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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -१८. 
नगरसिचव  वभाग 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-२)/ 
न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/ २०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 
मा. शासक यांनी मंजूर  दलेल े दनांक १३/१२/२०२२ चे ठराव. 
 

मा. शासक ठराव मांक- ९७४         वषय मांक- ९७४ 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- पाणीपुरवठा इ े ीय 
वषय .९७४ 
दनांक -
१३/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .इ ेका/पापु/१/का व/६९४/२०२२ द.०६/१२/२०२२ 
अ वये, मनपाचे थायी अ थापना या लेखा शीषावर ल तरतुद वाहन इंधन लेखा िशषावर वग करण े
बाबत. 

ठराव .९७४ 
दनांक -
१३/१२/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .इ ेका/पापु/१/का व/६९४/२०२२ द.०६/१२/२०२२ 
अ वये, मनपाचे इ े ीय कायालयाकड ल पाणी पुरवठा वभागाम ये सन २०२२-२०२३ चे अंदाज 
प क य तरतुद म ये वाहन इंधन या लेखाशीषावर र. .२५,००,०००/- इतक  तरतुद करणेत आलेली 
आहे. इ े ीय पाणीपुरवठा वभागात स थतीत चार टँकर व तीन पंपींग टेशन आहेत. तसेच 
दोन िस.एन.जी. पा याचे टँकर आहेत. सदर ठकाणी लागणारे इंधनासाठ  वाहन इंधन या 
लेखािशषातुन झाले या खचाची ितपुत  करणेत येते. ई े ीय कायालय काय े ातील 
नागर कांसाठ   पाणी पुरवठा सुरळ त राहणेचे ीकोनातुन सदर जनरेटर / जिन  वीजपुरवठा 
खंड त होणा-या वेळेत चालु क न पाणीपुरवठा सुरळ त ठेवणे आव यक आहे. सदर जनरेटर साठ  
सुमारे १६० ते १७० िलटर ताशी इंधन वापरले जाते. पाणीपुरवठा ह  नागर कांसाठ ची अ यंत 
मह वाची सु वधा अस याने आव यकतेनुसार या पुढेह  वीज पुरवठा खंड त होणा-या वेळेत 
जनरेटर ारे वीज पुरवठा चालु ठेवून पाणी पुरवठा सुरळ त ठेवावा लागणार आहे. पाणी पुरवठा 
वभागकड ल पंपीग टेशन मधील जनरेटर साठ  लागणारे इंधनाचा खच वाहन इंधन या 
लेखािशषातुन आज अखेर पयत केला आहे. सन २०२२-२३ क रता वाहन इंधन या लेखािशषावर 
माहे स टबर २०२२ अखेर र. .२,९३,२०२/- तरतुद िश लक आहे. माहे ऑ ट बर २०२२ ते माच 
२०२३ या कालावधीत पाणीपुरवठा वभागाकड ल पा याचे डझेल टँकर / िस.एन.जी. टँकर व पंपींग 
टेशनसाठ  अंदाजे ६ म ह यासाठ  र. .२०,००,०००/- (अ र  र. .वीस लाख फ ) खच होणार 

आहे. सन २०२२-२३ या सुधार त अथसंक पात सदर लेखािशषावर आव यक ती तरतुद ता वत 
करणेत येईल. तथा प स थतीत वाहन इंधन या लेखािशषावर अपुर  तरतुद अस याने 
पाणीपुरवठा वभागाकड ल थायी अ थापना या लेखािशषावर ल िश लक तरतुद रकमेतुन 
र. .२०,००,०००/- तरतुद वग करणसे मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

अ. 
. 
लेखािशषाचे 

नाव 
सन २०२२-२३ 

तरतूद 
आव यक तरतुद वाढ 
करावयाची र कम 

आव यक तरतुद घट 
करावयाची र कम 

सुधा रत तरतुद 
सन २०२२-२३ 

१ वाहन इंधन २५,००,०००/- २०,००,०००/- ०/- ४५,००,०००/- 

२ 
थायी 

अ थापना ४,२७,००,०००/- ०/- २०,००,०००/- ४,०७,००,०००/- 
 

ि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- ९७५         वषय मांक- ९७५ 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- समाज वकास 
वषय .९७५ 
दनांक -
१३/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (३) समाज वकास यांचे कड ल प  .स व व/४अ/का व/५५९/२०२२ द.०७/१२/२०२२ 
अ वये, ३ डसबर २०२२ “जागितक द यांग दन” रोजी ेरणादायी (Motivational) व द यांग 
क याणकार  योजना चार व सार तसेच भ व यातील द यांगां या योजना यावर आधा रत फ म 
िनिमतीबाबत. 

ठराव .९७५ 
दनांक -
१३/१२/२०२२  

मा.अित.आयु (३) समाज वकास यांचे कड ल प  .स व व/४अ/का व/५५९/२०२२ द.०७/१२/२०२२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका समाज वकास वभाग द यांग क ा या वतीने 
द यांगांकर ता या व वध क याणकार  योजना राब व या जातात. महारा ाम ये द यांगांकर ता 
ना व य पूण योजना राबवणार  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह  अ ग य महानगरपािलका आहे. 
द यांगांचे राहणीमान उंच वणे, यांना समाजा या मु य वाहात आणण,े यांना समाजाम ये 
स मानाची वागणूक िमळवून देण,े द यांगांकर ता रोजगारा या संधी उपल ध क न देणे इ.बाबत अनेक 
योजना महानगरपािलकेने राब वले या आहे. महानगरपािलकेने द यांगांसाठ  काय-काय योजना के या 
व भ व यातील द यांगांबाबतची धोरणे इ.बाबत तसेच द यांग नागर कांनी ज ने व क ाने यां या 
द यांग वावर कशा कारे मात केली यांनी यांचे जीवनमान कसे उंच वले अशा ेरणादायी 

(Motivational) द यांग नागर कां या फृत दायक कायावर अ प वेळेची फ म व द यांग 
क याणकार  योजना चार व सार तसेच भ व यातील द यांगां या बाबत या योजनां यावर आधा रत 
फ म द. ३ डसबर २०२२, रोजी साजरा होणा-या “जागितक द यांग दना” चे औिच य साधुन िस द 
व सार करणेचे िनयो जत आहे. महानगरपािलकेस भेट देणा-या मा यवरांना, अ यागतांना सदरची 
फ म दाख व यास महापािलके या नावलौ कक वाढ यास मदत होईल. तसेच शासन दरबार  ह  अशा 
कार या कायाची मा हती द यास इतर महानगरपािलकानाह  पंपर  िचंचवड महागनरपािलकेने 
द यांग नागर कांकर ता केले या योजना यांची मा हती होईल. एस.बी. ोड शन ा.िल, पुणे यांचे दर 
सवात कमी असून एस.बी. ोड शन ा.िल, पुणे यांनी सदरचे काम करणेची तयार  दश वली होती. 
समाज वकास वभाग २०२१-२०२२ या अंदाजप कात द यांगक याणकार  योजना या लेखािशषातगत 
असणा-या व वध योजनांची मा हती, चार व सार या उपलेखािशषा या तरतुद  मधून अदा करणेस 
मा.उप आयु  यांनी द.१८.११.२०२२ चे तावा वये मा यता दलेली आहे. यानुसार संबंिधतांना 
कामाचे आदेश देणेत आलेले होते. यानुसार एस.बी. ोड शन ा.िल, पुणे यांनी जागितक द यांग 
दना या काय माम ये ३ डसबर २०२२“जागितक द यांग दन” रोजी ेरणादायी (Motivational) व 
द यांग क याणकार  योजना चार व सार तसेच भ व यातील द यांगां या योजना यावर आधा रत 
फ म िनिमती क न सव मा यवरासमोर व द यांगाना दाख व यात आलेली आहे. तर  नेमणूक 
केले या एस.बी. ोड शन ा.िल, पुणे यांना र. . ७,९६,५००/-  देय असणा-या 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- ९७६         वषय मांक- ९७६ 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- थाप य फ मु य 
वषय .९७६ 

दनांक -

१३/१२/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता थाप य फ मु य यांचे कड ल प  . था/िन/फमु य/२७६/२०२२ 

द.०७/१२/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग .११ मधील व वध शाळा व मनपा इमारतींची 
थाप य वषयक कामे करणेबाबत. 

ठराव .९७६ 

दनांक -

१३/१२/२०२२  

मा.सह शहर अिभयंता थाप य फ मु य यांचे कड ल प  . था/िन/फमु य/२७६/२०२२ 

द.०७/१२/२०२२ अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .23/08/2022-2023 

अ वये भाग .११ मधील व वध शाळा व मनपा इमारतींची थाप य वषयक कामे 
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करण े कामी मे.यश एंटर ायजेस िन.र. .3696181/- (अ र  र. .छ ीस लाख शहा नव हजार 

एकशे ए याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .3686146/- वर 

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

र. .3686146/- पे ा 39.39% कमी हणजेच र. .2234173/- +रॉय ट  चाजस र. .24320/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .10035/- = एकुण र. .2268528/- 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- ९७७         वषय मांक- ९७७ 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- मु यलेखाप र ण 
वषय .९७७ 

दनांक -

१३/१२/२०२२ 

मा.मु यलेखाप र क यांचे कड ल प  .मुलेप/१/का व/१२००/२०२२ द.०७/१२/२०२२ 

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

ठराव .९७७ 

दनांक -

१३/१२/२०२२  

मा.मु यलेखाप र क यांचे कड ल प  .मुलेप/१/का व/१२००/२०२२ द.०७/१२/२०२२ 

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(१ ते १७) 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- ९७८         वषय मांक- ९७८ 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- व ुत अ े य 
वषय .९७८ 
दनांक -
१३/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .अ ेका/ व/का व/५३५/२०२२ द.०७/१२/२०२२ 
अ वये, मनपाचे भाग .१५ िनगड  ािधकरण मधील इं दरा गांधी उ ान (अ पू घर) यांचे 
लाईट बलाची सुर ा ठेव अनामत अदागयी करणेबाबत. 

ठराव .९७८ 
दनांक -
१३/१२/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .अ ेका/ व/का व/५३५/२०२२ द.०७/१२/२०२२ 
अ वये, पं.िचं.मनपा या अ े ीय कायालयांतगत भाग  १५ िनगड  ािधकरण मधील 
इं दरा गांधी उ ान (अ पू घर) हे भूमी आ ण जंदगी वभागामाफत मे.पु पक अ युसमट यांना 
भाडेकरार त वावर चाल व यास दे यात आलेले आहे. सदर ठकाणी असणा-या व वध 
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खेळ यांसाठ  महानगरपािलके माफत उ चदाब वीजपुरवठा घे यात आलेला आहे. सदर 
ठकाणी असणा-या उ चदाब वीजपुरव या या ( ाहक नं.१७०१४९००६०४७) अनुषंगाने 
म.रा. व. व. कंपनीमाफत जा. .SE/GKUC/HT/SDNotice/No.3101, द.१६/०६/२०२२ 
रोजी या प ा वये सुर ा ठेव अनामत र कम खालील तपशील माणे भर यास  प.िच. 
म.न.पा.स कळ वले होते.  

                उपरो  नमुद र. .१६४२००/- मे.पु पक अ युसमट   यांनी इकड ल अ े ीय व ुत 
वभागास आवक .८५१ द.१५/०७/२०२२ रोजी या प ा वये सदरची र कम 
आर.ट .जी.एस. ारा म.रा. व. व. मंडळास अदा कर यात आलेली  आहे असे कळ वले आहे 
परंतु  इं दरा गांधी उ ान (अ पू घर) येथील उ चदाब वीजपुरवठा कने शन मा.आयु  मनपा 
यां या नावावर असुन सदरची सुर ा अनामत ठेव र कम  मे.पु पक अ युसमट यांना अदा 
करणे म ा  आहे. सदरचा खच हा अ े ीय महसुली अंदाजप कातील  “नवीन वीजमीटर 
"लेखािशषकातुन करणे श य आहे. तर  सदर र कम मे.पु पक अ युसमट यांना अदा करणेस 
मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

अ.
 

वीजमीटरचे ठकाण 
ाहक 
ं माक. 

िन वळ देय र.  

1. 
M/S. commissioner 
PCMC Appu Ghar sector 
no.23, Nigadi Pune. 

१७०१४९००६
०४७ 

१) र. .१२७७००/-  द.१५/०७/२०२२ 

२) र. .३६५००/- द.३०/०५/२०१८ 

  एकूण अ र  र. .एक लाख चौस  हजार दोनशे फ  

ि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- ९७९         वषय मांक- ९७९ 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- म यवत  भांडार 
वषय .९७९ 

दनांक -

१३/१२/२०२२ 

मा.उपआयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/७/का व/२६५/२०२२ द.०७/१२/२०२२ 

अ वये,  मनपाचे वायसीएम णालय पी.जी.आय. चे Pathology Department कर ता 
Automatic hematology slide stainer उपकरणे खरेद  करणेबाबत. 

ठराव .९७९ 

दनांक -

१३/१२/२०२२  

मा.उपआयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/७/का व/२६५/२०२२ द.०७/१२/२०२२ 

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

मांक जेम .Gem/2022/B/2299670 अ वये वायसीएम णालय पी.जी.आय.चे 

Pathology Department  कर ता Automatichematology slide stainer उपकरणेपुरवठा 
करणेकामी जेम पोटलवर िन वदा िस द केली होती. िन वदा .Gem/2022/B/2299670 

साठ   ा  झाले या 5 िन वदांपैक  मे ी.ए टर ायजेस यांची िन वदा ती नग 

र. .12,25,000/- या माण े लघु म ा  झाली असुन सदरचे दर अंदाजप क य 

र. .13,86,501/- पे ा 11.64 ट केने कमी आहेत.  यांचेबरोबर करारनामा क न सुर ा 
अनामत  र कमेची पुतता करणेत आली आहे महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 

2012  कलम ७३ (ड) नुसार 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 
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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- ९८०         वषय मांक- ९८० 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- ग े ीय व ुत 
वषय .९८० 

दनांक -

१३/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ग ेका/ व/२/का व/६६९/२०२२ द.०५/१२/२०२२ 

अ वये, मनपाचे ग े ीय कायालय व ुत वभागाचे काय े ातील नवीन जजामाता 
णालय पंपर  व नवीन थेरगांव णालय तसेच ग े ीय कायालय येथील अ याव यक 

सेवेतील जनरेटर कर ता, थायी अि मधनातून इंधन ( डझेल) खरेद  कर यास मा यता 
िमळणेबाबत. 

ठराव .९८० 

दनांक -

१३/१२/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ग ेका/ व/२/का व/६६९/२०२२ द.०५/१२/२०२२ 

अ वये, मनपाचे ग े ीय कायालय व ुत वभागाचे काय े ातील नवीन जजामाता 
णालय पंपर  व नवीन थेरगांव णालय तसेच ग े ीय कायालय येथील अ याव यक 

सेवेतील जनरेटर कर ता, थायी अ ीमधन इंधन ( डझेल) खरेद या बलाची मयादा 
र. .2500/- ऐवजी र. .25000/- माणे व एकावेळ  एका ठकाण या जनरेटर कर ता 
र. .1,00,000/- (अ र  र. .एक लाख फ ) इत या रकमेची इंधन ( डझेल) खरेद  कर यास 
मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ९८१         वषय मांक- ९८१ 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- ाथिमक िश ण 
वषय .९८१ 
दनांक -
१३/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) ाथिमक िश ण यांचे कड ल प  .िश ण/९/का व/८२३/२०२२ 
द.०७/१२/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक िश ण वभागामाफत 
व ाथाना १५ ऑग ट २०२२ वातं  दन या रा ीय सणाक रता ब कटे पुडे पुर वणेकामी 
झाले या खचास मा यता देणेबाबत. 

ठराव .९८१ 
दनांक -
१३/१२/२०२२  

मा.अित.आयु (१) ाथिमक िश ण यांचे कड ल प  .िश ण/९/का व/८२३/२०२२ 
द.०७/१२/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक िश ण वभागांतगत 
एकूण १०५ शाळा व मनपा संयु त आकां ा फ डेशन या ५ अशा एकूण ११० शाळा व  बालवाड  
एकूण २०४ तसेच मनपा प रसराम ये कायरत असले या अंगणवाड , अंध अपंग वकास 
असोिसएशन मधील व ाथाना महानगरपािलकेमाफत दरवष  १५ ऑग ट “ वातं  
दनािनिम  खाऊ हणून ब क ट पुडे वाटप कर यात येतात. याक रता कमी कालावधी 
िश लक अस याने ई-िन वदा या राब वणे श य नस याने  मा. आयु  यां या 
मा यतेने  अ प मुदतीचे कोटेशन या राबवून करारनामा न करता लघु म दर ा  झालेले 
मे.मोरया ेडस, ािधकरण, िनगड - ४४ यांना जा. . ािश व/९/का व/६३८/२०२२ 
द.१२/०८/२०२२ रोजी उ  नमूद केले या शाळांमधील व ाथाना पारले – जी ५० ॅम 
ब क ट पुडे ित व ाथ  वाटप करणेबाबत पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला होता. 
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यानुसार संबंधीत सं थेमाफत उ  शाळांमधील ५४७६६ व ाथाना पारले–जी ५० ॅम 
ब क ट पुडे वाटप के याचे  र. .४,१०,७४५/-  बल अदा कर यात आलेले आहे. तर  १५ 
ऑग ट २०२२ वातं  दना िनिम  मनपा या ाथिमक शाळा, बालवाड , शासक य 
आंगणवाड , महा मा फुले हमी क , अंध अपंग वकास असोिसएशन व मनपा या इं जी 
मा यम शाळांमधील व ाथाना पारले–जी ५० ॅम ित व ाथ  या माणे ित नग र. .७.५० 
या दराने एकूण ५४७६६ व ाथाक रता खाऊ वाटपसाठ  मे.मोरया ेडस, ािधकरण, िनगड - 
४४ यांना अदा कर यात आले या एकूण र. .४,१०,७४५/- झाले 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- ९८२         वषय मांक- ९८२ 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- सुर ा 
वषय .९८२ 

दनांक -

१३/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (३) सुर ा यांचे कड ल प  .सु व/३/का व/५८३/२०२२ द.०८/१२/२०२२ 

अ वये, पंपळे गुरव व पंपळे सौदागर येथील मनपाचे खेळाचे मैदान आर ण येथे 

रखवालदारांचे मदतिनस नेमणुक करणेबाबत. 

ठराव .९८२ 

दनांक -

१३/१२/२०२२  

मा.अित.आयु (३) सुर ा यांचे कड ल प  .सु व/३/का व/५८३/२०२२ द.०८/१२/२०२२ 

अ वये, पंपळे गुरव प रसरात सुदशन चौक जवळ ल जागेम ये ८ ते ८० उ ान (8 to 80Park), 

वकिसत करणेत आलेले असुन याच माण ेराजमाता जजाऊ उ ानाचा बाहेरचा प रसर या 
ठकाणा या सुर ेकर ता मा.आयु  यांचेकड ल आदेश  माटिसट /का व/४६७/२०२२ 
द.०२/१२/२०२२ अ वये सुर ा र क नेमणुक करणेबाबत आदेश पा रत करणेत आलेले आहे. 

तसेच सदर नेमणुक कर ता मा.आयु  यांचेकड ल दनांक ०८/१२/२०२२ रोजी या तावाने 

मा यता देणेत आलेली आहे. सदर दो ह  ठकाणी ती ह  पाळ म ये ०१ या माणे एकुण ०६ 

सुर ा र क नेमणुक करणे आव यक आहे.  यानुसार या- या भागांम ये कायरत 

असले या ठेकेदार एज सीमाफत कं ाट  व पात रखवालदारांचे मदतिनस िनयु  

करणेकर ता ‘ड’ व ‘ह’ भागाकर ता कायरत ठेकेदार एज सी मे. टल इंटे ेटेड स ह सेस 

ा.िल याएज सीकडुन अनामत र कम घेऊन करारनामा करणेकर ता व येणा-या खचास 

मा यता घेणे आव यक आहे. तसेच कामगार क याण अिधकार  यांचेकड ल प  

.काक/३/का व/१०८/२०२२ दनांक  ०४/०८/२०२२ अ वये नवीन कमान वेतन दरानुसार 

अकुशल कामगारांचे मुळ वेतन र. .११,५००/- व महागाई भ ा र. .७,०७०/- माणे कमान 

वेतन अदा करणेस व यापुढे जानेवार  व जुलैम ये होणा-या कमान वेतन वाढ स कामगार 

क याण वभागाने कळ व या माणे य  या तारखेपासून दरवाढ लागू करणेस, यानुसार 

सदर कामकाजाबाबत करारनामा करणेस व यापोट  येणा-या र. .४,३५,११४/- 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. 



7 
 
मा. शासक ठराव मांक- ९८३         वषय मांक- ९८३ 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .९८३ 

दनांक -

१३/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/४९९/२०२२ द.०८/१२/२०२२ 

अ वये, सन २०२१-२२ क रता मनपाचे भाग .२६ म ये आव यक ठकाणी न वन 

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

ठराव .९८३ 

दनांक -

१३/१२/२०२२  

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/४९९/२०२२ द.०८/१२/२०२२ 

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  ३१ साठ  ३  ा  झाले या िन वदां मे.सागर 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 ा 
२६.१०% कमी हणजेच र. .६१,५७,५७९/- +रॉय ट  चाजस र. .३८३१/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .०/- = एकुण र. .६१,६१,४१०/- 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.०८/१२/२०२२  रोजी मा यता दलेली 
आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने रॉय ट   व मटे रयल टे ट ंग चाजससह 

र. .६१,६१,४१०/- 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- ९८४         वषय मांक- ९८४ 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .९८४ 

दनांक -

१३/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/५००/२०२२ द.०८/१२/२०२२ 

अ वये, सन २०२१-२२ क रता मनपाचे भाग .२४ म ये आव यक ठकाणी न वन 

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

ठराव .९८४ 

दनांक -

१३/१२/२०२२  

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/५००/२०२२ द.०८/१२/२०२२ 

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  १५ साठ  ३  ा  झाले या िन वदां मे.सागर क शन यांनी 
िन.र. .८३,३६,१४४/- (अ र  र. . याऐंशी लाख छ ीस हजार एकशे च वेचाळ स  फ ) मधुन 
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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 ा २६.१०% 
कमी हणजेच र. .६१,५७,५७९/- +रॉय ट  चाजस र. .३८३१/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .०/- = एकुण र. .६१,६१,४१०/- 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.०८/१२/२०२२  रोजी मा यता दलेली 
आहे.  वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने रॉय ट   व मटे रयल टे ट ंग चाजससह 

र. .६१,६१,४१०/- 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- ९८५         वषय मांक- ९८५ 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .९८५ 

दनांक -

१३/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/५०१/२०२२ द.०८/१२/२०२२ 

अ वये, सन २०२२-२३ कर ता ए ो पा या या टाक माफत होणा-या जल े ा या प रसरात 

पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेबाबत. 

ठराव .९८५ 

दनांक -

१३/१२/२०२२  

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/५०१/२०२२ द.०८/१२/२०२२ 

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  ४६ साठ  ७  ा  झाले या िन वदां मे.संजय कॉ ॅ टर यांनी 
िन.र. .६८,१७,१४०/- (अ र  र. .अडुस  लाख सतरा हजार एकशे चाळ स  फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .६८,१३,०४६/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .६८,१३,०४६/- पे ा  ३७.५९% 
कमी हणजेच र. .४२,५२,०२२/- +रॉय ट  चाजस र. .४०९४/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .०/- = एकुण र. .४२,५६,११६/- 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.०८/१२/२०२२  रोजी मा यता दलेली 
आहे.  वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने रॉय ट   व मटे रयल टे ट ंग चाजससह 

र. .४२,५६,११६/- 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 
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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- ९८६         वषय मांक- ९८६ 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .९८६ 

दनांक -

१३/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/५०२/२०२२ द.०८/१२/२०२२ 

अ वये, सन २०२२-२३ क रता मनपाचे जुनी सांगवी, नवी सांगवी जल े ाचे देखभाल 

दु तीची कामे करणेबाबत. 

ठराव .९८६ 

दनांक -

१३/१२/२०२२  

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/५०२/२०२२ द.०८/१२/२०२२ 

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  ३५ साठ  ८  ा  झाले या िन वदां मे.एस के भोसले 

कॉ टर यांनी िन.र. .६२,४५,२२६/- (अ र  र. .बास  लाख पंचेचाळ स  हजार दोनशे 

स वीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .६२,४५,२२६/- वर 

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

र. .६२,४५,२२६/- पे ा  ३७% कमी हणजेच र. .३९,३४,४९२/- +रॉय ट  चाजस र. .०/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .०/- = एकुण र. .३९,३४,४९२/- 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.०८/१२/२०२२  रोजी मा यता दलेली आहे.  वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 

रॉय ट   व मटे रयल टे ट ंग चाजससह र. .३९,३४,४९२/- 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- ९८७         वषय मांक- ९८७ 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .९८७ 

दनांक -

१३/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/५०३/२०२२ द.०८/१२/२०२२ 

अ वये, सन २०२२-२३ क रता मनपाचे द नगर जल े ातील वतरण यव थेचे पाणीपुरवठा 
वषयक देखभाल दु ती करणेबाबत. 

ठराव .९८७ 

दनांक -

१३/१२/२०२२  

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/५०३/२०२२ द.०८/१२/२०२२ 

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  १० साठ  ६  ा  झाले या िन वदां मे. वशाल िस ह ल 
कॉ टर यांनी िन.र. .४१,३४,७६६/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख चव ीस  हजार सातशे 

सहास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .४१,३२,७१९/- वर 

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

र. .४१,३२,७१९/- पे ा  ३७ % कमी हणजेच र. .२६,०३,६१३/- +रॉय ट  चाजस 
र. .२०४७/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .०/- = एकुण र. .२६,०५,६६०/- 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.०८/१२/२०२२ रोजी मा यता दलेली आहे.  वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 

रॉय ट   व मटे रयल टे ट ंग चाजससह र. .२६,०५,६६०/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

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

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

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

करारनामा क न 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- ९८८         वषय मांक- ९८८ 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .९८८ 

दनांक -

१३/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/५०४/२०२२ द.०८/१२/२०२२ 

अ वये, सन २०२२-२३ क रता मनपाचे वाकड, भगवान नगर टाक  व वर ल बायपास 

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

ठराव .९८८ 

दनांक -

१३/१२/२०२२  

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/५०४/२०२२ द.०८/१२/२०२२ 

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  २५साठ  २  ा  झाले या िन वदां मे सागर क शन यांनी 
िन.र. .५०,५८,७३८/- (अ र  र. .प नास लाख अठाव न हजार सातशे अडतीस फ ) मधुन 
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रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .५०,५६,६९१/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .५०,५६,६९१/- पे ा ३१.५०% 
कमी हणजेच र. .३४,६३,८३३/- +रॉय ट  चाजस र. .२०४७/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .०/- = एकुण र. .३४,६५,८८०/- 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.०८/१२/२०२२ रोजी मा यता दलेली 
आहे.  वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने रॉय ट   व मटे रयल टे ट ंग चाजससह 

र. .३४,६५,८८०/-  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- ९८९         वषय मांक- ९८९ 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- आरो य मु य 
वषय .९८९ 

दनांक -

१३/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) आरो य मु य यांचे कड ल प  .आमुका/२/का व/२६४/२०२२ 

द.२८/११/२०२२ अ वये, मनपाचे ०४ धािमक दफनभुमीत काळजीवाहक पुर वणेकामी धािमक 

/ सामा जक सं थांना काळजीवाहक पुर वणेचे कामकाजास मुदतवाढ देणेबाबत. 

ठराव .९८९ 

दनांक -

१३/१२/२०२२  

मा.अित.आयु (२) आरो य मु य यांचे कड ल प  .आमुका/२/का व/२६४/२०२२ 

द.२८/११/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै कय वभागामाफत 

१)  पंपर  िचंचवड मु लम वे फेअर एँड क तान ईदगाह किमट , नेह नगर २) संयु  

ती सेवा महासंघ, िचंचवड ३) पंपर  िचंचवड मु लम वकास प रषद, खराळवाड  

४) ी.म लकाजुन ित ान ािधकरण, िनगड  – ४४. जा हर िनवेदन/ कटन मांक 

१/२०१९-२०२० अ वये धािमक सामा जक सं थांना दफनभुमी म ये काळजीवाहक 

पुरवणेकामी िस द कर यात आले होते. जा हर कटना या अनुषंगाने या सं थची शासन 

िनणयानुसार  कमान वेतन दराने भ व यात याम ये होणा-या वाढ सह ०४ दफनभूमीसाठ  

येक  ०४ काळजीवाहक पुर वणेस दनांक ९/९/२०१९ चे तावा वये मा.आयु  सो यांनी ३ 
वषासाठ  मा यता दलेली आहे. उ  ४ सं थांची कामकाज कालावधी दनांक ३०/९/२०२२ 

रोजी संपु ात आ याने दनांक १/१०/२०२२ ते ३०/११/२०२२ अखेर २ म हने कालावधीक रता 
मुदतवाढ देणेस मा.आयु  सो यांनी दनांक ६/१०/२०२२ चे तावा वये मा यता दली आहे. 

उ  सं थकडून  कमान वेतनदराने ०४ काळजीवाहक ित दन पुर वणे या कामासाठ  २ 
म हने कालावधीसाठ  येणा-या अंदाजे र. .८,२३,५२०/- पयत, 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- ९९०         वषय मांक- ९९० 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- ब े ीय थाप य 
वषय .९९० 

दनांक -

१३/१२/२०२२ 

मा.कायकार  अिभयंता ब े ीय यांचे कड ल प  .ब ेका/५अ/का व/१४२/२०२२ 

द.०९/१२/२०२२ अ वये, मनपाचे ब े ीय थाप य वभागाकड ल प ाम ये नमूद वकास 

कामांचे अवलोकन करणेबाबत. 

ठराव .९९० 

दनांक -

१३/१२/२०२२  

मा.कायकार  अिभयंता ब े ीय यांचे कड ल प  .ब ेका/५अ/का व/१४२/२०२२ 

द.०९/१२/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ब े ीय कायालयाकड ल 

थाप य वभागाचे िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील िनयमानुसार व िन वदा 
अट -शत  माण े लघु म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने 

ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
मा. शासक यांनी अवलोकन केले. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 
मा. शासक ठराव मांक- ९९१         वषय मांक- ९९१ 
दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- मा हती व तं ान 
वषय .९९१ 

दनांक -

१३/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) मा हती व तं ान यांचे कड ल प  .मातं व/११/का व/१८९/२०२२ 

द.१२/१२/२०२२ अ वये, बायोमे क फेस रड ंग व फंगर ंट मिशन देखभाल दु ती करणेचे 

कामास मुदतवाढ देणेबाबत. 

ठराव .९९१ 

दनांक -

१३/१२/२०२२  

मा.अित.आयु (२) मा हती व तं ान यांचे कड ल प  .मातं व/११/का व/१८९/२०२२ 

द.१२/१२/२०२२ अ वये, मनपाचे मा हती व तं ान वभागाकड ल िन वदा सूचना मांक 

०६/२०२१-२२ नुसार, लघु म िन वदाधारक मे.इंद ू इं फोटेक सो युशन, भोसर , पुण.े यांना 
दनांक ६ डसबर, २०२१ पासुन एक वष (बारा म हने) कालावधी कर ता पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलकेचे अिधकार /कमचार  यांची बायोमे क प तीने हजेर  न द वणेकामी 
आव यक असणार  बायोमे क फेस रड ंग व फंगर ंट मिशन देखभाल  दु ती करणेचे 

कामकाज र. .१५,२३,४४५/- (अिधक व तु व सेवा कर) दराने हणजेच अंदाजप क य 

दरापे ा -१२.५ % ने कमी दराने देणेकामी यांचेसोबत दनांक ६ जानेवार , २०२२ रोजी कामाचा 
करारनामा करणेत आला असून मे.इंद ू इं फोटेक सो युशन यांना कामकाजाचा आदेश 

.मातं व/११/का व/०३/२०२२ द.०५ जानेवार , २०२२ अ वये, िनगत कर यात आलेला आहे. 

याचा कालावधी दनांक ५ डसबर, २०२२ रोजी संपत आहे. सदर काम ३ वष कालावधी 
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क रता देणेकामी िन वदा या ता वत आहे. सदरची ता वत िन वदा या पुण 
होईपयत अथवा ३ म हने कालावधीसाठ  यातील जो कालावधी कमी असेल यासाठ  मे.इंद ू

इं फोटेक सो युशन यांना दनांक ६ डसबर, २०२२ पासून मुदतवाढ देणेस व येणा-या अंदाज े

दरमहा र. .१,२६,९५४/- (अिधक व तु व सेवा कर) चे खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत 

येत आहे. 

िनणय: 

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

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ 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- ९९२         वषय मांक- ९९२ 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- वै क य मु य 
वषय .९९२ 
दनांक -
१३/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वै /८/का व/१८६४/२०२२ द.१२/१२/२०२२ अ वये, 
महारा  शु ुषागृह न दणी िनयम २०२१ शासन अिधसुचनेनुसार सुधा रत दराने निसग होम 
परवाना शु क लागु करणेकामी मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची 
मा यता घेणेकामी िशफारस करणेबाबत. 

ठराव .९९२ 
दनांक -
१३/१२/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वै /८/का व/१८६४/२०२२ द.१२/१२/२०२२ अ वये, 
मे.महारा  शासन, सावजिनक आरो य वभाग यांचेकड ल अिधसुचना द.१४ जानेवार  २०२१ 
मधील कलम १६ चे उप-कलम(१) तसेच उप कलम (२) या खंड (बी) व खंड (ड ) म ये दान 
केले या अिधकारानुसार महारा  शु ुषागृह िनयम १९७३ म ये महारा  शासनाकडुन सुधारणा 
करणेत आलेबाबत अिधसुचना िस द करणेत आलेली आहे, उपरो  महारा  शासन राजप , 
असाधारण भाग ४ ब, गु वार  जानेवार  १४, २०२१/पौष २४ शके १९४९ चे असाधारण मांक २० 
अ वये राजप  िस द क न महारा  शु ुषागृह न दणी  िनयम २०२१ लागु केलेले असुन 
यानुसार कायवाह  कर याबाबत सुिचत केले आहे. सदर अिधसुचनेम ये सुधा रत िनयमाचा 

अंतभाव केला असुन सदर िनयमास महारा  शु ुषागृह न दणी (सुधा रत) िनयम, २०२१ असे 
संबोधावे असे नमुद केले असुन याम ये न दणी व नुतिनकरणाचे शु क, वाढ व शु क,  शु ुषागृह 
तपासणीसाठ  ािधकृत अिधकार , न दणी शु ुषागहृांचे व णां या अिधकाराबाबत त ार 
िनवारण क , शु ुषागहृाची रचना, आराखडा, सु वधेतील बदल, बांधकाम कंवा ेणी बदल, 
शु ुषागहृातील कमचा-यांचे िनकष, शु ुषागहृासाठ , श या गहृासाठ , अितद ता 
वभागासाठ , सुितकागहृासाठ  आपतकालीन वै कय सेवा, अंतगत णांबाबत न द करावयाची 
न द वह , णां या मृत देहाबाबत िनयम, र  सं मण सेवा, थािनक पयवे कय      
अिधका-याकडे व वध मा हती पुर वणे, रा ीय आरो य काय मांत सहकाय, ण ह क स हता, 
शु षुागहृाने ठेवावयाचा र ज टर नमुना- ड, णांचा अंितम प रणाम र ज टर, शु ुषागहृासाठ  
कमान माणकांचे िनकष, थािनक पयवे कय अिधका-यांने अवगत करावया या आजाराची 
मा हती, शु ुषागहृाम ये दे यात येणा-या सेवांचे शु ुषागहृाम ये दिशत करावयाचे दरप क 
इ याद  िनयमांचा अिधसुचनेम ये समावेश आहे. सदर अिधसुचनेतील िनयम मांक ७ म ये 
रा यातील महानगरपािलका वगवार  नुसार खाजगी निसग होम/ णालये यां या खाटानुसार 
शु क आकारणेबाबत सुधा रत दराने शु क रचना खालील माण ेनमुद केलेली आहे.  
१. महानगरपािलका (वग अ+/अ) े ातील शु ुषागृह            र. . ५०००/- 
२. महानगरपािलका (वग ब) े ातील शु ुषागृह     र. . ४५००/- 
३. महानगरपािलका (वग क ) े ातील शु ुषागृह     र. . ४०००/- 
४. महानगरपािलका (वग ड ) े ातील शु ुषागृह     र. . ३५००/- 
५. नगरपािलका कंवा नगरप रषद कंवा नगरपंचायत कंवा 

ामपंचायत कंवा ािमण े ातील शु ुषागहेृ    र. . ३०००/- 
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     वर ल माणे अिधसुचनेत नमुद केले माण े खाजगी निसग होम/ णालये यां या 
खाटानुसार शु क आकारणीबाबत अंमलबजावणी सुधा रत दराने पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका वग ब म ये अस याने पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ात के यास 
महापािलके या उ प नात भर पडणार आहे. निसग होम/ णालय परवाना यवसायीकांनी 
यां या यवसायाची परवाना फ  पंपर  िचंचवड मनपाकडे िनयिमत जमा क न यवसाय 

परवा याचे नुतिनकरण वेळेत करणे अपे त आहे. परंतु जे निसग होम/ णालय यवसायीक 
व हत मुदतीनंतर नुतनीकरण करणार नाह त अशा यवसायीकधारकांरनी यां या यवसायाचा 
परवाना नुतिनकरण व हत मुदतीनंतर लवकरात लवकर कर या या ीने वलंब फ  आकारणी 
करणे आव यक आहे. तथा प, द बॉ बे निसग हो स र ज ेशन ऍ ट  १९४९ म ये नमुद नसले 
तर  निसग होम/ णालये या यवसायाचे परवाना नुतनीकरण वेळेत क न घे यास वृ  
हो या या ीने सबंिधत यवसायीकधारकांकडून वलंब फ आकारणी करणे आव यक आहे. 
यामुळे मनपा या उ प नात भर पडणार आहे.  याक रता खालील नमुद केले माणे वलंब फ  

आकारणी आव यक आहे.  
बेडस ्    सं या वलंब फ  ित म हना 
५ बेडस ्पयत र. .५०/- 

६ बेडस ् या पुढे र. .१००/- 
तर  सदर अिधसुचनेची अंमलबजावणी पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील 

निसग होम/ णालय यावसायांना न दणी देताना व दले या न दणीचे व हत मुदतीनंतर 
नुतनीकरण करताना सन २०२१-२२ या चालु आिथक वषापासुन शु क आकार यास खालील नमुद 
बाब मांक १ ते ७ मा यता घेणे आव यक आहे. 
१. सुधार त दराने परवाना फ  शु काची आकारणी द. ०१/०४/२०२१ पासुन पुवल ी भावाने 
लागु करणेस. 

२. दले या परवा याचे नुतनीकरण परवा याची मुदत संपु ात आले या वषा या पुढ ल तीन 
वषासाठ  नुतनीकरण क न देणेस. 

३. अिधसुचनेनुसार वाष क परवाना शु क / फ  आकारणी (महापािलका वग ‘ब’ दजा े ातील 
शु ुषागृह) १ ते ५ खाटांसाठ  र. .४५००/- व ५ पे ा जा त खाटा असले या शु ुषागृहाला 
पुढ ल येक  ५ वाढ व खाटां या ट यासाठ  र. .४५००/- ित ५ खाटा माण ेवाढ व शु क 
आकारणेस. 

४. यापुव  सन २०२१ या पुढ ल कालावधीसाठ  जु या दराने परवाना फ  वका न निसग होम 
परवाना न दणी व नुतनीकरण क न दले या यवसायधारकांकडुन शासन अिधसुचनेत 
नमुद केले या सुधार त दराने होणार  परवाना फ  ची फरक र कम वसुल करणेस. 

५. शु ुषागृहा या द.०१/०४/२०२१ पासुन पुढ ल कालावधीसाठ  नुतनीकरण क न दले या 
आ थापनेस यां या पुढ ल कालावधी या नुतनीकरण कालावधीसाठ  लगतचे मागील 
नुतनीकरण क न देतेवेळ  आकार यात आलेले परवाना शु क + यावर २५% वाढ व 
शु कासह पुढ ल येक तीन वष य नुतनीकरणासाठ  फ  शु क / परवाना फ ची आकारणी 
करणेस.  

६. न याने थम परवाना देतेवेळ  या आिथक वषात संबंिधत यवसायधारकाचा ताव दाखल 
होऊन मा यता िमळेल ते आिथक वष ध न एकुण तीन वष कालावधीसाठ  परवाना देणेस. 

७. परवाना नुतनीकरणासाठ  वलंब झा यास संबंिधत यवसायधारकांकडुन वलंब फ  ५ बेडस 
पयत र. . ५०/- व ०६ बेडस पासुन पुढे र. . १००/- आकारणी करणेस. 

वर ल माण े वषयास मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची मंजुर  
घेणेकामी िशफारस कर यास मा यता आव यक असलेने यास मा. शासक यांची मंजूर  
देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 
उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी वषयास सवसाधारण सभेची मा यता घेणेकामी िशफारस 
करणेस मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- ९९३         वषय मांक- ९९३ 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- ाथिमक िश ण 
वषय .९९३ 
दनांक -
१३/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .िश. व/६/का व/१२८४/२०२२ द.१२/१२/२०२२ अ वये, 
मनपाचे सफाई सेवक यांना सेवाखंड त क न थम नेमणुका देणे व कमान वेतन दराने वेतन 
देणेकामी मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची मा यता घेणेकामी 
िशफारस करणेबाबत. 

ठराव .९९३ 
दनांक -
१३/१२/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .िश. व/६/का व/१२८४/२०२२ द.१२/१२/२०२२ अ वये, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक िश ण वभाग कायरत आहे.  ाथिमक िश ण 
वभागा या िनयं णाखाली एकूण १०५ शाळा असून या ८५ इमारतीम ये सु  आहेत.  पपर  
िचंचवड महापािलकेम ये पूव  िश ण मंडळ कायरत असताना प रप क मांक 
िश ण/अ था/का व/६७१/२००४, दनांक ३०/१२/२००४ अ वये शाळांमधील शालेय व छता 
करणेकामी संबंिधत शाळे या मु या यापकां या अिधन त तीमाहे र. .२०००/- पयत अनुदान 
िश ण मंडळामाफत मु या यापकां या बँक खा यावर वतर त करणेत येत होते.  सदर अनुदानातून 
आव यक यो य कारचे मनु यबळ उपल ध क न घेऊन व छता ठेवणेची जबाबदार  
मु या यापकांवर िन त करणेत आलेली होती.  मु या यापकांमाफत एकुण १०५ शाळा मधील 
एकुण ८५ इमारतीम ये स थतीत एकूण ७७ सफाई सेवक व १ िनवासी रखवालदार काम करत 
आहे.  सदर सफाई सेवकांकडून शाळांची दैनं दन व छतेचे कामकाज क न घे यात येत होते. 
ाथिमक शाळेम ये िशपाई कमचार  नस याने शाळे मधील साफसफाई, हजेर ची न द घेण,े 

प रप क फर वण,े शालेय पोषण आहाराचे वाटप करण,े बेल वाज वण े इ याद  कामकाजाकर ता 
शाळेवर मु या यापकांना मदतनीस हणुन या कमचा-याची पुण वेळ आव यकता आहे.  यामुळे 
८५ इमारतीम ये आव यकतेनुसार कमान वेतनावर ता पुर या व पात ६ म हने कालावधीकर ता 
सेवाखंड त क न या  मदतनीस कमचा-याची पुण वेळ नेमणूक करणे आव यक आहे. स थतीत 
एकूण ७७ सफाईसेवक व १ िनवासी रखवालदार व वध शाळेवर कामकाज कर त अस याने यांना ६ 
म हने कालावधीकर ता सेवाखंड त क न मदतनीस हणून व हत अट  व शत नुसार थम नेमणूक 
देणेस व यांना कमान वेतन दराने वेतन अदा करणेस य  येणा-या खचास मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची मंजुर  घेणेकामी िशफारस कर यास 
मा यता आव यक असलेने यास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

 
 
मा. शासक ठराव मांक- ९९४         वषय मांक- ९९४ 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- थाप य ब मु य 
वषय .९९४ 

दनांक -

१३/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) थाप य ब मु य यांचे कड ल प  . था/िन/ब-मु य/२०५/२०२२ 

द.१२/१२/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या झोिनपु वभाग इमारती या दुस-या 
मज यावर लाईट हाऊस क पाकर ता आव यक थाप य वषयक कामे करणे अंतगत व ुत 

वषयक कामे करणेबाबत. 

ठराव .९९४ 

दनांक -

मा.अित.आयु (२) थाप य ब मु य यांचे कड ल प  . था/िन/ब-मु य/२०५/२०२२ 

द.१२/१२/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 
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१३/१२/२०२२  35/28/2022-23 अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या झोिनपु वभाग इमारती या दुस-या 

मज यावर लाईट हाऊस क पाकर ता आव यक थाप य वषयक कामे करणे अंतगत व ुत 

वषयक कामे करणे.  कामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माण े िन वदा . 

35/28/2022-23 साठ  5 ा  झाले या िन वदांपैक  M/s.L.N.Enterprises या ठेकेदाराची 
िन.र. .65,95,315/- (अ र  र. .पास  लाख पं या नव हजार तीनशे पंधरा फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .65,85,495/- पे ा 36.86% 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 

10/12/2022 रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून र. .41,58,082/- +रॉय ट  चाजस 

र. .842/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .9,820/- = एकुण र. .41,68,744/- 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- ९९५         वषय मांक- ९९५ 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- झोिनपु थाप य  
वषय .९९५ 
दनांक -
१३/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .झोिनपु/ था/का व/३५७/२०२२ द.०१/१२/२०२२ अ वये, 
मनपाचे झोिनपू थाप य वभागाकड ल सन २०२२-२३ या मूळ अंदाज अंदाजप कातील कामा या 
तरतुद म ये वाढ - घट करणेबाबत. 

ठराव .९९५ 
दनांक -
१३/१२/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .झोिनपु/ था/का व/३५७/२०२२ द.०१/१२/२०२२ अ वये, 
मनपाचे झोिनपू थाप य वभागा या सन २०२२-२३ या मूळ अंदाजप कातील " करकोळ देखभाल 
दु ती" वषयक कामांना तरतूद  कमी अस याने चालू वकास कामांसाठ  तरतूद वग करणेस 
मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

अ
नु  

. 

उप लेखािशष अथवा कामाचे
नाव 

बजेट 
कोड 

लेखािशष 

अंदाजप क 

मुळ 
शासक य 
मा यता 

सन २०२२-
२०२३ ची 
मुळ तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावया
ची तरतुद 

सन 
२०२२-
२०२३ ची 
सुधार त 
तरतुद 

शे
रा 

पान 
. 

अनु.
ं . 
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१ 

सन २०२१ -२२ म ये 
भाग  १० व ानगर 

झोपडप ट म ये गटर 
पाथवेची देखभाल दु ती 

व इतर अनुषंगीक 
थाप य वषयक देखभाल 
दु तीची कामे करणे 

२२२
३१३
०१३ 

करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

८०५ १८६ २५००००० ७००००० ६००००० ० १३००००० 

अ 
 

१ ते 
अ 

 
७ 
म
ये  

वग 

२ 

सन २०२१ -२२ म ये 
भाग  १० द नगर 

झोपडप ट म ये गटर 
पाथवेची देखभाल दु ती 

व इतर अनुषंगीक 
थाप य वषयक देखभाल 
दु तीची कामे करणे 

२२२
३१३
०१२ 

करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

८०५ १८५ २५००००० ७००००० ५७५००० ० १२७५००० 

३ 

सन २०२१-२२ म ये भाग 
 १० अंतगत व ानगर 
झोपडप ट  येथे 

टाकले या जलवा हनी व 
मल:िनसारण निलकेवर 
काँ ट पे ह ंग करणे व 
इतर थाप य वषयक 
देखभाल दु तीची कामे 

करणे 

२२२
३१२
९४७ 

करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

८१५ १८४ २५००००० ७००००० ६००००० ० १३००००० 

४ 

सन २०२०-२१ म ये भाग 
. १४ झोपडप ट मधील 

अंतगत र ते 
समपातळ वर घेऊन 

वकिसत करणे 

२२२
३१३
०४१ 

करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

८०७ २१४ ३०००००० ५००००० १०७५००० ० १५७५००० 

५ 

सन 2021-22 म ये फ 
भागाअंतगत असले या 
झोपडप याम ये 
आव यकतेनुसार 
हाँटिम स प तीने 
डांबर करण करणे 

२२२
३१३
०४३ 

करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

८०७ २१६ ३७५०००० ५००००० १९००००० ० २४००००० 

६ 

सन २०२०-२१ म ये 
भाग . १३ से. . २२ 

आ णाभाऊसाठे वसाहत 
येथील २५६ व ५७६ गाळे 

प रसरातील 
झोपडप ट म ये 

शौचालय, गटर, पाथवेची 
देखभाल दु ती व इतर 
अनुषंिगक थाप य 
वषयक देखभाल 

दु तीची कामे करणे. 

२२२
३१२
९२१ 

करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

७९८ ९४ ३०००००० ८००००० ३८५००० ० ११८५००० 

७ 

भाग  13 से  22 
येथील बौ नगर 

राहुलनगर मीकनगर 
प रसरातील समाजमंद र 
व कंपाऊंड वाँलची दु ती 
करणे व इतर थाप य 
वषयक कामांची देखभाल 

व दु ती करणे 

222
313
030 

करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

८०६ २०३ ३०००००० ७००००० ३८०००० ० १०८०००० 

८ 

पंपर  भाग  २१ मधील 
महा मा गांधी नगर व 
व वध झोपडप याम ये 
थाप य वषयक कामे 
करणे व  देखभाल 

दु तीची कामे करणे. 

२२२
३१२
९९१ 

करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

८०३ १६४ ३२००००० १५००००० ० १०१०००० ४९०००० 

अ 
 

८ 
ते 
अ 
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९ 

पंपर  भाग  २१ मधील 
इं दरानगर व व वध 

झोपडप ट म ये थाप य 
वषयक कामे करणे व  

देखभाल दु तीची कामे 
करणे (सन २०२१-२२) 

२२२
३१२
९९२ 

करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

८०३ १६५ ३२००००० १५००००० ० ५६०००० ९४०००० 

१४ 
व
न 
वग 

१० 

वेताळ नगर व मोरया 
नगर झोपडप याम ये 
थाप य वषयक कामे 
करणे व  देखभाल 

दु तीची कामे करणे 
(सन २०२१-२२) 

२२२
३१३
००८ 

करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

८०४ १८१ ३२००००० १०००००० ० ५३०००० ४७०००० 

११ 

भाग  १९ मधील आनंद 
नगर , आंबडेकर नगर 
इतर झोपडप ट तील 
थाप य वषयक कामे 
करणे व  देखभाल 

दु तीची कामे करणे. 
(सन २०२१-२२) 

२२२
३१२
९५९ 

करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

८०१ १३२ ३२००००० १२००००० ० ८२५००० ३७५००० 

१२ 

पंपर  भाग  २१ मधील 
शा ी नगर व व वध 
झोपडप याम ये 
थाप य वषयक कामे 
करणे व  देखभाल 

दु तीची कामे करणे. 

222
312
993 

करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

८०३ १६६ ३२००००० ९००००० ० ३८०००० ५२०००० 

१३ 

भाग . ११ मधील 
झोपडप ट  े ासाठ  
नामिनदशंक दशादशक 
फलक, इतर आव यक 
आशयाचे फलक बन वणे 
व बस वणे तसेच इतर 
थाप य वषयक कामे 

करणे. (सन २०२२-२३) 

२२२
३१३
१६५ 

करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

८१६ ९१ २५००००० १९२५००० ० ११००००० ८२५००० 

१४ 

सन २०२२-२३ म ये 
भाग . ११ मधील 
अंतगत र याचे 

कॉ ट करण करणे 

222
313
112 

करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

८१२ ३८ ७५००००० २०००००० ० १११०००० ८९०००० 

 एकूण र  ३३२५०००० १४९२५००० ५५१५००० ५५१५००० १४९२५०००  
 

ि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- ९९६         वषय मांक- ९९६ 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- मा यिमक िश ण 
वषय .९९६ 
दनांक -
१३/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मा य/िश/३/का व/४०५/२०२२ द.१२/१२/२०२२ अ वये, 
मनपाचे  मा यिमक िश ण वभागाकड ल “ व वध उप म” या लेखािशषाम ये उपल ध असले या 
तरतुद  मधुन “अ थायी अ थापना” या लेखािशषावर  तरतुद वग करणेबाबत. 

ठराव .९९६ मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मा य/िश/३/का व/४०५/२०२२ द.१२/१२/२०२२ अ वये, 
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दनांक -
१३/१२/२०२२  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक िश ण वभागातील १८ मा यिमक व ालये 
क रता  मानधनावर एकुण १४० िश क नेमलेले आहे. या कमचा-यांना मानधन अदा केले जाते. सन 
२०२२-२०२३ क रता एक त मानधनावर ल कमचा-यांचे वेतन अदा करणेकामी मुळ अंदाजप का 
म ये “अ थायी आ थापना”या लेखािशषावर र. .१,३६,५०,०००/- इतक  तरतुद  उपल ध क न 
दे यात आली होती. सदर लेखािशषातुन माहे ऑ ट बर अखेर र. .१,२५,५८,९२३/- इतक  तरतुद 
खच झालेली असुन र. .१०,९१,०७७/- इतक  तरतुद िश लक आहे. तर  एक त मानधन िश कांचे 
माहे न हबर २०२२ ते माहे फे ुवार  २०२३ पयतचे मानधन र कम अदा करणेकामी अंदाज े
र. .१,३४,००,०००/- इतक  र कम अ थायी अ थाना लेखािशषावर कमी पडत आहे. 
स ा थतीम ये मा यिमक िश ण वभागातील मा यिमक शाळा पुण व पात सु  झालेले 
आहेत. यामुळे मानधन अदा कर यात येणा-या एकुण १४० कमचा-यांची पुण उप थती आहे. 
मा यिमक िश ण वभागातील १८ व ालयातील १८ बले होतात. यानुसार मानधन अदा करण े
आव यक आहे. मा यिमक िश ण वभागाकड ल “ व वध उप म” या लेखािशषाम ये उपल ध 
असले या र. .२,६६,५१,०००/- इतक  तरतुदमधुन र. .१,३४,००,०००/- इतक  र कम “अ थायी 
अ थापना” या लेखािशषावर वग करणे श य आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका मा यिमक 
िश ण वभागा या सन २०२२-२३ चे अंदाजप काम ये “अ थायी अ थापना” या लेखािशषावर 
स थतीत तरतुद कमी पडत अस याने महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०३ अनुसुिच 
‘ड’ मधील करण ७ तरतुद २(१) अनुसार सन २०२२-२०२३  क रता असणा-या “ व वध उप म”या 
लेखािशषाव न  र. .१,३४,००,०००/- इतक  र कम “अ थायी अ थापना” या लेखािशषावर 
वग करण 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- ९९७         वषय मांक- ९९७ 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- मा यिमक िश ण 
वषय .९९७ 
दनांक -
१३/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मा य/िश/३/का व/४०६/२०२२ द.१२/१२/२०२२ 
अ वये, मनपाचे मा यिमक िश ण वभागाकड ल “ थायी  आ थापना” या लेखािशषाम ये 
उपल ध असले या तरतुद  मधुन “ डा बोिधनी” या लेखािशषावर  तरतुद वग करणेबाबत. 

ठराव .९९७ 
दनांक -
१३/१२/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मा य/िश/३/का व/४०६/२०२२ द.१२/१२/२०२२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक िश ण वभागातील १८ मा यिमक 
व ालये कायरत असुन मा यिमक व ालय डा बोिधनी मधील व ा याना भोजन व 
अ पोहार पुरवठा  केले जाते. सन २०२२-२०२३ क रता डा बोिधनी मधील व ा याना 
भोजन व अ पोहार पुरवठा करणेकामी व तसेच डा बोिधनी  व ा याना डा सा ह य 
पुर व याकामी र. .१५,००,०००/- इतक  तरतुद उपल ध क न दे यात आली होती. सदर या 
लेखािशषातुन  माहे  ऑ टोबर अखेर र. .१४,१४,४२६/- इतक  तरतुद  खच झालेली असुन 
र. .८५,५७४/- इतक  तरतुद िश लक आहे. डा बोिधनी मधील व ाथ ना भोजन व 
अ पोहार पुर व याचे माहे स टबर २०२२ ते फे वार  २०२३ अखेरचे बल अदा करणेकामी 
तसेच  डा बोिधनी व ालयातील व ा याना डा सा ह य पुर वणेकामी अंदाज े
र. .२८,०० ०००/- इतक  र कम कमी पडत असुन सदरची र कम वग करणे आव यक आहे. 
मा यिमक िश ण वभागाकड ल “ थायी आ थापना”या लेखािशषाम ये उपल ध असले या 
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र. .११,८२,५८,६२४/- इतक  तरतुदमधुन र. .२८,००,०००/- इतक  र कम “ डा बोिधनी” 
या लेखािशषावर वग करण ेश य आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका मा यिमक िश ण 
वभागा या सन २०२२-२३ चे अंदाजप काम ये “ डा बोिधनी” या लेखािशषावर 
स थतीत तरतुद कमी पडत अस याने महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०३ 
अनुसुिच ‘ड’ मधील करण ७ तरतुद २(१) अनुसार सन २०२२-२०२३  क रता असणा-या 
“ थायी आ थापना” या  लेखािशषाव न  र. .२८,००,०००/- इतक  र कम “ डा बोिधनी” 
या लेखािशषावर वग करण 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- ९९८         वषय मांक- ९९८ 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- थाप य अ मु य 
वषय .९९८ 

दनांक -

१३/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) थाप य अ मु य यांचे कड ल प  . था/िन/-मु य/३४१/२०२२ 

द.१२/१२/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग .१४ मधील आकुड , द वाड  व इतर प रसरातील मनपा 
शाळा इमारतींची देखभाल दु तीची कामे करणेबाबत. 

ठराव .९९८ 

दनांक -

१३/१२/२०२२  

मा.अित.आयु (२) थाप य अ मु य यांचे कड ल प  . था/िन/-मु य/३४१/२०२२ 

द.१२/१२/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य अ मु यालयाकड ल 

िन वदा नोट स मांक २५/०१/२०२२-२३ अ वये सदर काम करणेकामी वतमानप ात िन वदा 
िस  केलेली होती. वर ल माणे िन वदा .२५/०१/२०२२-२३ साठ  १४ ा  झाले या िन वदांपैक  

मे.शंकर पांडुरंग बजबळकर या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन.र. .७५,८१,४२१/- (अ र  

र. .पं याह र लाख ऐं याऐंशी हजार  चारशे एकवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .७५,६३,७९१/- पे ा ४३.१६% कमी दराने िन वदा आलेली अस याने व 

तुलना मक या वाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदती म ये तुत काम 

मानांकना माण े पुण करणेस स म अस याने वकारणेबाबत मा.अित.आयु  यांनी 
द.१०/१२/२०२२ रोजी मा यता दलेली आहे.  वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने रॉय ट  व 

मटे रयल टे ट ंग चाजससह र. .४३,३६,९८१/- 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 करण े

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- ९९९         वषय मांक- ९९९ 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- थाप य अ मु य 
वषय .९९९ 

दनांक -

१३/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) थाप य अ मु य यांचे कड ल प  . था/िन/-मु य/३४२/२०२२ 

द.१२/१२/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग .१४ मधील मोहननगर प रसरातील मनपा शाळा 
इमारतींची देखभाल दु तीची कामे करणेबाबत. 

ठराव .९९९ 

दनांक -

१३/१२/२०२२  

मा.अित.आयु (२) थाप य अ मु य यांचे कड ल प  . था/िन/-मु य/३४२/२०२२ 

द.१२/१२/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य अ मु यालयाकड ल 

िन वदा नोट स मांक २५/०२/२०२२-२३ अ वये सदर काम करणेकामी वतमानप ात िन वदा 
िस  केलेली होती. वर ल माणे िन वदा .२५/०२/२०२२-२३ साठ  १४ ा  झाले या 

िन वदांपैक  मे.शंकर पांडुरंग बजबळकर या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन.र. .७०,२१,५२३/-

(अ र  र. .स र लाख एकवीस हजार  पाचशे तेवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .७०,०३,८९३/- पे ा ४२.३५% कमी दराने िन वदा आलेली अस याने व 

तुलना मक या वाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदती म ये तुत काम 

मानांकना माण े पुण करणेस स म अस याने वकारणेबाबत मा.अित.आयु  यांनी 
द.१०/१२/२०२२ रोजी मा यता दलेली आहे.  वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने रॉय ट  व 

मटे रयल टे ट ंग चाजससह र. .४०,७८,६३०/- 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 करण े

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- १०००         वषय मांक- १००० 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- थाप य अ मु य 
वषय .१००० 

दनांक -

१३/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) थाप य अ मु य यांचे कड ल प  . था/िन/-मु य/३४३/२०२२ 

द.१२/१२/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग .१४ मधील प रसरातील मनपा शाळा इमारतीची 
देखभाल दु तीची कामे करणेबाबत. 

ठराव .१००० 

दनांक -

१३/१२/२०२२  

मा.अित.आयु (२) थाप य अ मु य यांचे कड ल प  . था/िन/-मु य/३४३/२०२२ 

द.१२/१२/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागाकड ल िन वदा 
नोट स मांक २५/०५/२०२२-२३ अ वये सदर काम करणेकामी वतमानप ात िन वदा िस  

केलेली होती. वर ल माणे िन वदा .२५/०५/२०२२-२३ साठ  ९ ा  झाले या िन वदांपैक  

मे. साद दलीप  राऊत  या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन.र. .७६,६६,४९१/- (अ र  

र. .शहाह र लाख सहास  हजार चारशे ऐं या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .७६,४८,८६१/- पे ा ४१.३१% कमी दराने िन वदा आलेली अस याने व 
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तुलना मक या वाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदती म ये तुत काम 

मानांकना माण े पुण करणेस स म अस याने वकारणेबाबत मा.अित.आयु  यांनी 
द.१०/१२/२०२२ रोजी मा यता दलेली आहे.  वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने रॉय ट  व 

मटे रयल टे ट ंग चाजससह र. .४५,२६,८३९/- 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 करण े

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- १००१         वषय मांक- १००१ 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- थाप य अ मु य 
वषय .१००१ 

दनांक -

१३/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) थाप य अ मु य यांचे कड ल प  . था/िन/-मु य/३४४/२०२२ 

द.१२/१२/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मु य शासक य इमारतीम ये 

थाप य वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेबाबत. 

ठराव .१००१ 

दनांक -

१३/१२/२०२२  

मा.अित.आयु (२) थाप य अ मु य यांचे कड ल प  . था/िन/-मु य/३४४/२०२२ 

द.१२/१२/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागाकड ल िन वदा 
नोट स मांक २५/०६/२०२२-२३ अ वये सदर काम करणेकामी वतमानप ात िन वदा िस  

केलेली होती. वर ल माणे िन वदा .२५/०६/२०२२-२३ साठ  ४ ा  झाले या िन वदांपैक  

मे.चौधर  हषल लछमन या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन.र. .६५,८०,३३३/- (अ र  

र. .पास  लाख ऐंशी हजार तीनशे  तेह ीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .६५,६२,७०३/- पे ा ३८.१०% कमी दराने िन वदा आलेली अस याने व तुलना मक 

या वाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदती म ये तुत काम मानांकना माण े पुण 

करणेस स म अस याने वकारणेबाबत मा.अित.आयु  यांनी द.१०/१२/२०२२ रोजी मा यता 
दलेली आहे.  वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजससह 

र. .४०,९५,०१७/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

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

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधी म ये 

झालेली वाढ /घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 

अिधन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेकामी सदर या वषयास मा. शासक यांची मंजूर  

देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- १००२         वषय मांक- १००२ 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- थाप य अ मु य 
वषय .१००२ 

दनांक -

१३/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) थाप य अ मु य यांचे कड ल प  . था/िन/-मु य/३४५/२०२२ 

द.१२/१२/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग .१४ मधील काळभोरनगर प रसरातील मनपा शाळा 
इमारतींची देखभाल दु तीची कामे करणेबाबत. 

ठराव .१००२ 

दनांक -

१३/१२/२०२२  

मा.अित.आयु (२) थाप य अ मु य यांचे कड ल प  . था/िन/-मु य/३४५/२०२२ 

द.१२/१२/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागाकड ल िन वदा 
नोट स मांक २५/०३/२०२२-२३ अ वये सदर काम करणेकामी वतमानप ात िन वदा िस  

केलेली होती. वर ल माण े िन वदा .२५/०३/२०२२-२३ साठ  १३ ा  झाले या िन वदांपैक  

मे.नरळे व णू वठोबा या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन.र. .६८,९४,०३६/- (अ र  

र. .अडुस  लाख चव-या नव हजार छ ीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .६८,७६,४०६/- पे ा ४१.४५% कमी दराने िन वदा आलेली अस याने व तुलना मक 

या वाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदती म ये तुत काम मानांकना माण े पुण 

करणेस स म अस याने वकारणेबाबत मा.अित.आयु  यांनी द.१०/१२/२०२२ रोजी मा यता 
दलेली आहे.  वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजससह 

र. .४०,६३,८५८/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

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

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधी म ये 

झालेली वाढ /घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 

अिधन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेकामी सदर या वषयास मा. शासक यांची मंजूर  

देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- १००३         वषय मांक- १००३ 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- नगरसिचव  
वषय .१००३ 

दनांक -

१३/१२/२०२२ 

मा.नगरसिचव यांचे कड ल प  .नस/०१/का व/५३५/२०२२ द.१२/१२/२०२२ अ वये, मनपाचे 
नगरसिचव वभागाकड ल कमचा-यांचा रजा मंजूर  बाबत. 

ठराव .१००३ 

दनांक -

१३/१२/२०२२  

मा.नगरसिचव यांचे कड ल प  .नस/०१/का व/५३५/२०२२ द.१२/१२/२०२२ 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 अजानूसार सोबतचे प  
‘अ’ म ये दश वले माणे रजा मंजूर  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. 



24 
 
मा. शासक ठराव मांक- १००४         वषय मांक- १००४ 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- क े ीय आरो य  
वषय .१००४ 
दनांक -
१३/१२/२०२२ 

मा. े ीय अिधकार  क े ीय आरो य यांचे कड ल प  .क ेका/आ१५/का व/५७३/२०२२ 
द.१२/१२/२०२२ अ वये, न दणीकृत जजाऊ म हला बचत गटाला झोपडप ट तील  सामुदाियक 
शौचालय साफसफाई व  देखभालीचे कामास मुदतवाढ देणेबाबत. 

ठराव .१००४ 
दनांक -
१३/१२/२०२२  

मा. े ीय अिधकार  क े ीय आरो य यांचे कड ल प  .क ेका/आ१५/का व/५७३/२०२२ 
द.१२/१२/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने व छ भारत मो हमेत 
म हलांचा सामु हक सहभाग वाढ वणे याक रता नवी दशा या उप माची सु वात कर यात आली 
आहे. याक रता महानगरपािलका े ातील था पत व वध म हला बचत गट/म हला मंडळ यांचा 
उपयोग क न घेण ेिनयो जत आहे. क े ीय अंतगत ामु याने गवळ नगर मा.आयु  सो. यांचे 

.ना वयी/०२/कावी/४१/२०२२ दनांक - ७/३/२२ चे प रप का वये सदर उप माचा भाग हणून 
प ह या ट यात भाग  ८ इं ायणीनगर मिधल गवळ नगर झोपाडप यातील १ लॉक १९ िस स 
सामुदाियक शौचालय ह म हलां या नोदणीकृत गटांना शौचालय साफसफाई व देखभालीचे काम 
ित माह ित िसटस र. .९००/- माणे मे. जजाऊ  म हला बचत गट’’ गवळ नगर, भोसर  यांना 

क ेका/आ१५/का व/२४५/२०२२ दनांक ०७/०६/२०२२ अ वये दनांक १६/०६/२०२२ ते 
१५/१२/२०२२ अखेर ६ म हने कालावधी कर ता मा. थायी सिमती सभा ठराव  ५३१ दनांक 
०३/०८/२०२२ अ वये येणा-या खचास मा यता घे यात आलेली आहे. मे. जजाऊ  म हला बचत 
गट’’ गवळ नगर, भोसर  यांचा दनांक १७/०८/२०२२ िसलबंद करारनामा सादर केलेला होता. 
मे. जजाऊ  म हला बचत गट’’ गवळ नगर, भोसर   यांची दनांक १६/१२/२०२२ रोजी कामाची 
मुदत संपु ात येत अस याने सदर म हला बचत गटास भाग  ८ मधीलगवळ  नगर येथील 
आदक करणा जवळ ल शौचालयामधील  १ लॉक म हला/पु ष एकूण १९  िसटचे शौचालय  हे 
ायोिगक त वावर क े ीय कायालयामाफत व छता व देखभाल – दु तीसाठ दनांक 

१७/१२/२०२२ ते १७/०६/२०२३ अखेर ६ म हने नुसार मुदतवाढ देणेत येईल. शौचालय साफसफाई 
व देखभालीचे कामासाठ  ती िस स र. .९००/- माणे १९ िसटसचे १९ × ९००/- असे एकुण मािसक 
खच र. .१७,१००/-  होणार  असुन ६मह या कर ता र. .१,०२,६००/-(अ र  र. .एक लाख दोन 
हजार सहाशे 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- १००५         वषय मांक- १००५ 

दनांक – १३/१२/२०२२           वभाग- वै क य 
वषय .१००५ 
दनांक -
१३/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मसाभां/४/का व/२८५/२०२२ द.१२/१२/२०२२ अ वये, 
मे.अमृता टे नॉलॉजी यांचे हे थकाड िस टमचे देखभाल दु तीचे कामकाजास मुदतवाढ 
देणेबाबत. 

ठराव .१००५ 
दनांक -
१३/१२/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मसाभां/४/का व/२८५/२०२२ द.१२/१२/२०२२ अ वये, 
मनपाचे वै क य वभागाकड ल िन वदा  १४/२००८/०९ अ वये मे.अमृता टे नॉलॉजी यांना 
मा. थायी सिमती ठराव .१०६७९ द.१८/२/२०१० अ वये हे थकाड मेनेजमट िस टम 
राब व यास दलेला आदेश .वै /१०/का व/२१३/२०१० द.२२/०३/२०१० चे कामकाज आदेशा 
नुसार कामाचा हमी कालावधी संपलेनंतर देखभाल दु ती या कामासाठ  मा. थायी सिमती ठराव 



25 
 

.१६६७८ द.३/१/२०१२  अ वये  द.१५/७/२०१२ ते द.१४/७/२०१८ कर ता व ठराव .२०७४ 
द.२४/१/२०१८ अ वये द.३१/०१/२०१८ कर ता व ठराव .२३९७ द.२८/०२/२०१८ अ वये 
द.१/२/२०१८ ते ३१/०१/२०२३ अखेर देणेत आले या मुदतवाढ खचास मा यता दे यात आली आहे. 
द.१६.११.२०२२ रोजीचे आयु  क ाम ये झाले या बैठक म ये मु य मा हती व तं ान 
अिधकार  यांचे स थथीत न वन िन वदे वषयी कायवाह  काया वीत असून न वन सं था 
िनयु  होइपयत मे.अमृता टे नॉलॉजी यांना मुदतवाढ देणे बाबत आदेिशत केले नुसार  मे.अमृता 
टे नॉलॉजी यांना ०१.०२.२०२३ पासून सहा मह ने  ( द.०१.०२.२०२३ ते द.३१.०७.२०२३ पयत) 
कंवा न वन िन वदा कायवाह  पूण होईपयत मुदतवाढ देणेकामी द.१०/१२/२०२२ चे तावा वये 
मा यता देणेत आली आहे. करारना या माण े ैमािसक दरानुसारएका ैमासीक साठ  
र. .२१,२३,९२१/- एवढा खच असूनसहामह ने कालावधीसाठ  एकूण र. .४२,४७,८४२/- इतका खच 
येणार आहे. मे.अमृता टे नॉलॉजी यांना द.१/२/२०२३ ते ३१/७/२०२३ या सहा म हने मुदतवाढ चे 
कालावधीस येणा-या र. .४२,४७,८४२/- चे खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ 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- १००६          वषय मांक- १००६ 

दनांक – १३/१२/२०२२           वभाग- अ े य शासन 
वषय .१००६ 
दनांक -
१३/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .अ ेका/ शा/२/का व/२५४/२०२२ द.०६/१२/२०२२ 
अ वये, मनपाचे अ े य शासन वभागाकड ल “इतर खच” या लेखािशषावर तरतुद वग 
करणेबाबत. 

ठराव .१००६ 
दनांक -
१३/१२/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .अ ेका/ शा/२/का व/२५४/२०२२ द.०६/१२/२०२२ 

अ वये, मनपाचे अ े य कायालयाचे शासन वभागास सन २०२२-२०२३ या आिथक 

वषाकर ता  “इतर खच” या लेखािशषावर र. .१,५०,०००/- एवढ  मुळ तरतुद  करणेत आलेली होती. 
अ ापपयत र. .१,३१,३७०/- इतका खच झालेला असलेने र. .१८,६३०/-  इतक च तरतुद िश लक 

आहे. माहे नो हबर २०२२ अखेर “इतर खच” या लेखािशषाक रता िश लक तरतुद वजा जाता 
र. .१,००,०००/- इतका खच अपे त अस यामुळे सदरची तरतुद अपुर  पडणार आहे.  “मा. े ीय 

अ य  वाहन इंधन” या लेखािशषावर सन २०२२-२३ या आिथक वषात र. .२,७५,०००/- इतक  

तरतुद करणेत आलेली आहे. अ ापपयत र. .०/- खच झालेला अस याने र. .२,७५,०००/- 

िश लक असून यातून फ  र. .१,००,०००/-  “इतर खच”  या लेखािशषावर वग करण करणे श य 
आहे. महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम १०३ नुसार अंतगत वग करणा दारे 

तरतुद वग करता येते. यानुसार “मा. े ीय अ य  वाहन इंधन” या लेखािशषामधुन “इतर खच” 

या लेखािशषावर र. .१,००,०००/- तरतुद वग करण 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- १००७         वषय मांक- १००७ 

दनांक – १३/१२/२०२२           वभाग- भूिम आ ण जंदगी 
वषय .१००७ 

दनांक -

१३/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .भूिम/०९/का व/५८६/२०२२ द.१२/१२/२०२२ अ वये, 

भोसर  एम.आय.ड .सी. जे लॉक मोकळ  जागा मांक २९ येथील आर ण मांक ४५ ह  जागा 
बांधकामास हत रा ीय लिलत कला अकादमीस ह तांत रत कर यासाठ  म.औ. व. महामंडळाचे 

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

ठराव .१००७ 

दनांक -

१३/१२/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .भूिम/०९/का व/५८६/२०२२ द.१२/१२/२०२२ अ वये, 

भोसर  एम.आय.ड .सी.जे लॉक मोकळ  जागा मांक २९ येथील आर ण मांक ४५ हा भूखंड 

पजेशन रिस ट ारे सन १९८४ साली मनपाकडे तांतर त झालेला असून याचे े फळ ६०३७८ 

चौ. मी. असून यावर केलेले बांधकाम ५००० चौ.मी. आहे. सदर भूखंडावर वा तु वशारदाकडून 

नकाशा तयार क न घेऊन दोन ट याम ये वकसन कर याचे िनयोजन केलेले होते.  यातील ट पा 
मांक  एक साठ  र. . २० कोट  इतका खच झालेला आहे.  सदर क पाम ये ामु याने पो ट 

ऑफ स, अ नशामक दल, बँक ंग, हॉ पीटल, पोिलस टेशन, अँ पीिथअटर, हॅर टेज गॅलर , कोट, 

उपहारगृह, मनोरंजन क , शॉ पंग मॉल, इ याद  मनोरंजनपर वैिश यांचा समावेश असणार होता. 
महापािलकेची मालम ा/ िमळकत अ य सं थेस य स भा याने अथवा वापरास देणेकामी 
महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम ७९ (क) नुसार मा.महापािलका सभेची मा यता घेण े

आव यक आहे.  तर अशी िमळकत द यानंतर ितचे भाडे चिलत बाजार भावापे ा कमी असता 
कामा नये अशी तरतुद ७९ (ड) म ये आहे.  तर  सदरचा क प वापरास देणेबाबत थाप य 

वभागाकडूनExpression Of Interest माग वणेत आली होती, परंतु यास ितसाद आलेला नाह . 
भारतीय सं कृती व कला परंपरा यांचे जतन व संवधन कर याकर ता रा ीय तरावर लिलत कला 
अकादमी ह  सं था १९४५ म ये थापना झालेली आहे.  िच कला, िश पकला, वा तुकला व अ य 

उपयो जत कला यांचा अ यास, संशोधन, सार व कला िश ण देणा-या सं थांना उ ेजन व 

आिथक मदत देणे इ. काय अकादमी तफ केली जातात.  यािशवाय रा ीय तरावर वा षक दशन 

भर वण,े आंतररा ीय दशने आयो जत करणे व कला वषयक सा ह य कािशत करणे इ. काम ह  

सं था करते. यानुषंगाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलका महासभा ठराव .५८९ 

द.२०/०१/२०२१ अ वये रा ीय लिलत कला अकादमीस अ त वातील बांधकामास हत भूखंड 

ह तांतरणास मा यता दे यात आली आहे. यानुषंगाने सदर क प रा ीय लिलत कला 
अकादमीस ह तांतर करणेकामी महापािलकेने महारा  शासना या पुवमा यतेसाठ  व महारा  

औ ोिगक वकास महामंडळाची नाहरकत/अिभ ायाथ सादर केलेला होता.  सदर भूखंडाची मूळ 

मालक  ह  महारा  औ ोिगक वकास महामंडळाची अस याने महारा  औ ोिगक वकास 

महामंडळा या सद य मंडळा या मा.उ ोग मं ी यांचे अ य तेखाली ३९२ या बैठक त ठराव 

.६३९७ अ वये सदर भूखंड बांधकामास हत लिलत कला अकादमी या क पाकर ता करारनामा 
पये १/- दराने वाटप कर यास मंजूर  दे यात आलेली आहे.  यानुषंगाने थमत: सदर भूखंड 

पंपर  िचंचवड मनपाकडून महारा  औ ोिगक वकास महामंडळास ह तांत रत करणेसाठ  

सहमु य कायकार  अिधकार  यांनी द.१६/३/२०२२ रोजी या प ा वये कळ वलेले आहे. रा ीय 

लिलत कला अकादमीस सदर भूखंड महारा  औ ोिगक वकास महामंडळामाफत ह तांतर त झाला 
तर  देखील पंपर  िचंचवड शहरातील तसेच महारा ातील कलाकारांना याचा लाभ होणार आहे, 
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यामुळे महापािलकेने इमारतीवर केलेला २० कोट  . क पाचा मु य हेतू सा य होणार 

आहे.  यामुळे पंपर  िचंचवड शहरा या नावलौ ककात भर पडणार आहे.  

सदर क पामुळे पंपर  िचंचवड शहरास होणारे फायदे- पंपर  िचंचवड शहरा या सां कृितक 

वैभवात भर पड यास मदत होईल.  सदर क पामुळे पंपर  िचंचवड शहर हे सां कृितक पयटन क  

हणून वकिसत हो यास मदत होणार आहे.  या मा यमातून महापािलकेला एक वेगळा नाव 

लौक क ा  होईल.  सदर क पामुळे शहरातील मुलां या कला-गुणांना वाव िमळेल.  थािनक 

कलाकारांना एक यासपीठ उपल ध होईल.  

सबब,  पंपर  िचंचवड शहरात रा ीय लिलत कला अकादमीचे ादेिशक क  थापन कर यासाठ  

रा ीय लिलत कला अकादमीस सदर भूखंड इमारत बांधकामासह महारा  औ ोिगक वकास 

महामंडळामाफत ह तांतरण करणेबाबतचा वषय महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ७९ (क) 

नुसार मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची मंजुर  घेणेकामी िशफारस 

कर यास मा यता आव यक असलेने यास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी वषयास सवसाधारण सभेची मा यता घेणेकामी िशफारस 

करणेस मंजूर  दली. 
 
 
मा. शासक ठराव मांक- १००८          वषय मांक- १००८ 

दनांक – १३/१२/२०२२           वभाग- आरो य मु य 
वषय .१००८ 
दनांक -
१३/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) आरो य मु य यांचे कड ल प  . वभाअक/१/का व/२१८/२०२२ 
द.१२/१२/२०२२ अ वये, मनपा शाळांम ये ायोिगक त वावर झरो वे ट (शू य कचरा) क प 
राब वणेबाबत. 

ठराव .१००८ 
दनांक -
१३/१२/२०२२  

मा.अित.आयु (२) आरो य मु य यांचे कड ल प  . वभाअक/१/का व/२१८/२०२२ 
द.१२/१२/२०२२ अ वये, पंपर   िचंचवड महानगरपािलके या ७ शाळांम ये ायोिगक त वावर 
झरो वे ट (शु य कचरा) क प राब वण ेकामकाजासाठ  मे.आसरा सोशल फाऊंडेशन या सं थेस 
१ म ह याची मुदतवाढ देवुन सदर सं थेस मोबदला हणुन दे यात येणारा दरमहा ित शाळा 
र. .५,०००/- माणे १ म ह याक रता एकुण  र. .३५,०००/- इत या खचास मा यता देणे 
आव यक आहे. मा. शासक थायी सिमती यांचेकड ल मा य ठराव मांक १६१  दनांक २४/६/ 
अ वये सदर ८ शाळांम ये ायोिगक त वावर झरो वे ट शू य कचरा राब वणे कामकाजासाठ  
मे.आसरा सोशल फाउंडेशन या सं थेची ायोिगक त वावर ६ म हने कालावधीकर ता थेट प दतीने 
नेमणुक करणेत येवुन, सदर सं थेस मोबदला हणुन दरमहा ित शाळा र. .५,०००/- माणे सहा 
म ह याक रता एकुण र. .२,४०,०००/- इत या खचास मा यता देणेत आली आहे. यानुसार सदर 
सं थेस कामकाज आदेश . वमअक/१/का व/९२/२०२२ द.६/६/२०२२ रोजी िनगत कर यात 
आला आहे. यानुसार अ-मोहननगर मुले शाळा, ब- िचंचवडगाव मराठ  मा यम शाळा, क- 
जाधववाड  क या शाळा, ड- वाकड क या शाळा, इ-बोपखेल इं जी मा यम शाळा, फ- तळवडे 
शाळा, ग- खंवसरा पाट ल मुले शाळा, ह- पु य ोक अ ह याबाई होळकर शाळा या ८ शाळांम ये 
शु य कचरा संक पना राब व यात येत आहेत. आसरा सोशल फाउंडेशन यांनी  शु य कचरा/ 
का व/२४ दनांक २१  नो हबर २०२२  रोजी या प ा वये ब भाग कचरा संकलन क  कंपो ट पीट 
व इतर सा ह य दे याचे काम झालेले असुन अ,क,ड,इ,फ,ग,ह या भागातील शाळेत शु य कचरा 
संबंिधत भागाचे तराव न अदयाप कामे झाले नसुन १ म ह यासाठ  ६ जानेवार  २०२३ पयत 
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मुदत वाढवुन सादर केले असून  ब- िचंचवडगाव मराठ  मा यम शाळा यित र   अ-मोहननगर 
मुले शाळा, क- जाधववाड  क या शाळा, ड- वाकड क या शाळा, इ-बोपखेल इं जी मा यम शाळा, 
फ- तळवडे शाळा, ग- खंवसरा पाट ल मुले शाळा, ह- पु य ोक अ ह याबाई होळकर शाळा या ७ 
शाळांम ये शु य कचरा संक पना राब व यासाठ  एक  म ह यांकर ता  मुदतवाढ दे यास व 
र.र.५,०००/- ित  म हना या माण ेर. ३५,०००/- 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. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १०१०         वषय मांक- १०१० 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- नगररचना व वकास 
वषय .१०१० 
दनांक -
१३/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .नर व/का व/३२/२१/२०२२ द.१२/१२/२०२२ अ वये, 
मौजे िचखली  ते इं ायणी नद  येथील जिमनीचे भूसंपादन करणे बाबत. 

ठराव .१०१० 
दनांक -
१३/१२/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .नर व/का व/३२/२१/२०२२ द.१२/१२/२०२२ अ वये, 

“ पंपर  िचंचवड महानगरपािलका मंजूर वकास योजनेमधील मौजे िचखली येथील ग.नं.१६५५/१ 

१६५५/२ १६५६, १६५७, १६५८, १६५९, १५८३ व १५८५ पैक  मधून आर ण .१/७९ गुरांचा गोठा 
(Cattle Shed) कडेजाणारा १८.०० मी. पोहच र ता भुसंपादनाने मनपा या ता यात घेणेकामी 
मा. शासक यांची महापािलका सभाठराव .१९३ द.१८/१०/२०२२ अ वये ठरावास मा यता 
िमळालेली आहे. वर ल माणे आर ण .१/७९ गुरांचा गोठा (Cattle Shed) कडेजाणारा १८.०० मी. 
पोहच र ता मनपा या ता यात भुसंपादनाने घेणेकामी येणा-या य  खचास मा यता 
आव यक असुन ( याम ये भूसंपादन वशेष अिधकार  कळवतील ती नुकसान भरपाई 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- १०११         वषय मांक- १०११ 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- करआकारणी व करसंकलन 
वषय .१०११ 
दनांक -
१३/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .कर/मु य/०८/का व/५७८/२०२२ द.१२/१२/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या करसंकलन वभागाचे सामा य कर या लेखािशषावर 

तरतुद वग करणेबाबत. 

ठराव .१०११ 
दनांक -
१३/१२/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .कर/मु य/०८/का व/५७८/२०२२ द.१२/१२/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा करआकारणी व करसंकलन वभाग महानगरपािलकेस 

थायी व पाचे उ प न िमळवुन देणारा मह वाचा वभाग आहे. शहराचा वाढता व तार व  

नागर करण यांमुळे करआकारणी व करसंकलन वभागामाफत  मालम ा कराचा भरणा जा तीत 



29 
 

जा त हो यासाठ   ऑनलाईन ारे  मालम ा कराचा भरणा वकारणेत येतो. सदर ल  भरणा 
करताना काह  वेळा नजरचुक ने, तां क ुट ंमुळे मालम ा मांक चुक चा टाकलेने नागर कांकडून  

एका पे ा जा त वेळा भरणा होतो.  यामुळे सदर ल जादा  रकमा  सामा य कर या लेखािशषामधून 

परत करणेत येतात. टे को कंपनी िलिमटेड(Tata Motors Passengers Vehicles Ltd)  िचखली 
कुदळवाड   यांचेकडून मालम ा .1130501001 कर ता सन २०२२-२३ म ये िमळकत करापोट  

(ऑनलाईन सवलतीसह) र. .3,54,86,225/- (अ र  र. .तीन कोट  चोप न लाख शहाऐंशी हजार 

दोनशे पंचवीस फ ) येण ेहोते.   यापैक  र. .1,77,43,118/- दनांक 5/5/2022 रोजी RTGS ारे 

जमा केलेली आहे.  तसेच र. .1,77,43,107/- अदा करताना  दनांक 31/10/2022  रोजी 
र. .1,77,43,107/- (अ र  र. .एक कोट  स याह र लाख ेचाळ स हजार एकशे सात फ )  

RTGS ारे ऑनलाईन भरणा केला आहे. तसेच दनांक 11/11/2022  नजरचुक ने 
र. .1,77,43,107/- पुन:  भरणा केलेला आहे. यामुळे यांनी जादा भरणा केलेली 
र. .1,77,43,107/- परतावा करण े आव यक आहे. सदरचा परतावा करणेसाठ  

करसंकलन  वभागाकड ल  सामा य कर या लेखािशषावर र. .45,00,000/- इतक  तरतूद केली 
असून, सन 2022-23 मधील बीले खच  टाकलेनंतर द.29/11/2022 रोजी र. .44,37,572/- एवढ  

तरतूद िश लक आहे.  सदरचा परतावा करणेसाठ   सामा य कर या लेखािशषावर ल तरतूद अपूर  

पडत आहे. यामुळे  करसंकलन वभागाकड ल अ य लेखािशषाव न तरतूद वग करण ेआव यक 

आहे. करसंकलन वभागाचे िमळकत स ह ण या लेखािशषावर सन 2022-23 क रता 
र. .8,80,00,000/- एवढ  तरतूद केलेली असून, सन 2022-23 मधील बीले खच  टाकलेनंतर 

द.29/11/2022 रोजी र. .5,99,70,938/- एवढ  तरतूद िश लक आहे. सबब सामा य कर या  
लेखािशषावर  र. .2,00,00,000/-  तरतूद िमळकत स ह ण  या लेखािशषाव न वग करणेस 
मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १०१२         वषय मांक- १०१२ 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- म यवत  भांडार 
वषय .१०१२ 
दनांक -
१३/१२/२०२२ 

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/१५/का व/१८१/२०२२ द.१२/१२/२०२२ 
अ वये, मनपाचे सा व ीबाई फुले अकादमी, णालये व व वध वभागाकड ल मागणी माणे 
ऑफ स फिनचर सा ह य खरेद कामी िन वदा मंजूर दराने पुरवठा क न घेणेस येणा-या खचास 
मा यतेबाबत. 

ठराव .१०१२ 
दनांक -
१३/१२/२०२२  

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/१५/का व/१८१/२०२२ द.१२/१२/२०२२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या म यवत  भांडार वभागाकड ल िन वदा नोट स मांक 
Gem/2022/b/2119443 अ वये लहान टेबल, मोठे टेबल व ए झीकेट व चेअर खरेद  करणेकामी 
Gem Portal वर िन वदा िस द क न लघु म िन वदाकार मे.आर ॉन टे नॉलॉजी, िचंचवड यांचे 
लहान ऑफ स टेबलचे दर र. .6,445/- ित नग, मोठे ऑफस टेबलचे दर र. .7667/-  ती नग व 
ए झीकेट व चेअरसाठ चे दर र. .7,463/- ती नग (57.49% नेकमी) कमी अस याने ते वकृत 
क न एक वषासाठ  दर करार क न घेणेत आलेले आहे. सदर दरकराराची मुदत द.29/11/2023 
पयत अस याने मनपाचे व वध वभागास व सा व ीबाई फुले अकादमी कर ता आव यक ऑफ स 
फिनचर सा ह याची मागणी ा  झालेली आहे. यानुसार पुढ ल माण ेसा ह य खरेद  करणे 
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आव यक आहे. यानुषंगाने मनपाचे व वध वभागास ऑफ स फिनचर खरेद कामी मंजूर 
दरकराराने िन वदा व मुळ करारना यातील अट  शत नुसार काम क न घे 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- १०१३         वषय मांक- १०१३ 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- म यवत  भांडार 
वषय .१०१३ 
दनांक -
१३/१२/२०२२ 

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/१५/का व/१८२/२०२२ द.१३/१२/२०२२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड मनपाचे व वध वभाग, णालये, सा व ीबाई फुले अकादमी यांचे कड ल 
मागणी माण ेऑफ स फिनचर सा ह य खरेद कामी िन वदा मंजूर दराने पुरवठा क न घेणेस येणा-
या खचास मा यतेबाबत. 

ठराव .१०१३ 
दनांक -
१३/१२/२०२२  

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/१५/का व/१८२/२०२२ द.१३/१२/२०२२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या म यवत  भांडार वभागाकड ल िन वदा 

.Gem/2022/b/2120218 अ वये मनपास आव यक लहान लोखंड  कपाटे व बुककेस 
खरेद कामी Gem Portal वर िन वदा िस द क न लघु म िन वदाकार मे.इं िनल टे नॉलॉजी, 
सांगवी यांचे लहान कपाटासाठ  र. .6,759/- ती नग, बुककेसचे दर र. .10,719/- ती नग 
(34.35% ने कमी) अस याने ते वकृत क न एक वषासाठ  दर करार क न घेणेत आलेले आहे. 
सदर दरकराराची मुदत द.06/09/2023 पयत अस याने मनपाचे व वध वभागास व सा व ीबाई 
फुले अकादमी कर ता आव यक ऑफस फिनचर सा ह याची मागणी ा  झालेली आहे. यानुसार 

तावात नमुद माणे सा ह य खरेद  करणे आव यक आहे. यानुषंगाने मनपाचे व वध 
वभागास ऑफ स फिनचर खरेद कामी मंजूर दरकराराने िन वदा व मुळ करारना यातील अट  
शत नुसार काम क न घे 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- १०१४         वषय मांक- १०१४ 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- म यवत  भांडार 
वषय .१०१४ 
दनांक -
१३/१२/२०२२ 

 मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/१५/का व/१८३/२०२२ द.१३/१२/२०२२ 
अ वये, मनपाचे व वध वभागाकड ल मागणी माण े १२ क पेचे लॉकर सा ह य खरेद कामी 
िन वदा मंजूर दराने पुरवठा क न घेणेस येणा-या खचास मा यतेबाबत. 

ठराव .१०१४ 
दनांक -
१३/१२/२०२२  

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/१५/का व/१८३/२०२२ द.१३/१२/२०२२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या म यवत  भांडार वभागाकड ल िन वदा 

.Gem/2022/b/2119957 अ वये मनपास आव यक लॉकर खरेद कामी Gem Portal वर िन वदा 
िस द क न लघु म िन वदाकार मे.इं िनल टे नॉलॉजी, सांगवी यांचे 12 क पे लॉकरसाठ  

र. .13,959/- ती नग हे अंदाजप क य र कमेपे ा (-32.05%) ने कमी अस याने ते वकृत 
क न एक वषासाठ  दर करार क न घेणेत आलेले आहे. सदर दरकराराची मुदत द.07/09/2023 
पयत अस याने मनपाचे अ नशामक व णालयास आव यक लॉकर सा ह याची मागणी ा  
झालेली आहे. यानुसार तावात नमुद माणे सा ह य खरेद  करणे आव यक आहे. 
यानुषंगाने मनपाचे व वध वभागास 12 क पे लॉकर खरेद कामी मंजूर दरकराराने िन वदा व मुळ 

करारना यातील अट  शत नुसार काम क न घे यास 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- १०१५         वषय मांक- १०१५ 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- व ुत मु य 
वषय .१०१५ 
दनांक -
१३/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०४/का व/७२७/२०२२ 
द.१२/१२/२०२२ अ वये, मनपाचे व ुत वभागाकड ल सी.सी.ट . ह . यं णेची वा षक त वावर 
देखभाल दु ती करणेबाबत. 

ठराव .१०१५ 
दनांक -
१३/१२/२०२२  

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०४/का व/७२७/२०२२ 
द.१२/१२/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स 

.21-01/2022-2023 अ वये  सी.सी.ट . ह . यं णेची वा षक त वावर देखभाल दु ती करण े
(Fire) वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माण ेिन वदा नोट स .21-01/2022-2023 
साठ  ा  झाले या िन वदांपैक  मे.कॉमटेक टेिलसो युशन ा. िल.  या ठेकेदाराची िन वदा 
र कमे या िन वदा र. .29,87,367/- पे ा सुधार त दर -3.00% कमी दराने आलेली िन वदा 
अस याने व तुलना मक या वाजवी दराची अस याने तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम 
मानांकना माण े पूण करणेस स म अस याने वकारणेबाबत मा.अित.आयु  सो. (1) यांनी 
द.12/12/2022 रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .28,97,746/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े
यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अधीन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकामी सदर या वषयास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत 
येत आहे. 

िनणय: 

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

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १०१६         वषय मांक- १०१६ 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- व ुत मु य 
वषय .१०१६ 
दनांक -
१३/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०४/का व/७२८/२०२२ 

द.१२/१२/२०२२ अ वये, मनपाचे व ुत वभागाकड ल Thermal सी.सी.ट . ह . यं णेची वा षक 

त वावर देखभाल दु ती करणेबाबत. 

ठराव .१०१६ 
दनांक -
१३/१२/२०२२  

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०४/का व/७२८/२०२२ 

द.१२/१२/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स 

. 20-18/2022-2023 अ वये Thermal सी.सी.ट . ह . यं णेची वा षक त वावर देखभाल 

दु ती करणे (2022-23) वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माण े िन वदा नोट स 

.20-18/2022-2023 साठ  ा  झाले या िन वदांपैक  मे.कॉमटेक टेिलसो युशन ा. िल.  या 
ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन वदा र. .35,36,824/- पे ा सुधार त दर -3.00% कमी दराने 

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

मा.अित.आयु  सो. (1) यांनी द.12/12/2022 रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून 

िन वदा मंजुर दराने र. .34,30,719/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 

िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ 

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

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 

या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकामी सदर या वषयास मा. शासक 

यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १०१७         वषय मांक- १०१७ 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- नगररचना व वकास 
वषय .१०१७ 

दनांक -

१३/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .नर व/का व/१६/२३८/२०२२ द.१२/१२/२०२२ अ वये, 

भूसंपादन, पुणे भामा आसखेड धरणामधुन पंपर  िचंचवड महानगरापिलका े ासाठ  

महानगपािलका ह बाहेर जलवा हनी टाकणेसाठ  जागेचे भूसंपादन करणेबाबत. 

ठराव .१०१७ 

दनांक -

१३/१२/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .नर व/का व/१६/२३८/२०२२ द.१२/१२/२०२२ अ वये, 

“ पंपर  िचंचवड शहरामधील शहर करणामुळे वाढती लोकसं या व या अनुषंगाने शहरासाठ  

वाढलेली पा याची मागणी यांचा वचार करता भ व यातील सन २०३१ पयतची शहराची लोकसं या 
गृह त घ न जलसंपदा वभाग, महारा  शासनाने आं ा व भामा आसखेड धरणामधुन अनु मे 

३६.८७० द.ल.घ.मी. व ६०.७९१ द.ल.घ.मी. असे एकूण ९७.६६१ द.ल.घ.मी पाणी कोटा शासन िनणय 

. ब.िसं. आ./२०१८/(३९१/१८)/िसं. य(धो) द.२४/१०/२०१८ व शु प क शासन िनणय . ब.िसं. 

आ/२०१८/(३९१/१८)/िसं. य(धो) द.१३/११/२०१८ अ वये आं ा व भामा आसखेड धरणातून अनु मे 

३६.८७० द.ल.घ.मी (१०१ द.ल.िल. ित दन) आ ण ६०.७९० द.ल.घ.मी. (१६६ द.ल.िल. ित दन) 

असे  एकूण ९७.६६ द.ल.घ.मी (२६७ द.ल.िल. ित दन) पाणी कोटा आर त केलेला आहे. सदर 

आं ा व भामा आसखेड धरणातील पाणी आणणे योजना राब वणेसाठ  पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलकेमाफत मे.ड आरए क स टंटिल. नागपूर यांची क प स लागार हणून नेमणूक 

कर यात आलेली आहे. सदर स लागार एज सीमाफत भामा आसखेड धरणामधुन पंपर  िचंचवड 

महानगरापिलका े ासाठ  मौजे िचखली जलशु द करण क ापयत उदंचन (Rising Line)व 

गु व (Gravity Line)जलवा हनी टाकणेचे ता वत करणेत आले आहे. सदर भामा आसखेड 

धरणामधुन पंपर  िचंचवड महानगरापिलका े ासाठ  मौजे िचखली जलशु द करण क ापयत 

१७०० मी.मी. यासाची ८.८ क.मी. लांबीची उदंचन जलवा हनी (Rising Line) व १४०० 

मी.मी. यासाची १८.९० क.मी. लांबीची गु व (Gravity Line) जलवा हनी अशी एकूण २७.७० 

क.मी. जलवा हनी टाकणेचे िनयोजन करणेत आले आहे. उ  जलवा हनी पंपर  िचंचवड 

शहरातून व पंपर  िचंचवड शहराबाहे न टाकणेचे िनयोजन अस यामुळे पंपर  िचंचवड 

शहराबाहे न टाकावयाचे जलवा हनीसाठ  जागा संपादन करणे आव यक आहे. सदर पंपर  

िचंचवड शहराबाहे न महानगरपािलका वकास योजना आराख या यितर  े ामधुन 
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टाकावयाचे जलवा हनीसाठ  खालील माण ेगावांमधुन जलवा हनी या कामासाठ  भूसंपादन करावे 

लागणार आहे.  

अ.

. 

पाईप लाईन 

कार 

साखळ  

अंतर 

(चैनेज) मी. 
म ये 

जलवा हनीचा 
यास िम.मी. 

म ये 

लांबी 
मी. 
म ये 

आव यक 

ं द  मी. 
म ये 

गावाचे नाव 

संपादना खालील जिमनीचे 

गाविनहाय गट मांक / स ह 

नंबर 

१. 
उदंचन 

निलका 
Rising Main 

०.००-१२८१ 
 

१७०० १२८१ ३.०० 

वाक  तफ 

वाडा ज.पुणे, 
ता.खेड 

२८, ३३, ३५, ३४, ३७, ५३, ५१, 

५०, ४४, ४५, ४७, ४८ 

२ 
उदंचन 
निलका 

Rising Main 

१२८१-
३९०० 

 
१७०० २६१९ ३.०० 

करंज व हरे 
ज.पुणे, 
ता.खेड 

९, ८, ६, ३, २, ४३५, ४३३, 
४३४, ४२५, ४२४, ४१९, ४२०, 
३९१, ३९०, ३८०, ३७९, ३८१, 

३७८, ३७७, ३७३, ३७२, ३५६, 
३५८, ३६५, ३३७, ३३६, ३३४, 

३३३ 

३ 

गु व 
निलका 
Gravity 
Main 

१५७२.६६- 
२३०३.६६ 

१४०० ७३१ २.५० 
नवलाख उं  े

ज.पुणे, 
ता.मावळ 

१०९, १११, ११४, ११०, ११९, ८५, 
८४, ४६, ४५, ४४, ४०, ४१, ४२ 

४ 

गु व 
निलका 
Gravity 
Main 

२३०३.६६-
३७२५.२० 

१४०० १४२२ २.५० 
जाधववाड  
ज.पुणे, 

ता.मावळ 

४२, ४५, ४६, ४७, ४८, ५३, 
५४, ५५, ५७, ५८, ५९, ७२, 

७३, ७४, ८२ 

५ 

गु व 
निलका 
Gravity 
Main 

६३७२.२८- 
७३८० 

१४०० १००८ २.५० 
जांबवडे 
ज.पुणे, 

ता.मावळ 
११, १०, ९, ८, गावठाण, ४, १०४ 

६ 

गु व 
निलका 
Gravity 
Main 

७३८०-
१०५१० 

१४०० ३१३० २.५० 
इंदूर  
ज.पुणे, 

ता.मावळ 

३४७, ३३८, ३३७, ३३६, ३३४, 
३३३, ३३२, ३५६, ३५७, ३५८, 
३५९, ३६०, ३६१, ३६२, ३६३, 
३६४, ३६५, ३६६, ३६७, ३९४, 
३९५, ३८६, ३८२, ३८१, ३८०, 

३७९, ३७६, ३८३, ३८४ 

   सदर पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह बाहेर ल महानगरपािलका वकास आराख या 
याितर  वर ल माणे वाक  तफ वाडा, करंज व हरे, नवलाख उं े, जाधववाड , जांबवडे, इंदूर  या 
सहा गावामधुन उदंचन (Rising Line) व गु व (Gravity Line) जलवा हनी टाकणेसाठ  जागेचे 
भूसंपादन करणे आव यक आहे. उ  जलवा हनीची जागा “महारा  रा यात सु वधा व सेवा ( व ुत 
तारमाग वगळता) दे यासाठ  भूमीगत नळमाग टाक याक रता आ ण भूिमगत वा ह या 
बांध याक रता जिमनीमधील वापर ह काचे संपादन कर यासाठ  आ ण यां याशी संबिधत व 
त ुषंिगक बाबींसाठ  तरतुद कर याक रता सन २०१८ चा महारा  अिधिनयम मांक ४९ 
या”तरतुद नुसार जागा संपादन करणेक रता येणा-या य  खचास मा यता आव यक असुन 

( याम ये भूसंपादन कायालय 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 
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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- १०१८         वषय मांक- १०१८ 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- ग े ीय व ुत 
वषय .१०१८ 

दनांक -

१३/१२/२०२२ 

मा.कायकार  अिभयंता ग े ीय यांचे कड ल प  .ग ेका/ व/का व२/२०४/२०२२ 

द.०८/१२/२०२२ अ वये, नवीन वीजमीटर घेणेसाठ  म.रा. व. व.कं.िल यांना र कम अदा 
करणेबाबत. 

ठराव .१०१८ 

दनांक -

१३/१२/२०२२  

मा.कायकार  अिभयंता ग े ीय यांचे कड ल प  .ग ेका/ व/का व२/२०४/२०२२ 

द.०८/१२/२०२२ अ वये, पंपर  भाग .21 आ ण 27 मधील शौचालयासाठ  तसेच 

टलाईटसाठ  नवीन वीजमीटर बस वणेकामी म.रा. व. व.कंपनीस अज केला असता यांनी 
कोटेशन सादर केले आहे. सदर कोटेशननुसार र. .17,835/- म.रा. व. व.कंपनी िल. यांना अदा 
करणेसाठ  मंजूर  देणे आव यक आहे.  सदर खच ग े ीय कायालयाकड ल नवीन वीज मीटर या 
लेखाशीषातून करणे श य आहे. खालील त या माण ेम.रा. व.कंपनी िल. यांस र कम अदा करणे 
आव यक आहे.                        

अ. . अज . गाहक . 
म.रा. व.िल.कं.नीस अदा 

करावयाची र. . 
1 44742663 901030025471 4885/- 
2 44740617 901030025463 5336/- 
3 44745104 170141802821 2307/- 
4 44743472 901030025480 5307/- 

एकूण र. . 17835/- 

      सबब र. .17,835/- म.रा. व. व.कं.िल. यांना 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- १०१९         वषय मांक- १०१९ 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- थाप य ह मु य 
वषय .१०१९ 

दनांक -

१३/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) थाप य ह मु य यांचे कड ल प  . था/िन/ह-मु य/५५६/२०२२ 

द.१३/१२/२०२२ अ वये, पवनाथड  ज ा सन 2022-23 आयोजन करणे या कामाबाबत मंडप 

यव था व इतर यव था पुर वणेबाबत. 

ठराव .१०१९ 

दनांक -

१३/१२/२०२२  

मा.अित.आयु (२) थाप य ह मु य यांचे कड ल प  . था/िन/ह-मु य/५५६/२०२२ 

द.१३/१२/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 

51/01/2022-23 अ वये पवनाथड  ज ा सन 2022-23 आयोजन करणे या कामाबाबत मंडप 

यव था व इतर यव था पुर वणे कामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माण े

िन वदा . 51/01/2022-23 साठ  3 ा  झाले या िन वदांपैक  LALDEEP CONSTRUCTION या 
ठेकेदाराची िन.र. .63,57,554/- (अ र  र. . ेस  लाख स ाव न हजार पाचशे चोप न फ ) मधुन 
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रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .63,53,834/- पे ा 18.00% कमी दराने िन वदा 
आलेली अस याने व तुलना मक या वाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत 

काम मानांकना माण े पूण करणेस स म अस याने वकारणेबाबत मा.अित.आयु  यांनी 
द.13/12/2022 रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून र. .52,10,144/- +रॉय ट  

चाजस र. .21,618/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .3,720/- = एकुण र. .52,35,482/- 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- १०२०         वषय मांक- १०२० 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- व ुत मु य 
वषय .१०२० 

दनांक -

१३/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०४/का व/७२९/२०२२ द.१३/१२/२०२२ 

अ वये, पवनाथड  ज ा 2022-203 कर ता ता पुर या व पात जनरेटर ारे वीजपुरवठा करण,े 

काश यव था करणे व सीसीट ह  यं णा बस वणेबाबत. 

ठराव .१०२० 

दनांक -

१३/१२/२०२२  

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०४/का व/७२९/२०२२ द.१३/१२/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स . 41-01/2022-

2023 अ वये पवनाथड  ज ा 2022-2023 कर ता ता पुर या व पात जनरेटर ारे वीजपुरवठा 
करण,े काश यव था करणे व सीसीट ह  यं णा बस वण ेवतमानप ात िन वदा िस द केली 
होती. वर ल माण े िन वदा नो. . 41-01/2022-2023साठ  ा  झाले या िन वदांपैक  मे. मुत  

मंडप पकर ए ड इले क स या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन वदा र. .35,59,229/- पे ा 
सुधार त दर -1.00% कमी दराने आलेली िन वदा अस याने व तुलना मक या वाजवी दराची 
अस याने तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम मानांकना माणे पूण करणेस स म अस याने 

वकारणेबाबत मा.अित.आयु  सो. यांनी द.13/12/2022  रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल 

ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .35,23,637/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 

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

भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक 

दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े

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

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- १०२१         वषय मांक- १०२१ 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- म यवत  भांडार 
वषय .१०२१ 
दनांक -
१३/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मभां/१०/का व/४३६/२०२२ द.१३/१२/२०२२ अ वये, 
मनपाचे म यवत  भांडार वभागाकड ल “िललाव किमशन” या लेखािशषावर तरतुद वग 
करणेबाबत. 

ठराव .१०२१ 
दनांक -
१३/१२/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मभां/१०/का व/४३६/२०२२ द.१३/१२/२०२२ अ वये, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या म यवत  भांडार वभागाचे “िललाव किमशन” या 
लेखािशषावर र. .१,००,०००/- तरतूद आहे. सन २०२२-२३ म ये भंगार सा ह याचा िललाव होणार 
अस यामुळे मु यांकार व िललावदार यांचे किमशन पोट  देय र कम अदा करणेकामी पुरेशी तरतूद 
नस यामुळे भ व यात यांना देयके अदा करणेकामी अडचण होणार आहे. सदर िललाव 
सा ह या या अंदाजे मू यांकनानुसार एकूण किमशन पोट  र. .५,००,०००/- खच अपे त आहे. 
यामुळे िललाव किमशन लेखािशषावर इतर लेखाशीषव न र. .४,००,०००/- वग करणे आव यक 

आहे. सबब म यवत  भांडार वभागाकड ल “मशीन देखभाल दु ती” या लेखािशषावर 
र. .१०,००,०००/- तरतूद करणेत आली आहे. यामधून र. .४,००,०००/- “िललाव किमशन” या 
लेखािशषावर वग करणेकामी महारा  महानगरपािलका अिधिनयम २०१२ कलम १०३ अनुसूची ड 
मधील करण ७ तरतूद २ (१) नुसार मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

अ.
. 
वभागाचे 
नाव 

लेखाशीष 
पानांक 
/ अ. . 

मुळ तरतूद वाढ घट 
सुधा रत 
तरतूद 

१ 
म यवत  
भांडार 

मशीन 
देखभाल दु ती ७८/४ १०,००,०००/- - ४,००,०००/- ६,००,०००/- 

२ 
म यवत  
भांडार 

िललाव किमशन ७८/५ १,००,०००/- ४,००,०००/- - ५,००,०००/- 

३ एकूण   ११,००,०००/- ४,००,०००/- ४,००,०००/- ११,००,०००/- 
 

िनणय: 

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

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १०२२         वषय मांक- १०२२ 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- वायसीएमएच 
वषय .१०२२ 
दनांक -
१३/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वायसीएमएच/७/का व/४७४/२०२२ द.०९/१२/२०२२ 

अ वये, ता पुर या व पात नेमणूक केले या मानधनावर ल व वध पदांना सुधार त कमान 

वेतना माण ेमानधन वाढ वणेबाबत. 

ठराव .१०२२ 
दनांक -
१३/१२/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वायसीएमएच/७/का व/४७४/२०२२ द.०९/१२/२०२२ 

अ वये, मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता आव यकतेनुसार व वध कारचे 

वग ३ व ४ ची पदे ता पुर या व पात सहा म हने कालाविधकर ता मानधनावर भरणेत आलेली 
आहेत. अशा मानधनावर ल व वध वग-३ व ४ चे पदांना कामगार क याण वभागाकड ल प  . 

काक/३/का व/१०८०/२०२२, द.४/८/२०२२ अ वये कं ाट  कामगार व मानधन कमचा-यांना 
कमान वेतन दर द.०१/०७/२०२२ ते द.३१/१२/२०२२ कालावधीक रता लागु करणेत आले 
आहेत. यानुसार  यशवंतराव च हाण मृती णालयात अ थायी व पातील व वध १८ कारचे 
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ता पुर या व पातील मानधनावर ल पदांना कमान वेतन मानधन लागू 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- १०२३         वषय मांक- १०२३ 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- वायसीएमएच-पीजीआय 
वषय .१०२३ 
दनांक -
१३/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पीजीआयवायसीएमएच/१५/का व/१७९४/२०२२ 

द.१३/१२/२०२२ अ वये, “महा मा फुले जीवनदायी आरो य योजना” लेखािशषकाक रता तरतुद 

वग करणेबाबत. 

ठराव .१०२३ 
दनांक -
१३/१२/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पीजीआयवायसीएमएच/१५/का व/१७९४/२०२२ 

द.१३/१२/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या  पद यु र सं था, यशवंतराव 

च हाण मृती णालयाम ये शासनामाफत राब वली जाणार  “महा मा फुले जीवनदायी आरो य 

योजना” राब वणेत येत आहे. सन २०२२-२०२३ या मूळ अथ संक पाम ये “महा मा फुले 

जीवनदायी आरो य योजना” या लेखाशीषावर र. .५,००,००,०००/- तरतुद केली होती. सदर 

“महा मा फुले जीवनदायी आरो य योजना” खचातून आजपयत र. .४,८१,५२,७४१/- इतका खच 

झालेला असून र. .१८,४७,२५९/- इतक  तरतुद िश लक आहे. सदरची र कम दयरोग क ात 

महा मा फुले जीवनदायी योजने या अंतगत झाले या उपचारांची खचाची  बल अदा करणेकामी 
अपुर  पडणार आहे. पद यु र सं था, वाय.सी.एम.एच. कड ल “अ थायी आ थापना” या 
लेखाशीषावर र. .५०,००,००,०००/- इतक  तरतूद केलेली आहे. सदर लेखािशषामधून आज अखेर 

र. .२१,२९,०५,९८८/- इतका खच झालेला असून र. .२८,७०,९४,०१२/- इतक  तरतूद  िश लक 

आहे. तर  वाय.सी.एम.एच. कड ल “अ थायी आ थापना” या लेखाशीषामधील  मधील 

र. .३,००,००,०००/- “महा मा फुले जीवनदायी आरो य योजना” या लेखाशीषाम ये वग करणेस 
मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- १०२४         वषय मांक- १०२४ 

दनांक – १३/१२/२०२२           वभाग- समाज वकास 
वषय .१०२४ 
दनांक -
१३/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .स व व/०४/का व/६५०/२०२२ द.१३/१२/२०२२ अ वये, 

द यांग य ंना PMPML चे मोफत बस पासेस देणे व महापािलका ह तील  ६० वषापुढ ल अंध 

य ं या सोबतीस असणा-या य स बस वासाचा पास या दोन योजने या अनुषंगाने बसपास 

बलाची र कम अदा करणेबाबत. 

ठराव .१०२४ 
दनांक -

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .स व व/०४/का व/६५०/२०२२ द.१३/१२/२०२२ अ वये, 
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१३/१२/२०२२  पंपर -िचंचवड महानगरपािलके या समाज वकास वभाग द यांग क ामाफत द यांग 

क याणकार  योजना राब व या जातात. मा. शासक यांजकड ल मा.महापािलका सभा 
मा. शासक ठराव मांक ४९ दनांक १०/०५/२०२२ अ वये १) द यांग य ंना PMPML चे मोफत 

बस पासेस देणे व २) महापािलका ह तील  ६० वषापुढ ल अंध य ं या सोबतीस असणा-या 
य स बस वासाचा पास या दोन योजने या अनुषंगाने सन २०२२-२३ या आिथक वषाम ये 

जाह र कटना ारे उपरो  सदर अज माग वणेत आले होते. यानुसार पुणे महानगर प रवहन 

महामंडळ िल. यांनी सन २०२२-२३ या आिथक वषातील एकूण २५६५ पासेस वतर त करणेत 

आलेने, सदर बसपास बल र. .४,२२,९१,०८५/- (अ र  र. .चार कोट  बावीस लाख ए या णव 

हजार पं याऐंशी फ ) अदा करणसे मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- १०२५    वषय मांक- १०२५ 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- पयावरण अिभयां क  
वषय .१०२५ 
दनांक -
१३/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पअक/१/का व/३१७/२०२२ द.१३/१२/२०२२ अ वये, 

मनपाचे सांगवी आय.एस.बी.आर. १० एम.एल.ड . मैलाशु द करण क ाचे चालन, देखभाल व 

दु तीचे कामे करणेबाबत. 

ठराव .१०२५ 
दनांक -
१३/१२/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पअक/१/का व/३१७/२०२२ द.१३/१२/२०२२ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या  पयावरण अिभयां क   वभागाकड ल िन वदा नोट स 

.1/2/2022-23 अ वये सांगवी आय.एस.बी.आर. १० एम.एल.ड .   मैलाशु द करण क ाचे 

चालन, देखभाल व दु तीचे कामे करणे कामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल 

माणे िन वदा .1/2/2022-23 साठ  ६ ा  झाले या िन वदा पैक  मे.एच.एन.बी. इं जिनअस 

ा.िल. या ठेकेदाराची  िन वदा  रकमे या र. .३,३२,९९,५९१/- मधून रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .३,३२,९९,५९१/- पे ा २१.००% 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.१३/१२/२०२२ रोजी मा यता 
दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजससह 

र. .२,६३,०६,६७७/- 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- १०२६         वषय मांक- १०२६ 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .१०२६ 
दनांक -
१३/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पापु/मु य/का व/६१५/२०२२ द.१३/१२/२०२२ अ वये, 
मनपाचे पाणीपुरवठा वभागाकड ल अमृत योजना तरतुद म ये वाढ-घट करणेबाबत. 

ठराव .१०२६ 
दनांक -
१३/१२/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पापु/मु य/का व/६१५/२०२२ द.१३/१२/२०२२ अ वये, 
मनपाचे पाणीपुरवठा वभागाकड ल अमृत योजनेअंतगत पंपर  िचंचवड शहरा या पंपर , पंपळे 
गुरव, पंपळे सौदागर, दापोड , रावेत, मामुड  इ. ठकाणी हशोबबा  पा याचे माण कमी करण े
या भागातील जल े ात सुधारणा करणे व पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा काया वत करण े हे 
वषयां कत काम द.२२/०३/२०२२ रोजी पूण झाले असून याचे अंितम देयक अदा कर याकर ता 
तरतूद अपुर  अस यामुळे पाणीपुरवठा वभागाचे सन २०२२-२३ चे अथसंक पामधील तरतुद म ये 
खालील माण े वभागांतगत वग करण क न  वाढ/ घट करणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत 
आहे. 
अ
नु
. 

 

कामाच ेनाव 
पान 
अनु 

. 

सन २०२२-२३ 
चा मूळ अंदाज 

वाढ घट 

सन २०२२-२३ 
चा सुधा रत / 

(िश लक ) 
तरतूद 

 
रा ीय नागर  सु वधा अिभयान (अमृत) 
पाणीपुरवठा A/C - 31060100020799      

१ 

अमृत योजनेअंतगत पंपर  िचंचवड शहरा या 
पंपर , पंपळे गुरव, पंपळे सौदागर, दापोड  , रावेत 
, मामुड  इ. ठकाणी हशोबबा  पा याच े माण 

कमी करणे या भागातील जल े ात सुधारणा करणे 
व पुरेशा दाबान ेपाणीपुरवठा काया वत  करणे. 

५२७
/१ 

१,३०,००,००० ८०,००,००० - २,१०,००,००० 

 बजेट कोड  222308630 

२ 

अमृत योजनेअंतगत पंपर  िचंचवड शहरा या 
वाकड, थेरगाव, पंपळे िनलख, रहाटणी  इ. ठकाणी 

हशोबबा  पा याचे माण कमी करणे या 
भागातील जल े ात सुधारणा करणे व पुरेशा 

दाबान ेपाणीपुरवठा काया वत  करणे. 

५२७
/२ 

३,४३,००,००० - ८०,००,००० २,६३,००,००० 

 बजेट कोड  222308635 

 एकूण  ४,७३,००,००० ८०,००,००० ८०,००,००० ४,७३,००,००० 
 

िनणय: 

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

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १०२७    वषय मांक- १०२७ 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- जलिन:सारण इ े ीय 
वषय .१०२७ 
दनांक -
१३/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .इ ेका/जिन/का व/table-३/२९९/२०२२ 
द.१३/१२/२०२२ अ वये, मनपाचे इ ेञीय कायालय ह तील मलिन:सारण निलका मॅनहोल 
चबसची साफ सफाई आधुिनक यांिञक  प दतीने करणे या कामास मुदतवाढ िमळणेबाबत. 

ठराव .१०२७ 
दनांक -
१३/१२/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .इ ेका/जिन/का व/table-३/२९९/२०२२ 
द.१३/१२/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका इ ेञीय कायालय ह तील 
मलिन:सारण निलका मॅनहोल चबसची साफ सफाई आधुिनक यांिञक  प तीने करण े (स शन, 
जेट ंग सह रसायकिलंग मिशन या सहा याने) या कामास मुदतवाढ (चौथे वष सन २०२२-२३ 
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पयत) िमळणेकामी मे. मे ो वे ट हॅ डिलंग ा.िल. यांना मा. थायी सिमती ठराव .९९९४, 
द.२८/०७/२०२१ नुसार, करारनामा शत नुसार द.२०/०९/२०२१ या आदेशा वये कामाचे आदेश 
देणेत आलेले होते. सदर कामाची मुदत द.२४/०७/२०२२ पयत आहे. िन वदा अट  व शत  (A) . ३ 
नुसार, सदर िन वदेतील दर हे िन वदा कालावधी पयत कायम राहतील. सदर िन वदेचा काय 
कालावधी ०७ (सात) वष आहे. तथा प, कामाचा आदेश व करारनामा हा ०१ (तृतीय) वषासाठ  देणेत 
आलेला आहे. यानंतर कामाची गती, Performance वचारात घेऊन पुढ ल येक वषासाठ  
मा. थायी सिमती या मा यतेने मुदतवाढ देणेत येईल. तसेच िन वदा अट  व शत नुसार एक 
वषानंतर भाववाढ फरक देय राह ल. यानुसार ठेकेदाराने सदरचे काम तृतीय वषात समाधानकारक 
पूण केले आहे. चौथे वषासाठ  (२४/०७/२०२३ पयत) मा. थायी सिमतीची मंजुर  ा  करण े
आव यक आहे. सदर कामासाठ  सन २०२२-२३ चे अंदाजपञकात पान . ७७६ अ. . ५ वर र कम 
पये १,३५,००,०००/- तरतुद नमूद करणेत आलेली आहे. िन वदा अट  व शत  (A) . ३ नुसार 

मा. थायी सिमतीने ठरावात नमूद केलेला १ वष कालावधीची मुदत दनांक – २४/०७/२०२२ रोजी 
पुण होत आहे. वर नमूद केलेनुसार ठेकेदार मे.मे ो वे ट हॅ डिलंग ा.िल. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका इ ेञीय कायालय ह तील मलिन:सारण निलका मॅनहोल चबसची सफाई 
आधुिनक यांिञक  प तीने करण े (स शन, जेट ंग सह रसायकिलंग मिशन या सहा याने) या 
कामास भाववाढ फरक अदाकरण ेव दनांक – २५/०७/२०२२ पासून दनांक – २४/०७/२०२३ पयत 
चौथे वषासाठ चे मुदतवाढ व र. .१,२९,११,७००/- 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- १०२८         वषय मांक- १०२८ 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- पाणीपुरवठा ड े ीय 
वषय .१०२८ 
दनांक -
१३/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ड ेका/पापु/ता/का व/५८४/२०२२ द.०५/१२/२०२२ 

अ वये, सन २०२०-२१ क रता पंपळे िनलख गावठाण, रहाटणी स.नं.२० टाक  व यावर ल बायपास 

जल े ातील वतरण यव थेचे प रचलन करणे व पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे 

करणेकामी तरतूद म ये वाढ/घट करणेबाबत. 

ठराव .१०२८ 
दनांक -
१३/१२/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ड ेका/पापु/ता/का व/५८४/२०२२ द.०५/१२/२०२२ 

अ वये, सन २०२२-२३ अंदाजप कातील तरतुद नुसार सन २०२०-२१ क रता पंपळे िनलख 

गावठाण, रहाटणी स.नं.२० टाक  व यावर ल बायपास जल े ातील वतरण यव थेचे प रचलन 

करणे व पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करण.े या महसुली कामाला 
र. .३०,००,०००/- तरतुद आहे. यापैक  सदर ठेकेदारास र. .२९,९७,७३३/- इतके र कम 

बलापोट  अदा कर यात आलेली आहे. सदर कामाची मुदत द.३१/१०/२०२२ पयत होती.सदर काम 

पूण झालेले अस याने ठेकेदाराने प रचालन या कमचा-यां या पगारासाठ  व  पाणीपुरवठा वषयक 

देखभाल दु ती या  कामासाठ  ठेकेदाराने या वभागाकडे अंितम बल पेमट क रता मागणी केली 
असून यासाठ  अ त वातील तरतूद र.  २९,९७,७३३/- ह  यापूव   ठेकेदारास पेमट केली असून 

उव रत पेमटसाठ   ४०,००,०००/- रकमे या तरतुद ची आव यकता आहे. सदर कामासाठ  

र. .४०,००,०००/- (अ र  र. . चाळ स लाख फ  ) एव या र कमेस वाढ / घट करणेस 

मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 
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अ. 

. 
कामाच ेनाव 

पान / 

अ. . 

िन वदा 
मांक 

ठेकेदाराच े

नाव 
लेखािशष 

सन २२-२३ 

ची मुळ तरतूद 

वाढ 

करावया
ची तरतूद 

घट 

करावयाची 
तरतूद 

(1) (2)  (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

१ 

सन २०२०-२१ क रता पंपळे िनलख 

गावठाण, रहाटणी स.नं.२० टाक  व 

यावर ल बायपास जल े ातील 

वतरण यव थेच ेप रचलन करणे व 

पाणीपुरवठा वषयक देखभाल 

दु तीची कामे करणे. 

753/ 
116 

०४/०२/

२०२०-

२१ 

मे. साद 

बबन देवकर 

पाणीपुरवठा 
देखभाल 

दु ती 
३०००००० 

 
४०००००० ० 

२ 

सन २०२२-२३ क रता पंपळे िनलख 

गावठाण, रहाटणी स.नं.२० टाक  व 

यावर ल बायपास जल े ातील 

वतरण यव थेच ेप रचलन क रता 
मजूर पुर वणे . 

771/ 
24  

मे.जनसेवा 
वयंरोजगा
र  सेवा 
सहकार  

सं था 
मया दत 

पाणीपुरवठा 
देखभाल 

दु ती 
४०००००० 

  ७००००० 

३ 

सन २०२२-२३ क रता वाकड, भगवान 

नगर टाक  व यावर ल बायपास 

जल े ातील वतरण यव थेच े

प रचलन क रता मजूर पुर वणे . 

771/ 
26  

मे.शुभम 

उ ोग 

पाणीपुरवठा 
देखभाल 

दु ती 
४००००००  ५००००० 

४ 

सन २०२२-२३ क रता ताथवडे, 

पुनावळे, काळाखडक टाक  व 

यावर ल बायपास जल े ातील 

वतरण यव थेच ेप रचलन क रता 
मजूर पुर वणे . 

772/ 
28  

मे.माऊली 
बेरोजगार 

सेवा सं था 

पाणीपुरवठा 
देखभाल 

दु ती 
५२०००००  ५००००० 

५ 

सन २०२२-२३ पंपळे िनलख रहाटणी 
स.नं.२० प रसरात टा यांच े

रंगसाफेद करण  सुशोिभकरण 

व  थाप य वषयक काम ेकरणे. 

772/ 
34   

पाणीपुरवठा 
देखभाल 

दु ती 
२५०००००  २३००००० 

एकूण १,८७,००,००० ४०००००० ४०००००० 
 

ि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- १०२९         वषय मांक- १०२९ 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- जलिन:सारण ह े ीय 
वषय .१०२९ 
दनांक -
१३/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ह ेका/जिन/का व/५५४/२०२२ द.१३/१२/२०२२ 

अ वये, मनपाचे ‘ह’ े ीय कायालय ह तील मलिनःसारण निलका मॅनहोल चबसची साफसफाई 

आधुिनक यां क  प तीने करणे या कामास मुदतवाढ िमळणेबाबत. 
ठराव .१०२९ 
दनांक -
१३/१२/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ह ेका/जिन/का व/५५४/२०२२ द.१३/१२/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका “ह” े ीय कायालय ह तील मलिनःसारण निलका 
मॅनहोल चबसची सफाई आधुिनक यां क  प तीने करणे (स शन, जेट ंग सह रसायकिलंग 

मिशन या सहा याने) या कामाबाबत  मे.आयन पं स अॅ ड एन हायरो सो युशन ा.िल. यांना या 



42 
 

वभागामाफत िन वदा नोट स /१६/७/२०१८/१९ अ वये  कामाचा आदेश देणेत आलेला आहे. सदर 

आदेशासोबत असले या करारना यातील अट  शत नुसार अट . ३२ म ये, सदर कामाची मुदत 

िन वदा नोट स माणे १२ म हने आहे.  तथा प िन वदा अट  व शत  (A ) .३ नुसार िन वदेतील दर 

हे िन वदाचा कायाकालावधी ७ वष राह ल कामाची गती Performence वचारात घेऊन पुढ ल 

येक वषातील मा. थायी सिमती या मा यतेने मुदत दे यात येईल. कामासाठ  Annexure –A 

माणे भाववाढ फरक देय आहे. असे नमूद केले आहे. तथा प सदर कामास थम वष, तीय वष, 
व तृतीय वषासाठ  यापूव  माननीय थायी सिमती या मा यतेने व सदर ठेकेदार या 
performance ने कामाची गती व आव यकता येक  १ वषासाठ  मा यता घे यात आलेली आहे. 

सदर कामासाठ  ठेकेदाराला एकूण ११ रिनंग बले दे यात आलेली आहे. तसेच माननीय नाग रक 

यांची वाढती मागणी नुसार वारंवार े नेज काढणे आव यक आहे. यामुळे या चौथे वष  ह  उपरो  

कामास मुदतवाढ देणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

अ  कामाच ेनाव कामाचा आदेश . 
मूळ कालावधी ( 
पासून-पयत) 

एकूण कालावधी मुदतवाढ ची कारणे 

१ 

थम 

वष 
पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका ‘ह’ 

े ीय कायालय 

ह तील 

मलिनःसारणनिल
का मॅनहोल चबसची 

साफसफाई 

आधुिनक यां क  

प तीन ेकरणे 

जा. .जिन/२/का व/९०९/

२०२१ द.१९/०९/२०१९ 
 

द.१९/०९/२०१९ 

ते १८/०९/२०२० 

िनयिमत १ वष 

एकूण ७ वष 

वा षक िनयिमत मुदत 

संप यामुळे िनयिमत 

मुदतवाढ घेणे आव यक आहे. 

२ 

तीय 

वष 

जा. .जिन/२/ का व/ ११ 

/२०२० द.०६/०१/२०२०. 

द.१९/०९/२०२० 

ते १८/०९/२०२१ 
िनयिमत १ वष 

एकूण ७ वष 

वा षक िनयिमत मुदत 

संप यामुळे िनयिमत 

मुदतवाढ घेणे आव यक आहे. 

३ 

तृतीय 

वष 

जा. .जिन/२/ का व/ ८८५ 

/२०२१ द.३०/१२/२०२१ 
द.१९/०९/२०२१ 
ते १८/०९/२०२२ 

िनयिमत १ वष 

एकूण ७ वष 

वा षक िनयिमत मुदत 

संप यामुळे िनयिमत 

मुदतवाढ घेणे आव यक आहे. 

४ 

चतुथ 

वष 

 कामाचा आदेश ावयाचा 
आहे. 

द.१९/०९/२०२२ 

ते १८/०९/२०२३ 

िनयिमत १ वष 

एकूण ७ वष 

वा षक िनयिमत मुदत 

संप यामुळे िनयिमत 

मुदतवाढ घेणे आव यक आहे. 
 

िनणय: 

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

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १०३०         वषय मांक- १०३० 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .१०३० 

दनांक -

१३/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ह .ेका/पापु/का व/१/७२८/२०२२ द.१३/१२/२०२२ 

अ वये, मनपाचे पाणी पुरवठा वभागाकड ल तरतूद म ये वाढ घट करणेबाबत. 

ठराव .१०३० 

दनांक -

१३/१२/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ह .ेका/पापु/का व/१/७२८/२०२२ द.१३/१२/२०२२ 

अ वये, मनपाचे पाणी पुरवठा वभागाकड ल खालील त या माणे तरतूद म ये वाढ घट 

करणसे मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

अनु. 
. कामाचे नाव 

पान 
अनु. . 

सन २०२२-
२३ चा 
अंदाज 

वाढ घट एकूण 
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१ 

“सन २०२०-२१ क रता ह 
भागातील संत तुकारामनगर व 
कासारवाड  प रसरातील हॉ व 
ऑपरेशनसाठ  मजूर पुर वणे 

७६२/२६२ ३५,००,००० २०,००,००० ० ५५,००,००० 

२ 

सन २०२१-२२ क रता भाग 
.२० व ३०मधील  व भनगर व 
कासारवाड  पा या या टाक  

प रसरात हॉ व ऑपरेशनसाठ  
मजूर पुर वणे. 

७६४/२६
४ 

२०,००,००० ० २०,००००० ० 

 एकूण  ५५,००,००० २०,००,००० २०,००,००० ५५,००,००० 
 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- १०३१         वषय मांक- १०३१ 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- जलिन:सारण क े ीय 
वषय .१०३१ 
दनांक -
१३/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पापु/जिन/क े/७१४/२०२२ द.१३/१२/२०२२ अ वये, 
मनपाचे क ेञीय कायालय ह तील मलिन:सारण निलका मॅनहोल चबसची साफ सफाई 
आधुिनक यांिञक  प तीने करणे या कामास मुदतवाढ िमळणेबाबत. 

ठराव .१०३१ 
दनांक -
१३/१२/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पापु/जिन/क े/७१४/२०२२ द.१३/१२/२०२२ अ वये, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क ेञीय कायालय ह तील मलिन:सारण निलका मॅनहोल 
चबसची साफ सफाई आधुिनक यांिञक  प तीने करण े (स शन, जेट ंग सह रसायकिलंग 
मिशन या सहा याने) या कामास मुदतवाढ (चौथे वष सन २०२२-२३ पयत) िमळणेकामी मे.आयन 
पं स अँ ड इन हायरो सो यू. ा.िल यांना मा. थायी सिमती ठराव .१०९७३ द.२९/१२/२०२१ 
नुसार, करारनामा शत नुसार द.१९/०४/२०२२ या आदेशा वये कामाचे आदेश देणेत आलेले होते. 
सदर कामाची मुदत दनांक- १६/०१/२०२३ पयत आहे. िन वदा अट  व शत  (A) . ३ नुसार,सदर 
िन वदेतील दर हे िन वदा कालावधी पयत कायम राहतील. सदर िन वदेचा काय कालावधी ०७ 
(सात) वष आहे. तथा प, कामाचा आदेश व करारनामा हा ०१(तृतीय) वषासाठ  देणेत आलेला आहे. 
यानंतर कामाची गती, Performance वचारात घेऊन पुढ ल येक वषासाठ  मा. थायी 

सिमती या मा यतेने मुदतवाढ देणेत येईल. तसेच िन वदा अट  व शत नुसार एक वषानंतर 
भाववाढ फरक देय राह ल. यानुसार ठेकेदाराने सदरचे काम तृतीय वषात समाधानकारक पूण केले 
आहे. चौथे वषासाठ  (१६/०१/२०२४ पयत) मा. थायी सिमतीची मंजुर  ा  करण ेआव यक आहे. 
सदर कामासाठ  सन २०२२-२३ चे अंदाजपञकात पान .७७५ अ. . ३ वर र. .१,५०,००,०००/- 
तरतुद नमूद करणेत आलेली आहे. िन वदा अट  व शत (A) . ३ नुसार मा. थायी सिमतीने 
ठरावात नमूद केलेला १ वष कालावधीची मुदत दनांक– १६/०१/२०२३ रोजी पुण होत आहे. वर नमूद 
केलेनुसार ठेकेदार मे.आयन पं स  अँ ड इन हायरो सो यू. ा.िल पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
क ेञीय कायालय ह तील मलिन:सारण निलका मॅनहोल चबसची सफाई आधुिनक यांिञक  
प तीने करणे(स शन, जेट ंग सह रसायकिलंग मिशन या सहा याने) या कामास भाववाढ फरक 
अदाकरणे व दनांक– १७/०१/२०२३ पासून दनांक– १६/०१/२०२४ पयत चौथे वषासाठ चे मुदतवाढ 
व र. .१,२९,००,०००/- या खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 
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िनणय: 

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

 
मा. शासक ठराव मांक- १०३२         वषय मांक- १०३२ 

दनांक – १३/१२/२०२२          वभाग- व ुत ब े ीय 
वषय .१०३२ 
दनांक -
१३/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ब ेका/ व/जा/२५४/२०२२ द.०९/१२/२०२२ अ वये, 
भ  श  चौक ते मुकाई चौक कवळे BRTS कॉ रडॉरवर ल िशंदे व ती येथ उ डाणपूल बांधणीचे 
कामात अडथळा ठरणारे EHV पायलॉन िश ट करणे या कामातील कंड टर ओढणेकामी र कम 
रे वे वभागास अदा करणेबाबत. 

ठराव .१०३२ 
दनांक -
१३/१२/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ब ेका/ व/जा/२५४/२०२२ द.०९/१२/२०२२ अ वये, 

भ  श  चौक ते मुकाई चौक कवळे BRTS कॉ रडॉरवर ल िशंदे व ती येथे उ डाणपूल बांधणीचे 

कामात अडथळा ठरणारे EHV मोनोपोल (पायलॉन) िश ट करणे या कामामधील रे वे ॉस 

४००mm2 कंड टर ओढणेक रता रे वे लॉक करणे आव यक आहे. सदर रे वे ॉिसंग वरती एकूण 

१२ कंड टर ओढ याचे काम करावायचे आहे. सदर कामाक रता रे वे लॉक व  रे वेचे २५ kv 

उ चदाब वा हनीचा ट या ट याने  वीज पुरवठा खं डत क न सदरचे काम तातड ने करणे आव यक 

आहे. सदर रे वे लाईन बंद क न (रे वे लॉक) िमळा यानंतर EVH टॉवरचे उ चदाब तारा 
ओढ याचे काम करणे श य आहे. यिशवाय  महापारेषण कंपनी या नवीन तारा बस वणे व जु या 
तारा काढ याचे काम होऊ शकत नाह .  याक रता म य रे वे वभागास महापारेषण कंपनी 
यां यामाफत अज .Application ID: CR-PA-2022-offline  Date :- 27/09/2022 रोजी कळ वले 

असता रे वे वभागाकड ल प  . L.TR. PA.221/EE-MSETCL/EHVProjectDn. Pimpri 
Chinchwad/39 दनांक ०८/१२/२०२२ अ वये र. .९४,३९,०९७/- (अ र  र. .चौ-यां नव लाख 

एकोणचाळ स हजार स या नव फ ) इतक  र कम भरणेस कळ वणेत आलेले आहे. सदरचे 

काम पं.िच.मनपाचे  अस यामुळे सदरची र कम  मनपाने अदा करावी असे महापारेषण कंपनी 
यांचे प ानुसार कळ वले आहे. वर ल माण े वषयास झाले 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. 
 
 
 
 

  सह /-                  सह /- 

(उ हास बबनराव जगताप)              (शेखर िसंह) 

नगरसिचव           मा. शासक 

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


