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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 १२/१०/२०२२ चे ठराव. 
 

मा. शासक ठराव मांक- ६९४        वषय मांक- ६९४ 

दनांक – १२/१०/२०२२         वभाग- करआकारणी व करसंकलन  
वषय .६९४ 

दनांक -

१२/१०/२०२२ 

मा.सहा.आयु  करसंकलन यांचे कड ल प  .कर/मु य/३/का व/५२८/२०२२ 

द.०३/१०/२०२२ अ वये, मनपाचे करसंकलन वभागातील अिधकार /कमचार  यांचेक रता 
िश ण आयो जत करणे व अनुषांिगक यव था करणेबाबत. 

ठराव .६९४ 

दनांक -

१२/१०/२०२२  

मा.सहा.आयु  करसंकलन यांचे कड ल प  .कर/मु य/३/का व/५२८/२०२२ 

द.०३/१०/२०२२ अ वये, मनपाचे करआकारणी व करसंकलन वभाग थायी उ प न िमळवून 

देणारा मह वाचा वभाग आहे. शहरातील इमारती व जिमनीवर मालम ाकराची आकारणी व 

वसुली करणेत येत असून, या वभागातील अिधकार /कमचार  यांचा नाग रकांशी थेट संबंध 

येतो यामुळे कामकाज करतांना कायदयातील तरतूद  व अंमलबजावणी कामकाजाचे व प व 

कायालयीन कामकाज प दती इ.बाबी. कमचा-यांना ान असण े आव यक आहे. याकामी 
अिधकार /कमचार  क रता िश ण आयो जत करणेबाबत मा.आयु  व मा.अित.आयु  यांनी 
सुचना दले या हो या. यास अनुस न यांनी दुसरे िश ण द.१६/८/२०२२ रोजी अंकुशराव 

लांडगे नाटयगृह, भोसर  या ठकाणी करआकारणी व कर वसूली वषयक संबिधत काम करणारे 

सव वग १ ते वग ४ अिधकार /कमचार  यांचे िश ण आयोजीत केले होते याकामी 
वभागातील कायरत २०० अिधकार /कमचार , यांचे िश णसाठ  कॉफ  / चहापान(२ वेळेस), 

दुपारचे जेवण इ. यव था मे.हॉटेल सोनाली यांनी थेटप दतीने र. .२८०/- ती एक थाळ चा 
दर  (सवकरांसह) सदरचे काम पुण केलेले आहे. याचे बल अदायगी करणे आव यक आहे. 

कामाचे  नाव- करसंकलन  वभागातील अिधकार /कमचार  यांचेक रता िश ण आयो जत 

करणे व अनुषांिगक यव था करणेबाबत. 

·    कोटेशन नोट स -  थेट प दतीने 

·    लेखािशष– िमळकतकर वसूली  खच, अंदाजप क य तरतूद– २५लाख(सन २०२२-२३) 

·    एकुण िन वदा ा  – ३, एकुण पा  िन वदा – ३ 

अ
 

मेनू एज सीचेनाव 
ती एक थाळ चा दर 

(दर सव करांसह) 

१ द.१६/८/२०२२- छोले मसाला, िम स हेज, 
फुलके,  जराराईस, डाळ तडका, गुलाबजाम, 
पापड कॉफ / चहा(२वेळेस) बाटलीबंद पाणी 

हॉटेलसोनाली २८०/- 

२ ी.द  एंटर ायजेस ३००/- 

३ दगंबरा एंटर ायजेस ३४०/- 

·   दराचे पा कट उघड याचा दनांक– १९/३/२०२२ , 
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·    लघु म दर ा  िन वदाधारक-  मे.हॉटेलसोनाली,भोसर  

·    लघु म दरानुसार होणारा खच एकुण– र. .५६०००/- इतका  व य  येणारा खच 

उपरो  माण ेकरआकरणी व करसंकलन वभागा माफत थेट प दतीने कर यात आले या 
मे.हॉटेल सोनाली, भोसर  यांनी दर र. .२८०/- ती एक थाळ  चा दर (सवकरांसह) 

मा.आयु सो यां या द.१९/५/२०२२ रोजी या मंजूर ता वये वकृत कर यात आलेला 
असून यानुसार र. .५६०००/- इतका व य  येणारा खच होणार असून या या समवेत 

करारनामा न करता पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला अस याने र. .५६०००/- इतका व 

य  येणारा खच हा िमळकतकर वसुली खच या लेखािशषातून खच  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- ६९५     वषय मांक- ६९५ 

दनांक – १२/१०/२०२२      वभाग- म यवत  भांडार  
वषय .६९५ 

दनांक -

१२/१०/२०२२ 

मा.उपआयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/७/का व/२२८/२०२२ द.०६/१०/२०२२ 

अ वये, मनपाचे वायसीएम णालय पी.जी.आय. चे Pathology Department कर ता Penta 

head Microscope आव यक उपकरणे खरेद बाबत. 

ठराव .६९५ 

दनांक -

१२/१०/२०२२  

मा.उपआयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/७/का व/२२८/२०२२ द.०६/१०/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या म यवत  भांडार वभागाकड ल िन वदा नोट स 

मांक जेम .Gem/2022/B/2299098 अ वये वायसीएम णालय पी.जी.आय. चे 

Pathology Department  कर ता Penta head Microscope आव यक  उपकरणेपुरवठा 
करणेकामी जेम पोटलवर िन वदा िस  केली होती. वर ल माणे िन वदा 

.Gem/2022/B/2299098 साठ  6 ा  झाले या िन वदांपैक  Core Meditech  या 
ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन.र. .9,32,000/- अंदाजप क य  र. .9,24,530/-  पे ा 0.81 

ट केने जा त दराने िन वदा आलेली अस याने व तुलना मक या वाजवी दराची अस याचे 

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

वकारणेबाबत मा.उपआयु  (भांडार ) यांनी द.13/09/2022 रोजी मा यता दलेली आहे. 

वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .9,32,000/- पयत काम क न करारनामा क न 

पुरवठा आदेश िनगत केला अस याने सदर या 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. 
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मा. शासक ठराव मांक- ६९६     वषय मांक- ६९६ 

दनांक – १२/१०/२०२२      वभाग- आरो य अ े ीय  
वषय .६९६ 
दनांक -
१२/१०/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) अ े ीय आरो य यांचे कड ल प  .अ ेका/आ/२/का व/४६२/२०२२ 
द.२९/०९/२०२२ अ वये, मनपाचे ा.रामकृ ण मोरे े ागृह, िचंचवड इमारती मधील 
कॉ रडॉर, अंतगत व बा  प रसराची दैनं दन साफसफाई व व छता करणे कामास मुदतवाढ 
देणेबाबत. 

ठराव .६९६ 
दनांक -
१२/१०/२०२२  

मा.अित.आयु (२) अ े ीय आरो य यांचे कड ल प  .अ ेका/आ/२/का व/४६२/२०२२ 
द.२९/०९/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे अ - े ीय कायालयाचे 
काय े ातील ा.रामकृ ण मोरे े ागृह, िचंचवड इमारती मधील कॉ रडॉर, अंतगत व बा  
प रसराची दैनं दन साफसफाई व व छता हे काम अ याधुिनक उपकरणे/साधने, रसायण ेव 
मनु यबळाचा तसेच यां क प दतीचा वापर क न दैनं दन साफसफाई व छता करण े
कामाची ई - िन वदा नोट स .१/२०१९ – २० ची मुदत द.३१/०८/२०२२ रोजी संपु ात येत आहे. 
उपरो  कामावर होणारा खच जा त अस याने मा. आयु  सो. व अित. आयु (१) यांचे सोबत 
झाले या त ड  सुचनेनुसार ा.रामकृ ण मोरे े ागृह, िचंचवड हे वाय  सं थेला भाडेत वार 
चाल वणेकामी देणेत येणार अस याचे कळ वले आहे. यामुळे सदर कामाची न वन िन वदेची 
कायवाह  थांब वणेबाबत त ड  सुचने दारे कळ वले आहे. तथा प ा.रामकृ ण मोरे, े ागृह 
वाय  सं थेना भाडेत वावर चाल वण े कामाची या संबंिधतानी चालू केली असून 
याकामी काह  कालावधी लागणार आहे. यामुळे सदर े ागृहाम ये नागर कांचे, शाळेचे व 

राजक य लोकांचे कायम काय म पार पडत असतात यामुळे नागर कांना, शाळेला व राजक य 
लोकांना व छतेबाबत कुठलीह  गैर सोय होऊ नये याकामी े ागृहांची दैनं दन साफसफाई 
होणे आव यक अस याने स : थती म ये कायरत सं था मे. राजमाता अ ह यादेवी होळकर 
वयंरोजागर सेवा सह सं था मया यांचेकडूनच े ागृहाची कॉ रडॉर अंतगत व बा  प रसराची 

दैनं दन साफसफाई करणेचे कामास मुदतवाढ देण े आव यक आहे. यानुसार मे.राजमाता 
अ ह यादेवी होळकर वयंरोजगार सेवा सह. सं था मया दत यां या ा.रामकृ ण मोरे े ागृह, 
िचंचवड  इमारती मधील कॉ रडॉर, अंतगत व बा  प रसराची दैनं दन साफसफाई व व छता 
हे काम अ याधुिनक उपकरणे/साधने, रसायणे व मनु यबळाचा तसेच यां क प दतीचा वापर 
क न दैनं दन साफसफाई व छता करणेचे कामास द.०१/०९/२०२२ ते ३१/१२/२०२२     
(४ म हने) कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणे व याकामी येणा-या अंदाजे र. .१५,९१,६२०/- अथवा 
न वन धोरण िन त होऊन कामकाज चालू होईल तो पयत मुदतवाढ देणे गरजेचे 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- ६९७     वषय मांक- ६९७ 

दनांक – १२/१०/२०२२      वभाग- अ े ीय व ुत   
वषय .६९७ 
दनांक -
१२/१०/२०२२ 

मा. े ीय अिधकार  अ े ीय यांचे कड ल प  .अ ेका/लेखा/७/का व/११४/२०२२ 

द.०४/१०/२०२२ अ वये, मनपाचे अ े ीय व ुत वभागाकड ल महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ७३ (ड) नुसार अवलोकनाथ ठेवावया या वकास 
कामांबाबत. 

ठराव .६९७ 
दनांक -
१२/१०/२०२२  

मा. े ीय अिधकार  अ े ीय यांचे कड ल प  .अ ेका/लेखा/७/का व/११४/२०२२ 

द.०४/१०/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ े ीय कायालयाकड ल 
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सोबतचे प  ‘अ’ (१ ते ४) मधील व ुत वभागाचे वकास कामांचे ा  अिधकारात िन वदा 
या पुण क न, कामाचे आदेश िनगत केले आहेत. तथा प, महारा  महानगरपािलका 

अिधिनयम चे कलम ७३ (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- ६९८     वषय मांक- ६९८ 

दनांक – १२/१०/२०२२      वभाग- थाप य उ ान व डा  
वषय .६९८ 

दनांक -

१२/१०/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था.उ/का व/२९१/२०२२ द.०६/१०/२०२२ अ वये, 

पंपर  िचंचवड प रसरातील व वध इको जॉिगंग ॅक तसेच व वध उ ानात व इतर ठकाणी 
हॉट क चरल, लँड के पंग वषयक कामांसाठ  स लागार नेमणूक करणे. 

ठराव .६९८ 

दनांक -

१२/१०/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था.उ/का व/२९१/२०२२ द.०६/१०/२०२२ अ वये, 
पंपर  िचंचवड प रसरातील व वध इको जॉिगंग ॅक तसेच व वध उ ानात व इतर ठकाणी 
हॉट क चरल, लँड के पंगचे डझाईन वषयक, अंदाजप क तयार करणे इ.कामे इ.िन वदा पूव 

कामे व िन वदा प ात करा या लागणा-या कामासाठ  थाप य उ ान वभागामाफत 

स लागार यांची दरप क द.२७/०७/२०२२ ते द.०२/०८/२०२२ या कालावधीत माग व यात 

आली आहेत यानुसार M/S.DYP INFRAPROJECTS PVT.LTD यांचा सदर कामासाठ  १.७५% 

इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. सदर कामाचे आराखडे व अंदाजप क बन वणे इ.कामे 

M/S.DYP INFRA PROJECTS PVT.LTD यांनी मा य केलेले दरानुसार सदर कामासाठ  १.७५% 

दराने फ  अदा कर यास तसेच स लागारास अदा करावयाची एकूण र. .१० ल  या 
मयादेत ठेवणेस 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- ६९९     वषय मांक- ६९९ 

दनांक – १२/१०/२०२२      वभाग- थाप य क प  
वषय .६९९ 
दनांक -
१२/१०/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/ क प/१२००/२०२२ द.०७/१०/२०२२ अ वये, 
मनपाचे थाप य क प वभागाकड ल कामा या तरतुद म ये वाढ/घट करणेबाबत. 

ठराव .६९९ 
दनांक -
१२/१०/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/ क प/१२००/२०२२ द.०७/१०/२०२२ 
अ वये, मनपाचे थाप य क प वभागामाफत व वध कारचे कामे गतीपथावर आहेत. 
यापैक  खालील कामांना सन २०२२-२३ म ये पुरेशी तरतुद उपल ध नस याने व अ. . १ ते ३ 

या कामांचा अंदाज कात समावेश नाह . तसेच चालु/ अंितम देयक अदा करणे श य झाले 
नाह . यामुळे  खालील त यात नमुद कामांकर ता तरतुद त वाढ/घट करणे आव यक आहे. 
याचा वग करण त ा खालील माण ेसादर करणेत आला आहे. सदरची वाढ/घट करावयाची 

कामे थाप य क प वभागाकड ल आहेत. खालील त यात नमुद कामांकर ता तरतुद त 
वाढ/घट करणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

अ.
. कामाचे नाव 

पान 
. 

अ.
. 

लेखािशष 

सन 
२०२२-
२३ ची 
मुळ 
तरतुद 

वाढ 
र. . 

घट 
र. . 

सन 
२०२२-
२३ चा 
सुधा रत 
अंदाज 

१ 
औंध रावेत र ता बीआरट एस 
र यावर ल Y जं शन येथे 

अंडरपास बांधणे. 

अंदाज का
त नाव 
समावेश 
नाह . 

वशेष 
योजना 

(वाहतुक 
सुधारणा) 

० 
१४.०० 
लाख 

- 
१४.०० 
लाख 

२ 

टे को र यावर ल थरमॅ स 
चौक ते दुगानगर चौक 
पयतचा र ता वकास 

आराखडयानुसार वकिसत 
करणे. 

अंदाज का
त नाव 
समावेश 
नाह . 

वशेष 
योजना 

(वाहतुक 
सुधारणा) 

० 
५.०० 
लाख 

- 
५.०० 
लाख 

३ 

िशंदे व ती रावेत येथील 
र याचे बीसी प दतीने 
डांबर करण करणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करण.े 

(बजेट कोड-222300924) 

४२ ५४ 

वशेष 
योजना 

(वाहतुक 
सुधारणा) 

२५.०० 
लाख 

- 
१९.०० 
लाख 

६.०० 
लाख 

४ 

टे को र यावर ल 
इले ॉिनक सदन चौकातील 
सी.ड .वक ं द करणे व नाला 
बांधणे व इतर थाप य 
वषयक कामे करणे. 

(बजेट कोड-222300910) 
 

४१ ४० 

वशेष 
योजना 

(वाहतुक 
सुधारणा) 

१.०० 
कोट  

४५.०० 
लाख  

१.४५ 
कोट  

५ 

टे को र यावर ल 
अजंठानगर येथील उवर त 

र याचे काम करणे. 
(बजेट कोड-222300842) 

३९ ९ 

वशेष 
योजना 

(वाहतुक 
सुधारणा) 

१.५० 
कोट   

४५.०० 
लाख 

१.०५ 
कोट  
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६ 

नािशक फाटा ते वाकड या 
बीआरट एस कर डॉर वर ल 
डेड केटेड लेनची व बस 
टॉपची दु ती अनुषंिगक 

कामे करण.े 
(बजेट कोड-222310384) 

६२७ ८ 
महसुली 

(बीआरट एस
देखभाल) 

१७.३४ 
लाख 

४.०० 
लाख 

- 
२१.३४ 
लाख 

७ 

काळेवाड  फाटा ते देहु आळंद  
र यांवर व वध सेवा 

वा हनीसाठ  खोदले या चरांची
दु ती करणे व थाप य 
वषयक दु तीची कामे 

करणे. 

अंदाज का
त नाव 
समावेश 
नाह . 

महसुली 
(बीआरट एस
देखभाल) 

० 
४.५० 
लाख 

- 
४.५० 
लाख 

८ 

सांगवी कवळे र यावर 
राजीव गांधी पुल ते काळेवाड  
फाटा पयत थाप य वषयक 

कामे करण.े 
(बजेट कोड-222310426) 

६२९ १९ 
महसुली 

(बीआरट एस
देखभाल) 

१०.०० 
लाख 

- 
८.५० 
लाख 

१.५० 
लाख 

९ 

देहु आळंद  ३०.मी. ड .पी. 
र यांचे थाप य वषयक 
देखभाल दु तीची कामे 

करणे.(बजेट कोड-
222310388) 

६२७ १२ 
महसुली 

(बीआरट एस
देखभाल) 

५९.५६ 
लाख 

३.१५ 
लाख 

- 
६२.७१ 
लाख 

१० 

देहु आळंद  या ३०.०० मी. 
ड .पी. र याचे देखभाल 
दु ती व इतर थाप य 
वषयक अनुषंिगक कामे 
करणे. (बजेट कोड-

222310395) 

६२८ १९ 
महसुली 

(बीआरट एस
देखभाल) 

१.०० 
कोट   

३.१५ 
लाख 

९६.८५ 
लाख 

 एकुण    
४.६२ 
कोट  

७५.६५ 
लाख 

७५.६५ 
लाख 

४.६२ 
कोट  

 

ि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- ७००     वषय मांक- ७०० 

दनांक – १२/१०/२०२२      वभाग- थाप य क प  
वषय .७०० 
दनांक -
१२/१०/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/ क प/१२०४/२०२२ द.०७/१०/२०२२ अ वये, 
पंपर  िचंचवड शहरातील कासारवाड  येथील व वध ठकाणी कचरा संकलनासाठ  ा सफर 
टेशन उभारणेअंतगत थाप य वषयक कामे करणेबाबत. 

ठराव .७०० 
दनांक -
१२/१०/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/ क प/१२०४/२०२२ द.०७/१०/२०२२ 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 
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लोबल िस ह लटेक ा.िल., पुणे यांची कायादेश . था/िन/BRTS/१३३/२०२२, 
द.०१/०२/२०२२ अ वये नेमणुक करणेत आली आहे. सदरची नेमणुक ह  िन वदाप ात 
कामांसाठ  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. सदर कामाची र. .९,९१,३४,५२०/- इतक  िन वदा र कम असुन 
मे.अजवानी इ ा चर ा. िल. यांची कं ाटदार हणुन कायादेश . था/िन/BRTS/४३/ 
२०२२, द.१७/०१/२०२२ अ वये नेमणुक करणेत आली आहे. सदर कामाची िन वदा वकृती 
र. .११,५८,३८,६८७/- (िन वदा र कमे या १६.८५% 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 यतेनुसार कंमत 
र. .७,६९,३७,७४२/- इतक  होत आहे. यामुळे, चरल डझाईन आ ण ॉ ग या कामासाठ  
र. .३,८४,६८९/- इतक  फ  (सदर कामामधील चरल अनुषंिगक बाबींची तां क 
मा यतेनुसार कंमती या ०.५०%) अदा करण े अपे त आहे. मा. थायी सिमती ठराव 

.११२०१, 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  फ  मे.मॅ स 
लोबल िस ह लटेक ा. िल., पुण े यांना फॉम .२२ अ वये र. .३,८४,६८९/- इतक  अदा 
करणे या तावास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ 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- ७०१     वषय मांक- ७०१ 

दनांक – १२/१०/२०२२      वभाग- पीजीआय-वायसीएमएच   
वषय .७०१ 
दनांक -
१२/१०/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .YCMH/भांडार/५/का व/५४/२०२२ 

द.०६/१०/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड मनपा या शाळेतील व ा याकर ता मोफत 

ने तपासणी िश बर राब वणेकामी Portable Autoref मशीन खरेद  करणेत आली असून 
यास काय र मा यता िमळणेबाबत. 

ठराव .७०१ 
दनांक -
१२/१०/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .YCMH/भांडार/५/का व/५४/२०२२ 

द.०६/१०/२०२२ अ वये, िचंचवड वधानसभा मतदारसंघाचे स मािनय आमदार ी.ल मण 

जगताप यांचे प  .जा. .MLA/मा.आयु /२०२२/३४७/, द.२७/०७/२०२२ रोजी यांनी 
मा.आयु  यांना पंपर  िचंचवड मनपा या शाळेतील व ा याकर ता मोफत ने तपासणी 
िश बर राब व याबाबत सुचना केली असून मनपा शाळेतील व ाथ  सं या अंदाजे ६०,००० 

पे ा जा त आहे. सदर व ा याचे ने तापासणी करणेकामी पीजीआय-वायसीएमएच येथील 

ा यापक व वभाग मुख ने रोग वभाग यांनी Nidek Company चे Portable Autoref या 
उपकरणाची मागणी केली होती. Nidek कंपनीचे Portable Autoref उपल ध न झालेने 

म.SAVERS BIOTECH, Dapodi यांचेकडून Forus Health या कंपनीचे 3 nethra aberro Hand-

held Auto Refractometer मशीन १ नग र. .६,९४,४००/- (अ र  र. .सहा लाख चौ-या णव 
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हजार चारशे फ ) इत या कंमतीचे खरेद  करणेकामी पुरवठा आदेश िनगत क न 

महापािलका अिधिनयम कलम ६७ (३)(क) व ७३(क) नुसार मा. शासक यांची काय र 
मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

 
मा. शासक ठराव मांक- ७०२     वषय मांक- ७०२ 

दनांक – १२/१०/२०२२      वभाग- पाणीपुरवठा  
वषय .७०२ 

दनांक -

१२/१०/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जशुके/पापु/६६८/२०२२ द.०७/१०/२०२२ अ वये, 

अमृत-२.० अंतगत मा य होणा-या पाणीपुरवठा क पाक रता पाणीपुरवठा वशेष योजना या 
लेखाशीषा अंतगत सन २०२२-२३ क रता आिथक तरतूद (Budget Provision) करणेबाबत. 

ठराव .७०२ 

दनांक -

१२/१०/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जशुके/पापु/६६८/२०२२ द.०७/१०/२०२२ अ वये, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ामधील पाणीपुरवठा यव थेम ये सुधारणा करणेकामी व 

१००% वयंपूण करणे कामी शासनाने (क  २५% व रा य सरकार २५%) अमृत-२.० अनुदान 

योजना जाह र केली आहे. सदर योजनतगत मंजूर क प कंमती या ५०% अनुदान मनपास 

ा  होणार आहे. या अनुषंगाने द.८/६/२०२२ रोजी मा.सहसिचव, नगर वकास वभाग 

यांचेमाफत सव मनपा ितिनधींसोबत V.C. घे यात आली. सदर V.C. म ये अमृत-२.० अंतगत 

क पांची याद  माग वणेत आली असून यानुसार अमृत-२.० अंतगत क पांची याद  

शासनास ऑनलाईन पोटलवर सादर करणेत आली आहे.  सदर क प करताना सु वातीला 
फ  Block Estimates ारे अंदाजे खचाचा अंतभाव कर याचे सूिचत कर यात आले होते. या 
अनुषंगाने या वभागाकडून Block Estimate तयार करणेत आले आहे व द.१०/०६/२०२२ रोजी 
मा.आयु  यांचेकडून टपणी ारे मंजूर  घेणेत आली आहे. द.१०/०६/२०२२ रोजी या मंजूर 

टपणीम ये १४ कामांना मंजूर  दे यात आली आहे.  

अ.

.
कामाचे नाव 

अंदाजप क य 

र कम 

( शासक य 

मा यतेकर ता) 
(र. .कोट म ये) 

तपशील 

सन २०२२-२३ या 
आिथक 

वषाकर ता 
अंदाजप क य 

तरतूद 

(र. .कोट म ये) 

१ 

भामा आसखेड धरणाजवळ मौजे वाक
तफ वाडा येथे अशु द जलउपसा क
बांधणे (१६७ द.ल.िल.) व यासाठ
जॅकवेल, पंपहाऊस, अँ ोच ीज, इंटेक
चॅनेल बांधणे व व ुत, यां क , 

Instrumentation, SCADA सह इतर

१७२.०० 

क प 

महारा  

शासन व क  

शासनाने 

मंजूर केलेला 
आहे. िन वदा 

०.१० 
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अनुषंिगक कामे करणे आ ण १० वष
देखभाल दु ती करणे. 

येत 

आहे. 

 एकूण १७२.००  ०.१० 

 वर ल ता वत क पास मंजुर  नंतर राब व या क रता सन २०२२-२३ या आिथक 

वषात िनधीची तरतुद नाह . यामुळे कामाची िनकड ल ात घेता पाणीपुरवठा वशेष योजना 
िनधी या लेखाशीषा अंतगत तरतुद करणे व सुधार त शासक य मा यता घेण ेआव यक आहे. 
तर  या अनुषंगाने अंदाजप कात वर ल त यामधील नवीन कामांचा समावेश करणे, सन 

२०२२-२३ कर ता नवीन कामांना तरतूद करणे 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. 
 

मा. शासक ठराव मांक- ७०३     वषय मांक- ७०३ 

दनांक – १२/१०/२०२२      वभाग- पाणीपुरवठा   
वषय .७०३ 
दनांक -
१२/१०/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पापु/मु य/७/का व/८५६/२०२२ द.०७/१०/२०२२ 
अ वये, मनपाचे पाणी पुरवठा वभागाकड ल कामां या तरतूद म ये वाढ घट करणेबाबत. 

ठराव .७०३ 
दनांक -
१२/१०/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पापु/मु य/७/का व/८५६/२०२२ द.०७/१०/२०२२ 
अ वये, मनपाचे पाणी पुरवठा वभागाकड ल खालील त या माणे तरतूद म ये वाढ घट 
करणसे मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

अन.ु 
. 

कामाचे नाव 
पान 
अन.ु

. 

सन २०२२-
२३ चा 
अंदाज 

वाढ घट एकूण 

१ 
“क भागातील पा या या टा यांवर 

पाणीपुरवठा संबंधीत हॉ व 
ऑपरेशन करणे क रता मजूर 

पुर वणे”. 

७४८/ 
२९ 

१,००,००,००० १,२०,००,००० ० २,२०,००,००० 

२ 

सन २०२०-२१ क रता देखभाल 
दु ती अंतगत नेह नगर, 

यशवंतनगर, खराळवाड , गांधीनगर 
इ. या भागात पाणीपुरवठा व देखभाल 

दु ती करणे. 

७४७/ 
१७ 

२,००,००० ११,३५,००० ० १३,३५,००० 

३ 

सन २०२०-२१ क रता वशाल टाक , 
पंपर  टेशन, ए पायर इ टेट  इ. 
प रसरात  पाणीपुरवठा देखभाल 

दु ती करणे. 

७४७/ 
१८ 

१,००,००० ८,१०,००० ० ९,१०,००० 

४ 

पुणे-नािशक महामागा या पुव बाजुस 
असणा-या प रसरात पाणीपुरवठा 
वषयक देखभाल दु ती करणे. (सन 

२०२०-२१) 

७४७/
२० 

२,००,००० ५,५०,००० ० ७,५०,००० 
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५ 
भाग . ६ म ये पाणीपुरवठा 

वषयक देखभाल दु ती करणे. (सन 
२०२०-२१) 

७४७/
२२ 

१,००,००० ६,७५,००० ० ७,७५,००० 

६ 

भाग . ८ मधील इं ायणीनगर 
मधील से. . ७ व १० प रसरात 

पाणीपुरवठा सुरळ त पाह यासाठ  
आव यक देखभाल दु तीची कामे 

करणे. ( सन २०२०-२१) 

७४७/
२३ 

२,००,००० ९,४०,००० ० ११,४०,००० 

७ 

भाग . ८ मधील भागात 
पाणीपुरवठा सुरळ त राह यासाठ  
आव यक देखभाल दु तीची काम 

करणे. (सन २०२०-२१) 
 

७४८/ 
२४ 

२,००,००० ९,९५,००० ० ११,९५,००० 

८ 

अजमेरा,वा तुउ ोग व मासुळकर 
काँलनी प रसराम ये पाणीपुरवठा 
वषयक देखभाल दु तीची कामे 

करणे. (सन २०२०-२१) 

७४८/ 
२७ 

४,००,००० ५,५२,००० ० ९,५२,००० 

९ 

अजमेरा,वा तुउ ोग व मासुळकर 
काँलनी प रसराम ये पाणीपुरवठा 
वषयक देखभाल दु तीची कामे 

करणे. (सन २०२१-२२) 

७४८/ 
३९ 

५,००,००० ३,००,००० ० ८,००,००० 

१० 

WD4 जल े ामधील मोशी,बो-
हाडेवाड  तसेच आव यकतेनुसार 
व वध प रसरात देखभाल दु तीची 

कामे करणे. 

७४८/ 
३१ ६,००,००० ४,००,००० ० १०,००,००० 

११ 
WD4 जल े ामधील 

देहूर ता,से.४,६,९,११ तसेच 
आव यकतेनुसार व वध प रसरात 
देखभाल दु तीची कामे करणे. 

७४८/ 
३२ 

६,००,००० ४,००,००० ० १०,००,००० 

१२ 

आळंद रोड,अ यनगर,आनंदनगर 
तसेच आव यकतेनुसार व वध 

प रसरात देखभाल दु तीची कामे 
करणे. 

७४८/ 
३४ 

५,००,००० ५०,००० ० ५,५०,००० 

१३ 
गांधीनगर,खराळवाड  तसेच 

आव यकतेनुसार व वध प रसरात 
देखभाल दु तीची कामे करणे. 

७४८/ 
३७ 

५,००,००० ३,००,००० ० ८,००,००० 

१४ 
नेह नगर,यशवंतनगर तसेच 

आव यकतेनुसार व वध प रसरात 
देखभाल दु तीची कामे करणे. 

७४८/ 
३८ 

५,००,००० ४,५०,००० ० ९,५०,००० 

१५ 

बो-हाडेवाड  जल े ामधील 
िशवर ता, वाघे र कॉलनी, खर ड 
व ती, बनकर व ती, गायकवाड 

व ती तसेच आव यकतेनुसार व वध 
प रसरात देखभाल दु तीची कामे 

करणे. 

७४८/
४१ ५,००,००० ९,००,००० ० १४,००,००० 

१६ 

क भागातील नेह नगर जलकंुभ 
प रसरात पा या या टा यां या 
आवारात थाप य़ वषयक कामे 

करणे. 

७४९/ 
४३ 

५,००,००० ५,४०,००० ० १०,४०,००० 
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१७ 
गवळ माथा व इं ायणीनगर जलकंुभ 
प रसरात थाप य वषयक कामे 

करणे व रंगरंगोट  करणे. 

७४९/ 
४८ 

५,००,००० ४,४५,००० ० ९,४५,००० 

१८ 
मोशी,बो-हाडेवाड  जलकंुभ प रसरात 

थाप य वषयक कामे करणे व 
रंगरंगोट  करणे. 

७४९/ 
४९ 

५,००,००० ४,७५,००० ० ९,७५,००० 

१९ 
अजमेरा जलकंुभ प रसरात थाप य 

वषयक कामे करणे व रंगरंगोट  
करणे. 

७४९/
५० 

५,००,००० ५,००,००० ० १०,००,००० 

२० 

सन २०२१-२२ क रता भाग .२० 
मधील नाणेकर चाळ, ए पायर इ टेट 

प रसरात पाणीपुरवठा वषयक 
देखभाल दु तीची कामे करणे. 

७६३/ 
२७८ 

० ८,००,००० ० ८,००,००० 

२१ 
 

नेह नगर जलकंुभ प रसराम ये 
पाईपलाईन टाकणे व देखभाल 

दु तीची कामे करणे.(सन २०२०-२१) 
४२३/ 
०७ 

३,००,००० ५,८१,००० ० ८,८१,००० 

२२ 
सन २०२०-२१ क रता क भागात 
ठक ठकाणी बोअरवेल घेणे व दु ती 

करणे. 

४१५/ 
२५ 

४,००,००० ५,४०,००० ० ९,४०,००० 

२३ 
सन २०२०-२१ क रता क भागात 
टँकरने ठक ठकाणी पाणीपुरवठा 

करणे. 

४१५/ 
२७ 

५,००,००० ५,४५,००० ० १०,४५,००० 

२४ 

WD4जल े ामधील मोशी, बो-
हाडेवाड , देहूर ता, इ. प रसरात 
पाईपलाईन टाकणे व देखभाल 

दु तीची कामे करणे. 

४१६/ 
३३ 

८,००,००० १,५०,००० ० ९,५०,००० 

२५ 

सन २०२०-२१ क रता क भाग 
प रसरातील व वध ठकाण या 
पा या या टा यांची िनयिमत 

साफसफाई करणे व इतर अनुषंिगक 
कामे करणे. 

४२१/ 
०४ 

३,००,००० ७,००,००० ० १०,००,००० 

२६ 
सन २०२०-२१ क रता क भागातील 
पा या या टा यां या आवारात 
थाप य़ वषयक कामे करणे. 

४२१/ 
०५  

२,००,००० ६,७०,००० ० ८,७०,००० 

२७ 
पांजरपोळ जलकंुभ प रसरात 
थाप य वषयक कामे करणे व 

रंगरंगोट  करणे. (सन २०२१-२२) 

७४९/ 
४७ 

५,००,००० ५,७५,००० ० १०,७५,००० 

२८ 
क भाग प रसरातील पा या या 
टा यांवर रंगरंगोट  तसेच थाप य 
वषयक कामे करणे. (सन २०२०-२१) 

४२१/ 
०७ 

२,००,००० ६,००,००० ० ८,००,००० 

२९ 

भाग . ८ इं ायणीनगर मधील 
पा याची टाक ंना रंगरंगोट  करणे व 
प रसरात थाप य वषयक कामे 

करणे. (सन २०२०-२१) 

४२३/ 
०८ 

६,००,००० ५०,००० ० ६,५०,००० 

३० 

नेह नगर जल े ामधील मटन 
माकट,ए पायर  इ टेट, पंपर  टेशन 
मधील प रसरात पाईपलाईन टाकणे 
व देखभाल दु तीची कामे करणे. 

४२३/ 
११ ८,००,००० १,००,००० ० ९,००,००० 



12 
 

३१ 
पांजरपोळ जल े ामधील प रसरात 

पाईपलाईन टाकणे व देखभाल 
दु तीची कामे करणे. 

४१६/ 
३४ 

८,००,००० ५०,००० ० ८,५०,००० 

३२ 
नेह नगर जल े ामधील प रसरात 

पाईपलाईन टाकणे व देखभाल 
दु तीची कामे करणे 

४१६/ 
३६ 

८,००,००० १,५०,००० ० ९,५०,००० 

३३ 

सन २०१९-२० क रता क भागातील 
पा याचा टा याचे चरल आँ डट 
करणे व अनुषंिगक कामे करणे. 

 

४२३/ 
०४ 

५,००,००० १२,००,००० 
 
० १७,००,००० 

३४ 

सन २०२१-२२ करता पंपर  टेशन, 
गोकुळ हॉटेल प रसरात 

आव यकतेनुसार नवीन पाईपलाईन 
टाकणे व पाणीपुरवठा वषयक 
देखभाल दु तीची कामे करणे. 

४२०/ 
११३ 

८,००,००० २,००,००० ० १०,००,००० 

३५ 
ािधकरणाचे ता यात आले या 

मोक या जागेत पा याची उंच टाक  
बांधणे. 

४२३/ 
१ १,५०,००,००० ० ८५,००,००० ६५,००,००० 

३६ 
भाग .८ मधील से टर .१ 

प रसरात आव यकतेनुसार न वन 
पाईपलाईन टाकणे (सन २०२२-२३) 

४२५/ 
१८ 

८,००,००० ० ७,९९,००० १,००० 

३७ 
 

से टर ७/१० पं पंग टेशन येथे 
रंगरंगोट  करणे, थाप य वषयक 
कामे करणे व सुशोिभकरण करणे. 

(सन २०२२-२३) 

४२५/ 
१९ 

७,००,००० ० ६,९९,००० १,००० 

३८ 

भाग .६ च पाणी वसाहत व 
धावडेव ती प रसरात व वध ठकाणी 

ड .आय़ पाईपलाईन 
टाकणे(सन२०२२-२३) 

४२५/ 
२० 

८,००,००० ० ७,९९,००० १,००० 

३९ 
भाग .६ भगत व ती व गुळवेव ती 
प रसरात व वध ठकाणी ड .आय़ 
पाईपलाईन टाकणे   (सन२०२२-२३) 

४२५/ 
२१ ८,००,००० ० ७,९९,००० १,००० 

४० 

भाग .८ मधील  यशवंतनगर चौक, 
गवळ माथा, बालाजीनगर प रसरात 
पाईपलाईन टाकणे व  दु तीची कामे 

करणे(सन २०२२-२३) 

४२५/ 
२२ 

८,००,००० ० ७,९९,००० १,००० 

४१ 
भाग .८ मधील गवळ माथा पंपींग 
टेशन प रसरात थाप य वषयक 
कामे करणे(सन २०२२-२३) 

४२५/ 
२३ 

७,००,००० ० ६,९९,००० १,००० 

४२ 

भाग .८ मधील से टर .४,६,९ व 
११ प रसरात पाईपलाईन टाकणे 

व  दु तीची कामे करणे(सन २०२२-
२३) 

४२५/ 
२४ 

८,००,००० ० ७,९९,००० १,००० 

४३ 

बो-हाडेवाड  , WD4, से टर ११ व इतर 
प रसरात पा या या टा यावर 
थाप य वषयक कामे करणे (सन 

२०२२-२३) 

४२५/ 
२५ 

७,००,००० ० ६,९९,००० १,००० 

४४ 
 

भाग .२ बो-हाडेवाड  ,बनकरव ती, ४२५/ ७,००,००० ० ६,९९,००० १,००० 
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वनायकनगर, खर डव ती व इतर 
प रसराम ये पाईपलाईन टाकणे व 

दु तीची कामे करणे(सन २०२२-२३) 

२६ 

४५ 

भाग .२ देहूर ता, गणेशनगर, 
गायकवाडव ती, इं ायणी पाक व 

इतर प रसराम ये पाईपलाईन टाकणे 
व दु तीची कामे करणे(सन २०२२-

२३) 
 

४२५/ 
२७ 

७,००,००० ० ६,९९,००० १,००० 

४६ 

भाग .९ अजमेरा व मासुळकर 
कॉलनी प रसराम ये पाईपलाईन 

टाकणे व दु तीची कामे करणे (सन 
२०२२-२३) 

४२५/ 
२८ 

७,००,००० ० ६,९९,००० १,००० 

४७ 

भाग .९  नेह नगर, कामगारनगर, 
खराळवाड  प रसराम ये पाईपलाईन 
टाकणे व दु तीची कामे करणे (सन 

२०२२-२३) 

४२५/ 
२९ 

७,००,००० ० ६,९९,००० १,००० 

४८ 

वशाल िथएटर, नाणेकरचाळ, 
ए पायर इ टेट, इ. प रसराम ये 

पाईपलाईन टाकणे व दु तीची कामे 
करणे (सन २०२२-२३) 

४२५/ 
३० 

८,००,००० ० ७,९९,००० १,००० 

४९ 

भाग .९ मधील टा यां या 
आवारात रंगरंगोट  करणे, थाप य 
वषयक कामे करणे व सुशोिभकरण 

करणे. (सन २०२२-२३) 

४२५/ 
३१ ७,००,००० ० ६,९९,००० १,००० 

५० 

भाग .९ मधील नेह नगर, 
अजमेरा, म हं ा व टेड यम टाक  
प र े ात पाणीपुरवठा संबंिधत 
हॉ व ऑपरेशन करणे क रता मजूर 

पुर वणे (सन २०२२-२३) 

७७०/ 
१ १८,००,००० ० १७,९९,००० १,००० 

५१ 

गवळ माथा संप, से टर ७/१०, WD4 
व इं ायणीनगर टाक  प र े ात 
पाणीपुरवठा संबंिधत हॉ व 
ऑपरेशन करणे क रता मजूर 

पुर वणे(सन २०२२-२३) 

७७०/ 
२ 

१५,००,००० ० १४,९९,००० १,००० 

५२ 

पांजरपोळ, गुळवे मैदान टाक  
प र े ात पाणीपुरवठा संबंिधत 
हॉ व ऑपरेशन करणे क रता मजूर 

पुर वणे (सन २०२२-२३) 

७७०/ 
३ 

१५,००,००० ० १४,९९,००० १,००० 

५३ 

भाग .२ मधील मोशी-बो-हाडेवाड  
(WD4) टाक  प र े ात पाणीपुरवठा 
संबंिधत हॉ व ऑपरेशन करणे 

क रता मजूर पुर वणे (सन २०२२-२३) 

७७०/
४ 

१८,००,००० ० १७,९९,००० १,००० 

५४ 

भाग .६ मधील प रसरात 
पाणीपुरवठा वषयक करकोळ 

देखभाल दु तीची कामे करणे (सन 
२०२२-२३) 

७७०/
५ 

४,००,००० ० ३,९९,००० १,००० 

५५ 
भाग . ८ इं ायणीनगर मधील 

से. .१,२ व ३ प रसरात पाणीपुरवठा 
७७०/ 
६ 

४,००,००० ० ३,९९,००० १,००० 
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वषयक आव यक देखभाल 
दु तीची कामे करणे. 

(सन २०२२-२३) 
 

५६ 

भाग .२ मधील मोशी-बो-हाडेवाड , 
इं ायणीपाक गायकवाडव ती व इतर 
प रसरात देखभाल दु ती वषयक 

कामे करणे.(सन २०२२-२३) 

७७०/
७ 

४,००,००० ० ३,९९,००० १,००० 

५७ 

भाग .९ अजमेरा, मासुळकर 
कॉलनी व प रसराम ये पाणीपुरवठा 
वषयक देखभाल दु तीची कामे 

करणे.(सन २०२२-२३) 

७७०/ 
८ 

४,००,००० ० ३,९९,००० १,००० 

५८ 

भाग .९ यशवंतनगर,गवळ माथा 
व प रसराम ये पाणीपुरवठा वषयक 
देखभाल दु तीची कामे करणे.(सन 

२०२२-२३) 

७७०/ 
९ 

४,००,००० ० ३,९९,००० १,००० 

५९ 

नेह नगर, अजमेरा, म हं ा व 
टेड यम प र े ातील पा या या 
टा यांचे प रचालन करणे (सन 

२०२२-२३) 

७७०/ 
१० 

१,००,००० ० ९९,००० १,००० 

६० 

गवळ माथा संप, से टर ७/१०, WD4, 
इं ायणीनगर व पांजरपोळ 

प र े ातील पा या या टा यांचे 
प रचालन करणे (सन २०२२-२३) 

७७१/ 
११ १,००,००० ० ९९,००० १,००० 

६१ 
सन २०२२-२३ क रता क भाग 

अंतगत व ुत पंप व अनािधकृत नळ 
तोड य़ासाठ  मजूरासह वाहन पुर वणे 

७७१/ 
१२ 

३,००,००० ० २,९९,००० १,००० 

६२ 
क भागातील प रसरात 

आव यकतेनुसार टँकरने पाणीपुरवठा 
करणे. 

७७१/ 
१३ 

३,००,००० ० २,९९,००० १,००० 

६३ 
क भागातील पा या या टा यांची 
िनयिमत साफसफाई करणे व इतर 

अनुषंिगक कामे करणे. 

७७१/ 
१४ 

४,७७,००० ० ४,७६,००० १,००० 
 

६४ 
 

सन २०२१ व सन २०२२ कर ता भोसर  
पं पंग,  भोसर  गावठाण व 
आ मशाळा, शांतीनगर 

पा या या  टाक चे व पं पंग टेशनचे 
प र े ातील प रचालन करणे 

१०८३/
१५५ 

६९,००,००० २२,२५,००० ० ९१,२५,००० 

६५ 
 

इ भागात व वध टा या व 
स पव न पाणीपुरवठा करणेकामी 

मजूर पुर वणे 

१०८२/
१४५ 

५०,००,००० ० २२,२५,००० २७,७५,००० 

 एकूण  ७,१७,७७,००० ३,०९,७४,००० ३,०९,७४,००० ७,१७,७७,००० 
 

ि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- ७०४     वषय मांक- ७०४ 

दनांक – १२/१०/२०२२      वभाग- मा हती व जनसंपक  
वषय .७०४ 

दनांक -

१२/१०/२०२२ 

मा.उप आयु  मा हती व जनसंपक यांचे कड ल प  .माजसं/२/का व/५९०/२०२२ 

द.०४/१०/२०२२ अ वये, मनपाचे माहे फे ुवार  व माच २०२२ दर यान फोटो ाफ , 

ह डओ ाफ  इ. कामी झाले या खचास काय र मा यता देणेबाबत. 

ठराव .७०४ 

दनांक -

१२/१०/२०२२  

मा.उप आयु  मा हती व जनसंपक यांचे कड ल प  .माजसं/२/का व/५९०/२०२२ 

द.०४/१०/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने राब व यात  येणारे 

व वध काय म, उप म, अनिधकृत बांधकाम कारवाई आद ंचे मनपातील व वध वभागां या 
वतीने मागणीनुसार मा हती व जनतासंपक वभागामाफत फोटो ाफ  व ह डओ ाफ  

कर यात येते. िन.नो. .०३/२०१८-१९ नुसार फोटो ाफ  व ह डओ ाफ  कामकाजाक रता 
लघु म दर ा  मे.दशन ड जटल ह डओ ाफ  यांना द.१६/०९/२०१९ पासून एक वषाक रता 
िनयु  कर यात आली होती. सदर कामकाजाची मुदत द.१५/०९/२०२० रोजी संपु ात आली 
असता मा. थायी सिमती सभेने ठराव .७५१५, द.२३/०९/२०२० अ वये व वध ठकाणी 
कोरोना आप ी वषयक फोटो ाफ  व ह डओ ाफ चे अ याव यक कामकाज अस याने १ 

वषाक रता मुदतवाढ दे यात आली होती. तथा प मा.आयु सो. यांनी द.२४/०५/२०२१ या 
तावा वये फोटो ाफ  व ह डओ ाफ चे कामकाजाक रता न याने िन वदा या 

राब व यास व  िन वदा या पूण होईपयत मे. दशन ड जीटल ह डओ ाफ  यां याकडून 

िन.नो. .०३/२०१८-१९ या मंजूर दराने कामकाज क न घेणेस व याकामी   येणा-या खचास 

मा यता दली आहे. मा.आयु सो. यांनी द.२४/०५/२०२१ रोजी दले या मा यतेनुसार 

द.०५/०७/२०२१ रोजी फोटो ाफ  व ह डओ ाफ  चे कामकाजाक रता िन.नो. .०१/२०२१-

२२ िस  कर यात आली होती. द.२३/०८/२०२१ रोजी सदर िन वदा उघडली असता मे.फोटो 
हजन यांचे सदर कामकाजाक रता िन वदे या अंदाजप क य दरा या -५८% अस याने 

यांना िस यु रट  ड पॉजीट व इनसोलव सी स टफ केट जमा कर याबाबत कळ व यात आले 

होते. मे.फोटो हजन यांनी िस यु रट    ड पॉजीट  व इनसोलव सी स टफ केट जमा कर यास 

नकार देऊन  कामकाज आदेशाची मागणी करत आहे.  तथा प संबंिधत िन वदा या र  

करावी कंवा कसे याबाबत कायवाह  सु  आहे. मनपा या वतीने वषभर अनिधकृत बांधकाम 

कारवाई, व वध क पांचे उ ाटन/भूिमपूजन, व वध बोधन पव, स कार समारंभ, व वध 

डा पधा, व वध वषय सिमती िनवडणूक, मा. महापौर, उपमहापौर िनवडणूक, करसंकलन 

वभागाकड ल मालम ा ज ी वषयक कारवाई, आकाशिच ह वभागाकड ल अनिधकृत हो डग 

कारवाई, व वध सां कृितक काय म, फेसबुक लाई ह, इ. क रता फोटो ाफ  व 

हड ओ ा फची आव यकता असते. स थतीत मनपा या आ थापनेवर केवळ १ आ ट ट 

कम फोटो ाफर अस याने तसेच कामकाज आव यक तातड या मह वा या व पाचे 

अस याने मे.दशन ड जीटल ह डओ ाफ  यां याकडून द.१७/०९/२०२२ पासून उपरो  नमूद 

कामकाज मा.आयु सो. यांनी द.२४/०५/२०२१ या तावाम ये नमूद मंजूर केले या दराने 

क न घे यात आले आहे. तथा प द.१७/०९/२०२१ पासून ३१ डसबर २०२२ पयत अथवा 
हड ओ ाफ  व फोटो ाफ ची िन वदा या पूण होईपयत यापैक  जे आधी घडेल तो 
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पयत  मे.दशन ड जटल हड ओ ाफ  यां याकडून तातड ची व अ याव यकबाब हणून 

िन.नो. .०३/२०१८-१९ या मंजूर दराने कामकाज क न घे यास मुदतवाढ 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. 
 

मा. शासक ठराव मांक- ७०५     वषय मांक- ७०५ 

दनांक – १२/१०/२०२२      वभाग- वै क य मु य  
वषय .७०५ 

दनांक -

१२/१०/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वै /०३/का व/७९८/२०२२ द.१०/१०/२०२२ अ वये, 

महारा  दूषण िनयं ण मंडळास जैव वै क य घनकचरा बायोमेड ल वे ट िनयम १९९८ व 

२०१६ नुसार ांती योती सा व ीबाई फुले हॉ पटलची(तालेरा णालय) परवाना नुतनीकरण 

फ  अदायगी करणेबाबत. 

ठराव .७०५ 

दनांक -

१२/१०/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वै /०३/का व/७९८/२०२२ द.१०/१०/२०२२ अ वये, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत तालेरा णालया कर ता जैव वै क य घनकचरा 
बायोमेड कल वे ट िनयम १९९८ नुसार सदर परवा याचे नुतनीकरण करणे आव यक आहे. तर  

सदर परवाना नुतनीकरण करणेकामी महारा  दुषण मंडळ यांना पुढ ल १० वषाकर ता कं सेट 

व ऑथरायझेशन फॉम ांती योती सा व ीबाई फुले हॉ पटलने (तालेरा णालय) भरलेला 
असुन याकर ता कं सेट फ  र. .१,२५,०००/- इतक  भरणे आव यक आहे. सदर परवाना 
नुतनीकरणासाठ  पुढ ल (२०२२-२०३२) १० वषाकर ता कं से ट व ऑथरायझेशन फॉम 

ांती योती सा व ीबाई फुले हॉ पटलने सादर केला असुन याक रता फ  भरणे आव यक 

आहे. ांती योती सा व ीबाई फुले हॉ पटलचे (तालेरा णालय) महारा  दूषण िनयं ण 

महामंडळ यांचेकडे जैव वै क य परवाना ऱ ज शेन Authorization व Consent 
फ   भर याकर ता येणारे शु क . .१,२५,०००/- (अ र  र. .एक लाख पंचवीस हजार फ ) 
वै क य वभागाकड ल जैव वै क य घनकचरा व हेवाट लावणे या लेखािशषामधून हारा  

दुषण िनय ंण महामंडळ यांना RTGS/NEFT दारे अदा करणेस मा. शासक यांची मंजूर  

देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ७०६     वषय मांक- ७०६ 

दनांक – १२/१०/२०२२      वभाग- क े ीय आरो य  
वषय .७०६ 

दनांक -

१२/१०/२०२२ 

मा. े ीय अिधकार  क े ीय आरो य यांचे कड ल प  .क ेका/आ१५/का व/४४१/२०२२ 

द.०७/१०/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग  ८ मिधल झोपडप ट तील सामुदाियक शौचालय 

साफसफाई व  देखभालीचे काम न दणीकृत महाल मी म हला बचत गटाला देणे बाबत. 
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ठराव .७०६ 

दनांक -

१२/१०/२०२२  

मा. े ीय अिधकार  क े ीय आरो य यांचे कड ल प  .क ेका/आ१५/का व/४४१/२०२२ 

द.०७/१०/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क े ीय कायालय आरो य 

वभागा कड ल गवळ माथा भाग .८ झोपडप ट तील १ लॉक २७ िस स सामुदाियक 

शौचालय साफसफाई व देखभालीचे काम करणेकामी थेट प तीने सहा म हने कालाविध कर ता 
न दणीकृत महाल मी म हला बचत गट यांना ित िसट र. .९००/- माणे मािसक 

र. .२४,३००/- माणे ६ म हने कर ता र. .१,४५,८००/- (अ र  र. .एक लाख पंचेचाळ स 

हजार आठशे फ ) अ वये कामकाज देणेत येणार आहे. सदर म हला बचत गटाला मनपा 
िनयमानुसार व अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 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- ७०७     वषय मांक- ७०७ 

दनांक – १२/१०/२०२२      वभाग- क े ीय आरो य 
वषय .७०७ 

दनांक -

१२/१०/२०२२ 

मा. े ीय अिधकार  क े ीय आरो य यांचे कड ल प  .क ेका/आ१५/का व/४६९/२०२२ 

द.०७/१०/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग .८ मिधल झोपडप ट तील सामुदाियक शौचालय 

साफसफाई व  देखभालीचे काम न दणीकृत ीकृ ण म हला बचत गटाला देणे बाबत. 

ठराव .७०७ 

दनांक -

१२/१०/२०२२  

मा. े ीय अिधकार  क े ीय आरो य यांचे कड ल प  .क ेका/आ१५/का व/४६९/२०२२ 

द.०७/१०/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क े ीय कायालय आरो य 

वभागा कड ल गवळ माथा भाग .८ झोपडप ट तील १ लॉक १० िस स सामुदाियक 

शौचालय साफसफाई व देखभालीचे काम करणेकामी थेट प तीने सहा म हने कालाविध कर ता 
न दणीकृत ीकृ ण म हला बचत गट यांना ित िसट र. .९००/- माण ेमािसक र. .९,०००/- 

माणे ६ मह ने कर ता र. .५४,०००/- (अ र  र.  चोपं न हजार फ ) अ वये कामकाज देणेत 

येणार आहे. सदर म हला बचत गटाला मनपा िनयमानुसार व अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 

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- ७०८     वषय मांक- ७०८ 

दनांक – १२/१०/२०२२      वभाग- क े ीय आरो य 
वषय .७०८ 

दनांक -

१२/१०/२०२२ 

मा. े ीय अिधकार  क े ीय आरो य यांचे कड ल प  .क ेका/आ१५/का व/४७०/२०२२ 

द.०७/१०/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग .२ संजय गांधीनगर, मोशी येथील सामुदाियक 

शौचालय साफसफाई व  देखभालीचे काम न दणीकृत यशोधरा म हला बचत गटाला देणे बाबत. 

ठराव .७०८ 

दनांक -

मा. े ीय अिधकार  क े ीय आरो य यांचे कड ल प  .क ेका/आ१५/का व/४७०/२०२२ 

द.०७/१०/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क े ीय कायालय आरो य 
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१२/१०/२०२२  वभागा कड ल संजय गांधीनगर मोशी भाग .२ झोपडप ट तील १ लॉक २० िस स 

सामुदाियक शौचालय साफसफाई व देखभालीचे काम करणेकामी थेट प तीने सहा म हने 

कालावधी कर ता न दणीकृत यशोधरा म हला बचत गट यांना ित िसट र. .९००/- माण े

मािसक र. .१८,०००/- माणे ६ मह ने कर ता र. .१,०८,०००/- (अ र  र.  एक लाख आठ 

हजार फ ) अ वये कामकाज देणेत येणार आहे. सदर म हला बचत गटाला मनपा 
िनयमानुसार व अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 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- ७०९     वषय मांक- ७०९ 

दनांक – १२/१०/२०२२      वभाग- वायसीएमएच-पीजीआय 
वषय .७०९ 
दनांक -
१२/१०/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वायसीएमएच/७/का व/३७७/२०२२ 
द.०८/१०/२०२२ अ वये, पद यु र सं था, यशवंतराव च हाण मृती णालय 
अ यास मा या शै णक वष २०२३-२४ कर ता संल नीकरणाचे नुतनीकरण व 
संल नकरणाचे व तार करण शु क महारा  आरो य व ान व ापीठ, नािशक यांना अदा 
करणेबाबत. 

ठराव .७०९ 
दनांक -
१२/१०/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वायसीएमएच/७/का व/३७७/२०२२ 
द.०८/१०/२०२२ अ वये, पद यु र सं था, यशवंतराव च हाण मृती णालयात ०९ 
वषयां या अ यास मा या सन २०२३-२०२४ कर ता संल नकरणाचे नुतनीकरणासाठ  
र. .५,००,०००/- (अ र  र. .पाच लाख फ ) कंवा युशन फ  चे १% यापैक  जी र कम जा त 
असेल ती र कम तसेच संल नकरणाचे व तार करणसाठ  सु दा याच माण े
र. .५,००,०००/- (अ र  र. .पाच लाख फ ) कंवा युशन फ  चे १% यापैक  जी र कम जा त 
असेल ती र कम महारा  आरो य व ान व ापीठ, नािशक यांना अदा करावी लागणार आहे. 
सदरची र कम महारा  आरो य व ान व ापीठ, नािशक यांना 
आरट जीएस/एनईएफट /Payment Gateway(ECS) ारे The Registrar, Maharashtra 
University of Health Sciences, Nashik, Payable at Nashik. यांचे नावे एचड एफसी बँक, बँक 
अकाऊंट नं.००६४१४५००००६४९, थ े नगर ांच, नािशक आयएफएससी कोड HDFC0000064 
एनईएफट  ारे पाठ वणे आव यक आहे. संल नकरणाचे नुतनीकरण व सल नकरणाचे 
व तार करण करणेकामी र. .५,००,०००/- (अ र  र. .पाच लाख फ ) सन २०२२-२०२३ या 
अंदाजप कातील यशवंतराव च हाण मृती णालयाकड ल पी.जी.आय  वायसीएमएच 
पसीएमसी कर ता व वध शासक य िनयामक सं था व व ापीठ इ शु क भरणे या 
लेखािशषातील र. .१,५०,००,०००/- मधुन 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. 
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मा. शासक ठराव मांक- ७१०     वषय मांक- ७१० 

दनांक – १२/१०/२०२२      वभाग- उ ान/वृ संवधन  
वषय .७१० 

दनांक -

१२/१०/२०२२ 

मा.उप आयु  उ ान यांचे कड ल प  .उ ान/४/का व/८०१/२०२२ द.१०/१०/२०२२ अ वये, 

मनपाचे र ते उ ाने मोकळया जागा या ठकाणी लागवड साठ  िसजनल रोपे पुर वण ेबाबत. 

ठराव .७१० 

दनांक -

१२/१०/२०२२  

मा.उप आयु  उ ान यांचे कड ल प  .उ ान/४/का व/८०१/२०२२ द.१०/१०/२०२२ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलक या वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .०८/२०२२-

२३ सदर काम/पुरवठा करणे कामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माण े

िन वदा नोट स .०८/२०२२-२३ साठ  ४ िन वदा धारक ा  झाले या पैक  ३ िन वदाधारक 

पा  झाले आहेत. या पैक  मे.जी.बी.ए टर ायजेस या ठेकेदाराची िन वदा रकमे या 
र. .४०,००,०००/- पे ा  -१७.९१% 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 वीकारणे बाबत मा.उपआयु (उ ान) यांनी द.१०/१०/२०२२ रोजी या 
तावाने मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकदाराकडुन मंजुर दराने र. .३२,८३,६००/- 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 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. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ७११     वषय मांक- ७११ 

दनांक – १२/१०/२०२२      वभाग- उ ान/वृ संवधन  
वषय .७११ 

दनांक -

१२/१०/२०२२ 

मा.उप आयु  उ ान यांचे कड ल प  .उ ान/४/का व/८००/२०२२ द.१०/१०/२०२२ अ वये, 

मनपाचे तळवडे गायरान गट .०१ ब येथे शोिभवंत रोपे तयार क न देखभाल करण.े 

ठराव .७११ 

दनांक -

१२/१०/२०२२  

मा.उप आयु  उ ान यांचे कड ल प  .उ ान/४/का व/८००/२०२२ द.१०/१०/२०२२ अ वये, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलक या वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .०७/२०२२-

२३ सदर काम/पुरवठा करणे कामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माण े

िन वदा नोट स .०७/२०२२-२३ साठ  ३ िन वदा धारक ा  झाले या पैक  २ िन वदाधारक 

पा  झाले आहेत. या पैक  मे.जी.बी.ए टर ायजेस या ठेकेदाराची िन वदा रकमे या 
र. .४८,०२,८६८/- पैक  रॉय ट  वगळुन र. .४७,१६,६६०/- पे ा -२.००% 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.१०/१०/२०२२ रोजी या तावाने मा यता दलेली आहे. वर ल 
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ठेकदाराकडुन मंजुर दराने र. .४६,२२,३२७/- +रॉय ट  र. .८६,२०८/- असे एकुण 
र. .४७,०८,५३५/-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 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. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ७१२     वषय मांक- ७१२ 

दनांक – १२/१०/२०२२      वभाग- व ुत मु य  
वषय .७१२ 

दनांक -

१२/१०/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/४७०/२०२२ द.१०/१०/२०२२ 

अ वये, मनपाचे अ े ीय कायालय अंतगत िनगड  येथील PMPML बस डेपोम ये बस चा जग 

क रता व ुत पुरवठा घेणेसाठ  अ याव यक व अनुषंिगक कामे करण.े 

ठराव .७१२ 

दनांक -

१२/१०/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/४७०/२०२२ द.१०/१०/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .16-

01/2022-2023 अ वये अ े ीय कायालय अंतगत िनगड  येथील PMPML बस डेपोम ये बस 

चा जग क रता व ुत पुरवठा घेणेसाठ  अ याव यक व अनुषंिगक कामे करणेकामी 
वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माण े िन वदा नोट स .16-01/2022-2023 

साठ  ा  झाले या िन वदांपैक  मे.टॉप इले क स या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या 
िन वदा र. .6,52,86,751/- पे ा -25.23% 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.आयु  सो. यांनी 
द. 07/10/2022 रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 

र. .4,88,14,904/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे 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 न घेणेकामी 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. 
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मा. शासक ठराव मांक- ७१३     वषय मांक- ७१३ 

दनांक – १२/१०/२०२२      वभाग- ग े ीय व ुत  
वषय .७१३ 

दनांक -

१२/१०/२०२२ 

मा.सहा.आयु  तथा ग े ीय अिधकार  यांचे कड ल प  .ग ेका/िन-३/का व/२५०/२०२२ 

द.०७/१०/२०२२ अ वये, मनपाचे ग े ीय कायालयांतगत थेरगाव वभागातील मनपा या 
व वध काय माकर ता ता पुर या व पात वनी ेपण यव था करणे व 

वज  पुरवठयासाठ  पयायी यव था हणुन भाडेत वावर जिन  संच बस वणे बाबत. 

ठराव .७१३ 

दनांक -

१२/१०/२०२२  

मा.सहा.आयु  तथा ग े ीय अिधकार  यांचे कड ल प  .ग ेका/िन-३/का व/२५०/२०२२ 

द.०७/१०/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ग े ीय कायालय, व ुत 

वभागाकड ल िन वदा नोट स मांक 1 अ वये सदर काम/ पुरवठा करणेकामी 
वतमानप ात िन वदा िस  केली होती.  वर ल माणे िन वदा . 1 साठ  4 ा  झाले या 
िन वदांपैक  मे.जी.एस.इले क स या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन.र. .8,47,300/- 

मधुन रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजस वगळून र. .8,00,699/- पे ा   -5.50% कमी 
दराने िन वदा आलेली अस याने व तुलना मक या वाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार 

मुदतीम ये तुत काम मानांकना माण े पुण करणेस स म अस याने वकारणेबाबत 
मा. े ीय अिधकार  यांनी द.09/12/2020 रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने रॉय ट   व मटे रयल टे ट ंग चाजससह र. 8,00,699/- पयतकाम 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 घेणेकामी 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. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ७१४     वषय मांक- ७१४ 

दनांक – १२/१०/२०२२      वभाग- ग े ीय व ुत  
वषय .७१४ 

दनांक -

१२/१०/२०२२ 

मा.सहा.आयु  तथा ग े ीय अिधकार  यांचे कड ल प  .ग ेका/िन-३/का व/२५१/२०२२ 

द.०७/१०/२०२२ अ वये, मनपाचे ग े ीय कायालयांतगत पंपर  वभागातील मनपा या 
व वध काय माकर ता ता पुर या व पात वनी ेपण यव था करणे व 

वज  पुरवठयासाठ  पयायी यव था हणुन भाडेत वावर जिन  संच बस वणे बाबत. 

ठराव .७१४ 

दनांक -

१२/१०/२०२२  

मा.सहा.आयु  तथा ग े ीय अिधकार  यांचे कड ल प  .ग ेका/िन-३/का व/२५१/२०२२ 

द.०७/१०/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ग े ीय कायालय, व ुत 

वभागाकड ल िन वदा नोट स मांक 1 अ वये सदर काम/ पुरवठा करणेकामी 
वतमानप ात िन वदा िस  केली होती.  वर ल माणे िन वदा .2 साठ  4 ा  झाले या 
िन वदांपैक  मे.जी.एस.इले क स या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन.र. .8,47,302/- 

मधुन रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजस वगळून र. .8,00,700/- पे ा -5.50% कमी दराने 
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िन वदा आलेली अस याने व तुलना मक या वाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार 

मुदतीम ये तुत काम मानांकना माण े पुण करणेस स म अस याने  वकारणेबाबत 
मा. े ीय अिधकार  यांनी द. 09/12/2020 रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून 

िन वदा मंजूर दराने रॉय ट   व मटे रयल टे ट ंग चाजससह र. .8,00,700/- पयतकाम 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 घेणेकामी 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. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ७१५     वषय मांक- ७१५ 

दनांक – १२/१०/२०२२      वभाग- व ुत मु य  
वषय .७१५ 
दनांक -
१२/१०/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/४७१/२०२२ 
द.१२/१०/२०२२ अ वये, मनपाचे फ े ीय कायालय अंतगत घरकुलमधील इमारत .D-5, 

D-6, D-7, D-8 को वड केअर सटरक रता व ुत वषयक कामे करणे. 
ठराव .७१५ 
दनांक -
१२/१०/२०२२  

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/४७१/२०२२ 
द.१२/१०/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागाकड ल िन वदा 
नोट स .55-01-/2021-22 अ वये फ े ीय कायालय अंतगत घरकुलमधील  इमारत .D-5, 
D-6, D-7, D-8  को वड केअर सटरक रता व ुत वषयक कामे करणेकामी वतमानप ात 
िन वदा िस द केली होती. वर ल माणे िन वदा नोट स .55-1/2021-22साठ  ा  झाले या 
िन वदांपैक  मे. रअल इले क स या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन वदा 
र. .34,99,630/-पे ा -19.90% 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. यांनी द.12/10/2022 रोजी मा यता 
दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .28,03,204/- पयत काम क न 
घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 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 करणे बंधनकारक राह ल या अट स अधीन राहून 
यांचेबरोबर 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. 
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मा. शासक ठराव मांक- ७१६     वषय मांक- ७१६ 

दनांक – १२/१०/२०२२      वभाग- उ ान/वृ संवधन  
वषय .७१६ 
दनांक -
१२/१०/२०२२ 

मा.उप आयु  उ ान यांचे कड ल प  .उ ान/२/का व/४४१/२०२२ द.११/१०/२०२२ अ वये, 
मनपाचे गजानन महाराज उ ान, से.नं.२७ िनगड  ाधीकरण देखभाल करणेचे कामकाजाचे 
मुदतवाढ चे खचास मा यता िमळणेबाबत. 

ठराव .७१६ 
दनांक -
१२/१०/२०२२  

मा.उप आयु  उ ान यांचे कड ल प  .उ ान/२/का व/४४१/२०२२ द.११/१०/२०२२ अ वये, 
मनपाचे िनगड  ािधकरण येथील गजानन महाराज उ ानाचे े  ६००० चौ.मी. असुन यापुव  
गजानन महाराज मं दर उ ानाची देखभाल ी.गजानन महाराज मंद र चॅर टेबल ट हे सन 
२०१५ पासुन पी.पी.पी. त वावर वनामोबादला करत होते. परंतु को वड-१९ मुळे मंद र द ड वष 
कालावधीसाठ  बंद होते. यामुळे मंद राचे उ प न बंद झाले अस यामुळे द.२५/०१/२०२१ चे 
प ा वये र. .३०,०००/- मानधन िमळणेबाबत वनंती केली होती. उ ान वभागामाफत 
देखभाल करावयाची  झालेस उ ान वभागाकड ल दरप कानुसार ित चौ.मी ११.९५ या दराने 
६००० चौ.मी े ासाठ  र. .७१,७००/- ित महा खच येणे अपे त होते. ी.गजानन महाराज 
मंद र चॅर टेबल ट यांनी द.२५/०१/२०२१ प ा वये उ ान देखभाल कामासाठ  
र. .३०,०००/- मानधन मागणी केलेली अस यामुळे संबंिधतांना मानधनावर सदरचे उ ान 
द यास मनपाची बचत होणार होती. यामुळे व मंद र टचे उ प न बंद झाले अस यामुळे 
ी.गजानन महाराज मंद र चॅर टेबल ट यांना द.०७/०९/२०२१ चे आदेशा वये ित म हना 

र. .३०,०००/-  देखभाल कामासाठ  देणेत आले होते. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे िनगड  
ािधकरण येथील गजानन महाराज उ ान ी. गजानन महाराज मंद र चॅर टेबल ट यांना 
द. २०/०७/२०२१ या मा य तावानुसार देखभाल कामासाठ  ११ म हने कालावधीसाठ  
देणेसाठ  थायी सिमती ठराव .१००१२ द.२८/०७/२०२१ अ वये मा यता घेणेत आली होती. 
सदर उ ान देखभालीसाठ  मानधन त वावर थेट प तीने देणेबाबत 
उ ान/६/का व/३०७/२०२१ द.०७/०९/२०२१ अ वये आदेश देणेत आला. सदर सं थेची 
देखभाल कामाची मुदत द.०७/०८/२०२२ रोजी संप याने सदर सं थेने द.३०/०६/२०२२ 
रोजी या प ा वये मुदतवाढ देणेबाबत वनंती अज केला आहे. यानुसार मा. आयु  सो यांनी 
ट पणी पान .१७ अ वये द.०७/१०/२०२२ रोजी मा यता दली असून ित महा मानधन 
हणुन र. .३०,०००/- माणे ५ म हने कालावधीसाठ  र. .१,५०,०००/- खचास व यांचेशी 

करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ 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- ७१७     वषय मांक- ७१७ 

दनांक – १२/१०/२०२२      वभाग- अणु व ुत व दूरसंचार  
वषय .७१७ 
दनांक -
१२/१०/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .अ. व.द.ुसं./आ था/का व/९६३/२०२२ 
द.०७/१०/२०२२ अ वये, मनपाचे अणु वदयुत व दूरसंचार वभागाकड ल सन २०२२-२३ चे 
मुळ महसुली अंदाजप कातील तरतुद म ये सुधारणा क न वाढ/घट क न तरतुद वग करण 
करणे तसेच व ुत वभागाचे उपलेखािशषावर तरतुद विगकरण करणेकामी मा.महापािलका 
सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची मा यता घेणेकामी िशफारस करणेबाबत. 

ठराव .७१७ 
दनांक -
१२/१०/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .अ. व.द.ुसं./आ था/का व/९६३/२०२२ 
द.०७/१०/२०२२ अ वये, मनपाचे अणु वदयुत व दूरसंचार वभागाकड ल सन२०२२-२३ चे 
मुळ अंदाजप कातील जु या चालु कामांची  बले अदा करणेसाठ  खालील सुधारणा क न 
वाढ/घट क न तरतुद वग करण करणे तसेच व ुत वभागाकड ल CCTV देखभाल दु तीचे 
कामाचे बल अदायगीसाठ  तरतुद विगकरण करणेस मा.महापािलका सभे या ा  
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अिधकारांतगत मा. शासक यांची मंजुर  घेणेकामी िशफारस कर यास मा यता आव यक 
असलेने यास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

अ.
. 

बजे
ट 

कोड 
कामाच ेनाव 

अंदाजप
क यर क

म 

सन 
२०२२-
२०२३ 

चीतरतूद 

वाढ घट 

सन 
२०२२-
२०२३ 

चीसुधार
त तरतूद 

    चालूकाम े           

१ 
222
311
830 

ड भाग अंतगत व वध ठकाणी उभारणेत 
आले या सी.सी. ट. ह . यं णेची वा षकत वावर 

देखभाल दू ती करणे. 
10000000 1500000 1000000 0 2500000 

२ 
222
311
831 

सुर ा वभागाक रता वा षक त वावर वॉक -टॉक  
यं णेची देखभाल दू ती करणे.(2021-22) 

1000000 1000000 0 950000 50000 

३ 
222
311
832 

इ भाग अंतगत व वध ठकाणी उभारणेत 
आले या सी.सी. ट. ह . यं णेची वा षकत वावर 

देखभाल दू ती करणे. 
10000000 1500000 1000000 0 2500000 

४ 
222
311
833 

वायरलेसयं णेची वा षक त वावर देखभाल 
दू ती करणे. (2021-22) 

2000000 50000 210000 0 260000 

५ 
222
311
834 

मनपाइमारतीवर ल दूर वनी, फॅ स, एफ.सी.ट . 
राउटर यं णेची वा षक त वावर देखभालदू ती 

करणे. (2021-22) 
2000000 300000 1200000 0 1500000 

६ 
222
311
836 

फ भाग अंतगत व वध ठकाणी उभारणेत 
आले या सी.सी. ट. ह . यं णेची वा षकत वावर 

देखभाल दू ती करणे. 
10000000 1500000 1000000 0 2500000 

७ 
222
311
837 

ब भाग अंतगत व वध ठकाणी उभारणेत 
आले या सी.सी. ट. ह . यं णेची वा षकत वावर 

देखभाल दू ती करणे. 
10000000 1500000 1000000 0 2500000 

८ 
222
311
838 

मनपा शासक य इमारतीमधील IP सी.सी. ट. ह . 
यं णेची वा षक त वावर देखभालदू ती करणे. 

(2021-22) 
4000000 1000000 1500000 0 2500000 

९ 
222
311
839 

ह भाग अंतगत व वध ठकाणी उभारणेत 
आले या सी.सी. ट. ह . यं णेची वा षकत वावर 

देखभाल दू ती करणे. 
10000000 1500000 1000000 0 2500000 

१० 
222
311
840 

 सी.सी. ट. ह . यं णेची वा षक त वावरदेखभाल 
दू ती करणे.(Fire) 

5000000 2000000 500000 0 2500000 

११ 
222
311
841 

ग भाग अंतगत व वध ठकाणी उभारणेत 
आले या सी.सी. ट. ह . यं णेची वा षकत वावर 

देखभाल दू ती करणे. 
10000000 1500000 1000000 0 2500000 

१२ 
222
311
843 

अ भाग अंतगत व वध ठकाणी उभारणेत 
आले या सी.सी. ट. ह . यं णेची वा षकत वावर 

देखभाल दू ती करणे. 
10000000 1500000 1000000 0 2500000 

१३ 
222
311
844 

क भाग अंतगत व वध ठकाणी उभारणेत 
आले या सी.सी. ट. ह . यं णेची वा षकत वावर 

देखभाल दू ती करणे. 
10000000 1500000 1000000 0 2500000 

    न वनकाम े           
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१४ 
222
311
845 

मा यिमकशाळांम य ेउभार यात आले या 
सी.सी. ट. ह . यं णेची वा षक त वावर 

देखभालदू ती करणे. 
20000000 2500000 0 1000000 1500000 

१५ 
222
311
846 

मनपाइमारतीवर ल दूर वनी, फॅ स, एफ.सी.ट . 
राउटर यं णेची वा षक त वावर देखभालदू ती 

करणे. 
20000000 1500000 0 1100000 400000 

१६ 
222
311
848 

अ भाग अंतगत व वध ठकाणी उभारणेत 
आले या सी.सी. ट. ह . यं णेची वा षकत वावर 

देखभाल दू ती करणे. 
10000000 2000000 0 1500000 500000 

१७ 
222
311
850 

क भाग अंतगत व वध ठकाणी उभारणेत 
आले या सी.सी. ट. ह . यं णेची वा षकत वावर 

देखभाल दू ती करणे. 
10000000 2000000 0 1740000 260000 

१८ 
222
311
851 

वायरलेसयं णेची वा षक त वावर देखभाल 
दू ती करणे. 

5000000 1500000 0 800000 700000 

१९ 
222
311
853 

ब भाग अंतगत व वध ठकाणी उभारणेत 
आले या सी.सी. ट. ह . यं णेची वा षकत वावर 

देखभाल दू ती करणे. 
10000000 2000000 0 800000 1200000 

२० 
222
311
854 

ह भाग अंतगत व वध ठकाणी उभारणेत 
आले या सी.सी. ट. ह . यं णेची वा षकत वावर 

देखभाल दू ती करणे. 
10000000 2000000 0 1020000 980000 

२१ 
222
311
862 

Thermal सीसी ट ह  यं णेची वा षक त वावर 
देखाभाल दु ती करणे 

10000000 2500000 0 2500000 0 

    व ुत- महसुली पान ३३६ - १         0 

२२ 
222
305
867 

अ े य कायालय व इतर आव यक ठकाणी 
CCTV यं णा बस वणे 

4283175 335000 1400000 0 1735000 

२३ 
222
311
847 

फ भाग अंतगत व वध ठकाणी उभारणेत 
आले या सी.सी. ट. ह . यं णेची वा षकत वावर 

देखभाल दू ती करणे. 
10000000 2000000 0 1400000 600000 

      203283175 34685000 12810000 12810000 34685000 
 

ि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. 

 
 
 

सह /-                        सह /- 

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

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


