
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 १४/०६/२०२२ चे ठराव. 

-------------------------------------------------------------------------------------------
मा. शासक ठराव मांक- २४२            वषय मांक- २४२ 

दनांक – १४/०६/२०२२         वभाग- थाप य BRTS 

वषय .२४२ 

दनांक -

१४/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु  (२) थाप य BRTS यांचे कड ल प  . था/िन/BRTS/१७१/२०२२ 

द.१३/०६/२०२२ अ वये, बीआरट एस कॉर डॉर .१(िनगड -दापोड ) डेड केटेड लेन व बस टॉप 

देखभाल दु ती व अनुषंिगक कामे करणेबाबत. 

ठराव .२४२ 

दनांक -

१४/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु  (२) थाप य BRTS यांचे कड ल प  . था/िन/BRTS/१७१/२०२२ 

द.१३/०६/२०२२ अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .108/02/2021-2022 

अ वये बीआरट एस कॉर डॉर .१ (िनगड -दापोड ) डेड केटेड लेन व बस टॉप देखभाल दु ती 
व अनुषंिगक कामे करणे कामी मे.िशवम एंटर ायजेस िन.र. .1,52,12,038/- (अ र  र. .एक 

कोट  बाव न लाख बारा हजार अडतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .1,51,74,237.81 वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,51,74,237.81 पे ा 25.99% कमी हणजेच र. .1,12,30,453/- 

+रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .37,800/- = एकुण र. .1,12,68,253/- 

पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े 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- २४३            वषय मांक- २४३ 

दनांक – १४/०६/२०२२         वभाग- वायसीएमएच 

वषय .२४३ 
दनांक -
१४/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .वायसीएमएच/७/का व/२५१/२०२२ 
द.०७/०६/२०२२ अ वये, अफेरेसीस प दतीने संकिलत कर यात येणा-या लेटलेटचे 

याशु कबाबत. 
ठराव .२४३ 
दनांक -
१४/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .वायसीएमएच/७/का व/२५१/२०२२ 
द.०७/०६/२०२२ अ वये, क  शासना या आरो य व कुटंूब क याण वभागा या मागदशक 
सूचना, प  . एस/१२०१६/०१/२०१२ नॅको(एनबीट सी), द.१२ फे ुवार , २०१४ अ वये र  व 
र घटकांसाठ  आकारावयाचे या/ चाचणी शु काबाबत मागदशक सूचना जार  के या 
आहेत. यानूसार सावजिनक आरो य वभागामाफत अफेरेसीस प दतीने संकिलत कर यात 



येणा-या लेटलेटचे(Single donor platelets) अशासक य र पे यांसाठ  आव यक या सव 
चाच या पूण क न आकार यात येणा-या सुधा रत या शु काबाबतचे प रप क सावजिनक 
आरो य वभाग शासन प रप क . सरसे२०१३/ . .२२४/आ-५, द.२५ जून, २०१४ अ वये 
िनगिमत कर यात आले आहे. तथा प, सदर प रप काम ये शासक य अफेरेसीस मिशनची 
सु वधा उपल ध क न द यानंतर अफेरेसीस प दतीने संकिलत कर यात येणा-या लेटलेटचे 

या शु क आकार याची बाब शासना या वचाराधीन होती. रा यातील शासक य 
र पे यांम ये अफेरेसीस मशीनची सु वधा उपल ध क न द यानंतर अफेरेसीस प दतीने 
संकलीत कर यात येणा-या लेटलेटचे या शु क आकार या संदभात रा ीय र सं मण 
प रषद, नवी द ली यां या िनदशानुसार रा य र सं मण प रषदेमाफत थापन केले या 
त ां या अ यास गटाने िशफारस के यानुसार शासक य र पे यांमाफत अफेरेसीस प दतीने 
वतर त कर यात येणा-या(Single donor platelets) या या शु कांचा दर र. .९,०००/- 

(अ र  र. .नऊ हजार फ ) कर यास महारा  शासन सावजिनक आरो य वभाग, शासन 
िनणय मांक:रारसं २०२१/ . . १८५/आरो य-५, दनांक-२७ मे, २०२१  या शासनिनणया ारे 
मा यता दे यात आलेली आहे. याम येNAT वChemiluminescence या अित र  चाच यांचा 
समावेश असणार नाह . सदर चाच यांसाठ  रा ीय र सं मण प रषदेने व महारा  शासनाने 
िन त केलेले दर लागू राहतील. वाय.सी.एम.एच. णालय र क  येथे अफेरेसीस प दतीने 
लेटलेट(Single donor platelets) तयार कर त आहोत. तसेच Automated प तीचा वापर 
क न र गट व र  जुळवणी कर त आहोत आ ण Chemiluminescence या वयंचिलत 
यं ा ारे सव र दा यां या र ावर व वध र सं िमत आजारां या (HIV, HBsAg, HCV व 
Syphilis इ.) तपास या कर त आहोत. यामुळे अफेरेसीस प दतीने संकिलत कर यात येणा-या 
लेटलेटचे याशु क हे कमान .९,०००/- + .५००/- = .९,५०० इतके आकार 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- २४४            वषय मांक- २४४ 

दनांक – १४/०६/२०२२         वभाग- नगररचना व वकास 

वषय .२४४ 

दनांक -

१४/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .नरवी/का व/१२/१८०/२०२२ द.०७/०६/२०२२ 

अ वये, मौजे कवळे, मौजे मामुड , मौजे रावेत ता.हवेली, ज.पुणे येथील पवना नद  लगत 

स.नं./िस.स.नं ची मोजणी फ  अदा करणेबाबत. 

ठराव .२४४ 

दनांक -

१४/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .नरवी/का व/१२/१८०/२०२२ द.०७/०६/२०२२ 

अ वये, “नगर भूमापन अिधकार  , पंपर  िचंचवड यांनी मौज े कवळे, मौजे मामुड , मौज े

रावेत ता.हवेली, ज.पुण े येथील पवना नद  लगत या स.नं / िस.स.नं या े ाची मोजणी 
कामी अित तातड  मोजणी फ  र. .१८,३९,०००/- नगर भूमापन अिधकार , पंपर  िचंचवड यांचे 

कायालयाकडे जमा 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- २४५            वषय मांक- २४५ 

दनांक – १४/०६/२०२२         वभाग- थाप य क े ीय 

वषय .२४५ 

दनांक -

१४/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . . था/क े/का व/ .क.६/४२१/२०२२ 

द.०७/०६/२०२२ अ वये,  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीय कायालया या अंतगत 

थाप य वभागामधील मनपा या व वध वकास कामाम ये सुसु ता आण यासाठ  

स लागार नेमणुक बाबत. 

ठराव .२४५ 

दनांक -

१४/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . . था/क े/का व/ .क.६/४२१/२०२२ 

द.०७/०६/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, क े ीय कायालया या अंतगत 

थाप य वभागामधील  मनपा या व वध  वकास कामांम ये सुसु ता आण यासाठ  

स लागार नेमणूक साठ  पारदशक प त अवलंबली जात आहे. सदर या कामासाठ  स लागार 

नेमणूक करणेसाठ  दरप क माग वणेसाठ  द.2/03/2022 रोजी वेबसाईटवर नोट स िस द 

करणेत आलेली होती.  िसलबंद िलफा यात दरप क सादर कर याचा अंितम 

द.08/03/2022  पयत  एकूण  5  िसलबंद कोटेशन ा  झालेले असुन िन वदा प ात 

कामांसाठ   M/s. Planitech Consultancy यांचा 1.38 % लघु म दर ा  झालेला आहे. सदर 

कामासाठ  मनपा पॅनल वर ल दर सुची नुसार, स लागार यांना िन वदा प ात (post tender 

activity) 1.38% असा दर लागू करणेत येईल. मा. थायी सिमती ठराव  .२१३९ 

द.०७/०२/२०१८ अ वये स लागार (PMC)यांना अदा करावयाचे फ  मसु ाला मा यता देणेत 

आलेली आहे. तसेच नगर वकास वभाग, महारा  शासन, शासन िनयय मांक: संक ण-

२०१८/ . .५४/न व-१६ द.०४/०६/२०१८ ला अनुस न लघु म दर ा  असलेले 

M/s.Planitech Consultancy यांना सदर कामाचे िन वदा प ात (1.38% - post tender 

activity)सवकरांसह कामे करणेकामी क प स लागार (PMC) हणून नेमणसे 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- २४६            वषय मांक- २४६ 

दनांक – १४/०६/२०२२         वभाग- जलिन:सारण 

वषय .२४६ 
दनांक -
१४/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .ड /ेजिन/का व/७०८/२०२२ द.०७/०६/२०२२ 
अ वये, मनपा या पंपळेिनलख येथील र क सोसायट चा मलजोड मनपाचे मलवा हनीस 
जोडणेकामी संर ण खा याचे अट नुसार पैसे भरणेसाठ  मा यतेबाबत. 

ठराव .२४६ 
दनांक -
१४/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .ड /ेजिन/का व/७०८/२०२२ द.०७/०६/२०२२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड मनपा ह तील पंपळेिनलख येथील र क को.ऑप.हौिसंग सोसायट  
ह  खाजगी सोसायट  एकूण ३३ एकर े ात वसलेली आहे. सदर ठकाणी एकूण १०२ िनवासी 
भूखंड वापरात आहेत. सदर सोसायट  अंतगत वरळ लोकव ती आहे. मौज े पंपळेिनलख 
येथील र क सोसायट चे चेअरमन यांनी  द.३ आँग ट २०१२ रोजी र क सोसायट ची े नेज 
लाईन मनपा या मु य मलवा हनीस जोडून देणेबाबत मागणी केलेली होती. सोसायट या 
से ट क टँकचे आऊटलेट या पातळ पे ा मनपा या लगत या मलवा हनीची तळपातळ  सुमारे 
०.६ मीटरने वर अस याचे दसून आ याने सोसायट तील से ट क टँक मधील मैलापाणी प पंग 
क न पंपळेिनलख गावाकडे जाणा-या र यावर मनपामाफत टाक यात येणा-या 



मलवा हनीस वखचाने जोड यात यावी कंवा सोसायट ने वखचाने STPबांधावा कंवा 
मनपास संर ण खा याने अनुमती द यास से ट क टँकपासून पंपळेिनलख स ह नं. ४ या 
द ण प म टोकापयत संर ण खा याचे ह तून सुमारे ७००मी. लांबीची मनपामाफत लाईन 
मलवा हनी टाकणे श य होते. या अनुषंगाने संर ण खा या या ह तून मलवा हनी टाकणे 
कामी संर ण खा याची मंजूर  िमळणेसाठ  HON. Joint Secretary Ministery of Defence, 
New Delhi यांना द.२९/१०/२०२१ रोजी Noc Portal वर Online Application पाठ वणेत 
आलेले आहे. सदर Online Application ला अनुस न द.२ माच २०२२ रोजी Under Secretary 
Govt. of India यां या माफत र क सोसायट पासून Survey No.36,37,38,39,40 व 41 मधून 
संर ण खा या या जागेमधून मनपा या मलवा हनीपयत मलवा हनी टाकणेस working 
permission दली आहे. सदर Working Permission म ये सदर मलवा हनेचे काम करणेपूव  
मनपाने अनामत सुर ा र कम पये १६,४८,५००/- DEO याचेकडे जमा करावी काम 
समाधानकारक र या पूण झा यानंतरच सदरची र कम मनपास परतफेड (Refundable) 
करणेत येईल अशी अट टाकणेत आलेली आहे. तर  DEO यांना र. .१६४८५००/- ची अनामत 
र कम ( Refundable) सन २०२२-२३ या अंदाजप कातील भु.ग.यो. िनधी अंतगत पान ./ 
अ. . ५८०/१२ या लेखािशषातंगत असलेले या तरतूद तून अदा करणेस 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- २४७            वषय मांक- २४७ 

दनांक – १४/०६/२०२२         वभाग- लेखा 

वषय .२४७ 

दनांक -

१४/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .लेखा/३१/का व/८२/२०२२ द.०७/०६/२०२२ 
अ वये, सन २०२१-२२ या वषातील संचलन तूट र कम पीएमपीएमएल सं थेस अदा 
करणेबाबत.(जून २०२२) 

ठराव .२४७ 

दनांक -

१४/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .लेखा/३१/का व/८२/२०२२ द.०७/०६/२०२२ 
अ वये, अ य  व यव थापक य संचालक यांचे कड ल प  ं .पीएमपीएमएल/मुले वअ/८८४, 
द.२४/०५/२०२२ अ वये सन २०२१-२२ ची अंदाजीत संचलनतूट र. .७९०.६१ कोट  गृह त 
ध न पं.िचं.म.न.पा. या ४०% वािम व ह यानुसार संचलन तूट चा ह सा ३१६.२४ कोट  
नमूद केला असून जून २०२२ क रता र. .१६,९४,००,०००/-  संचलनतूट चे ावे अशी वनंती 
केली आहे. अ य  व यव थापक य संचालक  यांचेकड ल प ं .पीएमपीएमएल/ 
मुले वअ/३६१७ , द.१४/१२/२०२१ नुसार पीएमपीएमएल िनधी या लेखािशषावर सन २०२१-२२ 
साठ  एकूण तरतूद र. .२१९.३८ कोट  करणेत आली असून याम ये संचलनतूट २०१.३८ कोट  
व वध कारचे पासेस र. .१० कोट  असा अपे ीत वग ३ व ४ या वेतनत ितपूत  क रता 
र. .८ कोट  खच गृह त धर यात आलेला आहे. सदर र कमेमधून माहे जून २०२२ क रता 
संचलनतूट  पोट  र. .१६,००,००,०००/-(अ र  र. .सोळा कोट  फ ) मा. थायी सिमती या 
काय र मा यतेवर अदा करणे आव यक आहे.   सन २०२१-२२ या अंदा जत संचलनतूट चे 
लेखाप र ण होऊन तूट कायम होईपयत अदा करावयाचे अस याने व सदरची बाब आिथक 
व पाची 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- २४८            वषय मांक- २४८ 

दनांक – १४/०६/२०२२         वभाग- जलिन:सारण ड े ीय 

वषय .२४८ 

दनांक -

१४/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .ड /ेजिन/का व/७०७/२०२२ द.०७/०६/२०२२ 

अ वये, मनपाचे "ड" े य कायालयांतगत जलिनःसारण वभागाकड ल चालू वकास 

कामांना सन २०२२-२३  या मूळ अंदाजप कात तरतूद कमी अस याने सदर वकास कामे पूण 

करणेक रता तरतूद वाढ - घट करणेबाबत. 

ठराव .२४८ 

दनांक -

१४/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .ड /ेजिन/का व/७०७/२०२२ द.०७/०६/२०२२ 

अ वये, मनपाचे "ड" े य कायालयांतगत जलिनःसारण वभागाकड ल चालू वकास कामांना 
सन २०२२-२३  या मूळ अंदाजप कात तरतूद कमी अस याने सदर वकास कामे पूण 
करणेक रता तावात नमूद केले माणे र. .२८,५९,०००/- इतक  तरतूद 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- २४९            वषय मांक- २४९ 

दनांक – १४/०६/२०२२         वभाग- पाणीपुरवठा 

वषय .२४९ 
दनांक -
१४/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .पापु/मु य/८/का व/४२१/२०२२ द.०८/०६/२०२२ 
अ वये,मनपाचे पाणी पुरवठा वभागाकड ल अमृत योजने अंतगत तरतूद म ये वाढ घट 
करणेबाबत. 

ठराव .२४९ 
दनांक -
१४/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .पापु/मु य/८/का व/४२१/२०२२ द.०८/०६/२०२२ 
अ वये, मनपा या पाणी पुरवठा वभागाकड ल अमृत योजने अंतगत खालील त या माणे 
तरतूद म ये वाढ घट करणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

अनु. 
. 

कामाचे नाव 
पान 
अनु. 

. 

सन २०२२-
२३ चा 
सुधार त 
अंदाज 

वाढ घट एकूण 

१० 
रा य नाग र सु वधा अिभयान (अमृत) 
पाणीपुरवठा A/C-31060100020799      

१ 

अमृत योजने अंतगत पंपर  िचंचवड 
शहरा या आकुड , िचखली, जाधववाड , 
पीनगर, इ ठकाणी हशोबवा  पा याचे 
माण कमी करणे, या भागातील 

जल े ात सुधारणा करणे व पुरेशा दाबाने 
पाणीपुरवठा काय वत करणे. 

७०३/
३ 

31800000 - 11200000 20600000 

२ 

अमृत योजने अंतगत पंपर  िचंचवड 
शहरा या बोपखेल, इं ायणीनगर, च-
होली, डुडूळगाव, मोशी, नेह नगर, 
वडमुखवाड , इ ठकाणी हशोबवा  

७०४/
४ 

5300000 11200000 - 11200000 



पा याचे माण कमी करणे, या भागातील 
जल े ात सुधारणा करणे व पुरेशा दाबाने 
पाणीपुरवठा काय वत करणे. 

 एकूण   11200000 11200000 31800000 
 

ि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- २५०            वषय मांक- २५० 

दनांक – १४/०६/२०२२         वभाग- सुर ा 

वषय .२५० 

दनांक -

१४/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) सुर ा  यांचे कड ल प . .सु व/०४/का व/२२४/२०२२ द.०८/०६/२०२२ 

अ वये, मनपा या व वध णालये येथे महारा  माजी सैिनक महामंडळ (मे को) यांचेकड ल 

सुर ा र क करारनामा क न िनयु  व येणार ्  या खचास मा यता िमळणेबाबत. 

ठराव .२५० 

दनांक -

१४/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) सुर ा  यांचे कड ल प . .सु व/०४/का व/२२४/२०२२ द.०८/०६/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ाम ये व वध णालये, हॉ पीटल न याने 

काया वीत करणेत आलेले आहेत. तसेच नुतनीकरण करणेत आले या णालयांची या ी 
वाढ वणेत आलेली आहे. यानुसार वेळोवेळ  णालयांमाफत प ां दारे अित र  सुर ा 
र कांची मागणी करणेत आलेली आहे. सुर ा वभागाकड ल आ थापनेवर ल मनु यबळ  अपुरे 

पडत अस यामुळे मा.अित र  आयु  (२) व मा.मु य सुर ा अिधकार  यांचे समवेत झाले या 
चचनुसार महारा  माजी सैिनक महामंडळाकड ल सुर ा र क िनयु  करणेस मा.आयु  यांनी 
दनांक ०९/०५/२०२२ रोजी या तावानुसार मा यता देणेत आलेली आहे. सुर ेसाठ  

महारा  माजी सैिनक महामंडळ (मे को) माफत पुढ ल एक वष कालावधीकर ता १९ सुर ा 
र क  णालये येथे एक वष कालावधीकर ता सुर ा वभागातील कामकाजाकर ता 
करारनामा क न व य  येणा-या खचास मा यता िमळणेस व वेळोवेळ  लागु होणा-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- २५१            वषय मांक- २५१ 

दनांक – १४/०६/२०२२         वभाग- सुर ा 

वषय .२५१ 

दनांक -

१४/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) सुर ा  यांचे कड ल प . .सु व/०२/का व/०७/२०२२ द.०८/०६/२०२२ 
अ वये, मनपाचे सुर ा वभागातील वाहन म हं ा के.यू. ह .१०० .एम.एच.१४ एच.ड . ७५६९ 
या वाहना क रता ०४ नवीन यूबलेस टायर खरेद  क न र कम अदा केले या कामास काय र 
मंजुर  देणेबाबत. 

ठराव .२५१ 

दनांक -

१४/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) सुर ा  यांचे कड ल प . .सु व/०२/का व/०७/२०२२ द.०८/०६/२०२२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सुर ा वभागाकड ल मु य सुर ा अिधकार  यांचे 
वापरात असले या म हं ा के.यू. ह .१०० .एम.एच.१४ एच.ड . ७५६९ या वाहनाची टायरची 



धाव ४८००० ( क.मी.) झाले असून ते खराब झालेने मा. आयु  यांचे मभां/१८/का व/१७/२०१२ 
दनांकः०५/११/२०१२ अ वये टायर खरेद  चे धोरण व टायर खरेद  बाबत कायशाळा वभागाचे 
अिभ ाया नुसार ०४ टयुबलेस टायर खरेद  करणे कामी कोटेशन माग वणेत आले असता 
यापैक  मे.िसएट िल. उ ळ  देवाची, पुण-े४१२ ३०८. यांचे ०४ नग टायर साठ  र. .३६३२.६४ 
माणे असे एकुण र. .१८,१६३/- असे या एज सी कडुन िन वदा न माग वता करारनामा न 

करता थेट प तीने टायर खरेद  करणेत आलेले असून यापोट  आले या खचास मा. शासक 
यांची काया 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- २५२            वषय मांक- २५२ 

दनांक – १४/०६/२०२२         वभाग- वायसीएमएच 

वषय .२५२ 

दनांक -

१४/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .वायसीएमएच/७/का व/१६२/२०२२ अ वये, 
द.०९/०६/२०२२ अ वये, मनपाचे पद यु र सं था यशवंतराव च हाण मृती 
णालयाकर ता आऊटसोिसग दारे कमचार  उपल ध करणेबाबत. 

ठराव .२५२ 

दनांक -

१४/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .वायसीएमएच/७/का व/१६२/२०२२ अ वये, 
द.०९/०६/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाय.सी.एम. णालयाम ये 
अपुरा कमचार  वग असलेने न दणीकृत सं थे माफत व वध पदांवर ल अिधकार  कमचार  
आउट सोिसग ारे अनुबंधीत सं थेकडून उपल ध क न घेणेचे योजन आहे. तथा प 
वाय.सी.एम. णालयाक रता बी. ह .जी.इं डयािल. ह  सं था वाय.सी.एम. णालयाक रता 
अनुबंिधत केली आहे. सबब मे.बी. ह .जी.इं डया िल. ह  न दणीकृत सं था आदेश 

.मसाभां/०५/का व/९७२/२०२१, द.०१/१०/२०२१अ वये या कालावधी पयत मनु यबळ 
पुरवठा करणेस पा  आहे, याकालावधी पयत वग-३ व  वग-४ तावातील प -ब 
मधील पदे नेमणूक करणेस व यापोट  येणा-या कमानवेतन काय ानुसार वेतन 
अदायगीवर होणा-या खचास र. .५५,३९,६६१/-(सेवा शु कासह) मा यता घेण.े  तसेच 
वेळोवेळ  िस  होणा-या कमान वेतन दरानुसार वेतन अदायगीस 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- २५३            वषय मांक- २५३ 

दनांक – १४/०६/२०२२         वभाग- पशुवै क य 

वषय .२५३ 

दनांक -

१४/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पवै/०२/का व/९०/२०२२ द.०७/०६/२०२२ अ वये, 
तरतूद वग करणेबाबत. 

ठराव .२५३ 

दनांक -

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पवै/०२/का व/९०/२०२२ द.०७/०६/२०२२ अ वये, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत पशुवै क य वभागामाफत तां क कामकाज सुरळ त 



१४/०६/२०२२ चालणेकामी शासन वभागामाफत ४ पशुवै क य अिधकार , ४ लाई ह टॉक सुपरवायझर, 
२ मदतनीस ाणीसं हालया या कामकाजासाठ  २ ऍिनमल कपर, १ युरेटर व १ पशुवै क 
अशी एकुण १४ पदे हंगामी व पात ६ म हने कालावाधीसाठ  मानधन त वावर भर यात 
आलेली आहे. तसेच स थतीत पशुवै क य वभागात कायरत १४ पदे मानधनावर कायरत 
आहेत. पशुवै क य वभागात सन २०२२-२०२३ या मुळ अंदाजप ाकाम ये अ थायी 
अ थापना या लेखािशषाकावर र. .५०,००,०००/- एवढ  तरतुद कर यात आलेली आहे. काह  
कालावधीत मानधन त वावर अित र  पदे भरणार अस याने सदरची तरतुद या आिथक 
वषाकर ता अपुर  पडत असुन, यानुषंगाने " ान संतती िनयमन श या" या 
लेखािशषाकावर सन २०२२-२०२३ या मुळ अंदाजप ाकाम ये र. .४,००,००,०००/- इतक  
तरतुद िश लक आहे. स थतीत ान संतती िनयमन श या कामकाज मोफत अस याने 
" ान संतती िनयमन श या" या लेखािशषाकावर ल तरतुद िश लक असुन यावर ल 
तरतुद "अ थायी अ थापना" या लेखािशषावर र. .५०,००,०००/- इतक  तरतुद वग क न 
मानधन वेतनाची देयके अदा करणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

अ.  लेखािशषक अंदाजप क य तरतुद वाढ घट 

१ अ थायी अ थापना ५०,००,०००/- ५०,००,०००/- - 

२ 
ान संतती िनयमन 

श या ४,००,००,०००/- - ५०,००,०००/- 
 

ि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- २५४            वषय मांक- २५४ 

दनांक – १४/०६/२०२२         वभाग- मु य लेखापर ण 

वषय .२५४ 

दनांक -

१४/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .मुलेप/१अ/का व/७०/२०२२ द.०८/०६/२०२२ 

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

वभागाम ये १ सेवािनवृ  अिधका-यांची िनयु  क न यांना महारा  शासना या सामा य 

शासन वभागाकड ल द.१७ डसबर २०१६ नुसार वेतन व भ े अदा करणेबाबत. 

ठराव .२५४ 

दनांक -

१४/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .मुलेप/१अ/का व/७०/२०२२ द.०८/०६/२०२२ 

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 ७ वष मागे रा हलेले आहे. सदरचे कामकाज कर त 

असताना मागील कामकाजाचा अनुशेष पुण क न सन २०२१-२२ या आिथक वषापयत 

कामकाज पुण कर याचा या कायालयाचा य  आहे.  याच माण े मु यलेखापर ण 

वभागामाफत चालू आिथक वषापासुन हणजेच सन २०२२-२३ पासुन चिलत लेखापर ण 

कायप दतीम ये सुधारणा कर यात आलेली असुन याम ये चालू आिथक वषाचे लेखापर ण 



याच वषाम ये पुण कर याचा या कायालयाचा य  आहे.  सुधार त लेखापर ण 

कायप दतीचे अनुषंगाने उपल ध असणा-या मनु यबळाम ये कामकाजाची फेररचना क न 

कामकाज सुरळ त करणेकर ताचे िनयोजन या कायालयामाफत केले जात आहे.  यामुळे या 
कायालयास एकाच वेळ  चालू आिथक वषाचे लेखापर ण व यापूव चे लं बत लेखापर ण 

अ या दोनह  तरावर कामकाज करावे लागत आहे. स थतीत महारा  शासना या तसेच 

महापािलके या सेवेतून सेवािनवृ  झाले या ०५ अिधकार / कमचा-यांनी कामकाज कर यास 

इ छुकता दश वलेली आहे. यापैक  ी.कदम सुरेश बबनराव, सेवािनवृ  शास कय 

लेखािधकार  यांना लेखापर णाचे वव त कामकाजाकर ता मानधन व पात ०६ म हने 

कालावधीकर ता िनयु  देणेबाबत तसेच सदर अिधका-यां या सेवा या लेखापर णाकर ताचे 

वव त कामकाजाकर ता उपल ध क न घेत अस याने द.१७ डसबर २०१६ रोजी या शासन 

िनणयानुसार मािसक प र िमक व भ  े िन त क न देणेबाबत ता वत आहे. सबब 

वर ल माणे ी.कदम सुरेश बबनराव, लेखािधकार  (से.िन.) यांना मु य लेखापर ण 

वभागातील लेखापर णाचे वव त कामकाजासाठ  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- २५५       वषय मांक- २५५ 

दनांक – १४/०६/२०२२        वभाग- बांधकाम परवानगी वअनिधकृत बांधकाम 

वषय .२५५ 

दनांक -

१४/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .बीपी/अित.म य.पथ/१/का व/६१९/२०२२ अ वये, 

द.१०/०६/२०२२ अ वये, महारा  रा य सुर ा महामंडळ यांचेकड ल पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका ह तील अित मण व अनिधकृत बांधकाम िन कािसत करणेकामी कायदा व 

सु यव थेचे अनुषंगाने न याने नेमणुक क न अित र  ८० सुर ा कमचार  यांचे ३ म हनेचे 

आगाऊ वेतन व १ म हनेचे आगाऊ मासीक वेतन अदा करणेबाबत. 

ठराव .२५५ 

दनांक -

१४/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .बीपी/अित.म य.पथ/१/का व/६१९/२०२२ अ वये, 

द.१०/०६/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील अित मण व अनिधकृत 

बांधकामे िन कािसत करणेकामी कायदा व सु यव थेचे अनुषगांने महारा  रा य सुर ा 
महामंडळ मंुबई यांचेकड ल ८० सुर ा र क ११ म हने कालावधी कर ता न याने नेमणूक 

करणेकामी मा.आयु  यांनी द.३०/०४/२०२२ रोजीचे तावा वये मा यता दली आहे. 

यासअनुस न महारा  रा य सुर ा महामंडळ यांचे सोबत प यवहार करणेत आलेला असुन 

द.२३/०५/२०२२ रोजी ई-मेल ारे यांनी इकड ल वभागास मा हती कळ वली आहे. सबब, 

८० सुर ार क  यांचे १ म ह याचे आगाऊवेतन  (+१८% GST) र. .२१,७१,२००/- व ३ 



म ह याचे वेतनाइतक  अनामत र कम (without GST) र. .५५,२०,०००/- असे एकूण 

र. .७६,९१,२००/- (अ र  र. .शहा र लाख ए या नव हजार दोनशे फ ) तसेच यां या 
कामा या कालावधीतील येणा-या वेतना 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- २५६            वषय मांक- २५६ 

दनांक – १४/०६/२०२२         वभाग- पयावरण 

वषय .२५६ 

दनांक -

१४/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .पअक/४/का व/२७८/२०२२ द.१०/०६/२०२२ 

अ वये, मनपाचे भोसर  २१७ पंप हाऊस येथे अित र  वीजभार (Additional Load) 

िमळणेकामी म.रा. व. व.कं.िल यांना अितर  वीजभार मा यते कर ता खच – र कम अदा 
करणेबाबत. 

ठराव .२५६ 

दनांक -

१४/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .पअक/४/का व/२७८/२०२२ द.१०/०६/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पयावरण वभाग अंतगत पयावरणा या ीने व 

नद दुषण रोखण ेकर ता काया वीत असलेले भोसर  २१७ पंप हाऊस येथील राखीव (मोकळ ) 

जागेत ७ द.श.िल चे मैलाशु द करण क  उभारणेचे काम चालु आहे. सदर ठकाणी 
स थतीतContract Demand 94 KVA मतेचे असुन अित र  वाढ व मता 216 

KVA  लागणार आहे. सदर वाढ व वीजभार कर तासदर ठकाणी न वन 500 KVA मतेचे 

सब टेशन कर ताचे म.रा. व. व.कं.िल यांचे कडुन अंदाजप क .SE/GKUC/T/HT/ 

ADD+SHIFT/DDF-1.3%/Bhosari/22-23/16 Dt.26/04/2022 अ वये इकड ल वभागास ा  

झालेले आहे. सदरचे अंदाजप कानुसार मनपा माफत काम क न घेणेत येणार आहे. सदर 

अंदाजप का अंतगत अित र  वीजभार िमळणेकामी म.रा. व. व.कं.िल ने अितर  वीजभार 

शु क अिधक १.३% वीज पयवे ण शु क, अिधक अनामत र कम व  व तु व सेवा कर 

१८%असे िमळुन एकुण र. .१२,६७,१५५/- इतका शु क तातड ने म.रा. व. व.कं.िल यास अदा 
करणे कामी कळ वले आहे. सबब म.रा. व. व.कं.िल यांना मनपाचे भोसर  २१७ पंप हाऊस येथे 

अित र  वीजभार (Additional Load) िमळणे कामी म.रा. व. व.कं.िल यांना अितर  

वीजभार मा यते कर ता एकुण र. .१२,६७,१५५/- (अ र  र. .बारा लाख सदसु  हजार एकशे 

पंचाव न फ ) 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- २५७            वषय मांक- २५७ 

दनांक – १४/०६/२०२२         वभाग- वै क य 

वषय .२५७ 
दनांक -
१४/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प .मसाभां/४/का व/१६०/२०२२ द.१३/०६/२०२२ अ वये, 
महानगरपािलकेचे वाय.सी.एम णालयातील १५ बेडचे आयसीयु चाल वण ेकर ता मुदतवाढ  
देणे बाबत. 

ठराव .२५७ 
दनांक -
१४/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प .मसाभां/४/का व/१६०/२०२२ द.१३/०६/२०२२ अ वये, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ाम ये कोरोना-१९ या ितस-या लाटेचा संभा य धोका 
ल ात घेऊन EOI/०८/२०२१-२२ अ वये िस द करणेत आला होता. सदर ईओआय म ये 
सीसीसी, आयसीयु, आ ण ऑ सीजन यु  बेडसाठ  मनु यबळ पुर वणेकामी िन वदा 
माग वणेत आ या हो या याम ये ा  िन वदाकारांचे पटल (Empanelment) तयार करणेत 
आले होते. आयसीयुसाठ  १०,१५, आ ण ५० बेडसाठ  दर माग वणेत आले होते. या म ये १५ 
बेडसाठ  र. .४,९७८/- ित दन ित बेड असे दर ा  झाले आहेत. या कामी Empanelment 
तयार करणेकामी मा. थायी सिमती सभा ठराव .१०२०७ द.०१.०९.२०२१ अ वये मा यता 
दलेली आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे वाय.सी.एम हॉ पटल येथे १५ आय.सी.यु बेड 
आहेत. स या कोरोनाचा ादुभाव ल ात घेता Empanelment तयार केले माणे दर १५ 
बेडसाठ  लघु म ा  झालेले आहेत. EOI अट .६.३.३ नुसार Empanelment मधील लघु म 
दराने L3 िन वदाधारकास एक काम (Project) आदेश देणेत येतील असे नमुद असलेने 
वाय.सी.एम णालय येथील १५ आयसीयु बेडसाठ  मे. बी एलकेअर स ह सेस ा.ली. यांना 
कामाचे आदेश देणेत आले आहेत.  

अ. . कामकाज कालावधी एकूण बेड 
दर ित दन 

ती बेड 
आदेश र म

१ द.११.०३.२०२२ ते द. १०.०४.२०२२ (३१ दवस) १५ ४९७८/- 
 

२३,१४,७७०/
- 
 

र. .२३,१४,७७०/- 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- २५८            वषय मांक- २५८ 

दनांक – १४/०६/२०२२         वभाग- वै कय मु य 

वषय .२५८ 

दनांक -

१४/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . . वै /३/का व/४३४/२०२२ द.१३/०६/२०२२ अ वये, 

यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये कोवीड १९ आजारा यित र  येणारे इतर ण डॉ. 
ड . वाय. पाट ल मे डकल कॉलेज, हॉ पटल  ऍ ड रसच सटर, पंपर  येथे संदिभत क न 

यांचेवर उपचार करणे बाबत. 

ठराव .२५८ 

दनांक -

१४/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . . वै /३/का व/४३४/२०२२ द.१३/०६/२०२२ 
अ वये,  मा. थायी सिमती ठराव .७३०८ द.१२/८/२०२० अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या काय े ाम ये कोरोना वषाणूचे ादुभावामुळे कोवीड १९ या संसगज य 
आजारा या साथीमुळे उ वले या आप कालीन प र थतीचे अनुषंगाने महानगरपािलके या 
यशवंतराव च हाण मृती णालयासह इतर सव णालये व दवाखा यांमधून 
डॉ.ड .वाय.पाट ल मे डकल कॉलेज, हॉ पटल ड रसच सटर, पंपर  येथे संदिभत होणा-या 



नॉन को वड णांचे उपचाराकर ता करारनामा द.१/६/२०२० पासून ६ म ह याकर ता करणेत 
आलेला आहे व ३ म हने कालावधी (३/६/२०२० ते २/९/२०२०) कर ता र. .५ कोट  अथवा 

य  खचास मा यता देणेत आली आहे. पुढ ल ३ म हने  कालावधीकर ता व ीय 
मा यते या मयादेत  द.३/९/२०२० ते ३०/११/२०२० या कालावधीस मुदतवाढ देवून होणा-या 

य  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- २५९            वषय मांक- २५९ 

दनांक – १४/०६/२०२२         वभाग- जलिन:सारण मु य 

वषय .२५९ 

दनांक -

१४/०६/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता, जलिन:सारण मु यालय यांचे कड ल प .जािन/२/का व/३४७/२०२२ 
द.१३/०६/२०२२ अ वये,िचंचवड  मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .१४ मधील 
काळभोरनगर,मोहननगर व इतर प रसरातील जलिन :सारण  यव थेम ये सुधारण करण ेव 
उव रत  ठकाणी जलिन :सारण निलका टाकणे. 

ठराव .२५९ 

दनांक -

१४/०६/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता, जलिन:सारण मु यालय यांचे कड ल प .जािन/२/का व/३४७/२०२२ 
द.१३/०६/२०२२ अ वये, मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .13/2/2021-22 
अ वये िचंचवड मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .१४ मधील काळभोरनगर, मोहननगर व 
इतर प रसरातील जलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा करणे व उव रत ठकाणी 
जलिनःसारण निलका टाकणे. कामी मे. सुर  चौहान कॉ ॅ टर िन.र. .3999949/- (अ र  
र. .एकोणचािळस लाख न यानव हजार नवशे एकोणप नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .3999949/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3999949/- पे ा 39% कमी हणजेच र. .2439969/- 
+रॉय ट  चाजस र. .6557.56 मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .2446526.56 
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- २६०            वषय मांक- २६० 

दनांक – १४/०६/२०२२         वभाग- जलिन:सारण मु य 

वषय .२६० 

दनांक -

१४/०६/२०२२ 

मा.सह.शहर अिभयंता, जलिन:सारण मु यालय यांचे कड ल प . . 

जािन.२/का व/३४८/२०२२ द.१३/०६/२०२२ अ वये, भाग .१२, वेणीनगर, 
ता हाणेव ती, सहयोगनगर प रसरातील जु या जलिन: सारण यव थेम ये 

आव यकतेनुसार सुधारणा करणेबाबत. 

ठराव .२६० मा.सह.शहर अिभयंता, जलिन:सारण मु यालय यांचे कड ल प . . 



दनांक -

१४/०६/२०२२ 

जािन.२/का व/३४८/२०२२ द.१३/०६/२०२२ अ वये, मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल 

िन.नो. .13/39/2021-22 अ वये भाग .१२, वेणीनगर, ता हाणेव ती, सहयोगनगर 

प रसरातील जु या जलिन:सारण यव थेम ये आव यकतेनुसार सुधारणा करणे. कामी 
मे.साई ा क शन िन.र. .4799376/- (अ र  र. .स ेचाळ स लाख न यानव हजार 

तीनशे शहा र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .4799376/- वर 

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

र. .4799376/- पे ा 39.86% कमी हणजेच र. .2886345/- +रॉय ट  चाजस र. .5128/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .2891473/- 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- २६१            वषय मांक- २६१ 

दनांक – १४/०६/२०२२         वभाग- आरो य मु य 

वषय .२६१ 
दनांक -
१४/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) आरो य मु य कायालय यांचे कड ल प . . आमुका/४/का व/१८२/२०२२ 
द.१०/०६/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड शहरा या  ह तील पवना, इं ायणी व मुळा या 
न ांमधील जलपण  काढ याचे कामकाजाबाबत. 

ठराव .२६१ 
दनांक -
१४/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) आरो य मु य कायालय यांचे कड ल प . . आमुका/४/का व/१८२/२०२२ 
द.१०/०६/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड शहरा या ह तील न ाम ये असलेली जलपण  
काढणेकामी िन वदा नोट स .१ ते ६/२०२२-२३ िस द कर यात आली होती. सदर िन वदेस 
लघु म िन वदा L-1 धारक यांनी पॅकेज .१ ते ६  कर ता िन वदा दरापे ा -१५.९९% कमी या 
दराने िन वदा सादर केलेली होती. सदर िन वदेम ये L-1 िन वदाधारक कागदपञांची पुतता न 
क  शक याने L-1 ची िन वदा र  क न L-2 िन वदा धारकांना वचारणा केली असता पॅकेज 

.५ कर ता L-२/ L-३ िन वदाधारकांनी असमथता दशवली असून इतर १ ते ४ व ६ पॅकेजचे L-२ 
िन वदाधारकांनी  सदर िन वदेम ये यांनी L-1 या दराम ये कामकाज कर याची तयार  
दशवली आहे.  याबाबतचा तपिशल पुढ ल माण.े 
पॅकेज 
मांक े (कोठून कोठपयत) सं थांचे नाव 

दोन म ह याचा 
खच 

ा  दर मंजुर र. . 

पॅकेज 
.१ 

सांगवडे ते रावेत 
बंधारा (४.९७ कमी) 

मे. दिलप वठठल 
नाणेकर 

7,58,380/- 
१५.९९% 
कमी 6,37,115/- 

पॅकेज 
.२ 

रावेत बंधारा ते मोरया 
गोसावी (४.९७ कमी) 

मे. दिलप वठठल 
नाणेकर 

7,58,380/- 
१५.९९% 
कमी 6,37,115/- 

पॅकेज 
.३ 

वाकड ते दापोड  संगम
(१०.२० कमी) 

मे.वै णवी 
एटर ायझेस 

12,94,999/- 
१५.९९% 
कमी 10,87,928/- 

पॅकेज 
.४ 

िचंचवडगाव ते टाटा 
ज (८.६६ कमी) 

मे. दिलप वठठल 
नाणेकर 

10,41,667/- 
१५.९९% 
कमी 8,75,104/- 



पॅकेज 
.६ 

टाटा ज ते बोपखेल 
(१०.७५ कमी) 

मे.तावरे 
क शन कंपनी 12,94,999/- 

१५.९९% 
कमी 10,87,928/- 

वर ल माणे सदर सं थांना यांचे नावासमोर ल ठकाणी २  म ह याकर ता 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- २६२            वषय मांक- २६२ 

दनांक – १४/०६/२०२२         वभाग- पयावरण अिभयां क  

वषय .२६२ 
दनांक -
१४/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .पअक/१०/का व/१५५/२०२२ द.१०/०६/२०२२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड मनपा काय े ातील पयावरण अिभयां क  वभागा अंतगत 
कुदळवाड  जाधववाड  भागातून इं ायणी नद स िमळणा या ना यातील पा यावर या 
क न याचा पुनवापर करणे साठ  आव यक या मतेचा ETP करण े ा कामाचे िन वदा 
प चात कामे क न घेणेस क प स लागार यांची िनयु  करणेबाबत. 

ठराव .२६२ 
दनांक -
१४/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .पअक/१०/का व/१५५/२०२२ द.१०/०६/२०२२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड मनपा काय े ातील पयावरण अिभयां क  वभागा अंतगत 
कुदळवाड   जाधववाड  भागातून इं ायणी नद स िमळणा-या ना यातील पा यावर या 
क न याचा पुनवापर करणे साठ  आव यक या मतेचा ETP करणे या कामाचा म.न.पा. 
या सन २०२१-२२ या सुधा रत अथ संक पात पा नं.४२९ अ  ११ वर समावेश आहे.  पंपर  

िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील कुदळवाड  जाधववाड  भागातून इं ायणी नद स 
िमळणा-या ना यातील पा यावर या क न याचा पुनवापर करणे या कामाची िन वदा 
कायवाह  झालेली असून ETP बांध याचे काम गती पथावर आहे. मे. लू म इ ा चर 
डे हलपमट क स ट सी यांनी उपरो  कामाचे िन वदा कायवाह  पयतचे स लागार हणुन 
काम केलेले आहे. तथा प िन वदा प यात कामांक रता स लागार नेमणेक रता कोटेशन 
प दतीने दर माग व यात आले आहे. क प स लागार अदा करावया या फ बाबत महारा  
शासना या नगर वकास वभागाने द.४ जुन २०१८ चे प रप का वये िन वदा प ात 
कामासाठ  जा तीत जा त १.५०% इतका दर िन त केला आहे. मा.आयु  साहेब यांचेकड ल 
द.१४/०१/२०२२ रोजी या मंजुर तावानुसार सी. ह . पाट ल एं ड असोिशए स पुण ेयांची 
मनपा या पयावरण व जलिन:सारण वषयक कामासाठ  पॅनलम ये क प स लागार हणुन 
समावेश कर यास मा यता िमळालेली आहे. यानुसार उपरो  कामासाठ  क प स लागार 
यांचेकडुन कोटेशन प दतीने दर माग वले असता. सदर िन वदांम ये सी. ह . पाट ल एं ड 
असोिशए स १.४५% यांचा इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. या कामावर देखरेख करणे व 
यांचे मोजमाप घेऊन बले तपासणी क न बले अदायगी करणे इ. िन वदाप ात कामासाठ  
क प स लागार यांची नेमणूक करणे आव यक आहे.कामाचे व प व आव यकता ल ात 

घेता ा  दर पधा मक अस याने उपरो  कामासाठ  िन वदा प ात कामे करणेसाठ  या 
े ातील अनुभवी सी. ह . पाट ल एं ड असोिशए स यांचे ा  लघु म १.४५% दराने नेमणुक 

कर यास व यानुसार 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- २६३            वषय मांक- २६३ 

दनांक – १४/०६/२०२२         वभाग- आरो य मु य 

वषय .२६३ 

दनांक -

१४/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .आमुका/९/का व/९१/२०२२ द.१३/०६/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “अ” व “ब” े ीय कायालया या काय े ातील 

र ते/गटस यांची खजगीकरणा दारे कमान वेतन दराने कामगार उपल ध क न साफसफाई 

करणे या कामास मुदतवाढ देणेबाबत. 

ठराव .२६३ 

दनांक -

१४/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .आमुका/९/का व/९१/२०२२ द.१३/०६/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आरो य वभागामाफत ई-िन वदा नोट स 

.३/२०१७-१८ िस द क न म.न.पा.चे “अ ”व “ब” े य कायालया या काय े ातील 

र ते/गटस साफसफाई करणेकामी कमान वेतन दराने कामगार उपल ध करणे याकामासाठ  

२ वष कालावधीसाठ  कमान वेतनावर ल सेवा शु कावर िन वदा माग व यात आली हो या. 
सोबतचे प ानुसार १ व २ सं थांचे कामाची मुदत द.२५/१२/२०१९ रोजी संपु ात आ याने, 

यांना द.३१/०३/२०२२ अखेर पयत मुदतवाढ देणेत आली आहे. सदरची मुदतवाढ संपु ात 

आ याने व मनु यबळा दारे र ते/गटस साफसफाई कामाची न वन िन वदा ता वत करणेत 

आली आहे, िन वदा कायवाह कामी अंदाजे ३ म हने कालावधी लागणार असलेने, सदर कामास 

कमान जुन-२०२२ अखेर ३ म हने कालावधीकर ता मुदतवाढ देवून या कामी येणा-या 
र. .२,५८,०४,६४२/- इतके अथवा य  होणा-या खचास मा यता िमळणे तसेच 

संबधीतांबरोबर ३ म हने कालावधीचा करारनामा क न घेण ेतसेच यांना कामाचे आदेश देणे 
कर ता महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ७३ (क) 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- २६४            वषय मांक- २६४ 

दनांक – १४/०६/२०२२         वभाग- आरो य मु य 

वषय .२६४ 
दनांक -
१४/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .आमुका/१/का व/४७७/२०२२ द.१०/०६/२०२२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागातील आव यक र  पदे एक त 
मानधनावर भरणेबाबत. 

ठराव .२६४ 
दनांक -
१४/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .आमुका/१/का व/४७७/२०२२ द.१०/०६/२०२२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागातील आव यक र  पदे 
भरणेकामी मा.आयु  यांनी प  . शा/२४/का व/८३/२०२२ द.१३/५/२०२२ अ वये 
आव यक पदे वभाग मुखां या ा  अिधकारात कायवाह  करणेकामी कळ वले आहे.  व छ 
आ ण संुदर पंपर  िचंचवड शहर कर या या उदद ाने एक त मानधनावर खालील पदे भरण े

ता वत आहे.  ते पुढ ल माण,े 
अ. . पदनाम शै णक अहता पद सं या 



याकामी शासन वभाग, मागासवग क ाकडे आर णाची मा हती सादर करणेकामी प  
.आमुका/१/का व/४१८/२२ द.२४/०५/२०२२ अ वये िनर क(आरो य िनर क दजा) व 

आरो य सहा यक ह  पदे दरमहा एक त मानधनावर हंगामी ता पुर या व पात ६ म हने 
कालावधीसाठ  भरती करणेकामी आर णाचा अिभ ाय ा  झाला आहे. तावात नमूद 
केले माण ेवर ल पदे ६ म हने या कालावधीसाठ  तावात नमूद केले या मानधनावर व ह त 
प दतीनुसार भरणेस व सदरचे सहा म हनेचे कालावधीत भरणेस मा. शासक यांची मंजूर  
देणेत येत आहे. 

१ 
िन र क 
(आरो य 
िनर क 
दजा) 

१) मा यता ा  व ापीठाची कोण याह  शाखेची पदवी असणे 
आव यक. 
२) शासनमा य सं थेकड ल आरो य िन र क( Sanitary Inspector) 
पद वका उ ीण असणे आव यक. 
३) एम.एस.सी.आय.ट . 
४) शासक य अथवा िनमशासक य सं थांमधील समक  
पदा या  कामाचा कमान ६ म ह यांचा अनुभव आव यक. 
५)मराठ  भाषेचे ान आव यक 

१६ 

२ 
आरो य 
सहा यक 

१) उ च ्    मा यिमक शालांत प र ा (एच.एस.सी.)असणे आव यक 
२) शासक य अथवा िनमशासक य सं थांमधील समक  
पदा या  कामाचा कमान ६ म ह यांचा अनुभव आव यक. 
३) एम.एस.सी.आय.ट . 
४)मराठ  भाषेचे ान आव यक  

१६ 

ि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- २६५            वषय मांक- २६५ 

दनांक – १४/०६/२०२२         वभाग- व ुत मु य 

वषय .२६५ 

दनांक -

१४/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु  (२) व ुत मु य कायालय यांचे कड ल प  . वमुका/०८/का व/३६०/२०२२ 
द.१३/०६/२०२२ अ वये, म.न.पा या क े ीय कायालयातगत जाधववाड  मोशी   २ 
अंतगत र ता ं द करण कामास अडथळा ठरणारे उप कर वा ह या व खांब हल वण ेबाबत. 
(वडाचा माळा ते वसावा चौक) 

ठराव .२६५ 

दनांक -

१४/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु  (२) व ुत मु य कायालय यांचे कड ल प  . वमुका/०८/का व/३६०/२०२२ 
द.१३/०६/२०२२ अ वये, मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स . ६६-०१/२०२१-
२०२२ अ वये क े ीय कायालयांतगत जाधववाड  मोशी  .२ अंतगत र ता ं द करण 
कामास अडथळा ठरणारे उप कर वा ह या व खांब हल वणे(वडाचा मळा ते वसावा चौक)कामी, 
िन वदा र. .१,४४,५०,५०७/- पे ा -२०.४०% कमी हणजेच र. .१,१५,०२,६०४/- (अ र  
र. .एक कोट  पंधरा लाख दोन हजार सहाशे चार फ ) या नुसार िन वदा मंजूर दराने लघु म 
दराचे ठेकेदार मे.कमल इले क एंटर ायजेस 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- २६६           वषय मांक- २६६ 
दनांक – १४/०६/२०२२      वभाग- म यवत  सा ह य भांडार, वैदयक य 

वषय .२६६ 

दनांक -

१४/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु  (१) म यवत  सा ह य भांडार, वैदयक य यांचे कड ल प . 
.मसाभां/८/का व/६८/२०२२ द.१३/०६/२०२२ अ वये, को वड-१९ जैव वै क य कचरा गोळा 

करण ेआ ण यांची शा ो  प दतीने व हेवाट लाव या या खचाबाबत. 

ठराव .२६६ 

दनांक -

१४/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु  (१) म यवत  सा ह य भांडार, वैदयक य यांचे कड ल प . 
.मसाभां/८/का व/६८/२०२२ द.१३/०६/२०२२ अ वये, भारतीय साथरोग अिधिनयम 

१८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व 
कलम ६७(३) नुसार Covid-19 या वषाणूचा ादुभाव ल ता घेता, अ याव यक बाब 
हणून को वड - १९ जैव वै क य कचरा गोळा करणे आ ण याची शा ो  प तीने व हेवाट 

लाव या या खचाबाबत मे.पा को इन हायरमटल सो यूशन ा.िल., यांनी दले या 
तावास अिधन राहुन ित कलो र. .८७/- वाहतूक व िनमूलन खचास हत को ह ड- १९ 

कचरा िनमूलन साठ  माहे फे ुवार  २०२२ ते ए ील २०२२ या कालावधीम ये जमा केलेला 
को वड - १९ जैव वै क य कचरा एकूण ११४८०.३५५ Kg  कर ता येणा-या र. .९,९८,७९१/- 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- २६७              वषय मांक- २६७ 
दनांक – १४/०६/२०२२         वभाग- पाणीपुरवठा 

वषय .२६७ 

दनांक -

१४/०६/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता पाणीपुरवठा यांचे कड ल प .पापु/६/का व/१९५/२०२२ द.१४/०६/२०२२ 
अ वये, मनपा या रावेत स. नं.९६ व पुनावळे येथील शु  पाणीपुरवठा करणा-या पंप हाऊसचे 
दु ती वषयक कामे करण.े 

ठराव .२६७ 

दनांक -

१४/०६/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता पाणीपुरवठा यांचे कड ल प .पापु/६/का व/१९५/२०२२ 
द.१४/०६/२०२२ अ वये, मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .14/11/2021-

2022 अ वये मनपा या रावेत स. नं.९६ व पुनावळे येथील शु  पाणीपुरवठा करणा-या पंप 
हाऊसचे दु ती वषयक कामे करणे. (२०२२-२३).  कामी मे योिगराज पॉवरटेक ा िल 
िन.र. .3200000/- (अ र  र. .ब ीस लाख  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .3200000/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .3200000/- पे ा 13% कमी हणजेच र. .2784000/- +रॉय ट  चाजस 
र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .2784000/- 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- २६८             वषय मांक- २६८ 
दनांक – १४/०६/२०२२        वभाग- मा हती व तं ान 

वषय .२६८ 

दनांक -

१४/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .मातं व/१२/का व/३६१/२०२२ द.१४/०६/२०२२ 

अ वये, महानगरपािलके माफत आकारणेत येणारे व वध दंड ऑन लाईन प दतीने वसुली 
करणेबाबत या संगणक णाली कामकाजास दोन म हने मुदतवाढ देणेबाबत. 

ठराव .२६८ 

दनांक -

१४/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .मातं व/१२/का व/३६१/२०२२ द.१४/०६/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके माफत आकारणेत येणारे व वध दंड वसूली 
करणेकामी आव यक संगणक णाली वकसीत करण,े याची देखभाल दु ती करणे, ऑन 

लाईन दंड वसुली कर ता आव यक हाडवेअर उपल ध करणेकर ता सं थेची नेमणूक 

करणेबाबत मनपा संकेत थळावर कोटेशन नोट स िस  क न पुरवठा धारकांकडुन िसलबंद 

िलफा यात दरप के माग वणेत आलेली होती. यानुसार सदर कामकाजासाठ  मे.ओमीनी 
ज टे नोलॉजी ा. िल. यांचे लघु म दर र. .२,६५,०००/- (सव करांसह त) ा  झालेले असून 

यानुसार सदर सं थेस द.१०/०५/२०२२ ते ०९/०६/२०२२ या एक म हना कालावधीकर ता 
कामकाज आदेश दे यात आलेले आहेत. सदर या होणा-या खचास मा. थायी सिमतीची 
काय र मा यता घेण े व द.१०.०६.२०२२ पासून पुढ ल दोन म हने कालावधीकर ता सदर 

कामकाज मे.ओमीनी ज टे नोलॉजी ा. िल. यांचेमाफत क न घेणेस व याकामी येणारा 
खच र. .५,३१,०००/- (सव करांसह त) मा यता देणेस व सदर सं थेस दोन 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- २६९            वषय मांक- २६९ 
दनांक – १४/०६/२०२२ वभाग- व छ महारा / भारत 

अिभयान नागर  क प अंमलबजावणी 
वषय .२६९ 

दनांक -

१४/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) व छ महारा / भारत अिभयान यांचे कड ल प . . 

वभाअक/२/का व/१०१/२०२२ द.१४/०६/२०२२ अ वये, व छ सव ण २०२२ अंतगत 

हाय ोजन/हेिलयम बलुन दारे जनजागृती करणे कामा या खचास मा यता िमळणेबाबत. 

ठराव .२६९ 

दनांक -

१४/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) व छ महारा / भारत अिभयान यांचे कड ल प . . 

वभाअक/२/का व/१०१/२०२२ द.१४/०६/२०२२ अ वये, व छ भारत अिभयान अंतगत 

व छ सव ण २०२२ सु  आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व छ सव णात सहभागी 
झालेली आहे.  व छ सव णाची शहरातील नागर कांना मा हती व जनजागृती हो यासाठ  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे मु य इमारत, वाय.सी.एम.हॉ पीटल  व ८ े ीय 

कायालय  या ठकाणी१५ फुट या आकारमानाचे १० नग काय बलुन र फलींग क न सव 

सा ह यासह पुरवठा करणेकामी अंदाजे र. .४,९३,५००/- खच अपे त आहे. मे.महाल मी 
ए टर ायजेस, पंपर   यांनी  व छ सव णाची शहरातील नागर कांना मा हती व जनजागृती 
हो यासाठ  १५ फुट या आकारमानाचे १० काय बलुन र फलींग  क न सव सा ह या सह 



याचा पुरवठा करणेकामी यांना कामाचा आदेश दे यात आलेला होता. यानुसार 

मे.महाल मी ए टर ायजेस, पंपर  यांनी  १५ फुट  या आकारमानाचे १० काय 

बलुन  र फलींग क न सव सा ह या सह मनपा मु य इमारत, वाय.सी.एम.हॉ पीटल व ८ 

े य कायालय या ठकाणी बस वलेबाबतचे बल एकूण र. .४,९३,५००/-  सादर केले असून ते 

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- २७०              वषय मांक- २७० 
दनांक – १४/०६/२०२२         वभाग- म यवत  भांडार 

वषय .२७० 
दनांक -
१४/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/०५/का व/५६३/२०२२ 
द.१३/०६/२०२२ अ वये, महानगरपािलका साव क िनवडणूक 2022 क रता आव यक छपाई 
सा ह य दर करार प दतीने छपाई क न पुरवठा करणॆबाबत. 

ठराव .२७० 
दनांक -
१४/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/०५/का व/५६३/२०२२ 
द.१३/०६/२०२२ अ वये, महानगरपािलका साव क िनवडणूक 2022 क रता आव यक 
छपाई सा ह य िनवडणूक वभागा या मागणी माण े व आव य े माणे 1 वष 
कालावधीक रता दर करार प दतीने छपाई क न पुरवठा करणेकामी ई-िन वदा सुचना 

.86/2021-22 अ वये लघु म दर ा  िन वदाकार मे. वशाल एंटर ायजेस, रहाटणी, पुण े
यांची 45 बाबींक रता सादर केलेली िन वदा एकूण र. .45,90,534/- लघु म ा  झाली असुन 
जी िन वदा अंदाजप क य खच एकूण र. .52,39,920/- पे ा 12.39% ने कमी असुन वकृत 
कर यात आली आहे.  यानुसार ई-िन वदा सुचना .86/2021-22 अ वये लघु म दर ा  
िन वदाकार मे. वशाल एंटर ायजेस, रहाटणी, पुणे यांचेकडून यांचे लघु म दर ा  दरानुसार 
महानगरपािलका साव क िनवडणूक 2022 क रता आव यक छपाई सा ह य िनवडणूक 
वभागा या मागणी माणे व आव य े माणे 1 वष कालावधीक रता दर करार प दतीने 
छपाई क न पुरवठा करणेकामी करारनामा क न खरेद  करणेस व सदर सा ह य खरेद  
करणेकामी होणारा खच एकूण र. .45,90,534/- 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.  


