
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 २७/०५/२०२२ चे ठराव. 

-------------------------------------------------------------------------------------------
मा. शासक ठराव मांक- १५०             वषय मांक- १५० 

दनांक – २७/०५/२०२२         वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .१५० 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .पापु/३६४/२०२२ द.१७/०५/२०२२ अ वये, 
शहरातील व वध भागातील पा याबाबत या त ार  वचारात अनिधकृत नळजोड िनयिमत 
कर यासाठ  सोबतचे प रिश  माण ेधोरण मा यतेकर ता मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेबाबत. 

ठराव .१५० 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .पापु/३६४/२०२२ द.१७/०५/२०२२ अ वये, 

शहरातील व वध भागातील पा याबाबत या त ार  वचारात अनिधकृत नळजोड िनयिमत 

कर यासाठ  वशेष मो हम हाती घेण ेआव यक आहे. तसेच सदर मुदतीत जर नाग रकांनी 
नळजोड िनयिमत कर यासाठ  अज सादर नाह  केले तर या व द कडक कारवाई करण े

आव यक आहे. यानुषंगाने अनिधकृत नळ कने शनबाबतचे धोरण सोबत या प रिश ात 

दश व या माण े िन त कर यास मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक 

यांची मंजुर  घेणेकामी िशफारस कर यास मा यता आव 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- १५१             वषय मांक- १५१ 

दनांक – २७/०५/२०२२         वभाग- पाणीपुरवठा 

वषय .१५१ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .पापु/मु य/का व/३६३/२०२२ द.१७/०५/२०२२ 
अ वये, महानगरपािलके या नळजोडास, जोडलेले व ुत मोटार/पंप ज  करणेचे धोरण 
मा यतेकर ता मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत. 

ठराव .१५१ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .पापु/मु य/का व/३६३/२०२२ द.१७/०५/२०२२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका पाणीपुरवठा वभागामाफत नाग रकांना 
आव यकतेनुसार िनवासी, बगर िनवासी नळजोडणी मंजूर केली जाते. सदर नळजोडामाफत 
ाहकांना जिमनीखालील टाक त पाणीपुरवठा केला जातो व ाहकाने वंत पण े टाक तील 

पाणी पंपा ारे इमारतीवर ल टाक त पाणी चढ वण ेअपे त आहे. तथा प असे िनदशनास आले 
आहे क ,नळजोडधारक थेट मनपाचे नळजोडास मोटर/पंप लावून पाणी इमारतीचे वर ल टाक त 
चढ वत असतात तसेच काह  नळजोड धारकांचे अनेक खो याम ये भाडेक  ठेवलेले अस याने 
यांना एका नळजोडाने िमळणारे पाणी भाडेक ं या जा त सं येमुळे अपूण पडते यामुळे 

नाग रक मनपा या नळजोडास मोटर/पंप लावून जा तीचे पाणी खेचतात अशा कारे 



मोटर/पंप नळजोडास जोड याने आजुबाजुचे नाग रकांचा पा याचा दाब कमी होत अस याने 
याबाबत या त ार  सु दा वाढतात. तर  सदर भागात पाणीपुरवठा पुरेशा दाबाने होणे कामी 

महानगरपािलकेमाफत व ुत मोटार ज  करणेची कारवाई केली जाते. सदर मोटार  
नळजोडधारकास परत के यास ते पुन ः सदर व ुत मोटार/पंप महानगरपािलके या 
नळजोडास जोडतात. यामुळे सदर ज  केले या व ुत मोटार/ पंप नळजोडधारकांना परत न 
दे याबाबत धोरणा मक िनणय घेण ेआव यक आहे. सबब सदर ज  केले या व ुत मोटार/ 
पंप परत न करणेबाबत धोरणा मक िनणय घेण े आव यक आहे. तर  ज  केले या व ुत 
मोटार / पंप नळजोधारकास परत न करणेचे धोरण िन त करणे या सदर ताव सादर केला 
असून नळजोड दे या या अट  शत  मधील अनु. .१६ मधील अट म ये ‘ज  केले या व ुत 
मोटार/ पंप परत दे यात येणार नाह .’ असा अंतभाव करणे आव यक आहे, व तसा धोरणा मक 
िनणय घेणेकामी सदरचा वषयास मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक 
यांची मंजुर  घेणेकामी िशफारस कर यास मा यता आव 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- १५२             वषय मांक- १५२ 

दनांक – २७/०५/२०२२         वभाग- लेखा 

वषय .१५२ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .लेखा/१अ/का व/५२३/२०२२ द.१७/०५/२०२२ 
अ वये, सेवािनवृ /मयत कमचा-यांची सेवािनवृ ी करणे िनकाली काढ यासाठ  लेखा 
वभागाम ये २ सेवािनवृ  कमचार  मानधनावर िनयु  करणेबाबत. 

ठराव .१५२ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .लेखा/१अ/का व/५२३/२०२२ द.१७/०५/२०२२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये स या कमचार  सेवािनवृ  हो याचे माण 
जा त असुन या सेवािनवृ  होणा-या तसेच मयत कमचा-यांची सेवािनवृ ी करणे तातड ने 
िनकाली काढणे आव यक आहे.  तथा प लेखा वभागाकड ल मया दत कमचार  सं या 
वचारात घेता सेवािनवृ ी वेतन करणे िनकाली काढ यासाठ  वलंब होत असुन यामुळे 
कमचा-यां या त ार  येत आहेत. कमचार  महासंघा या व वध माग याबाबत द.५/१०/२०२० 
रोजी आयो जत बैठक मधील सभावृ ांम ये जे मनपाचे कमचार  सेवािनवृ  झाले आहेत व ७ 
या वेतन आयोगा माण े सेवािनवृ ीचे कामकाजाची यांना मा हती आहे अशा दोन कमचा-
यांची सेवािनवृ  कमचा-यांक रता देय असले या रकमा अदा करणेक रता लेखा वभागाने 
मानधनावर वतं  िनयु  करावी असे नमुद केले आहे.  ह  बाब वचारात घेऊन सेवािनवृ ी 
करणे तातड ने िनकाली काढ यासाठ  लेखा वभागा या पे शन क ासाठ  

महानगरपािलकेमधुन सेवािनवृ  झाले या व सदर कामाची मा हती असले या कमचा-यापैक  
खालील कमचा-यांना यापूव  ६ म हने कालावधीकर ता मा. थायी सिमती सभा ठराव 

.१०३५२ द.२९/०९/२०२१ चे मंजुर ने आदेश .लेखा/१अ/का व/१०९६/२०२१ 
द.१८/१०/२०२१ अ वये  नेमणूक करणेत आलेली होती. सदर कालावधी संपु ात आलेला असून 
अ ाप सेवािनवृ ी करणांचे कामकाज पूण झाले नस याने आदेशाचे तारखेपासुन ०६ म हने 
कालावधीसाठ  मानधनावर नेमणूका देणे आव यक आहे. 
१)      ी. वसंत मधुकर िशंदे, सेवािनवृ  लेखापाल 
२)      ी. बाजीराव केशवराव ओंबळे, सेवािनवृ  उपलेखापाल  
   सबब, वर ल सेवािनवृ  कमचा-यांना लेखा वभागा या पे शन क ासाठ  आदेशाचे 
तारखेपासुन ०६ म हने कालावधीसाठ  मानधनावर  नेमणूका करणे तसेच महारा  शासन 



सामा य शासन वभागाकड ल शासन िनणय . संक ण-२७१५/ . .१००/१३ द. १७ डसबर 
२०१६ नुसार मािसक पा र िमक  मंजुर करणेसाठ  सदरचा वषयास 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 मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १५३             वषय मांक- १५३ 

दनांक – २७/०५/२०२२         वभाग- शासन 

वषय .१५३ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . . शा/१८/का व/३३०/२०२२ द.१७/०५/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपिलके या थायी आ थापनेवर ल गट अ ते क संवगातील 

र  पदे सरळसेवा वेशाने भर यासाठ  तरतूद वग करणेबाबत मा.महापािलका सभेकडे 

िशफारस करण.े 

ठराव .१५३ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . . शा/१८/का व/३३०/२०२२ द.१७/०५/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थायी आ थापनेवर ल गट  अ ते क संवगातील 

र  पदे सरळसेवा वेशाने भर यासाठ  ऑनलाईन प दतीने अज माग व यात आले आहेत. 

र  पदांची भरती या तातड ने करावयाची आहे. शासन वभागाकड ल महसूली 
अंदाजप कात सन २०२२-२०२३ कर ता“ इतर खच“ या  लेखािशषावर र. .१५,००,०००/-  इतक  

तरतूद आहे. भरती प र ा कामकाजाकर ता सदरची तरतूद अपूर  आहे. ऑन लाईन प दतीने 

अज माग वण,े प का छपाई व ओएमआर उ रप का छपाई, उ रप का मशीनवर 

तपासणे इ. कामाची  बीले अदा कर यासाठ  अंदाजे १ कोट  १० लाख खच अपे त आहे. 

शासन वभागाचे सन २०२२-२३ चे मूळ अंदाजप काम ये महसूली खच भाग-१ मधील 

खालील लेखािशषावर करणेत आलेली अंदाजप क य तरतूद, झालेला खच व उपल ध िश लक 

यांचा तपशील खालील माण ेआहे. 

लेखािशषाचे नांव इतर खच 

अंदाजप क य तरतूद १५,००,०००/- 

झालेला खच ० 

िश लक र कम १५,००,०००/- 

 
लेखािशषाचे नांव थायी आ थापना 

अंदाजप क य तरतूद ९,४६,००,०००/- 

झालेला खच १,४४,२१,२९९/- 

िश लक र कम ८,०१,७८,७०१/- 

 वर ल त यातील “ इतर खच“ या लेखािशषावर स या उपल ध असणार  तरतूद अपुर  आहे. 

शासन वभागाकड ल थायी आ थापना या लेखािशषावर स या उपल ध असणा-या 
र. .९,४६,००,०००/- िश लक तरतूद मधून महानगरपािलके या थायी आ थापनेवर ल गट अ 

ते क संवगातील र  पदे सरळसेवा वेशाने भर यासाठ  र. .१,१०,००,०००/- इतक  तरतूद 

“इतर खच“ या लेखािशषावर वग करणे आव यक आहे. यास अनुस न तरतुद वग करणेकामी 



सदरचे वषयास मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची मंजुर  

घेणेकामी िशफारस कर यास मा यता आव 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- १५४             वषय मांक- १५४ 

दनांक – २७/०५/२०२२         वभाग- म यवत  भांडार 

वषय .१५४ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .मभां/११/का व/५६/२०२२ द.१७/०५/२०२२ 
अ वये, व ुत वभागास आव यक व ुत सा ह य खरेद  करणेबाबत. 

ठराव .१५४ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .मभां/११/का व/५६/२०२२ द.१७/०५/२०२२ 

अ वये, “मनपा या व ुत वभागास आव यक व वध व ुत सा ह य खरेद  (Led fitting and 

others) करणेकामी mahaetender वर िस द केले या िन वदा .६०/२०२१-२२ नुसार ०४ 

िन वदाकारांपैक  मे. पल मी इले क स यांचे बाब  ३ व ५ (एकूण २ बाबी) क रता ा  

लघु म दर एकूण र. .२९,८३,१८०/-  हे अंदाजप क य र. .७१,२६,२४०/- पे ा -५८.१४% ने 

कमी ा  झालेले  आहेत. मे.शांती इले क स यांचे बाब .१,२,४ व ६ (एकूण ४ बाबी ) क रता 
लघु म दर एकूण र. .५१,५८,७२०/- हे अंदाजप क य   र. .१०,७१४,०७०/- पे ा  
-५१.८४% ने कमी ा  झालेले आहेत. यांचे ा  लघु म दर र. .८१,४१,९००/- हे अंदाजप क य 

दर र. .१,७८,४०,३१० ͭ-  ने कमी ा  झालेले आहेत. यानुसार मनपा या व ुत वभागास 

आव यक व वध व ुत सा ह य खरेद  (Led fitting and others) करणेकामी मे. पल मी 
इले क स व मे.शांती इले क स यांचेकडून यांनी सादर केले या दरानुसार कारनामा 
क न खरेद  करणेस व खरेद साठ  होणारा एकूण र. .८१,४१,९०० /-  चे खचास 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 मंजूर  दली. 

 
मा. शासक ठराव मांक- १५५             वषय मांक- १५५ 

दनांक – २७/०५/२०२२         वभाग- ब े ीय  

वषय .१५५ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.कायकार  अिभयंता व ुत ब े ीय यांचे कड ल प . .ब े/लेखा/५/का व/१२३/२०२२ 
द.१७/०५/२०२२ अ वये, मनपा या ब े ीय कायालय वदयुत वभागाकड ल 
िन.नो. .४/८/२०२१-२२ अ वये  िचंचवड उप वभाग अंतगत व वध काय माक रता(जन 
संपक वभागमाफत आयोजीत)  ता पुर या व पात  वनी ेपण, काश यव था, 
सी.सी. ट. ह  व जिन  संच  यं णेची  यव था करणेबाबत. 

ठराव .१५५ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.कायकार  अिभयंता व ुत ब े ीय यांचे कड ल प . .ब े/लेखा/५/का व/१२३/२०२२ 

द.१७/०५/२०२२ अ वये, मनपा या ब े ीय कायालय वदयुत वभागाकड ल 



िन.नो. .४/८/२०२१-२२ अ वये  िचंचवड उप वभाग अंतगत व वध काय माक रता(जन 

संपक वभागमाफत आयोजीत)  ता पुर या व पात  वनी ेपण, काश यव था, 
सी.सी. ट. ह  व जिन  संच  यं णेची  यव था करणेसाठ  िन वदा र. .८,४७,१३७/- (अ र  

र. .आठ लाख स ेचाळ स हजार एकशे सदतीस फ  ) पे ा -०.७५ ट के कमी दराने मे. वजय 

इलेक्  क स ड जनरेटस या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट  व शत स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न  कामाचा आदेश 

देणेत आलेला आहे.सबब सदरचा वषयाचे 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 मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १५६             वषय मांक- १५६ 

दनांक – २७/०५/२०२२         वभाग- ब े ीय 

वषय .१५६ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.कायकार  अिभयंता व ुत ब े ीय यांचे कड ल प . .ब े/लेखा/५/का व/१२२/२०२२ 
द.१७/०५/२०२२ अ वये, मनपा या ब े ीय कायालय वदयुत वभागाकड ल 
िन.नो. .४/७/२०२१-२२ अ वये  िचंचवड उप वभाग अंतगत गणपती वसजनकर ता पोलीस 
वभाग यांचे मागणीनुसार ता पुर या व पात  वनी ेपण, काश यव था, सी.सी. ट. ह  व 
जिन  संच  यं णेची  यव था करणेबाबत. 

ठराव .१५६ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.कायकार  अिभयंता व ुत ब े ीय यांचे कड ल प . .ब े/लेखा/५/का व/१२२/२०२२ 

द.१७/०५/२०२२ अ वये, मनपा या ब े ीय कायालय वदयुत वभागाकड ल 

िन.नो. .४/७/२०२१-२२ अ वये  िचंचवड उप वभाग अंतगत गणपती वसजनकर ता पोलीस 

वभाग यांचे मागणीनुसार ता पुर या व पात  वनी ेपण, काश यव था, सी.सी. ट. ह  व 

जिन  संच  यं णेची  यव था करणेसाठ  िन वदा र. .८,४५,५२१/- (अ र  र. .आठ लाख 

पंचेचाळ स हजार पाचशे एकवीस फ  ) पे ा -०.७५ ट के कमी दराने मे. वजय इलेक्  क स 

ड जनरेटस या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  व शत स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न  कामाचा आदेश देणेत आलेला 
आहे.सबब सदरचा वषयाचे 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 मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १५७             वषय मांक- १५७ 

दनांक – २७/०५/२०२२         वभाग- वै क य 

वषय .१५७ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .मसाभां/४/का व/१५०/२०२२ द.१७/०५/२०२२ 
अ वये, बालेवाड  पोटस कॉ पले स येथील को वड केअर सटर बाबत. 

ठराव .१५७ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .मसाभां/४/का व/१५०/२०२२ द.१७/०५/२०२२ 

अ वये, भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, 

महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३) क नुसार कोरोना वषाणुचा 



(COVID19)  ादुभाव ल ात घेता सदर बाब तातड ची असेलेने मे. ब. ह .जी इं डया िल. यांना 
बालेवाड  पोटस कॉ पले स येथील को वड सटर द.०७.०४.२०२१ ते०६.०६.२०२१ पयत (६१ 

दवस) दोन मह ने २०० बेड पयत को वड केअर सटर चाल वणेस देणे बाबत र. .६६,२४,६००/- 

चे कामकाज आदेश EOI .०३/२०२०-२१ मधील अट शत  आ ण करारना यास अधीन राहून 

पूव या मंजूर दराने देणेत आले होते. मे. ब हजी इं िल. यांना द. १२.०४.२०२१ ते १९.०४.२०२१ 

आ ण २१.०४.२०२१ ते २६.०४.२०२१ पयत २०० पे ा जा त णांसाठ  (एकूण १५४ ण ) 

एकूण खच र. .८३,६२२/- इतका खच झाला आहे. यापूव  २०० बेडसाठ  दले या आदेशासाठ  

र. .६६,२४,६००/- चे खचास मा. थायी सिमती सभा ठराव . ९२२३ द. १५.०४.२०२१ अ वये 

मा यता दलेली आहे. वाढ व १५४ बेड साठ चा वाढ व खच र. .८३,६२२/- आ ण मुदतवाढ 

आदेश र. .१५,२०,४००/- ( द. ०७.०६.२०२१ ते २०.०६.२०२१ पयत) असे एक ीत 

र. .१६,०४,०२२/- चे खचास मा. शासक यांची काय र 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 मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १५८             वषय मांक- १५८ 

दनांक – २७/०५/२०२२         वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .१५८ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता पाणीपुरवठा यांचे कड ल प . .पापु/६/का व/१५१/२०२२ 
द.१७/०५/२०२२ अ वये, मनपा या काळाखडक वाकड, काळाखडक बु टर व रहाटणी येथील 
शु  पाणीपुरवठा करणा-या पंप हाऊसचे दु ती वषयक कामे करणेबाबत. 

ठराव .१५८ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता पाणीपुरवठा यांचे कड ल प . .पापु/६/का व/१५१/२०२२ 

द.१७/०५/२०२२ अ वये, मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .14/12/2021-2022 

अ वये मनपा या काळाखडक वाकड, काळाखडक बु टर व रहाटणी येथील शु  पाणीपुरवठा 
करणा-या पंप हाऊसचे दु ती वषयक कामे करणे. (२०२२-२३).  कामी मे लोमॅक 

इं जिनअ रंग कॉपोरशन िन.र. .28,00,000/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख फ  ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .28,00,000/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .28,00,000/- पे ा 10.5% कमी 
हणजेच र. .25,06,000/- +रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .25,06,000/- 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 करण े बंधनकारक 

राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 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 मंजूर  दली. 

 
 
 



मा. शासक ठराव मांक- १५९             वषय मांक- १५९ 

दनांक – २७/०५/२०२२         वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .१५९ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता पाणीपुरवठा यांचे कड ल प . .पापु/६/का व/१५२/२०२२ 
द.१७/०५/२०२२ अ वये, मनपा या सांगवी पी युड , सांगवी गावठाण व सांगवी स. नं. ८४ 
येथील शु  पाणीपुरवठा करणा-या पंप हाऊसचे दु ती वषयक कामे करणेबाबत. 

ठराव .१५९ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता पाणीपुरवठा यांचे कड ल प . .पापु/६/का व/१५२/२०२२ 

द.१७/०५/२०२२ अ वये, मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .14/10/2021-2022 

अ वये मनपा या सांगवी पी युड , सांगवी गावठाण व सांगवी स.नं. ८४ येथील शु  

पाणीपुरवठा करणा-या पंप हाऊसचे दु ती वषयक कामे करण.े (२०२२-२३).  कामी मे 

फलोमॅक इं जिनअ रंग कॉपोरशन िन.र. .28,00,000/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख  फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .28,00,000/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .28,00,000/- पे ा 10.5% कमी 
हणजेच र. .25,06,000/- +रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .25,06,000/- 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 करण े बंधनकारक 

राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 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 मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १६०              वषय मांक- १६० 

दनांक – २७/०५/२०२२          वभाग- नगरसिचव 

वषय .१६० 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.नगरसिचव यांचे कड ल प . .नस/०१/का व/२३४/२०२२ द.१७/०५/२०२२ अ वये, 
अ जत/ अधवेतनी परावत त / वासभ ा रजा मंजूर करणेबाबत. 

ठराव .१६० 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.नगरसिचव यांचे कड ल प . .नस/०१/का व/२३४/२०२२ द.१७/०५/२०२२ 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 माणे रजा मंजुर  कामीचे वषयास 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 मंजूर  दली. 

 
 
 
 
 



मा. शासक ठराव मांक- १६१             वषय मांक- १६१ 

दनांक – २७/०५/२०२२         वभाग- आरो य मु य 

वषय .१६१ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) आरो य मु य यांचे कड ल प . . वभाअ/१/का व/६९/२०२२ 
द.१३/०५/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या शाळांम ये ायोिगक त वावर 
झरो वे ट (शू य कचरा) क प राब वणेबाबत. 

ठराव .१६१ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) आरो य मु य यांचे कड ल प . . वभाअ/१/का व/६९/२०२२ 

द.१३/०५/२०२२ अ वये, पंपर   िचंचवड महानगरपािलके या ८ शाळांम ये ायोिगक 

त वावर झरो वे ट (शु य कचरा) क प राब वण ेकामकासाठ  मे.आसरा सोशल फाऊंडेशन 

या सं थेची ायोिगक त वावर ६ म हने कालावधीकर ता थेट प दतीने नेमणुक करणेत येवुन, 
सदर सं थेस मोबदला हणुन दरमहा ित शाळा र. .५,०००/- माणे सहा म ह याक रता 
एकुण  र. .२,४०,०००/- इत या खचास 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 मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १६२          वषय मांक- १६२ 

दनांक – २७/०५/२०२२         वभाग- अ े ीय आरो य 

वषय .१६२ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .अ ेका/आ/२/का व/२२५/२०२२ द.१४/०५/२०२२ 
अ वये, ा.रामकृ ण मोरे े ागृह, िचंचवड इमारती मधील कॉ रडॉर, अंतगत व बा  
प रसराची दैनं दन साफसफाई व व छता हे काम अ याधुिनक उपकरणे/साधने, रसायण ेव 
मनु यबळाचा तसेच यां क प दतीचा वापर क न दैनं दन साफसफाई व छता करणेबाबत. 

ठराव .१६२ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .अ ेका/आ/२/का व/२२५/२०२२ द.१४/०५/२०२२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे अ - े ीय कायालयाचे काय े ातील ा. रामकृ ण 
मोरे े ागृह, िचंचवड इमारती मधील कॉ रडॉर, अंतगत व बा  प रसराची दैनं दन साफसफाई 
व व छता हे काम अ याधुिनक उपकरणे/साधने, रसायणे व मनु यबळाचा तसेच यां क 
प दतीचा वापर क न दैनं दन साफसफाई व छता करणे कामाची अदांजप क य 
र. .८४,०७,१९७/- साठ  ई - िन वदा नोट स .१/२०१९-२० अ वये मे.राजमाता अ ह यादेवी 
होळकर वयंरोजगार सेवा सह सं था मया यांनी िन वदा अंदाजप क य र. .८४,०७,१९७/- 
यावर १९.७०% कमी र. .६७,५०,९७८.३९ इतका दर सादर क न २ वष कालावधीसाठ  ठेकेदार 
हणून नेमणूक करणेत आली आहे. परंतू सदर कामाची मुदत द.२८/०२/२०२२ रोजी संपु ात 

आली आहे. तसेच सदर कामाची न वन िन वदा कायवाह  ता वत आहे. परंतू सदर कामा या 
न वन िन वदेसाठ  काह  कालावधी लागणार आस याने व ा. रामकृ ण मोरे े ागृहाम ये 
दैनं दन काय म पार पडत असतात व तेथे लोकांची कायम वरदळ असते. तसेच तेथे राजक य 
व शासक य लोकांचे सु दा काय म पार पडत असतात यामुळे तेथील इमारतीमधील कॉ रडॉर 
अंतगत व बा  प रसराची दैनं दन साफसफाई होण ेआव यक आहे. यामुळे सदर कामाची 
िनकड ल ात घेता या कामास मुदतवाढ देणे आव यक आहे. यामुळे मे.राजमाता अ ह यादेवी 
होळकर वयंरोजगार सेवा सह सं था मया यांना ा. रामकृ ण मोरे े ागृह, िचंचवड येथील 
इमारतीमधील कॉ रडॉर, अंतगत व बा  प रसराची दैनं दन साफसफाई व व छता हे काम 
अ याधुिनक उपकरणे/साधने, रसायणे व मनु यबळाचा तसेच यां क  प दतीचा वापर क न 
दैनं दन साफसफाई व छता करणे कामास २ म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणे व याकामी 
येणा-या अंदाजे र. .७,८०,३७४/- अथवा न वन िन वदा कायवाह  ता वत होउन कामाचे 



आदेश देईपयत जे थम होईल तो पयत मुदतवाढ देणे गरजेचे अस याने सदरचा वषयास 
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 मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १६३             वषय मांक- १६३ 

दनांक – २७/०५/२०२२         वभाग- म यवत  भांडार 

वषय .१६३ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.उप आयु  (भांडार) यांचे कड ल प . .म.भां/१६/का व/१४८/२०२२ द.१७/०५/२०२२ 
अ वये, मनपाचे वायसीएम णालया या फजीओथेरपी वभागाकर ता आव यक उपकरणे / 
सा ह य खरेद  करणेबाबत. 

ठराव .१६३ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.उप आयु  (भांडार) यांचे कड ल प . .म.भां/१६/का व/१४८/२०२२ द.१७/०५/२०२२ 

अ वये, मनपाचे वायसीएम णालया या फजीओथेरपी वभागाकर ता आव यक उपकरणे/ 

सा ह य खरेद  करणेकामी ई िन सु .70/2021-22 अ वये िन वदा िस द क न माग वणेत 

आ या हो या. यानुसार ा  िन वदेम ये मे केपजेम हे थकेअर ा. िल. यांचे बाब . 02, 04, 

05, 06, 09, 10, 11, 12, 19 व 20 एकुण बाबी -10 कर ता एकुण र. .3,23,540/- हे अंदा जत 

र. .5,20,378/- पे ा 37.82 कमी असुन तसेच मे.ओमकार मेड कल अँड जनरल टोअर यांचे 

बाब . 01, 03, 08, 13, 15 व 16 एकुण बाबी -06 कर ता एकुण र. .3,29,810/- हे अंदा जत 

र. .5,13,387/- पे ा 35.75 ट केने कमी आहेत.  ा  झालेले लघु म दर वकृत करणेत 

आलेले आहेत. यानुसार मे.केपजेम हे थकेअर ा. िल. व मे.ओमकार मेड कल अँड जनरल 

टोअर यांचेबरोबर करारनामा करणेत आला असुन यांना पुरवठा आदेश आदेश िनगत करणेत 

आले आहेत.सबब महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 2012 कलम 73 (ड) नुसार संबंधीत 

पुरवठाधारक यांचेबरोबर केले या करारना यांचे 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 मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १६४             वषय मांक- १६४ 

दनांक – २७/०५/२०२२         वभाग- व ुत मु य 

वषय .१६४ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) व ुत मु य यांचे कड ल प . . वमुका/०४/का व/३६२/२०२२ 
द.१८/०५/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग मांक 21 मधील पंपर  गावठाण पर सरातील 
र यावर डेकोरेट ह पोल बस वणेबाबत. 

ठराव .१६४ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) व ुत मु य यांचे कड ल प . . वमुका/०४/का व/३६२/२०२२ 

द.१८/०५/२०२२ अ वये, मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .41-08/2021-

2022 भाग मांक 21 मधील पंपर  गावठाण पर सरातील र यावर डेकोरेट ह पोल बस वण े

(2021-2022), िन वदा र. .33,67,302/- पे ा -26.88% कमी हणजेच र. .24,62,171/- 

(अ र  र. .चोवीस लाख बास  हजार एकशे ए काह र फ )  यानुसार िन वदा मंजूर दराने 

लघु म दराचे ठेकेदार मे. एच सी कटार या यांचेकडून काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनयमानुसार 



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 करण े

या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा करणेस 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 मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १६५            वषय मांक- १६५ 

दनांक – २७/०५/२०२२         वभाग- भुमी आ ण जंदगी 

वषय .१६५ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .भु ज/८/का व/३४/२०२२ द.११/०५/२०२२ अ वये, 
महारा  सा ह य प रषदे या पंपर  िचंचवड शाखे या कायालयासाठ  सा ह यक उप मासाठ  
जागा देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणे. 

ठराव .१६५ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .भु ज/८/का व/३४/२०२२ द.११/०५/२०२२ अ वये, 
महारा   सा ह य प रषद यांनी  यांचे कायालयासाठ  से. नं. २४, िनगड  इमारत . सी, दुसरा 
मजला गाळा . १० ची मागणी केली होती. तथा प सदरचा गाळा गाळे वतरण जा हर 
िनवेदनाम ये समा व  होता. यामुळे सदर गाळा देणे श य नस याने  प ह या मज यावर ल 
गाळा . २ र  अस याने सदर गाळा  महारा   सा ह य  प रषदेस दे याबाबत आदेश िनगत 
केला होता. तथा प सदर जागा कमी अस याबाबतची महारा  सा ह य प रषदेची त ार आहे. 
महारा  सा ह य प रषद महापािलका काय े ात मनपाचे संयु  उप म राब वणार अस याने 
मनपा या नावलौक कात भर पडणार आहे तसेच मनपाचे संगीत अकादमी सदर इमारती म ये 
आहे. आ ण ती डा वभागा या िनयं णाम ये चालू आहे. या माणे महारा  सा ह य प रषद 
यां या कायालया क रता से.नं.२४, िनगड  इमारत .सी, दुसरा मजला गाळा .१०, े फळ 
११७२ चौ.मी. डा वभागा या ता यात द यास जागा मनपाचे ता यात राहणार अस याने 
भाडे आकार याचा  राहणार नाह . हा  महानगरपािलकेचा उप म  राब वणे श य आहे. 
सबब  महारा  सा ह य प रषद यां या कायालयाक रता से.नं.२४, िनगड  इमारत .सी, दुसरा 
मजला गाळा .१०, े फळ ११७२ चौ.मी. डा वभागा या ता यात देऊन सदर ठकाणी 
महारा  सा ह य प रषद व मनपा यांचे  माफत सयु  उप म राबवून  ३० वषाचे M.O.U. क न 
सा ह य प रषद समवेत उप म राब वणेसाठ चा वषय  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ 
कलम ७९ ’क ‘ नुसार सदरचा वषयास मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत 
मा. शासक यांची मंजुर  घेणेकामी िशफारस कर यास मा यता आव 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- १६६            वषय मांक- १६६ 

दनांक – २७/०५/२०२२         वभाग- मा हती व तं ान 

वषय .१६६ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .मातं व/१२/का व/३४९/२०२२ द.१७/०५/२०२२ 
अ वये, महानगरपािलकेचे अ यावत Primary Data Centre काया वत ठेवणेकामीचे कामास 
एक म हने मुदतवाढ देणेबाबत. 

ठराव .१६६ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .मातं व/१२/का व/३४९/२०२२ द.१७/०५/२०२२ 

अ वये, मनपा या 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.०४/०५/२०२२ पासून पुढे 

एक म हने अथवा न याने िस द करणेत येणा-या िन वदे अ वये िनयु  होणा-या एज सी 
माफत सेवा उल ध होईपयत जो कालावधी कमी असेल या कालावधी कर ता  काया वत 

ठेवणेचे कामकाजास मुदतवाढ दे यास व यासाठ  येणारा खच र. .८,३१,१००/- अिधक कर 

या माणे एक म हने कालावधीकर ता मुदतवाढ दे यास व या अनुशंगाने येणा-या य  

खचास 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 मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १६७             वषय मांक- १६७ 

दनांक – २७/०५/२०२२         वभाग- इ े ीय 

वषय .१६७ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . . था/इ/का व/१७७/२०२२ द.१४/०५/२०२२ 

अ वये, सन २०२२-२३ चे अंदाजप क य तरतुद म ये फेरबदल क न तरतूद वग करणेकामी व 

तरतूद म ये वाढ / घट करणेबाबत. 

ठराव .१६७ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . . था/इ/का व/१७७/२०२२ द.१४/०५/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड मनपा या थाप य इ े ीय कायालयाकड ल सन २०२२-२३ या मुळ 

अंदाजप कात समावेश नसलेली परंतु करणे आव यक असलेली कामे समा व  करणेस तसेच 

वकास कामांची तरतूद वग करणेची आव यकता अस याने खालील माणे वाढ घट करणेचा 
तावास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

अ. 

ं . उपलेखािशष अथवा कामाचे नांव भा
ग  

पा
नां
क 

अ.

ं . 
लेखा
िशष 

सन २०२२-

२०२३ चा 
मुळ अंदाज 

(उपल ध 

तरतूद)  

वाढ 

करावयाची 
तरतूद 

घट 

करावयाची 
तरतूद 

सन २०२२-

२०२३ चा 
सुधार त 

अंदाज 

१ 

भाग मांक ३ च-होली येथील
संत ाने र व संत नामदेव
महाराज यांचे भेट वर आधा रत
समूहिश प या प रसरात संत
ाने र सृ ी उभारणे कर ता
थाप य वषयक कामे करणे. 

३ ५२ ३ 
वशेष 

योजना 
४४५००००

० 
० १३००२३२ ४३१९९७६८ 



२ 

भाग . ६ येथील मोशी-
आळंद  र ता -  गायरान र ता -
कुदळेव ती - आर ण .१/२१४
ते आळंद  र यापयत वकास
आराख यातील र ता वकिसत
करणे. (गट . ३६३ ते २५१) 

३ १६ ७ 
वशेष 

योजना ० २८०९८६ ० २८०९८६ 

३ 

च-होली येथील स ह .२५४ ते
२२८ पयतचा १२ मी र ता
वकिसत करणे. 

३ १७ २० 
वशेष 

योजना ० २१८३६२ ० २१८३६२ 

४ 

भाग -०३ च-होली येथील च-

होली मु य र ता (आझाद नगर) 

ते काळजेवाड  पयतचा १८ मी. 
ड .पी. र ता वकिसत करणे. 

३ १७ २६ 
वशेष 

योजना ० १३५५१९ ० १३५५१९ 

५ 

भाग .३ मोशी - आळंद  र ता
ते डुडूळगाव गावठाणा पयतचा
१८ मी. ड.पी. र ता वकिसत
करणे. 

३ १७ २२ 
वशेष 

योजना ० ५९७६३ ० ५९७६३ 

६ 

भाग .३ येथे १८ मी.ड .पी. 
र ता वकिसत करणे. ( 

डुडूळगाव स.न.ं२१६ ते २१२) 

३ १७ ३४ 
वशेष 

योजना ० १२५६०२ ० १२५६०२ 

७ 

भाग . ७ च-होली, द नगर
(काळ िभंत र ता) वकास
आराख यातील र ता १८ मी. 
वकसीत करणे. 

३ १७ १२ 
वशेष 

योजना ० ३००००० ० ३००००० 

८ 

भाग . ३ च-होली येथील
मशानभुमी वकिसत करणे.( 

ट पा -२) 

३ ५९ ४ 
वशेष 

योजना ० १८०००० ० १८०००० 

  एकुण          
४४५००००

० 
१३००२३२ १३००२३२ ४४५००००० 

 

ि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- १६८            वषय मांक- १६८ 

दनांक – २७/०५/२०२२         वभाग- पाणीपुरवठा क प 

वषय .१६८ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .भा.आ./पापु क प/१/३६८/२०२२ 
द.१८/०५/२०२२ अ वये, भामा आसखेड धरणावर ल अशु द जलउपसा क ापासून नवलाख 
उं े येथील ेक ेशर टँक पयत १७०० िम.मी. यासाची राय झंग मेन टाकणे या कामांतगत 
म.औ. व.महामंडळ यांचे े ातील तळेगाव औ ोिगक े  फेज-१ या ठकाणी मे. पाईपलाईन 
इ ा चर िल. (PIL) यांची जलवा हनी र ता ॉस करणेसाठ  वमा (Special contingency 
liability policy) काढणेकामी र कम अदा करणेबाबत. 



ठराव .१६८ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .भा.आ./पापु क प/१/३६८/२०२२ 

द.१८/०५/२०२२ अ वये, भामा आसखेड धरणावर ल अशु द जलउपसा क ापासून नवलाख 

उं े येथील ेक ेशर टँक पयत १७०० िम.मी. यासाची राय झंग मेन टाकणे”या कामांतगत 

म.औ. व.महामंडळ यांचे े ातील तळेगाव औ ोिगक े  फेज-१ या ठकाणी मे. पाईपलाईन 

इ ा चर िल. (PIL) यांचे गॅसलाईनला महानगरपािलकेची १७०० िम.मी. यासाची लोखंड  

जलवा हनी तीन ठकाणी ॉस होणार आहे. मे. पाईपलाईन इ ा चर िल. (PIL) यांचे सोबत 

झाले या  करारना यानुसार काम करताना अवलंब वणेची Procedure, सुर ततेकामी 
यावयाची काळजी या साठ  र. .२.५० कोट  र कमेचा वमा  (special contingencyliability 

policy) काढणे आव यक आहे. सदरकामी नॅशनल इ योरे स, िचंचवड यांनी र. .२.५० 

कोट ची Insurance policy सहा म हनेसाठ  शु क र. .१,४१,०२२/- (जीएसट  स हत) इतक  

र कम भरावी लागेल असे कळ वले आहे. यास अनुस न नॅशनल इ योरे स क पनी 
िल.यांचा द.०९/०५/२०२२ रोजी ई-मेल महानगरपािलकेस ा  झाला असून यांनी बॅकेचे नाव 

– BANK OF AMERICA, शाखा- MUMBAI BRANCH, खाते . CURRENT ACCOUNT, IFSC 

CODE- BOFADMM6205, MICR CODE- 400032002, खाते .NICLEASI9927100100, 

खा याचे नाव– NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED  यांचे खा यावर NEFTअथवा 
DEMAND DRAFT ारे अदा करणेबाबत कळ वले आहे. सदर र कम अदा करणेस 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 मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १६९             वषय माकं- १६९ 

दनांक – २७/०५/२०२२         वभाग- YCMH 

वषय .१६९ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .वायसीएमएच/७/का व/१४४/२०२२ 

द.१३/०५/२०२२ अ वये, ता पुर या व पात नेमणुक केले या मानधनावर ल व वध पदांना 
सुधार त कमान वेतना माण ेमानधन वाढ वणेबाबत. 

ठराव .१६९ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .वायसीएमएच/७/का व/१४४/२०२२ 

द.१३/०५/२०२२ अ वये, मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता 
आव यकतेनुसार व वध वग- ३ व ४ ची पदे ता पुर या व पात सहा म हने कालावधीकर ता 
मानधनावर भरणेत आलेली आहेत. अशा मानधनावर ल व वध वग ३ व ४ चे पदांना कामगार 

क याण वभागाकड ल प  .काक/३/का व/४१/२०२२. द.०३/०२/२०२२ अ वये कं ाट  

कामगार व मानधन कमचा-यांना कमान वेतन दर द.०१/०१/२०२२ ते द.३०/०६/२०२२ 

कालावधी क रता लागु करणेत आले आहेत. यानुसार यशवंतराव च हाण मृती णालयात 

तावात नमुद माण े अ थायी व पातील व वध १९ कारचे ता पुर या व पातील 

मानधनावर ल पदांना कमान वेतन/ मानधन लागू करणेस 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 मंजूर  दली. 



मा. शासक ठराव मांक- १७०          वषय माकं- १७० 

दनांक – २७/०५/२०२२         वभाग- भूिम आ ण जंदगी 
वषय .१७० 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .भुजी/३/का व/१०७/२०२२ द.१७/०५/२०२२ 
अ वये, पंपर  येथील फुलबाजाराशेजार ल सु वधा भुखंड – १ े  ५८०.१४ चौ.मी कृषी उ प न 
बाजार सिमतीस ५ वषासाठ  भाडेत वावर देणेबाबत. 

ठराव .१७० 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .भुजी/३/का व/१०७/२०२२ द.१७/०५/२०२२ 

अ वये, कृ ष उ प न बाजार सिमती पुणे यांना फुलबाजारासाठ  पंपर  येथील ोमा शेजार ल 

स.नं २१० पैक  सु वधा भुखंड . २ म ये फुलबाजाराकर ता वकिसत केलेले २७ गाळे हे बाजार 

सिमतीस भाडेत वावर दे यात आले आहेत. सदर ठकाणी पंपर  िचंचवड शहरातील व 

आजुबाजु या गावातील शेतकर  आप या शेतीमाल व साठ  व शहरातील नाग रक 

खरेद साठ  मो या माणात ोमा शेजार ल न याने वकिसत केले या बाजाराम ये येत 

आहेत. वाढ या यापारामुळे स याची जागा अपुर  पडत अस याने फुलबाजाराशेजार ल सु वधा 
भुखंड – १ े  ५८०.१४ चौ.मी. भाडेत वावर िमळणेबाबत कृ ष उ प न बाजार सिमती पुण े

यांनी द.१२/०४/२०२२ रोजी या अजा वये मागणी केली आहे. कृ ष उ प न बाजार 

सिमती या द.१२/०४/२०२२ रोजी या अजातील नमुद बाबींचा वचार करता आ ण सदर 

जागेवर अित मण न होणेचे ीने कृ ष उ प न बाजार सिमतीस ोमा येथील 

फुलबाजाराशेजार ल सु वधा भुखंड – १ े  ५८०.१४ चौ.मी हा ५ वष कालावधीक रता 
उपसंचालक नगररचना वभाग यांनी िनधा रत केले या दराने भाडेत वावर देणे सोयीचे राह ल. 

कृ ष उ प न बाजार सिमती पुणे यांना फुलबाजाराकर ता पंपर  िचंचवड मनपाची स.नं. २१० 

पैक  सु वधा भुखंड . १ े  ५८०.१४ चौ.मी. ५ वष कालावधीक रता उपसंचालक नगररचना 
वभाग यांनी िनधा रत केले या दराने भाडेत वावर देणेबाबतचा वषयास 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 मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १७१             वषय मांक- १७१ 

दनांक – २७/०५/२०२२         वभाग- पाणीपुरवठा 

वषय .१७१ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा.सह शहरअिभयंता पाणीपुरवठा यांचे कड ल प . .पापु/६/का व/१५६/२०२२ 

द.२०/०५/२०२२ अ वये, अशु द जलउपसा क  रावेत येिथल १६०० के ह  ए मते या रोह  

संचाची व ेकसची सन २०२१-२०२२ कालावधीक रता वा षक प दतीने देखभाल दु ती करणे 
व आनुषंिगक कामे करणेबाबत. 

ठराव .१७१ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा.सह शहरअिभयंता पाणीपुरवठा यांचे कड ल प . .पापु/६/का व/१५६/२०२२ 

द.२०/०५/२०२२ अ वये, मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .14/14/2021-2022 

अ वये अशु द जलउपसा क  रावेत येिथल १६०० के ह  ए मते या रोह  संचाची व 

ेकसची  सन २०२१-२०२२ कालावधाक रता वा षक प दतीने देखभाल दु ती करणे व 

आनुषंिगक कामे करणे कामी मे रयल इले क स  िन.र. .44,12,989/- (अ र  

र. .च वेचाळ स लाख  बारा हजार नऊशे एकोण न वद  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 



टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,12,989/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,12,989/- पे ा 27.9% कमी हणजेच 

र. .31,81,765/- +रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .31,81,765/- 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 करण े बंधनकारक 

राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 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 मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १७२             वषय मांक- १७२ 

दनांक – २७/०५/२०२२         वभाग- पाणीपुरवठा 

वषय .१७२ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा.सह शहरअिभयंता पाणीपुरवठा यांचे कड ल प . .पापु/६/का व/१५५/२०२२ 

द.२०/०५/२०२२ अ वये, मनपाचे व वध पंपगृहात इ हटर बस वणे व अनुषंिगक कामे 

करणेबाबत. 

ठराव .१७२ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा.सह शहरअिभयंता पाणीपुरवठा यांचे कड ल प . .पापु/६/का व/१५५/२०२२ 

द.२०/०५/२०२२ अ वये, मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .14/9/2021-2022 

अ वये मनपाचे व वध पंपगृहात इ हटर बस वण े व अनुषंिगक कामे करण.े कामी मे अवधुत 

इ के कल लाईफ अ ड स ह सेस िन.र. .26,26,938/- (अ र  र. .स वीस लाख स वीस 

हजार नऊशे अडोतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .26,26,938/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .26,26,938/- पे ा 18.81% कमी हणजेच र. .21,32,811/- +रॉय ट  

चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .21,32,811/- 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. 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 मंजूर  दली. 

 
 
 



मा. शासक ठराव मांक- १७३             वषय मांक- १७३ 

दनांक – २७/०५/२०२२         वभाग- थाप य उ ान 

वषय .१७३ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) थाप य उ ान यांचे कड ल प . . था/िन/उ ान/१६९/२०२२ 
द.२०/०५/२०२२ अ वये, मनपाचे भ  श  ते वेणीनगर चौकापयत जॉिगंग ॅक व इतर 
अनुषंिगक कामे करणेबाबत. 

ठराव .१७३ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) थाप य उ ान यांचे कड ल प . . था/िन/उ ान/१६९/२०२२ 

द.२०/०५/२०२२ अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .128/1/2021-22 

अ वये भ  श  ते वेणीनगर चौकापयत जॉिगंग ॅक व इतर अनुषंिगक कामे करणे कामी 
MS.KAVITA ENTERPRISES िन.र. .90,27,628/- (अ र  र. .न वद लाख स ावीस हजार 

सहाशे अ ठावीस पये  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .88,87,943/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .88,87,943/- पे ा 42.28% कमी हणजेच र. .51,30,121/- +रॉय ट  

चाजस र. .8,81,550/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,39,685/- = एकुण र. .61,51,356/- 

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. 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 मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १७४             वषय मांक- १७४ 

दनांक – २७/०५/२०२२         वभाग- थाप य उ ान 

वषय 
.१७४ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) थाप य उ ान यांचे कड ल प . . था/िन/उ ान/१७०/२०२२ 
द.२०/०५/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग .३ मोशी आ. .१/२१४ येथील उदयानाची उवर त 
कामे करणेबाबत.(ट पा-२) 

ठराव .१७४ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) थाप य उ ान यांचे कड ल प . . था/िन/उ ान/१७०/२०२२ 

द.२०/०५/२०२२ अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .88/1/2021-22 अ वये 

भाग .३ मोशी आ. .१/२१४ येथील उदयानाची उवर त कामे करणे.(ट पा -२) कामी 
Ms.VEDIKA CONSTRUCTION िन.र. .86,85,735/- (अ र  र. .शहाऐंशी लाख पं याऐंशी 
हजार सातशे प तीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .85,41,736/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .85,41,736/- पे ा 35% कमी हणजेच र. .55,52,128/- +रॉय ट  चाजस 

र. .3,00,219/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,44,000/- = एकुण र. .59,96,347/- 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. 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 मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १७५             वषय मांक- १७५ 

दनांक – २७/०५/२०२२         वभाग- डा 
वषय 

.१७५ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.सहा.आयु  डा यांचे कड ल प . . डा/१२/का व/३२/२०२२ द.२०/०५/२०२२ अ वये, 
पं.िचं.मनपा संगीत अकादमी आयो जत “वासंितक संगीत िशबीर-२०२२. चे खचास काय र 
मा यता देणेबाबत. 

ठराव .१७५ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.सहा.आयु  डा यांचे कड ल प . . डा/१२/का व/३२/२०२२ द.२०/०५/२०२२ अ वये,  

पं.िचं.महानगरपािलका संगीत अकादमी या व ा याना शा ञीय संगीतातील ान व आवड 

िनमाण होणेसाठ  दरवष  पं.िचं.महानगरपािलका संगीत अकादमीतफ संगीत िशबीर 

आयो जत कर यात येते. तां क कारणांमुळे मागील ३ वष संगीत िशबीर आयो जत कर यात 

आलेले नस याने या वष  द.२६/०४/२०२२ ते २९/०४/२०२२ या कालावधी म ये अनु मे 

शा ीय गायन, तबला वादन, हाम िनयम वादन, सुगम संगीत या चार वषयाम ये संगीत 

िशबीर स.९.०० ते सं या.५.३० या कालावधीत कर यात आलेले होते.  या माणे काय म घेणेस 

व येणा-या य  खचास मा.आयु सो यांनी द.२५/०४/२०२२ चे तावा वये 

र. .१,२०,०००/- (अ र  र. .एक लाख वीस हजार फ ) खचास मा यता दलेली आहे 

याअनुषंगाने वासंितक संगीत िशबीर-२०२२ या शै णक उप मास र. .८८,३९९/- (अ र  

र. .अठठयाऐंशी हजार तीनशे न या नव फ ) इतका य  खच आला असून व ऊव रत 

र. .31,601/- (अ र  र. .एकतीस हजार सहाशे एक फ ) मनपा कोषागारात रोख व पात 

जमा केलेली आहे. या र कमेला मा. शासक यांची काय र 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 मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १७६           वषय मांक- १७६ 

दनांक – २७/०५/२०२२        वभाग- पयावरण अिभयां क  

वषय .१७६ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .पअक/१/का व/१०८/२०२२ द.२३/०५/२०२२ 
अ वये, पयावरण वभागाकड ल सन २०२२-२३ या अंदाजप कातील महसुली कामां या 
तरतुद म ये वाढ/घट करणेबाबत. 

ठराव .१७६ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .पअक/१/का व/१०८/२०२२ द.२३/०५/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पयावरण वभागातील महसुली अंदाजप कातील 

सन २०२२-२३ चे मूळ अंदाजप कातील मैलाशु द करण े क ा या देखभाल व दु ती या 
कामांना खालील माणे  वाढ/ घट  क न तरतूद वग करण करणे आव यक  आहे. 



लेखािशष / 

पा. . 

कामाचे नांव सन २०२२-

२३ चा 
सुधा रत 

अंदाज 

वाढ घट आव यक 

तरतुद 

१ देखभाल 

दु ती(STP) 

८८९/१३ 

पंपळे िनलख मैलाशु द करण
क ाचे चालन, देखभाल व 

दु ती करणे. 

० ११,५०,००० ० ११,५०,००० 

२ देखभाल 

दु ती(STP) 

८९३/४७ 

पंपळे िनलख येथील 

मैलाशु द करण क ाची 
(Biotower) चालन, देखभाल 

व दु ती करणे. 

९८,८०,००० ० ११,५०,००० ८७,३०,००० 

तर  वर ल माणे सदर कामा या सन २०२२-२३ या अंदाजप का या तरतुद म ये वाढ/ घट 

करणेस 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 मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १७७             वषय मांक- १७७ 

दनांक – २७/०५/२०२२         वभाग- सुर ा 

वषय 

.१७७ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .सु व/३/का व/२०३/२०२२ द.२३/०५/२०२२ 

अ वये, तृतीयपंथीयांस रखवालदार मदतिनस व ीन माशल पथकातील कामकाजाकर ता 
नेमणुक करणेबाबत. 

ठराव .१७७ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .सु व/३/का व/२०३/२०२२ द.२३/०५/२०२२ 

अ वये, उपआयु  नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल प   जा.  

ना वयो/का व/५/१५९/२०२२ दनांक २६/०४/२०२२, प   

ना वयो/का व/५/का व/१६६/२०२२ दनांक ०२/०५/२०२२ तसेच प   

ना वयो/०५/का व/१६८/२०२२ दनांक ०६/०५/२०२२ नुसार सुर ा वभागास तृतीयपंथीयांना 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िमळकतींचे संर णाथ सुर ा र क तसेच ीन माशल 

पथकांमाफत केले जाणारे व वध कारचे कामकाजाकर ता ३० तृतीयपंथीयांकर ता थमत: ६ 

म ह यांकर ता नेमणुक देणेबाबत कळ वणेत आलेले असुन कामगार काय ानुसार कमान 

वेतन दर खािलल ामण े

                                                                        दर तपशील 

अ.

. 

मुळ 

वेतन 

महागाई भ ा 
( जुलै - २०२१) 

एकूण  जुने  क
मान वेतनदर 

मुळ वेतन 

(जानेवार  

२०२२) 

महागाई 

भ ा (जानेवार  

२०२२) 

एकूण  नवीन 

कमान  वेतन
दर 



     तसेच जानेवार   व जुलैम ये होणा-या कमान वेतन वाढ स कामगार क याण वभागाने 

कळ व या माण े य  या तारखेपासून दरवाढ लागू करणेस व कामकाजाचे आदेश देणे 
कर ता तृतीयपंथी रखवालदार मदतिनस कमचा-यांस कमान वेतन काय ानुसार वेतन दर देणे 
अिनवाय अस याने ित कमचार  दर महा २४,२९२ X ३० x ६ म हने= र. .४३,७२,५६०/-

 (अ र  र. . ैचाळ स लाख बाह र हजार पाचशे साठ फ ) इतका खच अपे त आहे. सदर 

कामकाजाकर ता सुर ा वभागाम ये अंदाजप क य र कम पुरेशी नस याने येणा-या वाढ व 

य  खचाकर ता सन २०२२-२३ चे सुधा रत अंदाजप क तसेच सन २०२३-२४ चे मुळ 

अंदाजप ात सदर या कामकाजाकर ता येणा-या खचास मा यता तसेच. सुर ा वभागाम ये 

कायरत ठेकेदार एज सीमाफत तृतीयपंथीय रखवालदार मदतिनस िनयु  खािलल माण े

वभागणी करणेत येत आहेत. 

अ  िन वदाधारकाचे नाव तृतीयपंथीय रखवालदार 

मदतिनस सं या 
१ मे.एम.के फॅिसिलट ज स ह सेस ा.िल (अ व फ भाग) ०८ 

२ मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस  (ब व ग भाग) ०८ 

३ मे.सैिनक इंटेिलज स ऍ ड िस यु रट  ा.िल (क व ई 

भाग) 

०७ 

४ मे. टल इंटे ेटेड स ह सेस ा.िल (ड व ह भाग) ०७ 

एकुण ३० 

तसेच कामगार क याण अिधकार  यांचेकड ल प  .काक/३/का व/४१/२०२२ 

दनांक  ०३/०२/२०२२ अ वये नवीन कमान वेतन दरानुसार अकुशल कामगारांचे मुळ वेतन 

र. .११,५००/- व महागाई भ ा र.  ६,६५०/-  वर ल त यात नमुद के या माण े कमान वेतन 

अदा करणेस व यापुढे जानेवार   व जुलैम ये होणा-या कमान वेतन वाढ स कामगार क याण 

वभागाने कळ व या माण े य  या तारखेपासून दरवाढ लागू करणेस, कामकाजाचे 

आदेश देणेबाबत व यापोट  येणा-या य  खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

१ ११५००/- ६१६०/- २३६९२/- ११५००/- ६६५०/- २४२९२/- 

ि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- १७८             वषय मांक- १७८ 

दनांक – २७/०५/२०२२         वभाग- व ुत मु य 

वषय .१७८ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) व तु मु य यांचे कड ल प . . वमुका/०८/का व/३३६/२०२२ 
द.२३/०५/२०२२ अ वये, मनपा या भाटनगर येथील िलंक र यावर ल व ुत दा हनीचे 
वा षक प तीने चालन देखभाल दु ती करणेबाबत. 



ठराव .१७८ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) व ुत मु य यांचे कड ल प . . वमुका/०८/का व/३३६/२०२२ 

द.२३/०५/२०२२ अ वये, मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स . ३७-०१/२०२१-
२०२२ अ वये मनपा या भाटनगर येथील िलंक  र यावर ल  व ुत दा हनीचे वा षक प तीने 

चालन  देखभाल  दु ती  करणेकामी, िन वदा र. .८३,७०,०००/- पे ा -८.०१% कमी हणजेच 

र. .७६,९९,५६३/- (अ र  र. .शहाह र लाख न या नव हजार पाचशे ेस  फ ) या नुसार 

िन वदा मंजूर दराने लघु म दराचे ठेकेदार मे. अ फा इ वीपमटस यांचेकडून काम क न घेणेस 

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

तसेच िनयमानुसार 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 करण ेया अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा करणेस 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 मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १७९             वषय मांक- १७९ 

दनांक – २७/०५/२०२२         वभाग- व ुत मु य 

वषय .१७९ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) व ुत मु य यांचे कड ल प . . वमुका/०८/का व/३३७/२०२२ 
द.२३/०५/२०२२ अ वये, मनपाचे क भागातील व वध काय मासाठ  ता पुरती विन ेपण 
यव था करणेबाबत. 

ठराव .१७९ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) व ुत मु य यांचे कड ल प . . वमुका/०८/का व/३३७/२०२२ 

द.२३/०५/२०२२ अ वये, मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .६१-०१/२०२१-

२०२२ अ वये, क भागातील व वध काय मासाठ  ता पुरती विन ेपण यव था 
करणेकामी, िन वदा र. .४२,३७,२२४/- पे ा  -१५.०१% कमी हणजेच र. .३६,०१,२१७/- 

(अ र  र. .छ ीस लाख एक हजार दोनशे सतरा फ ) या नुसार िन वदा मंजूर दराने लघु म 

दराचे ठेकेदार मे.शालीमार मंडप डेकोरेटस यांचेकडून काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

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

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 करण े

या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा करणेस 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 मंजूर  दली. 

 
 
 
 
 



मा. शासक ठराव मांक- १८०             वषय मांक- १८० 

दनांक – २७/०५/२०२२         वभाग- व ुत मु य 

वषय .१८० 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) व ुत मु य यांचे कड ल प . . वमुका/०८/का व/३३८/२०२२ 
द.२३/०५/२०२२ अ वये, मनपाचे अ े ीय कायालय भाग अंतगत होणा-या जयंती 
पु यितथी व इतर काय माक रता ता पुरती व पात वनी ेपण व काश यव था 
करणेबाबत. 

ठराव .१८० 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) व ुत मु य यांचे कड ल प . . वमुका/०८/का व/३३८/२०२२ 

द.२३/०५/२०२२ अ वये, मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .६८-०१/२०२१-

२०२२ अ वये अ े ीय कायालय भाग अंतगत होणा-या जयंती पु यितथी व इतर काय मा 
क रता ता पुरती व पात वनी ेपण व काश यव था करणेकामी, िन वदा 
र. .२८,४०,९६२/- पे ा -१.००% कमी हणजेच र. .२८,१२,५५२/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख 

बारा हजार पाचशे बाव न फ ) या नुसार िन वदा मंजूर दराने लघु म दराचे ठेकेदार मे.मोरया 
मंडप डेकोरेटस यांचेकडून काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनयमानुसार 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 या अट स 

अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा करणेस 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 मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १८१             वषय मांक- १८१ 

दनांक – २७/०५/२०२२         वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .१८१ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प . .पापु/०६/का व/१५७/२०२२ 
द.२३/०५/२०२२ अ वये, अशु द जलउपसा क , रावेत येथील ट पा . 1 व 2 योजनेअंतगत 
सन 2021 - 22 कालावधीक रता पंपींग मिशनर ची वा षक प दतीने देखभाल दु ती करणे व 
आनुषंिगक कामे करणेबाबत. 

ठराव .१८१ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प . .पापु/०६/का व/१५७/२०२२ 

द.२३/०५/२०२२ अ वये, मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .14/3/2021-2022 

अ वये अशु द जलउपसा क , रावेत येथील ट पा .1 व 2 योजनेअंतगत सन 2021 - 22 

कालावधीक रता पंपींग मिशनर ची वा षक प दतीने देखभाल दु ती करण े व आनुषंिगक 

कामे करणे. कामी मे फलोमॅक इं जिनअ रंग कॉपोरशन िन.र. .86,63,024/- (अ र  

र. .शहाऐंशी लाख ेस  हजार चो वस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .86,63,024/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .86,63,024/- पे ा 24% कमी हणजेच र. .65,83,898/- +रॉय ट  चाजस 

र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .65,83,898/- 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. 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 मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १८२            वषय मांक- १८२ 

दनांक – २७/०५/२०२२         वभाग- थाप य क मु य 

वषय .१८२ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा.शहर  अिभयंता थाप य यांचे कड ल प . . था/िन/क-मु य/१०२/२०२२ 

द.२३/०५/२०२२ अ वये, मनपाचे . .८ मधील प रसरात डा वषयक व मनपाचे व वध 

कायकमासाठ  मंडप यव था करणेबाबत. 

ठराव .१८२ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा.शहर  अिभयंता थाप य यांचे कड ल प . . था/िन/क-मु य/१०२/२०२२ 

द.२३/०५/२०२२ अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .125/01/2021-22 

अ वये . .८ मधील प रसरात डा वषयक व मनपाचे व वध कायकमासाठ  मंडप 

यव था करण.े  कामी M/s.JAGWANI DHEEREN LALCHAND िन.र. .31,12,082/- (अ र  

र. .एकतीस लाख बारा हजार याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .31,12,082/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .31,12,082/- पे ा 35.19% कमी हणजेच र. .20,16,940/- +रॉय ट  

चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .20,16,940/- 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. 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 मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १८३            वषय मांक- १८३ 

दनांक – २७/०५/२०२२         वभाग- आरो य मु य 

वषय .१८३ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) आरो य मु य यांचे कड ल प . .आमुका/०४/का व/१५०/२०२२ 
द.१३/०५/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड शहरा या ह तील पवना, इं ायणी व मुळा या 
न ांमधील जलपण  काढ याचे कामाचे मुदतवाढ बाबत. 

ठराव .१८३ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) आरो य मु य यांचे कड ल प . .आमुका/०४/का व/१५०/२०२२ 
द.१३/०५/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड शहरा या ह तील न ाम ये असलेली जलपण  
काढणेकामी EOI ं . १ व २ /२०२०-२१ अ वये ६ पॅकेज क न सन २०२०-२१ म ये जलपण  
काढ याचे कामकाज करणेत आलेले आहे. सदरचे कामकाज करणेत आले या सं थानाच मुळ 
िनवीदा दराने मुदतवाढ देणेत येवून, सन २०२१-२२ म ये जलपण  काढणेचे काम देणेबाबत मा. 



आयु  सो. यांनी मा यता दलेली असुन, यानुसार सदर कामकाज करणा-या सं थाना 
मुदतवाढ ने द.15/4/2022 पयत कामकाज आदेश दलेले होते. सदर कामकाजाची मुदत 
संपु ात आ याने, व कामकाज िनवीदा या सु  अस याने तसेच  कामकाजाची िनकड 
ल ात घेता सदर सं थांना द.30/4/2022 अखेर 15 दवस कामकाज मुदतवाढ स मा. आयु  
सो. यांनी द.26/4/2022 चे मा य तावाने मा यता दलेली आहे. याबाबतचा तपिशल 
पुढ ल माण.े 
अ.

. 
नद  ेञ (कोठून कोठपयत) सं थाचे नाव १५ दवसाचा 

खच 
ा  दर मंजूर र. . 

१ पॅकेज
.१ 

सांगवडे ते रावेत बंधारा 
(४.९७ कमी) 

मे.शुभम उ ोग ४,४६,०५९/- ०.११%जा त ४,४६,५५०/
- 

२ पॅकेज
.२ 

रावेत बंधारा ते मोरया 
गोसावी (४.९७ कमी) 

मे.शुभम उ ोग ४,४६,०५९/- ९.६०% कमी ४,०३,२३८/
- 

३ पॅकेज
.३ 

वाकड ते दापोड  संगम 
(१०.२० कमी) 

मे.वै णवी एटर ायझेस ७,७२,६५८/- ५.५३%जा त ८,१५,३८६/- 

४ पॅकेज
.४ 

िचंचवडगाव ते टाटा ज 
(८.६६ कमी) 

मे.बापदेव महाराज वयंरोजगार 
सेवा सं था मया दत 

५,७६,६९९/- १०.४४%कमी ५,१६,४९२/- 

५ पॅकेज
.५ 

इं ायणी नद  िसटेल कंपनी 
तळवडे ते हरामाता मं दर 
पीसीएमसी एसट पी लॅट 
(२०.५४ कमी) 

मे.सैिनक इंटेलीज स 
ऍड  से यु रट  ा.िल. 

१०,३३,९३७/- ९.३०% कमी ९,३७,७८१/
- 

६ पॅकेज
.६ 

टाटा ज ते बोपखेल 
(१०.७५ कमी) 

मे.तावरे फॅिसलीट  मॅनेजमट 
स वसेस 

७,७२,६५८/- १०%कमी ६,९५,३९२/
- 

वर ल माणे सदर सं थांना यांचे नावासमोर ल ठकाणी १५ दवस  अंदाजप क य मंजुर 
दराने य  होणा-या खचास 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 मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १८४            वषय माकं- १८४ 

दनांक – २७/०५/२०२२         वभाग- जलिन:सारण 

वषय .१८४ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) इ े ीय यांचे कड ल प . .इ ेका/जिन/का व/१०७३२/३९२/२०२२ 
द.२४/०५/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ भागातील जलिनःसारण 
निलकांची वा षक ठेकेदार  प दतीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणे या कामास मुदतवाढ 
देणेबाबत. 

ठराव .१८४ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) इ े ीय यांचे कड ल प . .इ ेका/जिन/का व/१०७३२/३९२/२०२२ 
द.२४/०५/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ‘इ’ भागातील जलिन:सारण 
निलकांची वा षक ठेकेदार  प तीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणेचे काम ठेकेदार 
मे.आयन पं स अॅ ड ए हायरो सो युशन ा.िल. हे कर त आहेत. सदर कामाचे िन वदेचा 
कालावधी िन वदा अट  शत  (A) मधील अट . १७ नुसार िन वदेचा कालावधी हा ५ वष आहे. 
तसेच कामाचा आदेश १ वषासाठ  यावयाचा आहे. यानंतर कामाची गती, Performance 
वचारात घेवून पुढ ल येक वषासाठ  मा. थायी सिमती या मा यतेने मुदतवाढ देणेत येईल 
असे नमुद करणेत आलेले आहे. परंतू सदय थतीत वर माणे वषयास मा. थायी 
सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे. सदरची िन वदा मा. थायी सिमती ठराव 

.८५५५, द.२२/०२/२०२१ अ वये मंजूर केलेली आहे.ठराव . मा. थायी सिमती ठराव 
नुसार सदर कामाचे िन वदा र. .१,१७,९९,३६२/- साठ  १६.९०% कमी या दराने हणजेच 
र. .९८,०५,२७०/- पयत काम क न घेणेस तसेच फ  एक वष कालावधीसाठ  येणा-या खचास 
मा यता दलेली आहे. पुढ ल येक वषासाठ  मा यता देणेकामी पु हा मा. थायी सिमतीची 
मंजुर  घेवूनच कामाचा परत करारनामा क न नंतरच वाढ व मुदत देणेत यावी या माण े



िन वदा अट  शत म ये  नमूद केलेले आहे. ठेकेदार मे. आयन पं स ऍ ड ए हायरो सो युशन 
ा. िल. यांना . जिन/०२/का व/६१६/२०२१, द.२४/०५/२०२१  सह कामाचे आदेश देणेत 

आलेले आहेत व याम ये नमूद केलेली १ वष कालावधीची मुदत द.२३/०५/२०२२ रोजी पूण 
होत असुन सदरचे काम नागर कां या आरो याशी िनगड त अस याने अखंड त सु  ठेवण े
आव यक आहे. यामुळे सदर कामास पुढ ल १ वषाकर ता मुदतवाढ घेण ेआव यक आहे. सदर 
कामा या िन वदा अट  व शत  (A) मधील अट . १७ नुसार सदर िन वदेतील दर हे थम २ वष 
कालावधी पयत कायम राहतील अशी तरतुद आहे. तर  उपरो  बाबींचा वचार करता 
सदरकामांस सन २०१९-२०२० चे दरा माणेच(१६.९०% कमी) १ वष मुदतवाढ देऊन येणारा खच 
र. .९८,०५,२७०/- पयत काम क न घेणेस 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 मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १८५            वषय मांक- १८५ 

दनांक – २७/०५/२०२२         वभाग- म यवत  भांडार 

वषय .१८५ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) म यवत  भांडार यांचे कड ल प . .मभां/०४/का व/२१३/२०२२ 

द.२३/०५/२०२२ अ वये, मनपाचे आरो य वभागासाठ  सँनटर  नॅपक न हे डंग मशीन व 

सॅनटर  नॅपक न इ सनरेटर मिशन खरेद  करणेबाबत. 

ठराव .१८५ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) म यवत  भांडार यांचे कड ल प . .मभां/०४/का व/२१३/२०२२ 

द.२३/०५/२०२२ अ वये, “मनपा या आरो य वभागासाठ  सँनटर  नॅपक न हे डंग मशीन व 

सॅनटर  नॅपक न इ सनरेटर मिशन खरेद  करणेकामी GEM PORTAL वर  िस द केले या 
िन वदा .GEM/2022/B/2005215 नुसार 06 पा  िन वदाकारांपैक  M/S PHOENIX 

MICROSYSTEMSयांचे Sanitary Napkin Vending machine कर ता  ा  लघु म दर ती नग 

र. .13,761/- या माण े 150 नगा कर ता र. .20,64,150/- हे अंदाजप क य 

दर  र. .33,45,000/- पे ा 38.29% ने कमी ा  झालेले आहेत तसेच Sanitary napkin 

Incinerator  कर ता  ा  लघु म दर ती नग र. .13,761/-   या माणे 100 नगा साठ  

र. .13,76,100/- हे अंदाजप क य दर र. .22,50,000/-  पे ा 38.84% ने कमी ा  झालेले 

आहेत. यानुसार मनपाचे आरो य वभागासाठ  सँनटर  नॅपक न हे डंग मशीन व सॅनटर  

नॅपक न इ सनरेटर मिशन खरेद  करणेकामी M/S PHOENIX MICROSYSTEMS यांचेकडून 

यांनी सादर केले या दरानुसार करारनामा क न खरेद  करणेस व खरेद साठ  होणारा एकूण 

र. .34,40,250/- चे खचास 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 मंजूर  दली. 

 
 
 
 
 



मा. शासक ठराव मांक- १८६   वषय मांक- १८६ 

दनांक – २७/०५/२०२२   वभाग- म यवत  सा ह य भांडार, वै क य 

वषय .१८६ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) म यवत  सा ह य भांडार यांचे कड ल प . .मसाभां/०५/का व/३७३/ 
२०२२ द.२४/०५/२०२२ अ वये, मनपाचे लसीकरण क ाकर ता आव यक लागणारे 
मनु यबळ पुर वणेकामी टमला मुदतवाढ व येणा-या य  खचास मंजूर  देणेबाबत. 

ठराव .१८६ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) म यवत  सा ह य भांडार यांचे कड ल 
प . .मसाभां/०५/का व/३७३/२०२२ द.२४/०५/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड शहराम ये 
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 वये ५० टम कर ता द.९/७/२१ ते ८/९/२१ कर ता आदेश दे यात आलेला आहे. पंपर  
िचंचवड शहराम ये को वड १९ चे लसीकरण क  उभा न दोन म हनेचे कालावधीकर ता 
कामकाज करणेकामी १ट मकर ता ( येक लसीकरण क ावर येक  १ ए.एन.एम. / 
जी.एन.एम, १ डाटा एं  ऑपरेटर व १ मदतनीस (वग-४)) कर ता र. .७५,२२८/- माणे 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 आठशे 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, द.०४/०८/२०२१ 
अ वये 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 
करणे आव यक असलेने यापुव चे अट  शत  कायम राहून तसेच कामगार क याण अिधकार  
यांनी िन त केलेले कमान वेतन दरानुसार M/s.Emkay Facilities Services Pvt. Ltd. यांना 
द.१/०५/२०२२ ते द.३१/०५/२०२२ या कालावधीकर ता ३२ ट म पुर वणेकामी मुदतवाढ 
कामकाज आदेश देणेत आलेला आहे. याकामी याचे सेवा शु कापोट  र. .३१,१०४/- व 
कमान वेतनासाठ  र. .२४,८८,८५१/- असे एकुण र. .२५,१९,९५५/- चे खचास मा. शासक 
यांची काय र 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 मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १८७             वषय मांक- १८७ 

दनांक – २७/०५/२०२२          वभाग- YCMH 

वषय .१८७ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . . टे.भां/०३/का व/८३/२०२२ द.०९/०५/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयातील 

शवगरातील शीतगर(को ड टोरेज) वारंवार नादु त होत अस याने मशीन दु तीबाबत. 

ठराव .१८७ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . . टे.भां/०३/का व/८३/२०२२ द.०९/०५/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयातील 

शवगरातील शीतगर(को ड टोरेज) वारंवार नादु त होत अस याने बायोमेड कल इं जिनअर 



यांनी सदर मशीनची तपासणी क न सदर मशीन दु ती कामी कळ वलेले आहे. सदर शीतगर 

दु तीकामी येणा-या अंदा जत खचाचे दरप क हे वै क य उपकरण,े सा ह य पुरवठा करणारे 

वामी समथ एंटर ायजेस, िचंचवड पुणे – १९ यांचेकडे तातड ने संपक साधून वचारणा करणेत 

आली होती. यानुसार वामी समथ एंटर ायजेस यांनी य  पाहणी क न दरप क सादर 

केलेले आहे. वामी समथ एटर ायजेस यांनी सादर केले या दरप कानुसार णालयातील 

शवगरातील शीतगर (को ड टोरेज) दु तीकामी एकूण र. .१,१६,८००/- (१८% जी.एस.ट  सह) 
मा यता व वामी समथ एंटर ायजेस, िचंचवड पुण–े १९ यांचे बरोबर काया र करारनामा 
क न घेणेस 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 मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १८८             वषय मांक- १८८ 

दनांक – २७/०५/२०२२          वभाग- फ े ीय 

वषय .१८८ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) फ ेञीय यांचे कड ल प . .फ ेका/आ/२/का व/२९२/२०२२ 

द.२३/०५/२०२२ अ वये, मनपाचे फ ेञीय कायालयाचे काय ेञातील भाग .१ व ११ 
मधील सावजिनक शौचालयाचे व मुता-यांची दैनं दन साफसफाई देखभाल दु ती करणेबाबत. 

ठराव .१८८ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) फ ेञीय यांचे कड ल प . .फ ेका/आ/२/का व/२९२/२०२२ 

द.२३/०५/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, फ ेञीय कायालयाचे 

काय ेञातील सावजिनक शौचालयाचे व मुता-यांची यांिञक  प तीने (पा याचे उ चदाब फवा-
या या सहा याने) व मनु यबळा ारे दैनं दन साफसफाई देखभाल दु ती करणे या कामासाठ  

ई-टड रंग प तीने ऑनलाईन िन वदा माग वणेत आली होती. सदर िन वदा वाहन भाडे, 

जेट ंगपंप इं जन इंधन, कमान वेतन, क जुमेब स यावर २ वषाकर ता एकुण खच 

र. .६५,५७,७२८/- या र कमेवर १०%सेवा शु क र. .६,५५,७७३/- असे एकुण 

र. .७२,१३,५०१/- या र कमेची आहे. िन वदेचे दर १०%सेवा शु क र कमेवर कमी/जा त 

ट के या माणात माग वणेत आले होते.  यानुसार मे. सॅम एंटर ायजेस या सं थेने २९.१३% 

कमी माण े र. .५१,१२,२०८/-या दराने िन वदा भरली अस याने मे.सॅम एंटर ायजेसया 
सं थेची फ ेञीय कायालयाचे काय ेञातील भाग .१ व ११ मधील  सावजिनक शौचालयाचे 

व  मुता-यांची दैनं दन  साफसफाई देखभाल दु ती करण ेया कामाकर ता मा.अित र  आयु  

(१) यां या दनांक१०/०५/२०२२ रोजी या तावा वये २४ म हने कालावधीकर ता मा यता 
दे यात आलेली आहे. तर  एकुण खच र. .५१,१२,२०८/- कंवा य  येणा-या खचास 
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 मंजूर  दली. 

 
 
 
 



मा. शासक ठराव मांक- १८९             वषय मांक- १८९ 

दनांक – २७/०५/२०२२          वभाग- फ े ीय 

वषय .१८९ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) फ ेञीय यांचे कड ल प . .फ ेका/आ/२/का व/२९३/२०२२ 

द.२३/०५/२०२२ अ वये, मनपाचे फ ेञीय कायालयाचे काय ेञातील भाग .१२ मधील 

सावजिनक शौचालयाचे व मुता-यांची दैनं दन साफसफाई देखभाल दु ती करणेबाबत. 

ठराव .१८९ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) फ ेञीय यांचे कड ल प . .फ ेका/आ/२/का व/२९३/२०२२ 

द.२३/०५/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, फ ेञीय कायालयाचे 

काय ेञातील भाग .१२ मधील सावजिनक शौचालयाचे व मुता-यांची यांिञक  प तीने 

(पा याचे उ चदाब फवा-या या सहा याने) व मनु यबळा ारे दैनं दन साफसफाई देखभाल 

दु ती करणे या कामासाठ  ई-टड रंग प तीने ऑनलाईन िन वदा माग वणेत आली होती. 
सदर िन वदा वाहन भाडे, जेट ंगपंप इं जन इंधन, कमान वेतन, क जुमेब स यावर २ 

वषाकर ता एकुण खच र. .२२,०१,९१०/- या र कमेवर १०% सेवा शु क र. .२,२०,१९०/- असे 

एकुण र. .२४,२२,१००/- या र कमेची आहे. िन वदेचे दर १०% सेवा शु क र कमेवर 

कमी/जा त ट के या माणात माग वणेत आले होते यानुसार मे. सॅम एंटर ायजेस या 
सं थेने २९.१३% कमी माण े र. .१७,१६,५४२/-  या दराने िन वदा भरली अस याने मे.सॅम 

एंटर ायजेस या सं थेची फ ेञीय कायालयाचे काय ेञातील भाग .१२ 

मधील  सावजिनक शौचालयाचे व  मुता-यांची दैनं दन  साफसफाई देखभाल दु ती करण ेया 
कामाकर ता मा.  अित र  आयु  (१) यां या दनांक १०/०५/२०२२ रोजी या तावा वये २४ 

म हने कालावधीकर ता  मा यता दे यात आलेली आहे. तर  एकुण खच र. .१७,१६,५४२/-

  कंवा य  येणा-या खचास 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 मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १९०             वषय मांक- १९० 

दनांक – २७/०५/२०२२          वभाग- फ े ीय 

वषय .१९० 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) फ ेञीय यांचे कड ल प . .फ ेका/आ/२/का व/३१९/२०२२ 

द.२३/०५/२०२२ अ वये, मनपाचे फ ेञीय कायालयाचे काय ेञातील भाग .१३ मधील 

सावजिनक शौचालयाचे व मुता-यांची दैनं दन साफसफाई देखभाल दु ती करणेबाबत. 

ठराव .१९० 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) फ ेञीय यांचे कड ल प . .फ ेका/आ/२/का व/३१९/२०२२ 

द.२३/०५/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, फ ेञीय कायालयाचे 

काय ेञातील भाग . १३ मधील सावजिनक शौचालयाचे व मुता-यांची यांिञक  प तीने 

(पा याचे उ चदाब फवा-या या सहा याने) व मनु यबळा ारे दैनं दन साफसफाई देखभाल 

दु ती करणे या कामासाठ  ई-टड रंग प तीने ऑनलाईन िन वदा माग वणेत आली होती. 
सदर िन वदा वाहन भाडे, जेट ंगपंप इं जन इंधन, कमान वेतन, क जुमेब स यावर २ 

वषाकर ता एकुण खच र. .६५,५७,७२८/- या र कमेवर १०% सेवा शु क र. .६,५५,७७३/- 

असे एकुण र. .७२,१३,५०१/- या र कमेची आहे. िन वदेचे दर १०% सेवा शु क र कमेवर 



कमी/जा त ट के या माणात माग वणेत आले होते.  यानुसार मे.तावरे कं शन कंपनी 
या सं थेने २७.०२% कमी माण े र. .५२,६४,४१३/- या दराने िन वदा भरली अस याने 

मे.तावरे कं शन या सं थेची फ ेञीय कायालयाचे काय ेञातील भाग .१३ 

मधील  सावजिनक शौचालयाचे व  मुता-यांची दैनं दन  साफसफाई देखभाल दु ती करण ेया 
कामाकर ता मा.  अित र  आयु  (१) यां या दनांक १०/०५/२०२२ रोजी या तावा वये २४ 

म हने कालावधीकर ता मा यता दे यात आलेली आहे. तर  एकुण खच र. . ५२,६४,४१३/-

कंवा य  येणा-या खचास 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 मंजूर  दली. 

 
मा. शासक ठराव मांक- १९१            वषय मांक- १९१ 

दनांक – २७/०५/२०२२         वभाग- थाप य उ ान 

वषय .१९१ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) थाप य उ ान यांचे कड ल प . . था/िन/उ ान/१७१/२०२२ 

द.२४/०५/२०२२ अ वये, मनपाचे पंपर  . .२१ मधील आर ण .१६२ येथे डा संकुलाची 
अ याव यक व सुशोभीकरणाची कामे करणेबाबत. 

ठराव .१९१ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) थाप य उ ान यांचे कड ल प . . था/िन/उ ान/१७१/२०२२ 

द.२४/०५/२०२२ अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .116/12/2021-22 

अ वये पंपर  . .२१ मधील आर ण .१६२ येथे डा संकुलाची अ याव यक व 

सुशोभीकरणाची कामे करण.े कामी MS.R  M ENTERPRISES िन.र. .1,52,23,234/- (अ र  

र. .एक कोट  बाव न लाख तेवीस हजार दोनशे चौतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .14922069/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .14922069/- पे ा 38.73% कमी हणजेच 

र. .9142752/- +रॉय ट  चाजस र. .647352/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .301165/- = 

एकुण र. .10091269/- 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 करण े बंधनकारक 

राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 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 मंजूर  दली. 

 
 
 
 



मा. शासक ठराव मांक- १९२           वषय मांक- १९२ 

दनांक – २७/०५/२०२२        वभाग- थाप य उ ान 

वषय .१९२ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) थाप य उ ान यांचे कड ल प . . था/िन/उ ान/१७२/२०२२ 

द.२४/०५/२०२२ अ वये, मनपाचे पंपर  . .२१ मधील आर ण .१७३ येथे खेळाचे मैदान 

वकिसत करणेबाबत. 

ठराव .१९२ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) थाप य उ ान यांचे कड ल प . . था/िन/उ ान/१७२/२०२२ 

द.२४/०५/२०२२ अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 88/2/2021-22 

अ वये पंपर  . .२१ मधील आर ण .१७३ येथे खेळाचे मैदान वकिसत करण.े कामी Ms.R 

M ENTERPRISES िन.र. .19999107/- (अ र  र. .एक कोट  न या नव लाख न या नव 

हजार एकशे सात फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .19727852/- 

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

र. .19727852/- पे ा 35% कमी हणजेच र. .12823104/- +रॉय ट  चाजस 

र. .2564487/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .271255/- = एकुण र. .15658846/- 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. 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 मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १९३           वषय मांक- १९३ 

दनांक – २७/०५/२०२२        वभाग- थाप य फ मु य 

वषय .१९३ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा.शहर अिभयंता थाप य ‘फ’ मु यालय यांचे कड ल प . . था/िन/फ-मु य/१५३/२०२२ 

द.२४/०५/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग  १३ िनगड  गावठाण भागातील व वध ठकाणी 
जु या टाँम वाँटर लाईन काढून न वन टाँम वाँटर लाईन टाकुन टाँम वाँटर लाईनम ये 

सुधारणा करणे सभोवताल या प रसरात थाप य वषयक कामे करणेबाबत. 

ठराव .१९३ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा.शहर अिभयंता थाप य ‘फ’ मु यालय यांचे कड ल प . . था/िन/फ-मु य/१५३/२०२२ 

द.२४/०५/२०२२ अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .81/03/2021-2022 

अ वये भाग .१३ िनगड  गावठाण भागातील व वध ठकाणी जु या टाँम वाँटर लाईन 

काढून न वन टाँम वाँटर लाईन टाकुन टाँम वाँटर लाईनम ये सुधारणा करणे सभोवताल या 
प रसरात थाप य वषयक कामे करणे. कामी मे.िस द वनायक क शन 

िन.र. .2999478/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार चारशे अ ठयाह र फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .2985228/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2985228/- पे ा 40.02% कमी 
हणजेच र. .1790540/- +रॉय ट  चाजस र. .5190/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .14250/- 



= एकुण र. .1809980/- 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 करण े बंधनकारक 

राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 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 मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १९४           वषय मांक- १९४ 

दनांक – २७/०५/२०२२        वभाग- थाप य फ मु य 

वषय .१९४ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा.शहर अिभयंता थाप य ‘फ’ मु यालय यांचे कड ल प . . था/िन/फ-मु य/१५४/२०२२ 

द.२४/०५/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग  १३ यमुनानगर व भागातील व वध ठकाणी 
जु या टाँम वाँटर लाईन काढून न वन टाँम वाँटर लाईन टाकुन टाँम वाँटर लाईनम ये 

सुधारणा करणे सभोवताल या प रसरात थाप य वषयक कामे करणेबाबत. 

ठराव .१९४ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा.शहर अिभयंता थाप य ‘फ’ मु यालय यांचे कड ल प . . था/िन/फ-मु य/१५४/२०२२ 

द.२४/०५/२०२२ अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .81/04/2021-2022 

अ वये भाग .१३ यमुनानगर व भागातील व वध ठकाणी जु या टाँम वाँटर लाईन 

काढून न वन टाँम वाँटर लाईन टाकुन टाँम वाँटर लाईनम ये सुधारणा करणे सभोवताल या 
प रसरात थाप य वषयक कामे करण े कामी मे.िस द वनायक क शन 

िन.र. .2999874/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार आठशे चौ-याह र फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .2985624/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2985624/- पे ा 40.03% कमी 
हणजेच र. .1790479/- +रॉय ट  चाजस र. .5190/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .14250/- 

= एकुण र. .1809919/- 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 करण े बंधनकारक 

राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 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 मंजूर  दली. 

 
 
 
 



मा. शासक ठराव मांक- १९५           वषय मांक- १९५ 

दनांक – २७/०५/२०२२        वभाग- थाप य फ मु य 

वषय .१९५ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) थाप य ‘फ’ मु यालय यांचे कड ल प . . था/िन/फ-मु य/१५५/२०२२ 

द.२४/०५/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग  १ सोनवणेव ती प रसरातील र याचे 

डांबर करण करणेबाबत. 

ठराव .१९५ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) थाप य ‘फ’ मु यालय यांचे कड ल प . . था/िन/फ-मु य/१५५/२०२२ 

द.२४/०५/२०२२ अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .81/05/2021-2022 

अ वये भाग .१ सोनवणेव ती प रसरातील र याचे डांबर करण करण े कामी मे.परमानंद 

ए पलानी िन.र. .5997639/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख स या नव हजार सहाशे 

एकोचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .5923539/- वर 

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

र. .5923539/- पे ा 29.99% कमी हणजेच र. .4147070/- +रॉय ट  चाजस र. .33117/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .74100/- = एकुण र. .4254287/- 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. 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 मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १९६           वषय मांक- १९६ 

दनांक – २७/०५/२०२२        वभाग- व ुत मु य 

वषय .१९६ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) व ुत मु य यांचे कड ल प . . वमुका/०५/का व/२५५/२०२२ 

द.२४/०५/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग .१८ िचंचवडम ये पवना नद वर झुलता पुल बांधण े

अंतगत व ुत वषयक कामे करणेबाबत. 

ठराव .१९६ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) व ुत मु य यांचे कड ल प . . वमुका/०५/का व/२५५/२०२२ 

द.२४/०५/२०२२ अ वये, मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .53/01/2021-

2022 अ वये मनपाचे भाग .१८ िचंचवडम ये पवना नद वर झुलता पुल बांधणे अंतगत 

व ुत वषयक कामे करण,े िन वदा र. .63,58,909/- पे ा -16.55% कमी हणजेच 

र. .53,06,510/- (अ र  र. . ेप न लाख सहा हजार पाचशे दहा फ )  यानुसार िन वदा मंजूर 

दराने लघु म दराचे ठेकेदार मे.ओम एकदंता इले क स  यांचेकडून काम क न घेणेस आ ण 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच 

िनयमानुसार 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 या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा करणेस 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 मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १९७           वषय मांक- १९७ 

दनांक – २७/०५/२०२२        वभाग- व ुत मु य 

वषय .१९७ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) व ुत मु य यांचे कड ल प . . वमुका/०४/का व/३८०/२०२२ 

द.२५/०५/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग .२१ मधील पंपर  व प रसरातील कॉं ट र यांचे 

व ुत वषयक कामे करणेबाबत. 

ठराव .१९७ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) व ुत मु य यांचे कड ल प . . वमुका/०४/का व/३८०/२०२२ 

द.२५/०५/२०२२ अ वये, मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .41-09/2021-

2022अ वये भाग मांक 21 मधील पंपर  व प रसरातील कॉं ट र यांचे व ुत वषयक 

कामे करणे. (2021-2022), िन वदा र. .1,78,37,520/- पे ा -28.33% कमी हणजेच 

र. .1,27,84,151/-  (अ र  र. .एक कोट  स ावीस लाख चौ-याऐंशी हजार एकशे ए काव ण 

फ )  यानुसार िन वदा मंजूर दराने लघु म दराचे ठेकेदार मे.एच सी कटार या यांचेकडून काम 

क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर 

अदा करणेस तसेच िनयमानुसार 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 या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
करणेस 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 मंजूर  दली. 

 
मा. शासक ठराव मांक- १९८           वषय मांक- १९८ 

दनांक – २७/०५/२०२२        वभाग- क े ीय 

वषय .१९८ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा. े ीय अिधकार  क े ीय यांचे कड ल प . .क े/लेखा/िन.क./१५/का व/४२/२०२२ 
द.२५/०५/२०२२ अ वये, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार 
अवलोकनाथ ठेवावया या वकास कामांबाबत. 

ठराव .१९८ 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा. े ीय अिधकार  क े ीय यांचे कड ल प . .क े/लेखा/िन.क./१५/का व/४२/२०२२ 
द.२५/०५/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीस कायालय, व ुत 
वभागाकड ल तावासोबत या प  अ (१ ते ५) मधील कामांचे िनयमानुसार व  िन वदा अट  
शत माणे संबिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले 
अस 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 मंजूर  दली. 



मा. शासक ठराव मांक- १९९           वषय मांक- १९९ 

दनांक – २७/०५/२०२२        वभाग- थाप य ह मु य 

वषय .१९९ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा.सह.शहर अिभयंता थाप य ‘ह’ मु यालय यांचे कड ल प . . था/िन/ह-

मु य/१७९/२०२२ द.२६/०५/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग  ३१ मधील र यांचे डांबर करण 

करणेबाबत. 

ठराव .१९९ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा.सह.शहर अिभयंता थाप य ‘ह’ मु यालय यांचे कड ल प . . था/िन/ह-

मु य/१७९/२०२२ द.२६/०५/२०२२ अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल 

िन.नो. .121/08/2021-22अ वये भाग .३१ मधील र यांचे डांबर करण करणे कामी M/s 

Ramchandra Enterprises िन.र. .49,99,622/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख न या णव 

हजार सहाशे बावीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .48,40,672/- 

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

र. .48,40,672/- पे ा 38.01% कमी हणजेच र. .30,00,733/- +रॉय ट  चाजस 

र. .10,809/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,58,950/- = एकुण र. .31,70,492/- 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. 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 मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- २००           वषय मांक- २०० 

दनांक – २७/०५/२०२२        वभाग- मा यिमक िश ण 

वषय .२०० 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .मा य/िश/०१/का व/२६७/२०२२ द.२६/०५/२०२२ 
अ वये, मराठ  व  ऊदू मा यम कर ता सन – २०२२-२०२३ या शै णक वषाकर ता एक त 
मानधन र. .२४,०००/- (अ र  र. .चोवीस हजार फ ) सहा यक िश क नेमणुक बाबत. 

ठराव .२०० 
दनांक -
२७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .मा य/िश/०१/का व/२६७/२०२२ द.२६/०५/२०२२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, मा यिमक िश ण वभागामाफत मराठ  
मा यमाचे १७  व ालये व  ऊद ू मा यमाचे ०१ असे एकूण १८ मा यिमक व ालये कायरत 
आहेत. यापैक  मराठ  मा यमा या ०६ व ालयांम ये ऊद ूमा यमाचे इ.९ वी व १० वी चे वग 
भर वले जातात.गतवष  २०२१-२०२२ म ये ८१९३ व ाथ  िश ण घेत होते. मा यिमक 
व ालयाचा सरासर  िनकाल, व ा याना दे यात आलेले ब से व नैसिगक वाढ या त वावर 
व ाथ  व तुकड  सं येनुसार तसेच काह  वषयांचे िश क सेवािनवृ ी इ याद  कारणा तव 
िश क कमी पडत आहेत.या तव आव यकते नुसार वषय िनहाय िश क नेमणूका करणे 
आव यक आहे.सदर िश क नेमणूका महारा  शासना या िश ण सेवक  नेमणूका या शासन 
िनणयानुसार होतात, याच शासन िनणयानुसार एक त मानधनावर िश कां या नेमणूका 
करणेबाबत मा यता देणेस तसेच मु या यापक यांनी वेळोवेळ  केले या िश क मागणी तव 
मा यिमक व ालयातील इ.८ वी ते इ.१० वी या व ा याचे शै णक नुकसान होऊ नये 



हणून मानधनावर िश क नेमण े म ा  आहे. व ालयात व ा याना चांग या तीचे 
िश क िमळणे आव यक आहे. परंतु स याची महागाई तसेच व ालयात िश क टकूण 
राहणे याकर ता र. .२४,०००/- (अ र  र. .चोवीस हजार फ ) ह  एक त मानधन हणून 
देणे यो य होईल. मानधना यित र  अ य दुसरा कोणताह  आिथक लाभ देय राहणार नाह . 
(उदा. दवाळ  सानु ह अनुदान इ.) पंपर  िचंचवड मनपाचे मा यिमक व ालयांसाठ  मराठ  
मा यमांक रता ११७ व ऊद ूमा यमांक रता २३ िश कांची नेमणूक करणे आव यक आहे. सदर 
िश कांना मािसक एक त मानधन र. .२४,०००/- (अ र  र. .चोवीस हजार फ ) माण े
र. .३३,६०,०००/- (अ र  र. .तेहतीस लाख साठ हजार फ ) मािसक खच येणार असून या 
माणे ११ म ह यांचा एकूण खच – र. .३,६९,६०,०००/-  (अ र  र. .तीन कोट  एकोणस र 

लाख साठ हजार फ ) एवढा खच होणार आहे. थमत: आदेशा या तारखेपासून सहा म हने व 
०३ दवसाचा सेवाखंड देवून शै णक वष संपेपयत नेमणूका देणेत येणार आहेत. तर  एकूण 
खच र. .३,६९,६०,०००/- (अ र  र. .तीन कोट  एकोणस र लाख साठ हजार फ ) या 
अपे त खचास अथवा य  येणा-या खचास तसेच मनपा या वेबसाईटवर जाह रात िस द 
क न िश क नेमणूक बाबत 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 मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- २०१            वषय मांक- २०१ 

दनांक – २७/०५/२०२२         वभाग- डा 

वषय .२०१ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा.सहा.आयु  डा यांचे कड ल प . . डा/०१/का व/९६८/२०२२ द.२६/०५/२०२२ अ वये, 

अिधकार  / कमचार  यांचा भुवने र येथील हॉक  या डा कार या थळ पाहणी     
दौ-याबाबत. 

ठराव .२०१ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा.सहा.आयु  डा यांचे कड ल प . . डा/०१/का व/९६८/२०२२ द.२६/०५/२०२२ अ वये, 

मा.आयु  सो यांचेकड ल आदेश . डा/१/का व/४७५/२०२२ द.०८/०४/२०२२ अ वये 

मा.सहा.आयु , डा, मा.सह शहर अिभयंता, ( डा थाप य), डा पयवे क, ह े ीय 

कायालय यांना भुवने र व वशाखाप टनम येथे हॉक  या खेळासाठ  व  तरावर या सु वधा 
िनमाण केले या असून सदर या दजदार सु वधा पंपर  िचंचवड म ये िनमाण होणे आव यक 

अस याने या अिधकार  व कमचार  यांना भुवने र व वशाखाप टनम येथे द.03/04/2022 ते 

द.05/04/2022 या कालावधीम ये दौ-यासाठ  वमान वास, जाणे - येण,े हॉटेल िनवास, 

भोजन, ना ता यव था व लोकल ॅ हिलंग साठ  येणा-या य  खचास मा यता दे यात 

आलेली आहे, यानुसार सदर दौ-याक रता अिधकार  व कमचार  यांचा आलेला य  

र. .1,34,627/-(अ र  र. .एक लाख चौतीस हजार सहाशे स ावीस फ ) या खचास 
मा. शासक यांची काय र 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 मंजूर  दली. 

 
 
 
 
 



मा. शासक ठराव माकं- २०२           वषय मांक- २०२ 

दनांक – २७/०५/२०२२        वभाग- झोिनपु थाप य  

वषय .२०२ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा.अित.आयु (३) झोिनपू थाप य यांचे कड ल प . .झोिनपू/ था/िन/का व/२०१/२०२२ 

द.२६/०५/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग .१० मधील इं दरा नगर, आ णा साहेब नगर, 

लालटोपी नगर व इतर झोपडप ट तील थाप य वषयक कामांची देखभाल दु ती 
करणेबाबत. 

ठराव .२०२ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा.अित.आयु (३) झोिनपू थाप य यांचे कड ल प . .झोिनपू/ था/िन/का व/२०१/२०२२ 

द.२६/०५/२०२२ अ वये,  मनपाचे “ भाग .१० मधील इं दरा नगर, आ णा साहेब नगर, 

लालटोपी नगर व इतर झोपडप ट तील थाप य वषयक कामांची देखभाल दु ती करण े

कामी (सन२०२१-२२) मे.के.ट .पवार एंटर ायजेस िन.र. .२५,४९,५८६/- (अ र  र. .पंचवीस 

लाख एकोणप नास हजार पाचशे याऐंशी फ ) मधून रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळुन र. .२५,११,६८६/- वर िन वदा माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .२५,११,६८६/- पे ा ३२.९१०% कमी हणजेच र. .१६,८५,०९०/- + रॉय ट  

चाजस र. .७१,७५४/- मटेर यल टे ट ंग चाजस र. .३७,९००/- = एकुण र. .१७,९४,७४४/- 

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 

कलमामुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 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 कामाचा करारनामा क न घेणेस 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 मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- २०३            वषय मांक- २०३ 

दनांक – २७/०५/२०२२         वभाग- वै क य मु य 

वषय .२०३ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .वैदय/०१/का व/४७०/२०२२ द.२६/०५/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका प रसरात द ली शहर येथील मोह ला लिनक या 
धत वर जजाऊ लनीक सु  करणेबाबत. 

ठराव .२०३ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .वैदय/०१/का व/४७०/२०२२ द.२६/०५/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका प रसरात द ली शहर येथील मोह ला लिनक या 
धत वर जजाऊ लनीक सु  करणेकामी द ली येथील मोह ला लनीक सु वधेची 
द.०४/०५/२०२२ ते ०७/०५/२०२२ या कालावधीत य  पाहणी करणेकामी पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या डाँ.ल मण गोफणे सहा. आरो य वैदयक य अिधकार  तथा वैदयक य 

वभाग मुख , डाँ.अतुल देसले सहा. ा यापक पीएसएम वायसीएमएच PGI , ी मोद 

ओंबासे कायकार  अिभयंता थाप य मु य कायालय, ी अनुप पानसे व ीम ीती िम ा यांना 



मे. क पला हाँिलडेज लाँट न १७ यु आनंद नगर तळेगाव दाभाडे या एज सीमाफत पुणे ते 

द ली , द ली अंतगत कार वास व द ली ते पुणे या वमान वासासाठ  आलेला खच 

र. .७०,४७७/- ( अ र  र. .स र हजार चारशे स याह र फ  ) KAPILA HOLIDAYS 

Talegaon Dabhade  या एज सीला अदा करणेस तसेच सदरचे र. .७०,४७७/- खचापोट  

वैदयक य वभागाचे सन २०२२ – २०२३ चे अंदाजप कातील “ वास भ ा “या लेखािशषातुन 

खच  टाकणेस मा यता घेण ेआव यक आहे. यानुसार द ली शहर येथे जाणे – येणे कामीचे 

वमान वासाचे खचास तसेच सदरची र कम KAPILA HOLIDAYS Talegaon Dabhade यांचे 

नावे अदा करणेस 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 मंजूर  दली. 

 

 
मा. शासक ठराव मांक- २०४             वषय मांक- २०४ 

दनांक – २७/०५/२०२२          वभाग- फ े ीय 

वषय .२०४ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा. ेञीय अिधकार  फ ेञीय यांचे कड ल प . .फ ेका/आ/०२/का व/२५६/२०२२ 

द.२३/०५/२०२२ अ वये, मनपाचे फ ेञीय कायालयाचे काय ेञातील सावजिनक 

शौचालयाचे व मुता-यांची दैनं दन साफसफाई देखभाल दु ती करणे या कामास मुदतवाढ 

देणेबाबत. 

ठराव .२०४ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा. ेञीय अिधकार  फ ेञीय यांचे कड ल प . .फ ेका/आ/०२/का व/२५६/२०२२ 

द.२३/०५/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, फ ेञीय कायालयाचे 

काय ेञातील सावजिनक शौचालयाचे व मुता-यांची यांिञक  प तीने (पा याचे उ चदाब फवा-
या या सहा याने) व मनु यबळा ारे दैनं दन साफसफाई देखभाल दु ती करणे या कामासाठ  

मे.महष  वा मक  वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया. यांना द.१०/०५/२०२२ पासुन १ 

म हना कंवा  न वन िन वदा या पुण होवून आदेश देईपयत जे थम 

होईल  तोपयत या  कालावधीसाठ  मुदतवाढ देवून याकर ता येणा-या एकुण खच 

र. .२,७४,२९४/-(अ र  र. .दोन लाख चौ-याह र दोनशे चौ-या नव फ ) कंवा य  

येणा-या खचास 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 मंजूर  दली. 

 

 
 



मा. शासक ठराव मांक- २०५             वषय मांक- २०५ 

दनांक – २७/०५/२०२२          वभाग- फ े ीय 

वषय .२०५ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा. ेञीय अिधकार  फ ेञीय यांचे कड ल प . .फ ेका/आ/०२/का व/३२०/२०२२ 

द.२३/०५/२०२२ अ वये, मनपाचे फ े ीय कायालय अंतगत औ णक धुर करण 

कर यासाठ  झेन फॉग व वँन फॉग मिशन ठेवुन कामकाज कर यासाठ  आव यक डझेल 

इंधनावर चालणारे (चार) र ा टे पो भा याने वाहन चालका सह घेणेबाबत. 

ठराव .२०५ 

दनांक -

२७/०५/२०२२ 

मा. ेञीय अिधकार  फ ेञीय यांचे कड ल प . .फ ेका/आ/०२/का व/३२०/२०२२ 

द.२३/०५/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, फ े ीय कायालय अंतगत 

औ णक धुर करण कर यासाठ  झेन फॉग व वँन फॉग मिशन  ठेवुन कामकाज कर यासाठ  

आव यक डझेल इंधनावर चालणारे (चार) र ा टे पो भा याने वाहन चालका सह घेणे 
कामाकर ता मे.जयराम क शन यांना द.०१/०६/२२ ते   द.३१/०७/२२ पयत ित दन 

ती र ा र. .१०३१.९४ माण े य  खच अंदाजे र. .२,१४,६४४/-(अ र  र. .दोन लाख 
चौदा हजार सहाशे च वेचाळ स फ ) होणार अस याने 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 मंजूर  दली. 

 
 
 
 

  सह /-         सह /- 

(उ हास बबनराव जगताप)              (राजेश पाट ल) 

नगरसिचव           मा. शासक  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  

पंपर  ४११०१८.           पंपर  ४११०१८.  
 


