
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 अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर 

क न मा. शासक यांनी मंजूर  दलेले दनांक ०७/०४/२०२२ चे ठराव. 

-------------------------------------------------------------------------------------------
मा. शासक ठराव मांक- २८      वषय मांक- २८ 
दनांक – ०७/०४/२०२२      वभाग- ब े ीय व ुत  

वषय .२८ 

दनांक -

०७/०४/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . .ब ेका/ व/१/७५/२०२२ द.०४/०४/२०२२ अ वये, ब 

े ीय कायालयाक रता आव यक हाय ोिलक गाडया भाडयाने घेणेकामी तरतुद 

वग करणबाबत. 
ठराव .२८ 

दनांक -

०७/०४/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . .ब ेका/ व/१/७५/२०२२ द.०४/०४/२०२२ अ वये, 

मनपाचे ” ब े ीय कायालयाकर ता आव यक हाय ोिलक गाडया भाडयाने घेण े या 
लेखाशीषावर आिथक वष सन २०२१-२२ म ये र. .४०,००,०००/- इतक  तरतूद करणेत आलेली 
आहे. यापैक  आज अखेर झाले या कामावर र. .३८,९१,८१४/- इतका खच झालेला आहे व 

र. .१,०८,१८६/- इतक  र कम िश लक आहे. सदर र कम अपुर  अस याने या रकमेतून 

झाले या कामाचे बल अदा करणे श य नाह . तथा प पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ब 

े य कायालयाकड ल व ुत वभागाचे सन २०२१-२२ चे मूळ अंदाजप काम ये“जनरेटर 

इंधन” या लेखािशषावर र. .६,६०,०००/- इतक  तरतूद करणेत आलेली आहे. आज अखेर 

र. .१,०७,०००/- खच झालेला असून र. .५,५३,०००/- तरतुद िश लक आहे. माच २०२२ अखेर 

सदर या िश लक र कमेमधून कोणताह  खच होणार नाह . सदर संपूण र. .५,५३,०००/- 

िश लक राहणार आहे. “सबब हाय ोिलक गाडया भाडयाने घेण”े या लेखािशषावर “जनरेटर 

इंधन” या लेखािशषावर ल र. .१,३४,०००/- इतक  र कम महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम १०३ नुसार वग करणा ारे र कम उपल ध के यास एज सी चे बल अदा 
करता येईल. उपरो  वग करण आदेशास मा.आयु  तथा मा. शासक पंपर  िचंचवड मनपा 
यांनी मा यता दली अस याने यास 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 अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी 
सिमती या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- २९      वषय मांक- २९ 

दनांक – ०७/०४/२०२२      वभाग- म यवत  भांडार 

वषय .२९ 

दनांक -

०७/०४/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . .मभां/६/का व/१२१/२०२२ द.०४/०४/२०२२ अ वये, 

शासक य अिभयां क  महा व ालय, पुणे यांना ओपन जम सा ह याचे तां क तपासणी 
अहवालाकर ता ावयाचे बलास मा यतेबाबत. 

ठराव .२९ मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . .मभां/६/का व/१२१/२०२२ द.०४/०४/२०२२ अ वये, 



दनांक -

०७/०४/२०२२ 

मनपाचे डा वभागास आव यक व वध ओपन जम सा ह य पुरवठा क न बसवुन 
देणे माणे खरेद कामी तां क पेिस फकेशन व यानुसार अंदाजप कबाबत आव यकतेनुसार 

पयवे न क न तां क लेखाप र ण या मा यमातुन शासक य अिभयां क  महा व ालय, 
िशवाजीनगर, पुणे -05 यांचेकडून तां क तपासणी क न घेलेली अस याने शासन िनणय 

.संक ण-2016/ . .335/न व-33 द.28 माच 2018 य थ सं थेमाफत लेखापर णा या 
फ  दरानुसार (कामा या कंमती या माणात) या िनयमावलीनुसार, ई.िन.सु. .35/2021-22 
िन वदेने ा  लघु म दर र. .2,81,39,686/- (जीएसट सह) (मुळ र. .2,38,47,192/- 
अिधक(+)GST 18% र. .42,92,494/-). उ  कामा या कंमती या माणात फ  चा    दर 

1% माणे एकुण र. .2,81,397/- इतके तां क तपासणी मानधन बल शासक य 

अिभयां क  महा व ालय, िशवाजीनगर, पुण-े 05 यांना अदा करणेबाबत व सदर खच डा 
वभागाकड ल “ डा यायाम सा ह य खरेद  ”या लेखािशषा मधून करणेस व या माण े

येणा-या र. .2,81,397/-(अ र  र. .दोन लाख ए केऐंशी हजार ितनशे स या नव फ ) 
चे खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

 
 
मा. शासक ठराव मांक- ३०      वषय मांक- ३० 

दनांक – ०७/०४/२०२२      वभाग- पशुवै क य 

वषय .३० 
दनांक -
०७/०४/२०२२ 
 

मा.अित र  आयु (१) यांचेकड ल प . .पवै/०१/का व/३४९/२०२२, द.०५/०४/२०२२ अ वये, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पशुवै क य वभागांतगत पशुवै क य दवाखाने व 
ा णसं हालय यासाठ  पशुश यिच क सक, पशुवै क य अिधकार , पशुवै क, युरेटर या 

पदांचे दरमहा एक त मानधन िन त क न मानधनावर हंगामी (ता पुर या) व पात   ६ 
म हने कालावधीसाठ  िनयु  करणेबाबत. 

ठराव .३० 
दनांक -
०७/०४/२०२२ 

मा.अित र  आयु (१) यांचेकड ल प . .पवै/०१/का व/३४९/२०२२, द.०५/०४/२०२२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पशुवै क य वभागांतगत आजार / जखमी 
ा यांवर आव यकतेनुसार उपचार केले जातात. यासाठ  आव यक तां क मनु यबळ ा  

करणे आव यक आहे. मानधनावर पशुवै क, पशुवै क य अिधकार , युरेटर, 
पशुश यिच क सक या पदाचे उमेदवार उपल ध क न घे याचे या जा हरात िस द क न 
या अगोदर देखील केली आहे. तथा प सदर पदासाठ  उमेदवार उपल ध होत नाह . जे उपल ध 
होतात ते राजीनामा देऊन सोडून जात आहेत. सवसाधारणपणे उमेदवारांची सं या मया दत 
असून यांस संधी अिधक अस याचे िनदशनास आले आहे. तसेच स थतीत दले जाणारे 
वेतन कमी अस याने सोडून जाणेची मानिसकता अिधक आहे. उमेदवारांकडून सलग सेवा 
घे यासाठ  यां या स थतीत मानधनाम ये वाढ करणे यो य वाटते. पदिनहाय 
खालील माण ेअंदा जत मानधन खालील माण े ता वत करणेत येत आहे. 

 पदनाम मानधन र कम पये 

पशुश यिच क सक 65000/- 

पशुवै क य अिधकार  60000/- 

पशुवै क 60000/- 



युरेटर/ अिभर क 60000/- 

उपरो  त यांत नमुद केले माण े पदिनहाय मानधन मा य 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 अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी 
सिमती या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- ३१      वषय मांक- ३१ 
दनांक – ०७/०४/२०२२      वभाग- पशुवै क य 

वषय .३१ 

दनांक -

०७/०४/२०२२ 
 

मा.अित र  आयु (१) यांचेकड ल प . .पवै/०१/का व/३५०/२०२२, द.०५/०४/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पशुवै क य वभागांतगत ाणी सु ुषा क  येथे 

मदतनीस या पदावर दरमहा  एक त मानधनावर हंगामी (ता पुर या) व पात ६ म हने 

कालावधीसाठ  अथवा ता वत मनु यबळ ई िन वदा या पुण होणे यापैक  जो कालावधी 
कमी आहे या कालावधीक रता ता पुर या व पात िनयु  करणेबाबत. 

ठराव .३१ 

दनांक -

०७/०४/२०२२ 

मा.अित र  आयु (१) यांचेकड ल प . .पवै/०१/का व/३५०/२०२२, द.०५/०४/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पशुवै क य वभागांतगत मदतनीस या पदावर 

दरमहा  एक त मानधनावर हंगामी (ता पुर या) व पात ६ म हने कालावधीसाठ  अथवा 
ता वत मनु यबळ ई िन वदा या पुण होणे यापैक  जो कालावधी कमी आहे या 

कालावधीक रता ी. पेश गजानन मोरे व ी.गणेश भा कर वाघमारे यांची नेमणूक करणेसाठ  

मा.आयु  सो यांचेकडे द.२३/०२/२०२२ रोजी ताव सादर करणेत आला होता. यानुषंगाने 

ताव सादर केला असता सदर तावास मा.आयु  सो यांनी द.१७/०३/२०२२ रोजी मा यता 
देणेत आलेली आहे. सदर तावात ी. पेश गजानन मोरे यांना मदतनीस या पदाक रता 
दरमहा र. .२१,६१६/- व ी.गणेश भा कर वाघमारे यांना मदतनीस या पदाक रता दरमहा 
र. .२१,६१६/- या मानधनावर िनयु  करणेकामी िशफारस केली आहे. सबब मदतनीस या 
पदाक रता ी. पेश गजानन मोरे यांची दरमहा र. .२१,६१६/- व ी.गणेश भा कर वाघमारे 

यांची दरमहा र. .२१,६१६/- (अ र  र. .एकवीस हजार सहाशे सोळा फ ) माणे पुढ ल 

६ म हने कालावधीक रता अथवा ता वत मनु यबळ ई िन वदा या पुण होणे यापैक  जो 
कालावधी कमी आहे या कालावधीक रता िनयु  तथा मानधन 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 अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी 
सिमती या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 
 
 
 
 
 



मा. शासक ठराव मांक- ३२      वषय मांक- ३२ 

दनांक – ०७/०४/२०२२      वभाग- वै क य 

वषय .३२ 

दनांक -

०७/०४/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . .मसाभां/४/का व/१०२/२०२२ द.०५/०४/२०२२ 

अ वये, कै.अ णासाहेब मगर येथील जंबो को वड णालयामधील एज सीचे बल तपासणी 
कामी स लागार मे.एएए हे थकेअर यांना मुदतवाढ देणेबाबत. 

ठराव .३२ 

दनांक -

०७/०४/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . .मसाभां/४/का व/१०२/२०२२ द.०५/०४/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह म ये फे ुवार या दुस-या आठव यात कोरोना 
णांची सं या पु हा वाढु लागली होती. जुलै मह याम ये कोरोना ादुभाव वाढला असता पुण े

महानगर देश वकास ािधकरण, पुणे (PMRDA) यांचे कडुन EOI .०४/२०२०-२१ सी द 

कर यात आला होता या म ये M/s.AAA Healthcare यांना कामाचे आदेश 

.EG/मकोहॉ/07.20/ .  ६१२/०४५४/शाखा-१ द.२४.०९.२०२० अ वये अ णासाहेब मगर 

टे डयम येथील जंबो को वड णालयालाठ  Consultancy Services for Planning 

Construction, Operation and Maintenance of 800 Bedसाठ  आदेश दे यात आले होते. 

मा.आयु , मा.महापौर,मा.अित.आयु  .१ तसेच इतर पदािधकार  आ ण अिधकार  यांचे 

समवेत दनांक २२.०३.२०२१ िमट ंग आयोजीत केली असता झाले या चच माणे मा.आयु  

यांनी कै.अ णासाहेब मगर टेड यम येथील जंबो को वड णालय ट या ट याने २०० बेड 

(१०० बेड ऑ सीजन यु  + ५० एचड यु + ५० आयसीयु) साठ  दोन म हने कालावधीसाठ  चालु 

करणेकामी आदेश देणेत आले होते. तसेच को वडसाठ  कायकारणी सिमती गठ त कर यात 

आलेली आहे या सिमती या दनांक २३/०३/२०२१ रोजी झाले या िमट ंग मधील िनणया 
माणे सदर कामकाज कर यात येत आहे. तसेच मा. वभागीय आयु  कायालयाकडुन सूचना 
ा  झा या माण े आप कालीन बाब हणून मा यता देणेत आलेली आहे. M/s.AAA 

Healthcare यांना द.२९/०३/२०२१ ते २८/०५/२०२१ दोन मह यासाठ  कामकाज आदेश 

दे यात आलेले होते. द.३१/०८/२०२१ रोजी कायकारणी सिमती या िमट ंग म ये झाले या 
िनणया माणे M/s.AAA Healthcare Consultancy Services Pvt.Ltd. यांना द.२९.०५.२०२१ 

ते द. १५.०९.२०२१ पयत मुदतवाढ आदेश देणेत आले होते. द.२८.०२.२०२२ रोजी मा.आयु  

यांचे क ाम ये जंबो को वड संदभात झाले या बैठक म ये लेखापर णाचे कामकाज 

कर याकर ता यांना द.३०.०९.२०२१ पयतचा कालावधी लागला अस याने नोडल अिधकार  

यांनी मे.एएए हे थकेअर क स ट सी स ह सेस यांना द. १६.०९.२०१ ते ३०.०९.२०२१ 

पयत  कामकाज आदेश देणेकामी आव यक अस याचे नोडल अिधकार  यांनी सांगीतले या 
माणे मे.एएए हे थकेअर क स ट सी स ह सेस यांचे द. १६.०९.२०२१ ते द.३०.०९.२०२१ 

पयत आदेश देणेकामी िनणय घेणेत आला. यासाठ  एकूण र. .५,००,०००/- चे 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 अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी 
सिमती या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 



मा. शासक ठराव मांक- ३३        वषय मांक- ३३ 

दनांक – ०७/०४/२०२२        वभाग- मु य लेखापर ण 

वषय .३३ 

दनांक -

०७/०४/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . .मुलेप/१ अ /का व/४१/२०२२ द.०४/०४/२०२२ 

अ वये, महापािलके या व वध वभागांचे लेखपर ण करणेसाठ  मु य लेखापर ण 

वभागाम ये २ सेवािनवृ  अिधका-यांची िनयु  क न यांना महारा  शासना या सामा य 

शासन वभागाकड ल द.१७ डसबर २०१६ नुसार वेतन व भ े अदा करणेबाबत. 

ठराव .३३ 

दनांक -

०७/०४/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . .मुलेप/१ अ /का व/४१/२०२२ द.०४/०४/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मु य लेखापर ण वभागामाफत महारा  

महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम १०५ व १०६ मधील तरतुद ंनुसार लेखापर णाचे 

कामकाज केले जात असते.  स थतीत या कायालयामाफत सन २०१० ते २०१८ या 
कालावधीतील व वध वभागांचे लेखापर ण कामकाज केले जात आहे.  तथा प माहे माच 

२०२० पासुन उ वले या कोवीड या संसगज य आजाराचा ादुभाव तसेच मनु यबळा या 
कमतरतेअभावी लेखापर णाचे कामकाज मागे रा हलेले आहे. याच माण ेमहापािलके या 
लेखापर ण वभागातील चिलत प दतीनुसार सव कायालयांचे १०० ट के लेखापर ण 

करणेत येत अस याने व महापािलके या कामकाजाचा वाढता याप वचारात घेता 
लेखापर णाचे कामकाजाम ये देखील वाढ झालेली आहे. स थतीत मु यलेखापर ण 

वभागामाफत लेखापर णाचे कामकाज ०६ गटांमाफत कर यात येत आहे.  स थतीत सन 

२०१५-१८ या आिथक वषाकर ताचे लेखापर ण सु  कर यात आलेले असुन सदरचे कामकाज 

लवकरात लवकर पुण कर याचा या कायालयाचा य  आहे. मु य लेखापर ण 

वभागामाफत केले जाणारे लेखापर ण कामकाज लवकरात लवकर पुण कर या या ीने 

सेवािनवृ  कमचार  व कायरत कमचार  यांची संयु  पथके तयार क न लेखापर ण 

कामकाज गतीपथावर ने याचे या कायालयाचे योजन आहे.  तथा प लेखापर ण 

कामकाजाची या ी व अनुभवी कमचा-यांचा अभाव या बाबी वचारात घेता तां क 

कामकाजाचे लेखापर ण कर त असताना कामकाजावर मयादा येत आहेत.   याकर ता 
लेखापर ण कामकाजाचा अनुभव असणा-या खालील माण े ०२ अिधका-यांना पुढ ल ०६ 

म ह याचे कालावधीसाठ  लेखापर णाचे वव त कामकाजाकर ता मु य लेखापर ण 

वभागाम ये िनयु  देणेबाबत ता वत आहे:  
 
१.     ी.हनुमंत ल मण कांबळे, सहा.संचालक -  लेखा (से.िन.) 

२.     ी.पटवधन भालचं  बाळकृ ण, लेखािधकार  (से.िन.) 

सबब वर ल माण े नमूद ०२ सेवािनवृ  अिधका-यांना महापािलके या मु य लेखापर ण 

वभागातील लेखापर णाचे वव त कामकाजासाठ  आदेशाचे तारखेपासुन ६ म हने 

कालावधीसाठ  महारा  महापािलका अिधिनयमातील कलम ५३(३) नुसार नेमणुक करणे व 

महारा  शासना या सामा य शासन वभागाकड ल शासन िनणय . संक ण-



२७१५/ . .१००/१३, द.१७ डसबर २०१६ नुसार यांचे वेतन व भ े िन त क न 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 अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी 
सिमती या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 

मा. शासक ठराव मांक- ३४      वषय मांक- ३४ 

दनांक – ०७/०४/२०२२       वभाग- करआकारणी व करसंकलन  

वषय .३४ 

दनांक -

०७/०४/२०२२ 
 

मा.सहा आयु  करसंकलन यांचेकड ल प . .कर/मु य/३/का व/०४/२०२२ द.०५/०४/२०२२ 

अ वये, मालम ा कर वसूली उपाययोजना अंतगत जा हरात िस द साठ  मनपा ह ीम ये ४०x 

२० आकाराचे हो ड स / बॅनर छपाई क न पुर वणेबाबत. 

ठराव .३४ 

दनांक -

०७/०४/२०२२ 

मा.सहा आयु  करसंकलन यांचेकड ल प . .कर/मु य/३/का व/०४/२०२२ द.०५/०४/२०२२ 

अ वये, मनपा या करआकारणी व करसंकलन  वभागामाफत सन २०२१-२२ या वषाचे 

मालम ा करवसूली जा तीत जा  होणे व मनपाचे आिथक उ पनात वाढ होणेकामी व वध 

उपाययोजना करणेत आ या हो या यानुसार नाग रकांना सवलत योजना,मालम ाकर भरण े

यासाठ  जनजागृती होणेकामी मनपाचे १६ करसंकलन वभागीय कायालयाचे ह ीत एकुण ५० 
व वध ठकाणी ४०X२० आकारमानाचे हो ड स/बॅनर िस  कर यात आले होते. याकामी 
कोटेशन माग वणेत येऊन लघु म एज सी मे. पा एंटर ायजेस, पंपर  यांनी दर क न ४०X२० 

आकारमानाचे र. .६,६०८/- ती १ बॅनरचा दर सव करांसह वकृत कर यात आलेला असून 

एकुण र. .३,३०,४००/- इतका खच होणार आहे. सदर काम तातड चे असलेने करारनामा न 

करता थेट प दतीने पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला आहे. यामुळे सदर कामासाठ  

एकुण र. .३,३०,४००/-(अ र  र. .तीन लाख तीस हजार चारशे फ ) इतका कंवा 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 अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी 
सिमती या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 

मा. शासक ठराव मांक- ३५    वषय मांक- ३५ 

दनांक – ०७/०४/२०२२     वभाग- मु य लेखपर ण 

वषय .३५ 

दनांक -

०७/०४/२०२२ 

मा.मु य लेखापर क यांचेकड ल प . .मुलेप/१/का व/२९७/२०२२ द.०५/०४/२०२२ अ वये, 

अ जत रजा/LTA सह पुणवेतनी परावत त रजा/ अधवेतनी रजा खच  टाकुन मंजूर  बाबत. 

ठराव .३५ 

दनांक -

मा.मु य लेखापर क यांचेकड ल प . .मुलेप/१/का व/२९७/२०२२ द.०५/०४/२०२२ अ वये, 
मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी सादर 



०७/०४/२०२२ केले या वनंती अजानुसार सोबतचे प  अ म ये दश वले माणे संबंिधता या रजेस 
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 अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी 
सिमती या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- ३६      वषय मांक- ३६ 

दनांक – ०७/०४/२०२२      वभाग- शासन 

वषय .३६ 
दनांक -
०७/०४/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . . शा/१/का व/१६५/२०२२ द.०५/०४/२०२२ अ वये, 
पाणीपुरवठा वभागाचे कामकाजाकर ता स लागार पदावर दरमहा एक त मानधनावर 
ता पुर या व पात अकरा म ह याचे कालावधीसाठ  िनयु  देणेबाबत. 

ठराव .३६ 
दनांक -
०७/०४/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . . शा/१/का व/१६५/२०२२ द.०५/०४/२०२२ अ वये, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पाणीपुरवठा वभागांतगत जलशु द करण क , से टर 

.२३ येथील काडा िस ट म तसेच भामा आसखेड येथील धरणातून पंपर  िचंचवड मनपास 
पाणी उपल ध क न घेणेबाबतचा क प, आं ा क प,  जलशु द करण क , से टर .२३ 
येथील क पाची कामे काया वत आहेत. या क पांचे कामाचा अनुभव असले या 
अिभयं याची  नेमणूक करणेकामी पाणीपुरवठा वभागाने कळ वले होते. यानुसार सेवािनवृ  
उप अिभयंता( था)/कायकार  अिभयंता( था) पदावर ल अिधका-यांची स लागार पदावर करार 
प दतीने दरमहा एक त मानधनावर फ  ११ म हने कालावधीकर ता ता पुर या व पात 
नेमणूक करणेकामी जा हरात .१४५५/२०२२, द. १६/०३/२०२२ व सदर जा हरातीचे 
अनुषंगाने जा हर िनवेदन िस द कर यात येऊन, यानुसार अहताधारक इ छूक 
उमेदवारांकडून अज माग वणेत आले होते. तथापी जा हरातीचे अनुषंगाने फ  एकच अज 
ी.लडकत वण व ठल यांचा ा  झाला आहे. तूत जा हरातीमधील स लागार पद हे 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पाणीपुरवठा वभागांतगत अ याव यक सेवेतील आहे. 
जा हरातीम ये नमूद केलेली शै णक अहता व अनुभव ते धारण कर त अस याने मनपा या 
पाणीपुरवठा वभागाकड ल कामकाजाची आव यकता वचारात घेता  मौ खक मुलाखत न घेता 
ी.लडकत यांची  स लागार पदावर मा.शासनाचे मा यते अधीन िनयु  करावयाची आहे. 

महारा  शासन,सामा य शासन वभागाकड ल शासन िनणय .संक ण-२७१५/ . . 
१००/१३ दनांक १७ डसेबर, २०१६ मधील तरतुद नुसार ी.लडकत वण व ठल यांना 
मानधन (मािसक पा र िमक) दे यात येणार आहे. ी.लडकत यांची पाणीपुरवठा 
वभागाकर ता स लागार पदावर करावयाचे िनयु स व  याअनुषंगाने यांना देणेत येणारे 
मासीक पा र िमकाचे 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 अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी 
सिमती या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 
 
 
 
 



मा. शासक ठराव मांक- ३७     वषय मांक- ३७ 

दनांक – ०७/०४/२०२२      वभाग- पाणीपुरवठा 

वषय .३७ 
दनांक -
०७/०४/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . .जशुके/पापु/२७५/२०२२ द.०६/०४/२०२२ अ वये, 
से. .२३ िनगड  येथील जलशु द करण क ांतगत ट पा .३ व ४ खाजगी करणाने चाल वण े
(सन २०१५-१६)” या कामासाठ  येणा-या वाढ व खचा या रकमेस मा यता िमळणेबाबत. 

ठराव .३७ 
दनांक -
०७/०४/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . .जशुके/पापु/२७५/२०२२ द.०६/०४/२०२२ अ वये, 
मनपाचे “से. . २३ िनगड  येथील जलशु द करण क ांतगत ट पा . ३ व ४ खाजगीकरणाने 
चाल वण े (सन २०१५-१६)” या कामाचा आदेश मे. ी. वनय इं जिनअर ंग स हसेस ा. िल 
यांना दनांक ०६/०२/२०१६ रोजी देणेत आला असून कामाची मूळ मुदत १२ म हने हणजेच 
दनांक ०५/०२/२०१७ पयत होती. स थतीत मा.आयु  सो यांचे कड ल द.०४/०४/२०१९ 
रोजी या मंजूर तावा वये सदर कामास नवीन कामाचा आदेश होईपयत  मुदतवाढ मंजूर 
झालेली आहे. “से. . २३ िनगड  येथील जलशु द करण क  खाजगीकरणाने चाल वण”े या 
आशयाचे न वन कामाचे अंदाजप क तयार करणेत आले असुन यास तां क मा यता तसेच 
िन वदा सिमतीची मा यता घेणेत आली आहे. मा.उ च यायालयास जु या िन वदेचे काम मागे 
घे याचे Affidivit सादर करणेत आले आहे परंतु अ ाप उ च यायालयाकडून अंितम कायवाह  
झालेली नाह  यामुळे उपरो  सदर कामाचे सुधा रत अंदाजप क तयार करावे लागणार आहे. 
यामुळे येथुन पुढे  न वन काम काढणे कामी िन वदा िस द करणे, कामाचा आदेश देणे 

यासाठ  साधारणात: ४ म हने एवढा कालावधी लागणार आहे. स थतीत सदर कामास ५ 
ऑग ट २०२२ पयत खच पुरेल एवढ  तरतूद नवीन अंदाजप कात करणेत आली आहे. तर  
वाढ व ४ म ह याचे सुधा रत अंदाजप क तयार करणेत आला आहे.  यापुव  सदर कामास 
र. .३,८०,२३,२३१/- या रकमेसाठ  तां क मा यता  घेणेत आली होती. स थतीत ४ म हने 
वाढ व सुधा रत अंदाजप क  तयार करणेत आले असुन याची तां क मा यता 
र. .४,०५,२६,७३६/- एवढ  येत आहे हणजेच सदर कामास र. .२५,०३,५०५/- एवढा वाढ व 
खच होणार आहे. वर ल सव बाबींचा वचार करता आ ण सदरचे काम पंपर  िचंचवड शहरात 
पाणीपुरवठा करणारे जलशु द करण क ावर ल अस याने तसेच काम तातड चे आ ण 
अ याव यक बाबी मधील असलेने  “से. . २३ िनगड  येथील जलशु द करण क ांतगत ट पा 

. ३ व ४ खाजगीकरणाने चाल वण े (सन २०१५-१६)” या कामास तुतास ०५/०८/२०२२ 
पयत या कालावधी कर ता येणारा वाढ व खच र. .२५,०३,५०५/-(अ र  र. .पंचवीस लाख 
तीन हजार पाचशे पाच फ ) साठ  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 अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- ३८      वषय मांक- ३८ 

दनांक – ०७/०४/२०२२      वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .३८ 
दनांक -
०७/०४/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . .जशुके/पापु/२७६/२०२२ द.०६/०४/२०२२ अ वये, 
से. .२३ िनगड  येथील जलशु द करण क ांतगत ट पा . २ व केिमकल हाऊस खाजगी 
करणाने चाल वण े ( सन २०१५-१६)” या कामासाठ  येणा-या वाढ व खचा या रकमेस मा यता 
िमळणेबाबत. 

ठराव .३८ 
दनांक -
०७/०४/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . .जशुके/पापु/२७६/२०२२ द.०६/०४/२०२२ अ वये, 
मनपाचे “से. .२३ िनगड  येथील जलशु द करण क ांतगत ट पा .२ व केिमकल हाऊस 
खाजगी करणाने चाल वणे(सन २०१५-१६)” या कामाचा आदेश मे. ी. वनय इं जिनअर ंग 
स हसेस ा. िल यांना दनांक ०६/०२/२०१६ रोजी देणेत आला असून कामाची मूळ मुदत     



१२ म हने हणजेच दनांक ०५/०२/२०१७ पयत होती. स थतीत मा.आयु  सो यांचे कड ल 
द.०७/०४/२०१९ रोजी या मंजूर तावा वये सदर कामास नवीन कामाचा आदेश 
होईपयत  मुदतवाढ मंजूर झालेली आहे. “से. . २३ िनगड  येथील जलशु द करण क  
खाजगीकरणाने चाल वण”े या आशयाचे न वन कामाचे अंदाजप क तयार करणेत आले असुन 
यास तां क मा यता तसेच िन वदा सिमतीची मा यता घेणेत आली आहे. मा.उ च 
यायालयास जु या िन वदेचे काम मागे घे याचे Affidivit सादर करणेत आले आहे परंतु अ ाप 

उ च यायालयाकडून अंितम कायवाह  झालेली नाह  यामुळे उपरो  सदर कामाचे सुधा रत 
अंदाजप क तयार करावे लागणार आहे. यामुळे येथुन पुढे  न वन काम काढणे कामी िन वदा 
िस द करण,े कामाचा आदेश देणे यासाठ  साधारणात: ४ म हने एवढा कालावधी लागणार 

आहे. स थतीत सदर कामास    ५ ऑग ट २०२२ पयत खच पुरेल एवढ  तरतूद नवीन 
अंदाजप कात करणेत आली आहे. तर  वाढ व ४ म ह याचे सुधा रत अंदाजप क तयार करणेत 
आला आहे. यापुव   सदर कामास र. .४,६५,०९,८१७/- या रकमेसाठ  तां क मा यता  घेणेत 
आली होती. स थतीत ४ म हने वाढ व सुधा रत अंदाजप क  तयार करणेत आले असुन 
याची तां क मा यता र. .४,९१,३३,१३९/- एवढ  येत आहे हणजेच सदर कामास 

र. .२६,२३,३२२/- एवढा वाढ व खच होणार आहे. वर ल सव बाबींचा वचार करता आ ण सदरचे 
काम पंपर  िचंचवड शहरात पाणीपुरवठा करणारे जलशु द करण क ावर ल अस याने तसेच 
काम तातड चे आ ण अ याव यक बाबी मधील असलेने  “से. . २३ िनगड  येथील 
जलशु द करण क ांतगत ट पा .२ व केिमकल हाऊस खाजगीकरणाने चाल वण े(सन २०१५-
१६)” या कामास तुतास ०५/०८/२०२२ पयत या कालावधी कर ता येणारा वाढ व खच 
र. .२६,२३,३२२/-(अ र  र. .सहवीस लाख तेवीस हजार ितनशे बावीस फ ) साठ  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 अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- ३९       वषय मांक- ३९ 

दनांक – ०७/०४/२०२२       वभाग- उ ान 

वषय .३९ 

दनांक -

०७/०४/२०२२ 
 

मा.अित र  आयु (१) यांचेकड ल प . .उ ान/०२/का व/१९५/२०२२, द.०४/०४/२०२२ 

अ वये,मनपाचे उ ान/वृ संवधन वभागाकड ल उ ाने देखभाल कामांना न वन िन वदा 
अंितम होईपयत पुव  असले या ठेकेदारास प  अ माणे मुदतवाढ व यानुसार येणा-या 
खचास मा यता िमळणेबाबत. 

ठराव .३९ 

दनांक -

०७/०४/२०२२ 

मा.अित र  आयु (१) यांचेकड ल प . .उ ान/०२/का व/१९५/२०२२, द.०४/०४/२०२२ 

अ वये, मनपाचे उ ान वभागामाफत िन वदा ारे उ ान/र ते देखभाल संर ण काम 

करारनामा क न वेळोवेळ  कामकाज क न आदेश देऊन कामे क न घेणेत येतात. सदरचा 
कालावधी दोन वषाचा असतो. कोरोणा वषाणु या कोपामुळे कमचार  उप थीतीवर िनबध व 

उ ान देखभाली संदभातील ६ िन वदा मा.उ च यायालयात यािचका दाखल केलेली 
अस यामुळे व स या  याचा िनकाल आलेला आहे.  िन वदा कायवाह स वलंब झाला आहे. 
सदर या उ ानांची देखभाल िन वदा कायवाह  न करता मनपा कमचा-यांमाफत सदर उ ानांची 
देखभाल करणेबाबत मा.आयु सो यांनी सुचना केले या आहेत. यानुसार स या उ ान 

वभागाकडे कमचार  वग अपुरा अस यामुळे देखभाल करता येत नाह . शासन वभागामाफत 

मानधनावर माळ  कमचार  घेणेची या चालु असलेने देखभाल कामात खंड  पडून देता येत 

नसलेने संबंिधत उ ानाचे ठेकेदाराचे कामकाज चालु असलेने व अ. .७ ची िन वदा अंितम 

ट यात असलेने सोबतचे प नुसार अ. .१ ते ७ कामांकर ता  ए ल २०२२ अखेर १ 



म ह यासाठ  र. .१९,५१,७९६/-(अ र  र. .एकोणवीस लाख एकाव न हजार सातशे 
शहा नव फ ) येणारे 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 अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी 
सिमती या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 
 
 
 

  सह /-         सह /- 

(उ हास बबनराव जगताप)              (राजेश पाट ल) 
नगरसिचव           मा. शासक  

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

 
 


