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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक- २५४ 

(सभावृ ांत) 
 

दनांक- २२/१२/२०२१                                       वेळ – द.ु२.३० वा. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 

२२/१२/२०२१ रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारती मधील महापौर मधुकरराव 

रामचं  पवळे सभागृहात मा. उप सिचव महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल प  

.कोरोना-२०२०/ . .७६/न व-१४ द.२२ ऑ टोबर २०२१ अ वय ेआयो जत करणेत आली होती. 
सदर सभेत खालील माण ेस मा.सद य उप थत होते.  

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

३. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

४. मा.संतोष बबन कांबळे 

५. मा.अिभषेक गो वंद बारण े

६. मा.बुड सुवणा वकास 

७. मा.फुग ेिभमाबाई पोपट 

८. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े
९. मा.सुल णा राजू धर 
१०. मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

११. मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
१२. मा.बाप ूउफ श ु न िसताराम काटे 
१३. मा.यादव िमनल वशाल 
१४. मा.भालेकर वण महादेव 

१५. मा.बनसोडे राजू व नाथ 

१६. 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 , मा.इंगळे, मा.खोत, मा.चारठाणकर- उप आयु , 

मा.सवण,े मा.भालकर, मा.इंगळे, मा.तांब-े सह शहर अिभयंता, मा.बोदडे, मा.देशमुख, मा. 
आढार - सहा यक आयु , मा.ग टुवार, मा.जंुधारे, मा.काळे, मा.ढवळे, मा.देशमुक, मा.खाबडे, 
मा.घोडे, मा.नरो हा- कायकार  अिभयंता, मा.गोफण-े सहा यक आरो य अिधकार , डॉ.दगडे-
पशुवै क य अिधकार , मा.जरांडे- मु य सुर ा अिधकार , मा.गायकवाड- मा हती व जनसंपक 
अिधकार  हे अिधकार  उप थत होते. 

---------- 
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(बगलोर येथे ी.छ पती िशवाजी महाराज यांचे पुतळया या संदभात झाले या घटनेचा िनषेध 

कर यात आला.) 
--------- 

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

आलेल े वषय घेणेत आल.े 
 
वषय .४०) भाग मांक 11 मधील पूणानगर येथील से.नं.18 CDC मधील मोकळ  जागा .4 

पयटन क ा या धत वर वकसीत करण.े 
 
वषय .४१) कोरोना वषाणू को वड १९ कामकाजाकर ता हॉटे स,् मंगल कायालय,े मंडई तसेच 

शासक य/ खाजगी व गद या ठकाणी मा क न वापरता संचार करणा या य ंवर 

कारवाई करणेकर ता िनयु  केले या पथकाकर ता भाडेत वावर उपल ध क न 

दले या वाहनांचे खचास मंजुर बाबत. 
 
वषय .४२) पंपर  िचंचवड शहरातील पा कग पॉिलसीनुसार थाप य वषयक काम ेकरण.े पंपर  

िचंचवड शहरातील र यावर ल अनिधकृत पाक ग केलेली वाहन े(दुचाक , चारचाक  व 

इतर) टो हंग हॅन या मदतीन ेउचलन.े 
 
वषय .४३) वृ संवधन वभागाकड ल सन २०२१-२२ या अथसंक पातील तरतुद म य ेवाढ / घट 

करणेबाबत. 
 
वषय .४४) पंपर -िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागा दारे 

नेम यात आले या समुह संघटकांना ता पुर या व पात मुदतवाढ दे याबाबत.-

मा.अिभषेक बारण ेव मा.फुग ेिभमाबाई यांचा ताव.  
 
वषय .४५) शा तीकर वगळून िमळकतकर घेणेबाबत.- मा.भालेकर वण व मा.बनसोडे राजू यांचा 

ताव. 
 
वषय .४६) पवना थड  ज  ेबाबत.-  मा.संतोष कांबळे व मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 

 
वषय .४७) संत तुकाराम येथील सरदार व लभभाई बँडिमटंन हॉल बाबत.- मा.सुजाता पालांडे व 

मा.कदम शिशकांत यांचा ताव. 
 
वषय .४८) फ भाग सिमती सद यांचे इंदौर येथील अ यास/ पाहणी दौ-याकामी होणा-या खचास 

मा याता िमळण ेबाबत.- मा.फुग ेिभमाबाई व मा.अिभषेक बारण ेयांचा ताव. 
 



3 
 
वषय .४९) डा वषयक  अ यास दौरा आयोजीत करण ेबाबत.- मा.संतोष कांबळे व मा.सुजाता 

पालांडे यांचा ताव. 
 
वषय .५०) थाप य इ े ीय कायालयाकड ल सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील कामां या 

तरतुद  म य े वाढ/ घट करणेबाबत.- मा.फुग े िभमाबाई व मा.अिभषेक बारण े यांचा 
ताव. 

 
वषय .५१) अंदाजप क य तरतुद वाढ घट करण ेबाबत.- मा.फुग े िभमाबाई व मा.अिभषेक बारण े

यांचा ताव. 
 
वषय .५२) पंपर गाव येथील भैरवनाथ मंद र इमारतीचे नुतनीकरणाचे कामाबाबत.- मा.अिभषेक 

बारण ेव मा.फुग ेिभमाबाई यांचा ताव. 
 
वषय .५३) गुंठेवार  बांधकाम ेिनयिमत करणे बाबत.- मा.फुग ेिभमाबाई व मा.अिभषेक बारणे यांचा 

ताव. 
 
वषय .५४) इंदोर शहराचा अ यास दौरा आयोजीत करण ेबाबत.- मा.फुग ेिभमाबाई व मा.अिभषेक 

बारण ेयांचा ताव. 
 
वषय .५५) भाग .२० मधील तावात नमूद कामा या तरतूद म य ेवाढ/ घट करणेबाबत.- 

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

 
ठराव मांक- १०९१७                         वषय माकं- ०१ 

दनांक- २२/१२/२०२१       

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

संदभ- मा.िश ण सिमती सभा ठराव .२ द.०२/१२/२०२१. 
मा.िश ण सिमती सभा ठराव .२ द.०२/१२/२०२१ नुसार महारा  रा य शासना या 

आदेशानुसार रा यातील सव शाळा सु  हो याबाबत संकेत दे यात आलेल ेआहेत. तथा प, को वड-१९ 

या आजारा वषयी अजूनह  व ाथ  व पालक यां याम य े भीती कायम आहे. यामुळे पालकांना 
यां या पा यास शाळेत पाठ व याबाबत िभती िनमाण झाली आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

सव ाथिमक शाळांम य ेबहुतेक िश ण घेणारे व ाथ  हे गर ब प र थतीतून येत असतात हणून 

मुलां या आरो या या ीने महानगरपािलके या शाळांम य े व ाथाना मोफत आरो य सेवा दे यात 

यावी याच अनुषंगान े मे.आर.एच.ड .हे थकेअर ा. िल. सं थेन े पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
शाळतील व ाथाना आरो य सेवा पुर व याबाबतचा ताव दलेला असून ित व ाथ  र. .३५००/- 

कळ वल ेआहे.तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पंपळे गुरव व वैदुव ती ाथिमक शाळांमधील 
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एकूण १३०८ व ाथासाठ  ायो जक त ावावर मे.आर.एच.ड .हे थकेअर ा. िल. यांना आरो य सेवा 
पुर व याबाबत काम दे यास मा यता देणेस तसेच सदर शाळमधील व ाथाना आरो य सेवा 
पुर व याक रता र. .४५,७८,०००/- (अ र  र. .पंचेचाळ स लाख अ याह र हजार फ ) चे येणा-
या य  खचास तसेच महापािलका सव शाळांमधील व ा याना को वड-१९ ची साथ असे 
पयत आरो य सेवा ित व ाथ  र. .३,५००/- ऐवजी र. .२,०००/- करणेकामी 
शासनाकडून तपासून पुढ ल सभेस स व तर वषय मंजुर कामी सादर करणेस मा यता 

दे यात येत आहे. 

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

 

ठराव मांक- १०९१८                         वषय मांक- ०२ 

दनांक- २२/१२/२०२१      

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

संदभ- मा. म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .४ द.२५/११/२०२१. 
मा. म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .४ द.२५/११/२०२१ नुसार   पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या सव बालवाड मधील मुलांना अ निम  फाऊंडेशन व स ा  आद वासी म हला 
ित ान या दोन सं थामाफत पोषक आहार देणेस व पोषक आहार वाटप करणे, आहारावर गुणव ा 

िनयं ण करण ेइ याद  काम े िश ण मंडळ वभागामाफत कर यास व याकामी आव यक असणार  

तरतुद नागरव ती वकास योजना वभागान ेउपल ध क न दे यास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 

ठराव मांक- १०९१९                         वषय मांक- ०३ 

दनांक- २२/१२/२०२१      वभाग-  ब े ीय व ुत 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ब े/ व/िचं/१६८/२०२१, द.०६/१२/२०२१. 

मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केल े माण.े 

िचंचवड, भोसर  व पंपर  वधानसभा मतदारसंघातील मनपा ह म य े पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलकेकडुन व वध उ डाणपुलाची उभारणी करणेत आलेली आहे. सदर 

उ डाणपुलांचे  अ थेट क फसाड लायट ंग ारे  सुशोिभकरण करणेस मे.एस.बी.ए.अ कटे ट व 

डसाईनर ा.िल यांचेकडुन खालील तीनह  कामांना १.२५% (िन वदा पुव कामासाठ  िन वदा 
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र कमे या ०.८% व िन वदा प ात कामासाठ  कामाचे बल र कमे या ०.४५%) इतका लघु म कमी 
दर ा  झाल ेआहे. 

  उपरो  तीनह  कामांस मे.एस.बी.ए.अ कटे ट व डसाईनर ा.िल यांची क प स लागार 

हणुन नेमणुक करणेस व यापोट  िन वदा पुव कामासाठ  ०.८% व िन वदा प ात कामासाठ  

०.४५% अस ेएकुण १.२५% या दरान ेर तसर करारनामा क न नेमणुक करण ेकामी मा यता दे यात 

येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०९२०                         वषय मांक- ०४ 

दनांक- २२/१२/२०२१      वभाग-  लेखा 
सुचक- मा.कदम शिशकांत     अनुमोदक- मा.कांबळे अंबरनाथ  

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/३१/का व/२१६/२०२१, द.०४/१२/२०२१. 
मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केल े माण.े 

अ य  व यव थापक य संचालक यांचे कड ल प  ं .पीएमपीएमएल/ मुले वअ/३३७८, 

दनांक ०१/१२/२०२१ अ वय ेसन २०२०-२१ची अंदाजीत संचलनतूट र. .४९४.१७ कोट  गृह त ध न 

पं.िचं.म.न.पा. या ४०% वािम व ह यानुसार संचलन तूट चा ह सा १९७.६७ कोट  नमूद केला 
असून डसबर २०२१ क रता र. .१६,४७,००,०००/- संचलनतूट चे ाव ेअशी वनंती केली आहे. पंपर  

िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात पीएमपीएमएल िनधी या लेखािशषावर 

एकूण तरतूद र. .२३८.२१ कोट  करणेत आली असून याम य े संचलनतूट १६५.७१ कोट  व वध 

अ.  कामाचे नाव िन वदा पुव 

कामाचा  दर 

िन वदा प ात 

कामाचा  दर 

एकुण 

१ िचंचवड वधानसभा मतदारसंघातील महा मा योितबा 
फुले उ डाणपुल, जगताप डेअर  उ डाणपुल, काळेवाड  

येथील नानासाहेब धमािधकार  उ डाणपुल, िचंचवडगाव 

येथील पवनानद वर ल पुल, डांगे चौकातील िशवछ पती 
िशवाजी महाराज उ डाणपुल व रावेत येथील बा केट ज 

इ. यांचे अ थेट क फसाड लायट ंग करणे व अनुषंगीक 

कामे करण े

०.८% ०.४५% १.२५ % 

२ पंपर  वधानसभा मतदारसंघातील मदर टेरेसा 
उ डाणपुल, मधुकर पवळे उ डाणपुल, नािशक फाटा 
येथील जे.आर.ड .टाटा उ डाणपुल इ. यांचे अ थेट क 

फसाड लायट ंग करणे व अनुषंगीक कामे करणे. 

०.८% ०.४५% १.२५ % 

३ भोसर  वधानसभा मतदारसंघातील राजमाता जजाऊ 

उ डाणपुल, राजमाता जजाऊ कमान, राजष  शाहु 

महाराज उ डाणपुल इ. यांचे अ थेट क फसाड लायट ंग 

करणे व अनुषंगीक कामे करणे. 

०.८% ०.४५% १.२५ % 
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कारचे पासेस र. .२.५० कोट  व बसेस खरेद  र. .७०.०० कोट  असा अपे ीत खच गृह त धर यात 

आलेला आहे. सदर र कमेतून माहे डसबर २०२१ क रता र. .१२,००,००,०००/- (अ र  र. .बारा 
कोट  फ ) सन २०२०-२१ या अंदा जत संचलनतूट चे लेखाप र ण होऊन तूट कायम 

होईपयत माहे डसबर २०२१ म य े अदा करावयाचे अस यान े व सदरची बाब आिथक व पाची 
अस यान ेमा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०९२१                         वषय मांक- ०५ 

दनांक- २२/१२/२०२१      वभाग- थाप य उ ान 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/उ ान/४१६/२०२१, द.०९/१२/२०२१. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .51/2/2021-22 अ वय े भाग .२६ वाकड 

पंपळे िनलख रोड लगतची जागा येथे िलिनअर गाडन वकिसत करण.े कामी मे. शंकर पांडुरंग 

बजबलकर िन.र. .99,99,969/- (अ र  र. .न या नव लाख न या नव हजार नऊशे एकोणस र 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .98,51,759/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .98,51,759/- पे ा 29.99% कमी 
हणजेच र. .68,97,216/- +रॉय ट  चाजस र. .2,41,920/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .1,48,210/- = एकुण र. .72,87,346/- 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- १०९२२                         वषय मांक- ०६ 

दनांक- २२/१२/२०२१      वभाग- थाप य उ ान 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/उ ान/४१७/२०२१, द.०९/१२/२०२१. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .51/01/2021-22 अ वय े ल मीबाई बारणे 
उ ानाचे नुतनीकरण करण.े कामी नराळे व ण ु वठोबा िन.र. .81,37,855/- (अ र  र. .ए याऐंशी 
लाख सदोतीस हजार आठश े पंचाव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .79,60,355/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .79,60,355/- पे ा 31.32% कमी हणजेच र. .54,67,172/- +रॉय ट  चाजस र. .1,93,655/- 
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मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,77,500/- = एकुण र. .58,38,327/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

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

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

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

वसुल 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- १०९२३                         वषय मांक- ०७ 

दनांक- २२/१२/२०२१      वभाग- थाप य अ मु य 

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

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/अ-मु य/३१२/२०२१, द.१३/१२/२०२१. 
मा.शहर अिभयंता यानंी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .57/18/2021-22 अ वय े भाग .१४ मधील 

काळभोरनगर िचंचवड टेशन व इतर प रसरातील पे ह ंग लॉक, ॉम वॉटर लाईनची दु तीची 
काम ेकरण े (सन २०२१-२२ साठ ) कामी M/s.BHALERAO CONSTRUCTION िन.र. .49,55,200/- 

(अ र  र. .एकोणप नास लाख पं चाव न हजार दोनश ेफ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .49,35,594/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .49,35,594/- पे ा 38.85% कमी हणजेच र. .30,18,116/- +रॉय ट  

चाजस र. .29,169/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .19,606/- = एकुण र. .30,66,891/- 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- १०९२४                         वषय मांक- ०८ 

दनांक- २२/१२/२०२१      वभाग- थाप य अ मु य 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/अ-मु य/३११/२०२१, द.०९/१२/२०२१. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .57/3/2021-22 अ वय े भाग .१० म य ेन वन 

कलर पे ह ंग लॉक बस वण,े फुटपाथ करण ेव दुभाजक बस वण े व इतर अनुषंिगक काम ेकरण े(सन 

२०२१-२२ साठ ) कामी M/s Zunjar Construction िन.र. .64,99,968/- (अ र  र कम पये चौस  
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लाख न या नव हजार नऊश े अडुस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .64,80,362/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .64,80,362/- पे ा 37.55% कमी हणजेच र. .40,46,986/- +रॉय ट  चाजस र. .35,349/- 

मटे रयल टे ट गं चाजस र. .19,606/- = एकुण र. .41,01,941 /- 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- १०९२५                         वषय मांक- ०९ 

दनांक- २२/१२/२०२१      वभाग- उ ान/ वृ संवधन 

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

संदभ- मा.कायकार  अिभयंता था/उ ान यांचे प  .उ ान/४/का व/६५५/२०२१, द.१०/१२/२०२१. 
मा.कायकार  अिभयंता था/उ ान यानंी िशफारस केल े माण.े 

मनपाचे उ ान/वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .६/२०२०-२१ बाब .०२ अ वय े

से.नं.२७ नसर  वतळवडे गायरान गअ नं.१ब येथे शेणखत पुर वणे  कामी मे.तुषार कं शन (िन वदा 
र. .९,७६,५००/-) (अ र  र. .नऊ लाख शहा र हजार पाचश े फ ) पे ा १५.०८५% या कमी दराची 
िन वदा मंजुर दरान े ६ म हन े कालावधीसाठ  येणारा खच र. .८,२९,२००/- (अ र  र. .आठ लाख 

एकोणतीस हजार दोनश ेफ ) माण े वकृत क न िन वदेतील िनयम अट / शत स अिधन राहुन 

करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला असुन यानुसार येणारे खचास मा यता दे यात येत 

आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०९२६                         वषय मांक- १० 

दनांक- २२/१२/२०२१      वभाग- उ ान/ वृ संवधन 

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

संदभ- मा.कायकार  अिभयंता था/उ ान यांचे प  .उ ान/४/का व/६५७/२०२१, द.१०/१२/२०२१. 
मा.कायकार  अिभयंता था/उ ान यांनी िशफारस केल े माण.े 

मनपाचे उ ान/वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स . ७/२०२०-२१ अ वय ेस.ेनं.२७ 

नसर  व तळवडे गायरान गअ नं.१ब येथे पोयटामाती पुर वण ेकामी मे.तुषार कं शन (िन वदा 
र. .९,७७,५५०/-) (अ र  र. .नऊ लाख स याह र हजार पाचश ेप नास फ ) पे ा -१५.०६% या 
कमी  दराची िन वदा मंजुर दरान े ६  म हन े कालावधीसाठ  येणारा खच र. .८,३०,३३१/- (अ र  

र. .आठ लाख तीस हजार तीनश े एकतीस फ ) माण े वकृत क न िन वदेतील िनयम अट / 
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शत स अिधन राहुन करारनामा क न काम क न कामाचा आदेश देणेत आलेला असुन यानुसार 

येणारे खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०९२७                         वषय मांक- ११ 

दनांक- २२/१२/२०२१      वभाग- म यवत  भांडार 

सुचक- मा.संतोष  कांबळे     अनुमोदक- मा.अिभषेक बारण े
संदभ- मा.उप आयु (भांडार) यांचे प  .मभा/ं६/का व/५४८/२०२१, द.१३/१२/२०२१. 

मा.उप आयु (भांडार) यानंी िशफारस केल े माण.े 

मनपाचे व ुत वभागासाठ  आव यक व वध पो स सा ह य खरेद बाबत  ई िन वदा 
.07/2021-22 अ वय ेतीन िन वदा ा  झा या आहेत. यापैक  ा  लघु म िन वदाका मे.कतु व 

इले क स अ ड एंटर ायजेस यांचे बाब .1 ते 2 एकुण 02 बाबी सा ह याचे लघु म दर एकुण 

र. .7,12,500/- (अ र  र. .सात लाख बारा हजार पाचशे फ ) हे अंदाजप क य  दर 

र. .7,04,425/- पे ा 1.14% ने जा त असून +10% माणापे ा कमी अस यान ेसदर दर वकृत 

कर यात आलेल े आहेत. यानुसार सदर लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर करारनामा क न यांना 
पुरवठा आदेश िनगत करणेची कायवाह  करणेत आली आहे. या माण े केले या कायवाह चा वषय 

अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०९२८                         वषय मांक- १२ 

दनांक- २२/१२/२०२१      वभाग- ह े ीय व ुत 

सुचक- मा.संतोष  कांबळे     अनुमोदक- मा.अिभषेक बारण े
संदभ- मा.कायकार  अिभयंता( व) यांचे प  . व/ह ेका/४१९/२०२१, द.१३/१२/२०२१. 

मा.कायकार  अिभयंता( व) यानंी िशफारस केल े माण.े 

मनपाचे ह े य कायालय अंतगत जुनी सांगवी  पीड लुड  रोड य़ेथे मनपा तफ   न वन पथ 

दवे उभारणेत आलेल ेआहेत. पुव  तेथील दवे अंतगत स कट वर जोडल ेहोते परंतु न यान ेउभार यात 

आलेल े द यांचा व ुत भार वाढला असलेन ेपुव चा िमटरवर लोड वाढ याची श यता ल ात घेवुन व 

तां क कामा या सोईन ेन वन वज िमटर घेण ेउिचत ठरणार अस यान ेमरा वमंडळाकडे अज केला 
असता, मरा वमंडळाकड ल कोटेशन ं .18698996 दनांक 09/12/2021 नुसार र. .12,814/- ा  

झाल ेआहे. न वन वजिमटर शु क मरा वमंडळ यांना अदा करणे आव यक आहे. सदर वजशु क 

भर यानंतर न वन वज िमटर िमळणार आहे.तर  सदर न वन वजपुरवठा जोडणीकामी 
म.रा. व, व.कंिल. यांना र. .12,814/- (अ र  र. . बारा हजार आठश े चौदा फ ) अदा करणेस 

मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०९२९                         वषय माकं- १३ 

दनांक- २२/१२/२०२१      वभाग- म यवत  भांडार 

सुचक- मा.संतोष  कांबळे     अनुमोदक- मा.अिभषेक बारण े
संदभ- मा.उप आयु (भांडार) यांचे प  .मभा/ं०५/का व/१६६८/२०२१, द.१३/१२/२०२१. 

मा.उप आयु (भांडार) यानंी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या िनवडणूक वभागासाठ  हड ओ कॉ फर स सु वधेक रता आव यक सा ह य 

खरेद कामी महाटडर या पोटलवर ई-िन वदा सुचना .62/2021-22 िस द क न माग व यात 

आले या िन वदांम य ेमे.इंद ुइ फोटेक सो युशन, भोसर , पुण ेयांनी सादर केलेली िन वदा एकूण 

र. .6,50,786/- (अ र  र. .सहा लाख प नास हजार सातश ेशहाऐंशी फ ) लघु म ा  झाली असुन 

िन वदा अंदा जत कंमत एकूण र. .7,51,214/- पे ा 13.36% ने कमी असुन वकृत कर यात 

आलेली  आहे. मे.इंद ुइ फोटेक सो युशन, भोसर , पुण ेयां या समवेत करारनामा क न पुरवठा आदेश 

िनगत कर यात आलेला अस यान े सदर सा ह य खरेद  करणेकामी हॊणारा खच एकूण 

र. .6,50,786/- चे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०९३०                         वषय मांक- १४ 

दनांक- २२/१२/२०२१      वभाग- जलशु द करण क  

सुचक- मा.संतोष  कांबळे     अनुमोदक- मा.अिभषेक बारण े
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जशुके/पाप/ु३४/२०२१, द.०७/१२/२०२१. 

मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केल े माण.े 

म.न.पा.चे जशुके से.२३ येथील कोठारातील रका या पो यांचे सुमारे वजन ३,००० कलो 
असणेची श यता आहे.  बाजाराम य ेवापरले या रका या ला टक पो यां या/ बॅग या खरेद – 

व या दराबाबत चौकशी केली असता रकामी पोती ६.०० . ित कलो आहे. स या या चाल ू

बाजारभावानुसार सव कार या जु या ला टकची अंदा जत कंमत .१८,०००/- इतक  होत आहे. 

सदर या अंदा जत रकमेपे ा य  व  करतेवेळ  कमी कंवा जा त र कम आ यास यानुसार 

सदरची र कम म.न.पा. कोषागारात जमा करणेत येईल. तर  सदर या जुन े ला टक रकामी पोती 
कोटेशन ारे व स व व पोट  ा  होणा-या अंदा जत र. .१८,०००/-अिधक GST १८% 

र. .३,२४०/- एकूण र. .२१,२४०/- (अ र  र. .एकवीस हजार दोनशे चाळ स फ ) खचास 
मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०९३१                         वषय मांक- १५ 

दनांक- २२/१२/२०२१      वभाग- ड े ीय जलिन:सारण 

सुचक- मा.संतोष  कांबळे     अनुमोदक- मा.अिभषेक बारण े
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ड ेका/जिन/जेई२/६२८/२०२१, द.२५/११/२०२१. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

रा ीय नागर  सुधारणा अंतगत (अमृत) पं.िचं. मनपा ह तील मलिनःसारण यव था व 

क प राब वणेकामी न यान े सुधा रत (DPR) आरखडा अंदाजप क व Design तयार करणेकामी 
द.१०/०८/२०२० रोजी स लागार हणून म.ेयुिनट  आय.ई.व ड ा.िल. यांचेमाफत काम करणेस 

त वत: मा यता दलेली आहे. सदर मैलाशु करण क पाचे काम तातड न े व व हत मुदतीत 

हो या या ीन े तसेच मूळ ट पा-१ चे काम युिनट  क स टंटनेच केलेल े अस यान े क प 

सम वया या ीन े सुधा रत अंदाजप क य आराखडे तयार कर याचे काम स लागार मे.युिनट  

आय.ई. व ड ा.िल. यांचे माफत करणेचे द.१०/०८/२०२० रोजीचे चचत िन त करणेत आलेल े

आहे.मा. सहसिचव नगर वकास वभाग महारा  शासन यांचेकड ल प  .अमृत-

२०२१/ . .७५/न व-३३ द.२८/०४/२०२१ अ वय े अमृत अिभयानांतगत मूळ मंजूर क पा या 
अनुषंगान े महानगरपािलके या विनधीतून सुधा रत मंजूर DPR नुसार अपे त असलेली 
फलिन प ी द. २८ ए ल २०२१ पासून १ वषा या कालावधीत सा य करण े महानगरपािलकेवर 

बंधनकारक आहे. क पाचे तां क स लागार मे. युिनट  आय. ई. व ड ा. ली. यांनी िन वदा पूव 

य ेक रता आव यक काम ेपूण केलेली आहेत. जसे क, स व तर क प अहवाल तयार करणे, 
िन वदा अट  शत  तयार करणे, तसेच अमृत ट पा-२ अंतगत, क प उभारणी दर यान यव थापन 

स लागार (PMC) हणून क पातील अंतभूत व वध कामाची देखरेख करण े व व वध अहवाल 

सादर करण े इ. काम े कर यासाठ  मे.युिनट  आय. ई. व ड ा. ली. यांचे माफत करण े म ा  

आहे. वर ल सव बाबीचे तपशीलवार अवलोकन करता तसेच कामाचे व प व तड चे आव यकता 
पाहता वर ल वषयांक त कामी िन वदा पूव कायवाह साठ  (DPR) क प खचा या ०.५% व िन वदा 
प ात कामासाठ  क प यव थापन स लागार हणून (PMC) १.५% अिधक अित र  सेवाकर 

शासन िनणय द.४ जून २०१८ नुसार स लागार फ  अदा करावी लागणार आहे. स लागाराचे देयक 

अदा करण ेकामी सन २०२१-२२ चे आिथक वषात अंदाज प कात भांडवली अ) पान . ५५९  अ. . १ 

वर तरतूद  कर यात आली आहे. तर  वर नमूद केले या रा ीय नागर  सुधारणा अंतगत (अमृत) 

पंपर  िचंचवड मनपा ह तील मलिनःसारण यव था व मैलाशु द करण क प राब वण े(ट पा -२) 

या कामी क प स लागार हणून  िन वदा पूव व िन वदा प ात (PMC) क प यव थापन 

स लागार कामासाठ  युिनट  यांची नेमणूक करणेस व यांना चिलत दरा माणे फ  अदा करणेस 

मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०९३२                         वषय मांक- १६ 

दनांक- २२/१२/२०२१      वभाग- थाप य फ मु य 

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

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/फ-मु य/७८१/२०२१, द.१५/१२/२०२१. 

मा.शहर अिभयंता यानंी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .47/02/2021-2022 अ वय े भाग  १३ 

साईनाथनगर मधील र यांची हाँटिम स प तीन े दु ती करण े कामी मे.बह रट दस 

िन.र. .29,97,819/- (अ र  र कम पये एकोणतीस लाख स या नव हजार आठश ेएकोणीस फ  

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,23,719/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,23,719/- पे ा 32.33% कमी 
हणजेच र. .19,78,481/- +रॉय ट  चाजस र. .58,944/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74,100/- = 

एकुण र. .21,11,525 /- 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- १०९३३                         वषय मांक- १७ 

दनांक- २२/१२/२०२१      वभाग- थाप य फ मु य 

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

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/फ-मु य/७८०/२०२१, द.१५/१२/२०२१. 

मा.शहर अिभयंता यानंी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .67/02/2021-2022 अ वय े भाग  १२ मधील 

वेणीनगर चौक ते तळवडे चौक मु य र याचे बाजुस फुटपाथ दु ती क न आव यकतेनुसार 

न वन फुटपाथ करणे कामी मे.अशोक क शन िन.र. .29,96,714/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख 

शहा नव हजार सातश े चौदा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .29,80,114/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .29,80,114/- पे ा 36.36% कमी हणजेच र. .18,96,545/- +रॉय ट  चाजस र. .1,413/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .16,600/- = एकुण र. .1914558/- 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- १०९३४                         वषय मांक- १८ 

दनांक- २२/१२/२०२१      वभाग- थाप य क मु य 

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

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/का व/क-मु य/१०९१/२०२१, द.१५/१२/२०२१. 
मा.शहर अिभयंता यानंी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .39/7/2021-22 अ वय े भाग .६ म य े

च पाणी वसाहत, स ु नगर, लांडगेव ती व प रसरात करकोळ दु ती व देखभालीची काम े

करणे  कामी M/s.KAPIL CONSTRUCTION िन.र. .44,99,766/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख 

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

र. .44,61,916/- वर िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .44,61,916/- पे ा 28.99% कमी हणजेच र. .31,68,407/- +रॉय ट  चाजस र. .12,604/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .37,850/- = एकुण र. .32,18,861/- 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- १०९३५                         वषय मांक- १९ 

दनांक- २२/१२/२०२१      वभाग- थाप य क मु य 

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

संदभ- मा.शहर अिभयंता याचें प  . था/का व/क-मु य/१०८९/२०२१, द.१५/१२/२०२१. 
मा.शहर अिभयंता यानंी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .39/10/2021-22 अ वय े भाग .६ म य े

भगतव ती, गुळव ेव ती, धावडे व ती व प रसरात ख डे व चरांची डांबर करणान ेदु ती करण.े कामी 
M/s.BAHIRAT BROTHERS िन.र. .44,99,334/-(अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या नव हजार 

तीनश ेचौतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .43,62,234/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .43,62,234/- पे ा 
27.27% कमी हणजेच र. .31,72,653 /- +रॉय ट  चाजस र. .25,833/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .1,37,100/- = एकुण र. .33,35,586/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 

िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसचे ि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- १०९३६                         वषय मांक- २० 

दनांक- २२/१२/२०२१      वभाग- थाप य क मु य 

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

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/का व/क-मु य/१०९०/२०२१, द.१५/१२/२०२१. 

मा.शहर अिभयंता यानंी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .39/11/2021-22 अ वय े भाग .६ म य े

सदगु नगर, लांडगेव ती, च पाणी वसाहत व प रसरात ख डे व चरांची डांबर करणाने दु ती करण.े 

कामी M/s.BAHIRAT BROTHERS िन.र. .44,99,714/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या नव 

हजार सातश े चौदा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .43,62,614/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4362614/- पे ा 
27.27% कमी हणजेच र. .31,72,929/- +रॉय ट  चाजस र. .25,520/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .1,37,100/- = एकुण र. .33,35,549/- 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- १०९३७                         वषय मांक- २१ 

दनांक- २२/१२/२०२१      वभाग- इ े ीय व ुत 

सुचक- मा.बुड सुवणा      अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई  
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .इ ेक/ व/का व/५४३/२०२१, द.१५/१२/२०२१. 

मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केल े माण.े 

मे.वै णवी इले ट कल क स टं सी, पंपर -१८ यांची इ ेिञय वदयुत कायालया अंतगत 

. .६ डुडुळगाव येथील १८ ते २४ मी ं द चे वकास आराखडयातील मोशी आळंद  र ता माऊली नगर 

ते पुण े आळंद  र ता या र यास अडथळा करणारे अितउ च दाब टॉवर हल वण े या कामातील 

वदयुत वषयक कामांसाठ  स लागार हणुन नेमणुक करणेस व िन वदापुण (Pre Tender Activity) 

कामासाठ  ०.४८% व िन वदा प ात (Post Tender Activity) कामासाठ  ०.३८% अशी एकुण ०.८६% 

या दरान ेस लागार फ  अदा करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०९३८                         वषय मांक- २२ 

दनांक- २२/१२/२०२१      वभाग- अ े ीय व ुत 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .अ ेका/ व/का व/१०६९/२०२१, द.१४/१२/२०२१. 

मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत “आझाद  का अमृत महो सव”या अंतगत 

साय लोथॉन काय मासाठ  आव यक काश यव था, वनी ेपण यव था,जनरेटर यव था 
ता पुर या व पात करणेसाठ  मा.आयु  सो.यांनी आदेश ं माक था/बीआरट एस/११६२/२१ 
द.२२/०९/२०२१ अ वय े कळ वल े होते.तसेच “संगीत अकादमी मािसक”सभेसाठ   डा 
पयवे क  यांनी दनांक ०९/०९/२०२१ व १४/०९/२०२१ या प ा वय े काश यव था, 
वनी ेपण यव था, जनरेटर यव था कर याबाबत कळ वल ेआहे.तसेच उदयान अिध क (उदयान) 

यांनी  दरवष माण ेदुगादेवी मं दर प रसरात वदयुत वषयक काम करणेकामी प ा वय ेकळ वल े

आहे.उपरो  वर नमुद केलेया काय मासाठ  आव यक कामाचे अंदाजप क तयार केल ेअसुन यास 

र. .१५,०७,३२१/- इतका खच अपे त होता. तसेच को वड-१९ महामार या कालावधीम य े सन 

२०२१-२२ या अंदाजप कातील न वन भांडवली/ महसुली कामा या िन वदा काढ यास मुभा 
नस यान ेव सदर कामासाठ चा उपल ध कालावधी ल ात घेता सदर काम िन वदा मागवून करण े

श य होणार नाह . यामुळे अ भागाकड ल ा  नोट स ं माक-०१/१६/२०२०-२१ अ वय े ा  दर 

३.२०%कमी दरानुसार मे.मोरया मंडप डेकोरेटस एज सीकडून काम क न घेणेत आलेल ेआहे आ ण 

सदरचे काम मे.मोरया मंडप डेकोरेटस यांनी समाधान-कारक पुण केल ेआहे. मे.मोरया मंडप डेकोरेटस 

यांनी द.१६/११/२०२१ या प ा वय े इकड ल वभागास र. .१५,०७,३२१/- (अ र  र. .पंधरा लाख 

सात हजार तीनश े एकवीस फ ) ची मागणी केली आहे. सदर बल यो य असुन मे.मोरया मंडप 

डेकोरेटस यांना अदा करण े आव यक आहे. सदरचा होणारा खच सन २०२१-२२ चे मुळ महसुली 
अंदाजप कात एक त “ विन ेपण यव था व देखभाल” ा लेखािशषावर तरतुद तुन करण ेश य 

आहे. तर  मे.मोरया मंडप डेकोरेटस यांचेकडुन क न घेतले या कामास व खचास काय र मा यता 
दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०९३९                         वषय मांक- २३ 

दनांक- २२/१२/२०२१      वभाग- अ े ीय व ुत 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . व ुत/अ ेका/का व/१०७०/२०२१, द.१४/१२/२०२१. 

मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केल े माण.े 

मे.पी.के.दास अँ ड असोिसए स यांनी पयावरणाशी संल न अबन लॅिनंग, इंटे रयर 

डझायनस, हाऊिसंग ोजे टस ्इ.काम ेमो या माणात केलेली आहेत. यांनी आंतररा ीय तरावर 

केले या कामाचा वचार करता, यांची मनपा या स थतीतील पयटन वकास आराखडा अंतगत 
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अनेक क पासाठ  त  वा तु वशारद हणुन नेमणुक केलेली आहे. यानुसार ते कायरत आहेत. 

यांनी मनपाला आतापयत वेळोवेळ  आव यक मागणीनुसार सेवा दलेली आहे. यानुसार 

वा तु वशारदांचे ीकोनातुन संक प िच ा णाण े य  जागेवर िनयो जत वेळेत अंमलबजावणी 
होणेचे ीने क प यव थापन स लागार (PMC) हणून यांची नेमणुक करणे उिचत 

होईल.मा.महापािलका आयु  यांचे प  . व/मुका/का व-४/७७/२०१९ द.२९.०१.२०१९ चे वषय 

.३३ चे लगत व थायी सिमती ठराव .४३२१ द.०५.०२.२०१९ अ वय ेिन वदा र. ५ करोड वर ल 

कामास िन वदा पुव ०.५% व िन वदा प ात ०.३% अस ेएकुण ०.८% असा दर आहे. उपरो  दश वल े

माण े व मे.पी.के.दास अँड असोिसए स  यांचेकड ल प ानुसार सदर क पा या ट पा – ३ या 
कामाकर ता क प य थापन स लागार हणून काम करणेस व यासाठ  सदर कामाकर ता फ  

हणून क प कंमती या ०.८% एवढ  फ  म य ेकाम कर याची मे.पी.के.दास अँड असोिसए स 

तयार  दश वली आहे.या सव बाबींचा वचार करता, कामाचे व प तसेच तातड ची आव यकता 
पाहता मनपा पयटन वकास आराखडा (TDP) अंतगत भाग .१५ मधील ना यगृह म य ेसाऊंड 

िस ट म तसेच टेजवर ल लाईट व अनुषंिगक कामे करण े क पासाठ  त  वा तु वशारद मे.पी.के 

दास असोिसए स यांची क प यव थापन स लागार  (PMC) कामासाठ  नेमणुक करणेचा ताव 

आहे. या बाबींचा वचार करता क प यश वीपणे व तां क या पुण होण े कामी काम 

मे.पी.के.दास. अँड असो यांना  महारा  शासन िनणया या िनधार त दरान े हणजेच क प 

कंमती या ०.८% या दरान ेअदा करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०९४०                         वषय मांक- २४ 

दनांक- २२/१२/२०२१      वभाग- क े ीय व ुत 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .क ेका/ व/०१/का व/६७४/२०२१, द.३०/११/२०२१. 

मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केल े माण.े 

सन २०२१-२०२२ चे अंदाजप काम य ेक े ीय कायालयाकड ल वदयुत वभागाचे ‘बोनस 

तथा सानु ह अनुदान’ या लेखािशषकाम य ेर. .२६,४०,०००/-इतक  तरतुद असून वभागाकड ल 

कायरत कमचा-याचें बोनस व सानु ह अनुदान बल र. .२७,८९,०३६/- इतक  तरतुद खच  होत आहे. 

तसेच सेवािनवृ  व वे छािनवृ  आ ण मयत कमचार  यांचे बोनस व सानु ह अनुदान बल अदा 
करणेसाठ  सदर तरतूद अपुर  अस यान ेअ थायी आ थापना या लेखािशषकावर ल 

र कमेतुन र. .४,००,०००/- इतक  र कम ‘बोनस तथा सानु ह अनुदान’ या लेखािशषाकवर वग 

करणेसाठ  मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०९४१                         वषय मांक- २५ 

दनांक- २२/१२/२०२१      वभाग- थाप य फ मु य 

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

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/फ-मु य/७८४/२०२१, द.१६/१२/२०२१. 

मा.शहर अिभयंता यानंी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .67/05/2021-2022 अ वय े भाग .१२, 

पीनगर येिथल एकता चौक ते रामे र मंद रापयतचा र ता दु त क न डांबर करण करण ेकामी 
मे.परमानंद ए पलानी िन.र. .39,97,329/- (अ र  र. .एकोणचाळ स लाख स या नव हजार 

तीनश े एकोणतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .39,28,979/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .39,28,979/- 

पे ा 29.99% कमी हणजेच र. .27,50,678/- +रॉय ट  चाजस र. .4,757/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .68,350/- = एकुण र. .28,23,785/- 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- १०९४२                         वषय मांक- २६ 

दनांक- २२/१२/२०२१      वभाग- थाप य फ मु य 

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

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/फ-मु य/७८३/२०२१, द.१६/१२/२०२१. 

मा.शहर अिभयंता यानंी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .67/06/2021-2022 अ वय े भाग .१२, 

च हाणव ती  येिथल अ ं द ग यांम य े पे ह ंग लॉक बस वण.े कामी मे.भालेराव क शन 

िन.र. .39,98,355/- (अ र  र. .एकोणचाळ स लाख अ ठया नव हजार तीनश े पंचाव न फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .39,81,755/- वर िन वदा दर माग वणेत आल े

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .39,81,755/- पे ा 40.55% कमी हणजेच 

र. .23,67,153/- +रॉय ट  चाजस र. .1,413/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .16,600/- = एकुण 

र. .23,85,166/- 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- १०९४३                         वषय मांक- २७ 

दनांक- २२/१२/२०२१      वभाग- थाप य फ मु य 

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

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/फ-मु य/७८२/२०२१, द.१६/१२/२०२१. 

मा.शहर अिभयंता यानंी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .67/07/2021-2022 अ वय े भाग .१२, तळवडे 

येिथल ल मीनगर, कॅनब े चौक प रसरातील अंतगत र ते डांबर करण करणे कामी मे.पांडुरंग 

एंटर ायजेस िन.र. .49,96,479/- (अ र  र कम पये एकोणप नास लाख शहा नव हजार चारश े

एकोणऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .49,28,129/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .49,28,129/- पे ा 37.20% 

कमी हणजेच र. .30,94,865/- +रॉय ट  चाजस र. .52,186/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .68,350/- = एकुण र. .32,15,401/- 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- १०९४४                         वषय मांक- २८ 

दनांक- २२/१२/२०२१      वभाग- थाप य ब मु य 

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

संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२-ब/११०४/२०२१, द.१७/१२/२०२१. 

मा.शहर अिभयंता यानंी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/26/2021-22 अ वय े (सन २०२१-२२ साठ ) 

वा हेकरवाड  भागातील र यांची दु ती हॉटिम स प तीन ेकरण.े  कामी M/s.SHREE GANESH 

CONSTRUCTION  िन.र. .4811838/- (अ र  र कम पये अ ठेचाळ स लाख अकरा हजार आठश े

अडोतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .46,63,138/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .46,63,138/- पे ा 33.6% 

कमी हणजेच र. .30,96,324/- +रॉय ट  चाजस र. .19,914/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .1,48,700/- = एकुण र. .32,64,938/- 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- १०९४५                         वषय मांक- २९ 

दनांक- २२/१२/२०२१      वभाग- ब े ीय थाप य 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ब े/ था/िन/११०५/२०२१, द.१७/१२/२०२१. 

मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या मुळ अंदाजप काम य े भाग .१७ 

मधील थाप य वशेष योजना/ भांडवली मु यालय या लेखािशषा खालील चाल ू कामांची 
स मा.नगरसद य यांची मागणी व आव यकता ल ात घेता सदर कामास वाढ/ घट दारे अखिचत 

तरतुद तुन आव यक तरतूद उपल ध क न यावी लागणार आहे. या कर ता खालील त याम य े

नमुद कामा या तरतुद  म य ेवाढ/ घट क न िमळण ेआव यक आहे. 
 
अनु.

 

कामाचे नाव लेखाशीष पा.  अनु.

 

अंदाजप
क य 

र कम 

सन २०२१-

२२ ची तरतूद 

वाढ घट एकूण 

आव यक 

तरतूद 

१ 

भाग . १७ बला 
हॉ पटल पासून 

वा हेकरवाड  पयतचा 
र ता दो ह  बाजूंनी 
पदपथ तसेच सायकल 

ँक करणे. 

थाप य 

वशेष 

योजना 
२४ २२ 

२०००००००
० 

३५०००००० 
१५०००००

० 
० 

५००००००
० 

२ 

सन २०२१-२२ क रता 
िशवनगर  भागात 

पे हंग लॉक व 

थाप य वषयक 

कामे करण.े 

भांडवली 
मु यालय 

११२ ३९ ६०००००० १०००००० ० १०००००० ० 

३ 

सन २०२१-२२ क रता 
वा हेकरवाड   भागात 

पे हंग लॉक व 

थाप य वषयक 

कामे करण.े 

भांडवली 
मु यालय 

११२ ४० ६०००००० १०००००० ० १०००००० ० 

४ 

सन २०२१-२२ क रता 
िगर राज गणपती 
मं दर प रसरात नवीन 

कलर पे हंग लॉक व 

थाप य वषयक 

कामे करण.े 

भांडवली 
मु यालय 

११२ ४१ ७५००००० १०००००० ० १०००००० ० 

५ सन २०२१-२२ क रता भांडवली ११७ ४५ ६०००००० १५००००० ० १५००००० ० 
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ेमलोक पाक, 

दळवीनगर, 

इं दरानगर भागात 

पे हंग लॉक व 

थाप य वषयक 

कामे करण.े 

मु यालय 

६ 

मनपा साव क 

िनवडणूक २०२२ 

क रता मंडप यव था 
करणे. 

भांडवली 
मु यालय 

११७ ४६ ६०००००० १५००००० ० १५००००० ० 

७ 

मनपा साव क 

िनवडणूक २०२२ 

क रता फिनचर 

यव था करणे. 

भांडवली 
मु यालय 

११७ ४७ ६०००००० १५००००० ० १५००००० ० 

८ 

सन २०२०-२०२१ 

क रता भाग .१७ 

मधील िचंचवडेनगर 

येथील िचंचवडे फाम 

चौक, पाईन र ता 
िचंचवडेनगर, छ पती 
िशवाजी महाराज चौक 

वा हेकरवाड , 

िचंतामणी चौक 

वा हेकरवाड , हनुमान 

चौक, बजलीनगर या 
भागात 

सुशोिभकरणाचे काम 

करणे व 

बोधना मक, 

जनजागृतीपर 

िश पाची उभारणी 
करणे. 

थाप य 

वशेष 

योजना 
६१ १६५ २०००००० २०००००० ० १४००००० ६००००० 

९ 

भाग .१७ मधील 

वा हेकरवाड  

भागातील उव रत 

ठकाणी र ते 

डांबर करण करणे. 

थाप य 

वशेष 

योजना 
३९ ५०६ ९०००००० २०००००० ० २०००००० ० 

१० 
भाग .१७ मधील 

बळवंतनगर  व 

थाप य 

वशेष 
३९ ५०८ ९०००००० २०००००० ० २०००००० ० 
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िशवनगर  भागात 

कलरपे हंग लॉक 

बस वणे. 

योजना 

११ 

भाग .१७ मधील 

िचंचवडेनगर  भागात 

कलरपे हंग लॉक 

बस वणे. 

थाप य 

वशेष 

योजना 
३९ ५०९ ५०००००० ११००००० ० ११००००० ० 

१२ 

भाग .१७ मधील 

वा हेकरवाड   भागात 

कलर पे हंग लॉक 

बस वणे. 

थाप य 

वशेष 

योजना 
३९ ५१० ६०००००० १०००००० ० १०००००० ० 

एकूण     
२६८५०००

०० 
५०६००००० 

१५०००००
० 

१५०००००
० 

५०६००००
० 

 
उपरो  कामे करणेची मा.स मा.नगरसद य यांची मागणी ल ात घेता मनपाचे सन २०२१-

२२ या मुळ अंजप कामधील तरतुद  म य ेवर ल माण ेवाढ/ घट करण े तावास मा यता दे यात 

येत आहे.  

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

 

ठराव मांक- १०९४६                         वषय मांक- ३० 

दनांक- २२/१२/२०२१      वभाग- मा हती व तं ान 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मातं व/१२/का व/३०९/२०२१, द.१६/१२/२०२१. 

मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केल े माण.े 

म.न.पा.चे मा हती व तं ान वभागाकड ल िन वदा सूचना मांक १३/२०१७-१८  नुसार 

लघु म िन वदा धारक मे.टेक 9 स हसेस यांचेशी केले या करारनामानुसार महानगरपािलकेचे 

अ यावत Primary Data Centre चे कामास द.०४/१२/२०२१ पासून पुढे तीन म हन े कालावधी 
कर ता  काया वत ठेवणेचे कामकाजास मुदतवाढ दे यास व यासाठ  येणारा खच र. .१२,४७,४००/- 

(अ र  र. .बारा लाख स ेचाळ स हजार चारश े फ ) अिधक कर या माण े तीन म हन े

कालावधीकर ता मुदतवाढ दे यास व या अनुशंगान ेयेणा-या य  खचास मा यता दे यात येत 

आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०९४७                         वषय मांक- ३१ 

दनांक- २२/१२/२०२१      वभाग- थाप य उ ान 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/उ ान/४२२/२०२१, द.१७/१२/२०२१. 

मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .49/01/2021-22 अ वय े भाग .८ येथील से 
.१ भूखंड ३ (वै णोदेवी शाळेसमोर ल) म य ेअ ावत बहुउ ेशीय हॉल व अनुषंिगक काम ेकरण.े कामी 
ब ह जी इं डया िलिमटेड िन.र. .7,81,57,710/- (अ र  र. .सात कोट  ए याऐंशी लाख स ाव न 

हजार सातश ेदहा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .7,79,45,210/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .7,79,45,210/- 

पे ा 12.20% कमी हणजेच र. .6,84,35,894/- +रॉय ट  चाजस र. .931107/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .2,12,500/- = एकुण र. .6,95,79,501/- 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- १०९४८                         वषय मांक- ३२ 

दनांक- २२/१२/२०२१      वभाग- जलिन:सारण ड े ीय 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ड ेका/जिन/का व/८८१/२०२१, द.०३/१२/२०२१. 
मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड मनपा या ड भागातील जलिनःसारण निलकांची वा षक ठेकेदार  प दतीने 
साफसफाई करण ेव चोकअप काढणेचे काम ठेकेदार मे.सुरज कॉ टर कर त आहेत. सदर कामा या 
िन वदा अट  शत मधील अट .४(A)नुसार िन वदेचा कालावधी हा ५ वषाचा आहे. तसेच कामाचा 
आदेश १ वषासाठ  ावयाचा आहे. यानंतर कामाची गती, Performance वचारात घेऊन पुढ ल 

येक वषासाठ  मा. थायी सिमती या मा यतेन ेमुदतवाढ देणेत येईल अस ेनमुद करणेत आले 
आहे.स थतीत उपरो  कामाची िन वदेतील कामाचे ५ वष कालावधीची मुदत द.०४/०७/२०२१ 
रोजी संपत आहे. सदरचे काम अ याव यक सेवेचे व नाग रकां या आरो याशी संबंिधत अस यान े

अखंड त सु  ठेवणे आव यक आहे. यामुळे पुढ ल कालावधीकर ता सदर या कामाची न याने 
िन वदा काढणेत आली असुन द.०९/०७/२०२१ रोजी िन वदा िस द कर यात आलेली आहे. न वन 

कामाची िन वदा वकृत होऊन कामाचा आदेश देणेक रता आणखी कालावधी लागणार आहे. यामुळे 

स या सु  असले या िन वदा कामांतगत ेनेज लाईनची साफसफाई करण ेव चोकअप काढणेचे काम 
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नाग रकां या सोयीसाठ  अ याव यक आहे. सदर बाबत संबंिधत ठेकेदारान े द.२०/०९/२०२१ चे 

प ा वये कामास मुदतवाढ दे याची मागणी केलेली आहे. सदर कामास पाच या वषाकर ता िन वदा 
दरात Schedule B या दरापे ा ३०%दरवाढ सह मुदतवाढ देणेत आलेली होती. यामुळे 

स थतीतील िन वदा ठेकेदार यांना न वन कामाची िन वदा या पुण होऊन कामाचा आदेश 

होईपयत पाच या वषा या िन वदा वकृत दरान े हणजेच ३०%दरवाढ सह १ वष कालावधीक रता 
मुदतवाढ देण ेआव यक आहे. तर  पंपर  िचंचवड मनपा या ड भागातील जलिनःसारण निलकांची 
वा षक ठेकेदार  प दतीन ेसाफसफाई करण ेव चोकअप काढण ेया कामास ठेकेदार मे.सुरज कॉ टर 

यांना सहा या वषातील ३ म हन े ( द.०५/१०/२०२१ ते ०४/०१/२०२२) पयत िन वदा अट  शत नुसार 

िन वदा दरात न यान ेवाढ न करता पाच या वषा या दराने हणजेच िन वदा दरात ३०% जा त 

दरवाढ सह सहा या वषातील ३ म हन े हणजेच ( द.०५/१०/२०२१ ते ०४/०१/२०२२) पयत मुदतवाढ 

देऊन काम करणेस व यासाठ  येणारा र. .३२,७७,२६०/- (अ र  र. .ब ीस लाख स याह र हजार 

दोनश ेसाठ फ ) चे खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०९४९                         वषय मांक- ३३ 

दनांक- २२/१२/२०२१      वभाग- थाप य ड/ग मु य 

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

संदभ- मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/ड-मु य/का व/६८५/२०२१, द.१६/१२/२०२१. 

मा.कायकार  अिभयंता यानंी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या थाप य वभाग ड/ग मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (1 ते 27) 

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

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

 
ठराव मांक- १०९५०                             वषय मांक- ३४ 

दनांक- २२/१२/२०२१          वभाग- म य.सा ह य भांडार वै कय 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  .मसाभा/ं५/का व/१०७७/२०२१, द.१७/१२/२०२१. 

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

पंपर  िचंचवड शहराम य े को वड १९ चे लसीकरण क  उभार याकामी इ छुक 

सं थांकडून, यांना वैदयक य सेवेअंतगत मनु यबळ पुर व याचा अनुभव आहे. अशा सं थाना सदर 

कामकाजाकर ता मनु यबळ उपल ध करणेकामी ई िन वदा नोट स मांक-०९/२०२१-२०२२ िस द 

कर यात आली होती. सदर ई िन वदेकर ता M/s.Emkay Facilities Services Pvt.Ltd., यांचेकडून १ 

ट म कर ता ा  झालेला लघु म दर र. .७५,२२८/- (अंदाजप क य दरापे ा १५.१८% पे ा कमी) 
वकृत कर यात आलेला असून तातड ची बाब असलेन े यांना . मसाभा/५/का व/८१७ 
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द.९/७/२०२१ अ वय े५० टम कर ता ९/७/२१ ते ८/९/२१ कर ता आदेश दे यात आलेला आहे. पंपर  

िचंचवड शहराम य ेको वड १९ चे लसीकरण क  उभा न दोन म हनेचे कालावधीकर ता कामकाज 

करणेकामी १ ट मकर ता ( येक लसीकरण क ावर येक  १ए.एन.एम./जी.एन.एम, १ डाटा एं  

ऑपरेटर व १ मदतनीस (वग-४)) कर ता र. .७५,२२८/- माण े ५० ट म कर ता ित म हना 
र. .३७,६१,४००/ माण ेदोन म ह यांकर ता येणा-या र. .७५,२२,८००/- (अ र  र. .पं याह र लाख 

बावीस हजार आठश ेफ ) चे खचास करारनामा क न व अनामत र कम घेणेकामी तसेच सदरचा 
खच म यवत  भांडार वभागाकड ल कोरोना िनधी या लेखािशषामधून करणेस मा. थायी सिमती 
ठराव मांक १००६९, दनांक ०४/०८/२०२१ अ वय े मा यता दे यात आलेली आहे. यानुसार 

मा.आयु  सो व मा.सहा. आरो य अिधकार  यांचे कडून सुचना ा  झा यानुसार सदरचे लसीकरणाचे 

काम तातड ने व मोठया माणावर करण ेआव यक असलेने यापुव चे अट  शत  कायम राहून तसेच 

कामगार क याण अिधकार  यांनी िन त केलेल े कमान वेतन दरानुसार  M/s.Emkay Facilities 

Services Pvt. Ltd. यांना द.२०/११/२०२१ ते द.३१/१२/२०२१ पयत १८ ट स पुर वणेकामी आदेश 

देणेत आलेला आहे व याचे र. .१८,९२,३११/- (अ र  र. .अठरा लाख या नव हजार तीनश ेअकरा 
फ ) चे खचास करारनामा क न व ीय मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०९५१                            वषय मांक- ३५ 

दनांक- २२/१२/२०२१         वभाग- म य.सा ह य भांडार वै कय 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  .मसाभा/ं५/का व/१०७६/२०२१, द.१७/१२/२०२१. 
मा.अित.आयु (१) यानंी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड शहराम य े को वड १९ चे लसीकरण क  उभार याकामी इ छुक 

सं थांकडून, यांना वैदयक य सेवेअंतगत मनु यबळ पुर व याचा अनुभव आहे. अशा सं थाना सदर 

कामकाजाकर ता मनु यबळ उपल ध करणेकामी ई िन वदा नोट स मांक-०९/२०२१-२०२२ िस द 

कर यात आली होती. सदर ई िन वदेकर ता M/s.Emkay Facilities Services Pvt.Ltd., यांचेकडून १ 

ट म कर ता ा  झालेला लघु म दर र. .७५,२२८/- (अंदाजप क य दरापे ा १५.१८% पे ा कमी ) 

वकृत कर यात आलेला असून तातड ची बाब असलेन े यांना . मसाभा/५/का व/८१७ 

द.९/७/२०२१ अ वय े५० टम कर ता ९/७/२१ ते ८/९/२१ कर ता आदेश दे यात आलेला आहे. पंपर  

िचंचवड शहराम य ेको वड १९ चे लसीकरण क  उभा न दोन म हनेचे कालावधीकर ता कामकाज 

करणेकामी १ट मकर ता ( येक लसीकरण क ावर येक  १ए.एन.एम./जी.एन.एम, १ डाटा एं  

ऑपरेटर व १ मदतनीस (वग-४))कर ता र. .७५,२२८/- माण े ५० ट म कर ता ित म हना 
र. .३७,६१,४००/ माण ेदोन म ह यांकर ता येणा-या र. .७५,२२,८००/ (अ र  र. .पं याह र लाख 

बावीस हजार आठश ेफ ) चे खचास करारनामा क न व अनामत र कम घेणेकामी तसेच सदरचा 
खच म यवत  भांडार वभागाकड ल कोरोना िनधी या लेखािशषामधून करणेस मा. थायी सिमती 
ठराव मांक १००६९, दनांक ०४/०८/२०२१ अ वय ेमा यता दे यात आलेली आहे. यानुसार मा. 
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आयु  सो व मा. सहा. आरो य अिधकार  यांचे कडून सुचना ा  झा यानुसार सदरचे लसीकरणाचे 

काम तातड ने व मोठया माणावर करण ेआव यक असलेने यापुव चे अट  शत  कायम राहून तसेच 

कामगार क याण अिधकार  यांनी िन त केलेल े कमान वेतन दरानुसार M/s.Emkay Facilities 

Services Pvt. Ltd. यांना द.७/१०/२०२१ ते द.३१/१२/२०२१ पयत १६ ट स पुर वणेकामी मुदतवाढ 

कामकाज आदेश देणेत आलेला आहे व याचे र. .३४,५४,१००/- (अ र  र. .चौतीस लाख चोप न 

हजार शंभर फ ) चे खचास व करारनामा क न व ीय मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०९५२                            वषय मांक- ३६ 

दनांक- २२/१२/२०२१         वभाग- म य.सा ह य भांडार वै कय 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभा/ं५/का व/१०७५/२०२१, द.१७/१२/२०२१. 
मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केल े माण.े 

पंपर  िचंचवड शहराम य े को वड १९ चे लसीकरण क  उभार याकामी इ छुक 

सं थांकडून, यांना वैदयक य सेवेअंतगत मनु यबळ पुर व याचा अनुभव आहे. अशा सं थाना सदर 

कामकाजाकर ता मनु यबळ उपल ध करणेकामी ई िन वदा नोट स मांक-०९/२०२१-२०२२ िस द 

कर यात आली होती. सदर ई िन वदेकर ता M/s.Emkay Facilities Services Pvt.Ltd., यांचेकडून १ 
ट म कर ता ा  झालेला लघु म दर र. .७५,२२८/- (अंदाजप क य दरापे ा १५.१८% पे ा कमी ) 

वकृत कर यात आलेला असून तातड ची बाब असलेन े यांना . मसाभा/५/का व/८१७ 

द.९/७/२०२१ अ वय े५० टम कर ता ९/७/२१ ते ८/९/२१ कर ता आदेश दे यात आलेला आहे. पंपर  

िचंचवड शहराम य ेको वड १९ चे लसीकरण क  उभा न दोन म हनेचे कालावधीकर ता कामकाज 

करणेकामी १ ट मकर ता ( येक लसीकरण क ावर येक  १ए.एन.एम./जी.एन.एम, १ डाटा एं  
ऑपरेटर व १ मदतनीस (वग-४))कर ता र. .७५,२२८/- माण े ५० ट म कर ता ित म हना 
र. .३७,६१,४००/ माण ेदोन म ह यांकर ता येणा-या र. .७५,२२,८००/- (अ र  र. .पं याह र लाख 

बावीस हजार आठश ेफ ) चे खचास करारनामा क न व अनामत र कम घेणेकामी तसेच सदरचा 
खच म यवत  भांडार वभागाकड ल कोरोना िनधी या लेखािशषामधून करणेस मा. थायी सिमती 
ठराव मांक १००६९, दनांक ०४/०८/२०२१ अ वय े मा यता दे यात आलेली आहे. यानुसार 

मा.आयु  सो व मा.सहा. आरो य अिधकार  यांचे कडून सुचना ा  झा यानुसार सदरचे लसीकरणाचे 

काम तातड ने व मोठया माणावर करण ेआव यक असलेने यापुव चे अट  शत  कायम राहून तसेच 

कामगार क याण अिधकार  यांनी िन त केलेल े कमान वेतन दरानुसार M/s.Emkay Facilities 

Services Pvt. Ltd. यांना द.०९/१०/२०२१ ते द.३१/१२/२०२१ या कालावधीकर ता ६६ ट स 

पुर वणेकामी मुदतवाढ कामकाज आदेश देणेत आलेला आहे व याचे र. .१,३९,२०,६१९/- व कमान 

वेतन दरात वाढ झालेन ेर. .१,६९,५२०/-अस ेएकुण र कम .१,४०,९०१३९/- (अ र  र. .एक कोट  

चाळ स लाख न वद हजार एकश ेएकोणचाळ स फ ) चे खचास व करारनामा क न व ीय मा यता 
दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०९५३                            वषय मांक- ३७ 

दनांक- २२/१२/२०२१         वभाग- म य.सा ह य भांडार वै कय 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  .मसाभा/ं५/का व/१०७०/२०२१, द.१६/१२/२०२१. 

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

पंपर  िचंचवड शहराम य े को वड १९ चे लसीकरण क  उभार याकामी इ छुक 

सं थांकडून, यांना वैदयक य सेवेअंतगत मनु यबळ पुर व याचा अनुभव आहे. अशा सं थाना सदर 

कामकाजाकर ता मनु यबळ उपल ध करणेकामी ई िन वदा नोट स मांक-०९/२०२१-२०२२ िस द 

कर यात आली होती. सदर ई िन वदेकर ता M/s.Emkay Facilities Services Pvt.Ltd., यांचेकडून १ 

ट म कर ता ा  झालेला लघु म दर र. .७५,२२८/- (अंदाजप क य दरापे ा १५.१८% पे ा कमी ) 

वकृत कर यात आलेला असून तातड ची बाब असलेने यांना . मसाभा/५/का व/८१७ द. 

९/७/२०२१ अ वय े५० टम कर ता ९/७/२१ ते ८/९/२१ कर ता आदेश दे यात आलेला आहे. पंपर  

िचंचवड शहराम य ेको वड १९ चे लसीकरण क  उभा न दोन म हनेचे कालावधीकर ता कामकाज 

करणेकामी १ट मकर ता ( येक लसीकरण क ावर येक  १ए.एन.एम. / जी.एन.एम, १ डाटा एं  

ऑपरेटर व १ मदतनीस (वग-४))कर ता र. .७५,२२८/- माण े ५० ट म कर ता ित म हना 
र. .३७,६१,४००/ माण ेदोन म ह यांकर ता येणा-या र. .७५,२२,८००/ (अ र  र. . पं याह र लाख 

बावीस हजार आठश ेफ  ) चे खचास करारनामा क न व अनामत र कम घेणेकामी तसेच सदरचा 
खच म यवत  भांडार वभागाकड ल कोरोना िनधी या लेखािशषामधून करणेस मा. थायी सिमती 
ठराव मांक १००६९, दनांक ०४/०८/२०२१ अ वय ेमा यता दे यात आलेली आहे. यानुसार मा. 
आयु  सो वमा. सहा. आरो य अिधकार  यांचे कडून सुचना ा  झा यानुसार सदरचे लसीकरणाचे 

काम तातड ने व मोठया माणावर करण ेआव यक असलेने यापुव चे अट  शत  कायम राहून तसेच 

कामगार क याण अिधकार  यांनी िन त केलेल े कमान वेतन दरानुसार  M/s.Emkay Facilities 

Services Pvt. Ltd. यांना द.२२/१०/२०२१ ते द.२१/११/२०२१ पयत २० ट स पुर वणेकामी मुदतवाढ 

आदेश देणेत आलेला आहे व याचे र. .१५,३८,४६४/- (अ र  र. .पंधरा लाख अडोतीस हजार चारश े

चौस  फ ) चे खचास करारनामा क न व ीय मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०९५४                         वषय मांक- ३८ 

दनांक- २२/१२/२०२१      वभाग- आरो य मु य 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आमुका/लेखा/३/का व/२३५/२०२१, द.१७/१२/२०२१. 

मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केल े माण.े 

नद पा ातील जलपण  काढण ेया लेखािशषावर सन 2021-22 चे अंदाजप काम य े

र. .2,50,00,000/- आ ण यां क  प दतीने साफ सफाई करणे या लेखािशषाव न 

र. .2,00,00,000/-वग करणेत येउन एकुण तरतुद र. .4,50,00,000/- मधुन आज अखेर  जलपण  
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काढणेकामी या बलांची एकुण र. .4,39,85,572/- खच झालेला असुन, जलपण  काढण े

कामकाजाची आव य ा वचारात घेता, स या जलपण  काढणेकामी थमचे िनवीदाधारकांना 
कामकाज मुदतवाढ दे यात आली असुन, सदर कामकाजाक रता माहे माच 22 अखेर अंदाजे 

र. .2,50,00,000/- इतक  र कम कामकाज बलापोट  अदा करावी लागणार अस यान,े सदर 

नद पा ातील जलपण  काढण े या लेखािशषावर र. .2,39,85,572/- (2.50 कोट ) वग करणे 
आव यक आहे. उ  नमुद केल माण े आरो य मु य कायालयाक रता व रल दो ह  लेखािशषावर 

एकुण र. .19.50 कोट  वग करण े आव यक आहे. सदर दो ह  लेखािशषाव रल संभा य खच 

करणेकामी सन 2021-22 या सुधा रत अंदाजप काम य ेतरतुद करणेत येत असुन तुतास सदरचा 
खच करणकेामी, आरो य मु य कायालयाकड ल इतर(खच न झाले या) पुढ ल लेखा िशषामधुन वग 

करण ेश य होईल. याची माह ती पुढ ल माण.े 

अ  
 

लेखािशष सन 2021-22 

ची तरतूद 

आज अखेरचा 
खच 

िश लक 

तरतुद 

वग करणेस 

उपल ध  तरतुद 

वग करणानंतर 

िश लक तरतूद 
1 बुलडोझर व अ य मिशनर  

भा याने घेण.े 

60,00,000/-      0 60,00,000/- 50,00,000/- 10,00,000/-

2 
 

यां क  प दतीने साफ 

सफाई करण े

4,40,00,000/- 2,00,00,000/- 2,40,00,000/- 2,00,00,000/- 40,00,000/-

3 
 
 

आरो य वभागाकर ता 
ववीध साह य खरेद  व दु ती 

3,00,00,000/-      0 3,00,00,000/- 3,00,00,000/-     0

           एकुण 8,00,00,000/- 2,00,00,000/- 6,00,00,000/- 5,50,00,000/- 50,00,000/-

           तर  उपरो  नमुद के या माण ेव रल ित ह  लेखािशषामधुन एकुण र. .5,50,00,000/- घन 

कचरा  यव थापन व न दपा ातील जलपण  काढण े या 2 लेखािशषावर, वभागांतगत 

वग करण  करणेबाबत ता वत केल ेअसुन  वग करणाचा तपिशल पुढ ल माण.े 

अ. . लेखािशष 
 

सन 2021-22 ची मुळ तरतुद वाढ घट 

1 घन कचरा व यव थापन 75,00,00,000/- 3,00,00,000/- 0/- 

2 
नद पा ातील जलपण  काढण े
 

4,50,00,000/- 
(वग करणा ारे र. .2 कोट  वग 
झालेले आहेत) 

2,50,00,000/- 0/- 

3 
बुलडोझर व अ य मिशनर  

भा याने घेण.े 

60,00,000/- 0/- 50,00,000/- 

4 
यां क  प दतीने साफ 

सफाई करण े

4,40,00,000/- 0/- 2,00,00,000/- 

5 
आरो य वभागाकर ता 
ववीध साह य खरेद  व दु ती 

3,00,00,000/- 0/- 3,00,00,000/- 

  एकुण 5,50,00,000/- 5,50,00,000/- 

 सबब आरो य मु य कायालयाकड ल उ  नमुद ित ह  लेखािशषामधुन एकुण 

र. .5,50,00,000/- घन कचरा व यव थापन या लेखािशषावर र. .3 कोट  आ ण नद पा ातील 
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जलपण  काढण ेया लेखािशषावर र. .2.50 कोट  वग करणेस, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 

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

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

 
ठराव मांक- १०९५५                         वषय मांक- ३९ 

दनांक- २२/१२/२०२१      वभाग- ब े ीय 

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

संदभ- मा.कायकार  अिभयंता( व) यांचे प  .ब े/लेखा/५/का व/४१७/२०२१, द.१६/१२/२०२१. 

मा.कायकार  अिभयंता( व) यानंी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या वदयुत वभाग ब े य कायालयाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते १३) 

मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण ेअट स अिधन राहून संबिधत ठेकेदाराबरोबर 

कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश िनगत केल ेअस यान े याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घे यात आले. 
 
ठराव मांक- १०९५६                         वषय मांक- ४० 

दनांक- २२/१२/२०२१      वभाग- व ुत मु य 

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

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . वमुका/५/का व/९२५/२०२१, द.२२/१२/२०२१. 
मा.अित.आयु (१) यानंी िशफारस केल े माण.े 

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .27/01/2021-22 अ वये भाग मांक 11 

मधील पूणानगर येथील से.नं.18 CDC मधील मोकळ  जागा .4 पयटन क ा या धत वर 
वकसीत करणे कामी  मे.ले सा लाईट ंग टे नॉलॉजी ा.िल. िन.र. .4,04,70,705/- (अ र  
र. .चार कोट  चार लाख स र हजार सातशे पाच फ )  पे ा 30.5% कमी  या ठेकेदाराकडुन 

िन वदा मंजूर दराने र. .2,81,27,140/-  पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 
कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व 
सेवा कर अदा करणसे  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे मा यता 
दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------ 
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ठराव मांक- १०९५७                         वषय मांक- ४१ 

दनांक- २२/१२/२०२१      वभाग- वाहन दु ती कायशाळा 
सुचक- मा.कदम शिशकांत     अनुमोदक- मा.कांबळे अंबरनाथ  

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .काशा/१/का व/५७३/२०२१, द.१७/१२/२०२१. 
मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केल े माण.े 

 पंपर  िचंचवड काय े ात  कोरोना वषाणूचा सार रोखणेकर ता महारा  रा य 
शासनाने िनयमावली तयार केली असुन याची अंमलबजावणी  क न  हॉटे स,् मंगल कायालय,े 
मंडई तसेच शासक य/ खाजगी व गद या ठकाणी मा क न वापरता संचार करणा-या 
य ंवर दंडा मक कारवाई करणे संदभात िनदश दलेले आहेत.  यानुसार मा.आयु सो  
यांचेकड ल आदेश . शा/१/का व/५७७/२०२१ द.२४/०५/२०२१ चे आदेशा वये  कायवाह  
करणेत येत आहे. या कामी े ीय कायालयांना दंडा मक कारवाई पथकाकर ता ०४ इनो हा 
वाहने मे.सॅम इंटर ायजेस यांचेकडून ादेिशक प रवहन ािधकरण, तथा  ादेिशक प रवहन 
अिधकार  यांचेकड ल णवाह का याचें भाडेदर- प रचलन प दतीनुसार पुण,े पंपर  िचंचवड व 
बारामती यांची संयु  बैठक .४८, द.१७/०५/२०२० चे मंजुर दरा माणे करारनामा न करता, 
िन वदा न माग वता ,थेट प तीन े उपल ध क न दलेली आहेत. ादेिशक प रवहन 
ािधकरण कायालयाकड ल द.१७/०५/२०२० चे  मंजूर दरा माणे ित दन १०० क.मी. पे ा 
ित दन ित वाहन जा त झाले या धावे कर ता ित क.मी. र. .२०/-  अदा करणे 

आव यक आहे.  वाहन वापर करणार अिधकार  यांनी द.२३/०२/२१ ते द.०३/०९/२०२१ या 
कालावधीत वापर करणेत आले या वाहन वापर या अहवालानूसार ०४ वाहनांची एकुण ३३५९० 
क.मी. इतक  जादा धाव झालेली आहे. यापूव  सदर वाहनांचे बील अदायगीकामी खालील 

माणे मा. थायी सिमतीची मा यता घेणेत आलेली आहे. 
अ. . मा. थायी सिमती ठराव 

मांक व दनांक 

कामकाजाचा कालावधी RTOकड ल मंजूर 
दर ित दन 

मा. थायी सिमती 
मा याता र. . 

१ २ ३ ४ ५ 

१ ८१३१ द. १९/०१/२०२१ द.२९/१०/२० ते 
द.१५/१२/२० 

४७१०/- ९,४९,५३६/- 

२ ९११५ द. ३१/०३/२०२१ द.२३/०२/२१ ते 
द.२३/०५/२१ 

४१००/- १४,७६,०००/- 

३ ९८७९ द. 
०७/०७/२०२१ 

द.२४/०५/२१ ते 
द.२०/०९/२०२१ 

४१००/- १९,६८,०००/- 

   एकुण र. . ४३,९३,५३६/- 
            उपरो  माणे द.२०/०९/२०२१ पयत एकुण र. .४३,९३,५३६/- इत या र कमे या 
खचास मा. थायी सिमतीची मा यता घेणेत आलेली आहे. यापैक  माहे जुन २०२१ पयत 
एकुण र. .३३,६१,४०४/- इतका खच झालेला असून र. .१०,३२,१२८/- इतक  र कम िश लक 
आहे. उपरो  त यातील तंभ .४ नूसार फ  ित दन दर गृह त ध न खचास मा यता 
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घेणेत आलेली आहे. सदर खचात अित र  धावेची र कम गृह त धरणेत आलेली नाह . 
सदरचे कामकाज द.०३/०९/२०२१ रोजी संपु ात आलेले आहे. मे.सॅम ए टर ायझेस यांनी 
द.०३/०९/२०२१ पयत वाहनांचा पुरवठा क न र. .१६,१६,९८०/- चे बील या कायालयाकडे 
सादर केलेले आहे. मा. थायी सिमतीची मा यता घेणेत आले या र कमे पैक  
र. .१०,३२,१२८/-िश लक अस याने मे.सॅम ए टर ायझेस यांना बील अदायगीकामी उवर त 
र. .५,८४,८५२/- इत या र कमेस मा. थायी सिमतीची काय र मा यता घेणे आव यक 
आहे. यानुसार पंपर  िचंचवड मनपा ह मधील हॉटे स, मंगल कायालय,ेमंडई तसेच 
शासक य/ खाजगी   व गद या ठकाणी मा क न वापरता संचार करणा या य ंवर रा य 
शासनाने तयार केले या िनयमावलीची अंमलबजावणी होते कंवा नाह  याकर ता 
पंपर   िचंचवड मनपा या तपासणी पथकार ता ०४ इनो हा वाहनांचा करारनामा न करता, 
िन वदा न माग वता, थेट प तीन ेमे.सॅम ए टर ायझेस यांनी पुरवठा केलेला अस यान ेव संबंधीत 

े ीय कायालयाकड ल वाहन वापर करणारे अिधकार  यांनी मा णत क न दलेल ेवाहन वापराचे 

अहवालूनूसार द.०३/०९/२०२१ पयत मे.सॅम ए टर ायझेस यांनी सादर केलेल ेबील र. .१६,१६,९८०/-

  यांना अदा करणेकामी मंजूर झाले या र कमेपे ा जादा झाले या र. .५,८४,८५२/-  चे खचास 

मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक- १०९५८                         वषय मांक- ४२ 

दनांक- २२/१२/२०२१      वभाग- थाप य BRTS 
सुचक- मा.कदम शिशकांत     अनुमोदक- मा.कांबळे अंबरनाथ  

संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/BRTS/७८९/२०२१, द.२१/०९/२०२१. 

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

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36/01/2021-2022 अ वय े पंपर  िचंचवड 

शहरातील पा कग पॉिलसीनुसार थाप य वषयक काम े करण.े पंपर  िचंचवड शहरातील 

र यावर ल अनिधकृत पाक ग केलेली वाहन े (दुचाक , चारचाक  व इतर) टो हंग हॅन या मदतीन े

उचलन.े कामी मे.िनमला अँटो केअर सटर िन.र. .1,11,00,000/- (अ र  र. .एक कोट  अकरा लाख 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,11,00,000/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आल ेआहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,11,00,000/- पे ा 0.00 
अंदाप क य दरान े हणजेच र. .1,11,00,000/- +रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .0/- = एकुण र. .1,11,00,000/- 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 देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------ 
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ठराव मांक- १०९५९                         वषय मांक- ४३ 

दनांक- २२/१२/२०२१      वभाग- उ ान/ वृ संवधन 
सुचक- मा.कदम शिशकांत     अनुमोदक- मा.कांबळे अंबरनाथ  

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/४/का व/६८१/२०२१, द.२२/१२/२०२१. 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

वृ संवधन वभागाचे सन २०२१- २२ चे अथसंक पामधील तरतुद म य े वभागांतगत 

वग करण करणे श य असलेन े यात खालील माण ेवाढ / घट करण ेआव यक आहे.  

अ. 

. 

लेखािशष २०२१-२२ मधील मूळ 

तरतुद 

वाढ घट 

१ अ थायी अ थापना ४,००,०००/- १,२०,००,०००/- िनरंक 

२ वृ गणना ३,००,००,०००/- िनरंक १,२०,००,०००/- 
 एकुण  १,२०,००,०००/- १,२०,००,०००/- 

 सदरचे लेखािशषावर द.०१/१२/२०२१ अखेर वृ गणना या लेखािशषातुन र. .१,२०,००,०००/- 

इतक  र कम अ थायी अ थापना या लेखािशषावर वग करण ेआव यक आहे. यानुसार महारा  

महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०३ अनुसुची ड मधील करण ७ तरतुद २(१) नुसार वर ल 

माण ेतरतुद वग करणेस मा यता देणेत येत आहे.(वाढ/ घट र. .१,२०,००,०००/-)  

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

 
ठराव मांक- १०९६०                         वषय मांक- ४४ 

दनांक- २२/१२/२०२१       

सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.अिभषेक बारण ेव मा.फुग ेिभमाबाई यांचा ताव. 

पंपर -िचंचवड महानगरपािलका अंतगत नागरव ती वकास योजना वभागाम य े आदेश 

.ना वयो/१/का व/८१०/२०२१ द.२८/१०/२०२१  या आदेशा वय ेखालील माण े१५ मानधनावर ल 

समुह संघटकांची तीन म हन े कालावधीसाठ  नेमणूक कर यात आली आहे. तर , पुढ ल येणा-या 
काळात िनवडणुक मुळे आचारसं हता लाग ू शकते, तसेच नागरव ती वकास योजना वभागाचा 
कामाचा याप, योजनेचे लं बत कामकाज वचारात घेता व िनवडणुक पूव  सव योजनांचा लाभ 

लाभा याना दे याकर ता खालील मानधनावर ल समूह संघटकांना दनांक ०१ फे ुवार  २०२२ पासून 

पुढ ल सहा म ह यां या कालावधीक रता  ता परु या व पात मुदतवाढ दे यास मा यता देणेत येत 

आहे. व यांना दरमहा मानधन र. .२०,१६०/- व वाहन भ ा र. .१,३००/- अस ेएकूण र. .२१,४६०/- 

(अ र  र. .एकवीस हजार चारश े साठ फ ) या माण े कामगार क याण वभागाकड ल िन त 

दरान ेमानधन दे यास येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

अ. . समुह संघटकाचे नाव अ. . समुह संघटकाचे नाव 

१ ी कावळे अमोल रामराव ९ ीम ितटकारे वीना भीवा 
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२ ी पोटे जावजी कसन १० ी.जाधव शेखर ीराम 

३ ी मापार  नागेश संजाबराव ११ ी.दुब ेर व मदनदास 

४ ीमती खरात वैशाली र वं  १२ ीम. पाट ल रे मा उमेश 

५ ी. अ हरे लखन रमेशराव १३ ी. मरगडे मनोज रामराव 
६ ी.सोनवण ेअमोल गणेशराव १४ ी.बांदे सागर शरद 
७ ीम. वानखेडे कत  हाद  १५ ीम. म कर शुभांगी 
८ ीम. लगाडे वैशाली अशोक १६ ीम. दप योती काश यादव 

तर  वर ल माणे समुह संघटकां या मानधनावर नेमणुका कर यास मा यता दे यात येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------------ 
 
ठराव मांक- १०९६१                         वषय मांक- ४५ 
दनांक- २२/१२/२०२१       
सुचक- मा.भालेकर वण      अनुमोदक- मा.बनसोडे राजू 
संदभ- मा.भालेकर वण व मा.बनसोडे राजू यांचा ताव. 

पंपर  िचंचवड शहरातील िमळकतधारक, शा तीकर वगळून िनयिमत टँ स भर यास तयार 
आहेत. या माण े िमळकतकर धारकांकडून शा तीकर वगळून िमळकतकर घे यास व या माण े
कायवाह  कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक- १०९६२                         वषय मांक- ४६ 
दनांक- २२/१२/२०२१       
सुचक- मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.संतोष कांबळे व मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 

नागरव ती वभागामाफत पवना थड  ज ा जानेवार या दुस-या आठव यात पी.ड ल.ूड . 
सांगवी, एच.ए.मैदान, गावज ा मैदान भोसर , या पैक  एका ठकाणी आयो जत कर यास व 
या ठकाणी आव यक सोयी-सु वधा पुर व यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक- १०९६३                         वषय मांक- ४७ 
दनांक- २२/१२/२०२१       
सुचक- मा.सुजाता पालांडे      अनुमोदक- मा.कदम शिशकांत 
संदभ- मा.सुजाता पालांडे व मा.कदम शिशकांत यांचा ताव. 

संत तुकाराम येथील सरदार व लभभाई बँडिमटंन हॉल मधील टेिनस कोट, पोट फ डेशन 
पुण ेयांना ११ म हन ेकरारान ेभा यान ेदे यास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------ 
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ठराव मांक- १०९६४                         वषय मांक- ४८ 

दनांक- २२/१२/२०२१       

सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई        अनुमोदक- मा.अिभषेक बारण े

संदभ- मा.फुग ेिभमाबाई व मा.अिभषेक बारण ेयांचा ताव. 

व छ भारत अिभयान अंतगत इंदौर (म य देश) या शहराचा सन २०२१ म य े भारत 

देशाम य ेप हला मांक आला आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ भाग सिमती सद यांचा 
इंदौर येथे अ यास/ पाहणी दौरा आयो जत करणेस फ भाग सिमतीचे माहे नो हबर २०२१ चे 

मािसक बैठक म य ेठराव पार त करणेत आला आहे. तर  फ भाग सिमती सद य व भागतील ३ 

अिधकार / कमचार  यांचे इंदौर (म य देश) येथे होणा-या पाहणी/ अ यास दौ-याचे आयोजन व 
याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक- १०९६५                         वषय मांक- ४९ 

दनांक- २२/१२/२०२१       

सुचक- मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.संतोष कांबळे व मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 

पंजाब मधील जालंधर पट याला, पोट अँथोर ट  आँफ इंड या, ह रयाणा या ठकाणी मा. 
थायी सिमती व मा. डा सिमती सद य व सबंिधंत अिधकार  यांचा डा वषयक जानेवार  २०२२ 

पह या आठव यात अ यास दौरा आयोजीत करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत 

आहे.  

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

 
ठराव मांक- १०९६६                         वषय मांक- ५० 

दनांक- २२/१२/२०२१       

सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई      अनुमोदक- मा.अिभषेक बारण े

संदभ- मा.फुग ेिभमाबाई व मा.अिभषेक बारण ेयांचा ताव. 

भाग .७ मधील सन २०२१-२२ या नवीन कामाला तरतूद  कमी अस याने न वन 
वकास कामांची िन वदा काढणेकामी तरतूद वग करणेची आव यकता आहे. 

अन.ु 
. 

कामाचे नाव  लेखािशष कामाची अंदाज 
प क य र कम 

पान 
. 

अ.
. 

सन २०२१-
२२ ची मुळ 
तरतूद  

वाढ 
करावयाची 
तरतूद  

घट 
करावयाची 
तरतूद  

सन २०२०-२१ 
साठ  एकुण 

सुधार त तरतूद

१ आर ण 
.४३० 

( ाथिमक 
शाळा) 
वकिसत 
करणे 

वशेष 
योजना 

१०००००००० ५१ ६१ २००००००० १००००००० ० ३००००००० 
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२ भाग .३ 
काटेव ती , 
द नगर 
भागातील 
र यांचे 
ख डकरण व 
बीबीएम 
करणे. 

भांडवली - 
अ 

१००००००० १८१ ६ ५०००००० ० ५०००००० ० 

३ भाग .३ 
च-होली 
येथील दैिनक 
नगर, 
खंडोबामाळ व 
इतर 
प रसरातील 
ठक ठकाणी 
र यांचे 
डांबर  करणे. 

भांडवली - 
अ 

१००००००० १८२ १८ ५०००००० ० ५०००००० ० 

  एकुण          ३००००००० १००००००० १००००००० ३००००००० 

(वाढ/ घट र. .१,००,००,०००/-)  

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

 
ठराव मांक- १०९६७                         वषय मांक- ५१ 

दनांक- २२/१२/२०२१       

सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई       अनुमोदक- मा.अिभषेक बारण े

संदभ- मा.फुग ेिभमाबाई व मा.अिभषेक बारण ेयांचा ताव. 

पंपर  िचंचवड शहराचा पाणीपुरवठा सुरळ त कर यासाठ  व शहराची वाढ व पा याची मागणी 
पुण कर याकर ता  खालील त यात नमुद केल े माण ेअंदाजप क य तरतुद म य ेवाढ/घट करणसे 
मा यता देणेत येत आहे. 
अ.

. 

कामाचे नाव पा
नां
क 

अ.

. 

अंदाजप क य 

र कम 

सन २०२१-२२ ची 
उपल ध तरतूद 

र.  

वाढ घट एकूण सुधा रत 

तरतूद र. . 

१ लेखािशष- पाणीपुरवठा वशेष 

योजना िनधी पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलकेसाठ  

पा याचा अितर  ोत 

(Source) िन त करणे, 

यातील पाणीसाठा आर त 

करणे व त अनुषंिगक कामे 
करणे. 

२०८ १ ३००,००,००,००० ५५,००,००,००० ०  ७,००,००,००० ४८,००,००,००० 
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२ ४ इ १) आं ा व भामा आसखेड 

क पांतगत िचखली येथ े

उभाराय या जलशु करण 

क ासाठ  देहू येथून नद तून 

जल उपसा क न पाईप लाईन 

ारे पाणी आणणे व इतर 

त अनुषंिगक काम ेकरणे 

       

3 १) या कामाअंतगत देहू/ 
तळवडे/ िनघोजे येथून 

जलशु द करण क  िचखली 
पयत मु य जलवा हनी 
टाकणे. (आं ा व भामा 
आसखेड क पांतगत 

िचखली येथ ेउभाराय या  
जलशु करण क ासाठ  देहू 

येथील नद तून जलउपसा 
क न पाईप लाईन ारे पाणी 
आणणे व इतर अनुषंिगक 

कामे करणे. या कामांतगत देह 

येथील बोडकेवाड  

बंधा याजवळ अशु  

जलउपसा क  ते िचखली 
येथील जलशु करण 

क ापयत राय झंग मेन 

टाकणे.) 

२०९ (१) ५०,००,००,००० १८,३९,००,००० ७,००,००,००० 
 

० 
 

२५,३९,००,००० 

 एकूण   ३५०,००,००,००० ७३,३९,००,००० ७,००,००,००० ७,००,००,००० ७३,३९,००,००० 

(वाढ/ घट र. .७,००,००,०००/-) 

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

 
ठराव मांक- १०९६८                         वषय मांक- ५२ 

दनांक- २२/१२/२०२१       

सुचक- मा.अिभषेक बारण े     अनुमोदक- मा.फुग ेिभमाबाई 

संदभ- मा.अिभषेक बारण ेव मा.फुग ेिभमाबाई यांचा ताव. 

पंपर गाव येथील भैरवनाथ मंद र इमारतीचे नुतनीकरणाचे काम थाप य वभागामाफत 

सु  असून व ुत वषयक कामासाठ  िन.नो. .39/18-2020-21, िन वदा र. .50,44,361/- आ ण 

कामाचे आदेश . वमुका/04/का व/724/2021, द.08/06/2021 अ वेय मे.अबान इले क व स 

यांना देणेत आलेल ेआहेत. पंपर  गावठाणातील मं दर अस यान ेसुशोिभकरणांतगत रंगीत द यांचा 
समावेश वदयुत वषयक कामात केलेला आहे. मं दराचे बांधकामासोबतच व ुत वषयक काम 

करणेदेखील अ याव यक आहे, यािशवाय मं दराचे काम पूण होणार नाह . यामुळे व ुत वषयक 

काम पूण होणेसाठ  मूळ िन वदा र कमेम य े र. .28,12,256/- वाढ करण े आव यक आहे. सदर 

वाढ व र कम िन वदा नो. .39/18-2020-21 या मंजूर दरानेच मे.अबान ईले क व स यांना अदा 
करावी. वाढ व र कमेसह एकूण िन वदा र. .78,56,617/- एवढ  असणार आहे. िन वदा मंजूर दर 
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17.75% कमी आ ण 12% GST सह एकूण र. .72,37,516/- एवढा खच होणार आहे. सदर कामास 

मा.महापािलका सभा ठराव .553 द.04/06/2020 नुसार र. .1,00,00,000/- यास शासक य 

मंजूर  देणेत आली आहे. वाढ व र कमेचा र तसर करारनामा क न पुढ ल कायवाह  कर यास व 

पंपर गाव येथील भैरवनाथ मंद र इमारतीचे नुतनीकरणांतगत व ुत वषयक काम े करणे,  
िन.नो. .39/18-2020-21 चे कामातील मूळ िन वदा र कमेत र. .28,12,256/- वाढ व खचास 

मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक- १०९६९                         वषय मांक- ५३ 

दनांक- २२/१२/२०२१       

सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई       अनुमोदक- मा.अिभषेक बारण े

संदभ- मा.फुग ेिभमाबाई व मा.अिभषेक बारण ेयांचा ताव. 

महारा  गुंठेवार  वकास अिधिनयम २००१ शासन िनणय ं .गुंठेवा-१०२१/ 
. .४५/२०८१/न व-३० द.१८/१०/२०२१ पा रत केलेला आहे. यानुसार द.१६/१२/२०२१ रोजी 
िस द करणेत आले या जाह र कटना मिधल बांधकाम ेिनयिमत करणेसाठ  आव यक असले या 

कागदप ातील अ. .३ बांधकाम द.३१/१२/२०२० पुव  बांधुन बांधकाम पुण झालेबाबत करसंकलन 

वभागाचा दाखला व अ. .६ जलिनःसारण वभागाचा ेनेज कने शन दाखला घेणेत येऊ नये या 
ऐवजी मालक यांचे ित ाप  घेणेत याव ेव आ कटे ट यांचा दाखला अ. .३ व ६ करणी दाखला 
घेणेत यावा. सदर बांधकामाची सन २०१९-२० व चाल ुवषाची िमळकत कर भरलेची पावती घेणेत 

यावी. िमळकत कराची न दणी झाली नस यास िमळकतकराची आकारणी करणेकामी करण 

करसंकलन वभागीय कायालयाकडे सादर केलेची पावती अजासोबत घेणेस व या अनुषंगाने 
आव यक ते पर प क वभागान ेिनगत कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक- १०९७०                         वषय मांक- ५४ 

दनांक- २२/१२/२०२१       

सुचक- मा.फुग ेिभमाबाई       अनुमोदक- मा.अिभषेक बारण े

संदभ- मा.फुग ेिभमाबाई व मा.अिभषेक बारण ेयांचा ताव. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका माफत शहराचा वकास व नागर कां या सु वधा क रता 
सद य व अिधका-यांचा अ यास दौ-यांचे आयोजन केले जाते. इंदौर या वकासनशील शहराची पाहणी 
क रता मा.शहर सुधारणा सिमती सद यांचा तसेच अ य इ छुक स मा. सद यांचा व सबंिधंत 

अिधकार  यांचा इंदौर शहराचा अ यास दौरा आयोजीत करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता 
देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------ 
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ठराव मांक- १०९७१                         वषय मांक- ५५ 

दनांक- २२/१२/२०२१       

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

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

भाग .२० मधील तावात नमूद कामा या तरतूद म य ेवाढ/ घट करणसे मा यता देणेत 

येत आहे. (वाढ/ घट र. .३,००,००,०००/-) 

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/२०३१/२०२१ 
दनांक- २२/१२/२०२१ 

 
त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह तव. 
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( . था/िन/ड–मु य/कावी/६८५/२०२१ द.१६/१२/२०२१ वषय .३३ चे लगत) 
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( . था/िन/ड–मु य/कावी/६८५/२०२१ द.१६/१२/२०२१ वषय .३३ चे लगत) 
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( . था/िन/ड–मु य/कावी/६८५/२०२१ द.१६/१२/२०२१ वषय .३३ चे लगत) 
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( . था/िन/ड–मु य/कावी/६८५/२०२१ द.१६/१२/२०२१ वषय .३३ चे लगत) 
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( .ब े/लेखा/५/का व /४१७/२०२१ द.१६/१२/२०२१ वषय .३९ चे लगत) 
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( .ब े/लेखा/५/का व /४१७/२०२१ द.१६/१२/२०२१ वषय .३९ चे लगत) 
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( .ब े/लेखा/५/का व /४१७/२०२१ द.१६/१२/२०२१ वषय .३९ चे लगत) 


