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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 ०९/११/२०२२ चे ठराव. 
 

मा. शासक ठराव मांक- ७८९        वषय मांक- ७८९ 

दनांक – ०९/११/२०२२         वभाग- ग े य आरो य  
वषय .७८९ 
दनांक -
०९/११/२०२२ 

मा. े ीय अिधकार  ग े ीय आरो य यांचे कड ल प  .ग ेका/आ/४/का व/५३७/२०२२ 
द.०२/११/२०२२ अ वये, मनपाचे ग े य काय े ातील औ णक धुर करणासाठ  तीन चाक  
चार र ा टे पो ( डझेल) इंधनावर चालणार  वाहने वाहन चालक व इंधनासह भा याने घेणे या 
कामास मुदतवाढ िमळणेबाबत. 

ठराव .७८९ 
दनांक -
०९/११/२०२२  

मा. े ीय अिधकार  ग े ीय आरो य यांचे कड ल प  .ग ेका/आ/४/का व/५३७/२०२२ 
द.०२/११/२०२२ अ वये, मनपाचे ग े ीय कायालया या काय े ाम ये औ णक धुर करण 
करणेसाठ  फॉिगंग मिशन र ा टे पोम ये ठेवून फवारणी करणे या कामासाठ  मे.संत 
फॅिसिलट  स हसेस ा.िल. या सं थेला  .ग ेका/आ/४/का व/२०४/२०२० द.२०/०३/२०२० 
अ वये आदेश दे यात आला आहे.सदर कामाची मुदत द.२२/०३/२०२१ रोजी संपु ात आलेली 
आहे. सदर कामाची न वन िन वदा कमान वेतन दरानुसार िन वदा तयार क न िस द 
करणेत आली होती, परंतु इतर सं थेने सदर कामकाजाकर ता CNG व इले क इंधना या 
वाहनांचा समावेश का केला नाह ? याबाबत हरकत घेतली होती, यामुळे सदर िस द केलेली 
िन वदा र  करणेत आलेली आहे. तसेच न वन िन वदा िस द चा ताव अंितम ट यात 
आहे. प हली िस द केलेली िन वदा व दुसर  िस द केलेली िन वदा िस द होई पयत एकुण 
४ वेळा मुदतवाढ दे यात आलेली आहे. चौथी मुदतवाढ आदेश . ग ेका/आ/४/का व/३७१/ 
२०२२ द.०४/०७/२०२२ अ वये देणेत आलेला होता, सदर कामाची मुदतवाढ 
द.२२/०८/२०२२ रोजी संपु ात आलेली आहे.  सदर कामाची न वन िन वदा िस द ची 
कायवाह  े ीय कायालय तरावर चालु करणेत आलेली आहे. तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेचे साव क िनवडणुक काय म जा हर हो याची श यता आहे, व सदरचे काम 
हे अ याव यक सेवेचे अस याने मुदतवाढ देणे आव यक आहे. तर  औ णक धुर करणासाठ  
वाहने भा याने घेणेसाठ , दनांक – २३/०८/२०२२ ते २२/१२/२०२२ अखेर (४ म हने) अथवा 
न वन िन वदा कायवाह  पूण होऊन आदेश देईपयत, या दो ह  पैक  जे थम होईल तोपयत, 
मे.संत फॅिसिलट  स हसेस ा.िल. यांची ठेकेदार हणून नेमणूक करणेस व यासाठ  येणा-या 
अंदाजीत पूणाक ंत खच र. .३,२७,०००/- ( अ र  र. .तीन लाख स ा वीस हजार फ ) 
इत या र कमेस व सदरची र कम ग े ीय कायालय, आरो य वभागाकड ल 
“धुर करणासाठ  वाहने भा याने घेण”े या लेखािशषावर खच  टाकणेस मा. शासक यांची 
मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 
उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- ७९०        वषय मांक- ७९० 

दनांक – ०९/११/२०२२         वभाग- थाप य इ मु य  
वषय .७९० 

दनांक -

०९/११/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता थाप य इ मु य यांचे कड ल प  . था/िन/इ-मु य/४८०/२०२२ 

द.०२/११/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग . ४ मधील दघी - बोपखेल येथील मनपा शाळेची 
सुधारणा व थाप य वषयक कामे करणबेाबत. 

ठराव .७९० 

दनांक -

०९/११/२०२२  

मा.सह शहर अिभयंता थाप य इ मु य यांचे कड ल प  . था/िन/इ-मु य/४८०/२०२२ 

द.०२/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागाकड ल 

िन.नो. .20/02/2022-23 अ वये भाग .४ मधील दघी - बोपखेल येथील मनपा शाळेची 
सुधारणा व थाप य वषयक कामे करणे. कामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. 
वर ल माणे िन वदा .20/02/2022-23 साठ  10 ा  झाले या िन वदांपैक  M/s.R C 

SALUNKE INFRATECH या ठेकेदाराची िन.र. .2966858/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख 

सहास  हजार आठशे अ ठाव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .2954438/- पे ा 38.52% 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.सह शहर अिभयंता यांनी दनांक ०२/११/२०२२ रोजी 
मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून र. .1816388 /- +रॉय ट  चाजस र. .2755/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .12420/- = एकुण र. .1831563/- 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- ७९१        वषय मांक- ७९१ 

दनांक – ०९/११/२०२२         वभाग- व ुत मु य 
वषय .७९१ 

दनांक -

०९/११/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०४/का व/६५५/२०२२ 

द.०१/११/२०२२ अ वये, मनपाचे ड े ीय कायालयांतगत पं.िचं. मनपा या साव क संभा य 

िनवडणूक 2022 कर ता ता पुर या व पाची वनी ेपन, व ुत यव था करणेबाबत. 

ठराव .७९१ 

दनांक -

०९/११/२०२२  

मा.सह शहर अिभयंता व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०४/का व/६५५/२०२२ 

द.०१/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागाकड ल िन वदा 
नोट स .03-01/2022-2023 अ वये  ड े ीय कायालयांतगत पं.िचं. मनपा या साव क 

संभा य िनवडणूक 2022 कर ता ता पुर या व पाची वनी ेपन, व ुत यव था 
करणेबाबत वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माण े िन वदा नो. .03-

01/2022-2023 साठ  ा  झाले या िन वदांपैक  मे.पावती इले क ए टर ायजेस या 
ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन वदा र. .19,69,216/- पे ा सुधार त दर -5.00% कमी दराने 
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आलेली िन वदा अस याने व तुलना मक या वाजवी दराची अस याने तसेच ठेकेदार 

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

मा.सह शहर अिभयंता ( व) यांनी द.19/09/2022 रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल 

ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .18,70,755/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच 

िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 

केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 

घेणेकामी सदर या वषयास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ७९२        वषय मांक- ७९२ 

दनांक – ०९/११/२०२२         वभाग- पयावरण अिभयां क   
वषय .७९२ 

दनांक -

०९/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) पयावरण अिभयां क  यांचे कड ल प  .पअक/१/का व/२६१/२०२२ 

द.०२/११/२०२२ अ वये, मनपाचे भोसर  हॉ पटल येिथल ई.ट .पी. वषयक चालन, देखभाल 

व दु तीचे कामकाज करणेबाबत. 

ठराव .७९२ 

दनांक -

०९/११/२०२२  

मा.अित.आयु (२) पयावरण अिभयां क  यांचे कड ल प  .पअक/१/का व/२६१/२०२२ 

द.०२/११/२०२२ अ वये, पपंर  िचंचवड महानगरपािलके या पयावरण 

अिभयां क   वभागाकड ल िन वदा नोट स .1/4/2022-23 अ वये भोसर  हॉ पटल 

येिथल ई.ट .पी. वषयक चालन, देखभाल व दु तीचे कामकाज करणे कामी वतमानप ात 

िन वदा िस द केली होती. वर ल माणे िन वदा .1/4/2022-23 साठ  ५ ा  झाले या 
िन वदा पैक  मे.ड यू ट  ई इ ा. ो. ा.िल. या ठेकेदाराची  िन वदा  रकमे या 
र. .२९,५२,०००/- मधून रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजस वगळून र. .२९,५२,०००/- पे ा 
४.८५%  जा त दराने िन वदा आलेली अस याने व तुलना मक या वाजवी दराची 
अस याचे तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम मानांकना माणे पुण करणेस स म 

अस याने  वकारणेबाबत मा.अित.आयु  यांनी द.२/११/२०२२ रोजी मा यता दलेली आहे. 

वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजससह 

र. .३०,९५,१७२/- 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 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. 
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मा. शासक ठराव मांक- ७९३        वषय मांक- ७९३ 

दनांक – ०९/११/२०२२         वभाग- पाणीपुरवठा  
वषय .७९३ 

दनांक -

०९/११/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/३८४/२०२२ 

द.०२/११/२०२२ अ वये, मनपाचे सन २०२२-२३ क रता थेरगाव टाक  व यावर ल बायपास 

जल े ातील वतरण यव थेचे प रचलन करणेसाठ  मजूर पुर वणबेाबत. 

ठराव .७९३ 

दनांक -

०९/११/२०२२  

मा.सह शहर अिभयंता पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/३८४/२०२२ 

द.०२/११/२०२२ 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 द केली होती. वर ल माणे िन वदा  ८ साठ  २६  ा  झाले या िन वदां पैक  मे.के के 

एंटर ायजेस या कामासाठ  िन वदा र. .४३,५७,३४४/- (र. .४२,००,३५४/- +सेवा शु क ५ 

% र. .१,५६,९९० = र. .४३,५७,३४४/-) (अ र  र. . ैचाळ स लाख स ाव न हजार तीनशे 

च वेचाळ 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. .१,५६,९९०/- 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. .१,२५,५९२ /-पे ा कमी नसावी अशी अट होती. यानुसार सदर 
काम मे.के के एंटर ायजेस  या ठेकेदाराकडून सेवा शु क  र. .१,२५,५९२/- दराची   हणजेच 

र. .४२,००,३५४/- +रॉय ट ची र. .०/- + मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- +सेवा शु क 

र. .१,२५,५९२/- = एकूण र. .४३,२५,९४६/-  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.२/११/२०२२  रोजी मा यता 
दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने रॉय ट   व मटे रयल टे ट ंग चाजससह 

र. .४३,२५,९४६/- 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- ७९४        वषय मांक- ७९४ 

दनांक – ०९/११/२०२२         वभाग- लेखा  
वषय .७९४ 

दनांक -

०९/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .लेखा-१अ/का व/१०६९/२०२२ द.०२/११/२०२२ 

अ वये, मनपा कमचा-यांची सेवा पु तकातील वभागांनी केले या वेतन िन ती वेतन 

पडताळणी करणेकर ता शासन सेवेतील २ सेवािनवृ  अिधकार  / कमचार  यांची मानधनावर 

िनयु  करणेबाबत. 

ठराव .७९४ 

दनांक -

०९/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .लेखा-१अ/का व/१०६९/२०२२ द.०२/११/२०२२ 

अ वये, मनपा अिधकार  / कमचार  यांचे सेवािनवृ ी या वेळ  सेवा पु तकांची तपासणी 
करताना अनेक सेवा पु तकांम ये चुक या वेतन िन ती झालेचे िनदशनास आले 
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आहे  यामुळे सेवािनवृ ी या वेळ  अनेक कमचा-यां या मो या माणात वसुलपा  र कमा 
िनघाले या असून याबाबत अनेक कमचार  यांनी कमचार  महासंघ यांचेकडे  त ार  केले या 
आहेत . सदर करणी कमचार  महासंघ व मा.आयु  सो यांचे समवेत चचा झाली असून 

चचअंती  मा.आयु  सो यांनी मनपा अिधकार  / कमचार  यांचे सेवा पु तकांमधील वभागांनी 
केले या वेतन िन ती ची वेतन पडताळणी करणेकर ता  शासन सेवेतील २ सेवािनवृ  

अिधकार  / कमचार  यांनी ६ म हने कालावधी कर ता मानधनावर िनयु  करणेबाबत सुचना 
दले या आहेत. यांची नावे खालील माणे आहेत. 

१) ी. सुभाष झनझने, सेवािनवृ  सहा यक लेखािधकार  

२) ी. गो वंद डोळे , सेवािनवृ  सहा यक लेखािधकार  

    सबब, वर ल सेवािनवृ  अिधकार / कमचा-यांना मनपा अिधकार / कमचार  यांची सेवा 
पु ताकांमधील वभागांनी केले या वेतन िन तीची वेतन पडताळणी करणेकामी आदेशाचे 

तारखेपासुन ०६ म हने कालावधीसाठ  मानधनावर  नेमणूका करणे तसेच महारा  शासन 

सामा य शासन वभागाकड ल शासन िनणय .संक ण-२७१५/ . .१००/१३ द.१७ डसबर 

२०१६ नुसार मािसक पा र िमक मंजुर करणसे 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- ७९५        वषय मांक- ७९५ 

दनांक – ०९/११/२०२२         वभाग- जलिन:सारण   
वषय .७९५ 

दनांक -

०९/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/६३०/२०२२ द.०३/११/२०२२ अ वये, 

मनपाचे िचंचवड केशव नगर स ह नंबर २९२ येथील मैलापाणी पं पंग टेशन लगत या 
मोक या जागेत Energy Saving कर ता नवीन आव यक या मतेचे मैलाशु करण क  

बांधणेबाबत. 

ठराव .७९५ 

दनांक -

०९/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/६३०/२०२२ द.०३/११/२०२२ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जलिनःसारण वभागाकड ल िन वदा नोट स मांक 

५/७-४/२०२२-२३. अ वये सदर काम  करणेकामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. 
वर ल माणे िन वदा  ७-४ साठ  ८  ा  झाले या िन वदां पैक   मे.ड लू ट  ई इ ा 
ोजे टस. ा.िल या ठेकेदारा या या कामासाठ  िन वदा र. .९,५५,७७,५९७/- (अ र  

र. .नऊ कोट  पंचाव न लाख स याह र हजार पाचशे स यानव फ ) मधून रॉय ट  व 

मटेर अल टे टंग चाजस वगळून र. .९,५५,७७,५९७/- पे ा २% कमी दराने  ि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.आयु   यांनी 
द.०२/११/२०२२  रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 

रॉय ट   व मटे रयल टे ट ंग चाजससह र. .९,३६,६७,४८८/- 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 



6 
 

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- ७९६        वषय मांक- ७९६ 

दनांक – ०९/११/२०२२         वभाग- जलिन:सारण  
वषय .७९६ 

दनांक -

०९/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/६३१/२०२२ द.०३/११/२०२२ अ वये, 

मनपाचे कासारवाड  मैलाशु करण क ांतगत कै अकंुशराव लांडगे ना य ुह शेजार ल जागेत 5 

MLD मतेचे STP बांधणेबाबत. 

ठराव .७९६ 

दनांक -

०९/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/६३१/२०२२ द.०३/११/२०२२ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जलिनःसारण वभागाकड ल िन वदा नोट स मांक 

५/७-६/२०२२-२३. अ वये सदर काम  करणेकामी वतमानप ात िन वदा िस  केली होती. 
वर ल माणे िन वदा  ७-६ साठ  ६  ा  झाले या िन वदां पैक   मे.ड लू ट  ई इ ा 
ोजे टस. ा.िल या ठेकेदारा या या कामासाठ  िन वदा र. .१०,९०,३४,१४५ /- (अ र  

र. .दहा कोट  न वद लाख चवतीस  हजार एकशे पंचेचाळ स फ ) मधून रॉय ट  व 

मटेर अल टे टंग चाजस वगळून र. .१०,९०,३४,१४५ /- पे ा ३% कमी दराने  ि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.आयु  यांनी 
द.०२/११/२०२२ रोजी मा यता दलेली आहे.  वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 

रॉय ट   व मटे रयल टे ट ंग चाजससह र. .१०,५७,७५,०१३/- 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- ७९७        वषय मांक- ७९७ 

दनांक – ०९/११/२०२२         वभाग- जलिन:सारण  
वषय .७९७ 

दनांक -

०९/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/६३२/२०२२ द.०३/११/२०२२ अ वये, 

मनपाचे िचंचवड वा हेकरवाड  स ह नंबर ९४ येथील जु या नादु त मैलापाणी पं पंग टेशन 

या जागेवर Energy Saving क रता नवीन आव यक या मतेचे मैलाशु करण क  

बांधणेबाबत. 
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ठराव .७९७ 

दनांक -

०९/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/६३२/२०२२ द.०३/११/२०२२ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जलिनःसारण वभागाकड ल िन वदा नोट स मांक ५/७-

५/२०२२-२३. अ वये सदर काम  करणेकामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. 
वर ल माण े िन वदा  ७-५ साठ   ७  ा  झाले या िन वदां पैक  मे.ड लू ट  ई इ ा 
ोजे टस. ा.िल या ठेकेदारा या या कामासाठ  िन वदा र. .१०,००,२८,९२४/- (अ र  

र. .दहा कोट  अठावीस हजार नवशे चोवीस फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस 

वगळून र. .१०,००,२८,९२४/- पे ा २% कमी दराने  ि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.आयु  यांनी द.२/११/२०२२ रोजी मा यता 
दलेली आहे.  वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने रॉय ट   व मटे रयल टे ट ंग चाजससह 

र. .९,८०,४०,७४०/- 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- ७९८        वषय मांक- ७९८ 

दनांक – ०९/११/२०२२         वभाग- समाज वकास  
वषय .७९८ 

दनांक -

०९/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .स व व/४अ/का व/४४७/२०२२ द.०२/११/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका समाज वकास वभागा या द यांग क ाचे वतीने ३ 

डसबर २०२२ “जागितक द यांग दन” साजरा करणेबाबत. 

ठराव .७९८ 

दनांक -

०९/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .स व व/४अ/का व/४४७/२०२२ द.०२/११/२०२२ 

अ वये, पंपर   िचंचवड महानगरपािलके या समाज वकास वभागामाफत व वध द यांग 

क याणकार  योजना अंतगत शिनवार द.०३ डसबर २०२२ रोजी ा.रामकृ ण मोरे े ागृह, 

िचंचवड येथे स.१० ते सायं.५ या वेळेत “जागितक द यांग दन” साजरा करणेत येणार आहे. 

या अनुषंगाने व वध सां कृितक काय म तसेच द यांगासंबंिधत उ लेखिनय काय 
करणा-या द यांग य ंचा स कार,  द यांगांसाठ  राब व यात येणा-या व वध क याणकार  

योजनांची मा हती देणे असे व वध काय म पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने 

आयो जत करणेत येणार आहेत. आिथक वष २०२२-२३ म ये द यांग क याणकार  योजना 
या लेखािशषातील “ द यांग दन” या उपलेखािशषात र. .५,००,०००/- इतक  तरतुद करणेत 

आलेली आहे. शिनवार द.३ डसबर २०२२ रोजी ा.रामकृ ण मोरे े ागृह, िचंचवड येथे 

द यांग दन काय माचे खालील माण ेआयोजन कर यास व सदर काय मा या अनुषंगाने 

येणा-या अंदा जत खचास खालील माणे मा यता घेणे आव यक आहे. 
 
 



8 
 

अ. . काय माचा तपशील अंदा जत खच 

१ 
काय माचे उ ाटन रांगोळ , टेबल, समई टेज यव था व इतर 

अनुषंिगक खच 
४०,०००/- 

२ य यांचे मानधन २०,०००/ 

३ द यांग नागर कांसाठ  भोजन यव था(अंदाजे १२०० य ) २,२५,०००/- 

४ सां कृितक काय म १,२०,०००/- 

५ े ागृह भाडे २०,०००/- 

६ ले स बॅनर १०,०००/- 

७ 
वशेष ा व य ा  द यांग य  व व ा याचा स कार व इतर 

अनुषंिगक खच 
६०,०००/- 

अंदा जत एकूण र कम पये ४,९५,०००/- 

            तर , सदर काय मा या आयोजनाकामी व यांचे मानधन, उप थत मा यवर व 

द यांग य ंना नेह भोजन, पु पगु छ, बॅनर, े ागृह भाडे व इतर अनुषंिगक खचासाठ  

अंदाजे र. .४,९५,०००/- इतका खच अपे त असून आगाऊ र कम लागणार आहे. यापैक  

साधारणपणे अंदाज ेर. .२,२५,०००/- भोजन यव थेकर ता लागणार असून भोजन यव था 
कोटेशन प दतीने ठेकेदाराची नेमणूक करणेत येणार आहे. सदरचा खच समाज वकास 

वभागाकड ल द यांग क याणकार  योजना या लेखािशषातील “ द यांग दन” या 
उपलेखािशषातुन खच करणेत येईल. सां कृितक काय माचे अंदाजे खच र. .१,२०,०००/- 

संबंिधतां या नावे धनादेशा ारे दे यास व र. .१,००,०००/- (अ र  र. .एक लाख फ ) 

ी. ीिनवास दांगट, सहा.आयु  ( द यांग क ), समाज वकास वभाग यांचे नावे आगाऊ 

काढणेकामी 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- ७९९        वषय मांक- ७९९ 

दनांक – ०९/११/२०२२         वभाग- ग े ीय व ुत 
वषय .७९९ 

दनांक -

०९/११/२०२२ 

मा.सहा.आयु  तथा े ीय अिधकार  ग े ीय व ुत यांचे कड ल प  

.ग ेका/३/का व/२६२/२०२२ द.०३/११/२०२२ अ वये, मनपाचे ग े ीय व ुत 

वभागाकड ल महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 73 (ड) नुसार अवलोकनाथ 

ठेवावया या वकास कामांबाबत. 

ठराव .७९९ 

दनांक -

०९/११/२०२२  

मा.सहा.आयु  तथा े ीय अिधकार  ग े ीय व ुत यांचे कड ल प  

.ग ेका/३/का व/२६२/२०२२ द.०३/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या “ग” े ीय कायालयाकड ल व ुत वभागाचे १ ते ३ वकास कामांचे 

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

महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 73 (ड) नुसार तूत वषयाचे मा. शासक यांनी 
अवलोकन केले. 
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िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ८००        वषय मांक- ८०० 

दनांक – ०९/११/२०२२         वभाग- पशुवै क य  
वषय .८०० 
दनांक -
०९/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) पशुवै क य यांचे कड ल प  .पवै/०२/का व/२५४/२०२२ 
द.०३/११/२०२२ अ वये,  मनपाचे ान संतती िनयमन श या कामकाजाबाबत. 

ठराव .८०० 
दनांक -
०९/११/२०२२  

मा.अित.आयु (२) पशुवै क य यांचे कड ल प  .पवै/०२/का व/२५४/२०२२ 
द.०३/११/२०२२ अ वये, मनपाचे पशुवै क य वभागामाफत महानगरपािलके या 
प रसरातील मोकाट / भटक  / बेवारस वानांवर वनामोबदला ानसंतती िनयमन श या 
करणे मे.केनाईन कं ोल ऍ ड केअर ट, पुणे यांची नेमणुक करणेबाबत मा.आयु  सो. यां या 
मा य तावानुसार सं थेसमवेत करारनामा करणेस व १ वष कालावधीकर ता मा यता देणेत 
आली आहे. मे.कॅनाईन कं ोल ऍ ड केअर ट, पुणे यांचे िश मंडळाने ी.द पा बजाज यांचे 
सोबत ान संतती िनयमन श या कामकाजा बाबत त कालीन मा.अित. आयु  (२) सो. 
यांची भेट घेऊन सदर कामकाज वना मोबदला कर याचा ताव सादर केला होता. तसेच 
त कालीन मा.आयु  सो. यांचे सोबत द. ०५ ऑ टोबर २०२० रोजी य  भेट घेऊन 
या वषयी चचा कर यात आली. याम ये मे. कॅनाईन कं ोल ऍ ड केअर ट, पुणे यांना 
म.न.पा. या डॉग पॉ ड या ठकाणी वना मोबदला कामकाज देणेस अनुकुलता दश वली होती. 
या कालावधीत ई-िन वदे दारे िनयु  सं थां या कामकाजाची मुदत संपली नस याने ती मुदत 
संप यानंतर याबाबत ताव सादर करणेची सुचना कर यात आली होती. ी.द पा बजाज 
यांनी यांचे सं थे दारे वना मोबदला काम करणे बाबत ताव (Letter OfIntent (L.O.I)) 
सादर केलेला असुन यावर मा.आयु  सो. यांनी द.२२/०६/२०२१ व द.२८/०६/२०२१ रोजी 
मा.पशुवै क य अिधकार  यांचे सोबत सम  चचा क न यांनी ता वत केले नुसार ी. द पा 
बजाज यांचे मे. कॅनाईन कं ोल ऍ ड केअर ट, पुणे यांना म.न.पा. या नेह नगर येथील डॉग 
पॉ ड या ठकाणी कामकाज देणे बाबतचा ताव सादर कर याची सुचना केलेली आहे. 
यानुषंगाने सदर तावाचे अवलोकन केले असता नमुद कामकाज १२ म हने कालावधी 

कर ता िमळ याची वनंती केलेली आहे. त  नंतर २ ते ३ वेळेस उभय समंतीने करारना या दारे 
मुदत वाढ व या या अट  नुसार सादर केलेला आहे. 

त ा अ 

याम ये मे. कॅनाईन कं ोल ऍ ड केअर ट, पुणे यांचे दारे कर यात येणारे वना मोबदला कामकाज 

 िन बजीकरण श या 
 Scientific Ear Notching  
 श या प ात काळजी ( AWBI यांचे दशािनदशानुसार) 
 रे बज ितबंधक लसीकरण 
 खावट  देणे कर ता. 
 खा  देणे व डॉग पॉ ड साफसफाई कर ता कमचार  िनयु  
 श या व त सम सव कामकाज यांचे अ यावत न द र ज टर ठेवणे. 
 ान पकडणा-या पथका सोबत सम वय राखण े
 म.न.पा. व सं था यांचे सोबत सम वय राखणे कर ता एक सम वयकाची नेमणुक 

करणे. 
 कु ा पकड यासाठ  आ ण सोड याची या सुिन त कर यासाठ  वयंसेवकांची 

िनयु  करणे. 
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त ा ब  

म.न.पा. दारे पुर व यात येणारे सु वधा 
 उपल ध डॉग पॉ ड 
  AWBI यांचे दशािनदशानुसार ित ान वतं  पंजरा 
 श या दालन 
 श या पुव  पुव तयार  कर ता ान ठेव याची जागा 
 व छते कर ता िनयु  कमचार  
 व ुत पुरवठा, पाणी पुरवठा, भुमीगत गटार जोड 
 मृत कु यांची व हेवाट, जैव स जकल कचरा ित दन व हेवाट लावण े
 डॉग पॉ ड व प रसर िनयिमत िनजुतीकरण करण.े 
 २४ तास सुर ार क पुर वणे. 
 सी.सी. ट. ह .कॅमेरे पुर वण.े 
 ान पथक (डॉग हॅन इंधन- वाहना या दु स तीसह, डॉग कॅचर, वाहनचालक इ.) 

    याचसोबत मे. कॅनाईन कं ोल ऍ ड केअर ट, पुण े यांनी अपघात त, त ार ा  
रे बज बािधत कु ी, कु यांचे िनवास इ. त ार  बाबत वै क य सु वधा दे यात येऊन याबाबत 
औषधोपचार म.न.पा. दारे कर याचे वनंती केली आहे, जे क  श य आहे. 

त ा क 
तसेच मे. कॅनाईन कं ोल ऍ ड केअर ट, पुणे दारे खालील माणे खच कर यात येणार आहे. 

 औषधे व रसायने, रे बज ितबंधक लस, स जकल सा ह य व उपकरण े
 खावट  खच 
 श य वशारदाचे वेतन 
 कायरत सव कमचा-याचे वेतन 
 सम वयकाचे वेतन 
 सव टेशनर वर ल खच 

     उ  नमुद केले माणे त ा अ व क म ये नमुद केले माणे मे. कॅनाईन कं ोल ऍ ड केअर, 
पुणे यांचे कडुन वनामोबदला कामकाज कर यात येणार आहे. तसेच म.न.पा.माफत 
आव यक या सु वधा त ा ब माणे पुर वणे आव यक आहे. यानुसार सदर सं थेस आव यक 
सु वधा पुर वणे कामी, शासक य कामकाज तसेच करारनामा करणसे 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- ८०१        वषय मांक- ८०१ 

दनांक – ०९/११/२०२२         वभाग- पशुवै क य 
वषय .८०१ 

दनांक -

०९/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) पशुवै क य यांचे कड ल प  .पवै/१/का व/११००/२०२२ द.०३/११/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पशुवै क य वभागांतगत पशुवै क य दवाखाने व 

ा णसं हालयासाठ  पशुवै क, युरेटर व पशुवै क य अिधकार  या अिभनामाचे पदावर 

दरमहा एक त मानधनावर हंगामी (ता पुर या) व पात ३ म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ 

देऊन िनयु  तथा मानधन खचास मा यता देणेबाबत. 

ठराव .८०१ 

दनांक -

मा.अित.आयु (२) पशुवै क य यांचे कड ल प  .पवै/१/का व/११००/२०२२ द.०३/११/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ात मोठया जनावरांम ये ल पी हा 
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०९/११/२०२२  आजार पसरलेला आहे. सदर आजाराला रोखणेक रता जनावरांवर उपचाराक रता 
डॉ टरांची आव यकता असून मा.आयु  सो यांनी द.०१/११/२०२२ रोजी सादर केले या 

तावास मनु यबळ िन वदा या पुण होईपयत पशुवै क य वभागात ३ पशुवै क य 

अिधकार , १ पशुवै क, १ युरेटर या अिभनामाचे पदांवर दरमहा  एक त मानधनावर हंगामी 
(ता पुर या) व पात ३ म हने  कालावधीक रता मुदतवाढ देऊन िनयु  करणेसाठ  मा यता 
देणेत आली आहे.  

उमेदवारांचे नाव  पदनाम मानधन र कम पये 

डॉ.बाबासाहेब सुयभान मोरे पशुवै क य अिधकार  60000/- 

डॉ.काजल दलीप मोरे पशुवै क य अिधकार  60000/- 

डॉ.रो हणी अजु सोमकुवर पशुवै क य अिधकार  60000/- 

डॉ.स वता िशवाजी देवकाते पशुवै क 60000/- 

ीम.अपुवा अर वंद बांदल युरेटर 60000/- 

      उपरो  त यांत नमुद केले माणे पदिनहाय मानधन पुढ ल ३ म हने कालावधीक रता 
िनयु  तथा मानधन खचास मा. शासक यांची काय र मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ८०२        वषय मांक- ८०२ 

दनांक – ०९/११/२०२२         वभाग- थाप य क प 
वषय .८०२ 

दनांक -

०९/११/२०२२ 

मा.कायकार  अिभयंता थाप य क प यांचे कड ल प  . था/ क प/१३३४/२०२२ 

द.०३/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड शहरात ितसरे Symposium या अनुषंगाने तयार 

करणेत येत असलेले िश प व वध ठकाणी बस वणेसाठ  व िश पा या आजुबाजू या 
प रसराचे सुशोिभकरण करणेसाठ  वा तु वशारदाची नेमणूक करणेबाबत. 

ठराव .८०२ 

दनांक -

०९/११/२०२२  

मा.कायकार  अिभयंता थाप य क प यांचे कड ल प  . था/ क प/१३३४/२०२२ 

द.०३/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे काय े  सुमारे १८१ चौ. कमी 
आहे. शहरात सुमारे १२०० क.मी. लांबीचे र ते व १८४ उ ाने वकसीत कर यात आलेली 
आहेत. पंपर  िचंचवड शहरा या स दयात भर घालणेसाठ  ठक ठकाणी िश प उभारण े

आव यक आहे. या अनुषंगाने मा.आयु सो यांचे मंजूर तावा वये ऑटो ल टर, िचंचवड 

येथे दोन वेळा Symposium आयो जत क न एकूण १५ िश प तयार करणेत आले आहेत. 

यानंतर मा.आयु सो यांचे मंजूर तावा वये ितसरे Symposium देखील आयो जतक न 

यात ८ िश प तयार करणेत येत आहेत. तसेच, वाकड वाय जं शन व दघी मॅगझीन चौक या 
दोन ठकाणी िश प उभारणेत आलेले ठकाण सोडून बाजूचे वाहतूक बेट देखील सुशोिभकरण 

करणेत येत आहेत. सदरचे िश प शहरात व वध ठकाणी बस वणेस मा.आयु  यांची 
द.०४/०७/२०२२ रोजी या मंजूर तावा वये मा यता िमळालेली आहे. नगर वकास 

वभाग, महारा  शासन यांचेकड ल शासन िनणय .संक ण-२०२१/ . .९८/न व-१६, द.०८ 

जुलै २०२१ अ वये र. .१० ल  पयत करावयाचे काम दरप का या मा यमातून कर याची 
तरतूद आहे. तसेच, मा.महापािलका सभा ठराव .७०३, द.२०/०९/२०२१ अ वये शहरात 

कर यात येणा-या सुशोिभकरणा या कामासाठ  व वध कलाकार व कला सं थेसोबत MOU / 



12 
 

Collabration करणे व यासाठ  येणा-या खचास मा यता दे याचे अिधकार मा.आयु  यांना 
दान कर यात आले आहेत. सदर िश प ऑटो ल टर, िचंचवड येथून शहरात व वध मंजूर 

ठकाणी थलांत रत करण,े या ठकाणी याचे पेडे टल व फ डेशन तयार करणे, िश पा या 
आजुबाजू या प रसराचे व वाढ व दोन ठकाणी (वाकड वाय जं शन व दघी मॅगझीन चौक) 

सुशोिभकरण करणेसाठ , इ. या सव बाबींक रता वा तु वशारदाची नेमणूक क न यांचे माफत 

सदर ठकाणांचे सुशोिभकरणाचे िनयोजन करणे आव यक आहे. या अनुषंगाने सदर 

कामाक रता अनुभव असले या वा तु वशारद सं थांकडून ई-कोटेशन नोट स 

. थाप य/ क प/१०४०/२०२२, द.२६/०८/२०२२ िस  क न दरप क माग व यात 

आलेले आहे. तर , ा  दरप कानुसार तुलना मक त ा खालील माण ेआहे : 

तुलना मक दर प क (Comparative Statement) 

अ. . वा तु वशारद सं थेचे नाव ा  दर शेरा 
१. मे.िश पी आ कटे स एँड लॅनस र. .९,८०,०००/- L1 

२. मे.टंडन अबन सो युश स ा.िल. र. .१०,१०,०००/- L2 

३. मे.िनओजेन क स टं स र. .१०,३०,०००/- L3 

            वर ल तुलना मक त यानुसार मे.िश पी आ कटे स एँड लॅनस यांचा 
र. .९,८०,०००/- इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. सदर बाबत मे.िश पी आक टे स एँड 

लॅनस यांचे समवेत प ाने वाटाघाट  क न यांना दर कमी कर यास वनंती केली असता 
यांनी र. .९,००,०००/- इत या रकमेत वा तु वशारद सेवा दे याचे सुधा रत प  सादर केले 

आहे. पूव  आयो जत केले या दो ह  Symposium या अनुषंगाने तयार केलेले १५ िश पांचे 

बस व याचे ठकाणी करावयाचे सुशोिभकरणाचा आराखडा देखील मे.िश पी आ कटे स एँड 

लॅनस यांनीच केलेला आहे. या अनुषंगाने मे.िश पी आ कटे स एँड लॅनस यांचा अशा 
कार या कामे कर याचा अनुभव ल ात घेता सदर कामास देखील यांची िनयु  करणे 

संयु क वाटते. मे.िश पी आ कटे स एँड लॅनस यांनी दलेले दर हे मनपाचे पॅनेलवर ल 

आ कटे ट यांना देय असले या दरापे ा कमी आहेत. मनपाचे सन २०२२-२३ चे अंदाजप कात 

पा. .४५, अ. .१० “ पंपर  िचंचवड शहरातील र ते व उ ाना या िभंतीवर िच  ेकाढणे व ॅ प 

पासून िश प उभा न सुशोिभकरणाची कामे करण”े या थाप य वशेष योजने या लेखाशीषात 

समावेश आहे. तसेच, सदर लेखाशीषावर सन २०२२-२३ म ये र. .१,००,००,०००/- इतक  

तरतूद असून मे.िश पी आ कटे स एँड लॅनस यांचे ‘ पंपर  िचंचवड शहरात ितसरे 

Symposium या अनुषंगाने तयार करणेत येत असलेले िश प व वध ठकाणी बस वणेसाठ  

व िश पा या आजुबाजू या प रसराचे सुशोिभकरण करणेसाठ  वा तु वशारदाची नेमणूक 

करणेचे’ काम यातून करणे श य आहे. तर , “ पंपर  िचंचवड शहरात ितसरे Symposium या 
अनुषंगाने तयार करणेत येत असलेले िश प व वध ठकाणी बस वणेसाठ  व िश पा या 
आजुबाजू या प रसराचे सुशोिभकरण करणेसाठ  वा तु वशारदाची नेमणूक करण”े या 
कामासाठ  वा तु वशारद मे.िश पी आ कटे स एँड लॅनस यांची नेमणूक करणे व यांचे 

कामापोट  कर यात येणारा एकूण खच र. .९,००,०००/- (अ र  र. .नऊ लाख फ ) अदा 
करणसे 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- ८०३        वषय मांक- ८०३ 

दनांक – ०९/११/२०२२         वभाग- मा हती व तं ान 
वषय .८०३ 

दनांक -

०९/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) मा हती व तं ान यांचे कड ल प  .मातं व/१२/का व/४२१/२०२२ 

द.०३/११/२०२२ अ वये, मनपाचे डेटा सटरमधील स हर, नेटवक वीचेस, टेप लाय र , 

टोरेज यांचा हमी कालावधी एक वष कालावधीकर ता वाढ वणेबाबत. 

ठराव .८०३ 

दनांक -

०९/११/२०२२  

मा.अित.आयु (२) मा हती व तं ान यांचे कड ल प  .मातं व/१२/का व/४२१/२०२२ 

द.०३/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा हती व तं ान 

वभागाकड ल िन वदा नोट स मांक १/२०२२-२३  नुसार लघु म िन वदा धारक  मे.मोनाच 

टे नोलॉजी (पुणे) ा. िल. यांना  महानगरपािलकेचे डेटा सटर मधील स हर, नेटवक वीचेस, 

टेप लाय र , टोरेज यांची वॉरंट  एक वष कालावधीसाठ  वाढ वणे कामी र. .४३,४९,७३४/- 

पे ा ४.९८% कमी दराने िन वदा आलेली अस याने व तुलना मक या वाजवी दराची 
अस याचे तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम मानांकना माणे पुण करणेस स म 

अस याने वकारणेबाबत मा.अित.आयु (२) यांनी द.१७/१०/२०२२ रोजी मा यता दलेली 
आहे. याकामी येणारा खच र. .४१,३२,९९४/- (सव करासह) या दराने करारनामा क न 
कामकाज कर यास व या अनुषंगाने येणा-या खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत 

आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ८०४        वषय मांक- ८०४ 

दनांक – ०९/११/२०२२         वभाग- वायसीएमएच  
वषय .८०४ 
दनांक -
०९/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) वायसीएमएच यांचे कड ल प  .YCMH/भांडार/०५/का व/६३/२०२२ 
द.०१/११/२०२२ अ वये, मनपाचे पद यु र सं था, यशवंतराव च हाण मृती णालया या  
करण वभागातील Digital Radiography System चे CMC करणेबाबत. 

ठराव .८०४ 
दनांक -
०९/११/२०२२  

मा.अित.आयु (२) वायसीएमएच यांचे कड ल प  .YCMH/भांडार/०५/का व/६३/२०२२ 
द.०१/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका पद यु र सं था, यशवंतराव 
च हाण मृती णालया या  करण वभागा या मागणीनुसार यांचे वभागातील Digital 
Radiography System या उपकरणाचे CMC करणेकामी संबंिधत उ पा दत कंपनी 
M/s.Carestream Health India Pvt. Ltd., Mumbai यांनी दर कमी क न सादर केलेले 
र. .६,२२,०६७/- (अ र  र. .सहा लाख बावीस हजार सदसु  फ ) चे दरप क वकृत करणेत 
आले आहे. यानुसार  करण वभागातील Digital Radiography System चेCMC संबंिधत 
उ पा दत कंपनी M/s.Carestream Health India Pvt. Ltd., Mumbai यांचेकडून िन वदा न 
माग वता, करारनामा क न महारा  महानगरपािलका अिधिनयम अनुसुची करण 
५(२)(२) नुसार थेट प दतीने करणसे व सदर CMC करणेकामी होणारा खच एकूण 
र. .६,२२,०६७/- (अ र  र. .सहा लाख बावीस हजार सदसु  फ ) या खचास मा. शासक 
यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 
उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- ८०५        वषय मांक- ८०५ 

दनांक – ०९/११/२०२२         वभाग- मा यिमक िश ण 
वषय .८०५ 

दनांक -

०९/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) मा यिमक िश ण यांचे कड ल प  .मा य/िश/३/का व/३७८/२०२२ 

द.०४/११/२०२२ अ वये, मनपाचे मा यिमक व ालयातील इ.१० वी चे व ाथासाठ  “दैिनक 

भात” यांचेकडून दहावी अ यासमाला पुर वणेबाबत. 

ठराव .८०५ 

दनांक -

०९/११/२०२२  

मा.अित.आयु (१) मा यिमक िश ण यांचे कड ल प  .मा य/िश/३/का व/३७८/२०२२ 

द.०४/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका मा यिमक िश ण वभागामाफत 

एकुण १८ मा यिमक व ालये कायरत असून यापैक  मु या यापक, मा यिमक व ालय 

थेरगांव, लांडेवाड , नेह नगर, िनगड , पंपर नगर, आकुड , भोसर , खराळवाड , कासारवाड  
इ याद  मा यिमक व ालयांनी दैिनक भात यांचेकड ल "दहावी अ यासमाला" मागणी 
केलेली आहे. एकुण ०९ मा यिमक व ालयांची एकुण व ाथ  सं या ११९२ आहे. सदर ५ 

व ाथ मागे १ अंक या माणे उपल ध क न द यास अ यासमाला ०५ व ाथ मागे १ अंक 

या माणे ०३ म हनेक रता अंक उपल ध क न ावे लागणार आहे. याम ये ०८ व ालये 

मराठ  मा यमाची असुन ०१ व ालय उद ू मा यमचे आहे. ित व ाथ  र. .२३९/- 
व ाथ साठ  ०३ म हने क रताचे र. .८६,०४०/- इतका अंदाजे खच अपे त आहे. सदर 

खचाम ये वाढ/कमी हो याची श यता नाकरता येत नाह . सदर योजना राब वणेकामी येणारा 
अपे त खचास कंवा य  येणा-या खचास व सदर खरेद  थेट प दतीने िन वदा न माग वता 
करारनामा न करता खरेद  करणेस तसेच सदरचा खच मा यिमक िश ण वभागाकड ल 

सन २०२२-२०२३ चे अंदाजप कात व वध उप म" या लेखािशषातुन खच  टाकणेस 

मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ८०६        वषय मांक- ८०६ 

दनांक – ०९/११/२०२२         वभाग- म यवत  भांडार   
वषय .८०६ 

दनांक -

०९/११/२०२२ 

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/०५/का व/९३६/२०२२ 

द.०४/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागांसाठ  दैनं दन 

कायालयीन कामकाजासाठ  A-4 व िलगल पेपर रम खरेद  करणेबाबत. 

ठराव .८०६ 

दनांक -

०९/११/२०२२  

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/०५/का व/९३६/२०२२ 

द.०४/११/२०२२ अ वये, “महानगरपािलके या व वध वभागांसाठ  दैनं दन कायालयीन 

कामकाजासाठ  A-4  व िलगल पेपर रम खरेद  करणेकामी कोटेशन नोट स .32/2021-22 

अ वये लघु म दर ा  पुरवठाधारक मे.ISF स हसेस, पुणे यांनी A-4  व िलगल पेपर रम 

क रता सादर केलेला दर अनु मे र. .245/- ती रम व र. .309/- ती रम लघु म ा  झाला 
असुन यानुसार येक  1600 रम खरेद  करणेकामी एकूण र. .8,66,400/- इतका खच 

होणार असुन जो कोटेशनचे अंदा जत खच एकूण र. .9,88,800/- पे ा 10.35%  कमी असुन 

वकृत कर यात आले आहेत.  यानुसार महानगरपािलके या व वध वभागांसाठ  दैनं दन 

कायालयीन कामकाजासाठ  A-4  व िलगल पेपर रम येक  1600 नग खरेद   करणेकामी 
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मे.ISF स हसेस, पुणे यांना करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत कर यात आला अस याने 

सदर सा ह य खरेद  करणेकामी होणारा खच एकूण र. .8,66,400/- चे 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- ८०७        वषय मांक- ८०७ 

दनांक – ०९/११/२०२२         वभाग- व ुत मु य 
वषय .८०७ 

दनांक -

०९/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०४/का व/६५९/२०२२ 

द.०४/११/२०२२ अ वये, मनपाचे बालनगर  ऑटो ल टर येथील सीसीट ह  यं णा काढून 

वाय.सी.एम.एच. येथे उभारणे व वा षक त वावर देखभाल दु ती करणे तसेच जजामाता 
येथील वॉड, आयसीयु येथील सीसीट ह  यं णेचे वा षक त वावर देखभाल दु ती करणे. 

ठराव .८०७ 

दनांक -

०९/११/२०२२  

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०४/का व/६५९/२०२२ 

द.०४/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागाकड ल िन वदा 
नोट स .06-02/2022-2023 अ वये मनपाचे बालनगर  ऑटो ल टर येथील सीसीट ह  

यं णा काढून वाय.सी.एम.एच. येथे उभारणे व वा षक त वावर देखभाल दु ती करणे तसेच 

जजामाता येथील वॉड, आयसीयु येथील सीसीट ह  यं णेचे वा षक त वावर देखभाल दु ती 
करणेकामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माण े िन वदा नोट स .06-02/ 
2022-2023 साठ  ा  झाले या िन वदांपैक  मे. फिन स इ ा चस या ठेकेदाराची 
िन वदा र कमे या िन वदा र. .26,78,558/- पे ा -3.00% कमी दराने आलेली िन वदा 
अस याने व तुलना मक या वाजवी दराची अस याने तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत 

काम मानांकना माण े पूण करणेस स म अस याने वकारणेबाबत मा.अित.आयु  सो.(1) 

यांनी द.04/11/2022 रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 

र. .25,98,201/-  पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार  भाववाढ कलम 

लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

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

राह ल या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकामी सदर या वषयास 

मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- ८०८        वषय मांक- ८०८ 

दनांक – ०९/११/२०२२         वभाग- व ुत मु य 
वषय .८०८ 

दनांक -

०९/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०४/का व/६६०/२०२२ 

द.०४/११/२०२२ अ वये, मनपाचे मा यिमक शाळांम ये उभार यात आले या CCTV यं णेची 
वा षक त वावर देखभाल दु ती करणे. 

ठराव .८०८ 

दनांक -

०९/११/२०२२  

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०४/का व/६६०/२०२२ 

द.०४/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागाकड ल िन वदा 
नोट स .06-03/2022-2023 अ वये मा यिमक शाळांम ये उभार यात आले या 
CCTV  यं णेची वा षक त वावर देखभाल दु ती करणेकामी वतमानप ात िन वदा िस द 

केली होती. वर ल माण ेिन वदा नोट स .06-03/2022-2023 साठ  ा  झाले या िन वदांपैक  

मे. फिन स इ ा चस या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन वदा र. .33,48,161/- पे ा -
3.00% कमी दराने आलेली िन वदा अस याने व तुलना मक या वाजवी दराची अस याने 

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

वकारणेबाबत मा.अित.आयु  सो.(1) यांनी द.04/11/2022 रोजी मा यता दलेली आहे. 

वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .32,47,716/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच 

िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 

केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 

घेणेकामी 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- ८०९        वषय मांक- ८०९ 

दनांक – ०९/११/२०२२         वभाग- पशुवै क य 
वषय .८०९ 

दनांक -

०९/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पवै/०२/का व/२५५/२०२२ द.०७/११/२०२२ 

अ वये, मांजरांचे िन बजीकरण व लसीकरण कर याची कायवाह  तसेच उपाय योजना 
करणेकामी धोरण िन त करणेकामी मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत 

मा. शासक यांची मा यता घेणेकामी िशफारस करणेबाबत. 

ठराव .८०९ 

दनांक -

०९/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पवै/०२/का व/२५५/२०२२ द.०७/११/२०२२ 

अ वये,  

अ - बेवारस व भट या मांजर ंचे िन बजीकरण व लसीकरण मा यते बाबत... 

            नगर वकास वभाग महारा  शासन यांचेकड ल द. ०९ मे २०१९ रोजी या प ा वये 

नागर  थािनक वरा य सं थे या काय े ातील मांजरांचे आरो य चांगले ठेव यासाठ  

यांना आव यक ते लसीकरण करणे व यांची सं या मया दत ठेवणे संदभात भारतीय 

जीवजंतू क याण मंडळ यांनी दले या सुचने माणे मांजरांचे िन बजीकरण व लसीकरण 

कर याची कायवाह  तसेच उपाययोजना करणेकामी धोरण िन त करणे आव यक आहे. 



17 
 

सिचव, भारतीय जीव जंतु क याण मंडळ, भारत सरकार यांचे कड ल द. १६ ऑ टोबर २०१८ 

या मागदशक सुचनानुसार बेवारस व भट या मांजर ंचे माण वाढुन उप व होणे पासुन 

रोखणेकर ता यांचे संतती िनयमन श या हणजेच िन बजीकरण व लसीकरण करण े

आव यक आहे. संतती िनयमन श या काय म भावी पणे राबवुन वाढ या मांजर ंची 
सं या आटो यात आणणे श य आहे.  सं या आटो यात आलेवर आपोआप यांचे पासुन 

उप व िनयं ीत राहणार आहे. व लसीकरण के याने यांचेपासुन होणारा रोग संसग साखळ  

खंड त होऊन मानवी आरो य अबािधत राखणे श य होणार आहे. तसेच सं या िनयं त 

रा ह याने होणारे अपघात व इजा तसेच यासंबंिधत त ार ंची सं या आटो यात राहणार 

आहे. यानुषंगाने स थतीत पशुवै क य वभागामाफत नेह नगर या ठकाणी मे.कॅनाईन 

कं ोल ऍ ड केअर ट, पुण े या सं थेमाफत मा.आयु  सो. यां या मा य तावानुसार 

भट या / मोकाट ानांवर संतती िनयमन श या वनामोबदला कर यात येत आहे. सदर 

ठकाणी कॅट वाड वकिसत कर याचे कामकाज चालु आहे. संबंिधत सं थेसमवेत भट या 
मांजरा या संतती िनयमन श या करणे बाबत त ड  मा.पशुवै क य अिधकार  यांनी 
सं थे या ितिनधी समवेत चचा केली असता, यांनी वनामोबदला श या कर यास 

तयार  दश वलेली आहे.  तसेच न जक या कालावधीत सदर सं थेसमवेत कर यात येणा-या 
करारना याम ये वना मोबदला भट या मांजरावर श या याबाबतची अट ा  ध न 

करारनामा करणेत येईल. तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील भट या / मोकाट 

उप वकारक मांजर पशुवै क य वभागामाफत तसेच ाणी क याण सं था व याम ये काम 

करणारे वयंसेवक कमचार  यांचे माफत अटकाव क न श या करणेकर ता मे.कॅनाईन 

कं ोल ऍ ड केअर ट, पुणे यां या ता यात देऊन वनामोबदला श या करणेस मा यता 
देणे आव यक आहे. 

ब - पाळ व मांजर ंकर ता ऑनलाईन परवाना देणेकामी मा यता िमळणेबाबत... 

    मंुबई ांितक म.न.पा. अिधिनयम १९४९, करण प रिश  १४ िनयम २२ (अ) सहकलम 

३८६ (१) सह कु यांवर ल कर उप वधी िनयम (६) व तरतुद  परवाना धारकांवर बंधनकारक 

राहतील तसेच कोण याह  य ने मंुबई ांितक महापािलका अिधिनयम १९४९ करण 

प रिश  १४ िनयम २२ (१) (अ) अ वये परवाना ा  के यािशवाय ान पाळु नये, असे तरतुद 

आहे. नमुद तरतुद नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पशुवै क य वभागामाफत ान 

मालकास ान परवाना दला जातो. परंतु मांजर या ा यांचे संदभात कोणताह  परवाना दला 
जात नाह . पाळ व मांजरास परवाना द यास यांचे मा हती संकिलत क न यानुसार यांचे 

आरो य व उप वाबाबत या उपाययोजना यावर यो य ते िनयोजन करणे श य आहे. 

वभागामाफत स थतीत ान मालकांस ऑनलाईन प दतीने ान परवाना दे यात येत 

आहे. खालील माण े ान परवा याकर ता आकारणी करणेत येत आहे. 

 अ. . तपिशल ान परवाना मांजर परवाना 
१ न वन परवाना ७५/- ७५/- 

२ नुतिनकरण परवाना ५०/- ५०/- 

३ वलंब शु क १०/- १०/- 

     वर ल माणे ानां इतकेच मांजरांना दे खल शु क आकारा यात येऊन परवाना देणे 
यो य रा हल. मांजर परावा याकर ता पुढ ल माण ेअट  व शत  आहेत. 

१. या परवा याची कायदेशीर मुदत परवाना ा  झाले पासुन एक वष पयत असून तो दर वष  
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नुतनीकरण करणे बंधनकारक राह ल. 

२. मा.महापािलका आयु  यांनी वेळोवेळ  ठर वलेले शु क अदा के यानंतर अट  व शत स 

अधीन राहुन परवाना दे यात येईल. 

३. परवाना धारकाने ा  परवाना सोबत बाळगणे आव यक राह ल व तो मा.महापािलका 
आयु  कंवा यांनी नेमणुक केले या ािधकृत अिधका-याने मागणी करताच सादर करण े

आव यक राह ल. 

४. मांजरास रेबीज लसीकरण करणे बंधनकारक राह ल. 

५.  परवाना धारकाने सावजिनक ठकाणी अगर र यावर मांजर मोकळे सोडता कामा नये. 

तसेच सदर मांजरापासुन इतरांना दुखापत होणार नाह  यांची द ता घे यात यावी. 
६. सावजिनक आरो याचे व पयावरणाचे ीने आप या मांजर मुळे कुठ याह  कारची घाण 

िनमाण होणार नाह  याची परवाना धारकाने द ता यावी. 
७. मांजरापासुन कोण याह  कारचा उप व होणार नाह  यांची द ता घे यात यावी. 
८. मंुबई ांितक म.न.पा. अिधिनयम १९४९, करण प रिश  १४ िनयम २२ सह कलम ३८६ 

(१)    यामधील िनयम व तरतुद  परवाना धारकांवर बंधनकारक राहतील. 

९. कोण याह  य ने मंुबई ांितक महापािलका अिधिनयम १९४९ करण प रिश  १४ िनयम 

२२ (१) (अ) अ वये परवाना ा  के यािशवाय मांजर पाळू नये. परंतू परवाना घेतला असेल 

आ ण याचे नुतनीकरण केले नस यास वना परवाना मांजर पाळले आहे, असे समज यात 

येऊन उ  िनयमानुसार कारवाईस संबंिधत य  पा  राह ल. 

१०. सदरचा परवाना घेत यानंतर मानवी आरो यास तसेच सावजिनक व छते या 
कारणाव न म.न.पा. कडे त ार ा  झा यास त ार चे गांभीय ल ात घेऊन यो य ती 
कारवाई करणे आ ण / कंवा दलेला परवाना र  कर याचे अिधकार म.न.पा.ने राखून उ  

नमुद केले माणे शु क आका न अट  व शत स अधीन राहुन मांजरास ऑनलाईन प दतीने 

परवाना देणेकामी 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. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ८१०        वषय मांक- ८१० 

दनांक – ०९/११/२०२२         वभाग- थाप य अ मु य  
वषय .८१० 

दनांक -

०९/११/२०२२ 

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

मु यालय/३०४/२०२२ द.१७/११/२०२२ अ वये, मनपाचे थाप य वभागाकड ल महारा  

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

कामांबाबत. 

ठराव .८१० 

दनांक -

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

मु यालय/३०४/२०२२ द.१७/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य 
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०९/११/२०२२  अ मु यालय सोबतचे प  ‘अ’ (१ ते १) मधील  वदयुत  वभागाचे वकास कामांचे ा  

अिधकारात िन वदा या पुण क न िन वदा कामाचे आदेश िनगत करणेत आलेले आहेत. 

तथा प, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 73 (ड) नुसार तूत 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- ८११        वषय मांक- ८११ 

दनांक – ०९/११/२०२२         वभाग-  थाप य क मु य 
वषय .८११ 

दनांक -

०९/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) थाप य क मु य यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/१८८/२०२२ 

द.०७/११/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग . ९ खराळवाड  मधील बालभवन शाळा इमारत व 

इतर इमारतींची थाप य वषयक कामे करणेबाबत. 

ठराव .८११ 

दनांक -

०९/११/२०२२  

मा.अित.आयु (२) थाप य क मु य यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/१८८/२०२२ 

द.०७/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागाकड ल िन वदा 
नोट स मांक १५/०१/२०२२-२३ अ वये सदर काम करणेकामी वतमानप ात िन वदा िस द 

केलेली होती. वर ल माण े िन वदा .१५/०१/२०२२-२३ साठ  १३ ा  झाले या िन वदांपैक  

मे.एस. एस. एंटर ायजेस या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन.र. .५४,९९,९५५/- (अ र  

र. .चोप न लाख न या नव हजार नऊशे पं चाव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .५४,७८,३१०/- पे ा ४३.०१% 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 र  आयु  (२) यांनी 
द.२९/१०/२०२२ रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने रॉय ट  

व मटे रयल टे ट ंग चाजससह र. .३१,६८,३७९/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 

व िन वदेतील िन वदा अट माण े 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- ८१२        वषय मांक- ८१२ 

दनांक – ०९/११/२०२२         वभाग- थाप य ब मु य  
वषय .८१२ 

दनांक -

०९/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) थाप य ब मु य यांचे कड ल प  . था/िन/ब-मु य/१८९/२०२२ 

द.०७/११/२०२२ अ वये, मनपाचे सन २०२२-२३ क रता भाग . १७ मधील मनपा 
इमारतींची थाप य वषयक देखभाल व दु ती करणेबाबत. 

ठराव .८१२ 

दनांक -

०९/११/२०२२  

मा.अित.आयु (२) थाप य ब मु य यांचे कड ल प  . था/िन/ब-मु य/१८९/२०२२ 

द.०७/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागाकड ल िन वदा 
नोट स मांक २४/०१/२०२२-२३ अ वये सदर काम करणेकामी वतमानप ात िन वदा िस  

केलेली होती. वर ल माण े िन वदा .२४/०१/२०२२-२३ साठ  ८ ा  झाले या िन वदांपैक  

मे.प ीनी क श स या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन.र. .२९,९९,६३६/-(अ र  

र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार सहाशे छ ीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .२९,६९,०३१/- पे ा ३८.५३% 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 र  आयु  (२) यांनी 
द.०४/११/२०२२ रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने रॉय ट  

व मटे रयल टे ट ंग चाजससह र. .१८,८८,४६४/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 

व िन वदेतील िन वदा अट माण े 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- ८१३        वषय मांक- ८१३ 

दनांक – ०९/११/२०२२         वभाग- व ुत मु य  
वषय .८१३ 

दनांक -

०९/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/५०५/२०२२ द.०७/११/२०२२ 

अ वये, क  शासना या पंत धान आवाज योजनेअंतग  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
े ात महानगरपािलकेमाफत आिथक या दुबल घटकांसाठ  बो-हाडेवाड  येथे िनवासी गाळे 

बांधणेबाबत. ( व ुत वषयक इ ा चर कामे करणेबाबत.) 
ठराव .८१३ 

दनांक -

०९/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/५०५/२०२२ द.०७/११/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .27-

01/2022-2023 अ वये क  शासना या पंत धान आवाज योजनेअंतग  पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका े ात महानगरपािलकेमाफत आिथक या दुबल घटकांसाठ  बो-हाडेवाड  
येथे  िनवासी गाळे बांधणे. ( व ुत वषयक इ ा चर कामे करणे) कामी वतमानप ात 

िन वदा िस द केली होती. वर ल माण े िन वदा नोट स .27-01/2022-2023 साठ  ा  

झाले या िन वदांपैक  मे.एस.ट .इले क स ा.िल. या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या 
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िन वदा र. .8,07,35,703/-पे ा  सुधार त दर -19.00% कमी दराने आलेली िन वदा अस याने 

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

मानांकना माण े पूण करणेस स म अस याने वकारणेबाबत मा.आयु  सो. यांनी 
द.07/11/2022 रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 

र. .6,53,95,919/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार  भाववाढ कलम 

लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

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

राह ल या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकामी सदर या वषयास 
मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ८१४        वषय मांक- ८१४ 

दनांक – ०९/११/२०२२         वभाग- व ुत मु य 
वषय .८१४ 

दनांक -

०९/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/५०६/२०२२ 

द.०७/११/२०२२ अ वये, मनपाचे इ े ीय व ुत वभागाअंतगत पुण ेआंळद  र यावर ल 

बी.आर.ट .लेनम ये आव यकतेनुसार काश यव था करण ेव अनुषंिगक कामे करणेबाबत. 

ठराव .८१४ 

दनांक -

०९/११/२०२२  

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/५०६/२०२२ 

द.०७/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागाकड ल िन वदा 
नोट स . 09-02/2022-2023 अ वये इ े ीय व ुत वभागाअंतगत पुणे आंळद  

र यावर ल बी.आर.ट .लेनम ये आव यकतेनुसार काश यव था करणे व अनुषंिगक कामे 

करणे (2022-23) कामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माणे िन वदा नोट स 

. 09-02/2022-2023 साठ  ा  झाले या िन वदांपैक  मे.कमल इले क एंटर ायजेस या 
ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन वदा र. .26,78,528/-पे ा -26.00% कमी दराने आलेली 
िन वदा अस याने व तुलना मक या वाजवी दराची अस याने तसेच ठेकेदार मुदतीम ये 

तुत काम मानांकना माण ेपूण करणेस स म अस याने वकारणेबाबत मा.अित. आयु  

सो. यांनी द.07/11/2022 रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर 

दराने र. .19,82,111/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण े यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार  भाववाढ कलम 

लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

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

राह ल या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकामी सदर या वषयास 
मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- ८१५        वषय मांक- ८१५ 

दनांक – ०९/११/२०२२         वभाग- पयावरण अिभयां क  
वषय .८१५ 

दनांक -

०९/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पअक/४/का व/९०/२०२२ द.३१/१०/२०२२ अ वये, 

पंपर  िचंचवड मनपातफ वा हेकरवाड  येथील महारा  औ ोिगक वकास महामंडळा या 
जॅकवेल या भूखंडातून मलिन:सारण वा हनी टाक या या परवानगीसाठ  म.औ. व.महामंडळ 

यांना अनामत र कम भरणेबाबत. 
ठराव .८१५ 

दनांक -

०९/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पअक/४/का व/९०/२०२२ द.३१/१०/२०२२ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पयावरण अिभयांिञक  वभागामाफत पवना नद चे दुषण 

कमी कर यासाठ , िचंचवड मोरया गोसावी मंद र ते रावेत पयत स थतीत Intercepter 

Lineटाक याचे काम चालू आहे. वा हेकरवाड  येथे महारा  औ ोिगक वकास महामंडळाचे 

अशु द जल उपसा क  आहे. सदर भूखंडामधून सदरची Intercepter Line टाकणे आव यक 

अस याने महारा  औ ोिगक वकास महामंडळाकडे परवानगी मािगतली होती, 
यासअनूस न महारा  औ ोिगक वकास महामंडळाने सदर भूखंडातून Intercepter Line 

परवानगीसाठ  बाधीत होणा-या जागेपोट  र. .२,३५,३००/- + १८% GST (र. .२,३५,३००/- + 
र. .४२,३५४/-) = र. .२,७७,६५४/- व र. .५,००,०००/- एवढ  अनामत र कम भर याबाबत 

कळ वले आहे. सदरची र कम भर यावर महारा  औ ोिगक वकास महामंडळामाफत पंपर  

िचंचवड महानगरपािलकेला परवानगी िमळेल. सबब महारा  औ ोिगक वकास 

महामंडळा या भूखंडातून Intercepter Line टाक याकामी महारा  औ ोिगक वकास 

महामंडळाला परवानगीसाठ  बाधीत होणा-या जागेपोट  र. .२,३५,३००/- +१८% GST 
(र. .२,३५,३००/- + र. .४२,३५४/-) = र. .२,७७,६५४/- व र. .५,००,०००/- एवढ  अनामत 

र कम अदा करणसे 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- ८१६        वषय मांक- ८१६ 

दनांक – ०९/११/२०२२         वभाग- पयावरण अिभयां क  
वषय .८१६ 

दनांक -

०९/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पअक/१/का व/२६६/२०२२ द.०७/११/२०२२ 

अ वये, मनपाचे जजामाता ( पंपर ) आकुड , मासुळकर हॉ पटल येथील ई.ट .पी. वषयक 

चालन, देखभाल व दु तीचे कामकाज करणेबाबत. 

ठराव .८१६ 

दनांक -

०९/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पअक/१/का व/२६६/२०२२ द.०७/११/२०२२ 

अ वये, पपंर  िचंचवड महानगरपािलके या  पयावरण अिभयां क   वभागाकड ल िन वदा 
नोट स .1/3/2022-23 अ वये जजामाता ( पंपर ) आकुड , मासुळकर हॉ पटल  येथील 

ई.ट .पी. वषयक चालन, देखभाल व दु तीचे कामकाज करणे कामी वतमानप ात िन वदा 
िस द केली होती. वर ल माणे िन वदा .1/3/2022-23 साठ  ६ ा  झाले या िन वदा पैक  

मे.ड यू ट  ई इ ा. ो. ा.िल. या ठेकेदाराची  िन वदा  रकमे या र. .१,१३,४०,०००/-मधून 

रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजस वगळून र. .१,१३,४०,०००/- पे ा ४.९०% जा त दराने 

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

मा.आयु  यांनी द.७/११/२०२२ रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 

दराने रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजससह र. .१,१८,९५,६६०/- 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 घेणेस 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- ८१७          वषय मांक- ८१७ 

दनांक – ०९/११/२०२२           वभाग- डा 
वषय .८१७ 
दनांक -
०९/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/६/का व/१०५२/२०२२ द.०७/११/२०२२ 

अ वये, मनपाचे पै.मा तराव रावजी लांडगे आंतररा ीय कु ती िश ण क , भोसर , हे 

नरिसंग रेसिलंग अकॅडमी, कां दवली, (पुव) मंुबई ४००१०१ यांना १० वष कराराने चाल व यास 

देणेकामी मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची मा यता घेणेकामी 
िशफारस करणेबाबत. 

ठराव .८१७ 
दनांक -
०९/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/६/का व/१०५२/२०२२ द.०७/११/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने भोसर  भाग . ७ स ह नं १,भोसर   पुण े

३९ येथे न याने पै.मा तराव रावजी लांडगे आंतररा ीय कु ती िश ण क , भोसर  येथे तयार 

करणेत आलेले आहे. सदर आंतररा ीय कु ती िश ण क , भोसर  याचा  ताबा डा 
वभागाकडे द.१३/०६/२०२२  रोजी ा  झालेला आहे. पै.मा तराव रावजी लांडगे आंतररा ीय 

कु ती िश ण क , भोसर  हे न याने बांध यात आलेले असून सदर [ िश ण क  

म.न.पा. या वतीने चाल व यासाठ  आंतररा ीय दजाचे कु ती िश क असणे आव यक आहे 

.म.न.पा.चे पै.मा तराव रावजी लांडगे आंतररा ीय कु ती िश ण क , भोसर  येथे 

आंतररा ीय दजाचे िश ण दे यासाठ  एखा ा खाजगी सं थेस सदर आंतररा ीय कु ती 
िश ण क , भोसर  हे करारानाचे चाल व यास देणे यो य होईल. आंतररा ीय कु ती िश ण 

क  हे एखा ा नामां कत कु ती िश कास चाल व यास द यास म.न.पा.प रसरात अनेक 

कु ती पटू तयार हो यास मदत होईल. ी नरिसंग पंचम यादव ,नरिसंग रेसिलंग 

अकॅडमी, लॅट नं.६०६,टॉवर ४, ंग ोव टॉवर, लोखंडवाला, कां दवली(पूव) मंुबई-४००१०१ 
यांनी प  आवक द.१४/१०/२०२२ या  प ा वये ,ते नरिसंग रेसिलंग अकॅडमी,या सं थेचे मुख 

ी नरिसंग पंचम यादव हे असून यांनी कु ती या खेळाम ये ऑिल पक, जागितक, रा ीय, 
आंतररा ीय अनेक पधत भारताचे नेतृ व केले आहे. याम ये यांना अनेक पदके िमळालेले 

असून यांना कु ती या खेळाम ये अजुन पुर कार, यश भारती पुर कार, िशवछ पती डा 
पुर कार िमळालेली आहेत. यांनी आज पयत जागितक आंतर रा ीय, रा ीय, रा य तर य 

व ापीठ तरावर अनेक खेळाडू घड वलेले आहेत. ी नरिसंग पंचम यादव यांनी कु ती 
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खेळात िमळ वले या व याचा तपशील खालील माणे. 

अ. . पधचे नाव व वष ठकाण पधचा तर 
िमळ वलेले 

ा व य 

१ रओ ऑिल पक-२०१६ रओ ऑिल पक सहभाग 

२ लंडन ऑिल पक-२०१२ लंडन ऑिल पक सहभाग 

३ XIX कॉमनवे थ गे स द ली आंतररा ीय प हला मांक 

४ 
िसिनअर एिशयन ि कोरोमन अँड 

फमेल रेसिलंग चँ पयनिशप- २०१० 
द ली रा ीय प हला मांक 

५ 

िसिनअर कॉमनवे थ  टाईल, 

ि कोरोमन टाईल अँड फमेल 

रेसिलंग चँ पयनिशप -२००९ 

जालंदर आंतररा ीय प हला मांक 

६ 
कॉमनवे थ रेसिलंग चँ पयनिशप- 

२००७ 

लंडन 
ओं ता रओ, 

कॅनडा 
आंतररा ीय दुसरा  मांक 

७ िसिनअर व ड चँ पयनिशप- २०१५ 
यु.एस.लास 

वेगास 

व ड 

चँ पयनिशप 
ितसरा  मांक 

८ 
कॉमनवे थ रेसिलंग चँ पयनिशप- 

२०११ 

मेलबॉन, 
ऑ ेिलया आंतररा ीय दुसरा  मांक 

९ 
िसिनअर एिशयन चँ पयनिशप- 

२०२१ 
इं डया आंतररा ीय ितसरा  मांक 

१० १७ वी एिशयन गे स ,इंचेलॉन-२०१४ इं डया आंतररा ीय ितसरा  मांक 

११ 
सेसरल कप इंटर नॅशनल टूनामट-

२०१५ 
इटली आंतररा ीय प हला मांक 

१२ एिशयन गे स ,इंचेलॉन,क रया -२०१४ क रया आंतररा ीय ितसरा  मांक 

१३ एिशयन गे स -२०१० चीन आंतररा ीय सहभाग 

१४ 
सन २०१०,२०११,२०१२ =३ वेळा 

महारा  केसर  वजेता - रा य प हला मांक 

         ी नरिसंग पंचम यादव यांनी नरिसंग रेसिलंग अकॅडमी, कां दवली, (पुव) मंुबई ४००१०१ 
येथे एकूण १४ खेळाडू जागितक, आंतररा ीय, रा ीय, रा य तर य, व ापीठ तरावर 
घड वले आहेत. ी नरिसंग पंचम यादव यांनी नरिसंग रेसिलंग अकॅडमी, कां दवली, (पुव) 

मंुबई ४००१०१ यांनी घड वले या जागितक, आंतररा ीय, रा ीय, रा य तर य, व ापीठ 

तर य खेळाडंूची मा हती यांनी सोबत जोडलेली असून पै.मा तराव रावजी लांडगे आंतररा ीय 

कु ती िश ण क , भोसर , हे नरिसंग  रेसिलंग अकॅडमी, कां दवली, (पुव) मंुबई ४००१०१ 
यांनी कु ती िश ण क  सु ं  करणे क रता  कराराने चाल व यास देणेकामी कळ वले आहे. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका प रसरात रा य, रा ीय आंतर रा ीय तरावर कु ती खेळाडू 

तयार हो या या ीने ी नरिसंग पंचम यादव, नरिसंग रेसिलंग अकॅडमी, कां दवली, (पुव) 

मंुबई ४००१०१ यांना म.न.पा.चे पै.मा तराव रावजी लांडगे आंतररा ीय कु ती िश ण क , 

भोसर , हे १० वष कराराने चाल व यास देणे आव यक आहे. सबब पै.मा तराव रावजी लांडगे 

आंतररा ीय कु ती िश ण क , भोसर , हे ी नरिसंग पंचम यादव, नरिसंग रेसिलंग 
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अकॅडमी, कां दवली, (पुव) मंुबई ४००१०१ यांना तावास नमूद केले या अट  शत  नुसार १० 

वष कराराने चाल व यास देणेस 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. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ८१८          वषय मांक- ८१८ 

दनांक – ०९/११/२०२२           वभाग- व ुत मु य 
वषय .८१८ 

दनांक -

०९/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/५०७/२०२२ 

द.०७/११/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग .9 मधील दवाखाना इमारत व इतर इमारतीचा 
सुधारणा करणेकामी थाप य वषयक कामे करणे या अंतगत मासुळकर कॉलनी येथील 

न याने उभारणेत आले या ने  णालय व नागर  आरो य क  म ये Modular OT क रता 
व ुत व थाप य वषयक कामे करणेबाबत. 

ठराव .८१८ 

दनांक -

०९/११/२०२२  

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/५०७/२०२२ 

द.०७/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागाकड ल िन वदा 
नोट स .24-01/2022-2023  अ वये भाग .9 मधील दवाखाना इमारत व इतर इमारतीचा 
सुधारणा करणेकामी थाप य वषयक कामे करणे या अंतगत मासुळकर कॉलनी येथील 

न याने उभारणेत आले या ने  णालय व नागर  आरो य क  म ये Modular OT क रता 
व ुत व थाप य वषयक कामे करणेकामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. 
वर ल माणे िन वदा नोट स .24-01/2022-2023  साठ  ा  झाले या िन वदांपैक  

मे. ीनिलंक इ ा या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन वदा र. .3,32,11,198/-पे ा       
१३.१०% कमी दराने आलेली िन वदा अस याने व तुलना मक या वाजवी दराची अस याने 

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

वकारणेबाबत मा.आयु  सो. यांनी द.  07/11/2022 रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल 

ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .2,88,60,531/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच 

िन वदा अट नुसार  भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेकामी 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- ८१९        वषय मांक- ८१९ 

दनांक – ०९/११/२०२२         वभाग- थाप य उ ान 
वषय .८१९ 

दनांक -

०९/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) थाप य उ ान यांचे कड ल प  . था/िन/-मु य/३०९/२०२२ 

द.०७/११/२०२२ अ वये, मनपाचे ड भागाम ये मातीचे ॅक/ जॉिगंग ॅक तयार करणे व 

अनुषंिगक वदयुत व थाप य वषयक कामे करणेबाबत. 

ठराव .८१९ 

दनांक -

०९/११/२०२२  

मा.अित.आयु (१) थाप य उ ान यांचे कड ल प  . था/िन/-मु य/३०९/२०२२ 

द.०७/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य उदयान 

वभागाकड ल िन वदा नोट स मांक २/०४/२०२२-२३ अ वये सदर काम करणेकामी 
वतमानप ात िन वदा िस  केलेली होती. वर ल माणे िन वदा .२/०४/२०२२-२३ साठ   ४ 

ा  झाले या िन वदांपैक  मे.समीर एंटर ायझेस  या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या 
िन.र. .१,७४,४६,४९१/- (अ र  र. .एक कोट  चौ-याह र लाख शेहेचाळ स हजार चारशे 

ऐ या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजस वगळून र. .१,७४,१०,५२६/- पे ा 
३१.१५% 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.०७/११/२०२२ रोजी मा यता दलेली आहे.  वर ल 

ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजससह र. .१,३९,७५,९२३/- 

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- ८२०        वषय मांक- ८२० 

दनांक – ०९/११/२०२२         वभाग- थाप य उ ान व डा 
वषय .८२० 

दनांक -

०९/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) थाप य उ ान व डा यांचे कड ल प  . था/िन/उ ान/३०८/२०२२ 

द.०७/११/२०२२ अ वये, मनपाचे अ भागातील िनगड  येथील संगीत अकॅडमीचे थाप य 

वषयक व इतर सुधारणांची कामे करणेबाबत. 

ठराव .८२० 

दनांक -

०९/११/२०२२  

मा.अित.आयु (२) थाप य उ ान व डा यांचे कड ल प  . था/िन/उ ान/३०८/२०२२ 

द.०७/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य उदयान  व 

डा  वभागाकड ल िन वदा नोट स मांक १०/०१/२०२२-२३ अ वये सदर काम करणेकामी 
वतमानप ात िन वदा िस  केलेली होती. वर ल माणे िन वदा .१०/०१/२०२२-२३ साठ  ६ 

ा  झाले या िन वदांपैक  मे.यशक असोिसएटस  या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या 
िन.र. .३,३७,५१,१६४/-(अ र  र. .तीन कोट  सदोतीस लाख ए काव न हजार ऐकशे चौस  
फ ) मधुन रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजस वगळून र. .३,३७,३७,०८४/- पे ा २३.५९% 
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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 (१) यांनी द.०७/११/२०२२ रोजी मा यता दलेली आहे.  वर ल 

ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजससह 

र. .२,५७,९२,५८६/- 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- ८२१        वषय मांक- ८२१ 

दनांक – ०९/११/२०२२         वभाग- थाप य डा 
वषय .८२१ 

दनांक -

०९/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) थाप य डा यांचे कड ल प  . था/िन/ डा/२५२/२०२२ 

द.०९/११/२०२२ अ वये, मनपाचे नेह नगर येथील पॉिल ास मैदान अ याधुिनक प दतीने 

वकसीत करणे व इतर थाप य डा वषयक कामे करणेबाबत. 

ठराव .८२१ 

दनांक -

०९/११/२०२२  

मा.अित.आयु (२) थाप य डा यांचे कड ल प  . था/िन/ डा/२५२/२०२२ 

द.०९/११/२०२२ अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .13/01/2022-2023 

अ वये नेह नगर येथील पॉिल ास मैदान अ याधुिनक प दतीने वकसीत करणे व इतर 

थाप य डा वषयक कामे करणे. कामी मे.एस.ट . बरादार इं जिनअस अँड क शन 

ा.िल. िन.र. .4,99,95,490/- (अ र  र. .चार कोट  न या नव लाख पं या नव हजार चारशे 

न वद फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .4,99,51,880/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4,99,51,880/- 

पे ा 21.00% कमी हणजेच र. .3,94,61,985/- +रॉय ट  चाजस र. .3,23,851/- मटे रयल 

टे ट ंग चाजस र. .43,610/- = एकुण र. .3,98,29,446/- 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. 
 
 



28 
 

मा. शासक ठराव मांक- ८२२        वषय मांक- ८२२ 

दनांक – ०९/११/२०२२         वभाग- म यवत  भांडार 
वषय .८२२ 

दनांक -

०९/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मभां/१७/का व/१५५/२०२२ द.०९/११/२०२२ 

अ वये, मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालया या पद यु र सं थे या सु मजीवशा  

वभागासाठ  आव यक पु तकांची खरेद  करणेबाबत. 

ठराव .८२२ 

दनांक -

०९/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मभां/१७/का व/१५५/२०२२ द.०९/११/२०२२ 

अ वये, मनपाचे “यशवंतराव च हाण मृती णालया या पद यु र सं थे या 
सु मजीवशा  वभागासाठ  आव यक पु तकांची  खरेद  करणेकामी  मे.बी.जे.मेड कल 

कॉलेज को-ऑपरे ट ह कं युमर टोअर िल. पुण,े यांनी सादर केले या दरप कानुसार 

सु मजीवशा  वभागासाठ  ९४ पु तके  खरेद  करणेकामी एकूण र. .३,४४,७३७/- इतका 
खच होणार असून  नजीक या काळात होणा-या MUHS  व  NMC INSPECTION साठ   सदर 

पु तकांची आव यकता आहे. यानुसार सु मजीवशा  वभागासाठ  पु तके िन वदा  न 

मागवता थेट प दतीने खरेद  करणेकामी मे.बी.ज.ेमेड कल कॉलेज को-ऑपरे ट ह कं युमर 

टोअर िल. पुणे यांचेकडून यांनी सादर केलेले दरप क एकूण र. .३,४४,७३७/- नुसार 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम २०१२ मधील ५.२.२अ वये खरेद  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- ८२३        वषय मांक- ८२३ 

दनांक – ०९/११/२०२२         वभाग- करआकारणी व करसंकलन 
वषय .८२३ 

दनांक -

०९/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .कर/मु य/९/का व/३५८/२०२२ द.०८/११/२०२२ 

अ वये, मनपाचे मालम ा कर रकमा वसूली कामी ज ी व मालम े या व  कायप ती 
बाबत. 

ठराव .८२३ 

दनांक -

०९/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .कर/मु य/९/का व/३५८/२०२२ द.०८/११/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका कर आकारणी व कर संकलन वभागामाफत 

शहरातील इमारत व जिमनीवर मालम ा कराची आकारणी व वसूलीची कायवाह  करणेत 

येते.  आकारणी र ज टरला न द असले या मालम ाधारकांना मालम ा कराचे बल देणेत 

येऊन कर वसूली करणेत येते. थकबाक दारांचे मालम ा कर वसूली भावीपण े होऊन 

महानगरपािलका उ प नात वाढ होणेकामी जे थकबाक दार व हत मुदतीत मालम ा कराची 
र कम भरणा करत नाह त, अशा थकबाक दारां या मालम ा ज  के यानंतर िललाव प दतीने 

व  क न थक त मालम ा कर वसूलीकामी कायप दती ठर वणे आव यक आहे. 
करआकारणी व कर संकलन वभागामाफत शहरातील इमारत व जिमनीवर मालम ा कराची 
आकारणी व वसूली कर यात येते. मालम ा कर आकारणी र ज टरला न द असले या 
मालम ांना महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील अनुसूची ‘ड’ करण 8 िनयम  39 

नुसार मालम ा कराचे बल देणेत येते.  देय बलाची र कम मालम ा धारकाने वह त मुदतीत 
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भरणा केला नस यास कलम 128 तसेच अनुसूची ड करण 8 िनयम 42  मधील तरतुद नुसार 

ज ी अिधप  काढणेत येऊन थावर व जंगम मालम ेची अटकावणी / ज ी कारवाई करणेत 

येते. िनयम 43 व 44 मधील तरतुद नुसार मालम ा अटकावणी / ज ी कारवाई पूण झालेनंतर 

अशा मालम े या िनयम 47 मधील तरतुद नुसार व  क न थक त मालम ा कर वसूल 

करणेची तरतुद आहे. याकामी िनयम 47(5) मधील तरतुद नुसार थावर मालम ेची व  

थायी आदेशात नमुद केले या रतीने करणेबाबत नमुद आहे.  सबब महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमातील कलम 466(1) (ब) मधील तरतुद नुसार सोबत या थायी आदेशानुसार 

थक त मालम ा कर वसुलीसाठ  अटकावणी / ज ी केले या थावर मालम े या व साठ  

कायप ती अंमलात राह ल.   तसेच सदरचे थायी आदेशामधील  िनकष / तरतूद म ये 

आव यकतेनुसार  सुधारणा / दु ती / नवीन िनकष समा व  करणेचे अिधकार आयु , पंपर  

िचंचवड महानगरपािलका यांना राहतील. वर ल माण े थकबाक दारां या मालम ा ज  

के यानंतर िललाव प दतीने व  क न थक त मालम ा कर वसूलीकामी तावात नमुद 

माणे कायप दती ठर वणेस 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. 


