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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 २९/११/२०२२ चे ठराव. 
 

मा. शासक ठराव मांक- ८५९         वषय मांक- ८५९ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- थाप य क प 
वषय .८५९ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) थाप य क प यांचे कड ल प  . था/िन/ क प/२६०/२०२२ 

द.२४/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त ठक ठकाणी जजाऊ 

लिनक उभारणे व अनुषंिगक कामे करणेबाबत. 

ठराव .८५९ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.अित.आयु (२) थाप य क प यांचे कड ल प  . था/िन/ क प/२६०/२०२२ 

द.२४/११/२०२२ अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .16/01/2022-2023 

अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त ठक ठकाणी जजाऊ लिनक उभारणे व 

अनुषंिगक कामे करणे. कामी मे.पी.एन.नागण े िन.र. .1,97,93,500/- (अ र  र. .एक कोट  

स या नव लाख या नव हजार पाचशे फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .1,96,00,200/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .1,96,00,200/- पे ा 20.92% कमी हणजेच र. .1,54,99,838/- +रॉय ट  

चाजस र. .54,045/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,93,300/- = एकुण र. .1,57,47,183/- 

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- ८६०         वषय मांक- ८६० 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- इ े य 
वषय .८६० 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.सहा.आयु  इ े य यांचे कड ल प  .इ ेका/िन-६/का व/२०४/२०२२ द.१३/१०/२०२२ 

अ वये, मनपाचे भाग .३ च-होली प रसरातील र यावर ल द यां या खांबाना अिथग 

करणे RCCB बस वणे जं शनबॉ स बदलणे व अनुषंिगक कामे करणेबाबत. 

ठराव .८६० 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.सहा.आयु  इ े य यांचे कड ल प  .इ ेका/िन-६/का व/२०४/२०२२ द.१३/१०/२०२२ 

अ वये, पंपर   िचंचवड महानगरपािलके या  इ े य  कायालय  वदयुत वभागाकड ल 
िन वदा नो टस मांक 2-33-2021-2022 अ वये सदर काम/ पुरवठा करणेकामी 
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वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माण े िन वदा .2-33-2021-2022   साठ  ४ 

ा  झाले या िन वदापैक  मे.ओंकार इले क स या ठेकेदाराची  िन वदा र कमे या 
िन.र. .8,25,204/- पे ा -29.99%  कमी दराने  िन वदा आलेली अस याने व तुलना मक या 
बाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम  मानांकना माण ेपुण करणेस 

स म अस याने वकारणेबाबत मा. े य अिधकार  इ े य कायालय यांनी द.8/7/2022 
रोजी  मा यता दलेली आहे.  वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .5,77,725/- तसेच 

१८% GST र. .1,03,991/- अशी एकुण र. .6,81,716/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

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

तसेच िन वदा अट नुसार  भाववाढ कलम लागु असलेस भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट  कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार 

फरकाची र म 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- ८६१         वषय मांक- ८६१ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- इ े य 
वषय .८६१ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.सहा.आयु  इ े य यांचे कड ल प  .इ ेका/िन-६/का व/२०५/२०२२ द.१३/१०/२०२२ 

अ वये, मनपाचे भाग .४ दघी बोपखेल  प रसरातील र यावर ल द यां या खांबाना 
अिथग करणे RCCB  बस वण े जं शनबॉ स बदलणे व अनुषंिगक कामे करणेबाबत. 

ठराव .८६१ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.सहा.आयु  इ े य यांचे कड ल प  .इ ेका/िन-६/का व/२०५/२०२२ द.१३/१०/२०२२ 

अ वये, पंपर   िचंचवड महानगरपािलके या  इ े य  कायालय  वदयुत वभागाकड ल 
िन वदा नो टस मांक 2-34-2021-2022  अ वये सदर काम/ पुरवठा करणेकामी 
वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माण े िन वदा .2-34-2021-2022   साठ  ४ 

ा  झाले या िन वदापैक  मे.ओंकार इले क स या ठेकेदाराची  िन वदा र कमे या 
िन.र. .8,25,204/- पे ा -29.99% कमी दराने  िन वदा आलेली अस याने व 

तुलना मक या बाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम 
मानांकना माण े पुण करणेस स म अस याने वकारणेबाबत मा. े य अिधकार  इ 
े य कायालय यांनी द.8/7/2022 रोजी मा यता दलेली आहे.  वर ल ठेकेदाराकडून 

िन वदा मंजूर दराने र. .5,77,725/- तसेच १८% GST र. .1,03,784/- अशी एकुण 

र. .6,80,364/- 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 लागु 

असलेस भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र म 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. 
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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- ८६२         वषय मांक- ८६२ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- इ े य 
वषय .८६२ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.सहा.आयु  इ े य यांचे कड ल प  .इ ेका/िन-६/का व/२०६/२०२२ द.१३/१०/२०२२ 

अ वये, मनपाचे भाग .३ च-होली प रसरातील र यावर ल द यांची, फडर पलरची 
वाष क प तीने देखभाल दु ती करणे व अनुषंिगक कामे करणेबाबत. 

ठराव .८६२ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.सहा.आयु  इ े य यांचे कड ल प  .इ ेका/िन-६/का व/२०६/२०२२ द.१३/१०/२०२२ 

अ वये, पंपर   िचंचवड महानगरपािलके या  इ े य  कायालय  वदयुत वभागाकड ल 
िन वदा नो टस मांक  2-38-2021-2022 अ वये सदर काम/ पुरवठा करणेकामी 
वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माण े िन वदा .  2-38-2021-2022   साठ  

४ ा  झाले या िन वदापैक  मे.ओंकार इले क स या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या 
िन.र. .8,23,568/- पे ा -29.99% कमी दराने िन वदा आलेली अस याने व तुलना मक या 
बाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम मानांकना माण ेपुण करणेस 

स म अस याने वकारणेबाबत मा. े य अिधकार  इ े य कायालय यांनी 
द.8/7/2022   रोजी  मा यता दलेली आहे.  वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .5,76,580/- तसेच १८% GST र. .1,03,991/- अशी एकुण र. .6,81,716/-  पयत काम 

क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा 
कर   अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार  भाववाढ  कलम लागु असलेस भाववाढ 

कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र म 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- ८६३         वषय मांक- ८६३ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- इ े य 
वषय .८६३ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.सहा.आयु  इ े य यांचे कड ल प  .इ ेका/िन-६/का व/२०७/२०२२ द.१७/१०/२०२२ 

अ वये, मनपाचे दघी च-होली उप वभागातील प रसरातील र यावर ल द यां या नादु त 

केबल बदलणे   व अनुषंिगक कामे करणेबाबत. 

ठराव .८६३ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.सहा.आयु  इ े य यांचे कड ल प  .इ ेका/िन-६/का व/२०७/२०२२ द.१७/१०/२०२२ 

अ वये, पंपर   िचंचवड महानगरपािलके या  इ े य  कायालय  वदयुत वभागाकड ल 

िन वदा नो टस मांक  2-43-2021-2022  अ वये सदर काम/ पुरवठा करणेकामी 
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वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माण े िन वदा .2-43-2021-2022   साठ  
४ ा  झाले या िन वदापैक  मे.ओंकार इले क स या ठेकेदाराची  िन वदा र कमे या 
िन.र. .8,25,069/- पे ा -29.99%  कमी दराने  िन वदा आलेली अस याने व 

तुलना मक या बाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम 
मानांकना माण ेपुण करणेस स म अस याने वकारणेबाबत मा. े य अिधकार  इ े य 

कायालय यांनी द.8/7/2022   रोजी  मा यता दलेली आहे.  वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 

दराने र. .5,77,631/- तसेच १८% GST र. .1,03,974/- अशी एकुण र. .6,81,605/-  पयत 

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

सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार  भाववाढ  कलम लागु असलेस भाववाढ 

कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट  कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 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- ८६४         वषय मांक- ८६४ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- मु य लेखा प र ण  
वषय .८६४ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.मु य लेखा प र क यांचे कड ल प  .मुलेप/१/का व/१०७७/२०२२ द.१५/११/२०२२ 

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

ठराव .८६४ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.मु य लेखा प र क यांचे कड ल प  .मुलेप/१/का व/१०७७/२०२२ द.१५/११/२०२२ 

अ वये, मनपाचे मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा 
मंजुर  कामी सादर केले या वनंती अजानुसार सोबतचे प  अ म ये दश वले माणे रजा 
मंजुर  कामीचे वषयास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 
मा. शासक ठराव मांक- ८६५         वषय मांक- ८६५ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- मा हती व जनसंपक 
वषय .८६५ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.उप आयु  मा हती व जनसंपक यांचे कड ल प  .माजसं/२/का व/६८१/२०२२ 

द.१६/११/२०२२ अ वये, मनपाचे व छता का उपहार या घनकच-याचे वलगीकरण 

मो हमेअंतगत काय मातील कलाकाराचे मानधन अदा करणेबाबत. 
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ठराव .८६५ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.उप आयु  मा हती व जनसंपक यांचे कड ल प  .माजसं/२/का व/६८१/२०२२ 

द.१६/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका या वतीने  व छता का उपहार या 
घनकच-याचे वलगीकरण मो हमेअंतगत े ीय तरावर “हरा िगला, सुखा नीला“ मो हमेचा 
चार करणेकामी RJ, समाज वकास ने िनयु  केले या बचत गटांशी व IEC एज सीशी 

सम वय साधून येक े ीय कायालयात जनजागृतीसाठ  येक   एक अशा आठ ठकाणी 
खेळ पैठणीचा या काय मांचे आयोजन कर यात आले होते. यासाठ  आले या र. .३,५०,०००/- 

(अ र  र. .तीन लाख प नास हजार फ ) या खसास मा.आयु  यांची द.१८/१०/२०२२ रोजी 
मा यता दलेली  आहे. यातून खालील माणे काय म कर यात आले आहेत. 

अ. . काय मांचा तपशील मानधन 

१ 
खेळ पैठणीचा ड े ीय कायालय 

थळ – डायनासॅार गाडन , पंपळे गुरव 

र. .३,५०,०००/- 

( - १०% आयकर  ) 

ECS  ारे 

 

२ 
खेळ पैठणीचा अ  े ीय कायालय 

थळ – पंचतारा नगर आकुड  हॉ पटल जवळ, आकुड  

३ 
खेळ पैठणीचा फ  े ीय कायालय 

थळ – भ  -श  गाडन , िनगड  

४ 
खेळ पैठणीचा ग  े ीय कायालय 

थळ- बापुजीबुवा गाडन ,थेरगाव 

५ 
खेळ पैठणीचा ब  े ीय कायालय 

थळ- राजमाता जजाऊ उ ान, िचंचवडगांव 

६ 
खेळ पैठणीचा क  े ीय कायालय 

थळ – इं ायणी नगर बॅडिमंटन हॉल, इं ायणी नगर , भोसर  

७ 
खेळ पैठणीचा इ  े ीय कायालय 

थळ- नागे र मं दरासमोर ,मोशी 

८ 
खेळ पैठणीचा ह  े ीय कायालय 

थळ- दापोड  वहार, दापोड  

एकूण र. .३,५०,०००/- 

(र. .३,५०,०००/- (अ र  र. .तीन  लाख प नास हजार फ  ) 

     उपरो  काय मास आले या र. .३,५०,०००/- (अ र  र. .तीन लाख प नास हजार 

फ ) इत या खचास मा. शासक यांची काय र मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- ८६६         वषय मांक- ८६६ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- वै कय 
वषय .८६६ 
दनांक -
२९/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) वै कय यांचे कड ल प  .मसाभां/८/का व/२२२/२०२२ द.१६/११/२०२२ 
अ वये, मनपाचे को वड - १९ जैव वै क य कचरा गोळा करणे आ ण याची शा ो  प तीने 
व हेवाट लावणेबाबत. 

ठराव .८६६ 
दनांक -
२९/११/२०२२  

मा.अित.आयु (२) वै कय यांचे कड ल प  .मसाभां/८/का व/२२२/२०२२ द.१६/११/२०२२ 
अ वये, भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, 
महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३) नुसार Covid-१९ कचरा 
िनमाण होणार  सरकार , महानगरपािलका, खाजगी णालये, दवाखाने, लॅबोरेटर ज, 
कोरंटाईन सटस, आयसोलेशन सटस आ ण इतर या ठकाणी कोवीड-१९ कारचा कचरा 
िनमाण होतो. अशा ठकाणांहून कोवीड-१९ जैव वै क य कचरा गोळा करणे आ ण याची 
शा ो  प तीने  व हेवाट  लाव याण या खचाबाबत हणजेच या ठकाणांव न कोवीड-१९ 
कचरा मे.पा को इन हायरमटल सो युशनस ्  ा.िल. यांनी वाहतुक केलेला आहे. अशा 
सं थेसाठ  ित कलो र. .८७/- वाहतुक व िनमुलन खचास हत कोवीड-१९ कचरा िनमुलन 
साठ  माहे डसबर २०२० ते ए ल २०२२ या कालावधी क रता वेळोवेळ  मा. थायी सिमती 
सभेची मा यता घेणेत आलेली आहे. मे.पा को इन हायरमटल सो यूशनस ्  ा.िल., यांनी 
माहे मे २०२२ ते ऑग ट २०२२ या कालावधीम ये मनपाने िनयु  केलेले Covid Care 
Centre (CCC), Dedicated Covid Hospital (DCH)   या ठकाणांहून को ह ड-१९ चा कचरा  व 
मनपाचे आठ णालये  तसेच ज हा णालय औंध,  आ द य बला हॉ पटल, नार चे 
(NARI) लॅब व मनपा या वैदयक य वभागामाफत वेळोवेळ  कळ वले या ठकाणां मधून 
Covid-19 चा कचरा मे.पा को इन हायरमटल सो यूशनस ्  ा.िल., हे यांचे वत: चे 
वाहनातून वाहतूक कर त आहे.  अशा सं थेसाठ  ित कलो र. .८७/- वाहतूक व िनमूलन 
खचास हत को ह ड-  १९ कचरा िनमूलन साठ  अदा करावे लागणार आहेत. 
हणजेच  स या  माहे मे २०२२ ते ऑग ट २०२२ या कालावधीम ये जमा केलेला को वड - 

१९ जैव वै क य कचरा एकूण ४३२६.०७५Kg  कर ता एकूण र. .३,७६,३६८/-(अ र  र. .तीन 
लाख शहा र हजार तीनशे अडुस  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. 

 
मा. शासक ठराव मांक- ८६७         वषय मांक- ८६७ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- सामा य शासन 
वषय .८६७ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .सा व/२/का व/८८९/२०२२ द.१७/११/२०२२ 

अ वये, मनपाचे वभागीय चौकशी अिधकार  पदावर ल िनयु स मा यता व मुदतवाढ 

देणेबाबत. 

ठराव .८६७ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .सा व/२/का व/८८९/२०२२ द.१७/११/२०२२ 

अ वये, मनपाचे सामा य शासन वभाग, महारा  शासन प  . वभचौ-१६१८/ . .३९/११-
अ दनांक २३ जुलै २०१८ अ वये कं ाट  त वावर िनयु साठ  इ छूक सेवािनवृ  चौकशी 
अिधका-यांची सामाियक याद  (पॅनल) िस द केलेली आहे. या याद तील खालील सेवािनवृ  
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शासक य अिधकार  यांनी केले या वंनती अजा नुसार महानगरपािलका आ थापनेवर यांना 
वभागीय चौकशी अिधकार  हणून मानधनावर िनयु  दे यात आलेली आहे व वेळोवेळ  

मा.आयु  यां याकड ल आदेशा वये मुदतवाढ देखील दे यात आलेली आहे 

अ.

 

सेवािनवृ  वभागीय 

चौकशी अिधकार  

िनयु  द याचा 
दनांक 

संपु ात आले या 
मुदवाढ चा 
कालावधी 

नवीन मुदतवाढ ता वत 

केलेला कालावधी 

१ २ ३ ४ ५ 

१ 
ी. हं.ल.पवार 

िनवृ  सहसंचालक 
द.३०/०७/२०१६ ३१/०७/२०२२ 

०१/०८/२०२२ पासून पुढ ल एक 

वषाकर ता  
(गट ‘क’ व ‘ड’ कमचा-यांसाठ ) 

२ 

ी.ध.भ.पाट ल, 

िनवृ  उपसंचालक 

(लेखा) 
द.०८/०८/२०१७ ०७/०८/२०२२ 

०८/०८/२०२२ पासून पुढ ल एक 

वषाकर ता 
(गट ‘क’ व ‘ड’ कमचा-यांसाठ ) 

   ी.ध.भ.पाट ल,िनवृ  उपसंचालक (लेखा) व ी. हं.ल.पवार,िनवृ  सहसंचालक यांना 
दलेली मुदतवाढ यांचे नावासमोर नमूद केले माण ेसंपु ात आली अस याने यांनी अनु मे 

दनांक २८/०९/२०२२ व दनांक ०४/१०/२०२२  रोजी या अजा वये वभागीय चौकशी 
अिधकार  पदावर ल िनयु स मुदतवाढ िमळणेबाबत वनंती केलेली आहे. महारा  नागर  

सेवा (िश त व अ पल) िनयम, १९७९ मधील िनयम ८ पोटिनयम (२) नुसार शासक य    
कमचा-यां व द केले या गैरवतणूक कंवा गैरवतना या कोण याह  आरोपा या खरेपणाची 
चौकशी कर यास पुरेसा आधार आहे असे जे हा िश तभंग वषयक ािधका-यांचे मत असते 

ते हा या आरोपाचा खरेपणा पडताळ यासाठ  ते ािधकार  वत: चौकशी क  शकतील 

कंवा तसे कर यास यथा थती एखा ा ािधका-याची िनयु  क  शकतात. महापािलका 
आ थापनेवर ल वभागीय चौकशी अिधकार  यांचेकड ल लं बत करणांची सं या वचारात 

घेवून उपरो  सेवािनवृ  अिधकार  यांना पुढ ल एक वषासाठ  मुदतवाढ देणे आव यक आहे. 
सबब, सामा य शासन वभाग, शासन िनणय मांक सं कण-१०१४/ . .५५/११-अ दनांक 

१६ फे ुवार  २०१५ मधील तरतुद नुसार गट ‘क’ व ‘ड’ संवगातील अपचार  कमचा-यां व द 

करावया या वभागीय चौकशी करणी र. . १२,०००/- इतके मानधन व एका पे ा अिधक 

अपचार  अस यास येक अपचा-यामागे र. .१,५००/- इतके वाढ व मानधन मुळ 

मानधना या रकमेत (र. .१२,०००/-) वाढवून मेहनताना देणे. मा  सदर मानधनाची कमाल 

मयादा र. .२४,०००/- इतक  रा हल. तसेच येक चौकशी करणी र. .७५०/- एवढया 
मयादेत वास भ यापोट  करावे लागणा-या खचा या रकमेची ितपूत  देय रा हल या अट वर 

उपरो  नमुद केले या सेवािनवृ  शासक य अिधका-यांना वभागीय चौकशी अिधकार  पदावर 

दे यात आले या मानधनावर ल िनयु स व वेळोवेळ  दे यात आले या  मुदतवाढ स काय र 

मा यता तसेच यांचे नावासमोर तंभ .५ येथील नमूद केलेले पुढ ल कालावधीकर ता 
मुदतवाढ दे यास मा यता आ ण यापुढे महारा  शासनाकडून कं ाट  त वावर िनयु साठ  
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इ छुक सेवािनवृ  चौकशी अिधका-यांची सामाियकयाद  (पॅनल) िस द केलेस या याद म ये 

समा व  असणा-या चौकशी अिधका-यांना शासन िनदशानुसार मंजूर कर यात येणा-या 
अनु ेय मानधना या कमाल मयादे या अिधन राहून वभागीय चौकशी अिधकार  पदावर 

िनयु या तसेच मुदतवाढ  दे यास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 

मा. शासक ठराव मांक- ८६८         वषय मांक- ८६८ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .८६८ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पापु/मु य/५/का व/२३९/२०२२ द.१७/११/२०२२ 

अ वये, मनपाचे पाणी पुरवठा वभागाकड ल पाणीपुरवठा योजना िनधी तरतूद म ये वाढ घट 

करणेबाबत. 

ठराव .८६८ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पापु/मु य/५/का व/२३९/२०२२ द.१७/११/२०२२ 

अ वये, मनपाचे पाणी पुरवठा वभागाकड ल पाणीपुरवठा योजना िनधी खालील त या माण े

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

अनु
. 
. 

कामाच ेनाव 

पान 

/अन.ु

. 

सन २०२२-२३ 

चा मुळ अंदाज 
वाढ घट 

सुधा रत 

/   िश लक 

तरतुद 

 अ. .४- पाणीपुरवठा वशेष योजना िनधी 

१ 

पॅकेज-४ कवळे, से.९६, पुनावळे व 

ताथवडे या ठकाणी पा याची 
मु य निलका, ८ उंच पा या या 
टा या उभारणे, २ शु द पा या या 
टा या व पंप हाऊस उभारणे व 

काया वत करणे. 

४३५/

६ 
१३,५०,००,००० ०० ५,२०,००,००० ८,३०,००,००० 

२ 

पॅकेज- २  िचखली व मोशी येथ े

पा याची मु य निलका टाकणे व ३ 

उंच पा या या टा या उभारणे व 

काया वत करणे. 

४३५/

४ 
१४,५०,००,००० ५,००,००,००० ०० २६,५०,००,००० 

३ दघी येथ ेनवीन ESR बांधणे. 
५५८/

१६ 
०० २०,००,००० ०० २०,००,००० 

 एकूण ३८,००,००,००० ५,२०,००,००० ५,२०,००,००० ३८,००,००,००० 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- ८६९         वषय मांक- ८६९ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- म यवत  भांडार 
वषय .८६९ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/०५/का व/९६८/२०२२ 

द.१५/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागांसाठ  दैनं दन 

कायालयीन कामकाजासाठ  व वध ट ह  संच खरेद  करणेबाबत. 

ठराव .८६९ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/०५/का व/९६८/२०२२ 

द.१५/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागांनी मागणी 
केलेनुसार ५५” ट ह  संच ८ नग, ७५” ट ह  संच १ नग व ३२” ट ह  संच १ नग खरेद  

करणेकामी िस द कर यात आलेली िन वदा GeM Bid No.GEM/2022/B/2529909 अ वये 

बाब .१ व ३ क रता  मे.इंद ुइ फोटेक सो युशन, भोसर  यांचे अनु मे दर र. .६३,१५०/- ती 
नग व र. .१७,७८६/- ती नग तसेच बाब .२ क रता मे.मोनाच टे नॉलॉजीज (पुणे) ा.िल., 

पुणे यांचे दर र. .१,५७,६९८/- ती नग  हे लघु म ा  झाले असुन ा  लघु म दरानुसार 

व वध ट ह  संच खरेद  करणेकामी एकूण र. .६,८०,६८४/- इतका खच होणार असुन जो 
िन वदा अंदा जत खच एकूण र. .६,७३,४०२/- पे ा १.०८% ने अिधक असुन कामाची िनकड 

व तातड  वचारात घेता वकृत कर यात आले आहेत. यानुसार महानगरपािलके या 
व वध वभागांनी मागणी केलेनुसार व वध ट ह  संच खरेद   करणेकामी मे.इंद ुइ फोटेक 

सो युशन, भोसर   व मे.मोनाच टे नॉलॉजीज (पुणे) ा.िल., पुणे यांना करारनामा क न 

पुरवठा आदेश िनगत कर यात आला अस याने सदर सा ह य खरेद  करणेकामी होणारा खच 

एकूण र. .६,८०,६८४/- चे खचाचे मा. शासक यांनी अवलोकन केले. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ८७०         वषय मांक- ८७० 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- आरो य इ े ीय 
वषय .८७० 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा. े ीय अिधकार  इ े ीय आरो य यांचे कड ल प  .इ ेका/आ/४/का व/६८८/२०२२ 

द.१६/११/२०२२ अ वये, न दणीकृत गती म हला बचत गटाला झोपडप ट तील मनपाचे 
सामुदाियक शौचालय साफसफाई व देखभालीचे काम देणेबाबत. 

ठराव .८७० 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा. े ीय अिधकार  इ े ीय आरो य यांचे कड ल प  .इ ेका/आ/४/का व/६८८/२०२२ 

द.१६/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ े ीय कायालय आरो य 

वभागाकड ल भाग .७ शांतीनगर, भोसर  येथील १ लॉक २६ िस स सावजिनक शौचालय 

साफसफाई व देखभालीचे काम करणेकामी थेट प तीने सहा म हने कालावधी कर ता 
न दणीकृत गती म हला बचत गट यांना ती िसट र. .९००/- माणे मािसक र. .२३,४००/- 

माणे ६ म ह याक रता र. .१,४०,४००/- (अ र  र. .एक लाख चाळ स हजार चारशे  फ ) 

अ वये कामकाज देणेत आलेले आहे. सदर म हला बचत गटाला मनपा िनयमानुसार व अट स 

अिधन राहून यांचेबरोबर े ीय कायालय तरावर करारनामा करणेस व येणारे खचास 
मा. शासक यांची काय र मंजूर  देणेत येत आहे. 



10 
 

ि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- ८७१         वषय मांक- ८७१ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- आरो य अ े ीय 
वषय .८७१ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा. े ीय अिधकार  अ े ीय आरो य यांचे कड ल प  .अ ेका/आ/२/का व/५४१/२०२२ 

द.१५/११/२०२२ अ वये, “ऐ या म हला बचत गट” यांना मनपाचे सामुदाियक व 

सावजिनक शौचालयाचे व छता व देखभाल- दु तीचे काम देणेबाबत. 

ठराव .८७१ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा. े ीय अिधकार  अ े ीय आरो य यांचे कड ल प  .अ ेका/आ/२/का व/५४१/२०२२ 

द.१५/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने म हला स मीकरण व 

लोकसहभाग वाढ वण े याकर ता नवी दशा या उप माची सुरवात करणेत आली आहे. 

याकर ता महानगरपािलका े ातील था पत व वध म हला बचत गट कंवा म हला मंडळाचा 
उपयोग क न घे याचे िनयो जत केले असून व छ सव णाची प रणामकारकता 
वाढ व याचे ीने शहरातील व वध झोपडप यातील सामुदाियक शौचालय ह  म हला या 
न दणीकृत गटांना यांचे प रचालन कर यासाठ  दे याबाबत मा.आयु  सो. यांनी आदेश 

.ना वयो/०२/का व/४१/२०२२ द.०७/०३/२०२२ आदेशा वये देणेत आले आहे. तसेच 

शौचालयाम ये बचत गटाचा ओनरिशप पाट आणावा याकर ता दु तीचे कामकाजाची 
जबाबदार  कॉ ॅ टरला न देता थािनक बचत गटाला देवून र. .९००/- ित िस स या दराने 

थेट प दतीने यांना काम देणे कामी कळ वले आहे. यानुसार पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या, अ े ीय कायालयातील भाग .१० मधील परशूराम नगर, िचंचवड 

येथील १ लॉक २७ िस सचे शौचालय थेट प तीने चाल वणेकामी “ऐ या म हला बचत गट” 
यांना आदेश .अ ेका/आ/२/का व/३०७/२०२२ द.२९/०६/२०२२ अ वये द.०४/०७/२०२२ 

ते ०३/०१/२०२३ ( ६ म हने ) कालावधीसाठ  दे यात आले असून याकामी येणारा अंदाजे 
र. .९००X २७ (िस स) = २४,३००/- ित म हना या माण े२४३०० X६ (म हने)= १,४५,८००/- 
हा दर वीकृत करणेस व य  येणा-या खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ८७२         वषय मांक- ८७२ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- थाप य ग मु य 
वषय .८७२ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता थाप य ग मु य यांचे कड ल प  . था/िन/गमु य/३६७/२०२२ 

द.१७/११/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग .२३ थेरगाव गावठाण येथील शाळा व इतर 

इमारतीमधील थाप य वषयक दु तीची कामे करणेबाबत. 

ठराव .८७२ 

दनांक -

मा.सह शहर अिभयंता थाप य ग मु य यांचे कड ल प  . था/िन/गमु य/३६७/२०२२ 

द.१७/११/२०२२ अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .28/03/2022-2023 
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२९/११/२०२२  अ वये भाग .२३ थेरगाव गावठाण येथील शाळा व इतर इमारतीमधील थाप य वषयक 

दु तीची कामे करणे. (सन २०२२-२३ साठ ) कामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. 
वर ल माण े िन वदा . मे.आिशतोष नंदकुमार लांडगे िन.र. .41,53,524/- (अ र  

र. .एकेचाळ स लाख ेप न हजार पाचशे चोवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .40,80,969/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,80,969/- पे ा 35.1% कमी हणजेच र. .26,48,549/- 

+रॉय ट  चाजस र. .4,181/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .72,555/- = एकुण 

र. .27,25,285/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 

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

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

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

मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ८७३         वषय मांक- ८७३ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- ग े य आरो य 
वषय .८७३ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा. े ीय अिधकार  ग े ीय आरो य यांचे कड ल प  .ग ेआ/४/का व/६३६/२०२२ 

द.१८/११/२०२२ अ वये, नवी दशा म हला बहुउ ेशीय मंडळ यांचे सामुदाियक व सावजिनक 

शौचालयाचे व छता व देखभाल दु तीचे कामकाजाबाबत. 

ठराव .८७३ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा. े ीय अिधकार  ग े ीय आरो य यांचे कड ल प  .ग ेआ/४/का व/६३६/२०२२ 

द.१८/११/२०२२ अ वये, मनपाचे मा.आयु  सो, यां या दनांक ०३/०१/२०२२ रोजी झाले या 
बैठक म ये सामुदाियक व सावजिनक शौचालयाचे देखभाल व दु तीचे कामकाजाम ये 

सुधारणा होणे कर ता नागर कांना सहभागी क न घेण े मह वाचे आहे. या शौचालयाम ये 

नागर कांचा ओनरिशप पाट आणावा याकर ता दु तीचे कामकाजाची जबाबदार  कॉ ॅ टरला 
न देता थािनक बचत गट/युथ लब यांना देवून स याचा दराने थेट प दतीने यांना काम 

दे यात यावे. व याचा मोबदला ावा. असे सुिचत केलेले आहे. समाज वकास वभागाने 

दनांक–०७/०३/२०२२ रोजी मेल दारे ित माह ित िसट खच र. .९००/- दर कळ वलेला 
आहे. दनांक–२५/०२/२०२२ रोजी नवी दशा म हला बहुउ ेशीय मंडळ यांनी भाग .२१ 

मधील शा ीनगर येथील २ लॉक १८ िसटसचे काम आदेश . ग ेआ/४/का व/२११/२०२२ 

दनांक–२८/०३/२०२२ अ वये द.२८/०३/२०२२ ते २७/०९/२०२२ अखेर कामकाज देऊन, 

मा. थायी सिमती ठराव .२७८ दनांक – २३/०६/२०२२ रोजी काय र मा यता घेणेत 

आलेली आहे. सदर कामाची मुदत दनांक- २७/०९/२०२२ रोजी संपु ात आलेली आहे. व 

सदरचे काम नवी दशा म हला बहुउ ेशीय मंडळ यांना आदेश .ग ेआ/४/का व/६३२/२०२२ 

दनांक–११/११/२०२२ अ वये दनांक – २८/०९/२०२२ ते २७/०३/२०२३ अखेर ६ म हनेची 
मुदतवाढ आदेश देणेत आलेला आहे.  सदर कामासाठ  अंदाजे र. .९७,२००/- (अ र  
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र. .स या नव हजार दोनशे फ ) इतका खच होणे अपे त आहे. सदर या कामासाठ  

“खाजगीकरणा दारे साफसफाई” या लेखािशषाव न 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- ८७४         वषय मांक- ८७४ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- ग े य आरो य 
वषय .८७४ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा. े ीय अिधकार  ग े ीय आरो य यांचे कड ल प  .ग ेआ/४/का व/६३५/२०२२ 

द.१८/११/२०२२ अ वये, मनपाचे सामुदाियक व सावजिनक शौचालयाचे व छता व देखभाल 

दु तीचे काम करणेबाबत. 

ठराव .८७४ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा. े ीय अिधकार  ग े ीय आरो य यांचे कड ल प  .ग ेआ/४/का व/६३५/२०२२ 

द.१८/११/२०२२ अ वये, मनपाचे मा.आयु  सो, यां या दनांक ०३/०१/२०२२ रोजी झाले या 
बैठक म ये सामुदाियक व सावजिनक शौचालयाचे देखभाल व दु तीचे कामकाजाम ये 

सुधारणा होणे कर ता नागर कांना सहभागी क न घेण े मह वाचे आहे. या शौचालयाम ये 

नागर कांचा ओनरिशप पाट आणावा याकर ता दु तीचे कामकाजाची जबाबदार  कॉ ॅ टरला 
न देता थािनक बचत गट/युथ लब यांना देवून स याचा दराने थेट प दतीने यांना काम 

दे यात यावे. व याचा मोबदला ावा. असे सुिचत केलेले आहे. समाज वकास वभागाने 

दनांक–०७/०३/२०२२ रोजी मेल दारे ित माह ित िसट खच र. .९००/- दर कळ वलेला आहे. 
“झाशीची राणी म हला बचत गट” यांचे . .२१ मधील १४ िसटसकर ता ित माह ित िसटस 

र. .९००/- माणे र. .१२,६००/- होत असून, ६ म हने कालावधीसाठ  र. .७५,६००/- व 

“िस द  म हला बचत गट” यांचे . .२७ मधील ६ िसटसकर ता ित माह ित िसटस 

र. .९००/- माणे र. .५,४००/- होत असून, ६ म हने कालावधीसाठ  र. .३२,४००/- असे 

एकुण र. .१,०८,०००/- इतका खच होणार आहे. भाग .२१ मधील नवमहारा  शाळेमागे 

पंपर गाव, येथील सावजिनक शौचालयाचे २ लॉक १४ िसटसचे साफसफाईचे काम करण े

बाबत “झाशीची राणी म हला बचत गट” व भाग .२७ मधील तापक रनगर काळेवाड , 

येथील सावजिनक शौचालयाचे १ लॉक ०६ िसटसचे  साफसफाईचे काम करणे बाबत “िस द  

म हला बचत गट” यांना दनांक – ०१/१२/२०२२ ते ३१/०५/२०२३ अखेर (६ म हने) कर ता व 

र. .१,०८,०००/- (अ र  र. .एक लाख आठ हजार फ ) या येणा-या य  खचास व सदरचा 
खच “खाजगीकरणा दारे साफसफाई” 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- ८७५         वषय मांक- ८७५ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- मा हती व जनसंपक 
वषय .८७५ 
दनांक -
२९/११/२०२२ 

मा.उप आयु  मा हती व जनसंपक यांचे कड ल प  .माजसं/२/का व/६८२/२०२२ 
द.१८/११/२०२२ अ वये, ांतीगु  लहूजी व ताद साळवे वचार बोधन पव २०२२ या 
काय मांतील कलाकारांचे मानधन अदा करणेबाबत. 

ठराव .८७५ 
दनांक -
२९/११/२०२२  

मा.उप आयु  मा हती व जनसंपक यांचे कड ल प  .माजसं/२/का व/६८२/२०२२ 
द.१८/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने ांतीगु  लहूजी व ताद 
साळवे वचार बोधन पवाचे  द.१४/११/२०२२ रोजी िचंचवड  टेशन येथील यां या 
पुत याशेजार  व वध बोधनपर काय माचे आयोजन कर यात आले होते. यासाठ      
येणा-या अंदाजे र. .१,२०,०००/- (अ र  र. .एक लाख वीस हजार फ ) या खसास 
मा.आयु  यांनी द. ११/११/२०२२. रोजी मा यता दलेली आहे.  यातून खालील माण े
काय म कर यात आले आहेत .   
अ. . काय मांचा तपशील मानधन 

१ 
बोधना मक गीते  

सादरकत – शाह र ी.बापू पवार 
वेळ- सकाळ  -११.०० वाजता. 

र. .३०,०००/- 
( - १०% आयकर  ) 

ECS  ारे 

२ 

मदानी खेळ 
(दांडप टा, तलवारबाजी, िशवकालीन यु कलेचा धगधगता 
इितहास ) सादरकत- ी.िमिलंद सावंत व यांचे २२ सहकार  

(को हापूर ) वेळ- दुपार - १.०० वाजता 

र. .७०,०००/- 
( - १०% आयकर  ) 

ECS  ारे 

३ 
बोधना मक  गीते (प ठा लहुजीचा ) 
सादरकत – शाह र ी.लखन अडागळे 

वेळ – दुपार  ४.००वाजता 

र. .२०,०००/- 
( - १०% आयकर  ) 

ECS  ारे 
एकूण र. .१,२०,०००/- 

    (र. .१,२०,०००/- (अ र  र. .एक लाख वीस हजार फ ) 
    उपरो  काय मास आले या र. .१,२०,०००/- (अ र  र. .एक लाख वीस हजार फ ) 
इत या खचास मा. शासक यांची काय र मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

 
मा. शासक ठराव मांक- ८७६         वषय मांक- ८७६ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .८७६ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/४३७/२०२२ द.१८/११/२०२२ 

अ वये, सन २०२१-२२ पंपळे गुरव प रसरात आव यक ठकाणी न वन पाईपलाईन टाकणे 
व या अनुषंिगक कामे करणेबाबत. 

ठराव .८७६ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/४३७/२०२२ द.१८/११/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन वदा नोट स मांक 

१/०८/२२-२३. अ वये सदर काम  करणेकामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल 

माणे िन वदा  ७ साठ  ८  ा  झाले या िन वदां मे.िस दे र एंटर ायजेस 

िन.र. .65,11,646/- (अ र  र. .पास  लाख अकरा हजार सहाशे शेहचाळ स  फ ) मधुन 



14 
 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .65,07,815/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .65,07,815/- पे ा 31.99% कमी 
हणजेच र. .44,25,965/- +रॉय ट  चाजस र. .3,831/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .44,29,796/- इतका अस याने तुलना मक या वाजवी दराची अस याचे तसेच 

ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम मानांकना माण े पुण करणसे स म अस याने 
वकारणेबाबत मा.अित आयु  (१) यांनी द.१८/११/२०२२ रोजी मा यता दलेली आहे. 

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

र. .44,29,796/- 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- ८७७         वषय मांक- ८७७ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .८७७ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/४३८/२०२२ द.१८/११/२०२२ 

अ वये, सन २०२१-२२ क रता पंपळे गुरव प रसरात न वन पाईपलाईन टाकणे व या 
अनुषंिगक कामे करणेबाबत. 

ठराव .८७७ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/४३८/२०२२ द.१८/११/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन वदा नोट स 

मांक १/८/२२-२३. अ वये सदर काम  करणेकामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. 
वर ल माणे िन वदा  ६ साठ  ६  ा  झाले या िन वदां मे.िस दे र एंटर ायजेस 

िन.र. .65,11,531/- (अ र  र. .पास  लाख अकरा हजार पाचशे एकतीस फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .65,07,700/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .65,07,700/- पे ा 29.99% कमी 
हणजेच र. .45,56,041/- +रॉय ट  चाजस र. .3,831/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .45,59,872/- इतका अस याने 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.१८/११/२०२२  रोजी मा यता दलेली 

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

र. .45,59,872/- 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 
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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- ८७८         वषय मांक- ८७८ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .८७८ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/४३९/२०२२ द.१८/११/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह बाहेर आव यकतेनुसार टकरने पाणीपुरवठा 
करणेबाबत. 

ठराव .८७८ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/४३९/२०२२ द.१८/११/२०२२ 

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  ३८ साठ  ५  ा  झाले या िन वदां मे. डस वॉटर स लायस यांनी 
िन.र. .५८,३२,४१३/- (अ र  र. .अठाव न लाख ब ीस हजार चारशे तेरा  फ ) मधुन रॉय ट  

व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .५८,३२,४१३/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .५८,३२,४१३/- पे ा ७.२०% कमी हणजेच 

र. .५४,१२,४७९/- +रॉय ट  चाजस र. .०/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .०/- = एकुण 

र. .५४,१२,४७९/-  इतका अस याने 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.१८/११/२०२२  रोजी मा यता दलेली आहे.  वर ल 

ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने रॉय ट   व मटे रयल टे ट ंग चाजससह र. .५४,१२,४७९/- 

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- ८७९         वषय मांक- ८७९ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .८७९ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/४४०/२०२२ द.१८/११/२०२२ 

अ वये, सन २०२१-२२ क रता मनपाचे भाग .२७ म ये आव यक ठकाणी न वन 

पाईपलाईन टाकणे, वॉ व बस वणे तसेच इतर आव यक कामे करणेबाबत. 

ठराव .८७९ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/४४०/२०२२ द.१८/११/२०२२ 

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 माण ेिन वदा  १३ साठ  ४  ा  झाले या िन वदां मे.आदश भारत ए हायरो ा िल 

यांनी िन.र. .८३,३६,१४४/- (अ र  र. . याऐंशी लाख छ ीस हजार एकशे चवेचाळ स  फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .८३,३२,३१३/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .८३,३२,३१३/-  पे ा 
२३.१५% कमी हणजेच र. .६४,०३,३८३/- +रॉय ट  चाजस र. .३,८३१/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .०/- = एकुण र. .६४,०७,२१४/- इतका अस याने 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.१८/११/२०२२  रोजी मा यता दलेली 
आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने रॉय ट   व मटे रयल टे ट ंग चाजससह 

र. .६४,०७,२१४/- 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- ८८०         वषय मांक- ८८० 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .८८० 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/४४१/२०२२ द.१८/११/२०२२ 

अ वये, सन २०२२-२३ क रता दापोड  जल े ाचे देखभाल दु तीची कामे करणेबाबत. 

ठराव .८८० 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/४४१/२०२२ द.१८/११/२०२२ 

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  ३३ साठ  ४ ा  झाले या िन वदां मे शुभम उ ोग यांनी 
िन.र. .६२,५१,४६४/-(अ र  र. .बास  लाख एकाव न हजार चारशे चौस  फ ) मधुन 
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रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .६२,५१,४६४/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .६२,५१,४६४/- पे ा ३६.३६% 
कमी हणजेच र. .३९,७८,४३२/- +रॉय ट  चाजस र. .०/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .०/- 

= एकुण र. .३९,७८,४३२/-  इतका अस याने 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.१८/११/२०२२  रोजी मा यता दलेली आहे.  वर ल 

ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने रॉय ट   व मटे रयल टे ट ंग चाजससह र. .३९,७८,४३२/-

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- ८८१         वषय मांक- ८८१ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .८८१ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/४४२/२०२२ द.१८/११/२०२२ 

अ वये, सन २०२२-२३ क रता ल मणनगर व गणेशनगर टाक  व यावर ल बायपास 

जल े ातील वतरण यव थेचे पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु ती करणेबाबत. 

ठराव .८८१ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/४४२/२०२२ द.१८/११/२०२२ 

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 .४ साठ  ४  ा  झाले या िन वदां मे शुभम उ ोगयांनी 
िन.र. .५१,००,२५३/- (अ र  र. .एकाव न लाख दोनशे ेप न फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .५०,९८,२०६/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .५०,९८,२०६/- पे ा ३६.३६% कमी हणजेच 

र. .३२,४४,४९८/- +रॉय ट  चाजस र. .२,०४७/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .०/- = एकुण 

र. .३२,४६,५४५/-  इतका अस याने 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.१८/११/२०२२  रोजी मा यता दलेली आहे.  वर ल 

ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजससह र. .३२,४६,५४५/- 

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 
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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- ८८२         वषय मांक- ८८२ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .८८२ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/४४३/२०२२ द.१८/११/२०२२ 

अ वये, सन २०२२-२३ क रता ताथवडे, पुनावळे, काळाखडक टाक  व यावर ल बायपास 

जल े ातील वतरण पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेबाबत. 

ठराव .८८२ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/४४३/२०२२ द.१८/११/२०२२ 

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 .२७ साठ  ६  ा  झाले या िन वदां मे.शुभम उ ोगयांनी 
िन.र. .५१,२९,७४९/- (अ र  र. .एकाव न लाख एकोणतीस हजार सातशे एकोणप नास 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .५१,२७,७०२/- वर िन वदा दर 

माग वणते आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .५१,२७,७०२/- पे ा 
३६.३६% कमी हणजेच र. .३२,६३,२७०/- +रॉय ट  चाजस र. .२,०४७/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .०/- = एकुण र. .३२,६५,३१७/- इतका अस याने 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.१८/११/२०२२  रोजी मा यता दलेली 
आहे.  वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने रॉय ट   व मटे रयल टे ट ंग चाजससह 

र. .३२,६५,३१७/- 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- ८८३         वषय मांक- ८८३ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .८८३ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/४४४/२०२२ द.१८/११/२०२२ 

अ वये, सन २०२१-२२ क रता मनपाचे भाग .२३ म ये आव यक ठकाणी न वन 

पाईपलाईन टाकणे, वॉ व बस वणे तसेच इतर आव यक कामे करणेबाबत. 

ठराव .८८३ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/४४४/२०२२ द.१८/११/२०२२ 

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 .१४ साठ  ५  ा  झाले या िन वदां मे. ी सदगु कृपा क शन यांनी 
िन.र. .८३,३६,१४४/- (अ र  र. . याऐंशी लाख छ ीस हजार एकशे च वेचाळ स  फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .८३,३२,३१३/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .८३,३२,३१३/-  पे ा २२.७०% 
कमी हणजेच र. .६४,४०,८७८/- +रॉय ट  चाजस र. .३,८३१/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .०/- = एकुण र. .६४,४४,७०९/- इतका अस याने 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.१८/११/२०२२  रोजी मा यता दलेली 
आहे.  वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने रॉय ट   व मटे रयल टे ट ंग चाजससह 

र. .६४,४४,७०९/- 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- ८८४         वषय मांक- ८८४ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .८८४ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/४४५/२०२२ द.१८/११/२०२२ 

अ वये, सन २०२२-२३ क रता मनपाचे थेरगाव टाक  व यावर ल बायपास जल े ातील 

वतरण यव थेचे पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु ती करणेबाबत. 

ठराव .८८४ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/४४५/२०२२ द.१८/११/२०२२ 

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 .७ साठ  ५  ा  झाले या िन वदां मे.के के एंटर ायजेस यांनी 
िन.र. .४९,७०,९५७/- (अ र  र. .एकोण प नास लाख स र हजार नऊशे स ाव न फ ) 
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मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .४९,६८,९१०/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .४९,६८,९१०/- पे ा 
३६.३६% कमी हणजेच र. .३१,६२,२१४/- +रॉय ट  चाजस र. .२,०४७/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .०/- = एकुण र. .३१,६४,२६१/- इतका अस याने 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.१८/११/२०२२  रोजी मा यता दलेली 
आहे.  वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने रॉय ट   व मटे रयल टे ट ंग चाजससह 

र. .३१,६४,२६१/- 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- ८८५         वषय मांक- ८८५ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .८८५ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/४४६/२०२२ द.१८/११/२०२२ 

अ वये, सन २०२२-२३ कर ता मनपाचे भाग .१६,१७,१८,१९ इ. प रसराम ये टकर दारे 

पाणीपुरवठा करणेबाबत. 

ठराव .८८५ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/४४६/२०२२ द.१८/११/२०२२ 

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 .४४ साठ  ३  ा  झाले या िन वदां मे सुदशन वॉटर स लायस 

िन.र. .३६,७०,५४४/- (अ र  र. .छ ीस लाख स र हजार पाचशे च वेचाळ स  फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .३६,७०,५४४/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .३६,७०,५४४/- पे ा २२.९९% 
कमी हणजेच र. .२८,२६,६८६/- +रॉय ट  चाजस र. .०/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .०/- = 

एकुण र. .२८,२६,६८६/- इतका अस याने 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.१८/११/२०२२  रोजी मा यता दलेली आहे.  वर ल 

ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने रॉय ट   व मटे रयल टे ट ंग चाजससह र. .२८,२६,६८६/- 
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 
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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- ८८६         वषय मांक- ८८६ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- म यवत  भांडार 
वषय .८८६ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभा/१५/का व/१७१/२०२२ द.२१/११/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागासाठ  ऑफस फिनचर पुरवठा 
करणेबाबत. 

ठराव .८८६ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभा/१५/का व/१७१/२०२२ द.२१/११/२०२२ 

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

मांक Gem/2022/B/2119443 अ वये सदर पुरवठा करणेकामी क शासनाचे 
Government e marketplace वर दर करारासाठ  ित नग दर घेणेकामी िस  केली होती. 
वर ल माणे िन वदा मांक Gem/2022/B/2119443 साठ  10 ा  झाले या िन वदांपैक  

मे.आर ॉन टे नॉलॉजी या ठेकेदाराची एकुण िन वदा र कमे िन.र. .10,04,770/- हे 

अंदाजप क य र. .23,64,000/- पे ा 57.49% कमी दराने िन वदा आलेली अस याने व 

तुलना मक या वाजवी दाराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदतीत तूत काम 

मानांकना माण े पुण करणेस स म अस याने वकारणेबाबत (र. .२५,००,०००/- चे 

मयादेत) मुलेप व उप आयु  (भांडार) यांनी द.१७/११/२०२२ रोजीचे तावा वये मा यता 
दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने लहान टेबल र. .6,445/- ित नग, 

ए झीकेट व टेबल र. .7,667/- ित नग व ए झीकेट व चेअर र. .7,463/- ती नग दराने एक 

वष मुदतीत दरकराराने काम क न घे यास आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट स 

अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न लहान टेबल 103 नग, ए झीकेट व टेबल 25 नग 

व ए झीकेट व चेअर 20 नग पुरवठा करणेकामी एकुण र. .10,04,770/- पुरवठा आदेश िनगत 

कर यात आलेला अस याने सदर या वषयाचे मा. शासक यांनी अवलोकन केले. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ८८७         वषय मांक- ८८७ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- नगरसिचव 
वषय .८८७ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.नगरसिचव यांचे कड ल प  .नस/०१/का व/५१२/२०२२ द.२१/११/२०२२ अ वये, 

मनपाचे नगरसिचव वभागाकड ल कमचा-यां या रजा मंजूर  बाबत. 



22 
 
ठराव .८८७ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.नगरसिचव यांचे कड ल प  .नस/०१/का व/५१२/२०२२ द.२१/११/२०२२ अ वये, पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या नगरसिचव वभागातील कायरत असणा-या कमचा-यांनी 
रजा मंजुर कामी वनंती अज सादर केलेले आहेत. संबंिधत कमचा-यांचे वनंती 
अजानुसार सोबतचे प  ‘अ’ म ये दश वले माणे रजा मंजुर  कामीचे वषयास 
मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ८८८         वषय मांक- ८८८ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- मा हती व तं ान 
वषय .८८८ 
दनांक -
२९/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) मा हती व तं ान यांचे कड ल प  .मातं व/१२/का व/४४२/२०२२ 
द.२१/११/२०२२ अ वये, मनपाचे व वध ठकाणी “सीसीट ह  यं णा उभारणे – न वन 
क प” ा कामाकर ता मे. इ & वाय एलएलपी यांस स लागार हणून नेमणुक करणेबाबत. 

ठराव .८८८ 
दनांक -
२९/११/२०२२  

मा.अित.आयु (२) मा हती व तं ान यांचे कड ल प  .मातं व/१२/का व/४४२/२०२२ 
द.२१/११/२०२२ अ वये, शहराचे पुण सुर ीततेकर ता  मा.नगर सद या यांचे कडून ा  
झाले या तसेच यापैक  पोलीस वभागाने अंितम केले या १४४० ठकाणांपैक  स ा ६४० 
ठकाणांवर कॅमेरा बस वणेत येणार आहेत. उव रत ८०० ठकाणांवर तसेच नागर क व व वध 
सामा जक सं था यांनी मागणी केले या ठकाणी कॅमेरा बस वणे आव यक आहे. सन २०२२-
२३ चे अंदाजप कात पानांक .४१० अनु. .५ नुसार “सीसीट ह  यं णा उभारणे – न वन 
क प” ा कामाकर ता र. .५०० कोट  इतक  शासक य मा यता िमळालेली असून र. .३५ 

लाख इतक  तरतूद उपल ध आहे. तसेच सदर कामाकर ता स लागार नेमण ेव फ अदा करण े
कर ता अंदाजप कात पानांक .४१० अनु. .६ नुसार र. .२ कोट  शास कय मा यता व र. .१ 
लाख तरतूद उपल ध आहे. सदर कामाचे िन वदा पुव व िन वदा प ात कामाकर ता स लागार 
सं थेची नेमणुक करणे आव यक आहे. स या चालू असले या कामाकर ता मे.E&Y LLP हे 
स लागार हणुन कामकाज कर त आहेत. यांचे कामकाज समाधानकारक असुन पुढ ल 

ता वत काम जलदगतीने व सुिन ीत वेळेत पुण करणेकर ता मे.E&Y LLP यांना द.९मे 
२०१९ चे शासन िनणय मांक GAD-मातंस 080/4/2014-O/O DIRECTORATE OF IT-
DIT(MH) नुसार मंजूर असले या दरानुसार नेमणुक क न आदेश देणे आव यक आहे. सदर 
शासन िनणया नुसार मंजूर दरांचा तपिशल खालील माण.े 
Sr. 
No. Resource Category No. of 

Consultant 
Total Man 

Month 
Man Month 
Cost in INR 

Total Cost in INR 
(Without taxes) 

1 Management Consultant 2 22 306900 13503600 

2 Senior Consultant 1 22 277200 6098400 

 Total    19602000 
   तर  तूत “सीसीट ह  यं णा उभारणे – न वन क प”  ा क पाकर ता  मे.E&Y LLP 
यांची पुव मंजूर दराने उपरो  दराने पुढ ल २ वषाकर ता नेमणूक करणेस तसेच सदर कामी 
येणा-या र. .१,९६,०२,०००/- 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- ८८९         वषय मांक- ८८९ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- व ुत ब े ीय 
वषय .८८९ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ब ेका/ व/२३६/२०२२ द.२१/११/२०२२ अ वये, 

मनपाचे ब मु यालय चालु व ुत वषयक कामांवर तरतुद वग करण करणेबाबत. 

ठराव .८८९ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ब ेका/ व/२३६/२०२२ द.२१/११/२०२२ अ वये, 
मनपाचे व ुत मु य कायालय वभागांतगत सदर कामानुसार  अंदाजप कातील  तरतूद 

अपुर   अस याने सदर कामांवर व ुत वभागाकड ल सन २०२२-२३ चे अंदाजप काम ये 

दश वले या लेखािशष, अंदाजप क य पानांक व अ. . नुसार  वाढ व घट करणेस ता वत 

करणेत आले असून   सदर वग करण  करण े श य आहे. सबब सदर कामाकर ता तरतूद 

वग करण करणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

अ
नु. 

. 

लेखाशीष कामाचे नाव 

अंदाज 
प क 

पानांक/

अनु . 

सन २०२२-२३ 

उपल ध तरतूद 

र. . 

सन २०२२-२३ 

तरतूद वाढ 

र. . 

सन २०२२-२३ 

तरतूद घट 

र. . 

१ 

करकोळ 

दु ती व 

देखभाल    
(प महसुली) 

भाग 

.२२  र यावर ल 

द यांची  देखभाल 

दु तीसाठ  

देणे.(सन २०२१-२२) 

८१८/

१ 
० ६,२५,०००/- ० 

२ 

करकोळ 

दु ती व 

देखभाल (ब 

मु यालय 

महसुली 

िचंचवड येथील 

ांती योती 
सा व ीबाई फुले 

णालयातील फायर
फायट ंग यव थेची 
देखभाल व दु ती 
करणे.( २०२१-२२) 

६५०/

१४ 
० ६,००,०००/- ० 

३ 

करकोळ 

दु ती व 

देखभाल (ब 

मु यालय 

महसुली 

ांती योित 

सा व ीबाई फुले 

णालयातील 

उदवाहक (LIFT) 

यं णेची ३ 

वषाकर ता देखभाल 

व दु ती करणे. 
(२०२०-२१ ) 

६५०/

७ 
० ६,००,०००/- ० 

४ 

इमारत, शाळा, 
शॉ पंग 

सटर  (ब 

मु यालय 

ब े ीय कायालय 

अंतगत व वध 

इमारतीमधील व ुत 

यं णेची इले क 

 
 

३४३/

२ 

 
 
० 

 
 

९,५०,०००/- 

 
 
० 
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महसुली से ट  ऑ डट क न 

घेण ेव 

अहवाला माणे 
आव यक ती कामे 

करण े

५ 

करकोळ 

दु ती व 

देखभाल (ब 

मु यालय 

महसुली) 

िचंचवड उप वभाग 

प रसरातील 

द यांची देखभाल व 

दु ती 
करणे.(२०२१-२२) 

 
६५०/

१२ 

 
२,८५,२१८/- 

 
० 

 
२,८५,०००/- 

६ 

थाप य 

क पाअंतगत 

व ूत 
वषयक कामे 

करणे. 

िचंचवडगांव हे रटेज 

धोरणानुसार र ते 

वकसीत करणे 
अंतगत व ुत 

वषयक कामे करण े

 
 

३७५/

२३ 

 
 

५२,७७,२२५/- 

 
 
० 

 
 

२४,९०,०००/- 

एकुण   २७,७५,०००/- २७,७५,०००/-
 

ि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- ८९०         वषय मांक- ८९० 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- थाप य क प 
वषय .८९० 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/िन/ क प/२५६/२०२२ द.२१/११/२०२२ 

अ वये, मनपा ह बाहेर ल खडक  कॅ टोनमट े ात बोपखेल गावासाठ  पोहच र ता बांधणे व 

इतर अनुषंिगक कामे करणेबाबत. 

ठराव .८९० 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/िन/ क प/२५६/२०२२ द.२१/११/२०२२ 

अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .09/01/2022-2023 अ वये मनपा 
ह बाहेर ल खडक  कॅ टोनमट े ात बोपखेल गावासाठ  पोहच र ता बांधणे व इतर 

अनुषंिगक कामे करणे. कामी मे.ट  अँड ट  इ ा िलिमटेड िन.र. .17,97,57,218/- (अ र  

र. .सतरा कोट  स या नव लाख स ाव न हजार दोनशे अठरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .17,93,00,503/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .17,93,00,503/- पे ा 5.88% जादा हणजेच 

र. .18,98,43,373/- +रॉय ट  चाजस र. .29,59,026/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .4,56,715/- = एकुण र. .19,32,59,114/- 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- ८९१         वषय मांक- ८९१ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- थाप य क प 
वषय .८९१ 
दनांक -
२९/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/ क प/१३९१/२०२२ द.२१/११/२०२२ अ वये, 
मनपाचे थाप य क प वभागाकड ल कामा या तरतुद म ये वाढ/घट करणेबाबत. 

ठराव .८९१ 
दनांक -
२९/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/ क प/१३९१/२०२२ द.२१/११/२०२२ अ वये, 
थाप य क प  वभागाकड ल खालील कामामधील काह  कामे न याने िन वदा काढणे 

आव यक अस याने याच माण ेकाह  चालु कामांना तरतुद नस याने वग करण क न तरतुद 
उपल ध करणे आव यक आहे. यामुळे सदर कामांकर ता  तरतुद त वाढ/घट करणे आव यक 
आहे. याचे वग करण त ा खालील माण ेसादर करणेत आला आहे. सदरची वाढ/घट करणेस 
मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

 अ 
  

कामाचे नाव 
पान 

. 
अ. 

. 
लेखािशष 

सन 
२०२२-२३ 

ची 
मुळ 
तरतुद 

वाढ 
र. . 

घट 
र. . 

सन 
२०२२-२३ 

चा 
सुधा रत 
अंदाज 

१ 

रावेत ड.वाय. पाट ल कॉलेज 
र यावर ल रॉयल शेल ते 

बालाजी हॉटेल ते ना या पयत 
से टर नं. ३२ पर सरातील र ते 
अबन ट डझाईन नुसार 

वकिसत करणे. 

३९ २४ 
वशेष 

योजना 
१.०० 
कोट  

० 
९९.०० 
लाख 

१.०० 
लाख 

२ 

रावेत येथील भ डवे बाग ते 
र टेल िसट  ते बीआरट  र ता 
पयतचा अबन ट डझाईन 

नुसार वकिसत कऱण.े 

३९ २७ 
वशेष 

योजना 
१.०० 
कोट  

० 
९९.०० 
लाख 

१.०० 
लाख 

३ 
ए पायर ई टेट येथील सेवा 
र यांचे डांबर करण करणे. 

 
४६ ३८ 

वशेष 
योजना 

१.०० 
लाख 

४९.०० 
लाख 

० 
५०.०० 
लाख 

४ 

काळेवाड  एम.एम. कुल 
चौकात ी. छ पती िशवाजी 
महाराज यां या जवनावर 
आधार त संक प िच  व इ. 
प तीने सुशोिभकरण करण े

 

४१ ४१ 
वशेष 

योजना 
५०.०० 
लाख 

- 
४९.०० 
लाख 

१.०० 
लाख 
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५ 

काळेवाड  फाटा ते देहु आळंद  
र यावर ल पाईनरोड पासुन 
देहु आळंद  र यापयत या 
फुटपाथचे नुतीकरण करणे. 

४३ ८८ 
वशेष 

योजना 
१.०० 
कोट  

४५.०० 
लाख 

- 
१.४५ 
कोट  

६ 

काळेवाड  फाटा (धमवीर 
संभाजी महाराज चौक) येथे 
वाकड-क पटेव ती ते पंपर  

(काळेवाड ) ेड सेपरेटर बांधण.े 

४४ २ 
वशेष 

योजना 
५०.०० 
लाख 

- 
४९.०० 
लाख 

१.०० 
लाख 

७ 

बीआरट एस कॉर डॉर .४ 
वर ल थेरगाव एम.एम. कुल 

चौक ते पवनानद पयतचा र ता
अबन ट डझाईननुसार 

वकिसत करणे. 

४६ ४४ 
वशेष 

योजना 
५०.०० 
लाख 

- 
४९.०० 
लाख 

१.०० 
लाख 

८ 

बीआरट एस कॉर डॉर .४ 
वर ल िचंचवड पवना नद  ते 
के.एस.बी.चौक पयतचा र ता 
अबन ट डझाईननुसार 

वकिसत करणे. 

४६ ४५ 
वशेष 

योजना 
५०.०० 
लाख 

- 
४९.०० 
लाख 

१.०० 
लाख 

९ 

के.एस.बी. चौक ते पाईन रोड 
पयत या बीआरट  मागावर ल 

फुटपाथ व सायकल ॅक 
अ याधुिनक प दतीने 

वकिसत करण े

४० १३ 
वशेष 

योजना ० 
३.०० 
कोट  

- 
३.०० 
कोट  

 एकुण    
५.०१ 
कोट  

३.९४ 
कोट  

३.९४ 
कोट  

५.०१ 
कोट  

 

ि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- ८९२         वषय मांक- ८९२ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- वै क य मु य 
वषय .८९२ 
दनांक -
२९/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वै /३अ/का व/७७/२०२२ द.२२/११/२०२२ अ वये, 
महानगरपािलकेचे वाय.सी.एम. णालयाचे कामकाजासाठ  टाफनस कमचार  
आऊटसोिसग ारे एज सी माफत नेमणुक करणेबाबत. 

ठराव .८९२ 
दनांक -
२९/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वै /३अ/का व/७७/२०२२ द.२२/११/२०२२ अ वये, 
महानगरपािलकेचे णालयीन व को वड-१९ िनमुलन कामकाजासाठ  न दणीकृत सं थेमाफत 
वै क य अिधकार , टाफनस तसेच इतर पॅरामेड कल टाफ व कमचार  आऊटसोिसग ारे 
नेमणेकामी एज सी िनयु  करणेकामी िस द ई-िन वदा .१०/२०२१-२०२२ RFP मधील 
वह त अट  व शत नुसार िमळालेले गुण, ा  सेवाशु क दर यानुसार मा. थायी सिमती सभा 
ठराव .१०२६९ द.८/०९/२०२१ अ वये मे.बी. ह .जी. इं डया िल. यांची महापािलकेचे 
वाय.सी.एम. णालय + कुटंुब क याण वभाग(YCMH) येथे दोन वष कालावधीसाठ  
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मनु यबळ पुरवठा करणेचे कामकाजासाठ  एज सी हणुन नेमणुक स देणेत आले या 
मा यतेनुसार संबिधत एज सीला मुदतवाढ आदेश .वै /३अ/का व/१०/२०२२ 
द.२६/०९/२०२२ अ वये द.१/१०/२०२२ ते ३१/१२/२०२२ या कालावधीचे वह त केले माण े
मनु यबळ पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेले आहेत. तथा प, वाय.सी.एम. णालयातील 
थायी आ थापनेवर ल टाफनस कमचार  महापािलकेचे इतर णालयात थानांतरण 

करणेची कायवाह  ता वत असलेमुळे वाय.सी.एम. णालयाचे कामकाजासाठ  
एज सीमाफत ३४ टाफनस िनयु  करणे आव यक आहे. महापािलकेचे वाय.सी.एम. 

णालयात कामकाजाकामी मे.बी. ह .जी. इं डया िल. यांचेमाफत  ३४ टाफनस आदेशाचे 
दनांकापासुन द.३१/१२/२०२२ अखेर पयत उपल ध क न देणेस व संबिधत कं ाट      कमचा-
यांना कमान वेतन काय ानुसार कमान वेतन, सेवाशु क व इतर अनुषंिगक र कम 
अदायगीकामी येणा-या र. .१९,३८,५३६/- चे खचास अथवा येणा-या य  खचास तसेच सदर 
मनु यबळाचा खच वाय.सी.एम. णालयाकड ल “अ थायी आ थापना” या लेखािशषामधुन 
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- ८९३    वषय मांक- ८९३ 

दनांक – २९/११/२०२२  वभाग- बांधकाम परवानगी व अनिधकृत 
बांधकाम/अित मण िनयं ण व िनमुलन 

वषय .८९३ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .बीपी/अित.म य.पथ/१/का व/९६७/२०२२ 

द.१८/११/२०२२ अ वये, महारा  रा य सुर ा महामंडळ यांचेकड ल सुर ा अिधकार / 

कमचार  यांचे करारना याची मुदत वाढ वणेबाबत. 

ठराव .८९३ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .बीपी/अित.म य.पथ/१/का व/९६७/२०२२ 

द.१८/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील अनािधकृत बांधकाम/ 

अित मण कारवाई करणेकामी महारा  रा य सुर ा महामंडळ जवान महानगरपािलकेकडे 

तैनात करणेत आले होते. सदर जवान तैनात करताना पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व 

महारा  रा य सुर ा महामंडळ यांचे म ये द.२३/११/२०२१ रोजी करारनामा करणेत आला 
आहे. द.३०/११/२०२२ रोजी करारनामाचे कालावधी संपु ात येत आहे. अनिधकृत बांधकाम/ 

अित मण कारवाई क रता सुर तता व सुलभ कारवाई क रता महारा  रा य सुर ा 
महामंडळ यांचे जवानांची/ सुर ा र कांची पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस आव यकता 
आहे. महारा  रा य सुर ा महामंडळ यांचेसोबतचा करारनामा द.३०/११/२०२२ रोजी संपु ात 

येत आहे. द.१८/११/२०२२ रोजी या तावा वये मा.आयु  सो यांनी करारनामा कालावधी 
पुढ ल १२ म हने वाढ वणे क रता मा यता दलेली आहे. यानुसार १२ म हने कालावधी क रता 
वेतनाचा होणा-या य  खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- ८९४         वषय मांक- ८९४ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- पयावरण अिभयां क  
वषय .८९४ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पअक/१/का व/२८८/२०२२ द.२२/११/२०२२ 

अ वये, िचंचवड भाटनगर येथील मनपाचे जु या मैला शु करण क ाचे नुतनीकरण क न 

मता वाढ वणेबाबत. 

ठराव .८९४ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पअक/१/का व/२८८/२०२२ द.२२/११/२०२२ 

अ वये, पपंर  िचंचवड महानगरपािलके या  पयावरण अिभयां क   वभागाकड ल िन वदा 
नोट स .२/१/२०२२-२३ अ वये िचंचवड भाटनगर येथील जु या मैला शु करण क ाचे 

नुतनीकरण क न मता वाढ वणे कामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल 

माण ेिन वदा .२/१/२०२२-२३ साठ  ३ ा  झाले या िन वदा पैक  मे.घारपूरे इं जिन रंग 

ऍ ड क शन ा.िल. या ठेकेदाराची िन वदा  रकमे या र. .३१,६१,२०,४७९/- मधून 

रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजस वगळून र. .३१,६१,२०,४७९/- पे ा ०.६०% कमी दराने 

िन वदा आलेली 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.२१/११/२०२२ रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने रॉय ट  र. .३,००,८९७/- व मटे रयल टे ट ंग चाजससह र. .३१,४५,२४,६५३/- 

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- ८९५         वषय मांक- ८९५ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- थाप य इ े य 
वषय .८९५ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/इ/का व/८८५/२०२२ द.२१/११/२०२२ अ वये, 
मनपाचे थाप य इ े ीय कायालयाकड ल सन २०२२-२३ या न वन कामांची 
अंदाजप क य र कम वाढ वणे व तरतुद  म ये वाढ/ घट करणेकामी मा.महापािलका सभे या 
ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची मा यता घेणेकामी िशफारस करणेबाबत. 

ठराव .८९५ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/इ/का व/८८५/२०२२ द.२१/११/२०२२ अ वये, 
मनपाचे थाप य इ े ीय कायालयाकड ल सन २०२२-२३ या नवीन कामाची 
अंदाजप क य र कम वाढवीने तसेच तरतूद कमी अस याने न वन वकास कामांची िन वदा 
काढणेकामी तरतूद वग करणकेामी 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. 
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अ
. 

. 

कामाचे नाव लेखािशष 

कामाची 
अंदाज 

प क य 

र कम 

पान 

. 

अ.

. 

सुधार त 

अंदाजप क
य र. . 

सन २०२२-

२३ ची तरतूद 

वाढ 

करावयाची 
तरतूद 

घट 

करावयाची 
तरतूद 

सन २०२२-

२३ साठ  

एकुण 

सुधार त 

तरतूद 

१ 

भाग . ७ येथील 

आर ण . ४३० 

शाळा  इमारतीचे उव रत 

थाप य वषयक व 

अनुषंिगक  कामे करणे. 

वशेष 

योजना २००००००० 
न वन 

काम 
२०००००००० १००० १००००००० ० १०००१००० 

२ 

भाग .७ भोसर  

येथील स.नं.१ शेजार ल 

ना याची सुधारणा करणे 

व थाप य वषयक 

कामे करणे.( पाट -१) 

वशेष 

योजना २०००००००० ६३ १ ० ३००००००० ९७००००० ० ३९७००००० 

३ 

भाग . ५ मधील 

इ याद  ठकाणी 
र यांचे हॉटिम स 

प दतीने डांबर करण 

करणे. 

वशेष 

योजना ७००००००० १७ ५२ ० ५२००००० १०००००० ० ६२००००० 

४ 

भाग .३ मोशी , 
डुडूळगाव येथील व वध 

वभागामाफत 

खोद यात आले या 
ेनचेस डांबर करण 

करणे( पाणी पुरवठा, 
जलिन:सारण ) 

वशेष 

योजना १०००००००० ६२ १३  १००० १०००००० ० १००१००० 

५ 

भाग .५ मधील 

ीकृ ण कॉलनी, 
गु कृपा कॉलनी , 

स यनारायण सोसायट , 

तुकडोजी महाराज 

हौ.सोसायट , नंदनवन 

कॉलनी व इ याद  

ठकाणी पे हंग लॉक 

बस वणे व सुधारणा 
करणे. 

भांडवली- 
अ दगड  

फरशी व 

फुटपाथ 

८०००००० १७९ ११ ० २७००००० १००००० ० २८००००० 

६ 

भाग .५ मधील 

अ याधुिनक प दतीने 

र ते वकिसत करणे व 

थाप य वषयक कामे 

करणे 

भांडवली-अ 

थाप य- 

थाप य 

वषयक 

कामे 

८०००००० १९१ १ ० ४१०१००० १२००००० ० ५३०१००० 

७ 
भाग .५ म ये मनपा 
काय मासाठ  मंडप 

यव था करणे. 

भांडवली-अ 

थाप य- 

थाप य 

वषयक 

कामे 

१०००००० १९५ ४८ ० ७००००० १००००० ० ८००००० 

८ 

भाग . ५ गवळ  

नगर, संत तुकाराम नगर 

व इ याद  ठकाणी 
र यांचे हॉटिम स 

प दतीने डांबर करण 

करणे 

वशेष 

योजना ३००००००० 
न वन 
काम ३००००००० १००० १००००००० ० १०००१००० 
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९ 

भाग . ५ मधील 

सखुबाई गबाजी 
गवळ   उ ान येथील 

पा कग जागा वकिसत 

करणे व अ ावत 

बहुमजली वाहनतळ 

उभारणे. 

वशेष 

योजना ४०००००००० ३८ १ ० ८३०००००० ० ३३१००००० ४९९००००० 

 एकूण     २३००००००० १२५७०४००० ३३१००००० ३३१००००० १२५७०४००० 
 

ि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- ८९६         वषय मांक- ८९६ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- मा हती व तं ान 
वषय .८९६ 
दनांक -
२९/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मातं व/०२/का व/१८४/२०२२ द.२२/११/२०२२ 
अ वये, अ नशमन व बचाव कायाकर ता नेमणेत आले या मे.Palladium Consulting India 
Pvt.Ltd. या सं थेमाफत अनुभवी स लागार नेमणूक करणेबाबत. 

ठराव .८९६ 
दनांक -
२९/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मातं व/०२/का व/१८४/२०२२ द.२२/११/२०२२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या Appointment of Principal Consultant for 
Managing the City Transformation Office (Execution Phase) aimed at driving Key City 
Development Projects for Pimpri-Chinchwad City चे कामकाजाक रता िन वदा नोट स 

.मातं व०८/२०२०-२१ अ वये िन वदा िस द करणेत आली होती. मे.Palladium Consulting 
India Pvt. Ltd. या सं थेला मुळ करारनामा अट  व शत नुसार द.१/११/२०२२ पासून पुढ ल १ 
वष कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेसाठ  व करारनामा अट  व शत नुसार Project Resource 
कर ता दरमहा र. .२४,१६,६६६/-(अ र  र. .चोवीस लाख सोळा हजार सहाशे सहास  फ ) 
करां यित र  या माण ेयेणारा १ वष कालावधीकर ता एकूण य  खच र. .२,८९,९९,९९२/- 
(अ र  र. .दोन कोट  एकोणन वद लाख न यां नव हजार नऊशे या नव फ ) या वा षक 
दराने मुदतवाढ देणेकामी ठराव .६४४ द.२९/०९/२०२२ अ वये मा. थायी सिमती सभेने 
मा यता दलेली आहे. तसेच उप आयु (मातं व) यांचेकड ल आदेश . 
मातं व/०२/का व/१७३/२०२१ द.०३/११/२०२१ नुसार मे.Palladium Consulting India Pvt. Ltd 
यांना द.०१/११/२०२१ पासून पुढ ल १ वष कालावधी कर ता तुत कामकाजाकर ता नेमणूक 
करणेत आलेली आहे. सदर एज सी दारे िन त करणेत आले या स लागाराचा ितमाहे खच 
खालील माण ेआहे. 

Sr.
No

. 
Role 

No. of Work 
months to 

be 
Committed 

Resource 
Rate per 
Month 

Total Cost of 
Resource for 
committed 
duration of 

Contract 

Remark 

A B C D E = C X D F 
Leadership Team 

1 Project Director 3 3,56,000/- 10,68,000/- 

3 Months of 
support over 12 
Months contract 

period. 
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  अ नशामक वभागाकडून तां क कामकाजाकर ता सी.ट .ओ. माफत अनुभवी 
स लागाराची नेमणूक करणेबाबत द.१४/११/२०२२ रोजी या तावा वये कळ व यात 
आलेले आहे. अ नशामन वभागाने मागणी केलेनुसार खालील माण े स लागार उपल ध 
क न ावा लागेल. 

Sr.
No. Position Experience 

DIT GR 
Rates 
(2018) 

Educational Qualification and Work Experience 
 

1 

Emerge
ncy 

Prepare
dness 

Consult
ant 

>3 to <5 
years 

INR 
2,26,280 
(Rupees 

Two Lakhs 
Twenty Six 
Thousand 

Two 
Hundred  

Eighty 
Only ) 

1) The proposed consultant shall have a Post-
graduation in Disaster Management or 
equivalent with a minimum 3 years of experience 
of working with ULBs / State / Central 
Government bodies / Departments / Emergency 
Response Units / disaster management and 
emergency preparedness or equivalent. 

 
2) The consultant shall have experience in 
undertaking research in the areas of Disaster Risk 
Reduction (DRR)/ Disaster Response / Disaster 
Management / support in conducting training 
and capacity building of stakeholders on Disaster 
Management or equivalent. 

   उपरो  स लागाराचे एक वष कालावधीसाठ    वाढ व र. .२७,१५,३६०/- (अ र  
र. .स ावीस लाख पंधरा हजार तीनशे साठ फ ) इतका खच येईल. तर  अ नशामन 
वभागासाठ  मे.पॅले डयम क स ट ंग इं डया ा.िल. यांचेकडून एक अित र  स लागार 
उपल ध क न घेणेसाठ या र. .२७,१५,३६०/- (अ र  र. .स ावीस लाख पंधरा हजार 
तीनशे साठ फ ) चे खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

Core Team 
1 Project Manager 12 2,77,200/- 33,26,400/- 

Core Team will 
be deployed on-

site, full time 
and shall be 

governed as per 
Section 7 (7) of 

the RFP. 

2 Procurement Consultant 12 2,47,500/- 29,70,000/- 

3 Finance Consultant 12 2,47,500/- 29,70,000/- 

4 Knowledge Management 
Consultant 12 2,47,500/- 29,70,000/- 

5 Communication 
Coordinator 12 1 ,98,000/- 23,76,000/- 

6 Project Coordinator – 1 12 1,98,000/- 23,76,000/- 

7 Project Coordinator – 2 12 1,98,000/- 23,76,000/- 

8 Senior Consultant – 
Sports 12 2,26,280/- 27,15,360/- 

9 Senior Consultant – 
Healthcare 12 2,26,280/- 27,15,360/- 

Experts Team 

1 Experts 6 5,22,812/- 31,36,872/- 

6 Months of 
support over the 

12 Months 
contract period 

Total for the Contract period 2,89,99,992/-  

ि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- ८९७       वषय मांक- ८९७ 

दनांक – २९/११/२०२२        वभाग- म यवत  औषध/सा ह य भांडार वै क य 
वषय .८९७ 
दनांक -
२९/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मसाभां/८/का व/२२८/२०२२ द.१९/११/२०२२ 
अ वये, मनपाचे नवीन थेरगाव णालयातील ऑटो ले ह मशीनक रता पाईप लाईन व 
लंबीग काम क न मशीनचे Installation क न एक वष कालावधीम ये मे टनं स 
करणेबाबत. 

ठराव .८९७ 
दनांक -
२९/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मसाभां/८/का व/२२८/२०२२ द.१९/११/२०२२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नवीन थेरगाव णालयात स थतीत 
आय.सी.यु./ओपीड /आयपीड /कुटंुब क याण/ओट / व इतर सव वभाग सु  करणेत आलेले 
आहे. नवीन थेरगाव णालय येथे ऑटो ल टर  येथून ऑटो ले ह मशीन ा  झाली आहे. 
ऑटो ले ह मशीन दुस-या मज यावर वापर कर यात येणार आहे. यामुळे ऑटो ले ह 
मशीनक रता(cssd स हत) पाईप लाईन व लंबीग काम व Installation क न  िमळणेकामी 
वनंती केलेली आहे. यापुव  म यवत  सा ह य भांडाराकड ल िन वदा  ०२/२०१८-१९ अ वये 
मे. नीट  एंटर ायजेस, पंपर  यांना ऑटो ले ह मशीन पुरवठा करणेकामी आदेश 
.मसाभां/१/का व/१२/२०१९ दनांक ११/०१/२०१९ अ वये दे यात आलेला आहे. यां या 

समवेत केले या कराना या मधील अट  ९ म ये ३ वष एएमसी कालावधी नमुद केला आहे. 
तथा प एएमसी कालावधी संपु ात आलेला आहे. तथा प ऑटो ले ह मशीन पुरवठाकामी 
m/s.Esteem Industries INC.Nagpur या उ पादक कंपनीचे अिधकृत प  असलेने तसेच 
यांनी समाधानकारक कामकाज केले असलेने मे. नीट  एंटर ायजेस, पंपर  

यांचेकडुन  ऑटो ले ह मशीनक रता पाईप लाईन व लंबीग काम व Installationकामकाज 
करणेकामी दरप क माग व यात आलेले आहे. यानुसार म यवत  सा ह य भांडाराकड ल 
िन वदा .०२/२०१८-१९  मधील लघु म पुरवठाधारक  मे. नीट  एंटर ायजेस, पंपर  
यांचेकड ल द.११/११/२२ रोजी या कोटेशनम ये कमी केले या दरानुसार सवकरांसह एकुण 
र. .२,१३,९३४/-  इतका खच अपे त आहे. नवीन थेरगाव णालयाची आव यकता वचारात 
घेता तसेच नवीन थेरगाव णालयात ऑटो ले ह मशीन दुस-या मज यावर वापर कर यात 
येणार आहे. यामुळे ऑटो ले ह मशीनक रता पाईप लाईन व लंबीग काम व Installation 
बाबतचे कामकाज व आदेशा या दनांकापासुन  एक वष कालावधीम ये मे टनं स कामकाजा 
क रता  मे. नीट  एंटर ायजेस, पंपर  यांचेकड ल ा  दरानुसार सवकरांसह  व एक वष 
वाष क देखभाल दु ती (AMC) सह एकुण र. .२,१३,९३४/-  म ये थेट प दतीने करणेकामी 
या खचास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ७३(क) अनुसुची करण ५(२)(२) 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. 

 
मा. शासक ठराव मांक- ८९८         वषय मांक- ८९८ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- आरो य फ े य 
वषय .८९८ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा. े ीय अिधकार  फ े ीय आरो य यांचे कड ल प  .फ ेका/२/का व/७१२/२०२२ 

द.२२/११/२०२२ अ वये, ी.समथ म हला बचत गट समाज वकास यांचे सामुदाियक व 

सावजिनक शौचालयाचे व छता व देखभाल दु तीचे कामकाजाबाबत. 

ठराव .८९८ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा. े ीय अिधकार  फ े ीय आरो य यांचे कड ल प  .फ ेका/२/का व/७१२/२०२२ 

द.२२/११/२०२२ 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 
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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  ी.समथ 

म हला  बचत गट यांचे  समाज वकास वभाग यांचेकड ल म हला व बाल क याण योजना 
अंतगत माणप  मांक .स व व/१०/का व/४९६/२०२२ द.०१/०९/२०२२ अ वये (न दणी 

.१८८९९) यांचे द.२८/०९/२०२२ रोजीचे प ा वये ी.समथ म हला  म हला बचत 

गट  काळभोर गोठा, िनगड  यांनी काम कर यास तयार असले बाबतचे प  दलेले 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. यानुसार ९००/- ित िसट माणे ३ 

लॉक १८ िस सचे एकूण र. .१६,२००/- (कालावधी ६ म हने १६,२००X६ ) असे एकूण  सदर 

कामासाठ  अंदाजे र. .९७,२००/- (अ र  र. .स या नव हजार दोनशे फ ) खचास तसेच 
“खाजगीकरणा दारे साफसफाई” या लेखािशषावर सन – २०२२-२०२३ या मुळ 

अंदाजप काम ये र. .८,८०,००,०००/- इतक  तरतूद केलेली असून, सदरचा खच 

यामधून  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- ८९९         वषय मांक- ८९९ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- मा यिमक िश ण 
वषय .८९९ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मा य/िश/३/का व/३९२/२०२२ द.२२/११/२०२२ 

अ वये, शालांत पर ा माच २०२२, मनपाचे मा यिमक व ालयातील इ.१० वी शालांत 

माणप  पर ेत ८० ट के पे ा जा त गुण संपादन करणा-या गुणवंत व ा याना व द यांग 

वदयाथ  यांना र कम अदा करणेबाबत व खचासाठ  तरतुद वग करणेबाबत. 

ठराव .८९९ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मा य/िश/३/का व/३९२/२०२२ द.२२/११/२०२२ 

अ वये, शालांत पर ा माच २०२२, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
मा यिमक  व ालयातील इ.१०वी शालांत माणप  पर ेत ८० ट के पे ा जा त गुण 

संपादन करणा-या गुणवंत व ा याना व अंध व अपंग वदयाथ  यांना ब ीस र कम अदा 
करणेकामी तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या १८ मा यिमक व ालयातील इ.१० वी 
या व ा याना ८० % पे ा जा त गुण संपादन करणा-या गुणवंत व ा याना ब ीस र कम 

अदा करणेत येते. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक व ालया चा िनकाल 

८९.००% लागला आहे. सन २००८-२००९ पासुन सदरची योजना पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके तफ राब वणेत येत आहे. सन २०१५-१६ या शै णक वषापासुन सदर 

योजनेत व धोरणात बदल क न यास महापािलका सभेने द.२०/६/१५ या ठरावा वये 

मा यता दलेली आहे या ठरावा या व धोरणा या अनुषंगाने यावष  हणजेच सन २०२२-२३ 

या शै णक वषात सदरची योजना राब व यास मा यता देणे आव यक आहे. मा यिमक 

िश ण वभागाकड ल कायरत असले या १८ मा यिमक व ालयातील जे व ाथ  ९०% पे ा 
जा त गुण घेतील अशा वदया याना येक  र. .१,००,०००/- माणे ०७ वदयाथ  व ८५% 
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ते ८९.९९% पयत येक  र. .५०,०००/- माणे  ४६ वदया याना व ८०% ते ८४.९९% 

वदया याना येक  र. .२५,०००/- माणे ८७  वदया याना व जे अंध व अपंग वदयाथ  

आहेत यांना ३५% पे ा जा त गुण िमळ वणा-या व ४० %  अंपग व असले या व ा याना 
येक  र. .५०,०००/- माणे १० वदयाथ  असे एकुण १५० व ा याना 

र .५६,७५,०००/- इतक  र कम ECS ारे अदा कर यात येणार आहे. एकुण १५० व ा याना 
अदा करावयाचे एकुण र. .५६,७५,०००/- पये खालील माण े

अ. . गुण ट केवार  येक  ब ीस र. . व ाथ  सं या एकुण र. . 
१ ९०% पे ा जा त १,००,०००/- ०७ ७,००,०००/- 

२ ८५% ते ८९.९९% ५०,०००/- ४६ २३,००,०००/- 

३ ८०% ते ८४.९९% २५,०००/- ८७ २१,७५,०००/- 

४ द यांग  व ाथ  ५०,०००/- १० ५,००,०००/- 

 एकुण  १५० ५६,७५,०००/- 

      सदर  र. .५६,७५,०००/- ( अ र  र. .छ प न लाख पं याह र हजार  फ  ) खच अपे त 

आहे. उपरो  माणे मा यिमक व उ च मा यिमक शालांत माणप  पर ा माच २०२२ 

म ये झाले या पर ेम ये ८०% पे ा जा त गुण  िमळाले या १४० वदयाथ  व अंध व अपंग 

१० असे एकुण १५० व ा याना ो साहनपर एकुण र. .५६,७५,०००/- इतका  अंदाज े खच 

अपे त आहे. सन २०२२-२३ म ये मा यिमक वभागाकड ल “ व ाथ  स कार सभारंभ” या 
लेखािशषावर र. .५०,००,०००/- तरतुद आहे. सदर तरतुद मधुन अ ाप पयत काह ह  र कम 

खच पडलेली नाह . परंतु अंदाजे खच र. .५६,७५,०००/- इतका खच अपे त अस याने व 

भ व यात काह  र कम खच करावयाची  अस यास सदर लेखािशषावर  र. .८,००,०००/- 
इतक  तरतुद वग करणे श य आहे. यामुळे सदर शालांत पर ा माच २०२२ म ये पंपर  

िचंचवड महानगरपािलकेतील मा यािमक शाळेतील ८०% पे ा जा त गुण िमळ वणा-या व 

३५% पे ा जा त गुण िमळणा-या अंध व अपंग गुणवंत व ाथा यांना दयावयाचे ब ीस 

र कमासाठ  खालील माणे मा यता देणे आव यक आहे. 

   बाब .१) महारा  महानगरपािलका अिधिनयन कलम १०१ अनुसुची ५ मधील करण 

७  तरतुद .२(१) नुसार सन २०२२-२३ क रता असणा-या “ व वध उप म“ या लेखािशषावर 

उपल ध असणारे र. .२,६६,५१,०००/- तरतुद मधुन “गुणवंत वदयाथ  स कार” या 
लेखािशषावर र. .८,००,०००/- तरतुद वग करणेस   मा यता  देणेत येत आहे. 

      बाब .२) मा यािमक िश ण वभागकड ल  मा यिमक िश ण वभागाकड ल सन 

२०२२-२३ क रता गुणवं  व ाथ  स कार” या तरतुद मधुन खच  टाक यास तसेच 

मा यिमक व ालय फुगेवाड तील कु.ग डाबे हंदवी काळुराम या व ाथ ला ो साहनपर 

ब ीस र कम अदा करणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- ९००         वषय मांक- ९०० 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .९०० 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/४५७/२०२२ द.२१/११/२०२२ 

अ वये, सन २०२२-२३ क रता मनपाचे पंपळे िनलख गावठाण, रहाटणी स.नं.२० टाक  व 

यावर ल बायपास जल े ातील वतरण यव थेचे पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची 
कामे करणेबाबत. 

ठराव .९०० 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/४५७/२०२२ द.२१/११/२०२२ 

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 .२३ साठ  २  ा  झाले या िन वदां मे.अिभ जत आनंदा 
पान कर यांनी िन.र. .५१,५६,७२७/- (अ र  र. .एकाव न लाख छप न हजार सातशे 

स ावीस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .५१,५४,६८०/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .५१,५४,६८०/- पे ा ३५.७१% कमी हणजेच र. .३३,१३,९४४/- +रॉय ट  चाजस 

र. .२,०४७/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .०/- = एकुण र. .३३,१५,९९१/- इतका अस याने 

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.२१/११/२०२२  रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने रॉय ट  
व मटे रयल टे ट ंग चाजससह र. .३३,१५,९९१/- 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- ९०१         वषय मांक- ९०१ 
दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .९०१ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/४५८/२०२२ द.२१/११/२०२२ 

अ वये, सन २०२१-२२ क रता मनपाचे थेरगाव गावठाण व स. न.९ येथील पा याची टाक  

प रसरात थाप य वषयक सुशोभीकरणाची कामे करणेबाबत. 

ठराव .९०१ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/४५८/२०२२ द.२१/११/२०२२ 

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  १२ साठ  १७  ा  झाले या िन वदां मे.एस एस 

एंटर ायजेस यांनी िन.र. .६६,३८,२८५/- (अ र  र. .सहास  लाख अडतीस हजार दोनशे 

पं याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .६६,११,८२२/- वर 
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िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .६६,११,८२२/- पे ा ३८.९९% कमी हणजेच र. .४०,३३,८७३/- +रॉय ट  चाजस 

र. .२६,४६३/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .०/- = एकुण र. .४०,६०,३३६/- इतका अस याने 

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.21/12/2022   रोजी मा यता दलेली आहे.  वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 

रॉय ट   व मटे रयल टे ट ंग चाजससह र. .४०,६०,३३६/- 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- ९०२         वषय मांक- ९०२ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- पशुवै क य 
वषय .९०२ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) पशुवै क य यांचे कड ल प  .पवै/०२/का व/२८७/२०२२ 

द.२२/११/२०२२ अ वये, मनपाचे संत िनसगकवी ब हणाबाई चौधर  ाणीसं हालय या 
ठकाणी पांढरे उंद र पुर वणेबाबत. 

ठराव .९०२ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.अित.आयु (२) पशुवै क य यांचे कड ल प  .पवै/०२/का व/२८७/२०२२ 

द.२२/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पशुवै क य वभागाकड ल 

िन वदा सुचना .०४/२०२२-२३ www.mahatenders.com वर या संकेत थळावर िस द 

कर यात आली होती. वर ल माण े िन वदा .०४/२०२२-२३ साठ  ३ ा  झाले या 
िन वदांपैक  मे.सॅम एंटर ायझेस या ठेकेदाराची िन वदा रकमे या र. .२/- पे ा कमी दराने 

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

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

मा.अित.आयु  सो. यांनी द.२२/११/२०२२ रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल िन वदेतील दर 
(पांढरे उंद र) ित नग र. .१६५/- पे ा र.र.२/- कमी हणजेच र. .१६३/- इतका 
ित नग दर २ वषाकर ता ा  झाले असुन र. .११,७३,६००/- खचास अथवा येणा-या 
य  खचास मा यता घेणेकामी वर ल िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 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- ९०३         वषय मांक- ९०३ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- वै क य 
वषय .९०३ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) वै क य यांचे कड ल प  .मसाभां/४/का व/२६५/२०२२ द.२२/११/२०२२ 

अ वये, मे.अमृता टे नॉलॉजी यांची API तयार करणेकामी नेमणूक करणेस व येणा-या 
खचास मा यता देणेबाबत. 

ठराव .९०३ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.अित.आयु (२) वै क य यांचे कड ल प  .मसाभां/४/का व/२६५/२०२२ द.२२/११/२०२२ 

अ वये, मे.अमृता टे नॉलॉजी यांना िन.सू. .१४/२००८-०९ अ वये कामकाज आदेश . 

मसाभां/४/का व/४४/२०२० द. १२.०२.२०२२ अ वये द.०१.०२.२०१८ ते द.३१.०१.२०२३ या 
कालावधी कर ता Hospital Management System (HMS) चे आदेश देणेत आले आहेत. 

िन वदा अट .२(१) नुसार Socpe Of Work म ये नमुद नसलेले काम करावयाचे झालेस 

कामकाजाचे अितर  आदेश मा यता घेऊन देणेत यावे असे आहे. रा ीय आयु व ान आयोग, 
द ली यांचे प  मांक D-130024/07/2022/NMC/DMMP/020393 द.01.08.2022 
अ वये Implementation of Hospital Management System करणेकामी कळ वले आहे. 

याकामी मा.आयु सो यांचेकडे ताव सादर केला असता यास द.२८.१०.२०२२ रोजी 
मा यता दली आहे. मे.अमृता टे नॉलॉजी यांनी सदर API तयार करणेसाठ  द.१४.१०.२०२२ 

रोजी दरप क पुढ ल माणे सादर केले आहे.  

Sr.No. Item Rate (As per Agreement Page 
No 48) Amount 

1 API requirement finalization 
development setup & QA 24 Man-Days Rs.200000 2,00,000.00 

2 Testing & Implementation 10 Man-Days (200000/24*10) 83,330.00 

    T O T A L 2,83,330.00 
      वर ल दरा माणे मे.अमृता टे नॉलॉजी यांना काय र कामकाज आदेश देणेत येणार 

आहेत. वर ल 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- ९०४         वषय मांक- ९०४ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- वै क य 
वषय .९०४ 
दनांक -
२९/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मसाभां/४/का व/२६६/२०२२ द.२२/११/२०२२ 

अ वये, मनपाचे वायसीएमएच येथील कॅ ट न चाल वणेस मुदतवाढ देणेबाबत. 

ठराव .९०४ 
दनांक -
२९/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मसाभां/४/का व/२६६/२०२२ द.२२/११/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालय येथील 

कॅ ट न चाल वणे देणेकामी तसेच राजीव गांधी जवनदायी आरो य योजने अंतगत न दणी 
झाले या णांना मोफत आहार पुर वणेकामी िन.सू. .०८/२०१५-१६ अ वये िन वदा सी द 

कर यात आली होती सदर िन वदा कालावधी ५ वषासाठ  होता. या म ये मे. वािलट  केटरस 

यांची िन वदा मंजूर करणेत येऊन यांना मसाभां/४/का व/७३/२०१६ द. ०८.०३.२०१६ अ वये 

ित दन र. .९०/- या दराने येणा-या य  खचास मा. थायी सिमती सभा ठराव .१४७९१ 
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द.२९.०१.२०१६ या माणे आदेश देणेत आले होते. सदर आदेशाची मुदत द.०८.०३.२०२१ 

पयत होती. यांना कामकाजा या ीने द.०९.०३.२०२१ ते द.०८.०९.२०२१ पयत मुदतवाढ 

देणेस मा.आयु  सो यांनी द.१५.०७.२०२१ चे तावा वये मा यता दली आहे. या माण े

यांना मुदतवाढ आदेश देणेत आले आहे. मा. थायी सिमती सभा ठराव .१०१३० 

द.११.०८.२०२१ अ वये द.०९.०९.२०२१ पासुन पुढे १ वष मुदतवाढ देणेस मा यता दली आहे. 

मा.आयु सो यांचे सुचने माणे न ती पु हा फेरसादर करणेत आली होती या माण े

को वडची प र थती बघता १ वष मुदतवाढ देणे यो य होइल असे शेरांकन केले आहे आ ण 

द.११.१०.२०२१ रोजी तावास मा यता दली आहे. मे. वालीट  केटरस मह म दर ितमाह 

र. .१,८८,८८८/- माणे भाडे मनपास देणार आहेत. तसेच यांना पूव ची राजीव गांधी 
जीवदायी योजना आ ण आ ाची महा मा फुले जवनदायी आरो य योजने अंतगत न दणी 
झाले या  णांना मोफत आहार पुर वणेकामी ित दन र. .९०/- या दराने यांना अदा 
करायचे आहे. या माणे यांना द.०९.०९.२०२१ ते द.०८.०९.२०२२ पयतचे कामकाज आदेश 

.मसाभां/४/का व/३४/२०२१ द.०१.१२.२०२१ अ वये देणेत आले आहेत. उपहारगृहासाठ ची 
िन वदा िस द करणेत आली आहे.न वन िन वदा िस द करताना न वन िन वदेची कायवाह  

पूण होइपयत पूव या िन वदाकाराला मुदतवाढ देणेकामी मा.आयु सो यांनी द.१६.०९.२०२२ 

रोजी मा यता दलेली आहे. यासाठ  ितन मह या या आत न वन िन वदा कायवाह  पूण 

करावी असे शेरांकन केले आहे. या माणे मे. वालीट  केटरस यांना द.०९.०९.२०२२ ते 

द.०८.१२.२०२२ पयत मुदतवाढ देणेकामी काय र आदेश देणेत येणार आहे. याकामी र. .९०/- 
माणे येणा-या खचास मा. शासक यांची काय र मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 
मा. शासक ठराव मांक- ९०५         वषय मांक- ९०५ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- जलिन:सारण मु य 
वषय .९०५ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.कायकार  अिभयंता जलिन:सारण मु य यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/६५४/२०२२ 

द.२२/११/२०२२ अ वये, मनपाचे जलिन:सारण मु यालयाकड ल प ाम ये नमूद वकास 

कामांचे अवलोकन करणेबाबत. 

ठराव .९०५ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.कायकार  अिभयंता जलिन:सारण मु य यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/६५४/२०२२ 

द.२२/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जलिन:सारण मु यालयाकड ल 

सोबत जोडले या प  अ(१ ते २) मधील वकास कामांचे ा  अिधकारात िन वदा या 
पुण क न, कामाचे आदेश िनगत केले आहेत. तथा प महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 

कलम ७३ ड नुसार तुत वषयाचे मा. शासक यांनी अवलोकन केले. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- ९०६         वषय मांक- ९०६ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- ाथिमक िश ण 
वषय .९०६ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) ाथिमक िश ण यांचे कड ल प  .िश ण/का व/९अ/२७१/२०२२ 

द.२३/११/२०२२ अ वये, मनपाचे ाथिमक शाळेतील इय ा १ ली ते ८ वी या वदया याना 
थम स  पर ेसाठ  उ रप का पुर वणेबाबत. 

ठराव .९०६ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.अित.आयु (१) ाथिमक िश ण यांचे कड ल प  .िश ण/का व/९अ/२७१/२०२२ 

द.२३/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक िश ण वभागातंगत 

कायरत असणा-या शाळेतील इय ा १ ली ते ८ वी या  वदया याना थम स  पर ेसाठ  

उ रप का ाथिमक िश ण वभागाकडुन पुर व या जातात. सदरचे उ रप का छपाईचे 

कामकाज तातड चे अस याने मा यिमक िश ण वभागाकड ल िन वदा .१/२०२२-२०२३ या 
िन वदेतील िन वदा बाबी एकाच कार या अस यामुळे सदर िन वदेतील पुरवठाधारक 

मे. वशाल एंटर ायझेस, रहाटणी यांचेकडुन िन वदेतील मंजुर दरात क न घेणेस 

मा.अित.आयु (१) यांनी द.०६.१०.२०२२ रोजी या तावास मा यता दलेली आहे. या 
अनुषंगाने मे. वशाल एंटर ायझेस, रहाटणी पंपर  यांचे सोबत करारनामा क न ाथिमक 

िश ण वभागकड ल आदेश .िश ण/का व/९अ/२४२/२०२२ द.१०.१०.२०२२ अ वये थम 

स  पर ेकर ता उ रप का छपाई करणेकामी पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला आहे. 

ाथिमक िश ण वभागाकड ल थम स  पर ेकर ता उ रप का छपाई करणेकामी एकुण 

र. .९,९२,६४८/- इतका खच अपे त असुन सदरचा खच ाथिमक िश ण वभागाकड ल 

शालेय पर ा या लेखािशषाव न कर यात येणार आहे. ाथिमक िश ण वभागाकड ल थम 

स  पर ेकर ता उ रप का छपाई करणेकामी येणारा अंदा जत खच एकुण र. .९,९२,६४८/- 

कंवा य  होणा-या खचास व सदरचा खच हा पुरवठाधारक मे. वशाल एंटर ायझेस, 
रहाटणी पंपर  यांना अदा करणेस 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- ९०७         वषय मांक- ९०७ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- अ नशामक 
वषय .९०७ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .अ न/०४/का व/४७३/२०२२ द.२२/११/२०२२ 

अ वये, मे.मे को माफत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अ नशामक वभागक ाम ये 

सुर ा र क िनयु  करणेबाबत. 

ठराव .९०७ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .अ न/०४/का व/४७३/२०२२ द.२२/११/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अ नशामक वभागाचे पंपर , भोसर , ािधकरण, 

रहाटणी, तळवडे, िचखली, थेरगांव व मोशी ा अ नशामक क ातील येक पाळ म ये 

एकावेळ  जा तीत जा त ३ ते ४ कमचार  उपल ध असतात. वा त वक पाहता िनयमा माण े

अ नशामक क ाम ये येक पाळ म ये कमान ८ कमचार  उपल ध असणे आव यक आहे. 

युट वर सदर सव कमचार  हे आग अथवा अ य तातड चे वद  ा  झा यास, वर त वद या 
घटना थळ  जा यास सव कमचार  (संपुण ु ) रवाना होतात. यामुळे अ नशामक क ाम ये 
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मागे कोणताह  कमचार  उपल ध राहत नाह . अशा वेळेस अ नशामक क  कमचार वना 
रकामे राहते. अ नशामक क ाम ये अनेक मह वा या व तु, कमती उपकरण,े कायालयीन 

द ताऐवज, इ याद  मह वाचे सा ह य अ नशामक उपकरणाचे र ण करणेत कोणीह  

उपल ध नसते. यामुळे र यालगत मोक या अ नशामक क ाम ये अ य अनुिचत घटना 
घड याची दाट श यता आहे. याकर ता मनपा या येक अ नशामक क ाम ये अ नशामक 

उपकरण,े सा ह य व तुची काळजी व सुर ा घेणेकामी मनपा या अ य िमळकती माण े

मे.महारा  माजी सैिनक महामंडळ (मे को- सं था भारतीय सैिनक दलातून सेवा िनवृ  

झाले या महारा  शासन मा यता ा  माजी सैिनकांची सं था आहे.) सं थे दारे सुर ा र क 

(माजी सैिनक) िनयु  करताना शासन िनणय .मासैम/१०९९/२३९०/ . .२४४/९९/२८ 

द.१८/१/२००२ अ वये िन वदा या राब वणेची आव यकता नसलेने सदर सं थेकडे 

आव यक मागणी केले नंतर मा. थायी सिमतीची मा यता घेवून करारनामा क न सं थेकडून 

वर त िनयु  करणे बाबत शासन िनणय आहे. यामुळे, उ  अ नशामक क ाकर ता 
सुर ार क िनयु  कर ता ती महा ती कमचार  र. .३०,१२२/-  ( कमान वेतन दर हा १ जुलै 

२०२२ ते ३१ डसबर २०२२ अिधसुचनेनूसार) माण े२४ +५ एकुण २९ सुर ा र क (माजी 
सैिनक) मािसक खच र. .८,७३,५३८/- एवढा खच अपे त आहे. व अंदाजे वा षक खच 

र. .१,०४,८२,४५६/- येणार आहे. सदरचा खच वभागाकड ल “अ थायी अ थापना” या 
लेखािशषातून करणेत येईल. सदर वेतन हे महारा  माजी सैिनक महामंडळ (मे को) यांचेकड ल 

डायरे टर जनरल रसेटमट डफे स िमिन  तफ दला गेलेला कमान वेतन दर नूसार लागू 

आहे. व सदर कमान वेतन दर हा ६ म ह यांनतर (१ जानेवार  ते ३० जून व १ जूलै ते ३१ 
डसबर) आले या कामगार वभागा या नोट फकेशन दारे घो षत केले या न वन अलाऊं स 

(VDA – Variable Dearness Allowance) नुसार बदलत राह ल. तर ,  अ नशामक क ाम ये 

मे.महारा  माजी सैिनक महामंडळ (मे को) ा सं थेकड ल २४ +५ एकुण २९ माजी सैिनक 

सुर ा र क हणून िनयु  करणेस व यांना कामगार वभागा या नोट फकेशन दारे घो षत 

केले या न वन अलाऊं स (VDA – Variable Dearness Allowance) नूसार वेतन देणेस 

मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 

मा. शासक ठराव मांक- ९०८     वषय मांक- ९०८ 

दनांक – २९/११/२०२२      वभाग- जलिन:सारण क  से.२३ व ुत 
वषय .९०८ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जशुके/ व/०४/का व/१८३/२०२२ द.२२/११/२०२२ 

अ वये, पं.िचं.म.न.पा. या जलशु करण क  से.२३ व ुत वभागाकड ल करकोळ दु ती व 

देखभाल कामांसाठ  अंतगत तरतूद वग करण करणेबाबत. 

ठराव .९०८ मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जशुके/ व/०४/का व/१८३/२०२२ द.२२/११/२०२२ 
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दनांक -

२९/११/२०२२  

अ वये, पं.िचं.म.न.पा. या जलशु करण से टर २३ व ुत वभागाकड ल   करकोळ 

दु ती व देखभाल  या लेखािशषावर ल खालील त यात नमूद केले या १ ते ३  पूण झाले या 
व अ. .१० चालू  महसुली कामांसाठ  सन २०२२-२३  कर ता पुरेशी तरतूद नस याने सदर 

कामाची अंितम/चालू  बले अदा करणे साठ  या कामावर तरतुद  पे ा कमी खच होणार आहे 

अशा अ .४ ते ९ व १० ते १९ कामाव न तरतूद वग करण ेआव यक आहे. तर  खालील माण े
अ. .१ ते १९  इत या कामांसाठ  वाढ / घट क न आव यक या र. . ५७८००००/- तरतुद चे 

वग करण करणेस मा यता घेण ेआव यक आहे. 

अ.
. 

कामाचे नाव लेखािशष 

पानां
क 

अ.  

तरतूद र. . वाढ घट 

एकूण 

सुधा रत 

तरतूद र. . 

शेरा 

१ 

मनपा या कृ णानगर, से.२२, 

जाधववाड   येथील  शु   पाणीपुरवठा 
करणा-या पंपहाऊसचे दु ती वषयक 

कामे करणे. (21-22 साठ ) 

करकोळ 

दु ती व 

देखभाल 

पा.७२
९ 

अ. .

२२ 

१५००००० १०१५००० ० २५१५००० 

सदर कामे पूण 

झाली असून 

अंितम 

बलासाठ   तरतू
द कमी 

अस याने  तरतू
द वाढ आव यक 

आहे. 

२ 

मनपाचे लांडेवाड , दघी,च-होली व 

बोपखेल येथील शु  पाणीपुरवठा करणा-
या पंपहाऊसचे दु ती वषयक कामे 

करणे. (21-22 साठ ) 

करकोळ 

दु ती व 

देखभाल 

पा.७२
९ 

अ. .

२३ 

१५००००० १०००००० ० २५००००० 

३ 

अशु द जलउपसा क , रावेत येथील 

ट पा . 3 व 4  योजनेअंतगत सन 

2021 - 22 कालावधीक रता पंपींग 

मिशनर ची वा षक प दतीने देखभाल 

दु ती करणे  व आनुषंिगक कामे करणे. 

करकोळ 

दु ती व 

देखभाल 

पा.७३
० 

अ. .

४९ 

१२००००० २९६५००० ० ४१६५००० 

४ 

मनपा या काळाखडक वाकड, 

काळाखडक बु टर, रहाटणी बु टर व 

रहाटणी स.नं.२० येथील शु  

पाणीपुरवठा करणा-या पंपहाऊसचे 

दु ती वषयक कामे करणे. 

 (२२-२३ साठ ) 

करकोळ 

दु ती व 

देखभाल 

पा.७३
० 

अ. .

४० 

१३००००० ० २००००० ११००००० 

सदर 

कामावर  चालू 

आिथक वषात 

कमी खच होणार 

आहे . 

५ 

मनपा या कृ णानगर, से.२२, 

जाधववाड   येथील  शु   पाणीपुरवठा 
करणा-या पंपहाऊसचे दु ती वषयक 

कामे करणे. (२२-२३ साठ ) 

करकोळ 

दु ती व 

देखभाल 

पा.७३
० 

अ. .

४१ 

१३००००० ० २००००० ११००००० 

सदर 

कामावरचालू 
आिथक वषात 

कमी खच होणार 

आहे . 

६ 

मनपा या  पंपळे गुरव व दापोड  येथील 

शु  पाणीपुरवठा करणा-या 
पंपहाऊसचे  दु ती वषयक कामे करणे. 

(२२-२३ साठ ) 

करकोळ 

दु ती व 

देखभाल 

पा.७३
० 

अ. .

४३ 

१२००००० ० २००००० १०००००० 

सदर 

कामावर  चालू 

आिथक वषात 

कमी खच होणार 

आहे . 

७ 

मनपा या रावेत स.नं.९६ व पुनावळे 

येथील शु   पाणीपुरवठा करणा-या 
पंपहाऊसचे दु ती वषयक कामे करणे. 

(२२-२३ साठ ) 

करकोळ 

दु ती व 

देखभाल 

पा.७३
० 

अ. .

४४ 

१२००००० ० २००००० १०००००० 

सदर कामावर 

चालू आिथक 

वषात कमी खच 

होणार आहे. 

८ 

मनपा या  सांगवी पीड यूड ,सांगवी 
गावठाण व सांगवी स.नं.८४  येथील शु  

पाणीपुरवठा करणा-या पंपहाऊसचे 

दु ती वषयक कामे करणे. 

(२२-२३ साठ ) 

करकोळ 

दु ती व 

देखभाल 

पा.७३
० 

अ. .

४५ 

१२००००० ० २००००० १०००००० 

सदर कामावर 
चालू आिथक 

वषात कमी खच 

होणार आहे . 

९ 
मनपा या थेरगाव गावठाण, थेरगाव 

स.नं.९, थेरगाव ल मणनगर येथील शु  

करकोळ 

दु ती व 

पा.७३
० 

१२००००० ० २००००० १०००००० 
सदर कामावर 

चालू आिथक 
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पाणीपुरवठा करणा-या पंपहाऊसचे 

दु ती वषयक कामे करणे. 

 (२२-२३ साठ ) 

देखभाल अ. .

४६ 

वषात कमी खच 

होणार आहे . 

१० 

अशु द जलउपसा क , रावेत येथील 

ट पा . 1 व 2 योजनेअंतगत सन 

2020 - 21 कालावधीक रता पंपींग 

मिशनर ची दु ती वषयक कामे करणे 
व अनुषंिगक कामे करणे. 

करकोळ 

दु ती व 

देखभाल 

पा.७३
० 

अ. .

४८ 

१२००००० ८००००० ० २०००००० 

सदर काम झाले 

असून 
बलासाठ  

तरतूद कमी 
अस याने 
तरतूद वाढ 

आव यक आहे. 

११ 

अशु द जलउपसा क , रावेत येथील सन 

2021 - 22  या कालावधीक रता ट पा . 

1 ते 4 चे संपमधील गाळ काढणे. 

करकोळ 

दु ती व 

देखभाल 

पा.७३
१ 

अ. .

५२ 

१७००००० ० २००००० १५००००० 

सदर कामावर 
चालू आिथक 

वषात कमी खच 

होणार आहे . 

१२ 

सन 2021 - 22  कालावधीक रता रावेत 

अशु द जलउपसा क  येथील पवना 
नद मधील व इनटेक चॅनेलमधील गाळ 

व कचरा काढणे. 

करकोळ 

दु ती व 

देखभाल 

पा.७३
१ 

अ. .

५३ 

१७००००० ० ६५३००० १०४७००० 

सदर कामावर 

चालू आिथक 

वषात कमी खच 

होणार आहे . 

१३ 

अशु द जलउपसा क , रावेत येथील 

नादु त हॉ ह अ चुएटसची सन 

2021 - 22  कालावधीक रता वा षक 

प दतीने देखभाल दु ती करणे व 

आनुषंिगक कामे करणे. 

करकोळ 

दु ती व 

देखभाल 

पा.७३
१ 

अ. .

५४ 

१०००००० ० ९९९००० १००० 

सदर 

कामावर  चालू 

आिथक वषात 

कमी खच होणार 

आहे . 

१४ 

अशु द जलउपसा क , रावेत येथील 3.3 

के. ह  मते या उ चदाब मोटसची सन 

2021 - 22  कालावधीक रता वा षक 

प दतीने देखभाल दु ती करणे व 

आनुषंिगक कामे करणे. 

करकोळ 

दु ती व 

देखभाल 

पा.७३
१ 

अ. .

५५ 

१०००००० ० ९९९००० १००० 

सदर 

कामावर  चालू 

आिथक वषात 

कमी खच होणार 

आहे . 

१५ 
अचानक उ वणार  अ याव यक कामे 

करणे. 

करकोळ 

दु ती व 

देखभाल 

पा.७३
१ 

अ. .

६४ 

९७५००० ० ९२९००० ४६००० 

सदर कामावर 

चालू आिथक 

वषात कमी खच 

होणार आहे . 

१६ 

मनपा या सांगवी गावठाण,सांगवी 
पीड यूड ,सांगवी स.नं.८४, पंपळे गुरव 

व दापोड  येथील पंप हाऊसचे चालन 

करणे.(22-23 साठ ) 
 

करकोळ 

दु ती व 

देखभाल 

पा.७३
२ 

अ. .

९ 

२०००००० ० २००००० १८००००० 

सदर कामावर 

चालू आिथक 

वषात कमी खच 

होणार आहे . 

१७ 

मनपा या थेरगाव गावठाण,थेरगाव 

स.नं.९ ,थेरगाव ल मणनगर  , 

काळाखडक वाकड व काळाखडक 

बु टर,पुनावळे येथील पंप हाऊसचे 

चालन करणे.(22-23 साठ ) 

करकोळ 

दु ती व 

देखभाल 

पा.७३
२ 

अ. .१
० 

२०००००० ० २००००० १८००००० 

सदर कामावर 
चालू आिथक 

वषात कमी खच 

होणार आहे. 

१८ 

मनपा या रहाटणी, स.नं.९६ व लांडेवाड , 

दघी, च-होली व बोपखेल येथील पंप 

हाऊसचे चालन करणे.(22-23 साठ ) 

करकोळ 

दु ती व 

देखभाल 

पा.७३
२ 

अ. .१
१ 

२०००००० ० २००००० १८००००० 

सदर कामावर 

चालू आिथक 

वषात कमी खच 

होणार आहे . 

१९ 

मनपा या कृ णानगर,से.२२, 

जाधववाड , से.१० व गवळ माथा येथील 

पंप हाऊसचे चालन करणे.-(22-23 साठ )

करकोळ 

दु ती व 

देखभाल 

पा.७३
२ 

अ. .१
२ 

२०००००० ० २००००० १८००००० 

सदर कामावर 

चालू आिथक 

वषात कमी खच 

होणार आहे . 

 एकून महसुली तरतूद वग करण 

करकोळ 

दु ती व 

देखभाल 
 २७१७५००० ५७८०००० ५७८०००० २७१७५०००  
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     सदर अ. .१ ते ३ कामे पुण झालेली आहेत व अ. .१० काम चालू आहे व  तरतुद अपुर  

आहे या कामावर या आिथक वषात तरतुद  इतका खच होणार नाह  या अ .४ ते ९ व १० ते 

१९  कामावर ल तरतूद वग करणाचा ताव आहे. उपरो  माणे वभागाअंतगत तसेच 

महसुली  कारातील   करकोळ दु ती व देखभाल  या लेखािशषावर तरतुद 

वग करण  ता वत करणेत आलेले आहे. तरतुद वग करण मु यालय अंतगत कामावरच 

करणेत येत आहे यामुळे अ य कामांवर अथवा यांच कामावर काह  प रणाम होणार नाह . 

सदर वग करणांस मा यता घेण ेआव यक आहे.  सदरचे अ. .१ ते १९  इत या कामांसाठ  

वाढ / घट क न आव यक या र. .५७,८०,०००/- तरतुद चे वग करण 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- ९०९         वषय मांक- ९०९ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- आरो य क े ीय 
वषय .९०९ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा. े ीय अिधकार  आरो य क े ीय यांचे कड ल प  .क ेका/आ१५/का व/५४७/२०२२ 

द.२२/११/२०२२ अ वये, मनपाचे क े ीय कायालयाचे काय े ात औ णक धुर करण 

कर यासाठ  तीन चाक  र ा टे पो वाहनचालकासह भा याने घेणेबाबतचे कामास 
मुदतवाढ व खचास मा यता देणेबाबत. 

ठराव .९०९ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा. े ीय अिधकार  आरो य क े ीय यांचे कड ल प  .क ेका/आ१५/का व/५४७/२०२२ 

द.२२/११/२०२२ अ वये, पंपर -िचंचवड महानगरपािलके या क ेञीय काय े ात तीन 

चाक ( डझेलवर चालणारे) चार (०४) र ा टॅ पो भाडयाने घेणेकामी िन वदा नोट स . 
१/२०१९-२० नुसार िस  करणेत येऊन िन वदा दर माग व यात आले होते. या िन वदा 
उघड याबाबत मा.अितर  आयु (२) यांनी द.०३/१२/२०१९ रोजी मा यता द याने या 
उघड यात येऊन याम ये मे.महाल मी एंटर ायजेस रा. नेह नगर पंपर  पुण-े१८ यांनी 
एकुण िन वदा र. .३१,५१,७१४/- या ९.८०% कमी दराने हणेज र. .२८,४२,८४६/- या 
दराम ये ित दन चार र ा टॅ पो ारे औ णक धुर करणाचे कामकाज करणेस तयार  

दश वलेली आहे. ित दन चार र ा टॅ पोसाठ  र. .१,१८,४५२/- हणजेच ित म हना 
सा ाह क सु ट  वगळून एक र ा टॅ पोसाठ  र. .२९,६१३/- हा लघु म दर ा  झा याने 

सदरचा दर मा य कर यात आलेला आहे. यानुसार ठेकेदाराकडुन वह त नमु यातील 

द.२४/०९/२०२० रोजी िसलबंद करारनामा घेऊन आदेश . े/आ१५/का व/४४४/२०२०, 

द.३०/०९/२०२० अ वये द.०१/१०/२०२० ते ३०/०९/२०२२ या कालावधीसाठ  कामकाज देणेत 

आलेले आहे. सदर कामास व दरास मा. थायी सिमती ठराव .७३९८, द.०९/०९/२०२० 

अ वये मा यता देणेत आलेली आहे. मे.महाल मी एंटर ायजेस यांची दनांक ३०/०९/२०२२ 

रोजी कामाची मुदत संपु ात येत असून सदर कामाची िन वदा या कायवाह  चालू आहे. तर  

औ णक धुर करणाचे कामकाज करण े अ याव यक अस याने सदर स थेस दनांक 

०१/१०/२०२२ ते ३०/११/२०२२ अखेर २ म हने अथवा न वन िनवीदा या पुण होई पयत 

यापैक  थम होइल यानुसार कायवाह  करणेत येईल. ित दन चार र ा टॅ पोसाठ  
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र. .१,१८,४५२/- ित म हना इतका खच होत असून २ मह या कर ता र. .२,३६,९०४/- 

(अ र  र. .दोन लाख छ स हजार नऊशे चार 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. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ९१०         वषय मांक- ९१० 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- व ुत फ े ीय 
वषय .९१० 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.कायकार  अिभयंता व ुत फ े ीय यांचे कड ल प  .फ ेका/ व/०२/का व/४२५/२०२२ 

द.२३/११/२०२२ अ वये, पं.िचं.म.न.पा. या फ े ीय कायालयांतगत अमरधाम 

मशानभूमी िनगड  येथील व ुत दा हनीसाठ  न वन वीजपुरवठा घेणेकामी म.रा. व. व.कं. स 

सुर ा ठेव, जीएसट , कने शन चाजस इ. अदा करणेबाबत. 

ठराव .९१० 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.कायकार  अिभयंता व ुत फ े ीय यांचे कड ल प  .फ ेका/ व/०२/का व/४२५/२०२२ 

द.२३/११/२०२२ अ वये, पं.िचं.म.न.पा. या फ े ीय कायालयांतगत  अमरधाम 

मशानभूमी िनगड  येथे  व ुत दा हनी उभारणेत आलेली आहे. यासाठ  न वन वीजपुरवठा 
घेणेकामी म.रा. व. व.कं. कडे व हत नमु याम ये अज करणेत आलेला होता. या अनुषंगाने 

थळपाहणी केली असता सदर ठकाणी उपल ध  सा ह याचा एकूण लोड २२० KW इतका आहे. 

सदरचे काम म.रा. व. व. कंपनी या पयवे णाखाली करणेत येत अस याने म.रा. व. व.कं. 
कडून ा  झाले या अंदाजप कानुसार म.रा. व. व.कं. स सुर ा ठेव, पयवे ण शु क, 

जीएसट , कने शन चाजस असे एकूण र. .९७२१५७/- अदा करणसे तसेच सदरची र कम 
फ े ीय व ुत कायालया या  "न वन वीजमीटर" 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. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ९११         वषय मांक- ९११ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- थाप य ह े ीय  
वषय .९११ 
दनांक -
२९/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ह ेका/ था/९५४/२०२२ द.२३/११/२०२२ अ वये, 
मनपाचे भाग .२० संत तुकारामनगर मधील वाय.सी.एम.हॉ पीटल येथे चाण य 
कायालया या वरती दुस-या मज याचे व ता रकरण व न वन शवागृह इमारत बांधण े
कामांतगत उव रत थाप य वषयक अनुषंिगक कामे करणे या सुधा रत खचास मा यता 
िमळणेबाबत. 

ठराव .९११ 
दनांक -
२९/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ह ेका/ था/९५४/२०२२ द.२३/११/२०२२ अ वये, 
मनपाचे भाग .२० संत तुकारामनगर मधील वाय.सी.एम.हॉ पीटल येथे चाण य 
कायालया या वरती दुस-या मज याचे व ता रकरण व न वन शवागृह इमारत बांधण े
कामांतगत उव रत थाप य वषयक अनुषंिगक कामे करणेकामी कामाचे आदेश ठेकेदार 
मे.ए.आर.नायडू यांना द.०४/०३/२०२० रोजी देणेत आले आहे. काम चालू करणेत आले असून 
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या कामाअंतगत दुसरा मजला व न वन शवागृह इमारत बांधणेचे कामाचा समावेश आहे. सदर 
कामाची मुदत संपली असून उव रत थाप य वषयक अनुषंिगक कामे करणेसाठ  दुसरा 
मजला व न वन शवागृह इमारत कामाची िन वदा काढणेची येसाठ  वलंब लागणार आहे. 
सबब चालू असले या दुसरा मजला व न वन शवागृहाची इमारत पूण मतेने चालू करणेसाठ  
उव रत कामे करणे आव यक आहे. सदर दुसरा मजला व न वन शवागृह इमारतीची उव रत 
आव यक कामे क न घेणेसाठ  सदर वाढ व कामासाठ  र. .२,६०,७८,५९०/- अिधक 
र. .१०,१६,१८,४२०/- एकूण र. .१२,७६,९७,०१०/- अपे त आहे. तर  या कामासाठ  वाढ व 
खचासह सुधा रत खचास मा यता देणे आव यक आहे. भाग .२० संत तुकारामनगर 
मधील वाय.सी.एम.हॉ पीटल येथे चाण य कायालया या वरती दुस-या मज याचे 
व ता रकरण व न वन शवागृह इमारत बांधणे िन वदा नोट स ं .८०/१/२०१९-२० या उव रत 
थाप य वषयक अनुषंिगक कामे करणेसाठ  होणा-या  सुधा रत वाढ व खच 

र. .२,६०,७८,५९०/-  या खचास मे.ए.आर.नायडू यांना िन वदा मंजूर दराने (१२.६५% कमी ) 
तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस भाववाढ कलमासह मटे रयल या 
िनधा रत केले या  बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीत झालेले वाढ / घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा / वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 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- ९१२         वषय मांक- ९१२ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- व ुत ह े य 
वषय .९१२ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) व ुत ह े य यांचे कड ल प  .ह ेका/ व/२९४/२०२२ द.२३/११/२०२२ 

अ वये, मनपाचे मे. यानचंद हॉक  टे डयम, नेह नगर, पंपर  हॉक  टे डयम येथे ६ देशां या 
आंतररा ीय हॉक  साम यासाठ  म.रा. व. व. कंपनीकडुन ता पुरता उ चदाब वजपुरवठा 
घेणेकामी म.रा. व. व. कंपनीस सुर ाठेव अदा करणेबाबत. 

ठराव .९१२ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.अित.आयु (१) व ुत ह े य यांचे कड ल प  .ह ेका/ व/२९४/२०२२ द.२३/११/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे मे. यानचंद हॉक  टे डयम, नेह नगर, पंपर  येथे 

माहे फे ुवार  २०२३ म ये ६ देशां या आंतररा ीय युिनअर पु ष हॉक  पेधचे आयोजन 

केलेले आहे. सदर  पधा ा दवस /रा  खेळ या जाणार आहेत. यामुळे पधचे 

आयोजनासाठ  पुरेशी काश यव था / व ुत यव था व इतर बाबींसाठ  आव यक व ुत 

भार अंदाजे ५०० KVA ची आव यकता आहे. सदर व ुतभार (Electric load)  उपल ध क न 
वज पुरवठा करणेकामी मा.अिध क अिभयंता म.रा. व. व. कंपनी, गणेश खंड सकल यांना 
इकड ल प  .ह ेका/ व/का व/२५९/२०२२ दनांक - २०/१०/२०२२ अ वये कळ वणेत आले 

आहे. यानुसार मा. अिध क अिभयंता म.रा. व. व. कं.िल. गणेश खंड सकल यांचे कड ल प  

.SE/GKUC/T/HT/NEW/DDF-1.3%/BHOS/22-23/ 298/05859 द.१०/११/२०२२ अ वये 

र. .२३,७८,०६७/- वीज पयवे ण शु क व सुर ा ठेव हणुन म.रा. व. व. कंपनीस अदा 
करणेबाबत कळ वले आहे.  तदनंतरच वजपुरवठा करणेची कायवाह  केली जाणार आहे. तर  

मनपाची िनकड / गरज ल ात घेता सदर र. .२३,७८,०६७/- म.रा. व. व. कंपनीस अदा करावी 
लागणार आहे.  तर  मे. यानचंद हॉक  टे डयम, नेह नगर, पंपर  येथे म.रा. व. व. 

कंपनीकडून ता पूरता उ चदाब वजपुरवठा घेणेकामी म.रा. व. व. कंपनीस 
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र. .२३,७८,०६७/-  (अ र  र. .तेवीस लाख अ ठयाह र हजार सदसु  फ ) अदा करणेस 
मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ९१३        वषय मांक- ९१३ 

दनांक – २९/११/२०२२         वभाग- जलशु द करण क  से.२३ व ुत 
वषय .९१३ 
दनांक -
२९/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जशुके/ व/०४/१८२/२०२२ द.२२/११/२०२२ अ वये, 

पं.िचं.म.न.पा. या जलशु करण क  से.२३ व ुत वभागाकड ल लेखािशषकांतगत तरतूद 

वग करण करणेबाबत. 

ठराव .९१३ 
दनांक -
२९/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जशुके/ व/०४/१८२/२०२२ द.२२/११/२०२२ अ वये, 
जल शु करण से टर २३ व ुत वभागाकड ल शु  अशु  जलउपसा क  से.२३ व ुत 
या लेखािशषावर ल खालील त यात नमूद केले या पूण झाले या भांडवली कामांसाठ  
सन २०२२-२३ कर ता पुरेशी तरतूद नस याने सदर कामाची अंितम बले अदा करण े
साठ  या कामावर तरतुद  पे ा कमी खच होणार आहे अशा कामाव न तरतूद वग 
करणे आव यक आहे. तर  खालील माण ेअ. .१ ते ५ इत या कामांसाठ  वाढ/घट 
क न आव यक या र. .३०,९२,०००/- तरतुद चे वग करण करणेस मा यता घेण े
आव यक आहे. 
अ.

. 
कामाच ेनाव लेखािशष 

पानांक 

अ.  
तरतूद र. . वाढ घट 

एकूण 

सुधा रत 

तरतूद र. . 

शेरा 

१ 

मनपाचे च-होली पंपगृहातील 

पं पंग मिशनर च े मता 
वाढ वणे व अनुषंिगक काम े

करणे. 

शु द 

अशु द 

जलउपसा 
क  स.े23 

भांडवली 

पा.४३
० 

अ. .९ 

० ४६१००० ० ४६१००० 

सदर कामे 
पूण झाली 
असून 

अंितम 

बलासाठ   

तरतूद कमी 
अस यान े 

तरतूद वाढ 

आव यक 

आहे. 

२ 

मनपा या गणेशनगर 

थेरगाव पंप हाऊस येथील 

पंपाची मता वाढ वणे तसेच 

अितर  पंप बस वणे. 

शु द 

अशु द 

जलउपसा 
क  स.े23 

भांडवली 

पा.४३
० 

अ. .१
९ 

४८४५००० ९०७००० ० ५७५२००० 

३ 

मनपाचे ॅ हट  झोन 

अंतगत व वध पंपगृहात 

आव यकतेनुसार पं पंग 

मिशनर  बस वणे  व 

अनुषंिगक कामे करणे. या 
अंतगत भगवान नगर वाकड 

येथ ेअित र  पं पंग मिशनर  

बस वणे अनुषंिगक काम े

करणे 

शु द 

अशु द 

जलउपसा 
क  स.े23 

भांडवली 

पा.४३
० 

अ. .

२२ 

४४८२००० १७२४००० ० ६२०६००० 
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४ 

मनपाचे पं पंग झोन अंतगत 

व वध पंपगृहात 

आव यकतेनुसार पं पंग 

मिशनर  बस वणे  व 

अनुषंिगक कामे करणे. 

शु द 

अशु द 

जलउपसा 
क  स.े23 

भांडवली 

पा.४३
१ 

अ. .

२३ 

५०००००० ० २१८५००० २८१५००० 

सदर 

कामावर 
  चाल ू

आिथक 

वषात कमी 
खच होणार 

आहे . 

५ 

मनपाचे दापोड  

पंपहाऊसमधील पं पंग 

मिशनर ंच े मतावाढ व 

नुतनीकरण करणे 

शु द 

अशु द 

जलउपसा 
क  स.े23 

भांडवली 

पा.४३
१ 

अ. .०
१ 

२०००००० ० ९०७००० १०९३००० 

सदर 

कामावर  चा
लू आिथक 

वषात कमी 
खच होणार 

आहे . 

 एकूण   १६३२७००० ३०९२००० ३०९२००० १६३२७०००  
     सदर कामे पुण झालेली आहेत व तरतुद अपुर  आहे या कामावर या आिथक 
वषात तरतुद  इतका खच होणार नाह  या कामावर ल तरतूद वग करणाचा ताव 
आहे. उपरो  माणे वभागाअंतगत तसेच भांडवली कारातील   शु  अशु  जलउपसा 
क  से.२३  या लेखािशषावर तरतुद वग करण ता वत करणेत आलेले आहे.  तरतुद 
वग करण मु यालय अंतगत कामावरच करणेत येत आहे  यामुळे अ य कामांवर अथवा 
यांच कामावर काह  प रणाम होणार नाह . सदर वग करणांस 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- ९१४         वषय मांक- ९१४ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- इ े य  
वषय .९१४ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.सहा.आयु  इ े य यांचे कड ल प  .इ ेका/िन-६/का व/२०३/२०२२ द.१७/१०/२०२२ 

अ वये, मनपाचे भाग .४ दघी बोपखेल  प रसरातील र यावर ल द यांची  फडर पलरची 
वाष क प दतीने देखभाल दु ती करणे  व अनुषंिगक कामे करणेबाबत. 

ठराव .९१४ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.सहा.आयु  इ े य यांचे कड ल प  .इ ेका/िन-६/का व/२०३/२०२२ द.१७/१०/२०२२ 

अ वये, पंपर   िचंचवड महानगरपािलके या  इ े य  कायालय  वदयुत वभागाकड ल 
िन वदा नो टस मांक 2-39-2021-2022  अ वये सदर काम/ पुरवठा करणेकामी 
वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माण े िन वदा .2-39-2021-2022   साठ  

३ ा  झाले या िन वदापैक  मे.ओंकार इले क स या ठेकेदाराची  िन वदा र कमे या 
िन.र. .8,23,568/- पे ा -29.99% कमी दराने िन वदा आलेली अस याने व 

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

मानांकना माणे पुण करणेस स म अस याने वकारणेबाबत मा. े य अिधकार  इ 
े य कायालय यांनी द.8/7/2022   रोजी  मा यता दलेली आहे.  वर ल ठेकेदाराकडून 

िन वदा मंजूर दराने र. .5,76,580/- तसेच १८% GST र. .1,03,784/- अशी एकुण 
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र. .6,80,364/-  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 लागु 

असलेस भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र म 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- ९१५         वषय मांक- ९१५ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- थाप य ब मु य 
वषय .९१५ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) थाप य ब मु य यांचे कड ल प  . था/िन/ब-मु य/२०१/२०२२ 

द.२५/११/२०२२ अ वये, सन २०२२-२३ क रता मनपाचे भाग .१८ मधील मनपा शाळा 
इमारतींची देखभाल दु ती करणेबाबत. 

ठराव .९१५ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.अित.आयु (२) थाप य ब मु य यांचे कड ल प  . था/िन/ब-मु य/२०१/२०२२ 

द.२५/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागाकड ल 

िन वदा नोट स मांक २४/०५/२०२२-२३ अ वये सदर काम करणेकामी वतमानप ात 

िन वदा िस  केलेली होती. वर ल माणे िन वदा .२४/०५/२०२२-२३ साठ  ८ ा  झाले या 
िन वदांपैक  मे.आनंद जािलंदर डांगे या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन.र. .४१,२५,४९४/-

(अ र  र. .ए केचाळ स लाख पंचवीस हजार चारशे चौ-या नव फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटे रयल टे ट ंग चाजस वगळून र. .४०,९३,६६९/- पे ा ४१.४१% 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.२२/११/२०२२ रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 

रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजससह र. .२४,३८,८२१/- 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- ९१६         वषय मांक- ९१६ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- थाप य उ ान व डा 
वषय .९१६ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) थाप य उ ान व डा यांचे कड ल प  . था/िन/उ ान/३२६/२०२२ 

द.२२/११/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग .२६ मधील पंपळे िनलख येथील भाकर साठे 

उदयान वरंगुळा के  बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेबाबत. 

ठराव .९१६ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.अित.आयु (१) थाप य उ ान व डा यांचे कड ल प  . था/िन/उ ान/३२६/२०२२ 

द.२२/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य उदयान  व डा 
वभागाकड ल िन वदा नोट स मांक  १२३/०१/२०२१-२२ अ वये सदर काम करणेकामी 
वतमानप ात िन वदा िस द केलेली होती. वर ल माणे िन वदा .१२३/१/२०२१-२२ साठ  ३ 

ा  झाले या िन वदांपैक   मे.त मय एंटर ायझेस या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या 
िन.र. .६५,३६,८८८/- (अ र  र. .पास  लाख छ ीस हजार आठशे अ ठयाऐंशी फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजस वगळू र. . ६५,२०,३३८/- पे ा २४.३९% 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.२२/११/२०२२ रोजी मा यता दलेली आहे.  वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजससह र. .५०,३१,४८८/- 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- ९१७         वषय मांक- ९१७ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- पयावरण अिभयां क  
वषय .९१७ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा. .महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पया/४/का व/१३५/२०२२ 
द.२५/११/२०२२ अ वये, मनपाचे पयावरण वभागाकड ल सन २०२२-२३ या 
अंदाजप कातील भांडवली व महसुली कामां या तरतुद म ये वाढ/ घट करणेबाबत. 

ठराव .९१७ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा. .महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पया/४/का व/१३५/२०२२ 
द.२५/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पयावरण वभागातील 
घनकचरा यव थापन व मैला शु द करण क  ई याद साठ  महसुली अ, क व भांडवली 
अ, क अंदाजपञकातील सन २०२२ - २३ चे मुळ अंदाजपञकातील कामांना आव यक 
खचासाठ  खालील माणे वाढ / घट क न तरतूद वग करण करणसे मा. शासक यांची 
मंजूर  देणेत येत आहे. 
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अ.
. 
बजेट कोड . कामाचे नाव 

सन २०२२-२३ 
अंदाजप क 

कामाची 
तरतुद सन 
२०२२-२३ 

वाढ घट 
सन २०२२-२३ 
ची सुधार त 
तरतुद  पान . अ. .   

१  २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

 भांडवली अ        

१ 222305653 

पंपर  िचंचवड शहरातील व वध 
न ांसाठ  नद  सुधार क प राब वणे. 

( क प स लागारफ ) (पवना व 
इं ायणी) एच.सी.पी. क लटंट 

321 2 1855000 20000000 0 21855000 

२ 222305659 

प.ंिचं.मनपाप रसरातील मुळा (मुठा) 
नद काठ सुधारणा क प पुणे मनपा 
यांचे समवेत संयु र या राब वणे 

( क प स लागार फ  व मनपा ह सा) 
321 8 8000000 14000000 0 22000000 

३ 222305668 
मनपा या मैलाशु द करण क  

तपासणी य थ सं थेकडून क न 
घेणेसाठ  सं थेची नेमणूककरणे. 

322 17 555694 1044306 0 1600000 

४ 222305656 
ii) व वध ठकाणी संप-पंप हाऊस 
बांधणे व इतर सल न कामे करणे. 

321 5 60000000 0 18444306 41555694 

 महसुली अ        

५ 222310519 
च-होली (ट पा - १) येथील 

मैलाशु द करण क ाची देखभाल 
दु ती करणे. 

935 50 0 3400000 0 3400000 
 

 महसुली क        

६ 222312824 
मोशीकचरा डेपोतील जु या डं पंग 

केले या कच-याचे बायोमायिनंग करणे. 
790 4 60000000 0 20000000 40000000 

     130410694 38444306 38444306 130410694 
 

ि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- ९१८         वषय मांक- ९१८ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- थाप य अ मु य 
वषय .९१८ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.शहर अिभयंता थाप य यांचे कड ल प  . था/िन/-मु य/३१०/२०२२ 
द.०९/११/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग .१९ पंपर  भाजीमंडईम ये थाप य 
वषयक करकोळ देखभाल दु तीची कामे करण ेबाबत. 

ठराव .९१८ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.शहर अिभयंता थाप य यांचे कड ल प  . था/िन/-मु य/३१०/२०२२ 
द.०९/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागाकड ल िन वदा 
नोट स मांक ३२/०३/२०२२-२३ अ वये सदर काम करणेकामी वतमानप ात िन वदा िस  
केलेली होती. वर ल माणे िन वदा .३२/०३/२०२२-२३ साठ  ३ ा  झाले या िन वदांपैक  
मे.एस.एस.एंटर ायझेस या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन.र. .२९,९०,५६८/-(अ र  र. . 
ऐकोणतीस लाख न वद हजार पाचशे अडुस  पये फ ) मधुन रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. . २९,७४,१६३/- पे ा ४३.१२% कमी दराने िन वदा आलेली अस याने व 

तुलना मक या वाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदती म ये तुत काम 
मानांकना माणे पुण करणेस स म अस याने वकारणेबाबत मा.शहर अिभयंता 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. .१७,१०,४३१/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवाकर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू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 / 
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वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचे बरोबर 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- ९१९         वषय मांक- ९१९ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- थाप य अ मु य 
वषय .९१९ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता थाप य यांचे कड ल प  . था/िन/-मु य/३२७/२०२२ 

द.२५/११/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग .१९ म ये मनपा िनवडणूक २०२२ काय माकर ता 
मंडप यव था करणेबाबत. 

ठराव .९१९ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.सह शहर अिभयंता थाप य यांचे कड ल प  . था/िन/-मु य/३२७/२०२२ 

द.२५/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागाकड ल िन वदा 
नोट स मांक २५/०७/२०२२-२३ अ वये सदर काम करणेकामी वतमानप ात िन वदा िस  

केलेली होती. वर ल माण े िन वदा .२५/७/२०२२-२३ साठ  २ ा  झाले या िन वदांपैक  

मे.शालीमार मंडप डेकोरेटस या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन.र. .४४,९९,८६९/-(अ र  

र. .च वेचाळ स लाख न या नव हजार आठशे एकोणस र फ ) मधुन रॉय ट  व मटे रयल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .४४,९९,८६९/- पे ा २७.५०% 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.सह शहर 

अिभयंता  यांनी द. २५/११/२०२२ रोजी मा यता दलेली आहे.  वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजससह र. .३२,६२,४०५/- 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- ९२०         वषय मांक- ९२० 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- ब े ीय 
वषय .९२० 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (३) ब े ीय यांचे कड ल प  .ब ेका/१०/का व/८०/२०२२ द.२८/११/२०२२ 

अ वये, मनपाचे पु.ल.देशपांडे सावजिनक वाचनालय मराठ  देशा फाऊंडेशन या सं थेस 

चाल व यास देणेकामी मुदतवाढ देणेबाबत. 

ठराव .९२० मा.अित.आयु (३) ब े ीय यांचे कड ल प  .ब ेका/१०/का व/८०/२०२२ द.२८/११/२०२२ 
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दनांक -

२९/११/२०२२  

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ब े य कायालयांतगत येणारे केशवनगर, 
िचंचवड येिथल पु.ल.देशपांडे सावजिनक वाचनालय मराठ  देशा फाऊंडेशन या सं थेस 

द.01/02/2019 पासून चाल व यास दे यात आले आहे. मा. े य अिधकार , ब े य 

कायालय, िचंचवड यांनी आदेश .िचं. प.प.क./10/29/2022 द. 02/04/2022 अ वये 
सदरचे सावजिनक वाचनालय चाल वणेक रता मराठ  देशा फाऊंडेशन, वाकड या सं थेस 

द.01/11/2021 ते द.30/09/2022 अखेर करारना यातील अट  शत स अिधन राहून 

मुदतवाढ दली आहे. याची मुदत द.30/09/2022 अखेर संपु ात आली आहे. मराठ  देशा 
फाऊंडेशन या सं थेस केशवनगर िचंचवड येिथल पु.ल. देशपांडे सावजिनक वाचनालय 

पा. .C/1370. द.01/12/2018 अ वये भरणा केलेली र. .20,000/- ची अनामत र म 

मनपाकडे ठेऊन सेवाशु क त वावर दरमहा र. .10,000/- चे मानधन देऊन म.न.पा. या 
सावजिनक वाचनालय चाल व यास देणेकर ता या करारना यातील िनयम व 

अट शितनुसार  न वन करारनामा क न द.01/10/2022 ते 31/08/2023 अखेर 11 म ह यांची 
मुदतवाढ देणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव माकं- ९२१         वषय मांक- ९२१ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- मु य लेखापर ण 
वषय .९२१ 
दनांक -
२९/११/२०२२ 

मा.मु यलेखापर क यांचे कड ल प  .मुलेप/१/का व/१५७/२०२२ द.२८/११/२०२२ अ वये, 
मनपाचे लेखापर ण वभागामाफत सुधार त कायप दतीनुसार के या जाणा-या 
लेखापर णाचे संदभातील माहे ए ल २०२२ ते जून २०२२ या कालावधीतील कामकाजा या 
अहवालाचे अवलोकन करणेबाबत. 

ठराव .९२१ 
दनांक -
२९/११/२०२२  

मा.मु यलेखापर क यांचे कड ल प  .मुलेप/१/का व/१५७/२०२२ द.२८/११/२०२२ अ वये, 
महानगरपािलके या मु यलेखापर ण वभागामाफत सन २०२२-२३ पासुन चिलत 
लेखापर ण कामकाजा या कायप दतीम ये सुधारणा करणेत आलेली आहे व यानुसार 
लेखापर ण कामकाज पार पाडले जात आहे.  मु यलेखापर ण वभागामाफत माहे ए ल 
२०२२ ते जून २०२२ अखेर सुधार त लेखापर ण कायप दतीनुसार केले या लेखापर णाचा 
सं  तपशील पुढ ल माण:े 

अ.
. 

तपशील 
(अ) महसुली (ब) भांडवली एकुण (अ + ब) 

िनगत सं या पैक  
िनर त 

िनगत सं या पैक  िनर त िनगत सं या पैक  िनर त 

१ अधसमास प  
सं या २८ ४ ११८ ६२ १४६ ६६ 

२ 
एकुण आ ेप 

सं या ७२ ८ ३६६ २१२ ४३८ २२० 

३ 
एकुण आ ेपाधीन 

र. . 
१,८२,६१,०९२ ० १४,९८,८३२ ३,२०,२८२ १,९७,५९,९२४ ३,२०,२८२ 

४ 
एकुण वसुलपा  

र. . 
३२,४५,५७२ ० २,९३,२२० १,०२,५०६ ३५,३८,७९२ १,०२,५०६ 

५ 
रेकॉड उपल ध न 
झालेबाबत र. . 

० ० ० ० ० ० 
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       वर ल माणे त याम ये नमुद केले या आ ेपांपैक   िनदशनास आलेले काह  िनवडक 
गंभीर व पाचे आ ेप सोबत या प ात सादर करणेत आलेले आहेत. सदरचे आ ेप व 
गोषवा-याचे महारा  महापािलका अिधिनयमातील कलम १०५ (१) नुसार मा. शासक यांनी 
अवलोकन केले. 

िनणय: 

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

 
मा. शासक ठराव मांक- ९२२         वषय मांक- ९२२ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- मा हती व तं ान 
वषय .९२२ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) मा हती व तं ान यांचे कड ल प  .मातं व/१२/का व/४४८/२०२२ 

द.२८/११/२०२२ अ वये, महानगरपािलके या व वध कायालयांम ये इंटरनेट बँ ड व थ सेवा 
उपल ध क न देणेचे कामास मुदतवाढ देणेबाबत. 

ठराव .९२२ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.अित.आयु (२) मा हती व तं ान यांचे कड ल प  .मातं व/१२/का व/४४८/२०२२ 

द.२८/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा हती व तं ान 

वभागाकड ल िन वदा नोट स मांक ४/२०२१-२२  नुसार लघु म िन वदा धारक  मे.ितकोना 
इ फनेट ा.िल. यांना  महानगरपािलके या मु यकायालय व इतर कायालयांना इंटरेनेट 

बँ ड व थ व एम.पी.एल.एस.सेवा उपल ध करणेकामी िन वदा र. .१,७५,००,०००/- पे ा     
-६१.२०% 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. आयु  यांनी द.०७/०८/२०२१ रोजी मा यता दलेली आहे. 

याकामी येणारा खच र. .६८,२१,०८४/-  (अिधक य  कर) या दराने करारनामा अट  व 

शत   व कामकाज आदेश मात व/१२/का व/३०४/२०२१, द.११/११/२०२१ नुसार दनांक 

२०/१२/२०२२ पासून पुढे एक वष अथवा माट िसट चे  इंटरेनेट बँ ड व थ व 

एम.पी.एल.एस.सेवा उपल ध होईपयत यापैक  जो कालावधी कमी असेल या कालावधीकर ता 
कामकाज देणे व याकामी एक वष कालावधी कर ता येणा-या र. .६८,२१,०८४/- (अिधक 

य  कर) इत 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- ९२३         वषय मांक- ९२३ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- समाज वकास 
वषय .९२३ 
दनांक -
२९/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .स व व/०२/का व/१५१/२०२२ द.२९/११/२०२२ 
अ वये, पवनाथड  ज ा २०२२-२३ उप माचे आयोजन करणेबाबत. 

ठराव .९२३ 
दनांक -
२९/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .स व व/०२/का व/१५१/२०२२ द.२९/११/२०२२ 
अ वये, पवनाथड  ज ेम ये दरवष  साधारपणे ३५० ते ४०० टॉल असतात व याम ये एका 
टॉलम ये २ या माणे ७०० ते ८०० म हलांना टॉल उपल ध क न दले जातात. याम ये 
व वध गृहोपयोगी उ पादने, दन दन वापरा या व तू तसेच व वध खा पदाथ व चे टॉल 
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असतात. तसेच नागर कां या मनोरंजनासाठ  रोज सायंकाळ  व वध सां कृितक काय माचे 
आयोजन कर यात येते. तसेच पारंपा रक लोककला जपणारे लोककलाकार आपली लोककला 
सादर करतात. सन २०१९-२० म ये पवनाथड  ज ेचे आयोजन पी.ड लु.ड .मैदान, सांगवी येथे 
आयो जत कर यात आले होते. व याम ये एकुण ८१५ टॉल म हला बचतगटांनी सहभाग 
न दवला होता. व एकुण ४५० टॉल उभार यात आले होते. एका टॉलम ये २ बचत गटांना 
टॉल उपल ध क न दे यात आले होते. लक  ॉ प दतीने व म हला बाल क याण सिमती 

सभापती व सद य यां या उप थतीत टॉलचे वाटप कर यात येते. यानुसार यावष  देखील 
कमान ४५० टॉल उभारावे लागणार आहेत. यावष  पवनाथड  ज ेचे आयोजन 
पी.ड लू.ड .मैदान, सांगवी येथे द.१६ डसबर २०२२ ते २० डसबर २०२२ या कालावधीत 
करणेत यावे असे वभागाचे मत आहे. याअनुषंगाने  सन २०१९-२० म ये पवनाथड  
ज ेकर ता झाले या खचाची तुलना करता सन २०२२-२३ या आिथक वषाकर ता या 
उप मा या आयोजनाकामी अंदाजे एकूण र. .१,१०,००,०००/-(अ र  र. .एक कोट  दहा लाख 
फ ) इतका खच हो याची श यता असून पवनाथड  ज ा सन २०२२-२३ या वषाकर ता 
उप म राब वणेकामी समाज वकास वभागा या अंदाजप काम ये “पवनाथड  ज ा” या 
उपलेखािशषकावर र. .६०,००,०००/-(अ र  र. .साठ लाख फ ) इतक  तरतूद करणेत 
आलेली आहे. तर  पवनाथड  ज े या आयोजनाकामी सदरची र कम अपुर  पडत असलेने 
पवनाथड  ज ा या उपलेखािशषावर तरतूद वग करणे आव यक आहे. 
तरतूद वग करणाचा त ा खाली नमूद केले माण ेआहे. 
लेखािशषाच ेनाव अ. 

    
. 

उप लेखािशषाच े
नाव व मांक 

सन २०२२-२३ ची 
तरतूद 

आव यक 
तरतूद वाढ 
करावयाची 
र कम 

आव यक 
तरतूद घट 
करावयाची 
र कम 

सुधार त तरतूद 
सन २०२२-२३ 

म हला व बाल 
क याण योजना – 
सन २०२२-२३ 

मधील एकुण तरतूद 
र कम .४५ कोट  

४० लाख 

१. पवनाथड  ज ा ६०,००,०००/- ५०,००,०००/- - १,१०,००,०००/- 

 २. 

पंड त द नदयाल 
उपा याय 
म हलांसाठ  
ानकौश य 
काय म 

२३,००,००,०००/- 
(िश लक 

र. .२१,५६,७४,९४०/-) 
- ५०,००,०००/- २२,५०,००,०००/- 

 यानुसार उपरो  त यात नमूद केले या तरतूद वग करणास व पवनाथड  ज ेचे येणा-या 
य  खचास मा यता घेण े आव यक आहे. पवनाथड  जञे या आयोजनाकामी येणा-या 

खचास समाज वकास वभागाकड ल म हला व बाल क याण योजना काय म या 
लेखािशषातगत पवनाथड  जञा या उपलेखािशषावर उपल ध असले या तरतुद मधून खच 
करणेस तसेच उपरो  त यात नमूद केले या तरतूद वग करणास व पवनाथड  ज ेकर ता 
येणा-या अंदाजे र. .१,१०,००,०००/-(अ र  र. .एक कोट  दहा लाख फ ) खचास तसेच 
पवनाथड  जञा २०२२-२३ या उप माचे आयोजन करणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत 
आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 
उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- ९२४         वषय मांक- ९२४ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- वै क य मु य 
वषय .९२४ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वै /१०/का व/११२४/२०२२ द.२९/११/२०२२ 

अ वये, मनपाचे वै क य वभागातील सन २०२२-२३ चे अंदाजप कातील लेखािशषावर तरतुद 

वग करणेबाबत. 

ठराव .९२४ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वै /१०/का व/११२४/२०२२ द.२९/११/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै क य मु य कायालयांतगत ८ णालये व २६ 

दवाखाने कायरत आहेत. सन २०२२-२३ कर ता “ठेकेदार  प दतीने मनपा णालयांना 
मनु यबळ पुर वण”े या लेखािशषावर वग करणासह र. .१९,४०,००,०००/- इतक  तरतुद 

कर यात आली होती. सदर लेखािशषातगत िन वदा नोट स .१०/२१-२२ दोन वषाकर ता 
( द.१/१०/२०२१ ते ३०/१०/२०२३) िस द कर यात आली असुन याअंतगत मनु यबळ 

पुर व यात येत आहे यांचे बील अदायगी के याने माहे स टबर २०२२ अखेर या 
लेखािशषावर ल सुधा रत तरतुद र. .१७,३७,१४,०७४/- आज अखेर संपली असुन माहे 

फे ुवार  २०२३ अखेर बील अदायगी बाक  आहे. तसेच “ थायी आ थापना” या लेखािशषावर 

वग करणासह र. .६३,००,००,०००/- इतक  तरतुद कर यात आली होती.  कमचार  यांचे 

सुधा रत सेवांतगत आ ािसत गती योजना प हला व दुसरा लाभाचे फरकाचे बील अदायगी, 
सेवािनवृ  कमचार  यांचे अ जत रजा रोखीकरण, तसेच सावजिनक सुटटयांचे बील अदायगी 
के याने या लेखािशषावर ल सुधा रत तरतुद र. .४४,३१,४४,४३२/- आज अखेर 

( द.०९/११/२०२२ अखेर) संपली असुन उव रत माहे फे ुवार  २०२३ पयतचे मािसक 

अिधकार /कमचार  बील अदायगी बाक  आहे. तथा प, वर ल बाबींचा वचार करता वै क य 

वभागातील सन २०२२-२३ या अंदाजप कातील खालील लेखािशषानुसार तरतुद वग करणेस 

मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

अ.  लेखािशष तरतुद वाढ घट 

1 थायी आ थापना 63,00,00,000/- 2,55,00,000/-  
2 बोनस तथा सानु ह अनुदान 6,00,00,000/-  50,00,000/- 

3 
शासक य योजनांची 
अंमलबजावणी 2,00,00,000/-  1,00,00,000/- 

4 संजीवन योजना 1,10,00,000/-  1,00,00,000/- 

5 
पदमभुषण सुषमा वराज 

पुर कार 
10,00,000/-  5,00,000/- 

6 अ थायी आ थापना 11,00,00,000/- 56,00,000/-  
7 वीजबील 4,50,00,000/-  50,00,000/- 

8 वास भ ा 1,07,500/-  30,000/- 

9 छपाई 30,000/-  20,000/- 

10 
कुटंूब क याण श या खच 

ितपुत  
50,000/-  40,000/- 

11 मेड कल गॅसेस खरेद  50,000/-  40,000/- 

12 
हॉ पीटल क लट सी 

स हसेस 
1,00,000/-  70,000/- 
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13 माता व बालसंगोपन योजना 5,00,000/-  4,00,000/- 

14 

ठेकेदार प दतीने मनपा 
णालयांना मनु यबळ 

पुर वण े
19,40,00,000/- 7,00,00,000/-  

15 हे थ माट काड योजना 2,00,00,000/-  20,00,000/- 

16 एन.यु.एच.एम 1,00,00,000/-  50,00,000/- 

17 
सोशल इ पॅ ट बॉ ड दारा 
आरो य सेवा सुधारणा 1,00,00,000/-  70,00,000/- 

18 

मनपा णालयांक रता 
औषधे, सा ह य, उपकरणे 

खरेद  करण े

1,90,00,000/-  1,00,00,000/- 

19 माहे ला लनीक 85,00,000/-  75,00,000/- 

20 
णालय यव थापन मा हती 

सेवा 85,00,000/-  75,00,000/- 

21 
जैव वै क य घनकचरा 

व हेवाट लावण े
9,00,00,000/-  1,50,00,000/- 

22 
अ थायी  आ थापना (कुटंूब 

क याण) 
4,00,00,000/-  1,50,00,000/- 

23 
बोनस तथा सानु ह अनुदान 

(कुटंूब क याण) 
71,50,000/-  10,00,000/- 

 

ि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 माकं- ९२५      वषय मांक- ९२५ 

दनांक – २९/११/२०२२       वभाग- म यवत  औषध/सा ह य भांडार, वै कय 
वषय .९२५ 
दनांक -
२९/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मसाभां/६/का व/१६५/२०२२ द.२८/११/२०२२ 
अ वये, मनपाचे नवीन जजामाता णालयातील ए स - रे मशीन या डटे टर (Detector) 
साठ  Lithium Polymer Battery सा ह य खरेद  करणेबाबत. 

ठराव .९२५ 
दनांक -
२९/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मसाभां/६/का व/१६५/२०२२ द.२८/११/२०२२ 
अ वये, मनपाचे नवीन जजामाता णालयातील ए स – रे वभागाक रता आव यक Fuji 
कंपनी डटे टर (Detector)  Lithium Polymer Battery साठ  ०२ नग खरेद कामी शासना या 
www.mahatenders.gov.in व मनपा या www.pcmcindia.gov.in बेवसाईट व न कोटेशन 
नोट स मांक 12/2022-23अ वये दनांक ०९/११/२०२२ ते  ११/११/२०२२  पयत  िस द 
क न उ पाद त कंपनी, यांचे अिधकृत वतरक, यवसायकृत अंदाजप कय दर माग व यात 
आले होते. यानुसार एकाह  पुरवठाधारांने अंदाजप कय दराक रता दरप क सादर केलेले 
नाह . सदरचे सा ह य तातड ने खऱेद  क न देणे आव यक असलेने थािनक बाजारातुन 
दरप क ा  केलेले आहे. यानुसार  अंदाजप कय दर सादर केले या अंदाजप कय  दराचा 
तपिशल खालील माण े
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अ. ं  िन वदाचे नाव आव यक सा ह याचे नाव प रमाण 
ित बॅटर  
र.  

एकुण र.  
सव करासह 

01 PHOENIX 
MICROSYSTEMS 

FujiLithium Polymer 
Battery 2 नग 87500/- 1,75,000/- 

व रल माणे मे.PHOENIX MICROSYSTEMS 1532, Chikhali Puneयांनी यापुव  अ प 
मुदतीची  जाह र सुचना  ०१/२०२०-२१ अ वये जजामाता णालयाक रता Mobile DR 
Equipment & 100 MA HR X – RAYमशीन एकुण र. .32,33,000/- म ये खरेद  करणेत 
आलेली आहे. मे.PHOENIX MICROSYSTEMS हे मे.MIS Healhcare Pvt.Ltd,Pune. या 
उ पाद त कंपनीचे अिधकृत वतरक असलेने यांचेच कडून सदरची Lithium Polymer Battery 
२ नग थेट प दतीने खरेद  करावी लागणार आहे. नवीन जजामाता णालयातील ए स – रे 
- वभागाक रता णालयाची आव यकता वचारात घेता Lithium Polymer Battery  २ नग 
मे.PHOENIX MICROSYSTEMS 1532, Chikhali Pune  यांचेकडून थेटप दतीने खरेद  करणेस 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ७३ (क) अनुसुची करण ५ (२) (२) 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. 

 
मा. शासक ठराव मांक- ९२६         वषय मांक- ९२६ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- थाप य ग मु य 
वषय .९२६ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) थाप य ग मु य यांचे कड ल प  . था/िन/गमु य/३७८/२०२२ 

द.२८/११/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग .२१ जजामाता हॉ पीटल येथे थाप य वषयक 

कामे करणेबाबत. 

ठराव .९२६ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.अित.आयु (२) थाप य ग मु य यांचे कड ल प  . था/िन/गमु य/३७८/२०२२ 

द.२८/११/२०२२ अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 28/02/2022-2023 

अ वये भाग .२१ जजामाता हॉ पीटल येथे थाप य वषयक कामे करणेकामी 
वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माणे िन वदा मे.अ व कार एंटर ायझेस 

िन.र. .96,18,982/- (अ र  र. .शहा नव लाख अठरा हजार नऊशे याऐंशी फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .95,84,347/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .95,84,347/- पे ा 38.99% कमी 
हणजेच र. .58,47,410/- +रॉय ट  चाजस र. .14,797/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .34,635/- = एकुण र. .58,96,842/- 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- ९२७         वषय मांक- ९२७ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- थाप य क मु य 
वषय .९२७ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) थाप य क मु य यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/२०३/२०२२ 

द.२९/११/२०२२ अ वये, पंपर  येथील मनपाचे कै.अ णासाहेब मगर टेड यम समोर ल 

इमारतीम ये मे.कोटासाठ  उवर त आव यक थाप य व व ुत वषयक कामे करणेबाबत. 

ठराव .९२७ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.अित.आयु (२) थाप य क मु य यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/२०३/२०२२ 

द.२९/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागाकड ल 

िन.नो. .27/2022-23 अ वये पंपर  येथील कै.अ णासाहेब मगर टेड यम समोर ल 

इमारतीम ये मे.कोटासाठ  उवर त आव यक थाप य व व ुत वषयक कामे करणेकामी 
वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माण ेिन वदा .27/2022-23 साठ   4 ा  

झाले या िन वदांपैक  M/s.Dev Construction या ठेकेदाराची िन.र. .3,59,00,000/- (अ र  

र. .तीन कोट  एकोणसाठ लाख फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .3,58,46,835/-  पे ा 25.77% कमी दराने िन वदा आलेली अस याने व तुलना मक या 
वाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम मानांकना माण ेपूण करणेस 

स म अस याने वकारणेबाबत मा.अित.आयु  यांनी दनांक 29/11/2022 रोजी मा यता 
दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून र. .2,66,09,106/- +रॉय ट  चाजस र. .16,434/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .53,165/- = एकुण र. .2,66,78,705/- 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- ९२८         वषय मांक- ९२८ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- थाप य क प 
वषय .९२८ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) थाप य क प यांचे कड ल प  . था/िन/ क प/२६८/२०२२ 

द.२९/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड शहरातील र ते, चौक व उ ाने या ठकाणी FRP Selfie 

Booth, मा हती फलक व इतर िश प उभारणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेबाबत. 

ठराव .९२८ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.अित.आयु (२) थाप य क प यांचे कड ल प  . था/िन/ क प/२६८/२०२२ 

द.२९/११/२०२२ अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36/01/2022-2023 

अ वये पंपर  िचंचवड शहरातील र ते, चौक व उ ाने या ठकाणी FRP Selfie Booth, मा हती 
फलक व इतर िश प उभारणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.ए.जी.असोिसए स 

िन.र. .1,43,78,677/- (अ र  र. .एक कोट  ेचाळ स लाख अ ठयाह र हजार सहाशे 

स याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,43,26,067/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .1,43,26,067/- पे ा 33.30% कमी हणजेच र. .95,55,487 /- +रॉय ट  चाजस 
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र. .14,804/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .52,610/- = एकुण र. .96,22,901/- 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- ९२९         वषय मांक- ९२९ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- व ुत ड े ीय 
वषय .९२९ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ड /े व/वाकड/४६७/२०२२ द.२९/११/२०२२ 

अ वये, औंध रावेत र यावर ल वाय जं शन ते औंध हॉ पीटल दर यानची र यामधील 

अितउ चदाब(132 KV) वजवा हनी हल वणेबाबत. 

ठराव .९२९ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ड /े व/वाकड/४६७/२०२२ द.२९/११/२०२२ 

अ वये,  औंध रावेत र यावर ल वाय जं शन ते औंध हॉ पीटल दर यानची र यामधील 

अितउ चदाब (132 KV) वजवा हनी हल वणे या कामाचे महापारेषण कंपनी यांस अदा 
कर यात आले या र हे यु लॉसची र. .४०,१८,४५१/- या कामाचे आदेश एज सी मे.कोकण 

मेलॅबल इंड ज यांना िनवीदा .35/1-2020/21 नुसार, आदेश 

. व/मुका/5/का व/158/2021 द.19/03/2021 अ वये दे यात आलेले आहेत. सदर कामाची 
मुदत १८ म हने हणजेच द.१८/९/२०२२ पयत होती.  सदर या कामास द.१८/१२/२०२२ 

पयत मुदतवाढ मा. आयु  साहेब यांनी मंजूर केली आहे. महापारेषण कंपनीने उपरो  सदर 
कामाचे अंदाजप क SE/EHV/O&M/Circle/PN/1100 द.5-10-2020 अ वये मंजुर केलेले 

आहे. यानुसार सदर कामाचे सुपर हजन चाजस र. .31,60,726/- (जीएसट  सह) महापारेषण 

कंपनी यांस मा. थायी सिमती सभेची मा यता घेऊन द.16-4-2021 रोजी अदा कर यात 

आलेले आहेत. यानुसार एज सीने महापारेषण कंपनीचे सुपर हजन खाली तीनह  

मोनोपोलचे फ डेशन तयार केलेले आहे. सदर ठकाणी तीन मोनोपोल उभे कर यासाठ  

महापारेषण कंपनीची अितउ चदाब (132 KV) वजवा हनी बंद करावी लागणार आहे. सदर 

ठकाणी EHVलाईन चे काम कर यासाठ  इकड ल प  . ड /े व/जा/वाकड/३३७/२०२२ 

द.१/९/२०२२ व प  . ड /े व/वाकड/४२६/२०२२ अ वये कळ वले आहे. यानुसार माहे 

नो हबर २०२२ अखेर या लाईनवर शट डाऊन दे याबाबत महापारेषण कंपनी या अिभयं यांनी 
आ ािसत केले आहे. परंतु यापुव  या कामासाठ चे र हे यू लॉसची र कम महापारेषण 

कंपनीस अदा कर याबाबत सुचीत केले आहे. सदर लाईनवर शटडाऊन घेत यानंतर, 

वजपुरवठा बंद के यामुळे महापारेषण कंपनीचा र हे यु लॉस होणार आहे. सदरची 
अितउ चदाब(132 KV) वजवा हनी मनपा या कामासाठ  बंद करावी लागणार अस याने 

महापारेषण कंपनीचा होणारा र हे यु लॉस पंिचंमनपाने महापारेषण कंपनीस 
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अितउ चदाब(132 KV) वजवा हनी बंद करणेआधी अदा करणे अ याव यक व म ा  आहे. 
स थतीत सदर ठकाणी तीन मोनोपोल उभे कर यासाठ  अितउ चदाब(132 KV) 

वजवा हनी बंद करणेमुळे होणारा र हे यु लॉसची अंदाजे र. .४०,१८,४५१/- महापारेषण 

कंपनीस अितउ चदाब (132 KV) वजवा हनी बंद करणेआधी अदा करणेकर ता महापारेषण 

कंपनीने यांचेकड ल प  . SE/EHV/O&M/ Circle/PN/2320 द.21/11/2022अ वये 

कळ वले आहे. यामुळे स थतीत सदर कामी एक ीत र हे यु लॉसची अंदाज े

र. .४०,१८,४५१/-  इतक  र कम महापारेषण कंपनीस सदर लाईनवर शटडाऊन घे यापुव  मा. 
थायी सिमती सभे या मा यतेने तातड ने अदा करणे अ याव यक व म ा  आहे. सदरची 
र हे यु लॉसची र कम महापारेषण कंपनीस अदा के यानंतर सदर लाईनवर शटडाऊन िमळून 

तीनह  पोल उभे करणे व कंड टर व इतर सा ह याची उभारणी करणे श य होणार आहे. 

यामुळे सदरची र कम मा.आयु  तथा शासक यांचे मा यतेने महापारेषण कंपनीस अदा 
कर यात आली असुन सदरचा खच व ुत वभागाचे सन २२/२३ या अंदाजप कातील 

टलाईट वज बले या लेखािशषावर ल तरतुद मधुन कर यात आलेला आहे. सबब उपरो  

सदर कामाचे महापारेषण कंपनीने कळ वलेनुसार, औंध रावेत र यावर ल वाय जं शन ते 

औंध हॉ पीटल दर यानची र यामधील अितउ चदाब(132 KV) वजवा हनी हल वणे या 
कामाचे महापारेषण कंपनी यांस अदा कर यात आले या र हे यु लॉसची र. .४०,१८,४५१/- चे 
खचास मा. शासक यांची काया 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- ९३०         वषय मांक- ९३० 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- मा हती व तं ान 
वषय .९३० 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मातं व/१२/का व/४५२/२०२२ द.२९/११/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महापािलके या करसंकलन वभागाकड ल िमळकतकर संगणक 

णाली दु ती व देखभाल करणेबाबत. 

ठराव .९३० 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मातं व/१२/का व/४५२/२०२२ द.२९/११/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िमळकतकर संगणक णाली ची दु ती व 

देखभालचे कामकाज िन वदा नोट स .३/२०२१-२०२२ चे लघु म िन वदा दराने मे.टेक ९ 

स हसेस यांना िन वदा नोट स .३/२०२१-२०२२ अ वये केले या करारनामा अट  व शत  

तसेच कामकाज आदेश ./मा.तं. व/१२/का व/२८७/२०२१ द.२३/०९/२०२१ नुसार 

द.१४/०९/२०२२ पासून पुढे तीन म हने अथवा न याने एज सी िनयु  होईपयतचे 

कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस व याकामी येणारा र. .१,०३,८०२/- (अिधक य  कर) ती 
माह इत 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- ९३१         वषय मांक- ९३१ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- मा हती व तं ान 
वषय .९३१ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मातं व/०२/का व/१९२/२०२२ द.२९/११/२०२२ 

अ वये, मनपाचे “CSR MEET 2022” कर ता व वध कंपनीचे स माननीय ितिनधी व 

अिधकार  यांचेसाठ  सादर करणाक रता झाले या खचास काय र मा यता देणेबाबत. 

ठराव .९३१ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मातं व/०२/का व/१९२/२०२२ द.२९/११/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या  सी.एस.आर. क ामाफत शहरातील व वध 

रा ीय व आंतररा ीय कंप या तथा उ ोग समूह यांचे ारे ा  होणारा CSR (Corporate Social 

Responsibility) िनधी िमळवणे तसेच याचा यो य वापर क न शहरा या शा त वकासास 

हातभार लावणे या मुख उ े याने कामकाज केले जाते. शहरा या शा त वकासाक रता 
पंपर  महानगरपािलकेचे काय धोरण/ ीकोन आहे तसेच ते सा य कर याक रता 
शहरातील  रा ीय व आंतररा ीय कंप या/उ ोग सं था व महानगरपािलका एक  येऊन कशा 
कारे काम क  शकतात यासह व वध वषयांवर संवाद साध याक रता पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या काय े ातील व वध रा ीय व आंतररा ीय कंप या तथा उ ोग समूहांना 
द. 15 जुलै 2022 रोजी “सी.एस.आर. िमट 2022” साठ  आमं त केलेले होते. “CSR MEET 

2022” कर ता व वध कंपनीचे स माननीय ितिनधी व अिधकार  यांचेसाठ  चहा/कॉफ , ना ा, 
सादर करणाक रता आव यक ऑ डयो ह युअल साधने, नोटपॅड व टेशनर  साठ  

र. .1,00,640/- (अ र  र. .एक लाख सहाशे चाळ स फ ) इतका य  खच झालेला आहे. 
सदर या खचास मा. शासक यांची काय र मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ९३२         वषय मांक- ९३२ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- नगररचना व वकास 
वषय .९३२ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .नर व/का व/१०/१२२/२०२२ द.२९/११/२०२२ 

अ वये, मनपाचे मंजुर वकास योजनेतील मौजे ताथवडे येथून जाणा-या मंुबई - बगलोर ६० मी. 
महामागा या दो ह  बाजुस असले या १२.०० मी. स हस र याने बाधीत जमीनीचे भूसंपादन 

करणेबाबत. 

ठराव .९३२ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .नर व/का व/१०/१२२/२०२२ द.२९/११/२०२२ 

अ वये, मनपाचे “मंजूर वकास योजनेम ये मौजे ताथवडे येथील स.नं.५६,८५,८६,८७,८८, 
८९,८०,८१, ८९, ९०, ९१,९९,१२५,१२६,१२९,१३०,१३१,१३२,१३४,१५७,१५८ व १५९ पैक  मधून 

मंुबई – पुणे बा वळण ६० मी. महामागा लगत १२.०० मी.चे दोन स ह स र ते ता वत 

नसलेने महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये सदर 

स वस र ते ता वत कर यात आलेले होते. शासन िनणया ारे कलम ३७ अ वये ताव 

शासनाने मंजूर केलेला आहे. या माण े वर ल सदर योजनेतील मौज े ताथवडे येथील 

स.नं.५६,८५,८६,८७,८८,८९,८०,८१,८९,९०, ९१,९९,१२५,१२६,१२९,१३०,१३१,१३२,१३४,१५७,१५८ 
व १५९ पैक  मधून मंुबई – पुण ेबा वळण ६० मी. महामागा लगत १२.०० मी.चे दोन स ह स 
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र ते भुसंपादनाने मनपा या ता यात घेणेकामी मा. शासक यांचा महापािलका सभा ठराव 

.१९४ द.१८/१०/२०२२ अ वये ठरावास मा यता िमळालेली आहे. वर ल माणे मंुबई – पुण े

बा वळण ६० मी. महामागा लगत १२.०० मी.चे दोन स ह स र ते मनपा या ता यात 

भुसंपादनाने घेणकेामी येणा-या य  खचास मा यता आव यक असुन ( याम ये भूसंपादन 

वशेष अिधकार  कळवतील ती नुकसानभरपाई र कम) तसेच यासाठ  आव यक ते सव ण, 
मोजणी करणे इ.अनुषंिगक मंजूर सह येणा-या सव 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- ९३३         वषय मांक- ९३३ 

दनांक – २९/११/२०२२          वभाग- नगररचना व वकास 
वषय .९३३ 

दनांक -

२९/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .नर व/का व/८/१२९/२०२२ द.२९/११/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मंजूर वकास योजनेतील र ते व 
आर णाने बािधत े ांचा मोबादला संबंिधत िमळकतधारकांस खाजगी वाटाघाट ने 
देणेबाबत. 

ठराव .९३३ 

दनांक -

२९/११/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .नर व/का व/८/१२९/२०२२ द.२९/११/२०२२ 

अ वये,  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मंजूर वकास योजनेतील तावाने बािधत 

े  महापािलके या ता यात घेणेबाबत द.१८/११/२०२२ रोजी मा. खाजगी वाटाघाट  

सिमतीची बैठक आयो जत कर यात  आली होती. सदर सभेम ये खाली नमुद वषयाबाबत 

संबंधीत िमळकतधारक यांचे सम  सांगोपांग चचा क न मा. खाजगी वाटाघाट  सिमतीने 

मंजूर वकास योजनेतील र ते व आर णाने बािधत े ाचा मोबदला संबंधीत 

िमळकतधारकास खाजगी वाटाघाट ने देणेस मंजूर  देणेत आलेली आहे. तर  खालील त या 
म ये नमुद केले या मु यांकनाचे एकुण रकमेस व या अनुषंगाने लागणा-या  मु ांकशु क, 

न दणी फ , वक ल फ  व इतर अनुषंिगक खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

अ
.

 
वषय र ता/आर ण 

े  

(चौ.मी) मु याकंन र.  

१ 

मौजे पंपळे सौदागर येथील स.नं. १६/१+२+३, 

१८+१+२ व १९+२+३,िस.स.नं. ५२२ पै. व ५२३
पै. मधील १८.०० मी. ं द र याने बािधत े
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात
घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. 
र याने 

बािधत 

२८२.०० 

चौ.मी. १,४३,५९,१७४/- 

२ 

मौजे रहाटणी येथील स.नं. ८३/२/५/१
पैक ,िस.स.नं. ५८६० व ५४६१ पै. मधील
४५.०० मी. ं द र याने बािधत े  खाजगी
वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

४५.०० मी. 
र याने 

बािधत 

९२.९४ 

चौ.मी. २२,३६,१३६/- 
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३ 

मौजे रहाटणी येथील स.नं. स.नं. ९९/१५ब/१०
पैक ,िस.स.नं. ६१७७ पै. मधील १८.०० मी. ं द
र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने
मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. 
र याने 

बािधत 

१०.५० 

चौ.मी. ४,१४,१२०/- 

४ 

मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं. ८३/२/१/७अ
पै.,िस.स.नं. २४९१ पै. मधील आ. .३५५
लहान मुलांचे खेळाचे मैदानाने बाधीत े
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात
घेणेबाबत.. 

आ. .३५५ 

लहान मुलांचे 

खेळाचे 

मैदानाने 

बाधीत 

२७८.८१ 

चौ.मी. २१,८१,९६७/- 

५ 

मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं ३१/२/१ क , 

िस.स.नं. ८०३ मधील १८.०० मी. ं द र याने
बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या
ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. 
र याने 

बािधत 

१०००.०० 

चौ.मी. १,५५,८५,७००/- 

६ 

मौजे सांगवी येथील स.नं. ८/१अ/१/१ पै. मधील
वकास योजनेतील ९.०० मी. व १८.०० मी. ं द
र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने
मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

९.०० मी. व 

१८.०० मी. 
र याने 

बािधत 

३०९३.१२ 

चौ.मी. ६,१९,९५,८४५/- 

   एकुण र. . ९,६७,७२,९४२/- 
 

ि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. 


