
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  दलेल े दनांक १९/०७/२०२२ चे ठराव. 

 
मा. शासक ठराव मांक- ४३४            वषय मांक- ४३४ 

दनांक – १९/०७/२०२२         वभाग- म यवत  भांडार 

वषय .४३४ 

दनांक -

१९/०७/२०२२ 

मा.उप आयु  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/१५/का व/९७/२०२२ द.१३/०७/२०२२ अ वये, 

मनपाचे व वध वभागास आव यक कापड  पडदे व रोलर पडदे खरेद  करणेबाबत. 

ठराव .४३४ 

दनांक -

१९/०७/२०२२ 

मा.उप आयु  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/१५/का व/९७/२०२२ द.१३/०७/२०२२ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागासाठ  320GSM, 260 GSM & ल स 
रोलर पडदे पुरवठा करणेकामी GEM/2022/B/2250633 अ वये जेम पोटलवर िन वदा 
दरकरारासाठ  िस द क न दर घेणेत आलेले आहेत. यामधील सवात लघु म 
दरप क मे. टार फॅ स, िनगड  यांचे पड ांसाठ चे बाब . १ साठ  दर र. .५६८/- 
ती रिनंग िमटर बाब .२ साठ  दर र. .४५८/- ित रिनंग िमटर व बाब .३ साठ  

दर र. .१०८ ित के. फुट ा  झालेले आहेत. ा  दर हे अंदाजप क य  दरापे ा 
२९.४१% ने कमी अस याने ते वकृत करणेस व दर करारासाठ  तसेच व वध 

वभागाकड ल मागणी पर माणा माणे पडदे पुरवठा क न बसवून देणेकामी येणा-या 
एकुण र. .१२,८१,८७२/- चे खचास मा.मुलेप यांनी मा यता दलेली आहे. यानुषंगाने 
मनपाचे व वध वभागास आव यक पडदे पुरवठा करणेकामी  मे. टार फॅ स िनगड  
यांचे कडून मंजूर दराने १ वष मुदतीसाठ  दरकरार क न खरेद  करणेकामी करारनामा 
कर यास य  येणा-या खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

 
 
मा. शासक ठराव मांक- ४३५            वषय मांक- ४३५ 

दनांक – १९/०७/२०२२         वभाग- पाणीपुरवठा ब े ीय 

वषय .४३५ 
दनांक -
१९/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ब ेका/पापु/२/का व/७६/२०२२ द.१३/०७/२०२२ 
अ वये, सन २०२२-२३ चे अंदाजप कातील कामांचे वभागणी क न नाव बदलणे तसेच या 
कामांसाठ  वाढ/ घट करणेस व िन वदा काढणेस मा यता िमळणेबाबत. 



ठराव .४३५ 
दनांक -
१९/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ब ेका/पापु/२/का व/७६/२०२२ द.१३/०७/२०२२ 
अ वये, पाणीपुरवठा वषयक महसुली खालील कामाचा समावेश सन २०२२-२०२३ चे 
अंदाजप कात करणेत अलेला असून यास महापािलका सभेची मा यता आहे. मा  
सदर कामे ह  प रचालन व देखभाल दु ती असे एक त व पाची असून यास 
एक त मा यता आहे. तथापी या चार कामां यित र  इतर अंदाजप कातील सव कामे 
ह  मजूर पुर वणेचे काम वंत  व देखभाल दु ती करणे कामाची वंत पणे घेणेत 
आली असून यां या िन वदासु ा वंत  काढणेत येत आहे. तर  खालील कामांची 
वभागणी मजुर पुर वण ेव देखभाल दु ती करण ेअशी अंदाजप कात दु ती क न यां या 
वंत  िन वदा काढणेचा तावास 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. 

अ) 

अ.
. कामाचे नाव अंदाजप क य 

र. . 
तरतूद 
र. . न वन ता वत नाव 

ता वत 
अंदाजप कय 

र. . 
िन वदा र. . 

१ 

सन २०२२-
२३  कर ता 
सं.न.०९ नायडू 
पा या या 
टाक वर ल व 
यावर ल बायपास 

या जल े ाम ये 
दैनं दन 
प रचालन करणे 
व  पाणीपुरवठा 
वषयक देखभाल 
दु तीची कामे 
करणे. 

१,२०,००,००० 

४,४८,००० 

अ) सन २०२२-२३  साठ  
सं.न.०९ नायडू पा या या 
टाक वर ल व यावर ल 

बायपास या जल े ाम ये 
दैनं दन प रचालन करणेसाठ  

मजूर पुर वणे 

४५,००,००० ३३,७२,२८८ 

० 

ब) सन २०२२-२३  साठ  
सं.न.०९ नायडू पा या या 
टाक वर ल व यावर ल 

बायपास या जल े ाम ये 
पाणीपुरवठा वषयक देखभाल 

दु तीची कामे करणे. 

७५,००,००० ६६,२५,९५४ 

२ 

सन २०२२-२३ 
साठ  कवळे 
मामुड  व रावेत 
स.नं.९६ 
पा या या 
टाक वर ल 
जल े ाम ये 
दैनं दन 
प रचालन व 
पाणीपुरवठा 
वषयक देखभाल 
दु ती करणे. 

१,७०,००,००० 

५,००,००० 

अ) सन २०२२-२३  साठ  
कवळे, मामुड  व रावेत 

स.नं.९६  पा या या टाक वर ल 
व यावर ल बायपास या 

जल े ाम य ेदैनं दन प रचालन 
करणेसाठ  मजूर पुर वणे 

८५,००,००० ४५,३६,००० 

० 

ब) सन २०२२-२३  साठ  
कवळे, मामुड  व रावेत स.नं.९६ 

पा या या टाक वर ल व 
यावर ल बायपास या 

जल े ाम य ेपाणीपुरवठा 
वषयक देखभाल दु तीची 

कामे करणे. 

८५,००,००० ५४,६३,४१३ 

३ 

सन २०२२-२३ 
साठ  बजलीनगर 
व ेमलोक 
पा या या 
टाक वर ल 
जल े ाम ये 
दैनं दन 
प रचालन व 
पाणीपुरवठा 
वषयक देखभाल 
दु ती करणे 

२,००,००,००० 

५,००,००० 

अ) सन २०२२-२३  साठ  
बजलीनगर व 

ेमलोक  पा या या टाक वर ल 
व यावर ल बायपास या 
जल े ाम ये दैनं दन 

प रचालन करणेसाठ  मजूर 
पुर वणे 

१,००,००,००० ६७,२१,६३२ 

० 

ब) सन २०२२-२३  साठ  
बजलीनगर व ेमलोक 
पा या या टाक वर ल व 
यावर ल बायपास या 

जल े ाम ये पाणीपुरवठा 
वषयक देखभाल दु तीची 

कामे करणे. 

१,००,००,००० ३२,७७,७०० 



४ 

सन २०२२-२३ 
साठ  से. .२९ 
रावेत पा या या 
टाकवर ल 
जल े ाम ये 
दैनं दन 
प रचालन व 
पाणीपुरवठा 
वषयक देखभाल 
दु ती करणे. 

१,५०,००,००० 

५,००,००० 

अ) सन २०२२-२३  साठ  
से. .२९ रावेत  पा या या 
टाक वर ल व यावर ल 

बायपास या जल े ाम ये 
दैनं दन प रचालन करणेसाठ  

मजूर पुर वणे 

७५,००,००० ३६,७४,६८८ 

० 

ब) सन २०२२-२३  साठ  
से. .२९ रावेत पा या या 
टाक वर ल व यावर ल 

बायपास या जल े ाम ये 
पाणीपुरवठा वषयक देखभाल 

दु तीची कामे करणे. 

७५,००,००० ६३,२४,१६२ 

ब) वाढ / घट  करावयाची काम े

अ.
. कामाचे नाव 

पान 
./ 

अ.  
न वन ता वत नाव लेखािशष 

सन २०२२-
२३ ची मुळ 

तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

१. 

सन २०२२-
२३  कर ता 
सं.न.०९ नायडू 
पा या या 
टाक वर ल व 
यावर ल बायपास 

या जल े ाम ये 
दैनं दन प रचालन 
करणे 
व  पाणीपुरवठा 
वषयक देखभाल 
दु तीची कामे 
करणे 

११०२/
३८ 

अ) सन २०२२-२३  साठ  
सं.न.०९ नायडू पा या या 
टाक वर ल व यावर ल 

बायपास या जल े ाम ये 
दैनं दन प रचालन 

करणेसाठ  मजूर पुर वणे 

महसूली 

४,४८,०००/- 
      

ब) सन २०२२-२३  साठ  
सं.न.०९ नायडू पा या या 
टाक वर ल व यावर ल 

बायपास या जल े ाम ये 
पाणीपुरवठा वषयक 

देखभाल दु तीची कामे 
करणे. 

- १०,००,००० ० 

२. 

सन २०२२-२३ 
साठ  कवळे 
मामुड  व रावेत 
स.नं.९६ 
पा या या 
टाक वर ल 
जल े ाम ये 
दैनं दन प रचालन 
व पाणीपुरवठा 
वषयक देखभाल 
दु ती करणे. 

११०१/
३४ 

अ) सन २०२२-२३  साठ  
कवळे, मामुड  व रावेत 
स.नं.९६  पा या या 

टाक वर ल व यावर ल 
बायपास या जल े ाम य े

दैनं दन प रचालन 
करणेसाठ  मजूर पुर वणे 

महसूली ५,००,०००/- 
      

ब) सन २०२२-२३  साठ  
कवळे, मामुड  व रावेत 
स.नं.९६ पा या या 

टाक वर ल व यावर ल 
बायपास या जल े ाम य े

पाणीपुरवठा वषयक 
देखभाल दु तीची कामे 

करणे. 

महसूली - १०,००,००० ० 

३ 

सन २०२२-२३ 
साठ  बजलीनगर 
व ेमलोक 
पा या या 
टाक वर ल 
जल े ाम ये 
दैनं दन प रचालन 
व पाणीपुरवठा 
वषयक देखभाल 
दु ती करणे 

११०१-
३१ 

अ) सन २०२२-२३  साठ  
बजलीनगर व 

ेमलोक  पा या या 
टाक वर ल व यावर ल 

बायपास या जल े ाम ये 
दैनं दन प रचालन 

करणेसाठ  मजूर पुर वणे  महसूली 

५,००,०००/- 
      

ब)सन २०२२-२३  साठ  
बजलीनगर व ेमलोक 
पा या या टाक वर ल व 
यावर ल बायपास या 

जल े ाम ये पाणीपुरवठा 
वषयक देखभाल दु तीची 

         - १०,००,००० ० 



कामे करणे. 

४ 

सन २०२२-२३ 
साठ  से. .२९ 
रावेत पा या या 
टाकवर ल 
जल े ाम ये 
दैनं दन प रचालन 
व पाणीपुरवठा 
वषयक देखभाल 
दु ती करणे. 

११०१-
३३ 

अ) सन २०२२-२३  साठ  
से. .२९ रावेत  पा या या 
टाक वर ल व यावर ल 

बायपास या जल े ाम ये 
दैनं दन प रचालन 

करणेसाठ  मजूर पुर वणे 
 महसूली 

५,००,०००/-     

ब) सन २०२२-२३  साठ  
से. .२९ रावेत पा या या 
टाक वर ल व यावर ल 

बायपास या जल े ाम ये 
पाणीपुरवठा वषयक 

देखभाल दु तीची कामे 
करणे. 

- १०,००,००० ० 

५ 

सन २०२२-२३ 
कर ता भाग . 
१६ म ये रावेत 
प रसरात 
पाणीपुरवठा 
वषयक  देखभाल 
दु तीची कामे 
करणे 

११००/
२५ 

  महसूली ५,००,००० ० ५,००,००० 

६ 

सन २०२२-२३ 
कर ता भाग . 
१६ म ये कवळे 
व मामुड  
प रसरात 
पाणीपुरवठा 
वषयक  देखभाल 
दु तीची कामे 
करणे 

११०१/
२६   महसूली ५,००,००० ० ५,००,००० 

७ 

सन २०२२-२३ 
कर ता भाग . 
१७ वा हेकरवाड  
व इतर प रसरात 
पाणीपुरवठा 
वषयक  देखभाल 
दु तीची कामे 
करणे 

११०१/
२७ 

  महसूली ५,००,००० ० ५,००,००० 

८ 

सन २०२२-२३ 
कर ता भाग . 
१७ म ये 
बजलीनगर व 
इतर प रसरात 
पाणीपुरवठा 
वषयक  देखभाल 
दु तीची कामे 
करणे 

११०१/
२८   महसूली ५,००,००० ० ५,००,००० 

९ 

सन २०२२-२३ 
कर ता भाग . 
१७ म ये ेमलोक 
व इतर  प रसरात 
पाणीपुरवठा 
वषयक  देखभाल 
दु तीची कामे 
करणे 

११०१/
२९ 

  महसूली ५,००,००० ० ५,००,००० 



१० 

भाग . 
१८  म ये 
िचंचवडगाव व 
इतर  प रसरात 
पाणीपुरवठा 
वषयक  देखभाल 
दु तीची कामे 
करणे 

११०१/
३०   महसुली ५,००,००० ० ५,००,००० 

११ 

सन २०२२-२३ 
कर ता मलोक 
पाक येथील 
टा यांची 
रंगसंगती करणे व 
थाप य वषयक 

कामे करणे. 

११०२/
४३   महसुली ५,००,००० ० ५,००,००० 

१२ 

सन २०२२-२३ 
कर ता ए ो 
येथील टा यांची 
रंगसंगती करणे व 
थाप य वषयक 

कामे करणे. 

११०२/
४४   महसुली ५,००,००० ० ५,००,००० 

                                                                                                       एकुण ४०,००,००० ४०,००,००० 
 

 

ि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 वषयास सवसाधारण सभेची 
मा यता घेणेकामी िशफारस करणेस मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- ४३६            वषय मांक- ४३६ 

दनांक – १९/०७/२०२२         वभाग- थाप य उ ान 

वषय .४३६ 
दनांक -
१९/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/उ ान/१९३/२०२२ द.०४/०७/२०२२ अ वये, 
मनपाचे उ ान थाप य कायालय अंतगत ग े य कायालयातील न याने ता यात येणा-या 
उ ानां या आर त जागांना िसमािभंत बांधणे व थाप य वषयक कामे करणे कामा या 
तरतुद म ये वाढ/घट करणेबाबत. 

ठराव .४३६ 
दनांक -
१९/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/उ ान/१९३/२०२२ द.०४/०७/२०२२ अ वये, 
मनपाचे थाप य उ ान कायालय अंतगत ग े य कायालयातील न याने ता यात 
येणा-या उ ानां या आर त जागांना िसमािभंत बांधणे व थाप य वषयक कामे 
करणेचे काम पुण झाले असुन अंितम देयक देणेकर ता तरतुद त वाढ/घट करणसे 
मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

  अ 
   

कामाचे नाव पान 
. 

अ. 
. 

लेखािश
ष 

सन २०२२-
२३ ची मुळ 

तरतुद 

वाढ र. . 
कोट त 

घट र. . 
कोट त 

सन २०२२-२३ 
चा सुधा रत 

अंदाज 

१ 

ग े य 
कायालयातील 
न याने ता यात 

येणा-या 
उ ानां या 

आर त जागांना 
िसमािभंत बांधणे 

व थाप य 

३०० ३१९ 
थाप य 
उ ान 

५०,००,०००/- १०,००,०००/- - ६०,००,०००/- 



वषयक कामे 
करणे. 

२ 

भाग .८ 
मधील ता यात 
आले या जागेवर 

वरंगुळा क  
बांधणे. 

२९१ १०३ 
थाप य 
उ ान 

३५,००,०००/- - १०,००,०००/- २५,००,०००/- 

एकुण  ८५,००,०००/-  १०,००,०००/- १०,००,०००/- ८५,००,०००/- 
 

ि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- ४३७            वषय मांक- ४३७ 

दनांक – १९/०७/२०२२         वभाग- कायदा 

वषय .४३७ 

दनांक -

१९/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .कास/६/का व/२८६/२०२२ द.०८/०७/२०२२ 

अ वये, मनपाचे कायदा वभागाकड ल “ वधी अिधकार ” (मानधन) अिभनामाचे पद एकिञत 

मानधनावर हंगामी व पात सहा म ह याचे कालावधीसाठ  ता पुर या व पात भरणेबाबत. 

ठराव .४३७ 

दनांक -

१९/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .कास/६/का व/२८६/२०२२ द.०८/०७/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या कायदा वभागाम ये ‘’ वधी अिधकार ’’ 

अिभनामाचे र पद सहा म हने कालावधीसाठ  भरणेकामी मा. थायी सिमतीने सभा 
ठराव .११०९८, द.०६/०१/२०२२ अ वये अँड. वनोद नागे र पाट ल यांना दरमहा 
र. .३५,०००/- एकिञत मानधनावर नेमणूक करणेकामी मा यता दलेली होती. व 
यानुसार मा.आयु  यांचेकड ल आदेश .कास/६/का व/२७६/२०२१ द.२३/०७/२०२१ 

अ वये अट  व शत ना अिधन राहून अँड. वनोद नागे र पाट ल यांची नेमणूक करणेत 
आली होती. यांचा सहा  म ह यांचा कालावधी द.३१/०७/२०२२ रोजी संपु ात येत 
असून, येणा-या  िनवडणुका व कायदा वभागातील दैनं दन कामकाजाची पूतता 
वना वलंब करणेसाठ  “ वधी अिधकार ” या अिभनामा या पदावर मुदतवाढ देणे 
आव यक आहे. तर ,  अँड. वनोद नागे र पाट ल यांना सहा म ह या या कालावधीसाठ  
र. .३५,०००/- दरमहा एकिञत मानधनावर “ वधी अिधकार ” (मानधन) या पदावर 
पाच दवसांचा खंड देवून मुदतवाढ देणसे 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- ४३८            वषय मांक- ४३८ 

दनांक – १९/०७/२०२२         वभाग- मा हती व तं ान 

वषय .४३८ 

दनांक -

१९/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मातं व/०९/का व/९४/२०२२ द.१३/०७/२०२२ 

अ वये, मनपा या काय े ातील व वध रा ीय व आंतररा ीय कंप या तथा उ ोग समूहांना 
“सी.एस.आर. िमट 2022” साठ  मृतीिच ह खरेद  करणेबाबत. 

ठराव .४३८ 

दनांक -

१९/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मातं व/०९/का व/९४/२०२२ द.१३/०७/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या  सी.एस.आर. क ामाफत शहरातील व वध 
रा ीय व आंतररा ीय कंप या तथा उ ोग समूह यांचे ारे ा  होणारा CSR (Corporate 

Social Responsibility)िनधी िमळवणे तसेच याचा यो य वापर क न शहरा या शा त 

वकासास हातभार लावणे या मुख उ े याने कामकाज केले जाते. शहरा या शा त 

वकासाक रता पंपर  महानगरपािलकेचे काय धोरण/ ीकोन आहे तसेच ते सा य 

कर याक रता शहरातील  रा ीय व आंतररा ीय कंप या/उ ोग सं था व महानगरपािलका 
एक  येऊन कशा कारे काम क  शकतात यासह व वध वषयांवर संवाद साध याक रता 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ातील व वध रा ीय व आंतररा ीय कंप या तथा 
उ ोग समूहांना द.15 जुलै 2022 रोजी “सी.एस.आर. िमट 2022” साठ  आमं त केलेले आहे. 
सदर काय मासाठ  उप थत राहणा-या मा यवरांचा मृतीिच ह देऊन स कार कर यात 

येणार आहे. मृतीिच हांसाठ  मे.महाकाल & कंपनी यांनी दरप क सादर केलेले आहे. 

मे.महाकाल & कंपनी यांनी सादर केले या दरप कानुसार मृतीिच ह खरेद साठ  एकुण 

र. .1,07,380/- इतका खच येणार आहे. मे.महाकाल & कंपनीयांचेकडून करारनामा न करता 
मृतीिच ह खरेद साठ  येणा-या र. .1,07,380/- 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- ४३९            वषय मांक- ४३९ 

दनांक – १९/०७/२०२२         वभाग- थाप य ड/ग मु य 

वषय .४३९ 

दनांक -

१९/०७/२०२२ 

मा.कायकार  अिभयंता थाप य यांचे कड ल प  . था/िन/ड-मु य/का व/२१३/२०२२ 

द.१५/०७/२०२२ अ वये, महारा  महापािलका अिधिनयमचे कलम-७३(ड) नंसार 

अवलोकनाथ ठेवावया या वकास कामांबाबत. 

ठराव .४३९ 

दनांक -

१९/०७/२०२२ 

मा.कायकार  अिभयंता थाप य यांचे कड ल प  . था/िन/ड-मु य/का व/२१३/२०२२ 

द.१५/०७/२०२२ अ वये, मनपा या थाप य वभाग ड/ग मु यालयाकड ल 

तावासोबत या प  अ ( 1 ते 05  ) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण े

संबंिधत 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- ४४०            वषय मांक- ४४० 

दनांक – १९/०७/२०२२         वभाग- थाप य BRTS 

वषय .४४० 

दनांक -

१९/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/िन/BRTS/१९३/२०२२ द.१८/०७/२०२२ 

अ वये, मनपाचे आकुड  गु ारा चौकापासून ते राजयोग कॉलनी पयतचा र ता अबन ट 

डझाईननुसार वकसीत करणेबाबत. 

ठराव .४४० 

दनांक -

१९/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/िन/BRTS/१९३/२०२२ द.१८/०७/२०२२ 

अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .132/01/2021-2022 अ वये आकुड  

गु ारा चौकापासून ते राजयोग कॉलनी पयतचा र ता अबन ट डझाईननुसार वकसीत 

करणे कामी मे.बह रट दस िन.र. .9,71,89,457/- (अ र  र. .नऊ कोट  एकाह र लाख 

एकोणन वद हजार चारशे स ाव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .9,68,98,661/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .9,68,98,661/- पे ा 27.55% कमी हणजेच र. .7,02,03,080/- +रॉय ट  

चाजस र. .5,74,908/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,90,795/- = एकुण र. .7,10,68,783/- 

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- ४४१            वषय मांक- ४४१ 

दनांक – १९/०७/२०२२         वभाग- उ ान/ वृ संवधन 

वषय .४४१ 
दनांक -

१९/०७/२०२२ 

मा.उप आयु , उ ान यांचे कड ल प  .उ ान/४/का व/६०३/२०२२ द.१५/०७/२०२२ 

अ वये, मनपाचे अ,ब,ग,ड े य कायालयातील वृ ांची देखभाल करणे कामी मजुर कमचार  

क टे पोसह त पुर वण.े 

ठराव .४४१ 

दनांक -

१९/०७/२०२२ 

मा.उप आयु , उ ान यांचे कड ल प  .उ ान/४/का व/६०३/२०२२ द.१५/०७/२०२२ 

अ वये, मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .०१/२०२२-२३ बाब .१ अ वये 

मनपाचे अ,ब,ग,ड े य कायालयातील वृ ांची देखभाल  करणे कामी मजुर कमचार  

क  टे पोसह त पुर वणे कर ता मे.नॅशनल वखार यांची िनयु  करणेत आली आहे. (िन वदा 
र. .१२,६७,९८०/-) (अ र  र. .बारा लाख सदुस  हजार नऊशे ऐंशी फ )  पे ा -०५.००% या 
कमी  दराची िन वदा मंजुर दराने ०४ म हने कालावधीसाठ  येणारा खच र. .१२,०४,५८१/- 

माणे वकृत क न िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन राहुन करारनामा क न आदेश 

देणेत आला असुन 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- ४४२            वषय मांक- ४४२ 

दनांक – १९/०७/२०२२         वभाग- उ ान/ वृ संवधन 

वषय .४४२ 

दनांक -

१९/०७/२०२२ 

मा.उप आयु , उ ान यांचे कड ल प  .उ ान/४/का व/६०४/२०२२ द.१५/०७/२०२२ 

अ वये, मनपाचे क,ई,फ,ह े य कायालयातील वृ ांची देखभाल करणे कामी मजुर कमचार  

क टे पोसह त पुर वण.े 

ठराव .४४२ 

दनांक -

१९/०७/२०२२ 

मा.उप आयु , उ ान यांचे कड ल प  .उ ान/४/का व/६०४/२०२२ द.१५/०७/२०२२ 

अ वये, मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .०१/२०२२-२३ बाब .२ अ वये 

मनपाचे क,ई,फ,ह  े य कायालयातील वृ ांची देखभाल  करणे कामी मजुर कमचार  

क  टे पोसह त पुर वणे कर ता मे.साद ए टर ायजेस यांची िनयु  करणेत आली आहे. 

(िन वदा र. .१२,६७,९८०/-) (अ र  र. .बारा लाख सदुस  हजार नऊशे ऐंशी फ )  पे ा    
-०५.५०% या कमी  दराची िन वदा मंजुर दराने ०४ म हने कालावधीसाठ  येणारा खच 

र. .११,९८,२४१/- माण े वकृत क न िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन राहुन 

करारनामा क न आदेश देणेत आला असुन 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- ४४३            वषय मांक- ४४३ 

दनांक – १९/०७/२०२२         वभाग- उ ान/ वृ संवधन 

वषय .४४३ 

दनांक -

१९/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .उ ान/४/का व/६०८/२०२२ द.१५/०७/२०२२  

अ वये, मनपाचे बी.ई.जी. दघी येथे ५० हजार वृ ारोपनाचे दोन वष देखभाल व संर ण काम 

वन वकास महामंडळाकडे सोप वणे बाबत. 

ठराव .४४३ 

दनांक -

१९/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .उ ान/४/का व/६०८/२०२२ द.१५/०७/२०२२  

अ वये, बीईजी दघी ह म ये ५० हजार वृ ांची लागवड मनपा माफत करणेत येऊन दोन वष 

देखभाल व संर ण करणेचे कामकाज देणेस मा.आयु  सो यांनी मा यता दली आहे. महारा  

रा य वन वकास महामंडळ ह  शासन अंगीकृत सं था आहे.महारा  शासन नगर वकास 

वभाग शासन िनणय .सं कण २०१५/ , .२२१/न व-२० द.३१/७/२०१५ अ वये मा सुन 

२०१५ पासुन नागर  भागात हर त शहर योजना काया वत करणेबाबत करावयाची आव यक 

कायवाह  व उपाय योजने बाबत कळ वले आहे. या अनुषंगाने ता वत वृ ारोपण देखभाल 

व संर णाचे काम महारा  रा य वन वकास महामंडळ यांचेकडुन क न घेता येईल. यांचा 
सदर कामातील अनुभव पाहता बीईजी दघी ह म ये ५० हजार वृ ारोपणाचे दोन वष 

देखभाल व संर णक काम महारा  रा य वन वकास महामंडळ यांचेकडुन वना िन वदा थेट 

प दतीने क न घेण ेव या माण ेयेणारा खच ित रोप ३९३.६१ माणे र. .१,९६,८०,५००/- चे 

खचास मा यता देणेस व यांचेशी करारनामा क न कामाचा आदेश 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- ४४४            वषय मांक- ४४४ 

दनांक – १९/०७/२०२२         वभाग- उ ान 

वषय .४४४ 

दनांक -

१९/०७/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) उ ान यांचे कड ल प  .उ ान/०२/का व/२९२/२०२२ द.१३/०७/२०२२  

अ वये, मनपाचे उ ान/वृ संवधन वभागाकड ल उ ाने देखभाल कामांना न वन िन वदा 
अंितम होईपयत पुव  असले या ठेकेदारास प  अ माण े मुदतवाढ व यानुसार येणा-या 
खचास मा यता िमळणेबाबत. 

ठराव .४४४ 

दनांक -

१९/०७/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) उ ान यांचे कड ल प  .उ ान/०२/का व/२९२/२०२२ द.१३/०७/२०२२  

अ वये, मनपाचे उ ान वभागामाफत िन वदा ारे उ ान/र ते देखभाल संर ण काम 
करारनामा क न वेळोवेळ  कामकाज क न आदेश देऊन कामे क न घेणेत येतात. 
सदरचा कालावधी दोन वषाचा असतो. कोरोणा वषाणु या कोपामुळे कमचार  

उप थीतीवर िनबध व उ ान देखभाली संदभातील ६ िन वदा मा.उ च यायालयात यािचका 
दाखल केलेली अस यामुळे व स या  याचा िनकाल आलेला आहे.  िन वदा कायवाह स वलंब 

झाला आहे. सदर या उ ानांची देखभाल िन वदा कायवाह  अंितम ट यात जुलै २०२२ अखेर 

पुण होणार आहे. देखभाल कामात खंड   पडून देता येत नसलेने संबंिधत उ ानाचे ठेकेदाराचे 

कामकाज चालु असलेने व अ. .७ व ८ ची िन वदा कायवाह  चालु असलेने सोबतचे प  
नुसार अ. .१ ते ७ कामांकर ता  जुलै २०२२ अखेर ३ म ह यासाठ  र. .५९,५५,३८८/-  व 

अ. .७ व ८ कामांकर ता र. .६,१९,८७०/- असे एकुण र. .६५,७५,२५८/- 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- ४४५            वषय मांक- ४४५ 

दनांक – १९/०७/२०२२         वभाग- म यवत  भांडार 

वषय .४४५ 

दनांक -

१९/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मभां/०५/का व/६६०/२०२२ द.१८/०७/२०२२  

अ वये, मनपाचे मा.पदािधकार  व मा.अिधकार  यांना मोबाईल संच पुर वणेकामी धोरण 

ठर वणेबाबत. 

ठराव .४४५ 

दनांक -

१९/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मभां/०५/का व/६६०/२०२२ द.१८/०७/२०२२  

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे मा.पदािधकार  व मा.अिधकार  यांना 
कायालयीन कामकाजासाठ  मोबाईल संच वाटपाचे स थतीत अंमलात असणारे 
मोबाईल संच वाटपाचे धोरण हे व ुत वभागा ारे सन २००७ म ये  िन त केलेले 
असुन या धोरणानुसार सव मा.पदािधकार  / मा.अिधकार  यांना अिधकतम 
र. .२०,०००/- या खच मयादेतील मोबाईल संच म यवत  भांडार वभागा ारे खरेद  
क न संबंिधत मा.पदािधकार  व मा.अिधकार  यांना वाटप कर यात येतात. स थतीत 
बाजारपेठेम ये न वनतम टॆ नॉलॉजीचे व पेिस फकेशनचे कमी दराम ये मोबाईल संच 
उपल ध असुन तुत या मोबाईल संच वाटपाचे धोरणास बराच कालावधी झालेला 
असुन याम ये सुधारणा होणे आव यक असुन खालील माणे मा.पदािधकार  व 



मा.अिधकार  यांना मोबाईल संच पुर वणेकामी धोरण ठर वणेसाठ  मा. शासक यांची 
मंजूर  देणेत येत आहे. 
अ) मा.अिधकार  यांचेक रता मोबाईल संच खरेद  - सव मा.अिधकार  यांना मनपा तफ 
पुर व यात येणा-या मोबाईल संचा या सु वधेतून वगळ यात येत असुन यापुढे 
कोण याह  पदावर ल अिधका-यांना मनपा माफत मोबाईल संच अथवा कोणतीह  
ितपूत  देय राहणार नाह . 

आ)मा.पदािधकार  यांचेक रता मोबाईल संच खरेद  – 
1. मा.पदािधकार  यांना यापूव चे मंजुर धोरणानुसार अिधकतम र. .२०,०००/- चे खच 

मयादेतील मोबाईल संच म यवत  भांडार वभागामाफत खरेद  क न दे यात येत 
होता. तथा प, यापुढे अशी कोणतीह  मोबाईल संचाची खरेद  कर यात येणार नाह . 
याबाबत संबंिधत मा.पदािधकार  यांना थम वखचाने यांचे पसंतीचा कोणताह  
मोबाईल संच खरेद  करणे आव यक असुन याची ितपूत  र. .२०,०००/- या 
मयादेत संबंिधत वभागा ारे, संबंिधत पदािधका-याने GST सह बील सादर केलेनंतर 
करावयाची आहे. उदा. भाग सिमती सभापती- भाग कायालयाने, डा सिमती 
सभापती – डा वभागाने, िश ण सिमती सभापती – िश ण वभागाने, 
मा.महापौर, मा.उप महापौर, मा. थायी सिमती सभापती – नगरसिचव वभागाने व 
इतर सिमती सभापती या माणे या या सिमती सभापतीं या मोबाईल संचाची 
ितपूत  या या वभागाने यांचेकड ल यो य या लेखािशषाव न करावी. 

2. अशी ितपूत  करतांना संबंिधत मा.पदािधकार  यांनी सादर केले या मोबाईल 
संचा या बीलाची र कम अथवा अिधकतम र. .२०,०००/- या पैक  जी र कम 
कमी असेल ती र कम संबंिधत मा.पदािधकार  यांना देय रा हल व सदर र कम 
संबंिधत मा.पदािधकार  यांचे बक खा यात संबंिधत वभागा ारे जमा करावी. 

3. मा.पदािधकार  हे या पदावर व या कालावधीक रता कायरत असतील या 
कालावधीक रता केवळ एकदाच सदर सु वधा देय रा हल. 

4. संबंिधत मोबाईल संच खरेद  के यानंतर मोबाईल संचाची देखभाल दु ती, चोर  
होणे, गहाळ होण,े हरवणे इ. सव मोबाईल संचा या सुर ेची जबाबदार  संबंिधत 
वापरक याची रा हल. तसेच मोबाईल संच गहाळ, चोर , तुटला / फुटला अथवा इतर 
कोण याह  कारणा तव वापरक यास दुसरा मोबाईल संच खरेद  करणेकामी 
मनपातफ कोणतीह  र कम अदा केली जाणार नाह . 

5. सदरची सु वधा केवळ मोबाईल संच खरेद  केला तरच लागु असेल, मोबाईल संच 
खरेद  न करता कोणतीह  र कम देय असणार नाह  

6. संबंिधत मा.पदािधकार  यांनी यांचे ारा खरेद  केलेला मोबाईल संच हा 
कायम व पी यांचेकडेच ठेवावयाचा असुन यांचा कायकाळ संपलेनंतर तो 
मनपाकडॆ जमा कर याची आव यकता नाह . 

वर ल माणे 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- ४४६            वषय मांक- ४४६ 

दनांक – १९/०७/२०२२         वभाग- व ुत मु य 

वषय .४४६ 

दनांक -

१९/०७/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) व ुत यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/३०८/२०२२ द.१५/०७/२०२२  

अ वये, मनपा या इ े ीय व ुत कायालया या काय े ातील ता वत मोशी उप-

अ नीशमन क  येथे अ नशमन संबधीत व ुत वषयक कामे करणे  व अनुषंगीक कामे 

करणे. 
ठराव .४४६ 

दनांक -

१९/०७/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) व ुत यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/३०८/२०२२ द.१५/०७/२०२२  

अ वये, मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .67/03/2021-

2022 अ वये मनपा या इ े ीय व ुत कायालया या काय े ातील ता वत मोशी 
उप-अ नीशमन क  येथे अ नशमन संबधीत व ुत वषयक कामे करण े व अनुषंगीक 
कामे करणे., िन वदा र. .88,58,483/- पे ा -17.10%  कमी हणजेच र. .73,43,682/-

(अ र  र. . या र लाख ेचाळ स हजार सहाशे याऐंशी फ )  यानुसार िन वदा मंजूर 
दराने लघु म दराचे ठेकेदार मे. रअल इले क स यांचेकडून काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस 
तसेच िनयमानुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
करणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

 
 
मा. शासक ठराव मांक- ४४७            वषय मांक- ४४७ 

दनांक – १९/०७/२०२२         वभाग- व ुत मु य 

वषय .४४७ 

दनांक -

१९/०७/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) व ुत यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/३०९/२०२२ द.१५/०७/२०२२  

अ वये, मनपा या इ े ीय व ुत कायालया या काय े ातील व वध इमारतीमधील फायर 

अलाम व फायर फायट ंग यं णेची वाष क प दतीने देखभाल दु ती करणे व अनुषंगीक कामे 

करणे. 
ठराव .४४७ 

दनांक -

१९/०७/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) व ुत यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/३०९/२०२२ द.१५/०७/२०२२  

अ वये, मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .67/09/2021-

2022 अ वये मनपा या इ े ीय व ुत कायालया या काय े ातील व वध इमारतीमधील 

फायर अलाम व फायर फायट ंग यं णेची वाष क प दतीने देखभाल दु ती करणे व अनुषंगीक 

कामे करण.े, िन वदा र. .59,03,683/- पे ा -15.30% कमी हणजेच र. .50,00,420/-(अ र  

र. .प नास लाख  चारशे वीस फ )  यानुसार िन वदा मंजूर दराने लघु म दराचे 

ठेकेदार मे. रअल इले क स यांचेकडून काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 

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

कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये 



कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे या अट स 

अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

 
 
मा. शासक ठराव मांक- ४४८            वषय मांक- ४४८ 

दनांक – १९/०७/२०२२         वभाग- पयावरण अिभयां क  

वषय .४४८ 

दनांक -

१९/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पअक/१/का व/१४२/२०२२ द.१८/०७/२०२२  

अ वये, पंपर  िचंचवड मनपा ह त घनकचरा यव थापनासाठ  दोन ठकाणी ा सफर 

टेशन उभारणे अंतगत आव यक मिशनर  व वदयुत वषयक कामे करण.े 

ठराव .४४८ 

दनांक -

१९/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पअक/१/का व/१४२/२०२२ द.१८/०७/२०२२  

अ वये, मनपा या पयावरण वभागाकड ल िन.नो. .06/01/2021-2022 अ वये पंपर  

िचंचवड मनपा ह त घनकचरा यव थापनासाठ  दोन ठकाणी ा सफर टेशन उभारण े

अंतगत आव यक मिशनर  व वदयुत वषयक कामे करण ेकामी मे.ऍ टोनी मोटास ा. िल. 

िन.र. .9,44,39,561/- (अ र  र. .नऊ कोट  च वेचाळ स लाख एकोणचाळ स हजार पाचशे 

एकस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .9,44,39,561/- वर 

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

र. .9,44,39,561/- पे ा 0.65% कमी हणजेच र. .9,38,25,704/- +रॉय ट  चाजस र. .0/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .9,38,25,704/- 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- ४४९            वषय मांक- ४४९ 

दनांक – १९/०७/२०२२         वभाग- थाप य क प 

वषय .४४९ 

दनांक -

१९/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/ क प/८८७/२०२२ द.१८/०७/२०२२  अ वये, 

पंपर  िचंचवड शहरातील र ते व उ ाना या िभंतीवर िच  े काढणे व ॅ प पासून िश प 

उभा न सुशोभीकरणाची कामे करण”े या कामांतगत नेम यात आले या व वध कलासं थांचे 

काम व अनुषंिगक कामासाठ  नेम यात आलेले सं था, या सव सं थांवर होत असलेला खच, इ. 

बाबींचे अवलोकन करणेबाबत. 



ठराव .४४९ 

दनांक -

१९/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/ क प/८८७/२०२२ द.१८/०७/२०२२  

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे काय े  सुमारे १८१ चौ. कमी आहे. शहरात सुमारे 

१२०० क.मी. लांबीचे र ते व १८४ उ ाने वकसीत कर यात आलेली आहेत. पंपर  िचंचवड 

शहरा या स दयात भर घालणेसाठ  ठक ठकाणी िश प उभारणे आव यक आहे. या अनुषंगाने 

मा.आयु सो यांचे मंजूर तावा वये ऑटो ल टर, िचंचवड येथे दोन वेळा Symposium 

आयो जत क न एकूण १५ िश प तयार करणेत आले आहेत. यानंतर, मा.आयु सो यांनी 
द.२६/०४/२०२२ रोजी ितसरे Symposium आयो जत करण,े सदर Symposium म ये ८ िश प 

तयार करण,े सदरSymposium क रता येणा-या कलाकारांची राहायची व जेवणाची (ित ह  

वेळचे) सोय मे. ी िशवाई हॉटेल, एमआयड सी, पंपर  या हॉटेलम ये कर या या तावास 

मा.आयु सो यांनी मा यता दलेली आहे. नगर वकास वभाग, महारा  शासन यांचेकड ल 

शासन िनणय .संक ण-२०२१/ . .९८/न व-१६, द.०८ जुलै २०२१ अ वये र. .१० ल  पयत 

करावयाचे काम दरप का या मा यमातून कर याची तरतूद आहे. तसेच, मा.महापािलका सभा 
ठराव .७०३, द.२०/०९/२०२१ अ वये शहरात कर यात येणा-या सुशोिभकरणा या 
कामासाठ  व वध कलाकार व कलासं थेसोबत MOU / Collabration करणे व यासाठ  

येणा-या खचास मा यता दे याचे अिधकार मा.आयु  यांना दान कर यात आले आहेत. 
उपरो  सव बाबीं या अनुषंगाने “ पंपर  िचंचवड शहरातील र ते व उ ाना या िभंतीवर िच े 
काढणे व ॅ प पासून िश प उभा न सुशोभीकरणाची कामे करण”े या क रता आयो जत 

केले या (ितस-या) Symposium या अनुषंगाने  दरप का या मा यमातून खाली त यात 

नमूद केले या कलासं थांची नेमणूक व यांना अदा कराय या एकूण र कमेची बाब 

अवलोकनाथ ठेवणे आव यक आहे. 

अ.
. 

कलासं थेचे 
नाव 

िश पाचे वणन 
कामाचा आदेश 

मांक 
आदेशाची 
तार ख 

लागू 
असलेला 

जीएसट  दर 

एकूण खच 
(र. ) 

१. मे.आट जेन 
कु तीपटू (एकूण २ 

घटक) 
था/बीआरट एस/ 

५६०/२०२२ 
०५/०५/२०२२ १८% ६,४९,०००/- 

२. 
मे.िनभय िसंग 
देवरा 

बैलगाड  शयत 
(एकूण ४ घटक) 

था/बीआरट एस/ 
५६१/२०२२ 

०५/०५/२०२२ लाग ूनाह  ९,५०,०००/- 

३. मे.आट जेन न स (एकूण २ घटक) 
था/बीआरट एस/ 

५६२/२०२२ 
०५/०५/२०२२ १८% ६,४९,०००/- 

४. 
मे.कृणाल ह . 
क सारा 

क तनकार (एकूण २ 
घटक) 

था/बीआरट एस/ 
५६३/२०२२ 

०५/०५/२०२२ लाग ूनाह  ५,५०,०००/- 

५. मे.आट जेन श  (एकूण २ घटक) 
था/बीआरट एस/ 

५६४/२०२२ 
०५/०५/२०२२ १८% ६,४९,०००/- 

६. मे.पि नी िसंह 
टॉवर ऑफ लावस 

(एकूण २ घटक) 
था/बीआरट एस/ 

५६५/२०२२ 
०५/०५/२०२२ लाग ूनाह  ५,५०,०००/- 

७. मे.पि नी िसंह 
वुमन ए पावरमट 
(एकूण २ घटक) 

था/बीआरट एस/ 
५६६/२०२२ 

०५/०५/२०२२ लाग ूनाह  ५,५०,०००/- 

८. 
मे.सुिनल 
ीधर 

सव धम (एकूण ५ 
घटक) 

था/बीआरट एस/ 
५६७/२०२२ 

०५/०५/२०२२ लाग ूनाह  १०,००,०००/- 

तसेच, सदर (ितस-या) Symposium या अनुषंगाने खालील व वध बाबी देखील अवलोकनाथ 

ठेवणे आव यक आहे. 

1. सदर Symposium चे ठकाण हे ऑटो ल टर येथील पा कग या जागेवर आयो जत करण.े 

2. ऑटो ल टर येथील पा कग या जागेवर आयो जत करणेत येणारे Symposium क रता 
लागणारे वजेचे बल पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने ऑटो ल टर यांना अदा करणे. 



3. सदर Symposium चे ठकाणी लागणार  सुर ा यव था ह पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या सुर ा वभागामाफत पुर वण.े 

4. सदर Symposium चे ठकाणी जे काह  थाप य वषयक कामकाज करावे लागणार आहे ते 

“काळेवाड  फाटा ते देहू आळंद  र यावर ल टॉम वॉटर चबसची सफाई करणे व इतर 

थाप य वषयक दु तीची कामे करणे” या महसुली व पा या कामामधून करण.े 

5. सदर Symposium चे ठकाणी िश प तयार करणेक रता लागणारे ॅ प हे जलशु करण 

क , से.२३ (पाणीपुरवठा वभाग), शहरातील व वध मैलाशु करण क  (पयावरण वभाग), 

कायशाळा ( व ुत वभाग), इ. अशा व वध ठकाणातून वापरण.े 

6. सदर Symposium क रता व Symposium नंतर उव रत कामे कर यासाठ  येणारे 

कलाकारांची राहायची व जेवणाची (ित ह  वेळचे) सोय मे. ी िशवाई हॉटेल, एमआयड सी 
पंपर  या हॉटेलम ये क न येणा-या सुमारे र. .६,००,००० + १२% जी.एस.ट  अशा कारे 

एकूण र. .६,७२,०००/- खच अदा करणे. 
      उपरो  सव बाबींक रता मा.आयु , पं.िचं.मनपा यांची वेळोवेळ  मा यता घेतली आहे. 

तसेच, मा.आयु  यांचे उपरो  ितसरे Symposium आयो जत करणे या मा य तावाचे 
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- ४५०            वषय मांक- ४५० 

दनांक – १९/०७/२०२२         वभाग- पाणीपुरवठा ह े ीय 

वषय .४५० 

दनांक -

१९/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ह ेका/पापु/१/का व/२९७/२०२२ द.१८/०७/२०२२  
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह बाहेर आव यकतेनुसार टँकरने पाणीपुरवठा करण े
(उदा. शेवाळेवाड , िनरगुड ) सन २०२०-२०२१ या कामास सुधार त मा यता िमळणेबाबत. 

ठराव .४५० 

दनांक -

१९/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ह ेका/पापु/१/का व/२९७/२०२२ द.१८/०७/२०२२  
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह बाहेर आव यकतेनुसार टँकरने पाणीपुरवठा 
करणेकामी शेवाळेवाड  हे गाव पुणे महानगरपािलका ह त समा व  झालेले असुन 
शेवाळेवाड  या गावास पुणे महानगरपािलकेची पाणी पुरवठा करणेची जबाबदार  असुन 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत प याचे पा याचे टँकर देणेत येणार नाह  असे 
मा. यायालयासमोर पंपर  िचंचवड महानगरपािलके तफ कामकाज पहाणारे वक ल यांना 
प ा ारे कळ वले आहे. सदर करणी मा.रा ीय ह रत लवाद यांनी द.२२/०५/२०२२ 
रोजी जो पयत शेवाळेवाड  गावास प या या पा याची सोय होत नाह  तोपयत, 
शेवाळेवाड  गावास टँकरने प या या पा याची सोय करावी. असे आदेश दले आहेत. 
तर  मा.रा ीय ह रत लवाद यांचे आदेशा माणे शेवाळेवाड  गावास पुव माणे रोज दहा 
हजार िलटरचे १० प या या पा याचे टँकर देण े म ा  आहे. तर  तुतास मा.रा ीय 
ह रत लवाद यांचे पुढ ल आदेश होईपयत यापूव चे मा. थायी सिमती ठराव .११५६६ 
द.०४/०३/२०२२ नुसार एकूण मंजूर र. .६०,२०,०००/- म ये सदर कामाचे िन वदा 
दरानुसार (१५.३०% यादा) वाढणा-या र. .९,२७,९७८/- या वाढ व रकमेसह एकूण 
र. .६९,४७,९७८/- 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- ४५१            वषय मांक- ४५१ 
दनांक – १९/०७/२०२२         वभाग- डा 

वषय .४५१ 

दनांक -

१९/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/४/का व/१७९/२०२२ द.१८/०७/२०२२  
अ वये, ज हा तर कॅरम पधा २०१९-२० आयो जत करणेस व याकामी येणा-या खचास 
मंजूर  देणेबाबत. 

ठराव .४५१ 

दनांक -

१९/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/४/का व/१७९/२०२२ द.१८/०७/२०२२  
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने, कॅरमअसोिसएशन ऑफ पुणे यां या 
मा यतेने व नव गती िम  मंडळ, इं दरानगर, िचंचवड, पुण े४११०३३ यां या सहकायाने द.२९ 
ते ३१ जुलै २०२२ या काळात सकाळ  ९.०० ते रा ी ८.०० या वेळेत पंपर  िचंचवड म.न.पा. चे कै. 
सौ.मिनषा भोईर वरंगुळा क , ेमलोक पाक, िचंचवड, पुण े४११०३३ येथे“ ज हा तर कॅरम 
पधा २०२२”(पु ष, म हला गट व जे  नाग रक गट) आयो जत करणेस व याकामी येणा-या 

अंदाजे र. .५,१४,२४०/-चे खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेस, सदर 
खचातील थाप य वषयक खच हा थाप य डा वभाग यांचे संबंिधत लेखा िशषामधून व 
व ुत वषयक खच हा संबंिधत े य कायालय, व ुत वभाग यांचे लेखािशषातून खच  
टाकणेत येईल व डा वभागाकड ल खच हा डा वभागाचे “महापौर चषक व वध डा 
पधा” या लेखािशषातून खच  टाकणेस, तसेच ॉफ ज, स मानिच हे खरेद , 

पी. ह .सी. ले स बॅनर, िनमं णप का व माणप े छपाई पंच व खेळाडू यांक रता चहा व 
अ पोपहार कोटेशन नोट स िस द क न 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- ४५२            वषय मांक- ४५२ 

दनांक – १९/०७/२०२२         वभाग- पाणीपुरवठा 

वषय .४५२ 

दनांक -

१९/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पापु/मु य/८/का व/५२२/२०२२ द.१९/०७/२०२२  
अ वये, मनपाचे पाणीपुरवठा वभागाकड ल अमृत योजने अंतगत तरतूद म ये वाढ/ घट 
करणेबाबत. 

ठराव .४५२ 

दनांक -

१९/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पापु/मु य/८/का व/५२२/२०२२ द.१९/०७/२०२२  
अ वये, मनपाचे पाणीपुरवठा वभागाकड ल अमृत योजने अंतगत तरतूद म ये वाढ/ घट 
करणसे मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

अ
नु. 

. 
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 - 200000 31600000 

२ 

अमृत योजने अंतगत पंपर  िचंचवड
शहरा या  बोपखेल, इं ायणीनगर, च-होली, 
डुडूळगाव, मोशी, नेह नगर, वडमुखवाड , इ
ठकाणी हशोबवा  पा याचे माण कमी
करणे, या भागातील जल े ात सुधारणा
करणे व पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा काय वत
करणे. 

७०४
/४ 

5300000 200000 - 16700000 

 एकूण   200000 200000  
 

ि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- ४५३            वषय मांक- ४५३ 

दनांक – १९/०७/२०२२         वभाग- थाप य ब े ीय 

वषय .४५३ 
दनांक -
१९/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ब े/ था/का व/१२/१३७/२०२२ द.१५/०७/२०२२  
अ वये, ांितवीर चापेकर वाडया या ितस-या ट याची कामे करणेबाबत. 

ठराव .४५३ 
दनांक -
१९/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ब े/ था/का व/१२/१३७/२०२२ द.१५/०७/२०२२  
अ वये, ांितवीर चापेकर वा या या ितस-या ट याची कामे करणे या कामातील भाग – ३ 
मधील ांितवीर चापेकर मारक सिमतीमाफत करावयाचे कामातील मा.आयु  सो 
यांचेकड ल द.१४/०७/२०२२ रोजीचे मंजूर तावा वये पुत याचे उव रत बाबींचे काम 
ांितवीर चापेकर मारक सिमतीमाफत िन वदा काढुन करणेस व सदरचे 

कामासाठ   र. .२,०२,८३,५५०/- अिधक GST इतक  र कम ांितवीर चापेकर मारक 
सिमतीस अदा करणे तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व ांतीवीर चापेकर मारक 
सिमती या समवेत करावयाचे सुधार त 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. 

 
 
 

  सह /-         सह /- 

(उ हास बबनराव जगताप)              (राजेश पाट ल) 
नगरसिचव           मा. शासक  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  
पंपर  ४११०१८.           पंपर  ४११०१८.  

 


