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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 ०४/१०/२०२२ चे ठराव. 
 

मा. शासक ठराव मांक- ६७७     वषय मांक- ६७७ 

दनांक – ०४/१०/२०२२      वभाग- व ुत ह े य  

वषय .६७७ 

दनांक -

०४/१०/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ह ेका/ व/का व/२३४/२०२२ द.२३/०९/२०२२ 

अ वये, मनपाचे ह े य कायालयांतगत व ुत वभागाचे तरतूद वग करण करणे बाबत. 

ठराव .६७७ 

दनांक -

०४/१०/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ह ेका/ व/का व/२३४/२०२२ द.२३/०९/२०२२ 

अ वये, मनपाचे ह े ीय कायालयाअंतगत व ुत वभागांतगत सन २०२१-२२  या वषात 

िन वदा मागवून  व ुत वषयक वकास कामे करणे चालू आहे. तथा प सदर कामावर 

अंदाजप कात अपुर  तरतूद उपल ध झा याने सदर कामां या अंितम बलांची र कम 

तरतूद पे ा जा त होत अस याने सदर कामांवर व ुत वभागांतगत इतर लेखािशषावर ल 

ऑ टोबर २०२२ अखेर खच न होणा-या तरतुद मधून वग करण करणे श य आहे. यानुसार 

व ुत 'ह ' मु यालयाकड ल  सन २०२२-२३ चे अंदाजप कातील खाली दश वले या लेखािशष, 

अंदाजप क य पानांक व अ. . नुसार  वाढ व घट त ा सादर केला आहे. सबब सदर 

कामाकर ता तरतूद वग करण करणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 
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वाढ घट 

१ 

सांगवी मशानभुमी येथील 

गॅस शवदा हनीच ेदोन 

वषाक रता सन २०२१-२३ 
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कदेद ु ६४९ ९५ ४९०८१९ २०००००० ० २४९०८१९ 

२ 

भाग मांक ३२ मिधल 

ीकृ ण मं दर ते बक ऑफ 

महारा  ते सांगवी फाटा पयत व 

पर सरातील र ते अ ावत 
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३ 

भाग मांक ३२ मिधल 

नॅशनल कुल (शुभ ी ब ड ंग) 

ते पायसर पुला पयत व 

पर सरातील र ते अ ावत 

प तीन े वकसीत करणे.(सन 

२०१९-२०) 

222
306
609 
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भाग 

थाप य 

क पाअंत
गत व ुत 

वषयक 

कामे करणे 

३७२ २३ ५००००० ५००००० ० १०००००० 

४ 

आर णे .६६ येथील बस टॉप 

वकसीत करणे अंतगत व ुत 

वषयक कामे करणे. 

222
305
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सावजिनक 

सुर तता 
३३४ १० ३५००००० ० ३१००००० ४००००० 

 
एकूण 

     
४९९०८१९ ३१००००० ३१००००० ४९९०८१९ 

 

ि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- ६७८     वषय मांक- ६७८ 

दनांक – ०४/१०/२०२२      वभाग- PGI-YCMH 

वषय .६७८ 

दनांक -

०४/१०/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .YCMH/भांडार/०५/का व/५०/२०२२ 

द.२३/०९/२०२२ अ वये, मनपाचे पद यु र सं था, यशवंतराव च हाण मृती णालय 

येथील Neoport e360 ह टलेटर दु तीकर ता लागणारे आव यक पेअर पाटस खरेद  

करणेबाबत. 
ठराव .६७८ 

दनांक -

०४/१०/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .YCMH/भांडार/०५/का व/५०/२०२२ 

द.२३/०९/२०२२ अ वये, मनपाचे पद यु र सं था, यशवंतराव च हाण मृती 
णालया या CMO, ICU-2, ICU-3, NICU, PW वभागातील Neoport e360 ह टलेटर 

नादु त अस याने तातड ची बाब व णांस जीवनदायी असणारे ह टलेटर दु तीकर ता 
आव यक असणारे पेअस पाट पुरवठा करणेकामी मागील पुरवठा धारक म. ी.कं शन, 

िनगड  यांना वचारणा क न मागील मंजुर दराने सादर केले या दरप कानुसार एकूण 

र. .१३,३२,०००/- +GST (अ र  र. . तेरा लाख ब ीस हजार फ  (अिधक जी.एस.ट .)) इतका 
ध न म. ी.कं शन, िनगड  यांचेकडून तातड ची बाब पाहता िन वदा न मागवता महारा  

महानगरपािलका अिधिनयम अनुसुची करण ५(२)(२) नुसार थेट प दतीने एकूण 

र. १३,३२,०००/- +GST चे दु तीकर ता पुरवठा खचाचा पुरवठा आदेश िनगत क न 

महापािलका अिधिनयम कलम ६७(३)(क) व ७३(क) नुसार करारनामा न करता 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. 
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मा. शासक ठराव मांक- ६७९     वषय मांक- ६७९ 

दनांक – ०४/१०/२०२२      वभाग- मा हती व तं ान 

वषय .६७९ 

दनांक -

०४/१०/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मातं व/०९/का व/१३१/२०२२ द.२९/०९/२०२२ 

अ वये, मनपा या व वध वभागांम ये स ा मो या माणात संगणक संच, ंटर, युपीएस, 

स हर, कॅनर, लॉटर इ. वापरात असून सदर यं णेची िनयिमतपण े देखभाल व दु ती 
कामास वाढ व कालावधीसाठ  येणा-या खचास मा यता देणबेाबत. 

ठराव .६७९ 

दनांक -

०४/१०/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मातं व/०९/का व/१३१/२०२२ द.२९/०९/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव वभागांचे कामकाज संगणक कृत कर यात 

आलेले आहे. यासाठ  आव यक असणार  संगणक यं णा येक वभागात काया वत क न 

देणेत आलेली आहे. तसेच व वध वभागांचे आव यकतेनुसार दैनं दन कायालयीन 

कामकाजासाठ  सॉ टवेअर वकिसत कर यात आलेले आहेत. सदर या हाडवेअर व 

सॉ टवेअर या मा यमातून मनपाचे दैनं दन कायालयीन कामकाज कर यात येत आहे. 

सदर या कामकाजासाठ  येक वभागात संगणक संच, ंटर, कॅनर, यु पी एस, तसेच 

मनपाचे अिधकार  व पदािधकार  यांना कायालयीन कामकाजासाठ  लॅपटॉप उपल ध क न 

देणेत आलेले आहेत. तसेच या सव संगणक य यं णेसाठ  आव यक ते स हर था पत करणेत 

आलेले आहेत. मनपा या संगणक यं णे या देखभाल व दु तीसाठ  वतं  यं णा 
अ त वात नाह . यामुळे मनपा या सव वभागांमधील संगणक यं णा देखभाल व दु ती 
एज सी नेमून कर यात येते. याम ये संगणक यं णा देखभाल व दु तीसाठ  आव यक 

असलेले पेअर पाटस व ामु याने आव यक तां क मनु यबळ यांचा समावेश आहे. सन 

2020-21 क रता मे. पोल टार क स ट ंग ा. िल. यांना संगणक यं णा देखभाल व 

दु तीसाठ  ई िन वदा सुचना .03/2020-21 अ वये आदेश 

.मातं व/09/का व/116अ/2020 द.23/10/2020 र. .1,18,28,250/- अिधक जी एस ट  

या र कमेचा द.23/10/2020 पासून ते 22/10/2021 या एक वष कालावधीसाठ  िनगत 

करणेत आलेला होता. मा. थायी सिमती सभा ठराव . 7585 द. 07/10/2020 चे मा यतेने 

करारनामा क न तसेच मा. आयु  यां या मा यतेने मे. पोल टार क लट ंग ा. िल. यांना 
द.23/10/2021 ते द.22/10/2022 या कालावधीसाठ  पुनकामकाज आदेश 

.मातं व/09/का व/264/2021 द.11/10/2021 िनगत करणेत आलेला आहे. उपरो  माण े

नमुद केलेनुसार मे. पोल टार क लट ंग ा. िल. यांना दले या आदेशाची मुदत 

द.22/10/2022 रोजी संपु ात येणार आहे. मनपा या व वध वभागांम ये स ा मो या 
माणात संगणक संच, ंटर, युपीएस, स हर, कॅनर, लॉटर इ. वापरात असून सदर यं णेची 

िनयिमतपण े देखभाल व दु ती करणे आव यक आहे. याम ये तां क बघाड झा यास 

मनपा या दैनं दन कामकाजाम ये अडथळाह  िनमाण होतो. मे.पोल टार क लट ंग ा. िल. 

यांनी ई िन वदा सुचना .03/2020-21 नुसार सादर केले या िन वदा दरानुसार तीन 

म ह यांसाठ  करा या लागणा-या संगणक यं णा देखभाल व दु तीसाठ  एकूण 

र. .34,89,334/- इतका खच येणार आहे. मे.पोल टार क लट ंग ा. िल. यांचेकडून 



4 
 

द.23/10/2022 पासून द.22/01/2023 या वाढ व कालावधीपयत करारनामा क न संगणक 

यं णा देखभाल व दु तीसाठ  येणा-या र. .34,89,334/- चे 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- ६८०     वषय मांक- ६८० 

दनांक – ०४/१०/२०२२      वभाग- YCMH-PGI 

वषय .६८० 
दनांक -
०४/१०/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वायसीएमएच/०१/का व/२२५५/२०२२ 
द.२७/०९/२०२२ अ वये, मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकड ल आगाऊ 
रकमे या समायोजना बाबत. 

ठराव .६८० 
दनांक -
०४/१०/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वायसीएमएच/०१/का व/२२५५/२०२२ 
द.२७/०९/२०२२ अ वये, मा.आयु  सो पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यां या 
अ य तेखाली पद यु र सं था, यशवंतराव च हाण मृती णालयात आढावा बैठक झाली. 
सदर बैठक म ये पद यु र सं था, यशवंतराव च हाण मृती णालया या अ यापकांनी 
“चंद गड, पॉड चेर  व लखनऊ येथील पद यु र सं थेला सम  भेट देवून तेथील कामकाजाची 
प दत, आ थापना, मनु यबळाचे यव थापन, सा ह य व उपकरणे खरेद ची कायप दती व 
इतर मह वाचा अ यास करावा व यातील काह  प दती आप या सं थेत अंमलात आणता 
येतील का? याबाबत अहवाल सादर करावा असा िनणय झालेला आहे. याअनुषंगाने 
Postgraduate Institute of Medical Education And Research   Chandigarh (PGIMER) 
यांचेशी ईमेल ारे संपक साधला असता यांचेकडून दौ-यासाठ  सकारा मक ितसाद िमळाला 
अस याने पुण-ेचंद गड-पुणे दौ-याचे आयोजन कर यात आले होते. सदर अ यास दौ-यासाठ  
खालील माण ेअ यापकांची ट म उप थत राह ली आहे. 

१.     डॉ. राज  वाबळे, अिध ाता, PGI YCMH 
२.     डॉ. मारोती गायकवाड, ा यापक भुलशा , PGI YCMH 
३.     डॉ. वण सोनी, ा यापक मे डसीन, PGI YCMH 
४.     डॉ. बालाजी धायगुडे, ा यापक जनरल सजर , PGI YCMH 

            संबंिधत अ यापकां या दौ-यास तसेच वमान वास खच, भोजन व िनवासाचा खच 
तसेच इतर होणारा त ुषंिगक खचास मा.आयु  सो. यांनी मा यता द लेली असून सदर 
अ यास दौ-यासाठ  आगाऊ (Advance) र. .६५,०००/- अदा कर यात आलेली आहे. यानुसार 
सदर अ यास दौ-यास य  र. .६०,४३८/- खच झालेला आहे. यानुसार सदर अ यास    
दौ-यास झाले 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- ६८१     वषय मांक- ६८१ 

दनांक – ०४/१०/२०२२      वभाग- थाप य फ े य  

वषय .६८१ 

दनांक -

०४/१०/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .फ ेका/ था/७८४/२०२२ द.२९/०९/२०२२ 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 .६८१ 

दनांक -

०४/१०/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .फ ेका/ था/७८४/२०२२ द.२९/०९/२०२२ अ वये, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  फ े य कायालय थाप य वभागाअंतगत भाग .१ 
िचखली मधील धमराजनगरकडे जाणारा १८.०० मी ं द ड  पी र ता वकसीत करणेचे काम 

चालू आहे. सदर क पाकर ता सन २०२२-२३ चे मुळ अंदाजप कात िनधी उपल धते या 
मयादेमुळे पुरेशी तरतुद करणे श य झाले नाह  तथापी सदरचा क प हा वह त वेळेत पुण 

करावया या अस याने संबंधीत ठेकेदारास देयकाची अदायगी करणेकर ता पुरेशी तरतुद 

उपल ध करणे आव यक आहे. तर  सदरचे काम अंतीम क न संबंिधत ठेकेदारास देयकाची 
अदायगी करणेकामी खालील माण ेवाढ / घट क न तरतुद वग करणेस मा. शासक यांची 
मंजूर  देणेत येत आहे. 

अ 
 

कामाच ेनाव 
पान 

 
अ  लेखािशष 

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

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

एकूण 
आव यक 
र कम 

१ 

भाग  १ िचखली 
मधील धमराजनगरकडे 
जाणारा १८.०० मी ं द  ड  
पी र ता वकसीत करणे 

२९ ७९ 

वशेष योजना (रोड 
अँ ड पे हमट -02-

Road and Pavements 
- Black topped ) 

222300579 

५०१०८००० १४१५०००० ० ६४२५८००० 

२ 

भाग  1 म य े
सोनवणेव ती 

प रसरातील व इतर 
प रसरात र याच ेजी 
एस बी व एम पी एम 
प तीन ेबजबुतीकरण 

करणे 

२१४ ७ 

खड  मु माचे र ते - 
मु यालय 04Roads & 

bridges 03 Roads 
and pavements - 

Khadi murum 
222303718 

२०००००० ० २०००००० ० 

३ 

भाग  1 मधील 
शेलारव ती ते 

पाट लनगर औ ोगीक 
प रसरातील र ते 

मजबुतीकरण क न एम 
पी एम करणे 

२१५ ९ 

खड  मु माचे र ते - 
मु यालय 04Roads & 

bridges 03 Roads 
and pavements - 

Khadi murum 
222303720 

२५००००० ० २५००००० ० 

४ 

भाग  1 मधील 
धमराजनगर 

प रसरातील र याच े
मजबुतीकरण क न एम 

पी एम करणे 

२१५ १० 

खड  मु माचे र ते - 
मु यालय 04Roads & 

bridges 03 Roads 
and pavements - 

Khadi murum 
222303721 

२५००००० ० २५००००० ० 

५ 

भाग  1 मधील 
हे ेव ती व इतर 

प रसरातील र याच े
मजबुतीकरण क न एम 

पी एम करणे 

२१५ १२ 

खड  मु माचे र ते - 
मु यालय 04Roads & 

bridges 03 Roads 
and pavements - 

Khadi murum 
222303723 

२५००००० ० २५००००० ० 
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६ 

भाग . १२, पीनगर 
येथ ेअ ं द ग यांमधील 
र याम य ेपे ह ंग 

लॉक बस वणे 

२०८ ५१ 

दगड  फरशी फुटपाथ 
मु यालय 04Roads & 

bridges 04 
Pavements & 

footpaths 
222303569 

२१५७००० ० ८५०००० १३०७००० 

७ 

बाग . १२, 
वेणीनगर- 

ता हाणेव ती येथ ेअ ंद 
ग यांमधील र यां य े
पे ह ंग लॉक बस वणे 

२०८ ५२ 

दगड  फरशी फुटपाथ 
मु यालय 04Roads & 

bridges 04 
Pavements & 

footpaths 
222303570 

२१५६००० ० १५०००० २००६००० 

८ 

बाग . १२, तळवडेगाव 
येथ ेपे ह ंग लॉक 

दु तीची कामे करणे व 
आव यकतेनुसार न वन 
पे ह ंग लॉक बस वणे 

२०८ ५३ 

दगड  फरशी फुटपाथ 
मु यालय 04Roads & 

bridges 04 
Pavements & 

footpaths 
222303571 

२८५३००० ० ११५०००० १७०३००० 

९ 

भाग  1 मधील 
मोरेव ती व इतर 

प रसरातील र याच े
मजबुतीकरण क न एम 

पी एम  करणे 

२१५ १३ 

खड  मु माचे र ते - 
मु यालय 04Roads & 

bridges 03 Roads 
and pavements - 

Khadi murum 
222303724 

२५००००० ० २५००००० ० 

 एकूण    ६९२७४००० १४१५०००० १४१५०००० ६९२७४००० 
 

ि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- ६८२     वषय मांक- ६८२ 

दनांक – ०४/१०/२०२२      वभाग- भूिम आ ण जंदगी 

वषय .६८२ 
दनांक -
०४/१०/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) भूिम आ ण जंदगी यांचे कड ल प  .भू ज/ं१/का व/८३/२०२२ 
द.२९/०९/२०२२ अ वये, मनपाचे वशेष िनयोजन ािधकरणा या कामकाजाकर ता २ 
सेवािनव-ृ  कमचा-यांना ६ म हने कालावधीकर ता मुदतवाढ देऊन यांना वेतन व भ े अदा 
करणेबाबत. 

ठराव .६८२ 
दनांक -
०४/१०/२०२२  

मा.अित.आयु (२) भूिम आ ण जंदगी यांचे कड ल प  .भू ज/ं१/का व/८३/२०२२ 
द.२९/०९/२०२२ अ वये, महारा  शासन अिधसूचना . टपीएस/१८१९/ . /४३/२०२१/ना व 

/१३, द.०७/०६/२०२१, नुसार पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण कायालयाचे 
वलगीकरण पी.एम.आर.ड .ए.व पंपर  िचंचवड मनपाकडे कर यात आलेले आहे. पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या भूिम आ ण जंदगी वभागाचे अंतगत पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका वशेष िनयोजन ािधकरणाचे कामकाज सु  कर यात आले आहे. सदर 
कामकाजाचे व प व या ी पाहता एकुण ४२ पेठा आ ण ४ यापार  भूखंडाचे कामकाज 
करणेत येणार आहे. स थतीम ये कायालयाम ये नागर कांची वदळ खुप मो या माणात 
चालू आहे. याकर ता उपल ध क न देणेत आलेला कमचार  वग हा अ यंत कमी पडत होता. 
मा.आयु  यांचेकड ल आदेश .भू जं/०१/का व/७६/२०२२, द.३१/०१/२०२२, अ वये खालील 
२ कमचा-यांची ६ म हनेकर ता ( द.०१/०२/२०२२ ते ३१/०७/२०२२) मानधनावर िनयु  
करणेत आली होती. 
अ.  कमचा-यांचे नाव कामकाजाचा अनुभव 

१) ी. वसंत िभकू गायकवाड सहा. कायालयीन अिध क (नवनगर वकास ािधकरण, आकुड ) 

२) ी. ीमंत भाकर गायकवाड िलपीक (नवनगर वकास ािधकरण, आकुड ) 
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     उपरो  वर ल २ कमचा-यांची मुदत द.३१/०७/२०२२ रोजी संपु ात येत आहे. सबब 
वर ल माणे नमुद ािधकरणातील २ सेवािनवृत कमचा-यांना महापािलके या वशेष िनयोजन 
ािधकरणा या कामकाजासाठ  आदेशा या तारखेपासुन ६ म हने कालावधीसाठ  महारा  

महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ५३ (ड) नुसार मुदतवाढ करणे व महारा  शासना या 
सामा य वभागाकड ल शासनिनणय .संक ण/२७१५/ . /१००/१३, द.१७/१२/२०१६., व 
शासन शु प क .२७१५/ . .१००/१३ द.२१ फे ुवार  २०१८, नुसार यांचे वेतन व भ  े
िन त क न अदा करणेसाठ  सदर या वषयास ७९ (क) 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- ६८३     वषय मांक- ६८३ 

दनांक – ०४/१०/२०२२      वभाग- वै क य मु य  

वषय .६८३ 

दनांक -

०४/१०/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वै /३अ/का व/०७/२०२२ द.२८/०९/२०२२ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे णालियन कामकाजासाठ  व को वड-१९ िनमुलन संदभात 

कामकाजासाठ  वै क य अिधकार , टाफनस तसेच इतर पॅरामेड कल टाफ व कमचार  

आऊटसोिसग ारे एज सी माफत नेमणुक करणेबाबत. 

ठराव .६८३ 

दनांक -

०४/१०/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वै /३अ/का व/०७/२०२२ द.२८/०९/२०२२ 

अ वये, महानगरपािलकेचे णालयीन व को वड-१९ िनमुलन कामकाजासाठ  न दणीकृत 

सं थेमाफत वै क य अिधकार , टाफनस तसेच इतर पॅरामेड कल टाफ व कमचार  

आऊटसोिसग ारे नेमणेकामी एज सी िनयु  करणेकामी िस द ई-िन वदा .१०/२०२१-

२०२२RFP मधील वह त अट  व शत नुसार िमळालेले गुण, ा  सेवाशु क दर यानुसार 

मा. थायी सिमती सभा ठराव .१०२६९ द.८/०९/२०२१ अ वये मे. बी ऐलकेअर स ह सेस 

ा.िल.,मे. ीकृपा स ह सेस ा.िल. व मे.बी. ह .जी. इं डया िल. यांची महापािलकेचे णालयास 

दोन वष कालावधीसाठ  मनु यबळ पुरवठा करणेचे कामकाजासाठ  एज सी हणुन 

नेमणुक स व  व वध संवगातील मनु यबळ पुरवठा करणेकामी  देणेत आले या मा यतेनुसार 

संबिधत एज सीला वै क य अिधकार (MBBS), वै क य अिधकार (BAMS), दंतश य 

िच क सक, फामािस ट, टाफनस, ए.एन.एम, लॅब टे निशयन, ई.सी.जी. टे निशयन, 

सी.एस.एस.ड . टे निशयन, ए स-रे टे निशयन, लड बँक टे निशयन, लड बँक 

कौ सलर, मेड कल सोशल वकर, डायिलसीस टे निशयन, फ जओथेर प ट, डाटा ए  

ऑपरेटर, टोअर कपर, बायोमेड कल इं जिनअर, वॉडबॉय व वॉडआया इ. व वध 

अिभनामाची पदे वह त केलेनुसार मनु यबळ पुरवठा कामकाज देणेत आलेले आहेत. सदरचा 
कामकाज कालावधी संपु ात येत असलेमुळे कामकाजासाठ  कमचा-यांची तातड ची 
आव यकता वचारात घेऊन “संबिधत एज सीसोबत करारनामा क रणेचे व अनामत भरणेचे 

अट वर द.१/१०/२०२२ ते द.३१/१२/२०२२ या कालावधीसाठ  वह त केले माणे व वध 

अिभनामाची पदे/ मनु यबळ पुरवठा करणेबाबतचे कामकाज आदेश िनगत करणेत आलेले 

असलेमुळे सोबतचे प “अ”, ”ब” व”क” म ये वह त केले माणे व वध अिभनामाची पदे/ 
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मनु यबळ, ितमहा एक त वेतन/ कमान वेतन काय ानुसार वेतन वह त करणेस व सदर 

िनयु  मनु यबळाचे एक त वेतन/ कमान वेतन, सेवाशु क व इतर अनुषंिगक र कम 

अदायगीकामी येणा-या र. .१३,५२,६०,५६५/- चे खचास अथवा येणा-या य  खचास 

काय र मा यतेकामी व वाय.सी.एम. णालय+ कुटंुब क याण वभाग(YCMH) येथील 

मनु यबळाचा खच वाय.सी.एम. णालयाकड ल“अ थायी आ थापना” या लेखािशषावर 

तसेच इतर णालयासाठ  िनयु  मनु यबळाचा खच वै क य वभागाकड ल  “ठेकेदार  

प दतीने मनपा णालयांना मनु यबळ पुर वण”े या लेखािशषामधुन खच  टाकणेस 
मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ 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- ६८४     वषय मांक- ६८४ 

दनांक – ०४/१०/२०२२      वभाग- व ुत अ े य  

वषय .६८४ 

दनांक -

०४/१०/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .अ ेका/ व/का व/४१३/२०२२ द.२३/०९/२०२२ 

अ वये, मनपाचे अ े ीय कायालय अंतगत िनगड  येथील PMPML बस डेपो म ये बस 

चा जग कर ता उ चदाब व ुत पुरवठा घे याक रता महापारेषण कंपनीस बे उभारणी चे 

कामासाठ  व सुपर ह जन चाजस अदा करणेबाबत. 

ठराव .६८४ 

दनांक -

०४/१०/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .अ ेका/ व/का व/४१३/२०२२ द.२३/०९/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त  अ े ीय कायालय अंतगत मा.अ य  व 

यव थापक य संचालक, पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िल. यांचेकड ल 

पी.एम.पी.एम.एल./ व ुत/७२  द.०६/०४/२०२२ चे मागणीनुसार िनगड  येथील PMPML बस 

डेपो  येथे पुणे महानगर प रवहन महामंडळ यांचे e - बसेससाठ   चा जग टेशन उभारणेची 
मागणी केली आहे. तसेच मा.मु य कायकार  अिधकार  पुणे महानगर प रवहन महामंडळ 

यांचेकड ल प  . पी.एम. पी.एल. /सीएमड  /२२५२/२०२२ द. २४/०८/२०२२ अ वये सदर 

EV चा जग टेशन कर ता आव यक व ुत उ चदाब वीजपुरवठा िमळ याकर ता महापारेषण 

कंपनी िल यांना  मा.अधी क अिभयंता EHV O&M, Circle Pune, यांचेकड ल मंजूर 

अंदाजप क . SE/EHV/O&M/Circle/PN 1630 द.१८/०८/२०२२ अ वये महापारेषण 

कंपनीस र. .४०,२५,५४९/- अदा करणेस कळ वले आहे. सदर प ाचे अनुषंगाने मा.आयु  

तथा शासक, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी सदर चा जग टेशन कर ता 
आव यक व ुत वषयक कामे तातड ने करणेबाबत सुचना दले या आहेत. महापारेषण 

कंपनीकडून बजलीनगर येथील EHV सब टेशन म ये उ च दाब वज पुरव याकर ता 22kv 

मतेचा बे उभारणीचे संपूण व ुत वषयक कामकाज करणेत येणार आहे. सदर कामाचे व 

सुपर ह जन चाजस चे अंदाजप काचा ा  तपशील खालील माण.े 
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         उपरो  नमुद 22kv मतेचा बे उभारणीचे व सुपर ह जन शु क र कम .४०,२५,५४९/- 

with GST (अ र  र. .चाळ स लाख पंचवीस हजार पाचशे एकोणप नास फ ) महापारेषण 

कंपनीस अदा करणे म ा  आहे.  सदरचा खच हा व ुत मु य कायालयाकड ल 

महसुली  अंदाजप कातील “म.रा. व. व.कं/महापारेषण/ य थ सं थाकर ता सुपर ह जन 

चाजस व वदयुत िनर ण फ  अदा करणे" लेखाशीषकातुन करणे श य आहे. तर  सदर 

र कम महापारेषण कंपनीस  यांना अदा करणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

अ.  ठकाण िन वळ देय र.  

1. 
 22KV bay in M/S Joint Managing 
Director, PMPML,  Sector No 23, 
Pradhikaran ,Nigdi near Ramdev Dhaba, 

 र. . 40,25,549/-(with GST) 

    
अ र  र. .चाळ स  लाख पंचवीस हजार 

पाचशे  एकोण प नास फ   

ि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- ६८५     वषय मांक- ६८५ 

दनांक – ०४/१०/२०२२      वभाग- थाप य क मु य  

वषय .६८५ 

दनांक -

०४/१०/२०२२ 

मा.शहर अिभयंता थाप य क मु य यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/१७३/२०२२ 

द.३०/०९/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग . ९ नेह नगर व खराळवाड  येथील मनपा शाळा व 

इतर इमारतीचे रंगरंगोट  देखभाल दु ती व थाप य वषयक कामे करणेबाबत. 

ठराव .६८५ 

दनांक -

०४/१०/२०२२  

मा.शहर अिभयंता थाप य क मु य यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/१७३/२०२२ 

द.३०/०९/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागाकड ल 

िन वदा नोट स मांक २१/०४/२०२२-२३ अ वये सदर काम करणेकामी वतमानप ात 

िन वदा िस  केलेली होती. वर ल माण े िन वदा .२१/०४/२०२२-२३ साठ  १० ा  

झाले या िन वदांपैक  मे.लाल दप क श स या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या 
िन.र. .३९,९९,३४४/- (अ र  र. .एकोणचाळ स लाख न या नव हजार तीनशे चौवेचाळ स 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजस वगळून र. .३९,७८,८१४/- पे ा ४०.४१% 

कमी दराने िन वदा आलेली अस याने व तुलना मक या वाजवी दराची अस याचे तसेच 

ठेकेदार मुदती म ये तुत काम मानांकना माण े पुण करणेस स म अस याने 

वकारणेबाबत मा.शहर अिभयंता यांनी द.३०/०९/२०२२ रोजी मा यता दलेली आहे.  वर ल 

ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजससह र. .२४,०१,९८७/- 

पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु 

व सेवाकर 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 कालावधी म ये झालेली 
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वाढ /घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 

राहून यांचे बरोबर करारनामा क न 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- ६८६     वषय मांक- ६८६ 

दनांक – ०४/१०/२०२२      वभाग- थाप य क प 

वषय .६८६ 
दनांक -
०४/१०/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .११६८ द.२८/०९/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड 
शहरातील भोसर  नेह नगर येथील एमआयड सी ‘जे’ लॉक, ओपन पेस .५६ व िनगड  
से टर .२३ येथील गायरान जागेम ये कचरा संकलनासाठ  ा सफर टेशन उभारणेअंतगत 
थाप य वषयक कामे करणेबाबत. 

ठराव .६८६ 
दनांक -
०४/१०/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .११६८ द.२८/०९/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेमाफत सदर ठकाणी कचरा संकलनासाठ  ा सफर टेशन उभारणेचे काम 
चालू आहे. या कामासाठ  क प यव थापन स लागार हणुन मे.मॅ स लोबल िस ह लटेक 
ा.िल., पुणे यांची कायादेश . था/िन/BRTS/१३२/२०२२, द.०१/०२/२०२२ अ वये नेमणुक 

करणेत आली आहे. िन वदाप ात कामाअंतगत कामावर य  देखरेख करणे, केले या 
कामाचे मोजमाप घेऊन बले िशफारस करण,े मंजुर नकाशा माण े काम क न घेण,े 
आव यकतेनुसार चाचणी तपासणी करण,े महानगरपािलका आ ण कं ाटदार यांचेम ये 
सम वय राखणे इ. कामांचा समावेश आहे. स थतीत, सदर कामाची र. .८,११,९६,७८०/- 
इतक  िन वदा र कम असुन मे.कृ णाई इ ा चर ा. िल. यांची कं ाटदार हणुन 
कायादेश . था/िन/BRTS/४२/२०२२, द.१७/०१/२०२२ अ वये नेमणुक करणेत आली आहे. 
सदर कामाची िन वदा वकृती र. .९,३६,१९,९९१/- (िन वदा र कमे या १५.३०% जादा) 
इतक  आहे. तर , सदर कामा या िन वदेम ये चरल अनुषंिगक बाबी व इतर अनुषंिगक 
कामे करणेचा समावेश आहे. तथा प, सदर कामामधील चरल अनुषंिगक बाबींची तां क 
मा यते नुसार कंमत र. .४,६१,६६,८८०/- इतक  होत आहे. यामुळे, चरल डझाईन 
आ ण ॉ ग या कामासाठ  र. .२,३०,८३४/- (सदर कामामधील चरल अनुषंिगक बाबींची 
तां क मा यतेनुसार कंमती या ०.५०%) इतक  फ  अदा करणे अपे त आहे. मा. थायी 
सिमती ठराव .११२०२, द १९/०१/२०२२ अ वये या सदर कामासाठ  क प यव थापन 
स लागार हणुन मे.मॅ स लोबल िस ह लटेक ा. िल., पुणे यांना नेमणेस मा यता दे यात 
आली आहे. तर , सदर कामातील चरल डझाईन आ ण ॉ ग तयार करणेसाठ ची फ  
सदर कामामधील चरल अनुषंिगक बाबींची तां क मा यतेनुसार  कंमती या ०.५०% 
इतक  देणेचा ताव आहे. यानुसार मे.मॅ स लोबल िस ह लटेक ा. िल., पुण ेयांना फॉम 

.२२ अ वये र. .२,३०,८३४/- इतक  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- ६८७     वषय मांक- ६८७ 

दनांक – ०४/१०/२०२२      वभाग- जलिन:सारण ब े य  

वषय .६८७ 
दनांक -
०४/१०/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ब ेका/जिन/का व/८३०/२०२२ द.३०/०९/२०२२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ‘ब’ े ीय कायालय ह तील मलिनःसारण निलका 
मॅनहोल चबसची साफसफाई आधुिनक यां क  प तीने करणे या कामास मुदतवाढ 
िमळणेबाबत. (चौथे वष सन २०२२-२३पयत)  

ठराव .६८७ 
दनांक -
०४/१०/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ब ेका/जिन/का व/८३०/२०२२ द.३०/०९/२०२२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ‘ब’ े ीय कायालय ह तील मलिनःसारण निलका 
मॅनहोल चबसची साफसफाई आधुिनक यां क  प तीने करणे (स शन, जेट ंग सह 
रसायकिलंग मिशन या सहा याने) या कामास मुदतवाढ (चौथे वष सन २०२२-२३पयत) 
िमळणेकामी मे.आयन पं स अँड एन हायरो सो यु. ा. िल. यांना मा. थायी सिमती ठराव 

.१०२७४ द.१५/०९/२०२१ नुसार करारनामा शत नुसार द.३०/१२/२०२१ या आदेशा वये 
कामाचे आदेश देणेत आलेले होते. सदर कामाची मुदत द.१७/०९/२०२२ पयत आहे. िन वदा 
अट  व शत  (A) .३ नुसार सदर िन वदेतील दर हे िन वदा कालावधी पयत कायम राहतील. 
सदर िन वदेचा काय कालावधी ०७ (सात) वष आहे. तथा प कामाचा आदेश व करारनामा हा 
०१ (तृतीय) वषासाठ  देणेत आलेला आहे. यानंतर कामाची गती, Performance वचारात 
घेऊन पुढ ल येक वषासाठ  मा. थायी सिमती या मा यतेने मुदतवाढ देणेत येईल. तसेच 
िन वदा अट  व शत नुसार एक वषानंतर भाववाढ फरक देय राह ल. यानुसार ठेकेदाराने सदरचे 
काम तृतीय वषात समाधानकारक पूण केलेले आहे. चौथे वषासाठ  (१७.०९.२०२३ पयत) मा. 
थायी सिमतीची मंजुर  ा  करणे आव यक आहे. सदर कामासाठ  सन २०२२-२३ चे 

अंदाजप कात पान .1112 अ. .२ वर र. .१,३५,००,०००/- तरतुद नमूद करणेत आलेली 
आहे. िन वदा अट  व शत  (A) .३ नुसार मा. थायी सिमतीने ठरावात नमूद केलेला १ वष 
कालावधीची मुदत द.१७/०९/२०२२ रोजी पुण होत आहे. वर नमूद केलेनुसार ठेकेदार मे.आयन 
पं स अँड एन हायरो सो यु. ा. िल. यांस पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ब े ीय कायालय 
ह तील मलिनःसारण निलका मॅनहोल चबसची साफसफाई आधुिनक यां क  प तीने करण.े 
(स शन, जेट ंग सह रसायकिलंग मिशन या सहा याने)या कामास भाववाढ फरक अदा करण े
व द.१८/०९/२०२२ पासून द.१७/०९/२०२३ पयत चौथे वषासाठ चे मुदतवाढ व 
र. .१,२९,००,०००/- या खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ 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- ६८८     वषय मांक- ६८८ 

दनांक – ०४/१०/२०२२      वभाग- डा  

वषय .६८८ 

दनांक -

०४/१०/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/१२/का व/५९/२०२२ द.०३/१०/२०२२ 

अ वये, पं.िचं.मनपा संगीत अकादमी आयो जत “ दपावली पहाट २०२२” या काय माचे 

आयोजन करणेस व येणा-या खचास मा यता देणेबाबत. 

ठराव .६८८ 

दनांक -

०४/१०/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/१२/का व/५९/२०२२ द.०३/१०/२०२२ 

अ वये, पं.िचं.महानगरपािलका संगीत अकादमीतफ ये  शा ञीय संगीत तथा पा गायक 

पंड त जयतीथ  मेवंुड , िस द बासर वादक रोनू मजुमदार, िस द शा ञीय गाियका गौर  

पाठारे यांचे शा ञीय संगीतावर आधा रत शा ञीय गायन व वादना या उप माचे आयोजन 

शिनवार द.२२/१०/२०२२ रोजी ा.रामकृ ण मोरे े ागृह, िचंचवड पुण-े ३३, या ठकाणी 
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पहाटे ५.०० ते स.१०.०० पयत करणेत येणार आहे. वर ल माण ेकाय माचे आयोजन करणेस 

व येणा-या य  खचास मा.आयु सो यांनी द.२९/०९/२०२२ चे तावा वये मा यता देणेत 

आली आहे याअनुषंगाने “ दपावली पहाट २०२२” या सां कृितक, भावगीत व शै णक 

उप मास एकूण र. .४,००,०००/-  (अ र  र. .चार लाख फ ) इत 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- ६८९     वषय मांक- ६८९ 

दनांक – ०४/१०/२०२२      वभाग- डा  
वषय .६८९ 
दनांक -
०४/१०/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/७अ/का व/४३५/२०२२ द.२९/०९/२०२२ 
अ वये, मनपाचे जलतरण तलाव पाणी शु करण, प रसर व छता, साफसफाई देखभाल व 
यां क देखभाल दु ती करणेचे कामासाठ  मुदत वाढ देणेबाबत. 

ठराव .६८९ 
दनांक -
०४/१०/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/७अ/का व/४३५/२०२२ द.२९/०९/२०२२ 
अ वये, म.न.पा.७ जलतरण तलाव RFP िस  क न PPP त वावर चाल व यास देणे व ७ 
जलतरण तलाव पाणी शु करण, प रसर व छता, साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल 
दु ती कामकाजाची ई िन वदा कायवाह  चालू अस याने मे.सुिमत पो स अँड फटनेस 
इ वपम स, िचंचवड,पुणे १९ यांना खालील माण ेजलतरण तलाव पाणी शु करण,प रसर 
व छता, साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाज मुदतवाढ देणे आव यक 

आहे . 

अ.  ठेकेदाराचे नाव तलावाचे नाव 
दरमहा 

मंजूर   र. . 
कामाचा  कालावधी 

१ 

मे.सुिमत 
पो स अँड 
फटनेस 

इ वपम स, 
िचंचवड,पुणे १९ 

पंपळे गुरव १,१४,३४५/- 
द.१/१०/२०२२ ते 

३१/१२/२०२२ = ३ म हने 
अथवा जलतरण तलाव 
CTO कडून RFP िस  
क न PPP त वावर 

चाल व यास देणेव डा 
वभागा माफत ई िन वदा 

या पूण होणे यापैक  
जे अगोदर असेल तेवढ  

मुदतवाढ देणे. 

२ पंपर  वाघेरे ९७,०२०/- 

३ नेह नगर तलाव १,४८,३३३/- 
४ िचंचवड तलाव १,२३,३३३/- 
५ कासारवाड  तलाव ९७,०२०/- 
६ यमुनानगर तलाव ९७,०२०/- 
७ िनगड  तलाव १,२१,९६८/- 
८ मा.आयु  िनवास तलाव १४,३७५/- 
९ संभाजीनगर तलाव ९७,०२०/- 

१० 
वडमुखवाड , 

च-होली  जलतरण तलाव 
९७,०२०/- 

       वर ल माणे १० जलतरण तलाव पाणी शु करण, प रसर व छता, साफसफाई 
देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाज मुदतवाढ मे.सुिमत पो स अँड फटनेस 
इ वपम स, िचंचवड,पुणे १९ यांना देणेस व याकामी 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. 
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मा. शासक ठराव मांक- ६९०     वषय मांक- ६९० 

दनांक – ०४/१०/२०२२      वभाग- भूिम आ ण जंदगी 

वषय .६९० 

दनांक -

०४/१०/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) यांचे कड ल प  .भु ज/३/का व/२७८/२०२२ द.०३/१०/२०२२ अ वये, 

पंपर  िचंचवड ये  नाग रक महासंघास बैठक साठ / कायालायासाठ  काळभोरनगर येथील 

पंपर  िचंचवड मनपा शाळेसमोर ल इमारतीमधील हॉल भाडेत वावर देणेबाबत. 

ठराव .६९० 

दनांक -

०४/१०/२०२२  

मा.अित.आयु (२) यांचे कड ल प  .भु ज/३/का व/२७८/२०२२ द.०३/१०/२०२२ अ वये, 

ये  नाग रक महासंघ पंपर  िचंचवड शहर यांनी ये  नाग रक महासंघा या कायालयासाठ  

५०० चौ.फुट जागा िमळणेबाबत अज सादर केलेला आहे. यास अनुस न िश ण वभाग 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना काळभोरनगर येथील मनपा शाळे समोर ल 

इमारतीमधील हॉल ये  नाग रक महासंघा या कायालयीन कामकाजासाठ  दे याबाबत 

वचारणा केली असता पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िश ण वभाग यांनी सदरचा हॉल 

ता पुर या व पात व भ व यात आव यक अस यास जागा ता काळ रकामी क न देणे या 
अट  वर उपल ध क न देणेबाबत कळ वले आहे. उपसंचालक नगररचना व वकास वभाग 

यांनी काळभोरनगर येथील पंपर  िचंचवड मनपा शाळेसमोर ल इमारतीमधील तळ 

मज यावर ल हॉलसाठ  मािसक भाडेदर र. .२२.२० ित चौ.फुट. कळ वला आहे. यानुसार 

सदर हॉलसाठ  ५०० x २२.२० = र. .११,१००/- इतके मािसक भाडे येत आहे. सबब, ये  

नाग रक महासंघास काळभोरनगर येथील मनपा शाळे समोर ल इमारतीतील हॉलमधील ५०० 

चौ.फुट े  ६ म ह यांचे भाडे हणजेच र. .६६,६००/- अनामत हणुन भ न घेऊन ११ म हने 

कालावधीक रता भाडेत वावर देणेबाबत महारा  महापािलका अिधिनयम कलम ७९ ब नुसार 
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- ६९१     वषय मांक- ६९१ 
दनांक – ०४/१०/२०२२      वभाग- म यवत  भांडार 
वषय .६९१ 
दनांक -
०४/१०/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मभा/१५/का व/१५४/२०२२ द.०४/१०/२०२२ 
अ वये, मनपा दवाखाने/ णालये यांचेसाठ  बेडिशट, लकेट व चादर खरेद  करणेबाबत. 

ठराव .६९१ 
दनांक -
०४/१०/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मभा/१५/का व/१५४/२०२२ द.०४/१०/२०२२ 
अ वये, महानगरपािलके या दवाखाने व णालयांनी बेडिशट, सोलापुर  चादर व लकेट 
सा ह याची मागणी केलेली आहे. यानुसार बेडिशट 10,000 नग, सोलापुर  चादर 5000 नग 
आ ण लकेट 2500 नग थेट प तीने खरेद साठ  मे.महारा  रा य यं माग महामंडळ मया दत 
यांचेकडून दर करार िनयत कंमत/दरप क/2022-23/120 द.12 मे 2022 अ वये िन त 
करणेत आलेले असून सदर दर करार द.30/04/2023 पयत या कालावधीकर ता िन त 
करणेत आलेले आहेत. सदर दर करारानुसार मे.महारा  रा य यं माग महामंडळ यांचेकडून 
बेडिशट, सोलापुर  चादर व लकेट या सा ह या या खरेद साठ  खालील माण ेखच येणार आहे. 
तसेच रा य यं माग महामंडळ मयाद त यांचेकड ल द.24/08/2022 चे प ा वये 60x110 
साईजचे बेडिशटचे दर ा  आहेत. ा  दराने खरेद कामी पुढ ल माणे खच येणार आहे. 
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अ
 

िलनन सा ह याचे नाव,साईज व 
पेिस फकेशन 

प रमाण 
दरकरार नुसार 
दर ित नग GST 

सह 
एकूण पये 

1 बेडिशट मागणी 60x110 इंच 10,000 464.56 46,45,600/- 
2 सोलापुर  चादर 60’x90’इंच 5,000 404.25 20,21,250/- 

3 
बुलन लकेट (शासनाकड ल साईज 60’x90’ 

इंच यांचे दर ) 
2,500 

 599.55 14,98,875/- 

एकूण 81,65,725/- 
     शासन िनणय उ ोग, उजा व कामगार वभाग खरेद  िनयमावली . 
भाखंस/2014/ . .82/भाग3/उ ोग-4 द.01/12/2016 या प रिश  20 म ये शासक य 
महामंडळे/ उप मांमाफत खरेद  करावया या व तंूची याद  दलेली आहे. याच 
शासनिनणयातील प र छेद 5.17 व उ ोग, उजा व कामगार वभाग महारा  शासन 
यांचेकड ल प रप क .भाखसं/2019/ . .36/उ ोग-4 द.17/09/2019 नुसार महारा  
शासनाकड ल दर करार प तीने मे.महारा  रा य यं माग महामंडळ यांचेकडून करारनामा न 
करता थेट प तीने बेडिशट, सोलापुर  चादर व लकेट खरेद साठ  जीएसट सह येणा-या 
र. .81,65,725/- (अ र  र. .ए याऐं शी लाख पास  हजार सातशे पंचवीस फ ) चे खचास 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम अनुसुची करण5(2)(2) 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- ६९२     वषय मांक- ६९२ 

दनांक – ०४/१०/२०२२      वभाग- म यवत  भांडार 

वषय .६९२ 

दनांक -

०४/१०/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .म.भां/१६/का व/२७०/२०२२ द.०४/१०/२०२२ 

अ वये, मनपाचे ऑटो ल टर (DCH) णालय येथील णालयाचे मेड कल व ऑ सजन 

साठ चे PESO कड ल परवाना नुतनीकरण केलेचे बल अदायगीबाबत. 

ठराव .६९२ 

दनांक -

०४/१०/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .म.भां/१६/का व/२७०/२०२२ द.०४/१०/२०२२ 

अ वये, कोरोना वषाणु(को वड-19) सारावर ल ितबंधा मक उपाय योजनासाठ  ऑटो 
ल टर (DCH) णालय येथील णालयाचेमेड कल व ऑ सजन साठ चे PESO कड ल 

परवाना हा द.30/09/2021 पयतचा असलेने सदर परवाना नुतनीकरण क न घेणेकामी 
वै क य वभागाने कळ वलेनुसार मे. ग हाऊस, पुणे यांचे माफत थेट प दतीने क न घेणेत 

आला आहे.  मे. ग हाऊस, पुणे  यांनी सदर परवाना नुतनीकरण करणेकामी झाले या खचाचे 

बल .DH/PCMC/RC/001/22-23 द.14/09/2022 नुसार र. .1,06,000/- अदायगीकामी 
सादर केले असुन बल अदायगी व झाले या खचास महारा  महापािलका अिधिनयम अनुसुिच 

ड करण 5 मांक (2) (2) 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- ६९३     वषय मांक- ६९३ 

दनांक – ०४/१०/२०२२      वभाग- लेखा 
वषय .६९३ 
दनांक -
०४/१०/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .लेखा/३१/का व/१६३/२०२२ द.०४/१०/२०२२ 
अ वये, सन २०२१-२२ या वषातील संचलन तूट र कम पीएमपीएमएल सं थेस अि म 
व पात अदा करणेबाबत. 

ठराव .६९३ 
दनांक -
०४/१०/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .लेखा/३१/का व/१६३/२०२२ द.०४/१०/२०२२ 
अ वये, अ य  व यव थापक य संचालक यांचेकड ल प  ं .पीएमपीएम 
एल/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  माण े 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 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. मा.आयु  सो. यांचेकड ल आदेश .लेखा/३१/का व/१५३/२०२२, 
द.२३/०९/२०२२ नुसार मा. थायी सिमती या काय र मा यतेवर पीएमपीएमएल सं थेस 
माहे ऑ टोबर २०२२ या िनयिमत संचलनतूट र. .१६,००,००,०००/- पैक  अंशत: 
र. .१०,००,००,०००/- (अ र  र. .दहा कोट  फ ) अि म व पात अदा करणेत आले आहे. 
पीएमपीएमएल सं थेस माहे ऑ टोबर २२ ची िनयिमत संचलनतूट तील उव रत 
र. .६,००,००,०००/- (अ र  र. .सहा कोट  फ ) व माहे नो हबर २२ चे अि म व पात व माहे 
डसबर २२ चे अंशत:  असे अनु मे र. .१६,००,००,०००/- (अ र  र. .सोळा कोट  फ ) व 
र. .२,००,००,०००/-(अ र  र. .दोन कोट  फ ) असे एकूण (र. .६,००,००,०००/- + 
र. .१६,००,००,०००/- + र. .२,००,००,०००/-) र. .२४,००,००,०००/-  (अ र  र. .चौवीस कोट  
फ ) अदा करणे रता, 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 
सदर या 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. 


