब 

EOI//08/2021-22 चे अट शत  माण,े ICU १५ बेडचे L 1 या पॅकेजचे दरान ेर. .४,९७८/- ित बेड 

ित दन या दरान ेवाय.सी.एम णालसातील १५ ICU बेड या एक पॅकेजकर ता द.११/१०/२०२१ ते 

१०/०१/२०२२ या कालावधी कर ता आदेश .मसाभा/ं४/का व/९८७/२०२१ द.३०/१२/२०२१ अ वय े

L3 िन वदाधारक मे. बी अलकेअर स हसेस ा.िल. यांना दले या कायादेशा वय े येणा-या 
र. .६७,२०,३००/-(अ र  र. .सदुस  लाख वीस हजार तीनश ेफ ) चे खचास अथवा य  खचास 

काय र मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११०७१                         वषय मांक- ५१ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- थाप य क मु य 

सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/क-मु य/११२०/२०२१, द.३०/१२/२०२१. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .39/23/2021-22 अ वय े भाग .८ मधील स.े 

नं.4,10,8 व इतर  ठकाण या र यांची हॉटिम स प तीन ेडांबर करण करणे  कामी M/s.DEVKAR 

EARTHMOVERS िन.र. .82,50,922/-(अ र  र. . याऐंशी लाख प नास हजार नऊश ेबावीस फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .81,90,322/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .81,90,322/- पे ा 38% कमी हणजेच 



36 
 
र. .50,78,000/- +रॉय ट  चाजस र. .56,130/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .60,600/- = एकुण 

र. .51,94,730/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

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

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

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

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

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

 
ठराव मांक- ११०७२                         वषय मांक- ५२ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- थाप य क मु य 

सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/क-मु य/११२१/२०२१, द.३०/१२/२०२१. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .39/24/2021-22 अ वय े . .८ म य े MIDC 

भागात व इतर ठकाणी र यांची हॉटिम स प तीन े करकोळ दु ती काम े करण े कामी 
M/s.DEVKAR EARTHMOVERS िन.र. .68,69,255/- (अ र  र. .अडुस  लाख एकोणस र हजार 

दोनश ेपंचाव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .68,08,655/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .68,08,655/- पे ा 38% 

कमी हणजेच र. .42,21,366/- +रॉय ट  चाजस र. .45,065/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .60,600/- = एकुण र. .43,27,031/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 

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

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

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

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

 
ठराव मांक- ११०७३                         वषय मांक- ५३ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- थाप य क मु य 

सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/क-मु य/११२२/२०२१, द.३०/१२/२०२१. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .39/25/2021-22 अ वय े भाग .८ मधील 

से.नं.१,२,६,७ व इतर ठकाण या र यांची हॉटिम स प तीन े डांबर करण करणे कामी 
M/s.DEVKAR EARTHMOVERS िन.र. .82,57,260/- (अ र  र. . याऐंशी लाख स ाव न हजार 

दोनश ेसाठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .81,96,660/- वर िन वदा दर 
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माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .81,96,660/- पे ा 38% कमी 
हणजेच र. .50,81,929/- +रॉय ट  चाजस र. .56,130/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .60,600/- = 

एकुण र. .51,98,659/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू

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

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

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

ठराव मांक- ११०७४                         वषय मांक- ५४ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- थाप य क मु य 

सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/क-मु य/११२३/२०२१, द.३०/१२/२०२१. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .39/26/2021-22 अ वय े भाग .८ मधील 

से.नं.१०,९,१२,१३  व इतर ठकाण या र यांची हॉटिम स प तीन े डांबर करण करणे  कामी 
M/s.DEVKAR EARTHMOVERS िन.र. .61,78,864/- (अ र  र. .एकस  लाख अ याह र हजार 

आठश ेचौस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .61,18,264/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .61,18,264/- पे ा 38% 

कमी हणजेच र. .37,93,324/- +रॉय ट  चाजस र. .39,652/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .60,600/- = एकुण र. .38,93,576/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 

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

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

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

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

 
ठराव मांक- ११०७५                         वषय मांक- ५५ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- थाप य ब मु य 

सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२-ब/११२४/२०२१, द.३०/१२/२०२१. 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/11/2021-22 अ वय ेसन २०२१-२२ क रता 
भाग .१६ म य े मामुड  भागातील डांबर  र याची दु ती हॉटिम स प दतीन े करण े कामी 

M/s.SAIPRABHA CONSTRUCTION िन.र. .41,46,787/- (अ र  र. .एकेचाळ स लाख सेहचाळ स 
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हजार सातश ेस याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .39,98,087/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .39,98,087/- 

पे ा 38% कमी हणजेच र. .24,78,814/- +रॉय ट  चाजस र. .19,097/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .1,48,700/- = एकुण र. .26,46,611/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 

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

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

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

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

 
ठराव मांक- ११०७६                         वषय मांक- ५६ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग-  फ े ीय  

सुचक- मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 

संदभ- मा. े य अिधकार  यांचे प  .फ ेका/िन-४/का व/६८४/२०२१, द.३०/१२/२०२१. 

मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े ीय कायालयाकड ल सोबतचे प  ‘ अ ’ (1 ते 29) 

मधील व ुत वभागाचे वकास कामांचे ा  अिधकारात िन वदा या पुण क न, कामाचे आदेश 

िनगत केल ेआहेत. महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 73 (ड) नुसार अवलोकन करणते 

येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११०७७                         वषय मांक- ५७ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- वाहन दु ती कायशाळा 
सुचक- मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .काशा/३/का व/६३४/२०२१, द.३०/१२/२०२१. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

पं.िचं.मनपाकड ल वाहन दु ती कायशाळा वभागामाफत मनपाकड ल व वध वभागाचे 

वापरात असलेली सव कारची वाहन ेदु ती करणेत येतात. सदरची वाहन ेवेगवेग या वभागाम य े

यांचे कायालयीन कामासाठ  वापर कर त असतात याची वर त दु ती करण ेआव यक असते. 

सदर वाहनांची सन २०२१ ते २०२४ या तीन वष कालावधीकर ता दु ती कामी एज सी िन त 

करणेकामी ई-िन वदा नोट स . ६/२०२१-२०२२ वतमानप ाम य ेतसेच ऑनलाईन प तीन े िस  

क न दर माग वणेत आलेल ेअसून सदरची िन वदा दनांक २९/१०/२०२१ रोजी उघडणेत आलेली आहे. 

याम य ेमे.युवराज मोटस – ११% कमी अस यान े यांनी यांचेकड ल द.०३/११/२०२१ या प ा वय े

महानगरपािलकेन े िस  केले या दरापे ा एकूण ११.२५% दर कमी क न दलेल ेआहेत. उपरो  सव 

बाबींचा वचार करता पंपर  िचंचवड मनपाकड ल कार/जीप इ याद  कारची वाहन दु ती 
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कर याक रता (अ गट) लघु म िन वदा धारक मे.युवराज मोटस यांचे िन वदा र कमेपे ा (िन वदा 
र.  १,३२,००,०००/-) प  अ नुसार ११.२५% कमी दर ा  झालेल ेआहेत. सदर ा  झाले या लघु म 

दराचे िन वदाधारक मे.युवराज मोटस यांचे तावात नमुद दर वकृत क न यांचे समवेत सन 

२०२१ ते २०२४ या तीन वष कालावधीकर ता करारनामा क न घेवून काम ेक न घेणेस व याकामी 
येणारे र. .१,१७,१५,०००/-(अ र  र. .एक कोट  सतरा लाख पंधरा हजार फ ) खचास मा यता 
दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११०७८                         वषय मांक- ५८ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- म यवत  सा ह य भांडार 
सुचक- मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  .मसाभा/ं५/का व/१०८४/२०२१, द.२७/१२/२०२१. 

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

भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३) नुसार Covid-19 या वषाणूचा ादुभाव ल ता घेता, 
अ याव यक बाब हणून को वड - १९ जैव वै क य कचरा गोळा करण ेआ ण याची शा ो  प तीने 
व हेवाट लाव या या खचाबाबत मे.पा को इन हायरमटल सो यूश स ा.िल., यांनी दले या 
तावास अिधन राहुन ित कलो र. .८७/- वाहतूक व िनमूलन खचास हत को ह ड-  १९ कचरा 

िनमूलन साठ  माहे ऑग ट २०२१ ते माहे ऑ टोबर २०२१   या कालावधीम य ेजमा केलेला को वड - 

१९ जैव वै क य कचरा एकूण ४९१०१.३८५Kg कर ता येणा-या र. .४२,७१,८२०/-(अ र  र. .बेचाळ स 

लाख ए काह र हजार आठश ेवीस फ ) चे खचास महानगरपािलका अिधिनयम कलम७३(क) नुसार 

काय र मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११०७९                         वषय मांक- ५९ 

दनांक- ०६/०१/२०२२       

सुचक- मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 

संदभ- मा. डा,कला,सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव .०३ द.२३/१२/२०२१. 
मा. डा,कला,सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव .०३ द.२३/१२/२०२१ नुसार भाग 

.२७ रहाटणी गावठाण यायाम शाळा व तालीम तलाठ  कायलया मागील  भैरवनाथ ित ाण 

रामनगर रहाटणी या सं थेस म.न.पा.चे डा धोरण भाग-२ व वध डा सु वधा मधील अट  व 

शत नुसार दरमहा र. .२,०००/- म.न.पा.कडून सेवाशु क देऊन ११ म हन ेकरारान े यायाम शाळा व 

तालीम आदेशाचे तारखेपासून सेवाशु क त वावर चाल वणेस दे यास मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- ११०८०                         वषय मांक- ६० 

दनांक- ०६/०१/२०२२       

सुचक- मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 

संदभ- मा. डा,कला,सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव .०५ द.२३/१२/२०२१. 
वषय- मे.सुिमत पो स अँड फटनेस इ वपम स िचंचवड यांना नेह नगर व संभाजीनगर 

जलतरण तलाव पाणी शु करण, प रसर व छता साफ सफाई व यां क देखभाल 
दु ती कामकाज मंजूर दरानुसार देणेबाबत. 
वषय .६० चा वचार द.१२/०१/२०२२ रोजी होणा-या सभे या वेळ  कर यात यावा. 

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

 
ठराव मांक- ११०८१                         वषय मांक- ६१ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग-  थाप य BRTS 

सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/BRTS/८४३/२०२१, द.३१/१२/२०२१. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .71/01/2021-2022 अ वय े पंपर  िचंचवड 

शहरातील भोसर  नेह नगर येथील एमआयड सी जे लॉक, ओपन पेस .५६ व िनगड  से टर 

.२३ येथील गायरान जागेम य ेकचरा संकलनासाठ  ा सफर टेशन उभारण े अंतगत थाप य 

वषयक काम ेकरण ेकामी मे.कृ णाई इ ा चर ा.िल. िन.र. .8,11,96,870/-(अ र  र. .आठ 

कोट  अकरा लाख शहा नव हजार आठश े स र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .7,95,64,970/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .7,95,64,970/- पे ा 15.30% जादा हणजेच र. .9,17,38,410/- +रॉय ट  चाजस 

र. .16,60,749/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .16,31,900/- = एकुण र. .9,50,31,059/- पयत काम 

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

घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- ११०८२                         वषय मांक- ६२ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग-  थाप य BRTS 

सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/BRTS/८४४/२०२१, द.३१/१२/२०२१. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .71/02/2021-2022 अ वय े पंपर  िचंचवड 

शहरातील कासारवाड  येथील मैलाशु द करण क ाजवळ, सांगवी मशानभुमीजवळ व थेरगांव 

येथील एम एम शाळेजवळ ल िचंचवड पुलाजवळ कचरा संकलनासाठ   ा सफर टेशन उभारण े

अंतगत थाप य वषयक काम े करणे कामी मे.अजवाणी इ ा चर ा.िल. 

िन.र. .9,91,34,520/- (अ र  र. .नऊ कोट  ए या नव लाख चौतीस हजार पाचश े वीस फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .9,66,89,770/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .9,66,89,770/- पे ा 16.85% जादा 
हणजेच र. .11,29,81,996/- +रॉय ट  चाजस र. .13,46,330/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .24,44,750/- = एकुण र. .11,67,73,076/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

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

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

कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करण ेबंधनकारक 

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

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

 
ठराव मांक- ११०८३                         वषय मांक- ६३ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- थाप य अ मु य 

सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/अ-मु य/३४४/२०२१, द.३१/१२/२०२१. 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .15/2/2021-22 अ वय े भाग .१४ म य े

थाप य वषयक देखभाल दु तीची व इतर अनुषंिगक काम ेकरणे कामी M/sTEJAS PRABHAKAR 

UKALE िन.र. .41,36,368/- (अ र  र. .एकेचाळ स लाख छ ीस हजार ितनश ेअडुस   फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .41,16,268/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .41,16,268/- पे ा 38.00% कमी हणजेच 

र. .25,52,086/- +रॉय ट  चाजस र. .15,630/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .20,100/- = एकुण 

र. .25,87,816/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, 
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भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य े कं ाट कालावधीम य े

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

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

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

 
ठराव मांक- ११०८४                         वषय मांक- ६४ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- म यवत  सा ह य भांडार 

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

संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  .मभा/ं८/का व/१८४८/२०२१, द.३१/१२/२०२१. 
मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केल े माण.े 

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

महापािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३) (क) यास अिधन राहून कोरोना 
वषाणुचा(Covid-19) ादुभाव रोख यासाठ  Covid-19 ची तपासणी करणेकामी आव यक आसलेल े

ANTIGEN TEST KITS – २००००(५,००,००० टे ट) खरेद  करणेकामी िस द केले या ई-िन वदे या 
अनुषंगान े M/s.CHANDAK MEDICAL, CHANDRAPUR यांचेकडून PATHKITS कंपनीचे ANTIGEN 

TEST KITS खरेद  करणेकर ता Per Test  Rs.८.८९० अिधक +GST या दरान ेखरेद  कर यास व (िन वदा 
र. .५५,००,०००/-पे ा १९.१८%  कमी दरान)े येणा-या  र. .४४,४५,०००/-(अ र  र. .च वेचाळ स 

लाख पंचेचाळ स हजार फ ) +GST चे खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११०८५                         वषय मांक- ६५ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- म यवत  सा ह य भांडार 

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

संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  .मभा/ं६/का व/५८३/२०२१, द.३१/१२/२०२१. 
मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपाचे व ुत वभागासाठ  आव यक व वध केब स सा ह य खरेद बाबत  ई िन वदा 
सु. .57/2021-22 अ वय ेतीन िन वदा ा  झा या आहेत. यापैक  पा  ठरले या दोन िन वदांपैक  

ा  लघु म िन वदाकार म.ेसुरज वचगेअर कंपनी, भोसर   यांचे बाब .1 ते 2 एकुण 02 बाबी 
सा ह याचे लघु म दर एकुण र. .66,38,000/- हे अंदाजप क य दर र. .67,20,000/- पे ा 1.22% ने 
कमी अस यान ेदर वकृत कर यात आल ेआहेत. या माण ेलघु म िन वदाकार म.ेसुरज वचगेअर 

कंपनी, भोसर   यांचेकडून यांचे ा  लघु म दरानुसार करारनामा क न व वध केब स सा ह य 

खरेद  करणेस व पुरवठा आदेश िनगत करणेकामी व र. .66,38,000/- (अ र  र. .सहास  लाख 

अडोतीस हजार फ ) चे येणा-या खचास मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- ११०८६                         वषय मांक- ६६ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग-  थाप य ब मु य 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/ब-मु य/११२५/२०२१, द.३१/१२/२०२१. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .54/3/2021-22 अ वय े भाग .१६ मधील 

रावेत भागातील स.नं.१०५ ते १३२ पयतचा १८.00 ड .पी.र ता व इतर र ते वकसीत करणेकामी 
Ms.Ajwani Infrastructure Pvt.ltd िन.र. .20,37,27,484/- (अ र  र. .वीस कोट  सदतीस लाख 

स ावीस हजार चारश े चव-याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .20,34,92,284/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .20,34,92,284/- पे ा 32.77% कमी हणजेच र. .13,68,07,863/- +रॉय ट  

चाजस र. .41,68,091/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,35,200/- = एकुण र. .14,12,11,154/- 

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

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

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

करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११०८७                         वषय मांक- ६७ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग-  थाप य ब मु य 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/२-ब/११२६/२०२१, द.३१/१२/२०२१. 
मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .55/2/2021-22 अ वय े वा हेकरवाड  मु य 

र ता ते अंडरपास र ता डांबर करण करणे कामी M/s.DEVKAR EARTHMOVERS 

िन.र. .2,40,23,167/- (अ र  र. .दोन कोट  चाळ स लाख तेवीस हजार एकश ेसदुस  फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .2,38,04,017/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2,38,04,017/- पे ा 35.5% कमी हणजेच 

र. .1,53,53,591/- +रॉय ट  चाजस र. .29,470/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,19,150/- = एकुण 

र. .1,56,02,211/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

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

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

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

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

 
ठराव मांक- ११०८८                         वषय मांक- ६८ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- म यवत  सा ह य भांडार 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभा/ं५/का व/१०९०/२०२१, द.३१/१२/२०२१. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महापािलकेचे णालय/ दवाखा याचे व को वड-१९ िनमुलन संदभात 

आव यक कामकाजासाठ  मे. ीकृपा स ह सेस ा.िल. यांचेमाफत प “अ” म य ेनमुद केले माण े

द.१/०१/२०२२ ते ३१/०१/२०२२ या कालावधीसाठ , मे. बी एलकेअर स ह सेस ा.िल. यांचेमाफत 

प ”ब” व मे.बी. ह .जी. इं डया िल. यांचेमाफत प ”क”  म य ेनमुद केले माण े द.१/०१/२०२२ ते 

३१/०३/२०२२ या कालावधीसाठ  वह त केले या णालायत/ वभागात मनु यबळ उपल ध क न 

घेणेस,  यांचे नावापुढे नमुद केलेल े ितमहा एक त वेतन/ कमान वेतन काय ानुसार वेतन वह त 

करणेस व सदर िनयु  मनु यबळाचे एक त वेतन/ कमान वेतन, सेवाशु क व इतर अनुषंिगक 

र कम अदायगीकामी येणा-या र. .८,८७,८८,१७८/- चे खचास अथवा येणा-या य  खचास 

काय र मा यतेकामी व द.१/१०/२०२१ ते ३१/१२/२०२१ या कालावधीत एज सीमाफत िनयु  

दंतश य िचक सक यांना ितमहा र. .४०,०००/- ऐवजी र. .५०,०००/- एक त वेतन वह त 

करणेस व सदरचे वेतनाचा फरक अदा करणेकामी येणा-या अंदाजे र. .२२,२०,०००/-(अ र  

र. .बावीस लाख वीस हजार फ ) अथवा येणा-या य  खचास  तसेच सदरचा खच“कोरोना िनधी” 

या लेखािशषामधुन खच  टाकणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११०८९                         वषय मांक- ६९ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग- थाप य इ मु य 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/इ-मु य/८५०/२०२१, द.३१/१२/२०२१. 
वषय- वाड . ४ मधील दघी येथील स नं. ७२,८४,६९,८७ मधून जाणारा १२ मी व १५ मी ं द चा 

ड.पी. र ता वकिसत करणबेाबत. 

वषय .६९ चा वचार द.१२/०१/२०२२ रोजी होणा-या सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 



45 
 

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घे यात आले. 
 

ठराव मांक- ११०९०                         वषय मांक- ७० 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग-  बांधकाम परवाणगी व 
        अनिधकृत बांधकाम िनयं ण 

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

संदभ- मा.अित.आयु (२)  यांचे प  .बांप/१/का व/२/२०२२, द.०४/०१/२०२२. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .01/01/2021-2022 अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ह तील अ,ब,क,ड,ई,फ,ग व ह या े ीय कायालया अंतगत अित मण 
कारवाई करणेकामी व वध कारची यं सामु ी पुर वण े (२०२०-२०२१) कामी मे.समीर 
एंटर ायजेस िन.र. .248,91,430/- (अ र  र. .दोन कोट  अ ठेचाळ स लाख ए या नव 
हजार चारशे तीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .248,91,430/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .248,91,430/- पे ा 12.09% कमी हणजेच र. .218,82,056/- +रॉय ट  चाजस र. .0/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .218,82,056/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम य े कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/ वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११०९१                         वषय मांक- ७१ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग-  थाप य BRTS 

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

संदभ- मा.अित.आयु (२)  यांचे प  . था/िन/BRTS/४/२०२१, द.०४/०१/२०२२.  

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/03/2021-2022 अ वय े टे को र यावर ल 

टॉम वॉटर चबंसची  सफाई करण ेव इतर थाप य वषयक दु तीची काम ेकरण.े कामी मे.पृ वी 
एंटर ायजेस िन.र. .170,88,744/- (अ र  र. .एक कोट  स र लाख अ ठयाऐंशी हजार सातश े

च वेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .170,46,894/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .170,46,894/- पे ा 
33.30% कमी हणजेच र. .113,70,278/- +रॉय ट  चाजस र. .61,773/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .41,850/- = एकुण र. .114,73,901/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
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िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 

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

कालावधीम य ेझालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करण ेबंधनकारक राह ल 

या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 

करण.ेमा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११०९२                         वषय मांक- ७२ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग-  थाप य फ मु य 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/फ-मु य/१/२०२२, द.०३/०१/२०२२. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .77/01/2021-2022 अ वये भाग .१ 
िचखली मधील धमराजनगरकडे जाणारा १८.०० मी ं द ड  पी र ता वकसीत करणे. कामी 
मे.मोहनलाल मथराणी क शन ा.िल. िन.र. .23,95,82,294/- (अ र  र. .तेवीस कोट  
पं या नव लाख याऐंशी हजार दोनश ेचौ-या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .23,91,73,094/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .23,91,73,094/- पे ा 21.12% कमी हणजेच 
र. .18,86,59,737/- +रॉय ट  चाजस र. .14,56,572/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .4,09,200/- 

= एकुण र. .19,05,25,509/- 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 य े झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११०९३                         वषय मांक- ७३ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग-  क े ीय पाणीपुरवठा 
सुचक- मा.कांबळे अंबरनाथ     अनुमोदक- मा.संतोष कांबळे 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .क ेका/पाप/ु०७/का व/४६/२०२१, द.२९/१२/२०२१. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

 क भागातील पा या या टा यांवर पाणीपुरवठा संबंधीत हॉ व ऑपरेशन करणे 
क रता मजूर पुर वणे” हे काम ठेकेदार “मे.जय भवानी इंटर ायजेस.” यांना  द.०१/१०/२०२१रोजी 
देणेत आलेअसूनसदर कामाची मुदत १२म हने आहे.  सदर कामात क भागातील प रसराम ये 
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पाणीपुरवठा वतरण यव था सुरळ त राहणेसाठ  हॉ ह ऑपरेशनसाठ  मजुर कमचार  
पुर वणे या कामाचा समावेश आहे. याकामास शास कय मा यता र. .२,२५,००,००० /- एवढ  
आहे. सदर कामास र. .१,७५,२१,८९७/- या खचास मा. थायी सिमती ठराव 
.१०२४० द.०८/०९/२०२१ मा यता घे यात आलेली आहे. सद रल कामास २०२१-२२ चे 

अंदाजप काम ये र. .७०,००,०००/- ची तरतुद केली होती परंतू वषयांक त कामाचे िन वदा 
कायवाह  दर यान ठेकेदारांनी घेतले या हरकतींमुळे कामाचे आदेश ा  होणेस वलंब झाला. 
पाणीपुरवठा सुरळ त राहणेसाठ  मागील वषा या प रचालनाचे काम सुधार त क न यास 

वषयांक त कामाचे तरतूद मधून तरतूद ंचे वग करण करावे लागले यामुळे सद रल कामासाठ  
फ  र. .५,००,०००/- तरतूद िश लक आहे. स थतीत सद रल कामाचे मागील ४ म ह यांचे 
देयक अदा करणेक रता अदाजे र. .७५,००,०००/- तरतूद आव यक आहे. सन २०२१-२२ चे 
अंदाजप कामधील काह  कामांचे आदेश या वभागाकडे अ ाप ा  झालेले नाह त यामुळे 
सदर कामांची तरतूद वग करण करणेस हरकत वाटत नाह . यानुसार सदर कामासाठ   अंतगत 
वाढ घट कर यास खालील माणे मा यता देणेत येत आहे. 

अ  उपलेखािशष अथवा कामाचे 
नाव 

 

पान 
./ 

अनु . 

सन 
२०२१-२२ 
चा अंदाज 

र. . 

अंदाज 
प क य  र कम 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 
र. . 

घट 
करावयाची 
तरतूद 
र. . 

सन २०२१-
२२ साठ  
एकूण 

आव यक 
तरतूद र. . 

१ “क भागातील पा या या 
टा यांवर पाणीपुरवठा संबंधीत 
हॉ व ऑपरेशन करण े क रता 

मजूर पुर वण”े. 

 
७३५/२९ 

 
५,००,००० 

 
२,२५,००,००० 

 
७०,००,००० 

 
० 

 
७५,००,००० 

२ “WD4जल े ामधील मोशी,बो-
हाडेवाड  तसेच आव यकतेनुसार 

व वध प रसरात देखभाल 
दु तीची कामे करण”े. 

 
७३५/३१ 

 
८,००,००० 

 
१६,००,००० 

 
० 

 
३,५०,००० 

 
४,५०,००० 

३ “WD4जल े ामधील देहू 
र ता,से.४,६,९,११ तसेच 
आव यकतेनुसार व वध 

प रसरात देखभाल दु तीची 
कामे करण”े. 

 
७३६/३२ 

 
८,००,००० 

 
१६,००,००० 

 
० 

 
३,५०,००० 

 
४,५०,००० 

४ “च पाणी वसाहत, भगतव ती, 
गुळवेव ती तसेच 

आव यकतेनुसार व वध 
प रसरात देखभाल दु तीची 

कामे करण”े. 

 
७३६/३३ 

 
६,००,००० 

 
१२,००,००० 

 
० 

 
३,००,००० 

 
३,००,००० 
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५ “आळंद रोड,अ यनगर,आनंदनगर 
तसेच आव यकतेनुसार व वध 
प रसरात देखभाल दु तीची 

कामे करण”े. 

 
७३६/३४ 

 
६,००,००० 

 
१२,००,००० 

 
० 

 
३,००,००० 

 
३,००,००० 

६ “बालाजीनगर,खंडेव ती तसेच 
आव यकतेनुसार व वध 

प रसरात देखभाल दु तीची 
कामे करण”े. 

 
७३६/३५ 

 
६,००,००० 

 
१२,००,००० 

 
० 

 
३,००,००० 

 
३,००,००० 

७ “इं ायणीनगर,से.७,१० तसेच 
आव यकतेनुसार व वध 

प रसरात देखभाल दु तीची 
कामे करण”े. 

 
७३६/३६ 

 
६,००,००० 

 
१२,००,००० 

 
० 

 
४,००,००० 

 
२,००,००० 

८ “गांधीनगर,खराळवाड  तसेच 
आव यकतेनुसार व वध 

प रसरात देखभाल दु तीची 
कामे करण”े. 

 
७३६/३७ 

 
८,००,००० 

 
१६,००,००० 

 
० 

 
३,५०,००० 

 
४,५०,००० 

९ “नेह नगर,यशवंतनगर तसेच 
आव यकतेनुसार व वध 

प रसरात देखभाल दु तीची 
कामे करण”े. 

 
७३६/३८ 

 
८,००,००० 

 
१६,००,००० 

 
० 

 
३,५०,००० 

 
४,५०,००० 

१० “अजमेरा,वा तुउ ोग व 
मासुळकर काँलनी प रसराम ये 
पाणीपुरवठा वषयक देखभाल 

दु तीची कामे करण”े. 

 
७३६/३९ 

 
८,००,००० 

 
१६,००,००० 

 
० 

 
४,५०,००० 

 
३,५०,००० 

११ “सन २०२१-२२ क रता क 
भागातील पा या या टा यांवर 
पाणीपुरवठा संबंिधत हॉ ह 
ऑपरेशन करणे क रता मजूर 

पुर वण”े. 

 
 

७३६/४० 

 
 

८,००,००० 

 
 

३,००,००,००० 

 
 
० 

 
 

८,००,००० 

 
 
० 

१२ “क भाग अंतगत व ुत पंप व 
अनािधकृत नळ तोड य़ासाठ  
मजूरासह वाहन पुर वण”े. 

 
७३६/४२ 

 
५,००,००० 

 
१८,००,००० 

 
० 

 
५,००,००० 

 
० 

१३ “क भाग प रसरातील व वध 
ठकाण या पा या या टा यांची 
िनयिमत साफसफाई करणे व 
इतर अनुषंिगक कामे करण”े. 

 
 

७३६/४६ 

 
 

८,००,००० 

 
 

१६,००,००० 

 
 
० 

 
 

५,००,००० 

 
 

३,००,००० 
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१४ “पांजरपोळ जलकंुभ प रसरात 
थाप य वषयक कामे करणे व 

रंगरंगोट  करण”े. 

 
७३६/४७ 

 
८,००,००० 

 
१६,००,००० 

 
० 

 
५,००,००० 

 
३,००,००० 

१५ “गवळ माथा व इं ायणीनगर 
जलकंुभ प रसरात थाप य 

वषयक कामे करणे व रंगरंगोट  
करण”े. 

 
७३६/४८ 

 
७,५०,००० 

 
१५,००,००० 

 
० 

 
५,५०,००० 

 
२,००,००० 

१६ “मोशी,बो-हाडेवाड  जलकंुभ 
प रसरात थाप य वषयक कामे 

करणे व रंगरंगोट  करण”े. 

 
७३६/४९ 

 
८,००,००० 

 
१६,००,००० 

 
० 

 
५,००,००० 

 
३,००,००० 

१७ “अजमेरा जलकंुभ प रसरात 
थाप य वषयक कामे करणे व 

रंगरंगोट  करणे.” 

 
७३६/५० 

 
८,००,००० 

 
१६,००,००० 

 
० 

 
५,००,००० 

 
३,००,००० 

  एकुण   ७०,००,००० ७०,००,०००  

तर  सदर कामासाठ  येणा-या अंतगत वाढ/ घट कर यास मा यता दे यात येत आहे. 

(वाढ/ घट र. .७०,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

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

ठराव मांक- ११०९४                         वषय मांक- ७४ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग-  थाप य उ ान 

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

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

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

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .50/02/2021-22 अ वये भाग .२8. पंपळे 
सौदागर यथेील राजमाता जजाऊ उ ानात  थाप य वषयक व व ुत वषयक कामे करणे. 
कामी सोनाली कं शन िन.र. .3,36,36,422/- (अ र  र. .ितन कोट  छ ीस लाख छ ीस 
हजार चारशे बा वस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .3,35,77,422/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .3,35,77,422/- पे ा 17% कमी हणजेच र. .2,78,69,260/- +रॉय ट  चाजस 
र. .3,72,590/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .59000/- = एकुण र. .2,83,00,850/- 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- ११०९५                         वषय मांक- ७५ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग-  वै क य मु य 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभा/ं४/का व/०१/२०२२, द.०५/०१/२०२२. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत कोरोना या दुस-या लाटेम ये कै.आ णासाहेब 
मगर टेड यम येथे ज बो को वड णालय (८०० बेड) चालु करणेत आले होते. सदर 

णालय १५ स टबर २०२१ पासुन बंद करणेत आले आहे. व टॅ डबायमोड वर ठेवणेत आले 
आहे. परंतू पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ाम ये कोरोनाचा वाढता ादुभाव (कोरोनाची 
ितसर  लाट) आ ण कोरोनाचा न वन हेर ए टचा (Omicron) ादुभाव ल ात घेता 
मा.आयु सो. यांचे कायालयात दनांक ०४/०१/२०२२ रोजी घेणेत आले या बैठक म ये ज बो 
को वड णालय ८०० बेड साठ  (२०० बेड आयसीयु आ ण ६०० वेड ऑ सजन) दोन 
मह यासाठ  ( द.१५.०१.२०२२ ते द.१४.०३.२०२२) ५९ दवस चालु करणेकामी सदर बैठक  
म ये िनणय घेणेत आला या कामी एकूण र. .१०,१४,७२,४४८/- (ऑ सीजन बेड साठ  
र. .४,९७,१८,५९२/- आ ण आयसीयू साठ  र. .५,१७,५३,८५६/-) एवढा खच अपे ीत आहे. 
या कामी या पूव  PMRDA कडुन िस द करणेत आले या िन वदे मधील लघु म 
िन वदाधारक मे.मेड ोज हे थकेअर डाय ो ट क सटर यांना आदेश देणे बाबत मा.आयु ां या 
सुचने नुसार सदर बैठक त िनणय घेणेत आला. याकामी येणा-या य  खचास मा. थायी 
सिमतीची मा यता घेणेत यावी व ट या ट याने गरजेनुसार यांना कामकाज आदेश देणे 
बाबत मा.आयु सो यांना अिधकार दान करणेबाबत मा यता दे यात येत आहे. 
अ. . तपिशल दर ित दन 

ती बेड 

आयसीयु मता 
२००बेड 

ऑ सीजन बेड 
मता ६००बेड 

एकूण र. . 

१ ऑ सीजन यु  
बेड 

१४०४.४८ - ४,९७,१८,५९२.०० ४,९७,१८,५९२.०० 

२ आयसीयु बेड ४३८५.९२ ५,१७,५३,८५६.०० - ५,१७,५३,८५६.०० 

    एकूण र. . १०,१४,७२,४४८.०० 

या कामी मे.मेड ोज हे थकेअर डाय नो टक सटर यांना वर ल माणे आदेश ट या 
ट याने देणेत येणार आहेत या वेळेस आदेश देणेत येतील या वेळेस य  खचास 
काय र मा यता घेणेत येणार आहे. PMRDA मधील आदेशाम य े नमूद केले माणे 
ऑ सीजन बेड साठ  ६०%, आयसीयु साठ  ५०% गँरटेड पेमट देणसे मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------ 
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ठराव मांक- ११०९६                         वषय मांक- ७६ 

दनांक- ०६/०१/२०२२      वभाग-  कामगार क याण 

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

संदभ- मा.अित.आयु (३) यांचे प  .काक/१/का व/०१/२०२२, द.०५/०१/२०२२. 

 मा.अित.आयु (३) यांनी िशफारस केल े माण.े 

 पंपर  िचंचवड- महानगरपािलके या कामगार क याण वभागास सन २०२१ – २०२२ या 
आिथक वषासाठ  “दाव ेखटल”े या लेखािशषावर र. . ३०,०००/- इतक  अंदाजप क य तरतूद करणेत 

आली आहे. सदर ल लेखािशषावर दनांक - १५/१२/२०२१ अखेर र. . २३,९२,५००/- इतका खच झाला 
असून र. . १,०७,५००/- इतक  तरतूद िश लक आहे. तुत लेखािशषामधून मे. कामगार यायालय 

मे. औ ोिगक यायालय, ना. उ  यायालय, मुंबई व ना.  सव  यायालय,  द ली येथील 

मनपाचे यायालयीन करणातील वक लांचे वक लफ  बीलाची अदायगी केली जाते वभागीय भ व य़ 

िनवाह िनधी आयु  -२, यांनी भ व य़ िनवाह िनधी कायालय आकुड  महानगरपािलकेची माहे 

जानेवार  २०११ ते डसबर २०१३ या कालावधीतील भ व य़ िनवाह िनधी काय ा मधील ७A अंतगत 

सुनावणी केली आहे. सदर सुनावणी अंती भ व य़ िनवाह िनधी पोट  र. . २०,४७,००,०००/- (अ र  

र. . वीस कोट , स ेचाळ स लाख फ ) व याजाची र क़मेचे दािय  महानगरपािलकेवर िनधार त 

केल े आहे. वभागीय भ व य़ िनवाह िनधी आयु  -२, यांनी दले या आदेशा व  

महानगरपािलकेस Central Government Industrial Tribunal, Mumbai (CFIT) व High Court 

Mumbai येथे अपील कराव ेलागणार आहे. यासाठ  मा. आयु  सो यांचे मा यतेन ेअड. हेमंतकुमार 

देशपांडे या वधीत ाची नेमणूक केलेली आहे. करणी अड. हेमंतकुमार देशपांडे यांनी वक ल फ  पोट  

र. .८२,००,०००/- ची मागणी केली आहे तथा प अड. हेमंतकुमार देशपांडे यांना वक ल फ  पोट  र. . 

६०,००,०००/- इतक  र क  देणेबाबत ता वत आहे. याकामी येणारा खच ‘दाव े खटल’े या 
लेखािशषामधून करावा लागणार आहे. यामुळे सदर ल लेखािशषावर तरतूद अपूर  पडणार आहे. 
यामुळे करणी उपरो  लेखािशषावर खालील माण ेतरतूद वग करण करण ेआव यक आहे. 

अ. . लेखािशषाचे नाव स याची 
उपल ध 

अंदाजप क य 

तरतूद र. . 

वाढ करावयाची 
तरतूद र. . 

घट 

करावयाची 
तरतूद र. . 

उवर त 

िश लक 

एकूण तरतूद 

र. . 

१ कोरोना वषाणू सुर ा कवच योजना  ५९,००,०००/- ०० ३०,००,०००/- २९,००,०००/- 

२ दावे खटले २५,००,००/- ३०,००,०००/- ०० ५५,००,०००/- 

 एकूण र. . ३०,००,०००/- ३०,००,०००/-  

 तर , कामगार क याण वभागाकड ल “कोरोना वषाण ू सुर ा कवच योजना” या 
लेखािशषामधून “दाव े खटल”े, या लेखािशषावर एकूण र. .३०,००,०००/- या माण े तरतुद वग 

करणेकामी मा यता दे यात येत आहे. (वाढ/ घट र. .३०,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

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



52 
 
ठराव मांक- ११०९७                         वषय मांक- ७७ 

दनांक- ०६/०१/२०२२       

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.सुजाता पालांडे व मा.बुड सुवणा यांचा ताव. 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत खेळाडू द क योजना राब वली जाते या योजनेतील 

व ाथ  खेळाडंूनी दररोज संबिधत खेळाचा सराव के यानंतर, डा धोरणानुसार, हजेर  प कानुसार 

यांना ित दन र. .२००/- माण े आहारभता दला जातो. परंतु द.१७/३/२०२० पासून कोरोना 
वषाणू या ादुभावामुळे म.न.पा. या खेळाडू दतक योजनेतील व ाथ  खेळाडंूचा संबिधत खेळाचा 
सराव बंद अस यामुळे या योजनेतील व ाथ  खेळाडंूना द.१७/३/२०२० पासून आहारभ ा दला 
गेलेला नाह . परंतु या सव खेळाडंूना यांचा दैनं दन आहारभता चाल ू ठेवण े आव यक आहे. तर  

म.न.पा. या खेळाडू द क योजनेतील १०४ व ाथ  खेळाडंूना, यां या मंजूर कालावधीक रता कोरोना 
काळातील द.१७/०३/२०२० पासूनचा कमान ५०% आहार भ ा ( ित दन र. .१००/- माण े ) अदा 
करणेस व न यान े खेळाडू द क योजना अनुषंगान े माग वले या अजावर तातड न े कायवाह  

करणेसमा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११०९८                         वषय मांक- ७८ 

दनांक- ०६/०१/२०२२       

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

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

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका बँडिमंटन हॉल, ग हाण े व ती, नवीन डा धोरणांनुसार 

वजयेता पो स अँकेडमीला ११ म हन ेकरारान ेचाल वणेस दला आहे. कोरोना या ादुभाववामुळे 

अँकेडमी आजतागायत बंद आहे. बँडिमंटन हॉलचे भाडे भरणे श य नस यान े दनांक.०१/१२/२०२० 

पासूनचे भाडे माफ कर यास मा यता दे यात येत आहे व तसेच नवीन करारानुसार तािसका त वावर 

दे यात मा यता दे यास येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- ११०९९                         वषय मांक- ७९ 

दनांक- ०६/०१/२०२२       

सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.बुड सुवणा व मा.फुग ेिभमाबाई यांचा ताव. 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ थापनेवर कायदा वभागासाठ  वग २ मधील अित. 

कायदा स लागार १ पद, वधी अिधकार  २ पदे या माण ेतीनह  पदे स थतीत र  आहेत. दनांक- 

०६/०७/२०२१ रोजी िनवड सिमती समोर " वधी अिधकार " या अिभनामा या पदासाठ  पा  

उमेदवारांना मौ खक मुलाखतीसाठ  पाचारण करणेत आल ेहोते. यापैक  अॅड. वनोद नागे र पाट ल 
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यांची िनवड सिमतीन े केले या िशफारशीनुसार मा. थायी सिमतीन े सभा ठराव .९९५७. 

द.२२/०७/२०२९ अ वय े महा मह न े कालावधीसाठ  दरमहा र. .३५,०००/- एक त मानधनावर 

यांची नेमणूक करणेकामी मा यता दली आहे. यानुसार अॅड. वनोद नागे र पाट ल यांची वधी 
अिधकार  या अिभनामा या पदावरची नेमणूक द.२६/०१/२०२२ रोजी संपु ात येत आहे. स थतीत 

कायदा वभागातील कामकाजाचा याप को ह ड १९ महामार चा ादुभाव व िनयो जत िनवडणुकांचा 
वचार करता कायदा वभागात दैनं दन कामकाजाची पूतता वना वलंब करणेसाठ  वधी अिधकार  या 
अिभनामा या पदावर फेरिनवड होण ेगरजेचे वाटते. तथा प, लाग ू होणा-या आचारम हनेचा वचार 

करता न वन जा हरात िस द क न या पूण करण े श य नाह . यामुळे अॅड. वनोद नागे र 

पाट ल यांचे कामकाज वचारात घेता " वधी अिधकार " या अिभनामा या पदावर हंगामी व पात 

पाच दवसांचा खंड देवून पुढ ल सहा म ह या या कालावधीसाठ  नेमणूक करणेकामी व यासाठ  

येणा-या खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक- १११००                         वषय मांक- ८० 

दनांक- ०६/०१/२०२२       

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

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

मा. थायी सिमती सभा सद य पा रत ठराव .१०९६४ द.२२/१२/२०२१ या म ये 
इंदोर ऐवजी िस क म, दाज िलंग, गंगटोक अशी दु ती कर यास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १११०१                         वषय मांक- ८१ 

दनांक- ०६/०१/२०२२       

सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.फुग ेिभमाबाई व मा.बुड सुवणा यांचा ताव. 

 भाग .७ येथील फुग ेमान ेतालीम येथे नवीन अ ावत इमारतीचे जागे या न दणीकृत द त 

बन वणेसाठ  आव यक असलेली सरकार  र ज ेशन व टँप युट  फ , न दणी फ  व वक ल फ  

खालील माण ेआहे. 
अ. . िमळकत धारकाचे नाव मु ांक शु क न दणी फ  वक ल फ  (खचास हत) 

१ फुग ेमान ेतालीम १,६५,७००/- ३०,०००/- ६,०००/- 

वर ल त याम य ेनमूद केल े माणे मु ांक शु क,न दणी फ ,वक ल फ  व इतर अनुषंिगक 

खचास मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------ 
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ठराव मांक- १११०२                         वषय मांक- ८२ 

दनांक- ०६/०१/२०२२       

सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.फुग ेिभमाबाई व मा.बुड सुवणा यांचा ताव. 

 भाग  २६ वाकड पंपळे िनलख मधील कावेर नगर प रसरात पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके माफत न यान ेकु ती संकुल थापन कर यात आलेल ेआहे. या ठकाणी प रसरातील 

नाग रक, म हला, त ण वग मो या सं येन े यायामाक रता येत असतो. यामुळे या ठकाणी या 
कु ती संकुल व जमची देखभाल व सांभाळ कर याक रता कावेर नगर युवक िम  मंडळ हे या 
कावेर नगर, वाकड या सं थेस म.न.पा.चे डा धोरण भाग-२ नुसार सेवाशु क त वावर ११ म हन े

कराराने चाल वणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १११०३                         वषय मांक- ८३ 

दनांक- ०६/०१/२०२२       

सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.फुग ेिभमाबाई व मा.बुड सुवणा यांचा ताव. 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील झोपडप ट वािसयांचे आरो य उ म राहणेक रता 
तसेच कोरोना ा रोगापासून बचाव करणेसाठ  मा.शहर सुधारणा सिमतीमाफत व छता कट वाटप 

करणेची योजना आहे. सदर व छता कटची खरेद  म यवत  भांडार वभागामाफत करणेची असून 

याक रता आव यक असणारे लेखािशष हे “झोपडप ट  वािसयांकर ता व छता कट वाटप” न यान े

िनमाण क न याक रता लागणार  तरतुद खालील माण े उपल ध क न देणेस मा यता दे यात 
येत आहे. 
अ.

. 

कामाचे नाव पान 

 

अ 

 

शासक य 

मा यता 
सन 

२०२१-२२ 

ची तरतुद 

वाढ 

करावयाची 
तरतुद 

घट 

करावयाची 
तरतुद 

एकूण 

आव यक 

र कम 

१ पंपर  िचंचवड शहरातील 

झोपडप ट वािसयांकर ता 
व छता कट वाटप करण े

  ० ० १०००००० ० १०००००० 

२ सन २०२० - २१ म ये भाग 

१३ से टर  २२ 

आ णाभाउ साठे वसाहत 

येथील २५६ व ५७६ गाळे 

प रसरातील 

झोपडप ट म ये उचलाय, 

गटर, पाथवेची देखभाल 

दु ती  व इतर अनुषंिगक 

८११ २४
४ 

३०००००० १८००००० ० १०००००० ८०००००
० 
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थाप य  वषयक देखभाल 

दु तीची कामे करणे  
 एकूण     १०००००० ० १०००००० 

एकूण र.  १०,००,०००/-  (अ र  र. . दहा लाख फ ) इतके वग करण कर यास मा यता 
दे यात येत आहे. (वाढ/ घट र. .१०,००,०००/-) 

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

 
ठराव मांक- १११०४                         वषय मांक- ८४ 

दनांक- ०६/०१/२०२२       

सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.फुग ेिभमाबाई व मा.बुड सुवणा यांचा ताव. 

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

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

खालील नमूद केले या चाल ू वकास कामाला सन २०२१-२०२२ या अंदाजप कात असलेली तरतुद 

अपुर  पडत आहे. तर  सन २०२०-२१ चे सुधार त व सन २०२१-२२ या मुळ अंदाजप कातील भांडवली 
व वशेष योजना या लेखािशषकातील खालील नमूद केले या अन ु .०२ ते ०५ या कामां या 
तरतुद त घट क न सदर या अन ु .०१ या चाल ू वकास कामाला आव यक तरतुद िमळावी. तर  

या माण ेतरतुद म य ेफेरबदल होणेस वनंती आहे. 

         अ. 

. 

कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप
क 

सन २०२१-२२ 

चा मुळ 

अंदाज 

आव यकतेनुसार होणार  सन २०२१-

२२ चा 
सुधार त 

अंदाज 

पान 

. 

अ.

. 

वाढ  घट 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

१ भाग .२६ 

मधील काळेवाड  

फाटा ते छ पती 
चौकापयत िसमट 

कॉ टचा र ता 
करणे. (ट पा-०१) 

थाप य 

वशेष 

योजना  

१८ ३३ १५०००००० १३०००००० ० २८०००००० 

२ भाग .२८ पंपळे 

सौदागर मधील 

रहाटणी प रसर व 

इतर भागात पे ह ंग 

लॉक व इतर 

थाप य वषयक 

कामे करणे. 

पथ-

दगड  

फरशी व 

फुटपाथ 

१६४ ५ ३५००००० ० ३५००००० ० 
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३ भाग .२८ 

पंपळे सौदागर व 

इतर प रसरात 

पे ह ंग लॉक व 

इतर थाप य 

वषयक कामे 

करणे. 

पथ-

दगड  

फरशी व 

फुटपाथ 

१६४ ६ ३५००००० ० ३५००००० ० 

४ भाग .२६ 

पंपळे िनलख व 

इतर प रसरात 

व वध थाप य 

वषयक कामे 

करणे. 

थाप य 

वषयक 

कामे 

करण े

१६९ ४ ३०००००० ० १०००००० २०००००० 

५ भाग .२६ 

मधील स ह 

नं.६,७,८,९,१२,१३ 

व १४ मधून 

जाणारा १२.०० 

मी. ं द चा ड .पी. 
र ता वकसीत 

करणे.   

थाप य 

वशेष 

योजना  

३६ ३९
७ 

१००००००० ० ५०००००० ५०००००० 

एकूण र कम पये       ३५०००००० १३०००००० १३०००००० ३५०००००० 

तर  वर नमूद केले माणे कामां या तरतुद म ये वाढ/ घट क न िमळणे या 
तावास मा यता दे यात येत आहे.( वाढ/ घट र. .१,३०,००,०००/-) 

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

 
ठराव मांक- १११०५                        वषय मांक- ८५ 

दनांक- ०६/०१/२०२२       

सुचक- मा.यादव मीनल     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.फुग ेिभमाबाई व मा.बुड सुवणा यांचा ताव. 

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

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

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

अ.
. 

कामाचे नाव पा
न 

. 

अ.
 
लेखािशष सन २०२१-

२२ 
अंदाजप कात 
असणारी र म 
अंदाजप काती

आव यक 
असणारी 
अंदाजप क य 
र म 

सन २०२१-
२२ मधील 
तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

य  
आव यक 
तरतुद 
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तर  आव यक तरतुद ं या अनुषंगाने वर ल माणे सुच वले या वाढ-घट करणेस मा यता 
दे यात येत आहे.(वाढ/ घट र. .१,२०,००,०००/-) 

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

 
ठराव मांक- १११०६                               वषय मांक- ८६ 

दनांक- ०६/०१/२०२२       

सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई           अनुमोदक- मा.पौ णमा सोनवण े

 संदभ- मा.फुग ेिभमाबाई व मा.पौ णमा सोनवण ेयांचा ताव. 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव स मा.म हला नगरसद यांसाठ  म हला 
स मीकरणात अ ेसर असणा-या केरळ रा यातील ‘कुटंुब ी’ या क पाची पाहणी व अ यास दौरा 
आयो जत करणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा. थायी सिमती ठराव .११००२  

द.२९/१२/२०२१ अ वय े मा यता देणेत आली आहे. यासाठ  नागरव ती वकास योजना 
वभागाकड ल सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात म हला व बालक याण योजना या योजनेअंतगत 

“अ यासदौरा / िश ण” या उपलेखािशषावर र. .२०,००,०००/- (अ र  र. . वीस लाख फ ) इतक  

तरतूद करणेत आलेली असून याम य ेस थतीत र. .१७,४६,८८०/- इतक  तरतुद िश लक आहे. 

सदरचा दौरा राब वणेकामी तरतुद वग करणे आव यक आहे. तर  खालील त यात नमूद केले माण े

ल र म 

१ भाग .१६ मधील 
आकुड  हॉि पटलचे 
िव तारीकरण 
करणे. 

१५ १ िवशेष 
योजना 

४०००००००० ४०००००००० २४९९९००० १२०००००० ० ३६९९९००० 

२ मोहननगर 
प रसरात 
मोहननगर 

वेश दार ते मेहता 
हॉ पीटल डी.पी 
र याचे 
काँ टीकरण करण े

७
८ 

३ िवशेष 
योजना 

२०००००००० २०००००००० ७००००००० ० १२०००००० ७००००००० 

एकूण ६०००००००० ६०००००००० ९४९९९००० १२००००००  १२०००००० १०६९९९००० 

लेखािशषाचे नाव अ. 

. 

उपलेखािशषाचे 

नाव व मांक 

सन २०२०-२१ 

 ची तरतूद 

आव यक  

तरतूद वाढ 

करावयाची 
र कम 

आव यक 

तरतूद घट 

करावयाची 
र कम 

सुधार त 

तरतूद 

सन २०२०-

२१ 

म हला व बालक याण 

योजना 
(योजनेची एकुण 

३७ अ यास / 

िश ण दौरा 
खच 

 २०,००,०००/- ३५,००,०००/- ०  ५५,००,०००/- 
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संबंिधत उपलेखािशषावर तरतुद वग करण क न दु ती करणेस मा यता दे यात येत आहे.  

उपरो  त यात नमूद केलेनुसार सन २०२१-२२ मधील उपलेखािशषाम य ेवाढ/ घट करण े
आव यक असून यास मा यता दे यात येत आहे.(वाढ/ घट र. .३५,००,०००/-) 

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

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

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

(अॅड.िनतीन ाने र लांडग)े 

सभापती, थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

पंपर  - ४११०१८. 
 

 
                
 

(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका                                   
पंपर -१८, नगरसिचव वभाग 

मांक- नस/३/का व/१०/२०२१ 
दनांक- ०७/०१/२०२२ 
 
त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह तव. 

 

तरतुद र. . 

५३,३७,००,०००/-) 
 

३९ इतर योजना / 

काय म 

२,००,००,०००/- ० ३५,००,०००/- १,६५,००,०००/- 
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( .वायसीएमएच/७/का व/१४१२/२०२१ द.२८/१२/२०२१ वषय .०९ चे लगत)
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( .वायसीएमएच/७/का व/१४०८/२०२१ द.२१/१२/२०२१ वषय .१० चे लगत)
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( .वायसीएमएच/७/का व/१४०८/२०२१ द.२१/१२/२०२१ वषय .१० चे लगत)
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 ( .वायसीएमएच/७/का व/१४०८/२०२१ द.२१/१२/२०२१ वषय .१० चे लगत)
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 ( .ड ेका/३/का व/५६४/२०२१ द.२३/१२/२०२१ वषय .३१ चे लगत)
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( .फ ेका/िन-४/का व/६८४/२०२१ द.३०/१२/२०२१ वषय .५६ चे लगत) 
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 ( .फ ेका/िन-४/का व/६८४/२०२१ द.३०/१२/२०२१ वषय .५६ चे लगत)
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 ( .फ ेका/िन-४/का व/६८४/२०२१ द.३०/१२/२०२१ वषय .५६ चे लगत)
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( .फ ेका/िन-४/का व/६८४/२०२१ द.३०/१२/२०२१ वषय .५६ चे लगत)
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( .मसाभा/ं५/का व/१०९०/२०२१ द.३१/१२/२०२१ वषय .६८ चे लगत) 
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( .मसाभा/ं५/का व/१०९०/२०२१ द.३१/१२/२०२१ वषय .६८ चे लगत) 
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( .मसाभा/ं५/का व/१०९०/२०२१ द.३१/१२/२०२१ वषय .६८ चे लगत) 

 


