
1 
 

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 २७/१२/२०२२ चे ठराव. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- १०३३          वषय मांक- १०३३ 

दनांक – २७/१२/२०२२            वभाग- म यवत  भांडार 
वषय .१०३३ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभा/१५/का व/१९१/२०२२ द.१६/१२/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागासाठ  ऑफस र हॉ वींग चेअर पुरवठा 
करणेबाबत. 

ठराव .१०३३ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभा/१५/का व/१९१/२०२२ द.१६/१२/२०२२ 

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

Gem/2022/B/2122089 अ वये सदर पुरवठा करणेकामी क शासनाचे Government e 
marketplace वर दर करारासाठ  ित नग दर घेणेकामी िस द केली होती. वर ल माणे िन वदा 
मांक Gem/2022/B/2122089 साठ  14 ा  झाले या िन वदांपैक  मे.आर ॉन टे नॉलॉजी या 

ठेकेदाराची एकुण िन वदा अंदाजप क य र. .24,85,500/- पे ा ा  लघु म र. .13,43,400/- हे    
(-45.95%) कमी दराने िन वदा आलेली अस याने व तुलना मक या वाजवी दाराची अस याचे 

तसेच ठेकेदार मुदतीत तूत काम मानांकना माण ेपुण करणेस स म अस याने वकारणेबाबत 

(र. .२५,००,०००/- चे मयादेत) मुलेप व उप आयु  (भांडार) यांनी द.14/12/2022 रोजीचे 

तावा वये मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने ऑफ स र हॉ वींग 

चेअर र. .4,478/- ती नग दराने एक वष मुदतीत दरकराराने काम क न घे यास आ ण 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न ऑफ स 

र ह वींग चेअर 300 नग पुरवठा करणेकामी एकुण र. .13,43,400/- चा पुरवठा आदेश िनगत 

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

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 

मा. शासक ठराव मांक- १०३४          वषय मांक- १०३४ 

दनांक – २७/१२/२०२२            वभाग- थाप य क प 
वषय .१०३४ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) थाप य क प यांचे कड ल प  . था/िन/ क प/२८९/२०२२ 

द.१६/१२/२०२२ अ वये, पंपर  रे वे उ डाणपुलाखालील अ त वातील गा यांचे दु ती 
करणेबाबत. 

ठराव .१०३४ 

दनांक -

मा.अित.आयु (२) थाप य क प यांचे कड ल प  . था/िन/ क प/२८९/२०२२ 

द.१६/१२/२०२२ अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/01/2022-2023 अ वये 
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२७/१२/२०२२ पंपर  रे वे उ डाणपुलाखालील अ त वातील गा यांचे दु ती करणेकामी मे.ए.जी.असोिसए स 

िन.र. .1,94,79,758/- (अ र  र. .एक कोट  चौ-या नव लाख एकोणऐंशी हजार सातशे अ ठाव न 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,94,48,688/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,94,48,688/- पे ा 
26.62% कमी हणजेच र. .1,42,71,447/- +रॉय ट  चाजस र. .2,64,465/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .31,070/- = एकुण र. .1,45,66,982/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

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

भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 

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

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

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- १०३५          वषय मांक- १०३५ 

दनांक – २७/१२/२०२२            वभाग- ह े ीय  
वषय .१०३५ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा. े ीय अिधकार  ह े ीय यांचे कड ल प  .ह ेका/सावा/का व/८०/२०२२ द.१३/१२/२०२२ 

अ वये, सन २०२२-२३ वषा क रता दवाळ  अंक खरेद चे खचास मा यता िमळणेबाबत. 

ठराव .१०३५ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा. े ीय अिधकार  ह े ीय यांचे कड ल प  .ह ेका/सावा/का व/८०/२०२२ द.१३/१२/२०२२ 

अ वये,  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या, ह े ीय कायालयांतगत सांगवी साव. वाचनालय व 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सां कृ. भवन साव. वाचनालय, संत तुकारामनगर (मानधन) कायरत आहेत. 

सदरचे दो ह  सावजिनक वाचनालयांकर ता मागणी माण ेसन २०२२-२३ या आिथक वषाकर ता 
आरो य, मनोरंजन, पाकशा , योितषशा , अ या मक, पयटन, वनोद इ. वषयांवर ल 
मे.अर वंद बुक स हस, पंपर  १७ यांचेकडून कोटेशन नोट स िस द क न, दर मागवून दवाळ  

अंकांची खरेद  कर यात आलेले आहे. याकामी मे.अर वंद बुक स हस, पंपर  १७ यांनी सांगवी 
सावजिनक वाचनालय - बील .४६४२ व ४६४३ दनांक-२८/१०/२०२२ आ ण डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर सां.भ.सा. वाचनालय – बील .४६४४ व ४६४५ दनांक-२८/१०/२०२२ अ वये एकूण बील 

र. .१७,४४०/- मधून  १६ % सूट वजा जाता, िन वळ देय र. .१४,६५०/- (अ र  र. .चौदा हजार 

सहाशे पं नास फ ) या बीलाची मागणी केली असून, यांना अदा करणे आव यक असून, सदरचे 

खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- १०३६          वषय मांक- १०३६ 

दनांक – २७/१२/२०२२            वभाग- व ुत मु य 
वषय .१०३६ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/५७६/२०२२ द.१३/१२/२०२२ 

अ वये, मनपाचे फ े ीय कायालय भाग .११ कृ णानगर अंतगत दवाब ी यव थेची देखभाल 

दु ती वषयक कामे करणेबाबत. 

ठराव .१०३६ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/५७६/२०२२ द.१३/१२/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .12-13/2022-

2023 अ वये फ े ीय कायालय भाग .११ कृ णानगर अंतगत दवाब ी यव थेची देखभाल 

दु ती वषयक कामे करण.े (सन २०२२-२०२३) कामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. 
वर ल माणे िन वदा नोट स .12-13/2022-2023 साठ  ा  झाले या िन वदांपैक  मे.आदेश 

इले कल ड एटर ायजेस या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन वदा र. .33,48,158/- पे ा      
-31.22% कमी दराने आलेली िन वदा अस याने व तुलना मक या वाजवी दराची अस याने 

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

वकारणेबाबत मा.आयु  सो. यांनी द.१३/१२/२०२२ रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल 

ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .23,02,863/-पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट नुसार  भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े

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

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- १०३७          वषय मांक- १०३७ 

दनांक – २७/१२/२०२२            वभाग- व ुत मु य 
वषय .१०३७ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/५७७/२०२२ द.१३/१२/२०२२ 

अ वये, मनपाचे फ े ीय कायालय भाग .१२ अंतगत दवाब ी यव थेची देखभाल दु ती 
वषयक कामे करणेबाबत. 

ठराव .१०३७ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/५७७/२०२२ द.१३/१२/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .12-14/2022-

2023 अ वये फ े ीय कायालय भाग .१२ अंतगत दवाब ी यव थेची देखभाल दु ती 
वषयक कामे करण.े(सन २०२२-२०२३) कामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. 
वर ल माणे िन वदा नोट स .12-14/2022-2023 साठ  ा  झाले या िन वदांपैक  मे.आदेश 

इले कल ड एटर ायजेस या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन वदा र. .33,47,758/- पे ा     
-31.22% 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 
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वकारणेबाबत मा.अित.आयु  सो. यांनी द.१३/१२/२०२२ रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल 

ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .23,02,588/- 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- १०३८          वषय मांक- १०३८ 

दनांक – २७/१२/२०२२            वभाग- व ुत मु य 
वषय .१०३८ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/५७८/२०२२ द.१३/१२/२०२२ 

अ वये, मंुबई पुणे महामागावर ल द यांची चालन देखभाल दु तीबाबत. 

ठराव .१०३८ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/५७८/२०२२ द.१३/१२/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .21-04/2022-

2023 अ वये मंुबई पुणे महामागावर ल द यांची चालन देखभाल दु तीसाठ  देणे (सन 2022-23) 
कामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माणे िन वदा नोट स .21-04/2022-2023 
साठ  ा  झाले या िन वदांपैक  मे.चांदतारा इले क इं जिनअर ंग या ठेकेदाराची िन वदा 
र कमे या िन वदा र. .44,62,281/- पे ा -30.00 % कमी दराने आलेली िन वदा अस याने व 

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

पूण करणेस स म अस याने वकारणेबाबत मा.अित.आयु  सो. यांनी द.१३/१२/२०२२ रोजी 
मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .31,23,597/- 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. 
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मा. शासक ठराव मांक- १०३९          वषय मांक- १०३९ 

दनांक – २७/१२/२०२२            वभाग- व ुत मु य 
वषय .१०३९ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/५७९/२०२२ द.१३/१२/२०२२ 

अ वये, मंुबई पुण े महामागावर ल बस वणेत आले या व हमी कालावधी संपले या LED फ टंग 

दु ती करणेबाबत. 

ठराव .१०३९ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/५७९/२०२२ द.१३/१२/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स . 21-06/2022-

2023 अ वये मंुबई पुणे महामागावर ल बस वणेत आले या व हमी कालावधी संपले या LED फ टंग 
दु ती करणे. (सन 2022-23) कामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माणे िन वदा 
नोट स .21-06/2022-2023  साठ  ा  झाले या िन वदांपैक  मे. वॉिलट  इले क स 

एंटर ाजेयस या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन वदा र. .44,62,888/- पे ा -33.00 % कमी दराने 

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

द.१३/१२/२०२२ रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 

र. .29,90,135/-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- १०४०          वषय मांक- १०४० 

दनांक – २७/१२/२०२२            वभाग- व ुत मु य 
वषय .१०४० 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०४/का व/७३०/२०२२ द.१३/१२/२०२२ 

अ वये, मनपाचे नवीन जजामाता णालय पंपर  येथील जिन  संच, युपीएस आ ण एसीबी, 
ह सीबी, कं ोल पॅनेल, एपीएफसी पॅनेल, पॉवर ड युशन पॅनेल इ. यं णेची वा षक प दतीने 

देखभाल दु ती करणेबाबत. 

ठराव .१०४० 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०४/का व/७३०/२०२२ द.१३/१२/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .20-14/2022-

2023अ वये  नवीन जजामाता णालय पंपर  येथील जिन  संच, युपीएस आ ण 

एसीबी,  ह सीबी, कं ोल पॅनेल,  एपीएफसी पॅनेल, पॉवर ड युशन पॅनेल इ. यं णेची वा षक 

प दतीने देखभाल दु ती करणेबाबत वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माण े

िन वदा नोट स .20-14/2022-2023 साठ  ा  झाले या िन वदांपैक  मे. रयल इले क स या 
ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन वदा र. .25,95,020/- पे ा -27.90% कमी दराने आलेली िन वदा 
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अस याने व तुलना मक या वाजवी दराची अस याने तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम 

मानांकना माण े पूण करणेस स म अस याने वकारणेबाबत मा.आयु  सो. (1) यांनी 
द.13/10/2022 रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 

र. .18,71,009/- 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- १०४१          वषय मांक- १०४१ 

दनांक – २७/१२/२०२२            वभाग- म यवत  भांडार 
वषय .१०४१ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/६/का व/५२५/२०२२ द.१५/१२/२०२२ 

अ वये, शासक य अिभयां क  महा व ालय, पुणे यांना ओपन जम सा ह याचे तां क तपासणी 
अहवालाकर ता ावयाचे बलास मा यता देणेबाबत. 

ठराव .१०४१ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/६/का व/५२५/२०२२ द.१५/१२/२०२२ 

अ वये, मनपाचे डा वभागास आव यक व वध ओपन जम सा ह य पुरवठा क न बसवुन 

देणे माण ेखरेद कामी तां क लेखाप र ण या मा यमातुन शासक य अिभयां क  महा व ालय, 
पुणे यांचेकडून तां क तपासणी क न घेणेत आली आहे. उ  तां क तपासणीकामी सीओईपी ने 

मानधन बल र. .1181552/- सादर केले आहे. याकामी, सीओईपी यांनी दले या अंदाजप क 

मा हती माणे डा वभागास व वध ओपन जम 34 ठकाणी एकुण 13 कारचे सा ह य 

ई.िन.सु. .35/2021-22 अ वये र. .2,81,39,686/- म ये खरेद  करणेत आले आहे. या र कमेचे 

शासन िनणय द.28 माच 2018 िनयमावलीनुसार कामा या कंमती या माणात फ  चा दर 1% 
माणे एकुण र. .2,81,397/- इतके तां क तपासणी फ  सी.ओ.ई.पी यांना मा. थायी सिमती सभा 

ठराव .29 द.07/04/2022 मा यतेनुसार अदायगी करणेत आलेली आहे. डा वभागाने न याने 

व वध ओपन जम सा ह य 08 ठकाणी पुरवठा क न बसवुन देणेची मागणी केले नुसार, 
ई.िन.सु. .35/2021-22 िन वदा मंजूर दरकरारचे मंजूर ित नग दर माणे 08 ठकाणांकर ता 
र. .66,21,103/- म ये सा ह य खरेद  कायवाह  पुण झालेली आहे. सदर कामाचे कंमती या 
माणात फ  चा दर 1% माणे एकुण र. .66,211/- इतके तां क तपासणी फ  शासक य 

अिभयां क  महा व ालय,पुणे यांना अदा करणे आव यक आहे. सदर बल अदा करणेबाबत व 

र. .66,211/- 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. 
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मा. शासक ठराव मांक- १०४२          वषय मांक- १०४२ 

दनांक – २७/१२/२०२२            वभाग- आरो य ह े ीय 
वषय .१०४२ 
दनांक -
२७/१२/२०२२ 

मा.उप आयु  आरो य ह े ीय यांचे कड ल प  .ह. .े/आ-५/का व/८९०/२०२२ द.१४/१२/२०२२ 

अ वये, मनपा ह े ीय कायालय आचाय आञे रंगमं दर इमारती मधील कॉर डोर, अंतगत व बाहय 

प रसराची दैनं दन साफसफाई कामास मुदत वाढ देणेबाबत. 

ठराव .१०४२ 
दनांक -
२७/१२/२०२२ 

मा.उप आयु  आरो य ह े ीय यांचे कड ल प  .ह. .े/आ-५/का व/८९०/२०२२ द.१४/१२/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह े ीय कायालया या अंतगत आचाय अञे 

रंगमं दर  इमारती मधील  कॉर डोर,अंतगत व बाहय प रसराची  दैनं दन साफ सफाई व व छता 
अ याआधुिनक उपकरणे/ साधने, रसायने मनु यबळाचा व यां क प दतीचा वापर क न दैनं दन 

साफसफाईचे या कामासाठ  ई टडर ंग प दतीने  सेवाशु क र कमेवर (ई-िन वदा नोट स .    
२/२०१९-२०) िन वदा माग व यात आली होती. या अनुषंगाने  एकूण १२ िन वदा ा  झा या असून 

या पैक  मे. िशवमु ा वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया. यांची िन वदा अंदाजपञकापे ा     
(-)१५.९५% ने सवात कमी दराची  िन वदा ा  झालेली आहे. हणेजच िन वदा र कमे या 
र. .७७,५३,६५०/- पे ा (-)१५.९५%  हा कमी दर ा  झा याने  मे.िशवमु ा वयंरोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया.  यांचे कडून िन वदा मंजूर र. .६५,१६,९४२.८३ पयत काम क न घेण ेकामी व 

कमान वेतन दरानुसार वेळोवेळ  कमचा-यांचे  वेतनात होणा-या  य  खचास मा. थायी 
सिमतीचा ठराव ं .७४२४ द.०९/०९/२०२० व ठराव ं .७५१४ द.२३/०९/२०२० अ वये मा यता 
घे यात आली आहे. तसेच संबंधीत  सं थेबरोबर  दनांक-१५/१२/२०२० ते  दनांक-१४/१२/२०२२ 

पयत  ०२ वष या कालावधी कर ता करारनामा क न घे यात आलेला आहे. सदर िन वदेचा कालावधी 
दनांक १५/१२/२०२२ पासुन संपु ात येत आहे. नवीन िन वदेची या सु  करणेत आलेली आहे 

परंतु पं.िच.मनपा मधील सव नाटयगृह सीट ओ माफत पीपीपी त वावर दे याची कायवाह  सु  

आहे. आचाय आञे रंगमं दर पी.पी.पी त वातर देणेबाबतची कायवाह  सु  असुन या बाबत 

अ ापयत धोरण िन ीत झाले नाह . अंितम धोरण िन ीत होऊन कामाचा आदेश देईपयत अथवा 
िन वदा या  पुण  होईपयत कंवा पुढ ल  थम मुदतवाढ चे सहा म हने ( द.१५/१२/२०२२  ते 

द.१४/०६/२०२३) जी थम  या पूण होईल  तो  पयत  मे. िशवमु ा वयंरोजगार सेवा सहकार  

सं था मया. यांना स थतीत वापरात असणार  साफसफाई बाबत मिशनर चा खच न देता काम 

कर यास वचारणा केली असता  यांनी संमती दश वलेली आहे. तर  उपरो  माण ेनमूद केलेनुसार 

म. िशवमु ा वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया. यांचेवर  मूळ िन वदेतील व करारना यातील 

अट  शत स अिधन राहून   दनांक- १५/१२/२०२२ ते १४/०६/२०२३ पयत सहा म हने  कामाची 
मुदतवाढ दे यास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

 
मा. शासक ठराव मांक- १०४३          वषय मांक- १०४३ 

दनांक – २७/१२/२०२२            वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .१०४३ 
दनांक -
२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पापु/मु य/७/का व/६३/२०२२ द.१६/१२/२०२२ अ वये, 

मनपाचे पाणीपुरवठा वभागाकड ल सन २०२२-२३ अंदाजप कातील तरतूद म ये वाढ/घट 

करणेबाबत. 
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ठराव .१०४३ 
दनांक -
२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पापु/मु य/७/का व/६३/२०२२ द.१६/१२/२०२२ अ वये, 

मा.आयु  यांनी दनांक २८/११/२०२२ चे मंजूर टपणी नुसार पाणीपुरवठा तरतूद  म ये वाढ-घट 

करणेकामी लेखा वभागामाफत पाणीपुरवठा वशेष योजना या लेखािशषावर केले या तरतूद ची व 

झाले या खचाची तपासणी केली असता सदर लेखािशषावर सन २०२२-२३ या अथसंक पात र. .२०० 

कोट  तरतूद कर यात आली आहे. आज अखेर सदर लेखािशषावर र. .१०१ कोट  खच झालेला असून 

तुत सदर लेखािशषावर ल तरतूद मधून वर ल खच कर यात यावा असे मत आहे. तसेच सन २०२२-

२३ या सुधार त अथसंक पात पाणीपुरवठा वशेष योजना व वर ल सुच व यात आले या 
कामाम ये यो य ती दु ती तरतूद म ये कर यात यावी असे सुच वलेले आहे. यानुसार, खालील 

नमूद केले या कामांतगत पाणीपुरवठा वशेष योजना या लेखािशषावर ल तरतूद वग करणेस 
मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे.  

अनु. 
. 

कामाचे नाव 

पान 

/ 

अनु.
. 

सन२०२२-२३ 

मूळ अंदाज 
वाढ घट 

एकूण सुधा रत 

अंदाज / तरतूद 

१ 

पॅकेज १- डुडुळगाव, चौवीसावाड ,वडमुखवाड  व
च-होली या ठकाणी पा याची मु य निलका 
टाकणे, ८ उंच पा या या टा या उभारणे, १ 

शु द पा याची टाक  व पंप हाऊस उभारणे व 

काया वत करणे. 

४३५
/३ 

१५००००००० २००००००० ० १७००००००० 

२ 

पॅकेज २-िचखली व मोशी येथ ेपा याची मु य 

निलका टाकणे व ३ उंच पा या या टा या 
उभारणे व काया वत करणे. 

४३५
/४ 

१४५०००००० ८३०००००० ० २२८०००००० 

३ 

पॅकेज ३- वाकड, थेरगाव, से. ७/१० व  भोसर  

या ठकाणी  पा याची मु य निलका टाकणे ९ 

उंच टा या उभारणे, १ पंप हाऊस उभारणे व 

काया वत करणे. 

४३५
/५ 

१३५०००००० ३००००००० ० १६५०००००० 

४ 

भाग .४ दघीसाठ  भोसर  संप ने दघी 
संपपयत नवीन राय जंग मेन टाकणे व 

अनुषंिगक कामे करणे. 

४१७/

५७ 
३०७००००० २००००००० ० ५०७००००० 

५ 
सन २०२२-२३ या आिथक वषासाठ  पाणी 

पुरवठा देयके 
१०९ १७००००००० १०००००००० ० २७००००००० 

६ 

जलशु द करण क  २३ येथील व वध युिन स
ची चरल ऑड ट या अहवालानुसार 

देखभाल दु ती करणे, ट पा .१ या शु द 

पा या या टाक ला नवीन छताची उभारणी 
करणे व त अनुषंिगक कामे करणे. 

 
 

७३५
/१ १४०००००० १००००००० ० २४०००००० 

७ 

अ) थाप य वषयक कामे करणे – आं ा व 

भामा आसखेड क पांतगत िचखली येथ े

उभाराय या जलशु द करण क ासाठ  देहू 

येथून नद तून जल नद तून जल उपसा क न 

पाईप लाईन ारे पाणी आणणे व इतर त  

अनुषंिगक कामे करणे व या अंतगत १०० 

द.ल.िल. मतेच ेजलशु द करण क ासाठ  

४३३/

१० 
६००००००० ४०००००००  १०००००००० 
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पाणी उपसा करणेसाठ  अशु द जलउपसा क  

व पं पंग टेश बांधणे व सदर क प १० 

वषासाठ  चाल वणे व देखभाल दु ती करणे. 

(िनघोज े– तळवडे) 

८ 

२) या कामाअंतगत पंपहाऊस पासून राय झंग 

मेन पाईप लाईन टाकणे. (भामा आसखेड 

धरणावर ल अशु द जलउपसा क  पासून 

नवलाख उं  े ेक ेशर टाक पयत १७०० िम.मी. 
यासाची राय झंग मेन टाकणे) 

४३२/

७ 
२१०००००००  १६००००००० ५००००००० 

९ १)या कामातंगत जॅकवेल, पं पंग हाऊस बांधणे. 
४३२/

५ 
५०००००  ५००००० ० 

१० 

पंपर  िचंचवड शहरातील २४X७ पाणीपुरवठा 
कर या या ीने स व तर क प अहवाल 

तयार करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे. 

४३२/

२ 
५०००००  ५००००० ० 

११ पंपर  िचंचवड शहरातील भूजलाच ेसव ण 

(अ कफर मॅ पंग) करणे. 

४३४/

२० 
५०००००  ५००००० ० 

१२ 

पंपर  िचंचवड शहरासाठ  से टर .२३ िनगड
जलशु द करण क  येथुन करावया या पाणी 

पुरव यासाठ  जलशु द करण क या 
प रसरात कंवा या या लगत नवीन शु द 

पा याची टाक  (GSR) बांधणे व त अनुषंिगक 

काम ेकरणे 

४३२/

२२ 
५०००००  ५००००० ० 

१३ 

पंपर  िचंचवड शहरातील पाणीपुरवठा 
यव थाम य ेआव यकतेनुसार Flow 

 Meter, Pressure censor इ या द बिसवणे, 

काय वत करणे व तदअनु षंगक काम ेकरणे. 

४३४/

२३ 
५०००००  ५००००० ० 

१४ 

महारा  जीवन ािधकरण यांना स व तर 

क प अहवाल तयार करणे कामी फ  अदा 
करणे. 

४३३/

१४ 
१००००००  १०००००० ० 

१५ १)या कामातंगत जॅकवेल, पं पंग हाऊस बांधणे. 
४३५
/२ 

१००००००००  ७००००००० ३००००००० 

१६ 

पाणी पुरवठा वभागांतगत कर यात येणा-या 
व वध कामांसाठ  लागणा-या 

शासक य परवान या, न हरकत माणप , 

करारनामा नुतनीकरण, जागा ता यात घेणे 

इ याद  क रता र कम अदा करणे. 

४३३/

१८ 
७५०००००  ७५००००० ० 

१७ 

पंपर  िचंचवड शहरातील पाणीपुरवठा 
यव थेच ेWater Audit करणे व इतर 

अनुषंिगक कामे करणे. 

४३३/

१५ 
४५०००००  ४५००००० ० 

१८ 
JNNURM अंतगत ४०% भागासाठ  २४X७ 

पाणीपुरवठा योजना - देखभाल दु ती करणे. 

४३४/

२९ 
१०००००००  ७५००००० २५००००० 

१९ 

रावेत येथील जु या बंधा-याच ेखालील बाजूस 

नवीन बंधारा बांधणे अ) क प यव थापन 

स लागार नेमणे व त  अनुषंिगक काम ेकरणे 

ब)ठेकेदाराची नेमणूक क न य  बंधा-याचे 
बांधकाम करणे व त  अनुषंिगक कामे करणे. 

क)रावेत येथील जल उपसा क  पवना नद तील 

४३२/

३ 
५००००००  ५०००००० ० 
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व इ टेक पॅनल मधील गाळ काढणे व खडक 

काढणे इ याद  कामे करणे ड)रावेत येथील जल 

उपसा क  येथ ेसीमा िभंत बांधणे. इ)रावेत 

येथील जल उपसा क  थाप य पाणीपुरवठा 
वषयक व अनुषंिगक कामे करणे. 

२० 
२) या कामांतगत आं ा धरणापासून बी.पी.ट . 

पयत राय झंग मेन टाकणे. 

४३२/

६ 
५०००००  ५००००० ० 

२१ ३) या कामांतगत मौजे नवलाख उं  ेयेथ े ेक 

ेशर टँक बांधणे. 

४३५
/१ १०००००००  १००००००० ० 

२२ 

रावेत येथील  ट पा .१,२ व ३ या अशु द 

जलउपसा क पासून जल शु द करण क  

स.२३ येथ ेयेणा-या उ च दाबा या मु य पं पंग 

जलवा ह या थलांतर त करणे व त  

अनुषंिगक कामे करणे. 

४३४/

३४ 
५००००००  ५०००००० ० 

२३ 
ड)नवलाख उं  ेयेथील बी.पी.ट . उभारणेकामी 

आव यक जागेचे संपादन करणे. 

४३४/

३३ 
८०००००  ८००००० ० 

२४ 
अ)जलवा हनी टाकणेकामी अनुषंिगक कामे 

करणे व भूसंपादन करणे. 

४३४/

३० 
८०००००  ८००००० ० 

२५ 

ब)वनखा या या जागेतून जलवा हनी 
टाकणेकामी त  स लागाराची नेमणूक करणे 

व यांना जागेचा मोबदला देणे. 

४३४/

३१ ८०००००  ८००००० ० 

२६ 

आं ा व भामा आसखेड क पांतगत लागणा-
या शासक य परवान या ना हरकत माणप , 

करारनामा करणे,इ याद  कर ता र मम अदा 
करणे (भामा आसखेड धरणापासुन देहू पयत 

१७०० िम.मी. व १४०० िम.मी यासाची 
जलवा हनी टाकणेकामी र या लगत / 

र यान ेआव यक भूसंपादन करणेकामी 
एज सीचीनेमणुक करणे.) 

४३३/

१२ 
७००००००  ६०००००० १०००००० 

२७ 
ii) न यान ेपाईप लाईन टाकणे व सज अरे टर 

बस वणे. 

४३४/

२६ 
१०००००००  ५०००००० ५०००००० 

२८ 

से. . २३ येथील चाल ूयं णेम य ेअ ावत 

तं ानानुसार आव यक बदल सुिचवणेसाठ  

स लागाराची नेमणुक करणे 

४३६/

१२ 
१००००००  १०००००० ० 

२९ 
से. . २३ येथील पा याची गुणव ा 

राख यासाठ  स लागाराची नेमणुक करणे 

४३६/

१३ 
१००००००  १०००००० ० 

३० 
२) क व ई भागातील जल े ाम य े

आव यक सुधारणा करणेबाबत. 

४३६/

१५ 
२५०००००  २४००००० १००००० 

३१ २) ब व ह  भागातील जल े ाम य े

आव यक सुधारणा करणेबाबत. 

४३६/

१७ 
२५०००००  २४००००० १००००० 

३२ 

आं ा धरण/इं ायणी नद वर ल /िनघोज-े

तळवडे के. ट . वेअर जवळ ल अशु द पा याच े

देयक जलसंपदा वभागास अदा करणे. 

४३५
/२ 

१००००००  १०००००० ० 

३३ 

पं.िच.ं महानगरपािलके चे ६०% भागातील 

२४X७ पांतर करणेसाठ  क प यव थापक 

स लागार नेमणुक करणे 

४३६/

५ 
१००००००  १०००००० ० 
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३४ 

आं  व भामा आसखेड धरणातुन पंपर  

िचचवड शहरासाठ  पाणी आणणे व 

तदअनु षंगक काम ेकरणे. या कामाअंतगत 

िचखली येथ२े०० द.ल.िल. मतेच ेक ासाठ  

उवर त काम ेकरणे. 

४३६/

९ 
१००००००  १०००००० ० 

३५ 

सांडपा यातून या झालेल ेपाणी 
पुन: या व पुन: वापर करणे कर ता क प 

अहवाल पुव िन वदा या कर यासाठ  

क प यव थापक स लागार नेमणुक करणे. 

४३६/

८ 
१००००००  १०००००० ० 

३६ 
१) अ व फ  भागातील जल े ाम य े

आव यक सुधारणा करणेबाबत. 

४३६/

१४ 
२५०००००  २४००००० १००००० 

३७ 
३) ड व ग  भागातील जल े ाम य े

आव यक सुधारणा करणेबाबत. 

४३६/

१६ 
२५०००००  २४००००० १००००० 

 एकूण  १०९६६००००० ३०३०००००० ३०३०००००० १०९६६००००० 

  

ि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- १०४४         वषय मांक- १०४४ 

दनांक – २७/१२/२०२२           वभाग- पाणीपुरवठा क े ीय 
वषय .१०४४ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा क े ीय यांचे कड ल प  .क ेका/पापु/०७/का व/६२/२०२२ 

द.१६/१२/२०२२ अ वये, मनपाचे ‘क’ भागातील पा या या टा यांवर पाणीपुरवठा संबंधीत हॉ व 

ऑपरेशन करण े कर ता मजूर पुर वण”े या कामासाठ  सुधार त अंदाजप क य रकमेस मा यता 
िमळणेकामी मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची मा यता घेणेकामी 
िशफारस करणेबाबत. 

ठराव .१०४४ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा क े ीय यांचे कड ल प  .क ेका/पापु/०७/का व/६२/२०२२ 

द.१६/१२/२०२२ अ वये, मनपाचे “क भागातील पा या या टा यांवर पाणीपुरवठा संबंधीत हॉ व 

ऑपरेशन करणे कर ता मजूर पुर वण”े या कामाचा आदेश ठेकेदार “मे.जय भवानी इंटर ायजेस” 

यांना  दनांक ०१/१०/२०२१ रोजी देणेत आला असून कामाची िनकड पाहता मुदतपुव 
दं.०१/०९/२०२१ रोजी काम चालू करणेत आले होते.  सदर कामाची मुदत १२ म हने हणजेच 

द.३१/०८/२०२२ पयत होती. सदर कामात संपूण ‘क’ भागातील पा या या टा यांवर पाणीपुरवठा 
संबंधीत हॉ व ऑपरेशन करणे कर ता मजूर पुर वण ेया कामाचा समावेश होते. सदर कामाची मुदत 

संपत अस याने पूढ ल हॉ व ऑपरेशन या कामाची िन वदा काढणेची या चालू अस याने 

न वन िन वदा कायवाह साठ  वलंब लागणार होता. सबब, सदर चालू असले या ‘क’ भागातील सव 

भागांत पाणीपुरवठा करणेसाठ  काम चालू ठेवणेची आव यक वचार करता नवीन कामा या िन वदा 
येसाठ  कालावधी लागणार अस याने वषयां कत कामासाठ  ३ म हने मूदतवाढ घेणेत आलेली 

होती. तथापी या कामासाठ या िन वदा या अ ापह  पुण झालेली नाह . सदर या िन वदा ये 



12 
 

अंतगत मे.शुभम उ ोग व इतर १० ठेकेदारांनी यांनी घेतले या हरकतीबाबत मनपाचे व वध 

वभागाकडून मा हती अिभलेख व अिभ ाय माग वणेत येत आहे. सदर मा हती उपल ध झालेनंतर 

यांचे हरकतीबाबत सुनावनी होऊन यथोिचत िनणय यावे लागणार आहेत व त ंतर िनयमानुसार 
िन वदा कायवाह  पूण करता येणार आहे. या सव येस अंदाजे 1½ म ह याचा कालावधी 
लाग याची श यता आहे. सबब यासाठ  कालावधी लागत अस याने, पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या ‘क’ े ीय कायालय अंतगत येणा-या े ामधील पाणीपुरवठा वतरण 

यव था सुरळ त ठेवणे आव यक आहे. यामुळे पु हा पुढ ल कालावधीम ये कामाक रता मजूर 

उपल ध करणे आव यक झालेले आहे. अशा प र थतीत पुन  सदर कामास कमान २ म ह याची 
मुदतवाढ घेण ेव सदर या २ म ह या या कालावधीसाठ या वाढ व र कमेसह एकुण र कमेस व 

सदर कालावधी या वाढ व खचासह एकुण सुधा रत खचास मा यता घेण े आव यक आहे. सदर 

अ याव यक हॉ व ऑपरेशनसाठ  मजूर पुर वणेचे काम क न घेणेकामी ४% सेवा कर व कामगार 

क याण वभागाचे वाढ व दराने ावयाचा वेतन फरक वचारात घेता सदर कामासाठ या वाढ व २ 

म हने कालावधीसाठ  वाढ व अंदाजप क य रकमेसह एकुण र. .३,५०,००,०००/- यास शास कय 

मा यता घेणेकामी व वाढ व २ म हने कालावधीसाठ  वाढ व खच र. . ४०,००,०००/- यासह एकुण 

खच र कम . ३,३३,००,०००/- चे खचास मा यतेकामी 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- १०४५          वषय मांक- १०४५ 

दनांक – २७/१२/२०२२            वभाग- थाप य क प 
वषय .१०४५ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/ क प/१५००/२०२२ द.१९/१२/२०२२ अ वये, पंपर  

िचंचवड शहरातील र ते चौक व उ ानाचे ठकाणी FRP िश प उभारणे व मु य चौकाचे ठकाणी 
मा हती फलक उभा न सुशोिभकरण करणेबाबत. 

ठराव .१०४५ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/ क प/१५००/२०२२ द.१९/१२/२०२२ अ वये, पंपर  

िचंचवड महानगरपािलकेचे काय े  सुमारे १८१ चौ. क.मी. आहे. शहरात सुमारे १२०० कमी. लांबीचे 

र ते व १८४ उ ाने वकसीत करणेत आलेले आहेत. पंपर  िचचवड शहराचे स दयात भर घालणेसाठ  

मु य र यावर व मु य चौकांचे तसेच उ ानाचे ठकाणी व वध वषयावर ल Sculpture िश प 

उभारण ेआव यक आहे. याकर ता सदर कामाचा अंदाजप क पान .४५ अ. .११ वर वशेषयोजना 
या लेखािशषाखाली समावेश करणेत आलेला आहे.   या अनुषंगाने अशा कार या काम करणा-या 
त  सं थेची नेमणुक करणे आव यक आहे. तसेच सदर काम कर यास महापािलका सभा ठराव 

मांक. ७०४ द.२०/०९/२०२१ अ वये मा.आयु  सो. यांना अिधकार दान कर यात आले आहेत. 
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याअनुषंगाने सदर कामाकर ता अशा कार या काम करणा-या सं थेकडून ई-कोटेशन ारे 

िसलबंद पाक टात दर माग वणेत आलेले आहे. यास ३ कोटेशन धारकांनी ितसाद दला असुन 

यासाठ  खालील दर ा  झालेले आहे. 
A) Sculpture-15 feet high x 8 feet x 3 feet 

Sr.No. Name of the 
Manufacturer/Supplier Without GST RATE Unit Remark 

1 Hastankit 8,40,000/- No. I Lowest 
2 Ankur Handicraft 8,80,000/- No. II 
3 Indal Arts 8,85,000/- No. III 

     उपरो  दरांचा वचार करता Sculpture-15 feet high x 8 feet x 3 feet िश पाकर ता लघु म 

दर (करा िशवाय) र. .८,४०,०००/- (अ र  र. .आठ लाख चाळ स हजार फ ) इतका दर ा  झाला 
आहे. सदर दर हा पंपर  िचंचवड मनपामाफत केले या Sculpture-15 feet high x 8 feet x 3 

feet या बाबींचा दरःपृ थकरण क न केले या दरा इतकाच आहे.  सदर ा  झाले या लघु म 

दराचा करासह त तपशील पुढ ल माण ेआहे. 

अ. . सं थेचे नाव नग दर र कम पये 

१ Hastankit १ ८,४०,०००/- ८,४०,०००/- 

एकुण ८,४०,०००/- 

CGST @ 9% ७५,६००/- 

MGST @ 9% ७५,६००/- 

एक त एकुण ९,९१,२००/- 

        मा.आयु  सो. यांना १० ल  पयत कमतीचे काम ई-िन वदा न काढता थेट प दतीने देणेचे 

अिधकार ा  आहेत. यानुसार महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल शासन िनणय . 

संक ण-२०२१/ . .९८/न व-१६ अ वये मे.Hastankitयांना थेट प दतीने िश प बन वणेसाठ  

र. .९,९१,२००/- (अ र  र. .नऊ लाख ए या नव हजार दोनशे फ ) चे काम करारनामासह करणेस 

मा यता देणे आव यक आहे. तर  Sculptureिश प उभारणे कर ता मे.ह तां कत यांची नेमणुक 

करणेस व र. .९,९१,२००/- (अ र  र. .नऊ लाख ए या नव हजार दोनशे फ ) इत या र कमेचे 

देयक काम पुण वानंतर महारा  महापािलका अिधिनयम ५ (२) (२) नुसार फॉम नं.२२ अ वये अदा 
करणेचा तावास 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- १०४६          वषय मांक- १०४६ 

दनांक – २७/१२/२०२२            वभाग- थाप य क प 
वषय .१०४६ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/ क प/१५०१/२०२२ द.१९/१२/२०२२ अ वये, पंपर  

िचंचवड शहरातील र ते चौक व उ ानाचे ठकाणी FRP िश प उभारण ेव मु य चौकाचे ठकाणी 
मा हती फलक उभा न सुशोिभकरण करणेबाबत. 

ठराव .१०४६ 

दनांक -

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/ क प/१५०१/२०२२ द.१९/१२/२०२२ अ वये, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे काय े  सुमारे १८१ चौ. क.मी. आहे. शहरात सुमारे १२०० कमी. 
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२७/१२/२०२२ लांबीचे र ते व १८४ उ ाने वकसीत करणेत आलेले आहेत. पंपर  िचचवड शहराचे स दयात भर 

घालणेसाठ  मु य र यावर व मु य चौकांचे तसेच उ ानाचे ठकाणी व वध वषयावर ल Legends 
िश प उभारण े आव यक आहे. याकर ता सदर कामाचा अंदाजप क पान .४५ अ. .११ वर 

वशेषयोजना या लेखािशषाखाली समावेश करणेत आलेला आहे. या अनुषंगाने अशा कार या काम 

करणा-या त  सं थेची नेमणुक करणे आव यक आहे. तसेच सदर काम कर यास महापािलका सभा 
ठराव मांक. ७०४ द.२०/०९/२०२१ अ वये मा.आयु  सो. यांना अिधकार दान कर यात आले 

आहेत. याअनुषंगाने सदर कामाकर ता अशा कार या काम करणा-या सं थेकडून ई-कोटेशन ारे 

िसलबंद पाक टात दर माग वणेत आलेले आहे. यास ३ कोटेशन धारकांनी ितसाद दला असुन 

यासाठ  खालील दर ा  झालेले आहे. 
A) Legends-15 feet x15 feet art work 

Sr.No. Name of the 
Manufacturer/Supplier Without GST RATE Unit Remark 

1 Ankur Handicraft 4,22,000/- No. I Lowest 
2 Indal Arts 4,50,000/- No. II 
3 Hastankit 5,00,000/- No. III 

       उपरो  दरांचा वचार करता Legends-15 feet x15 feet art work िश पाकर ता लघु म 

दर (करा िशवाय) र. .४,२२,०००/- (अ र  र. .चार लाख बावीस हजार फ ) इतका दर ा  झाला 
आहे. सदर दर हा पंपर  िचंचवड मनपामाफत केले या Legends-15 feet x15 feet art work या 
बाबींचा दरःपृ थकरण क न केले या दरा इतकाच आहे.  सदर ा  झाले या लघु म दराचा 
करासह त तपशील पुढ ल माण ेआहे. 

अ. . सं थेचे नाव नग दर र कम पये 

१ Ankur Handicraft २ ४,२२,०००/- ८,४४,०००/- 

एकुण ८,४४,०००/- 

CGST @ 9% ७५,९६०/- 

MGST @ 9% ७५,९६०/- 

एक त एकुण ९,९५,९२०/- 

       मा.आयु  सो. यांना १० ल  पयत कमतीचे काम ई-िन वदा न काढता थेट प दतीने देणेचे 

अिधकार ा  आहेत. यानुसार महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल शासन िनणय . 

संक ण-२०२१/ . .९८/न व-१६ अ वये मे.Ankur Handicraft यांना थेट प दतीने िश प 

बन वणेसाठ  र. .९,९५,९२०/- (अ र  र. .नऊ लाख पं या नव हजार नऊशे वीस फ ) चे काम 

करारनामासह करणेस मा यता देणे आव यक आहे. तर  Legends िश प उभारणे कर ता 
मे.Ankur Handicraft यांची नेमणुक करणेस व र. .९,९५,९२०/- (अ र  र. .नऊ लाख पं या नव 

हजार नऊशे वीस फ ) इत या र कमेचे देयक काम पुण वानंतर महारा  महापािलका अिधिनयम 

५ (२) (२) नुसार फॉम नं.२२ अ वये अदा करणेचा तावास 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- १०४७          वषय मांक- १०४७ 

दनांक – २७/१२/२०२२            वभाग- थाप य क प 
वषय .१०४७ 
दनांक -
२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/ क प/१४९९/२०२२ द.१९/१२/२०२२ अ वये, पंपर  
िचंचवड शहरातील र ते चौक व उ ानाचे ठकाणी FRP िश प उभारण ेव मु य चौकाचे ठकाणी 
मा हती फलक उभा न सुशोिभकरण करणबेाबत. 

ठराव .१०४७ 
दनांक -
२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/ क प/१४९९/२०२२ द.१९/१२/२०२२ अ वये, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे काय े  सुमारे १८१ चौ. क.मी. आहे. शहरात सुमारे १२०० कमी. 
लांबीचे र ते व १८४ उ ाने वकसीत करणेत आलेले आहेत. पंपर  िचचवड शहराचे स दयात भर 
घालणेसाठ  मु य र यावर व मु य चौकांचे तसेच उ ानाचे ठकाणी व वध वषयावर ल Historic 
Mural व Artistic Painting िश प उभारणे आव यक आहे. याकर ता सदर कामाचा अंदाजप क 
पान .४५ अ. .११ वर वशेषयोजना या लेखािशषाखाली समावेश करणेत आलेला आहे. या 
अनुषंगाने अशा कार या काम करणा-या त  सं थेची नेमणुक करण ेआव यक आहे. तसेच सदर 
काम कर यास महापािलका सभा ठराव मांक. ७०४ द.२०/०९/२०२१ अ वये मा.आयु  सो. यांना 
अिधकार दान कर यात आले आहेत. याअनुषंगाने सदर कामाकर ता अशा कार या काम करणा-
या सं थेकडून ई-कोटेशन ारे िसलबंद पाक टात दर माग वणेत आलेले आहे. यास ३ कोटेशन 
धारकांनी ितसाद दला असुन यासाठ  खालील दर ा  झालेले आहे.  

A) Historic Mural– 8 feet Height x 4 feet Width 

Sr.No. Name of the Manufacturer/ 
Supplier 

Historic Mural 
Without GST RATE Unit Remark 

1 Hastankit 1,65,000/- No. I Lowest 

2 Ankur Handicraft 1,80,000/- No. II 

3 Indal Arts 1,75,000/- No. III 
B) Artistic Painting- 

Sr.No. Name of the Manufacturer/ 
Supplier 

Artistic Painting 
Without GST RATE Unit Remark 

1 Hastankit 1,800/- sqm. I Lowest 

2 Ankur Handicraft 1,800/- sqm. - 

3 Indal Arts 1,800/- sqm. - 

     उपरो  दरांचा वचार करता Historic Mural– 8 feet Height x 4 feet Width िश पाकर ता 
लघु म दर (करा िशवाय) र. .१,६५,०००/- (अ र  र. .एक लाख पास  हजार फ ) व Artistic 
Painting कर ता लघु म दर (करा िशवाय) र. .१,८००/- (अ र  र. .एक हजार आठशे फ )  इतका 
दर ा  झाला आहे. सदर दर हा पंपर  िचंचवड मनपामाफत केले या Historic Mural व Artistic 
Painting या बाबींचा दरःपृ थकरण क न केले या दरा इतकाच आहे.  सदर ा  झाले या लघु म 
दराचा करासह त तपशील खालील माण ेआहे. 

  
अ. . सं थेचे नाव नग दर र कम पये 

१ Historic Mural ४ १,६५,०००/- ६,६०,०००/- 

२ Artistic Painting ७० १,८००/- १,२६,०००/- 

एकुण ७,८६,०००/- 

CGST @ 9% ७०,७४०/- 

MGST @ 9% ७०,७४०/- 

एक त एकुण ९,२७,४८०/- 
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         मा.आयु  सो. यांना १० ल  पयत कमतीचे काम ई-िन वदा न काढता थेट प दतीने देणेचे 
अिधकार ा  आहेत. यानुसार महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल शासन िनणय 

.संक ण-२०२१/ . .९८/न व-१६ अ वये मे.Hastankit यांना थेट प दतीने िश प बन वणेसाठ  
र. .९,२७,४८०/- (अ र  र. .नऊ लाख स ावीस हजार चारशे ऐंशी फ ) चे काम करारनामासह 
करणेस मा यता देणे आव यक आहे. तर  Historic Mural व Artistic Painting िश प उभारण े
कर ता मे.Hastankit यांची नेमणुक करणेस व र. .९,२७,४८०/- (अ र  र. .नऊ लाख स ावीस 
हजार चारशे ऐंशी फ ) इत या र कमेचे देयक काम पुण वानंतर महारा  महापािलका अिधिनयम 
५ (२) (२) नुसार फॉम नं.२२ अ वये अदा करणेचा तावास 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- १०४८          वषय मांक- १०४८ 

दनांक – २७/१२/२०२२            वभाग- आरो य ह े ीय 
वषय .१०४८ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ह ेका/५/का व/८८७/२०२२ द.१४/१२/२०२२ अ वये, 

मनपाचे भाग .२० मधील शौचालय/मुतार  मनु यबळ व यां क  प दतीने तसेच आव यक 

रसायने वाप न ठेकदार  प दतीने साफसफाई करणेबाबत. 

ठराव .१०४८ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ह ेका/५/का व/८८७/२०२२ द.१४/१२/२०२२ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह ेञीय कायालय, आरो य वभागातील िन वदा नोट स .-

०२(०१ ते ०३) २०२२-२३ अ वये सदर काम करणेकामी वतमानपञात िन वदा िस द केली 
होती.  व रल माण ेिन वदा . ०२(०१ ते ०३) मधील काम -१,२०२२-२३ साठ  ०६ ा  झाले या 
िन वदांपैक  िन वदेतील अट -०३ नुसार म. महष  वा मीक  वयं रोजगार सेवा सं था या 
ठेकेदाराची िन वदा र कमेपे ा -२४.००% कमी दराने  िन वदा आलेली अस याने व 

तुलना मक या वाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम मानांकना माने 

पुण करणेस स म अस याने  वकारणेबाबत मा.आयु  सो. यांनी दनांक-  १२/१२/२०२२ 

रोजी या तावास मा यता दलेली आहे.  व रल ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजूर 

दराने  र. .१,४४,६७,६९४/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे कामगार क याण वभागाकड ल कमान वेतन दरानुसार वेळोवेळ  वाढलेला महागाई 

भ ाम ये कामकाजा या कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 

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

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- १०४९          वषय मांक- १०४९ 

दनांक – २७/१२/२०२२            वभाग- आरो य ह े ीय 
वषय .१०४९ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ह ेका/५/का व/८८८/२०२२ द.१४/१२/२०२२ अ वये, 

मनपाचे भाग .३० मधील शौचालय/मुतार  मनु यबळ व यां क  प दतीने तसेच आव यक 

रसायने वाप न ठेकदार  प दतीने साफसफाई करणेबाबत. 

ठराव .१०४९ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ह ेका/५/का व/८८८/२०२२ द.१४/१२/२०२२ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह ेञीय कायालय, आरो य वभागातील िन वदा नोट स .-

०२(०१ ते ०३) २०२२-२३ अ वये सदर काम करणेकामी वतमानपञात िन वदा िस द केली 
होती.  व रल माण े िन वदा . ०२(०१ ते ०३)मधील काम -२,२०२२-२३ साठ  ०५ ा  झाले या 
िन वदांपैक  िन वदेतील अट -०३ नुसार म. दन म हला आधार रोजगार सं था या ठेकेदाराची 
िन वदा र कमेपे ा -२८.००% कमी दराने िन वदा आलेली अस याने व तुलना मक या वाजवी 
दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम मानांकना माने पुण करणेस स म 

अस याने  वकारणेबाबत मा.आयु  सो. यांनी दनांक- १२/१२/२०२२ रोजी या तावास 

मा यता दलेली आहे.  व रल ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजूर दराने र. .१,३७,१४,८८०/- पयत काम 

क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे कामगार क याण वभागाकड ल 

कमान वेतन दरानुसार वेळोवेळ  वाढलेला महागाई भ ाम ये कामकाजा या कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल.  या अट स अिधन राहुन 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकामी सदर या वषयास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- १०५०          वषय मांक- १०५० 

दनांक – २७/१२/२०२२            वभाग- आरो य ह े ीय 
वषय .१०५० 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) आरो य ह े ीय यांचे कड ल प  .ह ेका/५/का व/८८९/२०२२ 

द.१४/१२/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग . ३१ व ३२ मधील शौचालय/मुतार  मनु यबळ व यां क  

प दतीने तसेच आव यक रसायने वाप न ठेकदार  प दतीने साफसफाई करणेबाबत. 

ठराव .१०५० 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) आरो य ह े ीय यांचे कड ल प  .ह ेका/५/का व/८८९/२०२२ 

द.१४/१२/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह ेञीय कायालय, आरो य 

वभागातील िन वदा नोट स .-०२(०१ ते ०३) २०२२-२३ अ वये सदर काम करणेकामी 
वतमानपञात िन वदा िस द केली होती. व रल माण ेिन वदा . ०२(०१ ते ०३)मधील काम .३, 
२०२२-२३ साठ  ०६ ा  झाले या िन वदांपैक  िन वदेतील अट -०३ नुसार म. ी.जग नाथ म हला 
वयंरोजगार सेवा सहकार  सं थामया. या ठेकेदाराची िन वदा र कमेपे ा -३०.५०% कमी 

दराने  िन वदा आलेली अस याने व तुलना मक या वाजवी दराची असुन ठेकेदार तुत काम 

मानांकना माने पुण करणेस स म आहे.  तसेच भाग .२० व भाग .३० शौचालय मुतार  

व छतेसाठ  मा.आयु  सो यांनी िन वदा वकारणेबाबत  दनांक- १२/१२/२०२२ रोजी या 
तावास मा यता दलेली अस याने या अनुषंगाने भाग -३१ व ३२ चे िन वदेची र कम 
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प नास लाखा या आत अस याने सदर या िन वदेचे कामकाज व रल ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजूर 

दराने र. .३३,१७,९२७/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे कामगार क याण वभागाकड ल कमान वेतन दरानुसार वेळोवेळ  वाढलेला महागाई 

भ ाम ये कामकाजा या कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 

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

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- १०५१          वषय मांक- १०५१ 

दनांक – २७/१२/२०२२           वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .१०५१ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/५५७/२०२२ द.२०/१२/२०२२ 

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

यव थेचे पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु ती करणेबाबत. 

ठराव .१०५१ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/५५७/२०२२ द.२०/१२/२०२२ 

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 द केली होती. वर ल 

माणे िन वदा  १ साठ  ४  ा  झाले या िन वदां मे पी ह  देशमुख यांनी िन.र. .३९,८९,३०४/-

(अ र  र. .एकोण चाळ स लाख एकोण न वद हजार तीनशे चार फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .३९,८७,२५७/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .३९,८७,२५७/- पे ा ३६.०३% कमी हणजेच 

र. .२५,५०,६४८/- +रॉय ट  चाजस र. .२०४७/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .०/- = एकुण 

र. .२५,५२,६९५/- इतका अस याने तुलना मक या वाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार 

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

शहर अिभयंता यांनी द.२०/१२/२०२२  रोजी मा यता दलेली आहे.  वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने रॉय ट   व मटे रयल टे ट ंग चाजससह र. .२५,५२,६९५/- 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- १०५२          वषय मांक- १०५२ 

दनांक – २७/१२/२०२२           वभाग- म यवत  भांडार 
वषय .१०५२ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/०५/का व/११०५/२०२२ द.२२/१२/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या करआकारणी व करसंकलन तसेच YCMH PGI साठ  डॉट 

मॅ स ंटसचा पुरवठा करणेबाबत. 

ठराव .१०५२ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/०५/का व/११०५/२०२२ द.२२/१२/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या करआकारणी व करसंकलन तसेच YCMH PGI साठ  

एकूण ७४ डॉट मॅ स ंटस खरेद  करणेकामी िस द कर यात आलेली िन वदा GeM Bid 

No.GEM/2022/B/2689577 अ वये लघु म दर ा  िन वदाकार मे.इनमॅक कॉ युटस ा.िल., 

मंुबई यांनी सादर केलेला दर र. .१०,८००/- ती नग  हा लघु म ा  झाला असुन ा  लघु म 

दरानुसार ७४ डॉट मॅ स ंटस खरेद  करणेकामी एकूण र. .७,९९,२००/- इतका खच होणार 

असुन जो िन वदा अंदा जत खच एकूण र. .८,४१,३८०/- पे ा ५.०१% ने कमी असुन वकृत 
कर यात आले आहेत. यानुसार महानगरपािलके या करआकारणी व करसंकलन तसेच YCMH 

PGI  वभागांनी मागणी केलेनुसार डॉट मॅ स ंटस  खरेद   करणेकामी मे.इनमॅक कॉ युटस 

ा.िल., मंुबई यांचे समवेत करारनामा क न यांना पुरवठा आदेश िनगत कर यात आला अस याने 

सदर सा ह य खरेद  करणेकामी होणारा खच एकूण र. .७,९९,२००/- 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- १०५३          वषय मांक- १०५३ 

दनांक – २७/१२/२०२२           वभाग- थाप य मु य 
वषय .१०५३ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) थाप य मु य यांचे कड ल प  . था/क-िन./२२३/२०२२ द.२३/१२/२०२२ 

अ वये, मनपाचे भाग .२ मधील वकास कामांना क प स लागार व वा तू वशारद यांची 
नेमणूक करणेबाबत. 

ठराव .१०५३ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) थाप य मु य यांचे कड ल प  . था/क-िन./२२३/२०२२ द.२३/१२/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, क ेञीय कायालया या काय े ात थाप य 

वभागामाफत मनपा या व वध वकास कामांम ये सुसु ता आण यासाठ  स लागार व 

वा तु वशारद नेमणूक करणेसाठ  पारदशक प त अवलंबली जात आहे. सदर या कामांकर ता 
स लागार नेमणूक करणेसाठ  महारा  शासनाकड ल अिधकृत वेबसाईट 

www.mahatender.gov.in यावर एक पाक ट प दतीने दरप क माग वणेकामी ई-कोटेशन िन वदा 
द.२४/१०/२०२२ रोजी िस द करणेत आलेली होती. यानुसार क ेञीय कायालयाकड ल या ४ 

कामांकर ता ऑनलाईन ई-कोटेशन िन वदेकर ता अनु मे ई-कोटेशन नोट स .1) Envirosafe 

Consultants - 1.44% (िन वदा प ात), .2) pave tech consultants - 1.44% (िन वदा प ात), 
3)M/s. Infinity Consulting Engineers – 1.18% (िन वदा पुव व प ात) व .4) Creations 

Engineers Pvt. Ltd.- 0.99% (िन वदा प ात) असे लघु म दरानुसार फ  अदा करणेस व यांचे 
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सोबत अट यु  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- १०५४          वषय मांक- १०५४ 

दनांक – २७/१२/२०२२           वभाग- मा हती व तं ान 
वषय .१०५४ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मातं व/०२/का व/२१५/२०२२ द.२३/१२/२०२२ अ वये, 

मनपाम ये सी.एस.आर. Activity राब वणेकामी यापुव  नेमले या CSR Expert स लागार ी. वजय 

वावरे यांना ३ म हने कालावधी कर ता मुदतवाढ देणेबाबत. 

ठराव .१०५४ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मातं व/०२/का व/२१५/२०२२ द.२३/१२/२०२२ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या Selection of Technical Expert for Corporate Social 

Responsibility  (CSR) Cell चे कामकाजाक रता िन वदा नोट स .मातं व/१२/२०१९-२० िस द 

करणेत आली होती. ी. वजय उ वराव वावरे यांचे कड ल ा  एकूण ३६ म हने (३ वष) कालावधी 
क रता लघु म दर र. .३०,५८,४४०/- (अ र  र. .तीस लाख अ ठाव न हजार चारशे चाळ स फ ) 

Excluding applicable service tax or GST or equivalent चे खचास मा. थायी सिमती सभा ठराव 

.६२१७ द.२७/१२/२०१९ मा. थायी सिमती सभेने मा यता दलेली आहे. सदर िन वदे या 
अनुषंगाने ा  िन वदांनुसार मा. थायी सिमतीचे मा यतेने ी. वजय उ वराव वावरे यांचे समवेत 

द.१४/०१/२०२० रोजी करारनामा करणेत आलेला आहे. कामकाज आदेश .जेएनएनयुआरएम 
/०३/का व/१७/२०२० द.१४/०१/२०२० अ वये ी. वजय उ वराव वावरे यांना द.१४/०१/२०२० 
पासून पुढ ल ३वष कालावधीकर ता तुत कामकाजाकर ता नेमणूक करणेत आलेली आहे. 

यानुषंगाने मा हती व तं ान वभागाकड ल सी.एस.आर. क ाकर ता सी.एस.आर. स लागाराची 
न याने िनयु  करावयाचे कामकाज द.१५/१०/२०२२ रोजी सु  केलेमुळे न याने िनयु  करावयाचे 

कामकाज पुण होणेकर ता कमीत कमी ३ म हने कालावधी लागणार असलेने व कामकाजाची 
आव यकता अस याने मा.मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांचे सुचनेनुसार सी.एस.आर. 

क ाकर ता सी.एस.आर. स लागार हणून  ी. वजय वावरे, एम.ए. सामा जक शा  यांना CSR 

Expert स लागार हणून र. .९३,१७०/- ित महा एक त मानधनावर १ दवस सेवा खं डत क न 

दं.१५ जानेवार  २०२३ पासुन पुढ ल ३ म हने कवा न याने िनयु  होणारे CSR Expert स लागार 

यांना िनयु  आदेश देणे पयत या कालावधीकर ता यापैक  जे थम घडेल या कालावधीसाठ  

मुदतवाढ  देणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- १०५५          वषय मांक- १०५५ 

दनांक – २७/१२/२०२२           वभाग- मा हती व तं ान 
वषय .१०५५ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मातं व/११/का व/२०१/२०२२ द.२३/१२/२०२२ अ वये, 

WhatsApp Chat Bot क रता सारथी फोन नंबरचे ट ेशन करण ेव WhatsApp Chat Bot संवाद 

णाली थापीत करणेबाबत. 

ठराव .१०५५ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मातं व/११/का व/२०१/२०२२ द.२३/१२/२०२२ अ वये, 

मनपा या सारथी हे पलाईन मांकाचे (8888006666) WhatsApp Chat Bot बरोबर ट ेशन 

करण,े WhatsApp Chat Bot खाते तयार क न संपक यं णा तयार करण,े Facebook या समाज 

मा यमा या मेटावस या मुळ कंपनीम ये सारथी मांक न द करणे, आव यक अस याने व सदरचे 

कामकाज तातड चे अस याने ते मे.औरम डजीटल, पुण.े यांचेमाफत क न घेणेत आलेले अस याने 
येणा-या र. .५,३६,०००/- (अ र  र. .पाच लाख छ ीस हजार फ ) (अिधक कर) चे खचास काय र 

मा यता देणेस, तसेच येणारा खच करारनामा न करता मे.औरम डजीटल, पुणे. यांना अदा करणेस 
मा. शासक यांची काय र मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- १०५६          वषय मांक- १०५६ 

दनांक – २७/१२/२०२२           वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .१०५६ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/८/का व/९८१/२०२२ द.२३/१२/२०२२ 

अ वये, मनपाचे जलशु करण क  से टर २३ येथे िनजतुक करण येसाठ  िल वड लोर न 

वायू पुर वणेबाबत. 

ठराव .१०५६ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/८/का व/९८१/२०२२ द.२३/१२/२०२२ 

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

६/७२/२०२२-२३. अ वये सदर काम  करणेकामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल 

माणे िन वदा .६/७२/२०२२-२३ साठ  ४ िन वदा   ा  झा या असून िन वदेचे दराचे दुसरे 
पाक ट द.३०/११/२०२२ रोजी उघडनेत आले असून यात L1 मे.केिमकल पपल  या ठेकेदाराने -

५.७०% कमी असा दर सादर केला आहे. िन वदेतील वशेष अट  व शत  मधील अट  .११ नुसार 

सदरची खरेद  60:40 या माणात हणजेच  1st Lowest ठेकेदाराकडून एकूण प रमाणा या 60 %व 

2nd Lowest ठेकेदाराकडून एकूण प रमाणा या 40% प रमाण 1st Lowest ठेकेदारा या दराने खरेद  

करावयाचे आहे. सदर अट नुसार मे.केिमकल पपल (1st Lowest) यांचेकडून एकूण प रमाणा या 
६०% व मे.एस. ह .एस.केिमकल कॉप रेशन एल एल पी  (2nd Lowest)  यांचेकडून एकूण 

प रमाणा या ४०% प रमाण िल वड लोर न वायू  एकाच दराने खरेद  करावा लागणार आहे. 
मे.केिमकल पपल  यांचेकडून िन वदे या ६०% प रमाण  िल वड लोर न वायू (र. .७४,४०,२४५/-

) व  मे. एस ह  एस केिमकल काप रेशन एल एल पी   (2nd Lowest)  यांचेकडून एकूण प रमाणा या 
४०% प रमाण िल वड लोर न वायू (र. .४९,६०,१६४/-) ५.७०% कमी    या दराने एकूण 

एक त  अपे त खच र. .१,२४,००,४०९/-  पयत पुरवठा  क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
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िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 

भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 

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

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

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- १०५७          वषय मांक- १०५७ 

दनांक – २७/१२/२०२२           वभाग- आरो य मु य 
वषय .१०५७ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) आरो य मु य यांचे कड ल प  .आमुका/२/का व/२९१/२०२२ द.१६/१२/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ात व छ भारत अिभयान अंतगत जनजागृती 
करणेबाबत. 

ठराव .१०५७ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) आरो य मु य यांचे कड ल प  .आमुका/२/का व/२९१/२०२२ द.१६/१२/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य मु य कायालयाकड ल कोटेशन .८/२०२१-२२ 

अ वये सदर कामकाजाकर ता मनपा वेबसाईटवर कोटेशन िस द केले होते. वर ल माणे कोटेशन 

.८/२०२१-२२ साठ  3 ा  झाले या कोटेशन धारकांपैक  लघु म कोटेशन मे.ऑरनेट टे नोलॉजी 
ा.िल.नवी मंुबई– ०३ ा  झाले असुन सदर दर तुलना मक या वाजवी दराची अस याचे तसेच 

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

मा.उप आयु  यांनी द.२८/०३/२०२१ रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून मंजूर दराने 

र. .१,९२,०००/- पयत कोटेशन अट  शत नुसार कामकाज क न घे यात आलेले आहे यास 

मा. शासक यांची काय र मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- १०५८          वषय मांक- १०५८ 

दनांक – २७/१२/२०२२           वभाग- उ ान/वृ संवधन 
वषय .१०५८ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.उप आयु  उ ान/वृ संवधन यांचे कड ल प  .उ ान/४/का व/९९४/२०२२ द.२३/१२/२०२२ 

अ वये, मनपाचे फ े य कायालयातील र ते  म य दुभाजक सुशोिभकरण  देखभाल करणेबाबत. 

ठराव .१०५८ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.उप आयु  उ ान/वृ संवधन यांचे कड ल प  .उ ान/४/का व/९९४/२०२२ द.२३/१२/२०२२ 

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

.०९/२०२२-२३ बाब .२ सदर काम/पुरवठा करणे कामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. 
वर ल माणे िन वदा नोट स .०९/२०२२-२३ बाब .२ साठ  ६ िन वदा धारक ा  झाले या पैक  ६ 
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िन वदाधारक पा  झाले आहेत. या पैक  मे.जनसेवा वयं.सेवा सह.सं था मया या ठेकेदाराची 
िन वदा रकमे या र. .३३,४६,७५८/- पे ा  -३६.००% कमी दराची िन वदा आलेली अस याने व 

तुलना मक या वाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम मानांका माण े

पुण करणेस स म अस याने वीकारणेबाबत मा.उपआयु (उ ान) यांनी द.१६/१२/२०२२ 

रोजी या तावाने मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकदाराकडुन मंजुर दराने र. .२१,४१,९२५/- 
पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार अट  शत स अिधन राहुन यांचे बरोबर करारनामा 
क न घेण ेकामी 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- १०५९          वषय मांक- १०५९ 

दनांक – २७/१२/२०२२           वभाग- उ ान/वृ संवधन 
वषय .१०५९ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.उप आयु  उ ान/वृ संवधन यांचे कड ल प  .उ ान/४/का व/९९५/२०२२ द.२३/१२/२०२२ 

अ वये, मनपाचे ग े य कायालयातील र ते  म य दुभाजक सुशोिभकरण  देखभाल करणेबाबत. 

ठराव .१०५९ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.उप आयु  उ ान/वृ संवधन यांचे कड ल प  .उ ान/४/का व/९९५/२०२२ द.२३/१२/२०२२ 

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

.०९/२०२२-२३ बाब .३ सदर काम/पुरवठा करणे कामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. 
वर ल माणे िन वदा नोट स . ०९/२०२२-२३ बाब .३ साठ  ६ िन वदा धारक ा  झाले या पैक  ६ 

िन वदाधारक पा  झाले आहेत. या पैक  मे. वामी ववेकानंद म हला वयं.सेवा सह.सं था मया 
या ठेकेदाराची िन वदा रकमे या र. .२५,८७,५००/- पे ा  -३६.००% कमी दराची िन वदा आलेली 
अस याने व तुलना मक या वाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम 

मानांका माण े पुण करणेस स म अस याने  वीकारणेबाबत मा.उपआयु (उ ान) यांनी 
द.१९/१२/२०२२ रोजी या तावाने मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकदाराकडुन मंजुर दराने 

र. .१६,५६,०००/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार अट  शत स अिधन राहुन यांचे 

बरोबर करारनामाक न घेण ेकामी 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- १०६०          वषय मांक- १०६० 

दनांक – २७/१२/२०२२           वभाग- उ ान/वृ संवधन 
वषय .१०६० 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.उप आयु  उ ान/वृ संवधन यांचे कड ल प  .उ ान/४/का व/९९७/२०२२ द.२३/१२/२०२२ 

अ वये, देहु आळंद  र ता म य दुभाजक सुशोिभकरण  देखभाल करणेबाबत. 
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ठराव .१०६० 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.उप आयु  उ ान/वृ संवधन यांचे कड ल प  .उ ान/४/का व/९९७/२०२२ द.२३/१२/२०२२ 

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

.०९/२०२२-२३ बाब .५ सदर काम/पुरवठा करणे कामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. 
वर ल माण ेिन वदा नोट स .०९/२०२२-२३ बाब .५ साठ  ५ िन वदा धारक ा  झाले या पैक  
५ िन वदाधारक पा  झाले आहेत. या पैक  ी.र वं  कंुडिलक बोरकर या ठेकेदाराची िन वदा 
रकमे या र. .४४,१६,९८४/- पे ा -३५.९१% कमी दराची िन वदा आलेली अस याने व 

तुलना मक या वाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम मानांका माण े

पुण करणेस स म अस याने  वीकारणेबाबत मा.उपआयु (उ ान) यांनी द.१९/१२/२०२२ 

रोजी या तावाने मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकदाराकडुन मंजुर दराने र. .२८,३०,८४५/- पयत 

काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार अट  शत स अिधन राहुन यांचे बरोबर करारनामाक न घेण े

कामी 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- १०६१          वषय मांक- १०६१ 

दनांक – २७/१२/२०२२           वभाग- मा यिमक िश ण 
वषय .१०६१ 
दनांक -
२७/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) मा यिमक िश ण यांचे कड ल प  .मा य/िश/०४/का व/३०५/२०२२ 

द.२६/१२/२०२२ अ वये, मनपाचे मा यिमक िश ण वभागातंगत कायरत असणा-या डा 
बोिधनी व ालयातील वदया याना भोजन व अ पोहार पुर वणेबाबत. 

ठराव .१०६१ 
दनांक -
२७/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) मा यिमक िश ण यांचे कड ल प  .मा य/िश/०४/का व/३०५/२०२२ 

द.२६/१२/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक िश ण वभागातंगत 

कायरत असणा-या डा बोिधनी व ालयातील वदया याना भोजन व अ पोहार पुर वणेकामी 
अनु मे िन वदा नोट स .०१/२०१९-२० व  ०२/२०१९-२० िस  करणेत येवुन दर माग वणेत 

आलेले होते. सदर िन वदे अंतगत मे.साई सेवा केटरस, पंपर  यांनी भोजन पुर वणेकामी ित दन 

ित वदयाथ  एक वेळ भोजन र. . ६६.०६ व अ पोहार पुर वणेकामी ित दन ित वदयाथ  एक 

वेळ अ पोहार र. .४७.४९ इतका  लघु म दर सादर के याने सदरची िन वदा वीकृत क न दोन वष 

कालावधीकर ता पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेला होता. सदर भोजन व अ पोहार पुरवठा 
आदेशाची मुदत अनु मे दनांक – ३०/११/२०२२  व दनांक – २८/०२/२०२३ रोजी संपु ात येत असुन 

मा यिमक िश ण वभागाकड ल  मा.आयु  यांचेकड ल दनांक – ३०/११/२०२२ रोजी या मा य 

तावा वये डा बोिधनी व ालयातील वदया याना पुर वणेत येणा-या भोजन  व अ पोहार 

िन वदेस तसेच िन वदेतील पुरवठाधारक मे.साई सेवा केटरस, िचंचवड पुणे १९ यांना नवीन िन वदा 
कायवाह  पुण होईपयत मुदतवाढ दे यास मा यता दे यात आलेली आहे. तसेच मा.उप आयु , 

मा यिमक िश ण वभाग यांचेकड ल फेरसादर केले या दनांक – ३०/११/२०२२ रोजी या मा य 

तावा वये डा बोिधनी व ालयातील वदया याना पुर वणेत येणा-या भोजन व अ पोहार 

िन वदेस तसेच िन वदेतील पुरवठाधारक मे. साई सेवा केटरस, िचंचवड पुणे १९ यांना द.३० ए ल 

२०२३ पयत अथवा नवीन भोजन व अ पोहार िन वदा कायवाह  पुण होउन नवीन पुरवठाधारक 
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िनयु  होईपयत मुदतवाढ देणेस मा यता दे यात आलेली असुन मुदतवाढ आदेश िनगत करणेत 

आलेला आहे. मुदतवाढ आदेश दले या कालावधीत डा बोिधनी व ालयातील वदया याना 
भोजन व अ पोहार पुरवठा करणेकामी अंदाजे र. .१८,०७,४४०/-  इतका खच अपे त असुन सदरचा 
खच  “ डा बोिधनी” या लेखािशषाव न कर यात येणार आहे. तर  डा बोिधनी व ालयातील 

वदया याना पुर वणेत येणा-या भोजन व अ पोहार िन वदेस तसेच िन वदेतील पुरवठाधारक 

मे.साई सेवा केटरस, िचंचवड पुणे १९ यांना दनांक – ३० ए ल २०२३ पयत अथवा नवीन भोजन व 

अ पोहार िन वदा कायवाह  पुण होउन नवीन पुरवठाधारक िनयु  होईपयत यापैक  जे अगोदर घडेल 

तोपयत मुदतवाढ देणेस व मुदतवाढ आदेश दले या कालावधीत डा बोिधनी व ालयातील 

वदया याना भोजन व अ पोहार पुरवठा करणेकामी येणा-या अंदा जत र. .१८,०७,४४०/-  कंवा 
य  होणा-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- १०६२          वषय मांक- १०६२ 

दनांक – २७/१२/२०२२           वभाग- मु य लेखापर ण 
वषय .१०६२ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मुलेप/१अ/का व/१२८३/२०२२ द.२६/१२/२०२२ अ वये, 

महानगरपािलके या व वध वभागांचे लेखापर ण करणेसाठ  मु य लेखापर ण वभागाम ये 

कायरत ०५ सेवािनवृ  अिधका-यांना पुन:  व ०१ सेवािनवृ  अिधकार  यांना न याने ०६ म हने 

कालावधीसाठ  िनयु  करणेबाबत. 

ठराव .१०६२ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मुलेप/१अ/का व/१२८३/२०२२ द.२६/१२/२०२२ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मु य लेखापर ण वभागामाफत महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमातील कलम १०५ व १०६ मधील तरतुद ंनुसार लेखापर णाचे कामकाज केले जात 

असते.  स थतीत या कायालयामाफत सन २०१० ते २०१८ या कालावधीतील व वध वभागांचे 

लेखापर ण कामकाज केले जात आहे.  तथा प माहे माच २०२० पासुन उ वलेला कोवीड या 
संसगज य आजाराचा ादुभाव तसेच मनु यबळा या कमतरतेअभावी लेखापर णाचे कामकाज 
७ वष मागे रा हलेले आहे.  याच माण ेचालू आिथक वषापासुन हणजेच सन २०२२-२३ पासुन 

चिलत लेखापर ण कायप दतीम ये सुधारणा कर यात आलेली असुन याम ये चालू आिथक 

वषाचे लेखापर ण याच वषाम ये पुण कर याचा या कायालयाचा य  आहे.  यामुळे या 
कायालयास एकाच वेळ  चालू आिथक वषाचे लेखापर ण व यापूव चे लं बत लेखापर ण अ या 
दोनह  तरावर कामकाज करावे लागत आहे. स थतीत महारा  शासना या तसेच 

महापािलके या सेवेतून सेवािनवृ  झाले या ११ अिधकार  / कमचा-यांना लेखापर णाचे वव त 

कामकाजाकर ता मु यलेखापर ण वभागाम ये मानधन व पात िनयु  दे यात आलेली 
आहे.  यापैक  ी.साळंुके कसन व ठल, लेखापर ा अिधकार  (सेिन), ी.कडू राज  यादव, 

लेखािधकार  (से.िन.) व ी.माने आ माराम आबू, वशेष लेखापर क (सेिन) यां या िनयु ची 
मुदत द.११-०१-२०२३ रोजी, ी.कदम सुरेश बबनराव, लेखा अिधकार  (से.िन.), ी.पठाण स ारखाँ 
आजमखाँ, लेखापाल (से.िन.) व ी.चराटे मदत युवराज, लेखा अिधकार  (सेिन) यां या िनयु ची 
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मुदत द.२५-०१-२०२३ रोजी संपु ात येत आहे. यामधील ी.चराटे मदन, लेखा अिधकार  (से.िन.) 

यांना वगळता उवर त सेवािनवृ  अिधका-यां या सेवेची अ ापह  कायालयास आव यकता अस याने 

यांना पुढ ल कालावधीसाठ  पुन:  िनयु  देणेबाबत ता वत आहे.  याबाबत संबंिधत अिधकार  / 

कमचा-यांनी सेवेत राह याबाबत संमती दश वलेली आहे. याच माण े स थतीत या 
कायालयाकडे ी.कािनटकर प ाकर नारायण, लेखािधकार  (से.िन.) यांनी लेखापर ण 

कामकाजाकर ता इ छुकता दश वलेली आहे.  सदरचे कामकाजाकर ता तयार असलेबाबतचा अज 

देखील यांनी कायालयाकडे सादर केलेला आहे.  ी.कािनटकर हे महापािलका सेवेतून 

द.३०/०९/२०२२ रोजी सेवािनवृ  झालेले असून यांचेकडे मु यलेखापर ण वभागातील 

कामकाजाचा दघ अनुभव अस याने ी.चराटे यांचे ऐवजी यांची नेमणुक करता येईल. सबब 

ी.साळंुके कसन व ठल, लेखापर ा अिधकार  (सेिन), ी.कडू राज  यादव, लेखािधकार  (से.िन.) 

व ी.माने आ माराम आबू, वशेष लेखापर क (सेिन) यांना द.१३-०१-२०२३ पासुन व ी.कदम 

सुरेश बबनराव, लेखा अिधकार  (से.िन.) व ी.पठाण स ारखाँ आजमखाँ, लेखापाल (से.िन.) यांना 
द.३०-०१-२०२३ पासुन तसेच ी.कािनटकर प ाकर नारायण, लेखािधकार  (से.िन.) यांना आदेशाचे 

दनांकापासुन ०६ म हने कालावधीसाठ  लेखापर णाचे वव त कामकाजाकर ता िनयु  देणे 
तसेच द.१७ डसबर २०१६ रोजी या शासन िनणयानुसार मािसक प र िमक व भ े िन त क न 

देणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- १०६३          वषय मांक- १०६३ 

दनांक – २७/१२/२०२२           वभाग- ाथिमक िश ण 
वषय .१०६३ 
दनांक -
२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .िश ण/०६/का व/१३०२/२०२२ द.२६/१२/२०२२ अ वये, 

मनपाचे सव ाथिमक व मा यिमक िश ण वभागातील १२८ शाळांम ये भारतीय गुणव ा प रषद 

(QCI) या सं थेमाफत गुणव ा मु यांकन क प राब वणेकामी मा यता िमळणेबाबत. 

ठराव .१०६३ 
दनांक -
२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .िश ण/०६/का व/१३०२/२०२२ द.२६/१२/२०२२ 

अ वये,  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये ाथिमक व मा यिमक िश ण वभाग कायरत आहे. 

ाथिमक िश ण वभागात एकूण १०५ व मा यिमक िश ण वभागा या १८ तसेच मनपा संचािलत 

आकां ा फौ डेशन ५ अशा एकूण १२८ शाळा कायरत आहेत. मनपा या शाळांम ये शहरातील 

गोरगर ब,क कर  तसेच आिथक दुबल घटकातील पालकांचे पा य बहुतांशी िश ण घेत आहेत. 

महानगरपािलकेचे नाव उंच वणे या ीने शाळेतील व ाथाचे तसेच िश कांचे  गुणव ा 
मु यांकन  करणे आव यक आहे. मा.आयु , मा.अित.आयु (१) यांना, मनपा या शाळेम ये 

गुणव ा वाढ साठ  अजून वाव अस याचे िनदशनास आले. या ीने गुणव ा वाढ साठ  शासक य व 

अशासक य सं थेची मा हती घेऊन यासाठ  य  करणे आव यक आहे. यानुसार ाथिमक 

िश ण वभागाने सन २०१९-२० म ये ाथिमक िश ण वभागांतगत असले या शाळेचे मु यांकन 

करणेकामी भारतीय गुणव ा प रषद (QCI) हया क  शासना या वा ण य आ ण उ ोग मं ालया या 
अंतगत वाय  सं थेची नेमणूक कर याबाबतची या कर यात आलेली होती. सदर 
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उप मासाठ  सन २०१९-२० म ये मा. थायी सिमतीने ठराव .६७७४ दनांक-२०/२/२०२० अ वये 

मा यता दलेली होती. परंतु भारतात कोरोना रोगाचा ादुभाव वाढ याने लॉकडाउन घो षत कर यात 

आ याने सदर या ह थांब वणेत आलेली होती. स या कोरोना रोगाचा ादुभाव कमी 
झा यानंतर शाळा पूववत सु  कर यात आले या आहेत. यानुसार भारतीय गुणव ा प रषद (QCI) 

हया सं थेशी संपक केला असता सं थेमाफत द ली, बृह मंुबई या ठकाणी व ाथ  व िश क यांचे 

गुणव ा मु यांकन क प राब वला जात आहे. शाळेतील व ाथ  आ ण िश कां या गुणवतेम ये 

वाढ झा याचे दसून आले. सबब, भारतीय गुणव ा प रषद (QCI)  या सं थेमाफत मनपा या 
शाळेतील व ाथ  व िश कांची गुणव ा मु यांकन  क प राब वणेकामी संबंधीत सं थेशी 
मा.आयु  यांनी चचा केली असता यांनी सदर क प सन २०१९ म ये सादर केले या दरा माणे सन 

२०२२-२३ म ये ाथिमक व मा यिमक शाळांसाठ   खालील त ाम ये नमूद केले माणे खच येणार 

आहे. 

अ.  कालावधी शाळा एकूण 

शाळा दर 
अंदाज प क य 

कंमत 
१८ % जीएसट  सह 

१ थम वष 

ाथिमक शाळा १०५ 

१,४५,०००/- १,८५,६०,०००/- २,१९,००,८००/- 
मा यिमक शाळा १८ 

मनपा संचािलत आकां ा 
 फौ डेशन शाळा ५ 

२ तीय वष गती या पाठपुरा याकामी ८०,०००/- १,०२,४०,०००/- १,२०,८३,२००/- 

३ तृतीय वष गती या पाठपुरा याकामी ८०,०००/- १,०२,४०,०००/- १,२०,८३,२००/- 

एकुण देय ३,९०,४०,०००/- ४,६०,६७,२००/- 

    सदर क पाचा हा तीन वषाक रता राब वणेत येणार आहे व याचा खच तीन ट याम ये अदा 
कर याचे िनयोजन आहे. सदरचा खच ाथिमक िश ण वभागा या “सवािगक शै णक गुणव ा व 

वकास” लेखािशषकावर खच  टाकणेत येणार आहे. तसेच सन २०२२-२३ मधील खचाम ये शाळांची 
सं या वाढ याने सं थे या देयकांम ये वाढ होणार आहे. सबब, य  खचास मा. शासक यांची 
मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

 
 

मा. शासक ठराव मांक- १०६४          वषय मांक- १०६४ 

दनांक – २७/१२/२०२२           वभाग- आरो य मु य 
वषय .१०६४ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) आरो य मु य यांचे कड ल प  .आमुका/२/का व/२८८/२०२२ द.१६/१२/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ात व छ भारत अिभयान अंतगत जनजागृती 
करणेबाबत. 

ठराव .१०६४ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) आरो य मु य यांचे कड ल प  .आमुका/२/का व/२८८/२०२२ द.१६/१२/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य मु य कायालयाकड ल कोटेशन .२/२०२१-२२ 

अ वये सदर कामकाजाकर ता मनपा वेबसाईटवर कोटेशन िस द केले होते. वर ल माणे कोटेशन 

.२/२०२१-२२ साठ  3 ा  झाले या कोटेशन धारकांपैक  लघु म कोटेशन मे.ऑरनेट टे नोलॉजी 
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ा.िल.नवी मंुबई– ०३ ा  झाले असुन सदर दर तुलना मक या वाजवी दराची अस याचे तसेच 

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

मा.उप आयु  यांनी द.३/११/२०२१ रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून मंजूर दराने 

र. .४,६४,४४८/- पयत कोटेशन अट  शत नुसार कामकाज क न घे यात आलेले आहे यास 
मा. शासक यांची काय र मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- १०६५          वषय मांक- १०६५ 

दनांक – २७/१२/२०२२           वभाग- आरो य मु य 
वषय .१०६५ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) आरो य मु य यांचे कड ल प  .आमुका/२/का व/२८९/२०२२ द.१६/१२/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ात व छ भारत अिभयान अंतगत जनजागृती 
करणेबाबत. 

ठराव .१०६५ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) आरो य मु य यांचे कड ल प  .आमुका/२/का व/२८९/२०२२ द.१६/१२/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य मु य कायालयाकड ल कोटेशन .४/२०२१-
२२ अ वये सदर कामकाजाकर ता मनपा वेबसाईटवर कोटेशन िस द केले होते. वर ल माण े

कोटेशन .४/२०२१-२२ साठ  3 ा  झाले या कोटेशन धारकांपैक  लघु म कोटेशन मे.ऑरनेट 

टे नोलॉजी ा.िल.नवी मंुबई– ०३ ा  झाले असुन सदर दर तुलना मक या वाजवी दराची 
अस याचे तसेच ठेकेदाराने मुदतीम ये तुत काम मानांकना माण ेपुण करणेस स म अस याने 

वकारणेबाबत मा.उप आयु  यांनी द.26/11/2021 रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल 

ठेकेदाराकडून मंजूर दराने र. .26,550/- पयत कोटेशन अट  शत नुसार कामकाज क न घे यात 

आलेले आहे यास मा. शासक यांची काय र मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- १०६६          वषय मांक- १०६६ 

दनांक – २७/१२/२०२२           वभाग- आरो य मु य 
वषय .१०६६ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) आरो य मु य यांचे कड ल प  .आमुका/२/का व/२९०/२०२२ द.१६/१२/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ात व छ भारत अिभयान अंतगत जनजागृती 
करणेबाबत. 

ठराव .१०६६ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) आरो य मु य यांचे कड ल प  .आमुका/२/का व/२९०/२०२२ द.१६/१२/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य मु य कायालयाकड ल कोटेशन .६/२०२१-
२२ अ वये सदर कामकाजाकर ता मनपा वेबसाईटवर कोटेशन िस द केले होते. वर ल माण े
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कोटेशन .६/२०२१-२२ साठ 3 ा  झाले या कोटेशन धारकांपैक  लघु म कोटेशन मे.ऑरनेट 

टे नोलॉजी ा.िल.नवी मंुबई– ०३ ा  झाले असुन सदर दर तुलना मक या वाजवी दराची 
अस याचे तसेच ठेकेदाराने मुदतीम ये तुत काम मानांकना माण ेपुण करणेस स म अस याने 

वकारणेबाबत मा.उप आयु  यांनी द.१६/१२/२०२१ रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल 

ठेकेदाराकडून मंजूर दराने र. .८,४०,०००/- पयत कोटेशन अट  शत नुसार कामकाज क न घे यात 

आलेले आहे यास मा. शासक यांची काय र मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- १०६७          वषय मांक- १०६७ 

दनांक – २७/१२/२०२२           वभाग- िनवडणूक 
वषय .१०६७ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .िन/१/का व/४८९/२०२२ द.२६/१२/२०२२ अ वये, 

मनपाचे िनवडणूक वभागातील िनवडणूक व जनगणना वषयक कामकाजाकर ता मानधन 

व पात कमचार  उपल ध क न घेणेबाबत. 

ठराव .१०६७ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .िन/१/का व/४८९/२०२२ द.२६/१२/२०२२ अ वये, मनपा 
साव क िनवडणूक - २०२२ चे अनुषंगाने मतदार याद  तयार करण,े तसेच िनवडणूक या पार 

पाडणेकामी आव यक पुढ ल तयार  (उदा. R.O कायालयाची थापना, व वध क ाची थापना, 
मतदान क ासंदभात कामकाज, तसेच भारताची जनगणना २०२१ चे कामकाज, इ याद  कामकाज 

िनवडणूक वभागाम ये ामु याने करणेसाठ  िनवडणूक वषयक व जनगणना वषयक 

कामकाजाचे अनुभव असलेले व िनवडणूक वभागात यापूव  कायरत असणारे सेवािनवृ  मु य 

िल पक ी.रमेश कोड ंबा डाळ ंबे यांना द.०७/०१/२०२३ पासून पुढ ल ११ म हने कालावधीकर ता 
मानधनावर िनयु /मुदतवाढ देणेस व यांना महारा  शासना या सामा य शासन वभागाकड ल 

द.१७ डसबर २०१६ नुसार वेतन, भ े अदा करणेस व याकामी येणारा य  खच िनवडणूक 
वभागाकड ल “िनवडणूक खच” या लेखािशषातुन खच  टाकणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत 

येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- १०६८          वषय मांक- १०६८ 

दनांक – २७/१२/२०२२           वभाग- थाप य ग मु य 
वषय .१०६८ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) थाप य ग मु य यांचे कड ल प  . था/िन/गमु य/४०३/२०२२ 
द.१२/१२/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग .२१ मधील नवीन जजमाता णालयात 
सुस ज ऑपरेशन िथएटर तयार करणे व इतर अ याव यक कामे करणेबाबत. 
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ठराव .१०६८ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) थाप य ग मु य यांचे कड ल प  . था/िन/गमु य/४०३/२०२२ 
द.१२/१२/२०२२ अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .28/01/2022-2023 

अ वये भाग .२१ मधील नवीन जजमाता णालयात सुस ज ऑपरेशन िथएटर तयार 
करणे व इतर अ याव यक कामे करणे कामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. 
वर ल माण ेिन वदा . मे.एस बी काळे िन.र. .1,17,86,042/- (अ र  र. .एक कोट  सतरा 
लाख शहाऐंशी हजार बेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .1,17,71,597/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .1,17,71,597/- पे ा 23.91% कमी हणजेच र. .89,57,008/- +रॉय ट  
चाजस र. .1,363/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .14,445/- = एकुण र. .89,72,816/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व 
सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकामी सदर या वषयास मा. शासक यांची मंजूर  
देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- १०६९          वषय मांक- १०६९ 

दनांक – २७/१२/२०२२           वभाग- थाप य ग मु य 
वषय .१०६९ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) थाप य ग मु य यांचे कड ल प  . था/िन/गमु य/४०४/२०२२ 
द.१२/१२/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग .२३ मधील नवीन थेरगाव णालयात सुस ज 
ऑपरेशन िथएटर तयार करणे व इतर अ याव यक कामे करणेबाबत. 

ठराव .१०६९ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) थाप य ग मु य यांचे कड ल प  . था/िन/गमु य/४०४/२०२२ 
द.१२/१२/२०२२ अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .29/01/2022-2023 

अ वये भाग .२३ मधील नवीन थेरगाव णालयात सुस ज ऑपरेशन िथएटर तयार 
करणे व इतर अ याव यक कामे करणे कामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. 
वर ल माण े िन वदा . मे.ए आर नायडु िन.र. .2,97,35,331/- (अ र  र. .दोन कोट  
स या नव लाख प तीस हजार ितनशे एकतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .2,97,06,166/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2,97,06,166/- पे ा 25.25% कमी हणजेच 
र. .2,22,05,359/- +रॉय ट  चाजस र. .4,678/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .29,165/- = 

एकुण र. .2,22,39,202/- 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 
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कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकामी सदर या 
वषयास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- १०७०          वषय मांक- १०७० 

दनांक – २७/१२/२०२२           वभाग- थाप य अ मु य 
वषय .१०७० 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/िन/मु य/५९६/२०२२ द.२६/१२/२०२२ अ वये, 

मनपाचे िचंचवड आर ण .181 'ड' (पै)या भूखंडावर न वन शासक य इमारत बांधणे व आव यक 

अनुषंिगक कामे करणेबाबत. 

ठराव .१०७० 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/िन/मु य/५९६/२०२२ द.२६/१२/२०२२ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .08/01/2022-23 अ वये 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िचंचवड आर ण .181 'ड'(पै) या भूखंडावर न वन शासक य 

इमारत बांधणे व आव यक अनुषंिगक कामे करणेकामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. 
वर ल माण े िन वदा .08/01/2022-23 साठ  2 ा  झाले या िन वदांपैक  Kmv Projects 

Limited या ठेकेदाराची िन.र. .312,20,32,838/- (अ र  र. .तीनशे बारा कोट  वीस लाख ब ीस 

हजार आठशे अडोतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .311,56,00,513/- पे ा 8.19% 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.आयु सो यांनी दनांक 26/12/2022 रोजी मा यता दलेली आहे. 

वर ल ठेकेदाराकडून र. .286,04,32,831/- +रॉय ट  चाजस र. .15,09,549/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .64,32,325/- = एकुण र. .286,83,74,705/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 

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

भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 

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

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

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 



32 
 

मा. शासक ठराव मांक- १०७१          वषय मांक- १०७१ 

दनांक – २७/१२/२०२२           वभाग- मा हती व तं ान 
वषय .१०७१ 
दनांक -
२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मात व/१२/का व/४७०/२०२२ द.२६/१२/२०२२ अ वये, 
मनपाचे मा हती व तं ान वभागाकडे सीसीट ह  स हल स यं णा उभारण ेकामाकर ता अ य 
वभागाकड ल तरतूद वग करणेकामी मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची 
मा यता घेणेकामी िशफारस करणेबाबत. 

ठराव .१०७१ 
दनांक -
२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मात व/१२/का व/४७०/२०२२ द.२६/१२/२०२२ अ वये, 
पंपर  िचंचवड मनपाचे सी.सी.ट . ह  स हल स क पाचे कामकाजाचे क पाकर ता स ा 
भांडवली अंदाजप क . ३ नुसार पानांक ४१० अ. . ६ नुसार असलेली तरतूद संपलेली आहे, सदर 
कामाचा खच अदा करणे कर ता आणखी तरतूद आव यक आहे. तर  खालील त यात नमुद माण े
िश ण वभागाकड ल उपल ध महसुली तरतूद  मधुन र. . २५ कोट  इतक  तरतूद वग करणेस 
मा. थायी सिमती माफत मा. महापािलका सभेची मा यता िमळणे आव यक आहे. 

अ. 
. 

लेखािशष 
अंदाजप क 
तरतूद 

सन २०२२-२३ ची 
मुळ तरतूद 

वाढ घट सुधार त तरतूद 

पानांक अ. . 

१ 
सीसीट ह  स हल सचे काम 

करणे. (Project) 
भांडवली

  ४१० 
६ ७६७०००००० १९००००००० ० ९५७०००००० 

२ 
ाथिमक िश ण वभाग 
टॅब खरेद  व िश ण 

महसुली 
१४४ 

२ १०७५००००० ० १०००००००० ७५००००० 

३ शै णीक स लागार फ  १४४ ३ २००००००० ० २००००००० ० 

४ 
िश ण वषयक ना व य पुण 

योजना १४४ ४ ५००००००० ० २६०००००० २४०००००० 

५ ई लन ग कूल १४५ २९ ४६८९५००० ० ४४०००००० २८९५००० 

 एकुण   ९९१३९५००० १९००००००० १९००००००० ९९१३९५००० 

 सबब उपरो  नमुद नुसार महसुली अंदाजप कातील १९ कोट  इतक  तरतूद भांडवली अंदाजप कात 
वग करणेकामी 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- १०७२          वषय मांक- १०७२ 

दनांक – २७/१२/२०२२           वभाग- आरो य मु य 
वषय .१०७२ 
दनांक -
२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .आमुका/३/का व/२७१/२०२२ द.२७/१२/२०२२ अ वये, 

पंपर  िचंचवड मनपा. काय े ातील े य कायालय िनहाय कचरा संकलन व अलगीकरण 

जनजागृती करणेबाबत. 
ठराव .१०७२ 
दनांक -
२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .आमुका/३/का व/२७१/२०२२ द.२७/१२/२०२२ अ वये, 
पंपर   िचंचवड महानगरपािलके या आरो य मु य कयालयाकड ल वषयां कत कामासाठ  िन वदा 
नोट स . ८/२०२१-२२ अ वये िस द करणेत आली होती. पंपर  िचंचवड मनपा. काय े ातील 

े य कायालय िनहाय कचरा संकलन व अलगीकरण करण.े कामासाठ  नो हबर-२०२१ पासुन १ वष 
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कालावधीसाठ  नेमणुक करणेत आली होती. सदरचा कालावधी संपु ात आ याने, व छ सव ण 

सन २०२३ चे अनुषंगाने सदर सं थांचे कामकाज पुववत सु  ठेवणे आव यक अस याने, सदर 

कामकाजास मुदतवाढ देणे आव यक आहे. याबाबतचा तपिशल खालील माण.े   

 अ
 

सं थेचे नाव भाग 

एकूण घरे 
/अ थापना  

सं या 

ित माह ित 

घर/अ थापना 
मंजुर दर र. . 

एकूण र. . 

1 मे.  बेिस स युिनिसपल वे ट हचस ली. अ 89008 24.15 2,57,94,518/- 

2 
मे. ऑल इं डया इं टटयुट ऑफ लोकल 

से फ ग हनमट 
ब 87887 24.15 2,54,69,652/- 

3 मे. ड वाईन मॅनेजमट &  स वसेस क 84275 24.15 2,44,22,895/- 

4 मे.  बेिस स युिनिसपल वे ट हचस ली. ड 99866 23.11 2,76,94,839/- 

5 मे.  बेिस स युिनिसपल वे ट हचस ली. इ 78305 24.15 2,26,92,789/- 

6 मे. जनवानी फ 104611 23.1 2,89,98,169/- 

7 मे. ड वाईन मॅनेजमट &  स वसेस ग 83325 24.15 2,41,47,585/- 

8 मे.  बेिस स युिनिसपल वे ट हचस ली. ह 88787 24.15 2,57,30,473/- 

       उपरो  नमुद १ ते ८ सं थांचे नमुद मंजुर दरानुसार १ वष कालावधीकर ता एकूण 

र. .२०,४९,५०,९२०/- इतका खच अपे ीत असुन, सदर सं थांचे कामाकजाचे मुळ १ वष 

कालावधीची मुदत संपलेपासुन पुढ ल १ वष कालावधीकर ता मुदतवाढ देणे, करारनामा करणे व 

कामाचा आदेश देणे यानुसार अदा करावया या य  खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत 

आहे. 

िनणय: 

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

 
 

मा. शासक ठराव मांक- १०७३          वषय मांक- १०७३ 

दनांक – २७/१२/२०२२           वभाग- आरो य मु य 
वषय .१०७३ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .आमुका/९/का व/१७६/२०२२ द.२७/१२/२०२२ अ वये, 

पंपर  िचंचवड शहरातील १८ मी. व यावर ल र यांची यां क  प दतीने साफसफाई करणेबाबत. 

ठराव .१०७३ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .आमुका/९/का व/१७६/२०२२ द.२७/१२/२०२२ अ वये, 

पंपर   िचंचवड महानगरपािलके या आरो य मु य कयालयाकड ल िन वदा नोट स . ५/१/२०२२-

२३ अ वये पंपर  िचंचवड शहरातील १८ मी. व यावर ल र यांची यां क  प दतीने  साफसफाई 

करणे (पॅकेज .१) कामाची िन वदा ७ वष कालावधीसाठ  िस द करणेत आली होती. सदर 

िन वदेसाठ   ३ िन वदा ा  झाले या असुन, ा  िन वदाम ये लघु म िन वदाधारक मे. इनो हेट ह 

लंिनंग िस ट म ा. ली. यांचा ित क. मी. ित दवस  र. .१६८०/-  ा  झाले आहेत. सदर 

कामकाजाअंतगत Wholesale Price index (WPI)  नुसार इंधनाचे दरात वाढ/घट माणे वाष क 

वाढ/घट देय रा हल. या माण े मे.इनो हेट ह लंिनंग िस ट म ा. ली. यांची ित क. मी. ित 
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दवस  र. .१६८०/-   यादराने नेमणुक करण,ेयाकामी यां याशी आव यक अट  / शत चा करारनामा 
करण,े कामाचा आदेश देणे यानुसार अदा करावया या य  खचास मा. शासक यांची मंजूर  

देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- १०७४          वषय मांक- १०७४ 

दनांक – २७/१२/२०२२           वभाग- आरो य मु य 
वषय .१०७४ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .आमुका/९/का व/१७७/२०२२ द.२७/१२/२०२२ अ वये, 

पंपर  िचंचवड शहरातील १८ मी. व यावर ल र यांची यां क  प दतीने साफसफाई करणेबाबत. 

(पॅकेज . २) 

ठराव .१०७४ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .आमुका/९/का व/१७७/२०२२ द.२७/१२/२०२२ अ वये, 

पंपर   िचंचवड महानगरपािलके या आरो य मु य कयालयाकड ल िन वदा नोट स .५/२/२०२२-

२३ अ वये पंपर  िचंचवड शहरातील १८ मी. व यावर ल र यांची यां क  प दतीने  साफसफाई 

करणे (पॅकेज .२) कामाची िन वदा ७ वष कालावधीसाठ  िस द करणेत आली होती. सदर 

िन वदेसाठ   ३ िन वदा ा  झाले या असुन, ा  िन वदाम ये लघु म िन वदाधारक मे.लायन 

स वसेस ली. यांचा ित क. मी. ित दवस  र. .१७८०/-  ा  झाले आहेत. सदर कामकाजाअंतगत 

Wholesale Price index (WPI)  नुसार इंधनाचे दरात वाढ/घट माणे वाष क वाढ/घट देय रा हल. 

या माणे मे.लायन स वसेस ली यांची ित क. मी. ित दवस  र. .१७८०/-   या दराने नेमणुक 

करण,े याकामी यां याशी आव यक अट  / शत चा करारनामा करण,े कामाचा आदेश देणे यानुसार 

अदा करावया या य  खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- १०७५          वषय मांक- १०७५ 

दनांक – २७/१२/२०२२           वभाग- आरो य मु य 
वषय .१०७५ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .आमुका/९/का व/१७८/२०२२ द.२७/१२/२०२२ अ वये, 

पंपर  िचंचवड शहरातील १८ मी. व यावर ल र यांची यां क  प दतीने साफसफाई करणेबाबत. 

(पॅकेज .३) 

ठराव .१०७५ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .आमुका/९/का व/१७८/२०२२ द.२७/१२/२०२२ अ वये, 

पंपर   िचंचवड महानगरपािलके या आरो य मु य कयालयाकड ल िन वदा नोट स . ५/३/२०२२-

२३ अ वये पंपर  िचंचवड शहरातील १८ मी. व यावर ल र यांची यां क  प दतीने  साफसफाई 

करणे (पॅकेज .३) कामाची िन वदा ७ वष कालावधीसाठ  िस द करणेत आली होती. सदर 
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िन वदेसाठ  ३ िन वदा ा  झाले या असुन, ा  िन वदाम ये लघु म िन वदाधारक मे. भुमीका 
ा सपोट यांचा ित क. मी. ित दवस  र. .१७७०/-  ा  झाले आहेत. सदर कामकाजा अंतगत 

Wholesale Price index (WPI)  नुसार इंधनाचे दरात वाढ/घट माणे वाष क वाढ/घट देय रा हल. 

या माणे मे.भुमीका ा सपोट  यांची ित क. मी. ित दवस  र. .१७७०/-   यादराने नेमणुक करण,े 
याकामी यां याशी आव यक अट  / शत चा करारनामा करण,े कामाचा आदेश देणे यानुसार अदा 
करावया या य  खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- १०७६          वषय मांक- १०७६ 

दनांक – २७/१२/२०२२           वभाग- आरो य मु य 
वषय .१०७६ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .आमुका/९/का व/१७९/२०२२ द.२७/१२/२०२२ अ वये, 

पंपर  िचंचवड शहरातील १८ मी. व यावर ल र यांची यां क  प दतीने साफसफाई करणेबाबत. 

(पॅकेज . ४) 

ठराव .१०७६ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .आमुका/९/का व/१७९/२०२२ द.२७/१२/२०२२ अ वये, 

पंपर   िचंचवड महानगरपािलके या आरो य मु य कयालयाकड ल िन वदा नोट स . ५/४/२०२२-

२३ अ वये पंपर  िचंचवड शहरातील १८ मी. व यावर ल र यांची यां क  प दतीने  साफसफाई 

करणे (पॅकेज .४) कामाची िन वदा ७ वष कालावधीसाठ  िस द करणेत आली होती. सदर 

िन वदेसाठ  ३ िन वदा ा  झाले या असुन, ा  िन वदाम ये लघु म िन वदाधारक मे.ॲटोनी वे ट 

हॅ डलींग सेल ली.यांचा ित क. मी. ित दवस  र. .१७७०/-  ा  झाले आहेत. सदर कामकाजा 
अंतगत Wholesale Price index (WPI)  नुसार इंधनाचे दरात वाढ/घट माण ेवाष क वाढ/घट देय 

रा हल. या माण े मे.ॲटोनी वे ट हॅ डलींग सेल ली. यांची ित क. मी. ित दवस र. .१७७०/-

   यादराने नेमणुक करणे, याकामी यां याशी आव यक अट  / शत चा करारनामा करण,े कामाचा 
आदेश देणे यानुसार अदा करावया या य  खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- १०७७         वषय मांक- १०७७ 

दनांक – २७/१२/२०२२          वभाग- म यवत  सा ह य भांडार 
वषय .१०७७ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .म.भां.सा./०२/का व/१६४९/२०२२ द.२७/१२/२०२२ 

अ वये, पी.एम.आर.ड .ए. कडुन ा  झाले या सी आर िस टमचे CMC करणेबाबत. 

ठराव .१०७७ मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .म.भां.सा./०२/का व/१६४९/२०२२ द.२७/१२/२०२२ 
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दनांक -

२७/१२/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका वै कय वभागा अंतगत असले या न वन थेरगांव 

णालया मधील  करण वभागा या मागणीनुसार यांचे वभागातील C. R. System या 
उपकरणाचे CMC करणेकामी संबंिधत उ पा दत कंपनी M/s FUJIFILM INDIA Pvt. Ltd. यांनी 
सादर केलेले र. .१,१०,०००/- (अ र  र. .एक लाख दहा हजार फ ) चे दरप क वकृत करणेत आले 

आहे. यानुसार  करण वभागातील C. R. System चे CMC संबंिधत उ पा दत कंपनी M/s 

FUJIFILM INDIA Pvt. Ltd. यांचेकडून िन वदा न माग वता, करारनामा क न महारा  

महानगरपािलका अिधिनयम अनुसुची करण ५ (२) (२) नुसार थेट प दतीने करणेस व सदर CMC 

करणेकामी होणारा खच एकूण र. .१,१०,०००/- (अ र  र. . एक लाख दहा हजार 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- १०७८         वषय मांक- १०७८ 

दनांक – २७/१२/२०२२          वभाग- थाप य उ ान व डा 
वषय .१०७८ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था.उ/का व/३७८/२०२२ द.२६/१२/२०२२ अ वये, 

पंपर  िचंचवड मनपाम ये आंतररा ीय दजाचे गुलाबपु प उ ान करणे व इतर अनुषंिगक कामे 

करणेबाबत. 

ठराव .१०७८ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था.उ/का व/३७८/२०२२ द.२६/१२/२०२२ अ वये, 

पंपर  िचंचवड मनपाम ये आंतररा ीय दजाचे गुलाबपु प उ ान करणे व इतर अनुषंिगक कामे करण े
यासाठ  आराखडे तयार क न मंजूर  घेण,े बांधकाम परवानगी घेण,े अंदाजप क तयार करण े

इ.िन वदा पूव कामे व िन वदा प ात करा या लागणा-या कामासाठ  थाप य उ ान वभागामाफत 
क प स लागार यांची दरप क द.२१/१०/२०२२ ते द.२७/१०/२०२२ या कालावधीत 

www.mahatender.gov.in माग व यात आली आहेत यानुसार M/s.Envirosafe Consultants 
यांचा सदर कामासाठ  िन वदा पूव ०.५% व िन वदा प यात १.३०% इतका हणजेच  १.८०%  इतका 
लघु म दर ा  झालेला आहे. सदर कामाचे आराखडे व अंदाजपञक बन वण े इ.कामे  M/s 

Envirsafe Consultant यांनी  मा य केलेले दरानुसार सदर कामासाठ  १.८०% दराने फ  अदा 
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. 
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मा. शासक ठराव मांक- १०७९    वषय मांक- १०७९ 

दनांक – २७/१२/२०२२ वभाग- व छ महारा /भारत अिभयान           
क प अंमलबजावणी क  

वषय .१०७९ 
दनांक -
२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . वमअक/३/का व/२३३/२०२२ द.२७/१२/२०२२ अ वये, 

नवी दशा उप मांतगत मनपाचे सामुदाियक शौचालय देखभाल पधा आयो जत करणेबाबत. 

ठराव .१०७९ 
दनांक -
२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . वमअक/३/का व/२३३/२०२२ द.२७/१२/२०२२ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने मनपा काय े ातील झोपडप ट  प रसरातील व छता व 

आरो यदायी वातावरण िनमाण करणे या कामाम ये आसपास या म हलांना जा तीत जा त 

सहभागी क न यांचा आ म व ास वाढ वण ेव आिथक या स म करणे या उ ेशाने नवी दशा 
या उप माची सुरवात कर यात आली आहे. या उप माचा मु य उ ेश झोपडप यांमधील म हला 
बचत गटांना स म करण,े यां या प रसरातील सामुदाियक शौचालयांचे संचलन आ ण देखभाल 

कर यासाठ  म हला बचत गटांना ो सा हत करणे आ ण यांना उ प नाचा माग दाखवून यांचे 

आ ण पयायाने झोपडप ट  प रसराचे आिथक व सामा जक थैय उंचावणे हा आहे. या उप मांतगत 

भाग घेतले या म हला बचत गटांना ो साहन िमळावे हणून सामुदाियक शौचालय देखभाल 

पधा आयो जत करणेचे ता वत आहे. पधचे मु यमापन कर यासाठ  सिमती आयो जत केली 
जाईल. व पधम ये थम तीन व उ ेजनाथ अशा चार मांकांना अनु मे र. .३१,०००/- तसेच 

सुवण पदक व माणप , र. .२१,०००/- तसेच रौ य पदक व माणप , र. .११,०००/- तसेच कां य 

पदक व माणप  व र. .५,०००/- दले जातील. याच माण े थम मांक आले या बचत 

गटामधील म हला सद यांसाठ  (१० सद य) इंदौर दौरा आयो जत केला जाणार आहे. या दौ-यासाठ  

अंदाजे र. .५,३५,०००/- एवढा खच अपे त आहे. वर ल माणे पा रतो षक र कम, इंदौर दौरा खच 

तसेच मेड स व माणप  ेअसा एक त अंदाज े र. .१०,००,०००/- एवढा खच अपे त आहे. सदर 

खच आरो य मु य कायालयाकड ल “आरो य वषयक शासक य योजना या अंमलबजावणी व 

आरो य वषयक जनजागृती” या लेखाशीषामधून करावयाचा आहे. सबब, नवी दशा उप मांतगत 

सामुदाियक शौचालय देखभाल पधा आयो जत करणेकामी येणा-या एकुण र. .१०,००,०००/- 

(अ र  र. .दहा लाख फ ) इत या खचास अथवा य  येणा-या खचास मा. शासक यांची 
मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

 
 

मा. शासक ठराव मांक- १०८०         वषय मांक- १०८० 

दनांक – २७/१२/२०२२          वभाग- इ े य पाणीपुरवठा 
वषय .१०८० 
दनांक -
२७/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) इ े य पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .इ ेका/पापु/०३/का व/५०/२०२२ 

द.२७/१२/२०२२ अ वये, सन २०२१ व २०२२ क रता मनपाचे भोसर  संत तुकारामनगर पंपींग 

टेशनचे प र े ातील पा या या टाक चे प रचालन करणेबाबत. 
ठराव .१०८० 
दनांक -
२७/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) इ े य पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .इ ेका/पापु/०३/का व/५०/२०२२ 

द.२७/१२/२०२२ अ वये, “सन २०२१ व २०२२ क रता भोसर   संत तुकारामनगर पंपींग 

टेशनचे  प र े ातील पा या या टाक चे प रचालन करणे” या कामाचा आदेश ठेकेदार “मे. दलीप 
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व ठल नाणेकर” यांना  दनांक १४/०३/२०२२ रोजी देणेत आलेले होते. तथापी सदर कामाची िनकड 

पाहता पाणीपुरवठा बंद करता येत नस याने वॉलमनचा पगार देणे आव यक अस याने मुदतपुव 

३.५ म हने हणजेच द.०१/१२/२०२१ रोजी य ात काम चालू ठेवणेत आले होते. मा.अित र  

आयु  (१) यांचे द.११/२/२०२२ चे मंजूर टपणीनुसार मुदतपूव  काळातील प रचालनाचे कामाची / 

सेवांची बल अदा करणेस त वत: मा यता िमळाली आहे. सदर कामाची मुदत िन वदेनुसार १२ 
म हने हणजेच द.१३/०३/२०२३ पयत आहे. कामात संपूण ‘इ’ भागातील भोसर   संत 

तुकारामनगर पंपींग टेशनचे पा या या टा यांवर पाणीपुरवठा संबंधीत हॉ व ऑपरेशन करण े

कर ता मजूर पुर वणे या कामाचा समावेश होता. सदर या कामासाठ या एकुण र. .९०,००,०००/- 

यास मा.महापािलका सभा ठराव .६३२, द.३१/०३/२०२१ अ वये शास कय मा यता घेणेत आली 
असून सदर अ याव यक हॉ व ऑपरेशनसाठ  मजूर पुर वणेचे काम क न घेणेकामी ४% सेवा 
कर व कामगार क याण वभागाचे वाढ व दराने ावयाचा वेतन फरक वचारात घेता सदर कामासाठ  

मुदत कालावधी १२ म ह या साठ चा र. .५६,८८,४०२/- या र कमे या खचास मा. थायी सिमती 
ठराव . ११५४७, द.४/३/२०२२ अ वये मा यता घे यात आलेली होती. तथापी सदर या िन वदा 

ये अंतगत ी.अिभजीत पानसकर व इतर १० ठेकेदारांनी यांनी घेतले या हरकतीबाबत 

मनपाचे व वध वभागाकडून मा हती अिभलेख व अिभ ाय माग वणेत येत आहे. तसेच या 
हरकतीबाबत त ारदार ११ ठेकेदार यांचेबरोबर सुनावणी घे यात येणार आहे. त ंतर सुनावणीत 

झाले या िनणयानुसार कायवाह  करणेत येणार आहे. या कायवाह स हणज े पा /अपा  करण,े 

िन वदा उघडणे, लेखाप र ण, थायी सिमतीपुढे सादर करण,े करारनामा व आदेश देणे यासाठ  

कमान 1½ म ह याचा कालावधी अपे त आहे. तथा प त ारदार अ ापह  हरकत मागे घेणेस 

तयार नसून कायदेशीर कारवाई करणेचे य ात अस याने एकंदर तच प रचलन कामाचे आदेश 

देणेत अंदाजे द.३१/१/२०२३ पयत कालावधी लागू शकतो. सबब सदर काम चालू ठेवणेसाठ  
र. .६,००,०००/- ित म हना या माण े डसबर ते जानेवार  पयत अंदाजे र. .१२,००,०००/- व 
दरवाढ अंदाजे र. .२,००,०००/- (४ ट के स वस टॅ स सह) नूसार र. .१४,००,०००/- वाढ व 

र कमेसह र. .७१,००,०००/-  या वाढ व 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- १०८१    वषय मांक- १०८१ 

दनांक – २७/१२/२०२२ वभाग- व छ महारा /भारत अिभयान           
क प अंमलबजावणी क  

वषय .१०८१ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . वमअक/३/का व/२३५/२०२२ द.२७/१२/२०२२ अ वये, 
नवी दशा उप म - शु य कचरा क पांतगत यां क  प तीने क पो टंगसाठ  येणा-या खचासाठ  
तरतूद वग करणेबाबत. 

ठराव .१०८१ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . वमअक/३/का व/२३५/२०२२ द.२७/१२/२०२२ अ वये, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने म हला स मीकरण व लोकसहभाग वाढ वणेक रता नवी 
दशा या उप माची सुरवात कर यात आली आहे. या क पा या पुढ या ट यात शहरातील व वध 
झोपडप यांम ये म हला बचत गटांमाफत शु य कचरा क प राब वणेत येणार आहे. याम ये 
शहरातील झोपडप यांमधील कचरा वलगीकरण क न ओ या कच-याचे नजीक या उ ानाम ये 
कंवा प रसरात यां क /क पो ट पट प तीने क पो टंग करणे व ओला कचरा जागेवरच जरवण े
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हा मुख उ ेश आहे. नवी दशा उप मांतगत हे काम या या प रसरातील म हला बचत गटांना 
सोप वले जाणार आहे. सदर क प े ीय कायालयांमाफत राब वला जाणार असून यावर आरो य 
मु य कायालयाचे िनयं ण असेल. या क पासाठ  म हला बचत गटांना आव यक मिशनर  पुर वण े
व पायाभूत सु वधांची तरतूद करणे आरो य वभागामाफत करणेचे ता वत आहे. आरो य 
वभागास एका े ीय कायालयासाठ  शु य कचरा उप मासाठ  यां क  (Mechanized) क पो टंग 
प तीने अंदाजे येणारा भांडवली खच पुढ ल माणे असेल. (सीट ओ ट मने दले या त यानुसार) 
Sr.No Particulars Unit Quantity Rate Amount 

1 Waste Shredder (200 kg) Nos. 1 45,000 45,000 
2 OWC Machine Nos. 1 1,000,000 1,000,000 
3 Sanitary Waste Incinerator (xx) Nos. 1 20,000 20,000 

4 WheelBarrows Nos. 2 15,000 30,000 

5 Initial Capex on Safety Gears Nos. 10 3,350 33,500 

6 Shed Fabrication & Fixtures Sq. Ft. 2,000 1,000 2,000,000 

 Total One Time Cost    3,128,500 
    वर ल माणे आठ े ीय कायालयांसाठ  अंदाजे र. .२,५०,२८,०००/- एवढा खच अपे त आहे. 
सदर खच आरो य मु य कायालयाकड ल “आरो य वषयक शासक य योजना या अंमलबजावणी व 
आरो य वषयक जनजागृती” या लेखाशीषामधून करावयाचा आहे. स थतीत उ  लेखाशीषावर 
सन २०२२-२३ या आिथक वषाक रता अंदाजप काम ये र. .१५,००,००,०००/- एवढ  तरतूद मंजूर 
आहे. तथा प सदर र कमे पैक  आज अखेर र. .१२,४६,८१,४४७/- एवढ  र कम वापरली गेली 
असून यापुढे अंदाजे र. .२,५०,००,०००/- एवढा खच अपे त आहे. तर , नवी दशा शु य कचरा 
क प राब वणेसाठ  “आरो य वषयक शासक य योजना या अंमलबजावणी व आरो य वषयक 

जनजागृती” या लेखाशीषावर वाढ व र. . र. .२,६०,००,०००/- ची तरतूद करणे आव यक आहे. 
आरो य मु य कायालयाकड ल “यां क  प तीने साफसफाई” या लेखाशीषावर र. .२० कोट  तरतूद 
करणेत आलेली असून, यां क  प तीने साफसफाई करण ेकामाची िन वदा कायवाह  सु  असून, 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत येऊन, य ात कामाची सुरवात जानेवार  ते फे ुवार  म ये 
होणेची श यता आहे. यामुळे सदर लेखाशीषाव न तरतूद वग करणे श य आहे. 

वग करणाचा तपशील खालील माण े- 

अ. . लेखाशीष 
सन २०२२-२३ ची 

तरतूद 
घट र. . वाढ र. . 

१ यां क  प तीने साफसफाई २०,००,००,०००/- २,६०,००,०००/- ००/- 

२ 
आरो य वषयक शासक य 
योजना या अंमलबजावणी व 
आरो य वषयक जनजागृती 

१५,००,००,०००/- ००/- २,६०,००,०००/- 

     सबब, आरो य मु य कायालयाकड ल सन २०२२-२३ म ये “यां क  प तीने साफसफाई” या 
लेखाशीषावर केले या तरतूद मधून “आरो य वषयक शासक य योजना या अंमलबजावणी व 
आरो य वषयक जनजागृती” या लेखाशीषावर र. .२,६०,००,०००/- तरतूद वग करणेस महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०३ अनुसूची ड मधील करण ७ तरतूद .२(१) नुसार 
मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 
उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- १०८२          वषय मांक- १०८२ 

दनांक – २७/१२/२०२२           वभाग- थाप य इ े य 
वषय .१०८२ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/इ/का व/९९६/२०२२ द.२७/१२/२०२२ अ वये, 

मनपाचे थाप य इ े ीय कायालयाकड ल अंदाजप कातील सन २०२२ - २३ चे अंदाजप कातील 

तरतूद म ये वाढ व घट करणेबाबत. 

ठराव .१०८२ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/इ/का व/९९६/२०२२ द.२७/१२/२०२२ अ वये, 

पंपर  िचंचवड मनपा या थाप य इ े ीय कायालयाकड ल सन २०२२-२३ या मुळ अंदाजप कात 

वकास कामांची तरतूद वग करणेची आव यकता अस याने खालील माण े वाढ घट करणेचा 
तावास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

अ. 

ं . 
उपलेखािशष अथवा कामाचे 

नांव 

भा
ग 

बजे
ट 

कोड 

पा
नांक 

अ.

ं . लेखािशष 

मुळ 

अंदाजप क य
र. . 

सन २०२२-

२०२३ चा मुळ
अंदाज 

वाढ 

करावयाची 
तरतूद 

घट 

करावयाची 
तरतूद 

सन २०२२-

२०२३ चा 
सुधार त 

अंदाज 

१ 

भाग . ६ डुडुळगाव 

येथील सव . १३४ ते १८६ 

वकास आराख यातील  १८ 

मी. र ता वकसीत करणे 

तसेच गट .५१ ते ७६ 

पयतचा १८ मी र ता 
वकिसत करणे. 

३ 

२२२
३००
१९० 

१५ ६ वशेष योजना ३०००००००० २०००००० २०००००० ० ४०००००० 

२ 

पुणे आळंद  र यालगत 

स.न. ७८ येथे  संत ाने र 

महाराज व संत नामदेव 

महाराज यां या भेट वर 

आधा रत समुह िश प तयार
करणे व उभारणे . 

३ 

२२२
३०१
२६१ 

५४ २ वशेष योजना २५००००० ५६२६००० २५००००० ० ८१२६००० 

३ 

भाग . च-होली येथील  

संत ाने र व संत नामदेव 

महाराज यांचे भेट वर 

आधार त समुहिश प या 
पर सरात संत ाने र सृ ी  

तयार करणे. 

३ 

२२२
३०१
२६२ 

५५ ३ वशेष योजना २००००००० ६७१३००० १००००००० ० १६७१३००० 

४ 

भाग मांक ३ येथील 

व वध ठकाणी मनपा 
इमारतींची व शाळांची 
सुधारणा करणे व इतर 

अनुषंिगक कामे करणे. 

३ 

२२२
३०३
३२८

१९१ ३ 

भांडवली - अ 

थाप य 

वषयक कामे 

करणे 

१००००००० ५०१००० २०००००० ० २५०१००० 

५ 

भाग .३च-होली फाटा, 
चो वसावाड  - वडमुखवाड   

ते ताजणेमळा वकास 

आराख याती १८ मी 
र याचे उवर त कामे 

करणे. 

३ 

२२२
३००
२२९ 

१७ ४५ वशेष योजना १५००००००० ७८१५००० १००००००० ० १७८१५००० 

६ 

. .३ च-होली स ह . ७ 

ते मनपा ह  पयतचा 
वकास आराख यातील ३० 

मी र ता वकिसत करणे. 

३ 

२२२
३००
२१७ 

१७ ३३ वशेष योजना ५०००००००० १४४९२०००० १६७४०००० ० १६१६६०००० 

७ भाग .३ मोशी येथील ३ २२२ १५ १४ वशेष योजना १०००००००० ० १०००००० ० १०००००० 



41 
 

आदशनगर भागातील र ते 
वकिसत करणे. 

३००
१७१ 

८ 

भाग .३ मधील च-होली 
येथील व वध ठकाणचे 

र ते डांबर करणाने दु ती 
करणे. 

३ 

२२२
३०९
७७
६ 

५९
४ 

१ 

महसुल - 

डांबर  र ते 
करकोळ 

दु ती 

१०००००० ८२५००० ० ८२०००० ५००० 

९ 

भाग .३ मधील मोशी 
येथील व वध ठकाणचे 

र ते डांबर करणाने दु ती 
करणे. 

३ 

२२२
३०९
७७
७ 

५९
४ 

२ 

महसुल - 

डांबर  र ते 
करकोळ 

दु ती 

१०००००० ८२५००० ० ८२०००० ५००० 

१० 

भाग .३ येथील व वध 

ठकाण या र यांची व 

चरांची डांबर  करणाने 

दु ती करणे. 

३ 

२२२
३०९
७७
८ 

५९
४ 

३ 

महसुल - 

डांबर  र ते 
करकोळ 

दु ती 

१०००००० ८२५००० ० ८२०००० ५००० 

११ 

भाग .३ मधील च-होली 
येथील व वध र ते 
ख डकरणाने व 

एम.पी.एम.ने दु ती करणे. 

३ 

२२२
३०९
७७
९ 

५९
४ 

४ 

महसुल - 

डांबर  र ते 
करकोळ 

दु ती 

१०००००० ८२५००० ० ८२०००० ५००० 

१२ 

भाग .३ मधील मोशी  
येथील व वध र ते 
ख डकरणाने व 

एम.पी.एम.ने  दु ती 
करणे. 

३ 

२२२
३०९
७८०

५९
४ 

५ 

महसुल - 

डांबर  र ते 
करकोळ 

दु ती 

१०००००० ८२५००० ० ८२०००० ५००० 

१३ 

भाग .३ म ये 

ठक ठकाणी र ते 
ख डकरणाने व 

एम.पी.एम.ने  दु ती 
करणे. 

३ 

२२२
३०९
७८१ 

५९
४ 

६ 

महसुल - 

डांबर  र ते 
करकोळ 

दु ती 

१०००००० ८२५००० ० ८२०००० ५००० 

१४ 

भाग .३ मधील च-होली 
येथे ठक ठकाणी थाप य 

वषयक दु तीची कामे 

करणे. 

३ 

२२२
३०९
६८० 

५९० १ 

महसुल -  

करकोळ 

दु ती व 

देखभाल 

१०००००० ८२५००० ० ८२०००० ५००० 

१५

भाग .३ मधील मोशी  
येथे ठक ठकाणी थाप य 

वषयक दु तीची कामे 

करणे. 

३ 

२२२
३०९
६८१ 

५९० २ 

महसुल -  

करकोळ 

दु ती व 

देखभाल 

१०००००० ८२५००० ० ८२०००० ५००० 

१६ 

भाग .३ येथील 

ठक ठकाणी पे हंग लॉक 

दु तीची कामे करणे. 

३ 

२२२
३०९
६८२ 

५९० ३ 

महसुल -  

करकोळ 

दु ती व 

देखभाल 

१०००००० ८२५००० ० ८२०००० ५००० 

१७

भाग .३ मधील व वध 

ठकाण या मनपा 
इमारतींची थाप य 

वषयक दु ती करणे 

३ 

२२२
३०९
६८३ 

५९० ४ 

महसुल -  

करकोळ 

दु ती व 

देखभाल 

१०००००० ८२५००० ० ८२०००० ५००० 

१८ 

भाग .३ येथील व वध 

ठकाणी व छतागृहांची 
थाप य वषयक कामांची 

दु ती करणे. 

३ 

२२२
३०९
६८४

५९० ५ 

महसुल -  

करकोळ 

दु ती व 

देखभाल 

१०००००० ८२५००० ० ८२०००० ५००० 

१९ 

भाग .३ मधील व वध 

ठकाणी मनपा शाळेची 
दु तीची कामे करणे. 

३ 

२२२
३०९
६८५

५९० ६ 

महसुल -  

करकोळ 

दु ती व 

देखभाल 

१०००००० ८२५००० ० ८२०००० ५००० 
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२०

भाग . ३ च-होली येथील 

हॉटिम स प दतीने 

डांबर करणाने र यांची 
दु ती करणे. 

३ 

२२२
३०९
७२९

५९
२ 

१ 

महसुल - 

डांबर  र ते 
करकोळ 

दु ती 

१००००००० २२५०००० ० २०००००० २५०००० 

२१ 

भाग . ३ मोशी येथील 

हॉटिम स प दतीने 

डांबर करणाने र यांची 
दु ती करणे. 

३ 

२२२
३०९
७३०

५९
२ 

२ 

महसुल - 

डांबर  र ते 
करकोळ 

दु ती 

१००००००० २२५०००० ० २०००००० २५०००० 

२
२ 

भाग . ३ 

चो वसावाड ,वडमुखवाड , 

डुडुळगाव येथील हॉटिम स 

प दतीने डांबर करणाने 

र यांची दु ती करणे. 

३ 

२२२
३०९
७३१ 

५९
२ 

३ 

महसुल - 

डांबर  र ते 
करकोळ 

दु ती 

१००००००० २२५०००० ० २०२००० २३०००० 

२
३ 

भाग . ३ येथील चरांची 
दु ती हॉटिम स प दतीने 

करणे. 

३ 

२२२
३०९
७३
२ 

५९
२ 

४ 

महसुल - 

डांबर  र ते 
करकोळ 

दु ती 

१००००००० २२५०००० ० २०००००० २५०००० 

२
४ 

भाग . ३ येथील व वध 

र यांची दु ती एम पी 
एम प दतीने करणे. 

३ 

२२२
३०९
७३
३ 

५९
२ 

५ 

महसुल - 

डांबर  र ते 
करकोळ 

दु ती 

१००००००० २२५०००० ० २०००००० २५०००० 

२
५ 

भाग . ३ च-होली येथील 

व वध ठकाणचे थाप य 

वषयक दु ती करणे. 

३ 

२२२
३०९
६३८ 

५८
८ 

१ 

महसुल -  

करकोळ 

दु ती व 

देखभाल 

१००००००० २२५०००० ० २२००००० ५०००० 

२६
भाग . ३ मोशी येथील 

व वध ठकाणचे थाप य 

वषयक दु ती करणे. 

३ 

२२२
३०९
६३९ 

५८
८ 

२ 

महसुल -  

करकोळ 

दु ती व 

देखभाल 

१००००००० २२५०००० ० २२००००० ५०००० 

२
७ 

भाग . ३ मोशी येथील 

व वध ठकाणचे फुटपाथ 

पे हंग लॉक दु ती करणे 

३ 

२२२
३०९
६४० 

५८
८ 

३ 

महसुल -  

करकोळ 

दु ती व 

देखभाल 

१००००००० २२५०००० ० २२००००० ५०००० 

२
८ 

भाग . ३ मोशी येथील 

व वध ठकाण या 
इमारतीची दु ती करणे. 

३ 

२२२
३०९
६४१ 

५८
८ 

४ 

महसुल -  

करकोळ 

दु ती व 

देखभाल 

१००००००० २२५०००० ० २२००००० ५०००० 

२९
भाग मांक ३ येथील 

संडास - मुता-या सुधारणा 
करणे. 

३ 

२२२
३०८
४०१ 

५०१ ३ 

भांडवली प - 

संडास मुता-
या 

१०००००० १००० ० ० १००० 

३०

भाग . ३ मधील 

मशानभुमीची सुधारणा 
करणे व इतर अनुषंिगक 

कामे करणे. 

३ 

२२२
३०३
०६६ 

१७६ १ 
भांडवली - अ  

मशानभुमी १०००००० ८२५००० ० ८२०००० ५००० 

३१ 

भाग .३ येथील व वध 

ठकाणी पावसाळ  पा याची 
निलका टाकणे व इतर 

थाप य वषयक कामे 

करणे. 

३ 

२२२
३०३
२४२

१८६ १ 

भांडवली - अ 

गावठाण 

गटस 

१०००००० ८२५००० ० ८२०००० ५००० 

३
२ 

भाग .३ मधील ना याची
सुधारणे करणे व इतर 

अनुषंिगक कामे करणे. 

३ 

२२२
३०३
०६८ 

१७
७ 

१ 
भांडवली - अ 

नाला ेनींग 
१०००००० ८२५००० ० ८२०००० ५००० 

३ भाग . ३ च-होली येथील ३ २२२१८५ १ भांडवली - अ १०००००० ८२५००० ० ८२०००० ५००० 
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३ व इतर ठक ठकाणी व वध 

र यांचे ख डकरण व 

बीबीएम करणे. 

३०३
२३१ 

खड मु माचे 

र ते 

३
४ 

भाग . ३ पठारेमळा, 
बुडव ती येथील व इतर 

ठक ठकाणी व वध 

र यांचे ख डकरण व 

बीबीएम करणे. 

३ 

२२२
३०३
२३२

१८५ २ 

भांडवली - अ 

खड मु माचे 

र ते 
१०००००० ८२५००० ० ८२०००० ५००० 

३
५ 

भाग . ३ चो वसावाड , 

वडमुखवाड  येथील व इतर 

ठक ठकाणी व वध 

र यांचे ख डकरण व 

बीबीएम करणे. 

३ 

२२२
३०३
२३३

१८६ ३ 

भांडवली - अ 

खड मु माचे 

र ते 
१०००००० ८२५००० ० ८२०००० ५००० 

३६

भाग . ३ मोशी, 
डुडूळगाव येथील व इतर 

ठक ठकाणी व वध 

र यांचे ख डकरण व 

बीबीएम करणे. 

३ 

२२२
३०३
२३४

१८६ ४ 

भांडवली - अ 

खड मु माचे 

र ते 
१०००००० ८२५००० ० ८२०००० ५००० 

३
७ 

भाग .३ च-होली व इतर 

ठकाणी पे हंग लॉक व 

इतर थाप य वषयक कामे
करणे. 

३ 

२२२
३०३
१३० 

१८१ १ 

भांडवली - अ 

दगड  फरशी 
व फुटपाथ 

१०००००० ८२५००० ० ८२०००० ५००० 

३
८ 

भाग .३ मधील 

प रसरात पे हंग लॉक 

बस वणे व सुधारणा करणे. 

३ 

२२२
३०३
१३१ 

१८१ २ 

भांडवली - अ 

दगड  फरशी 
व फुटपाथ 

१०००००० ८२५००० ० ८२०००० ५००० 

३९
भाग .३ येथील व वध 

मनपा शाळा व इमारतीची 
सुधारणा करणे. 

३ 

२२२
३०३
०८५

१७८ १ 

भांडवली - अ 

इमारत 

योजना 
१०००००० ८२५००० ० ८२०००० ५००० 

४
० 

भाग .३ मधील व वध 

ठकामा या मनपा 
इमारतीची रंगरंगोट  व इतर 

थाप य वषयक कामे 

करणे. 

३ 

२२२
३०३
०८६ 

१७८ २ 

भांडवली - अ 

इमारत 

योजना 
१०००००० ८२५००० ० ८२०००० ५००० 

४१ 

भाग .३ मधील व वध 

ठकाणी थम ला टर पट 

मारणे व इतर  अनुषंिगक 

कामे करणे. 

३ 

२२२
३०३
४१७

१९५ १ 

भांडवली - अ 

थाप य 

वषयक कामे 

करणे 

१०००००० ८२५००० ० ८२०००० ५००० 

४
२ 

भाग .३ मधील व वध 

ठकाणी आव यकतेनुसार 

बोड, बचेस बस वणे व इतर 

अनुषंिगक कामे करणे. 

३ 

२२२
३०३
४१८ 

१९५ २ 

भांडवली - अ 

थाप य 

वषयक कामे 

करणे 

१०००००० ८२५००० ० ८२०००० ५००० 

४
३ 

भाग .३ मधील व वध 

ठकाणी मनपा या व वध 

काय मांसाठ  मंडप 

यव था करणे. 

३ 

२२२
३०३
४१९ 

१९५ ३ 

भांडवली - अ 

थाप य 

वषयक कामे 

करणे 

१०००००० ८२५००० ० ८२०००० ५००० 

४
४ 

भाग .३ मधील 

ठक ठकाणी थाप य 

वषयक कामे करणे 

३ 

२२२
३०३
४२०

१९५ ४ 

भांडवली - अ 

थाप य 

वषयक कामे 

करणे 

१०००००० ८२५००० ० ८२०००० ५००० 

४
५ 

भाग .३ च-होली येथे  

थाप य वषयक  व इतर 

अनुषंिगक कामे करणे 

३ 

२२२
३०३
४२१ 

१९५ ५ 

भांडवली - अ 

थाप य 

वषयक कामे 

करणे 

१०००००० ८२५००० ० ८२०००० ५००० 
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४
६ 

भाग .३ येथे 

रोडफिनचरची कामे करणे. 
३ 

२२२
३०३
४२२

१९५ ६ 

भांडवली - अ 

थाप य 

वषयक कामे 

करणे 

१०००००० ८२५००० ० ८२०००० ५००० 

४
७ 

भाग .३ येथे 

ठक ठकाणी राडारोडा 
उचलणे व इतर अनुषंिगक 

कामे करणे. 

३ 

२२२
३०३
४२३

१९५ ७ 

भांडवली - अ 

थाप य 

वषयक कामे 

करणे 

१०००००० ८२५००० ० ८२०००० ५००० 

४
८ 

भाग .३ येथे दशादशक 

फलक, बचेस पुर वणे व 

इतर थाप य वषयक कामे 

करणे. 

३ 

२२२
३०३
४२
४ 

१९५ ८ 

भांडवली - अ 

थाप य 

वषयक कामे 

करणे 

१०००००० ८२५००० ० ८२०००० ५००० 

 एकुण       २१३४०७००० ४४२४०००० ४४२४०००० २१३४०७०००
 

ि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- १०८३          वषय मांक- १०८३ 

दनांक – २७/१२/२०२२           वभाग- वै क य मु य 
वषय .१०८३ 
दनांक -
२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वै /३अ/का व/१३५/२०२२ द.२७/१२/२०२२ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे णालियन कामकाजासाठ  व को वड-१९ िनमुलन संदभात 

कामकाजासाठ  वै क य अिधकार , टाफनस तसेच इतर पॅरामेड कल टाफ व कमचार  

आऊटसोिसग ारे एज सी माफत नेमणुक स मुदतवाढ देणेबाबत. 
ठराव .१०८३ 
दनांक -
२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वै /३अ/का व/१३५/२०२२ द.२७/१२/२०२२ अ वये, 

महानगरपािलकेचे णालयीन व को वड-१९ िनमुलन कामकाजासाठ  न दणीकृत सं थेमाफत 

वै क य अिधकार , टाफनस तसेच इतर पॅरामेड कल टाफ व कमचार  आऊटसोिसग ारे 

नेमणेकामी एज सी िनयु  करणेकामी िस द  ई-िन वदा .१०/२०२१-२०२२RFP मधील वह त 

अट  व शत नुसार िमळालेले गुण, ा  सेवाशु क दर यानुसार मा. थायी सिमती सभा ठराव 

.१०२६९ द.८/०९/२०२१ अ वये मे. बी ऐलकेअर स ह सेस ा.िल., मे. ीकृपा स ह सेस ा.िल. व 

मे.बी. ह .जी. इं डया िल. यांची महापािलकेचे णालयास दोन वष कालावधीसाठ  मनु यबळ पुरवठा 
करणेचे कामकाजासाठ  एज सी हणुन नेमणुक स व  व वध संवगातील मनु यबळ पुरवठा 
करणेकामी  देणेत आले या मा यतेनुसार संबिधत एज सीला वै क य अिधकार (MBBS), वै क य 

अिधकार (BAMS), दंतश य िच क सक, फामािस ट, टाफनस, ए.एन.एम, लॅब टे निशयन, 

ई.सी.जी. टे निशयन, सी.एस.एस.ड . टे निशयन, ए स-रे टे निशयन, लड बँक टे निशयन, 

लड बँक कौ सलर, मेड कल सोशल वकर, डायिलसीस टे निशयन, फ जओथेर प ट, डाटा ए  

ऑपरेटर, टोअर कपर, बायोमेड कल इं जिनअर, वॉडबॉय व वॉडआया इ. व वध अिभनामाची पदे 

वह त केलेनुसार मनु यबळ पुरवठा कामकाज देणेत आलेले आहेत. सदरचा कामकाज कालावधी 
संपु ात येत असलेमुळे कामकाजासाठ  कमचा-यांची तातड ची आव यकता वचारात घेऊन 
“संबिधत एज सीसोबत करारनामा करणेचे व अनामत भरणेचे अट वर मे.बी ह  जी इं डया िल व 

मे. बी एलकेअर स हसेस ा िल यांना द.१/०१/२०२३ ते द.३१/०३/२०२३ अखेर व मे. ीकृपा 
स हसेस ा. िल. यांना द.१/१/२०२३ ते ३१/०१/२०२३ या कालावधीसाठ  वह त केले माण े व वध 

अिभनामाची पदे/ मनु यबळ पुरवठा करणेबाबतचे कामकाज आदेश देणे आव यक  असलेमुळे 
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सोबतचे प  “अ”, ”ब” व ”क” म ये वह त केले माण े व वध अिभनामाची पदे/ मनु यबळ, 

ितमहा एक त वेतन/ कमान वेतन काय ानुसार वेतन वह त करणेस व सदर िनयु  

मनु यबळाचे एक त वेतन/ कमान वेतन, सेवाशु क व इतर अनुषंिगक र कम अदायगीकामी 
येणा-या र. .१०,१९,३५,६०१/- चे खचास अथवा येणा-या य  खचास काय र मा यतेकामी व 

वाय.सी.एम. णालय+ कुटंुब क याण वभाग(YCMH) येथील मनु यबळाचा खच वाय.सी.एम. 

णालयाकड ल “अ थायी आ थापना” या लेखािशषावर तसेच इतर णालयासाठ  िनयु  

मनु यबळाचा खच वै क य वभागाकड ल  “ठेकेदार  प दतीने मनपा णालयांना मनु यबळ 

पुर वण”े या लेखािशषामधुन खच  टाकणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- १०८४          वषय मांक- १०८४ 

दनांक – २७/१२/२०२२           वभाग- म यवत  भांडार 
वषय .१०८४ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मभा/१५/का व/१९१/२०२२ द.२७/१२/२०२२ अ वये, 

मनपाचे मोरवाड  ITI मधील तारतं ी (वायरमन) या िश ण ेडचे मानांकानुसार अ यावतीकरण व 

नुतणीकरण करणेकामी टन क  ोजे ट करणेबाबत. 

ठराव .१०८४ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मभा/१५/का व/१९१/२०२२ द.२७/१२/२०२२ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या म यवत  भांडार वभागाकड ल िन वदा नोट स मांक 

54/2020-2021 अ वये सदर कामकाज करणेकामी (एन आय सी) महाईटडर णालीवर मोरवाड , 

ITI वभागाकड ल तारतं ी िश ण वभागाचे NSQF Level -4 या मानांकनानुसार अ यावतीकरण 

व नुतणीकरण करणेकामी आव यक मशनर  व पाट खरेद क न काया वीत करणेकामी टन क  

ोजे ट क न  घेणेकामी िस द केली होती. वर ल माणे िन वदा मांक 54/2020-2021 साठ  

एकुण 05 ा  झाले या िन वदांपैक  लघु म िन वदाकार मे.कायटेक टे नॉलॉजीज ा.िल. मंुबई 

यांचे दर सवात लघु म ा  झाले आहेत. दनांक 01/12/2022 रोजी िन वदा सिमती सभेम ये 

झाले या िनणयानुसार यांनी सादर केलेले दर र. .1,89,26,000/- म ये 0.5% कपात क न नवीन 

दर र. .1,88,31,370/- दलेले आहेत. यानुसार एकुण लघु म दर र. .1,88,31,370/- हे 

अंदाजप क य र. .2,01,77,422/- पे ा 06.67% ने कमी  अस याने वकारणेबाबत मुलेप व 

मा.आयु  सो यांनी दनांक  22/12/2022 रोजीचे तावा वये मा यता दलेली आहे. वर ल 

ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने मोरवाड  आय ट  आय वभागाकड ल वायरमन वभागाचे 

मानांकनानुसार नुतणीकरण करणेकामी आव यक मिशनर  व पाट खरेद क न काया वीत 

करणेकामी टन क  ोजे ट साठ  र. .1,88,31,370/- दराने काम क न घे यास आ ण िनयमानुसार 

व िन वदेतील िन वदा अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न टन क  ोजे ट काया वीत 

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- १०८५         वषय मांक- १०८५ 

दनांक – २७/१२/२०२२          वभाग- इ े य पाणीपुरवठा 
वषय .१०८५ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) इ े य पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .इ ेका/पापु/२/का व/७९/२०२२ 

द.२७/१२/२०२२ अ वये, सन २०२१ व २०२२ क रता मनपाचे च-होली व वडमुखवाड  प र े ातील 

पा या या टाक चे प रचालन करणेबाबत. 

ठराव .१०८५ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) इ े य पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .इ ेका/पापु/२/का व/७९/२०२२ 

द.२७/१२/२०२२ अ वये, “सन २०२१ व २०२२ क रता च-होली व वडमुखवाड  प र े ातील 

पा या या टाक चे प रचालन  करण”े या कामाचा आदेश ठेकेदार “मे. ी.साई वयं. रोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया.” यांना  दनांक १४/०३/२०२२ रोजी देणेत आलेले होते. तथापी सदर कामाची 
िनकड पाहता पाणीपुरवठा बंद करता येत नस याने वॉलमनचा पगार देणे आव यक अस याने 

मुदतपुव ३.५ म हने हणजेच द.०१/१२/२०२१ रोजी य ात काम चालू ठेवणेत आले होते. 

मा.अितर  आयु (१) यांचे   द.११/२/२०२२ चे मंजूर टपणीनुसार मुदतपूव  काळातील प रचालनाचे 

कामाची / सेवांची बल अदा करणेस त वत: मा यता िमळाली आहे. सदर कामाची मुदत िन वदेनुसार 

१२ म हने हणजेच द.१३/०३/२०२३ पयत आहे, कामात संपूण ‘इ’ भागातील च-होली व 

वडमुखवाड  पा या या टा यांवर पाणीपुरवठा संबंधीत हॉ व ऑपरेशन करणे कर ता मजूर पुर वण े

या कामाचा समावेश होता. सदर या कामासाठ या एकुण र. .९०,००,०००/- यास मा. महापािलका 
सभा ठराव .६३२, द.३१/०३/२०२१ अ वये शास कय मा यता घेणेत आली असून सदर 

अ याव यक हॉ व ऑपरेशनसाठ  मजूर पुर वणेचे काम क न घेणेकामी ४% सेवा कर व कामगार 

क याण वभागाचे वाढ व दराने ावयाचा वेतन फरक वचारात घेता सदर कामासाठ  मुदत 

कालावधी १२ म ह या साठ चा र. .७६,०६,२३०/- या र कमे या खचास मा. थायी सिमती ठराव . 

११४६८, द.४/३/२०२२ अ वये मा यता घे यात आलेली होती. तथापी सदर या िन वदा ये 

अंतगत ी.अिभजीत पानसकर व इतर १० ठेकेदारांनी यांनी घेतले या हरकतीबाबत मनपाचे व वध 

वभागाकडून मा हती अिभलेख व अिभ ाय माग वणेत येत आहे. तसेच या हरकतीबाबत त ारदार 

११ ठेकेदार यांचेबरोबर सुनावणी घे यात येणार आहे. त ंतर सुनावणीत झाले या िनणयानुसार 

कायवाह  करणेत येणार आहे. या कायवाह स हणज े पा /अपा  करण,े िन वदा उघडणे, 
लेखाप र ण, थायी सिमतीपुढे सादर करण,े करारनामा व आदेश देणे यासाठ  कमान 1½ 
म ह याचा कालावधी अपे त आहे. तथा प त ारदार अ ापह  हरकत मागे घेणेस तयार नसून 

कायदेशीर कारवाई करणेचे य ात अस याने एकंदर तच प रचलन कामाचे आदेश देणेत अंदाजे 
द.३१/१/२०२३ पयतच कालावधी लागू शकतो असे वाटते.  सदर काम चालू ठेवणेसाठ  
र. .७,५०,०००/- ित म हना या माणे डसबर ते जानेवार  पयत अंदाजे र. .१५,००,०००/- व 
दरवाढ अंदाजे र. .५,००,०००/- (४ ट के स वस टॅ स सह) नूसार र. .२०,००,०००/- वाढ व 

र कमेसह र. .९६,००,०००/-  या रकमेस मा.महापािलका सभा ठराव .६३२ व द. ३१/०३/२०२१ 
अ वये शास कय मा यता घे यात आलेली आहे.  सदर कालावधी या वाढ व खचास मा यता देण े

आव यक आहे. सबब सदर कामासाठ ची वाढ व मुदतीसाठ  येणारा वाढ व खच र. .२०,००,०००/- 
एव या वाढ व अंदाजपञक य र. .९६,००,०००/- यासाठ 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. 
 



47 
 

मा. शासक ठराव मांक- १०८६          वषय मांक- १०८६ 

दनांक – २७/१२/२०२२           वभाग- पयावरण 
वषय .१०८६ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पया/तां/२०३/२०२२ द.२७/१२/२०२२ अ वये, मनपाचे 

काळेवाड  पंप हाऊस येथे अित र  वीजभार िमळणेकामी म.रा. व. व.कं.िल यांना अितर  वीजभार 
शु क अदा करणेबाबत. 

ठराव .१०८६ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पया/तां/२०३/२०२२ द.२७/१२/२०२२ अ वये, पंपर  

िचंचवड महानगरपािलके या पयावरण वभाग अंतगत पयावरणा या ीने व नद दुषण रोखणे 
कर ता काया वीत असलेले काळेवाड  पंप हाऊस येथील राखीव (मोकळ ) जागेत १० द.श.िल चे न वन 

मैला पंप हाऊस उभारणेचे काम चालु आहे. सदर ठकाणी स थतीत Contract Demand 210KVA 
मतेचे असुन अित र  वाढ व मता 90KVA  लागणार आहे, तर  सदर क प कर ता एकुण 300 

KVA मतेचा वाढ व वीजभार िमळणे आव यक आहे. याकर ता इकड ल वभागा माफत सदर 

ठकाणी न वन Compact Substation 500 KVA मतेचा उभार याचे िनयोजन आहे. याकर ता 
म.रा. व. व.कं.िल यांचे कडुन अंदाजप क .SE/GKUC/T/No.04860/22-23/16 Dt.20/09/2022 

अ वये इकड ल वभागास ा  झालेले आहे. सदर क पा कर ता वाढ व 90 KVA मतेचे अित र  

वीजभार िमळणेकामी म.रा. व. व.कं.िल ने अितर  वीजभार शु क १.३% वीज पयवे ण शु क, सेवा 
शु क, वीज यशु क, तसेच अिधक अनामत शु क, व तु व सेवा कर १८% व इतर शु क स हत 

एकुण र. .१४,३४,५७९/- इत या र कमेचे अंदाजप क दलेले आहे. कामाची तातड  ल ात घेता 
सदर शु क तातड ने म.रा. व. व.कं.िल यास अदा करणे आव यक आहे तसेच अंदाजप कानुसार काम 

मनपा माफत म.रा. व. व.कं.िल वीज पयवे णानुसार करणेत येणार आहे. सबब म.रा. व. व.कं.िल 

यांना मनपाचे काळेवाड  पंप हाऊस येथे अित र  वीजभार (Additional Load) िमळणेकामी 
म.रा. व. व.कं.िल यांना अितर  वीजभार मा यते कर ता एकुण र. .१४,३४,५७९/- (अ र  
र. .चौदा लाख चौतीस हजार पाचशे एकोणऐंशी फ ) 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- १०८७          वषय मांक- १०८७ 

दनांक – २७/१२/२०२२           वभाग- डा 
वषय .१०८७ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/७/का व/७०२/२०२२ द.२६/१२/२०२२ अ वये, 

ी.िशव छ पती पोटस कॉ पले स, बालेवाड , पुणे येथे होणा-या रा ीय व र  गट बॅडिमंटन 

पधसाठ  सह आयोजक व घेणेकामी मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक 

यांची मा यता घेणेकामी िशफारस करणेबाबत. 

ठराव .१०८७ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/७/का व/७०२/२०२२ द.२६/१२/२०२२ अ वये, पुणे 
ज हा मे ोपॉिलटन बॅडिमंटन असोिसएशन (PDMBA) यां या मा यतेने रा ीय व र  गट बॅडिमंटन 

पधा २०२३ चे आयोजन द. २२ फे ुवार  ते २८ फे ुवार  २०२३ या काळात ी.िशवछ पती डा 
संकुल, हाळंूगे, बालेवाड , पुणे येथे करणेत आलेले आहेपुण े ज हा मे ोपॉिलटन बॅडिमंटन 
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असोिसएशन (PDMBA)  यांनीसदर पधसाठ  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, रा ीय व र  गट 

बॅडिमंटन पधा २०२३ या पधसाठ  सह आयोजक व वका न अट  शत  िशिथल क न, म पुण े

ज हा मे ोपॉिलटन बॅडिमंटन असोिसएशन (PDMBA)यां या नावे आिथक सहा य 

र. .२०,००,०००/- (अ र  र. .वीस लाख फ ) अदा करणेस व सदरचा खच “रा ीय व आंतररा ीय 

डा पधा” या लेखािशषावर केले या तरतूद मधून खच  टाकणेकामी 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- १०८८         वषय मांक- १०८८ 

दनांक – २७/१२/२०२२          वभाग- वायसीएमएच-पीजीआय 
वषय .१०८८ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वायसीएमएच/पीजी/०१/का व/५५१/२०२२ 

द.१०/१२/२०२२ अ वये, बायोमे डकल वे ट (मँनेजमट व हँडिलंग) िनयम १९९८ नुसार Bio Medical 

Waste परवाना नूतनीकरणासाठ  Application Fee महारा  दुषण िनयं ण मंडळास अदा 
करणेबाबत. 

ठराव .१०८८ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वायसीएमएच/पीजी/०१/का व/५५१/२०२२ 

द.१०/१२/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पद यु र सं था यशवंतराव च हाण 

मृती णालयातील जैववै क य घनकचरा (बायोमेड कल वे ट) परवा याची महारा  दुषण 

िनयं ण मंडळाकड ल मुदत सन २०१४ अखेर संपु ात आलेली आहे. आदेश 

.वायसीएमएच/१७/का व/७७/२०२१ दनांक.२५/०३/२०२१ अ वये महारा  दुषण िनयं ण 

मंडळास सन २०१७-१८ ते सन २०२१-२२ कालावधीसाठ  ती वष र. .५०,०००/- माणे ५ वषाचे 

शु क  र. .२,५०,०००/- अदा कर यात आलेले आहे. स या  महारा  दुषण िनयं ण मंडळाकड ल 

Bio Medical Waste परवाना नूतनीकरणाची या ऑनलाईन प दतीने सु  कर यात आली आहे.  

MPCB या पोटलवर तपासणी केली असता परवाना नूतनीकरणासाठ  Bio Medical Waste 

Application फ  पोट  र. .७५,०००/-  (अ र  र. .पं याह र हजार फ )  भरणे लं बत अस याचे 

दसून आले. सदर ल Application फ  तातड ने भरणे आव यक अस याने यािशवाय पुढ ल या 
होणार न हती. सबब महारा  दुषण िनयं ण मंडळास Bio Medical Waste परवाना 
नूतनीकरणा या Application फ  पोट  र. .७५,०००/- अदा करणेस मा. शासक यांची काय र 

मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- १०८९          वषय मांक- १०८९ 

दनांक – २७/१२/२०२२           वभाग- कायदा 
वषय .१०८९ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .कास/६/का व/५११/२०२२ द.२७/१२/२०२२ अ वये, 

आकुड  यायालयातील मा. यायदंडािधकार  थम वग व िनयु  कमचार  यांचे सन २०२१-२०२२ चे 

वेतन व भ े अदा करणेबाबत. 

ठराव .१०८९ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .कास/६/का व/५११/२०२२ द.२७/१२/२०२२ अ वये, 

शासन िनणय .सीआरसी २८८९/१४६६/(२३२/९८) (एक)-अकरा द.२ फे ुवार  २००२ नुसार 

द.०४/०२/२००२ अ वये यायदंडािधकार  थम वग ( पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेसाठ ) यांचे 

यायालय कायरत झालेले आहे. सदर शासन िनणया माण ेया यायालयासाठ  येणारा एकूण खच 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचेकडून मागणी क न चलना ारे व हत लेखािशषाखाली जमा 
करणेबाबत नमुद केले आहे. उ  शासन िनणयानुसार आकुड  यायालयासाठ  खालील माण ेपदे 

िनमाण केलेली आहेत. 

अ. . यायालयातील कमचा-यांचे पदनाम पद सं या 
१ यायदंडािधकार  थम वग १ 

२ सहा.अिध क १ 

३ व र  िलपीक ३ 

४ किन  िलपीक ५ 

५ लघुलेखक (िन. )े १ 

६ बेिलफ ३ 

७ िशपाई २ 

८ सफाई कामगार १ 

    उ  थम वग व िनयु  कमचार  यांचे वा षक वेतनावर होणा-या खचाचा तपशील ितवष  

महानगरपािलकेस कळ वणेत येतो. यानुसार महानगरपािलके कडून वेतनावर झाले या खचाची 
ितपुत  क न याची वा षक र कम मे. ज हा यायािधश, पुणे-५ यांचे मागणी माणे अदा केली 

जाते. यापुव  सन २००२ पासून ३१ माच २०२१ अखेरचा आ थापना खच अदा करणेत आलेला आहे. 

मा. ज हा यायालय पुण.े५. यांनी प  .C-६/P.C.M.C./८८३८/२०२१ द.२६/१०/२०२१ अ वये 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे आकुड  येथील यायालयातील यायदंडािधकार  थम वग व 

िनयु  कमचार  यांचे सन-२०२१-२०२२ चे वेतन व भ े (एक म ह याची र. .१२,१९,८२३ X १२ = 

र. .१,४६,३७,८७६/- (अ र  र. .एक कोट  शेहचाळ स लाख सदोतीस हजार आठशे याह र फ ) 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचेकडून ितपुत दारे अदा करणेकामी कळ वले असून सदरची 
र कम अदा करणेकामी मा.आयु  तथा शासक यांची मा यता देणे आव यक आहे. शासनाने 

यावेळ  महानगरपािलके या यायालयास व पदिनिमतीस व आ थापना खचास मा यता दली 
ते हापासूनचे येक वष  कायदा वभागाचे अंदाजप काम ये 'मनपा यायालय आ थापना खच' 

या लेखािशषावर तरतुद करणेत येऊन यानुसार अदायगी करणेत येत आहे. सन २०२१-२०२२ या 
वष या अंदाजप काम ये ‘मनपा यायालय आ थापना खच ितपूत बाबत' या लेखािशषावर 

र. .२,३०,००,०००/- इतक  तरतुद करणेत आलेली आहे. महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 

मधील करण २६(६) मधील िनयम ४२२ नुसार महानगरपािलकेसाठ चे यायालयाचे यायािधश व 

तदनुषंगीक कमचार  वग शासनाकडून िनयु  क न यांचा होणारा आ थापना खच (वेतन + सव 
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भ े) महानगरपािलकेने ितपुत दारे अदा करावा अशी प  तरतुद आहे. पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलकेसाठ  आकुड  येथील यायदंडािधकार  थम वग व िनयु  कमचार  यांचे सन-२०२१-

२०२२ चे वेतन व भ े (एक म ह याची र. .१२,१९,८२३ X १२ = र. .१,४६,३७,८७६ (अ र  र. .एक 

कोट  शेहचाळ स लाख सदोतीस हजार आठशे याह र फ ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
यांचेकडून ितपुत दारे मा. ज हा यायािधश पुणे- ५ 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- १०९०          वषय मांक- १०९० 

दनांक – २७/१२/२०२२           वभाग- म यवत  भांडार 
वषय .१०९० 
दनांक -
२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मभां/८/का व/१०४०/२०२२ द.२७/१२/२०२२ अ वये,  

योगशाळा केमीकल / सा ह य खरेद  या लेखािशषावर तरतुद वग करणेबाबत. 

ठराव .१०९० 
दनांक -
२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मभां/८/का व/१०४०/२०२२ द.२७/१२/२०२२ अ वये,  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे व वध दवाखाने/ णालयाकर ता आव यक असणारे 

योगशाळा केमीक स / सा ह य खरेद  कामी ई-िन वदा .११/२०१८-१९ अ वये ५ वष कालावधी 
कर ता िन वदा दर िन त करणेत आले असुन यास मा. थायी सिमती ठराव .४१५२, 

द.२२/०१/२०१९ मा यता दली आहे. यानुसार योगशाळा केमीक स / सा ह य खरेद  करणेत 

येत आहे. योगशाळा केमीक स / सा ह य खरेद  या लेखािशषावर  सन २०२२-२३ कर ता मुळ 

अंदाजप कात र. .२०,००,००,०००/- तरतुद करणेत आली आहे. यापैक  र. .१९,९९,४८,७४२/- 
इतका खच झालेला असुन र. .५१,२५८/- िश लक आहे. योगशाळा केमीक स / सा ह य खरेद   या 
लेखािशषावर या आिथक वषात आणखी र. .५,००,००,०००/- आव यकता भासणार आहे. यानुसार 

तशी सुधा रत अंदाजप कात तरतुद सुच वणेत आली आहे. तथा प सुधा रत अंदाजप कानुसार 

कायवाह  करणेत वलंब लागणार आहे. त पुव  र कम वग करणे आव यक आहे. म यवत  भांडार 

वभागाकड ल औषधे खरेद  व उपकरणे खरेद  या दोन लेखािशषातील  तरतुद मधुन र कमा कमी 
क न योगशाळा केमीक स / सा ह य खरेद  या लेखािशषावर तरतुद वग क न घेण ेश य आहे. ते 

खालील माण-े 

अ. . लेखािशष 
तरतुद 

पानांक 
मुळ तरतुद वाढ घट 

सुधा रत 

करावयाची तरतुद 

१ औषधे खरेद  79/15 22,00,00,000 - 2,00,00,000 20,00,00,000 

२ उपकरणे खरेद  79/2 30,00,00,000 - 3,00,00,000 27,00,00,000 

३ 

योगशाळा 
केिमक स व 

सा ह य खरेद  

79/17 20,00,00,000 5,00,00,000 - 25,00,00,000 

एकुण 72,00,00,000 5,00,00,000 5,00,00,000 72,00,00,000 
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             तर  व रल माणे वग करण करणेकामी महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०३ 

अनुसुची ड मधील करण ७ तरतुद २(१) नुसार मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- १०९१          वषय मांक- १०९१ 

दनांक – २७/१२/२०२२           वभाग- क े ीय थाप य 
वषय .१०९१ 
दनांक -
२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .क ेका/ था/का व/१९९/२०२२ द.२७/१२/२०२२ अ वये, 
सन 2022-23 या अथसंक पातील मनपाचे क े ीय कायालयीतील कामां या तरतुद  म ये वाढ / 
घट करणेबाबत. 

ठराव .१०९१ 
दनांक -
२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .क ेका/ था/का व/१९९/२०२२ द.२७/१२/२०२२ अ वये, 
मनपाचे थाप य क- े य कायालयाकड ल सन २०२२-२३ या मुळ अंदाजप कातील चालू कामांना 
तरतूद  कमी अस याने याच भागातील िनयो जत व इतर कामांमधून तरतूद वग करणेची 
आव यकता अस याने खालील माणे वाढ घट करणे आव यक आहे.  या कामांना सन २०२२-२३ 
या अंदाजप कात खालील माण ेतरतूद वग करण करणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत 

आहे. 

अ.
. 

कामाचे नाव 
भा
ग 

. 

बजे
ट 

कोड 
लेखािशष 

सन 2022 -
23 चे 

सन 2022-
23 ची मुळ 
तरतुद 

वाढ 
करावया
ची तरतुद 

घट 
करावया
ची तरतुद 

सन 2022-
23 साठ  
एकूण 
सुधार त 
तरतुद 

पा.
. 

आ
.      

1 

भाग .8 येथील सकेत 
हॉटेल ते मराठा चबस पयतचा 
र ता अ ायावत प दतीने 

करणे. 

8 
222
301
404 

वशेष 
योजना 61 2 127397000 0 22022917 105374083 

2 

भाग . 8 यशवंतराव च हाण 
चौक ते व े र चौकापयतचा 
र ता अ ायवत प दतीने 

करणे. 

8 
222
301
430 

वशेष 
योजना 62 4 130617000 0 23000000 107617000 

3 
भाग .8 येथील इं ायणी 

चौक लगतचे जे लॉक मधील 
र ते अ यावत प दितने करणे 

8 
222
300
465 

वशेष 
योजना 25 155 26000000 30050000  56050000 

4 

भाग .8 मधील 
एम.आय.ड .सी. मधील जे 
लॉक मधील र ते अ यावत 

प दितने करणे 

8 
222
300
467 

वशेष 
योजना 25 157 9928000 25950000 0 35878000 

5 
भाग . ८ म ये ठक ठकाणी 
फुटपाथ दुभाजक व र ता 

सुशोिभकरणाची कामे करणे. 
8 

222
301
445 

वशेष 
योजना 62 3 22500000  2208083 20291917 

6 

भाग . 8 म ये 
ठका ठकाणी पे ह ंग लॉक 

र ता दुभाजक व रोड फिनचर 
वषयक कामे करणे 

8 
222
301
444 

वशेष 
योजना 62 2 14000000  3250000 10750000 

7 
भाग .8 ठक ठकाणी 
खड मुरवाचे र ते करणे 

8 
222
300
333 

वशेष 
योजना 21 23 10000000 0 10000000 0 
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8 

भाग . 2 मधील जाधववाड  
गट नं 606 आर ण . 1/446 
व बो-हाडेवाड  येथील शाळा 
इमारतींची उव रत व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे 

2  

वशेष 
योजना 
(न वन 
काम) 

67 3 6000000 10646508  16646508 

9 

भाग . २ कुदळवाड  वसावा 
चौक प रसरातील भागाम ये 

ठक ठकाणी करकोळ 
देखभाल व दु तीची कामे 

करणे. 

2 
222
309
217 

महसुली 562 9 500000  160000 340000 

10 

भाग . २ मधील जाधववाड  
कुदळवाड  प रसरातील 

र यांची हॉटिम स प तीने 
डांबर करण करणे. 

2 
222
309
312 

महसुली 567 13 1500000  250000 1250000 

11 

भाग . २  जाधववाड  
कुदळवाड  मधील 

अ त वातील अंतगत र ते 
हॉटिम स  प दतीने 
डांबर करण करणे. 

2 
222
300
327 

वशेष 
योजना 21 17 1500000  1300000 200000 

12 

भाग .2 खर ड व ती, 
गायकवाड व ती व तुपे व ती 
प रसरातील डांबर  र याचे 

चेस बी.बी.एम.प दितने 
बुज वणे. 

2 

वक 
क  
नंबर 
435
00 

भांडवली 
नवी
न 

काम 
 1800000  543024 1256976 

13 

भाग . २ मधील बो-
हाडेवाड , आ हाटव ती व 
बनकरव ती प रसरातील 
डांबर  र यांचे े चेस BBM 

प दतीने बुज वणे. 

2 

वक 
क  
नंबर 
435
01 

भांडवली 
नवी
न 

काम 
 1800000  531484 1268516 

14 

भाग .2 मधील  तुपेव ती, 
गायकवाड व ती बो-हाडेव ती  

पर सरातील र यांची 
हॉटिम स प तीने डांबर करण 

करणे. 

2 
222
309
313 

महसुली 567 14 1500000 0 259000 1241000 

15 

भाग .2 मधील  तुपेव ती, 
गायकवाड व ती बो-हाडेव ती  

पर सरातील र यांची 
हॉटिम स प तीने डांबर करण 

करणे. 

2 
222
309
314 

महसुली 567 15 1500000 0 228000 1272000 

16 

भाग .2 मधील  बो-हाडेवाड , 
बनकरव ती व आ हाटव ती   

पर सरातील र यांची 
हॉटिम स प तीने डांबर करण 

करणे. 

2 
222
309
315 

महसुली 567 16 1500000 0 402000 1098000 

17 

भाग . २ जाधववाड  येथील 
वडाचा मळा , बो-हाई मळा व 

मधला पेठा प रसरात थाप य 
वषयक करकोळ दु ती व 
देखभालीची कामे करणे.  

(२०२२-२०२३) 

2 
222
309
236 

महसुली 563 5 1000 1500000  1501000 

18 

भाग . २ बो-हाडेवाड   
प रसरात थाप य वषयक 

करकोळ दु ती व 
देखभालीची कामे करणे.  

(२०२२-२०२३) 

2 
222
309
238 

महसुली 563 7 1000 1500000  1501000 

19 

भाग .2 मधील अित मण 
व अनािधकृत बांधकामावर 
कायवाह साठ  लागणार  
यं सामु ी व मनु यबळ 

2 
222
302
755 

भांडवली 148 33 3000000 0 3000000 0 
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पुर वणे. 

20 

भाग . २ जाधववाड  येथील 
आहेरवाड  , सुयोगनगर, 
व ठल ए पायर सोसायट  
प रसरात थाप य वषयक 

करकोळ दु ती व 
देखभालीची कामे करणे. 

(२०२२-२३) 

2 
222
309
237 

महसुली 563 6 1000 1300000  1301000 

21 

भाग . २ मधील बनकर 
व ती , हजारेव ती प रसरात 
थाप य वषयक व करकोळ 
दु ती व देखभालीची कामे 

करणे. (२०२२-२३) 

2 
222
309
239 

महसुली 563 8 1000 2100000  2101000 

22 

भाग . २ बो-हाडेवाड  मोशी 
मधील MNGL , व ुत 
वभाग/जलिन:सारण , 
पाणीपुरवठा तसेच र ते 

खोदकामास परवानगी दले या 
सेवावा ह यांचे चर BBM 

प तीने  बुज वणे. 

2 
222
302
891 

भांडवली 154 6 2100000  2100000 0 

23 
भाग . ८ म ये  गटसची 
दु ती व इतर थाप य 

वषयक कामे करणे 
8 

222
302
493 

भांडवली 133 4 600000  600000 0 

24 

भाग . ९ मासुळकर कॉलनी 
ेम पाक , उ मनगर, 

यशवंतनगर प रसरात पे हंग 
लॉक दु ती  तसेच न वन 

पे हंग लॉक बस वणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे. 

9 
222
302
594 

भांडवली 138 4 600000  600000 0 

25 

भाग . ९ मासुळकर कॉलनी, 
उ मनगर  प रसरात पे हंग 
लॉक दु ती  तसेच न वन 

पे हंग लॉक बस वणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे. 

9 
222
302
595 

भांडवली 138 5 600000  600000 0 

26 

भाग . ९ मासुळकर 
कॉलनी,यशवंतनगर उ मनगर 
व इतर ठकाणी  कलर पे हंग 

लॉक व इतर थाप य 
वषयक कामे करणे. 

9 
222
302
596 

भांडवली 139 6 600000  600000  

27 

भाग . २ िचखली येथील 
बालघरे व ती , पवार व ती, 
कुदळवाड  प रसरात थाप य 
वषयक करकोळ दु ती व 
देखभालीची कामे करणे. 

(२०२२-२३) 

2 
222
309
235 

महसुली 563 4 1000 2400000  2401000 

28 
भाग . ८ येथील वै णव 

माता शाळे शेजार ल मोक या 
जागेम ये वग खो या बांधणे 

8 
222
308
259 

प 
अंदाजप

क 
488 4 2480000 0 2480000 0 

29 

भाग .८ येथील पेठ .३ 
ित पती चौक येथील तुलसी 
हाई स समोर ल र ता ते पेठ 

.१ ला नािशक हायव ेपयत 
जोडणारा १२ मीटर ड  पी र ता 

वकिसत करणे. 

8 
222
301
268 

वशेष 
योजना 55 1 10000000 0 2167000 7833000 

30 

पंपर  येथील कै.अ णासाहेब 
मगर टेड यम समोर ल 
इमारतीम ये मे.कोटासाठ  
फिनचर व इतर थाप य 

वषयक कामे करणे. 

9 
222
301
341 

वशेष 
योजना 58 6 46900000  1695000 45205000 
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31 

पंपर  येथील कै.अ णासाहेब 
मगर टेड यम समोर ल 
इमारतीम ये मे.कोटासाठ  

उवर त आव यक  थाप य व 
व ुत वषयक कामे करणे. 

9 
222
301
513 

वशेष 
योजना 65 52 30000000  1500000 28500000 

32 

क े ीय कायालय थाप य 
वभागातील भाग . २ 
मधील भाग तरावर ल 
तरतुद नसले या कामांची 
अंितम बले अदा कऱणे 

2 
222
302
763 

भांडवली 148 41 3000000 0 1500000 1500000 

33 
भाग . ८ मधील शाळा 

इमारतीची थाप य वषयक व 
इतर आव यक कामे करणे. 

8 
222
308
263 

प 
अंदाजप

क 
489 2 1000 1500000 0 1501000 

34 

भाग . ८ मधील 
से.नं.10,9,12,13 व इतर 
ठकाणी या र यांची 
हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणे 

8 
222
309
307 

महसुली 567 8 0 4500000  4500000 

35 
भाग . 8 से टर . 4 मधील 
एल सी - 1 गृहसं था शेजार ल 
र यावर िस ड वक बांधणे 

8 
222
302
518 

भांडवली 134 1 3000000 550000  3550000 

36 

भाग . 8 मधील से. नं 
1,2,6,7 व इतर ठकाण या 

र यांची हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणे. 

8 
222
309
320 

महसुली 567 21 7000000  1000000 6000000 

       467928000 81996508 81996508 467928000 
 

ि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- १०९२          वषय मांक- १०९२ 

दनांक – २७/१२/२०२२           वभाग- व ुत मु य 
वषय .१०९२ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/५९४/२०२२ द.२७/१२/२०२२ 

अ वये, मंुबई पुणे महामागावर ल बोअरवेलची वा षक देखभाल दु ती करणे व तदअनुषंिगक कामे 

करणेबाबत. 

ठराव .१०९२ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/५९४/२०२२ द.२७/१२/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .21-07/2022-

2023 अ वये मंुबई पुणे महामागावर ल बोअरवेलची वा षक देखभाल दु ती करणे व 

तदअनुषंिगक कामे करणे.(2022-2023) कामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माण े
िन वदा नोट स .21-07/2022-2023 साठ  ा  झाले या िन वदांपैक  मे.ओमकार इं जिनअर ंग या 
ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन वदा र. .44,63,565/- पे ा -21.96% कमी दराने आलेली िन वदा 
अस याने व तुलना मक या वाजवी दराची अस याने तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम 

मानांकना माण ेपूण करणेस स म अस याने वकारणेबाबत मा.आयु  सो. यांनी द.27/12/2022 

रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .34,83,366/- पयत काम 

क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तू व सेवा कर अदा 
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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- १०९३          वषय मांक- १०९३ 

दनांक – २७/१२/२०२२           वभाग- व ुत मु य 
वषय .१०९३ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०४/का व/७७६/२०२२ द.२७/१२/२०२२ 

अ वये, पंपर  येथील इं दरा गांधी उ डाणपुलाचे नुतनीकरण करणे कामांतगत व ुत वषयक कामे 

करणेबाबत. 

ठराव .१०९३ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०४/का व/७७६/२०२२ द.२७/१२/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .22-02/2022-

2023 अ वये  पंपर  येथील इं दरा गांधी उ डाणपुलाचे नुतनीकरण करणे कामांतगत व ुत 
वषयक कामे करण े वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माण े िन वदा नो. .22-

02/2022-2023 साठ  ा  झाले या िन वदांपैक  मे.एम. बी. इले क ए ड कं. या ठेकेदाराची 
िन वदा र कमे या िन वदा र. .79,45,029/- पे ा दर -33.93% कमी दराने आलेली िन वदा 
अस याने व तुलना मक या वाजवी दराची अस याने तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम 

मानांकना माण ेपूण करणेस स म अस याने वकारणेबाबत मा.आयु  सो यांनी द.27/12/2022 

रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .52,49,281/- 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. 
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मा. शासक ठराव मांक- १०९४         वषय मांक- १०९४ 

दनांक – २७/१२/२०२२ वभाग- जलशु द करण क  से.२३, 
पाणीपुरवठा 

वषय .१०९४ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जशुके/पापु/८३०/२०२२ द.२७/१२/२०२२ अ वये, 

से. .२३ येथील चालु यं णेम ये अ ावत तं ानानुसार आव यक बदल सुच वणेसाठ  

स लागाराची नेमणुक करणेबाबत. 

ठराव .१०९४ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जशुके/पापु/८३०/२०२२ द.२७/१२/२०२२ अ वये, ट पा 
.३ व ४ चे बांधकाम कर त असताना  Bed Back wash कर ता हवेचा वापर क न Air blowing करण े

वचारात घेतलेले नाह . यामुळे ट पा . ३ व ४ मधील फ टर बेडचे बॅकवॉश घेत असताना लागणा-
या पा याचे एकूण प रमाण हे इतर ट यांकर ता बॅकवॉश कर ता लागणा-या पा या या प रमाणा या 
तुलनेत अिधक आहे. यामुळे ट पा . ३ आ ण ४ साठ  Under Drain System बदलण,े वाळु 

बदलण,े Air Blower system करण,े Sand Filter Bed साठ  Coating करणे तसेच त अनुषंिगक कामे 

करणे आव यक आहे. वर ल कामाचा अनुभव असले या सं थेची स लागार हणून नेमणूक 

के यास वभागास सोयीचे होणार आहे. या कर ता मनपा माफत तयार करणेत आले या 
स लागारां या पॅनलवर ल पाणीपुरवठा स लागारांपैक  मे.सॉ ट डझाईन अँ ड इ ा स हसेस ा. 
िल. यांची यां या कामाचा अनुभव ल ात घेता सदर कामासाठ  नेमणूक करणे यो य वाटत आहे. 
सदर कामासाठ  तां क स लागार हणुन मे.सॉ ट डझाईन अँ ड इ ा स हसेस ा. िल. यांची 
िन वदा पुव कामासाठ  ०.५०% आ ण िन वदा प ात कामासाठ  १.४८% असे एकूण क प 

खचा या १.९८% एव या दराने काम करणेस सहमती दशवली आहे. सबब सदर कामासाठ  
मे.सॉ ट डझाईन अँ ड इ ा स हसेस ा. िल. यांची तां क स लागार हणुन थेट प दतीने 

नेमणूक 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- १०९५          वषय मांक- १०९५ 

दनांक – २७/१२/२०२२           वभाग- व ुत मु य 
वषय .१०९५ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०८/का व/५२५/२०२२ द.२७/१२/२०२२ 

अ वये, भ  श  उ ान येथील रा वज फडक वणे चालन व देखभाल तसेच अनुषांिगक यं णेचे 

चालन देखभाल दु ती करणेबाबत. 

ठराव .१०९५ 

दनांक -

२७/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०८/का व/५२५/२०२२ द.२७/१२/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .28-01/2022-

2023 अ वये भ  श  उ ान येथील रा वज फडक वणे चालन व देखभाल तसेच अनुषंिगक 

यं णेचे चालन देखभाल दु ती करणेकामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माण े

िन वदा नोट स .28-01/2022-2023 साठ  ा  झाले या िन वदांपैक  मे. लॅ स अँड पो स या 
ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन वदा र. .36,82,650/- पे ा -3.00% कमी दराने आलेली िन वदा 
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अस याने व तुलना मक या वाजवी दराची अस याने तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम 

मानांकना माण ेपूण करणेस स म अस याने वकारणेबाबत मा.आयु सो यांनी द.27/12/2022 

रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .35,72,170/-  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. 
 
 
 
 

सह /-                        सह /- 

(उ हास बबनराव जगताप)              (शेखर िसंह) 

नगरसिचव           मा. शासक 

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


