
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -१८. 

नगरसिचव  वभाग 
महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-२)/ 
न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर 

क न मा. शासक यांनी मंजूर  दलेले दनांक २९/०३/२०२२ चे ठराव. 

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

मा. शासक ठराव मांक- ०१      वषय मांक- ०१ 

दनांक – २९/०३/२०२२       वभाग- बीआरट एस 

वषय .०१ 

दनांक -

२९/०३/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . . था/बीआरट एस/२६६/२०२२, द.२२/०२/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड शहरा या पा कग पॉिलसी या अंमलबजावणीबाबत. 

ठराव .०१ 

दनांक -

२९/०३/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . . था/बीआरट एस/२६६/२०२२, द.२२/०२/२०२२ 

अ वये, मनपाचे थाप य बीआरट एस वभागाकड ल पा कग पॉिलसी राब वणे कर ता द.१४ 

फे ुवार  २०२२ रोजी मा.आयु  सो यांचे दालनात मा.आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
व मा.पोिलस आयु , पंपर  िचंचवड शहर यां या उप थत सदर पा कग पॉिलसीची द.१९ 

फे ुवार  २०२२ पासुन भावीपणे अंमलबजावणी चालु करणेचे िन त करणेत आले आहे. सदर 

नो पा कग म ये लावणेत आले या वाहनांवर महारा ातील इतर मनपा या धत वर खालील 

माणे दंड आकारणेचे िनयोजन आहे. 

सदर शु क जमा करणेकर ता मनपा या भांडार वभागामाफत सामा य पावती पु तक वाहतुक 

पोिलस वभागास पुर वण ेआव यक आहे. वर ल शमन शु काची जमा होणार  र कम मनपा 
कोषागरात जमा क न यामधुन टो ग हॅन या ठेकेदारास र. .१,८५,०००/- + जीएसट  

ितसेट ितम हना (दुचाक  व चारचाक  गाड  उचलणेकर ता आव यक वाहन) इतक  र कम 

अदा क न उवर त सव र कम पोिलस वभागास वग करणेस मा. शासक यांची मंजूर  दे यात 

येत आहे. 

वाहन कार शमन शु क जीएसट  एकुण 

दुचाक  २०० ३६.०० २३६.०० 

हलक  चारचाक  ४०० ७२.०० ४७२.०० 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 
 
 
 



मा. शासक ठराव मांक- ०२      वषय मांक- ०२ 

दनांक – २९/०३/२०२२       वभाग- ड े ीय 

वषय .०२ 

दनांक -

२९/०३/२०२२ 
 

मा.सहा.आयु  तथा े ीय अिधकार  यांचेकड ल प . .ड ेका /०३/ कावी/३०/२०२२, 

द.१०/०३/२०२२ अ वये, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ७३(ड) नुसार 

अवलोकनाथ ठेवावया या वकास कामांबाबत. 

ठराव .०२ 
दनांक -

२९/०३/२०२२ 

मा.सहा.आयु  तथा े ीय अिधकार  यांचेकड ल प . .ड ेका/०३/कावी/३०/२०२२, 
द.१०/०३/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल 

व ुत वभागाचे िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘ अ ’ मधील (1 ते 1 ) िनयमानुसार व िन वदा 
अट -शत  माणे लघु म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास 

िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे मा. शासक यांनी 
अवलोकन केले. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी अवलोकन केले. 

 
 

मा. शासक ठराव मांक- ०३         वषय मांक- ०३ 

दनांक – २९/०३/२०२२          वभाग- पाणीपुरवठा क प 

वषय .०३ 

दनांक -

२९/०३/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . ./भा.आ./पापु क प/२/२२४/ २०२२, 

द.१७/०३/२०२२ अ वये, आं ा व भामा आसखेड क पांतगत िचखली येथे उभाराय या 
जलशु करण क ासाठ  देहू येथून नद तून जल उपसा क न पाईप लाईन ारे पाणी आणणे व 

इतर त अनुषंिगक कामे करणेबाबत.(वाढ/ घट र. .२,००,००,०००/-) 

ठराव .०३ 
दनांक -

२९/०३/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . ./भा.आ./पापु क प/२/२२४/२०२२, 

द.१७/०३/२०२२ अ वये, आं ा व भामा आसखेड क पांतगत िचखली येथे उभाराय या 
जलशु करण क ासाठ  देहू येथून नद तून जल उपसा क न पाईप लाईन ारे पाणी आणणे व 

इतर त अनुषंिगक कामे करण”े. या कामाअंतगत देहू/तळवडे/िनघोज े येथून जलशु द करण 

क  िचखली पयत मु य जलवा हनी टाकणे या कामासाठ  तावात नमुद माण ेवाढ-घट 

करणेस मा. शासक यांची मंजूर  दे यात येत आहे.(वाढ/ घट र. .२,००,००,०००/-) 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 
 
 
 
 
 



मा. शासक ठराव मांक- ०४      वषय मांक- ०४ 

दनांक – २९/०३/२०२२       वभाग- आकाशिच ह व परवाना 

वषय .०४ 

दनांक -

२९/०३/२०२२ 
 

मा.अित र  आयु (२) यांचेकड ल प . .आप/०७/कावी/७३/२०२२, द.२३/०३/२०२२ 

अ वये, यूऑ स जा हरात फलक यांचे सव ण क न सदरचे फलक वखचाने काढुन ते 

नेह नगर गोडाऊन येथे जमा करणेकामी एज सी नेमणेबाबत. ई िन वदा .२/२/२०२०-२१ 

जादा खचास मा यता बाबत. 

ठराव .०४ 
दनांक -
२९/०३/२०२२ 

मा.अित र  आयु (२) यांचेकड ल प . .आप/०७/कावी/७३/२०२२, द.२३/०३/२०२२ 
अ वये, मनपाचे आकाशिच ह परवाना वभागाकड ल  ई िन वदा .२/२/२०२०-२१ ह  

अंदाजीत २८८०० युऑ स गृह त ध न अंदाजप क य िन वदा र. .६,९१,२००/- केलेली होती. 
आजअखेर र. .५,३३,०४०/- खच केलेला असुन र. .४,७६,०७४/- ची बीले अ ाप अदायगी 
करणे बाक  आहे. एकुण र. .१०,०९,११४/- इतका खच ८ म ह यात झाला आहे. यानुसार 

सरासर  ती म हना र. .१,२६,१३९/- खच झालेचे दसून येते. स या संभा य महापािलका 
िनवडणूक २०२२ वचार करता शहरात समा जक कायकत/ राजक य सं था/प  व इतर यां या 
अनािधकृत युऑ स जा हरात मो या माणात लावणेची श यता नाकारता येत नाह . 

यामुळे उव रत ४ म हनेसाठ  द.२७/७/२०२२ अखेर ती म हना र. .१,५०,०००/- माण े

एकुण र. .६,००,०००/- अंदाजे खच अपे त आहे. तर  अंदाजप क य दर र. .६.९१,२००/- पे ा 
जादा होणा-या अंदाजीत र. .९,१७,९१४/- चे खचास तथा य  होणा-या अित र  खचास 

मा. शासक यांची मंजूर  दे यात येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- ०५        वषय मांक- ०५ 

दनांक – २९/०३/२०२२          वभाग- वायसीएमएच 

वषय .०५ 

दनांक -

२९/०३/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . .वायसीएमएच/७/कावी/१०२/२०२२ द.१२/०३/२०२२ 

अ वये, पद यु र सं था य.च. मृित णालयाम ये Walk In Interview ने ता पुर या 
व पात एक त मानधनावर िनवड झाले या व र  िनवासी व किन  िनवासी उमेदवारां या 

िनवडयाद स काय र मा यतेकामी ठेवणेबाबत. 

ठराव .०५ 
दनांक -
२९/०३/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . .वायसीएमएच/७/कावी/१०२/२०२२ द.१२/०३/२०२२ 
अ वये, मनपाचे  पद यु र सं था य.च. मृती णालयाकर ता अ थायी व पातील व र  

िनवासी, किन  िनवासी, र  पदांकर ता  द.११/०२/२०२२ ते  द.२४/०२/२०२२ कालावधीत 

Walk In Interview कर ता उप थीत उमेदवारांमधुन  व र  िनवासी- ०५  व किन  िनवासी-०२ 

असे एकूण-०७  उमेदवारांची िनवड करणेस िशफारस केलेली आहे. यानुसार  सोबतचे प  अ 

म ये नमुद केले या  व र  िनवासी-०५ व किन  िनवासी-०२  या उमेदवारांची दरमहा एक त 

मानधनावर ता पुर या व पात आदेशाचे तारखेपासून िनयु  करणेस व याकामी य  

येणा-या य  मानधन खचास काय र मा. शासक यांची मंजूर  दे यात येत आहे. 



िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- ०६       वषय मांक- ०६ 

दनांक – २९/०३/२०२२        वभाग- पाणीपुरवठा व जलिन:सारण 

वषय .०६ 

दनांक -

२९/०३/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प .  .पापु/जिन/१/कावी/१२५/२०२२, द.२२/०३/२०२२ 

अ वये, पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागाकड ल” पाणी बल पुरवठा बले (MIDC)” या 
लेखािशषावर ल र. .५,००,०००/- तरतुद “ थायी आ थापना” या लेखािशषावर वग करणेस 

मा यता देणेबाबत. 

ठराव .०६ 
दनांक -
२९/०३/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . .पापु/जिन/१/कावी/१२५/२०२२ द.२२/०३/२०२२ 

अ वये,मनपाचे पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागाकड ल “पाणीबील पुरवठा बीले (MIDC)” 
या लेखाशीषामधील र.र.५,००,०००/- तरतूद “ थायी अ थापना” या लेखाशीषावर महारा  

महापािलका अिधिनयम १०३ कलम करण ७ ड २ (१) नुसार तावात नमुद माण े वग 

करणेस मा. शासक यांची मंजूर  दे यात येत आहे.(वाढ/ घट र. .५,००,०००/-) 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- ०७      वषय मांक- ०७ 

दनांक – २९/०३/२०२२        वभाग- फ े ीय व ुत 

वषय .०७ 

दनांक -

२९/०३/२०२२ 

मा.कायकार  अिभयंता( व) यांचेकड ल प . .फ ेका/ व/०२/९७/२०२२, द.२४/०३/२०२२ 

अ वये, म.रा. व. व. कंपनी या पयवे णाखाली करणेत येत अस याने  अितर  सुर ा ठेव 

म.रा. व. व.कं.स अदा करणेस मा यता देणेबाबत. 

ठराव .०७ 
दनांक -
२९/०३/२०२२ 

मा.कायकार  अिभयंता( व) यांचेकड ल प . .फ ेका/ व/०२/९७/२०२२, द.२४/०३/२०२२ 
अ वये, पं. िचं. मनपा या फ े य कायालय अंतगत कै. बोधनकार ठाकरे व ामं दर 

िमकनगर, . ९४ येथे CSR फंडामधुन िनधी उपल ध झालेला आहे. याअंतगत सोलर 

िस ट म बस वणेत येत आहे. सदर कामासाठ  नेटमीटर बस वणेसाठ  म.रा. व. व.कं.स 

अित र  सुर ा ठेव अदा करणेबाबत मा. मु या यापक कै. बोधनकार ठाकरे व ामं दर 

िमकनगर यांनी कळ वले आहे. तथा प सदरचे काम म.रा. व. व. कंपनी या पयवे णाखाली 
करणेत येत अस याने अितर  सुर ा ठेव र. .२१,२४१/- म.रा. व. व. कं.स अदा करणेस व 

सदरची र कम फ े ीय कायालय व ुत वभागा या "न वन वीजमीटर घेण"े या लेखािशषावर 

खच  टाकणेस मा. शासक यांची मंजूर  दे यात येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 



मा. शासक ठराव मांक- ०८        वषय मांक- ०८ 

दनांक – २९/०३/२०२२         वभाग- करआकारणी व करसंकलन 

वषय .०८ 

दनांक -

२९/०३/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . .कर/मु य/९/का व/८४/२०२२, द.२१/०३/२०२२ 

अ वये, िमळकत ह तांतर फ  आकारणीकामी मा यतेक रता. मा.महापािलका सभेकडे 

िशफारस करण.े 

ठराव .०८ 
दनांक -
२९/०३/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . .कर/मु य/९/का व/८४/२०२२, द.२१/०३/२०२२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, करआकारणी व करसंकलन वभागामाफत महारा  

महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 127 व 129 मधील तरतूद नुसार मालम ाकराची 
आकारणी करणेत येते.  आकारणी केले या िमळकतींची अनुसूची ड करण 8 कराधान 

िनयमातील िनयम 9 नुसार आकारणी पु तकात (असेसमट र ज टर) िमळकती या न द  

घेणेत येतात.   अशा आकारणी पु तकात असले या न द म ये िमळकतीचे खरेद / व , 

वारसाह क इ याद मुळे ह तांतरण झालेस या या न द  घेणेत येतात.  िमळकत 

ह तांतरणासाठ  स या अज ा  झाले या वष अखेरचा संपूण िमळकत कर भरणा क न घेऊन 

असेसमट र ज टरला नमूद असले या करयो य मू या या 5% िमळकत ह तांतरण फ  वसूल 

करणेत येऊन ह तांतरण कायवाह  करणेत येते.    तसेच खरेद / व द त ऐवज पूव चा 
असला तर  यासाठ  कोण याह  कारची वलंब शु क आकारले जात नाह . करआकारणी व 

करसंकलन वभाग थायी व पाचे उ प न िमळवून देणारा वभाग आहे.  शहराचा वाढता 
व तार व होणारे नागर करण, नागर  सु वधा व वकास कामावर होणारा खच या बाबी 
वचारात घेत यास महानगरपािलके या उ प न वाढ साठ  उपाययोजना करणेआव यक 

आहे.  रा य शासनाने सव थािनक वरा य सं थांना उ प न वाढ चे नवीन ोत िनमाण 

करणेबाबत वेळोवेळ  अवगत केले आहे.  यानुसार ह तांतरण फ  पोट  महानगरपािलकेस 

िमळालेले उ प न वचारात घेता याम ये वाढ होणेचे ीने ह तांतरण फ  आकारणीबाबत 

सुधा रत धोरण अंमलात आणणे आव यक आहे, याकामी खालील माण े ताव सादर करणेत 

येत आहे. 

ताव 

िमळकत ह तांतरण फ  आकारणीबाबत सुधा रत कायप दती: 
१. खरेद खत/ व / ब ीसप  या सारखे द त न द वताना न दणी मु ांक शु क 

वभागामाफत या िमळकतीचे चालू बाजार भावाचे मू यांकनावर आधा रत कंमत ठरवून या 
कंमतीवर Stamp Duty वसूल करणेत येते.  सन 2022-2023 पासून सदर द त ऐवजानुसार 

मु ांक शु क (Stamp duty) ठर व यासाठ  शासनाने जे बाजारमू य वचारात घेतले आहे, या 
बाजारमू याचे 0.50% िमळकत ह तांतरण फ  आकारणेत यावी. 
२. मयत/ र संबंधी कौटंु बक वाटणीप  / र  संबंधी ब ीसप  / वारसा ह क माणप  अशा 
करणी जथे य  आिथक यवहार घडून आलेला नाह   ितथे शासनाने िन त केलेले 

मु ांक शु क व ह तांतरण फ . ५००/- याम ये कमी असलेली र कम ह  ह तांतरण फ 

राह ल.   

३. महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील करण 8 िनयम 1 अ वये  ह तांतरण संलेख 

झालेनंतर उपरो  1 चे करणी 03 म ह यात व उपरो  2 चे करणी 01 वषाचे आत मनपास 

कळ वणेबाबत तरतूद आहे. सदर तरतूद चे अनुषंगाने सन 2022-2023 पासून िमळकत 



खरेद / व  द तऐवजाचे दनांकापासून तसेच मयत/ कौटंु बक वाटणीप ाचे दनांक पासून 

01 वषा पे ा जा त कालावधी झालेस वर ल देय होणा-या ह तांतरण फ  र कमे या 10% ती 
वष या माण ेह तांतरण फ  वलंब शु क आकारणेत यावे. 

४. ह तांतरण फ  वलंब शु क जमा करणे कामी लेखा वभागामाफत ‘ह तांतरण फ  वलंब 

शु क’ अिभनामाचे वतं  लेखािशष िनमाण कर यासाठ  मा यता देणेस.  
तसेच तावात नमुद माणे वषयास मा. थायी सिमती सभेमाफत मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेस मा यता अव यक असलेने यास मा. शासक यांची मंजूर  

देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी वषयास सवसाधारण सभेची 
मा यता घेणेकामी िशफारस करणेस मंजूर  दली. 

 
 

मा. शासक ठराव मांक- ०९      वषय मांक- ०९ 

दनांक – २९/०३/२०२२       वभाग- नगरसिचव 

वषय .०९ 

दनांक -

२९/०३/२०२२ 

मा.नगरसिचव यांचेकड ल प . .नस/०१/का व/१४७/२०२२, द.२५/०३/२०२२ अ वये, 

अ जत/ अधवेतनी परावत त/ वासभ ा रजा मंजूर करणेबाबत. 

ठराव .०९ 
दनांक -
२९/०३/२०२२ 

मा.नगरसिचव यांचेकड ल प . .नस/०१/का व/१४७/२०२२, द.२५/०३/२०२२ अ वये, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नगरसिचव वभागातील कायरत असणा-या कमचा-यांनी 
रजा मंजुर कामी वनंती अज सादर केलेले आहेत. संबंिधत कमचा-यांचे वनंती अजानुसार 

सोबतचे प  'अ' म ये दश वले माण ेरजा मंजुर  कामीचे वषयास मा. शासक यांची मंजूर  

दे यात येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १०         वषय मांक- १० 

दनांक – २९/०३/२०२२          वभाग- वायसीएमएच 

वषय .१० 

दनांक -

२९/०३/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . .वायसीएमएच/१५/का व/२६४/२०२२, 

द.२३/०३/२०२२ अ वये, यशवंतराव च हाण मृित णालयात चाल व या जाणा-या 
सी.पी.एस. कोससाठ  Inspection Fee भरणेबाबत. 

ठराव .१० 
दनांक -
२९/०३/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . .वायसीएमएच/१५/का व/२६४/२०२२, 

द.२३/०३/२०२२ अ वये, मनपाचे वाय.सी.एम.एच. वभागाकड ल ने रोग(DOMS), 
वचारोग(DDV),  करण त  (DMRE), उरोरोग (TDD) इ.  वषय राब वणेकामी, कॉलेज ऑफ 

फ जिशयन ऍ ड सजन, मंुबई यांना ४ वषयांसाठ  Inspection Fee पोट   र. .१,७३,०००/- 



(अ र  र. .एक लाख याह र हजार) फ  इत या रकमेचा डमांड ाफट  ने अदा करणेस 

मा. शासक यांची मंजूर  दे यात येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- ११       वषय मांक- ११ 
दनांक – २९/०३/२०२२        वभाग- ड े ीय 

वषय .११ 

दनांक -

२९/०३/२०२२ 
 

मा. े ीय अिधकार  तथा सहा.आयु  यांचेकड ल प . .ड /े०८/कावी/३४/ २०२२, 

द.२५/०३/ २०२२ अ वये, म.न.पा.चे ड े ीय कायालय काय ेञातील म.न.पा.चे आरो य 

वभागाकड ल  सावजिनक शौचालयाचे व मुता-यांची यांिञक  प तीने(पा या या उ चदाब 

फवा-या या सहा याने) व मनु यबळा ारे दैनं दन साफसफाई, देखभाल व करकोळ व पाची 
दु ती करणेबाबत. 

ठराव .११ 
दनांक -
२९/०३/२०२२ 

मा. े ीय अिधकार  तथा सहा.आयु  यांचेकड ल प . .ड /े०८/कावी/३४/२०२२, 

द.२५/०३/२०२२ अ वये, म.न.पा.चे. ड े ीय  कायालय काय ेञातील म.न.पा.चे आरो य 

वभागाकड ल  सावजिनक शौचालयाचे व मुता-यांची यांिञक  प तीने (पा या या उ चदाब 

फवा-या या सहा याने) व मनु यबळा ारे दैनं दन साफसफाई, देखभाल व करकोळ व पाची 
दु ती करणे या कामास मे. ी.महाल मी वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया. यांना 
द.०८/११/२०२१ ते द.०७/०३/२०२२ पयत एकुण ४ म हने कंवा नवीन िन वदा या होई 

पयत जे पह ले येईल या कालावधीसाठ  मुदत वाढ देणेसाठ  र. .८,४२,३००/- अपे ीत खचास 

मा. शासक यांची मंजूर  दे यात येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 

मा. शासक ठराव मांक- १२       वषय मांक- १२ 

दनांक – २९/०३/२०२२        वभाग- ड े ीय 

वषय .१२ 

दनांक -

२९/०३/२०२२ 
 

मा. े ीय अिधकार  तथा सहा.आयु  यांचेकड ल प . .ड /े०८/कावी/३३/ २०२२, 

द.२५/०३/ २०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ड े ीय कायालयाचे 

काय े ातांतगत डास िनमुलन उपाय योजनेसाठ  औ णक धुर करण हॅन फॉगींग या 
मशीनने करणेबाबत. 

ठराव .१२ 
दनांक -
२९/०३/२०२२ 

मा. े ीय अिधकार  तथा सहा.आयु  यांचेकड ल प . .ड /े०८/कावी/३३/ २०२२, द.२५/०३/ 

२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ड े ीय कायालयाचे काय े ातांतगत डास 

िनमुलन उपाय योजनेसाठ  औ णक धुर करण हॅन फॉगींग या मशीनने करणेचे कामासाठ  

डझेलवर धावणा-या ती दन ०४ पकअप हॅन/ र ा टे पो भाडे त वावर पुर वणे या 
कामांसाठ  मे. ी.संत फॅिसलीट  स वसेस ा. िल. सदर कामकाजासाठ  दनांक ३/३/२०२२ ते 



२/७/२०२२ पयत एकुण ४ म हने कंवा नवीन िन वदा या होई पयत जे पह ले येईल या 
कालावधीसाठ  मुदत वाढ देणे साठ  येणारा खच र. .३,४०,८००/- अथवा होणा-या य  

खचास मा. शासक यांची मंजूर  दे यात येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १३      वषय मांक- १३ 

दनांक – २९/०३/२०२२       वभाग- म यवत  भांडार 

वषय .१३ 

दनांक -

२९/०३/२०२२ 
 

मा.अित र  आयु (२) यांचेकड ल प .जा. .मभां/२४/का व/५६/२०२२, द.२६/०३/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै कय वभागांतगत असले या 
णालयांकर ता आमदार थािनक वकास काय म सन २०२१-२२ अंतगत इले ो टॅट क 

डसइ फो टशन े मिशन वथ लोर जनरेटर युिनट (०७ नग) खरेद बाबत. 

ठराव .१३ 
दनांक -
२९/०३/२०२२ 

मा.अित र  आयु (२) यांचेकड ल प .जा. .मभां/२४/का व/५६/२०२२, द.२६/०३/२०२२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै कय वभागांतगत असले या 

णालयांकर ता आमदार थािनक वकास काय म सन २०२१-२२ अंतगत इले ो टॅट क 

डसइ फो टशन े मिशन वथ लोर जनरेटर युिनट (०७ नग) खरेद कामी ई –िन वदा सुचना 
.९१/२०२१-२२ िस द करणेत आलेली होती. याअ वये मे.रेखा इं जिनअर ंग व स यांचे 

इले ो टॅट क डसइ फो टशन े मिशन वथ लोर जनरेटर युिनट – ०७ नग क रता ित 

नग र. . ३,९५,०००/- (सव करांस हत) माणे लघु म दर ा  झालेले आहेत. मे.रेखा 
इं जिनअर ंग व स यांचेकड ल ा  लघु म दरानुसार एकुण ०७ नगांसाठ  र. .२७,६५,०००/- 

(सव करांस हत)  (अ र  र. .स ावीस लाख पास  हजार फ ) खरेद  करणेचे खचास 

मा. शासक यांची मंजूर  दे यात येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 

मा. शासक ठराव मांक- १४        वषय मांक- १४ 

दनांक – २९/०३/२०२२         वभाग- नागरव ती वकास योजना 

वषय .१४ 

दनांक -

२९/०३/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . .ना वयो/५/कावी/१२९/२०२२, द.२६/०३/२०२२ 

अ वये, सन २०२१-२२ या सालाकर ता नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल इतर 

क याणकार  योजनेअंतगत इ.१० वी व १२ वी मधील ८०% पे ा जा त गुण संपादन के याला 
व ा याना ब ीस र कम देणे. या योजने अंतगत पा  ठरले या लाभाथ ना लाभ देणेबाबत, 

या उपलेखाशीषावर तरतूद वग करणेबाबत.(वाढ/ घट र. .१,७४,५०,०००/-) 

ठराव .१४ 
दनांक -

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . .ना वयो/५/कावी/१२९/२०२२, द.२६/०३/२०२२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागा माफत   



२९/०३/२०२२ इ. १०वी व १२वी मधील ८०% पे ा जा त गुण संपादन केले या व ा याना ब ीस र कम 

देणे, ह  योजना काया वीत आहे. या योजनेसाठ   सन २०२१-२२ या वषात र.  १०,००,००,०००/-

 ( अ र  र.  दहा कोट  फ  ) इतक  तरतुद कर यात आली आहे. यामधुन ६१६९ व ा याना 
लाभ दे यात आला आहे. उव रत १५०० लाभाथ ना लाभ देणे बाक  असुन याकर ता तावात 

नमुद केले माण े र. . १,७४,५०,०००/- तरतुद वग करणेस मा. शासक यांची मंजूर  दे यात 

येत आहे.(वाढ/ घट र. . १,७४,५०,०००/-) 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 

मा. शासक ठराव मांक- १५      वषय मांक- १५ 

दनांक – २९/०३/२०२२       वभाग- फ े ीय व ुत 

वषय .१५ 

दनांक -

२९/०३/२०२२ 
 

मा.कायकार  अिभयंता( व) यांचेकड ल प . .फ ेका/ व/०२/१०३/२०२२, द.२८/०३/२०२२ 

अ वये, म.रा. व. व.कं. कडून स याचा ८ KW वीजभार वाढवून २०KW इतका  वीजभार घेण े

तसेच स याचा एनज मीटर बदलून नेटमीटर बस वणे, कामी म.रा. व. व.कं.स सुर ा ठेव अदा 
करणेबाबत. 

ठराव .१५ 
दनांक -
२९/०३/२०२२ 

मा.कायकार  अिभयंता( व) यांचेकड ल प . . फ ेका/ व/०२/१०३/२०२२, द.२८/०३/२०२२ 
अ वये, पं. िचं. मनपा या फ े य कायालय अंतगत कै. पवळे मा यिमक व ालय, 

पीनगर, येथे CSR फंडामधुन िनधी उपल ध झालेला आहे. याअंतगत सोलर िस ट म 

बस वणेत येत आहे. सदर कामासाठ  नेटमीटर बस वणेसाठ  म.रा. व. व.कं.स अित र  सुर ा 
ठेव अदा करणेबाबत मा. मु या यापक कै. पवळे मा यिमक व ालय, पीनगर यांनी कळ वले 

आहे. तथा प सदरचे काम म.रा. व. व. कंपनी या पयवे णाखाली करणेत येत 

अस याने  अितर  सुर ा ठेव र. .३३,६५०/- म.रा. व. व.कं.स अदा करणेस व सदरची र कम 

फ े ीय कायालय व ुत वभागा या "न वन वीजमीटर घेण े" या लेखािशषावर खच  टाकणेस 

मा. शासक यांची मंजूर  दे यात येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 

मा. शासक ठराव मांक- १६      वषय मांक- १६ 

दनांक – २९/०३/२०२२       वभाग- पाणीपुरवठा 

वषय .१६ 

दनांक -

२९/०३/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . .पापु/मु य/८/कावी/२८५/२०२२, द.२८/०३/२०२२ 

अ वये, पाणी पुरवठा वभागाकड ल अमृत योजने अंतगत तरतूद म ये वाढ घट करणेबाबत. 

(वाढ/ घट र. .४,२३,००,०००/-) 



ठराव .१६ 
दनांक -
२९/०३/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . .पापु/मु य/८/कावी/२८५/२०२२, द.२८/०३/२०२२ 
अ वये, पाणी पुरवठा वभागाकड ल अमृत योजने अंतगत तावात नमुद माण े

तरतूद म ये वाढ घट करणेस मा. शासक यांची मंजूर  दे यात येत आहे.(वाढ/ घट 

र. .४,२३,००,०००/-) 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 

मा. शासक ठराव मांक- १७      वषय मांक- १७ 

दनांक – २९/०३/२०२२       वभाग- फ े ीय व ुत 

वषय .१७ 

दनांक -

२९/०३/२०२२ 
 

मा.कायकार  अिभयंता( व) यांचेकड ल प . .फ ेका/ व/०२/१०६/२०२२, द.२८/०३/२०२२ 

अ वये, पं.िचं.म.न.पा. या फ े ीय कायालयांतगत घरकुल सोसायट  िचखली येथील OPD 

साठ  न वन वीजपुरवठा घेणेकामी म.रा. व. व.कं. स सुर ा ठेव, जीएसट , कने शन चाजस 

अदा करणेबाबत. 

ठराव .१७ 
दनांक -
२९/०३/२०२२ 

मा.कायकार  अिभयंता( व) यांचेकड ल प . .फ ेका/ व/०२/१०६/२०२२, द.२८/०३/२०२२ 
अ वये, पं.िचं.मनपा या फ े ीय कायालयांतगत घरकुल सोसायट  िचखली येथे न वन OPD  

बांधणेत आलेली आहे. यासाठ  न वन वीजपुरवठा घेणेकामी म.रा. व. व. कंपनीकडे व हत 

नमु याम ये अज करणेत आलेला आहे. या अनुषंगाने थळ पाहणी केली असता OPD म ये 

उपल ध सा ह याचा एकुन लोड ४० KW इतका आहे. तथा प सदरचे काम म.रा. व. व. 

कंपनी या पयवे णा खाली करणेत येत अस याने  म.रा. व. व. कं.स सुर ा ठेव, जीएसट , 

कने शन चाजस असे एकूण र. .६८,८६३/- अदा करणेस तसेच सदरची र कम फ े ीय व ुत 

कायालया या  "न वन वीजमीटर घेण"े या लेखािशषावर खच  टाकणेस मा. शासक यांची मंजूर  

दे यात येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १८         वषय मांक- १८ 

दनांक – २९/०३/२०२२          वभाग- पाणीपुरवठा क प 

वषय .१८ 

दनांक -

२९/०३/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . .भा.आ./पापु क प/२/२५४/२०२२, 

द.२८/०३/२०२२ अ वये, पाणीपुरवठा वभागातील क पां या कामांसाठ  तरतु दम ये  वाढ-

घट करणेबाबत.(वाढ/ घट र. .३,०७,००,०००/-) 



ठराव .१८ 
दनांक -
२९/०३/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . . भा.आ./पापु क प/२/२५४/२०२२, 

द.२८/०३/२०२२ अ वये, पाणीपुरवठा वभागातील क पां या कामांसाठ  सन २०२१-२२ ची 
सुधार त उपल ध तरतुद कमी पडत अस याने तावात नमुद माणे वाढ-घट करणेस 
मा. शासक यांची मंजूर  दे यात येत आहे. (वाढ/ घट र. .३,०७,००,०००/-) 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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