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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 २७/०९/२०२२ चे ठराव. 
 

मा. शासक ठराव मांक- ६५६     वषय मांक- ६५६ 

दनांक – २७/०९/२०२२      वभाग- पाणीपुरवठा मु य 

वषय .६५६ 

दनांक -

२७/०९/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पापु/८/का व/६९२/२०२२ द.२१/०९/२०२२ अ वये, 

मनपाचे जलशु द करण क  से.२३ मधील लो रनेटसची सुधारणा क न यांची मता 
वाढ वणे बाबत. 

ठराव .६५६ 

दनांक -

२७/०९/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पापु/८/का व/६९२/२०२२ द.२१/०९/२०२२ अ वये, 
मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .11/03/2021-22 अ वये जलशु द करण क  

से.२३ मधील लो रनेटसची सुधारणा क न यांची मता वाढ वणे कामी मे.अवनीश इंटर 

ायजेस  िन.र. .2,96,69,646/- (अ र  र. .दोन कोट  शहा णव लाख एकोणस र हजार 

सहाशे शेहेचाळ स फ )  मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .2,95,69,886/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .2,95,69,886/- पे ा 20% कमी हणजेच र. .2,36,55,909/- +रॉय ट  

चाजस र. .55,810/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .2,37,11,719/- 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- ६५७     वषय मांक- ६५७ 

दनांक – २७/०९/२०२२      वभाग- व ुत अ े ीय 

वषय .६५७ 
दनांक -
२७/०९/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .अ ेका/ व/का व/४०१/२०२२ द.२०/०९/२०२२ 
अ वये, मनपाचे अ े ीय व ुत वभागांतगत तरतूद वग करणेबाबत. 

ठराव .६५७ 
दनांक -
२७/०९/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .अ ेका/ व/का व/४०१/२०२२ द.२०/०९/२०२२ 
अ वये, मनपाचे अ े ी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 
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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 'अ ' मु यालयाकड ल  सन २०२२-२३ 
चे अंदाजप कातील खाली दश वले या लेखािशष, अंदाजप क य पानांक व अ. . नुसार  वाढ व 
घट सुच व यात आली असून यानुसार वग करण  करणे श य आहे. सबब सदर कामाकर ता 
तरतूद वग करण करणेकामी मा यता घेण े आव यक आहे. सदर कामांचा तपशील 
खािलल माण े
 

अ. 
. 

लेखाशीष कामाच ेनाव 

अंदाजप
क 

पानांक/ 
अन ु . 

बजे
ट 

कोड 

उपल ध 
तरतूद र. . 

तरतूद वाढ 
र. . 

तरतूद घट 
र. . 

सुधा रत 
तरतूद 
र कम 

१. 

थाप य 
क पा 

अंतगत व ुत 
वषयक कामे 

करणे 

बी.आर. ट.एस.कॉ रडॉर .३ 
वाकड येथील पुणे- बगलोर 
महामागावर ल पुलापासुन 
हंजवड  ह पयत र ता 
वकिसत करणे. या 

कामातील व ुत वषयक 
कामे करणे. 

३७७/६२ 
222
306
717 

3500000 0 2500000 1000000 

२ 

उजा बचतीची 
उपकरणे व 

टलाईट 
नुतनीकरण व 

फट ंग 
दु ती करणे 

फ े ीय कायालय अंतगत 
भाग .११ अंतगत ट 
लाईटच ेनूतनीकरण व 

अनुषंिगक 
काम े करणे  .(सन-२०२१-

२०२२ 

३६६/११ 
222
306
507 

400000 0 399000 1000 

३ 

उजा बचतीची 
उपकरणे व 

टलाईट 
नुतनीकरण व 

फट ंग 
दु ती करणे 

फ े ीय कायालय अंतगत 
भाग .१३ अंतगत ट 
लाईटच ेनूतनीकरण व 

अनुषंिगक 
काम े करणे  .(सन-२०२१-

२०२२ 

३६६/१३ 
222
306
509 

400000 0 399000 1000 

४ 

थाप य 
क पा 

अंतगत व ुत 
वषयक कामे 

करणे 

वेणीनगर चॊक तळवडे 
येथील पाईन र याने 
बाधीत िमळकत धारकांच े

पुनवसन भाग . ८ मधील 
पेठ . ११ येथ ेकरणेत येत 
असले या ठकाणी ले आऊट 

मधील अंतगत र ते 
वकिसत करणे व सु वधा 

पुर वणेसाठ  व ुत वषयक 
कामे करणे. ट पा -१ 

३७६/४३ 
222
306
698 

5500000 0 2500000 3000000 

५ 

थाप य 
क पा 

अंतगत व ुत 
वषयक कामे 

करणे 

भाग  ११ मधील मंजूर 
वकास योजनेतील ता यात 
आलेल ेर ते वकिसत 

करणे या कामातील अडथला 
ठरणारे महा वतरणच े

सेवावा ह या व पथ द यांच े
नुतनीकरण करणे.( सन 

२०२१-२०२२) 

३८३/११ 
222
306
850 

2500000 0 2500000 0 
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६ 
 

थाप य 
क पा 

अंतगत व ुत 
वषयक कामे 

करणे 

भाग  ११ मधील वामी 
व वकानंद हॉल ते थरमॅ स 
चौकाकडे जाणा या र याच े

UTWT प तीने 
काँ ट कारण करणे या 
कामात अडथळा करणारे 
व ुत खांब , फडर पलर व 
भूिमगत केबल हल वणे 

३८०/१३३ 
222
306
788 

1000000 0 1000000 0 

७ उ ान े

फ े ीय कायालय अंतगत 
भाग  १२ मधील नवीन 
उ ानाच े व ुतीकरण 

करणे.(सन २०२१-२०२२) 

३५४/२३ 
222
306
255 

800000 0 799000 1000 

८ उ ान े

फ े ीय कायालय अंतगत 
भाग  ११ मधील 

उ ानाम य े व ुत वषयक 
कामे करणे.(सन २०२१-

२०२२) 

३५४/१९ 
222
306
251 

400000 0 399000 1000 

९ उ ान े

फ े ीय कायालय अंतगत 
भाग  ११ मधील 

उ ानाम य े द यांच े
नुतनीकरण करणे व नवीन 
पंप बस वणे व अनुषंिगक 
कामे करणे. (सन २०२१-

२०२२) 

३५४/२० 
222
306
252 

400000 0 399000 1000 

१० उ ान े

फ े ीय कायालय अंतगत 
भाग  १३ मधील 

उ ानाम य े व ुत वषयक 
कामे करणे.(सन २०२१-

२०२२ 

३५४/२१ 
 

222
306
253 

400000 0 399000 1000 

११ उ ान े

फ े ीय कायालय अंतगत 
भाग  १३ मधील 

उ ानाम य े द यांच े
नुतनीकरण करणे व नवीन 
पंप बस वणे व अनुषंिगक 
कामे करणे. (सन २०२१-

२०२२) 

३५४/२२ 

 
222
306
254 

400000 0 399000 1000 

१२ 
णालय/े सु

तीगृहे/औषधा
लय े

फ े ीय कायालय व ुत 
वभागा अंतगत प रसरातील 
णालय ेव दवाखाने येथील 

व ुत वषयक काम ेकरणे. 
(सन २०२२-२३) 

३५१/२२ 
222
306
194 

800000 0 799000 1000 

१३ 
णालय/े सु

तीगृहे/औषधा
लय े

अ े ीय कायालय अंतगत 
भाग .१४ आकुड  

गावठाण  मधील नवीन 
हॉ पटल म य ेऑपेरशन 

थेटर मधील आव यक व ुत 
वषयक व अनुषंिगक कामे 

करणे... 

३५०/४ 
222
306
176 

5000000 2926000 0 7926000 

१४ उ ान े

भाग . ९ (नवीन भाग  
१०) संभाजीनगर येथील बड 
हॅली येथ ेलेझर शो क रता 
आव यक कामे करणे. 

३५२/१ 
222
306
211 

13000000 2500000 0 15500000 

१५ े ागृह व अ े ीय कायालाय ूअंतगत ३७०/२ 222 30000000 7000000 0 37000000 
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नाटयगृहे 
बांधणे व 

नुतनीकरण 
करणे 

भाग . १५ मधील 
ना यगृह म य ेसाउंड 

िस ट म तसेच 
टेजवर ल  लाईट व 

अनुषंिगक कामे करणे. 
 

306
575 

१६ लोकारो य 

म.न.पा. भाटनगर येथील 
िलंक रोडवर ल व ुत 
दा हनीचे नूतनीकरण 
करणे.(२०१८-१९) 

३४७/१ 
 
 

222
306
102 

549000 66000 0 615000 

     65049000 12492000 12492000 12492000 

                    सदर कामे ा आिथक वषातील असुन पुण झालेली आहेत व तरतुद िश लक आहे. 
यामुळे सदर कामाव न वग करणाचा ताव आहे. उपरो  माण े वभागाअंतगत तसेच 

लेखािशषकाव न दुस-या लेखािशषावर तरतुद वग कर ता वत करणेत आलेले आहे. उपरो  
नमुद चालु व पुण कामासाठ या बलाची र कम अदायगी तरतुद अभावी लं बत आहे. तरतुद 
वग करण मु यालय अंतगत कामावरच करणेत येत आहे  यामुळे अ य कामांवर अथवा 
यांच कामावर काह  प रणाम होणार नाह . सदर वग करणांस 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- ६५८     वषय मांक- ६५८ 

दनांक – २७/०९/२०२२      वभाग- पयावरण  

वषय .६५८ 

दनांक -

२७/०९/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पया/ व/तां/१२९/२०२२ द.१९/०९/२०२२ अ वये, 
मनपाचे पयावरण वभाग अंतगत पयावरणा या ीने व नद दुषण रोखणे कर ता कऑ क 
िमटर ंग युिनट पंपहाउस आवारात हल वणेबाबत. 

ठराव .६५८ 

दनांक -

२७/०९/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पया/ व/तां/१२९/२०२२ द.१९/०९/२०२२ अ वये, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पयावरण वभाग अंतगत पयावरणा या ीने व 
नद दुषण रोखणे कर ता काया वीत असलेले फुगेवाड  पंप हाऊस येथील कऑ क िमटर ंग 
युिनट पंपहाऊस आवारा या बाहेर असुन र ता ं द करणात येत अस याने सदर कऑ क 
िमटर ंग युिनट पंपहाऊस आवारात हल वणे आव यक आहे. याकर ता म.रा. व. व.कं.िल यांचे 
कडुन अंदाजप क .SE/GKUC/T/No.04431 Dt.30/08/2022 अ वये इकड ल वभागास ा  
झालेले आहे. सदर कऑ क िमटर ंग युिनट िश ट करणेकामी म.रा. व. व.कं.िल कडुन 
अंदाजप क ा  झाले असुन म.रा. व. व.कं.िल वीजपयवे ण नुसार काम करणेस तयार आहे. 
तर सदर आंदाजप क य काम म.न.पा.स करावे लागणार आहे. तथा प वीजपयवे णाकामी 
म.रा. व. व.कं.िल यांनी १.३% वीज पयवे ण शु क र. .१२,६८५/-, अिधक व तु व सेवा कर 
१८% माणे र. .२,२८४/- व या शु क र. .२,५००/- असे एकुण र. .१७,४६९/-(अ र  
र. .सतरा हजार चारशे एकोणस र फ ) इतक  र कम अदा करावी लागणार आहे. 
कामाची तातड  ल ात घेता सदर शु क तातड ने म.रा. व. व.कं.िल यास 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- ६५९     वषय मांक- ६५९ 

दनांक – २७/०९/२०२२      वभाग- इ े ीय पाणीपुरवठा 

वषय .६५९ 
दनांक -
२७/०९/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) पाणीपुरवठा इ े य यांचे कड ल प  .इ ेका/पापु/०३/का व/४४/२०२२ 
द.२१/०९/२०२२ अ वये, मनपाचे सन २०२१ व सन २०२२ क रता भोसर  पंपीग, भोसर  
गावठाण व आ मशाळा, शांतीनगर पा या या टाक चे व पंपीग टेशनचे प र े ातील 
प रचलन करणेबाबत मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची मा यता 
घेणेकामी िशफारस करणेबाबत. 

ठराव .६५९ 
दनांक -
२७/०९/२०२२  

मा.अित.आयु (२) पाणीपुरवठा इ े य यांचे कड ल प  .इ ेका/पापु/०३/का व/४४/ २०२२ 
द.२१/०९/२०२२ अ वये, मनपाचे “सन २०२१ व सन २०२२ क रता भोसर  पंपीग, भोसर  
गावठाण व आ मशाळा, शांतीनगर पा या या टाक चे व पंपीग टेशनचे प र े ातील 
प रचलन करणे.” या कामाचा आदेश ठेकेदार “मे.सिमप स वसेस यांना  द.१४ͭ०३ͭ२०२२ 
रोजी देणेत आला असून कामाची िनकड पाहता मुदतपुव द.१/१२/२०२१ रोजी काम चालू 
करणेत आले आहे.  सदर कामाची मुदत १२ म हने हणजेच द.३०ͭ११ͭ२०२२ पयत आहे. सदर 
कामात संपूण भाग .७ मधील भोसर  पा याची टाक , पंपींग टेशन व शांतीनगर पा याची 
टाक  कर ता मजूर पुर वणे या कामाचा समावेश आहे. सदर कामाची अंदाजपञक य 
र कमेपयतचे कामकाज साधारण: ऑ टोबर २०२२ पयत संपत अस याने सदरचे चालू काम 
सुधा रत करणे आव यक आहे. पूढ ल सन २०२२ व सन २०२३ क रता भोसर  पंपीग, भोसर  
गावठाण व आ मशाळा, शांतीनगर पा या या टाक चे व पंपीग टेशनचे प र े ातील 
प रचलन करण े( हॉ व ऑपरेशनक रता मजूर पुर वणे) या कामाची िन वदा काढणेची 

या चालू करणेत आली आहे. सबब, सदर चालू असले या “सन २०२१ व सन २०२२ क रता 
भोसर  पंपीग, भोसर  गावठाण व आ मशाळा, शांतीनगर पा या या टाक चे व पंपीग टेशनचे 
प र े ातील प रचलन करणे.” या कामाअंतगत पाणीपुरवठा करणेसाठ  सदरचेच काम चालू 
ठेवणेची आव यकता आहे. सदर सन २०२१ व सन २०२२ क रता भोसर  पंपीग, भोसर  
गावठाण व आ मशाळा, शांतीनगर पा या या टाक चे व पंपीग टेशनचे प र े ातील 
प रचलन करण,े हे अ याव यक काम क न घेणेकामी, ४% सेवा कर व कामगार क याण 
वभागाचे वाढ व दराने ावयाचा वेतन फरक वचारात घेता सदर वाढ व कामासाठ  
र. .९०,००,०००/- अिधक र. .२२,२५,०००/- असा एकुण अंदाजे खच र. .१,१२,२५,०००/- 
अपे त आहे. तर  या कामासाठ  वाढ व खचास हत सुधा रत खचास मा यता घेण ेआव यक 
आहे. आता न वन िन वदा काढून िन वदा या पूण क न कामाचा आदेश देणेस कालावधी 
लागणार आहे. तोपयत अशा प र थतीत इ भागातील पाणीपुरवठा कर या या दैनं दन 
अ याव यक सेवेसाठ  सन २०२१ व सन २०२२ क रता भोसर  पंपीग, भोसर  गावठाण व 
आ मशाळा, शांतीनगर पा या या टाक चे व पंपीग टेशनचे प र े ातील प रचलन 
करण,े  या कामातून हॉ व ऑपरेशनबाबतची कामे “मे.सिमप स वसेस” यांचे कडून सदर 
काम क न घेण े आव यक व सोई कर आहे. वाढ व खचास हत सुधा रत अंदाजपञक य 
र. .१,१२,२५,०००/- या र कमेस मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक 
यांची मंजुर  घेणेकामी िशफारस कर यास मा यता आव यक असलेने यास मा. शासक यांची 
मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ 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 वषयास सवसाधारण सभेची मा यता घेणेकामी 
िशफारस करणेस मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- ६६०     वषय मांक- ६६० 

दनांक – २७/०९/२०२२      वभाग- क े ीय पाणीपुरवठा 

वषय .६६० 
दनांक -
२७/०९/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) पाणीपुरवठा क े य यांचे कड ल प  .क ेका/पापु/७/का व/५४/२०२२ 
द.२१/०९/२०२२ अ वये, मनपाचे क भागातील पा या या टा यांवर पाणीपुरवठा संबंधीत 
हॉ व ऑपरेशन करण ेकर ता मजूर पुर वण”े या कामासाठ  सुधार त अंदाजप क य रकमेस 
मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची 
मा यता घेणेकामी िशफारस करणेबाबत. 

ठराव .६६० 
दनांक -
२७/०९/२०२२  

मा.अित.आयु (२) पाणीपुरवठा क े य यांचे कड ल प  .क ेका/पापु/७/का व/५४/२०२२ 
द.२१/०९/२०२२ अ वये, मनपाचे क भागातील पा या या टा यांवर पाणीपुरवठा संबंधीत 
हॉ व ऑपरेशन करणे कर ता मजूर पुर वण”े या कामाचा आदेश ठेकेदार “मे.जय भवानी 
इंटर ायजेस” यांना  द.०१/१०/२०२१ रोजी देणेत आला असून कामाची िनकड पाहता मुदतपुव 
द.०१/०९/२०२१ रोजी काम चालू करणेत आले आहे.  सदर कामाची मुदत १२ म हने हणजेच 
द.३१/०८/२०२२ पयत आहे. सदर कामात संपूण क भागातील पा या या टा यांवर 
पाणीपुरवठा संबंधीत हॉ व ऑपरेशन करण ेकर ता मजूर पुर वण ेया कामाचा समावेश आहे. 
सदर कामाची मुदत संपत असून पूढ ल हॉ व ऑपरेशन या कामाची िन वदा काढणेची या 
चालू करणेत आली आहे. परंतु न वन िन वदा कायवाह साठ  वलंब लागणार आहे. सबब, सदर 
चालू असले या क भागातील सव भागांत पाणीपुरवठा करणेसाठ  काम चालू ठेवणेची 
आव यकता असून नवीन कामा या िन वदा येसाठ  कालावधी लागणार अस याने सदर 
कामासाठ  ३ म हने मूदतवाढ घेणेची आव यकता आहे. सदर अ याव यक हॉ व 
ऑपरेशनसाठ  मजूर पुर वणेचे काम क न घेणेकामी ४% सेवा कर व कामगार क याण 
वभागाचे वाढ व दराने ावयाचा वेतन फरक वचारात घेता सदर वाढ व कामासाठ  
र. .८५,००,०००/- अिधक  र. .२,०८,६८,९९६/- असा एकुण अंदाजे खच र. .२,९३,००,०००/-   
अपे त आहे. तर  या कामासाठ  वाढ व खचास हत सुधा रत खचास मा.महापािलका सभे या 
ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची मंजुर  घेणेकामी िशफारस कर यास मा यता आव यक 

असलेने यास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ 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 वषयास सवसाधारण सभेची मा यता घेणेकामी िशफारस 
करणेस मंजूर  दली. 

 
मा. शासक ठराव मांक- ६६१     वषय मांक- ६६१ 
दनांक – २७/०९/२०२२      वभाग- जलिन:सारण 

वषय .६६१ 
दनांक -
२७/०९/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जिन/अ े/२३९/२०२२ द.२२/०९/२०२२ अ वये, 
मनपाचे सन २०२२-२३ या मुळ अंदाजप कात जलिनःसारण मु यालयाकड ल न वन 
कामांना तरतुद वाढ-घट करणेबाबत. 

ठराव .६६१ 
दनांक -
२७/०९/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जिन/अ े/२३९/२०२२ द.२२/०९/२०२२ अ वये, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जलिनःसारण वभागांतगत चालु कामांना सन २०२२-२३ 
या अंदाजप काम ये तरतुद नस याने वाढ/घट करणेची आव यकता आहे.   सदर बदल 

खालील त यात नमुद केलेले आहे. 
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अ.
. 

कामाच ेनाव 
पान 

. 
अ.

. 
लेखािश

ष 

अंदाज 
प क य 
र कम 
(लाखा
म ये) 

सन २०२२-
२३ च ेमुळ 
अंदाजप का
त उपल ध 
तरतुद 

(लाखाम य)े 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

(लाखाम ये) 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

(लाखाम ये) 

एकुण 
आव यक 
तरतुद (सन 
२०२२-२३) 

(लाखाम य)े 

१ 

िचंचवड मैलाशु करण 
क ाअंतगत भाग . १४ 

मधील द वाड , व ठलवाड  
व इतर प रसरात 

जलिनसाःरण वषयक 
सुधारणा काम ेकरणे व 

उवर त ठकाणी 
जलिनसाःरण निलका 

टाकणे. 

४४१ २४ 
भुयार  
गटर 
योजना 

१२०.०० १०.०० २५.०० ०.०० ३५.०० 

२ 

िचंचवड मैलाशु करण 
क ाअंतगत भाग . १९ 
मधील र हर रोड, पंपर  

माकट, िलंक रोड, भाटनगर, 
िनराधारनगर, भीमनगर, 
संतोषनगर, वजयनगर, 
आनंदनगर झोपडप ट   व 

इतर प रसरात जलिनसाःरण 
यव थेम य ेसुधारणा कामे 
करणे व उवर त ठकाणी 
जलिनसाःरण निलका 

टाकणे. 

४४४ ६ 
भुयार  
गटर 
योजना 

१००.०० ३७.९० ०.०० २५.०० १२.९० 

एकुण ४७.९० २५.०० २५.०० ४७.९० 

           सबब, वर ल माणे सन २०२२-२३ या अंदाजप कात न वन कामाचा समावेश क न 
तरतुद वाढ / घट 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- ६६२     वषय मांक- ६६२ 

दनांक – २७/०९/२०२२      वभाग- फ े ीय शासन 

वषय .६६२ 

दनांक -

२७/०९/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .फ ेका/ शा/१/का व/९९१/२०२२ द.२०/०९/२०२२ 

अ वये, मनपाचे फ े ीय कायालय शासन वभागाचे सन २०२१-२२ चे मुळ 

अंदाजप काम ये “वाहन इंधन” या लेखािशषावर तरतुद वग करणेबाबत. 

ठराव .६६२ 

दनांक -

२७/०९/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .फ ेका/ शा/१/का व/९९१/२०२२ द.२०/०९/२०२२ 

अ वये, मनपाचे फ े ीय कायालय शासन वभागाचे सन २०२१-२२ चे मुळ 

अंदाजप काम ये “वाहन इंधन” या लेखािशषावर र. .२,७५,०००/-  इतक  तरतुद करणेत 

आली आहे.  आज अखेर र. .२,२०,०००/- इतका खच झालेला असुन र. .५५,०००/-  इतक  

तरतुद िश लक आहे. माच २०२३ अखेर िश लक तरतुद वजा जाता र. .४,००,०००/- इतका 
खच अपे त अस यामुळे सरदची तरतुद अपुर  पडणार आहे. माच २०२३ अखेर िश लक 

तरतुद वजा जाता र. .४,००,०००/- इतका खच अपे त अस यामुळे सरदची तरतुद अपुर  
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पडणार आहे. सन २०२२-२३ “ े य  सिमती वास खच” या लेखािशषावर र. .५,५०,०००/- 

इतक  तरतुद करणेत आलेली आहे. या लेखािशषातून कोणताह   खच झालेला 
नसून र. .५,५०,०००/-  इतक  तरतुद िश लक आहे. तर  सदर या लेखािशषातून तरतुद वग 

करणे श य आहे. यामुळे “ े य सिमती वास खच” या लेखािशषावर ल र. .४,००,०००/- 
“वाहन इंधन” या लेखािशषावर वग करणा ारे 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 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- ६६३     वषय मांक- ६६३ 

दनांक – २७/०९/२०२२      वभाग- व ुत मु य 

वषय .६६३ 

दनांक -

२७/०९/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) व ुत यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/४२६/२०२२ द.२२/०९/२०२२ 

अ वये, मनपाचे इ े ीय कायालया या काय ांतगत मनपा या व वध काय माक रता 
िनवडणुक या अनुषंगाने ता पुर या व पात वनी ेपन यव था, व ुत/ काश यव था 
सी.सी.ट . ह  व ोजे टर यव था करणेबाबत. 

ठराव .६६३ 

दनांक -

२७/०९/२०२२  

मा.अित.आयु (२) व ुत यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/४२६/२०२२ द.२२/०९/२०२२ 

अ वये, मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .44/06/2021-2022 इ े ीय 

कायालया या काय ं ांतगत मनपा या व वध काय माक रता िनवडणुक या अनुषंगाने 

ता पुर या व पात वनी ेपन यव था, व ुत/ काश यव था सी.सी.ट . ह  व ोजे टर 

यव था करणे (सन 2021-22) िन वदा र. .34,99,205/- पे ा -1.00% कमी हणजेच 

र. .34,64,213/- (अ र  र. .चौ ीस लाख चौस  हजार दोनशे तेरा फ )  यानुसार िन वदा 
मंजूर दराने लघु म मे. मुती मंडप पीकर ड इले क स यांचेकडून काम क न घेणेस 

आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस 

तसेच िनयमानुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल 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- ६६४     वषय मांक- ६६४ 

दनांक – २७/०९/२०२२      वभाग- व ुत मु य 

वषय .६६४ 

दनांक -

२७/०९/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) व ुत यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/४२७/२०२२ 

द.२२/०९/२०२२ अ वये, मनपाचे िचंचवड येथील ब े ीय कायालय इमारतीचे उवर त 

व ुत वषयक कामे करणेबाबत. 
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ठराव .६६४ 

दनांक -

२७/०९/२०२२  

मा.अित.आयु (२) व ुत यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/४२७/२०२२ 

द.२२/०९/२०२२ अ वये, मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .09-01/2022-

23 अ वये िचंचवड येथील ब े ीय कायालय इमारतीचे उवर त व ुत वषयक कामे करण,े 

िन वदा र. .63,55,438/- पे ा -26.10% कमी हणजेच र. .46,96,669/- (अ र  

र. .शेहचाळ स लाख  शहा नव हजार सहाशे एकोणस र फ )  यानुसार िन वदा मंजूर दराने 

लघु म दराचे मे. रअल इले क स यांचेकडून काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

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

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

दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 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- ६६५     वषय मांक- ६६५ 

दनांक – २७/०९/२०२२      वभाग- व ुत मु य 

वषय .६६५ 

दनांक -

२७/०९/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) व ुत यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/४२८/२०२२ द.२२/०९/२०२२ 

अ वये,  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका साव क िनवडणूक 2022 क रता फ े ीय कायालय 

अंतगत येणारे िनवडणूक िनणय अिधकार  कायालय, मतदान क , मतमोजणी क  येथे 

ता पुरती विन ेपन यव था, ता पुरती काश यव था, सी.सी.ट . ह   कॅमेरे, जिन  संच 

LED न पुर वणे व इतर व ुत वषयक कामे करणे. 
ठराव .६६५ 

दनांक -

२७/०९/२०२२  

मा.अित.आयु (२) व ुत यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/४२८/२०२२ द.२२/०९/२०२२ 

अ वये,  मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .49/01/2021-2022 अ वये  पंपर  

िचंचवड महानगरपािलका साव क िनवडणूक 2022 क रता फ े ीय कायालय अंतगत येणारे 

िनवडणूक िनणय अिधकार  कायालय, मतदान क , मतमोजणी क  येथे ता पुरती 
विन ेपन यव था, ता पुरती काश यव था, सी.सी.ट . ह   कॅमेरे, जिन  संच LED न 

पुर वण ेव इतर व ुत वषयक कामे करण,े िन वदा र. .27,53,348/- पे ा -1% कमी हणजेच 

र. .27,25,815/- (अ र  र. .सतावीस लाख पंचवीस हजार आठशे पंधरा फ )  यानुसार 

िन वदा मंजूर दराने लघु म दराचे ठेकेदार मे.मोरया मंडप डेकोरटस 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. 
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मा. शासक ठराव मांक- ६६६     वषय मांक- ६६६ 

दनांक – २७/०९/२०२२      वभाग- व ुत मु य 

वषय .६६६ 

दनांक -

२७/०९/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) व ुत यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/४२९/२०२२ द.२२/०९/२०२२ 

अ वये, मनपाचे िचंचवड अंतगत मनपा सावजिनक िनवडणुक कर ता आव यक व ुत 

वषयक कामे करणेबाबत. 
ठराव .६६६ 

दनांक -

२७/०९/२०२२  

मा.अित.आयु (२) व ुत यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/४२९/२०२२ 

द.२२/०९/२०२२ अ वये, मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .44/07/2021-

2022 िचंचवड अंतगत मनपा सावजिनक िनवडणुक कर ता आव यक व ुत वषयक कामे 

करण े िन वदा र. .42,34,319/- पे ा -1.00% कमी हणजेच र. .41,91,976/- (अ र  

र. .ए केचाळ स लाख ए या नव हजार  नऊशे शहा र फ )  यानुसार िन वदा मंजूर दराने 

लघु म दराचे मे.मोरया मंडप डेकोरेटस यांचेकडून काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

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

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

दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 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- ६६७     वषय मांक- ६६७ 

दनांक – २७/०९/२०२२      वभाग- व ुत मु य 

वषय .६६७ 

दनांक -

२७/०९/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) व ुत यांचे कड ल प  . वमुका/०४/का व/५९९/२०२२ द.२२/०९/२०२२ 

अ वये, मनपाचे मेजर यानचंद हॉक  टे डयम, नेह नगर,  पंपर  येथे (6 देशां या) पु ष 

हॉक  पधाकर ता ता पुर या व पाची  वनी ेपन यव था करणे, सीसीट ह  यं णा 
बस वण,े काश यव था करणे आ ण जिन  संचाची यव था करणे व अनुषांिगक कामे 

करणेबाबत. 

ठराव .६६७ 

दनांक -

२७/०९/२०२२  

मा.अित.आयु (२) व ुत यांचे कड ल प  . वमुका/०४/का व/५९९/२०२२ द.२२/०९/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .07-

02/2022-2023 अ वये मेजर यानचंद हॉक  टे डयम, नेह नगर,  पंपर  येथे (6 देशां या) 
पु ष हॉक  पधाकर ता ता पुर या व पाची  वनी ेपन यव था करण,े सीसीट ह  यं णा 
बस वण,े काश यव था करणे आ ण जिन  संचाची यव था करणे व अनुषंिगक कामे 

करणेकामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माण े िन वदा नोट स . 07-

02/2022-2023 साठ  ा  झाले या िन वदांपैक  मे. मुत   मंडप पकर ए ड इले क स 

या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन वदा र. .50,64,435/-पे ा -1.27% कमी दराने आलेली 
िन वदा अस याने व तुलना मक या वाजवी दराची अस याने तसेच ठेकेदार मुदतीम ये 

तुत काम मानांकना माण ेपूण करणेस स म अस याने वकारणेबाबत मा.अित.आयु  

सो. (2)  यांनी द.22/09/2022 रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर 
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दराने र. .50,00,117/-  पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण े यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार  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 े बंधनकारक 

राह ल या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क रन घेणेकामी 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- ६६८     वषय मांक- ६६८ 

दनांक – २७/०९/२०२२      वभाग- उ ान/वृ संवधन 

वषय .६६८ 

दनांक -

२७/०९/२०२२ 

मा.उप आयु  उ ान/वृ संवधन यांचे कड ल प  .उ ान/४/का व/७७८/२०२२ 

द.२२/०९/२०२२ अ वये, मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल मोठया झाले या वृ ांचे पंजरे 

काढुन दु त क न पुर वणेबाबत. 

ठराव .६६८ 

दनांक -

२७/०९/२०२२  

मा.उप आयु  उ ान/वृ संवधन यांचे कड ल प  .उ ान/४/का व/७७८/२०२२ 

द.२२/०९/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलक या वृ संवधन वभागाकड ल 

िन वदा नोट स .०३/२०२२-२३ सदर काम/पुरवठा करणे कामी वतमानप ात िन वदा 
िस द केली होती. वर ल माण ेिन वदा नोट स .०३/२०२२-२३ साठ  ३ िन वदा धारक ा  

झाले या पैक  २ िन वदाधारक पा  झाले आहेत. या पैक  मे.रेखा इं जिनअर ंग व स या 
ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन वदा र. .२०,३८,७००/- पे ा -९.९९ % कमी दराची िन वदा 
आलेली अस याने व तुलना मक या वाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदतीम ये 

तुत काम मानांका माण े पुण करणेस स म अस याने  वीकारणेबाबत 

मा.उपआयु (उ ान) यांनी द.२१/०९/२०२२ रोजी या तावाने मा यता दलेली आहे. वर ल 

ठेकदाराकडुन मंजुर दराने र. .१८,३५,०३४/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

िन वदेतील अट शत  माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट शत  

नुसार भाववाढ कलम लागु असलेस भाववाढ कलमानुसार मटेर अल या िनधार त 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 राहुन यांचे बरोबर करारनामाक न 

घेण ेकामी 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. 
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मा. शासक ठराव मांक- ६६९     वषय मांक- ६६९ 

दनांक – २७/०९/२०२२      वभाग- उ ान/वृ संवधन 

वषय .६६९ 

दनांक -

२७/०९/२०२२ 

मा.उप आयु  उ ान/वृ संवधन यांचे कड ल प  .उ ान/४/का व/७७९/२०२२ 
द.२२/०९/२०२२ अ वये, मनपाचे से.नं.२७ नसर  येथे वृ ारोपनाची रोपे तयार क न देखभाल 
करणेबाबत. 

ठराव .६६९ 

दनांक -

२७/०९/२०२२  

मा.उप आयु  उ ान/वृ संवधन यांचे कड ल प  .उ ान/४/का व/७७९/२०२२ 
द.२२/०९/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलक या वृ संवधन वभागाकड ल 
िन वदा नोट स .०५/०१/२०२२-२३ सदर काम करणे कामी वतमानप ात िन वदा िस द 
केली होती. वर ल माण े िन वदा नोट स .०५/०१/२०२२-२३ साठ  ६ िन वदा धारक ा  
झाले या पैक  ६ िन वदाधारक पा  झाले आहेत. या पैक  मे. यु भारतीय ऍ ो केिमक स या 
ठेकेदाराची िन वदा र. .४९,३६,६७०/- पे ा -१९.९५ % कमी दराची िन वदा आलेली अस याने 
व तुलना मक या वाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम 
मानांका माण े पुण करणेस स म अस याने वीकारणेबाबत मा.उपआयु (उ ान) यांनी 
द.०८/०९/२०२२ रोजी या तावाने मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकदाराकडुन मंजुर दराने 
र. .३७,८०,८९७/- +रॉय ट  र. .२,१३,५०१/- असे एकुण र. .३९,९४,३९८/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील अट शत  माण े यावर ल व तु व सेवा कर 
अदा करणेस तसेच िन वदा अट शत  नुसार भाववाढ कलम लागु असलेस भाववाढ 
कलमानुसार मटेर अल या िनधार त 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 
राहुन यांचे बरोबर करारनामाक न घेण ेकामी 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- ६७०     वषय मांक- ६७० 

दनांक – २७/०९/२०२२      वभाग- थाप य ग े ीय 

वषय .६७० 

दनांक -

२७/०९/२०२२ 

मा.सहा. आयु  तथा े ीय अिधकार  ग े ीय यांचे कड ल प  
.ग ेका/३/का व/२२४/२०२२ द.२२/०९/२०२२ अ वये, मनपाचे ग े ीय थाप य 
वभागाचे महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 73 (ड) नुसार अवलोकनाथ 
ठेवावया या वकास कामांबाबत. 

ठराव .६७० 

दनांक -

२७/०९/२०२२  

मा.सहा. आयु  तथा े ीय अिधकार  ग े ीय यांचे कड ल प  
.ग ेका/३/का व/२२४/२०२२ द.२२/०९/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या “ग” े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे िन वदा कामां या 
सोबतचे प  ‘अ’ मधील एकुण (5) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माण ेलघु म दरा या 
िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा 
आदेश दे यात आला 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. 
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मा. शासक ठराव मांक- ६७१     वषय मांक- ६७१ 

दनांक – २७/०९/२०२२      वभाग- लेखा 

वषय .६७१ 

दनांक -

२७/०९/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .लेखा/३१/का व/१५५/२०२२ द.२३/०९/२०२२ 

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

अि म व पात अदा करणेबाबत. 

ठराव .६७१ 

दनांक -

२७/०९/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .लेखा/३१/का व/१५५/२०२२ द.२३/०९/२०२२ 

अ वये, अ य  व यव थापक य संचालक यांचेकड ल प  ं .पीएमपीएमएल/मुले वअ/ 
२६५९, द.२२/०९/२०२२ नुसार सन २०२१-२२ या एकूण संचलनतूट र. .७१८.९७ पैक  ४०% 

वािम व ह यानुसार र. .२८७.५९ पैक  उव रत येण ेबाक  पैक  ती महा र. .१०.४३ कोट  

माणे ऑ टोबर व न हबर ची अि म र. .२०.८६ कोट  अदा करणेस वनंती केली आहे. 
अ य  व यव थापक य संचालक यांचेकड ल प  ं .पीएमपीएमएल/मुले वअ/३६१७, 
द.१४/१२/२०२१ नुसार पीएमपीएमएल िनधी या लेखािशषावर सन २०२२-२३ साठ  एकूण 

तरतूद र. .२१९.३८ कोट  करणेत आली असून याम ये संचलनतूट र. .२०१.३८ कोट  

व वध कारचे पासेस र. .१० कोट   व  वग ३ व ४ या वेतन ितपूत  क रता र. .८ कोट  असा 
अपे ीत खच गृह त धर यात आलेला आहे. तसेच यापूव  मा. थायी सिमती ठराव .१०५५९, 

द.२७/१०/२०२१ या मा यतेनुसार र. .४३,००,००,०००/- सन २०२१-२२ मधील 

संचलनतूट पोट  अि म व पात देणेत आलेले आहेत. शासन िनणयानुसार सन २०२१-२२ 

या संचलनतूट चे महानगरपािलकेतील मु यलेखाप र क यांनी लेखाप र ण क न अंितम 

संचलनतूट िन त क न अहवाल दे याची जबाबदार  पीएमपीएमएल यव थापनाची राह ल 

याबाबत माहे नो हबर २२ पयत कायवाह  पूण क न अहवाल दयावा. तर  पीएमपीएमएल 

सं थेस माहे ऑ टोबर २०२२ ची िनयिमत संचलनतूट र. .१६,००,००,०००/- पैक  अंशत: 

र. .१०,००,००,०००/- अि म व पात (अ र  र. .दहा कोट  फ ) मा. थायी सिमती या 
काय र मा यतेवर अदा करणे आव यक आहे. 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- ६७२     वषय मांक- ६७२ 

दनांक – २७/०९/२०२२      वभाग- पाणीपुरवठा ह े य 

वषय .६७२ 
दनांक -

२७/०९/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) पाणीपुरवठा ह े ीय यांचे कड ल प  .ह ेका/पापु/०१/का व/१४०/ 
२०२२ द.२३/०९/२०२२ अ वये, मनपाचे सन २०२०-२१ क रता ह भागातील संत 

तुकारामनगर व कासारवाड  टाक  प रसरातील हॉ व ऑपरेशनसाठ  मजूर पुर वण”े या 
कामासाठ  सुधार त अंदाजप क य रकमेस मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका सभे या 
ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची मा यता घेणेकामी िशफारस करणेबाबत. 

ठराव .६७२ 

दनांक -
२७/०९/२०२२  

मा.अित.आयु (२) पाणीपुरवठा ह े ीय यांचे कड ल प  .ह ेका/पापु/०१/का व/१४०/ 
२०२२ द.२३/०९/२०२२ अ वये, मनपाचे “सन २०२०-२१ क रता ह भागातील संत 
तुकारामनगर व कासारवाड  टाक  प रसरातील हॉ व ऑपरेशनसाठ  मजुर पुरवण”े 

याकामाचा आदेश ठेकेदार “मे. नँशनल ुप” यांना  द.०१/१०/२०२१रोजी देणेत आला असून, 
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सदर कामाची मुदत १२ म हने हणजेच द.३०/०९/२०२२ पयत आहे. सदर कामात ह 
भागातील संत तुकारामनगर व कासारवाड  पा या या टा यांवर पाणीपुरवठा संबंधीत 

हॉ व ऑपरेशन करणे कर ता मजूर पुर वणे या कामाचा समावेश आहे. सदर कामाची मुदत 
संपत असून पूढ ल हॉ व ऑपरेशन या कामाची िन वदा काढणेची या चालू करणेत आली 
आहे. सबब, सदर चालू असले या ह भागातील कासारवाड , फुगेवाड , फुलेनगर, लांडेवाड  
भागांत पाणीपुरवठा करणेसाठ  काम चालू ठेवणेची आव यकता असून नवीन कामा या 
िन वदा येसाठ  कालावधी लागणार अस याने सदर कामासाठ  ३ म हने मूदतवाढ घेणेची 
आव यकता आहे. सदर अ याव यक हॉ व ऑपरेशनसाठ  मजूर पुर वणेचे काम क न 

घेणेकामी ४% सेवा कर व कामगार क याण वभागाचे वाढ व दराने ावयाचा वेतन फरक 
वचारात घेता सदर वाढ व कामासाठ  र. .२०,००,०००/- अिधक  र. .६०,००,०००/- असा 
एकुण अंदाजे खच र. .८०,००,०००/-  अपे त आहे. तर  या कामासाठ  वाढ व खचास हत 
सुधा रत खचास मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची मंजुर  

घेणेकामी िशफारस कर यास मा यता आव यक असलेने यास मा. शासक यांची मंजूर  
देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ 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 वषयास सवसाधारण सभेची मा यता घेणेकामी 
िशफारस करणेस मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- ६७३     वषय मांक- ६७३ 

दनांक – २७/०९/२०२२      वभाग- म यवत  भांडार 

वषय .६७३ 

दनांक -

२७/०९/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभा/१५/का व/१४५/२०२२ 

द.२३/०९/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या उ ान वभागासाठ  एम एस  

गाड सा ह य खरेद बाबत. 

ठराव .६७३ 

दनांक -

२७/०९/२०२२  

मा.अित.आयु (२) म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभा/१५/का व/१४५/२०२२ 

द.२३/०९/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या उ ान वभागाकडून एम एस 

 गाड सा ह याची मागणी करणेत आलेली आहे. यानुसार मनपाचे उ ान वभागासाठ  एम 

एस  गाड सा ह य खरेद  करणेसाठ  Government e market place (GEM) वर िन वदा 
मांक GEM/2021/B/2387514 अ वये िस  क न दर माग वणेत आले होते. यानुसार 

तां क या पा  झाले या िन वदाकारांचे दर खालील माणे आहेत. 

अ.
. 

िन वदाकाराचे नाव अंदाजप कय दर ा  दर ट केवार (+/-) 

1 मे. आनंद एंटर ायजेस 

60,00,000/- 

54,75,000/- - 08.75% 

2 मे. िशवसमथ एंटर ायजेस 62,55,000/- +04.75% 

3 मे. इं िनल टे नॉलॉजी 68,65,000/- +14.41% 

 सदर िन वदे या अनुषंगाने 03 पा  िन वदाकारांपैक  मे.आनंद एंटर ायजेस यांचे एम एस  

गाड  सा ह याचे ा  झालेले दर र. .54,75,000/-हे अंदाजप कय दर र. .60,00,000/- 

पे ा 08.75% ने कमी व लघु म आहेत. सदरचे दर वकृत करणेत आलेले असून मे.आनंद 
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एंटर ायजेस, िचंचवड यांचेबरोबर खरेद   करणेकामी करारनामा कर यास 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- ६७४     वषय मांक- ६७४ 

दनांक – २७/०९/२०२२      वभाग- नगरसिचव 

वषय .६७४ 

दनांक -

२७/०९/२०२२ 

मा.नगरसिचव यांचे कड ल प  .नस/०१/का व/४२८/२०२२ द.२३/०९/२०२२ अ वये, 
मनपाचे नगरसिचव वभागाकड ल कमचा-यां या रजा मंजूर बाबत. 

ठराव .६७४ 

दनांक -

२७/०९/२०२२  

मा.नगरसिचव यांचे कड ल प  .नस/०१/का व/४२८/२०२२ द.२३/०९/२०२२ अ वये, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नगरसिचव वभागातील कायरत असणा-या कमचा-यांनी 
रजा मंजुर कामी वनंती 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- ६७५     वषय मांक- ६७५ 

दनांक – २७/०९/२०२२      वभाग- पयावरण अिभयां क  

वषय .६७५ 
दनांक -
२७/०९/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पअक/०४/का व/४०/२०२२ द.२७/०९/२०२२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड मनपा प रसरातील मुळा नद  पुन जीवन क प पुणे मनपा सोबत 
संयु र या राब वणेकामी मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची 
मा यता घेणेकामी िशफारस करणेबाबत. 

ठराव .६७५ 
दनांक -
२७/०९/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पअक/०४/का व/४०/२०२२ द.२७/०९/२०२२ 
अ वये, पुणे प रसरात मुळा, मुठा, व मुळा-मुठा या न ा वाहत असून यापैक  नद चा अिधकांश 
भाग पुणे मनपा ह त येत अस याने पूण नद चे पुन जीवन क पाचे काम पुण ेमनपा सोबत 
संयु र या राब वणेस व यासाठ  पंपर  िचंचवड ह तील नद या लांबी या माणात   
येणा-या सुमारे ७५० कोट या खचास (भुसंपादन व भाववाढ खच वगळून) यापूव च मा. थायी 
सिमती ठराव .११३५७, दनांक १६/०२/२०२२ तसेच मा.महापािलका सासक ठराव . १८, 
दनांक ०६/०४/२०२२ नुसार मा यता िमळाली आहे. याम ये मुळा नद चा पंपर  िचंचवड 
मनपा या बाजूचा वकास करताना जागे या उपल धतेनुसार श यतो पूणपण े नैसिगक 
प दतीने (Rural Riparian) वकिसत करणेस व अनाव यक बंधारे काढणेस यापूव च मा यता 
दलेली आहे. या क पा बाबत मा.आयु  यांचेकडे दनांक ०६/०९/२०२२ रोजी झाले या 
बैठक म ये ठरलेनुसार पंपर  िचंचवड ह तील वाकड बायपास ते सांगवी पूल या सुमारे ८.८० 
क.मी. लांबी या प ह या ट यातील क प ाधा याने हाती घे याचा िनणय झाला. सदर 
कामाची िन वदा पुणे मनपा माफत एक त राब वणेत येणार असून पुणे मनपा ह तील 
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अंदाजप क भाग-१ म ये व पंपर  िचंचवड भागातील अंदाजप काचा भाग-२ म ये समावेश 
करणेत येईल. सदर अंदाजप कातील दर पुण े मनपा या दरसुचीनुसार घेत यास पंपर  
िचंचवड मनपा या दरापे ा सदर अंदाजप क य र कम कमी येत आहे. तसेच एकाच 
िन वदेम ये दोन वेगवेग या दरसुचीचा आंतभाव होऊ शकत नाह , यामुळे क पाची 
अंमलबजावणी सुरळ त करणे या ीने दो ह  बाजूचे (भाग -१ व भाग -२) चे अंदाजप क पुणे 
मनपा या स या या मंजूर दरसुचीनुसार घेण ेआव यक असून यासाठ  . थायी सिमतीची 
मा यता घेण ेआव यक आहे. सदरची िन वदा झालेनंतर भाग - १  ची मंजूर  पुण ेमनपा थायी 
सिमतीमाफत व भाग – २ ची मा यता पं.िचं.मनपाचे थायी सिमती माफत घेणेत येईल. 
सदरची िन वदा स थतीत अटम रेट प दतीने (B-1)करणेस यापूव च मा यता देणेत आलेली 
आहे.     याच माण े सदर संयु  क पासाठ  दनांक २३/०९/२०२२ रोजी पुणे मनपा या 
िन वदा किमट ची बैठक पार पडली याम ये दो ह  बाजूचे भाग-१ व भाग-२ नुसार अटम रेट 
प दतीने (B-1)िन वदा िस द करणेस मा यता िमळालेली आहे. तथापी पूण नद  पुन जीवन 
क पाची या ी ल ात घेता सदर क पाचे अंमलबजावणीसाठ  िन वदापूव व िन वदा प ात 

मा यतेसाठ  व र  अिधका-यांची ‘संयु  िन वदा सिमती’ थापन करावी असे मत असून 
याम ये दो ह  मनपामधील खालील अिधका-यांचा समावेश असावा. 

(१) शहर अिभयंता, पुणे मनपा 
(२) मु य अिभयंता, क प, पुणे मनपा 
(३) मु य लेखा व व  अिधकार , पुणे मनपा 
(४) शहर अिभयंता, पं.िचं.मनपा 
(५) सह शहर अिभयंता, पयावरण पं.िचं.मनपा 
(६)मु य लेखा व व  अिधकार , पं.िचं.मनपा 

 याच माण े क पाची अंमलबजावणी करताना काह  वाद िनमाण झा यास यासाठ  व र  
अिधका-यांची संयु  Dispute Review Committee चे गठण करणे आव यक आहे. सदर या 
किमट चे सद य खालील माणे असतील. 
  

(१)         मा.आयु , पुणे मनपा             - अ य  
(२)         मा.आयु , पं.िचं.मनपा          - उपा य  
(३)         अित र  आयु , इ टेट, पुणे मनपा 
(४)         अित र  आयु , (२) पं.िचं.मनपा 
(५)         शहर अिभयंता, पुणे मनपा 
(६)         मु य अिभयंता, क प, पुणे मनपा 
(७)         मु य लेखा व व  अिधकार , पुणे मनपा 
(८)         शहर अिभयंता, पं.िचं.मनपा 
(९)         सह शहर अिभयंता, पयावरण, पं.िचं.मनपा 
(१०)     मु य लेखा व व  अिधकार , पं.िचं.मनपा. 

     सदर किमट  ‘Dispute Review Committee’ हणून काम पा हल. 
          सबब मुळा नद  पुन जीवन क प पुण ेमनपा सोबत संयु र या राब वणेसाठ  एक त 
िन वदा या करणेसाठ  या क पाचे दो ह  मनपासाठ  असणारे क प स लागार 
मे.मे.एच.सी.पी. कं सलटंट, अहमदाबाद यांनी सादर केलेले पुणे मनपा ह तील अंदाजप क 
भाग – १ ( सुमारे ३०४ कोट ) व पंपर  िचंचवड ह तील प ह या ट याचे सुमारे ८.८० क.मी. 
लांबीचे अंदाजप क भाग – २ (सुमारे ३२१ कोट  Without GST) नुसार संयु र या अटम रेट 
प दतीने (B-1)पुणे मनपा या दरसुचीनुसार तां क मा यता घेऊन संयु  िन वदा काढणेस 
तसेच उपरो  नमुद केले माण े क पा या अंमलबजावणीसाठ  वर नमुद केले माणे दो ह  
मनपा मधील व र  अिधका-यांची संयु  िन वदा सिमती तसेच ‘Dispute Review 
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Committee’ थापन करणेस मा यता िमळणे या वषयास मा.महापािलका सभे या ा  
अिधकारांतगत मा. शासक यांची मंजुर  घेणेकामी िशफारस कर यास मा यता आव यक 
असलेने यास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ 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 वषयास सवसाधारण सभेची मा यता घेणेकामी िशफारस 
करणेस मंजूर  दली. 

 
मा. शासक ठराव मांक- ६७६     वषय मांक- ६७६ 

दनांक – २७/०९/२०२२      वभाग- मा हती व तं ान 

वषय .६७६ 

दनांक -

२७/०९/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मातं व/१२/का व/३९३/२०२२ द.२२/०९/२०२२ 

अ वये, महानगरपािलके माफत आकारणेत येणारे व वध दंड ऑन लाईन प दतीने वसुली 
करणेबाबत या संगणक णाली कामकाजास तीन म हने मुदतवाढ देणेबाबत. 

ठराव .६७६ 

दनांक -

२७/०९/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मातं व/१२/का व/३९३/२०२२ द.२२/०९/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके माफत आकारणेत येणारे व वध दंड वसूली 
करणेकामी आव यक संगणक णाली वकसीत करण,े याची देखभाल दु ती करणे, ऑन 

लाईन दंड वसुली कर ता आव यक हाडवेअर उपल ध करणेकर ता सं थेची नेमणूक 

करणेबाबत मनपा संकेत थळावर कोटेशन नोट स .२१/२०२१-२२ ारे मे.ओमीनी ज 

टे नोलॉजी ा. िल. यांचे कडून लघु म दर र. .२,६५,०००/- (सव करांसह त) ा  झालेले 

असून यानुसार सदर सं थेस द.१०/०५/२०२२ ते ०९/०६/२०२२ या एक म हना 
कालावधीकर ता  कामकाज आदेश दे यात आलेले आहेत. तसेच  द.१०/०६/२०२२ ते 

०९/०८/२०२२ मुदतवाढ देणेत आलेली आहे. तर  द.१०/०८/२०२२ पासून पुढ ल तीन म हने 

कालावधीकर ता मुदतवाढ देणेस व याकामी येणारा खच र. .७,९५,०००/- (सव करांसह त) 

मा यता देणेस 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. 
 
 
 

सह /-                        सह /- 

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

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


