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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 २६/०७/२०२२ चे ठराव. 

 
मा. शासक ठराव मांक- ४५४            वषय मांक- ४५४ 

दनांक – २६/०७/२०२२         वभाग- समाज वकास 

वषय .४५४ 
दनांक -
२६/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .स व व/१/का व/५६२/२०२२ द.१९/०७/२०२२  
अ वये, मनपाचे समाज वकास वभागामाफत ता पुर या व पात मानधनावर नेमणूक 
केले या समुह संघटकां या मुदतवाढ करणेबाबत. 

ठराव .४५४ 
दनांक -
२६/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .स व व/१/का व/५६२/२०२२ द.१९/०७/२०२२  
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या समाज वकास वभागामाफत म हला व बाल 
क याण, मागासवग य क याणकार , द यांग क याणकार  व इतर क याणकार  या ४ मु य 
योजनाअंतगत व वध क याणकार  योजना राब व या जात आहेत. सदर अजाची काटेकोरपण े
तपासणी करणे तसेच महापािलके या व वध योजनांचा व तीपातळ वर चार व सार करण,े 
बचतगट िनमाण करण,े यांचे संगोपन करण,े अनुदान िमळवून देणे, यवसायासाठ  
मागदशन क न कज िमळवुन देण ेया सव कामकाजांची भावीपणे अंमलबजावणी करणेकामी 
समूह संघटकांची ता पुर या व पात मानधन त वावर सहा म हने कालावधीसाठ  नेमणूक 
कर यात येते.समाज वकास वभागातील कामकाजासाठ  शासनाने दले या िनदशानुसार 
लेखी पर ा घे यात येऊन शासन वभागाने दले या आर णानुसार समूह संघटक पदे भरण े
बाबत आदेश िनगिमत कर यात आलेले होते. यानुसार २० समूह संघटक पदे भरणेसाठ  
यापूव  लेखी प र ा घेऊन सदर वीस समूह संघटक पदांपैक  फ  १४ समूह संघटक जू 
झालेअसून यांना थम मा.अित. आयु  यांचेकड ल आदेश .ना वयो/१/का व/२९६/२०२१ 
द.०५/०४/२०२१ अ वये द.०५/०४/२०२१ ते द.०४/१०/२०२१ अखेरपयत कामकाज करणेस 
आदेश दे यात आले होते. त ंतर शासन वभागाने दले या आर णानुसार व इतर मागास 
वगातील ित ा याद तील प ह या मांकाची उमेदवार अशा एकुण १५ समुह संघटकांना 

मा.अित. आयु  यांचेकड ल आदेश .ना वयो/१/का व/८१०/२०२१ द. २८/१०/२०२१ अ वये 
द.२८/१०/२०२१ ते द. २७/०१/२०२२ अखेर तीन म हने कालावधीसाठ  थम मुदतवाढ 
दे यात आली होती. व त ंतर वभागाची आव यकता वचारात घेता, आदेश . 
ना वयो/१/का व/८८/२०२२ द.०३/०२/२०२२ अ वये द.०३/०२/२०२२ ते द.०२/०८/२०२२ 
अखेर सहा म हने या कालावधीकर ता १५ समुह संघटकांची तीय मुदतवाढ ने नेमणूक 
कर यात आली आहे. यासमूह संघटकांची मुदत दनांक 02/08/2022रोजी संपु ात येत आहे. 
समाज वकास वभागामाफत व वध योजनांचे अज भर यासाठ  जाह र कटन लवकरच 
िस द कर यात येणार आहे. यापूव  सव योजनांचे अज नागर  सु वधा क ामाफत वकारले 

जात होते. याऐवजी आता थमच सव योजनांचे अज ऑनलाईन प दतीने वकारले जाणार 
आहेत.  व याबाबतचे िश ण स या कामकाज कर त असले या समूह संघटकांना दे यात 
आले आहे. यामुळे ऑनलाईन प दतीने अज सादर के यानंतर या समूह संघटकांमाफत पुढ ल 
कायवाह  होऊन लाभा याना वेळेत लाभ देणे श य होणार आहे. ऑनलाईन ा  होणा-या 
अजावर पुढ ल कायवाह  ह  कालमयादेतच करावयाची असून ती वेळेत पूण होणे आव यक 
आहे. न वन समूह संघटकांची भरती क न यांना िश ण देऊन यां याकडून अचूक काम 



2 
 

वेळेत पूण करणे श य होणार नस याने स या वभागात कायरत असले या समूह संघटकांना 
मुदतवाढ देणे आव यक आहे. मा.कामगार क याण अिधकार , कामगार क याण वभाग यांनी 
सेवा देणा-या सव कामगारांना कमान वेतन अिधिनयमातील तरतुद नुसार व कामाचे 
व पानुसार वेळोवेळ  िस द होणा-या दरा माणे वेतनिन ती करणेत यावी असा अिभ ाय 
दलेला आहे. यानुसार यांचे कुशल कामगार कमान वेतन दरा माणे ित कामगार ित महा 
र. .२५६९५/- इतके मानधन अदा कर यात येते. सन २०२२-२३ या आिथक वषात समाज 
वकास वभागातील “अ थायी आ थापना” या लेखािशषावर आजअखेर र. .४५,३२,८७९/- 
इतक  तरतूद िश लक आहे. व सदर समूह संघटकांना ६ म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ 
द यास ित कमचार  दरमहा र. .२५६९५/- X१३ X६=२०,०४,२१०/- इतका खच अपे त आहे. 
तर  खाली नमूद केले माणे १३ समुह संघटकांना कुशल कामगारां माणे चिलत दरानुसार 
मानधन अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अ.  समूह संघटकाचे नाव अ. . समूह संघटकाचे नाव 

१. ी.कावळे अमोल रामराव ८. ीम. वानखेडे कत  हाद 

२. ी. पोटे जावजी कसन ९. ी. जाधव शेखर ीराम 

३. ी. मापार  नागेश संजाबराव १०. ी. दुबे र व मदनदास 

४. ीम. खरात वैशाली र वं  ११. ीम. पाट ल रे मा उमेश 

५. ी. अ हरे लखन रमेशराव १२. ी. मरगडे मनोज रामराव 

६. ी. सोनवणे अमोल गणेशराव १३. ीम. शुभांगी म कर 

७. ीम. लगाडे वैशाली अशोक   
सबब उपरो माणे १३ समूह संघटकांची मुदत द.०२/०८/२०२२ रोजी संपु ात येत अस याने 
कामाची िनकड ल ात घेता एक दवस सेवाकालावधी खंड त क न द.०४/०८/२०२२ पासून ते 
द.०३/०२/२०२३ अखेरपयत सहा म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ कामगार क याण 
वभागाकड ल चिलत कुशल कामगारां या कमान वेतन दरानुसार एकवट मानधनावर 
नेमणूक करणे व याकामी 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- ४५५            वषय मांक- ४५५ 
दनांक – २६/०७/२०२२         वभाग- इ े ीय 
वषय .४५५ 
दनांक -
२६/०७/२०२२ 

मा.सहा.आयु  तथा इ े ीय अिधकार  यांचे कड ल प  .इ ेका/िन-६/का व/१८७/२०२२ 
द.२०/०७/२०२२ अ वये, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 73 (ड) नुसार 
अवलोकनाथ ठेवावया या वकास कामांबाबत. 

ठराव .४५५ 
दनांक -
२६/०७/२०२२ 

मा.सहा.आयु  तथा इ े ीय अिधकार  यांचे कड ल प  .इ ेका/िन-६/का व/१८७/२०२२ 
द.२०/०७/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ  े ीय कायालयाकड ल 
सोबतचे प  ‘ अ ’ (1 ते 1) मधील थाप य 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 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. 
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मा. शासक ठराव मांक- ४५६            वषय मांक- ४५६ 

दनांक – २६/०७/२०२२         वभाग- जलिन:सारण मु य 

वषय .४५६ 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.अित. आयु (२) जलिन:सारण मु य यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/४०५/२०२२ 

द.१३/०७/२०२२  अ वये, मनपाचे भाग .३२ मधील िशवद  नगर व उव रत भागात 

जलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा करण.े 

ठराव .४५६ 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.अित. आयु (२) जलिन:सारण मु य यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/४०५/२०२२ 

द.१३/०७/२०२२  अ वये, मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .13/57/2021-22 

अ वये भाग .३२ मधील िशवद  नगर व उव रत भागात जलिन:सारण यव थेम ये 

सुधारणा करणे तसेच अंतगत एक  येणा-या जलिन:सारण व ॉम वॉटर लाईन वलगीकरण 

करणे व सँड वक नाला ते अ ण िथएटर पयत पुणे मंुबई र याचे कडेने जलिन:सारण 

यव थेम ये सुधारणा करण.े कामी मे.राहूल क शन िन.र. .67,99,818/- (अ र  

र. .सदसु  लाख न या नव हजार आठशे अठरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .67,99,818/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .67,99,818/- पे ा 33.34% कमी हणजेच र. .45,32,759/- 

+रॉय ट  चाजस र. .5,307/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .45,38,066/- 

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 घेणसे 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- ४५७            वषय मांक- ४५७ 

दनांक – २६/०७/२०२२         वभाग- जलिन:सारण मु य 

वषय .४५७ 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता जलिन:सारण मु य यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/४३१/२०२२ 

द.२०/०७/२०२२ अ वये, मनपाचे कासारवाड  मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .९ 

प रसरात आव यकतेनुसार मलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा करणे. 
ठराव .४५७ 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता जलिन:सारण मु य यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/४३१/२०२२ 

द.२०/०७/२०२२  अ वये, मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .13/16/2021-22 

अ वये कासारवाड  मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .९ मासुळकर कॉलनी, अजमेरा, 
यशवंतनगर, व ठलनगर प रसर, नेह नगर, खराळवाड , गांधीनगर व उवर त प रसरात 

आव यकतेनुसार मलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा करणे. कामी मे.क पल क शन 

िन.र. .35,97,997/- (अ र  र. .प तीस लाख स या नव हजार नवशे स यानव फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .35,97,997/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .35,97,997/- पे ा 35.7% कमी 



4 
 

हणजेच र. .23,13,512/- +रॉय ट  चाजस र. .9852.25 मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. . 2323364.25 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- ४५८            वषय मांक- ४५८ 

दनांक – २६/०७/२०२२         वभाग- मा यिमक िश ण 

वषय .४५८ 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) मा यिमक िश ण यांचे कड ल प  .मा य/िश/०४/का व/१९०/२०२२ 

द.१८/०७/२०२२  अ वये, मनपाचे मा यिमक िश ण वभागामाफत पर ेसाठ  प का व 

उ रप का छपाई कामकाजा या येणा-या खचास मंजूर  देणेबाबत. 

ठराव .४५८ 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) मा यिमक िश ण यांचे कड ल प  .मा य/िश/०४/का व/१९०/२०२२ 

द.१८/०७/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक िश ण 

वभागातंगत कायरत असणा-या मा यिमक वदयालयातील व वध पर ेसाठ   प का, 
उ रप का व इतर टेशनर  सा ह य खरेद कामी ई िन वदा नोट स .१/२०२२ – २३ िस  

करणेत आलेली होती. सदर िन वदे अंतगत मे. वशाल एंटर ायझेस, रहाटणी, पंपर  यांचे 

लघु म दर ा  झालेले आहे. मा यिमक वदयालयातील व वध पर ेसाठ  प का, 
उ रप का व इतर टेशनर  सा ह य खरेद कामी एकुण र. .४६,७०,०००/- इतका खच 

अपे त असुन सदरचा खच मा यिमक िश ण वभागाकड ल पर ा या लेखािशषाव न 

कर यात येणार आहे. तर  मा यिमक िश ण वभागाकड ल व वध पर ांसाठ  प का, 
उ रप का व इतर टेशनर  सा ह य खरेद कामी येणारा अंदा जत खच र. .४६,७०,०००/- 

कंवा य  होणा-या खचास मा यता देणेस, तसेच मे. वशाल एंटर ायझेस यांचेसोबत 

करारनामा करण,े िन वदा अट  शत नुसार ता वत कामकाज दोन वषाकर ता संबिधतास 

कामाचे आदेश देणेस व सदरचा खच पर ा या लेखािशषाव 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. 
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मा. शासक ठराव मांक- ४५९            वषय मांक- ४५९ 

दनांक – २६/०७/२०२२         वभाग- थाप य ब मु य 

वषय .४५९ 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.कायकार  अिभयंता थाप य ब मु य यांचे कड ल प  . था/िन/ब-मु य/११८/२०२२ 

द.१८/०७/२०२२  अ वये, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार 

अवलोकनाथ ठेवावया या वकास कामांबाबत. 

ठराव .४५९ 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.कायकार  अिभयंता थाप य ब मु य यांचे कड ल प  . था/िन/ब-मु य/११८/२०२२ 

द.१८/०७/२०२२  अ वये, मनपा या थाप य वभाग ब मु यालयाकड ल तावासोबत या 
प  अ ( 1 ते 7  ) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे 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- ४६०            वषय मांक- ४६० 

दनांक – २६/०७/२०२२         वभाग- थाप य ब मु य 

वषय .४६० 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.शहर अिभयंता थाप य ब मु य यांचे कड ल प  . था/िन/ब-मु य/१२०/२०२२ 

द.२१/०७/२०२२  अ वये, मनपा साविञक िनवडणूक २०२२ कर ता फिनचर यव था 
कामी या खचास मा यता देणेबाबत. 

ठराव .४६० 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.शहर अिभयंता थाप य ब मु य यांचे कड ल प  . था/िन/ब-मु य/१२०/२०२२ 

द.२१/०७/२०२२  अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .117/01/2021-22 

अ वये मनपा साविञक िनवडणूक २०२२ कर ता फिनचर यव था करणे. कामी 
M/s.Bhagyadeep Industrial Co-Operative Society Ltd िन.र. .39,99,888/- (अ र  

र. .एकोणचाळ स लाख न या नव हजार आठशे अ याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .39,99,888/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .39,99,888/- पे ा 27.77% कमी हणजेच 

र. .28,89,119/- +रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .28,89,119/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 

लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक 

राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा. शासक यांची मंजूर  

देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- ४६१            वषय मांक- ४६१ 
दनांक – २६/०७/२०२२         वभाग- जलिन:सारण मु य 

वषय .४६१ 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता जलिन:सारण मु य यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/४३२/२०२२ 

द.२१/०७/२०२२ अ वये, मनपाचे कासारवाड  मैलाशु करण क ाअंतगत वॉड .२८ मधील 

पंपळे सौदागर व रहाटणी प रसरात जलिनःसारण निलकांची कामे करणे. 
ठराव .४६१ 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता जलिन:सारण मु य यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/४३२/२०२२ 

द.२१/०७/२०२२ अ वये, मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .13/22/2021-22 

अ वये कासारवाड  मैलाशु करण क ाअंतगत वॉड .२८ मधील पंपळे सौदागर व रहाटणी 
प रसरात जलिनःसारण निलकांची कामे करणे. कामी मे.पी. ह  देशमुख िन.र. .39,97,335/- 

(अ र  र. .एकोणचाळ स लाख स या नव हजार तीनशे प तीस फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .39,97,335/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .39,97,335/- पे ा 36.92% कमी हणजेच 

र. .25,21,519/- +रॉय ट  चाजस र. .5,665/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .25,27,184/- 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- ४६२            वषय मांक- ४६२ 

दनांक – २६/०७/२०२२         वभाग- जलिन:सारण मु य 

वषय .४६२ 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता जलिन:सारण मु य यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/४३३/२०२२ 

द.२१/०७/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग .१३ येथील से. .२२ तसेच इतर प रसराम ये 

जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा कामे करणे. 
ठराव .४६२ 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता जलिन:सारण मु य यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/४३३/२०२२ 

द.२१/०७/२०२२ अ वये, मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .13/41/2021-22 

अ वये भाग .१३ येथील से. .२२ तसेच इतर प रसराम ये जलिनःसारण यव थेम ये 

सुधारणा कामे करण.े कामी मे.पी. ह  देशमुख िन.र. .37,99,745/- (अ र  र. .सदोतीस लाख 

न या नव हजार सातशे पंचेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .37,99,745/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .37,99,745/- पे ा 33.92% कमी हणजेच र. .25,10,871/- +रॉय ट  

चाजस र. .4,293/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .25,15,164/- पयत काम 

क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर 
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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- ४६३            वषय मांक- ४६३ 

दनांक – २६/०७/२०२२         वभाग- आरो य मु य 

वषय .४६३ 
दनांक -
२६/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .आमुका/९/का व/११६/२०२२ द.२१/०७/२०२२  
अ वये, शहरातील र ते व गटस दैनं दन प दतीने साफसफाई कर याचे कामकाजा या 
िन वदेनुसार कमचा-यांचे वेतन व हत मुदतीत अदा न के यास सं थां व द दंडा मक 
कारवाई करणेबाबत. 

ठराव .४६३ 
दनांक -
२६/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .आमुका/९/का व/११६/२०२२ द.२१/०७/२०२२  
अ वये, पंपर  िचंचवड शहरा या काय े ातील र ते व गटस साफसफाई करणे या कामासाठ  
आरो य वभागामाफत े ीय कायालयिनहाय िन वदा नोट स .३(१ ते ८) / २०२१-२२ अ वये 
िन वदा या राब व यात आलेली होती. यानुसार मे.ित पती इंड यल स वसेस ा.िल. 
या सं थेस क आ ण इ े ीय कायालयाचे, मे.एस.के.एस.पी.एल. या सं थेस ड े ीय 
कायालयाचे, मे.परफे ट फॅिसिलट  या सं थेस फ े ीय कायालयाचे व मे.शुभम उ ोग या 
सं थेस ग आ ण ह े ीय कायालयाचे कामकाज सोप व यात आलेले आहे. सदर सं थांमाफत 
िनयु  कर यात आले या कमचा-यांना दरमहा वेतनाची र कम येक म ह या या १० 
तारखेपयत अदा कर याबाबत बंधनकारक अस याचे करारना यातील अट .११ म ये नमूद 
कर यात आलेले आहे. तथा प, काह  सं थांमाफत यांचे कमचा-यांना वेळेवर वेतन अदा 
कर यात येत नस याचे िनदशनास आलेले आहे. तसेच यामुळे अनेक सामा जक व राजक य 
सं थांमाफत वेतन अदायगी होत नस याचे कारणा तव त ार  कर यात येतात. यामुळे सव 
सं थांमाफत सदर कमचा-यांना दरमहा १० तारखेपूव  वेतन अदायगी होणे आव यक आहे. 
तथा प, करारना याम ये कमचा-यांना उिशराने वेतन अदायगी के यास दंडा मक कारवाईचे 
योजन कर यात आलेले नाह . यामुळे काह  सं था कमचा-यांचे वेतन अदायगीक रता 

वारंवार कळवूनदेखील याची दखल घेत नाह . या तव वेतन अदायगीकामी वलंब कर यात 
आ यास दंडा या रकमेची तरतूद करणे व मुदतीत वेतन अदायगी न के यास संबंिधत 
सं थां व द दंडा मक कारवाई करणे आव यक आहे. यानुसार सदर सं थांनी 
करारना यातील अट .११ नुसार येक म ह याचे १० तारखेपूव  यांचे कमचा-यांना वेतन 
अदा न के यास ित दन र. .२५,०००/- इतक  र कम दंड हणून संबंिधत सं थेकडून 
आकारणे आव यक आहे. सबब पंपर  िचंचवड शहरा या काय े ातील र ते व गटस 
साफसफाई करणे या कामासाठ  िनयु  असले या सं थांमाफत यांचे कमचा-यांचे वेतन 
दरमहा १० तारखेपूव  अदा न के यास ित दन र. .२५,०००/- इतका दंड 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. 
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मा. शासक ठराव मांक- ४६४            वषय मांक- ४६४ 

दनांक – २६/०७/२०२२         वभाग- जलिन:सारण मु य 

वषय .४६४ 
दनांक -
२६/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ग ेका/जिन/का व/२८१/२०२२ द.२१/०७/२०२२  
अ वये, मनपाचे ग े ीय कायालय ह तील मलिनःसारण निलका मॅनहोल चबसची सफाई 
आधुिनकयां क  प तीने करणेकामी या कामास मुदतवाढ िमळणेबाबत. 

ठराव .४६४ 
दनांक -
२६/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ग ेका/जिन/का व/२८१/२०२२ द.२१/०७/२०२२  
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ग े ीय कायालय ह तील मलिनःसारण निलका 
मॅनहोल चबसची सफाई आधुिनकयां क  प तीने करणे (स शन, जेट ंग सह रसायकिलंग 
मिशन या सहा याने).या कामास मुदतवाढ (चतुथ वष सन २०२२-२३पयत) िमळणेबाबत 
मे.आयन पं स अॅ ड एन हायरो सो युशन ा.िलयांना मा. थायी सिमती ठराव .४६७४ 
द.२८/०२/२०१९ नुसार करारनामा शत नुसार द.२७/०५/२०१९ या आदेशा वये कामाचे 
आदेश देणेत आलेले होते. सदर कामाची मुदत द.२६/०५/२०२० पयत आहे. िन वदा अट  व 
शत  (A) .३ नुसार सदर िन वदेतील दर हे िन वदा कालावधी पयत कायम राहतील. सदर 
िन वदेचा काय कालावधी ०७ (सात) वष आहे. तथा प कामाचा आदेश व करारनामा हा ०१ 
( थम) वषासाठ  देणेत आलेला आहे. यानंतर कामाची गती, Performance वचारात घेऊन 
पुढ ल येक वषासाठ  मा. थायी सिमती या मा यतेने मुदतवाढ देणेत येईल. तसेच िन वदा 
अट  व शत नुसार एक वषानंतर भाववाढ फरक देय राह ल. यानुसार ठेकेदाराने सदरचे काम 
तृतीय वषात समाधानकारक पूण केलेले आहे. चतुथ वषासाठ  (२६.०५.२०२३ पयत) मा. थायी 
सिमतीची मंजुर  ा  करण ेआव यक आहे. सदर कामासाठ  सन २०२२-२३ चे अंदाजप कात 
पान .१११२ अ. . ‘७’ वर र. .१,२९,००,०००/- तरतुद नमूद करणेत आलेली आहे. िन वदा 
अट  व शत  (A) .३ नुसार मा. थायी सिमतीने ठरावात नमूद केलेला १ वष कालावधीची मुदत 
द.२६/०५/२०२२ रोजी पुण झालेली आहे. वर नमूद केलेनुसार ठेकेदार मे.आयन पं स अॅ ड 
एन हायरो सो युशन ा.िल यांस पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ग े ीय कायालय ह तील 
मलिनःसारण निलका मॅनहोल चबसची सफाई आधुिनकयां क  प तीने करणे (स शन, 
जेट ंग सह रसायकिलंग मिशन या सहा याने). या कामास द.२७/०५/२०२२ पासून 
२६/०५/२०२३ पयत चतुथ वषासाठ  मुदतवाढ िमळणेस व भाववाढ फरक एक वष 
कालावधीनंतर अदा करणे व या कालावधीसाठ  र. .१,२९,००,०००/-  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- ४६५            वषय मांक- ४६५ 

दनांक – २६/०७/२०२२         वभाग- थाप य इ े ीय 

वषय .४६५ 
दनांक -
२६/०७/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) थाप य यांचे कड ल प  .इ/ था/का व/७००/२०२२ द.२२/०७/२०२२  
अ वये, मे.सिचन आपटे अँ ड असोिसए स यांची भाग .५ म ये सखुबाई गबाजी गवळ  
उ ान येथील पा कग जागा वकिसत करणे व अ ावत बहुमजली वाहनतळ उभारणे. कामी 
क प यव थापन स लागार हणुन नेमणुक करणेबाबत. 

ठराव .४६५ 
दनांक -
२६/०७/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) थाप य यांचे कड ल प  .इ/ था/का व/७००/२०२२ द.२२/०७/२०२२  
अ वये, मनपाचे 'इ' े ीय कायालय, थाप य वभाग काय े ातील सन २०२२-२३ साठ  
भाग .५ म ये सखुवाई गवाजी गवळ  उ ान येथील पा कग जागा वकिसत करणे व 
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अ ावत बहुमजली वाहनतळ उभारण.े या कामास महापािलका सभा ठरव .६३२, द. ३१ / ०३ 
/ २०२१ चे अ वये र. .४०,००,००,००० /- इतक  शासक य मा यता देणेत आलेली आहे. 

तुत कामाचे िनयोजन करणेकामी क प यव थापन स लागार नेमणुक करणे आव यक 
आहे. सदर कामाचे नकाशे, क प आराखडा तयार करणे, गुणव ा तपासणी, मोजमाप 
पु तका तयार करण,े क पावर देखरेख करणे, चर डझाईन तयार इ याद  व िन वदा 
प ात (post Tender Activity) कामे करावी लागणार आहेत. याक रता थाप य 
वभागामाफत क प यव थापन स लागार यांची कायकार  अिभयंता यां या मंजूर नुसार 
दरसुची द.०९/०३/२०२२ रोजी माग व यात आले आहे. यानुसार मे.सिचन आपटे अँ ड 
असोिसए स यांचेकडून १.४८% इतका लघु म दर ा  झाला आहे. सदर क पासाठ  
मनपा या पॅनलवर क प यव थापन स लागार मे. सिचन आपटे अँ ड असोिसए स, पुण े
यांची िनयु  करणेत आलेली आहे. क प यव थापन स लागार यांनी यापुव  देखील अशा 
कारची कामे केलेली आहेत. स या काह  कामे गती पथावर आहेत. वर ल बाबींचा वचार 

करता उपरो  सदर कामासाठ  मे.सिचन आपटे अँ ड असोिसए स, पुणे यांची क प 
यव थापन स लागार हणुन नेमणुक करणेचा ताव िन वदा प ात १.४८% ( post 

Tender Activity) कामासाठ  क प यव थापन स लागार नेमणुक करणेस व क प 
खचा या एकुण १.४८ % फ  अदा क न मे.सिचन आपटे अँ ड असोिसए स, पुणे यांची क प 
यव थापन स लागार हणुन नेमणुक 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- ४६६            वषय मांक- ४६६ 

दनांक – २६/०७/२०२२         वभाग- YCMH 

वषय .४६६ 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.अिध ाता YCMH यांचे कड ल प  .YCMH/भांडार/०५/का व/२३/२०२२ द.२१/०७/२०२२  

अ वये, मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालया या लॉ  वभागातील म.साईसेवा 
एंटर ायजेस, पंपर  यांनी दु ती केले या धुलाई मशीनचे बल अदायगीबाबत. 

ठराव .४६६ 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.अिध ाता YCMH यांचे कड ल प  .YCMH/भांडार/०५/का व/२३/२०२२ द.२१/०७/२०२२  

अ वये, मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालया या लॉ  वभागातील धुलाई मिशन 

अचानक बंद पड या अस याकारणाने तातड ची बाब हणुन मा.अिध ाता यांनी ठेकेदार  वर ल 

लॉ  चालक म.साईसेवा एंटर ायजेस, पंपर  यांना मशीन दु ती करणेकामी िनदश दे यात 

आले. यानुसार लॉ  चालक म.साईसेवा एंटर ायजेस, पंपर  यांनी धुलाई मिशन दु त 

क न दु तीचे एकूण र. .७,६८,८८८/- चे दरप क सादर केले आहे.सदर दरप काबाबत 

बायोमेड कल इं जिनअर ंग वभाग यांनी अिभ ाय दला आहे. यानुसार धुलाई मशीन दु ती 
करणेकामी लॉ  चालक म.साईसेवा एंटर ायजेस, पंपर  यांचेकडून िन वदा न मागवता व 

करारनामा न करता महारा  महानगरपािलका अिधिनयम अनुसुची करण ५(२)(२) नुसार थेट 

प दतीने एकूण र. .७,६८,८८८/- चे दु ती या खचाचा बल आदेश क न महापािलका 
अिधिनयम कलम ६७(३)(क) व ७३(क) नुसार 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. 
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मा. शासक ठराव मांक- ४६७            वषय मांक- ४६७ 

दनांक – २६/०७/२०२२         वभाग- पयावरण अिभयं क  

वषय .४६७ 
दनांक -
२६/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पया/१०/का व/१८६/२०२२ द.२२/०७/२०२२  
अ वये, पंपर  िचंचवड काय े ातील हौिसंग सोसायट मिधल खाजगी STP / ETP 
कायम व पी काया वत राह यावर िनयं ण ठेव यासाठ  स लागार एज सीचे पॅनल नेमणुक 
करणेबाबत. 

ठराव .४६७ 
दनांक -
२६/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पया/१०/का व/१८६/२०२२ द.२२/०७/२०२२  
अ वये, पंपर  िचंचवड काय े ातील मो या हौिसंग कॉं ले स / सोसाय यांम ये 
सांडपा यावर या करणेचे क प कायम व पी काया वत रहा यासाठ  मनपामाफत 
वेळोवेळ  खाजगी (मैलाशुधीकरण क प) STPची थळपाहणी व तपासणी करणेत आलेली 
आहे. याम ये बहुतेक खाजगी STPिनयिमतपण ेकाया वत नसण,े STPचे चालन देखभाल 
दु ती कर ता अनुभवी (माह तगार) कामगार नसण ेतसेच लाईट बील जा त येते, यामुळे 
STPकायम न चाल वण;ेअशा कार या सोसाय यांना अडचणी अस याचे समजुन येत आहे. 
खाजगी STPकाया वत नस याने सोसाय यांना प या यित र या वापराकर ता सु ा 
प या या पा याचा वापर करावा लागतो. पयायाने प या या पा याची मागणी दवस दवस 
वाढत असुन नागर कांना प याचे पाणी उपल ध होत नाह . तसेच मनपा प रसरातील काह  
सोसाय या यांचे मैलाशु करण क प उ लेखिनय र या काया वत ठेऊन या केले या 
पा याचा पुनवापर कर त आहे. अशा सोसाय यांना ो साहन देणे आव यक असुन या 
सोसाय यांना STP क प काया वत ठेवणेसाठ  अडचणी येत आहेत यांना मागदशन िमळण े
आव यक आहे. यामुळे मनपा काय े ातील मो या हौिसंग सोसाय यांमिधल STP क प 
कायम व पी काया वत राह यासाठ  मनपामाफत उपाययोजना करणेकर ता स लागार 
एज सीची नेमणुक करणे आव यक आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील 
खाजगी STP कायम व पी काया वत राहणेसाठ  वेळोवेळ  मनपा या वतीने खाजगी 
सोसाय यां या STP ला भेट देऊन तपासणी करणे व तपासणीचा सा ा हक अहवाल मनपा या 
पयावरण वभागाकडे सादर करण,े बंद कंवा नादु त STP चालू करणेसाठ  सोसाय यांना 
तां क सहा य करणे तसेच दैनं दन चालन देखभाल करणेसाठ  सोसायट सोबत वा षक 
करारनामा (AMC) करणेसाठ  एज सी उपल ध क न देणे इ याद  कामे करणेसाठ  स लागार 
एज सीचे पॅनलची नेमणुक करणे आव यक आहे. तसेच सोसाय यांचे खाजगी 
STPकायम व पी काया वत राह यासाठ  व काया वत न रा ह यास दोषी सोसाय यांवर 
UDCPR, Maharashtra, मधील Clause१२.४.८ नुसार खालील माण े दंडा मक कारवाई 
करणेचे योजन आहे. 
अ. . वणन करावयाची 

कारवाई व दंड 

१ या सोसाय यांचे खाजगी STPकाया वत नस याचे थळपाहणीवेळ  आढळुन
येईल, यावेळ  थमतः 

र. . २५००/- 

२ पुवसुचना द यानंतर STPकाया वत न के यास (सबळ कारणािशवाय) र. . १००/- 
ित दन 

३ सोसायट माफत ७ दवसात कायवाह  झा यास े य अिधकार  यांनी उिचत
कारवाई क न प या या पा याचे कने शन बंद करणेची कारवाई करावी. 

र. . ३००/- 
ित दन 

      तथा प, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत असणारे खाजगी STP ची मता वेगवेगळ  
अस याने STP या मतेनुसार कारवाई करणे आव यक आहे. यानुसार खालील माण े
कारवाई व दंड ता वत करणेत येत आहे. 
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अ.
. 

वणन करावयाची कारवाई व दंड 

  STP मता ३०० 
KLD पयत 

३०० KLD ते 
५०० KLD 

५०० KLD व 
यापुढे 

१ या सोसाय यांचे खाजगी STPकाया वत नस याचे
थळपाहणी वेळ  आढळुन येईल, यावेळ  थमतः 

र. . २५००/- र. .४०००/- र. .५०००/- 

२ पुवसुचना द यानंतर STP काया वत न के यास
(सबळ कारणािशवाय) 

र. .१००/- 
ित दन 

र. .२००/- 
ित दन 

र. .५००/- 
ित दन 

३ सोसायट माफत ७ दवसात कायवाह  झा यास े य
अिधकार  यांनी उिचत कारवाई क न प या या
पा याचे कने शन बंद करणेची कारवाई करावी. 

र. .३००/- 
ित दन 

र. .५००/- 
ित दन 

र. .१०००/- 
ित दन 

सदरचा दंड पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल ह जट फ  या लेखािशषावर भ न घेणेत 
येईल. तर  सोसाय यांचे खाजगी STPकायम व पी काया वत राहणेसाठ  व काया वत 
नसले या सोसाय यांवर मनपामाफत उपरो  नमुद केले माणे सुधार त दंडा मक कारवाई 
करणेचे तसेच यासाठ  मनपा या वतीने यावर िनयं ण ठेवणेसाठ  स लागार पॅनलची नेणुक 
करणेस व याकामी येणारा खच “पयावरण वभागाकड ल व वध क पा या क प 
स लागारांची फ  अदा करण”े या लेखािशषाखाली 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- ४६८            वषय मांक- ४६८ 

दनांक – २६/०७/२०२२         वभाग- आरो य फ े ीय 

वषय .४६८ 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा. े ीय अिधकार  फ े ीय आरो य यांचे कड ल प  .फ ेका/आ/२/का व/४५७/२०२२ 

द.२२/०७/२०२२ अ वये, मनपाचे िचखली वभागीय कायालया या काय े ात ले स 

लावलेबाबतचे बील मे.सुरज अँड हटाय झंग या सं थेला अदायगीकामी मा यता घेणेबाबत. 

ठराव .४६८ 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा. े ीय अिधकार  फ े ीय आरो य यांचे कड ल प  .फ ेका/आ/२/का व/४५७/२०२२ 

द.२२/०७/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “फ” े ीय कायालया या 
वतीने िमळकत कर वसुली अंतगत जनजागृतीसाठ  मोह म राब व यात आली होती. 
याकर ता िचखली वभागीय कायालया या काय े ात एकूण ०९ गट असून सदर 

गट मुखांकडून माहे - फे ुवार  व माच २०२२ या कालावधीत तसेच “फ” े ीय 
कायालय, आरो य वभागाने व छ सव ण २०२२ कर ता नाग रकांम ये जनजागृती 
करणेकामी ले स लावणेसाठ  (लाकड  े मसह) मे.सुरज अँड हटाय झंग या सं थेला 
आदेश .फ ेका/आ/२/का व/५९/२०२२ द.०३/०२/२०२२ अ वये ले स 
लाव याची कायवाह  कर यात आली आहे. तर  मे.सुरज अँड हटाय झंग यांना बील 
.२६ द.११/०४/२०२२ अ वये र. .१,९२,४९९/- (अ र  र. .एक लाख या नव 

हजार चारशे न या नव 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. 
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मा. शासक ठराव मांक- ४६९            वषय मांक- ४६९ 

दनांक – २६/०७/२०२२         वभाग- थाप य उ ान 

वषय .४६९ 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) थाप य उ ान यांचे कड ल प  . था/िन/उ ान/१९८/२०२२ 

द.२२/०७/२०२२  अ वये, मनपाचे अ भागाम ये मातीचे ॅक/ जॉिगंग ॅक तयार करणे व 

अनुषंिगक वदयुत व थाप य वषयक कामे करण.े 

ठराव .४६९ 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) थाप य उ ान यांचे कड ल प  . था/िन/उ ान/१९८/२०२२ 

द.२२/०७/२०२२  अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .02/01/2022-23 

अ वये अ भागाम ये मातीचे ॅक/ जॉिगंग ॅक तयार करण ेव अनुषंिगक वदयुत व थाप य 

वषयक कामे करणे. कामी MS.M.G.MANE िन.र. .1,93,29,340/- (अ र  र. .एक कोट  

या नव लाख एकोणतीस हजार तीनशे चाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .1,92,93,375/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 

काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,92,93,375/- पे ा 40.01% कमी हणजेच 

र. .1,15,74,096/- +रॉय ट  चाजस र. .19,97,071/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .35,965/- 

= एकुण र. .1,36,07,132/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 

िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 

कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 

कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा. शासक 

यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

 
 
मा. शासक ठराव मांक- ४७०            वषय मांक- ४७० 

दनांक – २६/०७/२०२२         वभाग- थाप य उ ान 

वषय .४७० 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) थाप य उ ान यांचे कड ल प  . था/िन/उ ान/१९९/२०२२ 

द.२२/०७/२०२२  अ वये, पंपर  िचंचवड मातीचे ॅक/ जॉिगंग ॅक तयार करणे व अनुषंिगक 

वदयुत व थाप य वषयक कामे करण.े 

ठराव .४७० 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) थाप य उ ान यांचे कड ल प  . था/िन/उ ान/१९९/२०२२ 

द.२२/०७/२०२२  अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .02/07/2022-23 

अ वये पंपर  िचंचवड मातीचे ॅक/ जॉिगंग ॅक तयार करण ेव अनुषंिगक वदयुत व थाप य 

वषयक कामे करणे. कामी MS.SANSARA  CONSTRUCTION  िन.र. .55,76,327/- (अ र  

र. .पंचाव न लाख शहाह र हजार तीनशे स ावीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .55,40,362/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .55,40,362/- पे ा 44.95% कमी हणजेच र. .30,49,969/- 

+रॉय ट  चाजस र. .4,47,963/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .35,965/- = एकुण 

र. .35,33,897/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
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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- ४७१            वषय मांक- ४७१ 
दनांक – २६/०७/२०२२         वभाग- थाप य उ ान 

वषय .४७१ 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) थाप य उ ान यांचे कड ल प  . था/िन/उ ान/२००/२०२२ 

द.२२/०७/२०२२  अ वये, मनपाचे फ भागांम ये मातीचे ॅक/ जॉिगंग ॅक तयार करणे व 

अनुषंिगक वदयुत व थाप य वषयक कामे करण.े 

ठराव .४७१ 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) थाप य उ ान यांचे कड ल प  . था/िन/उ ान/२००/२०२२ 

द.२२/०७/२०२२  अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .03/01/2022-23 

अ वये फ भागांम ये मातीचे ॅक/ जॉिगंग ॅक तयार करण ेव अनुषंिगक वदयुत व थाप य 

वषयक कामे करणे. कामी M/s.S.D.DAUNDKAR िन.र. .2,45,57,510/- (अ र  र. .दोन 

कोट  पं चेचाळ स लाख स ाव न हजार पाचशे दहा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .2,45,21,545/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2,45,21,545/- पे ा 33.66% कमी हणजेच 

र. .1,62,67,593/- +रॉय ट  चाजस र. .29,70,796/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .35,965/- 

= एकुण र. .1,92,74,354/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 

िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 

कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 

कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा. शासक 

यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- ४७२            वषय मांक- ४७२ 

दनांक – २६/०७/२०२२         वभाग- वाहन दु ती कायशाळा 

वषय .४७२ 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.अित.आयु (३) वाहन दु ती कायशाळा यांचे कड ल प  .काशा/४/का व/५३७/२०२२ 

द.२५/०७/२०२२  अ वये, मनपाचे सव े ीय कायालय आरो य वभागाचे वापरासाठ  ओला 
व सुका कचरा  संकलन करणेकामी टाटा एसीई हॉपर वाहने एक वष कालावधीकर ता 
भाडेत वावर घेण ेबाबत. 

ठराव .४७२ 
दनांक -
२६/०७/२०२२ 

मा.अित.आयु (३) वाहन दु ती कायशाळा यांचे कड ल प  .काशा/४/का व/५३७/२०२२ 
द.२५/०७/२०२२  अ वये, पं. िचं. मनपा सव े ीय कायालय आरो य वभागाचे वापरासाठ  
ओला व सुका कचरा  संकलन करणेकामी टाटा एसीई हॉपर वाहने ( ०३ यु.मी. मता ) एक वष 
कालावधीकर ता भाडेत वावर पुरवठा करणेकामी एज सी िन त करणेसाठ  ई- िन वदा 
सु. .०४ /२०२२-२३ वतमानप ाम ये तसेच शासक य वेब पोटलवर ऑनलाईन प दतीने 
िस द क न दर माग वणेत आलेले होते. याम ये मे. एस.ट .मोटस यांचे दर सवात लघु म 
ा  झालेले आहेत. मे. एस.ट .मोटस यांना तीन वेळा प यवहार कर यात आला असून 
यांनी यांचेकड ल अंितम प  द.११/०७/२०२२ अ वये खालील माणे दराम ये काम करणेस 

सहमती दश वली आहे. 

अ.
.

वाहन कार िन वदा र. . 
लघु म 

िन वदाधारकाच े
नांव 

सादर केलेल ेदर 
( ती दन ित वाहन 

GST वगळून) 

एक वष 
कालावधीकर

ता र.  

१ टाटा एसीई हॉपर वाहने (१० नग) ९५,७४,७५०/- मे. एस.ट . मोटस र. .२,७२६/- ९९,४९,९००/- 

            उपरो  बाबीचा वचार करतामे.एस.ट . मोटस यांचेकडून  मनपा सव े य कायालय 
आरो य वभागाचे वापरासाठ  ओला व सुका कचरा  संकलन करणेकामी टाटा एसीई हॉपर 
वाहने (१० नग) एक वष कालावधीकर ता  भाडेत वावर पुरवठा करणेकामी वर ल माणे दर 
(अंदाजप क य दरापे ा ३.९१ % जादा) वकृत क न एक वष कालावधीकर ता यांचे समवेत 
करारनामा क न घेणेस व र. .९९,४९,९००/- + GST सह वाढ / घट माणे येणा-या य  
खचास तसेच ितवष  १ जानेवार / १ जुलै रोजी कामगार वेतन काय ानुसार कुशल कामगार 
यांना िस द झालेले दरा माणे व वाहन इंधनाचा खच मे.ऑल इं डया पे ोिलयम डलर 
असोिसएशन यांनी िस द केले या दरा माणे वाढ / घट माणे येणारे 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- ४७३            वषय मांक- ४७३ 

दनांक – २६/०७/२०२२         वभाग- अ े ीय  

वषय .४७३ 
दनांक -
२६/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .अ ेका/ व/२९१/२०२२ द.२२/०७/२०२२  अ वये, 
मनपाचे साय स पाक येथील तारांगण णाली काया वत करणे. कामाचा खच अदा करण े
कामी सदर कामा या नावाचा समावेश सन २०२२-२३ चे अंदाजप काम ये क न यावर 
तरतूद वग करणे बाबत. 

ठराव .४७३ 
दनांक -
२६/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .अ ेका/ व/२९१/२०२२ द.२२/०७/२०२२  अ वये, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  साठ  साय स पाक जवळ ऑ टो-मेकॅिनकल आ ण 2D 
ड जटल तारांगण णाली असले या हाय ीड कॉ फगरेशन िस टमचे 5 वषासाठ  ऑपरेशन 
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आ ण देखभाल दु ती सह पुरवठा, थापना, चाचणी क न काया वत करणे. कामाचा खच 
अदा करणे कर ता क पा या संबंधीत लेखािशषावर आव यक ती तरतूद उपल ध क न घेउन 
यानुसार बील खच  टाकून लेखा वभागात सादर करणे बाबत मा. लेखा व व  अिधकार  यांनी 

कळ वले आहे. यानुसार, व ुत वभागांतगत वाढ घट क न तरतूद वग करण तावीत 
करणेत आलेले आहे. तसेच  सन २०२२-२३ चे अंदाजप काम ये तारांगण क प उभारण े
लेखािशषावर सदर कामा या नावाचा समावेश क न यावर तरतूद वग करणे आव यक आहे.  

अ. 
. 

कामाच ेनाव लेखाशीष 

अंदाजप
क २०२२-

२३ 
उपल ध 
तरतूद 

वग करण करावयाची सुधा रत 
तरतूद 

२०२२-२३ पानां
क 

अ. 
 

वाढ घट 

१ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  साठ  साय स पाक जवळ
ऑ टो-मेकॅिनकल आ ण 2D 
ड जटल तारांगण णाली
असले या हाय ीड कॉ फगरेशन
िस टमच े 5 वषासाठ  ऑपरेशन
आ ण देखभाल दु ती सह पुरवठा, 
थापना, चाचणी क न काया वत

करणे. 

तारांगण 
क प 

उभारणे. 
३७० १ ० ५७८००००० ० ५७८००००० 

२ 

. . ८ म ये RTO जवळ PMPML 
बस टॉप येथ ेEV Station उभारणे. 

थाप य 
क पांतगत 

व ुत वषयक 
कामे करणे. 

३८६ ७७ ६५०१००० ० ६४००००० १०१००० 

३ 

. . ८ म ये District Center 
जवळ PMPML बस टॉप येथ े EV 
Station उभारणे. 

थाप य 
क पांतगत 

व ुत वषयक 
कामे करणे. 

३८६ ७८ ६५०१००० ० ६४००००० १०१००० 

४ 

मरा व व कं. िल./ महापारेषन/ 
य थ सं था कर ता सुपर ह जन

चाजस व व ुत िन र ण फ  अदा
करणे. 

महसुली खच   ७५०००००० ० ४५०००००० ३००००००० 

     ८८००२००० ५७८००००० ५७८००००० ८८००२००० 

        सबब, उपरो  नमुद माणे सन २०२२-२३ चे अंदाजप कात कामा या नावाचा 
समावेश क न सदर कामावर तरतूद वग 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. 
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मा. शासक ठराव मांक- ४७४            वषय मांक- ४७४ 

दनांक – २६/०७/२०२२         वभाग- जलिन:सारण ग े ीय 

वषय .४७४ 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ग ेका/जिन/का व/२८६/२०२२ द.२५/०७/२०२२  
अ वये, पंपर  िचंचवड मनपा या ग भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदार  
प तीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणेबाबत. 

ठराव .४७४ 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ग ेका/जिन/का व/२८६/२०२२ द.२५/०७/२०२२  
अ वये, पंपर  िचंचवड मनपा या ग भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदार  
प तीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणे कामी मे. वशाल िस हल कॉ टर हे ठेकेदार 
काम क रत आहेत. सदर कामाचे िन वदा अट  शत (A) मधील अट .४ नुसार सदर िन वदेचा 
कालावधी ५ वषाचा असुन कामाचा आदेश १ वषासाठ  ावयाचा आहे. यानंतर कामाची 
गती(Performance) वचारात घेऊन पुढ ल येक वषासाठ  मा. थायी सिमती या 

मा यतेने मुदत वाढ देणेत येईल. तसेच दोन वषानंतर येक वष  िन वदा दरात १०%  वाढ 
केली जाईल असे नमुद करणेत आलेले आहे. यानुसार सदर या िन वदेस मा. थायी सिमती 
ठराव .१०१९८, द.१/०९/२०२१ अ वये मंजुर  िमळालेली आहे. मा. थायी सिमतीचे 
ठरावानुसार सदर कामास चतुथ वष कालावधीसाठ  िन वदा र. .१,१६,३४,२८६/- साठ  २.००% 
कमी दराने हणजेच र. .१,१६,३४,२८६/- इत या खचास मा यता िमळाली आहे. ठेकेदार 
मे. वशाल िस हल कॉ टर यांनी सदरचे काम समाधानकारक र या पुण केले आहे. 
स थतीत चतुथ वषाची मुदत पुण होत अस याने पुढ ल १ वषाक रता(पाचवे वष) मा. थायी 
सिमतीची मंजुर  आव यक आहे. तसेच सदर कामातील मुळ िन वदा अट  व शत (A) मधील 
अट . ४ नुसार १ वषानंतर पुढ ल येक वषासाठ  मुदत वाढ देणेची तरतुद आहे. सदर 
िन वदा अट  व शत  माणे ठेकेदार यांची कामाची गती(Performance) वचारात घेवुन पुढ ल 
१ वष(पाचवे) कालावधीसाठ  १०% वाढ सह मुदत वाढ देणेस तसेच यानुसार पुढ ल एक वष 
कालावधीसाठ  ठेकेदार यांस वाढ देऊन येणारा खच हणजेच र. .१,२६,०३,८०९/- पयत काम 
क न घेणसे 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- ४७५            वषय मांक- ४७५ 

दनांक – २६/०७/२०२२         वभाग- नगरसिचव 

वषय .४७५ 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.नगरसिचव यांचे कड ल प  .नस/०१/का व/३५१/२०२२ द.२२/०७/२०२२  अ वये, 
नगरसिचव वभागाकड ल कमचार  यांचे अ जत/ अधवेतनी परावत त/ वासभ ा रजा मंजूर 
करणेबाबत. 

ठराव .४७५ 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.नगरसिचव यांचे कड ल प  .नस/०१/का व/३५१/२०२२ द.२२/०७/२०२२  अ वये, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नगरसिचव वभागातील कायरत असणा-या कमचा-यांनी 
रजा मंजुर कामी वनंतीस 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. 
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मा. शासक ठराव मांक- ४७६            वषय मांक- ४७६ 

दनांक – २६/०७/२०२२         वभाग- अणु व ुत व दूरसंचार 

वषय .४७६ 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . अ व.द.ुसं./आ था/का व/७२०/२०२२ 

द.२५/०७/२०२२ अ वये, अणु वदयुत व दूरसंचार वभागाकड ल मुळ अंदाजप कातील सन 

२०२२-चे महसुली अंदाजप कातील तरतुद वग करणाबाबत. 

ठराव .४७६ 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . अ व.द.ुसं./आ था/का व/७२०/२०२२ 

द.२५/०७/२०२२ अ वये, मनपाचे अणु वदयुत व दूरसंचार वभागाकड ल महसुली 
अंदाजप कातील सन२०२२-२३ चे मुळ अंदाजप कात  खालील माण े वाढ / घट 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. 

अ. . कामाच ेनाव भाग 
अंदाजप क
य र कम 

२२-२३ ची 
तरतुद 

घट वाढ 
२२-२३ ची 
तरतुद 

2223
1 

1845 

मा यिमक शाळांम य ेउभार यात 

आले या CCTV यं णेची 
वा षकत वावर देखभाल दु ती करणे 

Common 20000000 2500000 1000000 0 1500000 

2223
1 

1847 

फ भागाअंतगत व वध ठकाणी 
उभार यात आले या CCTV यं णेची 
वा षक त वावर देखभाल दु ती करणे 

Common 10000000 2000000 1500000 0 500000 

2223
1 

1848 

अ भागाअंतगत व वध ठकाणी 
उभार यात आले या CCTV यं णेची 
वा षक त वावर देखभाल दु ती करणे 

Common 10000000 2000000 1500000 0 500000 

2223
1 

1850 

क भागाअंतगत व वध ठकाणी 
उभार यात आले या CCTV यं णेची 
वा षक त वावर देखभाल दु ती करणे 

Common 10000000 2000000 1500000 0 500000 

2223
1 

1853 

ब भागाअंतगत व वध ठकाणी 
उभार यात आले या CCTV यं णेची 
वा षक त वावर देखभाल दु ती करणे 

Common 10000000 2000000 1500000 0 500000 

2223
1 

ह भागाअंतगत व वध ठकाणी 
उभार यात आले या CCTV यं णेची 
वा षक त वावर देखभाल दु ती करणे 

Common 10000000 2000000 1500000 0 500000 

 

आय हॉ पटल, मासुळकर कॉलनी 
येथील CCTV यं णेची वा षक 

त वावरदेखभाल दु ती करणे 

Common 10000000 0 0 1500000 1500000 

 

आई गाडन दापोड  िसतांगण गाडन 

कासारवाड  व दापोड  पा याची 
टाक येथील CCTV यं णेची वा षक 

त वावर देखभाल दु ती करणे 

Common 10000000 0 0 1500000 1500000 

 

वेताळ महाराज उ ान-सांगवी, 
बाळासाहेब िशतोळे विमंग पुलसांगवी, 
काळुराम जगताप विमंग पुल सांगवी, 
बाबासाहेब जलतरण तलाव कासारवाड  
येथील CCTV यं णेची वा षक त वावर 

देखभाल दु ती करणे 

Common 10000000 0 0 1500000 1500000 
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नटस ाट िनळुफुल ेरंगमं दर सांगवी 
येथील CCTV यं णेची वा षक त वावर 
देखभाल दु ती करणे 

Common 10000000 0 0 1500000 1500000 

 

ी. छ पती िशवाजी महाराज उ ान 

मधुबन सोसायट  सांगवी येथीलCCTV 

यं णेची वा षक त वावर देखभाल 

दु ती करणे 

Common 10000000 0 0 1500000 1500000 

 मनु यबळ पुर वणे Common 10000000 0 0 1000000 1000000 

 एकुण  130000000 12500000 8500000 8500000 12500000 
 

ि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- ४७७            वषय मांक- ४७७ 

दनांक – २६/०७/२०२२         वभाग- अणु व ुत व दूरसंचार 

वषय .४७७ 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .अ व.द.ुसं./आ था/का व/७२१/२०२२ 

द.२५/०७/२०२२ अ वये, अणु वदयुत व दूरसंचार वभागाकड ल मुळ अंदाजप कातील सन 

२०२२-२३ चे भांडवली अंदाजप कातील तरतुद वग करणाबाबत. 

ठराव .४७७ 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .अ व.द.ुसं./आ था/का व/७२१/२०२२ 

द.२५/०७/२०२२ अ वये, मनपाचे अणु वदयुत व दूरसंचार वभागाकड ल भांडवली 
अंदाजप कातील सन२०२२-२३ चे मुळ अंदाजप कात  खालील माण े वाढ / घट 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. 

बजेट 

कोड 
कामाच ेनाव 

भाग 

. 

अंदाजप
क य र कम 

सन 

२२– २३ 

तरतुद 

घट वाढ 

सन 

२२– २३ चा 
अंदाज 

2223
0 

7201 
स लागार फ अदा करणे Common ५००००००० १००००००० ४०००००० ० ६०००००० 

2223
0720

3 

व वध झोपडप यांम य ेCCTV 

यं णा उभारणे 
Common ४००००००० १०००० १०००० ० ० 

2223
0 

7204 

व वध पाणीपुरवठा क ावर 

CCTVयं णा उभारणे 
Common ५००००००० १०००० १०००० ० ० 

2223
0 

7205 

व वध अ नशमन क ाम य े

वायरलेस यं णा उभारणे 
Common १००००००० १०००००० ० २०००००० ३०००००० 

2223
0 

7206 

पोलीस यं णेकर ता व वध यं णा 
उभारणे 

Common १००००००० १०००० १०००० ० ० 

2223
0 

7207 
CCTVयं णा उभारणे- न वन क प Common 

५०००००००
०० 

३५००००० 
३४५०००

० 
० ५०००० 

2223
0 

7209 

व वध ठकाणी दुर वणी यं णा 
उभारणे 

Common २५००००० ५००००० ५००००० ० ० 



19 
 

2223
0 

7210 

व वध वभागांकर ता BODY 

WORNकॅमेरा उभारणे 
Common २००००००० १०००० १०००० ० ० 

2223
0 

7211 
वॉक  टॉक  यं णा उभारणे Common १००००००० १०००० १०००० ० ० 

 
आरो य वभागाकर ता वायरलेस 

यं णा उभारणे 
Common १००००००० ० ० ३०००००० ३०००००० 

 

अ नशमन क   येथे वायरलेस 

मा ट उभारणे 
 

Common २०००००० ० ० १०००००० १०००००० 

 YCMH येथ ेCCTVयं णा उभारणे Common १००००००० ० ० १०००००० १०००००० 

 
अ नशमन वभागाकर ता ोन 

यं णा उभारणे 
Common १००००००० ० ० १०००००० १०००००० 

एकूण  १५०५०००० ८०००००० ८०००००० १५०५०००० 
 

ि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- ४७८            वषय मांक- ४७८ 

दनांक – २६/०७/२०२२         वभाग- डा 

वषय .४७८ 
दनांक -
२६/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/२/का व/१२३६/२०२२ द.२५/०७/२०२२  
अ वये, International Marathon चे आयोजन करणेस व याकामी येणा-या खचास मंजूर  
देणेबाबत. 

ठराव .४७८ 
दनांक -
२६/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/२/का व/१२३६/२०२२ द.२५/०७/२०२२  
अ वये, मनपाचे मा. शासक यांचेकड ल मा. थायी सिमती ठराव .392  द.०५/०७/२०२२ 
मंजूर ठरावात M/s.Procam International Pvt.Ltd.यांचे सोबत International Marathon 
पधचे आयोजन करणे, याबाबत यांचेशी १० वषाक रता करारनामा क न सु वातीचे ३ 

वषाक रता येक वष  सदर पधा आयोजनासाठ  र. .३ कोट  ऐवजी र. .३ कोट  (तसेच 
व तू व सेवा कर) या माण ेठरावात दु ती 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- ४७९            वषय मांक- ४७९ 

दनांक – २६/०७/२०२२         वभाग- वाहन दु ती कायशाळा 

वषय .४७९ 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.महापािलका यांचे कड ल प  .काशा/४/का व/५३८/२०२२ द.२५/०७/२०२२  अ वये, 

मनपाचे आरो य वभागाचे वापराकर ता वपर वाहन . MH – 14 – CL- 382 या कर ता 
न वन चॅसीज खरेद  करणे बाबत. 

ठराव .४७९ 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.महापािलका यांचे कड ल प  .काशा/४/का व/५३८/२०२२ द.२५/०७/२०२२  अ वये, 

मा. आयु  यांनी दले या सुचनेनुसार आरो य वभागाचे वापरात असलेले जुने वपर 
मिशन वाहन .MH - 14 - CL 382 या कर ता आव यक असणार  चॅसीज TATA 
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SIGNA 1923 K BS-6 Cabin Chassis -०१ नग खरेद  करणेकामी GEM / शासक य दराचे 
ोफामा इ वाईस .TML/SK/2022-23/0027 DATE 14/07/2021 नुसार 

र. .२७,४७,०००/- ित नग ( वाहतुक खचासह ) (अ र  र. .स ावीस लाख 
स ेचाळ स हजार फ ) व चॅसी खरेद या वेळ  येणा-या य  खचास तसेच सदरची 
चॅसी खरेद  ह िन वदा न मािग वता करारनामा न करता थेट प तीने मे.टाटा मोटास 
िल. यांचेकडून GEM / शासक य दराने खरेद  करणेस व सदरची र कम मे.टाटा मोटास 
यांना आगाऊ व पात 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- ४८०            वषय मांक- ४८० 

दनांक – २६/०७/२०२२         वभाग- डा 

वषय .४८० 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/७अ/का व/३०४/२०२२ द.२५/०७/२०२२  

अ वये, सा व ीबाई फुले अकादमी , पंपर  क रता ी को हे अशोक द ा य, (िनवृ  ,अित र  

मु य कायकार  अिधकार  ) यांची ६ म हने कालावधी क रता करार प तीने मानधन त वावर, 

संचालक पदावर िनयु  करणेबाबत. 

ठराव .४८० 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/७अ/का व/३०४/२०२२ द.२५/०७/२०२२  

अ वये, मनपाचे सा व ीबाई फुले अकादमी, पंपर  क रता, ी.को हे अशोक द ा य,(िनवृ  

अित र  मु य कायकार  अिधकार ) यांची ६ म हने कालावधी क रता करार प तीने मानधन 

त वावर, संचालक पदावर िनयु  करणेस,तसेच ी.को हे अशोक द ा य,(िनवृ  अित र  

मु य कायकार  अिधकार ) यांना महारा  शासन िनणय .सामा य शासन वभाग शासन 

िनणय मांक:संक ण-२७१५/ . .१००/१३ द.१७ डसबर २०१६ या शासन िनणयातील ड (१ ते 

५ ) अ वये शासन मा यते या अधीन राहून, चिलत िनयमानुसार देय मािसक 

पा र ािमक(मानधन) 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- ४८१            वषय माकं- ४८१ 

दनांक – २६/०७/२०२२         वभाग- लेखा 

वषय .४८१ 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .लेखा/२९/का व/१७२/२०२२ द.२५/०७/२०२२  

अ वये, मनपा कायालयीन वाहनांकर ता पेड पे ो काड ची सु वधा सु  क न याकर ता 
आगाऊ र कम मंजूर बाबत. 

ठराव .४८१ 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .लेखा/२९/का व/१७२/२०२२ द.२५/०७/२०२२  

अ वये, मा.आयु  सो यांनी द.२७/०५/२०२२ रोजी मनपातील व वध वभाग व अिधकार  

यां या वाहन इंधनाकर ता बॅक ऑफ बडौदा , पं.िचं.म.न.पा शाखा यांचेमाफत पेड पे ो काड 

ची सु वधा घेणेस मंजुर  दलेली आहे. यानुसार बॅक ऑफ बडौदा यांचेकडून मनपातील व वध   
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वभागांना वाहनिनहाय पेड पे ो काड देणेत येणार आहे. यापुढे वाहनाकर ता वाहन इंधन 

भरणेकर ता आिथक यवहार या पेड काडा दारे होणार अस याने या पेड काडाकर ता 
आगाऊ र कम अदा करणे आव यक आहे. यानुसार वाहन इंधनाचे दर व मािसक सरासर या 
हशेबाने येक पेड काडाकर ता आगाऊ र. .३०,०००/- अदा करणेची आव यकता असणार 

आहे. वाहन दु ती कायशाळा वभाग यांचेकडून स थतीत काया वीत असले या वाहनांची 
मा हती माग वणेत आली होती. यानुसार कायशाळा वभाग यांनी एकुण २६७ वाहनांची याद  

दलेली आहे. वाहन दु ती कायशाळा वभाग यांनी दले या वाहनां या याद नुसार वाहन 

िनहाय २६७ पेड पे ो काड तयार करणेकर ता मा.आयु  सो यांचे सुचनेनुसार बॅक ऑफ 

बडौदा यांना सुचना दले या आहेत. सदर २६७ वाहनांना पेड काडिनहाय र. .३०,०००/- 

आगऊ र कम अदा करणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

 
मा. शासक ठराव मांक- ४८२            वषय मांक- ४८२ 

दनांक – २६/०७/२०२२         वभाग- थाप य उ ान व डा 

वषय .४८२ 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था.उ ान/का व/२०४/२०२२ द.२५/०७/२०२२  

अ वये, मनपाचे थाप य उ ान वभागाकड ल सन २०२२-२३ या मूळ अंदाजप कात 

कामा या तरतूद वाढ - घट करणेबाबत. 

ठराव .४८२ 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था.उ ान/का व/२०४/२०२२ द.२५/०७/२०२२  

अ वये, मनपाचे थाप य उ ान वभागाकड ल खालील कामा या नावाचा सन २०२२-
२३ या अंदाजप कात कामा या तरतूद वाढ - घट करणसे मा. शासक यांची मंजूर  

देणेत येत आहे. 

अ.

 
उप लेखािशष अथवा कामाचे नाव लेखािशष 

बजेट 

पान 

 

बजे
ट 

अ.  

मूळ 

शासक य   

मा यता र.  

सन २०२२-

२३ मूळ 

तरतूद 

वाढ घट 
सुधा रत 

तरतूद 
बजेट कोड शेरा 

१ 
बोपखेल येथील मनपा या आर त 

जागेत उ ान वकिसत करणे 

थाप य 

उ ाने 
३१२ १८७ ५००००००० १२५००००० ४०००००० ० १६५००००० 222305461 

अ. .

५ ते 

१५ 

व न 

वग 

२ 
बोपखेल येथील मनपा या आर त 

जागेत उ ान वकिसत करणे 

थाप य 

उ ाने 
२९५ २०४ ४५०००००० ० ७०००००० ० ७०००००० 222305066 

३ 

भाग .५ मधील सखुबाई गबाजी 
गवळ  उ ानाचे नुतनीकरण करणे 

व े क गॅलर चे उव रत कामे 

करणे. 

थाप य 

उ ाने 
२९५ २०९ १५०००००० १००० ५०००००० ० ५००१००० 222305071 

४ 

भाग .२१ पंपर  येथील जोग 

महाराज उ ानात युर स करणे व  

अनुषंिगक थाप य वषयक कामे 

करणे व इतर उ ानांची थाप य 

वषयक कामे करणे 

थाप य 

उ ाने 
३०० ३२१ १००००००० ० १२००००० ० १२००००० 222305183 

५ 

भाग .३२ मधील व वध 

उ ानाची थाप य वषयक 

नुतनीकरणाची व दु तीची कामे 

करणे. 

थाप य 

उ ाने 
३०२ ३७९ १००००००० ४०००००० ० १२००००० २८००००० 222305241 

अ.  

१ ते ४
वर 

वग 

६ 
थेरगाव बोट लब चे नुतनीकरण 

करणे. 

थाप य 

उ ाने 
३०० ३१८ ५००००००० २२००००० ० १०००००० १२००००० 222305180 

७ 

भाग .२ बो-हाडेवाड  येथील 

ािधकरणाकडून ता यात येणा-या 
जागेवर उ ान वकिसत करणे 

थाप य 

उ ाने 
३०४ ७ २००००००० १५००००० ० १५००००० ० 222305281 
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८ 

भाग .२ बो-हाडेवाड  येथील 

ािधकरणाकडून ता यात येणा-या 
जागेवर उ ान वकिसत करणे 

थाप य 

उ ाने 
३०५ २६ ४००००००० १५००००० ० १५००००० ० 222305300 

९ 

भाग .२३ मधील न याने 

ता यात येणा-या सून धाम मागील
मोक या जागेत उ ान वकिसत 

करणे 

थाप य 

उ ाने 
३०७ ६९ ५००००००० २५००००० ० ५००००० २०००००० 222305343 

 

१० 

भाग .२ मधील एस.ट .पी या 
जागेवर उ ान वकिसत करणे व 

इतर थाप य वषयक काम करणे 

थाप य 

उ ाने 
३०९ १२९ १०००००००० १५००००० ० ५००००० १०००००० 222305403 

११ 

भाग .२ मधील मोक या जागेत 

उ ानाची थाप य वषयक कामे 

करणे 

थाप य 

उ ाने 
३१० १४० ४००००००० १५००००० ० १५००००० ० 222305414 

अ.  

१ ते ४
वर 

वग 

१२ 

भाग .५ मधील सखुबाई गबाजी 
गवळ  उ ानात थाप य वषयक 

कामे करणे व सुधारणांची कामे 

करणे 

थाप य 

उ ाने 
३११ १७२ १५०००००० २०००००० ० २०००००० ० 222305446 

१३ 

भाग . ८ मधील से. .१, भूखंड 

.१ मधील के टंग ॅक चे उव रत 

कामे करणे (ट पा -२) 

थाप य 

उ ाने 
३११ १७७ २००००००० ५०००००० ० ५०००००० ० 222305451 

१४ 

भाग  ११ मधील  रायरे र मं दर 

येथील सीमािभंतीवर युरल 

वषयक कामे करणे. 

थाप य 

उ ाने 
३१२ १८४ २००००००० १०००००० ० १०००००० ० 222305458 

१५ 

भाग .९ मधील उ मनगर 

येथील उ ानात वरंगुळा क ाचा 
प हला मजला वाढ वणे व इतर 

थाप य वषयक कामे करणे 

थाप य 

उ ाने 
३१२ २०३ १००००००० १५००००० ० १५००००० ० 222305477 

  एकूण -    ३६७०१००० १७२००००० १७२००००० ३६७०१०००    

ि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- ४८३            वषय मांक- ४८३ 

दनांक – २६/०७/२०२२         वभाग- थाप य उ ान व डा 

वषय .४८३ 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था.उ ान/का व/२०५/२०२२ द.२५/०७/२०२२  

अ वये, मनपाचे थाप य डा वभागाकड ल सन २०२२-२३ या मूळ अंदाजप कात 

कामा या नावाचा समावेश क न शासक य मा यता व तरतूद वाढ - घट करणेबाबत. 

ठराव .४८३ 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था.उ ान/का व/२०५/२०२२ द.२५/०७/२०२२  

अ वये, मनपाचे थाप य डा वभागाकड ल खालील कामा या नावाचा सन २०२२-२३ या 
अंदाजप कात समावेश क न शासक य मा यता व तरतूद वाढ - घट करणेस मा. शासक 

यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 
अ.

 

उप लेखािशष अथवा 
कामाचे नाव 

लेखा 
िशष 

बजेट 

पान 

 

बजेट 

अ.  

मूळ 

शासक य   

मा यता 
र कम  

सन २०२२-

२३ मूळ 

तरतूद 

वाढ घट सुधा रत 

तरतूद 

बजेट कोड शेरा 

१ ब भागातील यायाम 

शाळा,बॅडिमंटन 

हॉल,ई. डा वषयक 

सु वधांची थाप य वषयक
कामे करणे 

डा 
वषयक 

कामे ३१५ २१ ५००००००० १००० ५०१३५०० ० ५०१४५०० 222305532 
अ.  

८ ते 

१४ 

व न 

वग 
२ क भागातील यायाम 

शाळा,बॅडिमंटन 

हॉल,ई. डा वषयक 

डा 
वषयक 

कामे 

३१६ ३७ ५००००००० १००० ५०१४५०० ० ५०१५५०० 222305548 
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सु वधांची थाप य वषयक
कामे करणे 

३ ड भागातील यायाम 

शाळा,बॅडिमंटन 

हॉल,ई. डा वषयक 

सु वधांची थाप य वषयक
कामे करणे 

डा 
वषयक 

कामे ३१६ ५० ५००००००० १००० ५०१४५०० ० ५०१५५०० 222305561 

४ इ भागातील यायाम 

शाळा,बॅडिमंटन 

हॉल,ई. डा वषयक 

सु वधांची थाप य वषयक
कामे करणे 

डा 
वषयक 

कामे ३१७ ६७ १००००००० १००० ५०१४५०० ० ५०१५५०० 222305578 

५ फ भागातील यायाम 

शाळा,बॅडिमंटन 

हॉल,ई. डा वषयक 

सु वधांची थाप य वषयक
कामे करणे 

डा 
वषयक 

कामे ३१८ ८४ २००००००० १००० ५०१४५०० ० ५०१५५०० 222305595 

६ ग भागातील यायाम 

शाळा,बॅडिमंटन 

हॉल,ई. डा वषयक 

सु वधांची थाप य वषयक
कामे करणे 

डा 
वषयक 

कामे ३१८ १०५ ५००००००० १००० ५०१४५०० ० ५०१५५०० 222305616 अ.  

८ ते 

१४ 

व न 

वग 

७ ह भागातील यायाम 

शाळा,बॅडिमंटन 

हॉल,ई. डा वषयक 

सु वधांची थाप य वषयक
कामे करणे 

डा 
वषयक 

कामे ३१९ १२४ ५००००००० १००० ५०१४५०० ० ५०१५५०० 222305635 

८ ब भागातील न याने 

ता यात आलेले डा 
वषयक आर ण वकिसत 

करणे 

डा 
वषयक 

कामे 
३१५ २५ ५००००००० ८५१३५०० ० ५०१३५०० ३५००००० 222305536 

अ.  

१ ते ६ 

वर 

वग 

९ क भागातील न याने 

ता यात आलेले डा 
वषयक आर ण वकिसत 

करणे 

डा 
वषयक 

कामे 
३१६ ४१ ५००००००० ८५१४५०० ० ५०१४५०० ३५००००० 222305552 

१० ड भागातील न याने 

ता यात आलेले डा 
वषयक आर ण वकिसत 

करणे 

डा 
वषयक 

कामे 
३१६ ५४ ५००००००० ८५१४५०० ० ५०१४५०० ३५००००० 222305565 

११ ई भागातील न याने 

ता यात आलेले डा 
वषयक आर ण वकिसत 

करणे 

डा 
वषयक 

कामे 
३१७ ७१ ५००००००० ८५१४५०० ० ५०१४५०० ३५००००० 222305582 

१२ फ भागातील न याने 

ता यात आलेले डा 
वषयक आर ण वकिसत 

करणे 

डा 
वषयक 

कामे 
३१८ ८९ ५००००००० ८५१४५०० ० ५०१४५०० ३५००००० 222305600 

१३ ग भागातील न याने 

ता यात आलेले डा 
वषयक आर ण वकिसत 

करणे 

डा 
वषयक 

कामे 
३१९ ११० ५००००००० ८५१४५००  ५०१४५०० ३५००००० 222305621 

१४ ह भागातील न याने 

ता यात आलेले डा 
वषयक आर ण वकिसत 

करणे 

डा 
वषयक 

कामे 
३१९ १२८ ५००००००० ८५१४५०० ० ५०१४५०० ३५००००० 222305639 

   एकूण =  ५९६०७५०० ३५१००५०० ३५१००५०० ५९६०७५००    

ि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. 
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मा. शासक ठराव मांक- ४८४            वषय मांक- ४८४ 

दनांक – २६/०७/२०२२         वभाग- भूिम आ ण जंदगी 

वषय .४८४ 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .भूिमं/२/का व/३०४/२०२२ द.२५/०७/२०२२  

अ वये, मनपाचे गाळे भाडे परतावा हे लेखािशष नवीन करण ेव या लेखािशषाकर ता हॉकस या 
लेखािशषाव न तरतुद वग करणेबाबत. 

ठराव .४८४ 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .भूिमं/२/का व/३०४/२०२२ द.२५/०७/२०२२  

अ वये, मनपाचे मौजे आकुड  येथील स.नं.१८०/१, िस.स.नं.४३००, ४३०१, ते ३५ लॉट बी 
मधील यापार  गाळा . ८२ (१४७.चौ.फुट) हा गाळा सौ. मेघा सिचन काळभोर, यांना वतर त 

करणेत आला होता. सदर गा याची र. .४,६०,०००/- व यावर ल G.S.T. ८२,८००/- अशी एकुण 

र. .५,४२,८००/- ह  र कम सामा य पावती .९२७०१४, द.२३/०३/२०२२, अ वये मनपाकडे 

जमा के याने, सौ.मेघा सिचन काळभोर, यांना गाळा .८२, वत रत करणेत आला होता. सौ. 
मेघा सिचन काळभोर, यांनी द.१८/०४/२०२२ अ वये काह  कारणा तव सदर गाळा र  क न 

भरलेली र कम परत िमळणेबाबत वनंती केली आहे. गा याची आगाऊ भरलेली र म परत 

करणेसाठ  भूिम आ ण जंदगी  वभागाकडे “गाळे भाडे परतावा”हे न वन लेखािशषिनमाण 

करणेस व या लेखािशषाला हॉकस या लेखािशषाव न खालील माण ेर. .५०,००,०००/- वग 

करणसे मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

अ. . लेखािशष सन २०२२-२३ वाढ घट 

१) गाळे भाडे परतावा ० ५०,००,०००/- - 

२) हॉकस २,००,००,०००/- - १,५०,००,०००/- 
 

ि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- ४८५            वषय मांक- ४८५ 

दनांक – २६/०७/२०२२         वभाग- म यवत  भांडार 

वषय .४८५ 
दनांक -
२६/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मभां/६/का व/२९०/२०२२ द.२५/०७/२०२२  
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील सावजिनक ठकाणी नाग रकांसाठ  
ओपन जीम सा ह य िन वदा मंजूर दराने खरेद  करणेबाबत. 

ठराव .४८५ 
दनांक -
२६/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मभां/६/का व/२९०/२०२२ द.२५/०७/२०२२  
अ वये, मनपाचे डा वभागास मनपाचे काय े ातील सावजिनक ठकाणी नाग रकांसाठ  
ओपन जम सा ह य आव यक आहे. याकामी पंपर  िचंचवड माट िसट  िल. (पीसीएससीएल) 
यांस ा  झालेली र. .70,00,000/- परतावा पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडे वग करणेत 
आले असून उ  र कम डा वभागाकड ल “ डा यायाम सा ह य खरेद  ”या लेखािशषावर 
सुधा रत अंदाजप कात वग करणेत येणार असून या तरतुद मयादेत ओपन जम सा ह य 
पंपर  िचंचवड माट िसट  िल. माफत वतं  िन वदा िस  न करता म यवत  भांडार 
वभागाने व वध ओपन जम सा ह य खरेद  रेट कॉ ॅ ट िन वदा िस  केली आहे. या 
िन वदेनुसार खरेद  क न बस वणेकामी व खरेद  खच तूत डा वभागाकड ल उ  
लेखािशषावर उपल ध 9 कोट  पैक  िश लक तरतुद मधून करणेकामी डा वभागाने मागणी 
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केली आहे. डा वभाग मागणीनुसार ओपन जम सा ह य 70 लाख तरतुद मयादेत 
ई.िन. .35/2021-22 (दरकरार) अ वये 13 कारचे व वध ओपन जम सा ह य येक  34 
नग सा ह य 34 ठकाणी पुरवठा क न बसवून देणेकामी ा  लघु म िन वदाकार 
मे.ए यिनडस, पुण,े मे.बाबा ले व ड , ठाणे, मे.हनी फन एन ि ल कंपनी, ठाणे व मे. मुत  
इं जिनअ रंग ,पुणे यांचे बाब िनहाय ा  लघु म दर एकुण 1ते 13 बाबी सा ह यांचे चार ह 
िन वदाकारांचे एकुण र. .2,81,39,686/- वकृतीस व येणा-या खचास मा. थायी सिमती 
सभेने ठराव .11492 द.28/02/2022 अ वये मा यता दलेली आहे. या चार ह 
िन वदाकारांचे मंजूर दर ित नग बाब िनहाय मे.ए यिनडस, पुणे यांचे बाब .8,10,11 = 03 
बाबी ित नग एकुण लघु म दर र. .2,37,700/-, मे.बाबा ले व ड , ठाण,े बाब .1,4,12 = 03 
बाबी ित नग एकुण लघु म दर र. .1,58,087.82, मे.हनी फन एन ि ल कंपनी,ठाणे यांचे 
बाब .2,5,13=03 बाबी ित नग एकुण लघु म दर र. .1,76,150/- मे. मुत  इं जिनअ रंग, 
पुणे यांचे बाब .3,6,7,9= 04 बाबी ित नग एकुण लघु म दर र. .2,55,700/- माणे एकुण 
13 बाबी सा ह याचा 01 सेट िन वदा मंजुर दर एकुण र. .8,27,637.82 इतका असून यांचेकडून 
यांचे िन वदा मंजूर दरानुसार केले या दरकरारनुसार ओपन जम 08 सेट सा ह य 08 
ठकाणांकर ता एकुण र. .66,21,103/- म ये पुरवठा क न बसवून देणे माणे सा ह य 
खरेद कामी व उ  नमुद पुरवठाधाकांबरोबर करारनामा  कर यास व एकुण र. .66,21,103/- 
चे 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- ४८६            वषय मांक- ४८६ 

दनांक – २६/०७/२०२२         वभाग- समाज वकास 

वषय .४८६ 
दनांक -
२६/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .स व व/०५/का व/२४६/२०२२ द.२५/०७/२०२२ 
अ वये,  तरतुद वग करणेबाबत. 

ठराव .४८६ 
दनांक -
२६/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .स व व/०५/का व/२४६/२०२२ द.२५/०७/२०२२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका समाज वकास वभागातील मह ला व बालक याण 
या मु य योजनेतील शामा साद मुखज  संगणक िश ण (मह लांना) या 
उपलेखािशषाअंतगत माहे जुन २०२२ पयत मुळ तरतुद र  १५ लाखामधुन खच 
र. .१३,१९,५७०/-व िश लक र. .१,८०,४३०/- एवढ  आहे. तर  सदर उप मास र. .४५ लाख 
तरतुद गरजेची अस याने यामुळे सदर सन २०२२-२०२३ म ये केलेली तरतुद र. .१५ लाख 
ह  पुरेशी नाह  तर  समाज वकास  वभागातील मु य योजना मह ला व बालक याण 
मधील  मह ला बचतगटांसाठ  िमशन वावंलबन या उपलेखािशषामधुन उपल ध असणा-या ३ 
कोट  तरतुद मधुन अदयापपयत कोणताह  खच कर यात आलेला नाह  यामुळे सदर 
योजनेमधुन र. .४५ लाख सदर योजनेवर वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच सन 
२०२२-२०२३ या अंदाजप का माणे स या उपल ध असणा-या तरतुद ंपैक  “इतर 
क याणकार  योजना“ या मु य योजनेतील अनु मे “ पंपर  िचंचवड मनपा हदद तील इ.१० 
वी म ये ८० ट के ते ९० ट के व ९० ट के पे ा जा त  व १२ वी म ये ८० ट के पे ा जा त 
गुण िमळाले या वदया याना िश यवृ ी” या उपलेखाशीषाअंतगत र. .४,१४,००,०००/- 
इतक  तरतुद कर यात आलेली असुन एकुण तरतुद पैक  र. .३,६०,०००/- इतक  िश लक 
असुन सन २०२२-२३ या आिथक वषात र. .६ कोट ची आव यकता आहे. समाज वकास  
वभागातील मु य योजना द यांग क याणकार  योजनेतील “ द यांग भवन कामकाज 
कंपनीस कॅ पे स (भांडवली खच) अनुदान देणे व इतर अनंुषिगक कामे करणे “या 
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उपलेखाशीषातुन उपल ध तरतुद मधुन र. .१२,७०,००,०००/- मधुन र. .१,५०,००,०००/- 
इतक  वग कर यास मा यता दे यात येत आहे. तसेच सन २०२२-२०२३ या सुधार त सदर 
त यात दश व या माण ेमह ला व बालक याण या मु य योजनेतील शामा साद मुखज  
संगणक िश ण (मह लांना) व “ पंपर  िचंचवड मनपा हदद तील इ.१० वी म ये ८० ट के ते 
९० ट के व ९० ट के पे ा जा त  व १२ वी म ये ८० ट के पे ा जा त  गुण िमळाले या 
वदया याना िश यवृ ी” या उपलेखािशषास तरतुद वग करण करणेसाठ  मा यतेकामी 
ता वत करणेत येत आहे.  

 

      सदर त यात दश व या माण ेसमाज वकास वभागाकड ल एकुण सव योजनांचा 
वचार केला असता र. .२,८०,००,०००/- इतक  तरतुद वग करण करणेस वाव आहे व यातील 
उपरो  वर ल त यात दश व या माण े “मह ला व बालक याण योजना” या मु य 
योजनेतील अनु मे “शामा साद मुखज  संगणक िश ण (मह लांना)” या 
उपलेखािशषाअंतगत र. .४५ लाख तातड ने वग करण करणे गरजेचे असुन उवर त 
र.र.२,३५,००,०००/- इतक  िश लक तरतुद “इतर क याकार  योजना“ या मु य योजनेतील 
अनु मे  “ पंपर  िचंचवड मनपा हदद तील इ.१० वी म ये ८० ट के ते ९० ट के व ९० ट के 
पे ा जा त  व १२ वी म ये ८० ट के पे ा जा त  गुण िमळाले या वदया याना िश यवृ ी” 
या उपलेखाशीषाअंतगत वग करणेस तसेच व उवर त र. .३,६५,००,०००/- इतक  तरतुद 
र कम आव यक असुन सदर र कम ह  इतर वभागाकडुन उपल ध क न देणेस व सादर 
केले या तरतुद वग करण करणसे मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

 
अ 

 

मु य योजनेचे 
नाव 

या उपलेखािशषामधुन 
र कम वग करावयाचे या 

उपलेखाशीषाचे नाव 

सदर 
उपलेखािशषावर 
सन २०२२-२०२३ 
साठ  केलेली मुळ 

तरतुद र  

या 
उपलेखाशीषातुन 
वाढ करावयाची 

र कम 

या 
उपलेखाशीषातुन 
घट करावयाची 

र कम 

एकुण तरतुद 
र कम पये 

(वग करणानंतर) 

१ मह ला व 
बालक याण 

योजना 

शामा साद मुखज  
संगणक िश ण 

(मह लांना) 
१५,००,००० ४५,००,००० - ६०,००,००० 

२ इतर 
क याणकार  

योजना 

पंपर  िचंचवड मनपा 
हदद तील इ. १० वी म ये 
८० ट के ते ९० ट के व ९० 
ट के पे ा जा त  व १२ वी 

म ये ८० ट के पे ा 
जा त  गुण िमळाले या 
वदया याना िश यवृ ी 

४,१४,००,००० २,३५,००,००० - ६,४९,००,००० 

३ मह ला व 
बालक याण 

योजना 

मह ला 
बचतगटांसाठ  

िमशन वावंलबन 
३,००,००,००० - ९०,००,००० २,१०,००,००० 

४ इतर 
क याणकार  

योजना 

ये  नागर क धोरण व 
उप म राब वणे १,००,००,००० - ३०,००,००० ७०,००,००० 

५ इतर 
क याणकार  

योजना 

बेरोजगारांसाठ  मेळावा 
२०,००,००० - १०,००,००० १०,००,००० 

६ द यांग 
क याणकार  

योजना 

द यांग भवन कामकाज 
कंपनीस कॅ पे स 

(भांडवली खच) अनुदान 
देणे व इतर अनुंषिगक 

कामे करणे 

१२,७०,००,००० - १,५०,००,००० ११,२०,००,००० 

ि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. 
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मा. शासक ठराव मांक- ४८७            वषय मांक- ४८७ 

दनांक – २६/०७/२०२२         वभाग- वै क य मु य 

वषय .४८७ 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वै /१०/का व/७२१/२०२२ द.२६/०७/२०२२ 

अ वये, वै क य वभागातील सन २०२२-२३ या अंदाजप कात “ऍिनिमया मु  पीसीएमसी” 

व “कॅ सर हॉ पीटल” हे न वन लेखाशीष तयार करणेबाबत. 

ठराव .४८७ 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वै /१०/का व/७२१/२०२२ द.२६/०७/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आप या काय े ात नागर कांसाठ  वै क य 

वभागामाफत १२ णालये व २८ दवाखाने व १ सव पचार सेवा असणारे णालया या 
मा यमातुन एकुण १५०० खाटां या आरो य सेवा पुर वते. या सु वधांनी सन २०१९-२०२० या 
आिथक वषात १९ लाख बाहय णांना वै क य सेवा दली आहे. आरो य सेवे या पायाभुत 

सेवेम ये ेणीवाढ करणे, आरो य सेवा कमचा-यांची मता वाढ वण,े मानां ककृत णाली 
या आ ण आचार स हंता हे पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे मुख येय आहे. क  व 

रा य शासना या धत वर पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े  ऍिनिमया मु  

कर यासाठ  “ऍिनिमया मु  पीसीएमसी” या मो हमे या यापक अंमलबजावणी मोठया 
माणावर कर यात येते. ऍिनिमया मु  पीसीएमसी मो हमेची अंमलबजावणी करणेत येणार 

आहे. मौजे थेरगाव या ठकाणी पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत कॅ सर णालय सु  

करणेत येणार आहे. याकामी सन २०२२-२३ या आथ क वषाचे अंदाजप काम ये १.”ऍिनिमया 
मु  पीसीएमसी “ २.“कॅ सर हॉ पीटल“  हे दोन लेखािशषक न याने 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- ४८८            वषय मांक- ४८८ 

दनांक – २६/०७/२०२२         वभाग- वै क य मु य 

वषय .४८८ 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वै /१०/का व/७२३/२०२२ द.२६/०७/२०२२ 

अ वये, वै क य वभागातील सन २०२२-२३ चे अंदाजप कातील लेखािशषावर तरतुद वग 

करणेबाबत. 

ठराव .४८८ 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वै /१०/का व/७२३/२०२२ द.२६/०७/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. उपआयु , म यवत  भांडार 

वभागाकड ल  प  . मभा/८/का व/५८५/२२ द. ४/७/२०२२ अ वये कोवीड १९ अंतगत देय 

असले या लं बत व संभा य असणा-या रकमांची मा हती याद  सह देणेत यावी असे कळ वले 

होते. याअनुषंगाने वै क य वभागामाफत यापुव च प  . वै /३/का व/४७६/२२ 

द.२३/६/२२ अ वये एकुण र. .३७,२२,०००००/- तरतुद आव यक अस याचे कळ वले होते. 

परंतु म यवत  भांडार वभागाकड ल प  .मभा/८/का व/५१६/२२ द.१५/६/२०२२ अ वये 

कोरोना िनधी या लेखािशषावर ल आिथक तरतुद संपु ात आली आहे यामुळे बीले कोरोना 



28 
 

िनधीतुन खच  टाकणे श य नाह  असे कळ व यात आलेले आहे. यानुसार, वर ल बाबींचा 
वचार करता वै क य वभागातील सन २०२२-२३ या अंदाजप कातील खालील 

लेखािशषानुसार तरतुद वग करणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

अ.

 
लेखािशष तरतुद वाढ घट 

1 अ थायी आ थापना 10,00,00,000/- 1,00,00,000/- ---- 

2 
मनपा णालयांक रता औषधे 

सा ह य उपकरणे खरेद  
3,00,00,000/- ----- 1,10,00,000/- 

3 थायी आ थापना 60,00,00,000/- 3,00,00,000/- ---- 

4 
ठेकेदार प दतीने वायसीएमएच इतर 

णालयांची साफसफाई 
15,00,00,000/- ---- 3,00,00,000/- 

5 इतर खच 6,00,000/- 5,98,000/- ----- 

6 माता व बाल संगोपन योजना 10,00,000/- ---- 5,00,000/- 

7 वै क य खच ितपुत  5,00,000/- 10,00,000/- ----- 

8 खरेद  –कृ म अवयव क  50,000/- ---- 49,000/- 

9 र दान िशबीरे 50,000/- ---- 49,000/- 

10 वज बल 3,50,00,000/- 1,00,00,000/- ----- 

11 हे थ माट काड योजना 3,00,00,000/- ---- 1,00,00,000/- 

12 
ठेकेदार प दतीने मनपा णालयांना 
मनु यबळ पुर वणे 

5,00,00,000/- 14,40,00,000/- ---- 

13 
सोशल इ पॅ ट बॉ ड दारा आरो य 

सेवा सुधारणा 15,00,00,000/- ---- 14,00,00,000/- 

14 मोह ला लनीक 10,00,000/- 75,00,000/- 
 

15 णालय यव थापन मा हती सेवा 10,00,000/- 75,00,000/- 
 

16 पदमभुषण सुषमा वराज पुर कार 2,00,00,000/- ---- 1,90,00,000/- 

 
एकुण र. . 116,92,00,000 21,05,98,000 21,05,98,000 

 

ि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- ४८९            वषय मांक- ४८९ 

दनांक – २६/०७/२०२२         वभाग- आरो य मु य 

वषय .४८९ 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) आरो य मु य यांचे कड ल प  .आमुका/४/का व/२६१/२०२२ 

द.२१/०७/२०२२ अ वये, घनकचरा यव थापना अंतगत टाकाऊ कपडे, ई-वे ट व लॅ ट क 

वे ट पुनवापराक रता मे.वनराई या सं थेस परवानगी देणेबाबत. 

ठराव .४८९ मा.अित.आयु (१) आरो य मु य यांचे कड ल प  .आमुका/४/का व/२६१/२०२२ 
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दनांक -

२६/०७/२०२२ 

द.२१/०७/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत घरोघरचा कचरा गोळा 
क न तो मोशी येथील कचरा डेपोम ये पाठ व यात येतो. तेथे सदर कच-यावर व वध या 
के या जातात. तथा प, टाकाऊ कप यांवर या कर याक रता कचरा डेपो येथे वतं  यं णा 
काया वत नाह . तसेच कप यांचे वघटन हो यास बराच कालावधी लागतो. यामुळे अशा 
व पाचा कचरा संकिलत क न या पुरवापरायो य बन व याचे काम मे.वनराई या 

सं थेमाफत कर यात येते. मे.वनराई ह सं था (एनजीओ दपण ह क  सरकार कड ल 

मा.िनती आयोग मा यता ा  सं था असून सदर सं थेने मनपा काय ेञाम ये टाकाऊ कपडे/ 

कचरा संकलन करणेकामी शहरातील व वध भागाम ये ित भाग १ या माणे ३२ ठकाणी 
युिनट बस वणेकामी संरचना िन त केली असून सदर युिनटचा खच हा महापािलकेमाफत 

करावयाचा असून याकामी ित युिनट र. .३२,५००/- या माणे ३२ युिनट बस वणेसाठ  

एकुण र. .१०,४०,०००/- ऐवढा खच होणार असून याम ये फॅ केशन, इ टॉलेशन, हॅ डिलंग 

आ ण ड ंग इ. खचाचा समावेश आहे. सदरचे काम मे.वनराई या सं थेचे ायोिगक त वावर ६ 

म हने कालावधीकर ता ता वत असुन याकर ता म वनराई यांची नेमणुक करणेत येवुन 

र. .१०,४०,०००/- इत या खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

 
 
मा. शासक ठराव मांक- ४९०            वषय मांक- ४९० 

दनांक – २६/०७/२०२२         वभाग- व ुत अ े ीय 

वषय .४९० 
दनांक -
२६/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .अ ेका/ व/का व/५७/२०२२ द.२६/०७/२०२२ 

अ वये, व ुत वभागातील सन २०२२-२३ चे अंदाजप कातील लेखािशषावर तरतुद वग 

करणेबाबत. 

ठराव .४९० 
दनांक -
२६/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .अ ेका/ व/का व/५७/२०२२ द.२६/०७/२०२२ 

अ वये, माननीय आमदार ी.अ णा बनसोडे पंपर  वधानसभा  यांनी द.०२/०६/२०२२ 

रोजी या  प ा वये  भाग .१५ िनगड  ािधकरण मधील जलाराम चौक येथे र या या 
दो ह  बाजूस सुशोभीकरण होणे कामी आकुड  रे वे टेशन प रसरात बस व यात 

आले या  decorative पोल माणे पोल बस व यात यावे अशी मागणी केली होती. यानुसार अ 

े ीय व ुत वभागामाफत ठेव यात आले या कायलयीन टपणी वर  मा.अित र  आयु  २ 

यांनी नो ले या शेराकांनानुसार  सदर कामास मा.आयु  सो यांची  मा यता ा  झा यावर 

शासक य मा यतेचा ठराव सवसाधारण सभेसमोर सादर कर यात यावा असे नमूद केले आहे. 
सदर कामाचे सन २०२२-२३ या अंदाजप कात समावेश  क न शासक य मा यता व 

आव यक तरतूद  उपल ध नस याने तरतूद वग करण करणे आव यक आहे. सबब सदर 

कामाचा व अ भागातील भ  श  उदयान येथील रा वज फडक वणे चालन 

व  देखभाल  तसेच अनुषंिगक यं णेचे चालन  देखभाल दु ती  करणे. ट पा २ या कामाचा 
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समावेश अंदाजप कात नस यामुळे सदर कामास शासक य मा यता िमळणेकामी व तरतूद 

वग करण 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. 

अ
नु
. 

. 

लेखाशीष कामाचे नाव 

अंदाजप
क 

पानांक/ 

अनु  

अंदाजप क
य र. . 

उपल ध 

तरतूद र. . 

तरतूद वाढ 

र. . 

तरतूद घट 

र. . 

सुधा रत 

तरतूद 

र कम 

१. 

नवीन काम 

थाप य 

क पा अंतगत 

व ुत वषयक 

कामे करणे 

अ े ीय कायालय अंतगत . . 

१५ िनगड  ािधकरण मधील 

जलाराम चौकातील अंतगत 

र यावर डेकोरेतीव पोल बसवून 

सुशोभीकरण करणे 

 

२५००००० 

 
 

०० ९९०००० 
 

९९०००० 

२ 
नवीन काम 

लोकारो य 

भ  श  उदयान येथील 

रा वज फडक वणे चालन 

व  देखभाल  तसेच अनुषंिगक 

यं णेचे चालन  देखभाल 

दु ती  करणे. ट पा २ 

 
५०,००,००० ०० ७६०००० 

 
७६०००० 

३ 

े ागृह व 

नाटयगृहे 

बांधणे व 

नुतनीकरण 

करणे 

अ े ीय कायालायू अंतगत 

भाग . १५ मधील ना यगृह 

म ये साउंड िस ट म तसेच 

टेजवर ल  लाईट व अनुषंिगक 

कामे करणे. 

३७०/०२ 
१५००००००० 

 
२१३००००० ८७००००० 

 
३००००००० 

४ 

थाप य 

क पा अंतगत 

व ुत वषयक 

कामे करणे 

भाग  १५ टेिलफोन ए सचज 

जवळ ल लॉटवर उदयान 

वकिसत करणे कामातील 

वदयुत वषयक कामे करणे. 

३८४/२३ १५०००००० ५००००० 
 

५००००० ० 

५ महसुली विन ेपण यव था व देखभाल ३६-८ १,२५,००००० १,२५,००००० 
 

२५००००० १००००००० 

६ महसुली हाय िलक गा या भा याने घेणे ३६-१० ७०००००० ७०००००० 
 

७०००००० ० 

७ महसुली वाहन इंधन (अिधकार  ) ३६-०४ १५०००० १५०००० 
 

१५०००० ० 

८ महसुली टायस यूब खरेद  ३६-१२ १५०००० १५०००० 
 

१५०००० ० 

९ महसुली वाहन इंधन (कायालय) 

 
३६-०६ १५०००० १५०००० 

 
१५०००० ० 

  
 
   

४१७५०००० 
१०४५०००

० 

१०४५०००
० 

४१७५०००० 

 

ि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. 
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मा. शासक ठराव मांक- ४९१            वषय मांक- ४९१ 
दनांक – २६/०७/२०२२         वभाग- व ुत मु य 

वषय .४९१ 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . वमुका/०४/का व/५०९/२०२२ द.२६/०७/२०२२ 

अ वये, मनपा या व ुत वभागाकड ल हॉक  टे डयम मधील हायमा ट टॉवर द यांचे 

वीजबचत अंतगत नुतनीकरण करणे. 
ठराव .४९१ 

दनांक -

२६/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . वमुका/०४/का व/५०९/२०२२ द.२६/०७/२०२२ 

अ वये, मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .15-01/2022-2023 अ वये हॉक  

टे डयम मधील हायमा ट टॉवर द यांचे वीजबचत अंतगत नुतनीकरण करणे (सन 2021-

2022)., (फेरिन वदा .२) िन वदा र. .5,82,21,242/- पे ा -1.11% कमी हणजेच 

र. .5,75,74,986/- (अ र  र. .पाच कोट  पं याह र लाख चौ-याह र हजार नऊशे याऐंशी 
फ ) यानुसार िन वदा मंजूर दराने लघु म दराचे ठेकेदार मे.रॉयल पॉवर टनक  इ लमट ा. 
िल.  यांचेकडून काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

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. 

 
 
 

  सह /-         सह /- 

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

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

 
 

 


