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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 े ा  अिधकारानसुार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर 
क न मा. शासक यांनी मंजूर  दलेल े दनांक १५/११/२०२२ चे ठराव. 
 

मा. शासक ठराव मांक- ८२४         वषय मांक- ८२४ 

दनांक – १५/११/२०२२          वभाग- डा 
वषय .८२४ 

दनांक -

१५/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) डा यांचे कड ल प  . डा/३/का व/५५४/२०२२ द.०९/११/२०२२ 

अ वये, मनपाचे भाग .२ िचखली मोशी येथील से टर १६ राजे िशवाजीनगर मधील म हला 
व पु ष यायामशाळा िचखली ह  मा. ी.राहूलदादा जाधव पोटस फाऊंडेशन जाधववाड  

िचखली या सं थेस ११ म हने कराराने सेवाशु क त वावर चाल वणेस देणेबाबत. 

ठराव .८२४ 

दनांक -

१५/११/२०२२  

मा.अित.आयु (२) डा यांचे कड ल प  . डा/३/का व/५५४/२०२२ द.०९/११/२०२२ 

अ वये, महापािलकेचे डा धोरण भाग २ व वध डा सु वधा मधील अ. .१३ म.न.पा. 
यायामशाळा सेवाशु क त वावर कराराने चाल वणेस देणेबाबत या अट  व शत  .१ ते ३४ 

ठर व यात आले या असुन यातील अट .१ नुसार से टर १६ राजे िशवाजीनगर म हला व 

पु ष यायामशाळा जाधववाड  िचखली ह मा. ी.राहूलदादा जाधव पोटस फाऊंडेशन 

जाधववाड  िचखली या सं थेस आदेशा या तारखेपासून पुढे ११ म हने कराराने दरमहा 
र. .२०००/- म.न.पा.कडून सेवाशु क देऊन कराराने सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस 

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- ८२५        वषय मांक- ८२५ 

दनांक – १५/११/२०२२         वभाग- आरो य फ े य 
वषय .८२५ 
दनांक -
१५/११/२०२२ 

मा. े ीय अिधकार  फ े ीय आरो य यांचे कड ल प  .फ ेका/२/का व/५७२/२०२२ 
द.०३/११/२०२२ अ वये, व वकास म हला बचत गट समाज वकास यांचे सामुदाियक व 
सावजिनक शौचालयाचे व छता व देखभाल दु तीचे कामकाजाचे खचास काय र मा यता 
िमळणेबाबत. 

ठराव .८२५ 
दनांक -
१५/११/२०२२  

मा. े ीय अिधकार  फ े ीय आरो य यांचे कड ल प  .फ ेका/२/का व/५७२/२०२२ 
द.०३/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका फ े ीय कायालया या 
काय े ातील सामुदाियक व सावजिनक शौचालयां या देखभाल दु तीचे कामे सव णासाठ  
न करता लोकां या मानिसकतेत बदल करणे कर ता लोकांनी सहभागी होणेकर ता, मा.आयु  
सो. यांनी द.०३/०१/२०२२ रोजी या बैठक त शौचालय साफसफाई या कामाम ये 
नागर कांना ओनरिशप पाट देणे बाबत सुचना दले या आहेत. तसेच  व वकास म हला  बचत 
गट समाज वकास वभाग यांचेकड ल म हला व बाल क याण योजना अंतगत माणप  
मांक .स व व/१०/का व/३०७/२०२२ द.१०/०६/२०२२ अ वये (न दणी .१८७३३) यांचे 
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द.१३/०६/२०२२ रोजीचे प ा वये व वकास म हला बचत गट  काळभोर गोठा, िनगड  यांनी 
काम कर यास तयार असले बाबतचे प  दलेले आहे. यानुसार सदर सं थेस फ े ीय 
कायालय आरो य वभागाकड ल आदेश .फ ेका/२/का व/३७९/२०२२ द.२९/०६/२०२२ 
अ वये द.०१/०७/२०२२ ते ३१/१२/२०२२ अखेर कामकाज आदेश दलेला आहे. नवी दशा 
योजनाअंतगत शौचालय देखभाल दु ती व साफसफाईची कामे म हला बचत गट/मंडळ यांना 
सोप वणेबाबत मा.आयु  सो. यांचेकड ल आदेश . वमअक/३/का व/१४१/२०२२ 
द.०४/०७/२०२२ अ वये आदेश दे यात आलेले आहेत. सदर कामाचे माहे जुलै २०२२ ते 
ऑग ट २०२२ या कालावधीतील बल र. .२१,६००/- फ े ीय कायालय आरो य 
वभागाकड ल आदेश मांक फ ेका/आ/२/का व/५७०/२०२२ द.२१/०९/२०२२ अ वये 
व वकास म हला  बचत गट यांना अदा कर यात आलेले आहे. व स टबर २०२२ ते डसबर 

२०२२ या कालावधीकर ता ित िसट र. .९००/- माणे १ लॉक १२ िस स माण े
र. .१०,८००/- X ४= र. .४३,२००/- असे एकूण= (र. .२१,६००/- + र. .४३,२००/-)  सदर 
कामासाठ  अंदाजे र. .६४,८००/- (अ र  र. .चौस  हजार आठशे फ ) इतका खच होणे 
अपे त आहे. सदर या कामासाठ  “खाजगीकरणा दारे साफसफाई” या लेखािशषावर सन – 
२०२२-२०२३ या मुळ अंदाजप काम ये तरतूद केलेली असून, यामधून खच  टाकणेस 
मा. शासक यांची काय र मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

 
मा. शासक ठराव मांक- ८२६        वषय मांक- ८२६ 

दनांक – १५/११/२०२२         वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .८२६ 
दनांक -
१५/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पापु/मु य/८/का व/३९/२०२२ द.०९/११/२०२२ 
अ वये, मनपाचे पाणी पुरवठा वभागाकड ल पाणीपुरवठा योजना िनधी तरतूद म ये वाढ घट 
करणेबाबत. 

ठराव .८२६ 
दनांक -
१५/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पापु/मु य/८/का व/३९/२०२२ द.०९/११/२०२२ 
अ वये, मनपाचे “पाणी पुरवठा वभागाकड ल पाणीपुरवठा योजना िनधी खालील त या 
माणे तरतूद म ये वाढ घट करणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे.  

अ
नु. 

. 
कामाचे नाव 

पान 
अनु. 

. 

सन २०२२-
२३ चा मुळ 
अंदाज 

वाढ घट 
सुधा रत / 
िश लक 
तरतुद 

२ पाणीपुरवठा योजना िनधी A/C-      

१ 
क भागातील भोसर  प रसरात 
पा याची उंच टाक  बांधणे 

५५७/
३ 

२००००००  २०००००० ० 

२ 
भोसर  येथे उपल ध होणा-या 
जागेत पा याची उंच टाक  बांधणे 

५५८/
१८ 

५०००००० २०००००० - ७०००००० 

 एकूण   २०००००० २०००००० ७०००००० 
       

ि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- ८२७        वषय मांक- ८२७ 

दनांक – १५/११/२०२२         वभाग- वै क य ध वंतर  क  
वषय .८२७ 

दनांक -

१५/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वै /ध वंतर /८३५/२०२२ द.०९/११/२०२२ अ वये, 

मनपाचे अिधकार  / कमचार  यांची वै क य उपचारांची बले अदा करणेकामी सन २०२२-२३ 

या मुळ अंदाजप कातील ध वंतर  फंड तरतुद म ये वाढ/ घट करणेबाबत. 

ठराव .८२७ 

दनांक -

१५/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वै /ध वंतर /८३५/२०२२ द.०९/११/२०२२ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ध वंतर  क  - वै क य वभागाकड ल सन २०२२-20२३ या 
मुळ अंदाजप कातील उपल ध तरतुद वै क य बले अदा करणेकामी मागील तसेच चालू 

लं बत बले िनधी अभावी पुरेशी तरतूद उपल ध नस याने देयकांची अदायगी करणेकामी 
अंतगत वाढ / घट क न खालील नमूद माणे ध वंतर  फंडास तरतुद वग करणेस मा. शासक 

यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

अ 

 
कामाच ेनांव अंदाजप क 

पान 

 

अ 

 

सन २०२२-२३ च े

मुळ अंदाजप कात 

उपल ध तरतुद 

वाढ 

करावयाची 
तरतुद 

घट 

करावयाची 
तरतुद 

एकूण आव यक 

र कम 

1 
ध वंतर  योजनेतून 

उपचारासाठ  खच 
महसूली 182 15 18,98,49,000 9,99,99,000 - 28,98,48,000 

2 वै क य वमा महसूली 183 16 10,00,00,000 - 9,99,99,000 1,000 

 एकूण    28,98,49,000 9,99,99,000 9,99,99,000 28,98,49,000 
 

ि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- ८२८        वषय मांक- ८२८ 

दनांक – १५/११/२०२२         वभाग- आकाशिच ह व परवाना 
वषय .८२८ 

दनांक -

१५/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) आकाशिच ह व परवाना यांचे कड ल प  .आप/७/का व/१४७/२०२२ 

द.०७/११/२०२२ अ वये, महानगरपािलके या काय े ातील अनािधकृत होड ज जा हरात 

फलक चरसह वखचाने काढून मनपा ह सा जमा करणेकामी एज सी नेमणेबाबत. 

ठराव .८२८ 

दनांक -

१५/११/२०२२  

मा.अित.आयु (२) आकाशिच ह व परवाना यांचे कड ल प  .आप/७/का व/१४७/२०२२ 

द.०७/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आकाशिच ह व परवाना 
वभागाकड ल िन वदा नोट स मांक १/२०२२-२३ अ वये महानगरपािलका काय े ातील 

वेगवेग या आकाराचे अनािधकृत जा हरात होड ज फलक कायालयाने आदेश दलेनंतर 

फलक चरसह वखचाने काढुन टाकणे व िनघाले या ॅ पचे एकुण वजनानुसार मंजुर 

दराने येणा-या  कंमतीमधुन कती र कम मनपाला देणार या कर ता एज सी नेमणेबाबत 
काम करणेकामी वतमानप ात व महा ई टडर वेबसाईटवर िन वदा िस द केली होती.  वर ल 
माणे िन वदा .१/२०२२-२३ साठ  ४ ा  झाले या िन वदांपैक  मे.अरबाज इं जिनअ रंग 

अँ ड िस ह ल क शन यांनी िन वदा अंदाजप क य र. .३३,००,०००/- वर अिधकतम ९९ 

ट केवार  दर दला आहे. उव रत ३ िन वदाधारकापक  मे.गणेश एंटर ायजेस यांनी मे.अरबाज 
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इं जिनअ रंग अँ ड िस ह ल क शन यांनी दले या िन वदा अंदाजप क य 

र. .३३,००,०००/- वर ९९ ट केवार  दरानुसार काम करणेस तयार  दश वली आहे. इतर दोन 

िन वदाधारकांनी काम करणेस नकार दलेला आहे. सबब मे.अरबाज इं जिनअ रंग अँ ड 

िस ह ल क शन व मे.गणेश एंटर ायजेस या दोन िन वदाधारक काम पुण करणेस स म 

अस याने यांचे दर ९९ ट केवार  वकृत करणेस व िन वदा अट  शत स िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट माणे 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- ८२९        वषय मांक- ८२९ 

दनांक – १५/११/२०२२         वभाग- जलशु द करण क , स-े२३ 
वषय .८२९ 
दनांक -
१५/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जशुके/पापु/६६७/२०२२ द.१०/११/२०२२ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या, जलशु करण क , से.२३, येथे िनजतुक करण 

कयेसाठ  आव यक असले या िल कड लोर न गॅस खरेद  करण”े याकामातील 

ठेकेदारांकडून िन वदा अट  व शत  अ वये २५% वाढ व प रमाणाची िल कड लोर न गॅस 

घेणेबाबत. 
ठराव .८२९ 
दनांक -
१५/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जशुके/पापु/६६७/२०२२ द.१०/११/२०२२ अ वये, 

“ पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, जलशु करण क , से.२३, येथे िनजतुक करण कयेसाठ  

आव यक असले या िल कड लोर न गॅस खरेद  करण”े चे काम से. .२३ जलशु द करण 

क , पाणीपुरवठा वभागाशी संबंिधत आहे. जलशु द करण क ावर पाणी शु करण व 

िनजतुक करण येसाठ  व वध रसायनांची आव यकता असते. याम ये िल कड लोर न 

गॅस हा घटक पा याचे िनजतुक करण येम ये मह वाचा आहे. सदर रसायन पुर वणेचे 

काम तातड या व पाचे अस याने सदर कामांसाठ  थम दोन लघुतम असले या ठेकेदारांना 
कामाचा आदेश देणेत येतो. थम ठेकेदारास कामामधील प रमाणा या ६०% एव या रकमेचा 
पुरवठा करणेचा आदेश दला जातो तर तीय लघुतम ठेकेदारास प रमाणा या ४०% एव या 
रकमेचा पुरवठा करणेचा आदेश दला जातो. तीय लघुतम ठेकेदार व तृतीय लघुतम ठेकेदार 

या दोघांचे दर समान अस याने येक  २०% एव या रकमेचा पुरवठा करणेचा आदेश दला 
आहे. चालू वष तील वापर ल ात घेता िचफ केिम ट, जलशु करण क , से टर .२३ यांनी 
द.२१/१०/२०२२ या प ा वये िल कड लोर न गॅसची या वभागाकडे मागणी केली आहे. 

आजपयत सदर कामातून िल कड लोर न गॅसचा पुरवठा १९० टनर इतका कर यात आला 
असुन ठेकेदारांकडून अ ाप २५ टनर िल कड लोर न गॅस घेण े बाक  आहे. चालू वषात 

िल कड लोर न गॅस खरेद  करणे कामाची िन वदा िस  कर यात आली आहे. स थती 
नवीन िन वदा कामाचे आदेश देणे बाक  आहे. तर , वर ल सव बाबींचा वचार करता िनगड  से. 

.२३ जलशु द करण क ासाठ  िल कड लोर न गॅस पुर वणे या कामातील िन वदा अट  व 

शत  अ वये मे.एस. ह .एस. केिमकल कॉप रेशन यांना २५% वाढ व ( हणजेच ३२ टनर) यांस 

िन वदा दर र. .१४,४७४.६४ ती टनर माण े र. .४,६३,१८८/- इत या र कमेस, 
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मे.जी.एस.कमिशअल कॉप रेशन यांना २५% वाढ व ( हणजेच ११ टनर) यांस िन वदा दर 

र. .१४,४७४.६४ ती टनर माण ेर. .१,५९,२२१/- व मे.आय डयल केिमकल (इं) ा.िल. यांना 
२५% वाढ व ( हणजेच ११ टनर) यांस िन वदा दर र. .१४,४७४.६४ ती टनर माण े

र. .१,५९,२२१/- इत या र कमेस या माण े पुरवठाधारकांकडून एकूण ५४ टनर घेणेसाठ  

िन वदा दर र. .१४,४७४.६४ ती टनर माण े र. .७,८१,६३०/- इत या वाढ व र कमे 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- ८३०        वषय मांक- ८३० 

दनांक – १५/११/२०२२         वभाग- जलशु द करण क , स-े२३ 
वषय .८३० 

दनांक -

१५/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जशुके/पापु/६६८/२०२२ द.१०/११/२०२२ अ वये, 

मनपाचे से. .२३ िनगड  येथील जलशु द करण क ातंगत ट पा .२,३,४ व केिमकल हाऊस 
कामां या मुदतवाढ कालावधी म ये येणा-या वाढ व खचासाठ  तरतूद वग करणेबाबत. 

ठराव .८३० 

दनांक -

१५/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जशुके/पापु/६६८/२०२२ द.१०/११/२०२२ अ वये, 

मनपाचे िनगड  से टर .२३ येथील जलशु द करण क ाव न संपूण पंपर  िचंचवड शहराला 
पाणी पुरवठा केला जातो. जलशु द करण क ाचे कामकाज हे अखंडपणे २४ तास चालू असून 

याक रता येक  ८ तासां या ३ िश टम ये कमचार  कायरत असतात. मनपाकडे  एव या 
कमचा-यांची  उपल धता नस याने जलशु द करण क  खाजगीकरणाने चाल वणेत येत आहे. 
स थतीत चालू असले या कामास न वन कामाचा आदेश होईपयत  मुदतवाढ आहे. परंतु 

तरतुद कमी पडत आहे.  मनपाचे सन २०२२-२३ चे मूळ अंदाजप कात “से. . २३ िनगड  

जलशु करण क  खाजगीकरणाने चाल वण”े या नवीन कामाचा समावेश करणेत आला 
असुन यास  र. .१,२०,००,०००/-  एवढ  तरतुद ठेवणेत आली आहे. तर  “से. . २३ िनगड  

जलशु करण क  खाजगीकरणाने चाल वणे” या नवीन  कामासाठ  उपल ध असलेली तरतूद 
वग के यास सदरची चालु असलेली २ कामे वनाखंड सु  ठेऊन ठेकेदारास देयक अदा करण 

श य होणार आहे. उपरो  सदर कामास र. .१,२०,००,०००/- एवढ  वाढ करावी लागत आहे. तर  

खालील माणे अ. . १ ते ३ या कामांसाठ  वाढ/घट क न आव यक या तरतुद चे वग करण 

करणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे.  

वाढ घट त ा 

अ.

. 
कामाच ेनाव 

पानां
क 

सन २०२२-२३ 

चा अंदाज 
वाढ घट 

सुधा रत सन 

२०२२-२३ चा 
अंदाज 

१ 

से टर .२३ िनगड  येथील जल
शु करण क ांतगत ट पा .२
व  केमकल हाउस खाजगीकरणाने
चाल वणे. (२०१५-१६) ( लेखािशष –

७४४
/१४५ 

३५,३०,०००/- ७२०००००/- ० १,०७,३०,०००/- 
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करकोळ दु ती – देखभाल ) 

२ 

से टर .२३ िनगड  येथील जल
शु करण क ांतगत ट पा .३ व ४
खाजगीकरणाने चाल वणे. 
(२०१५-१६) ( लेखािशष – करकोळ
दु ती – देखभाल ) 
 

७४४
/१४४ 

३१,००,०००/- ४८,००,०००/- ० ७९,००,०००/- 

३ 

से. . २३ िनगड  येथील
जलशु करण क  खाजगीकरणाने
चाल वणे. (लेखािशष – करकोळ
दु ती – देखभाल ) 

७४६/

१६५ 
१२०००००० ० १,२०,००,०००/- ० 

 
एकूण 

 
१,८६,३०,०००/- १,२०,००,०००/- १,२०,००,०००/- १,८६,३०,०००/- 

 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 

मा. शासक ठराव मांक- ८३१        वषय मांक- ८३१ 

दनांक – १५/११/२०२२         वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .८३१ 
दनांक -
१५/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/३९३/२०२२ द.१०/११/२०२२ 
अ वये, मनपाचे सन २०२२-२३ क रता जुनी सांगवी, नवी सांगवी जल े ाचे प रचालन 
करणेबाबत. 

ठराव .८३१ 
दनांक -
१५/११/२०२२  

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/३९३/२०२२ द.१०/११/२०२२ 
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  केली होती. 

वर ल माण ेिन वदा  ३४ साठ  २४  ा  झाले या िन वदां पैक  मे.माऊली  बेरोजगार सेवा 
सं था यांनी या कामासाठ  िन वदा र. .५७,६८,५४४/- (र. .५५,६०,७३४/- +सेवा शु क 
५% र. .२,०७,८१०/- = र. .५७,६८,५४४/-) (अ र  र. .स ाव न लाख अडुस  हजार 
पाचशे 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. .२,०७,८१०/- 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. .१,६६,२४८/- पे ा कमी नसावी अशी अट होती. यानुसार 
सदर काम मे.माऊली बेरोजगार सेवा सं था या ठेकेदाराकडून सेवा शु क र. .१,६६,२४८/-
दराची हणजेच र. .५५,६०,७३४/- +रॉय ट ची र. .०/- + मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- 
+सेवा शु क र. .१,६६,२४८/- = एकूण र. .५७,२६,९८२/- 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.अित आयु (१) 
यांनी  द.१०/११/२०२२  रोजी मा यता दलेली आहे.  वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
रॉय ट   व मटे रयल टे ट ंग चाजससह र. .५७,२६,९८२/- 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 
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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- ८३२        वषय मांक- ८३२ 

दनांक – १५/११/२०२२         वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .८३२ 
दनांक -
१५/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/३९४/२०२२ द.१०/११/२०२२ 
अ वये, मनपाचे सन २०२२-२३ क रता पंपळे िनलख गावठाण, रहाटणी स.नं.२० टाक  व 
यावर ल बायपास जल े ातील वतरण यव थेचे प रचलन क रता मजूर पुर वणबेाबत. 

ठराव .८३२ 
दनांक -
१५/११/२०२२  

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/३९४/२०२२ द.१०/११/२०२२ 
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  केली होती. 

वर ल माणे िन वदा  २४ साठ  २७  ा  झाले या िन वदां पैक  मे.जनसेवा वंयरोजगार 
औ ोिगक सेवा सहकार  सं था मया दत यांनी  या कामासाठ  िन वदा र. .५१,६३,७४४/- 
(र. .४९,७७,७१४/- +सेवा शु क ५% र. .१,८६,०३०/- = र. .५१,६३,७४४/-) (अ र  
र. .एकाव न लाख से  हजार सातशे 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. .१,८६,०३०/- 
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. .१,४८,८२४/- पे ा कमी 
नसावी अशी अट होती. यानुसार सदर काम मे.जनसेवा वंयरोजगार सेवा सहकार  सं था 
मया दत या ठेकेदाराकडून सेवा शु क  र. .१,४८,८२४/-  दराची हणजेच र. .४९,७७,७१४/-
+रॉय ट ची र. .०/- + मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- +सेवा शु क र. .१,४८,८२४/- = 
एकूण र. .५१,२६,५३८/- ची िन वदा 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 (१) यांनी द.१०/११/२०२२  रोजी मा यता दलेली 
आहे.  वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने रॉय ट   व मटे रयल टे ट ंग चाजससह 
र. .५१,२६,५३८/- 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- ८३३        वषय मांक- ८३३ 

दनांक – १५/११/२०२२         वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .८३३ 
दनांक -
१५/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/३९५/२०२२ द.१०/११/२०२२ 
अ वये, मनपाचे सन २०२२-२३ क रता ताथवडे, पुनावळे, काळाखडक टाक  व यावर ल 
बायपास जल े ातील वतरण यव थेचे प रचलन क रता मजूर पुर वणेबाबत. 

ठराव .८३३ 
दनांक -
१५/११/२०२२  

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/३९५/२०२२ द.१०/११/२०२२ 
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  केली होती. 

वर ल माण ेिन वदा  २८ साठ  २७  ा  झाले या िन वदां पैक  मे.माऊली बेरोजगार सेवा 
सं था  यांनी या कामासाठ  िन वदा र. .५७,९१,४८८/- (र. .५५,८२,७७८/- +सेवा शु क ५% 
र. .२,०८,७१०/- = र. .५७,९१,४८८/- ) (अ र  र. .स ाव न लाख ए या णव  हजार 
चारशे अ याऐंशी फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस र कम वगळून एकूण 
िन वदा र कमेवर ल ५% सेवा शु क र. .२,०८,७१०/- 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. .१,६६,९६८/- पे ा कमी नसावी अशी अट होती. यानुसार 
सदर काम मे.माऊली बेरोजगार सेवा सं था या ठेकेदाराकडून सेवा शु क  र. .१,६६,९६८/-
दराची   हणजेच र. .५५,८२,७७८/- +रॉय ट ची र. .०/- + मटेर अल टे टंग चाजस 
र. .०/- +सेवा शु क र. .१,६६,९६८/- = एकूण र. .५७,४९,७४६/- 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.अित आयु (१). यांनी 
द.१०/११/२०२२ रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजससह र. .५७,४९,७४६/- 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- ८३४        वषय मांक- ८३४ 

दनांक – १५/११/२०२२         वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .८३४ 
दनांक -
१५/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/३९६/२०२२ द.१०/११/२०२२ 
अ वये, मनपाचे सन २०२२-२३ कर ता भाग .२० व ३० मधील संत तुकारामनगर व 
कासारवाड  जल े ाचे प रचालन करणेबाबत. 

ठराव .८३४ 
दनांक -
१५/११/२०२२  

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/३९६/२०२२ द.१०/११/२०२२ 
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  केली 

होती. वर ल माणे िन वदा  ३७ साठ  २५  ा  झाले या िन वदां पैक  मे.सा व ी मह ला 
वंयरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत यांनी या कामासाठ  िन वदा र. .५७,६८,५४४/- 

(र. .५५,६०,७३४/- +सेवा शु क ५% र. .२,०७,८१०/- = र. .५७,६८,५४४/-) (अ र  
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र. .स ाव न लाख अडूस  हजार पाचशे 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. .२,०७,८१०/- 
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. .१,६६,२४८/- पे ा कमी 
नसावी अशी अट होती. यानुसार सदर काम मे.सा व ी मह ला सवंयरोजगार सेवा सहकार  
सं था मया दत या ठेकेदाराकडून सेवा शु क र. .१,६६,२४८/- दराची हणजेच 
र. .५५,६०,७३४/- +रॉय ट ची र. .०/- + मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- +सेवा शु क 
र. .१,६६,२४८/- = एकूण र. .५७,२६,९८२/- 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.अित आयु (१). यांनी  द.१०/११/२०२२  रोजी मा यता 
दलेली आहे.  वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने रॉय ट   व मटे रयल टे ट ंग चाजससह 
र. .५७,२६,९८२/- 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- ८३५        वषय मांक- ८३५ 

दनांक – १५/११/२०२२         वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .८३५ 
दनांक -
१५/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/३९८/२०२२ द.१०/११/२०२२ 
अ वये, मनपाचे सन २०२२-२३ क रता ल मणनगर व गणेशनगर टाक  व यावर ल बायपास 
जल े ातील वतरण यव थेचे प रचलन करणेसाठ  मजूर पुर वणेबाबत. 

ठराव .८३५ 
दनांक -
१५/११/२०२२  

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/३९८/२०२२ द.१०/११/२०२२ 
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  केली होती. 

वर ल माणे िन वदा  ५ साठ  २५  ा  झाले या िन वदां पैक  मे. ीसाई वंयरोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया दत या ठेकेदारा या या कामासाठ  िन वदा र. .५३,६५,३४४/- 
(र. .५१,७२,०५४/- +सेवा शु क ५% र. .१,९३,२९०/- = र. .५३,६५,३४४/- ) (अ र  
र. . ैप न लाख पास  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. .१,९३,२९०/- 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. .१,५४,६३२/- पे ा कमी 
नसावी अशी अट होती. यानुसार सदर काम मे. ीसाई वंयरोजगार सेवा सहकार  सं था 
मया दत या ठेकेदाराकडून सेवा शु क  र. .१,५४,६३२/-  दराची   हणजेच र. .५१,७२,०५४/-
+रॉय ट ची र. .०/- + मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- +सेवा शु क र. .१,५४,६३२/- = 
एकूण र. .५३,२६,६८६/- 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.अित आयु (१). यांनी द.१०/११/२०२२  रोजी मा यता दलेली आहे.  वर ल 

ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने रॉय ट   व मटे रयल टे ट ंग चाजससह र. .५३,२६,६८६/- 
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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- ८३६        वषय मांक- ८३६ 

दनांक – १५/११/२०२२         वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .८३६ 
दनांक -
१५/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/३९९/२०२२ द.१०/११/२०२२ 
अ वये, मनपाचे सन २०२२-२३ क रता दापोड  जल े ाचे प रचालन करणेबाबत. 

ठराव .८३६ 
दनांक -
१५/११/२०२२  

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/३९९/२०२२ द.१०/११/२०२२ 
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  केली होती. वर ल 
माणे िन वदा  ३२ साठ  २४  ा  झाले या िन वदां पैक  मे. ीसाई वयंरोजगार सेवा 

सहकार  सं था मया दत यांनी या कामासाठ  िन वदा र. .६०,४८,०००/- (र. .५८,३०,२००/-
+सेवा शु क ५% र. .२,१७,८००/- = र. .६०,४८,०००/-) (अ र  र. .साठ लाख 
अ ठेचाळ स हजार फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस र कम वगळून एकूण 
िन वदा र कमेवर ल ५% सेवा शु क र. .२,१७,८००/- 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. .१,७४,२४०/- पे ा कमी नसावी अशी अट होती. यानुसार 
सदर काम मे. ीसाई वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत या ठेकेदाराकडून सेवा 
शु क  र. .१,७४,२४०/- दराची हणजेच र. .५८,३०,२००/- +रॉय ट ची र. .०/- +मटेर अल 
टे टंग चाजस र. .०/- +सेवा शु क र. .१,७४,२४०/- = एकूण र. .६०,०४,४४०/- 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.अित आयु (१). 
यांनी   द.१०/११/२०२२  रोजी मा यता दलेली आहे.  वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजससह र. .६०,०४,४४०/- 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- ८३७        वषय मांक- ८३७ 

दनांक – १५/११/२०२२         वभाग- मु य लेखापर ण 
वषय .८३७ 

दनांक -

१५/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मुलेप/१अ/का व/१५२/२०२२ द.१०/११/२०२२ 

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

वभागाम ये कायरत ०५ सेवािनवृ  कमचा-यांना पुन:  ०६ म हने कालावधीसाठ  िनयु  

क न यांना महारा  शासना या सामा य शासन वभागाकड ल द.१७ डसबर २०१६ नुसार 

वेतन व भ े अदा करणेबाबत. 

ठराव .८३७ 

दनांक -

१५/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मुलेप/१अ/का व/१५२/२०२२ द.१०/११/२०२२ 

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

महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम १०५ व १०६ मधील तरतुद ंनुसार लेखापर णाचे 

कामकाज केले जात असते. स थतीत या कायालयामाफत सन २०१० ते २०१८ या 
कालावधीतील व वध वभागांचे लेखापर ण कामकाज केले जात आहे. तथा प माहे माच 
२०२० पासुन उ वलेला कोवीड या संसगज य आजाराचा ादुभाव तसेच मनु यबळा या 
कमतरतेअभावी लेखापर णाचे कामकाज ७ वष मागे रा हलेले आहे.  याच माण े चालू 

आिथक वषापासुन हणजेच सन २०२२-२३ पासुन चिलत लेखापर ण कायप दतीम ये 

सुधारणा कर यात आलेली असुन याम ये चालू आिथक वषाचे लेखापर ण याच वषाम ये 

पुण कर याचा या कायालयाचा य  आहे.  यामुळे या कायालयास एकाच वेळ  चालू आिथक 

वषाचे लेखापर ण व यापूव चे लं बत लेखापर ण अ या दोनह  तरावर कामकाज करावे 

लागत आहे. स थतीत महारा  शासना या तसेच महापािलके या सेवेतून सेवािनवृ  

झाले या ११ अिधकार  / कमचा-यांना लेखापर णाचे वव त कामकाजाकर ता 
मु यलेखापर ण वभागाम ये मानधन व पात िनयु  दे यात आलेली आहे.   यापैक  

ी.कांबळे हनुमंत ल मण, सहा.संचालक (सेिन) व ी.पटवधन भालचं  बाळकृ ण, लेखा 
अिधकार  (सेिन) यां या िनयु ची मुदत द.११-११-२०२२ रोजी, ी.बंडागळे दप, 

लेखािधकार  (सेिन) यां या िनयु ची मुदत द.०७-१२-२०२२ रोजी तसेच ी.जाधव अ वनाश 

मा ती, मु यिल पक (सेिन) व ी.कांबळे सुिनल गो वंद, उपलेखापाल (सेिन) यां या िनयु ची 
मुदत द.२३-११-२०२२ रोजी संपु ात येत आहे. तथा प सदर सेवािनवृ  अिधका-यां या सेवेची 
अ ापह  कायालयास आव यकता अस याने यांना पुढ ल कालावधीसाठ  पुन:  िनयु  

देणेबाबत ता वत आहे.  याबाबत संबंिधत अिधकार  / कमचा-यांनी सेवेत राह याबाबत 

संमती दश वलेली आहे. सबब ी.कांबळे हनुमंत ल मण, सहा. संचालक (सेिन) व ी.पटवधन 

भालचं  बाळकृ ण, लेखा अिधकार  (सेिन) या सेवािनवृ  शास कय अिधका-यांना 
द.१५/११/२०२२ पासुन, ी.बंडागळे दप, लेखािधकार  (सेिन) यांना द.०९-१२-२०२२ पासुन 

ी.जाधव अ वनाश मा ती, मु यिल पक (सेिन) व ी.कांबळे सुिनल गो वंद, उपलेखापाल 

(सेिन) यांना द.२५/११/२०२२ पासुन लेखापर णाचे वव त कामकाजाकर ता िनयु  देणे 
तसेच द.१७ डसबर २०१६ रोजी या शासन िनणयानुसार मािसक प र िमक व भ  े िन त 

क न 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- ८३८        वषय मांक- ८३८ 

दनांक – १५/११/२०२२         वभाग- लेखा 
वषय .८३८ 
दनांक -
१५/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .लेखा/२६/का व/२१८/२०२२ द.१०/११/२०२२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वकास क प योजनेसाठ  आव यक 
कज/कजरोखे उभारणेकामी मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची 
मा यता घेणेकामी िशफारस करणेबाबत. 

ठराव .८३८ 
दनांक -
१५/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .लेखा/२६/का व/२१८/२०२२ द.१०/११/२०२२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ामधून पवना, इं ायणी व मुळा या नदया 
वाहतात. यानुसार पवना व इं ायणी न ांचे पुन जीवन करण े क प राब व यात येणार 
आहे. यानुसार सदर क पासाठ  लागणारा िनधी पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
कजरोखमाफत उभार यात येणार आहे. या माणे ारंिभक ट यात सु वातीला र. .200 
कोट चे कज कजरोख या मा यमातून उभारणार असून सदर कजरोखे उभारणेकामीचा 

ताव रा य शासनाकडे मा यतेकामी यापूव च सादर कर यात आलेला आहे. तसेच पुणे व 
पंपर  िचंचवड भागातून मुळा, मुठा व मुळा – मुठा या नदया वाहत असून, या न ांची एकूण 
लांबी 44.40 क. मी. इतक  आहे. यापैक  मुळा नद  ह  पंपर  िचंचवड मनपा व पुणे मनपा या 
ह तून वाहत असून पंपर  िचंचवड मनपा ह  लगत मुळा नद या काठाची लांबी सुमारे 14.20 
क. मी. इतक  आहे. सदर लांबीम ये पंपळे िनलख येथील डफे स लँड व दापोड  येथील 
सी.एम.ई. चा अंतभाव आहे.या पुण लांबीचा अंदाजप क य खच 750 कोट  येत असून यास व 
या नद चा अिधकांश भाग हा पुणे मनपा ह त येत असलेने या नद चे पुन जीवन क पाचे 
काम पुणे मनपा सोबत संयु र या राब व यास यापुव च मा. थायी सिमती ठराव .11357, 
द.16/02/2022 व शासक पंपर  िचंचवड मनपा मंजूर ठराव .18, द.06/04/2022 व ठराव 

.513, द.03/08/2022 अ वये मा यता िमळालेली आहे. सदरपैक  पंपर  िचंचवड ह तील 
वाकड बायपास ते सांगवी पूल या सुमारे 8.80 क. मी. लांबी या प ह या ट यातील सुमारे 
र. .321 कोट  कामाची (जीएसट  वगळूण) िन वदा संयु र या काढ यात येत आहे. सदर 
िन वदा पुणे मनपा या मंजूर दरसूचीनुसार काढ यात येत असून िन वदा या होऊन य  
कामास सु वात होणेस सुमारे 3 ते 4 म ह यांचा कालावधी लागणार आहे. या कामासाठ  
आव यक िनधी उपल ध करणेकामी द.01/11/2022 रोजी या झाले या बैठक म ये चचा 
होऊन यासाठ  पवना व इं ायणी नद या धत वर मुळा नद साठ  मनपा कजरोखे (Municipal 
Bond) काढ याचा िनणय घे यात आलेला आहे. सबब मुळा नद  पुन जीवन क पासाठ  
एकूण येणा-या सुमारे र. .750 कोट  पैक  स थतीत प ह या ट यात िस द कर यात 
येणा-या कामाची िन वदा पुणे मनपा माफत संयु र या िस द कर यात येत आहे. यानुसार 
याकामी आव यक खचासाठ  येक वष  होणा-या खचा या माणात यूिनिसपल बाँड या 
मा यमातून िनधी उभारणेचे ता वत आहे. सबब पवना व इं ायणी नद या धत वर मुळा 
नद  क पासाठ  मनपा कजरोखे (Municipal Bond) उभारणे तसेच कज/कजरोखे 
उभारणेकामी यापूव  नेमणूक करणेत आले या म य थ सं थांमाफत सदरचे कामकाज करण े
आव यक आहे. यानुसार उपरो  ता वत सव बाबींसह याकामी येणा-या य  खचास 
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- ८३९        वषय मांक- ८३९ 

दनांक – १५/११/२०२२         वभाग- आरो य फ े ीय 
वषय .८३९ 

दनांक -

१५/११/२०२२ 

मा. े ीय अिधकार  फ े ीय आरो य यांचे कड ल प  .फ ेका/आ/२/का व/५३४/२०२२ 

द.१०/११/२०२२ अ वये, मनपाचे औ णक धुर करण कर यासाठ   वँन फॉग मिशन ठेवुन 

कामकाज कर यासाठ  आव यक डझेल इंधनावर चालणारे (चार) र ा टे पो भा याने वाहन 

चालका सह घेणेबाबत. 

ठराव .८३९ 

दनांक -

१५/११/२०२२  

मा. े ीय अिधकार  फ े ीय आरो य यांचे कड ल प  .फ ेका/आ/२/का व/५३४/२०२२ 

द.१०/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ‘फ’ े ीय कायालय आरो य 
वभागाकड ल िन वदा नोट स मांक १/२०१९-२० अ वये सदर काम/ पुरवठा करणेकामी 
वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माणे िन वदा .१/२०१९-२० साठ  ा  

झाले या िन वदांपैक  मे.जयराम कं स शन या ठेकेदाराचा दर  िन वदा र कमे या 
र. .३३,०१,७९५/- मधुन वगळून र. .२५,७५,७३०/- पे ा २१.९९% कमी दराने िन वदा आलेली 
अस याने  सदरचा दर तुलना मक या वाजवी दराचा अस याचे तसेच  ठेकेदार मुदतीम ये 

तूत काम मानांकना माणे पुण करणेस स म अस याने सदरचा दर वकरणेबाबत. 

मा.अित. आयु (२) यांनी द.०६/०२/२०२०  रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून 

िन वदा मंजुर दराने  र. .२५,७५,७३०/-  पयत काम क न घेणेकामी फ े ीय 

कायालयाकड ल आदेश .फ ेका/आ/२/का व/१८५/२०२० द.२६/०५/२०२० 

अ वये  मे.जयराम क शन यांची िनयु  द.०१/०६/२०२० ते द.३१/०५/२०२२ अखेर 

पयत  करणेत आलेली आहे.  मे.जयराम क शन यांचे कामाकर ता मा. थायी सिमती सभा 
ठराव मांक ६७१० द.१७/०२/२०२० खचाला मा यता घेऊन द.१४/०५/२०२० 

रोजी  करारनामा करणेत आला आहे. सदरची मुदत द. ३१/०५/२०२२ रोजी संपु ात आली 
आहे. तदनंतर मे.जयराम क शन यांना द.०१/०६/२०२२ ते ३१/०७/२०२२ पयत फ 

े ीय कायालयाकड ल आदेश मांक फ ेका/आ/२/का व/५३४/२०२२  द.०७/०९/२०२२ 

अ वये २ म हने मुदतवाढ दे यात आली असून याकर ता मा. थायी सिमती ( शासक) 

यांचेकड ल ठराव .२०५ द.२७/०५/२०२२ मंजुर ठरावानुसार खचाला मा यता घेऊन 

द.२३/०८/२०२२ रोजीचा करारनामा कर यात आला असून याची मुदत दनांक 

३१/०७/२०२२ रोजी संपु ात आली असून सदर कामासाठ  न याने िन वदा कायवाह  केली 
असता कामाचे िन वदेचे दरप काचे पा कट उघडले आहे. L1 िन वदाधारकांस दरपृथ ्   थकरणाची 
मागणी केली असता L1 िन वदा धारकाने काम कर यास नकार दला आहे. व यानंतर 

कामाकार ता L2 िन वदाधारकास वचारणा केली असता L2 िन वदाधारक व L3 िन वदाधारक 

यांनी सदर काम L1 या दराने कर यास नकार दला आहे. सदरची िन वदा या र  क न 

न वन िन वदा कायवाह  ता वत आहे. याकारणा तव फ े ीय कायालय अंतगत औ णक 

धुर करण कर यासाठ  फॉग मिशन  ठेवुन कामकाज कर यासाठ  आव यक डझेल इंधनावर 

चालणारे (चार) र ा टे पो भा याने वाहन चालका सह घेण े कामाकर ता मे.जयराम 

क शन यांना द.०१/०८/२२ ते   द.३१/१२/२२ पयत ित दन ती र ा र. .१०३१.९४ 

माणे य  खच अंदाजे र. .५,४४,८६४/- (अ र  र. .पाच लाख च वेचाळ स हजार 
आठशे चौस  फ )  होणार अस याने िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट माण े

यावर ल व तु व सेवा कर अदा  करणेस तसेच  िन वदा अट ंनुसार कं ाट कालावधीम ये 

झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
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अिधन राहुन 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- ८४०        वषय मांक- ८४० 

दनांक – १५/११/२०२२         वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .८४० 
दनांक -
१५/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/४००/२०२२ द.११/११/२०२२ 
अ वये, मनपाचे सन २०२२-२३ क रता वाकड, भगवान नगर टाक  व यावर ल बायपास 
जल े ातील वतरण यव थेचे प रचलन क रता मजूर पुर वणेबाबत. 

ठराव .८४० 
दनांक -
१५/११/२०२२  

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/४००/२०२२ द.११/११/२०२२ 
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  केली होती. वर ल 
माणे िन वदा  २६ साठ  २६  ा  झाले या िन वदां पैक  मे.शुभम उ ोग यांनी  या 

कामासाठ  िन वदा र. .५१,६३,७४४/- (र. .४९,७७,७१४/- +सेवा शु क ५% र. .१,८६,०३०/- 
= र. .५१,६३,७४४/-) (अ र  र. .एकाव न लाख ेस  हजार सातशे 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. .१,८६,०३०/- 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. .१,४८,८२४/- पे ा कमी नसावी अशी अट होती . यानुसार सदर काम मे.शुभम उ ोग या 
ठेकेदाराकडून सेवा शु क र. .१,४८,८२४/-  दराची   हणजेच र. .४९,७७,७१४/-+रॉय ट ची 
र. .०/- + मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- +सेवा शु क र. .१,४८,८२४/- = एकूण 
र. .५१,२६,५३८/- 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.अित आयु (१). यांनी द.११/११/२०२२ रोजी मा यता दलेली आहे. 

वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने रॉय ट   व मटे रयल टे ट ंग चाजससह 
र. .५१,२६,५३८/- 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- ८४१        वषय मांक- ८४१ 

दनांक – १५/११/२०२२         वभाग- थाप य ड े ीय 
वषय .८४१ 
दनांक -
१५/११/२०२२ 

मा.सहा.आयु  तथा ड े ीय अिधकार  यांचे कड ल प  .ड ेका/०३/का व/१६७/२०२२ 
द.०९/११/२०२२ अ वये, मनपाचे ड े ीय थाप य वभागाकड ल प ाम ये नमूद वकास 
कामांचे अवलोकन करणबेाबत. 

ठराव .८४१ 
दनांक -
१५/११/२०२२  

मा.सहा.आयु  तथा ड े ीय अिधकार  यांचे कड ल प  .ड ेका/०३/का व/१६७/२०२२ 
द.०९/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय थाप य 
कायालयाकड ल सोबतचे प  ‘अ’ (1 ते 1) मधील थाप य वभागाचे वकास कामांचे ा  
अिधकारात िन वदा या पुण क न, कामाचे आदेश िनगत केले आहेत. तथा प, महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 73 (ड) नुसार 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- ८४२        वषय मांक- ८४२ 

दनांक – १५/११/२०२२         वभाग- व ुत ड े ीय 
वषय .८४२ 
दनांक -
१५/११/२०२२ 

मा.सहा.आयु  तथा ड े ीय अिधकार  यांचे कड ल प  .ड ेका/०३/का व/१६६/२०२२ 
द.०९/११/२०२२ अ वये, मनपाचे ड े ीय व ुत वभागाकड ल प ाम ये नमूद वकास 
कामांचे अवलोकन करणेबाबत. 

ठराव .८४२ 
दनांक -
१५/११/२०२२  

मा.सहा.आयु  तथा ड े ीय अिधकार  यांचे कड ल प  .ड ेका/०३/का व/१६६/२०२२ 
द.०९/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल 
सोबतचे प  ‘अ’ (1 ते 15) मधील व ुत वभागाचे वकास कामांचे ा  अिधकारात िन वदा 

या पुण क न, कामाचे आदेश िनगत केले आहेत. तथा प, महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम चे कलम 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- ८४३        वषय मांक- ८४३ 

दनांक – १५/११/२०२२         वभाग- आरो य ह े ीय 
वषय .८४३ 

दनांक -

१५/११/२०२२ 

मा. े ीय अिधकार  ह े ीय आरो य यांचे कड ल प  .ह ेका/आ५/का व/७२०/२०२२ 

द.१०/११/२०२२ अ वये, मनपाचे सामुदाियक व सावजिनक शौचालयाचे व छता व देखभाल 

दु तीचे कामकाज बाबत. 

ठराव .८४३ 

दनांक -

१५/११/२०२२  

मा. े ीय अिधकार  ह े ीय आरो य यांचे कड ल प  .ह ेका/आ५/का व/७२०/२०२२ 

द.१०/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह े ीय कायालय आरो य 

वभागा सामुदाियक शौचालय साफसफाई व देखभालीचे काम करणेकामी थेट प तीने सहा 
म हने कालाविध कर ता खालील त यात नमुद केले माणे न दणीकृत म हला बचत गट / 

म हला मंडळ यांस ित िसट र. .९००/- (अ र  र. .नऊशे फ ) माण ेसदर म हला बचत 
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गटांना मनपा िनयमानुसार व अट स अिधन राहून कामकाज देणेत आलेले आहे. तर  
सदर या वषयाचे मा. शासक यांनी अवलोकन केले. 
अ.

. 

.

. 

म हला बचत गट / 

म हला मंडळ नाव 

कामकाज देणेत आलेले
शौचालय ठकाण 

शौचालय लॉक 

ित िस स 

ित माहे 

एकुण र.  
एकुण खच कालाविध 

१ ३० 
सा व ी म हला 

बचत गट 
गुलाबनगर, दापोड  

१ लॉक  

१८ िस स 
१६,२००/- ९७,२००/- 

द.१/५/२०२२ ते 
 द.३१/१०/२०२२ 

२ ३० 
रमाई म हला 
बचत गट 

जयिभम नगर,दापोड  
१ लॉक  

१८ िस स 
१६,२००/- ९७,२००/- 

द.१/७/२०२२ ते 

द.३१/१२/२०२२ 

३ ३० 
ेरणा म हला 
मंडळ 

आनंदवन  फुगेवाड  

दापोड  

३ लॉक  

२६ िस स 
२३,४००/- १,४०,४००/- 

द.१/७/२०२२ ते  

द.३१/१२/२०२२ 

४ ३१ संक प म हला 
मंडळ 

राजीवगांधी नगर 

पंपळे गुरव 

१ लॉक  

१६ िस स 
१४,४००/- ८६,४००/- 

द.१/७/२०२२ ते 

द.३१/१२/२०२२ 

एकुण र कम पय े ७०,२००/- ४,२१,२००/-   

ि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- ८४४        वषय मांक- ८४४ 

दनांक – १५/११/२०२२         वभाग- आरो य ह े ीय 
वषय .८४४ 
दनांक -
१५/११/२०२२ 

मा. े ीय अिधकार  ह े ीय आरो य यांचे कड ल प  .ह ेका/आ५/का व/७२२/२०२२ 

द.११/११/२०२२ अ वये, मनपाचे सामुदाियक व सावजिनक शौचालयाचे व छता व देखभाल 

दु तीचे कामकाज देणेबाबत. 

ठराव .८४४ 
दनांक -
१५/११/२०२२  

मा. े ीय अिधकार  ह े ीय आरो य यांचे कड ल प  .ह ेका/आ५/का व/७२२/२०२२ 

द.११/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह े ीय कायालय आरो य 

वभाग सामुदाियक शौचालय साफसफाई  व देखभालीचे काम करणेकामी थेट प तीने सदरचे 

कामकाज ायोगीक त वावर आदेशा या दनांकापासून सहा म हने कालाविध कर ता खालील 

त यात नमुद केले माण े न दणीकृत म हला बचत गट / म हला मंडळ यांस ित िसट 

र. .९००/- (अ र  र. .नऊशे फ ) माण ेसदर म हला बचत गटांना मनपा िनयमानुसार व 

अट स अिधन राहून कामकाज देणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 
अ.

. 

.

. 

म हला बचत गट / 

म हला मंडळ नाव 

कामकाज देणेत आलेल े 

शौचालय ठकाण 

शौचालय लॉक 

ित िस स 

ित माहे 

एकुण र.  
एकुण खच कालाविध 

१ २० 
उ नती म हला 

बचत गट 

हसोबा मं दराजवळ महा मा 
फुलेनगर 

१ लॉक   

२६ िस स 
२१,६००/- १,२९,६००/- 

आदेशा या 
दनांका 

पासून सहा 
म हने 

कालाविध 

कर ता 

२ ३० 
गती म हला 
बचत गट 

एल.एस. सोनकांबळे भुयार  मागा 
जवळ िस ाथनगर दापोड  

१ लॉक  

२२ िस स 
१९,८००/- १,१८,८००/- 

३ ३० 
ाव ती म हला 
बचत गट 

सजंयनगर झोपडप ट  फुगेवाड  
१ लॉक  

२६ िस स 
२३,४००/- १,४०,४००/- 

४ ३० 
ध मशील म हला 

बचत गट 

महा माफुल ेनगर मनपा 
शाळेपाठ मागे दापोड  प 

१ लॉक   

२४ िस स 
२१,६००/- १,२९,६००/- 

५ ३२ 
ारंभ म हला 
बचत गट 

चं मणीनगर सांगवी १ लॉक  

२६ िस स 
२३,४००/- १,४०,४००/- 

६ ३२ आरंभ म हला चं मणीनगर सांगवी २ लॉक  १०,८००/- ६४,८००/- 
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बचत गट १२ िस स 

एकुण र कम पय े १,२०,६००/- ७,२३,६००/-   

ि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- ८४५        वषय मांक- ८४५ 

दनांक – १५/११/२०२२         वभाग- अ े य शासन 
वषय .८४५ 

दनांक -

१५/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (३) अ े य शासन यांचे कड ल प  .अ ेका/ शा/१०/का व/२८५/२०२२ 

द.१०/११/२०२२ अ वये, मनपाचे आकुड  सावजिनक वाचनालय मे.सहेली म हला बचत गट, 

िनगड -४४ यांना ११ म हने कालावधीक रता चाल वणेस देणेकामी मुदतवाढ देणेबाबत. 

ठराव .८४५ 

दनांक -

१५/११/२०२२  

मा.अित.आयु (३) अ े य शासन यांचे कड ल प  .अ ेका/ शा/१०/का व/२८५/२०२२ 

द.१०/११/२०२२ अ वये, महानगरपािलकेचे आकुड  सावजिनक वाचनालय मा. थायी सिमती 
सभा ठराव .८५०७ द.१७/०२/२०२१ नुसार म.न.पा.चे मे. सहेली म हला बचतगट यांना 
(०१नो हबर २०२१ ते ३०स टबर-२०२२ = ११ म हने) ११ म हने कालावधीकर ता मा. े य 

अिधकार  यांचेकड ल आदेश .अ ेका/०३/का व/१२९/२०२१ द.११/१०/२०२१ अ वये एका 
वाचनालयास ती म हना र. .१०,०००/- या माणे मानधनावर मे.सहेली म हला बचतगट 

यांना आकुड  सावजिनक वाचनालय यांना करारनामा क न चाल व यास देणेस मा यता 
दलेली होती. सदर वाचनालयातील वाचक, सभासद यांची वाचनालयाबाबत कोण याह  

कारची त ार अ ापपयत आलेली नाह . सदरचे सावजिनक वाचनालय मे.सहेली म हला 
बचतगट, िनगड  यांचे माफत सेवाशु क त वावर चाल वणेत येत असून सदर बचतगट यांना 
ितमाहा सदर वाचनालयाक रता र. .१०,०००/- (अ र  र. .दहा हजार फ ) मानधनावर 

चाल व यास द यामुळे म.न.पा. ची आिथक बचत होत आहे. सबब, मे.सहेली म हला 
बचतगट, िनगड  या बचतगटांस म.न.पा.चे आकुड  सावजिनक वाचनालय द.०१/१०/२०२२ 

ते द.३१/०८/२०२३ अखेर ११ म हने, कालावधीकर ता ितम हना र. .१०,०००/-(अ र  

र. .दहा हजार फ ) या माण ेएकूण र. .१,१०,०००/-(अ र  र. .एक लाख दहा हजार फ ) 

सेवाशु क त वावर चाल वणेकामी 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- ८४६        वषय मांक- ८४६ 

दनांक – १५/११/२०२२         वभाग- अ े य शासन 
वषय .८४६ 
दनांक -
१५/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (३) अ े य शासन यांचे कड ल प  .अ ेका/ शा/१०/का व/२८६/२०२२ 
द.१०/११/२०२२ अ वये, मनपाचे संभाजीनगर व शाहूनगर सावजिनक वाचनालय मे.साई 
शारदा म हला बचतगट, संभाजीनगर यांना ११ म हने कालावधीक रता चाल वणेस देणेकामी 
मुदतवाढ देणेबाबत. 
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ठराव .८४६ 
दनांक -
१५/११/२०२२  

मा.अित.आयु (३) अ े य शासन यांचे कड ल प  .अ ेका/ शा/१०/का व/२८६/२०२२ 
द.१०/११/२०२२ अ वये, महानगरपािलकेचे संभाजीनगर व शाहूनगर सावजिनक वाचनालय 
मे.साई शारदा म हला बचतगट, संभाजीनगर व शाहूनगर सावजिनक वाचनालये मा. थायी 
सिमती सभा ठराव .११२३१ द.२७/०१/२०२२ नुसार म.न.पा.चे शाहूनगर/संभाजीनगर 
सावजिनक वाचनालय हे खाजगीसं था / मंडळे / बचत गट यांना ११ म हने कालावधीकर ता ( 
०१ जुलै २०२१ ते ३१मे २०२२ = ११ म हने) कालावधी क रता मा. े य अिधकार  यांचेकड ल 
आदेश .अ ेका/ शा/१०/का व/१०३/२०२१ द.१८/०९/२०२२ व .अ ेका/ शा/१०/का व/ 
१०६/२०२२ द.१८/०५/२०२२ अ वये व एका वाचनालयास ती म हना र. .१०,०००/- 
या माणे मानधनावर मे.साई शारदा बचत गट, संभाजीनगर व शाहूनगर सावजिनक 
वाचनालय यांना करारनामा क न चाल व यास देणेस मा यता दलेली होती. सदर 
वाचनालयातील वाचक, सभासद यांची वाचनालयाबाबत कोण याह  कारची त ार 
अ ापपयत आलेली नाह . सदरचे दो ह  सावजिनक वाचनालय मे.साई शारदा बचत गट, 
संभाजीनगर यांचे माफत यव थत चाल वणेत येत असून सदर सं थेस ितमाहा एका 
वाचनालयाक रता र. .१०,०००/- (अ र  र. .दहा हजार फ ) मानधनावर चाल व यास 
द यामुळे म.न.पा.ची आिथक बचत होत आहे. सबब, मे.साई शारदा बचत गट, संभाजीनगर 
या सं थेस म.न.पा.चे संभाजीनगर व शाहूनगर सावजिनक वाचनालय द.०१/०६/२०२२ ते 
द.३०/०४/२०२३ अखेर ११ म हने, कालावधीकर ता ितम हना ती वाचनालयाक रता 
र. .१०,०००/-(अ र  र. .दहा हजार फ ) या माण े दोन वाचनालये मे.साई शारदा म हला 
बचतगट यांना मानधनावर करारनामा क न चाल वणेस देणेस तसेच ित म हना सदर 
बचतगट यांना ११ म हनेक रता र. .१,१०,०००/- ( अ र  र. .एक लाख दहा हजार फ ) 
या माणे एकूण र. .२,२०,०००/- (अ र  र. .दोन लाख वीस हजार फ ) सेवाशु क त वावर 
चाल वणेकामी 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- ८४७        वषय मांक- ८४७ 

दनांक – १५/११/२०२२         वभाग- व ुत मु य 
वषय .८४७ 
दनांक -
१५/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०४/का व/६७२/२०२२ 
द.१४/११/२०२२ अ वये, मनपाचे थेरगावातील पवारनगर नं.2 ते सुनधाम सोसायट  या 
र याम ये येणारा अित उ चदाब (EHV) टॉवर हल वणेबाबत. 

ठराव .८४७ 
दनांक -
१५/११/२०२२  

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०४/का व/६७२/२०२२ 
द.१४/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागाकड ल िन वदा 
नोट स . 11-01/2022-2023 अ वये थेरगावातील पवारनगर नं.2 ते सुनधाम सोसायट  या 
र याम ये येणारा अित उ चदाब (EHV) टॉवर हल वणेबाबत (फेरिन वदा) वतमानप ात 
िन वदा िस द केली होती. वर ल माण े िन वदा नोट स .11-01/2022-2023 साठ  ा  
झाले या िन वदांपैक  मे.क कण मे याबल इंड ज या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या 
िन वदा र. .82,22,875/- पे ा -.63% 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 (1) सो. यांनी 
द.14/11/2022 रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .81,71,071/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
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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- ८४८        वषय मांक- ८४८ 

दनाकं – १५/११/२०२२         वभाग- भूिम आ ण जंदगी 
वषय .८४८ 
दनांक -
१५/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) भुिम आ ण जंदगी यांचे कड ल प  .भु ज/३/का व/३३८/२०२२ 

द.१४/११/२०२२ अ वये, िस.स.नं. ४३१० मधील ३८.२० चौ.मी. े ाचे बद यात पंपर  िचंचवड 

महापािलकेस नवीन इमारतीम ये िमळणा-या बांधीव े ा या सदिनकेबाबत. 

ठराव .८४८ 
दनांक -
१५/११/२०२२  

मा.अित.आयु (२) भुिम आ ण जंदगी यांचे कड ल प  .भु ज/३/का व/३३८/२०२२ 

द.१४/११/२०२२ अ वये, िस.स.नं. ४३१० हे े  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे असुन 

िस.स.नं. ४३०४ पै ने चारह  बाजुने वेढला गेला आहे. सन १९७० साली या जागी नगरपािलकेने 

तेथे असले या चाळ ंसाठ  शौचालय बांधले होते. यावेळ  शहरात िसट  स ह झाला न हता. 
सन १९८० साली जे हा शहरात िसट  स ह झाला यावेळ  या ठकाणी शौचालय होते या 
ठकाणी िस.स.नं. ४३१० िमळकत मांक दला गेला आहे. महानगरपािलकेमाफ़त सदर 

जागेत बांध यात आलेले शौचालय उपयोगात नसलेने व बंद थतीत असलेने ते पाड याकामी 
ी. ाने र पांडुरंग काळभोर (अजदार) यांनी महापािलकेत प यवहार केला. महापािलकेने 

थायी सिमतीची मा यता घेऊन ठराव .१३७ द.१५/१२/२०१७ अ वये सदर शौचालय 

महापािलकेमाफत पाड यात आले. परंतु, या ठकाणी शौचालय होते या जागेस 

िस.स.नं.४३१० दला गे यामुळे िस.स.नं.४३०४ हे े  वकिसत / बांधकाम करणेकर ता 
अजदार यांना अडथळा िनमाण होत आहे. तर , सदर जागे या बद यात िनयमानुसार अजदार 

सदर जागेत बांध यात येणा-या नवीन इमारतीम ये ४२.०२ चौ.मी बांधीव े ाची सदिनका 
दे यास तयार असुन याबाबत परवानगी िमळणेबाबत वनंती केली होती. सदर तावास 

मा.आयु  सो यांनी मा यता दलेली आहे. सबब, िस.स.नं. ४३१० मधील ३८.२० चौ.मी. 
े ाचे बद यात िनयमानुसार नवीन इमारतीम ये ४२.०२चौ.मी बांधीव े ाची सदिनका 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस देणेबाबत या वषयास महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम ७९ ब नुसार 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- ८४९        वषय मांक- ८४९ 

दनांक – १५/११/२०२२         वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .८४९ 
दनांक -
१५/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/३९७/२०२२ द.१०/११/२०२२ 
अ वये, मनपाचे सन २०२२-२३ साठ  पंपर  येथील अशोक िथएटर टाक , डल स िथएटर 
टाक , दलीप कुदळे पा याची टाक  व नव महारा  व ालय टाक व न पाणीपुरवठा 
होणा-या वतरण यव थेचे प रचालन करणेसाठ  मजूर पुर वणेबाबत. 

ठराव .८४९ 
दनांक -
१५/११/२०२२  

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/३९७/२०२२ द.१०/११/२०२२ 
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  केली 

होती. वर ल माणे िन वदा .१९ साठ  २४  ा  झाले या िन वदां पैक  मे.घोडके 
अजयकुमार भोजराज या कामासाठ  िन वदा र. .९१,४०,८३२/- ( र. .८८,११,४३२/- +सेवा 
शु क ५% र. .३,२९,४००/- = र. .९१,४०,८३२/- ) (अ र  र. .ए या णव लाख 
चाळ स  हजार आठशे 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. .३,२९,४००/- 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. .२,६३,५२०/- पे ा कमी नसावी अशी अट होती. यानुसार 
सदर काम मे.घोडके अजयकुमार भोजराज या ठेकेदाराकडून सेवा शु क र. .२,६३,५२०/- 
दराची हणजेच र. .८८,११,४३२/- +रॉय ट ची र. .०/- + मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/-
+सेवा शु क र. .२,६३,५२०/- = एकूण र. .९०,७४,९५२/- 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.अित आयु  (१). यांनी 
द.१०/११/२०२२  रोजी मा यता दलेली आहे.  वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
रॉय ट   व मटे रयल टे ट ंग चाजससह र. .९०,७४,९५२/- 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- ८५०        वषय मांक- ८५० 

दनांक – १५/११/२०२२         वभाग- थाप य ब मु य 
वषय .८५० 
दनांक -
१५/११/२०२२ 

मा.शहर अिभयंता थाप य ब मु य यांचे कड ल प  . था/िन/ब-मु य/१९०/२०२२ 
द.१४/११/२०२२ अ वये, मनपाचे सन २०२२-२३ क रता भाग . १७ मधील शाळा इमारतींची 
थाप य वषयक देखभाल व दु ती करणेबाबत. 

ठराव .८५० 
दनांक -
१५/११/२०२२  

मा.शहर अिभयंता थाप य ब मु य यांचे कड ल प  . था/िन/ब-मु य/१९०/२०२२ 
द.१४/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागाकड ल 
िन वदा नोट स मांक २४/०२/२०२२-२३ अ वये सदर काम करणेकामी वतमानप ात 
िन वदा िस  केलेली होती. वर ल माणे िन वदा .२४/०२/२०२२-२३ साठ  ९ ा  झाले या 
िन वदांपैक  मे.एम.जे. क श स या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन.र. .३९,९९,१११/-
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(अ र  र. .एकोणचाळ स लाख न या नव हजार एकशे अकरा फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटे रयल टे ट ंग चाजस वगळून र. .३९,६८,५०६/- पे ा ४१.३२% 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.शहर 
अिभयंता यांनी द.११/११/२०२२ रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजससह र. .२३,९३,८८२/- 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- ८५१        वषय मांक- ८५१ 

दनांक – १५/११/२०२२         वभाग- थाप य उ ान 
वषय .८५१ 
दनांक -
१५/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) थाप य उ ान यांचे कड ल प  . था/िन/-मु य/३१२/२०२२ 
द.१४/११/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग .७ भोसर  येथील जलतरण तलावाची खोली कमी 
करणे व थाप य वषयक अनुषंिगक कामे करणेबाबत. 

ठराव .८५१ 
दनांक -
१५/११/२०२२  

मा.अित.आयु (२) थाप य उ ान यांचे कड ल प  . था/िन/-मु य/३१२/२०२२ 
द.१४/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य उदयान व डा 
वभागाकड ल िन वदा नोट स मांक १२९/१/२०२१-२२ अ वये सदर काम करणेकामी 
वतमानप ात िन वदा िस  केलेली होती. वर ल माण े िन वदा .१२९/०१/२०२१-२२ साठ  
४ ा  झाले या िन वदांपैक  मे.देव क शन  या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या 
िन.र. .३,२१,५७,४७०/- (अ र  र. .तीनकोट  ऐकवीस लाख स ाव न हजार चारशे स र 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजस वगळून र. .३,२०,९७,१३०/- पे ा २६.१७% 
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.१४/११/२०२२ रोजी मा यता दलेली आहे.  वर ल 

ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजससह 
र. .२,३७,९८,९०५/- 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- ८५२        वषय मांक- ८५२ 

दनांक – १५/११/२०२२         वभाग- थाप य उ ान व डा 
वषय .८५२ 
दनांक -
१५/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था.उ ान/का व/३१३/२०२२ द.१४/११/२०२२ 
अ वये, मनपाचे थाप य उ ान व डा वभागाकड ल सन २०२२-२३ या मूळ 
अंदाजप कातील कामां या तरतुद म ये वाढ-घट करणेबाबत. 

ठराव .८५२ 
दनांक -
१५/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था.उ ान/का व/३१३/२०२२ द.१४/११/२०२२ 
अ वये, मनपाचे थाप य उ ान व डा वभागाकड ल खालील  सन २०२२-२३ या 
अंदाजप कातील कामांची तरतूद वाढ - घट करणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत 
आहे. 

अ.
 
उप लेखािशष अथवा 

कामाचे नाव  
लेखािशष

बजे
ट 
पान 

 

बजे
ट 
अ.

 

मूळ 
शासक य   
मा यता 
र कम  

सन २०२२-
२३ मूळ 
तरतूद  

वाढ   घट  
सुधा रत 
तरतूद 

बजे
ट 

कोड
शेरा 

1 

भाग .३ मोशी 
आ. .१/२१४ येथील 
उ ानाची उव रत 
कामे करणे (ट पा-२) 

थाप य 
उ ान े 

296 227 30000000 3000000 3500000 0 6500000 
222
305
089 

अ.
.१० 
ते 
२३ 
व न 
वग  

2 

इ भागांम य े
मातीचे ॅक / जॉिगंग 
ॅक तयार करणे व 

अनुषंिगक व ुत व 
थाप य वषयक 

कामे करणे. 

थाप य 
उ ान े 

309 112 30000000 5000000 7000000 0 12000000 
222
305
386 

3 

पंपर  . .२१ 
मधील आर ण 

.१६२ येथ ेखेळाच े
मैदान वकिसत 
करणे  

वशेष 
योजना  54 21 30000000 1000 1800000 0 1801000 

222
301
233 

4 

भाग .१० शाहू 
महाराज यां या 
पुत या मागे शाहू 
सृ ीच ेउव रत काम े
करणे. 

थाप य 
उ ान े 

287 9 100000000 24043000 7000000 0 31043000 
222
304
871 

5 

फ भागांम य े
मातीचे ॅक / जॉिगंग 
ॅक तयार करणे व 

अनुषंिगक व ुत व 
थाप य वषयक 

कामे करणे. 

थाप य 
उ ान े 

305 32 50000000 7500000 1015000
0 0 17650000 

222
305
306 

6 

भाग .३ 
आ. .२/६४ येथ े
उ ानाची उव रत 
कामे करणे 

थाप य 
उ ान े 

295 201 15000000 0 450000 0 450000 
222
305
063 

7 
थेरगाव बोट लब चे 
नुतनीकरण करणे.  

थाप य 
उ ान े 

306 49 50000000 7500000 1350000 0 8850000 
222
305
323 

8 

भाग .१६ रावेत 
येथील पेठ. .३२ अ 
मधील मोक या 
जागेत उ ान 
वकिसत करणे 

 

थाप य 
उ ान े 

289 65 70000000 25500000 1500000 0 27000000 
222
304
927 
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9 
भाग .१८ म य े
पो स कॉ ले स 

बांधणे 

Park 
and Play 
ground 

53 8 110000000 21980000 3500000 0 25480000 
222
301
220 

10 
अ भागातील डा 
पधासाठ  मंडप 
यव था करणे 

डा 
वषयक 
काम े 

315 11 5000000 1500000 0 1000000 500000 
222
305
520 

अ.
.१ ते 
९ वर 
वग  

11 
क भागातील डा 
पधासाठ  मंडप 
यव था करणे 

डा 
वषयक 
काम े 

316 40 5000000 1000000 0 500000 500000 
222
305
551 

12 

भाग .१३ िनगड  
यमुनानगर म य े
नेमबाजी िश ण 
क ासाठ  बं द त 
सभागृह बांधणे व 
इतर थाप य 
वषयक सुधारणांची 
कामे करणे  

डा 
वषयक 
काम े 

317 74 7500000 2500000 0 1500000 1000000 
222
305
585 

13 
फ भागातील डा 
पधासाठ  मंडप 
यव था करणे 

डा 
वषयक 
काम े 

318 88 5000000 1000000 0 500000 500000 
222
305
599 

14 

बोपखेल येथील 
मनपा या आर त 
जागेत उ ान 
वकिसत करणे 

थाप य 
उ ान े 

295 204 45000000 7000000 0 7000000 0 
222
305
066 

15 

पंपर  . .२१ 
मधील आर ण 

.१७३ येथ ेखेळाच े
मैदान वकिसत 
करणे 

डा 
वषयक 
काम े 

320 139 150000000 7500000 0 4150000 3350000 
222
305
650 

16 

पंपर  भाग .२१ 
मधील आ. .१६६ 
येथ ेउ ान वकिसत 
करणे 

थाप य 
उ ान े 

299 314 50000000 13000000 0 8300000 4700000 
222
305
176 

17 

पंपळे गुरव येथील 
राजमाता जजाऊ 
उ ानात उव रत 
थाप य वषयक 

कामे करणे व इतर 
अनुषंिगक कामे 
करणे 

थाप य 
उ ान े 

294 175 10000000 4000000 0 2700000 1300000 
222
305
037 

18 

भाग .१३ िनगड  
यमुनानगर म य े
नेमबाजी िश ण 
क ासाठ  बं द त 
सभागृह बांधणे व 
इतर थाप य 
वषयक सुधारणांची 
कामे करणे  
 

डा 
वषयक 
काम े 

317 74 7500000 2500000 0 2500000 0 
222
305
585 

19 

भाग . १३ मधील 
व वध उ ानांची 
थाप य वषयक 

कामे करणे. 
 

थाप य 
उ ान े 

297 259 2400000 1000000 0 1000000 0 
222
305
121 
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20 

भाग .९ मधील 
उ मनगर येथील 
उ ानातील वरंगुळा 
क ाचा प हला 
मजला वाढ वणे व 
इतर काम ेकरणे 

थाप य 
उ ान े 

292 146 10000000 2000000 0 2000000 0 
222
305
008 

21 

भाग .२५ मधील 
व वध उ ानातील व 
इतर ठकाणी 
सुशोभीकरण व 
दु तीची कामे करणे

थाप य 
उ ान े 

294 179 8000000 800000 0 480000 320000 
222
305
041 

अ.
.१ ते 
९ वर 
वग  

22 

भाग .२६ मधील 
उ ानातील व इतर 
ठकाणी थाप य 
वषयक 
सुशोभीकरणाची 
कामे करणे 

थाप य 
उ ान े 

294 184 8000000 500000 0 270000 230000 
222
305
046 

23 

भाग .१४ मधील 
उ ानांच े थाप य 
वषयक सुधारणांची 
कामे करणे  

थाप य 
उ ान े 

313 223 10000000 4500000 0 4350000 150000 
222
305
497 

      एकूण =   143324000 36250000 36250000 143324000     
 

ि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- ८५३        वषय मांक- ८५३ 

दनांक – १५/११/२०२२         वभाग- थाप य उ ान व डा 
वषय .८५३ 
दनांक -
१५/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था.उ ान/का व/३१४/२०२२ द.१४/११/२०२२ 
अ वये, मनपाचे थाप य उ ान व डा वभागाकड ल सन २०२२-२३ या मूळ 
अंदाजप कातील कामां या तरतुद म ये वाढ-घट करणेबाबत. 

ठराव .८५३ 
दनांक -
१५/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था.उ ान/का व/३१४/२०२२ द.१४/११/२०२२ 
अ वये, मनपाचे थाप य उ ान व डा वभागाकड ल खालील  सन २०२२-२३ या 
अंदाजप कातील कामांची तरतूद वाढ - घट करणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

अ.
 

उप लेखािशष 
अथवा कामाचे 

नाव 
लेखािशष 

बजेट 
पान 

 

बजेट 
अ.  

मूळ 
शासक य   
मा यता 
र कम  

सन 
२०२२-२३ 

मूळ 
तरतूद 

वाढ घट 
सुधा रत 
तरतूद 

बजेट 
कोड 

शेरा 

१ 

भाग .१६ रावेत 
येथील पेठ. .३२ 

अ मधील 
मोक या जागेत 
उ ान वकिसत 

करणे 

थाप य 
उ ान े

२८९ ६५ 70000000 25500000 5000000 0 30500000 
2223
0492

7 

अ. .
६ ते 
१३ 
व न 
वग २ 

भाग .५ 
जाधववाड  येथील 
आर ण .१/१४७ 
येथील उ ानाची 
उव रत कामे 

करणे. 

थाप य 
उ ान े

२९७ २५० 20000000 3500000 3500000 0 7000000 
2223
0511

2 

३ 
बोपखेल येथील 
मनपा या 

थाप य 
उ ान े

312 187 50000000 
12500000 
+ 4000000 

= 
2000000 0 18500000 

2223
0546

1 
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आर त जागेत 
उ ान वकिसत 

करणे 

16500000 

४ 

भाग .७ भोसर  
येथील सीताराम 
ल ढे उ ानातील 
मनपाची भवानी 
तालीम व यायाम 
शाळा व मैदानाची 
सुधारणा करणे व 
अनुषंिगक कामे 

करणे 

वशेष 
योजना 54 44 50000000 1105000

0 3000000 0 14050000 
2223
0125

6 

५ 

क,इ,फ व ह 
भागातील 

उ ानाम य े
द यांग (अपंग) 
य ंसाठ  व वध 
कार या सु वधा 

पुर वणे. 

थाप य 
उ ान े

304 407 7500000 2000000 1400000 0 3400000 
2223
0526

9 

६ 

भाग .३२ 
मधील  

उ ानाम य े 
वरंगुळा क  

बांधणे व इतर 
थाप य वषयक 
नुतनीकरणाची 
कामे करणे 

थाप य 
उ ान े

303 385 15000000 6000000 0 1500000 4500000 
2223
0524

7 

अ. .
१ ते ५ 
वर 
वग 

७ 

भाग  १५ 
मधील  संत 
ाने र उ ानात 
युरल वषयक 
कामे करणे. 

थाप य 
उ ान े

304 4 20000000 2500000 0 2500000 0 
2223
0527

8 

८ 

भाग .२ बो-
हाडेवाड  येथील 
ािधकरणाकडून 

ता यात येणा-या 
जागेवर उ ान 
वकिसत करणे 

थाप य 
उ ान े

304 7 20000000 1500000 0 1500000 0 
2223
0528

1 

९ 

भाग .२१ 
मधील व वध 

उ ानाची थाप य
वषयक 

सुधारणांची कामे 
करणे 

थाप य 
उ ान े

312 185 10000000 3200000 0 2000000 1200000 
2223
0545

9 

अ. .
१ ते ५ 
वर 
वग 

१० 

भाग .१५ 
मधील वीर 

सावरकर उ ान  व 
इतर  उ ानाच े
थाप य वषयक 
सुधारणांची कामे 

करणे 

थाप य 
उ ान े

312 193 5000000 2000000 0 2000000 0 
2223
0546

7 

अ. .
१ ते ५ 
वर 
वग ११ 

क भागातील 
न यान ेता यात 
येणा-या जागेवर 
उ ान वकिसत 

करणे 

थाप य 
उ ान े

312 199 50000000 2500000 0 2500000 0 
2223
0547

3 

१२ 

क भागांम य े
मातीचे ॅक / 

जॉिगंग ॅक तयार 
करणे व अनुषंिगक

थाप य 
उ ान े

306 51 30000000 7500000 0 1500000 6000000 
2223
0532

5 
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व ुत व थाप य 
वषयक कामे 

करणे. 

१३ 

भाग .१० 
मधील िनसगकवी 
ब हणाबाई चौधर  
ाणीसं हालयाची 
सीमािभंत दु ती 
करणे व इतर 
थाप य वषयक 
कामे करणे. 

थाप य 
उ ान े

298 283 50000000 3500000 0 1400000 2100000 
2223
0514

5 

   एकूण =  70750000 14900000 14900000 87250000    

ि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- ८५४        वषय मांक- ८५४ 

दनांक – १५/११/२०२२         वभाग- जलिन:सारण फ े य 
वषय .८५४ 

दनांक -

१५/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) जलिन:सारण फ े य यांचे कड ल प  .फ ेका/जिन/का व/७७/२०२२ 

द.१५/११/२०२२ अ वये, मनपाचे फ े ीय कायालय ह तील मलिनःसारण निलका मॅनहोल 

चबसची साफसफाई आधुिनक यां क  प तीने करणे या कामास मुदतवाढ िमळणेबाबत. 

ठराव .८५४ 

दनांक -

१५/११/२०२२  

मा.अित.आयु (१) जलिन:सारण फ े य यांचे कड ल प  .फ ेका/जिन/का व/७७/२०२२ 

द.१५/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका फ े ीय कायालय ह तील 

मलिनःसारण निलका मॅनहोल चबसची साफसफाई आधुिनक यां क  प तीने करणे ( स शन, 

जेट ंग सह रसायकिलंग मिशन या सहा याने) या कामास मुदतवाढ ( चतुथ वष सन २०२२-

२३ पयत ) िमळणेकामी मे.आयन पं स अॅ ड एन हायरो सो युशन ा.िल.यांना मा. थायी 
सिमती ठराव .१०४८६ द.१७/१०/२०२१ नुसार करारनामा शत नुसार द.३०/१२/२०२१ या 
आदेशा वये कामाचे आदेश देणेत आलेले होते. सदर कामाची मुदत दनांक १८/०९/२०२२ पयत 

आहे. िन वदा अट  व शत  (A) .३ नुसार सदर िन वदेतील दर हे िन वदा कालावधी पयत कायम 

राहतील. सदर िन वदेचा काय कालावधी ०७ (सात) वष आहे. तथा प कामाचा आदेश व 

करारनामा हा ०१ ( थम) वषासाठ  देणेत आलेला आहे. यानंतर कामाची गती, Performance 

वचारात घेऊन पुढ ल येक वषासाठ  मा. थायी सिमती या मा यतेने मुदतवाढ देणेत 

येईल. तसेच िन वदा अट  व शत नुसार एक वषानंतर भाववाढ फरक देय राह ल. यानुसार 

ठेकेदाराने सदरचे काम तीन वषात समाधानकारक पूण केलेले आहे. चतुथ वषासाठ  

(१८/०९/२०२३ पयत) मा. थायी सिमतीची मंजुर  ा  करणे आव यक आहे. सदर कामासाठ  

सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात पान .७६६  अ. . ‘फ’ वर र. .७४,००,०००/- तरतुद नमूद 

करणेत आलेली आहे. िन वदा अट  व शत  (A) .३ नुसार मा. थायी सिमतीने ठरावात नमूद 

केलेला १ वष कालावधीची मुदत दनांक १८/०९/२०२२ रोजी पुण होत आहे. वर नमूद केलेनुसार 

ठेकेदार मे.आयन पं स अॅ ड एन हायरो सो युशन ा.िल. यांस पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका फ े ीय कायालय ह तील मलिनःसारण निलका मॅनहोल चबसची सफाई 

आधुिनकयां क  प तीने करणे (स शन, जेट ंग सह रसायकिलंग मिशन या सहा याने). या 
कामास दनांक १९/०९/२०२२ पासून १८/०९/२०२३ पयत चतुथ वषासाठ  मुदतवाढ िमळणेस व 

भाववाढ फरक एक वष कालावधीनंतर अदा करणे व या कालावधीसाठ  र. .१,२९,००,०००/- 
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या खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

थम मुदतवाढ  

अ.

. 
कामाचे नाव 

कामाचा आदेश 

. 

मुळ कालावधी 
(पासुन – पयत) 

एकुण 

कालावधी 
मुदतवाढ
ची कारणे 

१ 

पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका फ े य 

कायालय ह तील 

मलिनःसारण व मॅनहोल 

चबसची साफसफाई आधुिनक 

यं ा या सहा याने करणे 
(स शन जेट ंगसह 

रसायकलींग मिशन या 
सहा याने) 

.पापु/जिन/ 
का व/९११/२०१९ 

द.१९/०९/२०१९ 

द.१९/०९/२०१९ ते 

द. १८/०९/०२०२० 
१२ म हने 

वा षक 

िनयिमत 

मुदत 

संप यामुळे 

िनयमीत 

मुदतवाढ 

घेण े

आव यक 

आहे. 
  

दतीय मुदतवाढ 

अ.

. 
कामाचे नाव 

कामाचा आदेश 

. 

मुळ कालावधी 
(पासुन – पयत) 

एकुण 

कालावधी 
मुदतवाढ
ची कारणे 

१ 

पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका फ े य 

कायालय ह तील 

मलिनःसारण व मॅनहोल 

चबसची साफसफाई आधुिनक 

यं ा या सहा याने करणे 
(स शन जेट ंगसह 

रसायकलींग मिशन या 
सहा याने) 

.पापु/जिन/ 
का व/१२/२०२१ 

द.०६/०१/२०२१ 

द.१८/०९/२०२० 

ते 

द.१८/०९/०२०२१ 

१२ म हने 

वा षक 

िनयिमत 

मुदत 

संप यामुळे 

िनयमीत 

मुदतवाढ 

घेण े

आव यक 

आहे. 

तृतीय मुदतवाढ 

अ.

. 
कामाचे नाव 

कामाचा आदेश 

. 

मुळ कालावधी 
(पासुन – पयत) 

एकुण 

कालावधी 
मुदतवाढ
ची कारणे 

१ 

पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका फ े य 

कायालय ह तील 

मलिनःसारण व मॅनहोल 

चबसची साफसफाई आधुिनक 

यं ा या सहा याने करणे 
(स शन जेट ंगसह 

रसायकलींग मिशन या 
सहा याने) 

.पापु/जिन/ 
का व/८४/२०२१ 

द.३०/१२/२०२१ 

द.१८/०९/२०२१ ते 

द. १८/०९/०२०२२ 
१२ म हने 

वा षक 

िनयिमत 

मुदत 

संप यामुळे 

िनयमीत 

मुदतवाढ 

घेण े

आव यक 

आहे. 

चतुथ मुदतवाढ  
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अ.

. 
कामाचे नाव 

कामाचा आदेश 

. 

वाढ व कालावधी 
(पासुन – पयत) 

एकुण 

कालावधी 
मुदतवाढ
ची कारणे 

१ 

पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका फ े य 

कायालय ह तील 

मलिनःसारण व मॅनहोल 

चबसची साफसफाई आधुिनक 

यं ा या सहा याने करणे 
(स शन जेट ंगसह 

रसायकलींग मिशन या 
सहा याने) 

.पापु/जिन/का
व/८४/२०२१ 

द.३०/१२/२०२१ 

द.१८/०९/२०२२ 

ते 

द.१८/०९/०२०२३ 

१२ म हने 

वा षक 

िनयिमत 

मुदत 

संप यामुळे 

िनयमीत 

मुदतवाढ 

घेण े

आव यक 

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- ८५५        वषय मांक- ८५५ 

दनांक – १५/११/२०२२         वभाग- समाज वकास 
वषय .८५५ 
दनांक -
१५/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .स व व/०५/का व/३३६/२०२२ द.११/११/२०२२ 
अ वये, इतर क याणकार  योजने अंतगत योजनेम ये दु ती करणेबाबत. 

ठराव .८५५ 
दनांक -
१५/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .स व व/०५/का व/३३६/२०२२ द.११/११/२०२२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सामाज वकास वभागा माफत इय ा १० वी 
आ ण १२ वी म ये ८० ट के पे ा जा त गुण िमळाले या गुणवंत व ा याना ब ीस र कम 
देणे, ह  योजना कायरत आहे.   या योजने अंतगत इ. १० वी म ये ८०% ते ९०% गुण संपादन 
केले या महारा  रा य मंडळ ( SSC Board) अंतगत येणा-या शाळांमधील व िश ण ह क 
कायदा (Right to Education Act) अंतगत शाळांमधील वदयाथ  / वदयाथ नींना ब ीस 
र कम देणे, इ. १० वी म ये ९०% पे ा जा त गुण संपादन केले या वदयाथ  / वदयाथ नींना 
ब ीस र कम देणे. व इ. १२वी म ये ९०% पे ा जा त गुण संपादन केले या महारा  रा य 
मंडळ (HSC Board) अंतगत शाळांमधील वदयाथ  / वदयाथ नींना ब ीस र कम देणे. या 
योजनाम ये दु ती करणेकामी स मा. माजी नगरसद य व ाथ  तसेच पालक यांनी मागणी 
केली आहे. सदर मागणी वचारात घेता व मा.आयु  यांचे द.१९/१०/२२ रोजी या 
शेरांकनानुसार सदर योजनेत खालील माणे सुधार त बदल करणे आव यक आहे. 
अ.

 
स याची योजना सुधार त योजना 

१) 

योजनेचे नाव– इ. १०वी म ये ८०% ते ९०% गुण 
संपादन केले या महारा  रा य ्    मंडळ (SSC 
Board) अंतगत येणा-या शाळांमधील व 
िश ण ह क कायदा (Right to Education Act) 
अंतगतशाळांमधील वदयाथ / वदयाथ नींना 
ब ीस  र कम देणे. 

योजनेचे नाव – इ. १०वी म ये ८०% ते ९०% गुण
संपादन केले या महारा  रा य ्    मंडळ (SSC
Board), CBSC Board, ICSC  Board अंतगत
येणा-या शाळांमधील वदयाथ / वदयाथ नींना
ब ीस र कम देणे. 

 योजनेचे व प – पंपर  िचंचवड योजनेचे व प – पंपर  िचंचवड महानगरपािलका
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महानगरपािलका हदद त वा त यास   
असणा-या  इ. १०वी म ये ८०% ते ९०% गुण 
संपादन केले या महारा  रा य मंडळ  (SSC 
Board) शाळांमधील वदयाथ / वदयाथ नींना 
िश ण ह क कायदा (Right to Education 
Act) अंतगत शाळांमधील वदयाथ / 
वदयाथ नींना ब ीस  र कम देणे. 

हदद त वा त यास असणा-या  व पंपर  िचंचवड
महानगरपािलके या मा यिमक  व ालयातील
व ाथ  वगळता इ.१० वी म ये वा षक पर ेम ये
८०% ते ९०% गुण संपादन केले या  महारा  रा य ्  
मंडळ(SSC Board), CBSC Board, ICSC  Board
अंतगत येणा-या  शाळांमधील वदयाथ / 
वदयाथ नींना ब ीस  र कम देणे. 

 लाभाचे व प- र. .१०,०००/- ब ीस 

लाभाचे व प– १)महारा  रा य ्    मंडळ ( SSC 
Board) अंतगत येणा-या शाळांमधील वदयाथ / 
वदयाथ नींना ब ीस र. .१०,०००/- 
२) CBSC Board, ICSC  Board अंतगत येणा-या 
शाळांमधील वदयाथ / वदयाथ नींना
र. .५,०००/- ब ीस 

२) स याची योजना सुधार त योजना 

 

योजनेचे नाव –. इ. १०वी म ये ९०% पे ा 
जा त गुण संपादन केले या  महारा  
रा य ्मंडळ(SSC Board) अंतगत येणा-या 
शाळांमधील व िश ण ह क कायदा (Right 
to Education Act) अंतगत शाळामधील 
वदयाथ / वदयाथ नींना ब ीस  र कम देणे 

योजनेचे नाव – इ. १०वी म ये ९०% पे ा जा त 
गुण संपादन केले या महारा  रा य ्    मंडळ( SSC 
Board), CBSC Board, ICSC  Board अंतगत 
येणा-या शाळांमधील वदयाथ / वदयाथ नींना 
ब ीस  र कम देणे. 

 

योजनेचे व प – पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका हदद त वा त यास 
असणा-या इ.१०वी म ये ९०% गुण संपादन 
केले या महारा  रा य मंडळ (SSC Board) 
शाळांमधील वदयाथ / वदयाथ नींना व 
िश ण ह क कायदा (Right to Education 
Act) अंतगत शाळांमधील वदयाथ / 
वदयाथ नींना ब ीस  र कम देणे. 

योजनेचे व प – पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका हदद त वा त यास असणा-
या  व पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
मा यिमक   व ालयातील व ाथ  वगळता इतर 
सव व ालयातील इ.१० वी म ये वा षक 
पर ेम ये ९०% पे ा जा त  गुण संपादन 
केले या  महारा  रा य ्    मंडळ( SSC Board), CBSC 
Board, ICSC Board अंतगत येणा-या 
शाळांमधील वदयाथ / वदयाथ नींना ब ीस 
र कम देणे. 

 लाभाचे व प- र. .१५,०००/- ब ीस 

लाभाचे व प– १)महारा  रा य ्    मंडळ (SSC 
Board) अंतगत येणा-या शाळांमधील वदयाथ / 
वदयाथ नींना ब ीस र. .१५,०००/- ब ीस 
२) CBSC Board, ICSC  Board अंतगत येणा-या 
शाळांमधील वदयाथ / वदयाथ नींना
र. .७,५००/- ब ीस 

३) स याची योजना सुधार त योजना 

 - 

योजनेचे नाव – इ. १२वी म ये ८०% ते ९० % गुण
संपादन केले या महारा  रा य ्    मंडळ (HSC 
Board), CBSC Board, ICSC  Board अंतगत
येणा-या शाळांमधील वदयाथ / वदयाथ नींना
ब ीस  र कम देणे. 

 - 

योजनेचे व प – पंपर  िचंचवड महानगरपािलका
हदद त वा त यास असणा-या  इ.१२ वी म ये
वा षक पर ेम ये  ८०% ते ९०% गुण संपादन
केले या महारा  रा य मंडळ  (HSC Board) CBSC 
Board, ICSC  Board अंतगत शाळांमधील
वदयाथ / वदयाथ नींना ब ीस  र कम देणे 
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 - 

लाभाचे व प– १)महारा  रा य ्    मंडळ( HSC 
Board) अंतगत येणा-या शाळांमधील वदयाथ / 
वदयाथ नींना ब ीस र. .१०,०००/- ब ीस 
२) CBSC Board, ICSC  Board अंतगत येणा-या 
शाळांमधील वदयाथ / वदयाथ नींना र. .५,०००/-
ब ीस 

४) स याची योजना सुधार त योजना 

 

योजनेचे नाव –.इ. १२वी म ये ९०% पे ा 
जा त गुण संपादन केले या  महारा  रा य 
मंडळ  (HSC Board) अंतगत शाळांमधील 
वदयाथ / वदयाथ नींना ब ीस  र कम देणे 

योजनेचे नाव – इ. १२वी म ये ९०% पे ा जा त 
गुण संपादन केले या महारा  रा य ्    मंडळ ( HSC 
Board), CBSC Board, ICSC  Board अंतगत 
येणा-या शाळांमधील वदयाथ / वदयाथ नींना 
ब ीस  र कम देणे. 

 

योजनेचे व प – पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका हदद त वा त यास 
असणा-या इ. १२वी म ये ९०% पे ा जा त 
गुण संपादन केले या  महारा  रा य मंडळ 
(HSC Board) अंतगत शाळांमधील 
वदयाथ / वदयाथ नींना ब ीस  र कम 
देणे 

योजनेचे व प – पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका हदद त वा त यास असणा-या 
इ.१२ वी म ये वा षक पर ेम ये   ९०% पे ा 
जा त गुण संपादन केले या महारा  रा य मंडळ 
(HSC Board) CBSC Board, ICSC  Board अंतगत 
शाळांमधील वदयाथ / वदयाथ नींना ब ीस 
र कम देणे 

 लाभाचे व प- र. .१५,०००/- ब ीस 

लाभाचे व प– १)महारा  रा य ्    मंडळ (HSC 
Board) अंतगत येणा-या शाळांमधील वदयाथ / 
वदयाथ नींना ब ीस र. .१५,०००/- ब ीस 
२) CBSC Board,  ICSC  Board अंतगत येणा-या 
शाळांमधील वदयाथ / वदयाथ नींना
र. .७,५००/- ब ीस 

                 वर ल माण ेबदल केले असता या योजनेसाठ  सन २०२२-२३ या आिथक वषात 
खालील माण ेअंदाजे व ा य  सं या व यासाठ  अपे ीत खच येणार आहे. 
 इ. १० वी म ये ८०% ते ९०%गुण संपादन केले या महारा  रा य ्    मंडळ ( SSC Board) 
अंतगत येणा-या  शाळांमधील वदयाथ / वदयाथ नींना ब ीस . १५५०x१०,००० 
=१,५५,००,०००/- 

 इ. १०वी म ये ८०% ते ९०% गुण संपादन केले या CBSC Board, ICSC  Board अंतगत 
येणा-या शाळांमधील वदयाथ / वदयाथ नींना ब ीस . १५००x ५०००  = ७५,००,०००/- 

 इ. १०वी म ये ९०% पे ा जा त गुण संपादन केले या महारा  रा य ्    मंडळ (SSC Board) 
अंतगत येणा-या शाळांमधील वदयाथ / वदयाथ नींना ब ीस. ७५०x १५०००        
= १,१२,५०,०००/- 

 इ. १०वी म ये ९०% पे ा जा त गुण संपादन केले या CBSC Board, ICSC  Board अंतगत 
येणा-या शाळांमधील वदयाथ / वदयाथ नींना ब ीस  ७००x ७,५००  =  ५२,५०,०००/- 

 इ. १२ वी म ये ८०% ते ९०% गुण संपादन केले या महारा  रा य ्    मंडळ( HSC Board) 
अंतगत येणा-या शाळांमधील वदयाथ / वदयाथ नींना ब ीस. ९००x १०,००० 
= ९०,००,०००/- 

 इ. १२ वी म ये८०% ते ९०% गुण संपादन केले या CBSC Board, ICSC Board अंतगत 
येणा-या शाळांमधील वदयाथ / वदयाथ नींना ब ीस ६५०x ५००० =३२,५०,०००/- 

 इ. १२ वी म ये ९०% पे ा जा त  गुण संपादन केले या महारा  रा य ्    मंडळ (HSC Board) 
अंतगत येणा-या शाळांमधील वदयाथ / वदयाथ नींना ब ीस .१८०x१०,०००= १८,००,०००/- 

 इ. १२ वी म ये ९०% पे ा जा त गुण संपादन केले या CBSC Board, ICSC  Board अंतगत 
येणा-या शाळांमधील वदयाथ / वदयाथ नींना ब ीस  १००x ५,००० = ५,००,०००/- 
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वर ल माणे एकूण खच र. .५,४०,५०,०००/- अंदाजे आहे. 
     इतर क याणकार  इ. १०वी व १२ वी म ये ८०% ते ९०% व ९०% पे ा जा त गुण 
संपादन केले या खाजगी शाळेतील व ा याना ब ीस र कम देणे, या योजने अंतगत  सन 
२०२१-२२ या वषात व ा याची आकडेवार त जा त माणात वाढ झा याने सन २०२२-२३ 
म ये तरतुद उपल ध नाह . सन २०२२-२३ या  अिथक वषातील तरतुद ह   खु या 
वगातील  मुलीसाठ  म हला व बालक याण या योजने या लेखािशषा मधुन खच करणेस 

तसेच मागासवग य मुले व मुली साठ  मागासवग य योजने मधुन तरतुद खच कर यास, व 
खुला वगातील मुलांसाठ  इतर क याणकार  योजना मधुन खच करणेस व योजना दु त 
करणेस व सदर खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

 
मा. शासक ठराव मांक- ८५६        वषय मांक- ८५६ 

दनांक – १५/११/२०२२         वभाग- ाथिमक िश ण 
वषय .८५६ 
दनांक -
१५/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) ाथिमक िश ण यांचे कड ल प  . ािश व/०९/का व/७८९/२०२२ 
द.१५/११/२०२२ अ वये, मनपाचे ाथिमक िश ण वभागातील इ.५ वी ते इ.७ वी तील 
व ाथाना शै णक वष २०२२-२०२३ म ये सकाळ पेपस आयोजीत एनआयई या उप मात 
सहभागी होणेकामी होणा-या खचास मा यता िमळणेबाबत. 

ठराव .८५६ 
दनांक -
१५/११/२०२२  

मा.अित.आयु (१) ाथिमक िश ण यांचे कड ल प  . ािश व/०९/का व/७८९/२०२२ 
द.१५/११/२०२२ अ वये,   सकाळ एनआयई ( यूज पेपर एन ए युकेशन) व पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ाथिमक िश ण वभाग यां या वतीने एनआयई हा उप म मागील अनेक 
वषापासून राब वला जात असून या उप मा या मा यमातून व ा या या सु  गुणांना वाव 
दे यासाठ  व वध कायशाळेचे आयोजन कर यात येत असते. याच माण े व ा या या 
जाणीवा जागृत कर या या ीने तसेच लेखन कौश ये, वाचन कौश य वकसीत कर यासाठ  
सकाळ एनआयई हा रा य तर य वशेषांक म ह यातून दोनदा िस द केला जाणार आहे. 
तसेच शै णक वषात मन रजनातून ान देणा-या शाळािनहाय दोन कायशाळा आयो जत 
करणेत येणार आहे. या उप माम ये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक िश ण 
वभागाकड ल ३४ ाथिमक शाळांम ये इय ा ५ वी ते ७ वी चे व ा याना सभासद क न 
सहभागी क न सदर उप मात सहभागी होणेकर ता अंदाजे ७५०० सभासद सं या िन त 
करणेत आलेली होती. याकर ता ती व ाथ  र. .१००/- या माणे एकूण र. .७,५०,०००/- 
इतके सभासद शु क अपे ीत धरणेत येऊन यानुसार सन २०२२-२३ म ये “ व ाथ  
वयंअ ययन साधने” या लेखािशषकावर तावीत कामासाठ  स थतीत 

र. .१५,००,०००/- तरतूद िश लक आहे यामधून सदर खच करणे श य अस याने सदर 
ताव मा यतेकामी सादर केला असता मा.आयु  यांनी सदर तावास शासक य मा यता 

दलेली आहे. यानुसार मागील शै णक वषात वचारात घेतले या ३४ मनपा ाथिमक 
शाळेतील शै णक वष २०२२-२३ क रता इय ा ५ वी ते ७ वी ची पटसं या ७३८३ य  हजर 
व ाथ  सं या ६७१५ आहे. सबब, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक िश ण 
वभागातील ३४ शाळांमधील इय ा ५ वी ते इय ा ७ वी तील व ाथाना शै णक वष २०२२-
२३ म ये व ाथ  सकाळ पेपस आयोजीत एनआयई या उप मात सहभागी होणेबाबत एकूण 
र. .७,४०,०००/- (अ र  र. .सात लाख चाळ स हजार फ ) अथवा होणा-या य  खचास 
मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 
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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- ८५७        वषय मांक- ८५७ 

दनांक – १५/११/२०२२         वभाग- समाज वकास 
वषय .८५७ 
दनांक -
१५/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .स व व/९/का व/२७३/२०२२ द.१५/११/२०२२ 
अ वये, द .अं.यो. रा ीय नागर  उप ज वका अिभयान अंतगत “सावली” िनवारा क ाचे 
देखभाल व यव थापनासाठ  तरतुद स मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका सभे या ा  
अिधकारांतगत मा. शासक यांची मा यता घेणेकामी िशफारस करणेबाबत. 

ठराव .८५७ 
दनांक -
१५/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .स व व/९/का व/२७३/२०२२ द.१५/११/२०२२ 
अ वये, शासन िनणय .एनयुएल.२०१४/ . /१०४/न व-३३, द.२८ ऑग ट २०१४ अ वये 
रा यातील ५३ शहराम ये द अंयो- रा ीय नागर  उप ज वका अिभयानाची अंमलबजावणी 
करणेत येत आहे. सदर अिभयानाम ये शहर  बेघरांना िनवारा हा एक घटक आहे. पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेतील नागर  बेघरांसाठ  पंपर  भाजी मंडई,प हला मजला, पंपर  येथे 
ऑ टोबर २०२० पासुन “सावली” िनवारा क  सु  कर यात आलेले आहे. िनवारा देखभाल व 
यव थापनासाठ  तरतुद करणेबाबत समाज वकास वभागाअंतगत इतर क याणकार  
योजने या “ ये  नाग रक धोरण व उप म राब वण”े या उपलेखािशषातून खच करणेबाबतचा 

ताव मा.अित.आयु (२) यांचेकडे सादर केला असता यांनी मु य लेखा व व  अिधकार  
यांचा अिभ ाय घेणेकामी कळ वलेले आहे. मा.मु य लेखा व व  अिधकार  यां या 
अिभ ाया माण ेइतर क याणकार  योजने या “ ये  नाग रक धोरण व उप म राब वण”े या 
लेखािशषातुन बेघर िनवारा देखभाल व यव थापना या कामाची देयके अदा करावी व 
नजीक या मा.महापािलका सभे या मा यतेने “बेघर िनवारा देखभाल व यव थापन” हे 
न वन लेखािशष अंदाजप काम ये समा व  क न यावे अशा कारचे शेरांकन केलेले आहे. 
मा.मु य लेखा व व  अिधकार , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी कळ वले या 
अिभ ायानुसार सदर तरतुद खच  टाक यापुव  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम -
१०३ अनुसुची – ड मधील करण ७ तरतुद नुसार मा यता घेणे आव यक आहे. तसेच सन 
२०२२-२३ या आिथक वषात इतर क याणकार  या मु य योजनेतील उपलेखािशष जे  
नाग रक धोरण व उप म राब वणे या लेखािशषाअंतगत र. .१,००,००,०००/-  इतक  तरतुद 
करणेत आलेली आहे. यामधुन र. .८३,७२,६२४/- इतका खच झालेला असुन 
र. .१६,२७,३७६/- इतक  र कम िश लक आहे. सदर रकमेमधुन र. .८,११,३१९/- इतक  तरतुद 
न याने तयार कर यात येणारे उपलेखाशीष “बेघर िनवारा देखभाल व यव थापन” या 
उपलेखािशषावर खालील त या माण े वग करण करणसे 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. 

 

अ 
 
मु य योजनेचे

नाव 

या 
उपलेखािशषामधुन 

र कम वग 
करावयाचे या 

उपलेखाशीषाचे नाव 

सदर 
उपलेखािशषाव
र सन २०२२-
२०२३ साठ  
केलेली मुळ 
तरतुद र  

या 
उपलेखाशी
षातुन वाढ 
करावयाची 
र कम 

या 
उपलेखाशी
षातुन घट 
करावयाची 
र कम 

एकुण 
तरतुद 

र कम पये 
(वग करणा
नंतर ) 
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१ 
इतर 

क याणकार  
योजना 

ये  नागर क धोरण 
व उप म राब वण े

१,००,००,००० - ८,११,३१९/- ८१६०५७/- 

२ 
इतर 

क याणकार  
योजना 

बेघर िनवारा 
देखभाल व 

यव थापन (न याने 
केलेले उपलेखाशीष) 

० ८,११,३१९/- ० ८,११,३१९/- 

ि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- ८५८        वषय मांक- ८५८ 

दनांक – १५/११/२०२२         वभाग- मा हती व जनसंपक 
वषय .८५८ 
दनांक -
१५/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .माजसं/२/का व/३७१/२०२२ द.१४/११/२०२२ 
अ वये, मनपाचे मा हतीपर िच फत तयार करणेकामी खचास मा यता देणेबाबत. 

ठराव .८५८ 
दनांक -
१५/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .माजसं/२/का व/३७१/२०२२ द.१४/११/२०२२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने व छ सव णा अंतगत व वध उप म 
राब व यात आले होते. याम ये शहरातील झोपडप यांना रंगरंगोट  करण,े शहरातील मुख 
र यांवर ल िभंती रंग वण,े उ ान वभागाकड ल टाकाऊ ते टकाऊ उप म, सोसाय यांचे 
कचरा वघटन आद . उप मांचा समावेश होता. या सव उप मांची एक त िच फत तयार 
कर याबाबत मा.आयु सो यांनी िनदश दले होते. यानुसार तातड ची व कालमया दत बाब 
हणून मे. वरा प लिसट  यां याकडून २ िमिनटे २४ सेकंदांची मा हतीपर िच फत तयार 

क न घे यात आली होती. सदर िच फत मे. वरा प लिसट  यांनी तयार क न मा हती व 
जनसंपक वभागाकडे जमा केली आहे.  नमूद िच फत तयार करणेकामी र. .२,५०,०००/- 
(अ र  . .दोन लाख प नास हजार फ ) इतका खच झाला असून तो संबंिधतांना अदा करण े
आव यक आहे. तर  सदर खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

 
 
 

सह /-                        सह /- 

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

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


