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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -१८. 
नगरसिचव  वभाग 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/ न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/ 
२०२२ द.१८/०८/२०२२ अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर 
क न मा. शासक यांनी मंजूर  दलेल े दनांक ३०/०८/२०२२ चे ठराव. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ५७५     वषय मांक- ५७५ 

दनांक – ३०/०८/२०२२      वभाग- व ुत ग े ीय 

वषय .५७५ 

दनांक -

३०/०८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . व/ग /ेथेर/१०१/२०२२ द.०८/०८/२०२२  अ वये, 

मनपाचे ग भागातील मशानभुमीम ये गँस दा हनी कर ता गँस कने शन घेण े कर ता 
मे.MNGL यांना र कम अदा करणेबाबत. 

ठराव .५७५ 

दनांक -

३०/०८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . व/ग /ेथेर/१०१/२०२२ द.०८/०८/२०२२  अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत थेरगाव गावठाण भाग .२३ येथे गँस दाह नी 
बस वणेत येणार असुन, याचे थाप य वषयक इमारतीचे काम अंतीम ट यात असुन, 

पुढ ल दोन मह यात काम पुण होईल. ा कामातील गँस दा हनी व इतर आव यक साह य 

जागेवर उपल ध कर यात आलेले आहे. इमारतीचे काम झा यानंतर गँस दा हनी उभारणेचे 

काम सु  कर यात येईल. त पुव , गँस दा हनीस सी.एन.जी/एल.पी.जी गँस पुरवठा होण े

आव यक अस याने, गँस पुरवठा करणार  एज सी मे. महारा  नँचरल गँस िलिमटेड, (MNGL) 

ां या कडे वह त नमु यात अज केला असता, यांनी यां या कड ल द.११/२/२०२२ या 
प ानुसार न वन गँस कने शन घेण ेकर ता खालील र कम अदा करणे बाबत कळ वले आहे. 

१)    र ज ेशन चाजस   -  र. . २९,५००/- 

२)    कने शन चाजस    -  र. . ७,१९,६७७/- 

३)    अनामत र कम    -  र. . ५,९६,१६०/- 

               एकुण         - र. . १३,४५,३३७/- 

         असे एकुण र. .१३,४५,३३७/-  अदा करणे बाबत यां या कड ल द.११/२/२०२२ या 
प ानुसार कळ वणेत आले आहे. सदरची र कम अदा के यानंतरच मे. महारा  नँचरल गँस 

िलिमटेड, (MNGL) ां या कडुन गँस दा हनीस गँस पुरवठा कर यात येणार अस याने, 

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

िनणय: 

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

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 

द.१८/०८/२०२२ 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- ५७६     वषय मांक- ५७६ 

दनांक – ३०/०८/२०२२      वभाग- व ुत मु य 

वषय .५७६ 

दनांक -

३०/०८/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०८/का व/४०५/२०२२ 

द.०८/०८/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग .९ मधील रसरंग चौक ते हाडा कॉनर र ता अबन 

ट ड जाईन क न सुशोिभकरण करणेबाबत. 

ठराव .५७६ 

दनांक -

३०/०८/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०८/का व/४०५/२०२२ 

द.०८/०८/२०२२ अ वये, मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स . ६६-०२/२०२१-

२०२२ अ वये भाग .९ मधील रसरंग चौक ते हाडा कॉनर र ता अबन ट ड जाईन क न 

सुशोिभकरण करणे. ( व ुत वषयक कामे करणे) कामी, िन वदा र. .१,६८,९८,९१०/- पे ा  
-२२.१२% कमी हणजेच र. .१,३१,६०,८७१/- (अ र  र. .एक कोट  एकतीस लाख साठ हजार 

आठशे ए काह र फ ) या नुसार िन वदा मंजूर दराने लघु म दराचे ठेकेदार मे. वीण 

इले कल स हसेस यांचे कडून काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 

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

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

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

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

िनणय: 

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

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 

द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ५७७     वषय मांक- ५७७ 

दनांक – ३०/०८/२०२२      वभाग- म यवत  भांडार 

वषय .५७७ 

दनांक -

३०/०८/२०२२ 

मा.उपआयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/७/का व/१७१/२०२२ द.१२/०८/२०२२ 

अ वये, मनपाचे वाय सी एम एच,पी जी आय या कान नाक घसा वभागासाठ  आव यक 

उपकरणे खरेद बाबत. 

ठराव .५७७ 

दनांक -

३०/०८/२०२२ 

मा.उपआयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/७/का व/१७१/२०२२ द.१२/०८/२०२२ 

अ वये, मनपाचे वाय सी एम एच, पी जी आय या कान नाक घसा वभागासाठ  आव यक 

उपकरणे Diagnostic Audiometer, Impedance Audiometer खरेद  करणेकामी िस द 

केले या िन वदा .Gem/2022/B/2143572 मधील  Diagnostic Audiometer साठ  लघु म 

िन वदाधारक Auditivo hearing services private limited यांचे ितनग र. .3,04,500/-  असे 

दर ा  झाले असून यानुसार १ नगांसाठ  येणार  एकुण र. .3,04,500/- ह  अंदाजप क य 

र. .3,35,000/-पे ा -9.10 ट केने कमी आहेत. तसेच Impedance Audiometer कर ता Otic 

hearing solutions private limited यांनी एक नग साठ  सादर केलेले लघु म दरानुसार 

येणार  एकुण र. .2,79,000/- हे अंदाजप क य दर र. .4,40,000/- पे ा -36.59% ट केने 

कमी आहेत. सबब Diagnostic Audiometer  व Impedance Audiometer यांचे ा  लघु म 

दरानुसार येणार  एकूण र. .5,83,500/- ह   अंदाजप क य र. .7,75,000/- पे ा -24.71 

ट केने कमी आहेत. सदरचे दर वकृत क न करारनामा करणेत आलेले असुन Auditivo 

hearing services private limited व Otic hearing solutions private limited यांना पुरवठा 



3 
 

आदेश िनगत करणेत आलेला आहे. सबब, Diagnostic Audiometer, Impedance 

Audiometer अनु मे Auditivo hearing services private limited व Otic hearing solutions 

private limited यांचेकडून खरेद  करणेकामी येणा-या एकूण र. .5,83,500/- र कमे 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 व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 

द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ५७८     वषय मांक- ५७८ 

दनांक – ३०/०८/२०२२      वभाग- मा हती व तं ान 

वषय .५७८ 

दनांक -

३०/०८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मातं व/१२/का व/३७२/२०२२ द.१३/०८/२०२२  

अ वये, महानगरपािलकेचे अ यावत Primary Data Centre (Colocation of PCMC’s server) 

काया वत ठेवणेबाबत. 

ठराव .५७८ 

दनांक -

३०/०८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मातं व/१२/का व/३७२/२०२२ द.१३/०८/२०२२  

अ वये, मनपाचे मा हती व तं ान वभागाकड ल िन वदा सूचना .०१/२०२२-२३  नुसार 

लघु म िन वदा धारक  मे.टेक ९ स ह सेस यांना  महानगरपािलकेचे अ यावत Primary 
Data Centre (Colocation of PCMC’s server) काया वत ठेवणेबाबतचे कामकाज 

द.०४/०६/२०२२ पासून एक वषकालावधी कर ता दे यास तसेच  यांचेसोबत कामाचा 
करारनामा कर यास व एक वष कालावधी कर ता येणा-या एकूण र. .४९,०५,४५०/- (अिधक 

कर) इत या खचास अंदाजप क य दरापे ा-२.१८४% ने कमी चे दरास व या अनुशंगाने 

येणा-या  य  खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 

द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ५७९     वषय मांक- ५७९ 

दनांक – ३०/०८/२०२२      वभाग- वै क य मु य 

वषय .५७९ 
दनांक -
३०/०८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वै /०३/का व/७००/२०२२ द.१७/०८/२०२२  
अ वये, महारा  दूषण िनयं ण मंडळ (MPBC) यांना नवीन थेरगाव, नवीन आकुड , नवीन 
भोसर , नवीन जजामाता येथील Authorization फ  व Consent परवाना र ज ेशन फ  
अदायगी करणेबाबत. 

ठराव .५७९ 
दनांक -
३०/०८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वै /०३/का व/७००/२०२२ द.१७/०८/२०२२  
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत नवीन ४ णालय अ यावत सु वधासह 
चालू  करणेत आले आहे.  नवीन थेरगाव, कै.ह.भ.प भाकर  म हारराव कुटे मृती णालय 
आकुड ,नवीन  जजामाता णालया कर ता ३ वषासाठ  व नवीन भोसर  णालयाकर ता ५ 
वषासाठ  जैव वै क य घनकचरा बायोमेड कल वे ट िनयम १९९८ नुसार णालय रजी ेशन 
फ  भरणे आव यक आहे. सदर परवाना र ज ेशनसाठ  महारा  दुषण मंडळ यांनी कं से ट 
व ऑथरायझेशन फॉम नवीन थेरगाव, कै.ह.भ.प भाकर म हारराव कुटे मृती णालय 
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आकुड , नवीन भोसर , नवीन जजामाता णालयाने सादर केला असुन याकर ता खालील 
माणे फ  भरणे आव यक आहे. 

अ.  णालयाचे नाव कालावधी Authorization फ  Consent फ  एकुण फ  

१ नवीन थेरगाव ३ वष १५,०००/- ३,००,०००/- ३,१५,०००/- 

२ 
कै.ह.भ.प 

भाकर  म हारराव कुटे 
मृती णालय आकुड  

३ वष १५,०००/- ३,००,०००/- ३,१५,०००/- 

३ नवीन भोसर  ५ वष ५,०००/- ३,७५,०००/- ३,८०,०००/- 

४ नवीन जजामाता ३ वष १५,०००/- २,२५,०००/- २,४०,०००/- 

 एकुण र.  ५०,०००/- १२,००,०००/- १२,५०,०००/- 

      उपरो  ४ णालयाचे महारा  दूषण िनयं ण महामंडळ यांचेकडे जैव वै क य परवाना 
र ज शेन Authorization व Consent फ   भर याकर ता येणारे शु क . .१२,५०,०००/- 
(अ र  र. .बारा लाख प नास हजार फ ) महारा  दुषण िनय ंण महामंडळ यांना 
RTGS/NEFT दारे अदा करणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 
उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
मा. शासक ठराव मांक- ५८०     वषय मांक- ५८० 

दनांक – ३०/०८/२०२२      वभाग- वै क य मु य 

वषय .५८० 

दनांक -

३०/०८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वै /९/का व/२३५५/२०२२ द.१७/०८/२०२२  

अ वये, अॅिनिमया मु  भारत ” काय मांतगत हमो लोबीन तपासणी मोफत व पात करण े

बाबत.  

ठराव .५८० 

दनांक -

३०/०८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वै /९/का व/२३५५/२०२२ द.१७/०८/२०२२  

अ वये, क  व रा य शासना या धत वर पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े  अॅिनिमया 
मु  कर यासाठ  “अॅिनिमया मु  पीसीएमसी” या मो हमेची अंमलबजावणी मनपा 
काय े ाम ये कर यात येणार आहे. अॅिनिमया मु  पीसीएमसी मो हमेचे १०० ट के उ  

सा य करणे आव यक आहे. “अॅिनिमया मु  पीसीएमसी” अंतगत पंपर  िचंचवड शहरामधील 

६ म हने ते ५ वष वयोगटातील शाळापुव बालके, ५ ते ९ वष वयोगटातील शाळेत जाणार  व 

शालाबाहय मुले-मुली, १० ते १९ वष वयोगटातील शाळेत जाणारे व शाळाबाहय मुले-मुली, 
गभवती या व तनदा माता, जनऩ म वयोगटातील म हला -२० ते ४९ वष यांची 
हमो लोबीन -HB% मोफत व पात 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 व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 

द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 
 
  



5 
 
मा. शासक ठराव मांक- ५८१     वषय मांक- ५८१ 

दनांक – ३०/०८/२०२२      वभाग- म यवत  सा ह य भांडार 

वषय .५८१ 

दनांक -

३०/०८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मसाभां/०८/का व/१५७/२०२२ द.१७/०८/२०२२  

अ वये, मनपाचे जंबो कोवीड सटर, नेह नगर ते नवीन थेरगाव णालय येथे R.O. Plant 

थलांतर क न Installation करणेबाबत. 

ठराव .५८१ 

दनांक -

३०/०८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मसाभां/०८/का व/१५७/२०२२ द.१७/०८/२०२२  

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जंबो कोवीड सटर, नेह नगर येथून नवीन 

थेरगाव णालय येथे डायलेसीस वभागासाठ  आव यक असणा-या मिशनर  आणले या 
आहेत. सदर ठकाणी डायलीसीस मशीन सु  कर या क रता R.O.Plant Installation करण े

आव यक आहे. यानुसार तातड ने जंबो कोवीड सटर येथील R.O.Plant थेरगाव णालय 

येथे थलांतर त क न Installation करणे आव यक आहे.तसेच नोडल अिधकार  यांनी 
द.१४/३/२०२२ रोजी या प ा वये कै.आ णा साहेब मगर टेड यम येथील जबो हॉ पीटल 

(कोवीड सटर) नेह नगर द.१/३/२०२२ पासून बंद कर यात आले अस याने कोवीड सटर 

मधील उपल ध वैदय कय उपकरणे व इतर सा ह य १५ माच पयत काढणे आव यक होते. 

यानुसार तेथील उपकरणे व इतर सा ह य मनपा या इतर  णालयात मागणीनुसार वाटप 

कर यात आले आहे. तसेच  जंबो कोवीड सटर येथील इ ा चर काढ यात आ याने 

तेथील R.O.Plant सु दा तातड ने थलांतर त करणे गरजेचे अस याने व सदर R.O.Plant 
थेरगाव येथे थलांरतीत क न   तातड ने Installation करणे आव यक अस याने सदरची 
तातड क बाब पहाता मे.मै ी एं टर ायजेस, भोसर  यांचेमाफत व रत R.O.Plant जंबो 
कोवीड सटर, नेह नगर येथून  नवीन थेरगाव णालय येथे थलांतर क न  व Installation 
बाबतचे कामकाज थेटप दतीने दे यात आले. यानुसार  सदरचे कामकाज पुण केले 

अस याने  मे.मै ी एं टर ायजेस, भोसर  यांना बल सवकरांसह एकुण र. .४,६९,२८०/- अदा 
करणे आव यक अस याने सदर खचास करारनामा न करता  अिधिनयम ७३ (क) अनुसुची 
करण ५ (२) (२) 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 व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 

द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ५८२     वषय मांक- ५८२ 

दनांक – ३०/०८/२०२२      वभाग- थाप य फ े ीय 

वषय .५८२ 

दनांक -

३०/०८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .फ ेका/ था/६४६/२०२२ द.१८/०८/२०२२  अ वये, 

मनपाचे थाप य फ े य कायालयाकड ल वकास कामांसाठ  सन २०२२-२३ या मुळ 

अंदाजप कातील कामा या तरतुद म ये वाढ/ घट करणेबाबत. 

ठराव .५८२ 

दनांक -

३०/०८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .फ ेका/ था/६४६/२०२२ द.१८/०८/२०२२  अ वये, 
मनपाचे भाग .१ िचखली येथील शेलारव ती व पाट लनगर भागातील चर मजबुतकरण 

करणे कामाकर ता मनपा या सन २०२२-२३ चे अंदाजप कात िनधी उपल धते या मयादेमुळे 

पुरेशी तरतुद उपल ध करता आलेली नाह . तथापी स थतीत सदरचे काम पुण झाले असून 

काम अंतीम क न ठेकेदारास संपुण देयकाची अदायगी करणे आव यक आहे. याकर ता 
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खालील माण ेअंतगत वाढ घट करणसे मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

अ 

 
कामाच ेनाव 

पान 

 

अ 

 
लेखािशष 

सन २०२२-२३ 
चे मुळ 

अंदाजप कात 
उपल ध तरतुद 

वाढ 

करावयाची 
तरतुद 

घट 

करावयाची 
तरतुद 

एकूण 

आव यक 

र कम 

१ 

भाग  १ िचखली येथील 

शेलारव ती व पाट लनगर 

भागातील चर मजबुतकरण 

करणे. 

५९७ १० 

महसुली कामे 
करकोळ दु ती 
व देखभाल 

४९०००० १००००० ० ५९०००० 

२ 

भाग  १ म ये 
सोनवणेव ती औ ोगीक 

प रसरातील र यांच े

मजबुतीकरण व एम पी एम 

करणे. 

२१५ ८ 

भांडवली कामे 
खड  मु माचे र ते 

मु यालय 

२०००००० ० १००००० १९००००० 

 एकूण    २४९०००० १००००० १००००० २४९०००० 
 

िनणय: 

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

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 

द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ५८३     वषय मांक- ५८३ 

दनांक – ३०/०८/२०२२      वभाग- झोिनपू थाप य 

वषय .५८३ 
दनांक -
३०/०८/२०२२ 

मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  (झोिनपु) यांचे कड ल प  
.झोिनपू/ था/िन/का व/२२३/२०२२ द.१८/०८/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग .१३ 

से. .२२ िनगड  येथील बू दनगर, िमिलंदनगर व सभोवताल या प रसरातील पाथवे ॉम 
वॉटर लाईन व इतर थाप य वषयक कामे करणेबाबत. 

ठराव .५८३ 
दनांक -
३०/०८/२०२२ 

मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  (झोिनपु) यांचे कड ल प  
.झोिनपू/ था/िन/का व/२२३/२०२२ द.१८/०८/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग .१३ 

से. .२२ िनगड  येथील बू दनगर, िमिलंदनगर व सभोवताल या प रसरातील पाथवे ॉम 
वॉटर लाईन व इतर थाप य वषयक कामे करणे सन २०२०-२१. मे.एस. ह .सातपुते 
डे हलपस अँ ड ब डस, िन.र. .२४,६६,९२१/- (अ र  र. .चो वस लाख सहास  हजार नऊशे 
एकवीस फ ) मधून रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .२४,०६,४२१/- वर 
िन वदा माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .२४,०६,४२१/- पे ा २५.६५०% कमी हणजेच र. .१७,८९,१७४/- +रॉय ट  चाजस 
र. .१६,१७६/- मटेर यल टे ट ंग चाजस र. .६०,५००/- =एकुण र. .१८,६५,८५०/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर 
अदा कऱणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमामुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 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 कामाचा करारनामा क न आदेश देणेस 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 व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ 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- ५८४     वषय मांक- ५८४ 

दनांक – ३०/०८/२०२२      वभाग- नगरसिचव 

वषय .५८४ 

दनांक -

३०/०८/२०२२ 

मा.नगरसिचव यांचे कड ल प  .नस/०१/का व/४०५/२०२२ द.१९/०८/२०२२  अ वये, 

नगरसिचव वभागाकड ल कमचा-यां या रजा मंजूर करणेबाबत. 

ठराव .५८४ 

दनांक -

३०/०८/२०२२ 

मा.नगरसिचव यांचे कड ल प  .नस/०१/का व/४०५/२०२२ द.१९/०८/२०२२  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 व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 

द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ५८५     वषय मांक- ५८५ 

दनांक – ३०/०८/२०२२      वभाग- मु य लेखा प र ण 

वषय .५८५ 

दनांक -

३०/०८/२०२२ 

मा.मु यलेखाप र क यांचे कड ल प  .मुलेप/०१/का व/७८६/२०२२ द.१९/०८/२०२२  

अ वये, मु य लेखा पर ण वभागात कायरत असले या कमचा-यां या रजा मंजूर  बाबत. 

ठराव .५८५ 

दनांक -

३०/०८/२०२२ 

मा.मु यलेखाप र क यांचे कड ल प  .मुलेप/०१/का व/७८६/२०२२ द.१९/०८/२०२२ 

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 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 व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 

द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ५८६     वषय मांक- ५८६ 

दनांक – ३०/०८/२०२२      वभाग- व ुत मु य 

वषय .५८६ 

दनांक -

३०/०८/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०४/का व/५५१/२०२२ 

द.१९/०८/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग .१४ मोहननगर, काळभोरनगर D3/D1 लॉक व 

पर सरातील र याचे आव यकतेनुसार मजबुतीकरण करणे व सुधारणा करणे कामातील 

व ुत वषयक कामे करणेबाबत. 

ठराव .५८६ 

दनांक -

३०/०८/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०४/का व/५५१/२०२२ 

द.१९/०८/२०२२ अ वये, मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .01-16/2022-

2023 भाग .14 मोहननगर, काळभोरनगर D3/D1 लॉक व पर सरातील र याचे 
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आव यकतेनुसार मजबुतीकरण करणे व सुधारणा करणे कामातील व ुत वषयक कामे 

करणे. िन वदा र. .41,88,678/-  पे ा -23.78% कमी हणजेच र. .31,92,610/- (अ र  

र. .एकतीस लाख या णव हजार सहाशे दहा फ ) यानुसार िन वदा मंजूर दराने लघु म 

दराचे ठेकेदार मे.सनशाईन इले क स यांचेकडून काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

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

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

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

या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत 

आहे. 

िनणय: 

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

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 

द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 
मा. शासक ठराव मांक- ५८७     वषय मांक- ५८७ 

दनांक – ३०/०८/२०२२      वभाग- व ुत मु य 

वषय .५८७ 

दनांक -

३०/०८/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) व ुत मु य यांचेकड ल प  . वमुका/०८/का व/४०७/२०२२ 

द.२२/०८/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग .८ मधील वै णव माता शाळेसमोर ल मोकळया 
जागेवर उ ान वकिसत करणे व योगा क  उभारणेबाबत. 

ठराव .५८७ 

दनांक -

३०/०८/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) व ुत मु य यांचेकड ल प  . वमुका/०८/का व/४०७/२०२२ 

द.२२/०८/२०२२ अ वये, मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .३८-०१/२०२१-

२०२२ अ वये भाग .८ मधील वै णव माता शाळेसमोर ल मोक या जागेवर उ ान वकिसत 

करणे व योगा क  उभारणेकामी, िन वदा र. .१,७९,०१,२८८/- पे ा -११.२२% कमी हणजेच 

र. .१,५८,९२,७६३/- (अ र  र. .एक कोट  अ ठाव न लाख या नव हजार सातशे ेस  फ ) 

या नुसार िन वदा मंजूर दराने लघु म दराचे ठेकेदार मे.इले ो मॅकेिन स यांचेकडून काम 

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

अदा करणेस तसेच भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये 

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

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

िनणय: 

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

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 

द.१८/०८/२०२२ 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- ५८८     वषय मांक- ५८८ 

दनांक – ३०/०८/२०२२      वभाग- मा यिमक िश ण 

वषय .५८८ 

दनांक -

३०/०८/२०२२ 

मा.उपआयु  मा यिमक िश ण वभाग यांचेकड ल प  .मा य/िश/०४/का व/२००/२०२२ 

द.१२/०८/२०२२ अ वये, मनपा या मा यिमक िश ण वभागाकड ल १८ मा यिमक 

वदयालयातील वदयाथ  तसेच औदयोिगक िश ण सं था मधील वदयाथ  यांना १५ 

ऑग ट वातं य दन व २६ जानेवार  जास ाक दनािनिम  खाऊ हणून ब क ट खरेद  

करणेबाबत. 

ठराव .५८८ 

दनांक -

३०/०८/२०२२ 

मा.उपआयु  मा यिमक िश ण वभाग यांचेकड ल प  .मा य/िश/०४/का व/२००/२०२२ 

द.१२/०८/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक िश ण 

वभागातंगत कायरत असणा-या १८ मा यिमक वदयालयातील वदयाथ  तसेच औदयोिगक 

िश ण सं थेतील वदयाथ  यांना  १५ ऑग ट वातं य दन व २६ जानेवार  जास ाक 

दनािनिम  खाऊ हणून टािनया गुड    डे - रज बटर कुक ज  (५२.५ ॅम) ब क ट 

खरेद  क न वाटप करणेसाठ  कोटेशन नोट स .१ / २०२२-२०२३ िस  करणेत आलेली 
होती.सदर कोटेशन नोट स अंतगत मे. वशाल एंटर ायझेस, रहाटणी, पंपर  यांचे लघु म दर 

ा  झा याने यांचेशी  करारनामा कर यात आलेला असुन पुरवठा आदेश िनगत कर यात 

आलेला आहे. तर  सदर ब क ट खरेद कामी येणारा एकुण खच र. .२,०३,१२६/- कंवा य  

होणा-या खचाचे 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 व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 

द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ५८९     वषय मांक- ५८९ 

दनांक – ३०/०८/२०२२      वभाग- जलिन:सारण ह े ीय 

वषय .५८९ 
दनांक -
३०/०८/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) जनिन:सारण ह े ीय यांचेकड ल प  .ह ेका/जिन/का व/४३७/२०२२ 
द.२२/०८/२०२२ अ वये, मनपाचे ह भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक यां क  
प तीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणेबाबत. 

ठराव .५८९ 
दनांक -
३०/०८/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) जनिन:सारण ह े ीय यांचेकड ल प  .ह ेका/जिन/का व/४३७/२०२२ 
द.२२/०८/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे ह भागातील जलिन:सारण 
निलकांची वा षक यां क  प दतीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणे कामी मे.मिनष 
असोिसए स हे ठेकेदार काम क रत आहेत. सदर कामाचे िन वदा अट  शत (A) मधील अट .४ 
नुसार सदर िन वदेचा कालावधी ५ वषाचा असुन कामाचा आदेश १ वषासाठ  ावयाचा आहे. 
यानंतर कामाची गती (Performance) वचारात घेऊन पुढ ल येक वषासाठ  मा. थायी 

सिमती या मा यतेने मुदत वाढ देणेत येईल. तसेच दोन वषानंतर येक वष  िन वदा दरात 
१०% वाढ केली जाईल असे नमुद करणेत आलेले आहे. यानुसार सदर या िन वदेस मा. थायी 
सिमती ठराव . ९९४३ द.२२/०७/२०२१ अ वये मंजुर  िमळालेली आहे. मा. थायी सिमतीचे 
ठरावानुसार सदर कामास चतुथ वष कालावधीसाठ  िन वदा र. .१,१९,७५,४२८/- साठ  ०.००% 
कमी दराने हणजेच र. .१,१९,७५,४२८/- इत या खचास मा यता िमळाली आहे. ठेकेदार 
मे.मिनष असोिसए स यांनी सदरचे काम समाधानकारक र या पुण केले आहे. स थतीत 
चौ या वषाची मुदत पुण होत अस याने पुढ ल १ वषाक रता(पाचवे वष) मा. थायी सिमतीची 
मंजुर  आव यक आहे. तसेच सदर कामातील मुळ िन वदा अट  व शत  (A) मधील अट .४ 



10 
 

नुसार १ वषानंतर पुढ ल येक वषासाठ  मुदत वाढ देणेची तरतुद आहे. सदर िन वदा अट  व 
शत  माण ेठेकेदार यांची कामाची गती (Performance) वचारात घेवुन पुढ ल १ वष (पाचवे) 
कालावधीसाठ  १०% वाढ सह मुदत वाढ देणे आव यक आहे. यानुसार पुढ ल एक वष 
कालावधीसाठ  ठेकेदार यांस वाढ देऊन येणारा खच हणजेच र. .१,३१,७२,९७१/- पयत काम 
क न घेणेचा ताव मा य मा. थायी सिमती ठराव .२८७ द.२३/०६/२०२२ अ वये मंजुर 
केलेला आहे. परंतु वर ल माणे वषात बदल असलेमुळे ठराव दु त क न िमळणेकामी 
मा. थायी सिमती सभे पुढे वषयपञ ठेवणेत आले आहे. यापुव  ठराव .२८७, 
द.२३/०६/२०२२ नुसार ठराव मंजुर झाला आहे. परंतु नजरचुक ने ५ या वष  मुदतवाढ घेण े
ऐवजी ४ या वषासाठ  मुदतवाढ असे चुकुन झाले आहे. तर , या माणे ठराव दु ती/बदल 
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 व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 
उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- ५९०     वषय मांक- ५९० 

दनांक – ३०/०८/२०२२      वभाग- थाप य क मु य 

वषय .५९० 

दनांक -

३०/०८/२०२२ 

मा.कायकार  अिभयंता थाप य क मु यालय यांचेकड ल प  . था/िन/क-

मु य/१२५/२०२२ द.१०/०८/२०२२ अ वये, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ 

ड नुसार वकास कामांचे अवलोकन करणेबाबत. 

ठराव .५९० 

दनांक -

३०/०८/२०२२ 

मा.कायकार  अिभयंता थाप य क मु यालय यांचेकड ल प  . था/िन/क-

मु य/१२५/२०२२ द.१०/०८/२०२२ अ वये, मनपा या थाप य वभाग क मु यालयाकड ल 

तावासोबत या प  अ ( 1 ते 2 ) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण े

संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे 

मा. शासक यांनी अवलोकन केले. 

िनणय: 

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

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 

द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ५९१     वषय मांक- ५९१ 

दनांक – ३०/०८/२०२२      वभाग- PGI-YCMH भांडार 

वषय .५९१ 

दनांक -

३०/०८/२०२२ 

मा.अिध ाता पीजीआय-वायसीएमएच यांचेकड ल प  .YCMH/भांडार/५/का व/३४/२०२२ 

द.१८/०८/२०२२ अ वये, मनपा या यशवंतराव च हाण मृती णालया या ऑपरेशन 

िथएटर मधील C-arm मशीन दु तीकामी पेअर पाट खरेद  करणेबाबत. 

ठराव .५९१ 

दनांक -

३०/०८/२०२२ 

मा.अिध ाता पीजीआय-वायसीएमएच यांचेकड ल प  .YCMH/भांडार/५/का व/३४/२०२२ 

द.१८/०८/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पीजीआय-वायसीएमएच 
येथील ऑपरेशन िथएटर मधील C-arm मशीन नादु त असलेने, तातड ची बाब  असणारे 
C-arm मशीन दु तीकर ता आव यक  असणारे पेअर पाट खरेद  करणेकामी कोटेशन 

नोट स िस द केली असता यास ितसाद देऊन मे.संबोधी एंटर ायजेस, भोसर  यांनी सादर 

केले या लघु म दरप कानुसार एकूण र. .७,८४,४७६/- सव करासह त (अ र  र. .सात लाख 
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चौ-याऐंशी हजार चारशे याह र फ ) इतका खच ध न मे.संबोधी एंटर ायजेस, भोसर  यांना 
पुरवठा आदेश िनगत क न महापािलका अिधिनयम कलम ६७(३)(क) व ७३(क) नुसार 
मा. शासक यांची काय र मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 

द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ५९२     वषय मांक- ५९२ 

दनांक – ३०/०८/२०२२      वभाग- पद यु र सं था, 
YCMH 
वषय .५९२ 

दनांक -

३०/०८/२०२२ 

मा.अिध ाता पीजीआय-वायसीएमएच यांचेकड ल प  .YCMH/भांडार/०५/का व/२९/२०२२, 

द.०९/०८/२०२२ अ वये, मनपा या पद यु र सं था, यशवंतराव च हाण मृती 
णालयातील म. बी एअकेअर स हसेस ा. िल यांना को वड-१९ या काळात चाल वणेकामी 

दले या आय.सी.यु. ( ं .१५०) मधील वट लेटर दु तीकामी लागणारे पेअर पाटस खरेद  

करणेबाबत. 

ठराव .५९२ 

दनांक -

३०/०८/२०२२ 

मा.अिध ाता पीजीआय-वायसीएमएच यांचेकड ल प  .YCMH/भांडार/०५/का व/२९/२०२२, 

द.०९/०८/२०२२ अ वये, मनपाचे पद यु र सं था, यशवंतराव च हाण मृती णालया या 
आय.सी.यु. ( ं .१५०) मधील वट लेटर नादु त असलेने, तातड ची बाब व णांस जीवनदायी 
असणारे वट लेटर दु तीकर ता आव यक असणारे पेअर पाटस पुरवठा करणेकामी कोटेशन 
नोट स िस द केली असता यास ितसाद देऊन मे.ओंकार एंटर ायजेस ऍड हे थकेअर, पुणे 
यांनी सादर केले या लघु म दरप कानसुार एकूण र. .९,२०,६४५/- सव करासह त (अ र  
र. .नऊ लाख वीस हजार सहाशे पंचेचाळ स फ ) इतका खच ध न मे.ओंकार एंटर ायजेस ऍड 
हे थकेअर, पुणे यांना पुरवठा आदेश िनगत क न महापािलका अिधिनयम कलम ६७(३)(क) व 
७३(क) नुसार मा. शासक यांची काय र मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 

द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ५९३     वषय मांक- ५९३ 

दनांक – ३०/०८/२०२२      वभाग- थाप य उ ान व डा 
वषय .५९३ 
दनांक -
३०/०८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . था/उ ान/का व/२३३/२०२२ द.२३/०८/२०२२ 
अ वये, मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल सन २०२२-२३ या मूळ अंदाजप कात 
कामा या नावाचा समावेश क न शासक य मा यता व तरतूद वाढ - घट करणेबाबत. 

ठराव .५९३ 
दनांक -
३०/०८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . था/उ ान/का व/२३३/२०२२ द.२३/०८/२०२२ 
अ वये, मनपाचे थाप य उ ान वभागाकड ल खालील कामा या नावाचा सन २०२२-२३ या 
अंदाजप कात समावेश क न शासक य मा यता व तरतूद वाढ/ घट करणेस मा. शासक 
यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 
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अ
. 

. 

उप लेखािशष अथवा 
कामाच ेनाव 

लेखािश
ष 

बजे
ट 
पा
न 

 

बजे
ट 
अ.

 

मूळ 
शासक य  
 मा यता 
र कम  

सन २०२२-
२३ मूळ 
तरतूद 

वाढ घट 
सुधा रत 
तरतूद 

बजेट कोड 
शे
रा 

१ 

भाग .९ नेह नगर 
गुलाबपु प उ ान 
येथील उ ान 
वभागा या 

कायालयाम य े
थाप य वषयक 

नुतनीकरनाची काम े
करणे 

थाप
य 

उ ान े
- - ३००००००० ० १५००००० ० १५००००० - 

अ.
.

३ 
व 
४  
व

न 
व
ग २ 

.  १२ तळवडे, 
आ. .१/५२व १/५३ला 
िसमािभंत बांधणे 

थाप
य 

उ ान े

२९
८ 

२७
१ 

१०००००००० ५२००००० १६००००० ० ६८००००० २२२३०५१३३

३ थेरगाव बोट लब चे 
नुतनीकरण करणे. 

थाप
य 

उ ान े

३०
० 

३१
८ 

५००००००० २२००००० ० १०००००० १२००००० २२२३०५१८० अ.
.
१ 
व 
२ 
ला 
व
ग 

४ 

भाग .१० मधील 
िनसगकवी 

ब हणाबाई चौधर  
ाणीसं हालया ची 
सीमािभंत दु ती 

करणे व इतर 
थाप य वषयक 
कामे करणे. 

थाप
य 

उ ान े

२९
८ 

२८
३ 

५००००००० ३५००००० ० २१००००० १४००००० 
२२२३०५१४

५ 

   एकूण =  १०९००००० ३१००००० ३१००००० १०९०००००    

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 
उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- ५९४     वषय मांक- ५९४ 

दनांक – ३०/०८/२०२२      वभाग- आरो य अ े ीय 

वषय .५९४ 

दनांक -

३०/०८/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) आरो य यांचेकड ल प  .अ ेका/आ/२/का व/४०१/२०२२ 

द.२२/०८/२०२२ अ वये, मनपा या अ े ीय कायालयाचे काय े ातील औ णक 

धुर करणासाठ  तीन चाक  चार र ा / टपो वाहन इंधनसह ित दन भाडयाने घेणेकामा या 
खचास मा यता घेणेबाबत. 

ठराव .५९४ 

दनांक -

३०/०८/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) आरो य यांचेकड ल प  .अ ेका/आ/२/का व/४०१/२०२२ 

द.२२/०८/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अ े ीय कायालयाचे 

काय े ातील औ णीक धु रकरणासाठ  तीन  चाक  चार र ा/ टे पो वाहन इंधनसह ित दन 

भाडयाने घेण े कामाची ई – िन वदा नोट स .१/२०२१-२२ अ वये द.०५/०५/२०२२ रोजी 
Mahatenders.gov.in वर िस द क न िन वदा माग वणेत आले हो या. सदर कामासाठ  

मे.रामचं  एटर ायजेस यांनी िन वदा अंदाजप क य र. .३१,२०,०००/-  यावर २६.४९% कमी 
हणजे र. .२२,९३,५१२/- ( ित र ा/टे पो ित दन र. .९१८.८७) इतका लघु म दर सादर 

केला आहे. यासअनुस न दर वीकृत करणेस, व काम सु  के या या दनांकापासून २ वष 
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कालावधीक रता ठेकेदार हणून नेमणूक क न याकामी यां याशी आव यक अट  व शत चा 
करारनामा करण,े कामाचा आदेश देणेस व य  येणा-या खचास मा. शासक यांची मंजूर  

देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 

द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ५९५     वषय मांक- ५९५ 

दनांक – ३०/०८/२०२२      वभाग- आरो य ह े ीय 

वषय .५९५ 
दनांक -
३०/०८/२०२२ 

मा. े ीय अिधकार  ह े ीय यांचेकड ल प  .ह. .े/आ-५/का व/४६३/२०२२ 
द.१९/०८/२०२२ अ वये, पंपर -िचंचवड महानगरपािलके या ह ेिञय कायालय प रसरातील 
शौचालये देखभाल दु ती व साफसफाईची कामांक रता नवी दशा या योजनेअंतगत म हला 
बचत गट/ म हला मंडळ यांना देणेत आलेने शौचालय दररोज साफसफाई/ व छ करणेकामी 
लहान जेट ंग मिशन खरेद  क न बल अदा करणेबाबत. 

ठराव .५९५ 
दनांक -
३०/०८/२०२२ 

मा. े ीय अिधकार  ह े ीय यांचेकड ल प  .ह. .े/आ-५/का व/४६३/२०२२ 
द.१९/०८/२०२२ अ वये, मा.आयु  सो. यां या द.०३/०१/२०२२ रोजी झाले या बैठक म ये 
सामुदाियक व सावजिनक शौचालयाचे देखभाल व दु तीचे कामकाजाम ये सुधारणा होणे 
कर ता नागर कांना सहभागी क न घेणेकामी  शौचालय साफसफाई कामाम ये नागर कांचा 
ओनरिशप पाट असावा याकर ता साफसफाईचे कामकाजाची जबाबदार  कॉ ॅ टरला न देता 
थािनक म हला बचत गट/ युथ लब यांना स या या दराने थेट प दतीने यांना काम 

दे यात यावे व याचा मोबदला थेट प तीने करारनामा न करता देणेत यावा असे सुिचत केलेले 
आहे. मा.आयु , व छ महारा / भारत अिभयान क  यांचेकड ल 

. वमअक/३/का व/१४१/२०२२, द.०४/०७/२०२२ चे पञा वये इ छुक म हला बचत गटांना 
मिशन खरेद  क न देणे बाबत कळ वले आहे. या पञा वये ह ेिञय कायालयामधुन कोटेशन 
नोट स .०२/०२/२०२२-२३, द.०२/०८/२०२२. नुसार दर पञक माग वणेत आलेले होते,  ा  
झाले या दर पञकांम ये म. ह .के.इले क स यांनी  सवात कमी ित मिशन र. .८,०००/- 
एवढा दर दलेला असुन यांना मिश स बाबत अट -शत  मा य  आहे व तो दर मा य करणेत 
आलेला आहे. म. ह .के.इले क स यांचेकडुन ह ेिञय कायालय, आरो य वभागाकड ल 
आदेश .ह ेका/५/का व/४३५/२०२२, द.१०/०८/२०२२ अ वये साफसफाई कामी 
PRESSURE WASHER RALLI RHP130 या कंपनीचे जेट ंग मिश स १० नग x ८०००/- = 
८००००/- पयांचे  खरेद  करणेत आलेले आहे. सदर सं थेबरोबर करारनामा न करता थेट 
प दतीने खरेद  करणेत आले आहेत. मिश स खरेद स येणारा य  खच :- जेट ंग मिश स 
१० नग x ८,०००/- = ८०,०००/- फ  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 व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ 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- ५९६     वषय मांक- ५९६ 

दनांक – ३०/०८/२०२२      वभाग- कामगार क याण 

वषय .५९६ 

दनांक -

३०/०८/२०२२ 

मा.उप आयु  (कामगार क याण) यांचेकड ल प  .काक/०४/का व/४०३/२०२२ 

द.२५/०८/२०२२ अ वये, आ थापना वषयक कामकाज करणा-या कमचा-यांचे िश ण 

दर यान चहापानाचे बील अदा करणेबाबत. 

ठराव .५९६ 

दनांक -

३०/०८/२०२२ 

मा.उप आयु  (कामगार क याण) यांचेकड ल प  .काक/०४/का व/४०३/२०२२ 

द.२५/०८/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील आ थापना वषयक कामकाज 

करणा-या कमचा-साठ  माहे जून २०२२ या म ह यात अँटो ल टर, िचंचवड या ठकाणी 
िश णाचे आयोजन केले होते. तुत िश णासाठ  उप थत असलेले िश णाथ  

यांचेसाठ  चहापान व या यांते यांचे चहापान व पाणी इ याद साठ  पुरवठाधारक ी.चं कांत 

गोरखनाथ सोनफुले, गोरखनाथ नॅक अँ ड ट  स टर, पंपर  – १८ यांचे  एकूण बील र कम 

र. .१२,५००/- यांना अदा करणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 

द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ५९७     वषय मांक- ५९७ 

दनांक – ३०/०८/२०२२      वभाग- कामगार क याण 

वषय .५९७ 

दनांक -

३०/०८/२०२२ 

मा.उपआयु  (कामगार क याण) यांचेकड ल प  .काक/०२/का व/५९८/२०२२ 

द.१७/०८/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका नसस असोिसएशन यांचे जागितक 

प रचा रका दनाचे बलाबाबत. 

ठराव .५९७ 

दनांक -

३०/०८/२०२२ 

मा.उपआयु  (कामगार क याण) यांचेकड ल प  .काक/०२/का व/५९८/२०२२ 

द.१७/०८/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका जागितक प रचा रका दनासाठ  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका नसस असोिसएशन यांनी खच  केले या बलांची 
र. .५९,८३३/-  यांना अदा करणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 

द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ५९८     वषय मांक- ५९८ 

दनांक – ३०/०८/२०२२      वभाग- ब े ीय 

वषय .५९८ 

दनांक -

३०/०८/२०२२ 

मा. े ीय अिधकार  ब े ीय यांचेकड ल प  .ह.ब ेका/५अ/का व/१२३/२०२२ 

द.२३/०८/२०२२ अ वये, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 73 (ड) नुसार ब 

े य कायालय शासन वभागाकड ल “कोरोना िनधी” या लेखािशषातगत खचाचे अवलोकन 

करणे बाबत. 

ठराव .५९८ मा. े ीय अिधकार  ब े ीय यांचेकड ल प  .ह.ब ेका/५अ/का व/१२३/२०२२ 
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दनांक -

३०/०८/२०२२ 

द.२३/०८/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ब े ीय कायालयाकड ल 

शासन वभागाचे कोरोना िनधी या लेखािशषावर लसीकरण क ाक रता झालेला खच तावा 
सोबत चे प  ‘अ’ म ये नमूद करणेत आला असुन याचे मा. शासक यांनी अवलोकन केले. 

िनणय: 

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

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 

द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ५९९     वषय मांक- ५९९ 

दनांक – ३०/०८/२०२२      वभाग- थाप य क प 

वषय .५९९ 

दनांक -

३०/०८/२०२२ 

मा.कायकार  अिभयंता थाप य क प यांचेकड ल प  . था/ क प/१०३५/२०२२ 
द.२६/०८/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड शहरात िश प बस वणेसाठ  व िश पा या 
आजुबाजू या प रसराचे सुशोिभकरण करणेसाठ  वा तु वशारदाची करणेत आलेली नेमणूक व 
सदर कामापोट  होणा-या खचाचे अवलोकन करणेबाबत. 

ठराव .५९९ 

दनांक -

३०/०८/२०२२ 

मा.कायकार  अिभयंता थाप य क प यांचेकड ल प  . था/ क प/१०३५/२०२२ 
द.२६/०८/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे काय े  सुमारे १८१ चौ. कमी 
आहे. शहरात सुमारे १२०० क.मी. लांबीचे र ते व १८४ उ ाने वकसीत कर यात आलेली 
आहेत. पंपर  िचंचवड शहरा या स दयात भर घालणेसाठ  ठक ठकाणी िश प उभारण े
आव यक आहे. या अनुषंगाने मा.आयु सो यांचे मंजूर तावा वये ऑटो ल टर, िचंचवड 
येथे दोन वेळा Symposium आयो जत क न एकूण १५ िश प तयार करणेत आले आहेत. 
सदरचे िश प शहरात व वध ठकाणी बस वणेस मा.आयु  यांची द.०९/०३/२०२२ रोजी या 
मंजूर तावा वये मा यता िमळालेली आहे. नगर वकास वभाग, महारा  शासन यांचेकड ल 
शासन िनणय .संक ण-२०२१/ . .९८/न व-१६, द.०८ जुलै २०२१ अ वये र. .१० ल  पयत 
करावयाचे काम दरप का या मा यमातून कर याची तरतूद आहे. तसेच, मा.महापािलका सभा 
ठराव .७०३, द.२०/०९/२०२१ अ वये शहरात कर यात येणा-या सुशोिभकरणा या 
कामासाठ  व वध कलाकार व कला सं थेसोबत MOU / Collabration करणे व यासाठ    
येणा-या खचास मा यता दे याचे अिधकार मा.आयु  यांना दान कर यात आले आहेत. सदर 
िश प बस वणेसाठ  व िश पा या आजुबाजू या प रसराचे सुशोिभकरण करणेसाठ  
वा तु वशारदाची नेमणूक क न यांचे माफत सदर ठकाणांचे सुशोिभकरणाचे िनयोजन 
करणे आव यक होते. शहरातील वकास कामांसाठ  मनपाने वा तु वशारदाची पॅनेलवर िनयु  
केली आहे. या अनुषंगाने मे.िश पी आ कटे स एँड लॅनस यांनी मा.आयु  यांना सव 
िश पांचे आजुबाजू या प रसराचे सुशोिभकरणाचे सादर करण केलेले आहे. सदर १५ ठकाणी 
करावयाचे सुशोिभकरणाचे कामासाठ  मे.िश पी आक टे स एँड लॅनस यांनी ती ठकाण 
र. .६०,०००/- या माण े एकूण र. .९,००,०००/- इत या रकमेत वा तु वशारद सेवा दे याचे 
दरप का ारे मा य केले आहे. मे.िश पी आ कटे स एँड लॅनस यांनी दलेले दर हे मनपाचे 
पॅनेलवर ल आ कटे ट यांना देय असले या फ  पे ा कमी आहेत. तथा प, मे.िश पी 
आ कटे स एँड लॅनस यांनी दलेले सादर करण, यांचे अशा कारचे कामे कर याचा अनुभव 
व यांनी देऊ केलेला दर या सव बाबी ल ात घेता सदर कामास यांची नेमणूक करणे या 

तावास मा.आयु  यांनी द.०८/०४/२०२२ रोजी मा यता दलेली आहे. सदर मा य 
तावा वये मे.िश पी आ कटे स एँड लॅनस यांचे सोबत करारनामा क न यांना 

. था/िन/ क प/२२४/२०२२, द.१०/०८/२०२२ रोजी कामाचे आदेश दे यात आले आहेत. 
मनपाचे सन २०२२-२३ चे अंदाजप कात पा. .४३, अ. .९१ “ पंपर  िचंचवड शहरात व वध 
ठकाणी िभ ी िच  े व िश प उभारणी ारे शहराचे सुशोभीकरण करण”े या थाप य वशेष 
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योजने या लेखाशीषात समावेश आहे. तसेच, सदर लेखाशीषावर सन २०२२-२३ म ये 
र. .२५,००,०००/- इतक  तरतूद असून मे.िश पी आ कटे स एँड लॅनस यांचे ‘ पंपर  िचंचवड 
शहरात िश प बस वणेसाठ  व िश पा या आजुबाजू या प रसराचे सुशोिभकरण करणेचे’ काम 
यातून करणेत येणार आहे. तर , “ पंपर  िचंचवड शहरात िश प बस वणेसाठ  व िश पा या 

आजुबाजू या प रसराचे सुशोिभकरण करण”े या कामासाठ  मा.आयु सो यांचे मा यतेने 
नेम यात आलेले वा तु वशारद मे.िश पी आ कटे स एँड लॅनस व यांचे कामापोट  
कर यात येणारा एकूण खच र. .९,००,०००/- (अ र  र. .नऊ लाख फ ) या खचाचे 
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 व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 
उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
मा. शासक ठराव मांक- ६००     वषय मांक- ६०० 

दनांक – ३०/०८/२०२२      वभाग- थाप य उ ान 

वषय .६०० 
दनांक -
३०/०८/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) थाप य यांचेकड ल प  . था/िन/उ ान/२२८/२०२२ द.२४/०८/२०२२ 
अ वये, मनपाचे ह भागांम ये मातीचे ॅक/ जॉिगंग ॅक तयार करणे व अनुषंिगक वदयुत व 
थाप य वषयक कामे करणेबाबत. 

ठराव .६०० 
दनांक -
३०/०८/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) थाप य यांचेकड ल प  . था/िन/उ ान/२२८/२०२२ द.२४/०८/२०२२ 
अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .02/06/2022-23 अ वये ह भागांम ये 
मातीचे ॅक/ जॉिगंग ॅक तयार करण ेव अनुषंिगक वदयुत व थाप य वषयक कामे करण.े 
कामी MS.CHAITALI SUPPLIERS िन.र. .1,18,20,963/- (अ र  र. .एक कोट  अठरा लाख 
वीस हजार नऊशे ञेस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .1,17,84,998/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .1,17,84,998/- पे ा 39.99% कमी हणजेच र. .70,72,177/- +रॉय ट  
चाजस र. .13,33,167/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .35,965/- = एकुण र. .84,41,309/- 
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 व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 
उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 

 
  सह /-           सह /- 

(उ हास बबनराव जगताप)              (शेखर िसंह) 
नगरसिचव           मा. शासक  

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


