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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक- २४४ 

(सभावृ ांत) 
 

दनांक- १३/१०/२०२१                                       वेळ – द.ु२.३० वा. 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 

१३/१०/२०२१ रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 

मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात मा.उपसिचव महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल 

प  .कोरोना-२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुल ै २०२०व दनांक २८ जून २०२१ अ वये 
ऑनलाईन प दतीने ( हड ओ कॉ फर संग ारे) तसेच मा. क  अिधकार , आप ी 
यव थापन भाग, मदत व पुनवसन, महसूल व वन वभाग यांचेकड ल प  मांक-आ य -

२०२०/ . .२२५/आ य -१ दनांक १७/९/२०२१ अ वये सभागृहातील आसन मते या ५०% 

माणे सद यांच ेउप थतीत आयो जत करणेत आलेली आली होती. सदर सभेत खालील माणे 

स मा.सद य उप थत होते. 
१. मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडगे - सभापती 
२. मा.कदम शिशकांत गणपत 

३. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

४. मा.संतोष बबन कांबळे 

५. मा.अिभषेक गो वंद बारणे 
६. मा.बुड सुवणा वकास 

७. मा.फुगे िभमाबाई पोपट 

८. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

९. मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

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

१२. मा.यादव मीनल वशाल 

१३. मा.भालेकर वण महादेव 

१४. मा.बनसोडे राजू व नाथ 
 यािशवाय मा.राजेश पाट ल- आयु , मा.ढाकणे- अित.आयु , मा.उ हास जगताप- 

नगरसिचव तथा अित र  आयु (३), मा.भोसले मु यलेखा प र क, मा.राजन पा टल- शहर 

अिभयंता, मा.कोळंबे- मु य लेखा व व  अिधकार , मा.डॉ.रॉय- आरो य वै क य अिधकार , 

मा.नाळे- उपसंचालक नगररचना, मा.इंगळे, मा.झगडे, मा.दुरगुडे, मा.लोणकर, मा.खोत, 

मा.इंदलकर- उप आयु , मा.पोमण- मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.िनकम, मा.सवणे, 
मा.भालकर, मा.इंगळे, मा.तांबे, मा.कुलकण - सह शहर अिभयंता, मा.बहुरे, मा.जोशी, मा.देशमुख, 
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मा.दांगट, मा.खांडेकर, मा.थोरात, मा.िशंदे, मा.गायकवाड- सहा यक आयु , मा.डॉ.वाबळे- 

अिध ता वाय.सी.एम.एच., मा.देसले, मा.काळे, मा.वाघंुडे, मा.टकले, मा.महाजन, मा.देशमुख, 

मा.धुमाळ, मा.खबाडे, मा.मोरे, मा.नरो हा- कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.साळव-े अित.आरो य 

वै क य अिधकार , मा.पानसरे- डा अिधकार , मा.गोफणे- सहा यक आरो य वै क य 

अिधकार , मा.पानसरे- भाग अिधकार , मा.जरांडे- सुर ा अिधकार , मा.पाट ल- ाचाय 
(आय.ट .आय.मोरवाड ) हे अिधकार  उप थत होते. 
 
उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 

घेणेत आलेल े वषय घेणेत आले. 
 
वषय .३१) तरतुद वग करणेबाबत.- मा.पौ णमा सोनवणे व मा.अिभषेक बारणे यांचा ताव. 

 
वषय .३२) आरो य मु य कायालयामाफत पंपर  िचंचवड मनपा काय े ातील े य 

कायालय िनहाय कचरा संकलन अलगीकरण करणेबाबत. 
 
वषय .३३) सन २०२०-२१ या वषातील संचलन तूट र कम अि म अदा करणेबाबत. 

 
वषय .३४) कामगार क याण वभागाकड ल “ थायी आ थापना” व “बोनस तथा 

सानु ह अनुदान” या लेखािशषावर तरतूद वग करणेबाबत. 
 
वषय .३५) ठराव .१०४२८ दनांक ०६/१०/२०२१ चे दु ती करणेबाबत.- मा.फुगे 

िभमाबाई व मा.यादव मीनल यांचा ताव. 
 
वषय .३६) कोरोना वषयक जागतृीपर ले स टड  तयार करणेकामी झाले या 

र. .२,९८,३०४/- या खचास काय र मा यता घेणबेाबत.- मा.फुगे िभमाबाई व 

मा.अिभषेक बारणे यांचा ताव.  
 
वषय .३७) इं दरा गांधी उ डाण पुलाखाली गाळे भाडेत वावर देणेबाबत.- मा.फुगे िभमाबाई 

व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव.  
 
वषय .३८) मनपा वधापन दनािनिम  आयो जत काय माचे खचास काय र मा यता 

घेणेबाबत.- मा.फुगे िभमाबाई व मा.अिभषेक बारणे यांचा ताव. 
 
वषय .३९) पुणे महानगर प रवहन महामंडळातील अिधकार / कमचार  यांना बोनस व 

सानु ह अनुदान देणेबाबत.- मा.कदम शिशकांत व मा.कांबळे अंबरनाथ यांचा 
ताव. 

 
वषय .४०) अंदाजप क य तरतुद त वग करण करणेबाबत.- मा.भोईर सुरेश व मा.अिभषेक 

बारणे यांचा ताव. 
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वषय .४१) क े य कायालयाकड ल वकास कामांसाठ  वाढ/ घट करणेबाबत.- मा.भोईर 

सुरेश व मा.अिभषेक बारणे यांचा ताव. 
 
वषय .४२) भाववाढ फरक बले अदा करणेस मा यता िमळणेबाबत.- मा.कदम शिशकांत व 

मा.कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव. 
 
वषय .४३) पंपर  िचंचवड महानगर पािलके या सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील फ े य 

कायालय थाप य वभागा या कामां या तरतुद ंम ये अंतगत वग करण क न वाढ 

करणेबाबत.- मा.भालेकर वण व मा.फुगे िभमाबाई यांचा ताव. 
 
वषय .४४) पंपर  िचंचवड महानगर पािलके या सन २०२१-२२ या फ े य कायालय 

थाप य वभागा या अंदाजप कातील कामां या तरतुद ंम ये वाढ/ घट वग करण 

करणेबाबत.- मा.भालेकर वण व मा.फुगे िभमाबाई यांचा ताव. 
 
वषय .४५) पंपर  िचंचवड महानगर पािलके या सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील फ े य 

कायालय थाप य वभागा या वकास कामां या तरतुद ंम ये अंतगत वग करण 

क न वाढ करणेबाबत.- मा.भोईर सुरेश व मा.फुगे िभमाबाई यांचा ताव. 
 
वषय .४६) पंपर  िचंचवड महानगर पािलके या सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील फ े य 

कायालय थाप य वभागा या वकास कामां या तरतुद ंम ये अंतगत वग करण 

क न वाढ करणेबाबत.- मा.भोईर सुरेश व मा.फुगे िभमाबाई यांचा ताव. 
------------- 

 
ठराव मांक- १०४३७                         वषय मांक- ०१ 
दनांक- १३/१०/२०२१      वभाग- जलिन:सारण 

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

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांच ेप  .जिन/२/का व/८४२/२०२१, द.२०/०९/२०२१. 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे. 

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/99/2020-21 अ वये िचंचवड 

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .१५ मधील से. .२५ ते २६ व इतर प रसरात जलिन:सारण 

वषयक सुधारणा कामे करणे व उव रत ठकाणी  जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे. वराज 

वण नाणेकर िन.र. .44,98,157/- (अ र  र. .चौवेचाळ स लाख अ या नव हजार एकशे 

स ाव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,98,157/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,98,157/- पे ा 
12.99% कमी हणजेच र. .39,13,846/- + रॉय ट  चाजस र. .10,845/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .0/- = एकुण र. .39,24,691/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
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ि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 देणेत 

येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०४३८                         वषय मांक- ०२ 

दनांक- १३/१०/२०२१      वभाग- व ुत 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांच ेप  . वमुका/०४/का व/९४३/२०२१, द.२७/०९/२०२१. 
वषय- अ े य कायालय अंतगत भाग .१५ मधील ना यगृह म ये साऊंड िस ट म तसेच 

टेजवर ल लाईट व अनुषंिगक कामे करणे. 
वषय .०२ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  कर यात यावा. 

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

 
 
ठराव मांक- १०४३९                         वषय मांक- ०३ 

दनांक- १३/१०/२०२१      वभाग- थाप य ह 

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

संदभ- मा.अित. आयु (१) यांच ेप  . था/िन/ह-मु य/९७५/२०२१, द.३०/०९/२०२१. 
वषय- भाग .०८ येथील MIDC पोिलस टेशन इमारतीच े व तार करण करणे. 

वषय .०३ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक- १०४४०                         वषय मांक- ०४ 

दनांक- १३/१०/२०२१      वभाग- व ुत 

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

संदभ- मा.अित. आयु (१) यांच ेप  . वमुका/०५/का व/६७३/२०२१, द.२८/०९/२०२१. 
वषय- .३ च-होली येथील आर ण .२/८१ खेळाच े मैदान वकसीत करणे व व ुत वषयक 

कामे करणे. (ट पा २) 
वषय .०४ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  कर यात यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०४४१                         वषय मांक- ०५ 

दनांक- १३/१०/२०२१      वभाग- जलिन:सारण फ े य 

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

संदभ- मा.अित. आयु (१) यांच ेप  .फ ेका/जिन/का व/८५४/२०२१, द.३०/०९/२०२१. 
वषय- पंपर  िचंचवड महागरपािलका फ े य कायालय ह तील मलिन:सारण निलका मॅनहोल 

चबसची साफसफाई आधुिनक यां क  प तीने करणे (स शन, जेट ंग सह रसायकिलंग 

मिशन या सहा याने) या कामास मुदतवाढ (तृतीय वष सन २०२१-२२ पयत) िमळणेबाबत. 

वषय .०५ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक- १०४४२                         वषय मांक- ०६ 

दनांक- १३/१०/२०२१      वभाग- थाप य 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांच ेप  . था/१/का व/४९५/२०२१, द.०२/१०/२०२१. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माणे 

शहराम ये उ ान यव थापन व र यांच े वकास करणेसाठ  कर यात येत असले या 
उपाययोजनांची मा हती घेणेकामी दनांक-२८/०७/२०२१ व ३०/०७/२०२१ या कालावधीम ये 

खालील अिधकार  उप थत राहणेकामी मा यता दलेली आहे. तसेच इंदौर येथील वा त य 

वमान वास खचाला मा यता दलेली आहे.  

1. ी. ीकांत सवणे, सह शहर अिभयंता (BRTS), 

2. ी.सुभाष इंगळे, उप आयु  (उ ान) 

3. ी. मोद ओंभासे, कायकार  अिभयंता (BRTS), 

4. ी. वलास देसले, कायकार  अिभयंता ( थाप य) 

5. ी. देव णा ग टुवार, कायकार  अिभयंता( थाप य) 

6. ी. गोरख गोसावी, सहा उ ान अिध क 

7. ी.अनुप फणसे, CTO ितिनधी 
मा. आयु  सो. यांच ेत ड  सुचनेनुसार ी.सतीश इंगळे सह शहर अिभयंता यांना सदरचे दौ-यास 

परवानगी दे यात आली अस.े सदर दौ-याकामी एकूण ८ अिधकार  उप थत होते. इंदौर येथ ेवर ल 

८ अिधकार   उप थत रा हले आहेत. वर ल नमुद अिधका-यांना इंदौर दौ-यासाठ  आलेला खच 

र. .१,८७,५७७/- (अ र  र. .एक लाख स याऐंशी हजार पाचशे स याह र फ ) या र कमेला 
काय र मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०४४३                         वषय मांक- ०७ 

दनांक- १३/१०/२०२१      वभाग- आरो य 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .आमुका/३/का व/१६९/२०२१, द.०४/१०/२०२१. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माणे. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िश ण वभागा या १०५ ाथिमक शाळा, मा यिमक 

वभागाच े १८ मा यिमक व ालय व मनपाच े २ औ ोिगक िश ण क  (आयट आय) येथ े

मनु यबळा ारे वग खो या साफसफाई करणेकामी १८६ कामगार, यांिञक  प दतीने शौचालय व 

मुता-या साफसफाई करणे कामासाठ  ४६ कामगार व ेञीय कायालयानुसार 9 सुपरवायजर 

पुर वणे या कामासाठ  २ वष कालावधीक रता आरो य मु य कायालयामाफत िन वदा नोट स 

.०८/२०१८-१९ िस द क न मे. क इं डया ा.िल. यांच े लघु म दर   (L-1) सादर केलेला 
िन वदा अंदाजपञक य रकमेपे ा ०.०८% ने जा त दर वीकृत क न कामकाज आदेश देणेत 

आलेला आहे.  सदर िन वदेची मुदत द.15/०9/२०२१ रोजी संपु ात आलेली असुन, न वन 

िन वदेची कायवाह  सु  आहे. या कामकाजाकर ता अंदाजे 2म हने कालावधी लागणार असलेने, 

तोपयत मुदतवाढ देवून याकामी येणा-या र. .1,43,20,995/-(अ र  र. .एक कोट  ेचाळ स लाख 

वीस हजार नउशे पं या नव फ ) इतके अथवा य  होणा-या खचास 2 म हने कालावधीकर ता 
तथा िन वदा या पुण होवून य  कामकाज सु  होईल यापैक  जे थम होईल तसेच महारा  

शासनामाफत कमान वेतन काय ानुसार वेळोवेळ  होणा-या वेतनातील बदलानुसार वेतन अदा 
करणेस व य  येणा-या खचास महारा  महापािलका अिधिनयम ७३ (क) नुसार मा यता 
देणेबाबत मा.आयु  यांची मागणी असली तर  तुत वषयातील मे. स इं डया ा.िल. 

यांच े सदर कामाकर ता दोन म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ व र. .१,४३,२०,९९५/- (अ र  
र. .एक कोट  ेचाळ स लाख वीस हजार नऊशे पं या णव फ ) इत या खचास मा यता 
दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०४४४                         वषय मांक- ०८ 

दनांक- १३/१०/२०२१      वभाग- म यवत  भांडार 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .मभा/ं१५/का व/३१४/२०२१, द.०४/१०/२०२१. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माणे 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या औ. . के  मोरवाड  यांच े साठ  आव यक टु स, 

इ वपमट व मिशनर   सा ह य पुरवठा क न टन क  ोजे ट काया वीत क न देणेकामी 
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ईिन वदा सुचना .४६/२०२०-२१ नुसार मे.इं िनल टे नॉलॉजी, पुणे २७ यांच े ा  दर 

र. .५,५२,००,०००/- (अ र  र. .पाच कोट  बाव न लाख फ ) हे अंदाजप कय िन वदा दर 

र. .६,४२,७७,२७२/- पे ा १४.१२% कमी व लघु म ा  झालेल ेअसुन सदरच ेदर वकृत करणेत 

आलेले आहेत. यानुसार मे.इं िनल टे नॉलॉ जज, नवी सांगवी, पुणे २७ यांच ेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस व सदर खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०४४५                         वषय मांक- ०९ 

दनांक- १३/१०/२०२१      वभाग- थाप य ब े य 

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

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .ब /े था/५का व/१४१/२०२१, द.०४/१०/२०२१. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माणे 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या मुळ अंदाजप काम ये भाग 

.१७ मधील महसुली मु यालय/ भाग  या लेखािशषाखालील चालू 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 ये नमुद 

कामा या तरतुद  म ये वाढ/घट क न िमळणे आव यक आहे. 

अन.ु

. 

कामाचे नाव लेखाशीष पा. 
. 

अन.ु 

. 

अंदाजप
क य 

र कम 

सन २०२०-

२१ ची 
तरतूद 

वाढ घट एकूण 

आव यक 

तरतूद 

१ सन २०२०-२१ क रता भाग 

.१७ म य ेिचंचवडेनगर 

भागातील डांबर  र याची 
दु ती हॉटिम स प तीने 

करणे. 

महसुली 
मु यालय - 

डांबर  र ते 

दु ती 

५७९ १६ ३५००००० ० १८५०००० ० १८५०००० 

२ सन २०२० -२१ क रता भाग 

.१७ म ये वा हेकरवाड  

भागातील पावसाळ  गटस, 

नाला व फुटपाथ यांची 
थाप य वषयक दु ती 

करणे. 

महसुली 
मु यालय - 

करकोळ 

देखभाल 

दु ती 

५८३ ४४ ३०००००० ८००००० १०००००० ० १८००००० 

३ सन २०२० -२१ क रता भाग 

.१७ मधील वा हेकरवाड  

भागातील पाथवेची दु ती 
करणे. 

महसुली भाग 

- करकोळ 

देखभाल 

दु ती 

५८९ ६६ १०००००० १००००० ४७५००० ० ५७५००० 

४ सन २०२० -२१ क रता भाग 

.१७ मधील वा हेकरवाड  

भागातील थाप य वषयक 

दु तीची कामे करणे. 

महसुली भाग 

- करकोळ 

देखभाल 

दु ती 

५८९ ६८ १०००००० १००००० ४७५००० ० ५७५००० 
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५ सन २०२० -२१ क रता भाग 

.१७ मधील बजलीनगर व 

िशवनगर  भागातील पाथवेची 
दु ती करणे. 

महसुली भाग 

- करकोळ 

देखभाल 

दु ती 

५८९ ६९ १०००००० १००००० ४७५००० ० ५७५००० 

६ सन २०२० -२१ क रता भाग 

.१७ मधील िचंचवडेनगर 

भागातील पाथवेची दु ती 
करणे. 

महसुली भाग 

- करकोळ 

देखभाल 

दु ती 

५८९ ७४ १०००००० १४००० ५६१००० ० ५७५००० 

७ सन २०२० -२१ क रता भाग 

.१७ मधील मंडप यव थेची 
काम ेकरणे. 

महसुली भाग 

- करकोळ 

देखभाल 

दु ती 

५८९ ७७ १०००००० ० ६५५००० ० ६५५००० 

८ सन २०२० -२१ क रता भाग 

.१७ म ये ेमलोक पाक व 

दळवीनगर व इतर 

प रसरातील र यांची दु ती 
एमपीएम प तीने करणे. 

महसुली भाग 

- करकोळ 

देखभाल 

दु ती 

५८२ १३ १०००००० ५५०००० १६०००० ० ७१०००० 

९ सन २०२० -२१ क रता भाग 

.१७ म य े बजलीनगर व 

िशवनगर  प रसरातील 

र यांची दु ती एमपीएम 

प तीन ेकरणे. 

महसुली भाग 

- करकोळ 

देखभाल 

दु ती 

५८२ १२ १०००००० ५५०००० १६०००० ० ७१०००० 

१० सन २०२० -२१ क रता भाग 

.१७ मधील ेमलोक पाक व 

दळवीनगर भागातील 

थाप य वषयक दु तीची 
काम ेकरणे. 

महसुली भाग 

- करकोळ 

देखभाल 

दु ती 

५८९ ७३ १०००००० ५५०००० ७५००० ० ६२५००० 

११ सन २०२०-२१ क रता भाग 

.१७ मधील मनपा 
इमारतींची देखभाल दु ती 

काम ेकरणे. 

महसुली भाग 

- करकोळ 

देखभाल 

दु ती 

५८३ ४७ २५००००० ३००००० ६३५००० ० ९३५००० 

११ सन २०२० -२१ क रता भाग 

.१७ म य े बजलीनगर व 

िशवनगर  भागातील डांबर  

र याची दु ती हॉटिम स 

प तीन ेकरणे. 

महसुली 
मु यालय - 

करकोळ 

देखभाल 

दु ती 

५७९ १५ ३५००००० ५००००० ५००००० ० १०००००० 

१२ सन २०२० -२१ क रता भाग 

.१७ म ये वा हेकरवाड  

भागातील डांबर  र याची 
दु ती हॉटिम स प तीने 

करणे. 

महसुली 
मु यालय - 

करकोळ 

देखभाल 

दु ती 

५७९ १४ ३५००००० ३५०००० १५००००० ० १८५०००० 

१३ सन २०२० -२१ क रता भाग 

.१७ म ये ेमलोक पाक व 

दळवीनगर भागातील डांबर  

र याची दु ती हॉटिम स 

प तीन ेकरणे. 

महसुली 
मु यालय - 

करकोळ 

देखभाल 

दु ती 

५७९ १७ ३५००००० ० १२००००० ० १२००००० 
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उपरो  कामे करणेची मा.स मा.नगरसद य यांची मागणी ल ात घेता मनपाच ेसन २०२१-२२ 

या मुळ अंजप कामधील तरतुद  म ये वर ल माणे वाढ/घट करणे तावास मा यता देणेत 

येत आहे. (वाढ/घट र. .९७,२१,०००/-) 

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

 
ठराव मांक- १०४४६                         वषय मांक- १० 

दनांक- १३/१०/२०२१      वभाग- झोिनपु थाप य 

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

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांच ेप  .झोिनप/ु था/१०/१३२/२०२१, द.३०/०९/२०२१. 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे. 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/65/2021-22 अ वये भाग .२६ मधील 

आ णाभाऊ साठेनगर झोपडप याम ये थाप य वषयक कामे करणे व देखभाल दु तीची कामे 

करणे. (सन २०२१-२२) कामी मे.केसीआर क शन िन.र. .25,49,950/- (अ र  र. .पंचवीस 

लाख एकोणपं नास हजार नऊशे पं नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .24,88,400/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .24,88,400/- पे ा 31.99% कमी हणजेच र. .16,92,361/- +रॉय ट  चाजस 

र. .34,650/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .61,550/- = एकुण र. .17,88,561/- 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 देणेत येत आहे. 

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

 

१४ (सन २०२१-२२ साठ ) 

वा हेकरवाड  व िचंचवडेनगर 

भागात आव यकत ेनुसार 

पावसाळ  पा या या वा ह या 
टाकणे. 

महसुली 
मु यालय - 

करकोळ 

देखभाल 

दु ती 

५८५ ८० ७०००००० ५०००००० ० ३७२१००० १२७९००० 

१५ (सन २०२१-२२ साठ ) ेमलोक 

पाक िशवनगर  व दळवीनगर  

भागात आव यकत ेनुसार 

पावसाळ  पा या या वा ह या 
टाकणे. 

महसुली 
मु यालय - 

करकोळ 

देखभाल 

दु ती 

५८५ ८१ ८०००००० ६०००००० ० ६०००००० ० 

एकूण    ४२५००००
० 

१४९१४००० ९७२१००० ९७२१००० १४९१४००० 
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ठराव मांक- १०४४७                         वषय मांक- ११ 

दनांक- १३/१०/२०२१      वभाग- झोिनपु थाप य 

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

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांच ेप  .झोिनप/ु था/१०/१३३/२०२१, द.३०/०९/२०२१. 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे. 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/71/2021-22 अ वये ब','ड' व 'ग' भाग 

झोपडप यामधील सावजिनक शौचालयांना व छ भारत अिभयानांअतंगत रंगरंगोट  व थाप य 

वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.केसीआर क शन िन.र. .25,49,419/- 

(अ र  र. .पंचवीस लाख एकोणपं नास हजार चारशे एकोणवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .24,87,869/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 

काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .24,87,869/- पे ा 32.05% कमी हणजेच र. .16,90,507/- 

+रॉय ट  चाजस र. .34,279/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .61,550/- = एकुण र. .17,86,336/- 

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 देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०४४८                         वषय मांक- १२ 

दनांक- १३/१०/२०२१      वभाग- क े य 

सुचक- मा.बारणे अिभषेक     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .क ेका/आ१५/का व/५२१/२०२१, द.०४/१०/२०२१. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माणे. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क ेिञय कायालय आरो य वभागा या सन 2021-22 

च ेमुळ अंदाजपञकाम ये वाहन इंधन या लेखािशषकाम ये र. .8,80,000/- इतक  तरतुद करणेत 

आलेली आहे. सदर या तरतुद  मधुन कचरा वाहतुक व कटकनाशक वभागातील डझेल  बले 

माहे एकुण र. .1,60,000/- इतका खच येत आहे. दनांक 15/06/2021 अखेर एकुण 

र. .७,०५,२४८/- खच झालेला आहे व र. .1,74,752/- इतक  तरतूद िश लक आहे. 

द.16/06/2021 पासून मे ऍफे सो पे ोल पंप ा. िल. यांना बले अदा करणे आव यक आहे. 

यामुळे सदर लेखािशषावर तरतुद कमी पडणार आहे. सन 2021-22 च ेअदांजपञकाम ये मनपा 
इमारतीमधील पा या या टा या साफसफाई करणे या लेखािशषावर र. .11,00,000/- इतक  

तरतुद असुन यामधुन आजअखेर र. .0/- इतक  र कम खच  टाकणेत आलेली आहे. व 
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र. .11,00,000/- इतक  र म िश क आहे. सदर मनपा इमारतीमधील पा या या टा या 
साफसफाई करणे या लेखािशषाकावर ल र कमेतुन र. .5,00,000/- (अ र  र. .पाच लाख फ ) 

इतक  र म वाहन इंधनया लेखािशषावर वग करणेस खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०४४९                         वषय मांक- १३ 

दनांक- १३/१०/२०२१      वभाग- क े य 

सुचक- मा.बारणे अिभषेक     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .क ेका/आ१५/का व/५२२/२०२१, द.०४/१०/२०२१. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माणे. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क ेिञय कायालय आरो य वभागा या सन 2021-22 

च े मुळ अंदाजपञकाम ये ‘धुर करण इंधन खच’ या लेखािशषकाम ये र. .१,९८,०००/- इतक  

तरतुद करणेत आलेली आहे. सदर या तरतुद  मधुन कटकनाशक वभागातील धुर करण इंधन 

खच या लेखािशषमधून आजपयत र. .१,९७,९९७/- इतका खच झालेला असून र. .४३/- इतक  

तरतूद िश लक आहे. दनांक १६/०९/२०२१ पासून धुर करण इंधन खचाची ा  होणार  बले 

मे.ऍफे सो पे ोल पंप ा. िल. यांना अदा करणेसाठ  सदरची र कम पुरेशी नस यामुळे सदरचे 
लेखािशषावर तरतुद कमी पडणार आहे. सन २०२१-२०२२ च े अंदाजप काम ये मनपा 
इमारतीमधील पा या या टा या साफसफाई करणे या लेखािशषावर र. .११,००,०००/- इतक  

तरतुद असून  यामधुन आजअखेर र. .0/- इतक  तरतुद खच  टाकणेत आलेली असून 

र. .११,००,०००/- इतक  तरतुद िश लक आहे. सदर मनपा इमारतीमधील पा या या टा या 
साफसफाई करणे या लेखािशषकावर ल र कमेतुन र. .४,००,०००/- इतक  र कम ‘धुर करण 

इंधन खच’ या लेखािशषाकवर वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०४५०                         वषय मांक- १४ 

दनांक- १३/१०/२०२१      वभाग- व ुत 

सुचक- मा.बारणे अिभषेक     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.सह शहर अिभयंता( व) यांच ेप  . वमुका/०४/का व/९५८/२०२१, द.०५/१०/२०२१. 
 मा.सह शहर अिभयंता( व) यांनी िशफारस केले माणे. 

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .14-02/2021-2022 अ वये पंपर  

भाग .21 मधील आर ण .162 येथ ेखेळाच ेमैदानाकर ता व ुत वषयक कामे करणे, िन वदा 
र. .45,65,924/- + GST (अ र  र कम पये पंचेचाळ स लाख  पास  हजार नऊशे चोवीस  फ + 

GST) पे ा - 24.00% कमी या िन वदा मंजूर दराने लघु म दराच ेठेकेदार मे.राजसन इले ॉ स 
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यांचेकडून काम क न घेणेस िन वदा अट नुसार भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 

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

अदा/वसुल करणे या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेत येत 

आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०४५१                         वषय मांक- १५ 

दनांक- १३/१०/२०२१      वभाग- बी.आर.ट .एस. थाप य 

सुचक- मा.बारणे अिभषेक     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांच ेप  . था/बी.आर.ट .एस./१२५४/२०२१, द.०५/१०/२०२१. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माणे. 

रावेत स.नं.१५१ इ कॉन मंद र ते भ डवे कॉनर पयतचा ३४.५० मी. ं द  सेवा र ता 
वकिसत करणेच े िनयोजन आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ च े

अंदाजप कात वशेष योजना या लेखा िशषाअंतगत सदर कामाचा  समावेश असुन  शासक य 

मा यता व तरतुद करणेत आलेली आहे. सदर ठकाणी रावेत स.नं.१५१ इ कॉन मंद र ते भ डवे 

कॉनर पयतचा ३४.५० मी. ं द   सेवा र ता वकिसत करणेकामी क प यव थापन स लागार 

हणुन नेमणुक करणेसाठ  मनपा वेबसाईटवर कोटेशन नोट स िस द क न दर माग वणेत आले 

होते. यानुसार ा  कोटेशनचा  तुलना मक त ा खालील माणे आहे. 

तुलना मक दर प क (Compretive Stetamant) 

अ. . क प यव थापन स लागाराचे नाव ा  दर शेरा 
१ मे.पे हटेक क सलट ंग इंजीिनयर ंग स ह सेस  ा.िल. १.४०% L1 

 

२ मे. वकास इंड या १.४५% L2 
 

३ मे. लानीटेक क लट सी १.५०% L3 
 

४ मे.अ युअड इं ज.स हसेस १.७४% L4 

५ मे.ने सस टेकनो क लटं स १.९५% L5 

वर ल तुलना मक त यानुसार मे.पे हटेक क सलट ंग इंजीिनयर ंग स ह सेस ा.िल. यांचा 
१.४०% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. सदर र याच ेिनयोजन क न आराखडे तयार करणे, 

सुशोिभकरणाच ेबाबींचे दरपृ थकरण करणे व यानुसार पुवगणक प क करणे व िन वदा बन वणे 

इ. (Pretender) व िन वदाप ात (Post Tender) इ. कामे करावी लागणार आहेत. महारा  शासन 

नगर वकास वभागा यांचेकड ल शासन िनणयनुसार स व तर क प अहवाल तयार करणे. 

क प यव थापन स लागार शु क व यां या दानाबाबत मागदशक सुचनांनुसार शासन 
िनणय संक ण २०१८/ . .५४/ना व/-१६ अ वये ट पे व हत करणेत आले आहेत. या माणे सदर 

कामासाठ  स लागारास क प यव थापनासाठ  खालील माणे ट पे व हत क न,फ  अदा 
करणेत येईल. 
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मे.पे हटेक क सलट ंग इंजीिनयर ंग स ह सेस  ा.िल.यांनी सादर केलेले दर हे शासनाने ठरवुन 

दले या दरा पे ा कमी आहेमे.पे हटेक क सलट ंग इंजीिनयर ंग स ह सेस  ा.िल.यांची क प 

यव थापन स लागार हणून नेमणुक करणेस व महारा  शासन िनणय संक ण 

२०१८/ . .५४/ना व/-१६ अ वये िन वदा वकृत र कमे या १.४०% फ  मे.पे हटेक क सलट ंग 

इंजीिनयर ंग स ह सेस ा.िल.यांना िन वदापुव (Pretender) व िन वदाप ात (Post Tender)अदा 
करणे या तावास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०४५२                         वषय मांक- १६ 

दनांक- १३/१०/२०२१      वभाग- बी.आर.ट .एस. थाप य 

सुचक- मा.बारणे अिभषेक     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांच ेप  . था/बी.आर.ट .एस./१२५५/२०२१, द.०५/१०/२०२१. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माणे. 

रावेत येथील  भ डवे बाग ते सेले टेल सीट  ते बीआरट  र यापयतचा र ता   अबन ट 

ड झाईननुसार  वकिसत  करणेचे  िनयोजन आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-
२२ च े अंदाजप कात वशेष योजना या लेखा िशषाअंतगत सदर कामाचा  समावेश असुन  

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 यतेच ेआदेश 

िनगिमत झा यानंतर 

०७५% (ड पीआर 

०.५०% + .मा.-०.२५%) 

०.५० 

(ड पीआर०.३३% + 
.मा.-०.१७%) 

०.३० 

(ड पीआर०.२५% + 
.मा.-०.०५%) 

२ क पातील कामाचे 

कायादेश द यानंतर 
०.२५% ०.१६ ०.१० 

३ क पाचे २५ ट के काम 

पुण झा यानंतर 
०.४०% ०.२७ ०.२० 

४ क पाचे ५० ट के काम 

पुण झा यानंतर 
०.४०% ०.२७ ०.२० 

५ क पाचे ७५ ट के 

काम पुण झा यानंतर 
०.६०% ०.४० ०.३० 

६ क पाचे १०० ट के 

काम पुण झा यानंतर 
०.६०% ०.४० ०.३० 

एकुण ३.००% २.००% १.४०% 
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शासक य मा यता व तरतुद करणेत आलेली आहे. सदर ठकाणी रावेत येथील  भ डवे बाग ते 

सेले टेल सीट  ते बीआरट  र यापयतचा र ता अबन ट ड झाईननुसार  वकिसत 

 करणेकामी क प यव थापन स लागार हणुन नेमणुक करणेसाठ  मनपा वेबसाईटवर 

कोटेशन नोट स िस द क न दर माग वणेत आले होते. यानुसार ा  कोटेशनचा  तुलना मक 

त ा खालील माणे आहे. 

तुलना मक दर प क (Compretive Stetamant) 

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

१ मे.पे हटेक क सलट ंग इंजीिनयर ंग स ह सेस  ा.िल. १.४०% L1 
 

२ मे. वकास इंड या १.४५% L2 
 

३ लानीटेक क लट सी १.४६ L3 
 

४ मे.अ युअड इं ज.स हसेस १.७४% L4 

५ मे.ने सस टेकनो क लटं स १.९५% L5 

         
वर ल तुलना मक त यानुसार मे.पे हटेक क सलट ंग इंजीिनयर ंग स ह सेस ा.िल.यांचा 
१.४०%इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. सदर र याच ेिनयोजन क न आराखडे तयार करणे, 

सुशोिभकरणाच ेबाबींचे दरपृ थकरण करणे व यानुसार पुवगणक प क करणे व िन वदा बन वणे 

इ. (Pretender) व िन वदाप ात (Post Tender) इ. कामे करावी लागणार आहेत. महारा  शासन 

नगर वकास वभागा यांचेकड ल शासन िनणयनुसार स व तर क प अहवाल तयार करणे. 

क प यव थापन स लागार शु क व यां या दानाबाबत मागदशक सुचनांनुसार शासन 

िनणय संक ण २०१८/ . .५४/ना व/-१६ अ वये ट पे व हत करणेत आले आहेत. या माणे सदर 

कामासाठ  स लागारास क प यव थापनासाठ  खालील माणे ट पे व हत क न,फ  अदा 
करणेत येईल. 

अ. 

. 

क पा या/कामा या गतीचा ट पा नागर  थािनक वरा य सं थेन े 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%) 

०.३० 

(ड पीआर०.२५% + 

मा-०.५%) 

२ क पातील कामाचे कायादेश 

द यानंतर 

०.२५% ०.१६ ०.१० 

३ क पाचे २५ ट के काम पुण ०.४०% ०.२७ ०.२० 
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झा यानंतर 

४ क पाचे ५० ट के काम पुण 

झा यानंतर 

०.४०% ०.२७ ०.२० 

५ क पाचे ७५ ट के काम पुण 

झा यानंतर 

०.६०% ०.४० ०.३० 

६ क पाचे १०० ट के काम पुण 

झा यानंतर 

०.६०% ०.४० ०.३० 

एकुण ३.००% २.००% १.४०% 

मे.पे हटेक क सलट ंग इंजीिनयर ंग स ह सेस  ा.िल.यांनी सादर केलेले दर हे शासनाने ठरवुन 

दले या दरा पे ा कमी आहे मे.पे हटेक क सलट ंग इंजीिनयर ंग स ह सेस ा.िल. यांची क प 

यव थापन स लागार हणून नेमणुक करणेस व महारा  शासन िनणय संक ण 

२०१८/ . .५४/ना व/-१६ अ वये िन वदा वकृत र कमे या १.४०% फ  मे.पे हटेक क सलट ंग 

इंजीिनयर ंग स ह सेस  ा.िल. यांना िन वदापुव (Pretender) व िन वदाप ात (Post Tender)अदा 
करणे या तावास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०४५३                         वषय मांक- १७ 

दनांक- १३/१०/२०२१      वभाग- बी.आर.ट .एस. थाप य 

सुचक- मा.बारणे अिभषेक     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांच ेप  . था/बी.आर.ट .एस./१२५६/२०२१, द.०५/१०/२०२१. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माणे. 

रावेत  ड . वाय. पाट ल  काँलेज र यावर ल  रॉयलशेल ते बालाजी हॉटेल ते ना यापयत 

से टर ३२ पर सरातील र ते  अबन  ट ड झाईननुसार  वकिसत  करणेसाठ  िनयोजन आहे. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ च े अंदाजप कात वशेष योजना या लेखा 
िशषाअंतगत सदर कामाचा  समावेश असुन  शासक य मा यता व तरतुद करणेत आलेली 
आहे. सदर ठकाणी रावेत  ड . वाय. पाट ल  काँलेज र यावर ल  रॉयलशेल ते बालाजी हॉटेल ते   

ना यापयत  से टर ३२ पर सरातील र ते  अबन  ट ड झाईननुसार  वकिसत  

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

नोट स िस द क न दर माग वणेत आले होते. यानुसार ा  कोटेशनचा  तुलना मक त ा 
खालील माणे आहे. 

तुलना मक दर प क (Compretive Stetamant) 

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

१ मे.ने सस टे नो क स टंट १.३७% L1 
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२ मे.पे हटेक क स ट ंग इंजीिनयर ंग स ह सेस  ा.िल. १.३८% L2 
 

३ मे. लानीटेक क लट सी १.४०% 
L3 

 

४ मे. वकास इंड या १.४५% 
L4 

 

५ मे.अ युअड इं ज.स हसेस १.७४% L5 

वर ल तुलना मक त यानुसार मे.ने सस टे नो क स टंट यांचा १.३७%इतका लघु म दर ा  

झालेला आहे. सदर र याच े िनयोजन क न आराखडे तयार करणे, सुशोिभकरणाच े बाबींचे 
दरपृ थकरण करणे व यानुसार पुवगणक प क करणे व िन वदा बन वणे इ. िन वदा पूव 

(Pretender) व िन वदाप ात (Post Tender) इ. कामे करावी लागणार आहेत. महारा  शासन 

नगर वकास वभागा यांचेकड ल शासन िनणयनुसार स व तर क प अहवाल तयार करणे. 

क प यव थापन स लागार शु क व यां या दानाबाबत मागदशक सुचनांनुसार शासन 

िनणय संक ण २०१८/ . .५४/ना व/-१६ अ वये ट पे व हत करणेत आले आहेत. या माणे सदर 

कामासाठ  स लागारास क प यव थापनासाठ  खालील माणे ट पे 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%) 

०.२७ 

(ड पीआर०.२२% 

+ मा-०.०५%) 

२ क पातील कामाचे कायादेश 

द यानंतर 

०.२५% ०.१६ ०.१० 

३ क पाचे २५ ट के काम पुण 

झा यानंतर 

०.४०% ०.२७ ०.२० 

४ क पाचे ५० ट के काम पुण 

झा यानंतर 

०.४०% ०.२७ ०.२० 

५ क पाचे ७५ ट के काम पुण 

झा यानंतर 

०.६०% ०.४० ०.३० 

६ क पाचे १०० ट के काम पुण 

झा यानंतर 

०.६०% ०.४० ०.३० 

एकुण ३.००% २.००% १.३७% 

मे.ने सस टे नो क स टंटयांनी सादर केलेले दर हे शासनाने ठरवुन दले या दरापे ा कमी 
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मे.ने सस टे नो क स टंटयांची क प यव थापन स लागार हणून नेमणुक करणेस व 

महारा  शासन िनणय संक ण २०१८/ . .५४/ना व/-१६ अ वये िन वदा वकृत र कमे या 
१.३७% फ  मे.ने सस टे नो क स टंट यांना िन वदापुव (Pretender) व िन वदाप ात (Post 

Tender)अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०४५४                         वषय मांक- १८ 

दनांक- १३/१०/२०२१      वभाग- पाणीपुरवठा 
सुचक- मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक- मा.बारणे अिभषेक 

संदभ- मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .जशुके/पापु/२३२/२०२१, द.०५/१०/२०२१. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माणे 

“पवना धरणापासुन से. .२३ जलशु द करण क  िनगड  पयत पाणी आणणेसाठ  थेट 

पाईप लाईन टाकणे”या कामाचा आदेश ठेकेदार मे.एनसीसी-एसएमसी-इंद ू (जे ह ) यांना 
द.३०/०४/२००८ रोजी देणेत आला आहे. द.०९/०८/२०११ रोजी मंुबई-पुणे तगती  मागावर बऊर 

येथ ेया क पा वरोधात झाले या र ता रोको आंदोलना संगी पोलीस गोळ बारात ३ शेतक-यांचा 
दुदवी मृ यु झा यान े द.१०/०८/२०११ पासुन मा. ज हादंडािधकार ,पुणे यांच े आदेशानुसर 

ज ाची कायदा व सु यव था प र थती आबाधीत ठेवणेसाठ  सदरचे काम बंद ठेवणेत आले 

आहे. स थतीत, सदरच ेकाम पुन :चालु करणेकर ता रा य शासनाकडे पाठपुरावा चालु आहे. 

द.२५/०३/२०१९ रोजी या प ा वये ठेकेदाराने कामाच ेTermination  करणेबाबत नो टस दलेली 
आहे. मौजे रावेत, स ह नं.१७७ पै. येथ ेसरकार  गायरान असुन याचे े फळ अंदाजे ७ ते ८ 

हे टर एवढे आहे. परंतु सदरच े गायरान मनपा या ता यात नाह . कायकार  अिभयंता, ार 

िनिमती वभाग, ‘अ’दापोड ,पुणे-१२ यांनी ८० ल  ( १८%G.S.T ध न ) एव या रकमेच ेअंदाजप क 

कळ वणेत आले होते. याअनुषंगाने सदर या खचास मा. थायी सिमती ठराव .५०७३, 

द.२४/०७/२०१९ अ वये मंजुर करणेत आला आहे. तदनंतर मा. थायी सिमती ठराव .५८३२, 

द.०६/११/२०१९ अ वये जलसंपदा वभागाकडून थेट प दतीने काम करणे पे ा िन वदा काढुन 

केलेस कमी खचात काम होऊ शकेल अस ेसदर ठरावात नमुद केल ेआहे. तर  याबाबत झालेला 
ठराव मांक.५०७३, द.२४/०७/२०१९ र  क न काम न याने िन वदा मागवून करणेस मा यता 
देणेत आली आहे. पुन :मा कायकार  अिभयंता ार िनिमती वभाग ‘अ’दापोड ,पुणे-१२ यांना 
मावळ भागातील लोखंड  पाईप थालांत रत या वभागास करावयाच ेअस याने सुधा रत कोटेशन 

देणे बाबत कळ वल ेआहे. तर  याअनुषंगाने यांना प  . ा.िन. व. ‘अ’/तां-१/िनधी/१९८७/सन 

२०२१, द. २०/०८/२०२१ अ वये र. .१३४.६७ ल  (१८ % G.S.T. ध न) एव या रकमेचे 
अंदाजप क कळ वल े आहे. कामातील लोखंड  पाई स सवसाधारण १२ मी. लांबीच,े १.८० मी. 
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यासाचे, ८/१० िम मी जाड च ेअस ेएकूण साधारणत:२१६९ एवढे नग आहेत. सदर पाई स ने-आण 

करणेसाठ  लागणारे यं  सामु ी मा.कायकार  अिभयंता, ार िनिमती वभाग, ‘अ’ दापोड , पुणे-१२ 

यांच े कडे उपल ध आहे. तसेच सदर वभागाकड ल किन  अिभयंता आ ण उपअिभयंता यांचे 
सोबत मनपाकड ल किन  अिभयंता आ ण उपअिभयंता यांची य  थळपाहणी झालेली आहे. 

यांचेकड ल चचनुसार यांना अशा कारचा अनुभव आहे तसेच यांच ेकड ल यं  सामु ी यांना 
काम िमळू शकेल असे याच ेत ड  हणणे चच म ये आले आहे. या यित र  सदरची सं था 
शासक य अस याने यांना थेट प दतीने सदर काम देणे हरकत वाटत नाह  असे या वभागाच े

मत आहे. तर  याअनुषंगाने “पवना धरणापासुन से. .२३ जलशु द करण क  िनगड  पयत पाणी 
आणणेसाठ  थेट पाईप  लाईन टाकणे”या कामातील मावळ तालु यातील कामशेत, का हे फाटा, 
बोहा-डेव ती वडगाव मावळ, ा हणवाड , कवळे आ ण गहुंजे इ या द भागात असलेले पाई स 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ात थालांत रत करणेसाठ  र. .१३४.६७ ल  चा िनधी 
कायकार  अिभयंता ार िनिमत वभाग ’अ’ यांच ेनावे जमा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०४५५                         वषय मांक- १९ 

दनांक- १३/१०/२०२१      वभाग- उ ान/ वृ संवधन 

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

संदभ- मा.उपआयु  यांच ेप  .उ ान/४/का व/६१२/२०२१, द.०६/१०/२०२१. 
 मा.उपआयु  यांनी िशफारस केल े माणे 

मनपाच े उ ान वभागासाठ  हार फुल,े तुरे पु पगु छ  नारळ इ याद  पुर वणेबाबतचे 
कामकाज िन वदा नोट स .१९/१ २०१७-१८ अ वये मे.ल मी लॉवस अँ ड डेकोरेशन यांना 
११.४३% कमी दराने देणेत आलेले आहे सदर कामाची मुदत द.३०/०९/२०२१ अखेर आहे. 

गणेशो सव काळाम ये कोरोना कोवीड १९ या ादुभावामुळे गणपती वसजनासाठ  शासनाने 

ितबंध लावणेत आलेले होते यामुळे गणपती वसजन करणेकामी येक े ीय कायालयास १० 

वसजन रथ तयार करणेकामी व या दवस १.५,३,५,७,९,व १० या दवशी फुलांनी सज वणेकामी 
सुचना देणेत आले या हो या. यानुसार मे.ल मी लॉवस अँ ड डेकोरेशन यांनी ८ े ीय 

कायालयात एकुण २४० छो या/मो या गा या वसजन रथ एकुण ४०,४०० फुलां या माळांनी 
सज वणेत आलेले होते.उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स, . मधील ा  ११.४३% कमी या 
दरानुसार र. .४२,९३,८७४/- अितर  खच झालेला आहे. तो मे.ल मी लॉवस अँ ड डेकोरेशन 

यांना अदा करणे आव यक अस यामुळे सदर या खचास व यांचेशी करारनामा क न घेणेस 

मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०४५६                         वषय मांक- २० 

दनांक- १३/१०/२०२१      वभाग- क े य 

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

संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांच ेप  .क ेका/ व/जा/५७६/२०२१, द.०१/१०/२०२१. 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका‘क’ े य कायालय काय े ामधील भाग .६ मधील 

मधुबन कॉलनी च पाणी वसाहत, लांडगे व ती च पाणी रोड व एस. एन. जी. इं जी मा यम 

शाळा स ु नगर प रसरातील पथ द यांकर ता न याने वीजमीटर बस वणे आव यक आहे. 

याकर ता म.रा. व. व. कंपनीस अज .३३००९९०९ द.०२/०८/२०२१, ३३०१२४५० 

द.०२/०८/२०२१, ३४४०९०३० द.२३/०९/२०२१ अ वये कळ वणेत आलेले आहे. यानुसार 

म.रा. व. व. कंपनी माफत लघुदाब वीजपुरवठा करणेकर ता फम कोटेशन ा  झालेल े

आहे.म.रा. व. व. कंपनीमाफत ा  झाले या फम कोटेशनचा तपशील खािलल माण.े 

अ. . वजमीटरचे ठकाण ाहक मांक फम कोटेशन मांक 

व दनांक 

िन वळ देय 

र म 

१. Madhuban Colony 
Chakrapani Vasahat, 
Shri Krushna Temple 

160144707203 18206585 Dt. 
21/09/2021 

4,707/- 

२. Landge Vasti, 
Yamunanagar, New 
Chakrapani Road 

160144707289 18209295 Dt. 
21/09/2021 

5,370/- 

३. SNG English Med 
School, Sadgurunagar 

160144707475 18242088 Dt. 
21/09/2021 

4,809/- 

   एकूण र.  14,886/- 

उपरो  नमूद ठकाणी नवीन वीजमीटर बस वणेकामी म.रा. व. व. कंपनी कड ल ा  फम 

कोटेशननुसार र कम .१४,८८६/- (अ र  र. .चौदा हजार आठशे शहाऎ ंशी फ ) इतक  र कम 

म.रा. व. व. कंपनीस अदा करणे आव यक व म ा  आहे. तर  म.रा. व. व. कंपनी यांस 

र. .१४,८८६/- (अ र  र. .चौदा हजार आठशे शहाऎ ंशी फ ) अदा करणेस व सदरचा खच‘क’ 

े य कायालय व ुत वभागाकड ल“नवीन वीजमीटर“ या लेखाशीषामधून करणेस तसेच सदर 

वीजमीटरचे दरमहा येणारे वीजबील म.रा. व. व. कंपनी यांस‘क’ े य कायालय व ुत 

वभागाकड ल वीजबीले या लेखाशीषामधून अदा करणेत येईल. सदर कामास मा यता देणेत येत 

आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०४५७                         वषय मांक- २१ 
दनांक- १३/१०/२०२१      वभाग- पाणीपुरवठा 
सुचक- मा.संतोष कांबळे     अनुमोदक- मा.बारणे अिभषेक 

संदभ- मा.अित. आयु (१) यांच ेप  .पापु/८/का व/३८९/२०२१, द.०६/१०/२०२१. 
 मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .01/07/2021-22 अ वये मोशी येथील 

टाक ला कंपाऊड वॉल बांधणे व इतर थाप य वषयक कामे करणे. कामी मे.मोरया इंटर ायजेस 

िन.र. .56,18,110/- (अ र  र. .छप न लाख अठरा हजार एकशे दहा फ )  मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .54,69,327/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .54,69,327/- पे ा 29.1% कमी हणजेच 

र. .38,77,753/- + रॉय ट  चाजस र. .1,48,783/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .40,26,536/- 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 देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०४५८                         वषय मांक- २२ 

दनांक- १३/१०/२०२१      वभाग- मा हती व तं ान 

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

संदभ- मा.मु य  मा हती व तं ान  अिधकार  यांचे प  .मातं व/१२/का व/२९०/२०२१, द.०६/०९/२०२१. 
 मा.मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे. 
 पंपर  िचंचवड महापािलके या कर संकलन वभागाकड ल िमळकतकर संगणक णाली ची 
दु ती व देखभाल करणे व णाली अ यावत करणेकामी ई-िन वदा सुचना मांक ३/२०२१-२२ई -

टडर प दतीने महाटडर या वेबसाईटवर िस द करणेत आलेली होती. सदर कामकाजासाठ  एकूण 

तीन िन वदा धारकांनी ई -टड रंग णाली ारे िन वदा सादर केले या आहेत यांचा तपिशल 

खालील माणे. खचाचा तुलना मक त ा  

अ. . ठेकेदाराचे नाव ा  एकूण दर र. . शेरा 
1 मे.टेक नाईन स हसेस 12,45,619/- 1ST Lowest 

2 मे.मोनाक टे नॉलॉजी (पुणे) ा.िल. 12,98,013/- 2ND Lowest 

3 मे. दमाख क स टंसी ा.िल. 13,21,600/- 3RD Lowest 
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उपरो  ा  िन वदाधारकांपैक  मे.टेक नाईन स हसेसयांचे दर वा षक र. .12,45,619/- 

लघु म ा  झालेल ेअसून सदरच ेदर हे  अंदाजप क य दरापे ा -5.475% ने कमी ा  झालेला 
आहे. सबब, मे.टेक नाईन स हसेसयांना महापािलके या करसंकलन वभागाकड ल िमळकत कर 

संगणक णालीची दु ती व देखभाल करणेचे कामकाज एक वष कालावधीसाठ  करारनामा 
क न र. .१२,४५,६१९/- व य  जी.एस.ट .च े कामाच े आदेश 

./मा.तं. व/१२/का व/२८७/२०२१ द.२३/०९/२०२१ अ वये दे यात आलेला अस याने याचे 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३(ड) नुसार सदरचा वषयाच ेअवलोकन करणेत 

येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०४५९                         वषय मांक- २३ 

दनांक- १३/१०/२०२१      वभाग- व ुत ड े य 

सुचक- मा.फुगे िभमाबाई     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा. े य अिधकार  यांच ेप  .ड /े व/वाकड/२८५/२०२१, द.०६/१०/२०२१. 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे. 

पं.िचं.म.न.पा या ड े ीय व ुत वाकड उप वभाग काय े ातील खालील नमुद ठकाणी 
टलाईट कर ता वजपुरवठा िमळ याकर ता म.रा. व. व.कं.िल. यांस मागणी केल े असता 

यांचेकडुन ा  फम कोटेशनचा तपशील खालील माणे. 

उपरो  नमुद ठकाणी टलाईट वीज पुरव याच ेवीजमीटर कर ता फम कोटेशन .1 ते 4 नुसार 

र. .77,892/- (अ र  र. .स याह र हजार आठशे या णव फ ) अदा करणेबाबत कळ वल े

आहे. सदरची र कम म.रा. व. व. कंपनीस अदा करणे आव यक व म ा  आहे. ड े य व ुत 

अ. . वजिमटरचे ठकाण ाहक मांक फम कोटेशन . व 

द. 

िन वळ देय 

र. . 

१ कंुजीर व ती िमले  रोड, पंपळे 

सौदागर १ 
170730362938 33484520 19473.00 

21-08-2021  

२ कंुजीर व ती िमले  रोड, पंपळे 

सौदागर २ 

170204737731 33484802 19473.00 

21-08-2021  

३ कंुजीर व ती िमले  रोड, पंपळे 

सौदागर ३ 

170204742424 33484154 19473.00 

21-08-2021  

४ कंुजीर व ती िमले  रोड, पंपळे 

सौदागर ४ 

170204742432 33484320 19473.00 

21-08-2021  

   एकूण र. . 77892.00 

 अ र  र. . स याहतर हजार आठशे या णव फ . 
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कायालयाच ेसन  21/22 च ेअंदाजप कात  वज बले या लेखािशषावर र. .1,00,000/- इतक  तरतुद 

कर यात आलेली असुन यापैक  र. .78,527/- इतक  तरतुद िश लक असुन यामधुन उपरो  

र. .77,892/- म.रा. व. व. कंपनीस अदा करणे श य आहे. सबब पं.िचं.म.न.पा या ड े ीय व ुत 

वभाग काय े ातील भाग .२८ पंपळे सौदागर पर सरातील टलाईटकर ता वीजपुरव याचे 
वीजमीटर कर ता म.रा. व. व.कंपनीला र. .77,892/- अदा करणे आव यक अस याने, सदर या 
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०४६०                         वषय मांक- २४ 

दनांक- १३/१०/२०२१      वभाग- व ुत ड े य 

सुचक- मा.फुगे िभमाबाई     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा. े य अिधकार  यांच ेप  .ड /े व/वाकड/२८४/२०२१, द.०६/१०/२०२१. 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे. 

पं.िचं.म.न.पा या ड े ीय व ुत वाकड उप वभाग काय े ातील खालील नमुद ठकाणी 
टलाईट कर ता वजपुरवठा िमळ याकर ता म.रा. व. व.कं.िल. यांस मागणी केल े असता 

यांचेकडुन ा  फम कोटेशनचा तपशील खालील माणे. 

अ. . वजिमटरचे ठकाण ाहक मांक फम कोटेशन . व 

द. 

िन वळ देय 

र. . 

१ देवकर पाक, पंपळे गुरव 170730362938 31340783 3247.00 
6-05-2021  

२ गंगाई चौक, पंपळे सौदागर 170204737731 32345080 21473.00 
9-07-2021  

३ राहटणी एसएनबीपी फडर, पंपळे 

सौदागर 

170204742424 33485311 19473.00 

21-8-2021  

४ शंकर मंद र पोिलस टेशन, 

पंपळे सौदागर 

170204742432 33485722 19473.00 

21-8-2021  

५ पी के चौक, पंपळे सौदागर 170204742378 33757728 18996.00 

1-9-2021  
६ साई चौक, झ बीआरट  रोड 170204742386 34571480 18996.00 

25-9-2021  
   एकूण र. . 101658.00 

 अ र  र. .एक लाख एक हजार सहाशे अ ठाव ण फ   

उपरो  नमुद ठकाणी टलाईट वीज पुरव याच ेवीजमीटर कर ता फम कोटेशन .1 ते 6 नुसार 
र. .1,01,658/- (अ र  र. .एक लाख एक हजार सहाशे अ ठाव ण फ ) अदा करणेबाबत 
कळ वल े आहे. सदरची र कम म.रा. व. व. कंपनीस अदा करणे आव यक व म ा  आहे. ड 
े य व ुत कायालयाच े सन  21/22 च े अंदाजप कात  वज बले या लेखािशषावर 
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र. .30,00,000/- इतक  तरतुद कर यात आलेली असुन यापैक  र. .16,82,820/- इतक  तरतुद 
िश लक असुन यामधुन उपरो  र. .1,01,658/- म.रा. व. व. कंपनीस अदा करणे श य आहे. 
सबब पं.िचं.मनपा या ड े ीय व ुत वभाग काय े ातील भाग .२८ पंपळे सौदागर व 
भाग .२९ पंपळे गुरव पर सरातील टलाईटकर ता वीजपुरव याचे वीजमीटरकर ता 

म.रा. व. व.कंपनीला र. .1,01,658/- अदा करणे आव यक अस याने सदर या खचास मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०४६१                         वषय मांक- २५ 
दनांक- १३/१०/२०२१      वभाग- थाप य ड े य 
सुचक- मा.फुगे िभमाबाई     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/ड-मु य/५६१/२०२१, द.०५/१०/२०२१. 
वषय- ड े य कायालया या काय े ांतगत को वड-१९ लसीकरण क , ितबंिधत े कर ता 

व वध ठकाणी मंडप यव था करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे. 
वषय .२५ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  कर यात यावा. 

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

 
ठराव मांक- १०४६२                         वषय मांक- २६ 

दनांक- १३/१०/२०२१      वभाग- थाप य ग मु य 

सुचक- मा.फुगे िभमाबाई     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/ग-मु य/५६०/२०२१, द.०५/१०/२०२१. 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे. 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/16/16/2021-22 अ वये . .२१ 
पंपर  कॅ प प रसरातील व वध ग यांच े ेमी स प दतीन ेकाँ ट करण करणे कामी एस के 

भोसले कॉ ॅ टर िन.र. .40,20,350/- (अ र  र. .चाळ स लाख वीस हजार ितनशे प नास फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .39,86,000/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .39,86,000/- पे ा 34% कमी 
हणजेच र. .26,30,760/- + रॉय ट  चाजस र. .1,02,896/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .34,350/- = एकुण र. .27,68,006/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

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

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

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

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

येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- १०४६३                         वषय मांक- २७ 

दनांक- १३/१०/२०२१      वभाग- थाप य ड/ग मु य 

सुचक- मा.फुगे िभमाबाई     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.कायकार  अिभयंता यांच ेप  . था/िन/ड-मु य/५६२/२०२१, द.०५/१०/२०२१. 
 मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केल े माणे. 

मनपा या थाप य वभाग ड/ग मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ(1ते15) 

मधील कामांच े िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाच ेआदेश िनगत केल ेअस याने याच ेअवलोकत करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक- १०४६४                         वषय मांक- २८ 

दनांक- १३/१०/२०२१      वभाग- म यवत  सा ह य भांडार 
सुचक- मा.फुगे िभमाबाई     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.अित. आयु (१) यांच ेप  .मसाभां/५/का व/९८९/२०२१, द.०८/१०/२०२१. 
वषय- मनपा या न वन थेरगाव णालयाचे अंतगत व बा  पर सराची दैनं दन साफसफाई व 

व छता हे काम ठेकेदाराकडून (स ह स कॉ ॅ ट प तीने) ठेकेदाराची वत:ची 
अ याधुिनक उपकरणे/ साधने, रसायने व मनु यबळाचा यां ीक प तीने वापर क न 

दैनं दन साफसफाई कामाच ेिन वदेबाबत. 

वषय .२८ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक- १०४६५                         वषय मांक- २९ 

दनांक- १३/१०/२०२१      वभाग- म यवत  सा ह य भांडार 
सुचक- मा.फुगे िभमाबाई     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.अित. आयु (१) यांच ेप  .मसाभां/५/का व/९९०/२०२१, द.०८/१०/२०२१. 
वषय- मनपा या न वन भोसर  णालयाचे अंतगत व बा  पर सराची दैनं दन साफसफाई व 

व छता हे काम ठेकेदाराकडून (स ह स कॉ ॅ ट प तीने) ठेकेदाराची वत:ची 
अ याधुिनक उपकरणे/ साधने, रसायन े व मनु यबळाचा यां ीक प तीने वापर क न 

दैनं दन साफसफाई कामाच ेिन वदेबाबत. 

वषय .२९ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक- १०४६६                         वषय मांक- ३० 

दनांक- १३/१०/२०२१      वभाग- म यवत  सा ह य भांडार 
सुचक- मा.फुगे िभमाबाई     अनुमोदक- मा.बुड सुवणा 
संदभ- मा.अित. आयु (१) यांच ेप  .मसाभां/५/का व/९९१/२०२१, द.०८/१०/२०२१. 
वषय- मनपा या न वन जजामाता णालयाचे अंतगत व बा  पर सराची दैनं दन साफसफाई व 

व छता हे काम ठेकेदाराकडून (स ह स कॉ ॅ ट प तीने) ठेकेदाराची वत:ची 
अ याधुिनक उपकरणे/ साधने, रसायन े व मनु यबळाचा यां ीक प तीने वापर क न 

दैनं दन साफसफाई कामाच ेिन वदेबाबत. 

वषय .३० चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेल े वषय घे यात आले. 
 
ठराव मांक- १०४६७                       वषय मांक- ३१ 
दनांक- १३/१०/२०२१       

सुचक- मा.पौ णमा सोनवणे     अनुमोदक- मा.अिभषेक बारणे 

संदभ-  मा.पौ णमा सोनवणे व मा.अिभषेक बारणे यांचा ताव.  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका मु य अंदाजपञक .२ महसूली जमा– खच तपशील 

सन २०२१-२०२२ यामधील पान . १६६ वर ल आरो य मु य कायालयामधील पान .१६८ वर ल 

अ. .११ मधील यांिञक प दतीने साफसफाई  या लेखािशषावर ल र. .४ कोट  ४० लाख या 
तरतूद मधून मा. थायी सिमती ठराव .९७६५ द.२३/०६/२०२१ अ वये पान .१७० वर ल 

अ. .१७ मधील नद पा ातील जलपण  काढणे या लेखािशषावर २ कोट  इतक  तरतूद वग करणेस 

याआधी मा यता दे यात आलेली आहे. तथा प जलपण  काढणेच ेकामकाज तातड या व पाच े

अस याने आरो य मु य कायालयाकड ल यांिञक प दतीने साफसफाई या लेखािशषावर ल 

िश लक तरतूद र. .२ कोट  ४० लाख या तरतूद मधून नद पा ातील जलपण  काढणे या 
लेखािशषावर १ कोट  इतक  तरतूद वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
अ. . लेखािशषाचे नाव पान ./ 

अ. . 

सन २०२१-२१ 

अंदाजपञक य 

तरतूद 

घट वाढ 

१ यां क प दतीने साफसफाई १६८/११ ४,४०,००,०००/- १,००,००,०००/- ०/- 

२ नद पा ातील जलपण  काढणे १७०/१७ २,५०,००,०००/- ०/- १,००,००,०००/- 

एकूण ६,९०,००,०००/- १,००,००,०००/- १,००,००,०००/- 

(वाढ/ घट र. .१,००,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------ 
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ठराव मांक- १०४६८                       वषय मांक- ३२ 

दनांक- १३/१०/२०२१      वभाग- आरो य 
सुचक- मा.कदम शिशकांत     अनुमोदक- मा.कांबळे अंबरनाथ. 

संदभ-  १)मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .आमुका/९/का व/१७८/२०२१, द.१३/१०/२०२१ 
 २)मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .आमुका/०३/का व/१७७/२०२१, द.१३/१०/२०२१ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागाकड ल आर. एफ. पी. ई िन वदा नो. 
. ८/2021-22 अ वये आरो य वभागाअंतगत पंपर  िचंचवड मनपा. काय े ातील े य 

कायालय िनहाय कचरा संकलन व अलगीकरण करणे. कामासाठ  १ वष कालावधीसाठ  

पुढ ल माणे सं था िनयु  करणेत आ या आहेत. 

अ.

. 

सं थेचे नाव भाग एकूण घरे/ 

अ थापना  
सं या 

( ित माह ित 

घर/ अ थापना) 
ा  दर र. . 

एकूण र. . 

1 मे. बेिस स युिनिसपल वे ट हचस ली. अ भाग 89008 23.00 2,45,66,208/- 

2 मे. ऑल इं डया इं टटयुट ऑफ लोकल 

से फ ग हनमट 

ब भाग 87887 23.00 2,42,56,812/- 

3 मे. ड वाईन मॅनेजमट &  स वसेस क भाग 84275 23.00 2,32,59,900/- 

4 मे. बेिस स युिनिसपल वे ट हचस ली. ड भाग 99866 22.010 2,63,76,608/- 

5 मे. बेिस स युिनिसपल वे ट हचस ली. इ भाग 78305 23.00 2,16,12,180/- 

6 मे. जनवानी फ भाग 104611 22.00 2,76,17,304/- 

7 मे. ड वाईन मॅनेजमट &  स वसेस ग भाग 83325 23.00 2,29,97,700/- 

8 मे. बेिस स युिनिसपल वे ट हचस ली. ह भाग 88787 23.00 2,45,05,212/- 

उपरो  नमुद १ ते ८ सं थांच े भाग िनहाय ा  दरानुसार १ वष कालावधीसाठ  नेमणुक करणे, 

याकामी यां याशी आव यक अट  / शत चा करारनामा करणे, कामाचा आदेश देणे  यानुसार 

अदा करावया या य  खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०४६९                       वषय मांक- ३३ 

दनांक- १३/१०/२०२१      वभाग- लेखा 
सुचक- मा.भोईर सुरेश      अनुमोदक- मा.फुगे िभमाबाई 

संदभ-  १)मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .लेखा/३१/का व/१९१/२०२१, द.०१/१०/२०२१ 
 २)मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .लेखा/३१/का व/१९७/२०२१, द.१३/१०/२०२१ 
 अ य  व यव थापक य संचालक यांचेकड ल प  .पीएमपीएमएल/मले वअ/२२५०, 

द.२७/०९/२०२१ अ वये सन २०२०-२१ ची अंदाजीत संचलन तूट र. .४९४.१७ कोट  गृह त ध न 

पंपर  िचंचवड मनपा या ४०% वािम व ह यानुसार संचलन ुट चा ह सा र. .१९७.६७ कोट  
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नमुद केला असून ऑ टोबर २०२१ कर ता र. .१६ कोट  ४७ लाख संचलन ुट च े ावे अशी वनंती 
केली आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ च े अंदाजप कात पीएमपीएमएल 

िनधी या लेखा िशषावर एकूण तरतूद र. .२३८.२१ कोट  कर यात आली असून याम ये संचलन तूट 

र. .१६५.७१ कोट  व वध कारच ेपासेस र कम .२.५ कोट  व बसेस खरेद  र. .७० कोट  असा 
अपे त खच गृ हत धर यात आलेला आहे. सदर र कमेतून माहे ऑ ट बर २०२१ कर ता र. .१२ 

कोट  (अ र  र. .बारा कोट ) सन २०२०-२१ या अंदाजीत संचलन तुट च ेलेखाप र ण होउन तुट 

कायम होई पयत माहे ऑ ट बर २०२१ म ये अदा करावयाच ेअस याने व सदरची बाब आिथक 

व पाची अस याने यास मा यता दे यात येत आहे.  

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

 

ठराव मांक- १०४७०                       वषय मांक- ३४ 

दनांक- १३/१०/२०२१      वभाग- कामगार क याण 

सुचक- मा.बनसोडे राजू      अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 

संदभ-  १)मा.अित आयु (३) यांचे प  .काक/१/का व/२८६/२०२१, द.१३/१०/२०२१. 
 २)मा.अित आयु (३) यांच ेप  .काक/१/का व/२८८/२०२१, द.१३/१०/२०२१. 
 पंपर  िचंचवड- महानगरपािलके या कामगार क याण वभागास सन २०२१ – २०२२ या 
आिथक वषासाठ  “ थायी आ थापना” या लेखािशषावर र. .१,००,००,०००/- इतक  अंदाजप क य 

तरतूद करणेत आली आहे. सदर ल लेखािशषावर दनांक २३/०९/२०२१ अखेर र. .५२,४०,४२१/- 

इतका खच झाला असून र. .४७,५९,५७९/- इतक  तरतूद िश लक आहे. तसेच सन २०२१– २०२२ 

या आिथक वषासाठ  “बोनस तथा सानु ह अनुदान” या लेखािशषावर र. .६,६०,०००/- इतक  

अंदाजप क य तरतूद केली आहे. सदरची संपूण तरतूद िश लक आहे. 

ी. इंदलकर चं कांत, उप आयु  यांची माहे डसबर २०२० म ये व ी. पाट ल यंकट, 

वाहनचालक यांची माहे जानेवार  २०२१ म ये कामगार क याण वभागाकडे नेमणूक झाली आहे. 

उपरो  कालावधीपासून संबंधीतांच ेवेतन, वाहनचालकाचा अितकालीन भ ा इ. बाबींसाठ  सदर ल 

“ थायी आ थापना” या लेखािशषामधून बीले खच  टाकणेत आली आहेत. तसेच बोनस बाबत मा. 
आयु  व मा. महापौर व इतर पदािधकार  यांच े बैठक म ये मा यतेअंती पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका कमचार  महासंघ या मा यता ा  संघटनेबरोबर करारनामा क न संबंधीत 

अिधकार  / कमचार  यांना सात या वेतन आयोगानुसार बोनस अदा करावा लागणार आहे. 
यामुळे “ थायी आ थापना” व “बोनस तथा सानु ह अनुदान” या लेखािशषासाठ  तरतूद अपुर  

पडणार आहे. करणी उपरो  लेखािशषावर खालील माण ेतरतूद वग करण करणे आव यक आहे. 
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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 वषाण ू

सुर ा कवच 

योजना 

१,००,००,०००/- ०/- ३३,००,०००/- ६७,००,०००/- 

२ थायी आ थापना  १,००,००,०००/- ३०,००,०००/- ०/- १,३०,००,०००/- 

३ बोनस तथा सानु ह 

अनुदान 

६,६०,०००/- ३,००,०००/- ०/- ९,६०,०००/- 

 एकूण र. . ३३,००,०००/- ३३,००,०००/-  

 तर , कामगार क याण वभागाकड ल “कोरोना वषाण ू सुर ा कवच योजना” या 
लेखािशषामधून “ थायी आ थापना” या लेखािशषावर एकूण र. .३०,००,०००/- व “बोनस तथा 
सानु ह अनुदान” या लेखािशषावर एकूण र. .३,००,०००/- या माणे तरतुद वग करणेकामी 
मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०४७१                       वषय मांक- ३५ 
दनांक- १३/१०/२०२१       
सुचक- मा.फुगे िभमाबाई     अनुमोदक- मा.यावद मीनल 
संदभ-  मा.फुगे िभमाबाई व मा.यावद मीनल यांचा ताव.  
 ठराव .१०४२८ द.०६/१०/२०२१ म ये भाग .२५ व २६ मधील द मं दर वाकड 
ड .पी.र ता अबन ट डझायननुसार वकिसत करणे या ऐवजी “ भाग .२४,२५ व २६ मधील 
द मंद र, वाकड ड .पी.र ता अबन ट डझायननुसार वकिसत करणे” या माणे दु ती 
करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

 

ठराव मांक- १०४७२                       वषय मांक- ३६ 

दनांक- १३/१०/२०२१       

सुचक- मा.फुगे िभमाबाई     अनुमोदक- मा.अिभषेक बारणे 

संदभ-  मा.फुगे िभमाबाई व मा.अिभषेक बारणे यांचा ताव.  

 पंपर  िचंचवड शहराम ये कोरोना वषाणूचा वाढता ादुभाव ल ात घेवून नाग रकांम ये 

जागृती करणे आव यक होते. यानुसार कोरोनाबाबत जागृतीपर ले स टड  तयार क न मनपा 
आ थपने या सव कायालयांम ये लाव यात आले. याकर ता कोटेशन नोट स .०४/२०२१-२२ 

िस  कर यात आली होती. कोटेशन नोट स .०४/२०२१-२२ नुसार इ छुक पुरवठा धारकांकडून 

दर माग व यात आले होते. याम ये मे.ओम इंटर ायजेस यांच ेल घु म दर ा  झाले होते व 
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यानुसार यांना कामकाज आदेश दे यात आला. ा  कामकाज आदेशानुसार मे.ओम 

इंटर ायजेस यांनी ७९ ले स टड  तयार क न मनपा या व वध कायालयांम ये तसेच नमुद 

केले या ठकाणी लाव याच े काम पुण केल े आहे. या ले स टॅड मुळे नाग रकांम ये जागृती 
करणेस मदत झाली आहे. तर  कोटेशन नोट स .०४/२०२१-२२ अ वये मे.ओम इंटर ायजेस 

यांनी ७९ नग ले स टॅड  तयार क न लावणेकामी झाले या र. .२,९८,३०४/- (अ र  र. .दोन 

लाख अ या णव हजार तीनशे चार फ ) या खचास मा यता  दे यात येत आहे.  

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

 

ठराव मांक- १०४७३                       वषय मांक- ३७ 

दनांक- १३/१०/२०२१       

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

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

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इं दरा गांधी उ डाण पुलाखालील बीफ माकट मधील 

र  असणारे गाळे खालील त यात दश वले या भूमी जंदगी वभागाकडे मागणी केले या 
अजदारांना मनपाच ेदरानुसार ११ म हने क रता भाडे त वावर देणेस मा यता दे यात येत आहे. 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 

ठराव मांक- १०४७४                       वषय मांक- ३८ 

दनांक- १३/१०/२०२१       

सुचक- मा.फुगे िभमाबाई     अनुमोदक- मा.अिभषेक बारणे 

संदभ-  मा.फुगे िभमाबाई व मा.अिभषेक बारणे यांचा ताव. 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा ३९ वा वधापन दन द.११ ऑ टोबर २०२१ रोजी संप न 

झाला. या अनुषंगाने द.०४/१०/२०२१ रोजी सव पदािधकार , अिधका-यांची बैठक आयो जत 

कर यात आलेली होती. यानुसार सोमवार द.११ ऑ टोबर २०२१ रोजी खेळ पैठणीचा, कमचार  

ऑक ा, गुणवंत कमचा-यांच े स कार, देशाचा वातं य दन पा हले या नाग रकांचा स कार, 

म हलां या पाककला व रांगोळ  पधा, चहापान ना ता इ. िनयोजन कर यात आले होते. याकामी 
खेळ उपरो  काय मांक रता तसेच ले स व हो डग ट ंग, स काथ क रता स मान प  इ. कामी 

अ. . अजदाराच ेनाव 

१. इशाद जाक र कुरेशी 
२. असलम दाऊद कुरेशी 
३. खािलद अ कल मुजावर 

४. अ कल खलील मुजावर 
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र. .५,१०,०००/- (अ र  र. . पाच लाख दहा हजार फ ) खचास मा.आयु  यांनी मा यता दलेली 
आहे. तर  सदर र. .५,१०,०००/- (अ र  र. .पाच लाख दहा हजार फ ) या खचास मा यता 
दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०४७५                       वषय मांक- ३९ 

दनांक- १३/१०/२०२१       

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

संदभ-  मा.कदम शिशकांत व मा.कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव.  

 पुणे महानगरपिलकेने पी.एम.पी.एम.एल. कमचा-यां या बोनस व सानु ह अनुदानाबाबत 

केले या ठरावा माणेच पी.एम.पी.एम.एल. या सव सेवकांना सन २०२०-२१ ते २०२४-२५ या ५ 

आिथक वषाकर ता सानु ह अनुदान अिधक जादा र कम देणेकामी मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक- १०४७६                       वषय मांक- ४० 

दनांक- १३/१०/२०२१       

सुचक- मा.भोईर सुरेश      अनुमोदक- मा.अिभषेक बारणे 

संदभ-  मा.भोईर सुरेश व मा.अिभषेक बारणे यांचा ताव.  

     १) भ  श  चौक येथील फुटपाथ माट अबन ट डझाईननुसार वकिसत करणे, 

२) पंपर  िचंचवड शहरातील पुलांची व ेड सेपरेटरची थाप य वषयक कामे करणे, ३) रावेत येथ े

वप ना क  उभारणे या कामास सन २०२१-२२ या अंदाजप कात तावात नमुद केले माणे 
वाढ/ घट कर यास मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/ घट र. .४५लाख) 

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

 
ठराव मांक- १०४७७                       वषय मांक- ४१ 
दनांक- १३/१०/२०२१       

सुचक- मा.भोईर सुरेश      अनुमोदक- मा.अिभषेक बारणे 

संदभ-  मा.भोईर सुरेश व मा.अिभषेक बारणे यांचा ताव.  

 भाग .२ मधील डा वषयक व इतर काय मासाठ  मंडप यव था करणे, िचखली 
गावठाण व रोकडेव ती येथील मनपा इमारतींची थाप य वषयक कामे करणे या चालू असले या 
कामांना तावात नमुद केले माणे वाढ/ घट करणे आव यक आहे. यास अनुस न भाग .२ 

मधील काह  कामांची िश लक तरतुद मधून चालू कामांसाठ  वग करणे आव यक आहे. सबब क 
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े य कायालयातील भाग .२ मधील सन २०२०-२१ या अंदाजप काम ये कामा या 
तरतुम ये तावात नमुद केले माण ेवाढ/ घट कर यास मा यता दे यात येत आहे.  

(वाढ/ घट र. .१२,२०,०००/-) 

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

 

ठराव मांक- १०४७८                       वषय मांक- ४२ 

दनांक- १३/१०/२०२१       

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

संदभ-  मा.कदम शिशकांत व मा.कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव.   

 पंपर  िचंचवड मनपा काय े ात काम करणारे व ुत ठेकेदार यांची यांचेकड ल 

द.०५/१०/२०२१ या प ा वये नमुद केले माणे भाववाढ फरकाची र कम िमळणेबाबत वनंती 
केली आहे. व ुत ठेकेदार यांच े वनंती अजानुसार, व ुत वभागाकड ल सन २०१८-१९ पासुन 

आजपयत वकासकामे/ भांडवली कामां या िन वदा माग व यात आ या आहेत, िन वदेम ये 

भाववाढ कलम लागू करणेकामी “ या कामाची मुदत १ वषापे ा कमी आहे, तसेच या कामांची 
िन वदा र कम १ कोट  पे ा कमी आहे अशा कामांना भाववाढ कलम लागू राहणार नाह .” अशी 
अट समा व  आहे. हणजेच याकामाची मुदत १ वषापे ा जा त आहे, तसेच याकामाची 
िन वदा र कम १ कोट  पे ा जा त आहे अशा वकास, भांडवली कामांना भाव वाढ कलम लागू 

क न काम करणारे एज सी यांना भाववाढ फरक बल अदाकरणे अ याव यक आहे. अशा सव 

कामांची वभागाकडून वषयप  सादर करताना भाव वाढसह वषय मंजूर कर याच े वषय प ात 

नमुद करावयाच ेरा ह याने सदरच ेमा यतेवेळ  भाववाढ कलमास मंजूर  देणेचे राहून गेले आहे.  

यामुळे व ुत वषयक कामे करणारे एज सी यांच ेआिथक नुकसान होत आहे. यामुळे पंपर  

िचंचवड मनपामधील व ुत वभागाकड ल सन २०१८-१९ पासून वकास/ भांडवली कामां या 
िस  कर यात आले या िन वदांपैक , “ या कामाची मुदत १ वषापे ा जा त आहे, तसेच 

याकामांची िन वदा र कम १ कोट  पे ा जा त आहे अशा कामांना भाववाढ कलम अ वये 

भाववाढ फरक बले अदा करणेकामी व ुत ठेकेदार यांनी वनंती केली आहे. यानुसार सन २०१८-

१९ पासुन व ुत वभागाकड ल वकास/ भांडवली “ या कामाची मुदत १ वषापे ा जा त आहे, 

तसेच याकामांची िन वदा र कम १ कोट  पे ा जा त अशा कामांना भाववाढ कलम अ वये अशा 
कामांची भाववाढ फरक बले अदा करणेस मा यता तसेच येक कामांचे भाववाढ फरक 

बलापोट  य  होणा-या खचास मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------ 
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ठराव मांक- १०४७९                       वषय मांक- ४३ 

दनांक- १३/१०/२०२१       

सुचक- मा.भालेकर वण     अनुमोदक- मा.फुगे िभमाबाई 

संदभ-  मा.भालेकर वण व मा.फुगे िभमाबाई यांचा ताव. 

 . .१२ तळवडे गाव प रसरातील ॉम वॉटर लाईनम ये सुधारणा वषयक कामे या 
कामास भांडवली कामे लेखािशषाखाली सन २०२१-२२ या अंदाजप कात र. .१७,११,०००/- इतक  

तरतुद ठेव यात आली होती. ठेकेदाराने आ ापयत १००% काम पुण केल ेअसून ठेकेदारास उव रत 

काम क न बल अदायगी कर यासाठ  र. .७,००,०००/- इतक  तरतुद अपुर  पडत अस यामुळे या 
वभागांतगत तावात नमूद कामामधुन र. .७,००,०००/- इतक  र कम तावात नमुद 
माणे वग कर याचा तावास मा यता दे यात येत आहे. (वाढ/ घट र. .७,००,०००/-) 

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

 
ठराव मांक- १०४८०                       वषय मांक- ४४ 

दनांक- १३/१०/२०२१       
सुचक- मा.भालेकर वण     अनुमोदक- मा.फुगे िभमाबाई 

संदभ-  मा.भालेकर वण व मा.फुगे िभमाबाई यांचा ताव.  

 पंपर  िचंचवड महागरपिलके या सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील वकास 
कामांसाठ  अपुर  तरतुद ठेवणेत आली अस याने, यामधील काह  न वन वकास कामांचे 
अंदाजप क तयार क न, िन वदा कायवाह साठ , थम ाधा याने करावयाचे कामांचे 
तरतुद म ये वाढ/ घट करणे अ याव यक आहे. तर  तावात नमुद के या माणे 
तरतुद म ये वाढ/ घटक क न वग करण करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

(वाढ/ घट र. .८७,००,०००/-)  

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

ठराव मांक- १०४८१                       वषय मांक- ४५ 

दनांक- १३/१०/२०२१       

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

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

 भाग .१३ साईनाथनगर व भागातील व वध ठकाणी ॉम वॉटर लाईनम ये 
सुधारणा वषयक कामे करणे व आव यकतेनुसार थाप य वषयक कामे करणे या 
कामास भांडवली कामे लेखािशषाखाली सन २०२१-२२ या अंदाजप कात २०,००,०००/- 
इतक  तरतुद ठेव यात आली होती. ठेकेदाराने आ ापयत १००% काम पुण केले असून 
ठेकेदारास उवर त काम क न बल अदायगी कर यासाठ  र. .३,५०,०००/- इतक  तरतुद 
अपुर  पडत अस यामुळे या वभागांतगत तावात नमुद कामामधुन र. .३,५०,०००/- 
इतक  र कम वग कर यास मा यता दे यात येत आहे. (वाढ/ घट र. .३,५०,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------ 
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ठराव मांक- १०४८२                       वषय मांक- ४६ 

दनांक- १३/१०/२०२१       

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

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

 भाग  १३ िनगड  गावठाण व भागातील व वध ठकाणी टाँम वाँटर लाईनम ये 

सुधारणा वषयक कामे करणे व आव यकतेनुसार थाप य वषयक कामे करणे या कामास 

भांडवली कामे लेखािशषाखाली सन २०२१-२२ या अंदाजप कात र. .१५,००,०००/- इतक  तरतुद 

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

क न बल अदायगी कर यासाठ  र. .८,००,०००/- इतक  तरतुद अपुर  पडत अस यामुळे या 
वभागाअंतगत तावातील नमुद कामामधुन र. .८,००,०००/- इतक  र कम वग कर यास 

मा यता दे यात येत आहे. (वाढ/ घट र. .८,००,०००/-) 

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

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

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

(अॅड.िनतीन ाने र लांडगे) 
सभापती, थायी सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११०१८. 

 
 

 
 

                
 

(उ हास बबनराव जगताप) 
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका                                   
पंपर -१८, नगरसिचव वभाग 
मांक - नस/३/का व/१७२३/२०२१ 
दनांक - २१/१०/२०२१ 

 
त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह तव. 

 
 
 



34 
 

( . था/िन/ड-मु य/का व/५६२/२०२१ द.०५/१०/२०२१ वषय .२७ च ेलगत) 
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( . था/िन/ड-मु य/का व/५६२/२०२१ द.०५/१०/२०२१ वषय .२७ च ेलगत) 
 

 


