
1 
 

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 ०३/०८/२०२२ चे ठराव. 

 
मा. शासक ठराव मांक- ४९२           वषय मांक- ४९२ 

दनांक – ०३/०८/२०२२        वभाग- थाप य क प 

वषय .४९२ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/ क प/९२०/२०२२ द.२६/०७/२०२२  अ वये, 

मनपाचे थाप य बीआरट एस वभागामाफत कामा या तरतुद म ये वाढ/ घट करणेबाबत. 

ठराव .४९२ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/ क प/९२०/२०२२ द.२६/०७/२०२२  
अ वये, थाप य बीआरट एस वभागामाफत Urban Street Design नुसार वकसीत करणेचे 
कामे चालु आहेत. परंतु सन २०२१-२२ म ये पुरेशी तरतुद उपल ध नस याने देयक अदा करणे 
बाक  आहे. यामुळे सदर कामांकर ता  तरतुद त वाढ/ घट करणेस मा. शासक यांची मंजूर  
देणेत येत आहे. 

 अ. 
  . कामाचे नाव 

पान 
. 
अ.

. 
लेखा
िशष 

सन 
२०२२-२३ 

ची 
मुळ तरतुद 

वाढ 
र. . 

घट 
र. . 

सन 
२०२२-२३ 

चा 
सुधा रत 
अंदाज 

१ 
वशाल नगर जगताप डेअर  ते मुळा नद  

वर ल पुलापयतचा २४ मी. ं द र ता Urban 
Street Design नुसार वकसीत करणे 

४० ३ 
वशेष 
योज
ना 

० 
२५.०० 
लाख 

- 
२५.०० 
लाख 

२ 

आकुड  रे वे टेशन ते पंपर  िचंचवड 
अिभयां क  महा व ालय  पयतचा १८ मी. 

ं द र ता Urban Street Design नुसार 
वकसीत करणे 

४० ६ 
वशेष 
योज
ना 

० 
१.५० 
लाख 

- 
१.५० 
लाख 

३ 
आकुड  रे वे टेशन ते गंगानगर, ािधकरण 
पयतचा १८ मी. ं द र ता Urban Street 

Design नुसार वकसीत करणे 
४० ७ 

वशेष 
योज
ना 

० 
१.९० 
लाख 

- 
१.९० 
लाख 

४ 
टे को र यावर ल अजंठानगर येथील 

उवर त र याचे काम करणे. 
३९ ९ 

वशेष 
योज
ना 

१.५० 
कोट  

- 
२८.४० 
लाख 

१.२१६ 
कोट  

 एकुण    
१.५० 
कोट  

२८.४०
लाख 

१.५० 
कोट  

२८.४० 
लाख 

 

ि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. 

 
  



2 
 
मा. शासक ठराव मांक- ४९३            वषय मांक- ४९३ 

दनांक – ०३/०८/२०२२        वभाग- म यवत  भांडार 

वषय .४९३ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.उप आयु  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/०५/का व/६९४/२०२२ द.२६/०७/२०२२  

अ वये, मनपा या यशवंतराव च हाण मृती णालयासाठ  आव यक संगणक टेशनर  

सा ह याचा पुरवठा करणेबाबत. 

ठराव .४९३ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.उप आयु  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/०५/का व/६९४/२०२२ द.२६/०७/२०२२  

अ वये, मनपा या यशवंतराव च हाण मृती णालया या व वध वभागांसाठ  आव यक 

संगणक टेशनर  10x12x1 व 10x12x2 येक  250 बॉ स छपाई क न पुरवठा करणेकामी 
ई-िन वदा सुचना .06/2022-23 अ वये लघु म दर ा  िन वदाकार मे.ममता ऑफसेट, 

अहमदनगर यांनी बाब .1 व2 क रता दर कमी क न फेरसादर केलेले दर अनु मे 

र. .1,730/- ती बॉ स सव करांसह व र. .1,489/- ती बॉ स सव करांसह हे लघु म ा  

झाले असुन लघु म दरानुसार येक  250 बॉ स खरेद  करणेकामी एकूण र. .8,04,750/- 

इतका खच हॊणार असुन जो िन वदा अंदा जत खच एकूण र. .9,93,750/- पे ा19.02% ने 

कमी असुन वकृत कर यात आलेला आहे. मे.ममता ऑफसेट, अहमदनगर यां या समवेत 

करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला अस याने सदर संगणक टेशनर  

खरेद  करणेकामी हॊणारा खच एकूण र. .8,04,750/- चे मा. शासक यांनी अवलोकन केले. 

िनणय: 

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

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

 
 
मा. शासक ठराव मांक- ४९४            वषय मांक- ४९४ 

दनांक – ०३/०८/२०२२        वभाग- वायसीएमएच 

वषय .४९४ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वायसीएमएच/७/का व/३१५/२०२२ 

द.२७/०७/२०२२ अ वये, रा ीय आयु व ान आयोग यांना सु मजीवशा  (MD 

Microbiology) या पद यु र पदवी अ यास मासाठ  आव यक असलेले तपासणी शु क अदा 
करणेबाबत. 

ठराव .४९४ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वायसीएमएच/७/का व/३१५/२०२२ 

द.२७/०७/२०२२ अ वये, मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयतील 

सु मजीवशा  वभागा या ा यापक यांनी रा ीय आयु व ान आयोग, नवी द ली यांना 
सु मजीवशा  या न वन अ यास मासाठ  तपासणी शु क र. .२,००,०००/- (अ र  र. .दोन 

लाख फ ) व यावर अिधक १८% जी. एस. ट   र. .३६,०००/- (अ र  र. .छ ीस हजार फ ) 

असे एकुण र. .२,३६,०००/-(अ र  र. .दोन लाख छ ीस हजार फ ) रा ीय आयु व ान 

आयोग, नवी द ली(National Medical Commission) यांचेकडे Secretary, National 

Medical Commission यांचे नावे कॅनरा बँक, बँक अकाऊंट नं.९०६८२१६०००००२५, बँक ांच 

SECTOR-12A, DWARKA BRANCH NEW DELHI-110078, आय एफ सी कोड CNRB0019109, 

एनईएफट  ारे पाठ वणे आव यक आहे. रा ीय आयु व ान आयोग, नवी द ली यांना 
सु मजीवशा  या एका वषयाकर ता परवानगी िमळणेकामी तपासणी शु क र. .२,३६,०००/- 
इतके एनईएफट /आरट जीएस/आयएमपीएस ारे अदा करणेस व सदरचा खच पद यु र 
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सं था, यशवंतराव च हाण मृती णालयाकड ल अंदाजप क सन २०२२-२०२३ मधील 

“पी.जी.आय. वायसीएमएच पसीएमसी कर ता व वध शासक य िनयामक सं था व व ापीठ 

इ. चे शु क भरण”े या लेखािशषातील र. .१,५०,००,०००/- मधुन खच  टाकणेत व तसेच 

सदरची तपासणी शु क र. .२,३६,०००/- एनईएफट  ारे आदेश .वायसीएमएच/७/का व/ 
३१४/२०२२, द.२७/०७/२०२२ अ वये अदा करणेत आले अस याने झाले या 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- ४९५            वषय मांक- ४९५ 

दनांक – ०३/०८/२०२२        वभाग- आरो य अ े ीय 
वषय .४९५ 
दनांक -
०३/०८/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) आरो य यांचे कड ल प  .अ ेका/आ/२/का व/३५१/२०२२ 
द.०९/०७/२०२२  अ वये, मनपाचे ा. रामकृ ण मोरे े ागृह, िचंचवड येथील इमारतीमधील 
कॉ रडॉर, अंतगत व बा  प रसराची दैनं दन साफसफाई व व छता कामास मुदतवाढ 
देणेबाबत. 

ठराव .४९५ 
दनांक -
०३/०८/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) आरो य यांचे कड ल प  .अ ेका/आ/२/का व/३५१/२०२२ 
द.०९/०७/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे अ - े ीय कायालयाचे 
काय े ातील ा. रामकृ ण मोरे े ागृह, िचंचवड इमारती मधील कॉ रडॉर, अंतगत व बा  
प रसराची दैनं दन साफसफाई व व छता हे काम अ याधुिनक उपकरणे/साधने, रसायणे व 
मनु यबळाचा तसेच यां क प दतीचा वापर क न दैनं दन साफसफाई व छता करण े
कामाची ई - िन वदा नोट स .१/२०१९ – २० ची मुदत द.३०/०४/२०२२ रोजी संपु ात आली 
आहे. सदर कामाची न वन िन वदा कायवाह  ता वत केली असता मा. आयु  सो. व अित. 
आयु  १ यांचे सोबत झाले या त ड  सुचनेनुसार उपरो  कामाची न वन िन वदेसाठ  होणारा 
खच जा त अस याने ा.रामकृ ण मोरे े ागृह, िचंचवड हे वाय  सं थेला भाडेत वार 
चाल वणेकामी देणेत येणार अस याचे कळ वले आहे. यामुळे सदर कामाची िन वदा कायवाह  
थांब वणेबाबत कळ वणते आले आहे. तथा प ा.रामकृ ण मोरे, े ागृह वाय  सं थेला 
भाडेत वावर चाल वण े कामाची या संबंिधतानी चालू केली असून याकामी काह  
कालावधी लागणार आहे. यामुळे सदर े ागृहाम ये नागर कांचे व राजक य लोकांचे कायम 
काय म पार पडत असतात तेथील नागर कांना व राजक य लोकांना व छतेबाबत कुढलीह  
गैर सोय होऊ नये याकामी े ागृहांची दैनं दन साफसफाई होण े आव यक अस याने 
स : थती म ये कायरत सं था मे.राजमाता अ ह यादेवी होळकर वयंरोजागर सेवा सह 
सं था मया यांचेकडूनच े ागृहाची कॉ रडॉर अंतगत व बा  प रसराची दैनं दन साफसफाई 
करणेचे कामास मुदतवाढ देणे आव यक आहे. यानुसार मे.राजमाता अ ह यादेवी होळकर 
वयंरोजगार सेवा सह. सं था मया दत यां या ा.रामकृ ण मोरे े ागृह, िचंचवड  इमारती 

मधील कॉ रडॉर, अंतगत व बा  प रसराची दैनं दन साफसफाई व व छता हे काम 
अ याधुिनक उपकरणे/साधने, रसायणे व मनु यबळाचा तसेच यां क प दतीचा वापर क न 
दैनं दन साफसफाई व छता करणेचे कामास ४ म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणे व 
याकामी येणा-या अंदाजे र. .१५,६०,७४८/- अथवा न वन िन वदा कायवाह  ता वत होऊन 
कामाचे आदेश देई पयत जे थम होईल तो पयत मुदतवाढ देणे गरजेचे अस याने 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- ४९६            वषय मांक- ४९६ 

दनांक – ०३/०८/२०२२        वभाग- मु य लेखा पर ण 

वषय .४९६ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.मु य लेखापर क यांचे कड ल प  .मुलेप/१/का व/७१६/२०२२ द.२७/०७/२०२२  

अ वये, मनपाचे मु य लेखापर ण वभागाकड ल कमचा-यांची अ जत रजा/LTA सह 

पुणवेतनी परावत त रजा/ अधवेतनी रजा खच  टाकुन मंजूर  बाबत. 

ठराव .४९६ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.मु य लेखापर क यांचे कड ल प  .मुलेप/१/का व/७१६/२०२२ द.२७/०७/२०२२  

अ वये, मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी 
सादर केले या वनंती अजानुसार सोबतचे प  अ म ये दश वले माणे रजा मंजुर  कामीचे 
वषयास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

 
मा. शासक ठराव मांक- ४९७   वषय मांक- ४९७ 

दनांक – ०३/०८/२०२२   वभाग- वै क य म यवत  सा ह य भांडार 

वषय .४९७ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) म यवत  सा ह य भांडार यांचे कड ल प  .मसाभां/८/का व/१२५/२०२२ 

द.२७/०७/२०२२ अ वये, मनपाचे पंपर नगर येथील डझेल शवदा हनी चाल वण,े िनगा 
देखभाल व दु तीकामी मुदतवाढ व येणा-या खचास मा यता देणेबाबत. 

ठराव .४९७ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) म यवत  सा ह य भांडार यांचे कड ल प  .मसाभां/८/का व/१२५/२०२२ 

द.२७/०७/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पंपर नगर येथील डझेल 

शवदा हनी चाल वणे व िनगा देखभाल राखणे कामी मे.अजुन आधार म हला वयंरोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया दत यांना पुव  दले या आदेशाची  मुदत संपु ात आलेने यांचे समवेत 

पुव  झाले या करारना यास व दले या आदेशास अिधन राहून  द.१३/०२/२०२२ पासून पुढ ल 

सहाम हने कालावधीकर ता अथवा ई-िन वदेची कायवाह  पुण होईपयत पुव चे दरा माण े

हणजेच ित महा र. .८७,९५०/- माणे डझेल सह त सहा म हने कालावधीकर ता 
येणा-या र. .५,२७,७००/-  अथवा 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- ४९८            वषय मांक- ४९८ 

दनांक – ०३/०८/२०२२        वभाग- जलिन:सारण मु य 

वषय .४९८ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता जलिन:सारण यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/४९६/२०२२ 

द.२८/०७/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग .२९ पंपळे गुरव प रसरात जलिनःसारण निलका 
टाकणे व सुधारणा कामे करण.े 

ठराव .४९८ 

दनांक -

मा.सह शहर अिभयंता जलिन:सारण यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/४९६/२०२२ 

द.२८/०७/२०२२ अ वये, मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .13/23/2021-22 
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०३/०८/२०२२ अ वये भाग .२९ पंपळे गुरव प रसरात जलिनःसारण निलका टाकणे व सुधारणा कामे 

करणे. कामी मे.आिनकेत बाजीराव पा टल िन.र. .35,16,876/- (अ र  र. .प तीस लाख 

सोळा हजार आठशे याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .35,16,876/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .35,16,876/- पे ा 37.99% कमी हणजेच र. .21,80,815/- +रॉय ट  

चाजस र. .1,525/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .21,82,340/- 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- ४९९            वषय मांक- ४९९ 

दनांक – ०३/०८/२०२२        वभाग- म यवत  भांडार 

वषय .४९९ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.उप आयु  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/०७/का व/१५६/२०२२ द.२७/०७/२०२२  

अ वये, मनपाचे वैदयक य वभागा या ४ णालयां या ओट  साठ  आव यक लागणार  

उपकरण ेएकुण २५ बाबी खरेद  करणेबाबत. 

ठराव .४९९ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.उप आयु  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/०७/का व/१५६/२०२२ द.२७/०७/२०२२  

अ वये, मनपाचे वैदयक य वभागा या ४ णालयां या ओट  साठ  आव यक लागणार  

उपकरण े एकुण २५ बाबी खरेद  करणेकामी Gem/2022/B/2134550 नुसार ा  लघु म 

िन वदाधारक मे.कोठार  मेड कल यांचे बाब .10,15,16,23,25 अशा एकुण 5 बाबीचे लघु म 

दरानुसार एकुण र. .1,34,484/- हे अंदाजप क य र. .1,94,188/- पे ा -30.74 ट केने कमी 
आहेत. तसेच मे.मै ी एंटर ायजेस यांचे बाब .1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,20 अशा एकुण 13 

बाबींचे लघु म दरानुसार एकुण र. .2,89,867/- हे अंदाजप क य दर र. .6,08,713/-  पे ा   
-52.38 ट केने कमी आहेत. व म.अरथान टे नॉलॉजी  ऍ ड एंटर ायजेस यांचे  बाब 

.14,17,21अशा एकूण 3 बाबींसाठ चे लघु म दरानुसार एकुण र. .2,81,671/- हे 

अंदाजप क य दर र. .6,17,400/- पे ा -54.37 ट केने कमी आहे. मे.महारा  स जकल हाऊस 

यांचे बाब .22,24 अशा एकूण 2 बाबीसाठ चे लघु म दरानुसार एकुण र. .25,670/- हे 

अंदाजप क य दर र. .50,000/- पे ा -48.66 ट केने कमी आहेत. सदरचे दर वकृत करणेत 

आलेले असुन 1)मे.मै ी एंटर ायजेस, भोसर , 2)मे.कोठार  मेड कल 3) म.अरथान 

टे नॉलॉजी  ऍ ड एंटर ायजेस 4)मे.महारा  स जकल हाऊस यांना पुरवठा आदेश िनगत 

करणेत आलेला आहे. तर  सदर सा ह या या खरेद साठ  करारनामा कर यात आलेला आहे. 
सबब सदर या बाब .18 व 19 वगळता उवर त बाबीचे दर र. .7,31,692/- हे अंदाजप क य 

दर र. .14,70,301/- पे ा -50.23 ट केने कमी आहेत. दर सदरचे एकुण 23 बाबींचे 

दर  र. .7,31,692/- या खचाचे अवलोकन होणेस व सदर या खचास मा. शासक यांची 
मंजूर  देणेत येत आहे. 
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ि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- ५००            वषय मांक- ५०० 

दनांक – ०३/०८/२०२२        वभाग- समाज वकास 

वषय .५०० 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.उप आयु  समाज वकास यांचे कड ल प  .स व व/४अ/का व/२८८/२०२२ 

द.२८/०७/२०२२ अ वये, मनपाचे समाज वकास वभागामाफत द यांग य ंचे द यांग 

ऑनलाईन माणप  न दणी करणे व द यांग य ंना UDID काड वाटप िशबीर आयोजन, 

द यांग सव ण ऍपची िस द  इ. करणेबाबत. 

ठराव .५०० 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.उप आयु  समाज वकास यांचे कड ल प  .स व व/४अ/का व/२८८/२०२२ 

द.२८/०७/२०२२ अ वये, मनपाचे समाज वकास वभागामाफत पंपर  िचंचवड शहरातील 

म हला, बालके, मागावग य य , द यांग य , अनाथ िनराधर या घटकांसाठ  व वध 

कार या क याणकार  योजना / उप म राब व यात येताता. या अंतगत असणा-या द यांग 

योजनांचे अथसहा य दे याचे काम महानगरपािलकेकडून होते. सामा जक याय व वशेष 

सहा य वभाग, महारा  शासन यांचेकड ल शासन िनणय . द यांग २०२१/ . .४५/ द.क.२ 
द.२/१२/२०२१ अ वये द यांग य ंना संगणक य णाली ारे ऑनलाईन द यांग माणप  

व वै वक ओळखप  (UDID)  दे यासाठ  ज हा शासनामाफत वशेष मोह म राब वणे बाबत 

कळ वणेत आलेले होते. सदर द यांग य ंना संगणक य णाली ारे ऑनलाईन द यांग 

माणप  व वै वक ओळखप  (UDID)  दे यासाठ  तसेच द यांग सव ण करणे कर ता 
सदर या सव ण ऍपचे यापक िस द  देणेकर ता उदा. ले स पॅ पलेट, हाटसअप व 

फेसबुक मॅसेज, बॅनर, ऑड ओ, ह ड ओ सी.ड ., मनपा या डजीटल जा हरात फलकावर तसेच 

मा यमा ारे यापक िस द  देणे द यांग य ंना UDID काड वाटपाबाबतची सांकेितक 

भाषेतील ह ड ओ व ऑड ओ लप, UDID काड वाटप  िशबीराबाबत े ीय कायालयाअंतगत ८ 

र ा भ गा व मशनर स जा हरात करणे आव यक आहे. सदरची िस द  देणेकामी शासन 

िनणय .मावज-२०२०/ . .३३/का-३४ द.१६/३/२०२० अ वये तयार कर यात आले या 
जा हरात सं थां या िनवडसूचीतून ३ सं थांना दर सादर करणेकामी द.१५/०३/२०२२ रोजी प  

देणेत आलेले होते. यानुसार सवाना दर सादर केलेले होते. सदर दरप काम ये कॉ से ट 

क युिनकेशन िलिमटेड यांचे लघु म दर ा  झालेने यांना कामाचे आदेश देणेत आलेले होते. 
कॉ से ट क युिनकेशन िलिमटेड, यांनी केले या कामाचे बल समाज वकास योजना 
वभागातील २०२२-२०२३ या अंदाजप का माणे द यांग क याणकार  योजनेअंतगत 

इतर/काय म/उप म या उपलेखािशषा मधून अदा करणेस मा.उप आयु  समाज वकास 

योजना यां या दनां कत ०५/०४/२०२२ चे तावा वये मा यता दलेली आहे. यानुसार 

कॉ से ट क युिनकेशन िल., िचंचवड यांनी उदा. ले स पॅ पलेट, हाटसअप व फेसबुक मेसेज, 

बॅनर, ऑड ओ, ह ड ओ सी.ड ., मनपा या डजीटल जा हरात फलकावर तसेच व वध 

मा यमा ारे यापक िस द  देणे द यांग य ंना UDID काड वाटपबाबतची सांकेतीक 
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भाषेतील ह ड ओ व ऑड ओ लप, UDID काड वाटप िशबीराबाबत े ीय कायालयातंगत ८ 

र ा भ गा व मशनर सह जा हरात इ.बाबतचे संपूण कामकाज पूण केलेले आहे. संचालक, 

कॉ से ट क युिनकेशन िल., िचंचवड यांनी सदरचे कामकाज आदेशातील अट  व शत नुसार 

पूण क न र. .१६,४२,०५८/- बल अदा करणेत आलेले असून 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- ५०१            वषय मांक- ५०१ 

दनांक – ०३/०८/२०२२        वभाग- ाथिमक िश ण 

वषय .५०१ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . ािश व/०९/का व/५१८/२०२२ द.२७/०७/२०२२  

अ वये, मनपाचे सन २०२२-२३ या शै णक वषाक रता पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
ाथिमक व मा यिमक वभागा या इय ा बालवाड  ते इय ा १० वी या व ाथाना शालेय 

गणवेश, पी.ट .गणवेश आ ण वेटर खरेद  व वाटप करणेबाबत. 

ठराव .५०१ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . ािश व/०९/का व/५१८/२०२२ द.२७/०७/२०२२  

अ वये, महारा  शासन शालेय िश ण व डा वभाग यांचेकड ल प रप क .सं कण 

२०२०/ ा. .२०४/एसड -६ द.१८/०१/२०२१ अ वये ाथिमक व मा यिमक िश ण 

वभागाकड ल इय ा बालवाड  ते इय ा १० वी चे वग द.०४/०२/२०२१ पासून सु  झालेले 

आहेत. सन २०२२-२३ शै णक  वष सु  झाले असून या आिथक वषा या सु वातीस 

व ाथाना शालेय गणवेश, पी.ट .गणवेश व वेटर वाटप होणे आव यक आहे. याक रता 
ाथिमक िश ण वभागाकडे येक लेखािशषाकावर वतं  अशी एक त सन २०२२-२३ या 

शै णक वषाक रता र. .२२,६८,५१,९००/- इतक  तरतूद उपल ध आहे. तसेच मा यिमक 

िश ण वभागाकडे शालेय व ाथ  गणवेश व वेटर या लेखाशीषाकावर वतं  अशी एक त 

सन २०२२-२३ या शै णक वषाक रता एकूण र. .५,३०,००,०००/- इतक  तरतूद उपल ध 

आहे. िश ण मंडळ अ त वात असताना सन २०१६-१७ म ये ई- िन वदा या राबवून 

मे. ी.महाल मी े सेस अँ ड टेल रंग फम,मे. ी. े ट ज गारम स अँ ड टेल रंग फम व मे. ी. 
वै णवी म हला कॉप रेशन यांचे कडून सन २०१६-१७, २०१७-१८,२०१८-१९ व यापुढ ल सहा 
शै णक वषाक रता अनु मे शालेय गणवेश,पी.ट .गणवेश व वेटर क रता वतं  करारनामे 

क न पुरवठा आदेश मा. थायी सिमती या मा यतेने अदा करणेत आलेले आहेत. 

मे. ी.महाल मी े सेस अँ ड टेल रंग फम ,मे. ी. े ट ज गारम स अँ ड टेल रंग फम व 

मे. ी.वै णवी म हला कॉप रेशन यांना ाथिमक िश ण वभागामाफत नोट स 

ं .िश ण/ ािश/१०/का व/४९/२०१९ दनांक-०१/०६/२०१९ रोजीचे तसेच मा यिमक िश ण 

वभागामाफत नोट स ं .मा य/िश/४/का व/३२१/२०१९ दनांक-०१/०६/२०१९ रोजीचे नोट सी 
अ वये मागील करारनामे र  क न सन २०१९-२० क रता न याने एक वषाचा करारनामा 
कर यात येऊन पुरवठा आदेश दे यात येईल असे कायालयामाफत कळ वले असता, यांनी 
असमथता दशवून मनपा वरोधात मे. दवाणी यायालय,पुणे या ठकाणी दावा 

.८७०,८७१,८७२ व ८७३/२०१९ अ वये दाखल केला. सदर दा याम ये अंत रम 

सुनावणीम ये सन २०१९-२० क रता संबंधीत पुरवठाधारकाकडून शालेय गणवेश, 
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पी.ट .गणवेश व वेटर खरेद  करणेबाबत िनदश दले होते. यानुसार मनपाने मा. थायी 
सिमती या मंजुर ने सन २०१९-२० म ये कोरोना रोगाचा ादुभाव अस याने व शासना या 
िनदशानुसार सव शाळा बंद अस याने सन २०२०-२१ या शै णक वषासाठ  उ  सा ह य 

खरेद  क न सन २०२१-२२ क रता वाटप करणेबाबत पुरवठा आदेश िनगत कर यात आला 
होता. व या माण ेकायवाह  कर यात आली. सदर करणी मे. दवाणी यायालय, पुणे यांनी 
दा याचा िनकाल द.२०/०५/२०२२ रोजी ऑनलाईन ारे तपासणी केली असता िनकाली 
काढलेला आहे.सदर िनकालाम ये मे. ी.महाल मी े सेस अँ ड टेल रंग फम ,मे. ी. े ट ज 

गारम स अँ ड टेल रंग फम व मे. ी.वै णवी म हला कॉप रेशन यांचेकडून शालेय गणवेश, 

पी.ट .गणवेश व वेटर खरेद  क न वाटप करणेबाबत िनदश दलेले आहेत. यानुसार सन 

२०२२-२३ क रता मनपाचे ाथिमक व मा यिमक  शाळेत िशकत असले या व ाथाना 
लवकरात लवकर संबंिधताकडून शालेय गणवेश, पी.ट .गणवेश व वेटर खरेद  क न वाटप 

करणेबाबत पुरवठा आदेश देणे व येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 
मे. ी.महाल मी े सेस अँ ड टेल रंग फम, मे. ी. े ट ज गारम स अँ ड टेल रंग फम व 
मे. ी. वै णवी म हला कॉप रेशन यांचेकडून िश ण मंडळ अ त वात असताना झाले या 
करारातील अट  शत स अधीन राहून व मा. दवाणी यायालय पुणे यांचे िनकालातील 

िनदशानुसार शालेय गणवेश,पी.ट .गणवेश व वेटर खरेद  क न वाटप करणेस व यास  
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- ५०२            वषय मांक- ५०२ 

दनांक – ०३/०८/२०२२        वभाग- थाप य ग मु य 

वषय .५०२ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) थाप य यांचे कड ल प  . था/िन/ग-मु य/२३३/२०२२ 

द.२८/०७/२०२२  अ वये, पंपर  येथील तपोवन र यांचे काँ ट करण करणे. 

ठराव .५०२ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) थाप य यांचे कड ल प  . था/िन/ग-मु य/२३३/२०२२ 

द.२८/०७/२०२२ अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/122/01/ 
2021-22 अ वये पंपर  येथील तपोवन र यांचे काँ ट करण करणे कामी मे.साई भा 
क शन िन.र. .1,49,50,350/- (अ र  र. .एक कोट  एकोणप नास लाख प नास हजार 

ितनशे प नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,48,44,770/- वर 

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

र. .1,48,44,770/- पे ा 26.02% कमी हणजेच र. .1,09,82,161/- +रॉय ट  चाजस 

र. .24,553/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,05,580/- = एकुण र. .1,11,12,294/- 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. 
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ि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- ५०३            वषय मांक- ५०३ 

दनांक – ०३/०८/२०२२        वभाग- थाप य फ मु य 

वषय .५०३ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

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

द.२७/०७/२०२२  अ वये, मनपाचे भाग .१३ यमुनानगर िनगड  या भागासाठ  सन 2021-

22 म ये मनपा िनवडणूक साठ  मंडप यव था व इतर अनुषंिगक कामे करण.े 

ठराव .५०३ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

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

द.२७/०७/२०२२  अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .130/01/2021-2022 

अ वये भाग .13 यमुनानगर िनगड  या भागासाठ  सन 2021-22 म ये मनपा 
िनवडणूक साठ  मंडप यव था व इतर अनुषंिगक कामे करणे कामी मे.जगवाणी धीरेन 

लालचंद िन.र. .1,49,95,973/- (अ र  र. .एक कोट  एकोणप नास लाख पं या नव हजार 

नऊशे याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,49,95,973/- वर 

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

र. .1,49,95,973/- पे ा 35.37% कमी हणजेच र. .96,91,897/- +रॉय ट  चाजस र. .0/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .96,91,897/- 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- ५०४            वषय मांक- ५०४ 

दनांक – ०३/०८/२०२२        वभाग- थाप य BRTS 

वषय .५०४ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) थाप य यांचे कड ल प  . था/िन/BRTS/२००/२०२२ द.२७/०७/२०२२  

अ वये, मनपाचे नािशक फाटा ते वाकड र याचे व पदपथांची देखभाल दु ती व इतर 

थाप य वषयक अनुषंिगक कामे करण.े 

ठराव .५०४ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) थाप य यांचे कड ल प  . था/िन/BRTS/२००/२०२२ द.२७/०७/२०२२  

अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .108/01/2021-2022 अ वये नािशक 

फाटा ते वाकड र याचे व पदपथांची देखभाल दु ती व इतर थाप य वषयक अनुषंिगक 

कामे करण.े कामी मे.सुरज नागराज बोरसे िन.र. .1,14,05,856/- (अ र  र. .एक कोट  चौदा 
लाख पाच हजार आठशे छप न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .1,13,64,006/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .1,13,64,006/- पे ा 33.01% कमी हणजेच र. .76,12,748/- +रॉय ट  
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चाजस र. .2,16,176/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .41,850/- = एकुण र. .78,70,774/- 

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- ५०५            वषय मांक- ५०५ 

दनांक – ०३/०८/२०२२        वभाग- थाप य BRTS 

वषय .५०५ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) थाप य यांचे कड ल प  . था/िन/BRTS/२०१/२०२२ द.२७/०७/२०२२  

अ वये, मनपाचे काळेवाड  फाटा ते देहु आळंद  र यावर ल टॉम वॉटर चबसची सफाई करण े

व इतर थाप य वषयक दु तीची कामे करणे. 
ठराव .५०५ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) थाप य यांचे कड ल प  . था/िन/BRTS/२०१/२०२२ द.२७/०७/२०२२  

अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/04/2021-2022 अ वये काळेवाड  

फाटा ते देहु आळंद  र यावर ल टॉम वॉटर चबसची  सफाई करणे व इतर थाप य 

वषयक  दु तीची कामे करणे. कामी मे.सदानंद देशमुख क शन िन.र. .1,71,26,586/- 

(अ र  र. .एक कोट  ए काह र लाख स वीस हजार पाचशे शहाऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,70,84,736/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,70,84,736/- पे ा 32.00% कमी हणजेच 

र. .1,16,17,620/- +रॉय ट  चाजस र. .61,773/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .41,850/- = 

एकुण र. .1,17,21,243/- 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- ५०६            वषय मांक- ५०६ 

दनांक – ०३/०८/२०२२        वभाग- ह े ीय शासन 

वषय .५०६ 
दनांक -
०३/०८/२०२२ 

मा.अित.आयु (३) ह े ीय यांचे कड ल प  .ह ेका/सावा/क व/४५/२०२२ 
द.२८/०७/२०२२  अ वये, म.न.पा.चे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सां कृतीक भवन सा.वाचनालय, 
संत.तुकाराम नगर, पंपर  हे सोहम लाय र  यांना मानधनावर चाल वणेस देणेकामी मुदतवाढ 
देणेबाबत. 



11 
 
ठराव .५०६ 
दनांक -
०३/०८/२०२२ 

मा.अित.आयु (३) ह े ीय यांचे कड ल प  .ह ेका/सावा/क व/४५/२०२२ 
द.२८/०७/२०२२  अ वये, मनपाचे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सां कृितक भवन, सावजिनक 
वाचनालय हे सोहम लाय र  यांना खालील आदेशा वये ११ म ह या कालावधीक रता मुदतवाढ 
घेणेत आलेली आहे. याचा तपिशल खालील माण े 
अ. . आदेश . कालावधी 
१ मा.अित र  आयु  यांचेकड ल आदेश 

.सावा/२/का व/२९१/२०१६  द.१७/१०/२०१६ 
द.०१/१२/२०१६ ते द.३०/११/२०१७ 

अखेर ११ म हने 

२ 
मा.अित र  आयु  यांचेकड ल आदेश 

.ह ेका/सावा/२/का व/२५/२०१८  द.०३/०४/२०१८ 
द.०१/११/२०१७ ते द.३०/०९/२०१८ 

अखेर ११ म हने 

३ 
मा.अित र  आयु  यांचेकड ल आदेश 

.ह ेका/सावा/का व/६०/२०१८  द.०९/१०/२०१८ 
द.०१/१०/२०१८ ते द.३१/०८/२०१९ 

अखेर ११ म हने 

४ 
मा.अित र  आयु  यांचेकड ल आदेश 

.ह ेका/सावा/का व/३०/२०२०  द.१८/०३/२०२० 
द.०१/०९/२०१९ ते द.३१/०७/२०२० 

अखेर ११ म हने 

५ 
मा.अित र  आयु  यांचेकड ल आदेश 

.ह केा/सावा/का व/२३/२०२१  द.११/०२/२०२१ 
द.०१/०८/२०२० ते द.३०/०६/२०२१ 

अखेर ११ म हने 

६ 
मा.अित र  आयु  यांचेकड ल आदेश 

.ह ेका/सावा/का व/१७२/२०२१  द.२९/०९/२०२१ 
द.०१/०७/२०२१ ते द.३१/०५/२०२२ 

अखेर ११ म हने 

          उ  कालावधीक रता डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सां कृितक भवन सावजिनक वाचनालय हे 
सोहम लाय र  यांना ११ म हने कालावधीकर ता करारनामा क न चाल व यास दे यात आले 
होते. सदरचे वाचनालयातील वाचक, सभासद यांची वाचनालयाबाबत कोण याह  कारची 
त ार अ ापपयत आलेली नाह . सदरचे सावजिनक वाचनालय सोहम लाय र  यांचे माफत 
यव थत चाल वणेत येत असून, सदर सं थेस ितमाह र. .१०,०००/- मानधनावर 
चाल व यास द यामुळे म.न.पा. ची आिथक बचत होत आहे. सबब, सोहम लाय र  या 
सं थेस म.न.पा.चे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सां कृितक भवन सावजिनक वाचनालय 
द.०१/०६/२०२२ ते द.३०/०४/२०२३ अखेर ११ म हने कालावधीकर ता ितमाह र. .१०,०००/- 
मानधनावर चाल वणकेामी 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- ५०७            वषय मांक- ५०७ 

दनांक – ०३/०८/२०२२        वभाग- थाप य फ मु य 

वषय .५०७ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) थाप य यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/१३१/२०२२ 

द.२९/०७/२०२२  अ वये, मनपाचे भाग .९ मधील गोडाऊन इमारत व इतर िमळकतींची 
दु तीची थाप य वषयक कामे करण.े 

ठराव .५०७ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) थाप य यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/१३१/२०२२ 

द.२९/०७/२०२२  अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .125/02/2021-22 

अ वये भाग .९ मधील गोडाऊन इमारत व इतर िमळकतींची दु तीची थाप य वषयक 

कामे करणे. कामी M/s.Laldeep Consrtuction िन.र. .58,23,591/- (अ र  र. .अ ठाव न 

लाख तेवीस हजार पाचशे ए या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .55,80,641/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .55,80,641/- पे ा 42.32% कमी हणजेच र. .32,18,914/- +रॉय ट  

चाजस र. .2,256/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,42,950/- = एकुण र. .34,64,120/- 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 
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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- ५०८            वषय मांक- ५०८ 

दनाकं – ०३/०८/२०२२        वभाग- म यवत  भांडार 

वषय .५०८ 
दनांक -
०३/०८/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/६/का व/३२३/२०२२ 
द.३०/०७/२०२२  अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस भारतीय वातं याचा अमृत 
महो सव या काय मांतगत ‘हर घर ितरंगा’ उप मासाठ  आव यक रा वज खरेद  
करणेबाबत. 

ठराव .५०८ 
दनांक -
०३/०८/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/६/का व/३२३/२०२२ 
द.३०/०७/२०२२  अ वये, मनपास भारतीय वातं याचा अमृत महो सव या  काय मांतगत 

‘हर घर ितरंगा’उप मासाठ आव यक रा वज खरेद कामी अ प मुदत जा हर सूचना 
.1/2022-23 अ वये ऑनलाईन दरप क माग वणेत आले होते.  एकुण 03 दरप कधारक ा  

झाले. पा  ठरले माणे तीन दरप कधारकांचे दर उघडणेत आले. यापैक   मे.िस  कॉ पयर 
अ ड टुडं ट क झुमर टोअस, पंपर  व  व मे.सुरज वचगेअर कंपनी या 02 
दरप काधारकांचे रा वजाचा ित नग दर र. .24/- समान दर ा  झाले असुन 
अंदाजप क य र कमेपे ा 14.28% ने कमी अस यामुळे वीकृत कर यात आले आहे. 
यानुसार एकुण 300000 रा वज खरेद कामी एकुण र. .72,00,000/-एवढा खच येणार आहे. 

कामाची तातड  व उपल ध वेळ वचारात घेता सदर कामासाठ  दर सादर करणा-या सव तीनह  
दरप कदारकांना येक  100000 रा वज पुर वणेकामी आदेश िनगत कर यात आलेले 
आहेत.                       
अ. .  दरप क धारकांचे नांव एकुण मागणी सं या/ नग एकुण ित नग दर एकुण र. . 

1 
मे.िस  कॉ पयर अ ड टुडं ट 
क झुमर टोअस, पंपर  

100000 24/- 24,00,000/- 

2 मे.सुरज वचगेअर कंपनी  , भोसर  100000 24/- 24,00,000/- 

3 
मे.अथरॉन टे नॉलॉ जस अ ड 
एंटर ायजेस, िचंचवड  

100000 24/- 24,00,000/- 

  एकुण र. . 300000 24/- 72,00,000/- 

               यानुसार रा वज खरेद कामी या केले या कायवाह स व र. .72,00,000/- 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. 
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मा. शासक ठराव मांक- ५०९            वषय मांक- ५०९ 

दनांक – ०३/०८/२०२२        वभाग- जलिन:सारण मु य 

वषय .५०९ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) जलिन:सारण यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/५१५/२०२२ 

द.०१/०८/२०२२  अ वये, मनपाचे भाग .३१ मधील नेताजीनगर व उव रत भागात 

जलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा करणे तसेच एक  येणा-या जलिन:सारण व ॉम वॉटर 

लाईन वलगीकरण करणे तसेच ना यातील जलिन:सारण वा हनी समांतर र यावर 

थलांत रत करणे. 
ठराव .५०९ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) जलिन:सारण यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/५१५/२०२२ 

द.०१/०८/२०२२ अ वये, मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .13/55/2021-22 

अ वये भाग .३१ मधील नेताजीनगर व उव रत भागात जलिन:सारण यव थेम ये 

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

तसेच ना यातील जलिन:सारण वा हनी समांतर र यावर थलांत रत करण.े कामी 
मे.िस दे र एटर ायजेस िन.र. .59,99,190/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या नव हजार 

एकशे न वद फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,99,190/- वर 

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

र. .59,99,190/- पे ा 34.99% कमी हणजेच र. .39,00,073/- +रॉय ट  चाजस 

र. .6,351/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. . 0/- = एकुण र. .39,06,424/- 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- ५१०            वषय मांक- ५१० 

दनांक – ०३/०८/२०२२        वभाग- जलिन:सारण मु य 

वषय .५१० 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) जलिन:सारण यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/५१४/२०२२ 

द.०१/०८/२०२२  अ वये, मनपाचे भाग . ३० म ये एक  येणा या जलिन:सारण व ॉम 

वॉटर लाईन वलगीकरण करणे तसेच कासारवाड  येथील शा ीनगर, वंजार  चाळ व इतर 

प रसरात व फुगेवाड  येथील फुगे चाळ, वडार व ती व इतर प रसरात जलिन:सारण 

यव थेम ये सुधारणा करण.े 

ठराव .५१० 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) जलिन:सारण यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/५१४/२०२२ 

द.०१/०८/२०२२  अ वये, मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .13/53/2021-22 

अ वये भाग . ३० म ये एक  येणा-या जलिन:सारण व ॉम वॉटर लाईन वलगीकरण 

करण ेतसेच कासारवाड  येथील शा ीनगर, वंजार  चाळ व इतर प रसरात व फुगेवाड  येथील 

फुगे चाळ, वडार व ती व इतर प रसरात जलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा करण.े कामी 
मे.िस दे र एंटर ायजेस िन.र. .79,99,857/- (अ र  र. .एकोणऐंशी लाख न या नव हजार 
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आठशे स ावन फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .79,99,857/- वर 

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

र. .79,99,857/- पे ा 33.99% कमी हणजेच र. .52,80,706/- +रॉय ट  चाजस 

र. .9,643/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .52,90,349/- 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- ५११            वषय मांक- ५११ 

दनांक – ०३/०८/२०२२        वभाग- जलिन:सारण मु य 

वषय .५११ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) जलिन:सारण यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/५१३/२०२२ 

द.०१/०८/२०२२  अ वये, मनपाचे भाग .३० दापोड  येथील दापोड  गावठाण, पवार व ती, 
जयिभमनगर, गुलाबनगर, िस दाथनगर, संजय गांधीनगर झोपडप ट  व इतर प रसरात 

जलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा करणे तसेच व वध ठकाणी े नेज लाईन करणेक रता 
करणेत आलेले चर बुज वणे. 

ठराव .५११ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) जलिन:सारण यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/५१३/२०२२ 

द.०१/०८/२०२२  अ वये, मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .13/52/2021-22 

अ वये भाग .३० दापोड  येथील दापोड  गावठाण, पवार व ती, जयिभमनगर, 
गुलाबनगर, िस दाथनगर, संजय गांधीनगर झोपडप ट  व इतर प रसरात जलिन:सारण 

यव थेम ये सुधारणा करणे तसेच व वध ठकाणी े नेज लाईन करणेक रता करणेत आलेले 

चर बुज वणे. कामी मे.िस दे र एंटर ायजेस िन.र. .58,97,042/- (अ र  र. .अठाव न 

लाख स या नव हजार बेचाळ स फ ) पये मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .58,97,042/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .58,97,042/- पे ा 34.99% कमी हणजेच र. .38,33,667/- 

+रॉय ट  चाजस र. .6,557/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .38,40,224/- 

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. 
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मा. शासक ठराव मांक- ५१२            वषय मांक- ५१२ 

दनांक – ०३/०८/२०२२        वभाग- पयावरण अिभयां क  

वषय .५१२ 
दनांक -
०३/०८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पअक/१०/का व/१९१/२०२२ द.०१/०८/२०२२  
अ वये, मनपाचे व छ भारत िमशन अंतगत व छता वषयक जनजागृतीसाठ  पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका ेञात राब व यात येत असले या व छता वषयक उप मावर 
आधार त Short Video Film तयार करणेबाबत. 

ठराव .५१२ 
दनांक -
०३/०८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पअक/१०/का व/१९१/२०२२ द.०१/०८/२०२२  
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत शहराम ये ठक ठकाणी व छ भारत िमशन, 
माझी वसंुधरा अिभयान, Water Plus, Star rating – Seven Star वषयावर उप म 
राब व यात येत आहेत. याम ये व छागृह – व छतेकडून समृ द कडे उप माम ये 
घनकचरा यव थापन अंतगत सुका कचरा – ओला कचरा विगकरण, चौक सुशोभीकरण, 
मैलाशु द करण क ामधील या केले या पा याचा पुनरवापर करणे तसेच बांधकाम 
सा ह य व राडारोडाचा पुनरवापर करण,े वातं याचा अमृत मोह सव, शहर सुशोभीकरणा 
अंतगत पयावरण पुरक भींती रंग वण ेइ याद  उप म राब व यात येत आहेत. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेमाफत केले या उप माची मा हती रा ीय तरावर होणेकामी सदर उप माचे 
Short Video Film तयार करणे आव यक आहे. यास अनूस न Short Video Film तयार 
करणेबाबत पयावरण अिभयांिञक  वभागामाफत रा यशासनाचे जनसंपक वभागामाफत 
पुणे वभागासाठ  Empanelment केले या सं थेकडून दरपञका ारे दर माग व यात आले 
होते. मे.को ट य म ट एशन ा.िल माफत पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने कर यात 
आले या व वध कामांची मा हती व जनजागृती वषयी Short Video Film तयार करणेत 
आलेली आहे. यामुळे सदर Agency  कडून सदर कामाचे Short Video Film (३ ते ५ िमनीट 
वेळेचे) तयार क न घेण े आव यक  आहे, याकर ता  र. .७,९६,५००/- (६,७५,००० + GST 
१,२१,५००)  इतका खच अपे ीत आहे.  सदरचा खच पयावरण वभागाकड ल 
लेखािशष  पयावरण (पान . २०६/२०७, अ. . २३०/०६)  मधून करणे श य आहे. 
मे.को ट य म ट एशन ा.िल यां याकडून Short Video Film (३ ते ५ िमनीट वेळेचे) तयार 
क न घे यास व सदर कामास र. .७,९६,५००/- (६,७५,००० + GST १,२१,५००) या 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- ५१३            वषय मांक- ५१३ 

दनांक – ०३/०८/२०२२        वभाग- पयावरण अिभयां क  

वषय .५१३ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पया/१०/का व/१९३/२०२२ द.०१/०८/२०२२  

अ वये, पं.िचं.मनपा प रसरातील मुळा (मुठा) नद  पुन जीवन क प पुणे मनपा सोबत 

संयु र या राब वणेबाबत. 

ठराव .५१३ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पया/१०/का व/१९३/२०२२ द.०१/०८/२०२२  

अ वये, पंपर  िचंचवड मनपा पर सरातील मुळा (मुठा) नद पुन जीवन क प पुण ेमनपा 
सोबत संयु र या राब वण े हा क प व तृत व पाचा अस याने याम ये पुणे मनपा, 
पंपर  िचंचवड मनपा, खडक  कॅ टो मट बोड व काह  डफे स लॅ ड याम ये येत असून पुण े

मनपाने यांचे ह तील क पाचे ११ भागाम ये वभागाणी केली असून यापैक  काह  भागांची 
िन वदा माग वणेत आली आहे. याच अनुषंगाने पंपर  िचंचवड ह म ये येणा-या सुमारे 
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१०.३५ क.मी. लांबीसाठ  क प स लागाराने तयार केले या सन २०२१-२२ या दराचे 

पूवगणप कानुसार एकुण अंदाजप क य र कम पये अंदाजे सुमारे ७५०.०० कोट  इतक  येत 

आहे. यासाठ  काह  भागाम ये जागेचे भुसंपादन करणे आव यक असून यासाठ चा 
भुसंपादनाचा खच अंतभूत करणेत आलेला नाह . संपुण नद या लांबीचा क प राब वणेसाठ  

अंदाजे ५ वष इतका कालावधी लागणार असून ५ वषाम ये होणार  संभा य भाववाढ सु ानुसार 

येणार  र कम व भुसंपादनासाठ  आव यक असणा-या र कमेसह येणा-या य  खचास 

शासक य मा यता व या क पासाठ  पुढ ल ५ वषा या अंदाजप काम ये ट याट याने 

तरतुद उपल ध क न देणेस मा. शासक ठराव १८, द.०६/०४/२०२२ तसेच मा. थायी सिमती 
सभा ठराव .११३५७, द.१६/०२/२०२२ अ वये यापुव च मा यता िमळालेली आहे. तसेच 

क प अहवाल तयार करणेकामी भूमी अिभलेख वभागाचे व वध वभागामाफत नद ची ह  

िन त कर यासाठ  नद  काठ या िमळकतींची मोजणी कर यात आलेली आहे. यासाठ  पुण े

महानगरपािलकेने पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील मोजणी फ  कर ता एकुण 

र. .३०,५९,०००/- (नगर भूमापन अिधकार , पंपर  िचंचवड र. .३०,४१,०००/- + उप 

अिध क भूमी अिभलेख, मुळशी र. .१८,०००/-) भूमी अिभलेख वभागास अदा केली आहे. 

तसेच त  स लागार मे. एच.सी.पी. डझाइन अँड लॅिनंग मॅनेजमट ा. िल., अहमदाबाद 

यांची एकुण र. .४,२१,०८,०००/- इतक  फ  आहे. या रकमेपैक  पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका ह तुन वाहणा-या मुळा नद या १०.३५ कमी. लांबी या माणात त  

स लागार फ  र. .४९,०७,८५९/- तसेच अिभलेख वभागास अदा करणेत आलेली मोजणी फ  

र. .३०,५९,०००/- सह एकुण र. .७९,६६,८५९/- इतक  होत आहे.  मा.महापािलका आयु , पुण े

महानगरपािलका यांचेकड ल द.२७/०६/२०२२ रोजी या प ा वये सदर बाबत कायवाह  

होणेबाबत कळ वले आहे. तर , पंपर  िचचवड महानगरपािलका ह मधुन व ह लगत 

वाहणा-या नद चा नद काठ वकन क प पुणे मनपासोबत राब वणेस मा. शासक ठराव 

.१८, द.०६/०४/२०२२ रोजी मा यता िमळालेली अस याने १) पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका ह तील डा या तीरावर ल नद काठ Embankment Rural Riperian प तीने 

करणे व सदर तीरावर ल काम दे खल उज या तीरावर ल कामाबरोबर कर या या अनुषंगाने 

िनयोजन क न यासाठ या सुचना सदर क पाचे स लागार यांना कळवुन पुणे मनपास 

अवगत करणेत आलेले आहे. २) पंपर  िचंचवड मनपा ह मधुन व ह लगत वाहणा-या 
नद या लांबी या माणात त  स लागार फ  या खचाचा ह सा व क प अहवाल तयार 

करणेकामी कर यात आले या मोजणी फ  चा ह सा असे एकुण र. .७९,६६,८९५/- पुणे 
महानगरपािलकेस अदा करणेबाबतची मागणी मा. आयु , पुणे मनपा, यांनी यांचे 

द.२७/०६/२०२२ या प ा वये केलेली आहे. यानुसार पुणे मनपास मुळा नद  पुन जीवन 

क प पुणे नपा या सहा याने राब वणेकर ता िन वदा िस  करणे तसेच या कामाकर ता 
येणारा खच पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल ‘ पं.िचं. मनपा पर सरातील मुळा (मुठा) 
नद काठ सुधारणा क प पुणे मनपा यांचे ता वत संयु र या राब वणे (मनपा ह सा)‘ 
या लेखािशषाखाली सन २०२२-२३ चे अंदाजप कातील पान .३२१ अ. .०८ (बजेट कोड 

२२२३०५६५९) वर टाकणेचा तावास 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- ५१४            वषय मांक- ५१४ 

दनांक – ०३/०८/२०२२        वभाग- म यवत  भांडार 

वषय .५१४ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .म.भां/१६/का व/२१४/२०२२ द.०१/०८/२०२२  

अ वये, मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालय पद यु र सं थेकर ता Ultra High 

Definition Camera System for Advance Set (4K) उपकरणे खरेद  करणेबाबत. 

ठराव .५१४ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .म.भां/१६/का व/२१४/२०२२ द.०१/०८/२०२२  

अ वये, मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालय पद यु र सं थेकर ता Ultra High 

Definition Camera System for Advance Set (4K) उपकरणे खरेद करणेकामी ई िन सु 

.72/2021-22 अ वये िन वदा िस द क न माग वणेत आ या हो या. यानुसार ा  

िन वदेम ये मे ाईम स जक स अँड फामा, िचंचवड यांचे Ultra High Definition Camera 

System for Advance Set (4K) उपकरण ेखरेद  करणेकामी एकुण र. .5,52,57,044/- (िन वदा 
र. .5,92,05,226/- पे ा6.66 ट के कमी) लघु म दर ा  झालेले असुन सदरचे दर वकृत 

करणेत आलेले आहेत. यानुसार मे ाईम स जक स अँड फामा, िचंचवड यांचे बरोबर 

करारनामा क न घेणेस व सदर या खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

 
मा. शासक ठराव मांक- ५१५            वषय मांक- ५१५ 

दनांक – ०३/०८/२०२२        वभाग- म यवत  भांडार 

वषय .५१५ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .म.भां/१६/का व/२१३/२०२२ द.०१/०८/२०२२  

अ वये, मनपाचे दवाखाना / णालयातील िलनन (कपडे) धुलाई बाबत. 

ठराव .५१५ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .म.भां/१६/का व/२१३/२०२२ द.०१/०८/२०२२  

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयातील िलनन 

धुलाई करणेकामी ई-िन वदा सुचना .०६/२०१९-२० अ वये मे साई सेवा एंटर ायजेस, यांनी 
क न दले या करारना यास अिधन राहुन पुरवठा आदेश .YCMH/भांडार/०२/का व/१६२/ 
२०१९ द.२७/१२/२०१९ नुसार द.०१/०१/२०२० पासुन तीन वष मुदतीम ये 
र. .२,१०,६४,२२४/- म ये िलनन धुलाईचे काम करणेकामी आदेश देणेत आले आहेत. 

यानुसार दले या आदेशा माणे मे २०२२ पयत एकुण र. .२,०९,६२,८२५/- एवढा खच झाला 
असुन पुरवठा आदेशानुसार डसबर २०२२ पयत मे साई सेवा एंटर ायजेस, पंपर  यांना 
कामकाज करावयाचे आहे. मा. थायी सिमती सभा ठराव .५९७४ द.११/१२/२०१९ नुसार 

दले या र. .२,१०,६४,२२४/- चे खचास मा यता दलेली असलेने डसबर २०२२ अखेर होणा-
या वाढ व खचास मा यता घेणे आव यक आहे.  यानुसार मे.साई सेवा एंटर ायजेस, पंपर  

यांचे म ह याचे सरासर  िलनन धुलाई बल र. .७,५०,०००/- ाहय ध न माहे जुन २०२२ ते 

माहे डसबर २०२२ या कालावधी साठ  िलनन धुलाई बल अदा करणेकामी एकुण 

र. .५२,५०,०००/- एवढया वाढ व 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. 
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मा. शासक ठराव मांक- ५१६            वषय मांक- ५१६ 

दनांक – ०३/०८/२०२२        वभाग- व ुत अ े ीय 

वषय .५१६ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .अ ेका/ व/का व/५७/२०२२ द.०१/०८/२०२२  

अ वये, मनपाचे अ े ीय व ुत वभागाकड ल अंतगत तरतूद वग करण करणे बाबत. 

ठराव .५१६ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .अ ेका/ व/का व/५७/२०२२ द.०१/०८/२०२२  

अ वये, मनपाचे मा. शासक यांचे मा. थायी सिमती सभा ठराव .८२ द.२६/०४/२०२२ व 

मा.महापािलका सभा ठराव .४५ द.४/५/२०२२ व मा.आयु  यांचेकड ल आदेश 

.लेखा/२९/का व/९०/२०२२ द.०२/०६/२०२२ नुसार व ुत वभागा या तरतूद  म ये वाढ / 

घट क न तरतूद वग करण करणेत आले आहे. तथापी खालीन माणे अंतगत वग करण 

केले या कामांपैक  अ. .१०,११ व १२ नुसार नमुद असलेली  कामाची नांवे ह  नजरचुक ने 

चुकलेली आहेत यामुळे चुक या कामावर र कम वग झालेली आहे. यामुळे संबंधीत कामाची 
बील अदायगी करता येत नाह . यामुळे नजरचुक ने तरतूद वग झाले या कामांव न ती पु हा 
यो य कामांवर वग करणे आव यक आहे. या कर ता पु हा वाढ/घट ता वत करणेत येत 

आहे. 

अ
. 

. 

कामाच ेनाव 

प ा
तील 

अ. 

. 

लेखाशी
ष 

अंदाजप
क २०२२-

२३ 
उपल ध 

तरतूद 

वग करण करावयाची
र कम 

सुधा रत 

तरतूद 

२०२२-२३ पानां
क 

अ. 

 
वाढ घट 

१ 

अ े य कायालय भाग . १९ मधील
भाटनगर, पंपर  माकट पर सरातील ट
लाईट यव थेच े देखभाल दु ती करणे. 

(सन २०२१-२२) 

१० 
मु या
लय - 

करको
ळ 

दु ती 
व  देख
भाल 

भाग-१ 

६४४ २३ ७४२००० ० ४२००० ७००००० 

२ 

अ े य कायालय भाग . १९ मधील
दळवी नगर, आनंद नगर पर सरातील ट
लाईट यव थेच े देखभाल दु ती करणे. 

(सन २०२१-२२) 

११ ६४४ २४ ७५५००० ० ५५०२१ ६९९९७९ 

३ 

अ े य कायालय भाग . १९ मधील
उ म नगर, ीधर नगर, िलंक रोड व
पर सरातील ट लाईट यव थेचे
देखभाल दु ती करणे. (सन २०२१-२२) 

१२ ६४४ २५ ७२८५०० ० २८५२१ ६९९९७९ 

४ 

अ े य कायालय भाग . १९ मधील
भाटनगर, पंपर  माकट पर सरातील ट
लाईट यव थेच े देखभाल दु ती करणे. 

(सन २०२०-२१) 

 

मु या
लय – 

कर 
कोळ 

दु ती 
व  देख
भाल 

भाग-१ 

६४३ ९ ० ४२००० ० ४२००० 

५ 

अ े य कायालय भाग . १९ मधील
दळवी नगर, आनंद नगर पर सरातील ट
लाईट यव थेच े देखभाल दु ती करणे. 

(सन २०२०-२१) 

 
६४३ १० ० ५५०२१ ० ५५०२१ 
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६ 

अ े य कायालय भाग . १९ मधील
उ म नगर, ीधर नगर, िलंक रोड व
पर सरातील ट लाईट यव थेचे
देखभाल दु ती करणे. (सन २०२०-२१) 

 
६४३ ११ ० २८५२१ ० २८५२१ 

 
करकोळ देखभाल दु ती एकूण 

    
० १२५५४२ १२५५४२ १२५५४२ 

उपरो  माणे वभागांतगत तरतूद वग करण केले या कामां या नांवासमोर नमुद माणे 

तरतूद वग 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- ५१७            वषय मांक- ५१७ 

दनांक – ०३/०८/२०२२        वभाग- आरो य ह े ीय 

वषय .५१७ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा. े य अिधकार  ह े ीय आरो य यांचे कड ल प  .ह. .े/आ-५/का व/३५३/२०२२ 

द.०१/०८/२०२२ अ वये, मनपाचे ह े ीय कायालयाचे काय े ातील मनपाचे सव सावजिनक 

शौचालय व मुता-यांची यां क प दतीने दैनं दन साफ सफाईकामी मुदत वाढ करणेबाबत. 

ठराव .५१७ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा. े य अिधकार  ह े ीय आरो य यांचे कड ल प  .ह. .े/आ-५/का व/३५३/२०२२ 

द.०१/०८/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे काय े ा म ये कोरोना वषाणूचा 
संसग व सार  असून या माण े णांची सं या आहे.मनपाचे ह े य  कायालयाचे 

काय े ातील भाग .२०,३०,३१ व ३२  म ये  कोरोना वषाणूचा सार रोखण े

कर ता   व वध  उपयोजना कर यात येत आहे. ह े ीय कायालयाचे काय े ातील भाग 

ं .२०,३०,३१ व ३२  मधील मनपाचे  शौचालय /मुतां-यांची दवासातून कमान दोन वेळा तर  

यां क प दतीने(पा याचे उ चदाबाचे सहा याने) व मनु यबळा ारे  दैनं दन 

साफसफाई,देखभाल व करकोळ दु ती  होणे आव यक  आहे मा. थायी सिमती ठराव 

ं .७४५८ द.१६/०९/२०२०  व आदेश ं .ह ेका/आ-५/का व/४१४/२०२० द.२४/०९/२०२० 

दवसातून   दोनवेळा सशु क  द.०१/०८/२०२० ते ३०/११/२०२०  पयत काम  करणेस आदेश 

देणेत आलेले आहे. स थतीत मे.शुभम  उ ोग यांचा मूळ िन वदा कालावधी  मुदत 

द.०९/१२/२०२० रोजी संपु ात आली होती.तथा प िश क  व पदवीधर  मतदार 

संघाची  िनवडूक  कामी आचार सं हता  लागू  झा याने ती द.०३/१२/२०२०  पयत 

अस याने  िन वदा िस द करता आली नाह  यामुळे स ा काम कर त असलेले मे.शुभम 

उ ोग  यांना पुढ ल  िन वदा या  पुण  होई पयत अथवा पुढ ल  सहा म हने 

( द.०१/१२/२०२०  ते द.३१/०५/२०२१ ) जी थम  या पूण होईल  तो  पयत  िन वदा  दराने 

काम कर यास मा. थायी सिमती कड ल ठराव ं .७७७५ द.१६/१२/२०२० रोजी 
मा यता  दे यात आलेली होती. याअनुषांगाने आदेश ं .ह ेका/आ-५/का व/१८/२०२१ 

द.१४/०१/२०२१ अ वये कामाचा आदेश  दे यात आलेला  होता. मा. थायी सिमती ठराव 

ं .९८३७ द.०७/०७/२०२१  व आदेश ं .ह ेका/आ-५/का व/२५३/२०२१ द.२३/०७/२०२१ 

दवसातून  ०२ वेळा सशु क  द.०१/०६/२०२१ ते ३१/८/२०२१  पयत काम  करणेस आदेश देणेत 

आलेले होते  तसेच मा. थायी सिमती ठराव १०५९०  द.०३/११/२०२१  व आदेश ं . ह ेका/ 
आ-५/का व/३९०/२०२१ द.१५/११/२०२१ दवसातून  ०२ वेळा सशु क  द.०१/०९/२०२१ ते 
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द.३०/११/२०२१  पयत काम  करणेस आदेश देणेत आलेले होते. शुभम उ ोग यांना 
द.०१/१२/२०२१ ते २८/०२/२०२२  पयत चतुथ मुदतवाढ देणेत आलेली असुन ती 
द.२८/०२/२०२२ रोजी संपु ात येऊन  यानंतर द.०१/०३/२०२२ ते ३०/०६/२०२२ पयत 

पाचवी मुदतवाढ देणेत आलेली असुन ती द.३०/०६/२०२२ रोजी संपु ात येत आहे. िन वदेचे 

कामकाज अपुण असुन कोरोना वषाणूचा ादुभाव अ ापयत सु  आहे. िन वदा या काम 

सु  कर यात आले असून  यास काह  कालावधी लागणार आहे. तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या साविञक िनवडणुक-२०२२ चे कामकाज सु   अस याने   मा.आयु , 

पं.िच.म.न.पा यांनी शौचालय िन वदे या द.२०/०६/२०२२ रोजी या तावावर दड   म हना 
पुढ ल मुदतवाढ दे यास मा यता दलेली आहे. तसेच  स ा काम कर त असलेले मे.शुभम 
उ ोग यांनाच पुढ ल िन वदा या पुण होईपयत अथवा पुढ ल दड म हने 
( द.०१/०७/२०२२ ते द.१५/०८/२०२२) जी थम  या पूण होईल  तो  पयत  िन वदा  दराने 

काम करणेस वचारणा केली असता यांनी द.१७/०६/२०२२ या पञा वये  होकार दश वलेला 
आहे. स थतीत  उपरो   भाग ं माक नुसार १३२८ शौचालय/ मुता-यां  पैक  खालील 

माणे ११५४  शौचालय /मुता-यां  यांची साफ सफाई कर यात येत आहे. याचा तपशील पुढ ल 

माण े

अ. ं  भाग ं माक 
शौचालय 

सं या 
मुतार  

सं या 
पाड यात आलेली सं या 

शौचालय मुतार  

स थतीती
ल सं या 

१ २० ५२६ ११४ ९३ ०५१ ४९६ 

२ ३० ५१५ ३८ ०२ ०५ ५४६ 

३ ३१ १७ ०६ ० ० २३ 

४ ३२ ९९ १३ २२ ०१ ८९ 

 एकूण ११५७ १७१ ११७ ५७ ११५४ 

       कमान वेतन दरानुसार वेळोवेळ  कमचा-याचे  वेतनात होणा-या  बदलानुसार 

वेतन  स थतीत ११५४   सावजिनक शौचालय िसट/मुतार  साफसफाई कर ता येणारा खच 

(कामगार क याण अिधकार  यांचे काक/०३/का व/४१/२०२१ द.०३/०२/२०२२) ०१ वेळचे 

साफ सफाई कर ता र. .८,२०,५९७.७६ इतका ितमहा खच येत आहे. दवसातून दोन वेळचे 

साफ सफाई करावयाची झा यास र. .१६,४१,१९५.५२ ितमहा जादा खच येणार आहे. तसेच 

संपुण दड म ह यासाठ  र. .२४,६१,७९३/- ऐवढा खच येणार आहे. मे.शुभम उ ोग यांना 
िन वदा मंजूर दर ( कमान वेतन दरानुसार वेळोवेळ  कमचा-याचे  वेतनात होणा-
या  बदलानुसार) 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- ५१८            वषय मांक- ५१८ 

दनांक – ०३/०८/२०२२        वभाग- आरो य ह े ीय 

वषय .५१८ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा. े य अिधकार  ह े ीय आरो य यांचे कड ल प  .ह. .े/आ-५/का व/३५४/२०२२ 

द.०१/०८/२०२२ अ वये, मनपा ह े ीय कायालय नटस ाट िनळू फुले रंगमं दर इमारती 
मधील दैनं दन साफसफाईचे कामाची मुदत वाढ करणेबाबत. 
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ठराव .५१८ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा. े य अिधकार  ह े ीय आरो य यांचे कड ल प  .ह. .े/आ-५/का व/३५४/२०२२ 

द.०१/०८/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह े ीय कायालया या अंतगत 

नटस ाट िनळू फुले रंगमं दर  इमारती मधील  कॉर डोर,अंतगत व बाहय प रसराची  दैनं दन 

साफ सफाई व व छता अ याआधुिनक उपकरणे/साधने ,रसायने मनु यबळाचा व यां क 

प दतीचा वापर क न दैनं दन साफसफाईचे या कामासाठा ई टडर ंग प दतीने  सेवाशु क 

र कमेवर (ई-िन वदा नोट स .३/२०१८-१९)  िन वदा माग व यात आली होती. या 
अनुषांगाने  एकूण ४ िन वदा ा  झा या असून या पैक - मे.शुभम उ ोग यांची        (-

)१४.५८%  सवात कमी दराची िन वदा ा  झालेली आहे. मे.शुभम उ ोग यांना 
पुन: य वचारणा कर यात आली असता यांनी न याने (-)१४.७५% कमी दर दलेला आहे. 

हणेजच िन वदा र कमे या र. .६४,७३,५६२/- पे ा (-)१४.७५% हा कमी दर ा  

झा याने  मे.शुभम उ ोग  यांचे कडून िन वदा मंजूर र. .५५,१८,७१२/- पयत काम क न घेणे 
कामी व कमान वेतन दरानुसार वेळोवेळ  कमचा-यांचे  वेतनात होणा-या  य  खचास 

मा. थायी सिमतीचा ठराव ं .३४३४ द.२३/१०/२०१८ अ वये मा यता घे यात आली आहे. 

तसेच संबंधीत  सं थेबरोबर  द.०१/१२/२०१८ पासून ०२ वष या कालावधी कर ता करारनामा 
क न घे यात आलेला आहे. मे.शुभम उ ोग यांचे कामाची मुदत द.३०/११/२०२० रोजी 
संपु ात  आली होती. नवीन िन वदा या  चालू कर या पूव च िश क  व पदवीधर मतदार 

संघाची  िनवडणुक  कामी आचार सं हता  लागू  झाली  होती ती द.०३/१२/२०२० पयत 

अस याने  िन वदा िस द करता  आली नाह  यामुळे स ा काम कर त असलेले मे. शुभम 

उ ोग  यांनाच पुढ ल  िन वदा या  पुण  होई पयत अथवा पुढ ल  सहा म हने 

( द.०१/१२/२०२० ते द.३१/०५/२०२१) जी थम  या पूण होईल  तो  पयत  काम  कर यास 

मा. थायी सिमती कड ल ठराव ं .७७७६ द.१६/१२/२०२० अ वये कामा कर ता येणा-या 
खचास मा यता घे यात आलेली होती. तसेच अित र  आयु  - १ यांचे द.०१/०६/२०२१ या 
मा य तावानुसार ०३   म हने  हणजेच द.०१/०६/२०२१ ते ३१/०८/२०२१ पयत तीय 

मुदतवाढ दे यात आलेली  होती.  िन वदा  येचे कामकाज सु  असुन पुढे ०१/०९/२०२१ ते 

३०/११/२०२१ अखेर मुदतवाढ देणेत आलेली होती. परंतु अ ापयत िन वदा  येचे कामकाज 

सु  असुन पुढे द.०१/१२/२०२१ ते २८/०२/२०२२ अखेर मुदतवाढ देणेत आलेली होती. तदनंतर 

यांना द.०१/०३/२०२२ ते ३०/०६/२०२२ अखेर चार म हने मुदत वाढ दे यात आलेली 
होती.   स ा थीतीत असलेली मुदतवाढ द.३०/०६/२०२२ रोजी संपु ात येत आहे. िन वदेचे 

कामकाज पुण न झालेने, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची  साविञक िनवडणुक-२०२२ चे 

कामकाज सु  असलेने तसेच मा.आयु , पं.िच. मनपा यांनी नटस ाट िनळु फुले नाटयगृह 

या िन वदेमधील द.२०/०६/२०२२ रोजी या तावावर पं.िच.मनपा मधील सव नाटयगृह 

सीट ओ माफत पीपीपी त वावर दे याची कायवाह  सु  आहे. यामुळे पुढेह  द.०१/०७/२०२२ 

ते ३१/०८/२०२२ अखेरपयत  दोन म हने मुदतवाढ देणेबाबत मा यता दे यात आलेली आहे. 

स ा काम कर त असलेले मे.शुभम उ ोग  यांना पुढ ल  िन वदा या  पुण  होई पयत अथवा 
पुढ ल दोन म हने ( द.०१/०७/२०२२ ते द.३१/०८/२०२२) मुदतवाढ दोन  म हने देणे आव यक 

आहे. मे.शुभम उ ोग या  सं थेस िन वदा दराने काम कर यास वचारणा केली असता यांनी 
संमती  दश वलेली आहे. तसेच यांनी िन वदा दराने कामकरणे बाबत द.१७ /०६/२०२२ रोजी 
लेखीप  दले आहे. तर  उपरो  माणे नमूद केलेनुसार मे.शुभम उ ोग 

यांचेवर  मूळ  िन वदेतील व कारारना यातील अट  शत स अिधन राहून द.०१/०७/२०२२ 

पासून दोन म हने कामाची मुदत वाढ दे यास व र. .७,७६,००२/-(अ र  र. .सात लाख 
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शहा र  हजार दोन फ ) या येणा-या खचास अथवा य  येणारा खचास ( कमान वेतन 

दरानुसार वेळो वेळ   कमचा-यांचे वेतनात होणा-या बदला नुसार) मा. शासक यांची मंजूर  

देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

 
मा. शासक ठराव मांक- ५१९            वषय मांक- ५१९ 

दनाकं – ०३/०८/२०२२        वभाग- नगरसिचव 

वषय .५१९ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.नगरसिचव यांचे कड ल प  .नस/१/का व/३८१/२०२२ द.०१/०८/२०२२ अ वये, 

नगरसिचव वभागाकड ल कमचा-यां या अ जत/ अधवेतनी परावत त/ वासभ ा रजा मंजूर 

करणेबाबत. 

ठराव .५१९ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.नगरसिचव यांचे कड ल प  .नस/१/का व/३८१/२०२२ द.०१/०८/२०२२ 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. 

 
मा. शासक ठराव मांक- ५२०            वषय मांक- ५२० 

दनांक – ०३/०८/२०२२        वभाग- डा 

वषय .५२० 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/३/का व/४४१/२०२२ द.०१/०८/२०२२  

अ वये, मनपाचे भाग .२० राजमाता जजाऊ सां कृितक भवन संत तुकारामनगर म हला 
यायामशाळा ह  हनुमान पोटस अकादमी िचखली या सं थेस ११ म हने कराराने चाल व यास 

दले या यायामशाळेची मुदत संपु ात आ याने यांना मुदतवाढ देणेबाबत. 

ठराव .५२० 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/३/का व/४४१/२०२२ द.०१/०८/२०२२  

अ वये, मनपाचे भाग .२० राजमाता जजाऊ सां कृितक भवन संत तुकारामनगर येथील 

म हला यायाम शाळा ह  हनुमान पोटस अकादमी िचखली या सं थेस मा अित र  आयु (१) 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचेकड ल डा/३/का व/२७१/२०२१ द.२६/०७/२१ या 
आदेशा वये द.२६/०७/२१ ते द.२५/०६/२०२२ या कालावधीक रता ११ म हने कराराने 

सेवाशु क त वावर चाल व यास दे यात आलेली होती. कराराने सेवाशु क त वावर 

चाल व यास दे यात आले या  यायामशाळेची कराराना याची मुदत द.२५/०६/२०२२ रोजी 
संपली असून हनुमान पोटस अकादमी िचखली यांनी द.१८/०७/२०२२ या प ा वये 

मुदतवाढ िमळणेकामी अज के याने व संबिधत डा पयवे क ह े ीय कायालय 

यां याकड ल द.२७/०७/२०२२ या अहवालानुसार महापािलकेचे डा धोरण भाग २ व वध 

डा सु वधा मधील अ. .१३ म.न.पा. यायामशाळा सेवाशु क त वावर कराराने चाल वणेस 

देणेबाबत या अट  व शत  .१ ते ३४ ठर व यात आले या असुन यातील अट .१ नुसार 
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स म सिमतीची मा यता घेऊन भाग मांक २० राजमाता जजाऊ सां कृितक भवन संत 

तुकाराम नगर येथील म हला यायामशाळा ह  हनुमान पोटस अकादमी िचखली या सं थेस 

द.१९/०७/२०२२ ते द.३०/११/२०२२ या कालावधीक रता दरमहा र. .२०००/- म.न.पा कडून 

देवून कराराने यायामशाळा सेवाशु क त वावर चाल व यास मुदतवाढ देणेस मा. शासक 

यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

 
मा. शासक ठराव मांक- ५२१            वषय मांक- ५२१ 

दनांक – ०३/०८/२०२२        वभाग- लेखा 

वषय .५२१ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .लेखा/३१/का व/१२५/२०२२ द.३०/०७/२०२२  

अ वये, सन २०२१-२२ या वषातील संचलन तूट र कम पीएमपीएमएल सं थेस अदा 
करणेबाबत. 

ठराव .५२१ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .लेखा/३१/का व/१२५/२०२२ द.३०/०७/२०२२  

अ वये, मनपाचे पीएमपीएमएल सं थेस माहे ऑग ट २२ ची िनयिमत संचलनतूट एकूण 

संचलनतूट या ४०% माणे र. .१६,००,००,०००/- अदा करणे. अ य  व यव थापक य 

संचालक यांचेकड ल प  ं .पीएमपीएमएल/मुले वअ/३६१७, द.१४/१२/२०२१ नुसार 
पीएमपीएमएल िनधी या लेखािशषावर सन २०२१-२२ साठ  एकूण तरतूद र. .२१९.३८कोट  

करणेत आली असून याम ये संचलनतूट र. .२०१.३८ कोट  व वध कारचे पासेस र. .१० 

कोट  असा अपे ीत वग ३ व ४ या वेतन ितपूत  क रता र. .८ कोट  खच गृह त धर यात 

आलेला आहे. सदर र कमे मधून माहे ऑग ट २२ ची िनयिमत संचलनतूट 

र. .१६,००,००,०००/- (अ र  र. .सोळा कोट  फ ) सन २०२१-२२ या अंदा जत संचलनतूट चे 

लेखाप र ण होऊन तूट कायम होईपयत अदा करावयाचे अस याने व सदरची बाब आिथक 

व पाची अस याने सदरचा वषयास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

 
मा. शासक ठराव मांक- ५२२            वषय मांक- ५२२ 

दनांक – ०३/०८/२०२२        वभाग- समाज वकास 

वषय .५२२ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.उप आयु  समाज वकास यांचे कड ल प  .स व व/१/का व/६१०/२०२२ द.०१/०८/२०२२  

अ वये, ता पुर या व पात मानधनावर ५ समुह संघटकां या नेमणूक करणेबाबत. 

ठराव .५२२ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.उप आयु  समाज वकास यांचे कड ल प  .स व व/१/का व/६१०/२०२२ द.०१/०८/२०२२ 
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 करणे, यांचे संगोपन करण,े अनुदान िमळवून देणे, यवसायासाठ  
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मागदशन क न कज िमळवुन देणे या सव कामकाजांची भावीपणे अंमलबजावणी करणेकामी 
समूह संघटकांची ता पुर या व पात मानधन त वावर सहा म हने कालावधीसाठ  नेमणूक 
कर यात येते. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या समाज वकास वभागासाठ  एकुण २० 
समूह संघटकांची मानधन त वावर ६ म हने कालावधीसाठ  नेमणूक करणेस मा यता आहे. 
या माण े स या १५ समूह संघटक कायरत आहेत. उव रत ०५ समूह संघटक पदांसाठ  

मौ खक चाचणी घेऊन सदरची पदे भरणेस मा.आयु  सो. यांनी मा यता दली असून 
या माण े शासन वभागाकडून आर ण मागून घेऊन तावात नमूद माणे भज क या 

संवगातील १ पद, ईड युएस या संवगातील २ पदे व खुला अराखीव या संवगातील २ पदे अशा 
एकुण ०५ उमेदवारां या सहा म हने कालावधीसाठ  समूह संघटक पदां या नेमणूक स 
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- ५२३            वषय मांक- ५२३ 

दनांक – ०३/०८/२०२२         वभाग- मु य लेखा पर ण 

वषय .५२३ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.मु य लेखा पर क यांचे कड ल प  .मुलेप/१अ/का व/९९/२०२२ द.२९/०७/२०२२  

अ वये, मनपाचे लेखा पर ण वभागाकड ल द.३१.०१.२०२२ ते द.३.४.२०२२ अखेर    
संपणा-या आठवडयातील तपासणी अहवाल मा हतीसाठ  ठेवणेबाबत. 

ठराव .५२३ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.मु य लेखा पर क यांचे कड ल प  .मुलेप/१अ/का व/९९/२०२२ द.२९/०७/२०२२  

अ वये, महारा  महापािलका अिधिनयमातील कलम १०५(१) अ वये लेखा पर ण 

वभागाकड ल द.३१.०१.२०२२ ते द.३.४.२०२२ अखेर संपणा-या सा ा हक लेखा तपासणी 
कामाचे तावात नमुद माण ेअहवालाचे 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- ५२४            वषय मांक- ५२४ 

दनांक – ०३/०८/२०२२         वभाग- मु य लेखा पर ण 

वषय .५२४ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.मु य लेखा पर क यांचे कड ल प  .मुलेप/१अ/का व/९५/२०२२ द.२९/०७/२०२२  

अ वये, मनपाचे लेखा पर ण वभागाकड ल द.२९.११.२०२१ ते द.३०.१.२०२२ अखेर संपणा-
या आठवडयातील तपासणी अहवाल मा हतीसाठ  ठेवणेबाबत. 

ठराव .५२४ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.मु य लेखा पर क यांचे कड ल प  .मुलेप/१अ/का व/९५/२०२२ द.२९/०७/२०२२  

अ वये, महारा  महापािलका अिधिनयमातील कलम १०५ (१) अ वये लेखा पर ण 

वभागाकड ल द.२९.११.२०२१ ते द.३०.१.२०२२ अखेर संपणा-या सा ा हक लेखा तपासणी 
कामाचे तावात नमुद माणे अहवालाचे 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. 

 
 



25 
 
मा. शासक ठराव मांक- ५२५            वषय मांक- ५२५ 

दनांक – ०३/०८/२०२२         वभाग- मु य लेखा पर ण 

वषय .५२५ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.मु य लेखा पर क यांचे कड ल प  .मुलेप/१अ/का व/९६/२०२२ द.२९/०७/२०२२  

अ वये, मनपाचे लेखा पर ण वभागाकड ल द.२७.०९.२०२१ ते द.२८.११.२०२१ अखेर 

संपणा-या आठवडयातील तपासणी अहवाल मा हतीसाठ  ठेवणेबाबत. 

ठराव .५२५ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.मु य लेखा पर क यांचे कड ल प  .मुलेप/१अ/का व/९६/२०२२ द.२९/०७/२०२२  

अ वये, महारा  महापािलका अिधिनयमातील कलम १०५ (१) अ वये लेखा पर ण 

वभागाकड ल द.२७.०९.२०२१ ते द.२८.११.२०२१ अखेर संपणा-या सा ा हक लेखा तपासणी 
कामाचे तावात नमुद माणे अहवालाचे 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- ५२६            वषय मांक- ५२६ 

दनांक – ०३/०८/२०२२         वभाग- मु य लेखा पर ण 

वषय .५२६ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.मु य लेखा पर क यांचे कड ल प  .मुलेप/१अ/का व/९७/२०२२ द.२९/०७/२०२२  
अ वये, मनपाचे लेखा पर ण वभागाकड ल माहे ऑ ट बर, नो हबर व डसबर २०२१मधील 
अ यावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा मा हतीसाठ  ठेवणेबाबत. 

ठराव .५२६ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.मु य लेखा पर क यांचे कड ल प  .मुलेप/१अ/का व/९७/२०२२ द.२९/०७/२०२२  
अ वये, महारा  महापािलका अिधिनयमातील कलम १०५ (१) अ वये लेखा पर ण 
वभागाकड ल माहे ऑ ट बर २०२१, नो हबर – २०२१ व डसबर २०२१ मधील अ यावत 
एकूण कामकाज वषयक गोषवारा तावात नमुद माणे अहवालाचे 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- ५२७            वषय मांक- ५२७ 

दनांक – ०३/०८/२०२२         वभाग- मु य लेखा पर ण 

वषय .५२७ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.मु य लेखा पर क यांचे कड ल प  .मुलेप/१अ/का व/९८/२०२२ द.२९/०७/२०२२  
अ वये, मनपाचे लेखा पर ण वभागाकड ल माहे जानेवार , फे ुवार  व माच २०२२ मधील 
अ यावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा मा हतीसाठ  ठेवणेबाबत.  

ठराव .५२७ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.मु य लेखा पर क यांचे कड ल प  .मुलेप/१अ/का व/९८/२०२२ द.२९/०७/२०२२  
अ वये, महारा  महापािलका अिधिनयमातील कलम १०५ (१) अ वये लेखा पर ण 
वभागाकड ल माहे जानेवार  २०२२, फे ुवार  २०२२ व माच २०२२ मधील अ यावत एकूण 
कामकाज वषयक गोषवारा तावात नमुद माणे अहवालाचे 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- ५२८            वषय मांक- ५२८ 

दनांक – ०३/०८/२०२२         वभाग- डा 

वषय .५२८ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/७अ/का व/३१०/२०२२ द.०१/०८/२०२२  

अ वये, मनपाचे डा वभागाकड ल सा व ीबाई फुले अकादमी, पंपर  १८ क रता वृ प ,े 

मािसके व िनयतकािलके सु  करणेस व येणा-या य  खचास मंजूर  देणबेाबत. 

ठराव .५२८ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/७अ/का व/३१०/२०२२ द.०१/०८/२०२२  

अ वये, मनपाचे डा वभागाकड ल सा व ीबाई फुले अकादमी, पंपर  १८( पंपर  िचंचवड 

शासक य िश ण सं था )क रता वृ प ,े मािसके व िनयतकािलके सु  करणेस व याकामी 
येणा-या दरमहा र. .५,८६१/- चे खचास मा यता तसेच भ व यात वृ प ,े मािसके व 

िनयतकािलके यांचे दराम ये वाढ झा यास या माणे वाढ व दरानुसार येणा-या खचास 

मा यता व  भ व यात ा यापक अथवा व ा यानी आणखी न याने वृ प ,े मािसके व 

िनयतकािलके सु  करणेकामी मागणी के यास या माण ेवृ प ,े मािसके व िनयतकािलके 

सु  करणेस 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- ५२९            वषय मांक- ५२९ 

दनांक – ०३/०८/२०२२         वभाग- डा 

वषय .५२९ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/३/का व/४४२/२०२२ द.०१/०८/२०२२  

अ वये, मनपाचे भाग .०९ येथील बालभवन म हला यायामशाळा खराळवाड  ह  उ मनगर 

िम  मंडळ पंपर  या सं थेस ११ म हने कराराने चाल व यास दले या यायामशाळेची मुदत 

संपु ात आ याने यांना मुदतवाढ देणेबाबत. 

ठराव .५२९ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/३/का व/४४२/२०२२ द.०१/०८/२०२२  

अ वये, मनपाचे भाग .०९ येथील बालभवन म हला यायामशाळा खराळवाड  ह  

उ मनगर िम  मंडळ पंपर  या सं थेस ११ म हने कराराने सेवाशु क त वावर चाल व यास 

दे यात आले या  यायामशाळेची कराराना याची मुदत द.१८/०६/२२ रोजी संपली असून 

उ मनगर िम  मंडळ पंपर  यांनी द.१८/०७/२२ या प ा वये मुदतवाढ िमळणेकामी केलेला 
अज व संबधीत डा पयवे क क े ीय कायालय यां या कड ल द.२१/०७/२०२२ या 
अहवालानुसार महापािलकेचे डा धोरण भाग २ व वध डा सु वधा मधील अ. .१३ मनपा 
यायामशाळा सेवाशु क त वावर कराराने चाल वणेस देणेबाबत या अट  व शत  .१ ते ३४ 

ठर व यात आले या असुन यातील अट .१ नुसार स म सिमतीची मा यता घेऊन दरमहा 
सेवाशु क दर ठरवुन भाग .०९ येथील बालभवन म हला यायामशाळा खराळवाड  ह  

उ मनगर िम  मंडळ पंपर  या सं थेस द.१८/०७/२०२२ ते द.३०/११/२०२२ या 
कालावधीक रता पुढे दरमहा र. .२०००/- म.न.पा कडून देवून कराराने यायामशाळा सेवाशु क 

त वावर चाल व यास मुदतवाढ देणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- ५३०            वषय मांक- ५३० 

दनांक – ०३/०८/२०२२         वभाग- नगररचना व वकास 

वषय .५३० 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .नर व/का व/१२/२५३/२०२२ द.०२/०८/२०२२  

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

कायशाळेमधील जागा आ नशामक क  बांधणेकामी महानगरपािलके या ता यात देणेकामी 
मोजणी फ  अदा करणेबाबत. 

ठराव .५३० 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .नर व/का व/१२/२५३/२०२२ द.०२/०८/२०२२  

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

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

मनपास ह तांत रत होणेकर तामोजणी कामी अित तातड  मोजणी फ  र. .६,३२,०००/- 
कालावधी ३ म हने अदा करणेक रता कळ वलेनुसार Yourself for Gras Challan या नावाने 

चेक तयार क न भरणा कर याचे 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- ५३१            वषय मांक- ५३१ 

दनांक – ०३/०८/२०२२         वभाग- आरो य क े ीय 

वषय .५३१ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा. े ीय अिधकार  आरो य क े ीय यांचे कड ल प  .क ेका/आ१५/का व/३८३/२०२२ 

द.०२/०८/२०२२ अ वये, न दणीकृत म हला मंडळ/ बचत गटांना झोपडप ट तील सामुदाियक 

शौचालय साफसफाई व देखभालीचे काम देनेबाबत. 

ठराव .५३१ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा. े ीय अिधकार  आरो य क े ीय यांचे कड ल प  .क ेका/आ१५/का व/३८३/२०२२ 

द.०२/०८/२०२२ अ वये, ” जजाऊ म हला बचत गट’’ गवळ नगर, भोसर या बचत गटाला 
भाग .८ मधीलगवळ  नगर येथील आदक करणा जवळ ल शौचालयामधील १ लॉक 

म हला/ पु ष एकूण १९ िसटचे शौचालय  हे ायोिगक त वावर क े ीय कायालयामाफत 

व छता व देखभाल- दु तीसाठ  देणेत येत आहे. सदरचे कामकाज हे ायोिगक त वावर ६ 
मह ने कालावधीसाठ  राह ल. सदर बचत गटाला ित िसट मािसक खच र. .९००/- माणे १९ 

िसटसचे १९ × ९००/- असेएकूण मािसक खच र. .१७,१००/- होणार असून ६ मह या कर ता 
र. .१,०२,६००/-(अ र  र. .एक लाख दोन हजार सहाशे फ ) 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. 
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मा. शासक ठराव मांक- ५३२            वषय मांक- ५३२ 

दनांक – ०३/०८/२०२२         वभाग- आरो य क े ीय 

वषय .५३२ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा. े ीय अिधकार  आरो य क े ीय यांचे कड ल प  .क े/१५ब/का व/५१९/२०२२ 

द.०२/०८/२०२२ अ वये, मनपाचे ‘क’ े ीय कायालय काय े ातील भागांम ये ड यू व 

इतर कटकज य अजारांचा ादुभाव रोखणेक रता र ा दारे जनजागृती कामास व खच 

र. .८०,५००/- अदा करणेबाबत. 

ठराव .५३२ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा. े ीय अिधकार  आरो य क े ीय यांचे कड ल प  .क े/१५ब/का व/५१९/२०२२ 

द.०२/०८/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ’क’ े ीय कायालय 

काय े ातील सव भागांम ये ड यू व इतर कटकज य अजारांचा ादुभाव रोखणेक रता 
र ा दारे जनजागृती करणेक रता ित दवस र. .१,१५०/- जी.एस.ट .सह असे एकूण ७० 

दवसांचे र. .८०,५००/- र कम े ीय अिधकार , क े ीय कायालय यांचेकड ल आदेश 

.क े/१५ब/का व/४४/२०२२ द.२३/०३/२०२२ मे. मसाफ य एंटर ायजेस यांना अदा 
करणेत आलेले असून यापोट  आले या खचास मा. शासक यांची काया र मंजूर  देणेत येत 

आहे. 

िनणय: 

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

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

 
मा. शासक ठराव मांक- ५३३            वषय मांक- ५३३ 

दनांक – ०३/०८/२०२२         वभाग- व ुत ह े ीय 

वषय .५३३ 
दनांक -
०३/०८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ह ेका/ व/का व/१६२/२०२२ द.०२/०८/२०२२  
अ वये, मनपाचे ह े य कायालयांतगत व ुत वभागाचे तरतूद वग करण करणेबाबत. 

ठराव .५३३ 
दनांक -
०३/०८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ह ेका/ व/का व/१६२/२०२२ द.०२/०८/२०२२  
अ वये, मनपाचे ह े ीय कायालयाअंतगत व ुत वभागांतगत सन २०२१-२२  या वषात 
िन वदा मागवून  व ुत वषयक वकास कामे करणे चालू आहे. तथा प सदर कामावर 
अंदाजप कात अपुर  तरतूद उपल ध झा याने सदर कामां या अंितम बलांची र कम 
तरतूद पे ा जा त होत अस याने सदर कामांवर व ुत वभागांतगत इतर लेखािशषावर ल 
ऑ टोबर २०२२ अखेर खच न होणा-या तरतुद मधून वग करण करणे श य आहे. यानुसार 
व ुत 'ह' मु यालयाकड ल सन २०२२-२३ चे अंदाजप कातील खाली दश वले या लेखािशष, 
अंदाजप क य पानांक व अ. . नुसार वाढ व घट त ा सादर केला आहे. सबब सदर 
कामाकर ता तरतूद वग करण करणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

अ. 
. 

कामाच ेनाव 
बजेट 
कोड 
नं. 

. . लेखाशीष 

अंदाजप क 
२०२२-२३ उपल ध 

तरतूद 

वग करण करावयाची सुधा र
त तरतूद 
२०२२-२३ 

पानां
क 

अ.
 

वाढ घट 

१ 
मनपा शासक य इमारतीत 
सुशोिभकरणांतगत व वध 
व ुत वषयक कामे करणे. 

2223
0630

7 

मु या
लय 

इमारत 
योजना ३५६ ६ १५००००० ० १४९९००० १००० 

२ 

मे. यानचंद हॉक  
टे डयम,नेह नगर, पंपर  येथ े

(६ देशां या)आंतररा ीय किन  
पु ष हॉक  पधा क रता ३२ 

मी.हायमा ट टॉवरची देखभाल 
दु ती करणे व अनुषंिगक 
काम ेकरणे.(सन २०२२-२३) 

 
ह 
भाग 

हॉक  
टेड यम  ८२ ३०००००० ० ३०००००० ० 
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(आदेश 
.लेखा/२९/का व/९०/२२ 

द.०२.०६.२०२२) 

३ 

िनळु फुल ेनाटयगॄह मधील 
वनी ॆपण यं णा व टेज 
लाईटची चालन देखभाल 
दू ती करणे.(आदेश 
.लेखा/२९/का व/९०/२२ 

द.०२.०६.२०२२) 

 
ह 
भाग 

नुतनीकरण 
करणे( थाप

य व 
व ुत) 

 ८० ८००००० ० ८००००० ० 

४ 

पंपळे गुरव येथील िनळु फुले 
रंगमं दर येथील िल टची  

देखभाल दु ती करणे. (सन 
२०२१-२२) (आदेश 

.लेखा/२९/का व/९०/२२ 
द.०२.०६.२०२२) 

 
ह 
भाग 

नुतनीकरण 
करणे( थाप

य व 
व ुत) 

 ७८ ५००००० ० २००००० ३००००० 

५ 

संत तुकाराम नगर (अ  े
े ागृह) येथील सीसीट ह  

यं णेच ेनुतनीकरण करणे (सन 
2019-20) 

2223
0658

6 

ह 
भाग 

नुतनीकरण 
करणे( थाप

य व 
व ुत) 

३७१ ११ २००००० ० २००००० ० 

६ 

ह े ीय कायालय येथील 
व वध इमारतींच ेEnergy 

Audit करणे.(आदेश 
.लेखा/२९/का व/९०/२२ 

द.०२.०६.२०२२) 

 
ह 
भाग 

सावजिनक 
सुर तता  ९५ ५००००० ० ४९९००० १००० 

७ 

भाग .२० मधील 
मनपामाफत बस वणेत 
आले या जु या नादु त 
एलईड  दव ेबदलुन नवीन 
एलईड  दव ेबस वणे. 

2223
0580

1 

ह 
भाग 

सावजिनक 
सुर तता ३३३ ९० २००००० ० १९९००० १००० 

८ 

भाग .३० मधील 
मनपामाफत बस वणेत 
आले या जु या नादु त 
एलईड  दव ेबदलुन नवीन 
एलईड  दव ेबस वणे. 

2223
0580

2 

ह 
भाग 

सावजिनक 
सुर तता ३३३ ९१ २००००० ० १९९००० १००० 

९ 

ह े य कायालयांतगत 
एमआयड सी प रसरातील ट -
लॉक खराब जुन े द यांच ेपोल 

बदलणे. 

2223
0580

3 

ह 
भाग 

सावजिनक 
सुर तता ३३३ ९२ २००००० ० १९९००० १००० 

१० 

ह े य कायालयांतगत 
एमआयड सी प रसरातील बी-
लॉक खराब जुन े द यांच ेपोल 

बदलणे. 

2223
0580

4 

ह 
भाग 

सावजिनक 
सुर तता ३३३ ९३ २००००० ० १९९००० १००० 

११ 
वाय.सी.एम. णालयाम य े 
जु या िल ट ऐवजी नवीन 

िल ट बस वणे.(सन २०२१-२२) 

2223
0654

6 

ह 
भाग 

कै.यशवंतरा
व च हाण 

मृती 
णालय 

३६८ ६ ९५००००० ० ९४९९००० १००० 

१२ 

. . ६ मधील भगतव ती, 
गुळवेव ती व इतर प रसरातील 
हमी कालावधी संपले या ट ट 

लाईट फट ंग बदलणे. 

2223
0651

5 

क 
भाग 

उजाबचती
ची उपकरणे 

३६६ १ ४००००० ० २००००० २००००० 

१३ 

. . ६ मधील च पाणी 
वसाहत, देवकर व ती व इतर 
प रसरातील नुतनीकरण 
कामांतगत हमी कालावधी 

संपले या ट ट लाईट फट ंग 
बदलणे. 

2223
0651

6 

क 
भाग 

उजाबचती
ची उपकरणे 

३६६ २ ४००००० ० २००००० २००००० 

१४ 

. . ८ मधील इं ायणीनगर व 
इतर प रसरातील नुतनीकरण 
कामांतगत हमी कालावधी 

संपले या ट ट लाईट फट ंग 
बदलणे. 

2223
0651

7 

क 
भाग 

उजाबचती
ची उपकरणे 

३६६ ३ ४००००० ० २००००० २००००० 
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१५ 

. . ८ मधील ािधकरण व 
इतर प रसरातील नुतनीकरण 
कामांतगत हमी कालावधी 

संपले या ट ट लाईट फट ंग 
बदलणे. 

2223
0651

8 

क 
भाग 

उजाबचती
ची उपकरणे 

३६७ ४ ४००००० ० २००००० २००००० 

१६ 

. . २ मधील बो-हाडेवड , 
मोशी व इतर प रसरातील 
नुतनीकरण कामांतगत हमी 
कालावधी संपले या ट ट 
लाईट फट ंग बदलणे. 

2223
0651

9 

क 
भाग 

उजाबचती
ची उपकरणे 

३६७ ५ ४००००० ० २००००० २००००० 

१७ 

. . २ मधील जाधववाड , 
िचखली व इतर प रसरातील 
नुतनीकरण कामांतगत हमी 
कालावधी संपले या ट ट 
लाईट फट ंग बदलणे. 

2223
0652

0 

क 
भाग 

उजाबचती
ची उपकरणे 

३६७ ६ ४००००० ० २००००० २००००० 

१८ 

. . ९ मधील अजमेरा, 
मासुळकर कॉलनी व इतर 
प रसरातील नुतनीकरण 
कामांतगत हमी कालावधी 

संपले या ट ट लाईट फट ंग 
बदलणे. 

2223
0652

1 

क 
भाग 

उजाबचती
ची उपकरणे 

३६७ ७ ४००००० ० २००००० २००००० 

१९ 

. . ९ मधील नेह नगर, 
यशवंतनगर व इतर उवर त 
प रसरातील नुतनीकरण 
कामांतगत हमी कालावधी 

संपले या ट ट लाईट फट ंग 
बदलणे. 

2223
0652

2 

क 
भाग 

उजाबचती
ची उपकरणे 

३६७ ८ ४००००० ० २००००० २००००० 

२० 

  २ से  16 राज ेिशवाजी 
नगर मधील र ते अ यावत 

प तीन ेकरणे [उवर त 
व ुत वषयक कामे करणे]. 

2223
0696

2 

क 
भाग 

थाप य 
क पांतग
त व ुत 
वषयक 

कामे करणे. 

३८८ १०९ २६००००० ० 
२५५०००

० 
५०००० 

२१ 
  9 मधील मु य र याच े
अबन ड झाईन क न 
सुशोिभकरण करणे. [ 

व ुत वषयक कामे करणे]. 

2223
0696

3 

क 
भाग 

थाप य 
क पांतग
त व ुत 
वषयक 

कामे करणे. 

३८८ ११० १६००००० ० १५५०००० ५०००० 

२२ 
भाग .9 येथील चॊक 

सुशोिभकरण अंतगत व ुत 
वषयक कामे करणे. 

2223
0697

3 

क 
भाग 

थाप य 
क पांतग
त व ुत 
वषयक 

कामे करणे. 

३८८ १२० १२००००० ० ११९०००० १०००० 

२३ 

भाग . ९ मधील  भीमसृ ी 
येथील ता वत माता रमाबाई 

आंबेडकर पुत याक रता 
आव यक व ुत वषयक काम े

करणे. 

2223
0693

8 

क 
भाग 

थाप य 
क पांतग
त व ुत 
वषयक 

कामे करणे. 

३८७ ८५ १०००००० ० ९५०००० ५०००० 

२४ 

. . ८ मधील टे को 
र यावर ल बालाजीनगर 
येथील ना याची सुधारणा 

करणेकामी अडथळा ठरणा-या 
व ुत लाइनची उंची 

वाढ वणेक रता आव यक 
व ुत वषयक कामे करणे. 

2223
0699

3 

क 
भाग 

थाप य 
क पांतग
त व ुत 
वषयक 

कामे करणे. 

३८९ १४० १०००००० ० ९५०००० ५०००० 

२५ 
भाग .9 नेह नगर न 
दफनभूमी अंतगत व ुत 

वषयक कामे करणे. 

2223
0697

1 

क 
भाग 

थाप य 
क पांतग
त व ुत 
वषयक 

कामे करणे. 

३८८ ११८ ८००००० ० ७९९००० १००० 
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२६ 

. . ६ व ८ मधील उ ानांमध े
व ुत वषयक नुतनीकरणाची 

कामे करणे.व न यान े वकिसत 
होणा-या उ ानाम य े
व ुत वषयक व इतर 

अनुषंिगक कामे करणे.  ( सन 
२०२२-२३ ) 

2223
0628

5 

क 
भाग 

उ ान े ३५५ २१ १०००००० ० ९५०००० ५०००० 

२७ 

. .9 मधील उ ानांमध े
व ुत वषयक नुतनीकरणाची 

कामे करणे.व न यान े वकिसत 
होणा-या उ ानाम य े
व ुत वषयक व इतर 

अनुषंिगक कामे करणे.  ( सन 
२०२२-२३ ) 

2223
0628

6 

क 
भाग 

उ ान े ३५५ २२ १०००००० ० ९५०००० ५०००० 

२८ 

. . 2 मधील उ ानांमध े
व ुत वषयक नुतनीकरणाची 

कामे करणे.व न यान े वकिसत 
होणा-या उ ानाम य े
व ुत वषयक व इतर 

अनुषंिगक कामे करणे.  ( सन 
२०२२-२३ ) 

2223
0628

4 

क 
भाग 

उ ान े ३५५ २० ७००००० ० ५००००० २००००० 

२९ 

क े ीय कायालय अंतगत 
भाग .२ अंतगत व वध 
ठकाणी आव यक माणे 

हायमा ट दवे उभारणे  ( सन 
२०२२-२३   ) 

2223
0645

4 

क 
भाग 

हायमा ट 
दव े

बस वणे. 
३६३ १२ ७००००० ० ५००००० २००००० 

३० 

क े ीय कायालय अंतगत 
भाग .9 अंतगत व वध 
ठकाणी आव यक माणे 

हायमा ट दवे उभारणे  ( सन 
२०२२-२३   ) 

2223
0645

5 

क 
भाग 

हायमा ट 
दव े

बस वणे. 
३६३ १३ ७००००० ० ५००००० २००००० 

३१ 

क े ीय कायालय अंतगत 
भाग .६ अंतगत व वध 
ठकाणी आव यक माणे 

हायमा ट दवे उभारणे  ( सन 
२०२२-२३   ) 

2223
0645

6 

क 
भाग 

हायमा ट 
दव े

बस वणे. 
३६४ १४ ७००००० ० ५००००० २००००० 

३२ 

. .९ मधील ने  णालय व 
नागर  आरो य क  येथील 
Modular OT  चे वै क य 

वभागा या सूचनेनुसार  व ुत 
वषयक कामे करणे.(आदेश 

.लेखा/२९/का व/९०/२२ 
द.०२.०६.२०२२) 

 
क 
भाग 

णालय,े
सुतीगृह व 
औषधालय े

 ६० ४०००००० ० ३९९९००० १००० 

३३ 

. .९ मधील ने  णालय व 
नागर  आरो य क  येथील 
उवर त व ुत वषयक काम े

करणे. 

2223
0616

6 

क 
भाग 

णालय,े
सुतीगृह व 
औषधालय े

३५० २ १०००००० ० ९५०००० ५०००० 

३४ 

कै. अ णासाहेब मगर टेड यम 
येथील व ुत वषयक आव यक 
व तातड ची कामे करणे. सन 

२०२२-२३ 

2223
0656

3 

क 
भाग 

कै.आ णासा
हेब मगर 
टे डयम 

३६९ १ १०००००० ० ९५०००० ५०००० 

३५ 

अ णासाहेब मगर टे डयम  
येथील जलतरण तलावाच े
व ुत वषयक नूतनीकरण व 
अनुषंिगक कामे करणे. 

2223
0612

1 

क 
भाग 

लोकारो य ३४८ ४ १०००००० ० ९९९००० १००० 

३६ 

भाग . ६ व ८ मधील मैदान,े 
यायामशाळा मध े

आव यकतेनुसार व ुत 
वषयक काम ेकरणे. (सन 

२०२२-२३) 

2223
0614

5 

क 
भाग 

लोकारो य ३४९ ११ ७००००० ० ५००००० २००००० 

३७ . . 9  न य े डांगणाम य े 2223
0614 क लोकारो य ३४९ १२ ७००००० ० ६९९००० १००० 
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आव यकतेनुसार व ुत 
वषयक कामे करणे 

6 भाग 

३८ 

भाग . २ मधील मनपा 
डांगणे / मॆदान े/ मोक या 
जागा इ याद  ठकाणी 
आव यकतेनुसार 

काश यव था करणे. (सन-
2022-23) 

2223
0614

9 

क 
भाग 

लोकारो य ३४९ १५ ७००००० ० ५००००० २००००० 

३९ 

क े ीय कायालया अंतगत 
नेह नगर येथील मशानभुमी 
म ये पयावरण पुरक एअर 
पो युशन कं ोल यं णा 

बसवणे. 

2223
0610

5 

क 
भाग 

लोकारो य ३४७ ४ १००००० ० ९९००० १००० 

४० 

मा.आयु  िनवास थान 
(अ व कार) येथील व ुत 
वषयक नूतनीकरण व 
अनुषिगक कामे करणे. 

2223
0614

7 

क 
भाग 

लोकारो य ३४९ १३ ७००००० ० ६९९००० १००० 

४१ 

क े ीय कायालय 
इमारतीम ये फायर अलाम 
यं णा ( डटे शन) िस टम 

बस वणे.(आदेश 
.लेखा/२९/का व/९०/२२ 

द.०२.०६.२०२२) 

 
क 
भाग 

इमारत 
शाळा व 

शॉ पंग सटर 
 ५९ १५००००० ० १४९९००० १००० 

४२ 

क े ीय कायालय अंतगत 
व वध इमारतीमधील व ुत 
यं णेची इले क से ट  
ऑ डट क न घेणे व 

अहवाला माणे आव यक ती 
कामे करणे 

2223
0598

0 

क 
भाग 

इमारत 
शाळा व 

शॉ पंग सटर 
३४१ २ १०००००० ० ९९९००० १००० 

४३ 

क े ीय कायालय अंतगत 
व वध इमारतीमधील फायर 
से ट  ऑ डट क न घेणे व 
अहवाला माणे आव यक ती 

कामे करणे 

2223
0597

9 

क 
भाग 

इमारत 
शाळा व 

शॉ पंग सटर 
३४१ १ ७००००० ० ६९९००० १००० 

४४ 

. . 2 म ये मनपा शाळा 
इमारतीम ये अ याधुिनक 
कारची व ुत वषयक सु वधा 

पुर वणे. 

2223
0604

6 

क 
भाग 

इमारत 
शाळा व 

शॉ पंग सटर 
३४४ १२ ५००००० ० ४९९००० १००० 

४५ 

. . 6,8 म ये मनपा शाळा 
इमारतीम ये अ याधुिनक 
कारची व ुत वषयक सु वधा 

पुर वणे. 

2223
0604

7 

क 
भाग 

इमारत 
शाळा व 

शॉ पंग सटर 
३४४ १३ ५००००० ० ४९९००० १००० 

४६ 

. . 9 म ये मनपा शाळा 
इमारतीम ये अ याधुिनक 
कारची व तु वषयक सु वधा 

पुर वणे. 

2223
0604

8 

क 
भाग 

इमारत 
शाळा व 

शॉ पंग सटर 
३४४ १४ ५००००० ० ४९९००० १००० 

४७ 
. . 9 नेह नगर नवीन शाळा 
इमारतीमधील उवर त 
व ुत वषयक कामे करणे. 

2223
0604

9 

क 
भाग 

इमारत 
शाळा व 

शॉ पंग सटर 
३४४ १५ ५००००० ० ४९९००० १००० 

४८ 

भाग . ६ मधील उवर त 
प रसरातील दवाब ी 

यव थेच ेनुतनीकरण करणे व 
इतर आव यक अनुषंगीक काम े

करणे. (२०२२-२३) 

2223
0591

3 

क 
भाग 

सावजिनक 
सुर तता ३३८ ३२ ७००००० ० ५००००० २००००० 

४९ 

भाग . ८ मधील 
इं ायणीनगर व इतर 
प रसरातील दवाब ी 

यव थेच ेनुतनीकरण करणे व 
इतर आव यक अनुषंगीक काम े

करणे. (२०२२-२३) 

2223
0591

4 

क 
भाग 

सावजिनक 
सुर तता ३३८ ३३ ७००००० ० ५००००० २००००० 
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५० 

भाग . ८ मधील मोशी 
ािधकरण व इतर प रसरातील 
दवाब ी यव थेच ेनुतनीकरण 

करणे व इतर आव यक 
अनुषंगीक कामे करणे.(२०२२-२३) 

2223
0591

5 

क 
भाग 

सावजिनक 
सुर तता ३३८ ३४ ७००००० ० ५००००० २००००० 

५१ 

भाग . 8 मधील 
इं ायणानगर व इतर 

प रसरातील न यान ेहोणा-या 
र यावर दवाब ी यव था 
करणे व नूतनीकरणाची काम े

करणे. (२०२२-२३) 

2223
0591

6 

क 
भाग 

सावजिनक 
सुर तता ३३८ ३५ ७००००० ० ६९९००० १००० 

५२ 

भाग . 9 मधील उवर त 
प रसरातील दवाब ी 

यव थेच ेनुतनीकरण करणे व 
इतर आव यक अनुषंगीक काम े

करणे. (२०२२-२३) 

2223
0592

0 

क 
भाग 

सावजिनक 
सुर तता ३३९ ३९ ७००००० ० ५००००० २००००० 

५३ 

भाग . 9 मधील नेह नगर व 
मासुळकर प रसरातील 

दवाब ी यव थेच ेनुतनीकरण 
करणे व इतर आव यक 

अनुषंगीक कामे करणे. (२०२२-
२३) 

2223
0592

1 

क 
भाग 

सावजिनक 
सुर तता ३३९ ४० ७००००० ० ५००००० २००००० 

५४ 

भाग . २ मधील मोशी व 
इतर प रसरातील दवाब ी 
यव थेच ेनुतनीकरण करणे व 

इतर आव यक अनुषंगीक काम े
करणे. (२०२२-२३) 

2223
0591

7 

क 
भाग 

सावजिनक 
सुर तता ३३८ ३६ ५००००० ० ४९९००० १००० 

५५ 

भाग . २ मधील जाधववाड , 
िचखली व इतर प रसरातील 
दवाब ी यव थेच ेनुतनीकरण 

करणे व इतर आव यक 
अनुषंगीक कामे करणे.(२०२२-२३) 

2223
0591

8 

क 
भाग 

सावजिनक 
सुर तता ३३८ ३७ ५००००० ० ३००००० २००००० 

५६ 
. . ९ डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर पुतळा येथ े

व ुत वषयक कामे करणे. 

2223
0592

6 

क 
भाग 

सावजिनक 
सुर तता ३३९ ४५ ५००००० ० ३००००० २००००० 

५७ 

मा. महापािलका सभागृहाम य े
अ यावत प दतीची 

विन ेपण यव था करणे व 
त अनषुंिगक काम ेकरणे 

2223
0630

8 

मु या
लय 

इमारत 
योजना ३५९ १ 

१००००००
०  ९९००००० १००००० 

५८ 

भाग मांक ३१ मिधल पंपळे 
गुरव व न व सांगवी येथील 

अंतगत र यावर ल दवाब ी 
च े जुने खांब बदलणे 

2223
0578

5 

ह 
भाग 

सावजिनक 
सुर तता 
(ह  भाग) 

३३२ ७४ ८९२८५७ ११०००० ० १००२८५७ 

५९ 

ॉक  टे डयममधील 
हायमा ट टॉवर द यांच े

वजबचत अंतगत नुतनीकरण 
करणे(सन २०२१-२२) 

2223
0656

0 

ह 
भाग 

हॉक  
टेड यम 

३६९ ३ ८६००००० 
५१४००००

० 
० 

६००००००
० 

६० 

कासारवाड  आर ण ं .१३ 
म ये खेळाच ेमैदान वकिसत 
करणे( व ुत वषयक कामे 

करणे) ( ा कामाच ेEscallation 
Bill अदा करणे. 

2223
0683

9 

ह 
भाग 

थाप य 
क पांतग
त व ुत 
वषयक 

कामे करणे. 

३८२ १ 
८८२५००

० 
५७६०००

० 
० 

१४५८५०
०० 

६१ 

नवीन जजामाता णालय 
पंपर  येथील जिन  संच, 

रो ह  संच, यु.पी.एस. आ ण 
एसीबी, हसीबी,कं ोल 
पॅनल,एपीएफसी पॅनल, 

िस ोमाई जंग पॅनल, पॉवर 
ड युशन पॅनल इ.यं णेची 
वा षक प तीन ेदु ती करणे. 

2223
0619

5 

ग 
भाग 

णालय,े
सुतीगृह व 
औषधालय े

३५१ २३ ० ७४८००० ० ७४८००० 
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६२ 

नवीन जजामाता णालय 
पंपर  येथील उदवाहकाचे 
वा षक प तीन ेचालन व 
देखभाल दु ती कऱणे. 

2223
0620

2 

ग 
भाग 

णालय,े
सुतीगृह व 
औषधालय े

३५१ ३० ० ७५०००० ० ७५०००० 

 एकूण      
८२११७८५

७ 
५८७६८००

० 
५८७६८००

० 
८२११७८५

७ 
           

 

ि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- ५३४            वषय मांक- ५३४ 

दनांक – ०३/०८/२०२२         वभाग- वाहनदु ती कायशाळा 

वषय .५३४ 
दनांक -
०३/०८/२०२२ 

मा.अित.आयु (३) वाहन दु ती कायशाळा यांचे कड ल प  .काशा/१/का व/२६७/२०२२ 
द.०२/०८/२०२२  अ वये, को वड १९ या संसगज य आजाराचा ादुभाव रोख यासाठ  
करावयाचा उपाययोजना अंतगत भाडे त वावर पुर वणेत आले या णवाह का वाहनांचे 
खचास मंजूर  देणेबाबत. 

ठराव .५३४ 
दनांक -
०३/०८/२०२२ 

मा.अित.आयु (३) वाहन दु ती कायशाळा यांचे कड ल प  .काशा/१/का व/२६७/२०२२ 
द.०२/०८/२०२२  अ वये, मा. आयु  सो. यांनी द.०८/०७/२०२० चे आदेशा वये को वड १९ 
कामकाजाकर ता णवाह का यव थापन क  थापन क न को वड १९ णवाह का 
संदभातील सव कामकाज वाहन दु ती कायशाळा वभागाकडे सोप वणेत आलेले आहे. 
याअनुषंगाने मा.उप ादेिशक प रवहन कायालय, पंपर  िचंचवड यांचेकड ल द.१४/०५/२०२० 

चे दरप का वये मे. ा  टुस & ॅ ह स, िनगड  या एज सीकडुन िन वदा न माग वता, 
करारनामा न करता, थेट प दतीने णवाह का उपल ध क न देणेत आले या आहेत. 
मा. ादेिशक प रवहन ािधकरण, तथा  ादेिशक प रवहन अिधकार  यांचेकड ल णवाह का 
यांचे भाडेदर - प रचलन प दतीनुसाल पुण,े पंपर  िचंचवड व बारामती यांची संयु  बैठक 

.५५, द.२४/०५/२०२१ अ वये खालील माण ेसुधार त दर िन त केलेले आहेत. 

अ.
 
पुरवठादार / 
कालावधी वाहन कार 

२५ कमी 
अथवा     २ 

तासासाठ  र. . 

दर ित 
क.मी. साठ  

र. . 

ित ा 
तास र. . 

१ 
 

मे. ा  टुस 
अँ ड 
ॅ ह स, 

यमुनानगर 
 

मा ती ६००           १२ १०० 

टाटा सुमो/मॅटेडोर इ. स श कंपनीने 
बांधणी केलेली णवाह का ७०० १३ १२५ 

टाटा ४०७/ वराज मझदा- इ. स श 
चॅसीज वर बांधणी केले या णवाह का ९५० १४ १५० 

     उपरो  त यात नमुद केले माणे मा. ादेिशक पर वहन कायालय,पुणे यांचेकड ल 
सुधार त दरप का वये मे. ा  टुस & ॅ ह स, िनगड  यांना माहे ऑ ट बर- २०२१ ते माहे 
जुलै २०२२ पयतची भाडेदराचे बील अदा करणे आव यक आहे. या अनुषंगाने को वड १९ 
कामकाजाकर ता िन वदा न माग वता, करारनामा न करता, थेट प दतीने  उपल ध क न 
दले या णवाह कांचे येणा-या भाडेदरा 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. 
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मा. शासक ठराव मांक- ५३५            वषय मांक- ५३५ 

दनांक – ०३/०८/२०२२         वभाग- वाहनदु ती कायशाळा 

वषय .५३५ 
दनांक -
०३/०८/२०२२ 

मा.अित.आयु (३) वाहन दु ती कायशाळा यांचे कड ल प  .काशा/१/का व/२६८/२०२२ 
द.०२/०८/२०२२  अ वये, मनपाचे को वड १९ या कामकाजाकर ता णालये व को वड केअर 
सटर यांना भाडे त वावर णवाह का पुरवठा करणेकामी एज सी िन त करणे या खचास 
मंजूर  देणेबाबत. 

ठराव .५३५ 
दनांक -
०३/०८/२०२२ 

मा.अित.आयु (३) वाहन दु ती कायशाळा यांचे कड ल प  .काशा/१/का व/२६८/२०२२ 
द.०२/०८/२०२२  अ वये, पं.िच.म.न.पा.चे को वड १९ कामकाजाकर ता णालये व को वड 
केअर सटर यांना भाडेत वावर णवाह का पुरवठा करणेकामी एज सी िन त करणेकामी 
प  अ माणे सवात कमी िन वदा दर ा  झालेले आहेत. हणजेच मा ती हॅन, इको या 
कार या णवाह कांसाठ  १६.४४% कमी र. .४०,६१,०१६/- (अ र  र. .चाळ स लाख एकस  

हजार सोळा फ ), टाटा सुमो, म हं ा बोलेरो व टे पो ॅ स या कार या णवाह कांसाठ  
३१.४१% कमी र. .४१,३५,९७७/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख प तीस हजार नऊसे 
स याह र फ ) व टाटा ४०७, टाटा वंगर, फोरस ॅ ह स, अकोश लेलँड दो त, म हं ा सु ओ, 
टाटा मॅ झक, वराज मझदा या कार या णवाह कांकर ता ४०.६९% कमी 
र. .१,३४,५१,५०८/- (अ र  र. .एक कोट  चौतीस लाख ए काव न हजार पाचशे आठ फ  ) 
हणजे मे. ी.बालाजी गॅरेज यांनी प  अ नुसार सादर केले या दरानूसार िन वदा 

र. .२,१६,४८,५०१/-  (अ र  र. .दोन कोट  सोळा लाख अ ठेचाळ स हजार पाचशे एक फ ) चे 
खचास व तसा मे. ी.बालाजी गॅरेज यांचे समवेत रतसर करारनामा क न काम 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- ५३६            वषय मांक- ५३६ 

दनांक – ०३/०८/२०२२         वभाग- थाप य क े ीय 

वषय .५३६ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/क े/का व/७३/२०२२ द.०३/०८/२०२२  

अ वये, थाप य क े ीय कायालयाकड ल सन २०२२-२३ या मुळ अंदाजप कातील भाग 

.२ मधील चालू काम व न वन कामांवर तरतुद वग करणेबाबत. 

ठराव .५३६ 

दनांक -

०३/०८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/क े/का व/७३/२०२२ द.०३/०८/२०२२  

अ वये, मनपाचे भाग .2 मधील बो-हाडेवाड  पर सरा म ये देखभाल दु ती वषयक काम 

करणेसाठ  कोणतेह  काम उपल ध नस याने  भाग .2 मोशी गट .1252 िशवर ता ते गट 

नं 752 (पुणे नािशक हायवे) पयतचा 30  मीटर ड . पी. र ता वकसीत करण.े या कामामधून 

र. .1,00,00,000/- पयत बो-हाडेवाड  म ये इतर ठकाणी  काम करणेस मा.आयु  सो. यांनी 
द.17/06/2022 रोजी या तावानुसार मंजूर  दलेली आहे. परंतू स थतीत   भाग .2 

मोशी गट .1252 िशवर ता ते गट नं 752 (पुणे नािशक हायवे) पयतचा 30  मीटर ड .पी.र ता 
वकसीत करणे या कामास फ  र. .10,00,000/- इतक  तरतुद उपल ध आहे. यामुळे सदर 

कामावर तरतुद वग करण करणे आव यक आहे. मा.आमदार भोसर  वधानसभा  यांनी  भाग 

.2 म ये बो-हाडेवाड  मधील 31 मीटर DP  रोड पासुन संत सावतामाळ नगर ते गट नं 658 ते 

30 मी. ड . पी. र यापयतचा 12 व 18 मी. र ता वकसीत करणे.(सन 2022-23) या कामाचे 
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नागर कां या सोईसाठ   अंदाजप क तयार क न िन वदा िस द करणेची मागणी केलेली 
आहे. सदर मागणीनुसार य  जागेवर थळपाहणी केली असून स थतीत सदर 

र या या एकूण 1527 मी. लांबी पैक  1063 मी. लांबी या  र याचे  7 मी. ं द ला  
डांबर करण/ खड करण करणेत आलेले आहे. तसेच उवर त 464 मी.लांबीचा र ता  वकिसत 

करणे बाक  आहे. सदर र याम ये दोन नैसिगक नाले असून ते वकिसत करणे आव यक 

आहे. सदर र यामुळे मोशी उप बाजार सिमती समोर ल 31 मी. ड.पी. र ता व मोशी देहू 30 
मी. ड.पी.र ता जोडला जाणार असून पुण ेनािशक महामागला समांतर र ता तयार होऊन पुण े

नािशक महामाग वर ल वाहतूक चा ताण कमी हो यास मदत होणार आहे. यामुळे 

नागर कां या सोईसाठ  सदर र ता वकिसत होणे अ यंत गरजेचे आहे.  परंतु स थतीत 

सदर कामाला र. . 1000/- इतक  तरतुद आहे.  यामुळे सदर न वन कामावर तरतुद वग करण 

करणे आव यक आहे. पंपर  येथील कै.अ णासाहेब मगर टे डयम समोर ल इमारतीम ये 

मे.कोटासाठ  फिनचर वषयक, थाप य व व ुत काम गती पथावर आहे. सदरचे काम 

मा.पुणे ज हा स  यायाधीशांसाठ  करणेत येत आहे. या नुसार मा.पुणे ज हा स  मु य 

यायाधीशांनी य  थळपाहणी या वेळ  कामे सुच वलेली आहेत. सदर मा. ज हा स  

यायालय इमारतींचे उ ाटन समारंभ द.15/08/2022 रोजी िनयो जत आहे. यानुसार 
उवर त आव यक थाप य व व ुत वषयक कामे तात डने करणे अ याव यक आहे.  सन 

2022-23 या अंदजाप कात पंपर  येथील कै.अ णासाहेब मगर टे डयम समोर ल 

इमारतीम ये मे.कोटासाठ  उवर त  आव यक थाप य व व ुत वषयक कामे करणे या 
कामाचा समावेश असून सदर कामांस र. .1,00,00,000/- इतक  तरतुद करणेत आलेली आहे. 

परंतू सदरची तरतुद अपुर  अस यामुळे काम पूण होणे या ीने सदर कामावर 
खालील माणे थाप य क े ीय कायालयाकड ल सन २०२२-२३ या मुळ अंदाजप कातील 

भाग . 2 मधील चालू कामातून खालील चालू व  न वन कामावर तरतुद वग करण करणेस 
मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

अ. 

. 
कामाचे नाव 

 
भा 
ग 

. 

सन 2022 

23 चे 

बजेट 

कोड 
लेखािशष 

सन 2022-23 

ची मुळ तरतुद 

वाढ करावयाची 
तरतुद 

घट करावयाची 
तरतुद 

सन 2022-

23साठ  एकूण 

सुधार त तरतुद 

शे 
रा 

पा. . आ.         

1 

. .२ बो-हाडेवाड  

वनायक नगर, मोशी येथे 

छ.संभाजी महाराज व 

सरसेनापती हंबीरराव 

मो हते यांचा पुतळा उभारणे 

2 60 1 
222 
301 
383 

वशेष योजना- 
इतर वशेष 

योजना व बी ओट  

क प 

13,21,10000 0 3,00,00,000 10,21,10, 000  

2 

. .२ बो-हाडेवाड  

वनायक नगर, मोशी येथे 

छ.संभाजी महाराज व 

सरसेनापती हंबीरराव 

मो हते यांचा पुतळा उभारणे 

कामी अनुषंगीक कामे करणे 

2 20 1 
222 
300 
306 

वशेष योजना-
पे हमट मॅनेजमट 

िस टम 

अहवालानुसारर
ते सुधारणा 

अंतगत कामे 

करणे 

9,89,93,000 0 1,10,00,000 8,79,93,000  

3 

भाग . 2 म ये बो-
हाडेवाड  मधील 31 मीटर 

DP  रोड पासुन संत 

सावतामाळ नगर ते गट नं 
658 ते 30 मी. ड . पी. 

र यापयतचा 12 व 18 मी. 
र ता वकसीत करणे. .(सन 

2022-23) 

2 32 13 
222 
306 
983 

वशेष योजना-
पे हमट मॅनेजमट 

िस टम 

अहवालानुसार 

र ते सुधारणा 
अंतगत कामे 

करणे 

1,000 1,00,00,000 0 1,00,01,000  

4 

भाग . 2 मोशी गट . 

1252 िशवर ता ते गट नं 
752 (पुणे नािशक हायवे) 

2 61 4 
222 
301 
406 

वशेष योजना- 
इतर वशेष 

योजना व बी ओट  

10,00, 000 1,10,000,00 0 1,20,00,000  
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पयतचा 30  मीटर ड . पी. 
र ता वकसीत करणे. 

क प 

5 

पंपर  येथील कै. 

अ णासाहेब मगर टे डयम 

समोर ल इमारतीम ये 

मे.कोटासाठ  उव रत  

आव यक थाप य व 

व ुत वषयक कामे करणे 

9 65 52 
222 
301 
513 

वशेष योजना- 
इतर वशेष 

योजना व बी ओट  

क प 

1,00,00,000 2,00,00,000 0 3,00,00,000  

       24,21,04,000 4,10,00,000 4,10,00,000 24,21,04,000  

 
 

ि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. 

 
 
 

    सह /-         सह /- 

(उ हास बबनराव जगताप)              (राजेश पाट ल) 

नगरसिचव           मा. शासक  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  

पंपर  ४११०१८.           पंपर  ४११०१८.  
 


