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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 १८/१०/२०२२ चे ठराव. 
 

मा. शासक ठराव मांक- ७१८          वषय मांक- ७१८ 

दनांक – १८/१०/२०२२           वभाग- डा  
वषय .७१८ 

दनांक -

१८/१०/२०२२ 

मा.उप.आयु  डा यांचे कड ल प  . डा/१२/का व/६२/२०२२ द.१२/१०/२०२२ अ वये, 

मनपाचे देशभ पर गायन काय म – २०२२ चे आयोजन करणेबाबत. 

ठराव .७१८ 

दनांक -

१८/१०/२०२२  

मा.उप.आयु  डा यांचे कड ल प  . डा/१२/का व/६२/२०२२ द.१२/१०/२०२२ अ वये, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका डा वभागांतगत संगीत अकादमी तफ येक 

म ह या या ११ तारखेला मािसक संगीत सभेचे आयोजन केले जाते. परंतु वातं याचा अमृत 

महो सव असलेने द.११/०८/२०२२ चे मािसक संगीत सभेचे पांतर घरो घर   ितरंगा 
उप मांतगत “देशभ पर गायन काय म - २०२२” बुधवार द.१०/०८/२०२२ रोजी 
ा.रामकृ ण मोरे ना यगृह, िचंचवड येथे सायं. ५.०० ते सायं. ८.०० पयत आयो जत करावयाचा 

आहे. याक रता  ींम.योिगता गोडबोले व ी.राजेश दातार गायन वा वृ ंद समूह  यांचे सोबत 

देशभ पर गायन काय म घेण ेबाबत व सदर काय मास एकूण अंदाजे खच र. .७५,०००/-

(अ र  र. .पं याह र हजार फ ) रकमेस मा.आयु  सो यांनी द.०५/०८/२०२२ रोजीचे 

तावा वये मा यता देणेत आली आहे. यानुषंगाने घरो घर   ितरंगा उप मांतगत 

“देशभ पर गायन काय म - २०२२” या काय मास य  खच कलाकार मानधन 

र. .७०,०००/-(अ र  र. .स र  हजार फ  ) व चहापान/ इतर खच र. .२,४००/- (अ र  

र. .दोन हजार चारशे फ ) असे एकूण र. .७२,४००/- (अ र  र. .बहा र हजार चारशे फ ) 

खच आला असून सदर खच संगीत अकादमी या लेखािशषातून खच  टाकणेस मा. शासक यांची 
काय र मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ७१९     वषय मांक- ७१९ 

दनांक – १८/१०/२०२२  वभाग- व छ महारा /भारत अिभयान 
क प अंमलबजावणी क  

वषय .७१९ 
दनांक -
१८/१०/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . वभाअक/१/का व/१५४/२०२२ द.१२/१०/२०२२ 
अ वये, महापािलकेचे सभागृह/ े ागृह/खेळाचे मैदान येथे शु य कचरा (Zero Waste) मानक 
काय णालीचा अवलंब क न झीरो वे ट काय म राब वणा-या नाग रक/संघटना/ 
सं था/मंडळे/कंपनी व इतर यांना भाडयाम ये सवलत देणेबाबत. 



2 
 

ठराव .७१९ 
दनांक -
१८/१०/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . वभाअक/१/का व/१५४/२०२२ द.१२/१०/२०२२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड शहर व छ सव ण २०२३ म ये सहभागी असून व छ 
सव णाक रता आव यक असले या बाबींची महानगरपािलके माफत पूतता कर यात येत 
आहे. तसेच शहरातील कचरा कमी कर या या उ ेशाने महानगरपािलके माफत व वध 
नवन वन उप म राब व यावर भर दे यात येत आहे. व छ सव णाम ये कच-याचे माण 
कमी हो यासाठ  आदेश मांक वभाअक/१/का व/२२९/२०२१ द.२७/१२/२०२१ अ वये 
महापािलकेतील वभागांम ये  होणा-या काय म संगी शु य कचरा (Zero 
Waste) कायप दतीचा अवलंब करणेकामी मानक काय णाली (SOP- Standard 
Operating Procedures) ामु याने भर दे याचे िनदश आहेत. व छ सव णाम ये सूिचत 
केलेनुसार महापािलकेतील काय मांम ये ( जसे मो हम, पधा, चचास  या याने प रसंवाद 
संमेलन, उदघाटने भूमीपुजन, स कार समारंभ इ.) मानक प दतींचा अवलंब करण े
आव यक आहे.  याच माण े महानगरपािलके या काय म संगी शु य कचरा मानक 
काय णाली म ये नमुद केलेनुसार नाग रक/संघटना/सं था/मंडळे/कंपनी व इतर यांनी शु य 
कचरा काय म राब व यास महानगरपािलकेचे  सभागृह/ े ागृह/खेळाचे मैदान येथे बु कंग 
करताना सवलत देणे तसेच झीरो वे ट काय माचे फायदे याचा चार व सार करणे आव यक 
आहे. सबब महानगरपािलकेमाफत सव वभागाम ये होणा-या काय मांम ये झीरो वे ट 
मानक प दतीचा अवलंब करणेबाबत तसेच सन २०२२-२०२३ म ये महापािलकेचे 
सभागृह/ े ागृह/खेळाचे मैदान येथे शु य कचरा (Zero Waste) मानक काय णालीचा 
अवलंब क न झीरो वे ट काय म राब वणा-या नाग रक/संघटना/सं था/मंडळे/कंपनी व 
इतर  यांना भाडयाम ये  १० ट के सवलत देणेबाबत 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. 

 
मा. शासक ठराव मांक- ७२०        वषय मांक- ७२० 

दनांक – १८/१०/२०२२         वभाग-  थाप य EWS क प 
वषय .७२० 
दनांक -
१८/१०/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/EWS /३५९/२०२२ द.१३/१०/२०२२ अ वये, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२२-२३ या अंदाजप कातील इतर वशेष योजना 
अंतगत कामां या तरतुद म ये वाढ/ घट करणेबाबत. 

ठराव .७२० 
दनांक -
१८/१०/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/EWS /३५९/२०२२ द.१३/१०/२०२२ अ वये, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२२-२३ या अंदाजप कातील इतर वशेष योजना 
लेखािशषावर ल कामांसाठ  अदा करावया या देयकांसाठ  तरतुद अपुर  अस याने खालील 
माणे वभागाअंतगत तरतुद वग करण करणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

अ 
 

कामाच ेनाव 
बजेट 
कोड 

पा
न 

. 

अ 
.  

सन २०२२-२३ 
चा अंदाज 

वग करण व 
आव यकतेनुसार होणार  

वाढ – घट 
केलेनंतर 
सुधार त 
तरतुद वाढ घट 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

 लेखािशष – इतर वशेष योजना     

१ 

िचखली से. .१७ व १९ येथ े
आिथक या दुबल 
घटकांसाठ या (EWS) 

गृह क पाम य े ाथिमक शाळा 
आर ण वकिसत करणे. 

2223
0133

0 
५८ ४ १,००,००,००० ० ९०,००,००० १०,००,००० 



3 
 

२ 

िचखली से. .१७ व १९ येथ े
आिथक या दुबल 
घटकांसाठ या (EWS) 

गृह क पाम य ेमा यिमक शाळा 
आर ण वकिसत करणे. 

2223
0133

1 
५८ ५ १,००,००,००० ० ९०,००,००० १०,००,००० 

३ 

िचखली से. .१७ व १९ येथ े
आिथक या दुबल 
घटकांसाठ या (EWS) 

गृह क पामधील आर ण 
भुखंडांना िसमािभंत बांधणे 

2223
0137

0 
५९ ६ ५०,८५,००० २०,००,००० ० ७०,८५,००० 

४ 
पंत धान आवास योजनेअंतगत 

ठक ठकाणी STP बांधणे व 
देखभाल दु ती करणे 

2223
0146

1 
६३ १ ५०,००,००० १,६०,००,००० ० २,१०,००,००० 

एकुण र कम पय े    ३,००,८५,००० १,८०,००,००० १,८०,००,००० ३,००,८५,००० 
 

ि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. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- ७२१        वषय मांक- ७२१ 

दनांक – १८/१०/२०२२         वभाग- जलिन:सारण मु य 
वषय .७२१ 

दनांक -

१८/१०/२०२२ 

मा.कायकार  अिभयंता जलिन:सारण मु य यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/६११/२०२२ 

द.१३/१०/२०२२ अ वये, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार 

अवलोकनाथ ठेवावया या वकास कामांबाबत. 

ठराव .७२१ 

दनांक -

१८/१०/२०२२  

मा.कायकार  अिभयंता जलिन:सारण मु य यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/६११/२०२२ 

द.१३/१०/२०२२ अ वये, मनपा या जलिन:सारण मु यालयाकड ल तावासोबत या प  

अ (१ ते 13) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण ेसंबंिधत ठेकेदाराबरोबर 

कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे मा. शासक यांनी 
अवलोकन केले. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 
मा. शासक ठराव मांक- ७२२        वषय मांक- ७२२ 

दनांक – १८/१०/२०२२         वभाग- थाप य इ मु य  
वषय .७२२ 

दनांक -

१८/१०/२०२२ 

मा.कायकार  अिभयंता थाप य इ मु य यांचे कड ल प  . था/िन/इ-

मु य/का व/४२७/२०२२ द.१३/१०/२०२२ अ वये, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 

कलम ७३ ड नुसार अवलोकनाथ ठेवावया या वकास कामांबाबत. 

ठराव .७२२ 

दनांक -

१८/१०/२०२२  

मा.कायकार  अिभयंता थाप य इ मु य यांचे कड ल प  . था/िन/इ-

मु य/का व/४२७/२०२२ द.१३/१०/२०२२ अ वये, मनपा या थाप य वभाग इ 

मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (१ ते १)   मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा 
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अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले 

अस याने याचे मा. शासक यांनी अवलोकन केले. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ७२३        वषय मांक- ७२३ 

दनांक – १८/१०/२०२२         वभाग- थाप य इ मु य  
वषय .७२३ 

दनांक -

१८/१०/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) थाप य इ मु य यांचे कड ल प  . था/िन/इ-मु य/४२६/२०२२ 

द.१३/१०/२०२२ अ वये, मनपाचे इ े ीय कायालयातील मनपा िनवडणूक कामासाठ  

आव यक मंडप यव था, R.O.ऑफ स येथील मंडप व फिनचर यव था करणेबाबत. 

ठराव .७२३ 

दनांक -

१८/१०/२०२२  

मा.अित.आयु (२) थाप य इ मु य यांचे कड ल प  . था/िन/इ-मु य/४२६/२०२२ 

द.१३/१०/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागाकड ल 

िन.नो. .107/02/2021-22 अ वये इ े ीय कायालयातील मनपा िनवडणूक कामासाठ  

आव यक मंडप यव था, R.O.ऑफ स येथील मंडप व फिनचर यव था करणे कामी 
वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माणे िन वदा .107/02/2021-22 साठ   3 

ा  झाले या िन वदांपैक  M/s.H.D.ASSOCIATES या ठेकेदाराची िन.र. .97,49,653/- (अ र  

र. .स या णव लाख एकोणप नास हजार सहाशे ेप न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .97,49,653/-  पे ा 33.07% कमी दराने िन वदा आलेली अस याने 

व तुलना मक या वाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम 

मानांकना माण े पूण करणेस स म अस याने वकारणेबाबत मा.अित.आयु  यांनी 
द.13/10/2022 रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून र. .65,25,443 /- +रॉय ट  

चाजस र. . 0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. . 0/- = एकुण र. .65,25,443 /- पयत काम क न 

घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 

मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

यांचेबरोबर करारनामा क न 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- ७२४        वषय मांक- ७२४ 

दनांक – १८/१०/२०२२         वभाग- आरो य मु य  
वषय .७२४ 

दनांक -

१८/१०/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .आमुका/४/का व/३४५/२०२२ द.१३/१०/२०२२ 

अ वये, मनपाचे सन २०२२-२०२३ या वषात घंटागाड  ठेकेदारांना वशेष बाब/ब स 

देणेबाबत. 

ठराव .७२४ 

दनांक -

१८/१०/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .आमुका/४/का व/३४५/२०२२ द.१३/१०/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील आठ ेिञय कायालयाअंतगत काम करणा-या 
घंटागाड  ठेकेदार यांना दवाळ  सणािनिम  वशेष बाब/ब स दले जाते यानुसार  पंपर  

िचंचवड महानगरपािलकेत सन १९९७ पासून घंटागाड  ठेकेदार आरो य वभागांतगत ८ ेिञय 

कायालयाम ये काम कर त आहेत. घंटागाड  कमचा-यांना मनपा आ थापनेवर ल कमचा-या 
माणे बोनस िमळत नाह . घंटागाड  ठेकेदारांना यापूव  सन २०२१-२०२२ या आिथक वषात 

दवाळ  सणाकर ता ित घंटागाड  ठेकेदारांना वशेष बाब/ब स हणून र. .३०,०००/- 

दे यात आले होते. सबब, द.१३/१०/२०२२ रोजीचे तावा वये मा.आयु  सो यांनी २०२२-२३ 

या वषाकर ता घंटागाड  ठेकेदारांना वशेष बाब/ब स हणून र. .३०,०००/- दवाळ  

सणासाठ  ब स हणून 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- ७२५        वषय मांक- ७२५ 

दनांक – १८/१०/२०२२         वभाग- मा हती व तं ान  
वषय .७२५ 

दनांक -

१८/१०/२०२२ 

मा.उप आयु  मा हती व तं ान यांचे कड ल प  .मातं व/०९/का व/१३८/२०२२ 

द.१४/१०/२०२२ अ वये, मनपाचे मु य लेखाप र ण, िश ण आ ण ई ग हन स क ातील 

20 KVA यु पी एस दु तीसाठ  आव यक बॅटर  व पेअर पाट सा ह याचा पुरवठा क न यु पी 
एस यं णा दु त क न देणेबाबत. 

ठराव .७२५ 

दनांक -

१८/१०/२०२२  

मा.उप आयु  मा हती व तं ान यांचे कड ल प  .मातं व/०९/का व/१३८/२०२२ 

द.१४/१०/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा हती व तं ान 

वभागाकड ल कोटेशन नोट स .10/2022-23 अ वये सदर काम करणेकामी मनपा 
संकेत थळावर व www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर ई कोटेशन िन वदा िस  

केली होती. वर ल माण े ई कोटेशन .10/2022-23 साठ  05 ा  झाले या िन वदांपैक  

मे.पॉवरटेक िस ट स या ठेकेदाराची िन वदा र. .9,89,300/- मधून रॉय ट  व मटे रयल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .9,89,300/-  पे ा र. .9,63,900/- (-2.56% कमी) या  
दराने िन वदा आलेली अस याने व तुलना मक या वाजवी दराची अस याने तसेच ठेकेदार 

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

मा.उप आयु  (मातं व) यांनी द.04/10/2022 रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून 

िन वदा मंजुर दराने रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजस सह र कम पये लागू नाह  
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच 

िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
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केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/ वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 

घेणेकामी सदरचा वषय महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 73(ड) नुसार 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- ७२६        वषय मांक- ७२६ 

दनांक – १८/१०/२०२२         वभाग- मा हती व तं ान  
वषय .७२६ 

दनांक -

१८/१०/२०२२ 

मा.उप आयु  मा हती व तं ान यांचे कड ल प  .मातं व/११/का व/१४८/२०२२ 

द.१४/१०/२०२२ अ वये, मनपाचे Chat Bot क रता ४ व पाणीपुरवठा त ार िनयं णासाठ  २ 

असे एकूण मानधनावर ल ६ कमचार  उपल ध क न देणेबाबत. 

ठराव .७२६ 

दनांक -

१८/१०/२०२२  

मा.उप आयु  मा हती व तं ान यांचे कड ल प  .मातं व/११/का व/१४८/२०२२ 

द.१४/१०/२०२२ अ वये, मनपाचे Chat Bot क रता ०४ व पाणीपुरवठा त ार िनयं णासाठ  

०२ असे एकूण ०६ मानधनावर ल कमचार  द.१३ ए ल, २०२२ ते १२ जुलै, २०२२ या 
कालावधीत मे.टेक ९ स हसेस, िचंचवड यांचेमाफत िन.सू. .०७/२०२०-२१ मधील मंजूर दराने 

व यांचेबरोबर द.२३/३/२०२१ रोजी केले या करारना यातील अट , शत स अिधन राहून 

उपल ध क न दले असून याक रता दरमहा ित य  र. .२४,६९५/- (अिधक कर) नुसार 

असे एकूण येणा-या र. .४,४४,५१०/- (अ ह  र. .चार लाख च वेचाळ स हजार पाचशे दहा 
फ ) (अिधक कर) खचास तसेच येणारा खच करारनामा न करता मे.टेक ९ स हसेस, िचंचवड 

यांना अदा करणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ७२७        वषय मांक- ७२७ 

दनांक – १८/१०/२०२२         वभाग- ड े ीय  
वषय .७२७ 

दनांक -

१८/१०/२०२२ 

मा.सहा.आयु  तथा े य अिधकार  ड े ीय यांचे कड ल प  

.ड ेका/०३/का व/१३३/२०२२ द.०६/१०/२०२२ अ वये, महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम चे कलम 73 (ड) नुसार अवलोकनाथ ठेवावया या वकास कामांबाबत. 

ठराव .७२७ 

दनांक -

१८/१०/२०२२  

मा.सहा.आयु  तथा े य अिधकार  ड े ीय यांचे कड ल प  

.ड ेका/०३/का व/१३३/२०२२ द.०६/१०/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
ड े ीय कायालयाकड ल सोबतचे प  ‘अ’ (1 ते 6) मधील थाप य वभागाचे वकास 

कामांचे ा  अिधकारात िन वदा या पुण क न, कामाचे आदेश िनगत केले आहेत. तथा प, 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 73 (ड) नुसार मा. शासक यांनी अवलोकन 
केले. 
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ि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- ७२८        वषय मांक- ७२८ 

दनांक – १८/१०/२०२२         वभाग- मु यलेखापर ण  
वषय .७२८ 

दनांक -

१८/१०/२०२२ 

मा.मु यलेखाप र क यांचे कड ल प  .मुलेप/१/का व/९६७/२०२२ द.१४/१०/२०२२ अ वये, 

मनपाचे मु यलेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांना रजा मंुजूर  बाबत. 

ठराव .७२८ 

दनांक -

१८/१०/२०२२  

मा.मु यलेखाप र क यांचे कड ल प  .मुलेप/१/का व/९६७/२०२२ द.१४/१०/२०२२ अ वये, 

मनपाचे मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी 
सादर केले या वनंती अजानुसार सोबतचे प  अ म ये दश वले माणे रजा मंजुर  कामीचे 

वषयास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ७२९        वषय मांक- ७२९ 

दनांक – १८/१०/२०२२         वभाग- म यवत  भांडार  
वषय .७२९ 

दनांक -

१८/१०/२०२२ 

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/०५/का व/८९४/२०२२ 

द.१४/१०/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या कायदा वभागासाठ  व शासन 

वभागासाठ  म ट फं शन मशीन (झेरॉ स मशीन) खरेद  करणेबाबत. 

ठराव .७२९ 

दनांक -

१८/१०/२०२२  

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/०५/का व/८९४/२०२२ 

द.१४/१०/२०२२ अ वये, मनपा या कायदा व शासन वभागाने मागणी केलेनुसार यांचे 

वभागासाठ  येक  1 या माणे 2 नग  म ट फं शन मशीन (झेरॉ स मशीन) खरेद  
करणेकामी GeM Bid No.GEM/2022/B/2413065 अ वये लघु म दर ा  िन वदाकार 

मे.एस.बी.इले ॉिन स, पुणे यांनी दर कमी क न र. .10,46,700/- ती नग हा सुधा रत दर 

सादर केला असुन यानुसार 2 नग म ट फं शन झेरॉ स मशीन खरेद  करणेकामी एकूण 

र. .20,93,400/- इतका खच होणार असुन जो िन वदा अंदा जत एकूण र. .21,91,280/- पे ा 
4.46% ने कमी असुन वकृत कर यात आला आहे. यानुसार मनपा या कायदा व शासन 

वभागाने मागणी केलेनुसार यांचे वभागासाठ  येक  1 या माण े 2 नग  म ट फं शन 

मशीन   (झेरॉ स मशीन)  खरेद   करणेकामी मे.एस.बी.इले ॉिन स, पुणे यांना करारनामा 
क न पुरवठा आदेश िनगत कर यात आला अस याने सदर सा ह य खरेद  करणेकामी होणारा 
खच एकूण र. .20,93,400/- या खचाचे मा. शासक यांनी अवलोकन केले. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- ७३०        वषय मांक- ७३० 

दनांक – १८/१०/२०२२         वभाग- पीजीआय-वायसीएमएच  
वषय .७३० 

दनांक -

१८/१०/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .YCMH/भांडार/०५/का व/५८/२०२२ 

द.१७/१०/२०२२ अ वये, मनपाचे पद यु र सं था, यशवंतराव च हाण मृती णालय 

येथील Central Air Compressor दु ती करणेबाबत. 

ठराव .७३० 

दनांक -

१८/१०/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .YCMH/भांडार/०५/का व/५८/२०२२ 

द.१७/१०/२०२२ अ वये, मनपाचे पद यु र सं था, यशवंतराव च हाण मृती णालय 

येथील एकूण ४ आयसीयु, ११ ऑपरेशन िथएटर व इतर वॉड कर ता Central Gas Pipeline दारे 

Oxygen, Nitrous oxide, Vacuume, Compressed Air चा पुरवठा कर यात येत असतो या 
कर ता M/s Anest Iwata या परदेशी बनावट चे TFT 150 15Hp Capacity चे Compressor (4 
नग) चा वापर केला जातो. सदर Compressor नादु त असलेची बाब अ यंत गंभीर व पाची 
असलेने मा.अिध ाता व  बायोमे डकल इं जिनअर यांचेत सम  चचा होऊन M/s Anest Iwata 

या परदेशी कंपनी चे आिधकृत व े ते कंवा दु तीची सेवा देणारे यांचे कडून तातड ने ४ 

Compressor दु त क न यावेत असे ठरले. यानुसार िन वदा न माग वता सदर कंपनीस 

कामाचे आदेश देऊन म.कोठार  मेड कल पंपर  यांचे कडून महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम अनुसुची करण ५(२)(२) नुसार थेट प दतीनेएकूण र. .८,८४,६६३/- सव 

करांसह त चे खचास 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- ७३१     वषय मांक- ७३१ 

दनांक – १८/१०/२०२२      वभाग- पशुवै क य 
वषय .७३१ 

दनांक -

१८/१०/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) यांचे कड ल प  .पवै/१/का व/९८२/२०२२ द.१०/१०/२०२२ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पशुवै क य वभागांतगत पशुवै क य दवाखाने व 

ा णसं हालयासाठ  पशुश यिच क सक, पशुवै क य अिधकार , लाई ह टॉक सुपरवायझर, 

ऍिनमल कपर व डॉग पग कॉड कुली या अिभनामाचे पदावर दरमहा एक त मानधनावर 

हंगामी (ता पुर या) व पात ६ म हने कालावधीसाठ  िनयु  करणेबाबत. 

ठराव .७३१ 

दनांक -

१८/१०/२०२२  

मा.अित.आयु (२) यांचे कड ल प  .पवै/१/का व/९८२/२०२२ द.१०/१०/२०२२ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पशुवै क य वभागात १ पशुश यिच क सक, ४ 

पशुवै क य अिधकार , ४ लाई ह टॉक सुपरवायझर, १ ऍिनमल कपर, ६ डॉग पग कॉड कुली 
या अिभनामाचे पदांवर दरमहा  एक त मानधनावर हंगामी (ता पुर या) व पात ६ 
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म हने  कालावधीसाठ  नेमणूक करणेसाठ  द.१९/०८/२०२२ रोजी थािनक वृ प ातून आ ण 

मनपा संकेत थळावर जा हरात िस द करणेत आली होती. उप थत उमेदवारां या 
मुलाखती द.०१/०९/२०२२ रोजी था पत िनवड सिमतीमाफत घे यात आ या हो या. सदर 

िनवड सिमतीने खालील त यात नमुद केले माणे उमेदवारांची मानधनावर िनयु  

करणेकामी िशफारस केली आहे.  

अ.

 
उमेदवारांचे नाव पदनाम  िनवड वग 

मानधन 

र कम पये 

१ डॉ.महेश बाबासाहेब पवार पशुश यिच क सक खुला 65000/- 

२ डॉ. िचका राज  सांगळे पशुवै क य अिधकार  खुला 60000/- 

३ डॉ.घन याम मोहन पवार पशुवै क य अिधकार  खुला 60000/- 

४ डॉ. व नाथ कसनराव गोरे पशुवै क य अिधकार  आ.द.ुघ. 60000/- 

५ डॉ.अ वनाश शंकर राठोड पशुवै क य अिधकार  व.जा.(अ) 60000/- 

६ ी.सौरभ राज  िशपलकर लाई ह टॉक सुपरवायझर खुला 24010/- 

७ ी. दलीप गोरखनाथ मंुढे लाई ह टॉक सुपरवायझर खुला 24010/- 

८  ी. दपक ाने र गु  े लाई ह टॉक सुपरवायझर आ.द.ुघ. 24010/- 

९ ी.मारोती ाने र च हाण लाई ह टॉक सुपरवायझर व.जा.(अ) 24010/- 

१० ी.योगेश ीकृ ण कांजवण े ऍिनमल कपर खुला 24010/- 

११ ी. पेश गजानन मोरे डॉग पग कॉड कुली खुला 21616/- 

१२ ी.संतोष राम कशन बा मक  डॉग पग कॉड कुली खुला 21616/- 

१३ ी.रमेश सु ाव कुटे डॉग पग कॉड कुली खुला 21616/- 

१४ ी.हुजैफ अ याज तांबोळ  डॉग पग कॉड कुली खुला 21616/- 

१५ ी.गणेश भा कर वाघमारे डॉग पग कॉड कुली इ.मा.व. 21616/- 

१६ ी.भुषण अ ण पवार डॉग पग कॉड कुली भ.ज.(ब) 21616/- 

      उपरो  त यांत नमुद केले माणे पदिनहाय मानधन पुढ ल ६ म हने कालावधीक रता 
िनयु  तथा मानधन खचास मा. शासक यांची काय र मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- ७३२     वषय मांक- ७३२ 

दनांक – १८/१०/२०२२      वभाग- आप ी यव थापन  
वषय .७३२ 

दनांक -

१८/१०/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .आप. य./०१/का व/५२१/२०२२ द.१४/१०/२०२२ 

अ वये, मनपाचे पूर आप ी यव थापन टेबल टॉप कायशाळा आयो जत करणेबाबत. 

ठराव .७३२ 

दनांक -

१८/१०/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .आप. य./०१/का व/५२१/२०२२ द.१४/१०/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत होणा-या आप ी यव थापनाक रता व र  

अिधकार  यांना पूर आप ीबाबत द.२०/१०/२०२२ रोजी टेबल टॉप िश ण/ कायशाळा 
आयो जत केली असून सदर कायशाळेस पंपर  िचंचवड मनपाचे वभाग मुख, कायकार  

अिभयंता, े ीय अिधकार  व इतर मह वाचे असे अंदाजे १०० अिधकार  उप थत राहणार 

आहेत. सदरचे कायशाळेसाठ  भारतातून त  िश ण / मागदशनासाठ  येणार असून यांचा 
ये/जा खच मे.पेलेड यन करणार असून दवसभराचे काय मासाठ  चहापान, जेवण व दुपारचा 
चहा तसेच काय मासाठ  गोलमोज / राउंड टेबल ोजे टर साउंड िस ट म इ. यव था  
असणा-या हॉटे समधून कोटेश स घेतले असून याचा तपशील खालील माण े

Sr No Details Qty Hotel Kalasagar Hotel Hilton Hotel Noorya 

1 

Providing round table 
arrengment for 100 personels 

including drinking water 
bottles tea/coffie & buiscuits 

for two times with Veg & Non- 
Veg Lunch 

01 
Rs.950 

+ 
5% GST 

Rs.1500/- 
+ 

18% GST 

Rs.1150/- 
+ 

10.25% 
GST+SC 

2 Providing Projector & Screen 01 INCLUDED Rs.2500/- Rs.3500/- 
3 Providing PA System 01 INCLUDED Rs.5000/- INCLUDED 

Lowest Rates are Rs.950/- + 5% GST of Hotel Kalasagar Shankarwadi Pimpri 

        सबब १०० अिधकार  व इतर यांसाठ  मे.कलासागर हॉटेल येथे द.२०/१०/२०२२ रोजी 
सकाळ  १० ते ६ पयत कायशाळा आयो जत करणेस व १०० य ंक रता र. .९९७५०/- (GST 

सह) अथवा होणा-या य  खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- ७३३     वषय मांक- ७३३ 

दनांक – १८/१०/२०२२      वभाग- व ुत क े य  
वषय .७३३ 

दनांक -

१८/१०/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .क ेका/ व/जा/४५८/२०२२ द.१४/१०/२०२२ 

अ वये, मनपाचे व ुत मु यालयाचे क े य कायालयांतगत तरतूद वग करण करणे बाबत. 

ठराव .७३३ 

दनांक -

१८/१०/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .क ेका/ व/जा/४५८/२०२२ द.१४/१०/२०२२ 

अ वये, मनपाचे क े ी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 वलांची 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 'क' 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 खालील माणे तरतूद वग करण करणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत 

आहे. 
 

अ. 

. 
कामाच ेनाव 

बजे
ट 

को
ड 

नं. 

. . लेखाशीष 

अंदाजप
क २०२२-

२३ 
उपल ध 

तरतूद 

वग करण करावयाची सुधा रत 

तरतूद 

२०२२-२३ पानां
क 

अ. 

 
वाढ घट 

१ 

  २ बो-हाडेवाड  

येथील ता यात येणा-
या गायरान जागेतील 

आर णावर शाळा 
इमारत बांधणे या 
कामातील उवर त 

व ुत वषयक कामे 
करणे. 

222
306
623 

क 

भाग 

थाप य 

क पा 
अंतगत 

व ुत 

वषयक 

कामे क 

भाग 

३७३ ४ ८०००००० ३०००००० ० ११०००००० 

२ 

  8 वै णव माता 
शाळेसमोर ल 

मोक या 
जागेवर  उ ान 

वकिसत करणे व 

योगाक  उभारणे. 

222
306
823 

क 

भाग 

थाप य 

क पा 
अंतगत 

व ुत 

वषयक 

कामे क 

भाग 

३८२ ३ ७०००००० ० ३०००००० ४०००००० 

 एकूण       ३०००००० ३००००००  
 

ि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- ७३४     वषय मांक- ७३४ 

दनांक – १८/१०/२०२२      वभाग- व ुत मु य  
वषय .७३४ 

दनांक -

१८/१०/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . वमुका/७/का व/१६०/२०२२ द.१४/१०/२०२२ 

अ वये, मनपाचे व ुत मु य कायालयाकड ल ”अ थायी आ थापना” या लेखािशषावर ल 

तरतुद “इतर खच” या लेखािशषावर वग करणेबाबत. 

ठराव .७३४ 

दनांक -

१८/१०/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . वमुका/७/का व/१६०/२०२२ द.१४/१०/२०२२ 

अ वये, मनपाचे व ुत मु य कायालयाकड ल ”अ थायी आ थापना” या लेखािशषावर ल 

र. .३०,०००/- एवढ  तरतुद “इतर खच” या लेखािशषावर खालील माण े वग करणेस 

मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

अ.
. लेखाशीष 

सन २२-२३ ची 
तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद 

१ इतर खच १८,०००/- ३०,०००/- ०/- 

२ अ थायी आ थापना १०,००,०००/- ०/- ३०,०००/- 

 एकूण  ३०,०००/- ३०,०००/- 
 

ि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. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ७३५     वषय मांक- ७३५ 

दनांक – १८/१०/२०२२      वभाग- नगरसिचव  
वषय .७३५ 

दनांक -

१८/१०/२०२२ 

मा.नगरसिचव यांचे कड ल प  .नस/०१/का व/४७८/२०२२ द.१७/१०/२०२२ अ वये, 

मनपाचे नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यां या रजा मंुजूर  बाबत. 

ठराव .७३५ 

दनांक -

१८/१०/२०२२  

मा.नगरसिचव यांचे कड ल प  .नस/०१/का व/४७८/२०२२ द.१७/१०/२०२२ अ वये, पंपर  

िचंचवड महानगरपािलके या नगरसिचव वभागातील कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा 
मंजुर कामी वनंती अज सादर केलेले आहेत. संबंिधत कमचा-यांचे वनंती अजानुसार सोबतचे 

प  'अ' म ये दश वले माणे रजा मंजुर  कामीचे वषयास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत 

आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- ७३६     वषय मांक- ७३६ 

दनांक – १८/१०/२०२२      वभाग- म यवत  भांडार  
वषय .७३६ 

दनांक -

१८/१०/२०२२ 

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/१५/का व/१५८/२०२२ 

द.१७/१०/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागासाठ  लॉकर, 

ि िसटर व बच पुरवठा करणेबाबत. 

ठराव .७३६ 

दनांक -

१८/१०/२०२२  

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/१५/का व/१५८/२०२२ 

द.१७/१०/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या म यवत  भांडार वभागाकड ल 

िन वदा नोट स मांक Gem/2022/B/2119957 अ वये सदर पुरवठा करणेकामी 
क शासनाचे Government e marketplace वर दर करारासाठ  ित नग दर घेणेकामी िस  

केली होती. वर ल माणे िन वदा मांक GEM/2021/B/149947 साठ  10 ा  झाले या 
िन वदांपैक  मे.आर ॉन टे नॉलॉजीज,िचंचवड  व मे.इं िनल टे नॉलॉजीज, सांगवी या 
ठेकेदाराची एकुण िन वदा र. .12,65,295/- हे र. .21,87,325/- पे ा 42.15% कमी दराने 

िन वदा आलेली अस याने व तुलना मक या वाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदतीत 

तूत काम मानांकना माण े पुण करणेस स म अस याने वकारणेबाबत 

(र. .२५,००,०००/- चे मयादेत) मा.मुलेप व उप आयु  (भांडार) यांनी द.17/08/2022 रोजीचे 

तावा वये मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने ि  -िसटर बच 

र. .6,785/- ित नग, 12 क पे लॉकर र. .13,959/- ित नग व हॉ पटर बच र. .4,959/- 

ित नग दराने एक वष मुदतीत दरकराराने काम क न घे यास आ ण िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस िन वदा  अट स अिधन 

राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामकाज आदेश िनगत कर यात आलेले असून सदर 

करारना याचे मा. शासक यांनी अवलोकन केले. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ७३७     वषय मांक- ७३७ 

दनांक – १८/१०/२०२२      वभाग- म यवत  भांडार  
वषय .७३७ 

दनांक -

१८/१०/२०२२ 

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/१५/का व/१५७/२०२२ 

द.१७/१०/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागासाठ  लहान 

कपाटे व बुककेस पुरवठा करणेबाबत. 

ठराव .७३७ 

दनांक -

१८/१०/२०२२  

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/१५/का व/१५७/२०२२ 

द.१७/१०/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या म यवत  भांडार वभागाकड ल 

िन वदा नोट स मांक Gem/2022/B/212021/8अ वये सदर पुरवठा करणेकामी 
क शासनाचे  Government e marketplace वर दर करारासाठ  ित नग दर घेणेकामी िस  

केली होती. वर ल माणे िन वदा मांक GEM/2021/B/2120218 साठ  09 ा  झाले या 
िन वदांपैक  मे.इं िनल टे नॉलॉजीज, सांगवी या ठेकेदाराची एकुण िन वदा र. .13,38,363/- 

हे अंदाजप क य र. .20,38,800/- पे ा 34.35% कमी दराने िन वदा आलेली अस याने व 

तुलना मक या वाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदतीत तूत काम 
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मानांकना माण ेपुण करणेस स म अस याने वकारणेबाबत (र. .२५,००,०००/- चे मयादेत) 

मा.मुलेप व मा. उप आयु  (भांडार) यांनी द.25/08/2022 रोजीचे तावा वये मा यता 
दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने लहान लोखंड  कपाटे र. .6,759/- ित 

नग, बुककेस र. .10,719/- ित नग दराने एक वष मुदतीत दरकराराने काम क न घे यास 

आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 

लोखंड  कपाचे 87 नग व बुककेस 70 नग पुरवठा करणेकामी एकुण र. .13,38,363/- पुरवठा 
आदेश िनगत कर यात आलेला आहे. सदर करारना याचे मा. शासक यांनी अवलोकन केले. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ७३८     वषय मांक- ७३८ 

दनांक – १८/१०/२०२२      वभाग- थाप य फ मु य  
वषय .७३८ 

दनांक -

१८/१०/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता थाप य फ े ीय यांचे कड ल प  . था/िन/फमु य/२४८/२०२२ 

द.१७/१०/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या भाग .१३ यमुनानगर म ये 

लाईट हाऊस क पाकर ता आव यक थाप य वषयक कामे करण.े 

ठराव .७३८ 

दनांक -

१८/१०/२०२२  

मा.सह शहर अिभयंता थाप य फ े ीय यांचे कड ल प  . था/िन/फमु य/२४८/२०२२ 

द.१७/१०/२०२२ अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .23/09/2022-2023 

अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या भाग .१३ यमुनानगर म ये लाईट हाऊस 

क पाकर ता आव यक थाप य वषयक कामे करण े कामी मे.योिगराज एंटर ायजेस 

िन.र. .41,47,159/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख स ेचाळ स हजार एकशे एकोणसाठ फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .41,30,754/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .41,30,754/- पे ा 30% कमी 
हणजेच र. .28,91,528/- +रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .16,405/- = 

एकुण र. .29,07,933/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 

लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक 

राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 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- ७३९     वषय मांक- ७३९ 

दनांक – १८/१०/२०२२      वभाग- म यवत  भांडार 
वषय .७३९ 

दनांक -

१८/१०/२०२२ 

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/७/का व/२३९/२०२२ द.१७/१०/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वायसीएम णालय पीजीआय ने रोग 

वभागाकर ता आव यक Non Contact Tonometer मशीनचा पुरवठा करणेबाबत. 

ठराव .७३९ 

दनांक -

१८/१०/२०२२  

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/७/का व/२३९/२०२२ द.१७/१०/२०२२ 

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

मांक जेम .Gem/2022/B/2140601 अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
वायसीएम णालय पीजीआय ने रोग वभागाकर ता आव यक Non Contact Tonometer 
मशीनचा पुरवठा करणेबाबत जेम पोटलवर िन वदा िस  केली होती. वर ल माण े िन वदा 

.Gem/2022/B/2140601 साठ  4 ा  झाले या िन वदांपैक  मे.सन मे डकल िस टम  या 
ठेकेदाराची िन वदा र कमे या ती नग र. .4,20,000/- नुसार 01 नगासाठ   एकुण 

र. .4,20,000/-  लघु म दर ा  झाले असुन सदरचे दर अंदाजप क य दर र. .5,50,000/- 

पे ा -23.63 ट केने कमी आहेत. ा  दर अंदाजप क य दरापे ा कमी अस याने वकृत 

करणेत आले असुन  व तुलना मक या वाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदतीम ये 

तुत काम मानांकना माण े पुण करणेस स म अस याने वकारणेबाबत वर ल 

ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .4,20,000/-  पयत काम क न घेणेस 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- ७४०     वषय मांक- ७४० 

दनांक – १८/१०/२०२२      वभाग- म यवत  भांडार 
वषय .७४० 

दनांक -

१८/१०/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/७/का व/२४०/२०२२ 

द.१७/१०/२०२२ अ वये, मनपाचे वाय सी एम एच, पी जी आय या श या वभागासाठ  

आव यक Harmonic Scalpel खरेद बाबत. 
ठराव .७४० 

दनांक -

१८/१०/२०२२  

मा.अित.आयु (१) म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/७/का व/२४०/२०२२ 

द.१७/१०/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या म यवत  भांडार वभागाकड ल 

िन वदा नोट स मांक जेम .GEM/2022/B/2321354 अ वये वायसीएम णालय 

पी.जी.आय. चे श या वभागासाठ  Harmonic Scalpel आव यक  उपकरणे पुरवठा 
करणेकामी जेम पोटलवर िन वदा िस  केली होती. वर ल माणे िन वदा 

.GEM/2022/B/2321354  साठ  3 ा  झाले या िन वदांपैक  Om surgicals  या ठेकेदाराची 
िन वदा र कमे या ती नग र. .25,00,000/-  नुसार 02 नगासाठ   एकुण र. .5000000/- 

असे लघु म दर ा  झाले असुन सदरचे दर अंदाजप क य दर र. .50,00,000/- पे ा 0 ट केने 

कमी आहेत व तुलना मक या वाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत 

काम मानांकना माण े पुण करणेस स म अस याने वकारणेबाबत वर ल ठेकेदाराकडून 

िन वदा मंजूर दराने र. .50,00,000/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
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ि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- ७४१     वषय मांक- ७४१ 
दनांक – १८/१०/२०२२      वभाग- म यवत  भांडार 
वषय .७४१ 

दनांक -

१८/१०/२०२२ 

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/१६/का व/२८८/२०२२ 

द.१७/१०/२०२२ अ वये, मनपा दवाखाने/ णालयाकर ता जैव वै क य घनकच-याची 
व हेवाट लावणेकामी नॉन लोरोनेटेड लाल व पवळा रंगा या बॅगा खरेद बाबत. 

ठराव .७४१ 

दनांक -

१८/१०/२०२२  

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/१६/का व/२८८/२०२२ 

द.१७/१०/२०२२ अ वये, मनपा दवाखाने / णालयाकर ता जैव वै क य घनकच-याची 
व हेवाट लावणेकामी नॉन लोरोनेटेड बॅग लाल व पवळा रंगाची तातड ने आव यकता 
अस याने मे पॉ को एन हायरलमटल सो युशन ा. िल., पुणे यांचेकडुन द.28/02/2006 

नुसार झाले या 15 वषाचे करारना यानुसार नॉन लोरोनेटेड बॅगा यांचेकडुन घेणेत या यात. 
यानुसार वै क य वभाग यांचेकड ल आदेश मांक-मेड कल/08/का व/1544/2021, 

द.24/08/2021 अ वये मे.पॉ को एन हायरलमटल सो युशन ा. िल., पुणे यांना जैव 

वै क य सं थामधुन िनमाण होणा-या जैव वै क य कच-याची व हेवाट लावणेकामी 
द.29/02/2020 ते द.28/02/2035 पयत मुदतवाढ देणेत आलेली आहे. यानुसार मे.पॉ को 
एन हायरलमटल सो युशन ा. िल., पुणे यांनी दले या दरप कानुसार  मनपा दवाखाने / 

णालयास आव यक नॉन लोरोनेटेड लाल व पवळया बॅगा खरेद  कामी एकुण 

र. .11,59,734/- चे येणारे खचास व यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा. शासक यांची मंजूर  

देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ७४२     वषय मांक- ७४२ 

दनांक – १८/१०/२०२२      वभाग- म यवत  भांडार 
वषय .७४२ 

दनांक -

१८/१०/२०२२ 

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/११/का व/९५/२०२२ द.१७/१०/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अित मण वभागासाठ  हे मेट पुरवठा 
करणेबाबत. 

ठराव .७४२ मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/११/का व/९५/२०२२ द.१७/१०/२०२२ 
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दनांक -

१८/१०/२०२२  

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

मांक Gem/2022/B/2321235अ वये सदर पुरवठा करणेकामी क शासनाचे Government 

e marketplace वर दर ित नग दर घेणेकामी िस  केली होती. वर ल माण ेिन वदा मांक 

GEM/2021/B/2321235 साठ  09 ा  झाले या िन वदांपैक  मे.M/S Sai Samarth Playing 

Equipment या ठेकेदाराची एकुण िन वदा र कमे या िन.र. .५,५५,५००/- हे अंदाजप क य 
र. .७,५४,५००/- पे ा -२६.६६% कमी दराने िन वदा आलेली अस याने व तुलना मक या 
वाजवी दाराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदतीत तुत  काम मानांकना माण े पुण करणेस 

स म अस याने वकारणेबाबत (र. .२५,००,०००/- चे मयादेत) मा.उप आयु (भांडार) यांनी 
द.02/09/2022 रोजीचे तावा वये मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 

दराने  हे मेट र. .११००/- ित नग या दराने काम क न घे यास आ ण िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट स अधीन राहून  यांचेबरोबर करारनामा क न कामकाज आदेश 

िनगत कर यात आलेलेल आहेत. सदर करारना याचे मा. शासक यांनी अवलोकन केले. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ७४३     वषय मांक- ७४३ 

दनांक – १८/१०/२०२२      वभाग- म यवत  भांडार 
वषय .७४३ 

दनांक -

१८/१०/२०२२ 

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/७/का व/२४१/२०२२ द.१७/१०/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वायसीएम णालय पीजीआय ने रोग 

वभागाकर ता आव यक Auto Refractometer मशीनचा पुरवठा करणेबाबत. 
ठराव .७४३ 

दनांक -

१८/१०/२०२२  

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/७/का व/२४१/२०२२ द.१७/१०/२०२२ 

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

मांक जेम .Gem/2022/B/2139308 अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
वायसीएम णालय पीजीआय ने रोग वभागाकर ता आव यक Auto Refractometer 
मशीनचा पुरवठा करणेबाबत जेम पोटलवर िन वदा िस  केली होती. वर ल माण े िन वदा 

.Gem/2022/B/2139308 साठ  3 ा  झाले या िन वदांपैक  मे.Shreepal Medicals  या 
ठेकेदाराची िन वदा र कमे या ती नग र. .460891.20 नुसार 01 नगासाठ  एकुण 

र. .460891/- लघु म दर ा  झाले असुन सदरचे दर अंदाजप क य दर र. .6,10,000/- पे ा 
-24.44 ट केने कमी आहेत.  ा  दर अंदाजप क य दरापे ा कमी अस याने वकृत करणेत 

आले असुन  व तुलना मक या वाजवी  दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत 

काम मानांकना माण े पुण करणेस स म अस याने वकारणेबाबत वर ल ठेकेदाराकडून 

िन वदा मंजूर दराने र. .460891/- पयत काम क न 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- ७४४        वषय मांक- ७४४ 

दनांक – १८/१०/२०२२         वभाग- शासन अ े य  
वषय .७४४ 

दनांक -

१८/१०/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .अ ेका/ शा/२/का व/२१२/२०२२ द.१८/१०/२०२२ 

अ वये, मनपाचे “अिधकार  वाहन इंधन खच” खचासाठ  तरतुद वग करणेबाबत. 

ठराव .७४४ 

दनांक -

१८/१०/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .अ ेका/ शा/२/का व/२१२/२०२२ द.१८/१०/२०२२ 

अ वये, मनपाचे अ े य कायालयाचे शासन वभागास सन २०२२-२०२३ या आिथक 

वषाकर ता  “अिधकार  वाहन इंधन खच” या लेखािशषावर र. .२,००,०००/- एवढ  मुळ 

तरतुद  करणेत आलेली होती. अ ापपयत र. .१,८०,६०९/- इतका खच झालेला 
असलेने र. .१९,३९१/-  इतक च तरतुद िश लक आहे. माहे ऑग ट २०२२ अखेर “अिधकार  

वाहन इंधन खच” या लेखािशषाक रता िश लक तरतुद वजा जाता र. .५,५०,०००/- इतका 
खच अपे त अस यामुळे सदरची तरतुद अपुर  डणार आहे.  “ े ीय सिमती वास खच” या 
लेखािशषावर सन २०२२-२३ या आिथक वषात र. .५,५०,०००/- इतक  तरतुद करणेत 

आलेली आहे. अ ापपयत र. .०/- खच झालेला अस याने र. .५,५०,०००/- िश लक असून 

यातून फ  र. .५,००,०००/-  “अिधकार  वाहन इंधन खच”  या लेखािशषावर वग करण करण े
आव यक आहे. महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम १०३ नुसार अंतगत 

वग करणा दारे तरतुद वग करता येते. यानुसार “ े ीय सिमती वास खच” या 
लेखािशषामधुन “अिधकार  वाहन इंधन खच” य़ा लेखािशषावर र. .५,००,०००/- तरतुद 

उपल ध 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- ७४५        वषय मांक- ७४५ 

दनांक – १८/१०/२०२२         वभाग- आरो य मु य 
वषय .७४५ 

दनांक -

१८/१०/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .आमुका/९/का व/१४२/२०२२ द.१८/१०/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “अ” े ीय कायालया या काय े ातील 

र ते/गटस यांची खाजगीकरणा दारे कमान वेतन दराने कामगार उपल ध क न साफसफाई 

करणे या कामास मुदतवाढ देणेबाबत. 

ठराव .७४५ 

दनांक -

१८/१०/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .आमुका/९/का व/१४२/२०२२ द.१८/१०/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य मु य कायालयाकड ल िन वदा नोट स 

.०३/२०१७-१८ अ वये सदर कामासाठ  वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. 
वर ल माणे िन वदेसाठ  ४ ा  झाले या िन वदापैक  मे.िस द वनायक एंटर ायजेस या 
ठेकेदाराची िन वदा र. .७,६१,३८,९६८/-  यामधील सेवा शु क र. .६९,२१,७०८/- यावर 

र. .१३,१३,१३१/-  इत या रकमेची १८.९७% कमी दराने आलेली अस याने, व तुलना क या 
वाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदतीत मानांकना माण े पुण करणेस स म 

अस याने, मा.आयु  सो. यांनी द.२६/०२/२०२२ रोजी मा यता दलेली आहे.  तसेच 

मा. थायी सिमती ठराव .१०१२ द.१९/०९/२०१७ अ वये मा यता दलेली आहे. यानुसार 

आदेश .आमुका/४/का व/७८८/२०१७ द.१६/१२/२०१७ अ वये कामकाज आदेश देणेत 

आलेला असुन, द.०१/०४/२०२२ पासुन कामकाज सु  करणेत आलेले आहे. सदर सं थेचे 
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कामाची मुदत द.२५/१२/२०१९ रोजी संपु ात आ याने, यांना द.३१/०६/२०२२ अखेरपयत 

मुदतवाढ देणेत आली आहे. सदरची मुदतवाढ संपु ात आ याने व मनु यबळा दारे र ते/गटस 

साफ सफाई कामाची न वन िन वदा ता वत करणेत आली असुन, िन वदा कायवाह  अंितम 
ट यात असलेने, सदर कामास कमान ऑ ट बर-२०२२ अखेर ४ म हने कालावधीकर ता 
मुदतवाढ देवून याकामी येणा-या र. .२,५६,२०,७८३/- इतके अथवा य  होणा-या खचास 

तसेच महारा  शासनाकड ल कमान वेतन काय ानुसार वेळोवेळ  होणा-या वेतनातील 

बदलानुसार वेतन अदा करणेस तसेच य  येणा-या खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत 

येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ७४६        वषय मांक- ७४६ 

दनांक – १८/१०/२०२२         वभाग- आरो य मु य 
वषय .७४६ 

दनांक -

१८/१०/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .आमुका/९/का व/१४३/२०२२ द.१८/१०/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ब” े ीय कायालया या काय े ातील 

र ते/गटस यांची खाजगीकरणा दारे कमान वेतन दराने कामगार उपल ध क न साफसफाई 

करणे या कामास मुदतवाढ देणेबाबत. 

ठराव .७४६ 

दनांक -

१८/१०/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .आमुका/९/का व/१४३/२०२२ द.१८/१०/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य मु य कायालयाकड ल िन वदा नोट स 

.०३/२०१७-१८ अ वये सदर कामासाठ  वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल 

माणे िन वदेसाठ  ४ ा  झाले या िन वदा पैक  मे.ड .एम.एंटर ायजेस या ठेकेदाराची 
िन वदा र. .२,५६,८६,०९२/-  यामधील सेवा शु क र. .२५,६८,६०२/- यावर र. .४,८८,०३५/-

इत या रकमेची १७.७३% कमी दराने आलेली अस याने, व तुलना मक या वाजवी दराची 
अस याचे तसेच ठेकेदार मुदतीत मानांकना माण े पुण करणेस स म अस याने, मा.आयु  

सो. यांनी द.२६/०२/२०२२ रोजी मा यता दलेली आहे.  तसेच मा. थायी सिमती ठराव 

.१०१२ द.१९/०९/२०१७ अ वये मा यता दलेली आहे. यानुसार आदेश . 
आमुका/४/का व/७९१/२०१७ द.१८/१२/२०१७ अ वये कामकाज आदेश देणेत आलेला असुन, 

द.०१/०४/२०२२ पासुन कामकाज सु  करणेत आलेले आहे. सदर सं थेचे कामाची मुदत 

द.२५/१२/२०१९ रोजी संपु ात आ याने, यांना द.३१/०६/२०२२ अखेरपयत मुदतवाढ देणेत 

आली आहे. सदरची मुदतवाढ संपु ात आ याने व मनु यबळा दारे र ते/गटस साफ सफाई 

कामाची न वन िन वदा ता वत करणेत आली असुन, िन वदा कायवाह  अंितम  ट यात 

असलेने, सदर कामास कमान ऑ ट बर-२०२२ अखेर ४ म हने कालावधीकर ता मुदतवाढ 

देवून, याकामी येणा-या र. .९५,०७,८३६/- इतके अथवा य  होणा-या खचास तसेच 

महारा  शासनाकड ल कमान वेतन काय ानुसार वेळोवेळ  होणा-या वेतनातील बदलानुसार 

वेतन अदा करणेस तसेच य  येणा-या खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- ७४७     वषय मांक- ७४७ 

दनांक – १८/१०/२०२२ वभाग- व छ महारा /भारत अिभयान 
नागर  क प अंमलबजावणी क  

वषय .७४७ 
दनांक -
१८/१०/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . वभाअक/२/का व/१३८/२०२२ द.१८/१०/२०२२ 
अ वये, पंपर  िचंचवडम ये शा वत कचरा यव थापना या अंमलबजावणीसाठ  तां क 
सहा य िन त कर यासाठ  एज सीची िनवड करणे कामा या खचास मा यता िमळणेबाबत. 

ठराव .७४७ 
दनांक -
१८/१०/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . वभाअक/२/का व/१३८/२०२२ द.१८/१०/२०२२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड शहराम ये व छ भारत अिभयान २.० या मागदशक सुचनांनुसार 
व छ सव ण २०२३ ची अंमलबजावणी सु  आहे. व छ स ह ण २०२२ चा औपचा रक 

िनकाल द.०१/१०/२०२२ रोजी िस  झाला असून याम ये पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा 
१९ वा मांक आलेला आहे. यापुढे व छ सव ण २०२३ म ये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका प ह या तीन मांकाम ये ये याचे उ  ठेव यात आले आहे. 
याअनुषंगाने १ म हना कालावधीकर ता व छ महारा / भारत अिभयान क ाकर ता 
पंपर  िचंचवडम ये शा त कचरा यव थापना या अंमलबजावणीसाठ  तां क  सहा य 
करणेकर ता एज सीची िनवड करणेकामी मे.Human Matrix Securite खालील माण े
दरप क सादर केलेले  आहे. 
Sr
. 
N
o. 

Position 
No
. 

Qualification 
 

Rates in INR per 
person per month 

(including all taxes) 
Human Matrix 

Securite 

1 
Planning and 
Implementati

on Expert 
1 

Degree of MBA/ BE/ MSW or any post graduate 
with a minimum 5 years of work experience in 

waste management 
1,83,750/- 

2 
Monitoring 

and 
Evaluation 

Expert 
1 

Degree of MBA/ BE/ MSW or any post graduate 
with a minimum 5 years of work experience in 

waste management 
1,10,250/- 

3 IEC Expert 1 
Degree in social service/ management/ 

communication/ journalism or equivalent with 
experience of 5 years in IEC implementation 

1,31,250/- 

4 
Faecal and 

Sewage 
Management 

Expert 
1 Degree in Engineering with Experience of 

minimum 5 years. 1,57,5000/- 

5 Documentati 
Expert 1 

Post-graduate in any stream with minimum 5 
years of Experience in Documentation and MIS 

work under waste management. Qualification in 
Statistics in desirable. 

1,31,250/- 

6 Field Incharge 4 Post-graduate in any stream with 3 years of 
Experience in relevant field. 2,10,000/- 

7 Field 
Supervisor 8 Graduate in any stream with 3 years of relevant 

experience. 2,94,000/- 

8 Social Media 
Co-ordinator 1 

Graduation in BMS-marketing/ BMM/ BCom-
Advertisement with 2 years of relevant experience 

in digital marketing, print media/ electronic 
media. 

84,000/- 

Total 13,02,000/- 
             तीन सं थांनी सादर केलेले दरप काम ये मे.Human Matrix Securite यांचे कडून 
ती पदानुसार एक त र. .१३,०२,०००/- लघु म दरप क ा  झाले आहे.  सदरचे दर जा त 

असलेने इकड ल प  . वमअक/२/का व/१३२/२०२२ द.७/१०/२०२२ अ वये मे.Human 
Matrix Securite यांना दर कमी करणेबाबत कळ व यात आले होते. यानुसार मे.Human 
Matrix Securite  यांनी सदर कामाकर ता दर कमी क न दलेला असून ित महा 
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र. .१२,२४,०००/-  सादर केलेला आहे. उपरो  माणे व छ सव ण २०२३ अंतगत  पंपर  
िचंचवडम ये शा त कचरा यव थापना या अंमलबजावणीसाठ  तां क  सहा य िन त 
कर यासाठ  एज सीची िनवड तातड ने करणे आव यक आहे. तर  कामकाजाची आव यकता व 
तातड  पहाता उपरो  लघु म दरप क ा  झालेले सं थेस पंपर  िचंचवडम ये शा त कचरा 
यव थापना या अंमलबजावणीसाठ  तां क सहा य िन त कर यासाठ  एज सीची िनवड 
१ म हना कालावधीकर ता करणे कामी र. .१२,२४,०००/-  खच येणार असून सदर खचास 
मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

 
 
 

सह /-                        सह /- 

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

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


