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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 २१/०९/२०२२ चे ठराव. 
 

मा. शासक ठराव मांक- ६३०     वषय मांक- ६३० 

दनांक – २१/०९/२०२२      वभाग- थाप य इ मु य 

वषय .६३० 

दनांक -

२१/०९/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) थाप य यांचे कड ल प  . था/िन/इ-मु य/३६२/२०२२ 
द.०६/०९/२०२२ अ वये, मनपाचे ई े ीय कायालयातील िनवडणूक तील मतदान क ासाठ  
मंडप यव था व फिनचर यव था करणेबाबत. 

ठराव .६३० 

दनांक -

२१/०९/२०२२  

मा.अित.आयु (१) थाप य यांचे कड ल प  . था/िन/इ-मु य/३६२/२०२२ 
द.०६/०९/२०२२ अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .107/01/2021-22 
अ वये ई े ीय कायालयातील िनवडणूक तील मतदान क ासाठ  मंडप यव था व फिनचर 
यव था करणे कामी M/s. Chaitali Suppliers िन.र. .97,49,053/- (अ र  र. .स या णव 
लाख एकोणप नास हजार ेप न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .97,49,053/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .97,49,053/- पे ा 33.07% कमी हणजेच र. .65,25,041/- +रॉय ट  
चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .65,25,041/- 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. 

 
मा. शासक ठराव मांक- ६३१     वषय मांक- ६३१ 

दनांक – २१/०९/२०२२      वभाग- थाप य क मु य 

वषय .६३१ 
दनांक -
२१/०९/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/१६६/२०२२ द.१२/०९/२०२२ 
अ वये, मनपाचे भाग .२ मधील गट नं.६०६ आर ण १/४४६ व बो-हाडेवाड   येथील शाळा 
इमारतीची उवर त व इतर अनुषंिगक कामे करणेबाबत. 

ठराव .६३१ 
दनांक -
२१/०९/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/१६६/२०२२ द.१२/०९/२०२२ 
अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .01/2022-23 अ वये भाग .२ मधील 
गट नं.६०६ आर ण १/४४६ व बो-हाडेवाड   येथील शाळा इमारतीची उवर त  व इतर अनुषंिगक 
कामे करणे कामी मे.कृ णाई इ फा ट चर ा.िल. िन.र. .8,12,77,812/- (अ र  र. .आठ 
कोट  बारा लाख स याह र हजार आठशे बारा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
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वगळून र. .8,08,68,822/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .8,08,68,822/- पे ा 0.25% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. 
सन 2021-22 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा १.03% ने कमी 
येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .8,06,66,650/- +रॉय ट  चाजस 
र. .19,69,833/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .4,08,990/- = एकुण र. .8,30,45,473/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व 
सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ 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- ६३२     वषय मांक- ६३२ 

दनांक – २१/०९/२०२२      वभाग- ह े ीय आरो य 

वषय .६३२ 

दनांक -

२१/०९/२०२२ 

मा.उप आयु  ह े य आरो य यांचे कड ल प  .ह. .े/आ-५/का व/५२७/२०२२ 

द.१२/०९/२०२२ अ वये, मनपा ह े ीय कायालय नटस ाट िनळू फुले रंगमं दर इमारती 
मधील कॉर डोर, अंतगत व बाहय प रसराची दैनं दन साफ सफाई व व छता अ याआधुिनक 

उपकरण/ेसाधने, रसायने मनु यबळाचा व यां क प दतीचा वापर क न दैनं दन साफसफाईचे 

कामाची मुदत वाढ देणेबाबत. 

ठराव .६३२ 

दनांक -

२१/०९/२०२२  

मा.उप आयु  ह े य आरो य यांचे कड ल प  .ह. .े/आ-५/का व/५२७/२०२२ 

द.१२/०९/२०२२ 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 
अनुषंगाने  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:   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 घेण े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 होईपयत अथवा पुढ ल सहा म हने 
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( 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 द.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. िन वदेचे कामकाज पुण न झालेने तसेच 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 घेणेत आलेली आहे. सदर य मुदतवाढ चा कालावधी द.३१/०८/२०२२ 

रोजी संपु ात येत आहे. तसेच न वन िन वदा या सु  कर यात आलेली आहे. सदरची ई-

िन वदा द.११/०८/२०२२ रोजी सकाळ  १०.०० पासुन https://Mahatenders.gov.in या 
संकेत थळावर िस द करणेत आलेली असुन, ती द.२६/०८/२०२२ दुपार  ०३.०० पयत 

आहे.   तसेच िन वदा उघडणेचा द.२९/०८/२०२२ असुन यानंतर िन वदेचे अंितम आदेश 

होईपयत  कमीत कमी पुढे एक म ह याचा कालावधी लागणार आहे.  तर    रा यशासन व 

मा.आयु  सो. पं.िचं.म.न.पा. यां या आदेशा नुसार नाटयगृह १००% मतेने सु  करणेचे 

आदेश दे यात आलेले असुन तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची साविञक िनवडणुक-

२०२२ चे कामकाज सु  असलेने  अशा वेळेस अचानक कमचार  उपल ध करणे व साफ सफाई 

बाबत कामे क न घेणे अवघड  होवू शकते यामुळे  िनळूफुले रंगमं दराची  अंतगत व बाहय 

व छता ठेवणे आव यक अस याने  स ा काम कर त असलेले मे.शुभम उ ोग  यांना 
पुढ ल  िन वदेचे अंितम या  पुण  होईपयत अथवा पुढ ल दोन म हने ( द.०१/०९/२०२२ ते 

द.३१/१०/२०२२) यापैक  जी थम  या पूण होईल तो पयत मे.शुभम उ ोग या सं थेस 

काम करण े बाबत वचारणा केली असता यांनी काम कर यास संमती दश वलेली 
असून कमान वेतन दरानुसार कामगांराचे वेतनात होणा-या दर बदलानुसार कामागांराना 
वेतन देणे आव यक आहे. तर  उपरो  माणे नमूद केलेनुसार मे.शुभम उ ोग 

यांचेवर  मूळ  िन वदेतील व करारना यातील अट  शत स अिधन राहून द.०१/०९/२०२२ पासून 

दोन म हने कामाची मुदत वाढ दे यास व र. .७,७६,००२/- (अ र  र. .सात लाख 

शहा र  हजार दोन फ ) या येणा-या खचास अथवा य  येणा-या खचास ( कमान 
वेतनदरानुसार 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 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- ६३३     वषय मांक- ६३३ 

दनांक – २१/०९/२०२२      वभाग- लेखा 

वषय .६३३ 

दनांक -

२१/०९/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .लेखा/३१/का व/१३८/२०२२ द.१२/०९/२०२२ 

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

ठराव .६३३ 

दनांक -

२१/०९/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .लेखा/३१/का व/१३८/२०२२ द.१२/०९/२०२२ 

अ वये, मनपाचे पीएमपीएमएल सं थेस माहे स टबर २०२२ 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. .२१९.३८ कोट  

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

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

आलेला आहे. सदर र कमेमधून माहे स टबर २२ ची िनयिमत संचलनतूट र कम 

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 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- ६३४     वषय मांक- ६३४ 

दनांक – २१/०९/२०२२      वभाग- पाणीपुरवठा 

वषय .६३४ 

दनांक -

२१/०९/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/३१५/२०२२ 

द.१४/०९/२०२२ अ वये, मनपाचे सन २०२१-२२ क रता पपंळे सौदागर पुल ते दापोड  एम एस 

गु व वाह नी व रल देखभाल दु तीची कामे करणे हॉ व बदलणे व इतर अनुषंिगक कामे 

करणेबाबत. 

ठराव .६३४ 

दनांक -

२१/०९/२०२२  

मा.सह शहर अिभयंता पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/३१५/२०२२ 

द.१४/०९/२०२२ अ वये, मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .1/5/2022-2023 
अ वये सन २०२१-२२ क रता पपंळे सौदागर पुल ते दापोड  एम एस गु व वाह नी व रल 

देखभाल दु तीची कामे करणे हॉ व बदलणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे कामी मे.शुभम 

उदयोग िन.र. .40,97,077/- (अ र  र. .चाळ स लाख स या नव हजार स याह र फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,93,247/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,93,247/- पे ा 35.1% कमी 
हणजेच र. .26,56,517/- +रॉय ट  चाजस र. .3,831/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .26,60,348/- 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 
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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. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ६३५     वषय मांक- ६३५ 

दनांक – २१/०९/२०२२      वभाग- YCMH भांडार 

वषय .६३५ 

दनांक -

२१/०९/२०२२ 

मा.अिध ाता YCMH यांचे कड ल प  .YCMH/भांडार/१/का व/५५/२०२२ द.१३/०९/२०२२ 

अ वये, मनपाचे सन २०२०-२१, सन २०२१-२२ व सन २०२२-२३ या आिथक वषाक रता 
रे डएशन बॅजेस तपासणीकामी अदा केले या आगाऊ रकमेस काय र मंजूर  देणेबाबत. 

ठराव .६३५ 

दनांक -

२१/०९/२०२२  

मा.अिध ाता YCMH यांचे कड ल प  .YCMH/भांडार/१/का व/५५/२०२२ द.१३/०९/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयातील ए स-

रे वभागात काम करणा-यां या सुर तते या ीने रे डएशन बॅजेस (ट .एल.ड . बॅजेस) ची 
तपासणी क न घेण े आव यक आहे. रे डएशन बॅजेसचा उपयोग वभागात काम करणारे 

कमचार / अिधकार  यांचे श ररांम ये कती - करण आहेत, याची मा हती िमळ व यासाठ  

होतो. ठरा वक माणापे ा जा त - करण श ररात गे यास यां या श ररावर वपर त 

प रणाम होतो. तो टाळ यासाठ  रे डएशन बॅजेसचा उपयोग होतो. सदर बॅजेसची तपासणी 
मे.रेनेनटेक लॅबोरेट रज ा. िल. गोरेगांव, मंुबई या सं थेकडून केली जाते. सन २०२२-२३ या 
आिथक वषाक रता रे डएशन बॅजेस तपासणीकामी थेट प तीने होणा-या अंदा जत खच 

र. .३२,२८४/- (अ र  र. .ब ीस हजार दोनशे चौ-याऐंशी फ ) मे.रेनेनटेक लॅबोरेट रज ा. 
िल. गोरेगांव, मंुबई यांना आगाऊ व पात अदा करणेत आले 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- ६३६     वषय मांक- ६३६ 

दनांक – २१/०९/२०२२      वभाग- थाप य ड मु य 

वषय .६३६ 

दनांक -

२१/०९/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/िन/ड-मु य/२८८/२०२२ द.१५/०९/२०२२ 

अ वये, मनपाचे भाग .२९ पंपळे गुरव प रसरातील जवळकरनगर व इतर प रसरातील 

र ते आव यकतेनुसार कॉ ट करण करणेबाबत. 

ठराव .६३६ 

दनांक -

२१/०९/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/िन/ड-मु य/२८८/२०२२ द.१५/०९/२०२२ 

अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . CIVIL/HO/85/01/2021-22 अ वये 
भाग .२९ पंपळे गुरव प रसरातील जवळकरनगर व इतर प रसरातील र ते 

आव यकतेनुसार कॉ ट करण करणे. कामी फोस क शन ा.िल. िन.र. .8,49,42,419/- 
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(अ र  र. .आठ कोट  एकोणप नास लाख बेचाळ स हजार चारशे एकोणीस फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .8,44,44,069/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .8,44,44,069/- पे ा 28.8% कमी 
हणजेच र. .6,01,24,177/- +रॉय ट  चाजस र. .17,85,347/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .4,98,350/- = एकुण र. .6,24,07,874/- 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. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ६३७     वषय मांक- ६३७ 

दनांक – २१/०९/२०२२      वभाग- जेएनएनयुआरएम क  

वषय .६३७ 

दनांक -

२१/०९/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जेएनएनयुआरएम/३/का व/२५५/२०२२ 
द.१५/०९/२०२२ अ वये, JNNURM, AMRUT व Swaccha Bharat अंतगत Project 

Monitoring & Reform Implementation Support (PMRIS) चे कामकाजासाठ  मे.KPMG 
Advisory Services Pvt. Ltd. या सं थेला दतीय मुदतवाढ देणेस व येणा-या खचास 
मा यता देणेबाबत. 

ठराव .६३७ 

दनांक -

२१/०९/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जेएनएनयुआरएम/३/का व/२५५/२०२२ 

द.१५/०९/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत जवाहरलाल नेह  रा ीय 

पुनिनमाण अिभयान (JNNURM), अमृत अिभयान, व छ भारत अिभयान, तसेच क  

शासन पुर कृत व वध योजनांचे अनुषंगाने Project Monitoring & Reform 

Implementation Support (PMRIS) चे कामकाज करणेकामी मे.KPMG Advisory Services 

Pvt. Ltd. या सं थेला द.०५/०९/२०२२  पासुन पुढ ल ६ म हने कालावधीकर ता कंवा  िन वदा 
या पुण होऊन न याने नेमणूक होणा-या सं थेस कामकाज आदेश देईपयत यापैक  ज े

थम घडेल या कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेसाठ  व करारनामा अट  व शत नुसार ५  On 

Site Staff कर ता दरमहा र. .९,९२,८०० /- (अ र  र. .नऊ लाख या नव हजार आठशे फ ) 

करां यितर  या माण े येणारा ३  म हने कालावधीक रता एकुण य  खच 

र. .२९,७८,४००/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख अ याह र हजार चारशे फ ) इत या खचास 
मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ 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- ६३८       वषय मांक- ६३८ 

दनांक – २१/०९/२०२२        वभाग- म यवत  सा ह य भांडार(वै क य) 

वषय .६३८ 
दनांक -
२१/०९/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मसाभां/५/का व/५५३/२०२२ द.१६/०९/२०२२ 
अ वये, महानगरपािलकेचे तालेरा णालयाचे इमारतीमधील कॉर डोर, सव कायालये, अंतगत 
भाग, व छतागृहे व इमारतीचे बा  प रसराचे दनं दन साफसफाई कामाचे मुदतवाढ बाबत. 

ठराव .६३८ 
दनांक -
२१/०९/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मसाभां/५/का व/५५३/२०२२ द.१६/०९/२०२२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे तालेरा णालयाचे इमारतीमधील अंतगत व 
बाहय पर सराची दैनं दन साफसफाई व व छता हे काम ठेकेदाराकडून (स ह स कॉ ॅ ट 
प दतीने) ठेकेदाराची वत:ची अ याधुिनक उपकरणे/साधने, रसायने व मनु यबळाचा तसेच 
यां ीक प दतीचा वापर क न दैनं दन साफसफाई करणेसाठ  िन वदा नोट स .०३/२०१९-
२०२० िस द करणेत येऊन मे.ड .एम.एंटर ायजेस यांचेकड ल ा  लघु म दर 
वकृतीनुसार व मा. थायी सिमती सभा ठराव .५६३० द.१६/०९/२०१९ अ वये देणेत 

आले या मा यतेनुसार संबिधत िन वदाधारकासोबत करारनामा करणेत येऊन द.१/१०/२०१९ 
पासून तीन वष कालावधीचे कामकाज आदेश िनगत करणेत आलेले आहेत. वह त कामकाज 
कालावधी द.३०/०९/२०२२ रोजी संपु ात येत आहे. “ पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे 

णालयाचे साफसफाई कामाचे िन वदा कामांची एक त िन वदा िस द चे दनांकात 
समानता येणेचे ीने व एकाच िन वदा नोट स म ये सव णालयांचे साफसफाई कामाची 
िन वदा िस द करणे श य होईल या ीने तालेरा णालयाचे नवीन इमारतीचे अंतगत व 
बाहय पर सराची दैनं दन साफसफाई व व छता हे काम ठेकेदाराकडून (स ह स कॉ ॅ ट 
प दतीने) ठेकेदाराची वत:ची अ याधुिनक उपकरणे/ साधने, रसायने व मनु यबळाचे 
सहा याने दैनं दन साफसफाई कामासाठ  १ सुपरवाझर २३ (२०+३ रली हर) अकुशल 
कामगार मनु यबळाचे कमान वेतन दरानुसार व रसायने यांसाठ  ितमहा र. .२,१९०/- 
खचा माणे करारनामा, कामकाज आदेश अट  व शत नुसार द.१/१०/२०२२ ते ३०/११/२०२२ या 
कालावधीसाठ  ( थम मुदतवाढ) येणा-या अंदाजे र. .११,९८,७७१/- चे खचास 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 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- ६३९     वषय मांक- ६३९ 

दनांक – २१/०९/२०२२      वभाग- कायदा 

वषय .६३९ 

दनांक -

२१/०९/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .कास/६/का व/३२९/२०२२ द.२२/०८/२०२२ 

अ वये, मनपाचे आकुड  यायालयातील थम वग व िनयु  कमचार  यांचे ७ या वेतन 

आयोगाचा फरक चौथा व पाचवा ह ता अदा करणेबाबत. 

ठराव .६३९ 

दनांक -

२१/०९/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .कास/६/का व/३२९/२०२२ द.२२/०८/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेसाठ चे आकुड  येथील मा. यायालयामधील 

मा. यायदंडािधकार  थम वग व िनयु  कमचार  यांचे द.०१/०१/२०१६ ते ३१/०३/२०२० 

कालावधीतील ७ वा वेतन आयोग फरक अदा करणेबाबत वेतन, भ े व रजा वेतनावर येणारा 
खच र. .१,२६,०९,०४५/- व पे शन कॉ युशन खच र. .६९,५९,०५२/- असे एकूण फरक 

र. .१,९५,६८,०९७/- इतका आहे,  यापैक  पह ला, दुसरा व ितसरा ह ा अदा करणेत आला 
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असून, उवर त चौथा व पाचवा ह ा सन २०२२-२३ म ये अदा करणेत येत आहे. चौथा व 

पाचवा ह ा (अंितम) वेतन, भ े व रजा वेतन र. .५०,४३,६१८/- व पे शन कॉ युशन 
र. .२७,८३,६२२/- असे एकूण र. .७८,२७,२४०/- पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
धोरणानुसार 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- ६४०   वषय मांक- ६४० 

दनांक – २१/०९/२०२२                  वभाग- व छ महारा / भारत अिभयान 
नागर  क प अंमलबजावणी 

वषय .६४० 

दनांक -

२१/०९/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . वभाअक/२/का व/१२८/२०२२ द.१९/०९/२०२२ 

अ वये, मनपाचे व छ सव ण २०२३ अंतगत टूल कट कामकाजासंबंधी आयो जत 
केले या कायशाळे या खचास काय र मा यता देणेबाबत. 

ठराव .६४० 

दनांक -

२१/०९/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . वभाअक/२/का व/१२८/२०२२ द.१९/०९/२०२२ 

अ वये, मनपाचे व छ सव ण २०२३ अंतगत टूल कट कामकाजासंबंधी पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या अिधकार  व कमचा-यांक रता कायशाळा आयो जत कर याक रता 
मा.आयु  सो. यांनी द.०६/०७/२०२२ रोजी िनदश दलेले आहेत. याक रता हॉटेल फन, 

लोणावळा येथे द.१६/०७/२०२२ रोजी सकाळ  ९ ते सायं. ५ या वेळेत कायशाळा आयो जत 

कर यातआली होती. व छ सव णांतगत टूल कट  कामकाजासंबंधी एकुण १०० अिधकार / 

कमचार  उप थत होते. याकामी होणा-या खचाक रता र. .२,३३,०५०/- (अ र  र. .दोन 

लाख तेहतीस हजार प नास फ ) इतक  र कम आगाऊ व पात द फन हॉटेल, लोणावळा 
यांचे नावे अदा करणेत आलेली आहे.  सदरचा खच हा आरो य वभागाकड ल “आरो य 

वषयक शासक य योजनांची अंमलबजावणी व आरो य वषयक जनजागृती” या 
लेखािशषातुन खच  टाकणेस 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- ६४१     वषय मांक- ६४१ 
दनांक – २१/०९/२०२२      वभाग- पयावरण अिभयां क   

वषय .६४१ 

दनांक -

२१/०९/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पअक/१/का व/२२२/२०२२ द.१९/०९/२०२२ 

अ वये, मनपाचे दापोड  एस.बी.आर. येथील २० एम.एल.ड .  मैलाशु द करण क ाचे चालन, 

देखभाल व दु तीची कामे करणेबाबत. 

ठराव .६४१ 

दनांक -

२१/०९/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पअक/१/का व/२२२/२०२२ द.१९/०९/२०२२ 

अ वये, मनपा या पयावरण वभागाकड ल िन.नो. .01/01/2022-2023 अ वये दापोड  

एस.बी.आर. येथील २० एम.एल.ड .  मैलाशु द करण क ाचे चालन,  देखभाल व दु तीची 
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कामे करणे कामी मे.ए सेल इं जिनअस िन.र. .4,24,92,527/- (अ र  र. .चार कोट  चोवीस 

लाख या णव हजार पाचशे स ावीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .4,24,92,527/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .4,24,92,527/- पे ा 21.60% कमी हणजेच र. .3,33,14,141/- +रॉय ट  

चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .3,33,14,141/- 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. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ६४२     वषय मांक- ६४२ 

दनांक – २१/०९/२०२२      वभाग- नगररचना व वकास  

वषय .६४२ 

दनांक -

२१/०९/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .नर व/का व/१६/१८४/२०२२ द.१९/०९/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेम ये पुण-ेनािशक र ता व 

बो-हाडेवाड -िचखली ह वर या र यां या गटांची शास कय मोजणी करणेस व येणा-या 
खचास मंजूर  देणेबाबत.  

ठराव .६४२ 

दनांक -

२१/०९/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .नर व/का व/१६/१८४/२०२२ द.१९/०९/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेम ये पुण-ेनािशक र ता व 

बो-हाडेवाड -िचखली ह वरचा र ता या र यांना  गट नं. ११०(जुना ग.नं.१२३०) ते गट नं.४१४ 

(जुना ग.नं.७९१) व ग.नं.४१५ (जुना ग.नं. ७९२) पयत  जोडणारा १८.०० मी र ता आहे. सदर 

मंजूर वकास योजनेतील १८.०० मी. र ता या तावाने मौजे बो-हाडेवाड  येथील गट नं.४१४ 

(जुना ग.नं.७९१) व ग.नं.४१५ (जुना ग.नं. ७९२) बाधीत होत आहेत. य  जागेवर काह  

वह वाटधारकांचे ह वरचे वाद दसून येतात यामुळे वकास योजनेतील उ  र याचे 

िसमांकन अंितम करता येत नाह . तसेच महारा  रा य मानवी ह क आयोग, मंुबई यांचेकडे 

अजदार ी.संदेश ाने र बनकर यांनी मौजे बो-हाडेवाड  गट नं.६२२,६०४,४१५ या 
जिमनीतून मंजूर वकास योजनेमधील १८.००मी ं द र याचे काम सु  न करणे व वकसन न 

करणेबाबत दावा .४४७/१३/२३/२०२१ दाखल केलेला आहे. तथा प ह वरचे वाद, य  

जागेवर ल प र थती उपल ध अिभलेख या सवाचा वचार करता १८.००मी. र याची आखणी 
कायम करणे श य होत नाह . सबब शास कय ह कायम मोजणी झा यास ह या वादाचा  

सूटून महानगरपािलकेस वकास योजनेतील र याचे िसमांकन अंतीम करणे सुकर होऊन 

मनपास सदरचा र ता पुण मतेने वकिसत करता येईल. सदरबाबत ह कायम शास कय 

मोजणीसाठ  उप अिध क, भूिम अिभलेख, हवेली यांना तातड , अिततातड  व अितअिततातड  

मोजणी करणेस येणारा खच या वभागास कळ वणेबाबत द.२९/०७/२०२२ रोजी या प ा वये 

मागणी करणेत आली आहे. यानुसार उप अिध क, भूिम अिभलेख, हवेली यांनी 
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द.०३/०८/२०२२ रोजी या प ा वये अित तातड  मोजणी फ  र. . १५०००/- चे मुळ चलन व 

७/१२ सादर करणेबाबत कळ वले आहे. तर  ग.नं. ४११(जुना गट नं.७८८), ग.नं. ४१२(जुना गट 

नं.७८९), ग.नं. ४१३(जुना गट नं.७९०), गट नं. ४१४ (जुना गट नं.७९१) व ग.नं. ४१५ (जुना ग.नं. 

७९२) या गटांची शास कय ह कायम मोजणी करणेस येणा-या अिततातड  मोजणीसाठ  

र. .१५,०००/- या खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ 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- ६४३     वषय मांक- ६४३ 

दनांक – २१/०९/२०२२      वभाग- ग े ीय व ुत 

वषय .६४३ 

दनांक -

२१/०९/२०२२ 

मा.सहा.आयु  तथा े ीय अिधकार  ग े ीय यांचे कड ल प  .ग ेका/३/का व/२१९/ 
२०२२ द.१६/०९/२०२२ अ वये, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 73 (ड) नुसार 

अवलोकनाथ ठेवावया या वकास कामांबाबत. 

ठराव .६४३ 

दनांक -

२१/०९/२०२२  

मा.सहा.आयु  तथा े ीय अिधकार  ग े ीय यांचे कड ल प  .ग ेका/३/का व/२१९/ 
२०२२ द.१६/०९/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ग” े ीय 
कायालयाकड ल सोबतचे प  ‘अ’  एकुण (5) व ुत वभागाचे वकास कामांचे ा  अिधकारात 
िन वदा या पुण क न, कामाचे आदेश िनगत केले आहेत. तथा प, महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम चे कलम 73 (ड) नुसार तुत वषयाचे 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- ६४४     वषय मांक- ६४४ 

दनांक – २१/०९/२०२२      वभाग- मा हती व तं ान 

वषय .६४४ 

दनांक -

२१/०९/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मातं व/०२/का व/१३८/२०२२ द.१९/०९/२०२२ 

अ वये, मनपाचे िसट  ा सफॉमशन ऑ फस चे कामकाजासाठ  नेमणेत आले या 
मे.Palladium Consulting India Pvt.Ltd. या सं थेला थम मुदतवाढ व खचास मा यता 
देणेबाबत. 

ठराव .६४४ 

दनांक -

२१/०९/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मातं व/०२/का व/१३८/२०२२ द.१९/०९/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत व वध वभागांतगत क शासन व रा य 

शासनाचे अिभयान/ क पांचे तसेच महापािलकेचे थाप य, व ुत, पाणीपुरवठा, 
जलिन:सारण इ. वभागांचे क पांचे कामकाज हाती घेणे या अनुषंगाने मे.Palladium 

Consulting India Pvt. Ltd. या सं थेला मुळ करारनामा अट  व शत नुसार द.१/११/२०२२ 

पासून पुढ ल १ वष (१२म हने) कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेसाठ  व करारनामा अट  व 

शत नुसार Project Resource कर ता दरमहा र. .२४,१६,६६६/- (अ र  र. .चोवीस लाख सोळा 
हजार सहाशे सहास  फ ) करां यित र  या माण े येणारा १ वष कालावधीकर ता एकूण 
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य  खच र. .२,८९,९९,९९२/- (अ र  र. .दोन कोट  एकोणन वद लाख न यां नव हजार 

नऊशे या नव फ ) इत या खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ 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- ६४५     वषय मांक- ६४५ 

दनांक – २१/०९/२०२२      वभाग- थाप य उ ान 

वषय .६४५ 

दनांक -

२१/०९/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) थाप य उ ान यांचे कड ल प  . था/िन/उ ान/२८०/२०२२ 
द.१२/०९/२०२२ अ वये, मनपाचे इ भागाम ये मातीचे ॅक/ जॉिगंग ॅक तयार करणे व 
अनुषंिगक वदयुत व थाप य वषयक कामे करणेबाबत. 

ठराव .६४५ 

दनांक -

२१/०९/२०२२  

मा.अित.आयु (१) थाप य उ ान यांचे कड ल प  . था/िन/उ ान/२८०/२०२२ 
द.१२/०९/२०२२ अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .02/05/2022-23 
अ वये इ भागाम ये मातीचे ॅक/ जॉिगंग ॅक तयार करणे व अनुषंिगक वदयुत व 
थाप य वषयक कामे करण.े कामी Ms.Vedika Construction िन.र. .1,53,12,187/- 

(अ र  र. .एक कोट  ञेप न लाख बारा हजार ऐकशे स याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,52,76,222/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,52,76,222/- पे ा 38.40% कमी हणजेच 

र. .94,10,153/- +रॉय ट  चाजस र. .17,75,770/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .35,965/- 
= एकुण र. .1,12,21,888/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 
कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा. शासक 
यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ 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- ६४६     वषय मांक- ६४६ 

दनांक – २१/०९/२०२२      वभाग- मा यिमक िश ण 

वषय .६४६ 

दनांक -

२१/०९/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मा य/िश/३/का व/३२५/२०२२ द.१९/०९/२०२२ 
अ वये, मनपाचे जगदगु  संत तुकाराम महाराज संतपीठ संचालक मंडळ यांना 
र. .३०,००,०००/- इतक  र कम धनादेश/ ECS ारे अदा करणेबाबत. 

ठराव .६४६ 

दनांक -

२१/०९/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मा य/िश/३/का व/३२५/२०२२ द.१९/०९/२०२२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक िश ण वभागाचे अिधप याखाली 
जगदगु  संत तुकाराम महाराज संतपीठचे कामकाज येत असुन यासाठ  फ  तरतुद 
मा यिमक िश ण वभागाकडे आहे. जगदगु  संत तुकाराम महाराज संतपीठ  संचालक 
मंडळ यांनी र. .३०,००,०००/- जमा करणेबाबत सुच वले होते. यास अनुस न पंपर  
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िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक िश ण वभागाचे अिधप याखाली जगदगु  संत 
तुकाराम महाराज संतपीठचे कामकाज येत असुन यासाठ  फ  तरतुद  मा यिमक िश ण 
वभागाकडे आहे. “िचखली, टाळगाव येथे जग ु  संत तुकाराम महाराज संतपीठ” चे 
कामकाज करणेकामी िनधी आव यकता असलेने मा यिमक िश ण वभागाकड ल 
तरतुद मधुन र. .३०,००,०००/- जमा करणेबाबत सुच वले होते. सन २०२२-२३  चे 
अंदाजप कात र. .१,००,००,०००/- तरतुद कर यात आली  आहे. अ ापपयत काह च खच 
झालेली नसुन जगदगु  संत तुकाराम महाराज संतपीठ या  लेखािशषावर र. .१,००,००,०००/- 
असलेली  तरतुद पैक  र. .३०,००,०००/- तरतुद  मा यिमक िश ण वभागाकड ल “िचखली, 
टाळगाव येथे जग ु  संत तुकाराम महाराज संतपीठ” या लेखािशषाव न  सदरचा खच करता 
येईल. जगदगु  संत तुकाराम महाराज संतपीठ  संचालक मंडळ यांचे  बॅक ऑफ बडोदा मधील 
पी.सी.एंम.सी. पंपर  शाखा येथील करंट अंकाऊंट नंबर (चालु खाते) ३१०६०२०००००२९९, 
आय.एफ.सी. कोड . BARB0DRCCHI म ये धनादेश/ ECS ारे िनधी वग करणेकामी 
मा.आयु  सो.यांचेकड ल द.०८/०८/२०२२ चे ताव वये मा यता दलेले असुन 
र. .३०,००,०००/- इतके 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- ६४७     वषय मांक- ६४७ 

दनांक – २१/०९/२०२२      वभाग- मा हती व तं ान 

वषय .६४७ 
दनांक -
२१/०९/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मातं व/१२/का व/३८८/२०२२ द.१९/०९/२०२२ 
अ वये, मनपाची िमळकत कर संगणक णाली अ यावत करणेबाबत. 

ठराव .६४७ 
दनांक -
२१/०९/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मातं व/१२/का व/३८८/२०२२ द.१९/०९/२०२२ 
अ वये, मनपाचे मा हती व तं ान वभागाकड ल िन वदा सूचना मांक ०३/२०२१-२२ 
नुसार लघु म िन वदा धारक मे.टेक ९ स ह सेस यांना महापािलके या करसंकलन 
वभागाकड ल िमळकतकर संगणक णाली अ ावत करणेचे कामकाज मे.टेक ९ स ह सेस 
यांचे माफत थेट प दतीने अ ावत करणेस व येणारा खच र. . ६,९०,०००/- (अिधक व तू व 
सेवा कर) दरास व या अनुषंगाने 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. 
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मा. शासक ठराव मांक- ६४८     वषय मांक- ६४८ 

दनांक – २१/०९/२०२२      वभाग- उ ान 

वषय .६४८ 
दनांक -
२१/०९/२०२२ 

मा.उप आयु  उ ान यांचे कड ल प  .उ ान/२/का व/३९६/२०२२ द.१९/०९/२०२२ अ वये, 
मनपाचे मा.उ ान अिध क यांचे वापरातील वाहनास नवीन टायर खरेद  करणेबाबत. 

ठराव .६४८ 
दनांक -
२१/०९/२०२२  

मा.उप आयु  उ ान यांचे कड ल प  .उ ान/२/का व/३९६/२०२२ द.१९/०९/२०२२ अ वये, 
मनपाचे उ ान वभागाकड ल वाहन .एम-एच-१४ सीएल-०३५३ सुमो वाहनास नवीन टायर 
खरेद  करावयाचे अस याने याबाबत कायशाळा वभागामाफत अिभ ाय घेतला आहे. तर  
यापुव  सदर वाहनास १,००,५९३ या धावसं येस नवीन टायर बस वले होते व कायशाळा 
वभागा या अिभ ायानुसार वाहनाची एकूण धावसं या १,६१,९७० झाली असून टायर 
बस वलेपासून ६१,३७७ धाव वाहनाची झाली असून नवीन टायर बस वणे आव यक आहे. तर  
सदर करणी कायशाळा वभागाकड ल प रप क .काशा/भां/का व/१२८/०४ 
द.३१/०३/२००४ नुसार  वाहनाची धावसं या ४०,००० क.मी झालेली असावी व मे.सीएट िल. 
या टायर उ पा दत कंपनीचे कोटेशन ( ोफॉमा इन हॉईस) घेतले असावे तदनंतर टायर 
खरेद ची कायवाह  करावी. यानुसार मे.सीएट िलिमटेड, उ ळ  पुणे येथील कायालयातून 
(ड .जी.एस ऍ ड ड ) रेट कॉ ॅ टचे ोफॉमा इन हॉईस िमळणेबाबत यांना द.३०/०५/२०२२ 
रोजी ई-मेल केला असता मे.सीएट िलिमटेड, उ ळ  पुणे यांनी टायर िश लक नसलेबाबत 
कळ वले होते. यामुळे बाहे न टायर खरेद  करत असून यानुसार मे. दशन टायस यांचेकडून 
द.०१/०८/२०२२ रोजी ितनग टायर .६,८६०/- माणे सव करांसह र. .३४,३००/- इत या 
रकमेचे ०५ नग टायरचे ीज टोन या उ पादक कंपनीचे कोटेशन ा  क न घेतले असून 
मे.दशन टायस यांना आगाऊ र कम अदा करणे आव यक आहे. सबब मा.उ ान अिध क, 
उ ान/ वृ संवधन वभाग यांचे वापरातील वाहनास मे.दशन टायस यांचेकडून ीज टोन या 
उ पा दत कंपनीचे नवीन ०५ नग टायर द.०१/०८/२०२२ रोजीचे कोटेशन नुसार 
र. .३४,३००/- (अ र  र. .चौतीस हजार तीनशे फ ) सव करांसहमनपा अिधिनयम करण-
५ िनयम-५ (२)-(२) नुसार िन वदा न माग वता, करारनामा न करता थेट प तीने खरेद  
करणेकामीचे 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- ६४९     वषय मांक- ६४९ 

दनांक – २१/०९/२०२२      वभाग- उ ान 

वषय .६४९ 

दनांक -

२१/०९/२०२२ 

मा.उप आयु  उ ान यांचे कड ल प  .उ ान/२/का व/३९७/२०२२ द.२०/०९/२०२२ अ वये, 

मनपाचे व वध काय मासाठ  हार, फुले, गु छ, नारळ इ. सा ह य पुर वणे कामास मुदतवाढ व 

यानुसार येणा-या खचास मा यता देणेबाबत. 

ठराव .६४९ 

दनांक -

२१/०९/२०२२  

मा.उप आयु  उ ान यांचे कड ल प  .उ ान/२/का व/३९७/२०२२ द.२०/०९/२०२२ अ वये, 
मनपाचे उ ान/ वृ संवधन वभागामाफत िन वदा नोट स .१९/१/२०१७-१८ अ वये 

मनपाचे  व वध काय मासाठ  हार, फुले, गु छ, नारळ इ. सा ह य पुर वणेचे कामकाज 
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मे. ी.ल मी लॉवर ऍ ड डेकोरेशन यांना देणेत आलेले होते. सदर कामाची मुदत यापुव चे 

मुदतवाढ आदेशानुसार द.३१/०८/२०२० अखेर संपु ात आली आहे. मनपाचे  व वध 

काय मासाठ  हार, फुले, गु छ, नारळ इ. सा ह य पुर वणे कामाची स या नवीन िन वदा 
या कायवाह  चालू आहे.मनपाचे व वध काय म व उ ाटनाचे काय म सतत चालू 

असतात. यामुळे कामकाज बंद ठेवता येत नसलेने सदर या कामास ०१ स टबर पासून ३ 

म हने अथवा िन वदा कायवाह  पूण होईपयत जे आधी होईल तोपयत मुदतवाढ देणे आव यक 

आहे. याकामी ित महा र. .२,००,०००/- या माणे ३ म ह यांसाठ  र. .६,००,०००/- 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- ६५०    वषय मांक- ६५० 

दनांक – २१/०९/२०२२     वभाग- जलशु द करण क  पाणीपुरवठा 

वषय .६५० 

दनांक -

२१/०९/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जशुके/पापु/६०८/२०२२ द.१९/०९/२०२२ अ वये, 

मनपाचे जलशु करण क , से.२३, येथे पाणी शु करण व िनजतुक करण कयेसाठ  

आव यक टेबल लिचंग पावडर पुर वण”े या कामातील ठेकेदारांकडून िन वदा अट  व शत  

अ वये ५०% वाढ व प रमाणाची TCL पावडर घेणेबाबत. 

ठराव .६५० 

दनांक -

२१/०९/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जशुके/पापु/६०८/२०२२ द.१९/०९/२०२२ अ वये, 
“ पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, जलशु करण क , से.२३, येथे पाणी शु करण व 

िनजतुक करण कयेसाठ  आव यक टेबल लिचंग पावडर (TCL) Grade- 1 (IS1065/ 

1989) पुर वण”े चे से. .२३ जलशु द करण क , पाणीपुरवठा वभागाशी संबंिधत आहे. 

जलशु द करण क ावर पाणी शु द करण येसाठ  व वध रसायनांची आव यकता असते. 

याम ये  टेबल लिचंग पावडर हा घटक पा याचे िनजतुक करण येम ये 

मह वाचा  आहे. सदर रसायने पुर वणेचे काम तातड या व पाचे अस याने  सदर कामांसाठ  

थम दोन लघुतम असले या ठेकेदारांना  कामाचा आदेश देणेत येतो. थम ठेकेदारास 

कामामधील प रमाणा या ६०% एव या रकमेचा पुरवठा करणेचा आदेश दला जातो तर 

तीय लघुतम ठेकेदारास प रमाणा या ४०% एव या रकमेचा पुरवठा करणेचा आदेश दला 
जातो. चालू वषात टेबल लिचंग पावडरचा वापर जा त झाला अस याने िचफ केिम ट, 

जलशु करण क , से टर .२३ यांनी द.०५/०९/२०२२ या प ा वये या वभागाकडे मागणी 
केली आहे. आजपयत सदर कामातून टेबल लिचंग पावडरचा पुरवठा १,२२,००० क.  ॅ

इतका कर यात आला असुन  ठेकेदारांकडून अ ाप २८००० क. .ॅ टेबल लिचंग 

पावडर(TCL) घेण ेबाक  आहे. स ा थतीत या वभागाकडून TCL पावडर पुर वणे या कामाची 
िन वदा काढणेची कायवाह  चालु आहे. यामुळे तुतास उपरो  सदर कामाचे ठेकेदार 

मे.एस. ह .एस. केिमकॅल कॉप रेशन यांना ५०% वाढ व ( हणजेच ४५,००० क. .ॅ), 

मे.िगर राज े डंग कंपनी यांना ५०% वाढ व ( हणजेच ३०,००० क. .ॅ) एकूण ७५,००० क. .ॅ 

प रमाण पुर व याचे ठेकेदारांना आदेश देणे आव यक आहे. तर  वर ल सव बाबींचा वचार 

करता िनगड  से. .२३ जलशु द करण क ासाठ  टेबल लिचंग पावडर पुर वणे या 
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कामातील िन वदा अट  व शत  अ वये मे. एस. ह .एस. केिमकॅल कॉप रेशन यांना ५०% वाढ व 

( हणजेच ४५,००० क. .ॅ) यांस िन वदा दर र. .२३.०५ ती क. .ॅ माणे र. .१०,३७,२५०/- 

इत या र कमेस, मे.िगर राज े डंग कंपनी यांना ५०% वाढ व ( हणजेच ३०,००० क. .ॅ) यांस 

िन वदा दर र. .२३.०५ ती क. .ॅ माण े र. .६,९१,५००/- इत या र कमेस या माण े

पुरवठाधारकांकडून एकूण ७५,००० क. .ॅ घेणेसाठ  िन वदा दर र. .२३.०५ ती क. .ॅ 

माण ेर. .१७,२८,७५०/- इत या वाढ व र कमे या खचास मा यता घेण ेआव यक आहे. 

सबब, से. .२३ जलशु द करण क ासाठ  टेबल लिचंग पावडरचा वाढ व पुरवठा घेणेसाठ  

पुरवठाधारकांना वर ल नमूद माण े मे.एस. ह .एस. केिमकॅल कॉप रेशन यांना 
र. .१०,३७,२५०/- इत या र कमेस, मे.िगर राज े डंग कंपनी यांना र. .६,९१,५००/- इत या 
र कमेस हणजेच टेबल लिचंग पावडर खरेद साठ  एकूण र. .१७,२८,७५०/- इत या 
वाढ व र कमे 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- ६५१     वषय मांक- ६५१ 

दनांक – २१/०९/२०२२      वभाग- म यवत  भांडार 

वषय .६५१ 

दनांक -

२१/०९/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभा/०७/का व/२०८/२०२२ 

द.२०/०९/२०२२ अ वये, मनपाचे वाय सी एम एच, पी जी आय या ने रोग वभागासाठ  

आव यक उपकरणे खरेद  करणेबाबत. 

ठराव .६५१ 

दनांक -

२१/०९/२०२२  

मा.अित.आयु (२) म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभा/०७/का व/२०८/२०२२ 

द.२०/०९/२०२२ अ वये, मनपाचे वाय सी एम एच, पी जी आय या ने रोग वभागासाठ  

आव यक उपकरणे Slit Lamp (Medium end 5 step) मशीन खरेद कामी जेम पोटलव न 

Gem/2022/B/2133700 अ वये िन वदाधारक मे. ीपाल मे डकल, पुणे यांनी सादर केलेले 

ती नग र. .2,70,000/- नुसार 04 नगासाठ   एकुण र. .10,80,000/- लघु म दर ा  झाले 

असुन सदरचे दर अंदाजप क य दर र. .42,00,000/- पे ा -74.28 ट केने कमी आहेत. ा  

लघु म दर वकृत कर यात आले आहेत. यानुसार मे. ीपाल मे डकल, पुणे यांचेबरोबर 

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 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- ६५२     वषय मांक- ६५२ 

दनांक – २१/०९/२०२२      वभाग- थाप य उ ान व डा 

वषय .६५२ 
दनांक -
२१/०९/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था.उ ान/का व/२८२/२०२२ द.२०/०९/२०२२ 

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

अंदाजप कातील कामां या तरतुद म ये वाढ - घट करणेबाबत. 
ठराव .६५२ 
दनांक -
२१/०९/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था.उ ान/का व/२८२/२०२२ द.२०/०९/२०२२ 

अ वये, मनपाचे थाप य उ ान व डा वभागाकड ल खालील कामा या नावाचा सन 

२०२२-२३ या अंदाजप कात समावेश क न शासक य मा यता व तरतुद वाढ - घट करणेस 

मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

अ.

 

उप लेखािशष अथवा 
कामाचे नाव 

लेखािश
ष 

बजे
ट 

पान 

 

बजे
ट 

अ.

 

मूळ 

शासक य   

मा यता 
र कम  

सन 

२०२२-

२३ मूळ 

तरतूद 

वाढ घट 
सुधा रत 

तरतूद 

बजे
ट 

कोड 

शे
रा 

1 

नेह नगर येथील 

पॉिल ास मैदान 

अ याधुिनक 

प तीने वकिसत 

करणे व इतर 

थाप य डा 
वषयक कामे करणे 

डा 
वषयक 

कामे 

319 118 500000000 7500000 20000000 0 27500000 
222
305
629 अ

.

.
५
 
व
 
१
१
 
व

न
 
व
ग 

2 

भाग .३१ डा 
वषयक कामांची 
थाप य वषयक 

कामे करणे 

थाप य 

वषयक 

कामे 

275 53 2000000 0 1400000 0 1400000 
222
304
703 

3 

पंपर  िचंचवड 

मनपा या व वध 

उ ानाम ये 

आव यकतेनुसार 

एल ई ड  क बग 

बस वणे 

थाप य 

उ ाने 
302 369 20000000 0 2800000 0 2800000 

222
305
231 

4 

ब भागातील 

उ ानाम ये द यांग 

(अपंग) य ंसाठ  

व वध कार या 
सु वधा पुर वणे. 

थाप य 

उ ाने 
303 398 1500000 0 900000 0 900000 

222
305
260 

5 

नेह नगर येथील 

मेजर यानचंद हॉक  

टेड यम थाप य 

वषयक वकास 

कामे करणे. 

डा 
वषयक 

कामे 

319 117 100000000 10000000 0 10000000 0 
222
305
628 

अ
.

.
१
 
ते
 
४
 
व
र
 
व
ग 

6 

नेह नगर येथील 

पॉिल ास मैदान येथे 

खेळाडंूसाठ  िनवासी 
इमारत बांधणे व 

इतर अनुषंिगक कामे 

करणे 

डा 
वषयक 

कामे 

319 119 200000000 10000000 0 10000000 0 
222
305
630 

7 

भाग .३० मधील 

िसतांगण उ ान व 

इतर उ ानांची 
थाप य वषयक 

थाप य 

उ ाने 
302 376 15000000 1500000 0 1000000 500000 

222
305
238 
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नुतनीकरणाची व 

दु तीची  कामे 

करणे. 

8 

िचंचवड येथील 

व ताद वठोबा 
गावडे जलतरण 

तलावाची थाप य 

वषयक सुधारणांची 
कामे करणे व खोली 

कमी करणे 

डा 
वषयक 

कामे 

315 16 40000000 4000000 0 600000 3400000 
222
305
527 

9 

भाग .३२ मधील 

सरकार िशतोळे  

उ ानाम ये 

िसंथे टक ॅक करणे 

व  व वध थाप य 

वषयक सुधारणांची 
कामे करणे 

थाप य 

उ ाने 
308 90 30000000 2500000 0 1500000 1000000 

222
305
364 

अ
.

.
१
 
ते
 
४
 
व
र
 
व
ग 

10 

ब भागातील 

उ ाने,ड वायडर 

इ.साठ  पाईपलाईन 

टाकणे व अनुषंिगक 

कामे करणे 

थाप य 

उ ाने 
308 102 30000000 1000000 0 1000000 0 

222
305
376 

11 

ब े य 

कायालयातील 

उ ानांसाठ  िनयु  

केले या 
वा तु वशारद 

(आ कटे ट) यांची 
फ  अदा करणे. 

थाप य 

उ ाने 
309 114 2000000 1000000 0 1000000 0 

222
305
388 

   एकूण =  37500000 25100000 25100000 37500000   
 

ि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- ६५३     वषय मांक- ६५३ 

दनांक – २१/०९/२०२२      वभाग- व ुत मु य 

वषय .६५३ 

दनांक -

२१/०९/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/४२०/२०२२ 

द.२०/०९/२०२२ अ वये, मनपाचे इ े ीय कायालया अंतगत व वध चौकामधील वाहतुक 

िनयं क द यां या णालीत सुधारणा करण ेव तदअनुषंिगक कामे करणेबाबत. 

ठराव .६५३ 

दनांक -

२१/०९/२०२२  

मा.अित.आयु (२) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/४२०/२०२२ 

द.२०/०९/२०२२ अ वये, मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .09-04/2022-23 
इ े ीय कायालया अंतगत व वध चौकामधील वाहतुक िनयं क द यां या णालीत 

सुधारणा करण े व तदअनुषंिगक कामे करणे (2022-23), िन वदा र. .26,63,309/- पे ा      
-27.10% कमी हणजेच र. .19,41,552/- (अ र  र. .एकोणीस लाख ए केचाळ स हजार 
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पाचशे बा वन फ )  यानुसार िन वदा मंजूर दराने लघु म दराचे मे. युकॉिन स ॅ फक 

इ युपमट ा.िल. यांचेकडून काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनयमानुसार भाववाढ कलम लागू 

असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

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

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

िनणय: 

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

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ 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- ६५४     वषय मांक- ६५४ 

दनांक – २१/०९/२०२२      वभाग- व ुत मु य 

वषय .६५४ 

दनांक -

२१/०९/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/४२१/२०२२ 

द.२०/०९/२०२२ अ वये, मनपाचे इ े ीय कायालया अंतगत व वध चौकाम ये फक 

िस नल यं णेचे नुतनीकरण करणे व अनुषंिगक कामे करणेबाबत. 

ठराव .६५४ 

दनांक -

२१/०९/२०२२  

मा.अित.आयु (२) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/४२१/२०२२ 

द.२०/०९/२०२२ अ वये, मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स . 09-03/2022-

23 इ े ीय कायालया अंतगत व वध चौकाम ये फक िस नल यं णेचे नुतनीकरण करण े

व अनुषंिगक कामे करणे (2022-23), िन वदा र. .25,34,501/- पे ा -27.10% कमी हणजेच 

र. .18,47,651/- (अ र  र. .अठरा लाख स ेचाळ स हजार सहाशे ए का वन फ ) यानुसार 

िन वदा मंजूर दराने लघु म दराचे मे. युकॉिन स ॅ फक इ युपमट ा.िल. यांचेकडून काम 

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

अदा करणेस तसेच िनयमानुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 

मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
करणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ 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- ६५५     वषय मांक- ६५५ 

दनांक – २१/०९/२०२२      वभाग- मु यलेखाप र ण 

वषय .६५५ 

दनांक -

२१/०९/२०२२ 

मा.मु यलेखाप र क यांचे कड ल प  .मुलेप/१/का व/८९१/२०२२ द.२०/०९/२०२२ 

अ वये,  मनपाचे मु य लेखा प र ण वभागाकड ल कमचा-यां या रजा मंजुर बाबत. 

ठराव .६५५ 

दनांक -

२१/०९/२०२२  

मा.मु यलेखाप र क यांचे कड ल प  .मुलेप/१/का व/८९१/२०२२ द.२०/०९/२०२२ 

अ वये, मनपाचे 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 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. 


