
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 ०७/०६/२०२२ चे ठराव. 

-------------------------------------------------------------------------------------------
मा. शासक ठराव मांक- २१८            वषय मांक- २१८ 

दनांक – ०७/०६/२०२२         वभाग- डा 

वषय .२१८ 

दनांक -

०७/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . . वमुका/३/का व/६९/२०२२ द.०६/०६/२०२२ 

अ वये, व ुत मु य कायालयातील सन २०२२-२३ चे अंदाजप कातील उपल ध तरतूद मधून 

र कमा वाढ/घट करणेबाबत. 

ठराव .२१८ 

दनांक -

०७/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . . वमुका/३/का व/६९/२०२२ द.०६/०६/२०२२ 

अ वये, व ुत मु य कायालयातील सन २०२२-२३ चे मुळ अंदाजप कातील सावजिनक 

सुर तता, इमारत/शाळा व शॉ पंग सटर, लोकारो य, ॅ फक िस नल, 

णालये/ सुतीगृहे/औषधालये, उजा बचतीची उपकरण े थाप य क पांतगत व ुत 

वषयक कामे करण,े करकोळ देखभाल व दु ती भाग १, करकोळ देखभाल व दु ती भाग २ 

या लेखािशषावर ल र कमे मधून र. .४,१९,००,०००/- इतक  र कम घट क न ती प  अ 

म ये नमूद केले या १ ते ७ चे कामांकर ता आव यक असणार  वाढ व तरतूद उपल ध 

हो या या ीने वाढ/घट संदभातील ‘ प  अ’ जोडणेत आलेले आहे. यानुसार सदर र कमा 
वग करण 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- २१९            वषय मांक- २१९ 

दनांक – ०७/०६/२०२२         वभाग- YCMH 

वषय .२१९ 

दनांक -

०७/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .वायसीएमएच/१५/का व/४९४/२०२२ 

द.२६/०५/२०२२ अ वये, यशवंतराव च हाण मृित णालयात चाल व या जाणा-या 
सी.पी.एस. कोससाठ  अफ िलयेशन फ  भरणेबाबत. 

ठराव .२१९ 

दनांक -

०७/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .वायसीएमएच/१५/का व/४९४/२०२२ 

द.२६/०५/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती 
णालयाम ये कॉलेज ऑफ फ जशीयन अॅड सजन मंुबई (सी.पी.एस) या अिभमत 

व ापीठाची मा यता असलेले एम.बी.बी.एस. या नंतरचे ११ वै क य शाखांचे पो ट ॅ युएट 

ड लोमा कोसस क रता १६ सी.पी.एस.डॉ टरां या जागांना मा यता देणेत आलेली आहे. परंतु 

यशवंतराव च हाण मृती णालयांम ये सन २०१७-२०१८ पासुन पद यु र अ यास म चालु 

करणेत आला असुन याम ये ीरोग,बालरोग, वकृतीशा , भुलशा ,कान-नाक-घसा 



अ थरोग आ ण मानसोपचार इ. वषय समा व  आहेत. यामुळे सदर अ यास म 

वाय.सी.एम.म ये सदर वषय राब वता येणार नाह त. उव रत ने रोग (DOMS) वचारोग 

(DDV) - करण त (DMRE), उरोरोग (TDD) ई. वषय राब वता येतील. कॉलेज ऑफ 

फ जिशयन ऍ ड सजन, मंुबई यांचेकड ल द.१२/०५/२०२२ या मेल व मा.अिध ाता सो 
यांनी दनांक १७/०५/२०२२ रोजी कॉलेज ऑफ फ जिशयन ऍ ड सजन, मंुबई येथे सम  भेट 

देऊन  फ  बाबत मा हती घे यात आली असुन दनांक १८/०५/२०२२ रोजी सदर 

र. .३,६००००/-  कॉलेज ऑफ फ जिशयन ऍ ड सजन, मंुबई यांना  सन २०२२-२०२४ या 
शै णक वषा क रता डमांड ाफ ारे अदा करणेकामी  सदरचा  खच 
“पी.जी.आय.वायसीएमएच पसीएमसी कर ता व वध शासक य िनयामक सं था व व ापीठ 

इ.चे शु क भरण”े  या लेखािशषामधून 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- २२०            वषय मांक- २२० 

दनांक – ०७/०६/२०२२         वभाग- व ुत मु य 

वषय .२२० 

दनांक -

०७/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) व ूत मु य यांचे कड ल प . . वमुक/०८/का व/३४४/२०२२ 

द.३१/०५/२०२२ अ वये, मनपा शासक य इमारतीमधील फायर फाय टंग यं णेचे चालन 

देखभाल दु ती करणेबाबत. 

ठराव .२२० 

दनांक -

०७/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) व ूत मु य यांचे कड ल प . . वमुक/०८/का व/३४४/२०२२ 

द.३१/०५/२०२२ अ वये, मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .३७-०३/२०२१-

२०२२ अ वये मनपा शासक य इमारतीमधील फायर फाय टंग यं णेचे चालन देखभाल 

दु ती करणेकामी, िन वदा र. .५४,३९,८९५/- पे ा -१३.५६% कमी हणजेच 

र. .४७,०२,२४५/- (अ र  र. .स ेचाळ स लाख दोन हजार दोनशे पंचेचाळ स फ ) या नुसार 

िन वदा मंजूर दराने लघु म दराचे ठेकेदार मे. ी यंकटे रा टनक  ोजे ट सो युशन ा. िल. 

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- २२१            वषय मांक- २२१ 

दनांक – ०७/०६/२०२२         वभाग- ड े ीय 

वषय .२२१ 

दनांक -

०७/०६/२०२२ 

मा.सहा.आयु  ड े य यांचे कड ल प . .ड ेका/३/का व/४२/२०२२ द.३१/०५/२०२२ 

अ वये, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 73 (ड) नुसार अवलोकनाथ 

ठेवावया या वकास कामांबाबत. 

ठराव .२२१ 

दनांक -

०७/०६/२०२२ 

मा.सहा.आयु  ड े य यांचे कड ल प . .ड ेका/३/का व/४२/२०२२ द.३१/०५/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल सोबतचे प  ‘ अ ’   
(1 ते 2) मधील व ुत वभागाचे वकास कामांचे ा  अिधकारात िन वदा या पुण क न, 

कामाचे आदेश िनगत केले आहेत. तथा प, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 73 

(ड) नुसार तुत 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- २२२            वषय मांक- २२२ 

दनांक – ०७/०६/२०२२         वभाग- मु य लेखापर ण 

वषय .२२२ 

दनांक -

०७/०६/२०२२ 

मा.मु यलेखाप र क  यांचे कड ल प . .मुलेप/१/का व/५०७/२०२२ द.०१/०६/२०२२ 

अ वये, अ जत रजा/LTA सह पुणवेतनी परावत त रजा/ अधवेतनी रजा खच  टाकुन मंजूर  

बाबत. 

ठराव .२२२ 

दनांक -

०७/०६/२०२२ 

मा.मु यलेखाप र क  यांचे कड ल प . .मुलेप/१/का व/५०७/२०२२ द.०१/०६/२०२२ 

अ वये, मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी 
सादर केले या 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- २२३            वषय मांक- २२३ 

दनांक – ०७/०६/२०२२         वभाग-  फ े ीय व ुत 

वषय .२२३ 

दनांक -

०७/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .फ ेका/ व/०२/२००/२०२२ द.०१/०६/२०२२ 

अ वये, पं.िचं.म.न.पा. या फ े ीय व ुत वभागातील महसूली कामे लेखािशषकांतगत 

तरतूद वग करण करणेबाबत. 

ठराव .२२३ 

दनांक -

०७/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .फ ेका/ व/०२/२००/२०२२ द.०१/०६/२०२२ 

अ वये, मनपाचे फ े ीय कायालयांतगत व ुत वभागाचे सन २०२१-२२ चे सुधा रत व सन 

२०२२-२३ चे मूळ अंदाजप काम ये व वध कामांचा समावेश करणेत आलेला आहे.  परंतु 

यापैक  काह  कामांकर ता पुरेशी तरतुद उपल ध होऊ शकलेली नाह . उदा व ुत दा हनी चालन 



देखभाल दु ती करणे, उ ानातील व ुत वषयक चालन देखभाल दु ती करणे इ याद  

कामांना पुरेशी तरतूद उपल ध झालेली नाह . सबब फ े ीय व ुत  वभागातील इतर 

कामांमधून तरतूद वग क न  उपरो  कामांची िन वदा काढणे श य आहे. तर  तावात 
(वाढ/घट) नमूद केले माणे र. .६३,४०,०००/- तरतूद वग करण 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- २२४            वषय मांक- २२४ 

दनांक – ०७/०६/२०२२         वभाग- उ ान 

वषय .२२४ 

दनांक -

०७/०६/२०२२ 

मा.उपआयु  उ ान यांचे कड ल प . .उ ान/४/का व/५१३/२०२२ द.०१/०६/२०२२ अ वये, 

मनपाचे उ ान वृ संवधन वभागासाठ  इले क ेडर मिशन पुर वणेबाबत. 

ठराव .२२४ 

दनांक -

०७/०६/२०२२ 

मा.उपआयु  उ ान यांचे कड ल प . .उ ान/४/का व/५१३/२०२२ द.०१/०६/२०२२ अ वये, 
मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल कोटेशन नोट स .१०/२०२२-२३ अ वये मनपाचे उ ान 

वृ संवधन वभागासाठ  इले क ेडर मिशन पुर वण ेकामी मे.गु द  ऍ ो एज सीज ऍ ड 

स हसेस कोटेशन र. .९,९२,०००/- (अ र  र. .नऊ लाख यानव हजार फ )  पे ा -०१.१०% 
या कमी  दराने येणारा खच र. .९,८१,०८८/- माणे वकृत क न कोटेशन अट /शत स 

अिधन राहुन करारनामा क न आदेश देणेत आला असुन यावर अवलोकनाथ य  येणारे 

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- २२५            वषय मांक- २२५ 

दनांक – ०७/०६/२०२२         वभाग- नगरसिचव 

वषय .२२५ 

दनांक -

०७/०६/२०२२ 

मा.नगरसिचव यांचे कड ल प . .नस/०१/का व/२४२/२०२२ द.०२/०६/२०२२ अ वये, अ जत 

/अधवेतनी परावत त / वासभ ा रजा मंजूर करणेबाबत. 

ठराव .२२५ 

दनांक -

०७/०६/२०२२ 

मा.नगरसिचव यांचे कड ल प . .नस/०१/का व/२४२/२०२२ द.०२/०६/२०२२ अ वये, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नगरसिचव वभागातील कायरत असणा-या कमचा-यांनी 
रजा मंजुर कामी वनंती अज सादर केलेले आहेत. संबंिधत कमचा-यांचे वनंती अजानुसार 

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

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- २२६            वषय मांक- २२६ 

दनांक – ०७/०६/२०२२         वभाग- म यवत  औषध भांडार 

वषय .२२६ 

दनांक -

०७/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .मऔभां/४/का व/४६/२०२२ द.०२/०६/२०२२ 

अ वये, मनपाचे नवीन थेरगाव,भोसर , आकुड  व जजामाता णालयाचे थायी अ ीमधन 

रकमांम ये वाढ करणेबाबत. 

ठराव .२२६ 

दनांक -

०७/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .मऔभां/४/का व/४६/२०२२ द.०२/०६/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै क य वभागांतगत न याने २४ तास 

काया वत करणेत आले या नवीन थेरगाव, भोसर , आकुड  व जजामाता णालयातील 

कामकाजाचा याप वाढ याने पयायाने इतर खचात जसे क , करकोळ टेशनर  सा ह य खच, 
संगणक सा ह य खच, दु ती देखभाल, तातड क औषधे/सा ह य खरेद , Cooking gas,CO2 

gas,Oxygen gas, झेरॉ स व इतर करकोळ खच वाढ झा याने णालयांकड ल स याचे 

उपल ध थायी अ ीमधन अपुरे पडत आहे. यामुळे णालयीन कामकाजाचे सोईचे ीने 

वर नमूद णालयांकड ल थायी अ ीमधन रकमांम येवाढ करणे आव यक आहे. तथा प 

णालयाची तातड ची गरज ल ात घेऊन यांना तातड ने आव यक असणा या वर नमूद 

बाबी खु या बाजारातून उपल धतेनुसार व बाजारातील दरानुसार घेणेसाठ  णालयांकड ल 

स याचे उपल ध अ ीमधन वचारात घेवून येक  र. .५०,०००/- पयत थायी अ ीमधन 

वाढ करणेस  व  बलांची पुितपुत  करणेस व ीय मा यता देणेबाबत, तसेच सदर खरेद साठ  

एका बलाची खच मयादा र. . १०,०००/- करणेस व सन २०२२-२३ या आिथक वषाम ये 

थायी अ ीमधनातून होणारा खच वै क य मु य कायालयाकड ल “इतर खच” या 
लेखाशीषातून खच  टाकणेस महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६८ नुसार 
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- २२७            वषय मांक- २२७ 

दनांक – ०७/०६/२०२२         वभाग- नागर  सु वधा क  

वषय .२२७ 
दनांक -
०७/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .नासुक/०२/का व/२८१/२०२२ द.०१/०६/२०२२ 
अ वये, ितस-या ट यातील नागर  सु वधा क चालकांना मुदतवाढ देणेबाबत. 

ठराव .२२७ 
दनांक -
०७/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .नासुक/०२/का व/२८१/२०२२ द.०१/०६/२०२२ 
अ वये, महानगरपािलका ह तील नाग रकांना यांचे न जक या ठकाणी जा तीत जा त 
महानगरपािलके या तसेच इतर शासक य / िनमशासक य सेवा उपल ध होणेकामी ितस या 
ट यात एकूण २५ ठकाणी खाजगी त वावर नागर  सु वधा क  ठराव .२९६५ 
द.२५/०७/२०१८ अ वये काया वत कर यात आलेली आहेत. आदेश  
नासुके/०२/का व/५२३/२०१८ द.२८/०८/२०१८ अ वये सदर एकुण २८ नागर  सु वधा 
क चालकांना तीन वष कालावधीक रता करारनामा क न िनयु  आदेश बजा वणेत आला 
होता. याची मुदत द.२७/०८/२०२१ रोजी संपु ात आलेली आहे. तदनंतर मा.आयु  सो 
यांचेकड ल आदेश .नासुक/०२/का व/३७६/२०२२ द.२५/१२/२०२२ रोजी या आदेशा वये 



द.२८/०८/२०२१ ते २७/०८/२०२२ पयत सहा म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेत आलेली 
होती. मा.आयु  सो यांचेकड ल आदेश .नासुक/०२/का व/१४५/२०१९ द.२३/०८/२०१९ 
अ वये ी.महेश ीराम गंुडवाळे(CFC-81), आदेश . नासुक/०२/का व/२२/२०२० 
द.०३/०२/२०२० अ वये ीम.तुलसी अिनल हाळसकर(CFC-91) व आदेश . 
नासुक/०२/का व/२१/२०२० द.०२/०२/२०२० अ वये ी.संतोष गणपत जाधव(CFC-75) या 
एकुण ३ क चालकांचे नागर  सु वधा क ा या नेमणूका र  करणेत आले या आहेत. 
मा.आयु  सो यांचेकड ल टपणी पान . ४० वर ल मा य तावानुसार ितस या ट यातील 
२२ नागर  सु वधा क चालकांना तीन वष कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत 
आलेली आहे. याअनुषंगाने नाग रकां या सोयीसाठ  उव रत २२ नागर  सु वधा क चालकांना 
करारनामा मुदतवाढ देणे आव यक आहे. तर  सोबतचे प -अ म ये नमूद क चालकांना 
यापुव  केले या करारना यातील अट  व शत नुसार दनांक २८/०२/२०२२ पासून मा.आयु  
सो यांचेकड ल िनदशानुसार पुढ ल तीन वष कालावधीक रता मुदतवाढ देणेस 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- २२८            वषय मांक- २२८ 

दनांक – ०७/०६/२०२२         वभाग- वै क य मु य 

वषय .२२८ 
दनांक -
०७/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .वै /१०/का व/५३७/२०२२ द.०२/०६/२०२२ 
अ वये, वास भ ा” व “वै क य खच ितपुत ” या लेखािशषावर तरतुद वग करणेबाबत. 

ठराव .२२८ 
दनांक -
०७/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .वै /१०/का व/५३७/२०२२ द.०२/०६/२०२२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै क य मु य कायालयांतगत सन २०२२-२३ 
कर ता “ वास भ ा” लेखाशीषावर र. .५७,०००/-, व  “मेड कल गॅसेस खरेद ” या लेखाशीषावर 
र. .१,००,०००/- इतक  तरतुद उपल ध क न दे यात आली आहे. तसेच वै कय खच ितपुत  
या लेखािशषावर र. .३,००,०००/- व हॉ पीटल क स ट सी स ह सस या लेखािशषावर 
र. .३,००,०००/- तरतुद उपल ध आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत जजाऊ 
लनीक सु  करणेकामी याच धरतीवर ल मोह ला लनीक ची पाहणी करणेकामी वै क य 

वभाग व थाप य वभागाकड ल अिधकार  यांना Kapila Holidays Talegaon Dabhade या 
एज सीमाफत द ली शहर येथे वमानाने जाण े येण े व   द ली शहरांतगत कार वास 
करणेकामी एकुण र. .७०,४७७/- इतका खच आलेला असुन सदरचा खच “ वास भ ा” या 
लेखािशषातुन सदर एज सीला अदा करणेकामी मा.आयु  सो. यांची द.२६/५/२०२२ रोजीचे 

तावानुसार मा यता दलेली आहे. तथा प, Kapila Holidays Talegaon Dabhade या 
एज सीमाफत ा  झालेले र. .७०,४७७/- बील अदायगी कामी वास भ ा लेखािशषात 
तरतुद अपुर  पडत आहे. सदर वास भ ा बील मुदतीत अदायगी करणे आव यक आहे. तसेच 
वै क य खच ितपुत  या लेखािशषावर द.२/६/२०२२ अखेर र. .७७,२४१/- इतक  तरतुद 
िश लक असुन ती अपुर  आहे. तर , खालील माणे तरतुद वग करणेचे वषयास मा. शासक 
यांची काय र मंजूर  देणेत येत आहे. 

अ.  लेखािशष तरतुद वाढ घट 

१ वास भ ा ५७,०००/- ५०,०००/-  
२ मेड कल गॅसेस खरेद  १,००,०००/- --------- ५०,०००/- 



३ वै क य खच ितपुत  ३,००,०००/- २,००,०००/-  
४ हॉ पीटल क स ट सी स ह सस ३,००,०००/- -------- २,००,०००/- 

 

िनणय: 
महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- २२९            वषय मांक- २२९ 

दनांक – ०७/०६/२०२२         वभाग- मा यिमक िश ण 

वषय .२२९ 

दनांक -

०७/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) मा यिमक िश ण यांचे कड ल प . .मा य/िश/३/का व/१५७/२०२२ 

द.०२/०६/२०२२ अ वये, िमक पु तके खरेद  कामी महारा  रा य पा यपु तक िनिमती व 

अ यास म संशोधन मंडळ,बालभारती, पुणे यांना आगाऊ र कम अदा करणेबाबत. 

ठराव .२२९ 

दनांक -

०७/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) मा यिमक िश ण यांचे कड ल प . .मा य/िश/३/का व/१५७/२०२२ 

द.०२/०६/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड मनपा या मा यिमक व ालयातील सन २०२२-२३ 

चा शै णक वषात इय ा ५ वी ते इय ा १० वी या मराठ , सेमीइं जी, ऊद ुमा यमासाठ  

एकुण ३१,४५३ िमक पु तके थेट प दतीने खरेद  कामी महारा  रा य पा यपु तक 

िनिमती  व अ यास म संशोधन मंडळ, बालभारती, पुणे यांना आगाऊ र कम पये 

१७,६४,६८१/- खचास कंवा  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- २३०            वषय मांक- २३० 

दनांक – ०७/०६/२०२२         वभाग- नगररचना व वकास 

वषय .२३० 

दनांक -

०७/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .नर व/का व/१५/११०/२०२२ द.०३/०६/२०२२ 

अ वये, पंपर  ( डेअर  फाम ) येिथल र ता ं द करणासाठ  ल कराची जागा मनपा कडे 

ह तांतर त करणेबाबत. 

ठराव .२३० 

दनांक -

०७/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .नर व/का व/१५/११०/२०२२ द.०३/०६/२०२२ 

अ वये, महानगरपािलकेने  डफे स इ टेट ऑफ सर यांना प . .नर व/का व/१७७/२०१९ 

द.२८/०६/२०१९ नुसार पंपर  (डेअर  फाम) येिथल र ता ं द करणासाठ  ल कराची जागा 
मनपा कडे ह तांतर त करणे अंतगत अ. .१५ पंपर  (डेअर  फाम) या सुधा रत तावा 
अंतगत  संर ण वभागा या ह मिधल २३८४२.४५ चौ. मी. े ासाठ ची मागणी केलेली 
होती.  तसेच जु या तावानुसार महानगरपािलकेने संर ण वभागास ८०८१.०० चौ. मी. 
े ासाठ  र. .२,८६,८७,५००/- अदा केलेले अस याने सुधा रत तावा अंतगत रे वे 

उ डानपुलासाठ  लागणा-या अ याव यक जागेमिधल ८०८१.०० चौ. मी. े ावर उ डाण 

पुलाचे काम कर यास परवानगी मािगतलेली होती. तसेच डफे स इ टेट ऑफ सर यांचे 

सुचनेनुसार महानगरपािलकेकड ल प  .नर व/का व/१५/ पंपर /६७/२०२०, दनांक 

२६/०५/२०२० अ वये पंपर  (डेअर  फाम) येिथल र यासाठ  ल कराची जागा 



महानगरपािलकेकडे ह तांतर त करण ेअंतगत पुणे महानगरपािलकेने चांदणी/ एनड ए चौक 

प रसरातील संर ण वषयक जागेबाबत या माणे ताव सादर केलेला होता. याच माण े

ताव महारा  शासना माफत संर ण वभागास सादर करणेकामी मा.सिचव, नगर वकास 

वभाग ( न व-२ ) मं ालय, महारा  रा य यांना सादर करणेत आलेला होता. यास 

अनुस न  प  . पीसीएमसी/२०२० CR-342/UD-22  द.२१/६/२०२१ अ वये उप 

सिचव, महारा  रा य, नगर वकास वभाग यांनी अ. . १५ पंपर  (डेअर  फाम) या सुधा रत 

तावा अंतगत  संर ण वभागा या ह मिधल २३८४२.४५ चौ. मी. े ासाठ चा ताव 

सह सिचव , संर ण वभाग, भारत सरकार यांना सादर केलेला होता.  भारत सरकार संर ण 
वभाग, नवी द ली प  मांक १३०१५/११/२०२१/ ड  (लँडस) दनांक २१/३/२०२२ 
अ वये संचालक, (जमीन),  संर ण वभाग, भारत सरकार यांनी पंपर  (डेअर  फाम) येिथल 

र ता ं द करणासाठ  ल कराची जागा मनपा कडे ह तांतर त करण ेअंतगत एकुण ५.९६ एकर 

जमीन महानगरपािलकेस ह तांतर त करणेस मा यता दलेली असून या अंतगत 

महानगरपािलकेस उव रत र. .२०,९८,५२,२२४/- संर ण वभागास अदा करणेबाबत या 
सुचना दले या आहेत. यास अनुस न उपरो  प  मांक अ वये डफे स इ टेट ऑफ सर 

यांनी मौजे पंपर  वाघेरे येथील स.नं. २९३, २३४, २३५, २३०, २३४, २२१, २३६, २२०, १९५ व 

१९४ या िमळकती मिधल एकुण ५.९६ एकर े फळा या संर ण वभागा या जागेसाठ  

उव रत र. .२०,९८,५२,२२४/- NEFT/ DD नुसार डफेस इ टेट आ फसर, पुणे यांचे नावे 

खािलल बँक खातेवर जमा करणेबाबत कळ वलेले आहे. 

Bank Name State Bank of India. 
Pune Main Branch, Pune - 411001 

Account Number 11099450341 
IFSC Code SBIN0000454 

Type of Account Current Account 
( Public Fund Account ) 

व रल माणे पंपर  ( डेअर  फाम ) येिथल र ता ं द करणासाठ  ल कराची जागा मनपा कडे 

ह तांतर त करणे अंतगत अ. .१५ पंपर  (डेअर  फाम) या सुधा रत तावा अंतगत  संर ण 

वभागा या ह मिधल २३८४२.४५ चौ. मी. े ासाठ  उव रत र. .२०,९८,५२,२२४/- डफे स 

इ टेट ऑफ सर, पुण ेयांना 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- २३१            वषय मांक- २३१ 

दनांक – ०७/०६/२०२२         वभाग- म यवत  भांडार 

वषय .२३१ 

दनांक -

०७/०६/२०२२ 

मा.उपआयु , भांडार  यांचे कड ल प . .मभां/०५/का व/५३४/२०२२ द.०३/०६/२०२२ 

अ वये, सुधार त वकास योजना पंपर  िचंचवड महानगरपिलका व पंपर  िचंचवड नवनगर 

वकास ािधकारण कायालयास संगणक संच खरेद  करणेबाबत. 

ठराव .२३१ मा.उपआयु , भांडार  यांचे कड ल प . .मभां/०५/का व/५३४/२०२२ द.०३/०६/२०२२ 



दनांक -

०७/०६/२०२२ 

अ वये, मनपा या नगररचना वभागाने मागणी केलेनुसार सुधार त वकास योजना  पंपर  

िचंचवड महानगरपिलका व पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकारण कायालयास 6 

संगणक संच खरेद  करणेकामी GeM Bid No.GEM/2022/B/2009064 अ वये लघु म दर 

ा  िन वदाकार मे.आ द य िस ट स & सो युशनस, पुण ेयांनी सादर केलेला र. .97,485/- 

ती नग या दरानुसार एकूण र. .5,84,910/- ची िन वदा लघु म ा  झाली असुन  जी िन वदा 
अंदाजप क य खच एकूण र. .8,42,820/- पे ा 30.60%  ने कमी असुन वकृत कर यात 

आली आहे.  यानुसार सुधार त वकास योजना  पंपर  िचंचवड महानगरपिलका व पंपर  

िचंचवड नवनगर वकास ािधकारण कायालयास 6 संगणक संचाचा पुरवठा होणेकामी GeM 

Bid No.GEM/2022/B/2009064 अ वये लघु म दर ा  िन वदाकार मे.आ द य िस ट स 

& सो युशनस, पुणे यांना यांनी सादर केलेला र. .97,485/- ती नग या दरानुसार करारनामा 
क न पुरवठा आदेश िनगत कर यात आला अस याने सदर सा ह य खरेद  करणेकामी होणारा 
खच एकूण र. .5,84,910/- चे 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- २३२            वषय मांक- २३२ 

दनांक – ०७/०६/२०२२         वभाग- म यवत  भांडार 

वषय .२३२ 

दनांक -

०७/०६/२०२२ 

मा.उपआयु , भांडार  यांचे कड ल प . .मभां/०५/का व/५३६/२०२२ द.०३/०६/२०२२ 

अ वये, सुधार त वकास योजना पंपर  िचंचवड महानगरपिलका व पंपर  िचंचवड नवनगर 

वकास ािधकारण कायालयास GIS सॉ टवेअर खरेद  करणेबाबत. 

ठराव .२३२ 

दनांक -

०७/०६/२०२२ 

मा.उपआयु , भांडार  यांचे कड ल प . .मभां/०५/का व/५३६/२०२२ द.०३/०६/२०२२ 

अ वये, मनपा या नगररचना वभागाने मागणी केलेनुसार सुधार त वकास योजना  पंपर  

िचंचवड महानगरपिलका व पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकारण कायालयास 6 GIS 

सॉ टवेअर खरेद   करणेकामी ई-िन वदा सुचना .85/2021-22 अ वये लघु म दर ा  

िन वदाकार मे.SISL इ फोटेक ा.िल., नवी द ली यांनी सादर केलेला र. .4,16,246/- ती 
नग या दरानुसार एकूण र. .24,97,476/- ची िन वदा लघु म ा  झाली असुन  जी िन वदा 
अंदाजप क य खच एकूण र. .23,88,894/- पे ा 4.54%  ने अिधक असुन वकृत कर यात 

आली आहे. यानुसार सुधार त वकास योजना पंपर  िचंचवड महानगरपिलका व पंपर  

िचंचवड नवनगर वकास ािधकारण कायालयास 6 GIS सॉ टवेअरचा पुरवठा होणेकामी    
ई-िन वदा सुचना .85/2021-22 अ वये लघु म दर ा  िन वदाकार मे.SISLइ फोटेक 

ा.िल., नवी द ली यांना यांनी सादर केलेला र. .4,16,246/- ती नग या दरानुसार 

करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत कर यात आला अस याने सदर सा ह य खरेद  

करणेकामी होणारा खच एकूण र. .24,97,476/- चे 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- २३३            वषय मांक- २३३ 

दनांक – ०७/०६/२०२२         वभाग- जलिन:सारण मु य 

वषय .२३३ 

दनांक -

०७/०६/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता, जलिन:सारण यांचे कड ल प . .जिन/२/का व/३४५/२०२२ 

द.०३/०६/२०२२ अ वये, कासारवाड  मैलाशु करण क ांतगत भाग .६ मधील 

धावडेव ती, गुळवेव ती, भगतव ती, च पाणी वसाहत, लांडगेव ती, स ु नगर, 
महादेवनगर, मोहननगर व उव रत भागातील जु या मलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा 
करणे तसेच आव यकतेनुसार न वन े नेज लाईन टाकणेबाबत. 

ठराव .२३३ 

दनांक -

०७/०६/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता, जलिन:सारण यांचे कड ल प . .जिन/२/का व/३४५/२०२२ 

द.०३/०६/२०२२ अ वये, मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .13/14/2021-22 

अ वये कासारवाड  मैलाशु करण क ांतगत भाग .६ मधील धावडेव ती, गुळवेव ती, 
भगतव ती, च पाणी वसाहत, लांडगेव ती, स ु नगर, महादेवनगर, मोहननगर व उव रत 

भागातील जु या मलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणे तसेच आव यकतेनुसार न वन 

े नेज लाईन टाकणे. कामी मे.अ य मंजाभाऊ रोडे िन.र. .49,49,551/- (अ र  

र. .एकोणप नास लाख एकोणप नास हजार पाचशे एकाव न फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .49,49,551/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .49,49,551/- पे ा 36.89% कमी हणजेच 

र. .31,23,662/- +रॉय ट  चाजस र. .13,137.46 मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .31,36,799.46 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- २३४            वषय मांक- २३४ 

दनांक – ०७/०६/२०२२         वभाग- नगररचना व वकास 

वषय .२३४ 

दनांक -

०७/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .नर व/का व/१२/१७९/२०२२ द.०३/०६/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस दापोड  येथील स.नं.३६ मधील एस. ट . 

कायशाळेमधील जागा आ नशामक क  बांधणेकामी पंपर  िचंचवड मनपास ह तांतर त 

होणेकामी साधी मोजणी फ  अदा करणेबाबत. 

ठराव .२३४ 

दनांक -

०७/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .नर व/का व/१२/१७९/२०२२ द.०३/०६/२०२२ 

अ वये, मनपाचे “नगर भूमापन अिधकार , पंपर  िचंचवड यांनी मौजे दापोड  येथील स.नं.३६ 

पै. मधील एस.ट . कायशाळे मधील जागा आ नशामक क  बांधणेकामी ८० गंुठे जागा पंपर  

िचंचवड मनपास ह तांत रत होणेकर तामोजणी कामी साधी मोजणी फ  र. .३,१६,०००/- अदा 
करणेक रता नगर भूमापन अिधकार , पंपर  िचंचवड यांचे कायलयाकडे जमा करणे 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- २३५            वषय मांक- २३५ 

दनांक – ०७/०६/२०२२         वभाग- नगररचना व वकास 

वषय .२३५ 

दनांक -

०७/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .नर व/का व/१२/१७८/२०२२ द.०३/०६/२०२२ 

अ वये, मौजे भोसर  (कासारवाड ) ता.हवेली, ज.पुणे. येथील िस.स.नं.४३४ मधील कासारवाड  

मनपा शाळा ते पा नाथ सोसायट  ते नािशक पहाता पयतचा या जागेवर ल िनयो जत १२.०० 

मी.रंद र ता या तावाने बाधीत जमीन संपादन करणेकामी मोजणी फ  अदा करणेबाबत. 

ठराव .२३५ 

दनांक -

०७/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .नर व/का व/१२/१७८/२०२२ द.०३/०६/२०२२ 

अ वये, मनपाचे “मौजे भोसर  (कासारवाड ) ता. हवेली, ज.पुण.े येथील स.नं.४३४ पै. मधील 

कासारवाड  मनपा शाळा ते पा नाथ सोसायट  ते नािशक फाटा पयतचा या जागेवर ल 
िनयो जत १२:०० मी. ं द र ता या तावाने बाधीत जमीन संपादन करणेकर ता 
नगरभूमापन अिधकार , पंपर  िचंचवड यांचेकड ल प  .न.भू./ पंपर /भूसंपादन 

मोजणी/२०२१/१७८९, द.२०/०४/२०२१ अ वये कळ वलेनुसार अिततातड  शासक य मोजणी 
फ  र. .१,८०,०००/- एवढ  र कम नगरभूमापन कायालयास शासक य मोजणी फ  

भरणेक रता अदा करावया 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- २३६            वषय मांक- २३६ 

दनांक – ०७/०६/२०२२         वभाग- नगररचना व वकास 

वषय .२३६ 

दनांक -

०७/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .नर व/का व/१२/१७६/२०२२ द.०२/०६/२०२२ 

अ वये, मौजे भोसर  (कासारवाड ) ता. हवेली, ज.पुण.े येथील िस.स.नं.२४८० पै. मधील मनपा 
शाळेला जाणारा ७.५० मी. ं द र ता व आर ण .१५ मनपा उ ान क रता लागणारा ५.०० 

मी. पोहोच र ता या तावाने बाधीत जमीन संपादन करणेकामी मोजणी फ  अदा करणेबाबत. 

ठराव .२३६ 

दनांक -

०७/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .नर व/का व/१२/१७६/२०२२ द.०२/०६/२०२२ 

अ वये, मनपाचे “मौजे भोसर  (कासारवाड ) ता. हवेली, ज.पुण.े येथील िस.स.नं.२४८० पै. 

मधील मनपा शाळेला जाणारा ७.५० मी. ं द र ता व आर ण . १५ मनपा उ ान क रता 
लागणारा ५.०० मी. पोहोच र ता या तावाने बाधीत जमीन संपादन करणेकर ता 
नगरभूमापन अिधकार , पंपर  िचंचवड यांचेकड ल प  .न.भू./ पंपर /भूसंपादन 

मोजणी/२०२१/१७८९, द.२०/०४/२०२१ अ वये कळ वलेनुसार अिततातड  शासक य मोजणी 
फ  र. .६०००/- एवढ  र कम नगरभूमापन कायालयास शासक य मोजणी फ  भरणेक रता 



अदा करावया 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- २३७            वषय मांक- २३७ 

दनांक – ०७/०६/२०२२         वभाग- नगररचना व वकास 

वषय .२३७ 

दनांक -

०७/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .नर व/का व/१७७/२०२२ द.०३/०६/२०२२ अ वये, 

मौजे भोसर  (कासारवाड ) ता.हवेली, ज.पुण.े येथील स.नं.४१४ पै., ४१५ पै., ४१७ पै., ४१८ पै., 

४१९/१ पै., ४१९/२ पै. व ४२० पै. या जागेवर ल िनयो जत ९.०० मी. ं द र ता या तावाने 

बाधीत जमीन संपादन करणेकामी मोजणी फ  अदा करणेबाबत. 

ठराव .२३७ 

दनांक -

०७/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .नर व/का व/१७७/२०२२ द.०३/०६/२०२२ अ वये, 
मनपाचे “मौजे भोसर    (कासारवाड ) ता.हवेली, ज.पुण.े येथील स.नं.४१४ पै., ४१५ पै., ४१७ 

पै., ४१८ पै., ४१९/१ पै., ४१९/२ पै. व ४२० पै. या जागेवर ल िनयो जत ९.०० मी. ं द र ता या 
तावाने बाधीत जमीन संपादन करणेकर ता नगरभूमापन अिधकार , पंपर  िचंचवड 

यांचेकड ल प  .न.भू./ पंपर /भूसंपादन मोजणी/२०२१/१७८८, द.२०/०४/२०२१ अ वये 

कळ वलेनुसार अिततातड  शासक य मोजणी फ  र.  १,८०,०००/- एवढ  र कम नगरभूमापन 

कायालयास शासक य मोजणी फ  भरणेक रता अदा करावया 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- २३८            वषय मांक- २३८ 

दनांक – ०७/०६/२०२२         वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .२३८ 

दनांक -

०७/०६/२०२२ 

मा.कायकार  अिभयंता पाणीपुरवठा यांचे कड ल प . .पापु/८/का व/४२०/२०२२ 

द.०३/०६/२०२२ अ वये, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार 

अवलोकनाथ ठेवावया या वकास कामांबाबत. 

ठराव .२३८ 

दनांक -

०७/०६/२०२२ 

मा.कायकार  अिभयंता पाणीपुरवठा यांचे कड ल प . .पापु/८/का व/४२०/२०२२ 

द.०३/०६/२०२२ अ वये, मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल तावा सोबत या प  

“अ” (१ ते  ३० ) मधील िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट शत  

माणे तसेच भाववाढ कलमानुसार भाववाढ देय अस यास मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / 

वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट सअिधन राहून ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा 
क न कामाचे आदेश िनगत केले 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- २३९            वषय मांक- २३९ 

दनांक – ०७/०६/२०२२         वभाग- डा 

वषय .२३९ 

दनांक -

०७/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . . डा/७अ/का व/२२५/२०२२ द.०६/०६/२०२२ 

अ वये, म.न.पा. या वतीने ान योती सा व ीबाई फुले मारक, पंपर  १८ येथे न याने 
शासक य िश ण सं था सु  करणेची कायवाह  करणे व याकामी येणा-या खचास मा यता 

घेणेबाबत. 

ठराव .२३९ 

दनांक -

०७/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . . डा/७अ/का व/२२५/२०२२ द.०६/०६/२०२२ 

अ वये, ठाणे महानगरपािलका संचािलत, िचंतामणराव देशमुख शासक य िश ण सं था 
या सं थे या धत वर, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने, क य लोकसेवा 
आयोग(UPSC) माफत घे यात येणा-या नागर  सेवा पर ा (Civil Services 

Examination)  देणा-या व ा यासाठ , ान योती सा व ीबाई फुले मारक, पंपर  १८ येथे 

न याने ‘ पंपर  िचंचवड शासक य िश ण सं था’ सु  करणेस, वषयप ात नमूद 

केले माण ेकायवाह  करणेस व याकामी 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- २४०            वषय मांक- २४० 

दनांक – ०७/०६/२०२२         वभाग- डा 

वषय .२४० 

दनांक -

०७/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) म यवत  भांडार यांचे कड ल प . .मभां/०५/का व/५४३/२०२२ 

द.०६/०६/२०२२ अ वये, महानगरपािलके या व वध वभागांसाठ  आव यक A-4 व िलगल 

पेपर रम 1 कालावधीक रता दर करारानुसार खरेद  करणेबाबत. 

ठराव .२४० 

दनांक -

०७/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) म यवत  भांडार यांचे कड ल प . .मभां/०५/का व/५४३/२०२२ 

द.०६/०६/२०२२ अ वये, मनपा या व वध वभागांसाठ  आव यक A-4 व िलगल पेपर रम 1 

वष कालावधीक रता दर करारानुसार खरेद  करणेकामी GeM Bid 

No.GEM/2022/B/2099666 अ वये लघु म दर ा  िन वदाकार मे.िस द  कॉपीयर & टुडंट 

क युमर टोर, पंपर  यांनी A-4 व िलगल पेपर रम क रता दर कमी क न फेरसादर केलेला 
अनु मे दर र. .218/- ती रम व र. .239/- ती रम हा लघु म ा  झाला असुन यानुसार 

A-4 व िलगल पेपर रम तुत येक  10,000 रम खरेद  करणेकामी एकूण र. .45,70,000/- 

इतका खच होणार असुन जो िन वदा अंदा जत खच र. .44,80,000/- पे ा 2.00% ने अिधक 

असुन वकृत कर यात आला आहे.  यानुसार मनपा या व वध वभागांसाठ  आव यक A-4 

व िलगल पेपर रम 1 वष कालावधीक रता दर करारानुसार खरेद  करणेकामी GeM Bid 

No.GEM/2022/B/2099666 अ वये लघु म दर ा  िन वदाकार मे.िस द  कॉपीयर & टुडंट 

क युमर टोर, पंपर  यांचेकडून A-4 व िलगल पेपर रम अनु मे र. .218/- ती रम व 

र. .239/- ती या दरा माण ेकरारनामा क न खरेद  करणेस व सदरकामी होणारा खच एकूण 

र. .45,70,000/-  ला 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- २४१            वषय मांक- २४१ 

दनांक – ०७/०६/२०२२         वभाग- डा 

वषय .२४१ 

दनांक -

०७/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .वै /३/का व/४१९/२०२२ द.०७/०६/२०२२ अ वये, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये वै क य वभागाअंतगत न याने सु  करणेत आले या 
णालया कर ता त  वै क य अिधकार  यां या नेमणुका करणेबाबत. 

ठराव .२४१ 

दनांक -

०७/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .वै /३/का व/४१९/२०२२ द.०७/०६/२०२२ अ वये, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये वैदयक य वभागाअंतगत न याने सु  करणेत आले या 
४ णालये न वन थेरगाव णालय, न वन जजामाता णालय, न वन भोसर  णालय व 
ह.भ.प भाकर म हारराव कुटे मृती णालय पुण मतेने सु  करणेत आलेली आहेत. तसेच 
यमुनानगर णालय, तालेरा णालय व सांगवी णालया कर ता त  वैदयक य अिधकार  
यां या नेमणुका करणे आव यक आहे. यानुसार महापािलके या णालयाकर ता व वध 
वभागातील कामकाजासाठ  तावा सोबत या प रिश  “अ” नुसार आव यक त  वैदयक य 
अिधकार  यांची ित म हना क स टंट र. .१२५०००/- , र ज ार र. .१०००००/- व हाऊसमन 
र. .८००००/-  नुसार करारनामा क न कं ाट  प तीने कायदा स लागार यांनी 
दले या  अिभ ायानुसार ११ म हने कालावधीसाठ  नेमणुक करणेकामी तावीत आहे. तसेच 
व वध पदावर ल मानसेवी त  व वशेष त  वैदक य अिधकार  यांची र. .२००००/- ित 
म हना या मानधनावरआव यकतेनुसार नेमणुक करणेकामी तावीत आहे. सदर िनयु  
देणेत आले या क स टंट, र ज ार, हाऊसमन व मानसेवी त  व वशेष त  वैदक य 
अिधकार  यांना ावयाचे कं ाट  वेतन/ मानधनापोट  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. 

 
 
 
 

  सह /-         सह /- 

(उ हास बबनराव जगताप)              (राजेश पाट ल) 

नगरसिचव           मा. शासक  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  

पंपर  ४११०१८.           पंपर  ४११०१८.  

 


