
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 ३१/०५/२०२२ चे ठराव. 

-------------------------------------------------------------------------------------------
मा. शासक ठराव मांक- २०६            वषय मांक- २०६ 

दनांक – ३१/०५/२०२२         वभाग- जलिन:सारण मु य 

वषय .२०६ 

दनांक -

३१/०५/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता जलिन:सारण मु य यांचे कड ल प . .जिन/२/का व/३४१/२०२२ 

द.२५/०५/२०२२ अ वये, मनपाचे "अ" ेञीय कायालयाअंतगत भाग .१० मधील 

जलिन:सारण निलका सुधारणा वषयक कामे करणे व चबसची देखभाल दु ती करणेबाबत. 

ठराव .२०६ 

दनांक -

३१/०५/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता जलिन:सारण मु य यांचे कड ल प . .जिन/२/का व/३४१/२०२२ 

द.२५/०५/२०२२ अ वये, मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/2/2021-22 

अ वये "अ" ेञीय कायालयाअंतगत भाग .10 मधील जलिन:सारण निलका सुधारणा 
वषयक कामे करणे व चबसची देखभाल दु ती करणे. कामी मे एच सी कटार या 
िन.र. .2999928/-(अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार नऊशे अ ठावीस फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .2999928/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2999928/- पे ा 31.9% कमी 
हणजेच र. .2042951/- +रॉय ट  चाजस र. .21408/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .2064359/- 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- २०७            वषय मांक- २०७ 

दनांक – ३१/०५/२०२२         वभाग- जलिन:सारण मु य 

वषय .२०७ 

दनांक -

३१/०५/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता जलिन:सारण मु य यांचे कड ल प . .जिन/२/का व/३४०/२०२२ 

द.२५/०५/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग .२५ पुनावळे ताथवडे प रसरातील जलिन:सारण 

निलका व चबसची देखभाल दु ती कामे करणेबाबत. 

ठराव .२०७ 

दनांक -

३१/०५/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता जलिन:सारण मु य यांचे कड ल प . .जिन/२/का व/३४०/२०२२ 

द.२५/०५/२०२२ अ वये, मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/22/2021-22 

अ वये भाग .25 पुनावळे ताथवडे प रसरातील जलिन:सारण निलका व चबसची देखभाल 



दु ती कामे करणे. कामी मे.ब हरट दस िन.र. .2618218/- (अ र  र. .स वीस लाख अठरा 
हजार दोनशे अठरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .2618218/- 

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

र. .2618218/- पे ा 31.88% कमी हणजेच र. .1783530/- +रॉय ट  चाजस र. .8815/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .1792345/- 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- २०८             वषय मांक- २०८ 

दनांक – ३१/०५/२०२२          वभाग- म यवत  भांडार 

वषय .२०८ 

दनांक -

३१/०५/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) म यवत  भांडार यांचे कड ल प . .मभां/७/का व/८५/२०२२ 

द.२७/०५/२०२२ अ वये, मनपा या व वध णालयां मधील ऑपरेशन िथएटरकर ता 
आव यक १२ नग Cautery Machine खरेद बाबत. 

ठराव .२०८ 

दनांक -

३१/०५/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) म यवत  भांडार यांचे कड ल प . .मभां/७/का व/८५/२०२२ 

द.२७/०५/२०२२ अ वये, मनपा या व वध णालयां मधील ऑपरेशन िथएटरकर ता 
आव यक १२ नग Cautery Machine खरेद कामी  जेम पोटलवर GeM/2022/B/2042735 

द.15/03/2022  अ वये िन वदा िस  कर यात आली होती. यानुसार ा  िन वदेम ये 

मे.ओम स जकल, गोवा यांचे Cautery Machine उपकरणे खरेद  करणेकामी ित नग 

र. .५,३२,६१३/- जीएसट  सह एकूण १२ नगांसाठ  एकुण र. .६३,९१,३५६/- (िन वदा 
र. .७८,००,०००/- दरापे ा -18.06% ने कमी) असे ा  झाले असून अंदा जत  दरापे ा -

18.06% ने कमी आहेत. वभागाची तातड  पाहता व मनपाचे आिथक ह त पाहता मनपास 

आव यक पेिस फकेशन सदरचे दर वकृत करणेत आले आहेत. यानुसार मे.ओम स जकल 

यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस व सदर 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- २०९            वषय मांक- २०९ 

दनांक – ३१/०५/२०२२         वभाग- मा हती व तं ान 

वषय .२०९ 

दनांक -

३१/०५/२०२२ 

मा.मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांचे कड ल प . .मातं व/११/का व/६५/२०२२ 

द.२७/०५/२०२२ अ वये, पंपर -िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील को वड-१९ या 
काळात Lab, Hospital, CCC, Jumbo Management System, Vaccination System, Death 

Pass Integration केले या कामाचे बील अदा करणेबाबत. 

ठराव .२०९ 

दनांक -

३१/०५/२०२२ 

मा.मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांचे कड ल प . .मातं व/११/का व/६५/२०२२ 

द.२७/०५/२०२२ अ वये, पंपर -िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील को वड-१९ या 
काळात Lab, Hospital, CCC, Jumbo Management System, Vaccination System, Death 

Pass Integration केले या कामाचे बील अदा करणेकामी कोटेशन नोट स मांक २/२०२१-

२२  नुसार लघु म कोटेशनधारक मे. पिन स सो युश स ा.िल. यांचेकडून Development 
of Bed Management Software & Mobile Application and Integration with Covid 
Dashboard and Sarthi Mobile Applicationचे कामकाज करणेकामी र. .२,९९,९९९/- हे दर 

ा  झालेले आहेत. सदरचे दर अंदाजप क य दराऐवढे अस याने यांचेकडून करारनामा क न 

घेऊन काम क न घेणेत आले व सदरची र कम अदा करणेत आली आहे. परंतू मे. पिन स 

सो युश स ा.िल. यांनी करोना काळात  वर ल कामकाज के यानंतर Lab, Hospital, CCC, 

Jumbo Management System, Vaccination System, Death Pass Integration हे कामकाज 

को हड-१९ या अपवादा मक प र थतीत तातड ची बाब अस याने मा.अित र  आयु (१) व 

मा.आयु  यांचे सुचने नुसार केलेले आहे. सदर सं थेने केले या कामापोट  र. .२,९९,९९९/- ची 
मागणी केलेली आहे. यांनी मागणी केले या तावास मा.आयु  यांनी द.१०/०५/२०२२ 

रोजी मा यता दलेली अस याने येणा-या खचास तसेच सदरची र कम  मा हती व तं ान 

वभागाचे “संगणक खरेद  व सॉ टवेअर डे हलपमट” या लेखािशषाव न खच  टाकणेस 
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- २१०            वषय मांक- २१० 

दनांक – ३१/०५/२०२२         वभाग- थाप य PMAY क प 
वषय .२१० 
दनांक -
३१/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . . था/PMAY /१७५/२०२२ द.२७/०५/२०२२ 
अ वये, क  शासना या धानमं ी आवास योजनेअंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
े ात महानगरपािलकेमाफत आिथक या दुबल घटकांसाठ  बो-हाडेवाड  येथे िनवासी गाळे 

बांधणे. (IS Code बदल यामुळे वाढ व Steel Quantity ची बाब वाढ व बाब हणून अदा 
करणेबाबत.) 

ठराव .२१० 
दनांक -
३१/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . . था/PMAY /१७५/२०२२ द.२७/०५/२०२२ 
अ वये, क  शासना या धानमं ी आवास योजने अंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
े ात महानगरपािलकेमाफत आिथक या दुबल घटकांसाठ  बो-हाडेवाड  येथे िनवासी गाळे 

बांधणेचे आदेश ठेकेदार मे.एस.ज.ेकॉ ॅ टस ् ा.िल. यांना दे यात आलेले असून क पाचे 
काम गितपथावर आहे. ठेकेदार मे.एस.ज.ेकॉ ॅ टस ् ा.िल. यांनी िन वदेतील व College of 
Engineering Pune यांनी Certified केले या डझाईन म ये Steel Quantity व Concrete 



Quantity याम ये तफावत असून सदर फरका या रकमेची मागणी केलेली आहे. िन वदे माण े
Steel Quantity (2555.44 MT) व क प स लागार मे.सोल पेस आ कटे ट यांनी 
द.२४/०९/२०२२ रोजीचे प ा वये IS 1893 (Part 1) यानुसार कळ वलेली Steel Quantity 

(2965.57 MT) वचारात घेता Steel Quantity म ये 410.13 MT इतक  वाढ होत अस याचे 
कळ वले आहे. सदर या िन वदे या अंदाजप काम ये Steel साठ चे दर नमूद आहेत. सदरचे 
दर With GST आहेत.तसेच मा. थायी सिमती ठराव .३०३३, द.१४/०८/२०२१  अ वये 
सदरची िन वदा (िन वदा .९८/०१/२०१७-१८) ह  िन वदा रकमे या २.१०% जादा दराने वकृत 
केलेली करणेस मा यता दलेली आहे. तसेच िन वदा िस द करताना िन वदेम ये Steel 
साठ चा Escalation Clause अंतगत वाढ व Steel दराची भाववाढ अदा करणेस मा. थायी 
सिमतीची मा यता आहे. यामुळे िन वदे या अंदाजप काम ये नमूद केले या Steel 
दरानुसार तां क मा यता घेण ेव यानुसार अंदाजप क य दराने वाढ व Steel साठ  येणा-या 
रकमेसह मा. थायी सिमती ठराव .३०३३, द.१४/०८/२०२१ अ वये २.१०% जादा दराचा 
वकृती दर तसेच िन वदेतील Escalation Clauseनुसार वाढ व Steel साठ ची भाववाढ याकामी 

वाढ व Steel Quantity  साठ  येणार  र. .३,४२,६२,७५७/- (अ र  र. .तीन कोट  बेचाळ स 
लाख बास  हजार सातशे स ाव न फ ) ठेकेदारास अदा करणेकामी मा. थायी सिमतीची 
मा यता घेण ेआव यक आहे. तर  िन वदा र कम व जादा बाबीसाठ  (Wallcare Putty + Extra 
Steel Quantity) येणारा खच र. .११७,६०,६५,६६०/- हा िन वदा वकृती र कम १०% या 
मयादेत हणजेच र. .१२३,४१,१५,७४६/- इतका येत आहे. तथा प, ठेकेदारास अदा 
करणेकामीची जादा बाबीची (Extra Steel Quantity) र कम मुळ िन वदा रकमेपे ा जा त खच 
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. 

  
 
मा. शासक ठराव मांक- २११             वषय मांक- २११ 

दनांक – ३१/०५/२०२२          वभाग- व ुत मु य 

वषय .२११ 

दनांक -

३१/०५/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता व ुत मु य यांचे कड ल प . . वमुका/०४/का व/३८८/२०२२ 

द.३०/०५/२०२२ अ वये, महारा  महानगरपािलका अिधिनयमांचे कलम 73 (ड) नुसार 

अवलोकनाथ ठेवावया या वकास कामांबाबत. 

ठराव .२११ 

दनांक -

३१/०५/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता व ुत मु य यांचे कड ल प . . वमुका/०४/का व/३८८/२०२२ 

द.३०/०५/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल 

सोबतचे प  “अ” मधील 1 ते 38 िन वदा कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण े

लघु म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असून मंजूर 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 मंजूर  दली. 

 
 
 
 
 



मा. शासक ठराव मांक- २१२             वषय मांक- २१२ 

दनांक – ३१/०५/२०२२          वभाग- नागर  सु वधा क  

वषय .२१२ 

दनांक -

३१/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .ना.सु.क./०२/का व/२७९/२०२२ द.२७/०५/२०२२ 

अ वये, खाजगी त वावर नागर  सु वधा क  चाल वणेकामी अंितम पा  अजदारांची िनयु  

करणेबाबत. 

ठराव .२१२ 

दनांक -

३१/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .ना.सु.क./०२/का व/२७९/२०२२ द.२७/०५/२०२२ 

अ वये, खाजगी त वावर नागर  सु वधा क चालक िनयु  करणेकामी सात या ट याम ये 

एकूण ३३ अजदारांपैक  अंितम पा  ठरले या एकूण २० अजदारांना महानगरपािलका RFP 

मधील अट /शत नुसार ती सेवा र. .२०/- नाग रकांकडून वकार यात येऊन यापैक  

र. .५/- महापािलकेस ा  होणार आहे. तसेच, िमळकत कर, पाणीप ट  इ याद  बलासाठ  

वकृत होणारे भरणा ती पावती र. .५/- या माणे महापािलकेमाफत क चालकास अदा 
करणेस थम तीन वष कालावधीसाठ  करारनामा क न खाजगी त वावर नागर  सु वधा 
क चालक तावात नमुद केले माणे िनयु  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- २१३             वषय मांक- २१३ 

दनांक – ३१/०५/२०२२          वभाग- थाप य BRTS 

वषय .२१३ 

दनांक -

३१/०५/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) थाप य ‘BRTS’ यांचे कड ल प . . था/िन/BRTS/१६०/२०२२ 
द.३०/०५/२०२२ अ वये, मनपाचे भ  चौक ते िनसग दशन सोसायट  पयत या र याचे 
थाप य वषयक कामे करणेबाबत. 

ठराव .२१३ 

दनांक -

३१/०५/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) थाप य ‘BRTS’ यांचे कड ल प . . था/िन/BRTS/१६०/२०२२ 
द.३०/०५/२०२२ अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .64/06/2021-2022 
अ वये भ  चौक ते िनसग दशन सोसायट  पयत या र याचे थाप य वषयक कामे करण े
कामी मे.राहूल क शन िन.र. .16951740/- (अ र  र. .एक कोट  एकोणस र लाख 
ए काव न हजार सातशे चाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .16909890/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .16909890/- पे ा 35.70% कमी हणजेच र. .10873059/- +रॉय ट  
चाजस र. .25445/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .41850/- = एकुण र. .10940354/- 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- २१४             वषय मांक- २१४ 

दनांक – ३१/०५/२०२२          वभाग- मु य लेखापर ण 

वषय .२१४ 

दनांक -

३१/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .मुलेप/१अ/का व/६३/२०२२ द.३०/०५/२०२२ 

अ वये, महानगरपािलके या व वध वभागांचे लेखापर ण करणेसाठ  मु य लेखापर ण 

वभागाम ये कायरत ०३ सेवािनवृ    कमचा-यांना द. २४-०५-२०२२ पासुन ०६ म हने 

मुदतवाढ देणे तसेच ०१ सेवािनवृ  अिधका-यांची लेखापर णाचे वव त कामकाजाकर ता 
िनयु  क न यांना महारा  शासना या सामा य शासन वभागाकड ल द. १७ डसबर 

२०१६ नुसार वेतन व भ े अदा करणेबाबत. 

ठराव .२१४ 

दनांक -

३१/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .मुलेप/१अ/का व/६३/२०२२ द.३०/०५/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मु य लेखापर ण वभागामाफत महारा  

महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम १०५ व १०६ मधील तरतुद ंनुसार लेखापर णाचे 

कामकाज केले जात असते.  स थतीत या कायालयामाफत सन २०१० ते २०१८ या 
कालावधीतील व वध वभागांचे लेखापर ण कामकाज केले जात आहे.  तथा प माहे माच 

२०२० पासुन उ वलेला कोवीड या संसगज य आजाराचा ादुभाव तसेच मनु यबळा या 
कमतरतेअभावी लेखापर णाचे कामकाज मागे रा हलेले आहे.  यामुळे या कायालयाकड ल 

आदेश .मुलेप/१अ/का व/१५१/२०२१, द.२२/११/२०२१ अ वये एकुण ०५ महापािलका 
सेवािनवृ  कमचा-यांना मानधन व पात िनयु  दे यात आलेली होती. यापैक  

स थतीत कायरत असणा-या ०४ अिधकार  / कमचा-यांचा सेवा कालावधी द.२१-०५-२०२२ 

रोजी संपु ात येत आहे.  यापैक  ०३ कमचा-यांनी सेवेत मुदतवाढ िमळणेकर ता संमती 
दश वलेली असुन ०१ अिधकार  यांनी कृती अ व थतेचे कारणा तव मुदतवाढ कर ता इ छुक 

नस याचे सांिगतलेले आहे.  यानुसार सदर ०३ कायरत कमचा-यांची अ ापह  वभागास 

आव यकता असुन सदर कमचा-यांना मुदतवाढ देणे आव यक आहे.  याच माण े इ छुक 

नसले या ०१ अिधकार  यांचे ऐवजी बदली अिधका-याची नेमणुक करणे आव यक 

आहे.  महारा  शासना या तसेच महापािलके या सेवेतून सेवािनवृ  झाले या ०६ अिधकार  / 

कमचा-यांनी कामकाज कर यास इ छुकता दश वलेली आहे.  यापैक  ०२ अज हे सेवािनवृ  

लेखािधकार  यांचे आहेत.  ी.मुकंूद कुलकण  हे सेवािनवृ  महापािलका लेखािधकार  

आहेत.  यामुळे यांचे ऐवजी ी.बंडागळे दप, सेवािनवृ  महापािलका लेखािधकार , यांना 
िनयु  देणेबाबत ता वत आहे. यानुसार पुढ ल ०६ म ह याचे कालावधीसाठ  

लेखापर णाचे वव त कामकाजाकर ता स थतीत कायरत असणा-या सदर ०३    
कमचा-यांना ०१ दवसाचा खंड देऊन द.२४-०५-२०२२ पासुन मुदतवाढ देणे व ०१    
अिधका-यांना लेखापर ण वभागाम ये न याने िनयु  देणे आव यक आहे.  सदरचे 

अिधकार , यांचे मािसक प र िमक व भ यांचा स व तर तपशील पुढ ल माणे:  
 अ. . नाव पदनाम शेरा 
१ ीम.चौधर  मंगला मोहन लेखापाल (से.िन.) मुदतवाढ 

२ ी.जाधव अ वनाश मा ती मु यिल पक (से.िन.) मुदतवाढ 

३ ी.कांबळे सुिनल गो वंद उपलेखापाल (से.िन.) मुदतवाढ 

४ ी.बंडागळे दप राजाराम लेखािधकार  (से. िन.) 
ी.कुलकण  यांचे ऐवजी बदली 

अिधकार  हणुन नवीन िनयु  



           सबब महापािलके या मु य लेखापर ण वभागातील लेखापर णाचे वव त 

कामकाजासाठ  वर ल माण ेनमूद ०३ सेवािनवृ  कमचा-यांना द.२५-०५-२०२२ पासुन ०६ 

म हने कालावधीकर ता मुदतवाढ देणेस तसेच ०१ कमचा-यांना आदेशाचे तारखेपासुन ६ म हने 

कालावधीसाठ  महारा  महापािलका अिधिनयमातील कलम ५३(३) नुसार नेमणुक करणे व 

महारा  शासना या सामा य शासन वभागाकड ल शासन िनणय . संक ण-

२७१५/ . .१००/१३, द. १७ डसबर २०१६ नुसार यांचे वेतन व भ े िन त क न अदा 
करणसे 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- २१५             वषय मांक- २१५ 

दनांक – ३१/०५/२०२२          वभाग- शासन 

वषय .२१५ 

दनांक -

३१/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . . शा/१/का व/२७३/२०२२ द.३०/०५/२०२२ 

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

र  पदे सरळसेवा वेशाने भर यासाठ , वतमानप ात जा हरात .१२६५/२०२१ िस द 

क न ऑनलाईनप दतीने अज माग व यात आले आहेत. जा हरातीमधील  गट ब व क 

संवगातील र  पदांचे ऑनलाईन प र ेचे कामकाज TCS या सं थेस देणेबाबत मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणे. 

ठराव .२१५ 

दनांक -

३१/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . . शा/१/का व/२७३/२०२२ द.३०/०५/२०२२ 

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

र  पदे सरळसेवा वेशाने भर यासाठ , वतमानप ात जा हरात .१२६५/२०२१ िस द 

क न ऑनलाईनप दतीने अज माग व यात आले आहेत. जा हरातीमधील  गट ब व क 

संवगातील र  पदांचे ऑनलाईन प र ेचे कामकाज TCS या सं थेस देणेकामी तसेच 
ऑनलाईन प र ेचे कामकाजाक रता अंदाजे कमान र. .८१,७६,४५०/- व शासन िनयमानुसार 

देय GST तसेच य  होणा-या खचास मा. थायी सिमती सभा ठराव .२५, 

द.०६/०४/२०२२ अ वये व मा. महापािलका सभा ठराव .३१, दनांक०७/०४/२०२२ अ वये 

मा यता ा  झाली आहे. सदर करणी पंपर  िचंचवड मनपा कामकाजाचे अनुषंगाने TCS 
सं थेसोबत करारनामा करणे आव यक आहे. सदर करारना यातील Schedule 4 FEES FOR 
SERVICESपुढ ल माण ेआहेत. SD 100 With Isolation Model- र. .१११/-, IRIS Scan- 
र. .५०/-, HHMD Frisking- र. .४०/- व CCTV Recording- र. .५०/- स थतीत 

कोरोनाचा ादुभाव कमी झालेला आहे, यामुळे SD 100 With Isolation Modelह  TCS 
कंपनीकड ल सेवा-सु वधा उमेदवारां या ऑनलाईन प र ेकर ता घे याची आव यकता वाटत 

नाह . परंतू उव रत IRIS Scan, HHMD Friskingव  CCTV Recording या सेवा-सु वधा 
उमेदवारां या ऑनलाईन प र ेकर ता घेत यास उमेदवारांवर संपूण िनयं ण ठेवण े

सहज र या श य होईल. या सु वधांकर ता TCSकंपनीस  पुढ ल माण ेखच देणे अपे त आहे. 

असे कळ वले आहे. 



Solution Price Per Candidate per Session (INR) X उमेदवार सं या 
IRIS Scan 50 X 19015 = 9,50,750/- 
HHMD Frisking 40 X 19015 = 7,60,600/- 
CCTV Recording 50 X 19015 = 9,50,750/- 
Total           28,52,250/- 

 
जा हरात .१२६५/२०२१ मधील गट ब व क संवगातील उमेदवारां या ऑनलाईन प र ेकर ता 
TCS कंपनीकड ल IRIS Scan, HHMD Friskingव  CCTV Recordingया सेवा-सु वधांकर ता 
र. .२८,५२,२५०/- व या रकमेवर शासन िनयमानुसार देय GST तसेच य  होणा-या 
खचास 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- २१६             वषय मांक- २१६ 

दनांक – ३१/०५/२०२२          वभाग- सुर ा 

वषय .२१६ 

दनांक -

३१/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .सु व/०४/का व/२१५/२०२२ द.३०/०५/२०२२ 

अ वये, महारा  माजी सैिनक महामंडळ (मे को) यांचेकड ल िनयु  सुर ा र क व सहा यक 

सुर ा अिधकार  यांचे कामकाजास न याने करारनामा क न व येणा-या खचास मा यता 
िमळणेबाबत. 

ठराव .२१६ 

दनांक -

३१/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .सु व/०४/का व/२१५/२०२२ द.३०/०५/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सुर ा वषयक कामकाजाकर ता स थतीत 

आ थापनेवर ल सहा यक सुर ा अिधकार  पद र  असलेने िनयं ण व तपासणी या 
कामकाजात अडथळे िनमाण होत आहेत व आ थापनेवर ल रखवालदार पदे र  असलेने 

रखवालदारांची सं या खुपच अपुर  पडत आहे. सुर ा वभागाचे कामकाज सुरळ तपणे पार 

पाडणे आव यक अस याने महारा  माजी सैिनक महामंडळ (मे को) यांचे कड ल ०२ 

सहा यक सुर ा अिधकार  माहे जुलै २०२१  व ३२ सुर ा र क माहे जुन २०२१ पासून िनयु  

केले होते. महारा  माजी सैिनक महामंडळ (मे को) यांचे कड ल िनयु  ३२ सुर ा र क यांचे 

कामकाजाचा करारनामा द.३१/०५/२०२२ व ०२ सहा यक सुर ा अिधकार  यांचे कामकाजाचा 
करारनामा द.३०/०६/२०२२ रोजी संपत असुन न याने कामाचे आदेश देणेची कायवाह  करावी 
लागणार आहे. तर  महारा  माजी सैिनक महामंडळ (मे को) सं थेमाफत पुढ ल दोन वष 

कालावधीकर ता ३२ सुर ा र क वाय.सी.एम.एच येथे व ०२ सहा यक सुर ा अिधकार  

पदावर सुर ा वभागातील कामकाजाकर ता न याने करारनामा क न व य  येणा-या 
खचास मा यता िमळणेस व वेळोवेळ  लागु होणार ्  या महागाई भ ा व इतर भ यानुसार    
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- २१७            वषय मांक- २१७ 

दनांक – ३१/०५/२०२२         वभाग- मा हती व तं ान 

वषय .२१७ 

दनांक -

३१/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .मातं व/११/का व/६६/२०२२ द.२७/०५/२०२२ 

अ वये, सारथी हे पलाईनक रता कॉल ऑपरेटर िनयु  करणे व सारथी हे पलाईन संगणक 

णाली देखभाल दु ती करणेचे कामकाज पुढ ल एक वष कालावधीक रता देणेस मा यता 
िमळणेबाबत. 

ठराव .२१७ 

दनांक -

३१/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .मातं व/११/का व/६६/२०२२ द.२७/०५/२०२२ 

अ वये, सारथी हे पलाईनक रता कॉल ऑपरेटर िनयु  करणे व सारथी हे पलाईन संगणक 

णाली देखभाल दु ती करणेकामी िन वदा सूचना मांक ०७/२०२०-२१ नुसार लघु म 

िन वदाधारक  मे.टेक नाईन स हसेस यांना सारथी हे पलाईनक रता कॉल ऑपरेटर िनयु  

करणेव सारथी हे पलाईन संगणक णाली देखभाल दु ती करणेचे कामकाज दनांक २३ 

माच, २०२१ पासून एक वष कालावधीक रता देणेत आले होते. याची मुदत द.२२ माच, २०२२ 

रोजी संपली आहे. तथापी उपरो  िन.नो. .०७/२०२०-२१ या Request for Proposal(RFP) 

मिधल अट  व शत  या बाब .२.३ म ये, िनयु  केले या िन वदाधारकाचे काम 

समाधानकारक असेल तर यांना िन.सु. .७/२०२०-२१ मधील मंजूर दराने पुढ ल एक वष 

कालावधीक रता कामकाज देणेस हरकत नाह , असे नमुद केलेले अस याने व संबंधीतांनी एक 

वष कालावधीम ये कामकाज समाधानकारक केलेले अस याने सदर कामकाजास यांना 
द.२३.०३.२०२१ रोजी केले या करारना यातील अट  शत स अिधन राहून द.२३ माच, २०२२ 

पासून पुढे एक वष कालावधीसाठ  कामकाज दे यास व यासाठ  येणा-या र. .३१,२५,४६१/-

(अ र  र. .एकतीस लाख पंचवीस हजार चारशे एकस  फ ) अिधक व तु व सेवा कर 

(अंदाजप क य दरापे ा -८.७६ % ने कमी) या दरास व या अनुषंगाने 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. 

 
 
 

  सह /-         सह /- 

(उ हास बबनराव जगताप)              (राजेश पाट ल) 

नगरसिचव           मा. शासक  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  

पंपर  ४११०१८.           पंपर  ४११०१८.  


