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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 ०१/११/२०२२ चे ठराव. 
 

मा. शासक ठराव मांक- ७४८        वषय मांक- ७४८ 

दनांक – ०१/११/२०२२         वभाग- थाप य इ मु य  
वषय .७४८ 

दनांक -

०१/११/२०२२ 

मा.शहर अिभयंता थाप य इ मु य यांचे कड ल प  . था/िन/इ-मु य/४३१/२०२२ 

द.१७/१०/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग .३ येथे ठक ठकाणी आव यकतेनुसार व वध 

काय मासाठ  मंडप यव था व इतर अनुषंिगक कामे करणे. 
ठराव .७४८ 

दनांक -

०१/११/२०२२  

मा.शहर अिभयंता थाप य इ मु य यांचे कड ल प  . था/िन/इ-मु य/४३१/२०२२ 

द.१७/१०/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागाकड ल 

िन.नो. .20/01/2022-23 अ वये भाग .३ येथे ठक ठकाणी  आव यकतेनुसार व वध 

काय मासाठ  मंडप यव था व इतर अनुषंिगक कामे करणे. कामी वतमानप ात िन वदा 
िस द केली होती. वर ल माण े िन वदा .20/01/2022-23 साठ  5 ा  झाले या 

िन वदांपैक  M/s.PRATIK SANJAY TALEKAR या ठेकेदाराची िन.र. .49,99,218/- (अ र  

र. .एकोणप नास लाख न या णव हजार दोनशे अठरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .49,99,218/-  पे ा 34.02% 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.शहर अिभयंता यांनी 
द.17/10/2022 रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून र. .32,98,484/- +रॉय ट  

चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .32,98,484/- 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- ७४९        वषय मांक- ७४९ 

दनांक – ०१/११/२०२२         वभाग- थाप य उ ान  
वषय .७४९ 

दनांक -

०१/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) थाप य उ ान यांचे कड ल प  . था/िन/-मु य/२९५/२०२२ 

द.१७/१०/२०२२ अ वये, मनपाचे ब भागाम ये मातीचे ॅक/ जॉिगंग ॅक तयार करणे व 

अनुषंिगक वदयुत व थाप य वषयक कामे करण.े 

ठराव .७४९ 

दनांक -

०१/११/२०२२  

मा.अित.आयु (१) थाप य उ ान यांचे कड ल प  . था/िन/-मु य/२९५/२०२२ 

द.१७/१०/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य उदयान 
वभागाकड ल िन वदा नोट स मांक २/०२/२०२२-२३ अ वये सदर काम करणेकामी 
वतमानप ात िन वदा िस  केलेली होती. वर ल माण े िन वदा .२/०२/२०२२-२३ साठ   ६ 

ा  झाले या िन वदांपैक  मे.एम.जी.माने या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या 
िन.र. .१,७२,७९,६९१/-(अ र  र. .एक कोट  बाह र लाख ऐकोणऐंशी हजार सहाशे ऐं या नव 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजस वगळून र. .१,७२,४३,७२६/- पे ा ४०.०१% 

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

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

वकारणेबाबत मा.अित.आयु   यांनी द.१७/१०/२०२२ रोजी मा यता दलेली आहे.  वर ल 

ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजससह र. .१,२१,५६,२४६/- 

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

व सेवाकर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 

कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली 
वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 

राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेकामी सदरचा वषयास मा. शासक यांची मंजूर  

देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ७५०        वषय मांक- ७५० 

दनांक – ०१/११/२०२२         वभाग- पाणीपुरवठा  
वषय .७५० 

दनांक -

०१/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पापु/मु य/जशुके/का व/६९६/२०२२ 

द.१७/१०/२०२२ अ वये, मनपाचे तां क स लागार मे.ड .आर.ए. क स टंट िल. यांना 
पाणीपुरवठा वषयक कामांसाठ  स लागार फ  ची तरतुद कमी पडत अस याने वाढ-घट 

करणेबाबत. 

ठराव .७५० 

दनांक -

०१/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पापु/मु य/जशुके/का व/६९६/२०२२ 

द.१७/१०/२०२२ अ वये, “महानगरपािलकेकडून अमृत व मनपा ह तील पाणीपुरवठा 
वषयक क पांसाठ  तां क स लागार हणून मे.ड .आर.ए.क स टंट िल. यांची नेमणूक 

करणेत आलेली आहे. सन २०२२-२३ या आिथक वषात तां क स लागार यांना फ  ची र कम 

कमी पडत आहे. यामुळे अंदाजप कात समा व  करणेत आले या कामाचे नावांवर 

तरतुद म ये वाढ/घट करणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 



3 
 

 

अ
नु. 

. 

कामाच ेनाव 
अंदाजप कय 

र कम 

सन २०२२-२३ 

चा अंदाज 
वाढ घट 

सुधार त सन 

२०२२-२३ चा 
अंदाज 

१ 

या कामांतगत जॅकवेल 

व पंप हाऊस बांधणे. 

लेखाशीष-पाणीपुरवठा 
वशेष योजना िनधी 

(पा. ./अ. .-४३५/२) 

१५०,००,००,०००/- १०,००,००,०००/- ० २,२०,००,०००/- ७,८०,००,०००/- 

२ 

मनपा ह त समा व  

झाले या े ातील 

रा हले या व न यान े

समा व  होणा-या 
भागात पाणीपुरवठा 
यव थापन राब वणे 

कामी क प 

यव थापन स लागार
नेमणे   लेखाशीष-

पाणीपुरवठा वशेष 

योजना िनधी 
(पा. ./अ. .-

४३४/१९) 

५,००,००,०००/- ६८,००,०००/- ९५,००,०००/- ० १,६३,००,०००/- 

३ 

अमृत योजनेतील 

पाणीपुरवठा वषयक 

कामासाठ  क प 

यव थापन स लागार
नेमणे व अनुषंिगक 

कामे करणे 

लेखाशीष-पाणीपुरवठा 
वशेष योजना िनधी 

(पा. ./अ. .-

४३३/१६) 

२५,००,००,०००/- ५०,००,०००/- १,२५,००,०००/- ० १,७५,००,०००/- 

 एकूण १८०,००,००,०००/- ११,१८,००,०००/- २,२०,००,०००/- २,२०,००,०००/- ११,१८,००,०००/- 

ि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- ७५१        वषय मांक- ७५१ 

दनांक – ०१/११/२०२२         वभाग- वाय सी एम एच 
वषय .७५१ 
दनांक -
०१/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वायसीएमएच/१५/का व/१४८५/२०२२ 
द.१७/१०/२०२२ अ वये, मानसेवी पी.जी. टचस नेमणूक बाबत. 

ठराव .७५१ 
दनांक -
०१/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वायसीएमएच/१५/का व/१४८५/२०२२ 
द.१७/१०/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृित 
णालयाम ये  कॉलेज ऑफ फ जिशय स ऍ ड सजन, मंुबई(सी.पी.एस.) या अिभमत 
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व ापीठाची मा यता असलेले एम.बी.बी.एस. या पा तेनंतरचे ०४ वै कय शाखांचे पो ट 
ॅ युएट ड लोमा कोसस चालु असून सदर कोससकर ता आव यक असणा-या मु य 

पी.जी. टचसची मानसेवी वशेष  डॉ टस पदाक रता द.०१/१०/२०२१ ते ३०/०९/२०२२ अखेर 
नेमणूक करणेत आलेली होती. सदर मुदत द.३०/०९/२०२२ रोजी संपु ात येत आहे. तर  
द.०१/१०/२०२२ ते  द.३०/०९/२०२३ अखेर मुदतवाढ  देणे आव यक आहे. सदर डॉ टस 
पुढ ल माण-े 
अ.  कोस मानसेवीत ांचे नाव पदनाम मानधन ितमहा कालावधी 
१  

 
DVD 

डॉ.िगर ष आफळे अिस. टचस ५०००/ 
०१/१०/२०२२ ते 

३०/९/२०२३(१ वष) 

२ डॉ. सुरेश पेठे अिस. टचस ५०००/- 
०१/१०/२०२२ ते 

३०/९/२०२३(१ वष) 

३ DMRE डॉ. केदार भाटे अिस. टचस ५०००/- 
०१/१०/२०२२ ते 

३०/९/२०२३(१ वष) 
    सदर कोससक रता ०४ मु य पी.जी. टचस २ अिस टंट पी.जी. टचस उपल ध असून ३ 
अिस टंट पी.जी. टचस ची आव यकता आहे. न वन वषातील  सी.पी.एस.डॉ टस वेश या 
झालेली असुन याम ये ४ वषयांकर ता ८ उमेदवार जु झालेले असुन  सबब मानसेवी 
डॉ टस या मुदतवाढ देणे आव यक आहे. सदर  शै णीक वष स टबर-२०२४ पयत 
असलेने  मानसेवी पी.जी. टचस पदाक रता र. .५,०००/- ितमाह मानधनावर २०२२-२०२३ 
या शै णीक  वषाक रता मुदतवाढ देणे आव यक आहे. तसेच १२ मह यांचा मानधनापोट  
येणा-या र. .१,८०,०००/- (अ र  र. .एक लाख ऐंशी हजार फ ) 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. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- ७५२    वषय मांक- ७५२ 

दनांक – ०१/११/२०२२     वभाग- जलिन:सारण क , पाणीपुरवठा  
वषय .७५२ 
दनांक -
०१/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जशुके/पापु/८/७३६/२०२२ द.१८/१०/२०२२ 
अ वये, मनपाचे पॅकेज ४- कवळे, से. ९६, पुनावळे व ताथवडे या ठकाणी पा याची मु य 
निलका, ८ उंच पा या या टा या उभारणे, २ शु द पा या या टा या व पंप हाऊस उभारणे व 
काया वत करणे या कामास अ याशीत / असाधारण भाववाढ साठ  वशेष मदत (Special 
Relief) देणेबाबत. 

ठराव .७५२ 
दनांक -
०१/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जशुके/पापु/८/७३६/२०२२ द.१८/१०/२०२२ 
अ वये, महानगरपािलकेने कवळे, से. ९६, पुनावळे व ताथवडे या ठकाणी पा याची मु य 
निलका, ८ उंच पा या या टा या उभारणे, २ शु द पा या या टा या व पंप हाऊस उभारणे व 
काया वत करणे(पॅकेज-४) या कामासाठ   मे.एस.एस.साठे क श स या ठेकेदाराची 
नेमणूक झालेली असून सदर कामासाठ  द.०२/०२/२०२१ रोजी कामाचे आदेश दे यात आलेले 
आहेत. या िन वदेची मुदत एकूण २ वष असून सदर काम कं ाटदाराने चालू केले आहे. या 
िन वदाम ये एकूण १५६३८ रिनंग मीटर DI व MS पाईप खरेद  व टाकणे या कामाचा समावेश 
आहे. महारा  शासनाने पाणीपुरवठा योजनां या बाबिनहाय दरसूचीम ये होणा-या 
बदलां या अनुषंगाने सदर धोरण पाणीपुरवठा व व छता वभाग व नगर वकास 
वभागांतगत अमृत व नगरो थान काय मांतगत या योजनांसाठ  असले या 
िन वदांसाठ  भाविभ नता कलमाचा(Price Variation Clause) समावेश केला आहे. सदर 
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कामांसाठ  शासनाने शासन िनणय . ापाधो-2021/ . .122/पापु-07 -असाधारण 
भाववाढ साठ  वशेष मदत (Special Relief) देणेबाबत द.२९ जून २०२२ रोजी शासनिनणय 
िस  केलाआहे. सदर शासन िनणयास अनुस न व यामधील सव अट शथ स बांधील राहून 

सोबत सदर कामास वशेष मदत (Special Relief) लागु होत आहे. असाधारण (Abnormal) 
भाववाढ या अनुषंगाने दे यात येणा-या वशेष मदतीचे देयक (Special Relief) अदा 
करणेपुव  पा  कं ाटदारांकडून बाँडपेपरवर शासन िनणय मांक ापाधो-
२०२१/ . .१२२/पापु-०७ म ये दले या हमीप ा माण े लेखी अभीवचन(Undertaking) 
घे यात येईल. तर  वर ल सव बाबींचा वचार करता तसेच ठेकादारा या प ाचा वचार करता 
शासन िनणय मांक ापाधो-२०२१/ . .१२२/पापु-०७, द. २९ जुन २०२२ अ वये वशेष 
मदत (Special relief) उपरो  सदर कामास ावयाची आहे. सदरचे काम अ ाप पूण झाले 
नाह . यामुळे वशेष मदत (Special relief) वर होणारा खच काढता येण ेश य नाह . यामुळे 
सदर कामास काम पूण झालेनंतर ठेकेदारास वशेष मदत(Special relief) हणून होणा-या 
खचास +१८ % GST सह 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- ७५३    वषय मांक- ७५३ 

दनांक – ०१/११/२०२२     वभाग- जलिन:सारण क , पाणीपुरवठा 
वषय .७५३ 
दनांक -
०१/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जशुके/पापु/८/७३७/२०२२ द.१८/१०/२०२२ 
अ वये, मनपाचे पॅकेज १- डुडुळगाव, चौवीसावाड ,वडमुखवाड  व च-होली या ठकाणी पा याची 
मु य निलका टाकण,े ८ उंच पा या या टा या उभारणे, १ शु द पा याची टाक  व पंप हाऊस 
उभारणे व काया वत करणे या कामास अ याशीत / असाधारण भाववाढ साठ  वशेष मदत 
(Special Relief) देणेबाबत. 

ठराव .७५३ 
दनांक -
०१/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जशुके/पापु/८/७३७/२०२२ द.१८/१०/२०२२ 
अ वये, महानगरपािलकेने डुडुळगाव, चौवीसावाड , वडमुखवाड  व च-होली या ठकाणी 
पा याची मु य निलका टाकण,े ८ उंच पा या या टा या उभारण,े १ शु द पा याची टाक  व पंप 
हाऊस उभारण े व काया वत करणे (पॅकेज १) या कामासाठ  मे.गुड वल क श स या 
ठेकेदाराची नेमणूक झालेली असून सदर कामासाठ  द.२८/१२/२०२० रोजी कामाचे आदेश 
दे यात आलेले आहेत. या िन वदेची मुदत एकूण २ वष असून सदर काम कं ाटदाराने चालू केले 
आहे. या िन वदाम ये एकूण ११६९९ रिनंग मीटर DI व ३३५० रिनंग मीटर MS पाईप खरेद  व 
टाकणे या कामाचा समावेश आहे. महारा  शासनाने पाणी पुरवठा योजनां या बाबिनहाय 
दरसूचीम ये होणा-या बदलां या अनुषंगाने सदर धोरण पाणी पुरवठा व व छता वभाग  व 
नगर वकास  वभागांतगत अमृत व नगरो थान काय मांतगत या योजनांसाठ  असले या 
िन वदांसाठ  भाविभ नता कलमाचा (Price Variation Clause) समावेश केला आहे. सदर 
कामांसाठ  शासनाने शासन िनणय मांक ापाधो-2021/ . .122/पापु-07- असाधारण 
भाववाढ साठ  वशेष मदत (Special Relief) देणेबाबत द.२९ जून २०२२ रोजी शासन िनणय 
िस  केला आहे. सदर शासन िनणयास अनुस न व यामधील सव अट शथ स बांधील राहून 

सोबत सदर कामास वशेष मदत (Special Relief) लागु होत आहे. असाधारण (Abnormal ) 
भाववाढ या अनुषंगाने दे यात येणा-या वशेष मदतीचे देयक (Special Relief) अदा करणेपुव  
पा  कं ाटदारांकडून  बाँडपेपरवर शासन िनणय मांक  ापाधो-२०२१/ . .१२२/पापु- ०७ 
म ये दले या हमीप ा माण ेलेखी अभीवचन (Undertaking) घे यात येईल. तर  वर ल सव 
बाबींचा वचार करता तसेच ठेकादारा या प ाचा वचार करता शासन िनणय मांक ापाधो-
२०२१/ . .१२२/पापु-०७, द. २९ जुन २०२२ अ वये वशेष मदत (Special relief) उपरो  सदर 
कामास ावयाची आहे. सदरचे काम अ ाप पूण झाले नाह . यामुळे वशेष मदत (Special 
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relief) वर होणारा खच काढता येण ेश य नाह . यामुळे सदर कामास काम पूण झालेनंतर 
ठेकेदारास वशेष मदत(Special relief) हणून होणा-या खचास +१८ % GST सह 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- ७५४    वषय मांक- ७५४ 

दनांक – ०१/११/२०२२     वभाग- जलिन:सारण क , पाणीपुरवठा 
वषय .७५४ 
दनांक -
०१/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जशुके/पापु/८/७३८/२०२२ द.१८/१०/२०२२ 
अ वये, मनपाचे पॅकेज ३ वाकड, थेरगाव, से. ७/१० व टाकण,े ७ उंच पा या या टा या उभारण,े 
भोसर  या ठकाणी पा याची मु य निलका १ पंप हाऊस उभारणे व काया वत करणे या 
कामास अ याशीत / असाधारण भाववाढ साठ  वशेष मदत (Special Relief) देणेबाबत. 

ठराव .७५४ 
दनांक -
०१/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जशुके/पापु/८/७३८/२०२२ द.१८/१०/२०२२ 
अ वये, महानगरपािलकेने वाकड, थेरगाव, से.७/१० व टाकणे, ७ उंच पा या या टा या 
उभारण,े भोसर  या ठकाणी पा याची मु य निलका १ पंप हाऊस उभारण ेव काया वत करण े
पॅकेज (३) या कामासाठ   ाणी इ ा चर या ठेकेदाराची नेमणूक झालेली असून सदर 
कामासाठ  द.०१/०२/२०२२ रोजी कामाचे आदेश दे यात आलेले आहेत. या िन वदेची मुदत 
एकूण २ वष असून सदर काम कं ाटदाराने चालू केले आहे. या िन वदाम ये एकूण ६८२० रिनंग 
मीटर  MS पाईप , ५५०० रिनंग मीटर DI पाईप तसेच  खरेद   करणे व टाकणे या कामाचा 
समावेश आहे. महारा  शासनाने पाणी पुरवठा योजनां या बाबिनहाय दरसूचीम ये होणा-या 
बदलां या अनुषंगाने सदर धोरण पाणी पुरवठा व व छता वभाग  व नगर वकास  
वभागांतगत अमृत व नगरो थान काय मांतगत या योजनांसाठ  असले या िन वदांसाठ  
भाविभ नता कलमाचा (Price Variation Clause) समावेश केला आहे. सदर कामांसाठ  
शासनाने शासन िनणय मांक  ापाधो-2021/ . .122/पापु-07- असाधारण भाववाढ साठ  
वशेष मदत (Special Relief) देणेबाबत द.२९ जून २०२२ रोजी शासन िनणय िस  केला 
आहे. सदर शासन िनणयास अनुस न व यामधील सव अट शथ स बांधील राहून सोबत सदर 
कामास वशेष मदत (Special Relief) लागु होत आहे. असाधारण (Abnormal ) भाववाढ या 
अनुषंगाने दे यात येणा-या वशेष मदतीचे देयक (Special Relief) अदा करणेपुव  पा  
कं ाटदारांकडून  बाँडपेपरवर शासन िनणय मांक ापाधो-२०२१/ . .१२२/पापु- ०७ म ये 
दले या हमीप ा माण ेलेखी अभीवचन (Undertaking) घे यात येईल. तर  वर ल सव बाबींचा 
वचार करता तसेच ठेकादारा या प ाचा वचार करता शासन िनणय मांक ापाधो-
२०२१/ . .१२२/पापु-०७, द.२९ जुन २०२२ अ वये वशेष मदत (Special relief) उपरो  सदर 
कामास ावयाची आहे. सदरचे काम अ ाप पूण झाले नाह . यामुळे वशेष मदत (Special 
relief) वर होणारा खच काढता येण ेश य नाह . यामुळे सदर कामास काम पूण झालेनंतर 
ठेकेदारास वशेष मदत(Special relief) हणून होणा-या खचास +१८ % GST सह 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. 
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मा. शासक ठराव मांक- ७५५    वषय मांक- ७५५ 

दनांक – ०१/११/२०२२     वभाग- जलिन:सारण क , पाणीपुरवठा 
वषय .७५५ 
दनांक -
०१/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जशुके/पापु/८/७३९/२०२२ द.१८/१०/२०२२ 
अ वये, मनपाचे पॅकेज २-िचखली व मोशी येथे पा याची मु य निलका टाकणे व ३ उंच 
पा या या टा या उभारणे व काया वत करणे या कामास अ याशीत / असाधारण 
भाववाढ साठ  वशेष मदत (Special Relief) देणेबाबत. 

ठराव .७५५ 
दनांक -
०१/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जशुके/पापु/८/७३९/२०२२ द.१८/१०/२०२२ 
अ वये, महानगरपािलकेने िचखली व मोशी येथे पा याची मु य निलका टाकणे व ३ उंच 
पा या या टा या उभारणे व काया वत करणे (पॅकेज-२) या कामासाठ  मे.अ रहंत 
क श स या ठेकेदाराची नेमणूक झालेली असून सदर कामासाठ  द.१४/०६/२०२१ रोजी 
कामाचे आदेश दे यात आलेले आहेत. या िन वदेची मुदत एकूण २ वष असून सदर  काम 
कं ाटदाराने चालू केले आहे. या िन वदाम ये एकूण ६३४६ रिनंग मीटर  MS पाईप, ४५४९ 
रिनंग मीटर DI पाईप तसेच ६१९४० रिनंग मीटर HDPE  खरेद  व टाकणे या कामाचा समावेश 
आहे. महारा  शासनाने पाणी पुरवठा योजनां या बाबिनहाय दरसूचीम ये होणा-या बदलां या 
अनुषंगाने सदर धोरण पाणी पुरवठा व व छता वभाग  व नगर वकास वभागांतगत अमृत 
व नगरो थान काय मांतगत या योजनांसाठ  असले या िन वदांसाठ  भाविभ नता कलमाचा 
(Price Variation Clause) समावेश केला आहे. सदर कामांसाठ  शासनाने शासन िनणय मांक 
 ापाधो-2021/ . .122/पापु-07- असाधारण भाववाढ साठ  वशेष मदत (Special Relief) 
देणेबाबत द. २९ जून २०२२ रोजी शासन िनणय िस  केला आहे. सदर शासन िनणयास 
अनुस न व यामधील सव अट शथ स बांधील राहून सोबत सदर कामास वशेष मदत (Special 
Relief) लागु होत आहे. असाधारण (Abnormal) भाववाढ या अनुषंगाने दे यात येणा-या 
वशेष मदतीचे देयक (Special Relief) अदा करणेपुव  पा  कं ाटदारांकडून  बाँडपेपरवर शासन 
िनणय मांक  ापाधो-२०२१/ . .१२२/पापु- ०७ म ये दले या हमीप ा माण े लेखी 
अभीवचन (Undertaking) घे यात येईल. तर  वर ल सव बाबींचा वचार करता तसेच 
ठेकादारा या प ाचा वचार करता शासन िनणय मांक ापाधो-२०२१/ . .१२२/पापु-०७, 
द.२९ जुन २०२२ अ वये वशेष मदत (Special relief) उपरो  सदर कामास ावयाची आहे. 
सदरचे काम अ ाप पूण झाले नाह . यामुळे वशेष मदत (Special relief) वर होणारा खच 
काढता येण े श य नाह . यामुळे सदर कामास काम पूण झालेनंतर ठेकेदारास वशेष 
मदत(Special relief) हणून होणा-या खचास + १८ % GST सह 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- ७५६    वषय मांक- ७५६ 

दनांक – ०१/११/२०२२     वभाग- जलिन:सारण क , पाणीपुरवठा 
वषय .७५६ 

दनांक -

०१/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जशुके/पापु/८/७४०/२०२२ द.१८/१०/२०२२ 

अ वये, मनपाचे “जलशु द करण क  से. . २३ येथील ट पा .१ या फ टर बेडची वाळू 

बदलण,े सुर ा आवरण करणे व त अनुषंिगक कामे करण”े या कामा या िन वदेत 

भावभी नता कलमाचा (Price Variation Clause) समावेश करणे व स ा या अ याशीत / 

असाधारण भाववाढ साठ  वशेष मदत (Special Relief) देणेबाबत. 

ठराव .७५६ 

दनांक -

०१/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जशुके/पापु/८/७४०/२०२२ द.१८/१०/२०२२ 

अ वये, मनपाचे जलशु द करण क  येथील Sand Filter Media या मधील वाळू बदलणे हा 
मु य Item आहे. सदर वाळू बदलणे या कामाची र. .१,००,०५,१०९/- एवढ  आहे. सदरची 
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र कम िन वदा रकमे या ५४ % एवढ  आहे. सदर कामाची िन वदा वकृती द.१६/०९/२०१९ ते 

द.१०/१०/२०१९ दर यान झाली आहे. ठेकेदारास कामाचा आदेश द.१९/०६/२०२० रोजी देणेत 

आला आहे. दर यान या काळात देशभरात कोरोनाचे संकट चालु होते. सदर कोरोना काळात 

डझेल दराम ये ब-यापैक  वाढ झालेली आहे. जलशु द करण क  येथील फ टर िम डया म ये 

Godhra Sand वापरणेत येते. सदरची वाळू गुजरात रा याम ये पंचमहाल ज हातून तालुका 
कलोळ येथील गो ानद  मधून घेणेत येते. मनपा जलशु द करण क  से. .२३ ते वाळू 

आण याचे ठकाण यामधील अंतर ६१० कमी एवढे आहे. ठेकेदारास कामाचा िन वदा दर 

भरताना आ ण य ात काम चालु करताना वाळू या दरात मो या माणात तफावत 

आढळ याने ठेकेदाराने या वभागाकडे भाववाढ फरकाची मागणी द.२०/०९/२०२१ या 
प ा वये केली आहे. महारा  शासनाने पाणी पुरवठा योजनां या बाबिनहाय दरसूचीम ये 

होणा-या बदलां या अनुषंगाने सदर धोरण पाणी पुरवठा व व छता वभाग  व नगर वकास  

वभागांतगत अमृत व नगरो थान काय मांतगत या योजनांसाठ  असले या िन वदांसाठ  

भाविभ नता कलमाचा (Price Variation Clause) समावेश केला आहे. सदर कामांसाठ  

शासनाने शासन िनणय मांक  ापाधो-2021/ . .122/पापु-07- असाधारण भाववाढ साठ  

वशेष मदत (Special Relief) देणेबाबत द. २९ जून २०२२ रोजी शासन िनणय िस  केला 
असून या कलमांतगत सदर िन वदेसाठ  असाधारण भाववाढ साठ  वशेष मदत (Special 

Relief) देणेची मागणी ठेकेदाराने द.२३/०७/२०२२ या प ा वये केली आहे. सदर शासन 

िनणयास अनुस न व यामधील सव अट शथ स बांधील राहून सोबत सदर कामास (प रिश  

– अ) वशेष मदत ( Special Relief ) लागु होत आहे. असाधारण (Abnormal ) भाववाढ या 
अनुषंगाने दे यात येणा-या वशेष मदतीचे देयक (Special Relief ) अदा करणेपुव  पा  

कं ाटदारांकडून  बाँडपेपरवर शासन िनणय मांक ापाधो-2021/ . .122/पापु-07 म ये 

दले या हमीप ा माण ेलेखी अभीवचन (Undertaking) घे यात येईल. कामाचे अंदाजप क 

कर ता महारा  जीवन ािधकरणाकड ल सन २०१८-१९ या दरसुचीचा वापर करणेत आला 
आहे. तथा प कामाचा आदेश द.१९/०६/२०२० रोजी देणेत आ याने त नंतर कामास सु वात 

झाली आहे. मोजमाप पु तकावर ल Record Entry दनांकानुसार दरवाढ फरक देय राह ल 

तसेच चिलत दरसुचीनुसार येणा-या दरा माणे दरवाढ फरक देणे आव यक आहे. ठेकेदार 

मे. ी.मा ती ए टर ायजेस यांनी सदर कामास दरवाढ िमळणेबाबत या वभागास 

द.२०/०९/२०२१ रोजी या प ा वये कळ वले आहे. परंतु या वभागाकडून  फ  Godhra Sand 

या Item वर दरवाढ फरक देणे यो य राह ल असे या वभागाचे मत आहे. परंतु सदर कामास 

दरवाढ कलम जोडणेत आले नाह . यामुळे सदर कामाम ये वशेष मदत (Special Relief) 

साठ   होणा-या वाढ व खचास मा यता घेणे आव यक आहे. तसेच सदरचे काम 

द.१३/०४/२०२२ रोजी अंितम करणेत आले असुन अ ाप कामाचा अनामत रकमेचा परतावा 
करणेत आलेला नाह . थोड यात, ठेकेदार मे. ी.मा ती ए टर ायजेस यां या दरवाढ फरक 

प ाचा तसेच असाधारण भाववाढसाठ  वशेष मदत (Special Relief) या प ाचा वचार करता 
तसेच कोरोना काळात झालेली डझेल वाढ, तसेच िन वदा दर भरतानाचा कालावधी आ ण 

य ात काम चालु असतानाचा कालावधी याम ये वाळू या दरात झालेली वाढ यािशवाय 
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महारा  शासन, पाणीपुरवठा व व छता वभाग यांचेकड ल शासन िनणय .- ापाधो-२०२१ 

/ . . १२२/पापु-०७, द. २९ जून २०२२ अ वये वशेष मदत (Special relief )  सदर कामास 

देणे यो य राह ल उपरो  सदर काम पुण झाले असुन वशेष मदत (Special relief ) वर येणारा 
खच र. .३१,५५,०००/- +१८%  G.S.T एवढया 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- ७५७    वषय मांक- ७५७ 

दनांक – ०१/११/२०२२     वभाग- जलिन:सारण क , पाणीपुरवठा 
वषय .७५७ 

दनांक -

०१/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जशुके/पापु/८/७४१/२०२२ द.१८/१०/२०२२ अ वये, 
“Augmentation and capacity enhancement of the existing water treatment plant at 
sector 23 Nigdi, including operation and maintenance for two years and carrying out 
all necessary allied works” या कामास अ याशीत/ असाधारण भाववाढ साठ  वशेष मदत 
(Special Relief) देणेबाबत. 

ठराव .७५७ 

दनांक -

०१/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जशुके/पापु/८/७४१/२०२२ द.१८/१०/२०२२ अ वये, 
“Augmentation and capacity enhancement of the existing water treatment plant at 
sector 23 Nigdi, including operation and maintenance for two years and carrying out 
all necessary allied works (civil, electro-mechanical, instrumentation, etc. 
Complete).” या कामास अ याशीत/ असाधारण भाववाढ साठ  वशेष मदत देणेकामी 
िनगड  येथील जलशु करण क ाची मता १०० Mld जा तीने वाढणार आहे. स थतीत 

जलशु करण क  .१ आ ण २ ची मता येक  ११४ Mld आ ण ट पा . ३ आ ण ४ ची 
मता येक  १०० Mld हणजेच जलशु करण क ाची एकुण मता ४२८ Mld एवढ  आहे. 

परंतु सदरचे जलशु करण क  ४२८ + २०% (extra load) याप तीने सरासर  ५२० Mld ने  

चाल वले जाते. यामुळे पावसाळा ऋतूम ये clarifier तसेच channel overflow होणे, २ NTU 

पे ा जा त turbidity नाग रकांपयत पोहचणे इ याद  बाबी घडत असतात यामुळे उपरो  

सदर कामाची आव यकता आहे. को ह ड १९ या प ह या व दुस-या लाटेमुळे बंद ठेव यात 

आलेले कारखाने, कुशल कामगारांचा तुटवडा, उ पादनाम ये झालेली घट तसेच सतत या 
वाढ या इंधना या दरांमुळे व तंू या कमतीत झाले या दरवाढ मुळे कामाची िनकड व तातड  

वचारात घेऊन ठेकेदारास काह  बाबींसाठ  अ यािधक दराने बाजारातून ट ल खरेद  क न 

काम पूण क न ावे लागले आहे. सदरचे काम मनपाचे वशेष योजना िनधी अंतगत करणेत 

येत असून या कामास िन वदा अट  व शत नुसार भाववाढ कलम अंतभूत करणेत आला आहे 

आहे. अशा कार या क पा या कामाम ये भाववाढ कलमांतगत mild steel, structural 

Steel या बाबीसाठ  star rate िस  कर यात येतात परंतु सदर कामा या िन वदा अट  व शत  

म ये नजरचुक ने सदरचे mild steel आ ण structural Steel ने star rate िस  कर यात 

आलेले नाह त. यामुळे structural Steel या प रमाणाची वशेष मदत (Special relief) 

व पात भाववाढ अदा करणे यो य राह ल. महारा  शासनाने पाणी पुरवठा योजनां या 
बाबिनहाय दरसूचीम ये होणा-या बदलां या अनुषंगाने सदर धोरण पाणी पुरवठा व व छता 
वभाग  व नगर वकास  वभागांतगत अमृत व नगरो थान काय मांतगत या योजनांसाठ  
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असले या िन वदांसाठ  भाविभ नता कलमाचा (Price Variation Clause) समावेश केला आहे. 

सदर कामांसाठ  शासनाने शासन िनणय मांक  ापाधो-2021/ . .122/पापु-07- असाधारण 

भाववाढ साठ  वशेष मदत (Special Relief) देणेबाबत द. २९ जून २०२२ रोजी शासन िनणय 

िस  केला आहे. या कलमांतगत सदर िन वदेसाठ  असाधारण भाववाढ साठ  वशेष मदत 

(Special Relief) देणेची मागणी ठेकेदाराने द.०१/०७/२०२२  या प ा वये केली आहे. सदर 

शासन िनणयास अनुस न व यामधील सव अट  शत स बांधील राहून उपरो  सदर कामास  

वशेष मदत (Special Relief) लागु होत आहे. असाधारण (Abnormal) भाववाढ या अनुषंगाने 

दे यात येणा-या वशेष मदतीचे देयक (Special Relief) अदा करणेपुव  पा  कं ाटदारांकडून 

बाँड पेपरवर शासन िनणय मांक  ापाधो-2021/ . .122/पापु-07 म ये दले या 
हमीप ा माण ेलेखी अभीवचन (Undertaking) घे यात येईल. सबब असाधारण भाववाढ साठ  

शासन िनणय आ ण ठेकेदाराचे वशेष मदत िमळणेबाबत चे प ानुसार सदर कामास  

वशेष मदत (Special Relief) देणे यो य राह ल व क प पूण हो या या ीने  हताचे राह ल. 
तर  वर ल सव बाबींचा वचार करता चरल ट ल, MS pipe  या बाबींसाठ  शासन िनणय 

मांक ापाधो-2021/ . .122/पापु-07, द.२९ जुन २०२२ नुसार वशेष मदत (Special relief) 

उपरो  सदर कामास ावयाची आहे. सदरचे काम अ ाप पूण झाले नाह . यामुळे वशेष मदत 

(Special relief) वर होणारा खच काढता येण ेश य नाह . यामुळे सदर कामास काम पूण 

झालेनंतर ठेकेदारास वशेष मदत(Special relief) हणून होणा-या खचास + १८% GST सह 
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- ७५८    वषय मांक- ७५८ 

दनांक – ०१/११/२०२२     वभाग- जलिन:सारण क , पाणीपुरवठा 
वषय .७५८ 

दनांक -

०१/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जशुके/पापु/८/७४२/२०२२ द.१८/१०/२०२२ 

अ वये, मनपाचे “जलशु करण क  से. . २३ येथील व वध युिनटसची चरल ऑ डट 

या अहवालानुसार देखभाल दु ती करण,े ट पा . १ या शु  पा या या टाक ला न वन 

छताची उभारणी करणे व त अनुषंिगक कामे करणे.” या कामा या िन वदेत भाविभ नता 
(Price variation Clause) समावेश करणे व स या या अ याशीत / असाधारण भाववाढ साठ  

वशेष मदत (Special Relief) देणेबाबत. 

ठराव .७५८ 

दनांक -

०१/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जशुके/पापु/८/७४२/२०२२ द.१८/१०/२०२२ 

अ वये, मनपाचे “जलशु करण क  से. . २३ येथील व वध युिनटसची चरल ऑ डट 

या अहवालानुसार देखभाल दु ती करण,े ट पा . १ या शु  पा या या टाक ला न वन 

छताची उभारणी करणे व त अनुषंिगक कामे करणे.” या कामा या िन वदेत भाविभ नता 
(Price variation Clause) समावेश करणे व स या या अ याशीत / असाधारण भाववाढ साठ  

वशेष मदत देणेकामी मूळ अंदाजप कात ट पा .१ या संप वर ल जुने पंप हाऊस व छत Non 

Destructive प दतीने काढणे व न वन छताची उभारणी करणे, ट पा . १ या फ टर हाऊस 

पासून लोर न डोिसंग  टक पयत असले या चॅनेलचा लॅब काढून या ठकाणी नवीन लॅब 
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उभारण,े नवीन लोर न डोिसंग टँक उभा न न या चॅनेल चे बांधकाम क न जु या चॅनेल ला 
जोडणे, तसेच लोर न डोिसंग टक पाडून टाकणे इ या द बाबींचा समावेश करणेत आला  आहे. 
सदरचे काम महसुली कामे (पाणीपुरवठा व देखभाल दु ती) या लेखािशषावर आहे. सदर 
कामास मनपा या सवसाधारण िन वदा अट  व शत  मधील मु ा . २३ नुसार भाववाढ कलम 

अंतभूत करणेत आला आहे परंतु  सदर कामाची िन वदा िस द करते वेळ  िन वदा अट  व शत  

सोबत  आव यक स व तर भाववाढ कलम व याअनुषंिगक सु  े िस द करावयाचे राहून गेले 

आहे.  सदर कामाम ये tor steel, structural steel या बाबींचा उपयोग मो या माणात  झाला  
आहे. यामुळे सदर कामास special relief देणे गरजेचे आहे. तसेच ठेकेदाराने प ा वये 

वभागास भाववाढ देणे बाबत वनंती केली आहे. तर  स थतीत सदर काम ९०% एवढे पुण 

झाले आहे. महारा  शासनाने पाणी पुरवठा योजनां या बाबिनहाय दरसूचीम ये होणा-या 
बदलां या अनुषंगाने सदर धोरण पाणी पुरवठा व व छता वभाग व नगर वकास 
वभागांतगत अमृत व नगरो थान काय मांतगत या योजनांसाठ  असले या िन वदांसाठ  

भाविभ नता कलमाचा (Price Variation Clause) समावेश केला आहे. सदर कामांसाठ  

शासनाने शासन िनणय मांक  ापाधो-2021/ . .122/पापु-07- असाधारण भाववाढ साठ  

वशेष मदत (Special Relief) देणेबाबत द.२९ जून २०२२ रोजी शासन िनणय िस  केला 
आहे. सदर शासन िनणयास अनुस न व यामधील सव अट शथ स बांधील राहून सोबत सदर 
कामास वशेष मदत (Special Relief) लागु होत आहे. असाधारण (Abnormal) भाववाढ या 
अनुषंगाने दे यात येणा-या वशेष मदतीचे देयक (Special Relief) अदा करणेपुव  पा  

कं ाटदारांकडून  बाँडपेपरवर शासन िनणय मांक  ापाधो-२०२१/ . .१२२/पापु- ०७ म ये 

दले या हमीप ा माण े लेखी अभीवचन (Undertaking) घे यात येईल. तर  वर ल सव 

बाबींचा वचार करता तसेच ठेकादारा या प ाचा वचार करता Tor steel,  चरल ट ल या 
बाबींसाठ  शासन िनणय मांक ापाधो-२०२१/ . .१२२/पापु-०७, द. २९ जुन २०२२ अ वये 

वशेष मदत (Special relief) उपरो  सदर कामास ावयाची आहे. सदरचे काम अ ाप पूण 

झाले नाह . यामुळे वशेष मदत (Special relief) वर होणारा खच काढता येण ेश य नाह . 

यामुळे सदर कामास काम पूण झालेनंतर ठेकेदारास वशेष मदत(Special relief) हणून   
होणा-या खचास + १८ % GST सह 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- ७५९    वषय मांक- ७५९ 

दनांक – ०१/११/२०२२     वभाग- जलिन:सारण क , पाणीपुरवठा 
वषय .७५९ 

दनांक -

०१/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जशुके/पापु/८/७४३/२०२२ द.१८/१०/२०२२ 

अ वये, मनपाचे “जलशु द करण क  से. .२३ येथील ट पा .२ या फ टर बेडची वाळू 

बदलण,े सुर ा आवरण करणे व त अनुषंिगक कामे करण”े या कामा या िन वदेत 

भावभी नता कलमाचा (PriceVariation Clause) समावेश करणे व स ा या अ याशीत/ 

असाधारण भाववाढ साठ  वशेष मदत (Special Relief) देणेबाबत. 
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ठराव .७५९ 

दनांक -

०१/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जशुके/पापु/८/७४३/२०२२ द.१८/१०/२०२२ 

अ वये, मनपाचे जलशु द करण क  येथील Sand Filter Media या मधील वाळू बदलणे हा 
मु य Item आहे. सदर वाळू बदलणे या कामाची र. .१,००,०५,१०९/- एवढ  आहे. सदरची 
र कम िन वदा रकमे या ५३% एवढ  आहे. सदर कामाची िन वदा वकृती द.२५/०७/२०१९ 

ते २१/०८/२०१९ दर यान झाली आहे. ठेकेदारास कामाचा आदेश द.०१/०१/२०२० रोजी देणेत 

आला आहे. दर यान या काळात देशभरात कोरोनाचे संकट चालु होते. सदर कोरोना काळात 

डझेल दराम ये ब-यापैक  वाढ झालेली आहे. जलशु द करण क  येथील फ टर िम डया म ये 

Godhra Sand वापरणेत येते. सदरची वाळू गुजरात रा याम ये पंचमहाल ज हातून तालुका 
कलोळ येथील गो ानद  मधून घेणेत येते. मनपा जलशु द करण क  से. .२३ ते वाळू 

आण याचे ठकाण यामधील अंतर ६१० कमी एवढे आहे. ठेकेदारास कामाचा िन वदा दर 

भरताना आ ण य ात काम चालु करताना वाळू या दरात मो या माणात तफावत 

आढ याने ठेकेदाराने या वभागाकडे भाववाढ फरकाची मागणी द.२०/०९/२०२१ रोजी या 
प ा वये केली आहे. महारा  शासनाने पाणी पुरवठा योजनां या बाबिनहाय दरसूचीम ये 

होणा-या बदलां या अनुषंगाने सदर धोरण पाणी पुरवठा व व छता वभाग  व नगर वकास  

वभागांतगत अमृत व नगरो थान काय मांतगत या योजनांसाठ  असले या िन वदांसाठ  

भाविभ नता कलमाचा (Price Variation Clause) समावेश केला आहे. सदर कामांसाठ  

शासनाने शासन िनणय मांक  ापाधो-2021/ . .122/पापु-07- असाधारण भाववाढ साठ  

वशेष मदत (Special Relief) देणेबाबत द.२९ जून २०२२ रोजी शासन िनणय िस  केला 
असून या कलमांतगत  सदर िन वदेसाठ  असाधारण भाववाढ साठ  वशेष मदत (Special 

Relief) देणेची मागणी ठेकेदाराने द.२३/०७/२०२२ या प ा वये केली आहे. सदर शासन 

िनणयास अनुस न व यामधील सव अट शथ स बांधील राहून सोबत सदर कामास (प रिश  

– अ) वशेष मदत (Special Relief) लागु होत आहे. असाधारण (Abnormal) भाववाढ या 
अनुषंगाने दे यात येणा-या वशेष मदतीचे देयक (Special Relief) अदा करणेपुव  पा  

कं ाटदारांकडून  बाँडपेपरवर शासन िनणय मांक ापाधो-2021/ . .122/पापु-07 म ये 

दले या हमीप ा माण ेलेखी अभीवचन (Undertaking) घे यात येईल. कामाचे अंदाजप क 

कर ता महारा  जीवन ािधकरणाकड ल सन २०१८-१९ या दरसुचीचा वापर करणेत आला 
आहे. तथा प कामाचा आदेश द.०१/०१/२०२० रोजी देणेत आ याने त नंतर कामास सु वात 

झाली आहे. मोजमाप पु तकावर ल Record Entry दनांकानुसार  दरवाढ देय राह ल तसेच 

चिलत दरसुचीनुसार येणा-या दरा माणे दरवाढ फरक देणे आव यक आहे. ठेकेदार 

मे. ी.िशवम ए टर ायजेस यांनी सदर कामास दरवाढ िमळणेबाबत या वभागास 

द.२०/०९/२०२१ रोजी या प ा वये कळ वले आहे. परंतु या वभागाकडून  फ  Godhra Sand 

या Item वर दरवाढ फरक देणे यो य राह ल असे या वभागाचे मत आहे. परंतु सदर कामास 

दरवाढ कलम जोडणेत आले नाह . यामुळे सदर कामाम ये वशेष मदत (Special Relief) 

साठ  होणा-या वाढ व खचास मा यता घेणे आव यक आहे.  सदरचे काम द.२६/०२/२०२१ 

रोजी अंितम करणेत आले असुन अ ाप कामाचा अनामत र कमेचा परतावा करणेत आलेला 
नाह . थोड यात, ठेकेदार मे. ी.िशवम ए टर ायजेस यां या दरवाढ फरक प ाचा तसेच 

असाधारण भाववाढसाठ  वशेष मदत (Special Relief) या प ाचा वचार करता तसेच कोरोना 
काळात झालेली डझेल वाढ, तसेच िन वदा दर भरतानाचा कालावधी आ ण य ात काम 

चालु असतानाचा कालावधी याम ये वाळू या दरात झालेली वाढ यािशवाय महारा  शासन, 

पाणीपुरवठा व व छता वभाग यांचेकड ल शासन िनणय .- ापाधो-२०२१ / . . १२२/पापु-
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०७, द. २९ जून २०२२ अ वये वशेष मदत (Special relief) सदर कामास देणे यो य राह ल. 
उपरो  सदर काम पुण झाले असुन वशेष मदत (Special relief) वर येणारा खच 

र. .१०,०६,०००/- + १८%  G.S.T एवढया 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- ७६०        वषय मांक- ७६० 

दनांक – ०१/११/२०२२         वभाग- सुर ा 
वषय .७६० 
दनांक -
०१/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (३) सुर ा यांचे कड ल प  .सु व/०४/का व/३६२/२०२२ द.१९/१०/२०२२ 
अ वये, पुणे ज हा सुर ा र क मंडळ पुणे सुधा रत ( वशेष भ ा) महागाई भ ा वाढ  नुसार 
कमान वेतन दर लागू करणेबाबत. 

ठराव .७६० 
दनांक -
०१/११/२०२२  

मा.अित.आयु (३) सुर ा यांचे कड ल प  .सु व/०४/का व/३६२/२०२२ द.१९/१०/२०२२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या कै.यशवंतराव च हाण मृती णालय येथे सुर ा 
यव था कर ता मे.पुणे ज हा सुर ा र क मंडळ, पुणे यांचेकड ल एकूण ५५ सुर ा र क 
मंुबई उ च यायालय आदेश .WP/3253/2004/ DATED 29/09/2004 माण ेिनयु  करणेत 
आले आहेत. द.०५/०२/२०१३ रोजीचे संभावृ ांत मु ा .०२ या खुलाशा माणे मे.पुणे ज हा 
सुर ा र क मंडळ, पुणे हे ाय हेट से युर ट  गाड ऍ ट १९८१ माण ेिनयमांचे पालन करणेचा 
उ लेख केलेला आहे तोच करारनामा समजणेत येतो. यामुळे वेगळा कारारनामा करण े
बंधनकारक नसलेचे नमुद केलेले आहे. सबब मे.पुणे ज हा सुर ा र क मंडळ पुणे यां या 
माफत पुरवलेले सुर ा र क कमचार  यांना माहे जुलै २०२२ पासून वेळोवेळ  लागू होणारा 
महागाई भ ा लागू करणे आव यक आहे. याअ वये मा.कामगार क याण अिधकार  यांचे प  

.काक/०३/का व/११६/२०२२ द.१९/०८/२०२२ नुसार पुणे ज हा सुर ा र क मंडळ पुण े
यां या द.०१/०७/२०२२ ते ३१/१२/२०२२ या कालावधीतील वशेष भ ा (महागाई भ ा) 
र. .५,८८६/- व न र. .६,१९८/- माणे झालेने ित सुर ा र क कमचार  यांचा जुलै २०२२ ते 
डसबर २०२२ चे ित महा एकूण वेतन खालील त याम ये दश वले माणे आहेत. 

अ.
. 

एज सीͭ 
सं था व 
पदनाम 

द.०१ जुल ै
२०२२ ते 
द.३१ 
डसबर 

२०२२ मुळ 
वेतन 
(र. .) 

जुल ै
२०२२ ते 
द.३१ 
डसबर 
२०२२ 
महागाई 
भ ा (र. .) 

घर भाडे 
मु.वे म.भ. 
१५% (र. .) 

शै ण
क भ ा 
(र. .) 

वास 
भ ा 

(र. .) 

धुलाई 
भ ा 

(र. .) 

ले ह  मु.वे 
म.भ. 
४२.५% 
(र. .) 

ले ह  
३.२५%  

(घर भाडे-
अितकालीन
/शै णक 
भ ा) 

एकुण 
वेतन 
(र. ) 

१ 

मे.पुणे ज हा 
सुर ा र क 
मंडळ पुणे–

(सुर ा र क) 

७४०० ६१९८ २०३९.६९ ११०० १००० ७०० ५७७९ १०२ २४,३१९ 

      वर ल त यात नमुद केले माण ेमे.पुणे ज हा सुर ा र क मंडळ कड ल सुर ा र क 
यांना कामगार क याण अिधकार  यांनी प ा ारे कळ वलेनुसार द.१/०७/२०२२ ते 
३१/१२/२०२२ या कालावधीतील वशेष भ ा (महागाई भ ा) र. .६,१९८/- माणे होणार  दरवाढ 
लागु क न ती कमचार  एकुण वेतन र. .२४,३१९/- माणे वेतन अदा करणेस व यापोट  
येणा-या खचास मा यता देणेस तसेच कामगार क याण वभागानी वेळोवेळ  कळ वले नुसार 
जानेवार , जुलै म ये लागू होणा-या वशेष भ ा (महागाई भ ा) अ वये मे.पुण े ज हा सुर ा 
र क मंडळ पुणे कड ल सुर ा र कांची दरवाढ स 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- ७६१        वषय मांक- ७६१ 

दनांक – ०१/११/२०२२         वभाग- वै क य मु य 
वषय .७६१ 

दनांक -

०१/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वै /११/का व/१७३६/२०२२ द.१९/१०/२०२२ 

अ वये, मनपाचे सन २०२२-२३ या सुधा रत अंदाजप कात “सरोगसी (िनयमन) कायदा 
२०२१" व "सहा यक जनन तं ान (िनयमन) कायदा २०२१" हे न वन लेखाशीष तयार 

करणेबाबत. 

ठराव .७६१ 

दनांक -

०१/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वै /११/का व/१७३६/२०२२ द.१९/१०/२०२२ 

अ वये, भारत सरकार तसेच रा य शासनाने “सरोगसी (िनयमन) कायदा २०२१" व "सहा यक 

जनन तं ान (िनयमन) कायदा २०२१" द.४ मे २०२२ व द. १३ जुन २०२२ पासून लागू 

करणेकामी अिधसूचना िनगिमत केलेली आहे. तसेच महारा  शासन राजप ात िस द 

अिधसुचनेम ये सदरचे काय ांतगत "वै क य संचालक" यांना पंपर  िचंचवड मनपा या 
काय े ासाठ  समुिचत ािधकार  हणुन शासनामाफत िनयु  दे यात आ याचे कळ वले 

आहे. यानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस रा य कुटंुब क याण कायालय पुण े

यांचेमाफत कामकाजाचे िनयोजन कर याबाबतचे िनदश ा  झाले आहेत. पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या काय े ात नागर कांसाठ  वै क य वभागामाफत ७ णालये व २८ 

दवाखाने व १ सव पचार सेवा देणारे णालय असून सदर णालयां या मा यमातुन एकूण 

१५०० खाटां या आरो य सेवा पुर व या जातात. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे 

िनयं णांतगत महानगरपािलका हदद त असणारे सव खाजगी णालये / दवाखाने, 

योगशाळा तपासणी क े आहेत. मा.अित र  संचालक, आरो य सेवा, कुटंूब क याण, 

माताबाल संगोपन व शालेय आरो य पुण ेयांचेकड ल प  . राकुकका/पीसीपीएनड ट /क -

८ड/न ती .८२०/ART & Surrogacy ऍ ट या रा य समुिचत ािधकार  अिधसुचनेवावत/ 
५१७३९-८०४/२०२२ द.२२/७/२०२२ नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ात 

यापूव  पीसीपीएनड ट  अंतगत न दणी कर यात आले या “सरोगसी (िनयमन) कायदा २०२१" 

व "सहा यक जनन तं ान (िनयमन) कायदा २०२१" क ाना सदर कायदयांतगत 

खालील माण ेन दणी शु क भ न न दणी कर याचे सुिचत कर यात आलेले आहे. 

अ. . तपशील र. . 

१ सहा यक जनन तं ान (िनयमन) बँक ५०,०००/- 

२ सहा यक जनन तं ान (िनयमन) तर १ ५०,०००/- 

३ सहा यक जनन तं ान (िनयमन) तर २ २,००,०००/- 

४ सरोगसी (िनयमन)कायदा २०२१ क  २,००,०००/- 

    तसेच सदर काय ांतगत न दणी कर ता https://registry.artsurrogacy.gov.in 
ऑनलाईन पोटल संकेत थळ तयार कर यात आलेले आहे. यावर उपरो  न दणी शु क 

ऑनलाईन भरणेकामी सुचना दे यात आले या आहेत. यानुसार “सहा यक जनन तं ान 

(िनयमन) कायदा २०२१” कर ता दर ५ वषानी व “सरोगसी (िनयमन) कायदा २०२१" कर ता दर 

३ वषानी न दणी/नुतनीकरण करणे बंधनकारक असुन यावर उपरो  न दणी शु क 

ऑनलाईन भरणेकामी सुचना दे यात आले या आहेत. तथापी, उपरो ्   बाबींचे अवलोकन 

करता तसेच भारत सरकार व महारा  रा य शासनाने सुिचत के यानुसार खालील माण े

न याने लेखािशष कुटंुब क याण वभागांतगत िनमाण कर यात येवुन याअंतगत न दणी 
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शु क ऑनलाईन भरणेकामी मा यता घेण े तसेच सदर लेखाशीषावर जमा झालेली र कम 

महारा  शासना या िनदशानुसार खच अथवा वग करण करणेस मा यता घेणे आव यक आहे. 

जमा अंदाजप क 

१. सरोगसी (िनयमन) कायदा २०२१ 

२. सहा यक जनन तं ान (िनयमन) कायदा २०२१ 

खच अंदाजप क 

१. सरोगसी (िनयमन) कायदा २०२१ 

२. सहा यक जनदन तं ान (िनयमन) कायदा २०२१ 

तर , सन २०२२-२०२३ चे सुधा रत अंदाजप कात “सरोगसी (िनयमन) कायदा २०२१" व 

"सहा यक जनन तं ान (िनयमन) कायदा २०२१"   हे न वन लेखािशष िनमाण झा यास 

पुढ ल कामकाजाचे िनयोजन करणे सुलभ होईल. 

    वर ल माण े 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- ७६२        वषय मांक- ७६२ 

दनांक – ०१/११/२०२२         वभाग- पाणीपुरवठा  
वषय .७६२ 

दनांक -

०१/११/२०२२ 

मा.कायकार  अिभयंता पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/३७८/२०२२ 

द.१९/१०/२०२२ अ वये, मनपाचे पाणीपुरवठा वभागाकड ल महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार अवलोकनाथ ठेवावया या वकास कामांबाबत. 

ठराव .७६२ 

दनांक -

०१/११/२०२२  

मा.कायकार  अिभयंता पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/३७८/२०२२ 

द.१९/१०/२०२२ अ वये, मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ ( १ 

ते ७) मधील िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट शत  माण ेतसेच 

भाववाढ कलमानुसार भाववाढ देय अस यास 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 रा हल या अट स अिधन राहून 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- ७६३        वषय मांक- ७६३ 

दनांक – ०१/११/२०२२         वभाग- व ुत ग े य  
वषय .७६३ 
दनांक -
०१/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ग ेका/ व/कअ२/१२४/२०२२ द.२०/१०/२०२२ 
अ वये, मनपाचे  ग मु यालय चालु व ुत वषयक कामांवर तरतुद वग करण करणेबाबत. 
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ठराव .७६३ 
दनांक -
०१/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ग ेका/ व/कअ२/१२४/२०२२ द.२०/१०/२०२२ 
अ वये, मनपाचे व ुत ग मु यकायालय वभागांतगत सदर कामानुसार अंदाजप कातील 
तरतूद अपुर  अस याने सदर कामांवर व ुत वभागाकड ल सन २०२२-२३ चे 
अंदाजप काम ये दश वले या लेखािशष, अंदाजप क य पानांक व अ. . नुसार  वाढ व घट 
करणेस ता वत करणेत आले असून   सदर वग करण  करण े श य आहे. सबब सदर 
कामाकर ता तरतूद वग करण करणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

अ. 
. 

लेखाशीष कामाचे नाव 

अंदाज
प क 
पानांक
/ अन ु

. 

सन २०२२-
२३ साठ  
उपल ध 

तरतूद र. . 

सन २०२२-
२३ साठ  
तरतूद वाढ 

र. . 

सन २०२२-
२३ साठ  

तरतूद घट र. 
. 

१ 
थाप य 

क पांतगत 
व ुत वषयक 

कामे 

  ८ वै णव माता शाळेसमोर ल 
मोक या जागेवर  उ ान वकिसत 

करणे व योगाक  उभारणे. 
222306823 

382/ 
3 7000000/- 0/- 3900000/- 

२ वायरलेस योजना 

मनपाचे बी.आर.ट . रोडवर 
अनािधकृत पा कग केलेली वाहने 
टो ग क न िनधा रत केले या 

जागेवर सुर तते या ीने CCTV 
यं णा उभारणे. 222306315 

357/ 
1 1500000/- 0/- 1400000/- 

३ 

उजा बचतीचे 
उपकरणे ट ट 

लाईट 
नुतनीकरण व 
फंट ग दु ती 

करणे - ग भाग 

पंपर  उप वभागाअंतगत जु या 
एलईड  फट ंग बदलणे आ ण 
दु त करणे.(२०२२-२३) 

222306534 

367/ 
20 500000/- 0/- 500000/- 

४ ाफ क िस नल 

मुंबई पुणे महामागावर ल वाहतुक 
िनयं क द यां या णालीचे 

अ याधुिनकरण 
(Modernisation) करणे. 

361/ 
3 2500000/- 0/- 700000/- 

५ 
मुंबई पुणे 
महामाग 

मुंबई पुणे महामागावर ल वाहतूक 
िनयं क िनयं क द यां या 
णालीत सुधारणा करणे व 

तदअनुषंिगक  कामे करणे. (सन 
२०२२-२३) (222306368) 

360/ 
4 2500000/- 0/- 700000/- 

६ 

थाप य 
क पाअंतगत 
व ुत वषयक 
कामे ग भाग 

िचंचवडगाव हे रटेड धोरणानुसार 
र ते वकिसत करणे अंतगत 
व ुत वषयक कामे करणे. 

(222306395) 

375/ 
23 2500000/- 0/- 700000/- 

७ लोकारो य 
भाग . २१ मधील छ. िशवाजी 

महाराज पुत याचे सुशोिभकरण/ 
नुतनीकरण करणे.222306075 

346/ 
1 500000/- 1400000/- 0/- 

८ 
 

थाप य 
क पाअंतगत 
व ुत वषयक 
कामे ग भाग 

. . २१ मधील  पंपर  कॅ प 
पर सरातील र यांवर डेकोरेट ह 

पोल बस वणे.(२०२१-२२) 
222306645 

374/ 
26 500000/- 1500000/- 0/- 
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९ 

थाप य 
क पाअंतगत 
व ुत वषयक 
कामे ग भाग 

. . २७ मधील  मशानभुमी / 
उ ानाचे नुतनीकरण करणे. 

222306835 

382/ 
8 600000/- 550000/- 0/- 

१० 

थाप य 
क पाअंतगत 
व ुत वषयक 
कामे ग भाग 

. . २७ मधील  व वध  ाँ कंट 
र याचे व ुत वषयक कामे 
करणे. (२०२०-२१) 222306800 

381/ 
145 5000000/- 3250000/- 0/- 

११ 
थाप य 

क पाअंतगत 
व ुत वषयक 
कामे ग भाग 

थेरगाव भाग .२४ मधील 
पवारनगर २ ते थेरगाव फाटा या 

र यावर ल दवाब ी 
यव थेचे  सुशोिभकरण करणे 

222306637 

373/ 
18 500000/- 1200000/- 0/- 

एकुण   7900000/- 7900000/- 
 

ि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- ७६४        वषय मांक- ७६४ 

दनांक – ०१/११/२०२२         वभाग-  वायसीएमएच 
वषय .७६४ 
दनांक -
०१/११/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वायसीएमएच/१५/का व/१४८६/२०२२ 
द.१७/१०/२०२२ अ वये, मनपाचे वायसीएमएच णालय, पंपर  येथे आंतरवािसयता 

(Internship Program) योजना राबवणे संदभात करार करणेबाबत. 

ठराव .७६४ 
दनांक -
०१/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वायसीएमएच/१५/का व/१४८६/२०२२ 
द.१७/१०/२०२२ अ वये, ाचाय आयुवद महा व ालय व संशोधन क  िनगड  पुणे,यांनी 
द.१३/०६/२०२२ या प ां वये  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती 
णालया या व वध  वभागातील   कामकाजाचे िश ण/ िनर ण (आंतरवासीयता) 

कर याची परवानगी सदर   सं थेतील व ा याना िमळणेबाबत  वनंती अज सादर केला 
आहे. मा. थायी सिमती सभा ठराव .६०१७ द.१३/०२/२०१४ चे संमत ठरावानुसार 
व वध  सं थाना णालयात  सरावासाठ  असणार  आव यक फ  भ न मनपा या 
णालयाम ये वै क य िश णा या सरावा कर ता उपल ध क न दे यासाठ  मा यता 

देणेत आलेली आहे. यापुव  मु य वै क य वभागामाफत कर यात आले या करारनामा या 
धत वर येक वषासाठ  र. .२५०००/- (अ र  र. .पंचवीस हजार फ  ) या माणे ३ 
वषासाठ  एकूण र. .७५,०००/(अ र  र. .पं याह र हजार फ ) अनामत र कम जमा क न 
तसेच महारा  शासन वै क य िश ण व औषधी ये वभाग यांचेकड ल शासन िनणय 

.एचएसपी-२०१५/ . .१९६/िशकाना/िश ण-१, द. १२ डसबर २०१७ मधील अट  व 
शत नुसार आकारावयाचे सुधा रत शु क ित व ाथ   र. .१५०/- या माणे शु क आका न 
ितवष  १०% वाढ कर यात  येईल. तसेच वेळोवेळ  होणा-या शासन िनणायानुसार जो बदल 

लेखी व पात होईल या धोरणानुसार रचना मक बदल कर यात येईल. सदर आयुवद 
महा व ालय व संशोधन क  िनगड  पुणे  सं था तसेच यापुढे आंतरवािसयता Internship 
Program)  योजने आंतगत िश णासाठ  येणा-या सव सं थेतील व ा याना िश ण 
देणेकामी  मा.अिध ाता यांना दान केले या अिधकारानुसार शासन िनणय माण े अनामत 
र कम  व शै णकशु क वकार यास व सदर अनामत र कम (येण-ेदेणे)  परत करणेस 
मा.अिध ाता पद यु र सं था, यशवंतराव च हाण मृती णालय यांचेमाफत  अनामत 
घेणेस व परतावा करणेस मा यता देणेस तसेच पद यु र सं था, यशवंतराव च हाण मृती 
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णालय वदया याना इंटनिशप िश ण दे याक रता संल नतेसाठ  करारनामा (M.O.U) 
मा.अिध ाता यां या मा यतेने  करणे आव यक आहे. याकामी परवानगी देणेस तसेच जमा 
होणारा शै णक शु क हे  पी.जी.आय. वाय सी एम एच इतर जमा  या लेखािशषकात जमा 
कर यास व अनामत र कम  DEPOSIT OF CONTRACTOR- ठेकेदार अनामत - Accounts - 
3rd Part या लेखािशषकात जमा कर यास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

 
मा. शासक ठराव मांक- ७६५        वषय मांक- ७६५ 

दनांक – ०१/११/२०२२         वभाग- मा हती व जनसंपक  
वषय .७६५ 

दनांक -

०१/११/२०२२ 

मा.उप आयु  मा हती व जनसंपक यांचे कड ल प  .माजंस/२/का व/६१९/२०२२ 

द.१८/१०/२०२२ अ वये, मनपाचे व छ सव ण २०२२ या िस कामी िच रथ 

फरवणेकामी झाले या खचास काय र मा यता देणेबाबत. 

ठराव .७६५ 

दनांक -

०१/११/२०२२  

मा.उप आयु  मा हती व जनसंपक यांचे कड ल प  .माजंस/२/का व/६१९/२०२२ 

द.१८/१०/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने शहर व छ व कचरामु  

कर या या उ ेशाने वछा ह ह मोह म सु  कर यात आली आहे. या अंतगत वछा ह 

सव ण २०२२ सु  कर यात आले आहे. याबाबत शहराम ये जनजागृती कर या या 
शहराम ये एलईड  वछा ह रथ ती दन र. .२५,०००/-  या दराने फर व यास मा.आयु  

यांनी द.०१/०२/२०२२ या मा य तावा वये मा यता दली असे. याकामी मे.रामा हजन 

यांना द.३१/०१/२०२२ रोजी द.०३/०२/२०२२ ते द.२८/०२/२०२२ पयत िच रथ फर व याचे 

कामकाज आदेश दे यात आले होते. तदनंतर मा.आयु  यां याकड ल द.०४/०३/२०२२ या 
तावा वये द.३१/०३/२०२२ पयत िच रथ फर व यास मुदत वाढ व यात आली होती. ा  

आदेशांनुसार मे.रामा हजन यांनी शहरा या व वध भागांम ये एलईड  वछा ह रथ फरवून 

नाग रकांम ये व छ सव णाबाबत जनजागृती केली आहे. सदर एलईड  रथा ारे एकूण ५६ 

दवस र. .२५,०००/- या दराने व छ सव ण २०२२ ची िस  करणेकामी झाले या 
र. .१४,००,०००/- (अ र  र. .चौदा लाख फ ) 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 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- ७६६        वषय मांक- ७६६ 

दनांक – ०१/११/२०२२         वभाग- औ ोिगक िश ण सं था  
वषय .७६६ 

दनांक -

०१/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .औ सं/०३/का व/२९९/२०२२ द.२०/१०/२०२२ 
अ वये, मनपाचे औ ोिगक िश ण सं था अप ेडेशन क रता DTET, ओ डसा रा य येथे 
अ यास/ िश ण दौ-याबाबत या आगाऊ रकमेचे समायोजनाबाबत. 

ठराव .७६६ 

दनांक -

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .औ सं/०३/का व/२९९/२०२२ द.२०/१०/२०२२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महापािलकेचे त कालीन मा.आयु  यां या दालनात  द.११/०६/२०२२ 
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०१/११/२०२२  रोजी झाले या बैठक म ये मा.आयु  महोदय यांनी  औ. . सं था व तार करण व अप ेडेशन 
DTET, ओ रसा रा य येथे भेट देणेबाबत सुिचत केले असून सदर दौ-याकर ता त कालीन 
मा.आयु  सो. यांनी द.२४/०६/२०२२ रोजीचे मंजूर ताव व आदेश .औ सं/०३/का व/१७१ 
/२०२२, द.२४/०६/२०२२ अ वये मा यता दे यात आलेली आहे. यानुसार महापािलके या 
औ. . सं था, (मु.) कासारवाड / मोरवाड  वभागातील अिधकार  व कमचार  यांचा औदयोिगक 
िश ण सं था अप ेडेशन क रताDTET, ओ रसा रा य येथे अ यास /  िश ण दौरा 
द.२८/६/२०२२ ते द.०४/०७/२०२२ अंतगत पार पाड यात आलेला आहे. सदर  दौ-याकर ता 
वास, िनवास(चहापाणी, ना ा, जेवण, रहाणेकर ता व इतर अनुषंिगक) खच याकर ता ७ 
दवसांकर ता ६ य ंसाठ  य ात र. .२,२४,३२५/- इतक  र कम खच  झालेली आहे. 
त कालीन आयु  यां या मा यतेने व मा. थायी सिमती या ठरावा वये तरतूद उपल ध क न 
घेऊन सदर दौ-यास जाणेपूव  र. .१,९५,०००/- इतक  आ ीम र कम ाचाय, औदयोिगक 
िश ण सं था, मोरवाड  यांचे नावे अदा कर यात आली होती. सबब याकामी र. .२९,३२५/- 

(अ र  र. .एकोणतीस हजार ितनशे पंचवीस फ ) जादा र कम ाचाय, औदयोिगक 
िश ण सं था यांचे नावे अदा करणे आव यक आहे. तर  याकामी आगावू अदा केले या 

र. .१,९५,०००/- चे समायोजन आ ण उवर त र. .२९,३२५/- ाचाय, औदयोिगक िश ण 
सं था यांचे नावे 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- ७६७        वषय मांक- ७६७ 

दनांक – ०१/११/२०२२         वभाग- औ ोिगक िश ण सं था  
वषय .७६७ 
दनांक -
०१/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .औ सं/०४/का व/७७०/२०२२ द.२०/१०/२०२२ 
अ वये, मनपाचे औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड  येथील ‘ थायी आ थापना’ या 
लेखािशषाव न ‘ िश णापोट ’ या लेखािशषावर तरतूद वग करणेबाबत. 

ठराव .७६७ 
दनांक -
०१/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .औ सं/०४/का व/७७०/२०२२ द.२०/१०/२०२२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महापािलके या औदयोिगक िश ण सं था, मोरवाड  वभागाकडून 
पंपर  िचंचवड शहरात MS-CIT व KLIC कोसस महापिलके या धोरणानुसार राब वले जातात. 
सदर कोसस राब व यासाठ  िश क  कमचार  यांना मानधन अदा केले जाते. सन २०२२-२३ 
या आिथक वषाम ये र. .१५,००,०००/- (अ र  र. .पंधरा लाख फ ) इतक  तरतूद करणेत 
आलेली आहे. परंतू सदर तरतूद कमी पडत अस याने िश क कमचार  यांना मानधन अदा 
करता आलेले नाह . औदयोिगक िश ण सं था मोरवाड कड ल थायी आ थापना या 
लेखािशषावर ल र. .२५,००,०००/- (अ र  र. .पंचवीस लाख फ ) इतक  तरतूद वग के यास 
संबंिधत िश क  कमचा-यांचे मानधन अदा करता येईल.  

अ. . लेखािशष सन २०२२- २३ ची तरतूद वाढ घट 

१ थायी आ थापना ६,१३,६०,००० ० २५,००,००० 

२ िश णापोट  खच १५,००,००० २५,००,००० ० 

तर  वर ल माणे तरतूद वग करणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 
उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- ७६८        वषय मांक- ७६८ 

दनांक – ०१/११/२०२२         वभाग- व ुत क े य  
वषय .७६८ 
दनांक -
०१/११/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता व ुत क े य यांचे कड ल प  .क ेका/ व/का व/४७१/२०२२ 
द.२१/१०/२०२२ अ वये, मनपाचे पंपर  येथील कै.अ णासाहेब मगर टे डयम समोर ल 
मे. यायालय, पुण े यांना भाडेत वावर देणेत आले या इमारतीक रता वीजपुरव यासाठ  
वीजिमटरकर ता म.रा. व. व.कं.िल.चे ा  कोटेशन नुसार र कम अदा करणेबाबत. 

ठराव .७६८ 
दनांक -
०१/११/२०२२  

मा.सह शहर अिभयंता व ुत क े य यांचे कड ल प  .क ेका/ व/का व/४७१/२०२२ 
द.२१/१०/२०२२ अ वये, मनपाचे पंपर  येथील कै.अ णासाहेब मगर टे डयम समोर ल 
मे. यायालय, पुण ेयांना भाडेत वावर देणेत आले या इमारतीमधील  अंतगत काश यव था, 
फायर फाई टंग व फायर अलाम िस ट म, वातानुकुिलत यं णा व प रसरातील 
काश यव था, CCTV सु  करणेकामी आव यक लघुदाब वीज पुरव याचे वीजमीटर कर ता 

र. .१,२९,५३१/- (अ र  र. .एक लाख एकोनतीस  हजार पाचशे एकतीस फ ) अदा 
करणेबाबत म.रा. व. व.कं. यांनी द.१९/१०/२०२२ रोजी या कोटेशननुसार  कळ वले आहे. 
सदरचा खच हा क े ीय महसुली अंदाजप कातील “न वन वीजमीटर"लेखािशषकातुन तरतूद 
र. .१०,००,०००/- इत या र कमेतून करण े श य आहे. पं.िचं.म.न.पा या उपरो  नमुद 
ठकाणी  लघुदाब वीजपुरवठा उपल ध हो याकर ता सदरची र कम म.रा. व. व. कंपनीस अदा 
करण े आव यक व म ा  आहे. सदर र कम म.रा. व. व कंपनीस अदा कर याकर ता 
मा यता देणे आव यक आहे. म.रा. व. व.कं.िल यांचेकडून ा   फम कोटेशनचा  तपशील 
खालील माण,े 

           सबब पं.िचं.म.न.पा या क े ीय कायालयांतगत पंपर  येथील कै.अ णासाहेब मगर 
टे डयम समोर ल मे. यायालय , पुण े   यांना  भाडेत वावर देणेत आले या इमारतीक रता 

वीजपुरव यासाठ  वीजिमटरकर ता म.रा. व. व.कं.िल.चे ा  कोटेशन नुसार र. .१,२९,५३१/- 
(अ र  र. .एक लाख एकोनतीस  हजार पाचशे एकतीस फ ) ड .ड . ारे अदा करणसे 
मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

अ.
 

वीजमीटरचे ठकाण 
ाहक ं माक. व 
एकूण वीजभार 

म.रा. व. व.कं.कड ल द. १९/१०/२०२२ 
रोजीचे ा  फम कोटेशन . 

िन वळ देय 
र.  

१ 
मा.आयु , पी,सी,एम.सी. 
स ह न.ं१०९/११० हॉटेल आर. 
आर. जवळ (कै. अ णासाहेब 
मगर टे डयम समोर) 

९०७०३०००० 
५०९६१४३  

KW 
२०९४६७०८ १,२९,५३१/- 

ि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- ७६९        वषय मांक- ७६९ 

दनांक – ०१/११/२०२२         वभाग- व ुत फ े ीय  
वषय .७६९ 
दनांक -
०१/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .फ ेका/ व/०२/१८६/२०२२ द.२१/१०/२०२२ 
अ वये, मनपाचे फ े ीय व ुत वभागाकड ल व वध कामां या तरतूद वग करणाबाबत. 

ठराव .७६९ 
दनांक -
०१/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .फ ेका/ व/०२/१८६/२०२२ द.२१/१०/२०२२ 

अ वये, मनपाचे फ े ीय कायालयांतगत व ुत वभागाचे सन २०२१-२२ चे सुधा रत व सन 

२०२२-२३ चे मूळ अंदाजप काम ये व वध कामांचा समावेश करणेत आलेला आहे.  परंतु 

यापैक  काह  कामांकर ता पुरेशी तरतुद उपल ध होऊ शकलेली नाह . स थतीत अपु-या 
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तरतुद मुळे सदर कामे अंितम करता येत  नाह त. सबब वभागातील इतर कामांमधून तरतूद 

वग क न उपरो  कामे अंितम करणे श य आहे. तर  खालील माण ेअंतगत तरतूद वग करण 

करणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे.              

अ. 

. 

बजे
ट 

कोड 

कामाचे नाव 

पान 

. / 

अ.

. 

लेखािशष 
शासक य 

मा यता र. . 

सन २०२२-

२३ ची 
तरतूद र.  

वाढ र.  घट र.  

एकूण 

आव यक 

तरतूद र. . 

1 
222
305
771 

फ े ीय कायालय अंतगत िचखली 
मोरेव ती  भाग .१ मधील  न याने 

होणा-या अंतगत व इतर  र यावर 

दवाब ीची यव था करणे व 

अनुषंिगक कामे करणे. (२०२१-२०२२) 

332
/60 

सावजिनक 

सुर तता 4000000 500000 0 499000 1000 

2 
222
305
772 

फ े ीय कायालय अंतगत िचखली 
मोरे व ती  भाग .१ मधील न याने 

होणा-या ड .पी व इतर र यावर 

दवाब ीची यव था करणे व 

अनुषंिगक कामे करणे  (२०२१-२२) 

332
/61 

सावजिनक 

सुर तता 4000000 500000 0 499000 1000 

3 
222
313
279 

फ े ीय कायालय येथील व वध 

इमारतींचे Energy Audit करणे 

NE
W 

WO
RK 

सावजिनक 

सुर तता 0 500000 0 499000 1000 

4 
222
306
800 

. . २७ मधील  व वध  ाँ कंट 

र याचे व ुत वषयक कामे करणे. 

(२०२०-२१) 

381
/14

5 

थाप य 

क प 
20000000 5000000 0 500000 4500000 

5 
222
306
828 

. .२३(न वन . .१८) म ये 

अ ावत  मशानभुमी बांधणे अंतगत 

व ुत वषयक कामे. 

382
/1 

थाप य 

क प 
15000000 1500000 0 699000 801000 

6 
222
306
876 

भाग  १५ टेिलफोन ए सचज 

जवळ ल लॉटवर उदयान वकिसत 

करणे कामातील वदयुत वषयक 

कामे करणे. 

384
/23 

थाप य 

क प 
15000000 500000 0 499000 1000 

7 
222
306
902 

पंपर  येथील इं दरा गांधी 
उ डाणपुलाचे नुतनीकरण करणे 

कामांतगत व ुत वषयक कामे 

करणे. 
 

385
/49 

थाप य 

क प 
10000000 500000 0 499000 1000 

8 
222
313
254 

भाग . २१ पंपर  मधील नवीन 

जजामाता णालयात आँपरेशन 

िथएटर, वातानुकुलन यं णा देखभाल 

दु ती, व ुत वषयक कामे आ ण 

कुशल व अधकुशल कामगार पुरवठा 
करणे. (लेखा/२९/का व/९०/२०२२ द. 

२/६/२०२२ 

68 णालये 0 1000000 0 800000 200000 

9 
222
306
099 

ग े य कायालया अंतगत  थेरगाव 

उप वभागातील जलतरण तलावाचे 

व ुतीकरण व नुतनीकरणाची  कामे 

करणे. 

347
/17 लोकारो य 3000000 500000 0 499000 1000 

10 
222
308
528 

भाग .२१ व २७ 

मधील   पर सरातील शहर  गर ब 

व तीमधील दवाब ी आ ण व ुत 

यव थेची सुधारणा/नुतनीकरण 

करणे. (2022-23) 

518
/5 

सावजिनक 

सुर तता प 

बजेट 

2500000 650000 0 649000 1000 

11 
222
305
774 

फ े ीय कायालय अंतगत पीनगर 

तळवडे भाग .१२ मधील  न याने 

होणा-या अंतगत व इतर  र यावर 

332
/63 

सावजिनक 

सुर तता 4000000 1200000 261000 0 1461000 
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दवाब ीची यव था करणे व 

अनुषंिगक कामे करणे.  

 (२०२१-२०२२) 

12 
222
305
860 

फ े ीय कायालय अंतगत िनगड  

गावठाण भाग  १३ प रसरातील 

र ता ं द करणातील दवाब ी 
यव थेतील खांब हल वणे व 

आव यकतेनुसार दवाब ीची सोय 

करणे व अनुषंिगक कामे करणे. 

 (सन २०२१-२०२२) 

336
/48 

सावजिनक 

सुर तता 2500000 750000 373000 0 1123000 

13 
222
306
112 

फ े ीय कायालय अंतगत अमरधाम 

मशानभूमी िनगड  येथील व ुत 

दा हनीचे नुतनीकरण करणे. 

(सन २०२१-२०२२) 

347
/11 लोकारो य 9600000 6215000 1000000 0 7215000 

14 
222
306
788 

भाग  ११ मधील वामी 
व वकानंद हॉल ते थरमॅ स चौकाकडे 

जाणा-या र याचे UTWT प तीने 

काँ ट कारण करणे या कामात 

अडथळा करणारे व ुत खांब , फडर 

पलर व भूिमगत केबल हल वणे 

380
/13

3 

थाप य 

क प 
20000000 0 3719000 0 3719000 

15 
222
306
832 

फ े ीय कायालय अंतगत भाग  

१३ मधील अमरधाम मशानभूमी 
म ये पयावरणा या ीने 

नुतनीकरणाची कामे करणे. 

 (सन २०२०-२०२१) 

382
/5 

थाप य 

क प 
10000000 3000000 500000 0 3500000 

16 
222
306
364 

मंुबई पुणे र यावर ल िनगड  येिथल 

मधुकर पवळे 

उ ढाणपुल येिथल रंगीत द यां या 
णालीत सुधारणा करणे 

व तद अनुषंिगक कामे करणे. 

 (सन २०१९-२०) 

360
/7 

भांडवली खच  / 

मंुबई पुणे र ता 
व ुत वभाग 

10000000 800000 46000 0 846000 

17 
222
306
393 

मंुबई पुणे महामागावर ल वाहतुक 
िनयं क द यां या णालीत 

सुधारणा करणे व  तदअनुषंिगक कामे 
करणे. व िसं ोनाय झंग करणे. 

(सन 2019-20) 

361
/1 

भांडवली खच  / 

मंुबई पुणे र ता 
व ुत वभाग 

900000 0 75000 0 75000 

18 
222
310
930 

फ' े य कायालय अंतगत भाग  

१३ प रसरातील उदयानामधील व ुत 

वषयक देखभाल दु ती करणे.व 

अनुषंिगक कामे करणे. 
 (सन-२०२१-२०२२) 

666
/22 

करकोळ 

देखभाल 

दु ती भाग-२ 

मु यालय 

5000000 0 424000 0 424000 

19 
222
308
501 

फ े ीय कायालय अंतगत  भाग 

.१३ मधील  व वध शहर  गर ब 

व तीम ये काश  यव था  करणे. 

व इतर व ुत वषयक त सम कामे 

करणे.(सन २०१९-२०२० 

516
/9 

प बजेट 

सावजिनक 

सुर तता 
3000000 1000 544000 0 545000 

20 
222
310
880 

फ े ीय कायालय भाग .१३ 

येथील पयटन क ाची वा षक प तीने 

चालन व देखभाल दु ती करणे.(सन 

२०२२-२०२३) 

662
/14

2 

करकोळ 

देखभाल 

दु ती भाग-२ 

मु यालय 

5000000 100000 0 100000 0 

21 
222
310
835 

फ े ीय कायालय भाग . ११ 

कृ णानगर अंतगत दवाब ी 
यव थेची देखभाल दु ती वषयक 

कामे करणे. (सन २०२२ -२३) 

659
/97 

करकोळ 

देखभाल 

दु ती भाग-१ 

मु यालय 

7000000 1500000 0 600000 900000 
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22 
222
310
837 

फ े ीय कायालय भाग . १३ 

अंतगत दवाब ी यव थेची देखभाल 

दु ती वषयक कामे करणे. (सन 

२०२२ -२३) 

659
/99 

करकोळ 

देखभाल 

दु ती भाग-१ 

मु यालय 

7000000 1500000 0 600000 900000 

   एकूण र. . 152500000 26216000 6942000 6942000 26216000 
 

ि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- ७७०        वषय मांक- ७७० 

दनांक – ०१/११/२०२२         वभाग- व ुत फ े ीय  
वषय .७७० 
दनांक -
०१/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .फ ेका/ व/०२/३८५/२०२२ द.२१/१०/२०२२ 
अ वये, मनपाचे फ े ीय व ुत वभागाकड ल व वध कामां या तरतूद वग करणाबाबत. 

ठराव .७७० 
दनांक -
०१/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .फ ेका/ व/०२/३८५/२०२२ द.२१/१०/२०२२ 
अ वये, मनपाचे फ े ीय कायालयांतगत व ुत वभागाचे सन २०२१-२२ चे सुधा रत व सन 
२०२२-२३ चे मूळ अंदाजप काम ये व वध कामांचा समावेश करणेत आलेला आहे.  परंतु 
यापैक  काह  कामांकर ता पुरेशी तरतुद उपल ध होऊ शकलेली नाह . स थतीत अपु-या 
तरतुद मुळे सदर कामे अंितम करता येत  नाह त. सबब वभागातील इतर कामांमधून तरतूद 
वग क न  उपरो  कामे अंितम करण ेश य आहे. तर  खालील माण ेअंतगत तरतूद वग करण 
करणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 
 

अ.
. 

बजे
ट 

कोड 
कामाच ेनाव 

पान 
. / 

अ. . 
लेखािशष 

शासक य 
मा यता 
र. . 

सन २०२२-
२३ ची 

तरतूद र.  
वाढ र.  घट र.  

एकूण 
आव यक 
तरतूद र. . 

१ 
222
305
987 

फ े ीय कायालय 
अंतगत व वध 

इमारतीमधील व ुत 
यं णेची इले क से ट  
ऑ डट क न घेणे व 

अहवाला माणे आव यक 
ती काम ेकरणे. 

342/
9 

इमारत, 
शाळा, 
शॉ पंग 
सटर 

२५००००० ७००००० ० ६९९००० १००० 

२ 
222
306
010 

फ े ीय कायालय 
अंतगत िचखली तळवडे 
उप वभाग प रसरातील 
मनपा शाळा इमारती 
कायालय ेइ याद ंच े
नुतनीकरण करणे. 
(सन २०२१-२०२२). 

343/
18 

इमारत, 
शाळा, 
शॉ पंग 
सटर 

१५००००० ६००००० ० ४९४००० १०६००० 

३ 
222
306
005 

फ े ीय कायालय 
अंतगत िचखली गावठाण 
येथ ेन यान ेबांधणेत 
येणा-या मनपा शाळेच े
व ुतीकरण करणे. 

342/
13 

इमारत, 
शाळा, 
शॉ पंग 
सटर 

४०००००० १०००००० ० ९९९००० १००० 
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४ 
222
305
751 

फ े ीय कायालय 
अंतगत िचखली मोरे 

व ती  भाग .१ मधील 
न यान ेहोणा-या ड .पी व 

इतर र यावर 
दवाब ीची यव था 

करणे व अनुषंिगक काम े
करणे. ( सन २०१९-२०  ) 

331/
40 

सावजिन
क 

सुर त
ता 

१००००००० १०००००० ० ९९९००० १००० 

५. 
222
305
777 

फ े ीय कायालय 
अंतगत कृ णानगर 
भाग  ११ मधील 

न यान ेहोणा-या अंतगत 
व इतर र यावर 
दवाब ीची यव था 

करणे व अनुषंिगक काम े
करणे. (सन २०२१-२२) 

332/
66 

सावजिन
क 

सुर त
ता 

३०००००० ७५०००० ० ७४९००० १००० 

६ 
222
305
761 

फ े ीय कायालय 
अंतगत िचखली मोरे 
व ती  भाग .१ 
मधील  औ ोिगक 

प रसराम य ेन यान े
होणा-या र यावर 
दवाब ीची सोय करणे 
अनुषंिगक कामे करणे. 

(२०२०-२०२१) 

331/
50 

सावजिन
क 

सुर त
ता 

७५००००० ७००००० ० ६९९००० १००० 

७ 
222
305
762 

फ े ीय कायालय 
अंतगत िचखली मोरे 
व ती  भाग .१ 
प रसरातील र ता 

ं द करणातील दवाब ी 
यव थेतील खांब 

हल वणे, 
आव यकतेनुसार 

र यावर दवाब ीची 
सोय करणे व अनुषंिगक 
कामे करणे. (२०२०-२१) 

331/
51 

सावजिन
क 

सुर त
ता 

७५००००० ७००००० ० ६९९००० १००० 

८ 
222
305
878 

फ े ीय कायालय 
अंतगत व वध ठकाणी 
CCTV यं णा बस वणे. 

(सन २०१७-२०१८) 

337/
12 

सावजिन
क 

सुर त
ता 

१००००००० ३००००० ० २९९००० १००० 

९ 
222
306
343 

झोपडप ट  पुनवसन 
क पाअंतगत से टर 

.२२ िनगड  येथील 
मु य पंप हाऊस क रता 
वीज पुरवठा कर यासाठ  

रो ह  संच उभारणे 

358/
2 

भूिमगत 
केबल 

२५००००० ५०००० ० ४९००० १००० 

१० 
222
306
785 

फ े ीय कायालय 
अंतगत िचखली मोरे 
व ती  भाग .१ 

अंतगत संत पीठ येथ े
आव यक व ुत वषयक 
काम े करणे  (सन १९-२०) 

380/
130 

थाप य 
क प 

५००००००० १००००००० २५००००० ० १२५००००० 
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११ 
222
306
850 

भाग  ११ मधील मंजूर 
वकास योजनेतील 

ता यात आलेल ेर ते 
वकिसत करणे या 
कामातील अडथला 
ठरणारे महा वतरणच े

सेवावा ह या व 
पथ द यांच ेनुतनीकरण 
करणे.( सन २०२१-२०२२) 

383/
11 

थाप य 
क प 

५००००००० ० २७५६००० ० २७५६००० 

१२ 
222
306
786 

भाग  ११ मधील 
पूणानगर येथील से टर 

 18 CDC मधील 
मोकळ  जागा  ४ 

पयटन क ा या धत वर 
वकिसत करणेच े व ुत 
वषयक कामे करणे. 
 (सन २०१९-२०२०) 

380/
131 

थाप य 
क प 

१२००००००० २५००००० २४७९००० ० ४९७९००० 

१३ 
222
310
692 

फ े ीय कायालय भाग 
.१३ स.ेन.ं२२ अमरधाम 
मशानभूमी म य े व ुत 
दाह नीचे वा षक प तीन े
चालन व देखभाल दु ती 
करणे.(सन २०२१-२२) 

648/
86 

करकोळ 
देखभाल 
दु ती 
भाग-१ 

मु यालय 

९०००००० ४७९८००० २००००० ० ४९९८००० 

१४ 
222
310
838 

फ े ीय कायालय भाग 
.१३ स.ेन.ं२२ अमरधाम 
मशानभूमी म य े व ुत 
दाह नीचे वा षक प तीन े
चालन व देखभाल दु ती 
करणे.(सन २०२२-२०२३) 

659/
100 

करकोळ 
देखभाल 
दु ती 
भाग-१ 

मु यालय 

१००००००० २१९५००० ० १०९५००० ११००००० 

१५ 
222
310
834 

फ े ीय कायालय भाग 
. १ अंतगत दवाब ी 
यव थेची देखभाल 

दु ती वषयक कामे 
करणे. (सन २०२२ -२३) 

659/
96 

करकोळ 
देखभाल 
दु ती 
भाग-१ 

मु यालय 

७०००००० १५००००० ० ६२६००० ८७४००० 

१६ 
222
310
836 

फ े ीय कायालय भाग 
. १२ अंतगत दवाब ी 
यव थेची देखभाल 

दु ती वषयक कामे 
करणे. (सन २०२२ -२३) 

659/
98 

करकोळ 
देखभाल 
दु ती 
भाग-१ 

मु यालय 

७०००००० १५२८००० ० ५२८००० १०००००० 

   एकूण र. . ३०१५००००० २८३२१००० ७९३५००० ७९३५००० २८३२१००० 
 

ि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- ७७१        वषय मांक- ७७१ 

दनांक – ०१/११/२०२२         वभाग- व ुत फ े ीय  
वषय .७७१ 

दनांक -

०१/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .फ ेका/ व/०२/३८३/२०२२ द.२१/१०/२०२२ 

अ वये, मनपाचे देहू–आळंद  र याचे िचखली जलशु द करण क ाकडे जाणा-या र यावर ल 

ा सफॉमर व पोल हल वणेबाबत. 

ठराव .७७१ 

दनांक -

०१/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .फ ेका/ व/०२/३८३/२०२२ द.२१/१०/२०२२ 

अ वये, मनपाचे िचखली जलशु करण क  धमराजनगरकडे जाणा-या र याला अडथळा 
ठरणार  महा वतरणाची वीज संच मांडणी थलांतर त करणे आव यक आहे. सदर कामाची 
िनकड व आव यकता ल ात घेता सदर वीजसंच मांडणी थलांतर त करणेचे काम संतपीठ येथे 

व ुत वषयक कामे करणे या कामातुन क न घे यास व सदर कामावर सावजिनक बांधकाम 

खा या या दरसुचीनुसार होणारा खच र. .१,३२,९२,९९३/- अिधक १८%  जीएसट  असा एकुण 

र. .१,५६,८६,७३२/- इतका अपे त आहे. संतपीठ येथील कामाचा िन वदा दर ३% कमी नुसार 

र. .१,५२,१५,१६०/- इत या वाढ व खचास व सदर ल काम मे. रअल इले कल यांचे कडून 

वाढ व खचाचा रतसर करारनामा क न घेणसे 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- ७७२        वषय मांक- ७७२ 

दनांक – ०१/११/२०२२         वभाग- पाणीपुरवठा  
वषय .७७२ 
दनांक -
०१/११/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/३८२/२०२२ 
द.२५/१०/२०२२ अ वये, मनपाचे सन २०२२-२३ क रता पंपळे गुरव टाक  व यावर ल 
बायपास जल े ातील वतरण यव थेचे प रचलन करणे कामी मजूर पुर वण.े 

ठराव .७७२ 
दनांक -
०१/११/२०२२  

मा.सह शहर अिभयंता पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/३८२/२०२२ 
द.२५/१०/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पाणीपुरवठा वभागाकड ल 
िन वदा नोट स मांक ३/४६/२२-२३. अ वये सदर काम  करणेकामी वतमानप ात िन वदा 
िस  केली होती. वर ल माण ेिन वदा  २१साठ  १९  ा  झाले या िन वदां पैक  मे.अथव 
वंयरोजगार औ ोिगक सेवा सहकार  सं था मया दत यांनी कामासाठ  िन वदा 

र. .४५,५८,९४४/- (र. .४३,९४,६९४/- +सेवा शु क ५% र. .१,६४,२५०/- = 
र. .४५,५८,९४४/-)(अ र  र. .पंचेचाळ स लाख अ ठाव न हजार नऊशे चवेचाळ स फ ) 
मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस र कम वगळून एकूण िन वदा र कमेवर ल ५% 
सेवा शु क र. .१,६४,२५०/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. िन वदा अट  व शत  म ये 
नमुद केले माण े वभागाने िनधा रत केले या कमान सेवा शु काची र कम ४% हणजेच 
र. .१,३१,४००/- पे ा कमी नसावी अशी अट होती. यानुसार सदर काम मे.अथव 
वंयरोजगार औ ोिगक सेवा सहकार  सं था मया दत या ठेकेदाराकडून सेवा 

शु क  र. .१,३१,४००/-  दराची   हणजेच र. .४३,९४,६९४/- +रॉय ट ची र. .०/- + मटेर अल 
टे टंग चाजस र. .०/- +सेवा शु क र. .१,३१,४००/- = एकूण र. .४५,२६,०९४/- ची िन वदा 
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.सह शहर अिभयंता. 
यांनी द.२५/१०/२०२२  रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
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रॉय ट   व मटे रयल टे ट ंग चाजससह र. .४५,२६,०९४/- 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 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- ७७३        वषय मांक- ७७३ 

दनांक – ०१/११/२०२२         वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .७७३ 
दनांक -
०१/११/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/३८३/२०२२ 
द.२५/१०/२०२२ अ वये, मनपाचे सन २०२२-२३ साठ  ए ो पा या या टाक  व यावर ल 
बायपास जल े ातील वतरण यव थेचे प रचालन करणेसाठ  मजूर पुर वणे. 

ठराव .७७३ 
दनांक -
०१/११/२०२२  

मा.सह शहर अिभयंता पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/३८३/२०२२ 
द.२५/१०/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पाणीपुरवठा वभागाकड ल 
िन वदा नोट स मांक ३/४६/२२-२३. अ वये सदर काम  करणेकामी वतमानप ात िन वदा 
िस  केली होती. वर ल माण े िन वदा  ४३ साठ  २७  ा  झाले या िन वदां पैक  

मे. ीसाई  वंयरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत यांनी  या कामासाठ  िन वदा 
र. .४०,००,०३२/- (र. .३८,५५,७६२/- +सेवा शु क ५% र. .१,४४,२७०/- = 
र. .४०,००,०३२/-)(अ र  र. .चाळ स  लाख ब ीस फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग 
चाजस र कम वगळून एकूण िन वदा र कमेवर ल ५% सेवा शु क र. .१,४४,२७०/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. िन वदा अट  व शत  म ये नमुद केले माणे वभागाने 
िनधा रत केले या कमान सेवा शु काची र कम ४% हणजेच र. .१,१५,४१६/- पे ा कमी 
नसावी अशी अट होती. यानुसार सदर काम मे. ीसाई वंयरोजगार सेवा सहकार  सं था 
मया दत या ठेकेदाराकडून सेवा शु क  र. .१,१५,४१६/-  दराची   हणजेच र. .३८,५५,७६२/-
+रॉय ट ची र. .०/- + मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- +सेवा शु क र. .१,१५,४१६/- = 
एकूण र. .३९,७१,१७८/- ची िन वदा 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.सह शहर अिभयंता यांनी  द.२५/१०/२०२२  रोजी मा यता दलेली आहे. 

वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने रॉय ट   व मटे रयल टे ट ंग चाजससह 
र. .३९,७१,१७८/- 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 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- ७७४        वषय मांक- ७७४ 

दनांक – ०१/११/२०२२         वभाग- पाणीपुरवठा  
वषय .७७४ 
दनांक -
०१/११/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/३८४/२०२२ 
द.२५/१०/२०२२ अ वये, मनपाचे सन २०२२-२३ क रता द नगर जल े ातील वतरण 
यव थेचे प रचालन करणेसाठ  मजूर पुर वण.े 

ठराव .७७४ 
दनांक -
०१/११/२०२२  

मा.सह शहर अिभयंता पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/३८४/२०२२ 
द.२५/१०/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पाणीपुरवठा वभागाकड ल 
िन वदा नोट स मांक ३/४६/२२-२३. अ वये सदर काम  करणेकामी वतमानप ात िन वदा 
िस  केली होती. वर ल माण ेिन वदा  ११ साठ  २८  ा  झाले या िन वदां पैक  मे. साद 

बबन देवकर या कामासाठ  िन वदा र. .३६,५१,७४४/- (र. .३५,२०,१६४/- +सेवा शु क ५% 
र. .१,३१,५८०/- = र. .३६,५१,७४४/-) (अ र  र. .छ ीस  लाख एकाव न  हजार सातशे 
चवेचाळ स  फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस र कम वगळून एकूण िन वदा 
र कमेवर ल ५% सेवा शु क र. .१,३१,५८०/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. िन वदा 
अट  व शत  म ये नमुद केले माणे वभागाने िनधा रत केले या कमान सेवा शु काची र कम 
४% हणजेच र. .१,०५,२६४/- पे ा कमी नसावी अशी अट होती. यानुसार सदर काम 
मे. साद बबन देवकर या ठेकेदाराकडून सेवा शु क  र. .१,०५,२६४/-  दराची हणजेच 
र. .३५,२०,१६४/- +रॉय ट ची र. .०/- + मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- +सेवा शु क 
र. .१,०५,२६४/- = एकूण र. .३६,२५,४२८/- ची िन वदा 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.सह शहर अिभयंता यांनी द.२५/१०/२०२२  रोजी मा यता 
दलेली आहे.  वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने रॉय ट   व मटे रयल टे ट ंग चाजससह 
र. .३६,२५,४२८/- 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 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- ७७५        वषय मांक- ७७५ 

दनांक – ०१/११/२०२२         वभाग- थाप य उ ान व डा  
वषय .७७५ 

दनांक -

०१/११/२०२२ 

मा.कायकार  अिभयंता थाप य उ ान व डा यांचे कड ल प  . था/िन/उ ान/का व/२९७ 
/२०२२ द.२१/१०/२०२२ अ वये, मनपाचे थाप य व डा वभागाकड ल महारा  

महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 73 (ड) नुसार अवलोकनाथ ठेवावया या वकास 

कामांबाबत. 

ठराव .७७५ 

दनांक -

०१/११/२०२२  

मा.कायकार  अिभयंता थाप य उ ान व डा यांचे कड ल प  . था/िन/उ ान/का व/२९७ 
/२०२२ द.२१/१०/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य उदयान व 

डा  सोबतचे प  ‘अ ’ (१ ते ८) मधील  वदयुत  वभागाचे वकास कामांचे ा  अिधकारात 

िन वदा या पुण क न िन वदा कामाचे आदेश िनगत करणेत आलेले आहेत. तथा प, 
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महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 73 (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- ७७६        वषय मांक- ७७६ 

दनांक – ०१/११/२०२२         वभाग-  मा हती व तं ान 
वषय .७७६ 

दनांक -

०१/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मातं व/१२/का व/४१७/२०२२ द.२८/१०/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पद युतर सं थेकर ता (वायसीएमएच) इंटरनेट 

सेवा उपल ध क न देणेबाबत. 

ठराव .७७६ 

दनांक -

०१/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मातं व/१२/का व/४१७/२०२२ द.२८/१०/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पद युतर सं थेकर ता िन वदा सूचना मांक 

१०/२०२१-२२ चे मंजूर दरानुसार तातड ची बाब हणून मे.इंटेक ऑनलाईन ा.िल यांना थेट 

प दतीने ५० एम.बी.पी.एस. इंटरनेट िलझ लाईन साठ  वा षक र. .९१,४३८/- अिधक 

जी.एस.ट . या माण े येणा-या खचास िन वदा न माग वता थेट प दतीने करणेस व या 
अनुशंगाने येणा-या य  खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ७७७        वषय मांक- ७७७ 

दनांक – ०१/११/२०२२         वभाग- नगररचना व वकास   
वषय .७७७ 

दनांक -

०१/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .नर व/आ-२/का व/६०९/२०२२ द.२८/१०/२०२२ 

अ वये, मनपाचे  नगररचना व वकास वभागाम ये सम वयक भूसंपादन अिभनामाचे 

पद मानधनावर नेमणूक बाबत. 

ठराव .७७७ 

दनांक -

०१/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .नर व/आ-२/का व/६०९/२०२२ द.२८/१०/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नगररचना व वकास वभागात सम वयक 

भूसंपादन अिधकार  अिभनामाचे १ पद मानधनावर दरमहा र.र. ३५०००/- एक त मानधनावर 

भरणेकामी दै. भात, दै.पु यनगर   व  दै.महारा  टाई स वृ प ाम ये जा हरात िस  केली 
होती. सदर जा हरातीनुसार ी.शरद वनायक नाईक, िनवृ  उप ज हािधकार  यांचा अज ा  

झाला होता. यांची मा.उपसंचालक नगररचना व वकास वभाग पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका पंपर -१८ यांचे दालनात द.०८/०९/२०२२ रोजी  दुपार  ३.०० वा. मुलाखत 

घेतली असून सम वयक भूसंपादन अिधकार  पदावर दरमहा र. .३५,०००/- एक त 

मानधनावर थमत: ०१ वष कालावधीसाठ  नेमणूक करणेस िशफारस करणेत आली होती. 
यानुसार मा.आयु  यांचेकड ल आदेश .नर व/का व/आ-२/६०७/२०२२ द.१४/१०/२०२२ 

अ वये ी.शरद वनायक नाईक यांची सम वयक भूसंपादन अिधकार  पदावर दरमहा 
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र. .३५,०००/- एक त मानधनावर थमत: ०१ वष कालावधीसाठ  नेमणूक करणेत आलेली 
आहे.  सबब ी.शरद वनायक नाईक यांना दरमहा र. .३५,०००/- एक त मानधनावर 

सम वयक भुसंपादन या पदावर ०१ वष कालावधीसाठ  िनयु  करणेस व याकामी येणा-या 
एकूण र. .४,२०,०००/- एव या 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. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ७७८        वषय मांक- ७७८ 

दनांक – ०१/११/२०२२         वभाग- नगररचना व वकास  
वषय .७७८ 

दनांक -

०१/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .नर व/का व/आ-५/७१/२०२२ द.२८/१०/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नगररचना वभागासाठ  भूसंपादन िनधी या 
लेखािशषावर सन २०२२-२३ या अंदाजप कात तरतूद करणेकामी मा.महापािलका सभे या 
ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची मा यता घेणेकामी िशफारस करणेबाबत. 

ठराव .७७८ 

दनांक -

०१/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .नर व/का व/आ-५/७१/२०२२ द.२८/१०/२०२२ 

अ वये, “मा.आयु  यांचेकड ल द.२०/१०/२०२२ रोजी या तावाचे सुचनेनुसार 

मा.आयु ांनी लेखािशष भुसंपादन िनधीसाठ  र. .२० कोट  वग करणा ारे देणेचे सुिचत केले 

आहे. यानुसार खालील माण ेवग करण क न वाढ व घट करणेत येत आहे. 

अ.

. 
वभाग 

अंदाजप क 

पा. . 

अंदाज क 

अ. . 
लेखािशष वाढ घट 

१ थाप य १६५ १/८ 
UDCPR 2020 िमयम 

चाजस 
- २० कोट  

२ नगररचना ४ १२ भूसंपादन िनधी २० कोट  - 

एकूण २० कोट  २० कोट  

    वर ल त या माण ेवाढ व घट ारे वग करण क न लेखािशष भूसंपादन िनधीवर र. .२० 

कोट ची वाढ करणेक रता मंजूर कामी” मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत 

मा. शासक यांची मंजुर  घेणेकामी िशफारस कर यास मा यता आव यक असलेने यास 

मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी वषयास सवसाधारण सभेची मा यता घेणेकामी 
िशफारस करणेस मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- ७७९        वषय मांक- ७७९ 

दनांक – ०१/११/२०२२         वभाग- मु य लेखाप र ण  
वषय .७७९ 

दनांक -

०१/११/२०२२ 

मा.मु यलेखप र क यांचे कड ल प  .मुलेप/१/का व/१०२८/२०२२ द.२८/१०/२०२२ 

अ वये, मनपाचे मु य लेखा प र ण वभागाकड ल कमचा-यां या रजा मंजूर  बाबत. 

ठराव .७७९ 

दनांक -

०१/११/२०२२  

मा.मु यलेखप र क यांचे कड ल प  .मुलेप/१/का व/१०२८/२०२२ द.२८/१०/२०२२ 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- ७८०        वषय मांक- ७८० 

दनांक – ०१/११/२०२२         वभाग- थाप य उ ान व डा  
वषय .७८० 

दनांक -

०१/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) थाप य उ ान व डा यांचे कड ल प  . था/िन/उ ान/२९९/२०२२ 

द.२८/१०/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग .११ कृ णानगर येथील वामी ववेकानंद डा 
संकुल येथे आधुिनक करण करणे व आव यकतेनुसार थाप य वषयक कामे करण.े 

ठराव .७८० 

दनांक -

०१/११/२०२२  

मा.अित.आयु (२) थाप य उ ान व डा यांचे कड ल प  . था/िन/उ ान/२९९/२०२२ 

द.२८/१०/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य उदयान व 
डा  वभागाकड ल िन वदा नोट स मांक ०७/०१/२०२२-२३ अ वये सदर काम करणेकामी 

वतमानप ात िन वदा िस द केलेली होती. वर ल माणे िन वदा .०७/०१/२०२२-२३ साठ  १० 

ा  झाले या िन वदांपैक  मे.पी.एन.नागण े या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या 
िन.र. .१,१४,१२,८५२/-(अ र  र. .एक कोट  चौदा लाख बारा हजार आठशे बाव न फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजस वगळून र. .१,१३,५०,१२७/- पे ा ६.९०% कमी दराने 

िन वदा आलेली अस याने व तुलना मक या वाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदती 
म ये तुत काम मानांकना माण े पुण करणेस स म अस याने वकारणेबाबत 

मा.अित.आयु (२) यांनी द.२८/१०/२०२२ रोजी मा यता दलेली आहे.  वर ल ठेकेदाराकडून 

िन वदा मंजूर दराने रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजससह र. .१,०६,३४,४३१/- पयत काम 

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

अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 

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

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

बरोबर 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- ७८१        वषय मांक- ७८१ 

दनांक – ०१/११/२०२२         वभाग- थाप य उ ान व डा  
वषय .७८१ 

दनांक -

०१/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) थाप य उ ान व डा यांचे कड ल प  . था/िन/उ ान/३००/२०२२ 

द.२८/१०/२०२२ अ वये, मनपाचे अ भागातील संजय काळे मैदान व वीर सावरकर मैदानात 

डा वषयक कामे करणे. 
ठराव .७८१ 

दनांक -

०१/११/२०२२  

मा.अित.आयु (२) थाप य उ ान व डा यांचे कड ल प  . था/िन/उ ान/३००/२०२२ 

द.२८/१०/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य उदयान  व 

डा  वभागाकड ल िन वदा नोट स मांक ०६/०१/२०२२-२३ अ वये सदर काम करणेकामी 
वतमानप ात िन वदा िस द केलेली होती. वर ल माणे िन वदा .०६/०१/२०२२-२३ साठ  ७ 

ा  झाले या िन वदांपैक  मे.पी.एन.नागण े या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या 
िन.र. .२,५०,९२,९७४/-(अ र  र. .दोन  कोट  प नास लाख या नव हजार नऊशे चौ-याह र 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजस वगळून र. .२,५०,३०,२४९/- पे ा ५.९०% 

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

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

वकारणेबाबत मा.अित.आयु (२) यांनी द.२८/१०/२०२२ रोजी मा यता दलेली आहे.  वर ल 

ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजससह र. .२,४६,८२,४८२/- 

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

व सेवाकर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 

कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली 
वाढ / घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 

राहून यांचे बरोबर 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- ७८२        वषय मांक- ७८२ 

दनांक – ०१/११/२०२२         वभाग- थाप य इ मु य 
वषय .७८२ 

दनांक -

०१/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) थाप य इ मु य यांचे कड ल प  . था/िन/इ-मु य/४७६/२०२२ 

द.२८/१०/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग मांक ३ येथील व वध ठकाणी मनपा इमारतींची 
व शाळांची सुधारणा करणे व इतर अनुषंिगक कामे करण.े 

ठराव .७८२ 

दनांक -

०१/११/२०२२  

मा.अित.आयु (२) थाप य इ मु य यांचे कड ल प  . था/िन/इ-मु य/४७६/२०२२ 

द.२८/१०/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागाकड ल 

िन.नो. .20/03/2022-23 अ वये भाग मांक ३ येथील व वध ठकाणी मनपा इमारतींची व 

शाळांची सुधारणा करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे. कामी वतमानप ात िन वदा िस द 

केली होती. वर ल माणे िन वदा . 20/03/2022-23 साठ  10 ा  झाले या िन वदांपैक  

M/s.OMKAR DATTATRAY BURDE या ठेकेदाराची िन.र. .82,33,871/- (अ र  र. . याऐंशी 
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लाख तेहतीस हजार आठशे ऐ काह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .82,21,451/- पे ा 41.00% 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.28/10/2022 रोजी मा यता 
दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून र. .48,50,656/- +रॉय ट  चाजस र. .28,117/- मटे रयल 

टे ट ंग चाजस र. .12,420/- = एकुण र. .48,91,193/- 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 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- ७८३        वषय मांक- ७८३ 

दनांक – ०१/११/२०२२         वभाग- थाप य इ मु य  
वषय .७८३ 

दनांक -

०१/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) थाप य इ मु य यांचे कड ल प  . था/िन/इ-मु य/४७७/२०२२ 

द.२८/१०/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग .७ भोसर  येथील मनपा शाळा इमारतीची दु ती 
करणे व थाप य वषयक कामे करणे. 

ठराव .७८३ 

दनांक -

०१/११/२०२२  

मा.अित.आयु (२) थाप य इ मु य यांचे कड ल प  . था/िन/इ-मु य/४७७/२०२२ 

द.२८/१०/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागाकड ल 

िन.नो. .20/04/2022-23 अ वये भाग .७ भोसर  येथील मनपा शाळा इमारतीची दु ती 
करणे व थाप य वषयक कामे करण.े कामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल 

माणे िन वदा .20/04/2022-23 साठ   8 ा  झाले या िन वदांपैक  M/s.OMKAR 

DATTATRAY BURDE या ठेकेदाराची िन.र. .81,27,532/- (अ र  र. .ऐ याऐंशी लाख 

स ावीस हजार पाचशे ब ीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .81,15,112/-  पे ा 40.00% 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.28/10/2022 रोजी मा यता 
दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून र. .48,69,067/- +रॉय ट  चाजस र. .25,253/- मटे रयल 

टे ट ंग चाजस र. .12,420/- = एकुण र. .49,06,740/- 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 सदर या वषयास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 



34 
 

ि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- ७८४        वषय मांक- ७८४ 

दनांक – ०१/११/२०२२         वभाग- आरो य मु य  
वषय .७८४ 

दनांक -

०१/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) आरो य मु य यांचे कड ल प  .आमुका/९/का व/२३१/२०२२ 

द.३१/१०/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ाम ये पालखी 
सोहळयाकर ता येणा-या नाग रक / भा वकां या सोयीसाठ  व वध ठकाणी मैला वाहतूक, 

मैला व हेवाट, व छता कमचार  व व छता उपकरणासह पोटबल शौचालय व पोटबल 

बाथ म भाडयाने उपल ध क न देणेबाबत. 

ठराव .७८४ 

दनांक -

०१/११/२०२२  

मा.अित.आयु (२) आरो य मु य यांचे कड ल प  .आमुका/९/का व/२३१/२०२२ 

द.३१/१०/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य मु य कायालयाकड ल 

िन वदा नोट स .०३ͭ२०२२-२३  अ वये सदर कामासाठ  वतमान प ात िन वदा िस द 

केली होती. वर ल माणे िन वदेसाठ  १ ा  झाले या िन वदा मे.जी आय एस व ड 

हॉ पटॅिलट  स वसेस ा. ली. यांचा ित पोटबल टॉयलेट ित दन र. .१,६२५/- असा दर ा  

झालेला अस याने, व तुलना क या वाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदतीत 

मानांकना माण े पुण करणे स म अस याने, मा.आयु  सो. यांनी द.१८/०६/२०२२ रोजी 
मा यता दलेली आहे. तसेच मे.जी आय एस व ड हॉ पटॅिलट  स वसेस ा. ली. यांचा ा  

दर  र. .१,६२५/- या दराने ७०० नग दोन दवसाकर ता भाडयाने पुर वणे कामी दर वकृत 

करणेत येवुन, कामाचा आदेश देणेत आला 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. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ७८५        वषय मांक- ७८५ 

दनांक – ०१/११/२०२२         वभाग- थाप य उ ान व डा  
वषय .७८५ 

दनांक -

०१/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) थाप य उ ान व डा यांचे कड ल प  . था/िन/उ ान/३०१/२०२२ 

द.३१/१०/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग .८ येथील ाने र डा संकुल येथे आधुिनक करण 

करणे व आव यकतेनुसार थाप य वषयक कामे करण.े 

ठराव .७८५ 

दनांक -

०१/११/२०२२  

मा.अित.आयु (२) थाप य उ ान व डा यांचे कड ल प  . था/िन/उ ान/३०१/२०२२ 

द.३१/१०/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य उदयान  व 

डा  वभागाकड ल िन वदा नोट स मांक ०६/०२/२०२२-२३ अ वये सदर काम करणेकामी 
वतमानप ात िन वदा िस द केलेली होती. वर ल माणे िन वदा .०६/०२/२०२२-२३ साठ  ७ 

ा  झाले या िन वदांपैक  मे.बी.के.खोसे  या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या 
िन.र. .४,२१,८५,०३७/- (अ र  र. .चार  कोट  ऐकवीस लाख पं याऐंशी हजार सदोतीस 
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फ ) मधुन रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजस वगळून र. .४,२१,२२,३१२/- पे ा ४.०५% 

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

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

वकारणेबाबत मा.अित.आयु (२) यांनी द.३१/१०/२०२२ रोजी मा यता दलेली आहे.  वर ल 

ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजससह र. .४,१०,४१,७१८/- 

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

व सेवाकर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 

कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली 
वाढ / घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 

राहून यांचे बरोबर 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- ७८६        वषय मांक- ७८६ 

दनांक – ०१/११/२०२२         वभाग- म यवत  भांडार  
वषय .७८६ 
दनांक -
०१/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/७/का व/२६०/२०२२ 
द.०१/११/२०२२ अ वये, मनपाचे वाय सी एम एच,पी जी आय या ने रोग वभागासाठ  
आव यक उपकरण ेSlit Lamp (High End) खरेद बाबत. 

ठराव .७८६ 
दनांक -
०१/११/२०२२  

मा.अित.आयु (१) म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/७/का व/२६०/२०२२ 
द.०१/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या म यवत  भांडार वभागाकड ल 
िन वदा नोट स मांक जेम .Gem/2022/B/2134051अ वये वायसीएम णालय 
पी.जी.आय. चे ने रोग वभागासाठ  Slit Lamp (High End) आव यक उपकरणेपुरवठा 
करणेकामी जेम पोटलवर िन वदा िस द केली होती. वर ल माणे िन वदा 

.Gem/2022/B/2134051 साठ  6 ा  झाले या िन वदांपैक  आ या ॉपट ज  या 
ठेकेदाराची िन वदा र कमे या ती नग र. .17,99,900/-  नुसार 02 नगासाठ   एकुण 
र. .35,99,800/-  लघु म दर ा  झाले असुन सदरचे दर अंदाजप क य दर र. .55,96,000/- 
पे ा -35.67 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. .35,99,800/-  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 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- ७८७        वषय मांक- ७८७ 

दनांक – ०१/११/२०२२         वभाग- ाथिमक िश ण  
वषय .७८७ 

दनांक -

०१/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . ाथ/िश ण/आ था/१अ/४८०/२०२२ 

द.१४/१०/२०२२ अ वये, मनपाचे ाथिमक िश ण वभागात एक त मानधन िश क 

भरतीबाबत. 

ठराव .७८७ 

दनांक -

०१/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . ाथ/िश ण/आ था/१अ/४८०/२०२२ 

द.१४/१०/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अतंगत, ाथिमक िश ण  वभाग 

कायरत आहे. ाथिमक िश ण वभागाचे  िनयं णाखाली मनपा या मराठ  मा यम 87 शाळा, 
उद ुमा यम 14 शाळा, हंद  मा यम 02 शाळा व इं जी मा यम 02 शाळा असे एकूण 105 

शाळा  कायारत आहेत. मनपाचे सव मा यमा या शाळाम ये  सन 2022-2023  या शै णक 

वषात एकूण 39521 व ाथ   िश ण घेत आहे. व ा याची  वाढ व सं या, सेवा िनवृ  िश क 

कमचार  व पदो नती दयावयाची पदे  वचारात घेता िश क कमी पडत आहेत.  यामुळे 

व ा याचे शै णक नुकसान हो याची श यता आहे. तसेच िश क सं या कमी अस याने 

शाळा थरावर  पालका या वारंवार त ार  होत असून पा य काढून घेणेची श यता नाकरता 
येत नाह . पयायी महानगरपािलके या शाळामधील िश ण घेत असले या  व ा याची 
पटसं या  कमी होईल. महारा  शासन शालेय िश ण व डा  वभाग यांचे कड ल शासन 

िनणय मांक सीईट -2015/ . .149/ट एनट -1 द.23 जून 2017 नुसार प व  पोटल या 
संगणक णाली दारे रा यातील सव यव थापना या शाळामधील  िश क  िनवड साठ  

पारदशक प दती  व हत कर यात आलेली आहे. तथा प सदर शासनाचे प व  पोटल 

स : थतीत मागील दोन ते तीन वषापासून बंद आहे . या पुढे के हा सु  होईल याबाबतचा 
कालावधी अिन त आहे. यामुळे शाळेकड ल  कमी िश क  वचारात घेता  व ा याचे  

शै णक नुकसान होवू नये या ीने  ता पुर या व पात  सन 2022-2023 या शै णक 

कालावधी कर ता एक त मानधनावर  िश क भरती करणे आव यक आहे. पंपर  िचंचवड 

महानरपािलके या मा यिमक िश ण वभागा  माफत सन 2022-2023 या शै णक वषात  

भरती या राबवून िश क एक त मानधनावर  िश क भरती केलेली आहे.  महागाई तसेच 

शाळेत िश क टकून राहण ेया कर ता  मा यिमक िश ण वभागा या धत वर  र. .20,000/-

(अ र  र. .वीस हजार फ )  हे एक त मानधन हणून देणे यो य होईल. 

मानधना यित र  अ य दुसरा कोणताह  आिथक लाभ देय  राहणार नाह . (उदा. दवाळ  

सानु ह अनुदान इ.) पंपर  िचंचवड मनपाचे ाथिमक शाळेसाठ  मराठ  मा यमांकर ता 204, 

उद ू मा यमांकर ता 46, हंद  मा यमांकर ता 15 व इं जी मा यमांकर ता 20 िश कांची 
नेमणूक करण ेआव यक आहे.सदर िश कांना मािसक एक त मानधन र. .20,000/-(अ र  
र. .वीस हजार फ ) माण ेर. .57,00,000/- (अ र  र. .स ाव न ्लाख फ ) मािसक खच 

येणार असून या माण े06 म ह यांचा एकूण खच र. .3,42,00,000/-(अ र  र. .तीन कोट  

बेचाळ स लाख फ ) एवढा खच होणार आहे. या अपे त खचास अथवा य  येणा-या 
खचास तसेच मनपा या वेबसाईटवर जाह रात िस द क न िश क नेमणूक बाबत 
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. 



37 
 

मा. शासक ठराव मांक- ७८८        वषय मांक- ७८८ 

दनांक – ०१/११/२०२२         वभाग- डा  
वषय .७८८ 

दनांक -

०१/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/४/का व/२६८/२०२२ द.०१/११/२०२२ अ वये, 

शासक य ज हा तर शालेय डा पधा २०२२-२३ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या 
खचास मा यता घेणेबाबत. 

ठराव .७८८ 

दनांक -

०१/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/४/का व/२६८/२०२२ द.०१/११/२०२२ अ वये, 

शासक य ज हा तर शालेय डा पधा २०२२-२३ आयो जत करणेस व पधा अनुषंगाने पंच 

मानधन, पंच चहा व अ पोपहार खच, पधा उ ाटन अनुषंगाने चहापान, स कार सा ह य 

खरेद  खच, टेशनर , डा सा ह य वाहतूक भाडे, पी. ह .सी. ले स बॅनस छपाई खच व 

पधा अनुषंगाने होणारा इतर खच, मनपा या शाळांचा पधा सहभागा बाबत ज हा डा 
प रषद, पुण ेयांना ावयाचे पधा वेश शु क व डािनधी खच, पधा िनयोजन व आयोजन 

सभेसाठ  उप थतांसाठ  चहा आ पोपहार यव था खच व आचाय अ े रंगमं दर, संत 

तुकारामनगर याचे भाडे इ. खच, सन २०२२-२३ म ये वभाग तर पधसाठ  म.न.पा. 
शाळेतील अंदाजे १५० व ाथ  खेळाडू व रा य पातळ वर ७५,रा ीय पातळ वर २५ शालेय 

खेळाडू, यांचे समवेत जाणारे डा िश क व यव थापक यांचे वास खच, दैिनक भ ा, 
वेश फ , औषध खच इ. अदा करणे कामी येणारा खच असे एकुण येणा-या संभा य खच 

र. .१८,०८,४००/-अथवा य  येणा-या खचास मा यता व ज हा तर शालेय डा पधा 
२०२२-२३ अनुषंगाने येणारा खच हा डािनधी - वा षक पधा डा कला या लेखािशषावर 

केले या तरतूद र. .२०,००,०००/- मधून खच  टाकणेस तसेच शासक य ज हा तर शालेय 

डा पधा २०२२-२३ अनुषंगाने टेज,टेबल-खु या, मैदान तयार करण,े वनी / व ुत 

यव था व प या या पा याची यव था करणे इ. व पाचा खच हा संबंिधत वभांगांमाफत 

होणार आहे व याकामी य  येणारा खच संबंिधत वभाग, संबंिधत े ीय कायालय यां या 
अंदाजप कातुन 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. 
 
 

सह /-                        सह /- 

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

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


