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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -१८. 
नगरसिचव  वभाग 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-२)/ 
न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/ २०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 
मा. शासक यांनी मंजूर  दलेल े दनांक १०/०१/२०२३ चे ठराव. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- १०९६          वषय मांक- १०९६ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- ाथिमक िश ण 
वषय .१०९६ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .िश ण/का व/९अ/२९६/२०२२ द.२७/१२/२०२२ अ वये, 

ाथिमक शाळेतील इय ा ५ वी व ८ वी तील व ा याना सन २०२२-२३ साठ  िश यवृ ी पर ेकर ता 
थेट प दतीने िश यवृ ी मागदिशका पु तके खरेद  करणेबाबत. 

ठराव .१०९६ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .िश ण/का व/९अ/२९६/२०२२ द.२७/१२/२०२२ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िश ण वभागाने ाथिमक शाळेतील इय ा ५ वी व ८ वी तील 

व ा याना सन २०२२-२३ साठ  िश यवृ ी पर ेकर ता महारा  रा य पा यपु तक िनिमती व 

अ यास म संशोधन मंडळ, पुण े (बालभारती) यांचेकडून “िश यवृ ी मागदिशका” पु तके खरेद  

दरप क माग वणेत आलेले आहे. महारा  रा य पा यपु तक िनिमती व अ यास म संशोधन 

मंडळ, पुणे (बालभारती) यांनी १५% सवलतीचे दरप क सादर केले आहे. िश ण वभागा ारे सदर 

पु तक खरेद स मा यता िमळणेकामी द.१५.१२.२०२२ अ वये ता वत कर यात आलेले असुन, 

यास मा यता दे यात आलेली आहे. िश यवृ ीची पर ा साधारणत: माहे फे ुवार  २०२३ म ये 

होणार अस याने उपल ध कालावधीचा वचार करता व ा याना व रत पु तके उपल ध होणे 
आव यक आहे. सबब, ाथिमक शाळेतील इय ा ५ वी व ८ वी तील एकूण २,६५१ व ा याना सन 

२०२२-२३ साठ  िश यवृ ी पर ेकर ता िश यवृ ी मागदिशका पु तके महारा  रा य पा यपु तक 

िनिमती व अ यास म संशोधन मंडळ, पुणे (बालभारती) यांचेकडून िन वदा न मागवता, 
करारनामा न करता थेट प दतीने खरेद  करणेस व यांनी मागणी केलेनुसार यांना एकूण 

र. .६,०७,५४७/- (अ र  र. .सहा लाख सात हजार पाचशे स ेचाळ स फ ) आगाऊ देणे व तसा 
डमांड ा ट  “संचालक, पा यपु तक मंडळ, पुण”े यांचे नावे काढणेस मा यता िमळणेसाठ  व 

सदर पु तके खरेद  करणेकामी होणारा खच ाथिमक िश ण वभागाकड ल सन २०२२-२३ या 
“शालेय पर ा” या लेखािशषातून करणे श य आहे. िश यवृ ी पर ेकर ता पु तके खरेद कामी 
येणारा खच एकुण र. .६,०७,५४७/- हा पुरवठाधारक महारा  रा य पा यपु तक िनिमती व 

अ यास म संशोधन मंडळ, पुणे यांना आगाऊ 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- १०९७         वषय मांक- १०९७ 

दनांक – १०/०१/२०२३          वभाग- जेएनएनयुआरएम क  
वषय .१०९७ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जेएनएनयुआरएम/३/का व/३५५/२०२२ 

द.२७/१२/२०२२ अ वये, JNNURM, AMRUT व Swaccha Bharat अंतगत Project Monitoring & 

Reform Implementation Support (PMRIS) चे कामकाजासाठ  मे.KPMG Advisory Services Pvt. 

Ltd. या सं थेला द.५/१२/२०२२ पासुन तृतीय मुदतवाढ देणेबाबत. 

ठराव .१०९७ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जेएनएनयुआरएम/३/का व/३५५/२०२२ 

द.२७/१२/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत जवाहरलाल नेह  रा ीय पुनिनमाण 

अिभयान(JNNURM), अमृत अिभयान, व छ भारत अिभयान, तसेच क  शासन पुर कृत व वध 

योजनांचे अनुषंगाने Project Monitoring & Reform Implementation Support (PMRIS) चे 

कामकाज करणेकामी मे.KPMG Advisory Services Pvt. Ltd. या सं थेला द.५/१२/२०२२  पासुन 

पुढ ल ३ म हने कालावधीकर ता कंवा  िन वदा या पुण होऊन न याने नेमणूक होणा-या सं थेस 

कामकाज आदेश देईपयत यापैक  जे थम घडेल या कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेसाठ  व 

करारनामा अट  व शत नुसार ३   On Site Staff कर ता दरमहा र. .५,७१,०००/- (अ र  

र. .पाच  लाख एकाह र हजार फ ) करां यितर  या माण े येणारा ३  म हने कालावधीक रता  
एकुण य  खच र. .१७,१३,०००/- (अ र  र. .सतरा लाख तेरा हजार फ ) इत या खचास 
मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- १०९८          वषय मांक- १०९८ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- व ुत मु य 
वषय .१०९८ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . वमुका/०७/का व/१९१/२०२२ द.०९/१२/२०२२ अ वये, 

मनपाचे व ुत वभागाकड ल जनरेटर इंधन( डझेल) अि माम ये वाढ होणेबाबत. 

ठराव .१०९८ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . वमुका/०७/का व/१९१/२०२२ द.०९/१२/२०२२ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील मा.आयु  यांचेकड ल व ीय अिधकार दान आदेश 

.लेखा/१अ/का व/५७२/२०१८ द.२३/०५/२०१८ अ वये र. .५०,०००/- (अ र  र. .प नास हजार 

फ ) मंजूर करणेबाबतचे व ीय अिधकार मा.सह शहर अिभयंता, व ुत मु य कायालय  यांना 
दले असलेने यानुसार मा.आयु  सो. यांचेकड ल आदेश . वमुका/ व/जा/३००/२०१३ 

द.१०/०५/२०१३ अ वये व ुत मु य कायालयांतगत मु य शासक य इमारतीसाठ  बस वणेत 

आले या जनरेटर इंधनकामी थायी अि मधन मंजूर करणेत आले आहे.  परंतु सदरचे दान 

करणेत आलेले व ीय अिधकार मया दत असलेने व महानगरपािलकेचा वाढता याप व दवस दवस 

वाढत जाणार  डझेल/पे ोल या कंमती वचारात घेता व ीय अिधकार दानात वाढ करण े

आव यक आहे. याबाबींचा वचार करता  व ुत मु य कायालयांतगत मु य शासक य 

इमारतीसाठ  बस वणेत आले या जनरेटर इंधन खचासाठ  खालील त याम ये नमूद केले माण े
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पूव चे र. .५०,०००/- अिधक वाढ व र. .५०,०००/- असे एकूण र. .१,००,०००/-  थायी इंधन 

अि मधन मंजूर करणेकामी  सदरचा वषयास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

अ. . पूव चे जनरेटर इंधन वाढ व जनरेटर इंधन एकूण जनरेटर इंधन 

१ ५०,०००/- ५०,०००/- १,००,०००/- 
 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- १०९९          वषय मांक- १०९९ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- म यवत  भांडार 
वषय .१०९९ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मभां/१६/का व/३६२/२०२२ द.२७/१२/२०२२ अ वये, 

मनपा दवाखाना / णालयातील िलनन (कपडे) धुलाईबाबत. 

ठराव .१०९९ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मभां/१६/का व/३६२/२०२२ द.२७/१२/२०२२ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मनपा दवाखाना / णालयातील िलनन धुलाई करणेकामी     
ई-िन वदा सुचना .०६/२०१९-२० अ वये मे.साई सेवा एंटर ायजेस, यांनी क न दले या 
करारना यास अिधन राहुन पुरवठा आदेश .YCMH/भांडार/०२/का व/१६२/२०१९ 
द.२७/१२/२०१९ नुसार द.०१/०१/२०२० पासुन तीन वष मुदतीम ये  र. .२,१०,६४,२२४/- म ये 

िलनन धुलाईचे काम करणेकामी आदेश देणेत आले आहेत. सदर दले या आदेशानुसार मे.साई 

सेवा एंटर ायजेस, पंपर  यांची मनपा दवाखाना / णालयातील िलनन (कपडे) धुलाई कामाची 
मुदत ह  डसबर २०२२ अखेर संपु ात येत आहे. त पुव  न वन िन वदा कायवाह  करणेत आली होती, 
तथापी तां क कारणा तव िन वदा र  करणेत आलेने व न वन िन वदा कायवाह  पुण होईपयत 

यांना कमान तीन मह ने मुदत वाढ देणे आव यक आहे. मे.साई सेवा एंटर ायजेस, पंपर  यांचे 

म ह याचे सरासर  िलनन धुलाई खच र. .७,५०,०००/- नुसार माहे जानेवार  २०२३ ते माहे माच 

२०२३ या कालावधी साठ  िलनन धुलाई बल अदा करणेकामी एकुण र. .२२,५०,०००/- एवढया 
र कमेसाठ  कंवा िन वदा कायवाह  पुण होईपयत येणा-या य  खचास व काम क न घेणेस 

मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- ११००    वषय मांक- ११०० 

दनांक – १०/०१/२०२३ वभाग- व छ महारा /भारत अिभयान 
नागर  क प अंमलबजावणी क  

वषय .११०० 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . वभाअक/२/का व/१७१/२०२२ द.२७/१२/२०२२ अ वये, 
पंपर  िचंचवडम ये शा त कचरा यव थापना या अंमलबजावणीसाठ  तां क सहा य एज सीची 
िनवड करणे या कामास व खचास मुदतवाढ िमळणेबाबत. 

ठराव .११०० 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . वभाअक/२/का व/१७१/२०२२ द.२७/१२/२०२२ अ वये, 
पंपर   िचंचवड शहराम ये  व छ भारत अिभयान २.० या मागदशक सुचनांनुसार व छ सव ण 
२०२३ ची अंमलबजावणी सु  आहे. याअनुषंगाने १ म हना कालावधीकर ता व छ महारा / भारत 
अिभयान क ाकर ता पंपर  िचंचवडम ये शा त कचरा यव थापना या अंमलबजावणीसाठ  
तां क  सहा य करणेकर ता एज सीची िनवड करणेकामी मे.Human Matrix Securite यांनी 
खालील माणे दरप क सादर केलेले  आहे. 

Sr. 
No

. 
Position No. Qualification 

 

Rates in INR per person 
per month 

 (including all taxes) 
Human Matrix Securite 

1 
Planning and 

Implementation 
Expert 

1 
Degree of MBA/ BE/ MSW or any post 

graduate with a minimum 5 years of work 
experience in waste management 

1,83,750/- 

2 Monitoring and 
Evaluation Expert 1 

Degree of MBA/ BE/ MSW or any post 
graduate with a minimum 5 years of work 

experience in waste management 
1,10,250/- 

3 IEC Expert 1 

Degree in social service/ management/ 
communication/ journalism or equivalent 

with experience of 5 years in IEC 
implementation 

1,31,250/- 

4 
Faecal and Sewage 

Management 
Expert 

1 Degree in Engineering with Experience of 
minimum 5 years. 1,57,500/- 

5 Documentation 
Expert 1 

Post-graduate in any stream with minimum 
5 years of Experience in Documentation and 

MIS work under waste management. 
Qualification in Statistics in desirable. 

1,31,250/- 

6 Field Incharge 4 Post-graduate in any stream with 3 years of 
Experience in relevant field. 2,10,000/- 

7 Field Supervisor 8 Graduate in any stream with 3 years of 
relevant experience. 2,94,000/- 

8 Social Media Co-
ordinator 1 

Graduation in BMS-marketing/ BMM/ BCom-
Advertisement with 2 years of relevant 

experience in digital marketing, print media/ 
electronic media. 

84,000/- 

Total 13,02,000/- 

      तीन सं थांनी सादर केलेले दरप काम ये मे.Human Matrix Securite यांचे कडून ती 
पदानुसार एक त र. .१३,०२,०००/- लघु म दरप क ा  झाले आहे.  सदरचे दर जा त असलेने 
इकड ल प  . वमअक/२/का व/१३२/२०२२ द.७/१०/२०२२ अ वये मे.Human Matrix 
Securite  यांना दर कमी करणेबाबत कळ व यात आले होते.  यानुसार मे.Human Matrix 
Securite  यांनी सदर कामाकर ता दर कमी क न दलेला असून ित महा र. .१२,२४,०००/- 
एक त दर सादर केलेला आहे. उपरो  माणे व छ सव ण २०२३ अंतगत  पंपर  िचंचवडम ये 
शा त कचरा यव थापना या अंमलबजावणीसाठ  तां क  सहा य िन त कर यासाठ  
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एज सीची िनवड तातड ने करणे आव यक आहे. तर  कामकाजाची आव यकता व तातड  पहाता 
उपरो  लघु म दरप क ा  झालेले सं थेस पंपर  िचंचवडम ये शा त कचरा यव थापना या 
अंमलबजावणीसाठ  तां क   सहा य िन त कर यासाठ  एज सीची िनवड १ म हना 
कालावधीकर ता करणे कामी र. .१२,२४,०००/-  खचास मा. थायी सिमती सभा ठराव .७४७ 
द.१८/१०/२०२२ अ वये मा यता देणेत आलेली आहे. यानुषंगाने इकड ल आदेश . 
वमअक/२/का व/१४१/२०२२ द.२१/१०/२०२२ अ वये मे.Human Matrix Securite यांना कामाचा 

आदेश देणेत आलेला आहे. सदर आदेशाची मुदत द.३०/११/२०२२ रोजी संपु ात येत असलेने व या 
कामाची िन वदा या सु  असून सदर िन वदा कामकाजास अजून काह  कालावधी लागणार 
असलेने व व छ सव ण २०२३ कामकाज सु  असलेने सदर कामाची आव यकता व िनकड  पहाता 
मे.Human Matrix Securite यांना  पंपर  िचंचवडम ये शा त कचरा यव थापना या 
अंमलबजावणीसाठ  तां क  सहा य एज सीस  २ म हना ( द.०१/१२/२०२२ ते द.३१/०१/२०२३) या 
कालावधीकर ता मुदतवाढ देणेस व याक रता र. .२४,४८,०००/- खच येणार असून सदर खचास 
मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

 
 

मा. शासक ठराव मांक- ११०१          वषय मांक- ११०१ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- डा 
वषय .११०१ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/३/का व/५८५/२०२२ द.२७/१२/२०२२ अ वये, 

मनपाचे डा वभागाकड ल सेवाशु क त वावर चाल व यास दले या ४ यायामशाळेची मुदत 

संपु ात आ याने यांना मुदतवाढ देणेबाबत. 
ठराव .११०१ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/३/का व/५८५/२०२२ द.२७/१२/२०२२ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने ८९ यायामशाळा म.न.पा. प रसरात चाल व या जात 

असुन यापैक  ५३ यायामशाळा दरमहा र. .२०००/- सेवाशु क त वावर मनपा प रसरातील 

सावजिनक सं था मंडळे यांना ११ म हने कराराने चाल व यास दले या आहेत. म.न.पा. या ४ 

यायामशाळा खालील माण ेसेवाशु क त वावर चाल व यास द या असून यां या करारना याची 
मुदत रकाना मांक ६ म ये नमूद के या माण ेसंपु ात येत अस याने यांना पु हा मुदतवाढ देणे 
आव यक आहे याचा तपशील खालील माण.े 

अ  यायामशाळेचे नाव सं था/मंडळाच ेनाव 
थायी सिमती 

ठराव 
आदेश मांक 

मुदत संपु ात 

आ याची 
दनांक 

सेवाशु क 

र. पय े

ितम हना 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१ 
व ानगर रामनगर 

यायामशाळा 
इले हन डस ् पोटस 

लब िचंचवड 

सद य ठराव 

.८०२१ 
द.१३/०१/२०२१ 

. डा /३/ 

का व/३७/२०२१ 

द.०१/०२/२०२१ 

दनांक 

३०/१२/२१ २,०००/- 

२ 
सदगु नगर म.न. पा. 
यायामशाळा भोसर  

ी योितबा वंयरोजगार 

सेवा सहकार  सं था 
भोसर  

सद य ठराव 

.१००८१ 

द.०४/०८/२०२१ 

. डा /३/ 

का व/३३५/२०२१ 
द.२२/१०/२०२१ 

दनांक 

२१/०९/२२ 
२,०००/- 

३ भोसर  सहल क  मै ी समाज सद य ठराव . डा/३/ दनांक २,०००/- 
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   डा पयवे क यां या अहवाल व न महापािलकेचे डा धोरण भाग २ व वध डा सु वधा 
मधील अ. .१३ म.न.पा. यायामशाळा सेवाशु क त वावर कराराने चाल वणेस देणेबाबत या अट  व 

शत  .१ ते ३४ ठर व यात आले या असुन यातील अट .१ नुसार थायी सिमतीची मा यता 
घेऊन सेवाशु क त वावर चाल व यास दे यात येणा-या ०४ यायामशाळाची मुदत संपु ात 

आ याने सं था, मंडळ यांनी मागणी के या माण े०४ यायामशाळांना आदेशा या तारखेपासून ११ 
म हने कराराने दरमहा र. .२०००/- म.न.पा कडून देवून कराराने यायामशाळा सेवाशु क त वावर 

चाल व यास मुदतवाढ देणे बाबत या वषयास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

जलतरण तलाव 

यायामशाळा 
वकास  सं था भोसर  .९३५७  

द.०५ ०५ २०२१ 
का व/२५०/२०२१ 
द.२६/०७/२०२१ 

२५/०६/२२ 

४ 
पंपर  कॅ प 

यायामशाळा पंपर  
सुपर िम  मंडळ पंपर  

सद य ठराव 
.९३५८ 

द.०५ ०५ २०२१ 

. डा/३/ 
का व/२५१/२०२१ 
द.२६/०७/२०२१ 

दनांक 

२५/०६/२२ 
२,०००/- 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- ११०२          वषय मांक- ११०२ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- थाप य क प 
वषय .११०२ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/िन/ क प/२९९/२०२२ द.२७/१२/२०२२ अ वये, 

रावेत, संत तुकाराम महाराज पुल ते मुकाई चौकापयतचा र या या कडेला पदपथ व सायकल ॅक 

करणेबाबत. 

ठराव .११०२ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/िन/ क प/२९९/२०२२ द.२७/१२/२०२२ अ वये, 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/01/2022-2023 अ वये रावेत, संत तुकाराम 

महाराज पुल ते मुकाई चौकापयतचा र या या कडेला पदपथ व सायकल ॅक करणेकामी मे.संक प 

इ ा चर िन.र. .17,77,30,507/- (अ र  र. .सतरा कोट  स याह र लाख तीस हजार पाचशे 

सात फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .17,75,57,607/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .17,75,57,607/- पे ा 
28.56% कमी हणजेच र. .12,68,47,154/- +रॉय ट  चाजस र. .39,19,908/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .1,72,900/- = एकुण र. .13,09,39,962/- 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. 
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मा. शासक ठराव मांक- ११०३          वषय मांक- ११०३ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- वै क य मु य 
वषय .११०३ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वै /९/का व/४०९३/२०२२ द.२७/१२/२०२२ अ वये, 

जननी िशशु सुर ा काय मांतगत गरोदर माता व बालके यांना मोफत सेवा देणेकामी 
मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची मा यता घेणेकामी िशफारस 

करणेबाबत. 

ठराव .११०३ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वै /९/का व/४०९३/२०२२ द.२७/१२/२०२२ अ वये, 

मा.सहसिचव, नगर वकास वभाग,मं ालय महारा  शासन यांचेकड ल .बैठक/२०११/ . .२२२/ 
न व-२० द.७/१/२०१२ चे प ा वये गरोदर मातांना व नवजात अभकांना सावजिनक णालयांम ये 

संपुण सेवा मोफत पुर वणेबाबत मा.क य आरो य मं ी, भारत सरकार यांना मा.मु यमं ी यांनी 
कळ वले होते. रा ीय ामीण आरो य अिभयानांतगत रा यातील महानगरपािलका/नगरपािलका 
यांचे माफत चाल व या जाणा-या आरो य सं था यांनी गरोदर मातांना व ०-३० दवस वया या 
नवजात अभकांना मोफत आरो य सेवा देणे बाबत कळ वले होते. शासनाकड ल द.७/१/२०१२ चे 

प ानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ात जननी िशशु सुर ा काय म अंमलबजावणी 
करणेस मा. थायी सिमती सभा ठराव .१२७८ द.२५/९/२०१२ व मा.महापािलका सभा ठराव .१३९ 

द.२६/११/२०१२ अ वये खालील बाबींसाठ  मोफत वै कय उपचार व सेवा देणेस मा यता दे यात 

आलेली आहे. 

गरोदर मातांसाठ - 

१. मोफत बाळंतपण २. मोफत िसझे रयन ३. मोफत औषधोपचार ४.मोफत तपासणी(पॅथॉलॉजी) 
५.मोफत र  (म.न.पा.चे र पेढ मधून) ६. सवलत(user charges) 

नवजात अभकासाठ - 

१.मोफत औषधोपचार २. मोफत तपासणी ३.मोफत र  (म.न.पा.चे र पेढ मधून) ४.सवलत(user 
charges) 
            जननी िशशु सुर ा काय मांतगत वर ल माण े औषधोपचार व सेवा मनापा या 

णालय/दवाखाना माफत द.२१/९/२०१२ पासून दे यात येत आहे.  

            मा.अित र  संचालक, आरो य सेवा, कुटंुब क याण माताबाल संगोपन व शालेय आरो य पुण े

यांचेकड ल प  .राकुकका/जिशशुका/अंमलबजावणी/क  १० ब/JSSK/न. .५४४/३३६८६-८१७/१६ 
द.२/६/२०१६ अ वये जननी िशशु सुर ा काय मांतगत गरोदरपणात व सुतीनंतर ४२  दवसांपयत 
मातेस व १ वषापयत या आजार  बालकास आरो य सेवा पुढ ल माण े देणे आव यक आहे असे 

कळ वले आहे. 

१) सुती तसेच िसझे रयन श या 
२) आव यक औषधे व इतर सा ह ये 

३) योगशाळेतील आव यक या तपास या 
४) सं था मक सुती प ात मातेला मोफत आहार (नॉमल सुतीस ३ दवस तर िसझे रयन सुत 

मातेस ७  दवस) 

५) गरजेनुसार र  पुरवठा 
६) संदभ सेवा (घरापासून दवाखा यात, एका आरो य सं थेतून दुस-या आरो य सं थेत 

पोहच व यासाठ , सुती प ात आरो य सं थेतुन घर  पोहच व यासाठ  वाहन यव था)        
            उपरो  सेवा महापािलके या णालय/दवाखा यांम ये मोफत द यास जा तीत जा त 
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मातांना व बालकांना सदर सेवांचा लाभ िमळू शकेल आ ण माता मृ यु व बालक मृ यु कमी हो यास 

मदत होईल यासाठ  शासनाने कळ व यानुसार जननी िशशु सुर ा काय मांतगत गरोदरपणात व 

सुतीनंतर ४२  दवसांपयत मातेस व १ वषापयत या आजार  बालकास आरो य सेवा वर ल माण े

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

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

िनणय: 

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

 
 

मा. शासक ठराव मांक- ११०४          वषय मांक- ११०४ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- व ुत मु य 
वषय .११०४ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/५९३/२०२२ द.२७/१२/२०२२ 

अ वये, मनपाचे इ े ीय व ुत कायालयांतगत . .४ दघी बोपखेल मधील गर ब शहर  व तीतील 

दवाब ीचे वा षक प तीने देखभाल दु ती करणे व अनुषंिगक कामे करणेबाबत. 

ठराव .११०४ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/५९३/२०२२ द.२७/१२/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स . 26-03/2022-

23 अ वये इ े ीय व ुत कायालयांतगत . . ४ दघीबोपखेल मधील गर ब शहर  व तीतील 

दवाब ीचे वा षक प तीने देखभाल दु ती करणे व अनुषंिगक कामे करणे(सन २०२२-२३) कामी 
वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माणे िन.नो. .26-03/2022-2023 साठ  ा  

झाले या िन वदांपैक  मे.ओमकार इं जिनअर ंग या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन वदा 
र. .25,41,898/- पे ा -39.06% कमीदराने 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.27/12/2022 रोजी मा यता दलेली आहे. 

वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .15,49,032/- 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 
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- ११०५          वषय मांक- ११०५ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- व ुत मु य 
वषय .११०५ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/५९५/२०२२ द.२७/१२/२०२२ 

अ वये, मनपाचे इ े ीय व ुत कायालयांतगत . .३ च-होली मधील गर ब शहर  व तीतील 

दवाब ीचे वा षक प तीने देखभाल दु ती करणे व अनुषंिगक कामे करणेबाबत. 

ठराव .११०५ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/५९५/२०२२ द.२७/१२/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स . 26-01/2022-

23 अ वये इ े ीय व ुत कायालयांतगत . .३ च-होली मधील गर ब शहर  व तीतील दवाब ीचे 

वा षक प तीने देखभाल दु ती करणे व अनुषंिगक कामे करणे(सन २०२२-२३) कामी वतमानप ात 

िन वदा िस द केली होती. वर ल माणे िन.नो. .26-01/2022-2023 साठ  ा  झाले या 
िन वदांपैक  मे.ओमकार इं जिनअर ंग या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन वदा र. .25,42,310/- 

पे ा -39.06% कमीदराने 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.27/12/2022 रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल 

ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .15,49,284/- 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 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- ११०६          वषय मांक- ११०६ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- व ुत मु य 
वषय .११०६ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/५९६/२०२२ द.२७/१२/२०२२ 

अ वये, मनपाचे फ े ीय कायालय भाग .१३ अंतगत दवाब ी यव थेची देखभाल दु ती 
वषयक कामे करणेबाबत. 

ठराव .११०६ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/५९६/२०२२ द.२७/१२/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स . 12-15/2022-

23 अ वये फ े ीय कायालय भाग .१३ अंतगत दवाब ी यव थेची देखभाल दु ती वषयक 

कामे करणे(सन २०२२-२०२३) कामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माण े

िन.नो. .12-15/2022-2023 साठ  ा  झाले या िन वदांपैक  मे.टे नो हा इ ा. ा.िल. या 
ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन वदा र. .33,47,930/- पे ा -30.31% कमीदराने 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 
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द.27/12/2022 रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 

र. .23,33,173/- 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 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- ११०७          वषय मांक- ११०७ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- ग े ीय व ुत  
वषय .११०७ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.सह शहर अिभयंता ग े ीय व ुत यांचे कड ल प  .ग ेका/ व/का व२/२१७/२०२२ 
द.२७/१२/२०२२ अ वये, पंपर  भाग .21 मधील नवमहारा  मैदानावर ल हायमा ट कर ता 
नवीन वीजमीटर बस वणेबाबत. 

ठराव .११०७ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.सह शहर अिभयंता ग े ीय व ुत यांचे कड ल प  .ग ेका/ व/का व२/२१७/२०२२ 
द.२७/१२/२०२२ अ वये, पंपर  भाग .21 मधील नवमहारा  मैदानावर ल हायमा ट कर ता 
नवीन वीजमीटर बस वणेकामी म.रा. व. व.कंपनीस अज केला असता यांनी कोटेशन सादर केले 
आहे. सदर कोटेशननुसार र. .101954/- म.रा. व. व.कंपनी िल. यांना अदा करणेसाठ  मंजूर  घेण े
आव यक आहे.  सदर खच ग े ीय कायालयाकड ल नवीन वीज मीटर या लेखाशीषातून करणे श य 
आहे. खालील त या माण ेम.रा. व.कंपनी िल. यांस र कम अदा करणसे मा. शासक यांची मंजूर  
देणेत येत आहे. 

अ. . अज . गाहक . म.रा. व.िल.कं.नीस अदा करावयाची र. . 
1 46105720 170141814535 101954/- 

एकूण र. . 101954/- 
 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/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- ११०८          वषय मांक- ११०८ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- आरो य अ े ीय 
वषय .११०८ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) आरो य अ े ीय यांचे कड ल प  .अ ेका/आ/२/का व/६१९/२०२२ 

द.२२/१२/२०२२ अ वये, ा.रामकृ ण मोरे े ागृह, िचंचवड येथील इमारतीमधील कॉ रडॉर, 

अंतगत व बा  प रसराची दैनं दन साफसफाई व व छता करणेचे कामास मुदतवाढ देणेबाबत. 
ठराव .११०८ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) आरो य अ े ीय यांचे कड ल प  .अ ेका/आ/२/का व/६१९/२०२२ 

द.२२/१२/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे अ - े ीय कायालयाचे काय े ातील 



11 
 

ा. रामकृ ण मोरे े ागृह, िचंचवड इमारती मधील कॉ रडॉर, अंतगत व बा  प रसराची दैनं दन 

साफसफाई व व छता हे काम अ याधुिनक उपकरणे/साधने, रसायण े व मनु यबळाचा तसेच 

यां क प दतीचा वापर क न दैनं दन साफसफाई व छता करणे कामाची ई - िन वदा नोट स . 

१/२०१९-२० ची मुदत द.३१/१२/२०२२ रोजी संपु ात येत आहे. तसेच मा.आयु  सो. व 

अित.आयु (२) यांचे सोबत झाले या त ड  सुचनेनुसार ा.रामकृ ण मोरे े ागृहाचे कामकाज 

ायोिगक त वावर वाय  सं थेस चाल वणेस देणेकामाची न वन िन वदा कायवाह  CTO माफत 

करणेत येणार अस याचे कळ वले होते. यानुसार सदर कामाची िन वदा कायवाह  अ ाप पयत 

झालेली नाह . तदनंतर मा.आयु  सो. व अित.आयु (२) यांनी े ीय अिधकार  यांचे समवेत 

झाले या त ड  सुचनेनुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे एकूण ४ े ागृहापैक  फ  ा. 
रामकृ ण मोरे, े ागृह ायोिगक त वावर वाय  सं थेना चाल वणेस न देता याची वतं  

कॉ रडॉर अंतगत व बा  प रसराची दैनं दन साफसफाई करणे कामाची न वन िन वदा कायवाह  

े ीय कायालया या तराव न करणेचे कळ वले आहे. तथा प सदर कामाची न वन िन वदा 
ता वत क न याची पुण कायवाह  करणेस काह  कालावधी लागणार आहे. यामुळे सदर 

े ागृहाम ये नागर कांचे, शाळेचे व राजक य लोकांचे कायम काय म पार पडत असतात तेथील 

नागर कांना, शाळांना व राजक य लोकांना व छतेबाबत कुठलीह  गैरसोय होऊ नये याकामी 
े ागृहांची दैनं दन साफसफाई होणे आव यक अस याने स : थती म ये कायरत सं था 

मे.राजमाता अ ह यादेवी होळकर वयंरोजागर सेवा सह सं था मया यांचेकडूनच े ागृहाची 
कॉ रडॉर अंतगत व बा  प रसराची दैनं दन साफसफाई करणेचे कामास मुदतवाढ देण ेआव यक 

आहे. यानुसार मे.राजमाता अ ह यादेवी होळकर वयंरोजगार सेवा सह. सं था मया दत यां या 
ा.रामकृ ण मोरे े ागृह, िचंचवड  इमारती मधील कॉ रडॉर, अंतगत व बा  प रसराची दैनं दन 

साफसफाई व व छता हे काम अ याधुिनक उपकरणे/साधने, रसायण े व मनु यबळाचा तसेच 

यां क प दतीचा वापर क न दैनं दन साफसफाई व छता करणेचे कामास द.०१/०१/२०२३ ते 

३०/०४/२०२३ (४ म हने) कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणे व याकामी येणा-या अंदाजे र. .१६,७१,२०१/- 

अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण होऊन कामकाज चालू होईल तो पयत मुदतवाढ देणे गरजेचे 

अस याने 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- ११०९          वषय मांक- ११०९ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- लेखा 
वषय .११०९ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .लेखा/१अ/का व/१३३५/२०२२ द.२८/१२/२०२२ अ वये, 
सेवािनवृ /मयत कमचा-यांची सेवािनवृ ी करण े िनकाली काढ यासाठ  लेखा वभागाम ये २ 
सेवािनवृ  कमचार  मानधनावर िनयु  करणेबाबत. 

ठराव .११०९ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .लेखा/१अ/का व/१३३५/२०२२ द.२८/१२/२०२२ अ वये, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये स या कमचार  सेवािनवृ  हो याचे माण जा त असुन या 
सेवािनवृ  होणा-या तसेच मयत कमचा-यांची सेवािनवृ ी करणे तातड ने िनकाली काढण े
आव यक आहे.  तथा प लेखा वभागाकड ल मया दत कमचार  सं या वचारात घेता सेवािनवृ ी 
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वेतन करणे िनकाली काढ यासाठ  वलंब होत असुन यामुळे कमचा-यां या त ार  येत आहेत. 
कमचार  महासंघा या व वध माग याबाबत द.५/१०/२०२० रोजी आयो जत बैठक मधील 
सभावृ ांम ये जे मनपाचे कमचार  सेवािनवृ  झाले आहेत व ७ या वेतन आयोगा माण े
सेवािनवृ ीचे कामकाजाची यांना मा हती आहे अशा दोन कमचा-यांची सेवािनवृ  कमचा-यांक रता 
देय असले या रकमा अदा करणेक रता लेखा वभागाने मानधनावर वतं  िनयु  करावी असे नमुद 
केले आहे. ह  बाब वचारात घेऊन सेवािनवृ ी करण े तातड ने िनकाली काढ यासाठ  लेखा 
वभागा या पे शन क ासाठ  महानगरपािलकेमधुन सेवािनवृ  झाले या व सदर कामाची मा हती 
असले या कमचा-यापैक  खालील कमचा-यांना यापूव  ६ म हने कालावधीकर ता मा. थायी सिमती 
सभा ठराव .१५२ द.२७/०५/२०२२ चे मंजुर ने आदेश .लेखा/१अ/का व/६४९/२०२२ 
द.१३/०६/२०२२ अ वये  नेमणूक करणेत आलेली होती. सदर कालावधी संपु ात आलेला असून 
अ ाप सेवािनवृ ी करणांचे कामकाज पूण झाले नस याने आदेशाचे तारखेपासुन ०६ म हने 
कालावधीसाठ  मानधनावर नेमणूका देणे आव यक आहे. 

1. ी. वसंत मधुकर िशंदे, सेवािनवृ  लेखापाल 
2. ी. बाजीराव केशवराव ओंबळे, सेवािनवृ  उपलेखापाल 

    सबब, वर ल सेवािनवृ  कमचा-यांना लेखा वभागा या पे शन क ासाठ  आदेशाचे तारखेपासुन 
०६ म हने कालावधीसाठ  मानधनावर  नेमणूका करणे तसेच महारा  शासन सामा य शासन 
वभागाकड ल शासन िनणय . संक ण-२७१५/ . .१००/१३ द. १७ डसबर २०१६ नुसार मािसक 
पा र िमक  मंजुर 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- १११०          वषय मांक- १११० 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- उ ान/वृ संवधन 
वषय .१११० 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.उप आयु  उ ान यांचे कड ल प  .उ ान/४/का व/१२१३/२०२२ द.२८/१२/२०२२ अ वये, 

मनपाचे ब व ग े ीय कायालयांतगत व वध उ ाने आव यकतेनुसार नूतनीकरण करणेबाबत. 

ठराव .१११० 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.उप आयु  उ ान यांचे कड ल प  .उ ान/४/का व/१२१३/२०२२ द.२८/१२/२०२२ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या उ ान/वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .०२/२०२२-

२३ बाब-०२ सदर काम/पुरवठा करणे कामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माण े

िन वदा नोट स .०२/२०२२-२३ बाब २ साठ  ०६ िन वदा धारक ा  झाले या पैक  ३ िन वदाधारक 

पा  झाले आहेत. या पैक  मे.जी.बी.एंटर ायजेस या ठेकेदाराची िन वदा रकमे या 
र. .४९,७०,६२५/- पे ा -२२.२३% कमी दराची िन वदा आलेली अस याने व तुलना मक या 
वाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम मानांका माणे पुण करणेस स म 

अस याने  वीकारणे बाबत मा.उपआयु (उ ान) यांनी द.१६/१२/२०२२ रोजी या तावाने 

मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकदाराकडुन मंजुर दराने र. .३८,६५,६५५/-पयत काम क न घेणेस 

आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील अट शत  माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 

िन वदा अट शत  नुसार भाववाढ कलम लागु असलेस भाववाढ कलमानुसार मटेर अल या िनधार त 

केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
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अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहुन यांचे बरोबर करारनामाक न 

घेणेकामी 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- ११११          वषय मांक- ११११ 
दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- उ ान/वृ संवधन 
वषय .११११ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.उप आयु  उ ान यांचे कड ल प  .उ ान/४/का व/१२१२/२०२२ द.२८/१२/२०२२ अ वये, 
मनपाचे अ े ीय कायालयांतगत व वध उ ाने आव यकतेनुसार नूतनीकरण करणेबाबत. 

ठराव .११११ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.उप आयु  उ ान यांचे कड ल प  .उ ान/४/का व/१२१२/२०२२ द.२८/१२/२०२२ अ वये, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .०२/२०२२-२३ बाब-
०१ सदर काम/पुरवठा करणे कामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माणे िन वदा 
नोट स .०२/२०२२-२३ बाब १ साठ  ४ िन वदा धारक ा  झाले या पैक  ३ िन वदाधारक पा  झाले 
आहेत. या पैक  मे.तावरे क ं शन कंपनी या ठेकेदाराची िन वदा रकमे या र. .४९,२०,६२५/- 
पे ा -१५.३०% 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  वीकारण े
बाबत मा.उपआयु (उ ान) यांनी द.१६/१२/२०२२ रोजी या तावाने मा यता दलेली आहे. वर ल 
ठेकदाराकडुन मंजुर दराने र. .४१,६७,७६९/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट शत  माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट शत  नुसार 
भाववाढ कलम लागु असलेस भाववाढ कलमानुसार मटेर अल 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 अिधन राहुन यांचे बरोबर करारनामाक न घेणेकामी 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- १११२          वषय मांक- १११२ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- उ ान/वृ संवधन 
वषय .१११२ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.उप आयु  उ ान यांचे कड ल प  .उ ान/४/का व/१२१४/२०२२ द.१६/१२/२०२२ अ वये, 
मनपाचे फ े ीय कायालयांतगत व वध उ ाने आव यकतेनुसार नुतनीकरण करणेबाबत. 

ठराव .१११२ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.उप आयु  उ ान यांचे कड ल प  .उ ान/४/का व/१२१४/२०२२ द.१६/१२/२०२२ अ वये, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .०२/२०२२-२३ 
बाब-०५ सदर काम/पुरवठा करणे कामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माण े
िन वदा नोट स .०२/२०२२-२३ बाब ०५  साठ  ३ िन वदा धारक ा  झाले या पैक  ३ िन वदाधारक 
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पा  झाले आहेत. या पैक  मे.तावरे क ं शन कंपनी या ठेकेदाराची िन वदा रकमे या 
र. .४९,२०,६२५/- पे ा  -११.०७% 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. .४३,७५,९११/-पयत काम क न घेणेस 
आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील अट शत  माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट शत  नुसार भाववाढ कलम लागु असलेस भाववाढ कलमानुसार मटेर अल 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 अिधन राहुन यांचे बरोबर करारनामाक न 
घेणेकामी 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- १११३          वषय मांक- १११३ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- उ ान/वृ संवधन 
वषय .१११३ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.उप आयु  उ ान यांचे कड ल प  .उ ान/४/का व/९९६/२०२२ द.२३/१२/२०२२ अ वये, 

मनपाचे ह े य कायालयातील र ते म य दुभाजक सुशोिभकरण देखभाल करणेबाबत. 

ठराव .१११३ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.उप आयु  उ ान यांचे कड ल प  .उ ान/४/का व/९९६/२०२२ द.२३/१२/२०२२ अ वये, पंपर  

िचंचवड महानगरपािलके या वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .०९/२०२२-२३ बाब .४ 

सदर काम/पुरवठा करणेकामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माणे िन वदा 
नोट स .०९/२०२२-२३ बाब .४ साठ  ७ िन वदा धारक ा  झाले या पैक  ७ ि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. .३९,७७,९४६/- पे ा -३६.००% कमी दराने सादर केली आहे. परंतु बाब .३ म ये 
यांना काम िमळा याने शु द प क .१ नुसार सदरचे काम म.क याण वयं.सेवा सह सं था यांना 

दे यात येत आहे. सदरची िन वदा  कमी दराची 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. .२५,४५,८८५/- पयत काम क न घेणेस 

आ ण िनयमानुसार अट  शत स अिधन राहुन यांचे बरोबर करारनामाक न घेणेकामी 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- १११४          वषय मांक- १११४ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- ब े य शासन 
वषय .१११४ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ब /ेलेखा/५अ/का व/१४५/२०२२ द.२९/१२/२०२२ 

अ वये, कायालयीन कामकाज खचासाठ  वापरात असले या इतर खचासाठ  तरतुद वग करणेबाबत. 

ठराव .१११४ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ब /ेलेखा/५अ/का व/१४५/२०२२ द.२९/१२/२०२२ 

अ वये, मनपाचे ब े ीय कायालय शासन वभागाचे सन २०२२-२३ चे मुळ अंदाजप काम ये 
“इतर खच” या लेखािशषावर र. .१,२०,०००/- इतक  तरतुद करणेत आली असून अ ापपयत 

र. .१,०९,३६९/- इतका खच झालेला असुन र. .१०,६३१/- इतक  तरतुद िश लक आहे. माच २०२३ 

अखेर िश लक तरतुद वजा जाता र. .५०,०००/- इतका खच अपे त अस यामुळे सदरची तरतुद 

अपुर  पडणार आहे. सन २०२२ -२३ “ े ीय सिमती वास खच” या लेखािशषावर र. .१,००,०००/- 

इतक  तरतुद िश लक असून यातून तरतुद वग करणे श य आहे. यामुळे “ े ीय सिमती वास 

खच” या लेखािशषावर ल र. .५०,०००/- “इतर खच” या लेखािशषावर वग करणा दारे उपल ध 

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- १११५          वषय मांक- १११५ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- पशुवै क य 
वषय .१११५ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) पशुवै क य यांचे कड ल प  .पवै/०२/का व/३४३/२०२२ द.२९/१२/२०२२ 
अ वये, सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप कात व सन २०२३-२०२४ या अंदाजप कात म ये 
न वन लेखािशषास मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक 
यांची मा यता घेणेकामी िशफारस करणेबाबत. 

ठराव .१११५ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) पशुवै क य यांचे कड ल प  .पवै/०२/का व/३४३/२०२२ द.२९/१२/२०२२ 
अ वये, मनपाचे पशुवै क य वभागामाफत ाणी सु ुषा क  व छोटे पाळ व ा यांकर ता दवाखाने 
था पत कर यात आलेले आहेत. तसेच ये या काह  कालावधीत े य कायालय िनहाय दवाखाने 
था पत करणे ता वत असुन याकर ता मनु यबळाची आव यकता भासणार आहे. याकामी 

बा ोत प दतीने मनु यबळ घे याचे ता वत आहे. यानुसार पदांची नावे, कमचार  सं या व 
याकर ता येणारा खचाचा तपिशल पुढ ल त या माण.े 

अ.  पद सं या ित माह येणारा खच दोन वषाकर ता येणारा खच 

१ पशुश यिच क सक १ ६७५२२ १६२०५२८ 

२ पशुवै क य अिधकार  ८ ४९८६२५ ११९६७००० 

३ पशुवै क १ ६२३२८ १४९५८७२ 

४ युरेटर १ ६२३२८ १४९५८७२ 

५ आरो य िनर क २ ५६४०७ १३५३७६८ 

६ लाई ह टॉक सुपरवायझर ८ २२५६२८ ५४१५०७२ 

७ ऍिनमल कपर ४ ११२८१४ २७०७५३६ 
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८ डॉग पग कॉड कुली १० २५१०१५ ६०२४३६० 

९ कॅटल कॉड कुली १० २५१०१५ ६०२४३६० 

१० ए स रे / सोनो ाफ  ऑपरेटर १ २८२०४ ६७६८९६ 

११ फामािस ट १ २८२०४ ६७६८९६ 

१२ ऍिनमल केअर टेकर ४ १००४०६ २४०९७४४ 

१३ सफाई कामगार १० २५१०१५ ६०२४३६० 

 एकुण ६१ १९,८५,५११ ४,७८,९२,२६४ 

     उ  केले माणे बा ोत प दतीने मनु यबळ पुर वणेकामी िन वदा िस द करणेकामी 
ता वत केली असुन सन २०२२-२३ मुळ सुधार त अंदाजप कात र. .२,००,००,०००/- (अ र  

र. .दोन कोट  फ ) इत या रकमेची आव यकता आहे. तसेच सन २०२३-२०२४ या मुळ 
अंदाजप कात र. .५,००,००,०००/- (अ र  र. . पाच कोट  फ ) इत या रकमेची आव यकता आहे. 
तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील भट या ानांचे रे बज ितबंध लसीकरण क न व 
रे बज मु  शहर करणे व ानांचे आरो य अबाद त राखणेकर ता लागणारे रे बज ितबंध लस व 
याकामी लागणारे सा ह य-रसायने खरेद  कामी सन २०२२-२३ मुळ सुधार त अंदाजप कात 
र. .२,००,०००/- (अ र  र. .दोन लाख फ ) व सन २०२३-२०२४ या मुळ अंदाजप कात 
र. .१०,००,०००/- (अ र  र. .दहा लाख फ ) इत या रकमेची आव यकता आहे. याकर ता सन 
२०२२-२०२३ चे पशुवै क य वभागाचे सुधार त अंदाजप काम ये बा ोत प दतीने मनु यबळ 
पुर वण ेव  रे बज िनमुलन कामकाज हे लेखािशष न याने िनमाण करणे ता वत आहे. तर  सन 
२०२२-२०२३ या सुधा रत अंदाजप कात व सन २०२३-२०२४ चे पशुवै क य वभागाचे 
अंदाजप कात बा ोत प दतीने मनु यबळ पुर वणे व रे बज िनमुलन कामकाज हे लेखािशषक 
िनमाण 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- १११६          वषय मांक- १११६ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- पशुवै क य 
वषय .१११६ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) पशुवै क य यांचे कड ल प  .पवै/१/का व/१३२७/२०२२ द.२९/१२/२०२२ 
अ वये, मनपा या पशुवै क य वभागांतगत पशुवै क य दवाखाने व ा णसं हालयासाठ  ऍिनमल 
कपर व लाई ह टॉक सुपरवायझर तसेच े ावर कामकाजासाठ  आरो य िन र क या 
अिभनामाचे पदावर दरमहा एक त मानधनावर हंगामी (ता पुर या) व पात ३ म हने 
कालावधीसाठ  िनयु  करणेबाबत. 

ठराव .१११६ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) पशुवै क य यांचे कड ल प  .पवै/१/का व/१३२७/२०२२ द.२९/१२/२०२२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ात मोठया जनावरांम ये ल पी या आजाराला 
रोखणेक रता जनावरांवर उपचार व लसीकरणाक रता आव यकता असून मा.आयु  सो यांनी 
द.२७/१२/२०२२ रोजी सादर केले या तावास मनु यबळ िन वदा या पुण होईपयत 
पशुवै क य वभागात १ आरो य िन र क, ३ लाई ह टॉक सुपरवायझर, २ ऍिनमल कपर या 
अिभनामाचे पदांवर दरमहा  एक त मानधनावर हंगामी (ता पुर या) व पात ३ 
म हने  कालावधीक रता मुदतवाढ देऊन िनयु  करणेसाठ  मा यता देणेत आली आहे. 
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 अ.  उमेदवारांचे नाव पदनाम  मानधन र कम पये 

१ ी. ीकांत सुयाजीराव कदम आरो य िन र क 25500/- 

२ ीम.जय ी शहाजी िशक लाई ह टॉक सुपरवायझर 24010/- 

३ ी.शुभम महादेव िशंदे लाई ह टॉक सुपरवायझर 24010/- 

४ ी.क पल मुकंूद दाभाडे लाई ह टॉक सुपरवायझर 24010/- 

५ ी.अिभजीत नेताजी पवार ऍिनमल कपर 24010/- 

६ ी.राजेश मधुकर कांबळे  ऍिनमल कपर 24010/- 

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

िनणय: 

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

 
 

मा. शासक ठराव मांक- १११७          वषय मांक- १११७ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- म यवत  भांडार 
वषय .१११७ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/०५/का व/११२२/२०२२ 

द.२९/१२/२०२२ अ वये, मनपा या व वध वभागांसाठ  दर करारानुसार १ वष कालावधीक रता 
ंटस खरेद  करणेबाबत. 

ठराव .१११७ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/०५/का व/११२२/२०२२ 

द.२९/१२/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागांसाठ  दैनं दन 

कायालयीन कामकाजासाठ  आव यक ंटस दर करारानुसार १ वष कालावधीक रता खरेद  

करणेकामी GeM Bid No.GEM/2022/B/2413226 अ वये लघु म दर ा  िन वदाकार 

मे.पायोिनर, पुण ेयांनी २६७  लहान ंटस व ७६ ऑल इन वन ंटस खरेद  करणेकामी दर कमी 
क न फेरसादर केलेले दर अनु मे र. .१२,९६९/- ती नग व र. .३९,२४९/- ती नग हे लघु म ा  

झाले असुन लघु म दरानुसार दो ह  ंटस खरेद  करणेकामी एकूण र. .६४,४५,६४७/- इतका खच 

हॊणार असुन जो िन वदा अंदा जत कंमत एकूण र. .६९,७१,१००/- पे ा ७.५४% ने कमी असुन 

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

कायालयीन कामकाजासाठ  आव यक ंटस दर करारानुसार १ वष कालावधीक रता खरेद  

करणेकामी GeM Bid No.GEM/2022/B/2413226  अ वये लघु म दर ा  िन वदाकार मे.पायोिनर, 

पुणे यांचेकडून  तूत २६७  लहान ंटस व ७६ ऑल इन वन ंटस यांनी सादर केलेले दर अनु मे 

र. .१२,९६९/- ती नग व र. .३९,२४९/- ती नग या दरानुसार करारनामा क न खरेद  करणेस व 

सदर खरेद स होणारा खच एकूण र. .६४,४५,६४७/- ला 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- १११८          वषय मांक- १११८ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- थाप य क प 
वषय .१११८ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) थाप य क प यांचे कड ल प  . था/िन/ क प/३०३/२०२२ 

द.२९/१२/२०२२ अ वये, बीआरट  कॉर डॉर ४ वर ल बस टॉप पट ंग, कॉर डॉर दु ती, फुटपाथ 

दु ती व इतर थाप य वषयक कामे करणेबाबत. 

ठराव .१११८ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) थाप य क प यांचे कड ल प  . था/िन/ क प/३०३/२०२२ 

द.२९/१२/२०२२ अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 36/03/2022-2023 अ वये 

बीआरट  कॉर डॉर ४ वर ल बस टॉप पट ंग, कॉर डॉर दु ती, फुटपाथ दु ती व इतर थाप य 

वषयक कामे करणेकामी मे. ीकृपा एंटर ायजेस िन.र. .1,84,59,224/- (अ र  र. .एक कोट      
चौ-याऐंशी लाख एकोणसाठ हजार दोनशे चोवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .1,84,14,769/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .1,84,14,769/- पे ा 42.66% कमी हणजेच र. .1,05,59,029/- +रॉय ट  

चाजस र. .1,15,310/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .44,455/- = एकुण र. .1,07,18,794/- 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 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- १११९          वषय मांक- १११९ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- थाप य क प 
वषय .१११९ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) थाप य क प यांचे कड ल प  . था/िन/ क प/३०२/२०२२ 

द.२९/१२/२०२२ अ वये, बीआरट  कॉर डॉर ४ वर ल खोदले या चरांची दु ती करणे व र यावर ल 

इतर थाप य वषयक कामे करणेबाबत. 

ठराव .१११९ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) थाप य क प यांचे कड ल प  . था/िन/ क प/३०२/२०२२ 

द.२९/१२/२०२२ अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36/02/2022-2023 अ वये 

बीआरट   कॉर डॉर ४ वर ल खोदले या चरांची दु ती  करणे व र यावर ल इतर थाप य वषयक 

कामे करणेकामी मे.िस द क  लंबींग अँड े नेज िस ह ल कॉ ॅ टर िन.र. .1,73,62,719/- (अ र  

र. .एक कोट  याह र लाख बास  हजार सातशे एकोणीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .1,73,18,264/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,73,18,264/- पे ा 39.6% कमी हणजेच र. .1,04,60,231/- +रॉय ट  

चाजस र. .1,25,116/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .44,455/- = एकुण र. .1,06,29,802/- पयत 
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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 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- ११२०          वषय मांक- ११२० 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- थाप य क मु य 
वषय .११२० 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.सह शहर अिभयंता थाप य क मु य यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/२३०/२०२२ 

द.३०/१२/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग .८ मधील अित मण व अनािधकृत बांधकामावर 

कायवाह साठ  लागणार  यं सामु ी व मनु यबळ पुर वणेबाबत. 

ठराव .११२० 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.सह शहर अिभयंता थाप य क मु य यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/२३०/२०२२ 

द.३०/१२/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 

35/३२/2022-23 अ वये भाग .८ मधील अित मण व अनािधकृत बांधकामावर कायवाह साठ  

लागणार  यं सामु ी व मनु यबळ पुर वणे कामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल 

माणे िन वदा .35/32/2022-23 साठ  4 ा  झाले या िन वदांपैक  M/s.LALDEEP 

CONSTRUCTION या ठेकेदाराची िन.र. .29,99,866/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार 

आठशे सहास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,99,866/-  पे ा 
38.38% कमी दराने िन वदा आलेली अस याने व तुलना मक या वाजवी दराची अस याचे तसेच 

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

मा.सह शहर अिभयंता यांनी दनांक 30/12/2022 रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून 

र. .18,48,517/- +रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .18,48,517/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 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 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- ११२१          वषय मांक- ११२१ 
दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- थाप य क मु य 
वषय .११२१ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.सह शहर अिभयंता थाप य क मु य यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/२३१/२०२२ 
द.३०/१२/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग .९ मधील अित मण व अनािधकृत बांधकामावर 
कायवाह साठ  लागणार  यं सामु ी व मनु यबळ पुर वणेबाबत. 

ठराव .११२१ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.सह शहर अिभयंता थाप य क मु य यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/२३१/२०२२ 
द.३०/१२/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 

35/31/2022-23 अ वये भाग .९ मधील अित मण व अनािधकृत बांधकामावर कायवाह साठ  
लागणार  यं सामु ी व मनु यबळ पुर वणे कामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल 
माणे िन वदा .35/31/2022-23 साठ   5 ा  झाले या िन वदांपैक  M/s.JAGWANI DHEEREN 

LALCHAND या ठेकेदाराची िन.र. .29,99,990/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार 
नऊशे न वद फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,99,990/-  पे ा 
39.93% कमी दराने िन वदा आलेली अस याने व तुलना मक या वाजवी दराची अस याचे 
तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम मानांकना माण े पूण करणेस स म अस याने 
वकारणेबाबत  मा.सह शहर अिभयंता यांनी द.30/12/2022 रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल 

ठेकेदाराकडून र. .18,02,094/- +रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. . 0/- = एकुण 
र. .18,02,094/- 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 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- ११२२          वषय मांक- ११२२ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- ह े ीय 
वषय .११२२ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा. े ीय अिधकार  ह े ीय यांचे कड ल प  .ह ेका/५/का व/३६०/२०२२ द.२०/१२/२०२२ 

अ वये, मनपाचे ह े ीय थाप य वभागाकड ल प ाम ये नमूद वकास कामांचे अवलोकन 

करणेबाबत. 

ठराव .११२२ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा. े ीय अिधकार  ह े ीय यांचे कड ल प  .ह ेका/५/का व/३६०/२०२२ द.२०/१२/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह े ीय कायालय, थाप य वभागाकड ल 

तावासोबत या प  अ (१ ते ७) मधील कामांचे िनयमानुसार व  िन वदा अट  शत माणे संबिधत 

ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे मा. शासक 

यांनी अवलोकन केले. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- ११२३          वषय मांक- ११२३ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- ह े ीय 
वषय .११२३ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा. े ीय अिधकार  ह े ीय यांचे कड ल प  .ह ेका/५/का व/३६१/२०२२ द.२९/१२/२०२२ 

अ वये, मनपाचे ह े ीय थाप य वभागाकड ल प ाम ये नमूद वकास कामांचे अवलोकन 

करणेबाबत. 

ठराव .११२३ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा. े ीय अिधकार  ह े ीय यांचे कड ल प  .ह ेका/५/का व/३६१/२०२२ द.२९/१२/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह े ीय कायालय, थाप य वभागाकड ल 

तावासोबत या प  अ (१ ते १२) मधील कामांचे िनयमानुसार व  िन वदा अट  शत माण े

संबिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे 

मा. शासक यांनी अवलोकन केले. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- ११२४          वषय मांक- ११२४ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- आरो य क े ीय  
वषय .११२४ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.उप आयु  आरो य क े ीय यांचे कड ल प  .क ेका/आ१५/का व/४७०/२०२२ 

द.३०/१२/२०२२ अ वये, मनपाचे क े ीय कायालय काय ेञातील आरो य वभागाकड ल 

सावजिनक शौचालयाचे व मुता-यांची यांिञक  प तीने व मनु यबळा ारे दैनं दन साफसफाई, 

देखभाल व करकोळ व पाची दु ती कामाची पाचवी मुदतवाढ देणेबाबत. 

ठराव .११२४ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.उप आयु  आरो य क े ीय यांचे कड ल प  .क ेका/आ१५/का व/४७०/२०२२ 

द.३०/१२/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीय कायालय काय ेञातील 

म.न.पा.चे आरो य वभागाकड ल  सावजिनक शौचालयाचे व मुता-यांची यांिञक  प तीने (पा याचे 

उ चदाब फवा-या या सहा याने) व मनु यबळा ारे दैनं दन साफसफाई, देखभाल व करकोळ 

व पाची दु ती करणे या कामासाठ  िन.नो. .२/२०१८-१९ अ वये शौचालय व मुता-या एकुण 

९२४ िस स २४ मह नेकर ता अंदाजपञक तयार क न िन वदा नोट स .२/२०१८-१९ 
र. .१,१७,६५,४७६.८० माण े ित माह येणारा खच र. .४,९०,२२८/- या १०% सेवा शु क 

र. .४९,०२३/- रकमेवर दर माग वणेसाठ  िन वदा िस द करणेत आली होती. मे.तावरे 

क शन कंपनी यांचा ित माह येणारा खच र. .४,९०,२२८/- या १०% सेवा शु क 

र. .४९,०२३/- रकमेवर -१००% हा दर वीकृत करणेस मा यता देणेत आली असुन वकृत 

दरानुसार २४ मह ने कालावधीकर ता येणा-या अंदाजे र. .१,१७,६५,४७६.८० अथवा येणा-या 
य  खचास मा यता घेण ेव याकामी मे.तावरे क शन कंपनी यांची ठेकेदार हणुन िनयु  

करण,े याचेशी करारनामा करणे व आदेश देणेकामी मा यता िमळणेकामीचा वषय मा. थायी 
सिमती पुढे मंजूर साठ  ठेवणेत आला होता यास मा. थायी सिमती ठराव .३०७ 
द.२३/०६/२०२२ अ वये मा यता िमळाली आहे. सदर कामाचे अनुषंगाने मे.तावरे क शन 
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कंपनी यांना यांचे बरोबर ०४ मह ने कालावधीकर ता हणजेच द.०१/०५/२०२२ ते 

द.३०/०६/२०२२ पयतचा द.२६/०८/२०२२ चा करारनामा सील करणेत आला असुन, मा. े ीय 

अिधकार , क े ीय कायालय पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचेकड ल 
क े/आ१५/का व/४६०/२०२२ द.१९/०९/२०२२ अ वये एकुण ९२४ िस स कर ता  करारना यातील 

अट  ९ व अट  १८ म ये नमुद केले माण ेवाहनामाफत यांिञक  प तीने व पोटबल जेट ंग 

पंपाचा वापर मनु यबळा दारे करणे कामी ित माह येणारा खच र. .४,९०,२२८/- माण े
द.०१/०५/२०२२ ते द.३०/०६/२०२२ पयतचा कामाचा आदेश दे यात आला आहे. तसेच मे.तावरे 

क शन कंपनी यांची द.३०/०६/२०२१ रोजी कामाची मुदत संपु ात येत असून सदर कामाची 
िन वदा या कायवाह  चालू आहे. सदर िन वदेस तां क अडचणीमुळे वलंब होत आहे. तर  

शौचालय मुतार  साफसफाईचे कामकाज करणे अ याव यक अस याने सदर स थेस 

द.०१/०७/२०२२ ते ३१/०१/२०२३ अखेर ७ म हने अथवा न वन िनवीदा या पुण होई पयत 

यापैक  थम होइल यानुसार कायवाह  करणेत येईल. शौचालय मुतार  साफसफाईचे कामासाठ  

ती िस स र. .५३०.५५ माण े९४२ िस सचे १ मह या कर ता र. .४,९०,२२८/- इतका खच होत 

असून ५ मह या कर ता र. .३४,३१,५९६/- (अ र  र. .चौतीस लाख एकतीस हजार पाचशे 

शहा नव 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- ११२५          वषय मांक- ११२५ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- समाज वकास 
वषय .११२५ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .स व व/१/का व/१००८/२०२२ द.३०/१२/२०२२ अ वये, 

ता पुर या व पात मानधनावर नेमणूक केले या समुह संघटकां या मुदतवाढ देणेबाबत. 

ठराव .११२५ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .स व व/१/का व/१००८/२०२२ द.३०/१२/२०२२ अ वये, 
मनपाचे समाज वकास वभागामाफत आिथक वष सन २०२२-२३ साठ  व वध क याणकार  

योजनांचे अज ऑनलाईन प दतीने भर यासाठ  जाह र कटन िस द कर यात आले आहेत व अज 

भ न दे याची अंितम मुदत द.३१/१२/२०२२ पयत वाढ व यात आली आहे. यावष  थमच सव 

योजनांचे अज ऑनलाईन प दतीने वकारले जाणार आहेत.  व याबाबतचे िश ण स या 
कामकाज कर त असले या समूह संघटकांना दे यात आले आहे. यामुळे पंपर  िचंचवड शहरातील 

नाग रकांना ऑनलाईन प दतीने अज सादर करताना येणा-या अडचणींचे िनराकरण क न अज 

वेळेत सादर करणेकामी तसेच सव योजनांचे अज वेळेत तपासून पा  लाभा याना लाभ देणेची 
कायवाह  वेळेत होणे आव यक आहे. व याबाबत लाभाथ  स मा. नगरसद य यांचेमाफत वारंवार 

पाठपुरावा कर त असतात. तसेच सव े य कायालयातील नवी दशा उप म, PM विनधी, 
ट िचंग युिनट उप म, उमेद जागर उप म चालू असून व छ सव ण २०२२ अंतगत Social 
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Support Group तयार करणे व3R (Reuse, Reduce & Recycle) संदभात उप म वभागात 

राब वणेसंदभात कामकाज चालू असून, यासाठ  अनुभवी समुह संघटकांची वभागास अ यंत 

आव यकता आहे. न वन समूह संघटकांची भरती क न यांना िश ण देऊन यां याकडून अचूक 

काम वेळेत पूण क न घेण ेश य होणार नस याने तसेच स या महापािलका साव क िनवडणूक 

काय म देखील न जक या कालावधीत होणार अस याने, आचारसं हता लागू हो यापूव  संबंिधत 

सव योजनांचे लाभ लाभा याना देणेची कायवाह  करावी लागणार आहे. यामुळे स या वभागात 

कायरत असले या व खाली नमूद केले या एकुण १७ समूह संघटकांना न याने सहा म हने 

कालावधीसाठ  करारप दतीने िनयु  देणे आव यक आहे. ती नावे खालील माण े: 

अ.  समूह संघटकाचे नाव अ. . समूह संघटकाचे नाव 

१. ी.कावळे अमोल रामराव १०. ी. दुबे र व मदनदास 

२. ी. पोटे जावजी कसन ११. ीम. पाट ल रे मा उमेश 

३. ी. मापार  नागेश संजाबराव १२. ी. मरगडे मनोज रामराव 

४. ीम. खरात वैशाली र वं  १३. ीम. म कर शुभांगी 
५. ी. अ हरे लखन रमेशराव १४. ीम. कुरणे सुल णा 
६. ी. सोनवणे अमोल गणेशराव १५. ीम. पवळे जय ी 
७. ीम. लगाडे वैशाली अशोक १६. ीम. करंजकर सु या 
८. ीम. वानखेडे कत  हाद १७. ी. गोयकर द ा य 

९. ी. जाधव शेखर ीराम    

      सबब, उपरो माण े१७ समूह संघटकांपैक  अनु. . १ ते १३ वर ल नमूद समूह संघटकांची 
मुदत द.०३/०२/२०२३ रोजी व उव रत अनु. . १४ ते १७ वर ल नमूद समूह संघटकांची मुदत 

द.०७/०२/२०२३ रोजी संपु ात येत अस याने वभागातील कामाची आव यकता ल ात घेता सदरचे 

१७ समूह संघटकांना काह  दवस सेवाकालावधी खंड त क न तसेच यांचेबरोबर करारनामा क न 

घेऊन द.०९/०२/२०२३ पासून सहा म हने कालावधीसाठ  करार प दतीने कामगार क याण 

वभागाकड ल चिलत कुशल कामगारां या कमान वेतन दरानुसार एकवट मानधनावर 

करारप दतीने नेमणूक करणे व याकामी येणा-या य  खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत 

येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- ११२६          वषय मांक- ११२६ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- समाज वकास 
वषय .११२६ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ना वयो/५/का व/३७७/२०२२ द.१२/१२/२०२२ अ वये, 
सन २०२१-२२ मधील एच.आय. ह ./ ए स बािधत लाभाथ चे नुतनीकरण व २०२२-२३ मधील 
लाभाथ ना PMPML मोफत बसपास बलाची र कम अदा करणेबाबत. 

ठराव .११२६ 
दनांक -

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ना वयो/५/का व/३७७/२०२२ द.१२/१२/२०२२ अ वये, 
पंपर -िचंचवड महानगरपािलके या समाज वकास योजना वभागामाफत राब व यात येणा-या इतर 
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१०/०१/२०२३ क याणकार  योजनेअंतगत एच.आय. ह ./ ए स बािधत लाभा याना मा. महापािलका सभा ठराव 
.७१ द.१९/०८/२०१७ अ वये मुळयोजनेत दु ती क न ित लाभाथ  दरमहा र. .२,५००/-

अथसहा य देणे बाबत मा यता दे यात आली आहे. सदर योजने अंतगत अजदाराने एकदा अज 
के यानंतर दरवष  हयातीचा दाखला घेऊन अथसहा य अदा करणेत येते. सन २०२१-२२  या आिथक 
वषाम ये जाह र कटना ारे सदर अज माग वणेत आले होते. यानुसार मा.अ य  व 
यव थापक य संचालक, पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िल. यांचेकडून सन २०२०-२१ या आिथक 
वषाकर ता जावक .पी.एम.पी.एम.एल./पास व./३०३८, द.२०/१०/२०२२ प ा वये एकूण २८४ 
पासेस वतर त कर यात आलेचे कळ वले आहे. सदर पासेसचा तपिशल खालील माण ेआहे. 

   वर ल माणे पुणे महानगर प रवहन मंडळाकडून सन २०२२-२३ या आिथक वषाकर ता २८४ 
पासेस वतर त कर यात आलेले आहेत. सदर पासेसची एकूण र. .४४,५४,७२७/-(अ र  
र. .च वेचाळ स लाख चोप न हजार सातशे स ावीस फ ) इतक  होत आहे. सदरची र कम 
पुणे महानगर प रवहन मंडळाने अदा करणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

अ पासेसचा तपिशल 
पासेसचा 
कालावधी 

एकूण 
दवस 

एकूण पास 
सं या 

वा षक ित 
पास दर 

एकूण पासेसची 
मागणी र. . 

१. सन २०२१ ते २०२२ मधील पुव 
दुधर आजार(ए स) नुतणीकरण 

०१/०४/२०२२ ते 
३१/०३/ २०२३ 

३६५ १८९ १६,८००/- ३१,७५,२००/- 

२. 
सन २०२२-२३ मधील नवीन 
दुधर आजार(ए स) पासधारक 

१४/०६/२०२२ ते 
३१/०३/२०२२ 

२९१ ९५ १६,८००/- १२,७२,४२७/- 

३. 
सन २०२२-२३ मिधल नवीन 
ओळखप  पास मु य  २५/- 

 ----  --- २८४ २५/- ७,१००/- 

एकूण २८४  ४४,५४,७२७/- 

(अ र  र कम पये च वेचाळ स लाख चोप न हजार सातशे स ावीस फ )

िनणय: 

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

 
 

मा. शासक ठराव मांक- ११२७          वषय मांक- ११२७ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- थाप य ब मु य 
वषय .११२७ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.कायकार  अिभयंता थाप य ब मु य यांचे कड ल प  . था/ब.िन./-मु य/२३४/२०२२ 

द.३०/१२/२०२२ अ वये, मनपाचे थाप य ब मु यालयाकड ल प ाम ये नमूद वकास कामांचे 

अवलोकन करणेबाबत. 

ठराव .११२७ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.कायकार  अिभयंता थाप य ब मु य यांचे कड ल प  . था/ब.िन./-मु य/२३४/२०२२ 

द.३०/१२/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य ब मु यालयाकड ल सोबत 

जोडले या प  अ(१ ते ०९) मधील वकास कामांचे ा  अिधकारात िन वदा या पुण क न, 

कामाचे आदेश िनगत केले आहेत. तथा प महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार 

मा. शासक यांनी अवलोकन केले. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- ११२८          वषय मांक- ११२८ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- व ुत ग े ीय 
वषय .११२८ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.कायकार  अिभयंता व ुत ग े ीय यांचे कड ल प  . व/ग /ेथेर/१४४/२०२२ द.३१/१२/२०२२ 

अ वये, मनपाचे ग भागातील मशानभुमीम ये गॅस दा हनी या इमारतीस वीज पुरवठा करण े

कामी न वन वज िमटर घेणेबाबत. 

ठराव .११२८ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.कायकार  अिभयंता व ुत ग े ीय यांचे कड ल प  . व/ग /ेथेर/१४४/२०२२ द.३१/१२/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत थेरगाव गावठाण भाग .२३ येथे सी.एन.जी. वर 

चालणार  गॅस दाह नी बस वणेत येणार असुन, सदर सी.एन.जी. गॅसचे दा हनी या इमारतीस वज 

पुरवठा आव यक अस याने, म.रा. व. व. कंपनीस वह त नमु यात अज सादर केला असता 
म.रा. व. व. कंपनीचे मंजुर अंदाजप क .AE/TATH/SANCTION/123 द.28/12/2022 अ वये 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस अनामत र कमेसह स ह स कने शन चाजस र. .३१,२८४/- अदा 
करणे बाबत कळवले आहे. सदरची र कम मनपाने म.रा. व. व. कंपनीस अदा के यानंतर यां या 
कडुन  वज पुरवठा कर यात येणार अस याने, सदरची र कम अदा करणे आव यक आहे. तर  

सदरची र. .३१,२८४/- म.रा. व. व.कंपनीस 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- ११२९          वषय मांक- ११२९ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- थाप य क मु य 
वषय .११२९ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.कायकार  अिभयंता थाप य क मु य यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/२३५/२०२२ 
द.३०/१२/२०२२ अ वये, मनपाचे थाप य क मु यालयाकड ल प ाम ये नमूद वकास कामांचे 
अवलोकन करणेबाबत. 

ठराव .११२९ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.कायकार  अिभयंता थाप य क मु य यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/२३५/२०२२ 
द.३०/१२/२०२२ अ वये, मनपा या थाप य वभाग क मु यालयाकड ल तावासोबत या 
प  अ (1 ते 3) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण ेसंबंिधत ठेकेदाराबरोबर 

कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे मा. शासक यांनी अवलोकन 
केले. 

िनणय: 

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

 
मा. शासक ठराव मांक- ११३०         वषय मांक- ११३० 

दनांक – १०/०१/२०२३          वभाग- जलिन:सारण अ े ीय 
वषय .११३० 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .अ ेका/जिन/का व/१/२०२३ द.०२/०१/२०२३ अ वये, 
मनपाचे ‘अ’ े ीय कायालय ह तील मलिनःसारण निलका मॅनहोल चबसची साफसफाई आधुिनक 
यां क  प तीने करणे या कामास मुदतवाढ देणेबाबत. 
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ठराव .११३० 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .अ ेका/जिन/का व/१/२०२३ द.०२/०१/२०२३ अ वये, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ‘अ’ े ीय कायालय ह तील मलिनःसारण निलका मॅनहोल 

चबसची साफसफाई आधुिनक यां क  प तीने करणे (स शन, जेट ंग सह रसायकिलंग मिशन या 
सहा याने) या कामास मुदतवाढ (चौथे वष सन २०२२-२३पयत) िमळणेकामी मे.आयन पं स अँड 

एन हायरो सो यु. ा. िल. यांना मा. थायी सिमती ठराव .११२०७ द.१९/०१/२०२२ नुसार 

करारनामा शत नुसार द.१५/०२/२०२२ या आदेशा वये कामाचे आदेश देणेत आलेले होते. सदर 

कामाची मुदत द.३०/१२/२०२२ पयत आहे. िन वदा अट  व शत  (A) .३ नुसार सदर िन वदेतील दर 

हे िन वदा कालावधी पयत कायम राहतील. सदर िन वदेचा काय कालावधी ०७ (सात) वष आहे. 

तथा प कामाचा आदेश व करारनामा हा ०१ (तृतीय) वषासाठ  देणेत आलेला आहे. यानंतर कामाची 
गती, Performance वचारात घेऊन पुढ ल येक वषासाठ  मा. थायी सिमती या मा यतेने 

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

यानुसार ठेकेदाराने सदरचे काम तृतीय वषात समाधानकारक पूण केलेले आहे. चौथे वषासाठ  

(३०/१२/२०२३ पयत) मा. थायी सिमतीची मंजुर  ा  करणे आव यक आहे. सदर कामासाठ  सन 

२०२२-२३ चे अंदाजप कात पान .1111 अ. .१ वर र. .१,३५,००,०००/- तरतुद नमूद करणेत 

आलेली आहे. िन वदा अट  व शत  (A) .३ नुसार मा. थायी सिमतीने ठरावात नमूद केलेला १ वष 

कालावधीची मुदत द.३०/१२/२०२२ रोजी पुण होत आहे. वर नमूद केलेनुसार ठेकेदार मे.आयन 

पं स अँड एन हायरो सो यु. ा. िल. यांस पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अ े ीय कायालय 

ह तील मलिनःसारण निलका मॅनहोल चबसची साफसफाई आधुिनक यां क  प तीने करणे. 
(स शन, जेट ंग सह रसायकिलंग मिशन या सहा याने) या कामास भाववाढ फरक अदा करणे व 

द.३१/१२/२०२२ पासून द.३०/१२/२०२३ पयत चौथे वषासाठ चे मुदतवाढ व र. .१,२९,००,०००/- 
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- ११३१          वषय मांक- ११३१ 
दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- जलिन:सारण  
वषय .११३१ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जलिन:सारण/१२५/२०२२ द.३०/१२/२०२२ अ वये, मौजे 
कवळे येिथल स ह नं-९६ अ त वातील पंप हाउस येथे Energy Saving क रता नवीन आव यक या 
मतेचे मैलाशु करण क  बांधणे व यांचे आनुषंिगक कामे क न घेणेकामी क प यव थापन 

स लागार िनयु  करणेबाबत.  

ठराव .११३१ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जलिन:सारण/१२५/२०२२ द.३०/१२/२०२२ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील मौजे कवळे येिथल स ह नं-९६ अ त वातील पंप 

हाउस येथे  Energy Saving क रता नवीन आव यक या मतेचे मैलाशु करण क  बांधणेहेकाम 

िनयो जत आहे. सदर कामाचा म.न.पा. या सन २०२२-२३ या अथसंक पात पा.नं.५८१ अ. .२१ 

वर समावेश आहे. तुत ठकाणी स या मो या माणात पवना नद चे दूषण होत अस याने ते 

रोख या कर ता तातड ने उपायोजना करणे आव यक आहे. पंपर  िचंचवड शहरा या ‘ब’ े य 
काय े ांतगत कवळे या दाट लोकव ती या भागाचा  समावेश होतो. सदर ठकाणी पवना नद  
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काठावर कवळे येिथल स ह नं.९६ येथे दहा एम एल ड  मतेचे संप पंप हाउस अ त वात आहे, 
स थतीत सदर ठकाणी रावेत या  काह  भागातून, कवळे व मामुड  भागातून  जमा होणारे 

मैलापाणी संप पंप हाउस ारे पं पंग क न रावेत येथील मैलाशु करण क ात पाठवले जाते. परंतु 

रावेत व कवळे भागाची डे हलपमट झपा याने होत असून सदर ठकाणाहून जमा होणारे मैलापाणी हे 

रावेत येथील मैलाशु करण क ा या मते पे ा जा त जमा होत आहे. सबब रावेत येथील 

मैलाशु करण क ाचा ताण कमी कर या या ीनेतसेच वक करण कर या या ीने मौज े

कवळे येिथल स ह नं-९६ अ त वातील पंप हाउस येथे नवीन आव यक या मतेचे 

मैलाशु करण क  बांधणेआव यक आहे. 

अथसंक प सन २०२२-२३ 

   सदर मैलाशु करण क  व याची अनुषंिगक कामे कर यासाठ  भौगोिलक प र थित नुसार 

प रसराचा अ यास करणे यानुसार आव यक तो स व तर स ह करण,े डझाईन करण,े व वध 

बाबींचे दर पृथकरण करणे व यानुसार स व तर क प अहवाल (ड पीआर) तयार क न 

अंदाजप क तयार करणे व तां क मा यता घेण ेव िन वदा प ात कामाची पूणवेळ देखरेख करणे या 
कामासाठ  अनुभवी स लागार नेम याची आव यकता आहे. सदर कामाचा शासना या AMRUT २.० 

योजने अंतगत समावेश केला असून महारा  शासन प रप क मांक-अमृत -२०२२/ . .२०३ 

/न व-३३. दनांक १६ स टबर २०२२ आदेशा वये पयाय ‘अ’ व ‘आ’ नुसार महारा  जीवन 

ािधकरण (MJP) यांस अथवा महारा  जीवन ािधकरण (MJP) यांचे  पॅनेलवर ल िनयु  स लागार 

याद  पैक  स लागारांची िनयु  कर याचे आदेश दलेले आहेत. यानुसार मे. द िनसग 

क स ट सी,पुणे हे महारा  जीवन ािधकरण (MJP) व पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
जलिन:सारण वभागा या पॅनेलवर असणारे स लागार आहेत तसेच मे. द िनसग क स ट सी,पुण े

ांना पंपर  िचंचवड महानगरपािलके अंतगत जलिन:सारण  वभागात कामे कर याचा अनुभव 

आहे. महारा  शासना या नगर वकास वभागाचे दनांक ४ जून २०१८ क प स लागार 

नेमणूक साठ  िन ीत केले या दरानुसार मे. द िनसग क सलटं सी, पुणे हे काम करणेस तयार 

आहेत. वर ल बाबींचे अवलोकन क न मे. द िनसग क सलटं सी, पुणे यांची जलिन:सारण 

वभागातील “मौजे कवळे येिथल स ह नं.९६ अ त वातील पंप हाउस येथे Energy Saving क रता 
नवीन आव यक या मतेचे मैलाशु करण क  बांधणे” कामाक रता  क प स लागार हणून 

नेमणूक करणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

अनु.

 
कामाचे नाव 

अथ 
संक प 

पृ .  

अथ 
संक प 

अनु.  

अंदाज प कय 

र कम पये 

सन २०२१-२२ 

चा मुळ अंदाज 

र कम पये 

१ 

मौजे कवळे येिथल स ह नं-९६ 
अ त वातील पंप हाउस येथे Energy 
Saving क रता नवीन आव यक या 

मतेचे मैलाशु करण क  बांधणे. 

५८१ २१ ३०,००,००,०००/- ७५,००,०००/- 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- ११३२          वषय मांक- ११३२ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- थाप य उ ान 
वषय .११३२ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/उ ान/का व/३८९/२०२२ द.३०/१२/२०२२ अ वये, 
मनपाचे थाप य उ ान व डा वभागाकड ल सन २०२२-२३ या मूळ अंदाजप कात नवीन 
कामाचा समावेश क न वाढ - घट करणेकामी मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत 
मा. शासक यांची मा यता घेणेकामी िशफारस करणेबाबत. 

ठराव .११३२ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/उ ान/का व/३८९/२०२२ द.३०/१२/२०२२ अ वये,  
पंपर  िचंचवड मनपा या थाप य  उ ान व डा वभागाकड ल सन २०२२-२३ या मूळ 
अंदाजप कात  समावेश नसलेली परंतु करणे आव यक असलेली कामे समा व  करणेस तसेच 
वकास कामांची तरतूद वग करणेची आव यकता अस याने खालील माण े वाढ घट 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. 
 

अ.
. 
उप लेखािशष अथवा कामाचे 

नाव 

 
भा
ग 

बजेट 
कोड 

बजेट 
पान 

 

बजेट 
अ.  

लेखािशष
शासक य   
मा यता 
र कम  

सन 2022-
23 मूळ 
तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

सुधा रत 
तरतूद 

शेरा 

1 

भाग .११ वामी समथ 
डांगण प रसरात राइफल 
शुट ंगसाठ  थाप य 
वषयक कामे करणे 

11 
नवीन 
कामे 

- - 
डा 

वषयक 
कामे 

10000000 0 2000000 ० 2000000 

अ.
.५ ते 
७  व
न 

वग 

2 

पंपर  िचंचवड मनपा 
प रसरात पाळ व 
ानांक रता डॉग पाक 
वकिसत करणे 

 
नवीन 
कामे 

- - 
थाप य 
उ ाने 

200000000 0 100000  100000 

3 

भाग .७ भोसर  गावठाण 
स ह नं.१ म ये आंतररा ीय 
कु ती िश ण क  येथे 
आंत रक सजावट साठ  
कु ती वषयक तैल िच े 

लावणे 

7 
नवीन 
कामे 

- - 
डा 

वषयक 
कामे 

30000000 0 1000000 0 1000000 

4 

मौजे भोसर  येथील स.नं.१ 
मधील कु ती िश ण क  
व क बड  िश ण क  येथे 
येणा-या िश णाथ साठ  

व तीगृह बांधणे 

 
नवीन 
कामे 

- - 
वशेष 

योजना 300000000 0 1000000 0 1000000 

5 

भाग .७ येथील 
कै.वामनराव ग हाणे 

उ ानात थाप य वषयक 
सुधारणांची कामे करणे 

7 
2223
0544

3 
311 169 

थाप य 
उ ाने 

5000000 1500000 0 1000000 500000 अ.
.१ ते 
४ वर 
वग 

6 
इ भागाम ये डा 

वषयक सु वधांची थाप य 
वषयक कामे करणे. 

स.
सा 

2223
0557

9 
317 68 

डा 
वषयक 
कामे 

50000000 6000000 0 1000000 5000000 

7 
अ भागाम ये डा 

वषयक सु वधांची थाप य 
वषयक कामे करणे. 

13 
2223
0552

0 
315 9 

डा 
वषयक 
कामे 

50000000 6000000 0 2100000 3900000 

अ.
.१ ते 
४ वर 
वग 

    एकूण =   13500000 4100000 4100000 13500000   

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 
उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी वषयास सवसाधारण सभेची मा यता घेणेकामी िशफारस 
करणेस मंजूर  दली.   
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मा. शासक ठराव मांक- ११३३          वषय मांक- ११३३ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .११३३ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/१/२०२३ द.०२/०१/२०२३ अ वये, 

सन २०२२-२३ क रता मनपाचे ड भागा अंतगत थेरगाव गु ववा हनीवर ल देखभाल दु तीची 
कामे करण,े हा ह बदलणे व इतर अनुषांिगक कामे करणेबाबत. 

ठराव .११३३ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/१/२०२३ द.०२/०१/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन वदा नोट स .३/४६/२२-२३. 
अ वये सदर काम  करणेकामी वतमानप ात िन वदा िस  केली होती. वर ल माणे िन वदा .२९ 
साठ  ४ ा  झाले या िन वदां मे.बालाजी इं जिनअस यांनी िन.र. .५७,८८,१०९/- (अ र  
र. .स ाव न लाख अ याऐंशी हजार एकशे नऊ  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .५७,८५,२७२/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .५७,८५,२७२/- पे ा ३६.५०% कमी हणजेच र. .३६,७३,६४८/- +रॉय ट  
चाजस र. .२८३७/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .०/- = एकुण र. .३६,७६,४८५/- इतका अस याने 

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

पुण करणेस स म अस याने  वकारणेबाबत मा.अित.आयु (१) यांनी द.02/01/2023 रोजी 
मा यता दलेली आहे.  वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने रॉय ट   व मटे रयल टे ट ंग 

चाजससह र. .३६,७६,४८५/- 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 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- ११३४          वषय मांक- ११३४ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .११३४ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/२/२०२३ द.०२/०१/२०२३ अ वये, 

सन २०२२-२३ क रता पंपळे गुरव टाक  व यावर ल बायपास जल े ातील वतरण यव थेचे 

पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेबाबत. 

ठराव .११३४ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/२/२०२३ द.०२/०१/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन वदा नोट स .३/४६/२२-२३. 

अ वये सदर काम  करणेकामी वतमानप ात िन वदा िस  केली होती. वर ल माणे िन वदा .२० 
साठ  ४ ा  झाले या िन वदां मे.जय इं जिनअ रंग यांनी िन.र. .५४,०३,३९०/- (अ र  

र. .चोप न लाख तीन हजार तीनशे न वद  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .५४,०३,३९०/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .५४,०३,३९०/-   पे ा ३६.६३% कमी हणजेच र. .३४,२४,१२८/- +रॉय ट  

चाजस र. .०/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .०/- = एकुण र. .३४,२४,१२८/- इतका अस याने 
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तुलना मक या वाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम मानांकना माण े

पुण करणेस स म अस याने  वकारणेबाबत मा.अित.आयु (१) यांनी द.02/01/2023 रोजी 
मा यता दलेली आहे.  वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने रॉय ट   व मटे रयल टे ट ंग 

चाजससह र. .३४,२४,१२८/-  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 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- ११३५          वषय मांक- ११३५ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- डा 
वषय .११३५ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) डा यांचे कड ल प  . डा/७अ/का व/२/२०२३ द.०२/०१/२०२३ अ वये, 

राजष  शाहू महाराज जलतरण तलाव, मोहननगर िचंचवड जलतरण तलाव पाणी शु करण, प रसर 

व छता, साफ सफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाजाबाबत. 

ठराव .११३५ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) डा यांचे कड ल प  . डा/७अ/का व/२/२०२३ द.०२/०१/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचचवड महानगरपािलके या डा वभागाकड ल ई िन वदा नोट स .२/०३/२०२२-२३ 

अ यये राजष  शाहू महाराज जलतरण तलाव, मोहननगर िचंचवडजलतरण तलाव पाणी शु करण, 
प रसर व छता, साफ सफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती  कामकाज २४ म हने 
करणेकामी वतमान प ात िन वदा िस  कर यात आली होती. वर ल डा ई िन वदा नोट स 

.२/०३/२०२२-२३ साठ  ३ ा  झाले या िन वदांपैक , २ पा  ठेकेदार पैक    मे.देवा विमंग 

इ ट यूट,गुरगाव ह रयाना या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन वळ र. .३७,३७,९५२/- पे ा 
१२.३५% कमी दराने वाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम 

मानांकना माण े पूण करणेस स म अस याने वकारणेबाबत मा.अित र  आयु (२) यांनी 
मा यता दलेली आहे. मे.देवा विमंग इ ट यूट, गुरगाव ह रयाना  यांचेकडून, राजष  शाहू 

महाराज जलतरण तलाव, मोहननगर िचंचवडजलतरण तलाव पाणी शु करण, प रसर व छता, 
साफ सफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती  कामकाज २४ म हने र. .३२,७५,९९९/- या मंजूर 

दराने (मािसक दर र. .१,३६,५००/- या दराने) काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार िन वदेतील 

िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणे या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर 

करारनामा क न घेणेस तसेच  स य थतीत राजष  शाहू महाराज जलतरण तलाव, मोहननगर 

िचंचवड येथील थाप य वषयक कामे पूण झा यानंतर, तेथून पुढे २४ म हने कामाचे आदेश 

देणेकामी 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- ११३६          वषय मांक- ११३६ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- डा 
वषय .११३६ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) डा यांचे कड ल प  . डा/७अ/का व/०३/२०२३ द.०२/०१/२०२३ अ वये, 

कै.बाळासाहेब िशतोळे जलतरण तलाव, सांगवी जलतरण तलाव पाणी शु करण, प रसर व छता, 
साफ सफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाजाबाबत. 

ठराव .११३६ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) डा यांचे कड ल प  . डा/७अ/का व/०३/२०२३ द.०२/०१/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचचवड महानगरपािलके या डा वभागाकड ल ई िन वदा नोट स .२/०४/२०२२-२३ 

अ यये कै.बाळासाहेब िशतोळे जलतरण तलाव, सांगवी जलतरण तलाव पाणी शु करण, प रसर 

व छता, साफ सफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती  कामकाज २४ म हने  करणेकामी 
वतमान प ात िन वदा िस  कर यात आली होती. वर ल डा ई िन वदा नोट स .२/०३/२०२२-

२३ साठ  ३ ा  झाले या िन वदांपैक , २ पा  ठेकेदार पैक  मे.देवा विमंग इ ट यूट, गुरगाव 

ह रयाना या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन वळ र. .३१,७९,९९९/- पे ा १५.२९ % कमी दराने 

वाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम मानांकना माण ेपूण करणेस स म 

अस याने वकारणेबाबत मा.अित र  आयु (२) यांनी मा यता दलेली आहे. मे.देवा विमंग 

इ ट यूट, गुरगाव ह रयाना  यांचेकडून , कै.बाळासाहेब िशतोळे जलतरण तलाव, सांगवी 
जलतरण तलाव पाणी शु करण,प रसर व छता ,साफ सफाई देखभाल व यां क देखभाल 

दु ती  कामकाज २४ म हने र. .३१,७९,९९९/- या मंजूर दराने (मािसक दर र. .१,३२,५००/- या 
दराने) काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा 
कर अदा करणे या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस तसेच  स य थतीत 

कै.बाळासाहेब िशतोळे जलतरण तलाव, सांगवी येथील थाप य वषयक कामे पूण झा यानंतर, 

तेथून पुढे २४ म हने कामाचे आदेश देणेकामी 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- ११३७          वषय मांक- ११३७ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- डा 
वषय .११३७ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) डा यांचे कड ल प  . डा/७अ/का व/०४/२०२३ द.०२/०१/२०२३ अ वये, 

खंवसरा पाट ल जलतरण तलाव, थेरगाव जलतरण तलाव पाणी शु करण, प रसर व छता, साफ 

सफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाजाबाबत. 

ठराव .११३७ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) डा यांचे कड ल प  . डा/७अ/का व/०४/२०२३ द.०२/०१/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचचवड महानगरपािलके या डा वभागाकड ल ई िन वदा नोट स .२/०५/२०२२-२३ 

अ यये खंवसरा पाट ल जलतरण तलाव, थेरगाव जलतरण तलाव पाणी शु करण, प रसर 

व छता, साफ सफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती  कामकाज २४ म हने  करणेकामी 
वतमान प ात िन वदा िस  कर यात आली होती. वर ल डा ई िन वदा नोट स .२/०३/२०२२-

२३ साठ  ३ ा  झाले या िन वदांपैक , २ पा  ठेकेदार पैक मे.देवा विमंग इ ट यूट, गुरगाव 

ह रयाना या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन वळ र. .३६,५२,३२०/- पे ा १०.३०% कमी दराने 
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वाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम मानांकना माण ेपूण करणेस स म 

अस याने वकारणेबाबत मा.अित र  आयु  (२) यांनी मा यता दलेली आहे. मे.देवा विमंग 

इ ट यूट, गुरगाव ह रयाना  यांचेकडून , खंवसरा पाट ल जलतरण तलाव, थेरगाव जलतरण 

तलाव पाणी शु करण, प रसर व छता, साफ सफाई देखभाल व यां क देखभाल 

दु ती  कामकाज २४ म हने र. .३२,७५,९९९/- या मंजूर दराने (मािसक दर र. .१,३६,५००/- या 
दराने) काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा 
कर अदा करणे या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस तसेच  स य थतीत 

खंवसरा पाट ल जलतरण तलाव,थेरगाव येथील थाप य वषयक कामे पूण झा यानंतर, तेथून पुढे 

२४ म हने कामाचे आदेश देणेकामी 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- ११३८          वषय मांक- ११३८ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- डा 
वषय .११३८ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) डा यांचे कड ल प  . डा/७अ/का व/०५/२०२३ द.०२/०१/२०२३ अ वये, 

साई अॅ वामर न जलतरण तलाव, संभाजीनगर, िचंचवड जलतरण तलाव पाणी शु करण, प रसर 

व छता, साफ सफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाजाबाबत. 

ठराव .११३८ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) डा यांचे कड ल प  . डा/७अ/का व/०५/२०२३ द.०२/०१/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचचवड महानगरपािलके या डा वभागाकड ल ई िन वदा नोट स .२/०६/२०२२-२३ 

अ यये साई अॅ वामर न जलतरण तलाव, संभाजीनगर,िचंचवड  जलतरण तलाव पाणी शु करण, 

प रसर व छता, साफ सफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती  कामकाज २४ म हने 
करणेकामी वतमान प ात िन वदा िस  कर यात आली होती. वर ल डा ई िन वदा नोट स 

.२/०६/२०२२-२३ साठ  ३ ा  झाले या िन वदांपैक , २ पा  ठेकेदार पैक  मे.देवा विमंग 

इ ट यूट, गुरगाव ह रयाना या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन वळ र. .३७,११,२८८/- पे ा 
९% कमी दराने वाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम मानांकना माण े

पूण करणेस स म अस याने वकारणेबाबत मा.अित र  आयु (२) यांनी मा यता दलेली आहे. 

मे.देवा विमंग इ ट यूट,गुरगाव ह रयाना  यांचेकडून, साई अॅ वामर न जलतरण तलाव, 
संभाजीनगर, िचंचवड  जलतरण तलाव पाणी शु करण, प रसर व छता, साफ सफाई देखभाल 

व यां क देखभाल दु ती  कामकाज २४ म हने र. .३०,९९,९९९/- या मंजूर दराने (मािसक दर 

र. .१,२९,१६७/- या दराने) काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार िन वदेतील िन वदा अट माण े

यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणे 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. 
 
 
 



33 
 

मा. शासक ठराव मांक- ११३९          वषय मांक- ११३९ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- म यवत  भांडार 
वषय .११३९ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/०५/का व/०६/२०२३ द.०३/०१/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै कय वभागासाठ  कलर ंटर खरेद  करणेबाबत. 

ठराव .११३९ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/०५/का व/०६/२०२३ द.०३/०१/२०२३ 

अ वये, “ पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे िनबंधक, ज म मृ यु न दणी तथा सहा.आरो य 

वै कय अिधकार  यांनी मागणी केलेनुसार ज म मृ युचे संपुण कामकाज मनपा या उपिनबंधक 

उपिनबंधक कायालयामाफत करणेकामी 13 कलर ंटस खरेद  करणेकामी कोटेशन नोट स 

.47/2022-23 अ वये लघु म दर ा  पुरवठाधारक मे. हाय ंट इ फोटेक, पुणे यांनी सादर 

केलेला दर र. .62,999/- ती नग लघु म ा  झाला असुन यानुसार 13 कलर ंटस खरेद  

करणेकामी एकूण र. .8,18,987/- इतका खच होणार आहे जो कोटेशनचा अंदा जत खच एकूण 

र. .9,94,500/- पे ा 17.64% ने कमी असुन वकृत कर यात आला आहे.  यानुसार 

महानगरपािलके या वै कय वभागासाठ  13 कलर ंटर खरेद  करणेकामी मे. हाय ंट इ फोटेक, 

पुणे यांना करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत कर यात आला अस याने सदर सा ह य खरेद  

करणेकामी होणारा खच एकूण र. .8,18,987/- चे मा. शासक यांनी अवलोकन केले. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- ११४०         वषय मांक- ११४० 

दनांक – १०/०१/२०२३          वभाग- पयावरण अिभयां क  
वषय .११४० 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पया/०४/का व/२१७/२०२२ द.०५/०१/२०२३ अ वये, 

मनपाचे पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल सन २०२२-२३ या अंदाजप ातील भांडवली व 

महसुली कामां या तरतुद म ये वाढ / घट करणेबाबत. 

ठराव .११४० 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पया/०४/का व/२१७/२०२२ द.०५/०१/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पयावरण अिभयां क  वभागातील घनकचरा यव थापन व 

मैलाशु द करण क  इ याद साठ  महसुली अ, क व भांडवली अ, क अंदाजप कातील सन २०२२ – 

२३ चे मुळ अंदाजप कातील कामांना आव यक खचासाठ  वाढ/घट क न तरतुद वग करण करणेस 

मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे.  

अ.

ं  
बजेट
कोड 

ं  
कामाच ेनाव लेखािशषक 

बजेट 

पान 

ं .
अ. ं  

सन २०२२-

२३ या मुळ 

उपल ध 

तरतुद 

वाढ घट 
सुधा रत 

तरतुद 

1 
222
305
676 

मनपा या कासारवाड  मैलाशु करण 

क ाम य े थाप य वषयक दु तीची काम े

करणे 

भांडवली अ – 

पयावरण 

वषयक काम े

322
/25 9950000 0 6750000 

 
3200000 

 

2 
222
310
519 

च-होली ट पा – १ येथील मैलाशु द करण 

के ाची देखभाल व दु ती करणे 

महसुली – अ 

देखभाल 

दु ती (STP) 

635
/50 3400000 3250000 0 6650000 
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3 
222
305
688 

मनपा या मैलाशु द करण क ातील 

अंतगत र याची दु तीची कामे करणे 

पयावरण 

अिभयां क  

भांडवली 
323
/37 0 3500000 

 0 3500000 
 

4 
222
310
495 

मनपाचे िचखली मै.शु.के.अंतगत येणा-या 
मैला पंप हाउसेस च ेचालन, देखभाल व 

दु ती करणे (िचखली 1253 व नेवाळे व ती
मैला पंप हाऊस) 

करकोळ 

देखभाल 

दु ती (STP) 

महसुली अ 

934
/26 2400000 2200000 0 4600000 

5 
222
310
501 

मनपा अंतगत कासारवाड  फेज 1 क रताच े

मैलापाणी पंपहाऊस – काळेवाड  व 

पंपळेसौदागर पंपहाऊसचे चालन देखबाल व
दु ती करणे 

करकोळ 

देखभाल 

दु ती (STP) 

महसुली अ 

934
/32 3000000 3000000 0 6000000 

6 
222
310
502 

मनपा अंतगत कासारवाड  फेज 2 क रताच े

मैलापाणी पंपहाऊस – भोसर  सं.नं. 217, 

भोसर  स.ंन.ं231 व लांडेवाड  पी.एस.1 व 

लांडेवाड  पी.एस. 2 च े   चालन देखबाल व 

दु ती करणे 

करकोळ 

देखभाल 

दु ती (STP) 

महसुली अ 

934
/33 6000000 4010000 0 10010000 

7 
222
310
503 

मनपा अंतगत कासारवाड  फेज 3 क रताच े

मैलापाणी पंपहाऊस – दापोड   व फुगेवाड  

पंपहाऊसच े चालन देखबाल व दु ती करणे 

करकोळ 

देखभाल 

दु ती (STP) 

महसुली अ 

934
/34 2000000 2100000 0 4100000 

8 
222
310
504 

मनपा अंतगत पंपळेिनलख म.ैश.ुके 

क रताच ेमैलापाणी पंपहाऊस – वाकड 

पंपहाऊसच े चालन देखबाल व दु ती करणे 

करकोळ 

देखभाल 

दु ती (STP) 

महसुली अ 

934
/35 1000000 1200000 0 2200000 

9 
222
310
505 

मनपा अंतगत सांगवी म.ैश.ुके क रताच े

मैलापाणी पंपहाऊस – सांगवी मुळानगर 

पंपहाऊसच े चालन देखबाल व दु ती करणे 

करकोळ 

देखभाल 

दु ती (STP) 

महसुली अ 

934
/36 1000000 1200000 0 2200000 

10 
222
310
506 

मनपा च ेिचंचवड SBR मै.शु.के अंतगत 

येणा-या मैला पंप हाऊसेस च ेचालन, 

देखभाल व दु ती करणे (गोखल ेपाक, 

काकडे पाक, केशवनगर व देऊळमळा मैला 
पंप हाऊस) 

करकोळ 

देखभाल 

दु ती (STP) 

महसुली अ 

934
/37 4500000 4500000 0 9000000 

11 
222
310
507 

मनपा च ेिचंचवड भाटनगर मै.श.ुके अंतगत 

येणा-या मैला पंप हाऊसेस च ेचालन, 

देखभाल व दु ती करणे ( पंपर  

मेन  डल स, पंपर  वाघेरे, पंपर  

लो.ले हल व वैभवनगर मैला पंप हाऊस) 

करकोळ 

देखभाल 

दु ती (STP) 

महसुली अ 

935
/38 3700000 5300000 0 9000000 

12 
222
310
508 

मनपा च े कवळे मैला पंप  हाउसेस चे 
चालन, देखभाल व दु ती करणे 

करकोळ 

देखभाल 

दु ती (STP) 

महसुली अ 

935
/39 1000000 1200000 0 2200000 

13 
222
305
692 

मनपा या क,ड,ई,ग व ह भागातील 

मैलाशु द करण क ातील आव यकतेनुसार 
मिशनर  बदलणे व अनुषिगक काम करणे 

भांडवली अ – 

पयावरण 

वषयक काम े

323
/41 11000000 0 10000000 1000000 

14 
222
305
698 

पं.िच.ंम.न.पा चे उव रत  मैलाशु द करण 

क  व पं पग टेशनसाठ  ए स ेस फडर 

भांडवली अ – 

पयावरण 
323
/47 7210000 0 7210000 0 
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दारे अखंड त वीजपुरवठा करणे व 

रंगमेन दारे जोडणेकामी आव यक व 

अनुषंिगक कामे करणे (ट पा 3) 

वषयक काम े

15 
222
305
700 

पं.िच.ं मैलाशु द करण क  (रावेत, आकुड , 

िचखली) व पं पग टेशनमधील ए स ेस 

फडर दारे वीजपुरवठा करणे व अनुषंिगक 

कामे करणे (ट पा 4) 

भांडवली अ – 

पयावरण 

वषयक काम े

323
/49 7500000 0 7500000 0 

  एकुण   63660000 31460000 31460000 63660000 
 

िनणय: 

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

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/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- ११४१          वषय मांक- ११४१ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- डा 
वषय .११४१ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/७/का व/१०/२०२३ द.०५/०१/२०२३ अ वये, 

मनपाचे केशवनगर िचंचवड जलतरण तलावा समोर ल मैदान येथे पंपर  िचंचवड धनु व ा(आचर ) 

िश ण क  हणून वकसीत क न १० वष कराराने चाल व यास देणेकामी मा.महापािलका 
सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची मा यता घेणेकामी िशफारस करणेबाबत. 

ठराव .११४१ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/७/का व/१०/२०२३ द.०५/०१/२०२३ अ वये, 
म.न.पा.चे केशवनगर िचंचवड जलतरण तलावा समोर ल मैदान येथे न यानेआचर  क  उभारणेत 

आलेले असून थमच मनपा या वतीने आचर  क  सु  करत आहोत सदर आचर  िश ण क  

म.न.पा. या वतीने सु  करणेकामी अंतररा ीय / रा ीय दजाचे िश क असणे आव यक आहे. 
म.न.पा.चे केशवनगर िचंचवड जलतरण तलावा समोर ल मैदान येथे आंतररा ीय दजाचे िश ण 

दे यासाठ  एखा ा खाजगी सं थेस सदर आचर  िश ण क , हे कराराने चाल व यास देणे यो य 

होईल. आचर  िश ण क  हे एखा ा नामां कत िश कास, सं थेस चाल व यास द यास 
म.न.पा. प रसरात अनेक आचर  खेळाडू  तयार हो यास मदत होईल. ीम.सोनल बंुदुले, सिचव, 

पंपर  िचंचवडआचर  असोिसएशन, कुणाल लाझा, सी २०, रे वे टेशन जवळ िचंचवड, पुणे – १९ 

यांनी प ा वये धनु व ा हा खेळ जागितक दजा वर खेळला जात असून भारतीय ऑिल पक 

संघटने या अ णीय याद त महारा ात हा खेळ िस द असून पंपर  िचंचवड शहराम ये मो या 
माणात चिलत होत आहे.परंतु सदर खेळा या आंतररा ीय दजाची मैदाने व सोयी सु वधा उपल ध 

नाह त. महानगरपािलकेने धनु व ा खेळाचा सकारा मक वचार क न धनु व ा खेळाचे मैदान 

केशवनगर िचंचवड, हे वकिसत क न पंपर  िचंचवड संघटनेस भाडेत वावर चाल व यास द यास 

शहरातील वेगवेग या भागातील खेळाडंूना हा खेळ खेळता येईल. याच मैदानावर जवळ ल 

महानगरपािलकेतील शाळेचे व ाथ  देखील सराव क  शकतील. तर  वर ल मैदाने लवकरात लवकर 

वकिसत क न िमळावी अशी प ाने मागणी केलेली आहे. ीम. सोनल बंुदुले, यांनी आचर  या 
खेळात ा व य िमळ वले आहे. ीम.सोनल बंुदुले, सिचव, यांनी पंपर  िचंचवडआचर  

असोिसएशन िचंचवड, पुणे – १९ या सं थे माफत जागितक आंतररा ीय, रा ीय, रा य तर य, 
व ापीठ तर य खेळाडू घड वलेले आहेत. ीम.सोनल बंुदु ले, सिचव, यांनी पंपर  िचंचवड आचर  

असोिसएशन िचंचवड, पुणे – १९ या सं थे माफत घड वले या जागितक, आंतररा ीय, रा ीय, रा य 
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तर य, व ापीठ तर य खेळाडंूची मा हती यांनी यांचे प ासोबत जोडलेली असून मा.आयु  

यांचेशी झाले या चचनुसार, म.न.पा.चे केशवनगर िचंचवड जलतरण तलावा समोर ल मैदान पंपर  

िचंचवडआचर  असोिसएशन िचंचवड, पुणे – १९ यांनी आचर  िश ण क  सु ं  करणे क रता कराराने 

चाल व यास देणेकामी कळ वले आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका प रसरात रा य, रा ीय 

आंतर रा ीय तरावर आचर  खेळाडू तयार हो या या ीने ीम.सोनल बंुदुले, सिचव, यांनी पंपर  

िचंचवडआचर  असोिसएशन िचंचवड, पुण-े१९ यांना म.न.पा.चे केशवनगर िचंचवड येथील मैदान 

पंपर  िचंचवड धनु व ा (आचर ) िश ण क  हणून वकसीत क न १० वष कराराने चाल व यास 

देणे आव यक आहे. सबब म.न.पा.चे केशवनगर िचंचवड येथील ीम.सोनल बंुदुले, सिचव, यांनी 
पंपर  िचंचवड आचर  असोिसएशन िचंचवड, पुणे-१९ यांना डा वभागाकड ल अट  शत  नुसार 

पंपर  िचंचवड धनु व ा (आचर ) िश ण क  हणून वकसीत क न १० वष कराराने चाल व यास 

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

िनणय: 

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

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

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

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

करणेस मंजूर  दली. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- ११४२          वषय मांक- ११४२ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- डा 
वषय .११४२ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/६/का व/०९/२०२३ द.०५/०१/२०२३ अ वये, 

म.न.पा.चे से टर .१०, हॉक  मैदान, पाईन रोड, मोशी ािधकरण, येथील खेळाचे मैदान पंपर  

िचंचवड धनु व ा(आचर ) िश ण क  हणून वकसीत क न १० वष कराराने चाल व यास 

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

ठराव .११४२ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/६/का व/०९/२०२३ द.०५/०१/२०२३ अ वये, 

म.न.पा.चे से टर . १०, हॉक  मैदान, पाईन रोड, मोशी ािधकरण,  येथील खेळाचे मैदान,येथे 

न यानेआचर  क  उभारणेत आलेले असून थमच मनपा या वतीने आचर  क  सु  करत आहोत 

सदर आचर  िश ण क  म.न.पा. या वतीने सु  करणेकामी अंतररा ीय / रा ीय दजाचे िश क 

असणे आव यक आहे. म.न.पा.चे से टर .१०, हॉक  मैदान, पाईन रोड, मोशी ािधकरण,  येथील 

खेळाचे मैदान, येथे आंतररा ीय दजाचे िश ण दे यासाठ  एखा ा खाजगी सं थेस सदर आचर  

िश ण क , हे कराराने चाल व यास देणे यो य होईल. आचर  िश ण क  हे एखा ा नामां कत 

िश कास, सं थेस  चाल व यास द यास म.न.पा.प रसरात अनेक आचर  खेळाडू  तयार हो यास 

मदत होईल. ी. शांत िशंदे, सिचव,  ोणाआचर , लॅट नं ए १९, ६ वा मजला, ए वंग, साई िशव 

कॉनर, नेह नगर,  पंपर  १८ यांचे द.११/०५/२०२२ चे प ा वये I have started drone archery 
academy at 2017 in Pune till the date we international medalist players, national medalist 
and many state medal holders. from last year we are facing a ground issue for the 
practice. we do not have proper archery ground sir if given an opportunity we assure you 
that we will do our best to promote archery in Pimpri chinchwad we are sure that we will 
improve more and produce archery players and their  best results will make proud off  अशी 
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प ाने मागणी केलेली आहे. ी. शांत रामदास िशंदे, यांनी आचर  या खेळात ा व य िमळ वलेले 
आहे. 
िश क हणून केलेली कामिगर - 

1. अ खल भारतीय आंतर व ापीठ पधक रता सा व ीबाई फुले पुण े व ापीठाचा िश क 
हणून काम केले - 2021 

2. दुसर खेलो इं डया व ापीठ पधा 2021 ला सा व ीबाई फुले पुणे व ापीठ वष 2022 
झाली िश क हणून काम केले. 

3. म य देश भोपाळ येथे झाले या रा ीय कुमार गट पधा म ये 2019 महारा  रा याचा 
िश क हणून काम केले. 

4. जमशेदपूर येथे झाले या व र  गट रा ीय धनु व ा अ जं यपद पधम ये महारा  
रा याचा संघ सम वयक हणून काम केले. 

5. उड सा येथील कटक येथे झाले या व र  गट रा ीय डा पधम ये महारा  रा याचा 
िश क हणून काय केले. 

6. डॉ टर ड  वाय पाट ल दंत महा व ालय येथे 19 जून 2017 पासून आज पयत डा 
मागदशक हणून काम करत असून धनु व ा िश ण देत आहे. 

7. वबिगअर इंटरनॅशनल कूल येथे ए ल 2014 ते जून 2016 म ये शार रक िश ण 
िश क हणून काम केले आहे तसेच धनु व ाचे िश ण दले आहे. 

  
   ी. शांत रामदास िशंदे, यांनी ोणा आचर , नेह नगर, पंपर  १८ येथे जागितक, आंतररा ीय, 
रा ीय, रा य तर य, व ापीठ तर य खेळाडू घड वलेले आहेत. ी. शांत रामदास िशंदे, सिचव, 

ोणाआचर , लॅट नं ए १९, ६ वा मजला, ए वंग, साई िशव कॉनर, नेह नगर,  पंपर  १८ यांनी 
घड वले या जागितक, आंतररा ीय, रा ीय, रा य तर य, व ापीठ तर य खेळाडंूची मा हती 
यांनी यांचे प ासोबत जोडलेली असून मा.आयु  यांचेशी झाले या चचनुसार, म.न.पा.चे से टर 

.१०, हॉक  मैदान, पाईन रोड, मोशी ािधकरण, येथील खेळाचे मैदान,हे ोणाआचर , लॅट नं ए 

१९, ६ वा मजला, ए वंग, साई िशव कॉनर, नेह नगर,  पंपर  १८  यांनी आचर  िश ण क  सु ं  
करण े क रता कराराने चाल व यास देणेकामी कळ वले आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
प रसरात रा य, रा ीय आंतर रा ीय तरावर आचर  खेळाडू तयार हो या या ीने ी. शांत 

रामदास िशंदे, सिचव, ोणाआचर , लॅट नं ए १९, ६ वा मजला, ए वंग, साई िशव कॉनर, 
नेह नगर, पंपर  १८ यांना म.न.पा.चे से टर .१०, हॉक  मैदान, पाईन रोड, मोशी ािधकरण, हे 

मैदान पंपर  िचंचवड धनु व ा (आचर ) िश ण क  हणून वकसीत क न १० वष कराराने 

चाल व यास देणे आव यक आहे. सबब म.न.पा.चे से टर .१०, हॉक  मैदान, पाईन रोड, मोशी 
ािधकरण, हे ी. शांत रामदास िशंदे, सिचव, ोणाआचर , लॅट नं ए १९, ६ वा मजला, ए वंग, 

साई िशव कॉनर, नेह नगर,  पंपर  १८ यांना डा वभागाकड ल अट  शत  नुसार पंपर  िचंचवड 

धनु व ा (आचर ) िश ण क  हणून वकसीत क न १० वष कराराने चाल व यास देणेकामी 
मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची मंजुर  घेणेकामी िशफारस कर यास 

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

िनणय: 

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

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

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

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

करणेस मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- ११४३          वषय मांक- ११४३ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- मु यलेखाप र ण 
वषय .११४३ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.मु यलेखाप र क यांचे कड ल प  .मुलेप/१/का व/०१/२०२३ द.०५/०१/२०२३ अ वये, 

मनपाचे मु यलेखापर ण वभागाकड ल कमचा-यां या रजा मंजूर बाबत. 

ठराव .११४३ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.मु यलेखाप र क यांचे कड ल प  .मुलेप/१/का व/०१/२०२३ द.०५/०१/२०२३ अ वये, 

मनपाचे मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी सादर 

केले या वनंती अजानुसार सोबतचे प  अ(१ ते २५) म ये दश वले माणे रजा मंजुर  कामीचे 

वषयास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- ११४४          वषय मांक- ११४४ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- उ ान/वृ संवधन 
वषय .११४४ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .उ ान/३अ/का व/२२/२०२३ द.०५/०१/२०२३ अ वये, 

मनपाचे वृ  ािधकरणा या २६ वे फुलेफळे, भा या, बागा वृ ारोपण पधा व दशन आयोजन 

करणेबाबत. 

ठराव .११४४ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .उ ान/३अ/का व/२२/२०२३ द.०५/०१/२०२३ अ वये, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका वृ  ािधकरणा या वतीने २६वे फुले, फळे, भा या, बागा 
वृ ारोपण पधा व दशन द.१७/२/२०२३ ते द.१९/२/२०२३ या कालावधीत िनयोजीत महापौर 
िनवास, से टर नंबर २७ अ, िनगड  ािधकरण येथे आयो जत करणेचे ठरले आहे. सदर पधा 
वेगवेगळया गटात होणार असून यात वजे या पधकांनी व वध कारची ब से ॉ फज दयावे 

लागणार आहे. सदर पधा व दशनातील वजेते पधकांना व वध कारची ब से व ॉ फज देण े

आव यक असलेने सदर पधा व दशनासाठ  व वध कारची छपाई, जा हरात, ॉ फज, रोख 

ब से इ याद  कामी र. .१७,९६,४००/- (पुणा कत) र. .१८,००,०००/- आव यक आहेत. ( 
तावातील प रिश  अ व ब माण)े सदरचा खचापैक  प रिश  क म ये नमूद माण े

र. .४,४८,०००/- रोखीने आव यक आहे व ॉ फज खरेद  करण,े छपाई, ले स बोड तयार करणे. 
इ याद  खच र. .१३,४८,४००/-  कोटेशन दारे करावा लागेल. तर  सदर पधा व दशनाकामी 
आव यक खच एकूण र. .१८,००,०००/- अथवा य  येणा-या खचास व यापैक  ब से छपाईचा 
खच कोटेशन दारे करणेस तसेच रोखीने करावयाचा खच र. .४,४८,०००/- आगाऊ र कम हणून 

ी.गोसावी गोरख आर, उदयान अिध क यांचे नावे 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. 
 



39 
 

मा. शासक ठराव मांक- ११४५          वषय मांक- ११४५ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- भूिम आ ण जंदगी 
वषय .११४५ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) भूिम आ ण जंदगी यांचे कड ल प  .भूिम/२/का व/०१/२०२३ द.०५/०१/२०२३ 

अ वये, मनपा मु य कायालय इमारत आवारातील उपहारगृहा(कॅ ट न) कर ता ११ म हने 

कालावधीकर ता मुदतवाढ देणेबाबत. 

ठराव .११४५ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) भूिम आ ण जंदगी यांचे कड ल प  .भूिम/२/का व/०१/२०२३ द.०५/०१/२०२३ 

अ वये, मनपा मु य कायालय इमारत आवारातील उपहारगृह(कॅ ट न) े फळ ५९०.१९ चौ.फुट. 
ई-िन वदा सुचना .८/२०१६-१७ अ वये सव च दराचे िन वदाधारक मे.साई सेवा एंटर ायजेस 

यांना मा. थायी सिमती सभा ठराव मांक १८०३८ द.१५/१०/२०१६ मा.महापािलका सभा ठराव 
.९५६ द.२८/११/२०१६ अ वये न दणीकृत करारनामा क न घेऊन द.२९/०१/२०१८ ते 

द.२८/०१/२०२३ पयत पाच वष कालावधीकर ता मनाप करा यती र  र. .२७,२५,२५०/- 
सामा य पावती .C119 द.02-01-2018 अ वये मनपा कोषागारात जमा केले नंतर आदेश 

.भू ज/२/का व/१०४/२०१८ दनांक ७/३/२०१८ चे आदेशा वये ५ वष कालावधीकर ता भाडे 

त वावर देणेत आले आहे. मे.साई सेवा एंटर ायजेस यांना ११ म हने कालावधी कर ता ई-िन वदा 
सूचना मांक ८/२०१६-१७ म ये देऊ केलेल ५ वष कालावधीचे भाडे र. .२७,२५,२५०/- म ये 
१२.५०% वाढ क न ५ वष कालावधीचे भाडे  र. .३०,६५,९०६/- एवढे येत आहे  सदर र कमेस 

भागीले ६० म हने के यास मािसक भाडे मनपा शासन करा यित र  र. .५१,०९९/- एवढे येत 
आहे. याबाबतचा तपशील खालील माण े

अ. . े फळ मािसक भाडे र. . जीएसट  १८% एकुण र. .  

१ ५९०.१९चौ.फुट ५१,०९९/- ९,१९८/- ६०,२९७/-  

    तर  वर ल त यात दश वले या माण े मे.साई सेवा एंटर ायजेस यांचेकडून मािसक भाडे 

आका न मुदत संपु ात आले या दनांकापासून पुढ ल ११ म हने कालावधी कर ता मुदतवाढ देणे 
बाबत मनपा अिधिनयम कलम ७९ ब नुसार सदरचा 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- ११४६         वषय मांक- ११४६ 

दनांक – १०/०१/२०२३          वभाग- नगररचना व वकास 
वषय .११४६ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .नर व/का व/०९/०१/२०२३ द.०५/०१/२०२३ अ वये, 
पपंर  िचंचवड ह तील वाकड बायपास ते सांगवी पुलापयत ( ेच १,२ व ३) मुळा नद  पुन जीवन 
क पासाठ  जागेचे भूसंपादन करणेबाबत. 

ठराव .११४६ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .नर व/का व/०९/०१/२०२३ द.०५/०१/२०२३ अ वये, 
पपंर  िचंचवड मनपा प रसरातील मुळा नद  पुन जीवन क प पुणे मनपा सोबत संयु र या 
राब वणेकामी पंपर  िचंचवड मनपा ह तील वाकड बायपास ते बोपखेलपयत ( ेच १,२ व ३) मुळा 
नद या एकूण १४.२० क.मी.लांबी पैक  प ह या ट यात वाकड बायपास ते सांगवी पूलापयत 
८.८० क.मी. लांबीचे खालील माण े पंपर  िचंचवड मनपा ह तील मनपा वकास योजना यितर  
मुळा नद या डा या बाजूचे भूसंपादन करावे लागणार आहे.  
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अ.
 
गावाचे 
नाव 

नद  पा ातील संपादनाखालील जिमनीचे गाविनहाय गट मांक / स ह 
नंबर/िस.स.नंबर नद  

नद चे 
भूसंपदना या 
बाजूचे थान 

१. वाकड 

स.न.ं २३, स.न.ं २२, स.न.ं १९, स.न.ं १८, स.न.ं १४, स.न.ं १३, स.न.ं९, स.न.ं 
८, नाला, स.न.ं २, गावठाण, स.न.ं २८०, स.न.ं २७९, स.न.ं२७८,
िस.स.न.ं८१४, िस.स.न.ं८१५, िस.स.न.ं८१६, िस.स.न.ं८१७, िस.स.न.ं८१८,
िस.स.न.ं८१९, िस.स.न.ं८२०, िस.स.न.ं८२१, िस.स.न.ं८२२, िस.स.न.ं८२३,
िस.स.न.ं८५८, िस.स.न.ं८५९, िस.स.न.ं८६०, िस.स.न.ं८६१, िस.स.न.ं८६२, 
िस.स.न.ं८६३, िस.स.न.ं८६४, िस.स.न.ं८६५, िस.स.न.ं८६६, िस.स.न.ं८६७, 
िस.स.न.ं८६८, िस.स.न.ं८८२, िस.स.न ं ८८३, िस.स.न ं ८८४, िस.स.न८ं८५,
िस.स.न ं८८६, िस.स.न ं८८७, िस.स.न ं८८८,िस.स.न.ं ८८९, िस.स.न.ं ८९०, 
िस.स.न.ं ८९१, िस.स.न.ं ८९२, स.न.ं २६२, िस.स.न.ं १९३७, िस.स.न.ं१९३८, 
स.न.ं ५६, िस.स.न.ं २७३७ व िस.स.न.ं २७३८ 

मूळा 
नद  

डावी बाज ू

२ 
पंपळे 
िनलख 

स.न.ं२७, स.न.ं२६, स.न.ं२५, िस.स.न.ं९७९, िस.स.न.ं९७३, िस.स.न.ं९७२,
िस.स.न.ं९७१, िस.स.न.ं९७०, िस.स.न.ं९६९, िस.स.न.ं९६८, िस.स.न.ं९६७, 
िस.स.न.ं९६६, िस.स.न.ं९६५, िस.स.न.ं९६३, िस.स.न.ं९६२, िस.स.न.ं७७६,
िस.स.न.ं७७५, िस.स.न.ं७७४, िस.स.न.ं७७३, िस.स.न.ं७७२, िस.स.न.ं७७१,
िस.स.न.ं७७०, िस.स.न.ं७६९, िस.स.न.ं७६८, िस.स.न.ं७६७, िस.स.न.ं७६६,
िस.स.न.ं७६५, िस.स.न.ं७६४, िस.स.न.ं७६३, िस.स.न.ं७६२, िस.स.न.ं७६१,
िस.स.न.ं८८३, िस.स.न.ं८८२, िस.स.न.ं८८१, िस.स.न.ं८८०, िस.स.न.ं८७९, 
िस.स.न.ं८७८, िस.स.न.ं७७७, िस.स.न.ं७७८, िस.स.न.ं७९१,  िस.स.न.ं७९२, 
िस.स.न.ं७९३, िस.स.न.ं७९४,  िस.स.न.ं७९५, िस.स.न.ं७८६, िस.स.न.ं७८७, 
िस.स.न.ं७८८, िस.स.न.ं७८९, िस.स.न.ं ७९०, िस.स.न.ं ७९६, िस.स.न.ं ७९७, 
िस.स.न.ं ७९८, िस.स.न.ं ७९९, िस.स.न.ं ८००, िस.स.न.ं ८०३, िस.स.न.ं ८०४, 
िस.स.न.ं ८०५, िस.स.न.ं ८०६, िस.स.न.ं ८०७, िस.स.न.ं ८०८, िस.स.न.ं ८०९, 
िस.स.न.ं८१०, िस.स.न.ं७५८, िस.स.न.ं७५७, िस.स.न.ं७५६, िस.स.न.ं७५५, 
िस.स.न.ं७५४, िस.स.न.ं७५३, िस.स.न.ं७५१, िस.स.न.ं७५२, िस.स.न.ं७५०, 
िस.स.न.ं७४९, िस.स.न.ं७४८, िस.स.न.ं७४७, िस.स.न.ं७४६, िस.स.न.ं७४५,
िस.स.न.ं७४४, िस.स.न.ं७४३, िस.स.न.ं८६६, िस.स.न.ं७४०, िस.स.न.ं७३९, 
िस.स.न.ं७३८, िस.स.न.ं७३५, िस.स.न.ं७३६, िस.स.न.ं७३७, स.न.ं६९,
स.न.ं६५, स.न.ं ६४, स.न.ं ६२, स.न.ं ५९ ,स.न.ं ५८, स.न.ं ५७, स.न.ं ५६, 
स.न.ं ५०, स.न.ं ५१, स.न.ं ५२, स.न.ं ५३, स.न.ं ५४ व  स.न.ं ५५ 

मूळा 
नद  

डावी बाज ू

३ सांगवी 
स.न.ं४८, स.न.ं ४७, स.न.ं ४६, स.न.ं ४५, स.न.ं ४४, नाला /रोड, स.न.ं ३६, 
स.न.ं ३५, नाला/रोड, स.न.ं ३५, स.न.ं २८, स.न.ं २७, स.न.ं २६, स.न.ं २४, 
स.न.ं २३, स.न.ं १७ व स.न.ं ११ 

मूळा 
नद  

डावी बाज ू

   करणी पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील प ह या ट यात वाकड बायपास ते सांगवी 
पूलापयत ८.८० क.मी. लांबीचे मनपा वकास योजने यितर  मुळा नद या डा या बाजूचे 
वर ल माणे दश व यानुसार वाकड, पंपळे िनलख व सांगवी या गावांम ये भूसंपादन, करणेकामी 
महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ व न वन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये 
संपादन करणेकामी मा यता घेण ेआव यक आहे. तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ सह व भूमी संपादन पुनवसन व पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान 
भरपाई िमळ याचा आ ण पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम –२०१३ (न वन भूसंपादन 
कायदा २०१३) अ वये प ह या ट यात वाकड बायपास ते सांगवी पूलापयत ८.८० क.मी. लांबीचे 
मनपा वकास योजना यितर  मुळा नद या डा या बाजूचे वर ल माणे दश व यानुसार वाकड, 
पंपळे िनलख व सांगवी या गावांम ये संपादन करणेक रता येणा-या य  खचास तसेच 
याम ये भूसंपादन कायालय कळवतील ती नुकसान भरपाई र कम, तसेच यासाठ  
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आव यक ते स ह ण, मोजणी करणे इ. अनुषंिगक येणा-या सव खचास मा. शासक यांची 
मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

 
मा. शासक ठराव मांक- ११४७          वषय मांक- ११४७ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- थाप य मु य 
वषय .११४७ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) थाप य मु य यांचे कड ल प  . थामुका/क-िन./०३/२०२३ द.०५/०१/२०२३ 

अ वये, पंपर  एफ २ लॉक एम.आय.ड .सी. एफ २ लॉक मधील ता यात आले या जागेवर 

अ नशमन क  बांधणे या कामाकर ता वा तू वशारद यांची नेमणूक करणेबाबत. 

ठराव .११४७ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) थाप य मु य यांचे कड ल प  . थामुका/क-िन./०३/२०२३ द.०५/०१/२०२३ 

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 
वा तू वशारद 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.०७/१२/२०२२ रोजी िस द करणेत आलेली होती. यानुसार क ेञीय कायालयाकड ल 

या १ कामाकर ता ऑनलाईन ई-कोटेशन िन वदेकर ता Envirosafe Consultants - 1.80% (िन वदा 
पुव व प ात) असे लघु म दरानुसार फ  अदा करणेस व यांचे 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- ११४८          वषय मांक- ११४८ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- थाप य ग मु य 
वषय .११४८ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.कायकार  अिभयंता थाप य ग मु य यांचे कड ल प  . था/िन/ग-मु य/का व/१०/२०२३ 

द.०५/०१/२०२३ अ वये, मनपाचे थाप य ग मु यालयाकड ल प ाम ये नमूद वकास कामांचे 

अवलोकन करणेबाबत. 

ठराव .११४८ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.कायकार  अिभयंता थाप य ग मु य यांचे कड ल प  . था/िन/ग-मु य/का व/१०/२०२३ 

द.०५/०१/२०२३ अ वये, मनपा या थाप य वभाग ग मु यालयाकड ल तावासोबत या प  

अ (१ ते ३)   मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे मा. शासक यांनी अवलोकन केले. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- ११४९          वषय मांक- ११४९ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- व ुत मु य 
वषय .११४९ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . वमुका/०३/का व/०५/२०२३ द.०६/०१/२०२३ अ वये, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने न याने उभारलेले तारांगण पंपर  िचंचवड साय स पाकला 
चाल वणेस मा यता िमळणेबाबत. 

ठराव .११४९ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . वमुका/०३/का व/०५/२०२३ द.०६/०१/२०२३ अ वये, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने साय स पाकजवळ तारांगण हा क प उभारला आहे. सदर 
क पात शाळकर  मुलांसाठ  तारामंडळ, ह, तारे यांची मा हती िमळणेसाठ  ह ड ओ-ऑड ओ 
फ म दाख व यात येणार असुन याचा कालावधी ३० िमिनटांपयत आहे. सदरचा क प पूण 
झाला असून काया वीत करणे बाक  आहे. सदरचा क प हा साय स(शा ) शी संबंधीत असलेने 
सदरचा तारांगण क प हा पंपर  िचंचवड साय स पाक यांना चाल वणेस देणेबाबत चचा करणेसाठ  
द.०२/१२/२०२२ रोजी मा.आयु  यांचे अ यतेखाली बैठक आयो जत कर यात आली होती. सदर 
बैठ कत अिधकार  उप थत होते. सदर बैठ कत ामु याने तारांगण क प पंपर  िचंचवड 
साय स पाक यांना चाल वणेस देणेचा िनणय झाला आहे. पंपर  िचंचवड साय स पाक या संचालक 
मंडलावर मा.आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका हे अ य  आहेत. तसेच इतर व वध े ातील 
शा  हे संचालक आहेत. यामुळे तां क या सदरचा तारांगण क प हा पंपर  िचंचवड 
साय स पाक यांना चाल वणेस देणेस तां क या यो य आहे. सबब सदरचा तारांगण क प 
पुढ ल चालन, देखभाल दु ती, ित कटाचे यो य व वाजवी दर ठर वण,े प रसरात इतर सु वधा जसे 
िमट ंग हॉल, दशन हॉल, कॅ ट न प रसर इ याद  तसेच इतर प रसरातील सु वधा यांचे मज नुसार 
वापरास देणेसाठ  पंपर  िचंचवड साय स पाक यांचेशी करारनामा करणे आव यक आहे. करारनामा 
अट -शत  ठर वणेसाठ  मा.अित र  आयु  १, मा.मु य लेखा पर क, मा.कायदा स लागार, 
मा.सह शहर अिभयंता( व), मा.सहा यक आयु , भुिम आ ण जंदगी वभाग यांची सिमती थापन 
करणे आव यक आहे. सिमती थापनेस मंजुर घेण ेआव यक आहे. सबब मा.आयु , पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका यांना तारांगण क प पुढ ल पंपर  िचंचवड साय स पाक यांना २९ वषासाठ  
चालन देखभाल दु तीसाठ  देणेकर ता करारनामा करण,े याचे अट  शत  ठर वणेबाबतचे 
अिधकार दान 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- ११५०          वषय मांक- ११५० 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- व ुत इ े ीय 
वषय .११५० 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .इ ेका/ व/४/का व/३/२०२३ द.०२/०१/२०२३ अ वये, 

बोपखेल गावठाणापासून खडक  बाझारपयत होणा-या िनयो जत उ डाणपुला या मागातील अडथळा 
ठरणा-या महापारेषण कंपनी या अती उ च दाब उप कर खांब व तारा हल वणे व अनुषंिगक कामे 

करणेबाबत. 

ठराव .११५० 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .इ ेका/ व/४/का व/३/२०२३ द.०२/०१/२०२३ अ वये, 

बोपखेल गावठाणापासून खडक  बाझारपयत होणा-या उ डाणपुला या मागाम ये अडथळा    ठरणा-
या म.रा. व.पा.कं.िल. (महापारेषण कंपनी) या अतीउ चदाब उप कर खांब व तारा हल व याबाबतचे 
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िनयोजन इकड ल वभागाकडून चालू आहे. सदर अतीउ चदाब उप कर खांब व तारा या भारतीय 

संर ण वभाग व गोळा बा द िनमाण, अ युनीशंस इं डया िलिमटेड (Ammunition Factory) खडक  

यां या ह म ये आहेत. यासाठ  पंपर  िचंचवड मनपाने महापारेषण कंपनी या वतीने दो ह  

वभागांकडे सदर ठकाणावर ल अतीउ चदाब उप कर खांब व तारा हल व याचे कामासंदभात 

आव यक प यवहार व अज केले आहेत. यापैक  भारतीय संर ण वभाग यांनी द:२७/१०/२०२२ 

रोजी या प ा वये संबंिधत काम कर याची परवानगी महापारेषण कंपनी यांना दे यात येत 

अस याचे कळ वले आहे. महापारेषण कंपनी यांनी द:१८/११/२०२२ रोजी इकड ल वभागाकडे 

प यवहार क न कामाची मागणी केले या वभागाने हणजेच पं.िचं.म.न.पा.ने उपरो  भारतीय 

संर ण वभाग यांचेकड ल द:२७/१०/२०२२ चे प ात नमूद भारतीय संर ण वभाग यांना टॉवर 

उभार यासाठ  संर ण वभागाचे ता यातील ३२१.३६९ के.मी.टॉवर फाऊंडेशनसाठ चे 

जिमनीसंदभात द घ मुदतीसाठ  भाडेप ट  वा षक र. .१,५८,२७४/- (३० वषासाठ  ितवष) व अती 
उ चदाब तारा यांचे उभारणीसाठ  वा षक परवाना शु क र. .२५५७/- थम १० वष व १० वषानंतर 

परवाना शु क नुतनीकरणसह ती वष  भरावे असे कळ वले आहे. सदरकामी द:२६/१२/२०२२ 

रोजी  मा.आयु  सो. यां या दालनात झाले या बैठक म ये मा.आयु  सो. यांनी पुला या मागातील 

अडथळा काढ यासाठ  सदर मागणी झालेले सव कारचे शु क मनपाने ३० वषा या मुदतीसाठ  अदा 
करणेबाबत सहमती दश वली आहे. सदरकामी आव यक ताव मा यतेसाठ  सादर कर याचे िनदश 

दले आहेत. भारतीय संर ण वभाग(The office of the DEO pune circle) यांना भाडेप ट  व 

परवाना शु क अदा करावया या र कमेस मा यता देणे आव यक आहे. सदर खच सन २०२२-२३ 

या अंदाजप कातील महसुली खचा या पृ  .८७ वर ल अ. .२ वर ल वज देयके या 
लेखाशीषावर ल र. .८,००,००,०००/- इत या तरतुद मधून खच करणे श य आहे. तर , उपरो  नमूद 

के या माण ेसदर कामासाठ  संर ण वभागाचे ता यातील ३२१.३६९ के.मी. जिमनीसंदभात ३० 

वष मुदतीसाठ  भाडेप ट  वा षक र. .१,५८,२७४/- ( तीवष) व अती उ चदाब तारा यांचे 

उभारणीसाठ  थमत: १० वष कालावधीसाठ  वा षक परवाना शु क र. .२५५७/-, ती वष  असे 

एकूण र. . १,६०,८३१/- ित वष  अदा करणेसाठ  सदर खच व ुत मु य कायालयाकड ल वज देयके 

या लेखाशीषाव न खच 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- ११५१          वषय मांक- ११५१ 
दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- व ुत इ े ीय 
वषय .११५१ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .इ ेका/ व/४/का व/१/२०२३ द.०२/०१/२०२३ अ वये, 
बोपखेल गावठाणापासून खडक  बाझारपयत होणा-या िनयो जत उ डाणपुला या मागातील अडथळा 
ठरणा-या महापारेषण कंपनी या अती उ च दाब उप कर खांब व तारा हल वणे व अनुषंिगक कामे 
करणेबाबत. 
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ठराव .११५१ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .इ ेका/ व/४/का व/१/२०२३ द.०२/०१/२०२३ अ वये, 
बोपखेल गावठाणापासून खडक  बाझारपयत होणा-या उ डाणपुला या मागाम ये अडथळा   
ठरणा-या म.रा. व.पा.कं.िल. (महापारेषण कंपनी) या अतीउ चदाब उप कर खांब व तारा 
हल व याबाबतचे िनयोजन इकड ल वभागाकडून चालू आहे. सदर अतीउ चदाब उप कर खांब व 
तारा या भारतीय संर ण वभाग व गोळा बा द िनमाण, अ युनीशंस इं डया िलिमटेड (Ammunition 
Factory) खडक  यां या ह म ये आहेत. यासाठ  पंपर  िचंचवड मनपाने महापारेषण कंपनी या 
वतीने दो ह  वभागांकडे सदर ठकाणावर ल अतीउ चदाब उप कर खांब व तारा हल व याचे 
कामासंदभात आव यक प यवहार व अज केले आहेत. यापैक  भारतीय संर ण वभाग यांनी 
द:२७/१०/२०२२ रोजी या प ा वये संबंिधत काम कर याची परवानगी महापारेषण कंपनी यांना 
दे यात येत अस याचे कळ वले आहे. महापारेषण कंपनी यांनी द:१८/११/२०२२ रोजी इकड ल 
वभागाकडे प यवहार क न कामाची मागणी केले या वभागाने हणजेच पं.िचं.म.न.पा.ने 
उपरो  भारतीय संर ण वभाग यांचेकड ल द:२७/१०/२०२२ चे प ात नमूद भारतीय संर ण 
वभाग (The office of the DEO pune circle) यांना काम सु  कर याआधी ावयाची सुर ा ठेव 
र. .२५,१८,३८२/- (सदर काम पूण झा यावर पु हा ा  होणार आहे) अदा करणे बाबत कळ वले 
आहे. सदरकामी द:२६/१२/२०२२ रोजी  मा.आयु  सो. यां या दालनात झाले या बैठक म ये 
मा.आयु  सो. यांनी पुला या मागातील अडथळा काढ यासाठ  सदर मागणी झालेले सव कारचे 
शु क मनपाने ३० वषा या मुदतीसाठ  अदा करणेबाबत सहमती दश वली आहे. सदरकामी 
आव यक ताव मा यतेसाठ  सादर कर याचे िनदश दले आहेत. भारतीय संर ण वभाग यांना 
सुर ा ठेव र. .२५,१८,३८२/- अदा करावया या र कमेस मा यता घेण ेआव यक आहे. सदर खच 
सन २०२२-२३ या अंदाजप कातील महसुली खचा या पृ  .८७ वर ल अ. .२ वर ल वज देयके 
या लेखाशीषावर ल र. .८,००,००,०००/- इत या तरतुद मधून खच 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- ११५२          वषय मांक- ११५२ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- व ुत मु य 
वषय .११५२ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . वमुका/०१/का व/५७/२०२३ द.०६/०१/२०२३ अ वये, 
म.रा. व.कं. या उप कर तारा काढून भूिमगत केब स ारे वजपुरवठा करणे या केले या 
कामासंबंधीत धोरण व इतर मा हती िमळणेसाठ  नागपूर महानगरपािलका वास व िनवास 
खचापोट  येणा-या खचास मा यता िमळणेबाबत. 

ठराव .११५२ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . वमुका/०१/का व/५७/२०२३ द.०६/०१/२०२३ अ वये, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागांतगत मनपा क पबाधीत ठकाणी 
म.रा. व. व.कं.िल. सोबत पंपर  िचंचवड शहराम ये भूिमगत व ुत वा ह या टाकणेत येतात. 
यामुळे र ता ं द करण होऊन शहराचे सुशोिभकरणात भर पडत असते. याच माण े व वध 

उप कर पोल व तारा काढुन भूिमगत केबलची कामे करणेसाठ  मा.सद य, मा.पदािधकार  
यांचेकडून वारंवार मागणी होत असते.  मा.आयु , मा.सह शहर अिभयंता( व) १ यांचे समवेत 
द.१७/१२/२०२२ रोजी बैठक म ये य  चचा झाली आहे. झाले या चच या अनुषगांने व 
मा.आयु  यांचे द.२३/१२/२०२२ रोजी या मा य तावानुसार अ. .१ ते ३ माणे नागपूर 
महानगरपािलका या ठकाणी वशेष Module तयार क न उप कर पोल व तारा काढून भूिमगत 
केबलची कामे केली अस याने याची मा हतीघेणेसाठ  मनपा व ुत अिभयं याना नागपूर 
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महानगरपािलकेम ये पाठ वणे आव यक आहे. सदर कामासाठ  खालील अिधकार  यांची नेमणूक 
करणेत येत आहे. 

            वर ल ठकाणी भेट  अंित खालील मुख मु यांची मा हती घेणेत येणार आहे. 
१)     Area of u/G zoning 
२)     HT or LT u/G work with X mev S/S 
३)     EHV lines shifting work 
४)     X mev included or not? 
५)    Sub Station work    (22/22kv) 
६)     Land for S/S    (22/22kv) 
७)     Utility shifting 
८)     Estimate copy if possible 
९)     Copy of Agreement 
१०)    Payment terms & condition(MSEDCL & NMC) 
११)     Approved by State?               
१२)    Fund 
१३)    Who executed work (MSEDCL & NMC) 
१४)    Process of estimation 
    वर ल कामासाठ  नागपूर महानगरपािलका येथे वमानाने जाणे येण ेव २ ते ३ दवस मु कामी 
रहाण ेयाकर ता वास खच व िनवास खचापोट  र. .५०,०००/- (अ र  र. .प नास हजार पये फ ) 
ी.महेश दगंबर कावळे, उपअिभयंता( व) यांचे नावे अदा करणेस व येणा-या य  खचाचे 

समायोजन करणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

अ. . अिधका-यांचेनाव पदनाम शेरा 
१. ी.महेश दगंबर कावळे उपअिभयंता( व) भूिमगत केब स वषयक 

कामाची मा हती घेण े२. ी. व नाथ आपिसंग पाडवी किन अिभयंता( व) 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/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- ११५३          वषय मांक- ११५३ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- डा 
वषय .११५३ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) डा यांचे कड ल प  . डा/०९/का व/०३/२०२३ द.०६/०१/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ात बस व यात आले या ओपन जम सा ह य वा षक देखभाल 

व दु ती करणेबाबत. 

ठराव .११५३ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) डा यांचे कड ल प  . डा/०९/का व/०३/२०२३ द.०६/०१/२०२३ अ वये, 
“महानगरपािलके या डा वभागातंगत व वध ठकाणी म यवत  भांडार वभागाकड ल पुरवठा 
आदेश .मभां/६/का व/२८,२९,३०,३१,३२,३३,३८/२०२० द.१३ ते १८/०१/२०२० अ वये पंपर  

िचंचवड महानगरपािलका काय े ात ओपन जम सा ह या या ८ कार या सा ह याचे ७१ ओपन 

जम संच बस वणेत आलेले आहेत. सदर ओपन जम सा ह य खरेद  GeM पोटल िन वदा 
.GEM/2019/B/349815, 349778, 349866, 349887, 349924, 505567, 349943 RA नंतर 
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.GEM/2019/R/111852  अ वये िन वदा पुरवठा शे युल मधील सेवा हमी (वॉरंट ) कालावधी 
संपु ाल आलेला आहे. ओपन जम देखभाल दु ती कामकाजासाठ  GeM पोटल बड 

.GEM/2022/B/2272043, द.१७/०६/२०२२  अ वये लघु म दर ा  पुरवठाधारक मे.हनीफन 

एन ि ल कंपनी, ठाणे यांनी १) ६४ बाबींक रता अंदा जत खच एकूण र. .२,२३,७२०/- पे ा ०.७६% 

कमी र. .२,२२,००९/- २) ४० बाबींक रता अंदा जत खच एकूण र. .१,३१,६२५/- पे ा २.८१% 

जादा  र. .१,३५,३३३/- व ३) १ बाबीक रता र. .११,४४८/- (अंदाजप क य दरासमान) असुन अशा 
एकूण १०५ बांबीक रता सादर कर यात आलेले दर वकृत कर यात आले आहेत. डा वभागाचे 

सन २०२२-२३ चे मंजूर महसूली अंदाजप कामधील “ यायामशाळा सा ह य दु ती” या 
लेखािशषावर ल र. .१०,००,०००/- खच मयादेत ओपन जम सा ह य वा षक देखभाल व दु ती दर 

करार प तीने करणेचे 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- ११५४          वषय मांक- ११५४ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- लेखा 
वषय .११५४ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.मु य लेखा व व  अिधकार  लेखा यांचे कड ल प  .लेखा/०१/का व/०४/२०२३ द.०४/०१/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड मनपाचे सन 2021-22 व 2022-23 चे ताळेबंद प क बन व यासाठ  मे. व प 

िचंगळे/ िचंगळे अँड असो यांचे नेमणुक क रता येणा-या खचाचे अवलोकन करणेबाबत. 

ठराव .११५४ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.मु य लेखा व व  अिधकार  लेखा यांचे कड ल प  .लेखा/०१/का व/०४/२०२३ द.०४/०१/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड मनपाचे सन 2021-22 व सन 2022-23 चे ताळेबंद प क बन व यासाठ  

सनद  लेखापाल यां या नेमणूक क रता िन वदा नोट स मांक 3/2022-23 िस द कर यात येऊन 

याम ये मे. व प िचंगळे/ िचंगळे अँड असो यांचे ितवष  र. .6,50,000/- + जी.एस.ट . असे 

लघु म दर ा  झाले आहेत. यानुसार 2 वषाक रता एक त र. .13,00,000/- + जी.एस.ट . इतका 
खच होत होता. सदर ा  दर कमी क न दे यासाठ  मे. व प िचंगळे / िचंगळे असो यांना प  देऊन 

वचारणा केली असता यांनी र. .4,40,000/- + जी.एस.ट . या माण े दोन वषाक रता 
र. .8,80,000/- + जी.एस.ट . असा कमी क न दला आहे जो िन वदा अंदाजीत खच एकुण 

र. .8,00,000/- + जी.एस.ट .पे ा 10% जा त असून तो वकृत कर यात आलेला आहे. 

यानुसार मे. व प िचंगळे/ िचंगळे अँड असो. यांनी सदर कामाचा करारनामा क न द याने यांना 
कामाचे आदेश िनगत कर यात आले आहेत. सदर कामासाठ  होणारा खच एक त र. .8,80,000/- 
+जी.एस.ट . इत या खचाबाबत या वषयाचे मा. शासक यांनी अवलोकन केले. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- ११५५          वषय मांक- ११५५ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- समाज वकास 
वषय .११५५ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .स व व/०२/का व/४/२०२३ द.०५/०१/२०२३ अ वये, 

को वड- १९ वषाणू या ादुभावामुळे पंपर  िचंचवड शहरातील वधवा झाले या म हला व यां या 
मुला / मुलींना िस बॉयिसस क सलट सी स ह सेस यांचेकड ल गत िश ण देणेबाबत. 

ठराव .११५५ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .स व व/०२/का व/४/२०२३ द.०५/०१/२०२३ अ वये, 

को वड १९ या ादुभावामुळे अनेक कुटंूबातील क या पु षाचे िनधन झा यामुळे अनेक म हला 
वधवा झा या. कुटंूब मुखाचे िनधन झा यामुळे अशा कुटंूबांतील य ंसाठ  कौश य 

िश ण  आ ण रोजगारा या संधी उपल ध हो या या ीने, समाज वकास वभागामाफत दनांक 

३०.८.२०२१  ते दनांक २.९.२०२१ या कालावधीत महापािलके या े ीय कायालय तरावर “उमेद 

जागर” या उप माचे आयोजन कर यात आलेले होते. सदर उप मांतगत सहभाग घेतले या 
म हला व यां या मुला / मुलीं यांना मे.िस बॉयिसस ओपन ऍ युकेशन सोसायट कड ल कौश य 

िश ण काय म राब व यात आलेला असून, सदरचे िश णामधील   १)Complete Tailoring 

Course (Basic Tailoring + Hospital Wear, Ladies Wear Making) चे  – १०९ िश णाथ , 
२)Herbal soap, Sanitizer & Sanitary Pad Making चे – ५६ िश णाथ , आ ण ३)Basic Beauty 

services चे २० िश णाथ  असे एकूण १८५ म हला िश णाथ ना कौश य िश ण देणेत आलेले 

आहे. मे.िस बॉयिसस क सलट सी स ह सेस यांचेकड ल दनांक २६/१२/२०२२ रोजी या 
तावानुसार उपरो  प र छेदात नमूद िश ण घेतले या कोसपैक  १)Complete Tailoring 

Course (Basic Tailoring + Hospital Wear, Ladies Wear Making) २)Basic Beauty services या 
िश ण घेतले या म हला व मुलींकर ता या वषयामधील गत  िश ण (Advance Training) हे 

जा तीत जा त रोजगारा या संधी उपल ध हो यासाठ  देणेबाबत कळ वले आहे. यानुसार, 

मे.िस बॉयिसस ओपन ऍ युकेशन सोसायट कड ल यापूव  राब व यात आले या कौश य िश ण 

काय मांतगत यश वीर या १)Complete Tailoring Course (Basic Tailoring + Hospital Wear, 

Ladies Wear Making) २)Basic Beauty services वषयांचे िश ण पूण केले या को वड १९ 

वषाणू या ादुभावामुळे वधवा झाले या म हला अथवा यां या मुलींना मे.िस बॉयिसस 

क सलट सी स ह सेस यांचेकड ल तावात नमुद नुसार संबंिधत वषयातील गत  िश ण 

(Advance Training) देणेस व याकामी मे.िस बॉयिसस क सलट सी स ह सेस यांची िनयु  

करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच याकामी िश णा या शु काची / खचाची र कम + 

अित र  कर असे एकूण र कम ह  महापािलका अंदाजप कातील म हला व बाल क याण योजने या 
पं डत दनदयाल उपा याय – म हलांसाठ  ान कौश य काय म या उपलेखािशषा या उपल ध 

तरतूद मधून 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- ११५६          वषय मांक- ११५६ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- थाप य क मु य 
वषय .११५६ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) थाप य क मु य यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/०५/२०२३ 

द.०६/०१/२०२३ अ वये, मनपाचे भाग .८ म ये मनपा सावजिनक िनवडणूक सन २०२१-२२ 

साठ  मंडप यव था व अनुषंिगक कामे करणेबाबत. 

ठराव .११५६ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) थाप य क मु य यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/०५/२०२३ 

द.०६/०१/२०२३ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागाकड ल िन वदा 
नोट स मांक ११२/०१/२०२१-२२ अ वये सदर काम करणेकामी वतमानप ात िन वदा िस द 
केलेली होती. वर ल माणे िन वदा .११२/०१/२०२१-२२ साठ  ३ ा  झाले या िन वदांपैक  

मे.लाल दप क श स या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन.र. .५८,०६,८१५/- (अ र  

र. .अ ठाव न लाख सहा हजार आठशे पंधरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .५८,०६,८१५/- पे ा २९.१०% कमी दराने िन वदा आलेली अस याने व तुलना मक 

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

स म अस याने वकारणेबाबत मा.अित र  आयु  (२) यांनी द.०५/०१/२०२३  रोजी मा यता 
दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजससह 

र. .४१,१७,०३२/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवाकर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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

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

राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेकामी सदरचा 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- ११५७          वषय मांक- ११५७ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- थाप य क मु य 
वषय .११५७ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) थाप य क मु य यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/०४/२०२३ 

द.०६/०१/२०२३ अ वये, मनपाचे भाग .९ म ये मनपा सावजिनक िनवडणूक सन २०२१-२२ 

साठ  मंडप यव था व अनुषंिगक कामे करणेबाबत. 

ठराव .११५७ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) थाप य क मु य यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/०४/२०२३ 

द.०६/०१/२०२३ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागाकड ल िन वदा 
नोट स मांक ११२/०२/२०२१-२२ अ वये सदर काम करणेकामी वतमानप ात िन वदा िस द 

केलेली होती. वर ल माणे िन वदा .११२/०२/२०२१-२२ साठ  ४ ा  झाले या िन वदांपैक  

मे.राजकुमार रामचं  िशंदे या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन.र. .६२,२४,२२२/- (अ र  
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र. .बास  लाख चोवीस हजार दोनशे बावीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .६२,२४,२२२/- पे ा २९.९९% कमी दराने िन वदा आलेली अस याने व तुलना मक या वाजवी 
दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदती म ये तुत काम मानांकना माण े पुण करणेस स म 

अस याने वकारणेबाबत मा.अित र  आयु  (२) यांनी द.०५/०१/२०२३  रोजी मा यता दलेली 
आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजससह 

र. .४३,५७,५७८/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

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

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

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

राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेकामी सदरचा 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- ११५८         वषय मांक- ११५८ 

दनांक – १०/०१/२०२३          वभाग- थाप य उ ान व डा 
वषय .११५८ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) थाप य उ ान व डा यांचे कड ल प  . था/िन/उ ान/४/२०२३ 

द.०६/०१/२०२३ अ वये, पंपळे सौदागर िगयारोहणासाठ  लाय बंग वॉल बांधणेबाबत. 

ठराव .११५८ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) थाप य उ ान व डा यांचे कड ल प  . था/िन/उ ान/४/२०२३ 

द.०६/०१/२०२३ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य उदयान  व 

डा  वभागाकड ल िन वदा नोट स मांक ३३/०१/२०२२-२३ अ वये सदर काम करणेकामी 
वतमानप ात िन वदा िस द केलेली होती. वर ल माण े िन वदा .३३/०१/२०२२-२३ साठ  ४ 

ा  झाले या िन वदांपैक  मे.यशक असोिसएटस  या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या 
िन.र. .४,७९,०८,३०३/- (अ र  र. .चार कोट   ऐकोणऐंशी लाख आठ हजार तीनशे तीन फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजस वगळून र. .४,७९,०८,३०३/- पे ा ७.५०% यादा दराने 

िन वदा आलेली अस याने व तुलना मक या वाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदती म ये 

तुत काम मानांकना माण े पुण करणेस स म अस याने वकारणेबाबत मा.अित आयु  (२) 

यांनी द.30/12/2022 रोजी मा यता दलेली आहे.  वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने रॉय ट  

व मटे रयल टे ट ंग चाजससह र. .४,४३,१५,१८०/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

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

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

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

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

िनणय: महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
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२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/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- ११५९          वषय मांक- ११५९ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- लेखा 
वषय .११५९ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .लेखा/०१/का व/२४/२०२३ द.०९/०१/२०२३ अ वये, 

मनपाचे व वध कर यांचे ववरण प  दाखल करण ेव कर स ला देणेकामी करस लागार नेमणूक स 

मुदतवाढ देणेबाबत. 
ठराव .११५९ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .लेखा/०१/का व/२४/२०२३ द.०९/०१/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे आयकर, ट .ड .एस., यवसाय कर, व तू  व सेवा कर, व तू व 

सेवा कर(ट .ड .एस) यांचे ववरण प  दाखल करणे व सदर करांसंबंधी व आिथक यवहार वषयक 

करस लागार मे.िचंगळे अँड असो. यांची द.१/४/२०२१ ते द.३१/३/२०२२ या कालावधीसाठ  

मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .10308 द.22/09/2021 अ वये नेमणुक कर यास व येणा-या 
र. .6,60,000/- या खचास मा यता दे यात आलेली आहे. सदर मुदत पुण झालेने मे.िचंगळे अँड 

असो. यांना सन 2022-23 साठ  1 वषाक रता मुदतवाढ देऊन र. .6,60,000/- चे 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- ११६०          वषय मांक- ११६० 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- व ुत मु य 
वषय .११६० 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/९/२०२३ द.०९/०१/२०२३ 

अ वये, मनपाचे भाग .2 जाधववाड  येथील न याने होणा-या शाळेचे उवर त व ुत वषयक कामे 

करणेबाबत. 

ठराव .११६० 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/९/२०२३ द.०९/०१/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .23-01/2022-

2023 अ वये भाग .2 जाधववाड  येथील न याने होणा-या शाळेचे उवर त व ुत वषयक कामे 

करणेकामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माणे िन वदा नोट स .23-01/2022-

2023 साठ  ा  झाले या िन वदांपैक  मे. रअल इले क स या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या 
िन वदा र. .1,78,56,800/- पे ा -16.20% कमी दराने (र. .1,49,63,998/-) 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 व सदर कामातील CCTV यं ण े
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संदभातील कामाचा खच वगळून उवर त कामा या र कमेचे (र. .1,15,97,892/-)  कामास 

मा.आयु  सो. यांनी द.09/01/2023 रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजुर दराने र. .97,19,033/- 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- ११६१          वषय मांक- ११६१ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- म यवत  भांडार 
वषय .११६१ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/०५/का व/२६/२०२३ द.०६/०१/२०२३ 

अ वये, मनपाचे ाथिमक िश ण वभागा या इय ा 1 ली ते 8 वी या व ा याना तीय स  व 

सराव पर ेसाठ  उ रप का, प का व संचियका छपाई क न पुरवठा करणेबाबत. 

ठराव .११६१ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/०५/का व/२६/२०२३ द.०६/०१/२०२३ 

अ वये, मनपा या ाथिमक िश ण वभागाने मागणी केलेनुसार ाथिमक िश ण वभागा या 
इय ा 1 ली ते  8 वी या व ा याना तीय स  व िश यवृ ी सराव पर ेसाठ   उ रप का, 

प का व संचियकांचा मागणी माणे खरेद  करणे व ते शाळावार पुरवठा करणेकामी मा यिमक 

िश ण वभागाकड ल ई-िन वदा सुचना .01/2022-23 व म यवत  भांडार वभागाकड ल ई-िन वदा 
सुचना .74/2021-22 अ वये संबंिधत बाबींचे लघु म दर ा  िन वदाधारक मे. वशाल 

एंटर ायजेस, रहाटणी, पुणे यां याकडून  महारा  शासनाकड ल उ ोग उजा व कामगार 

वभागाकड ल शासन िनणय .भांखस-2014/ . .82/भाग-III/उ ोग-4, द.01/12/2016 या 
3.2.5 मधील तरतूद नुसार िन वदा मंजुर दरानुसार करारनामा क न खरेद  करणेस व सदर सा ह य 

खरेद  करणेकामी होणारा खच एकूण र. .13,48,305/- ला 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- ११६२          वषय मांक- ११६२ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- उ ान/वृ संवधन 
वषय .११६२ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.उप आयु  उ ान यांचे कड ल प  .उ ान/२/का व/०३/२०२३ द.०९/०१/२०२३ अ वये, मनपाचे 

गजानन महाराज उ ान, से.नं.२७ िनगड  ाधीकरण देखभाल करणेचे कामकाजाचे मुदतवाढ चे 

खचास मा यता िमळणेबाबत. 
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ठराव .११६२ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.उप आयु  उ ान यांचे कड ल प  .उ ान/२/का व/०३/२०२३ द.०९/०१/२०२३ अ वये, पंपर  

िचंचवड महानगरपािलकेचे िनगड  ािधकरण येथील गजानन महाराज उ ान ी.गजानन महाराज 

मं दर चॅ रटेबल ट यांना द.२०/०७/२०२१ या मा य तावानुसार देखभाल कामासाठ  ११ म हने 

कालावधीसाठ  आदेश .उ ान/६/का व/३०७/२०२१ द.०७/०९/२०२१ अ वये मानधन त वावर 

देणेत आले आहे. मा.आयु  सो याचे द.०७/१०/२०२२ चे मा य तावानुसार सदर सं थेची कामाची 
मुदत आदेश .उ ान/२/का व/५४५/२०२२ द.१३/१२/२०२२ अ वये द.३१/१२/२०२२ अखेर पयत 

वाढ वणेत आली आहे. ी.गजानन महाराज मंद र चॅर टेबल ट सं थेची गजानन महाराज मं दर 

उ ान देखभाल कामाची मुदत द.३१/१२/२०२२ अखेर संपत अस याने सदर सं थेने 

द.१४/१२/२०२२ रोजी या प ा वये पु हा न याने मुदतवाढ अज सादर केला आहे. यानुसार 

मा.आयु  सो यांनी द.२०/१२/२०२२ रोजी या ट पणी पान .२५ अ वये द.३१/१२/२०२२ पासून 

पुढ ल ११ म हने मा यता दली असून ित महा मानधन हणुन र. .३०,०००/- माण े ११ म हने 

कालावधीसाठ  र. .३,३०,०००/- खचास व यांचेशी करारनामा क न कामाचा आदेश 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- ११६३          वषय मांक- ११६३ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- जेएनएनयुआरएम 
वषय .११६३ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) जेएनएनयुआरएम यांचे कड ल प  .जेएनएनयुआरएम/३/का व/४/२०२३ 

द.०९/०१/२०२३ अ वये, जेएनएनयुआरएम, अमृत व माझी वसंुधरा अिभयान अंतगत शासनाकडून 

व वध मंजूर क पांचे अनुषंगाने कामकाजा कर ता स लागार नेमणूक बाबत. 
ठराव .११६३ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) जेएनएनयुआरएम यांचे कड ल प  .जेएनएनयुआरएम/३/का व/४/२०२३ 

द.०९/०१/२०२३ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत माझी वसंुधरा अमृतिमशन, व छ 

भारत अिभयान, व छ सव ण तसेच क  शासन पुर कृत व वध योजनांचे अनुषंगाने Provide 
Advisory Services For Implementation Documentation  and other Support  under various 
project and reforms चे कामकाजासाठ  मे.KPMG Advisory Services Pvt. Ltd. ह स लागार 

सं था पा  झालेली आहे. िन वदा .२/२०२२-२३ खचाक रता  एकुण य  खच र. .९१,६८,०००/- 

(अ र  र. .ए यानव लाख अडूस  हजार फ ) इत या खचास मा यता देणे आव यक आहे. 
तसेच मे KPMG या स लागार सं थेचे वेतन दर खालील माण ेआहेत. 

अ. . पदाचे नाव मािसक वेतन 

१ SBM Coordinator २९,४०००० /- 

२ Wash Expert ३२,८८,००० /- 

३ Majhi Vasundhara Coordinator २९,४०००० /- 

 एकूण ९१,६८,००० /- 

            उपरो  माण े  मे.KPMG Advisory Services Pvt. Ltd. यांना माझी वसंुधरा अमृतिमशन, 

व छ भारत अिभयान, व छ सव ण Provide Advisory Services For Implementation 

Documentation  and other Support  under various project and reforms चे कामकाजाकर ता 
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य  कामकाज आदेश दले या दनांकापासून १ वष  कालावधीसाठ  एकुण य  खच 

र. .९१,६८,०००/- (अ र  र. .ए यानव लाख अडूस  हजार फ ) व याकामी येणा-या य  

खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- ११६४          वषय मांक- ११६४ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- आरो य ग े ीय 
वषय .११६४ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा. े ीय अिधकार  आरो य ग े ीय यांचे कड ल प  .ग ेका/४/का व/१४/२०२३ 
द.०९/०१/२०२३ अ वये, मनपाचे सामुदाियक व सावजिनक शौचालयाचे व छता व देखभाल 
दु तीचे बचतगटांना देणेस व खचास मा यता िमळणेबाबत. 

ठराव .११६४ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा. े ीय अिधकार  आरो य ग े ीय यांचे कड ल प  .ग ेका/४/का व/१४/२०२३ 
द.०९/०१/२०२३ अ वये, मा.आयु  सो, यां या दनांक ०३/०१/२०२२ रोजी झाले या बैठक म ये 
सामुदाियक व सावजिनक शौचालयाचे देखभाल व दु तीचे कामकाजाम ये सुधारणा होणे कर ता 
नागर कांना सहभागी क न घेण े मह वाचे आहे. या शौचालयाम ये नागर कांचा ओनरिशप पाट 
आणावा याकर ता दु तीचे कामकाजाची जबाबदार  कॉ ॅ टरला न देता थािनक बचत गट/युथ 
लब यांना देवून स याचा दराने थेट प दतीने यांना काम दे यात यावे. व याचा मोबदला ावा. 

असे सुिचत केलेले आहे. समाज वकास वभागाने द.०७/०३/२०२२ रोजी मेल दारे ित माह ित 
िसट खच र. .९००/- दर कळ वलेला आहे. भाग .२१ मधील (१) क पवृ  म हला बचत गट (२) 
भरार  म हला बहुउ ेिशय मंडळ (३) राधाकृ ण म हला बचत गट व भाग .२३ मधील (१) 
तेज वीनी म हला बचत गट या बचत गट/सं थांनी शौचालय साफसफाईचे कामकाज करण ेबाबत 
तयार  दश वलेली आहे. सदरचे बचत गटांना खालील त या माण ेकामकाज देणेत येत आहे. 
अ.

. 
भाग 

. 
बचत गट/सं थेचे नाव शौचालयाचे ठकाण 

लॉक 
सं या 

िसटस सं या िस स 
सं या ी पु ष 

१ २१ क पवृ  म हला बचत गट सुभाषघाट ०१ ०८ ०८ १६ 
२ २१ भरार  म हला बहुउ ेिशय मंडळ बलदेवनगर ०२ ०५ १६ २१ 
३ २१ राधाकृ ण म हला बचत गट वीर गोगदेवी मं दर जवळ ०२ ०४ १२ १६ 

४ २३ तेज वीनी म हला बचत गट 
जगतापनगर, चांदणीचौक, 

लहानमुलांचे 
०२ ०६ ११ १७ 

एकुण ०७ २३ ४७ ७० 

   सदर कामासाठ  ित माह ित िसट र. .९००/- या दरा माणे एकुण – ७० िस सचा ६ म हने 
कर ता अंदाजे र. .३,७८,०००/- (अ र  र. .तीन लाख अ याह र हजार फ ) इतका खच होणे 
अपे त आहे. सदरचे कामकाज आदेशा या दनांका पासून ६ म हनेकर ता देणेस व सदर या 
कामासाठ  “खाजगीकरणा दारे साफसफाई” या लेखािशषामधून खच  टाकणेस मा. शासक यांची 
मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 
उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- ११६५          वषय मांक- ११६५ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- उ ान 
वषय .११६५ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) उ ान यांचे कड ल प  .उ ान/०२/का व/०४/२०२३ द.१०/०१/२०२३ अ वये, 

मनपाचे उ ान/वृ संवधन वभागाकड ल उ ाने/र ते देखभाल कामांना न वन िन वदा अंितम 

झाले या असलेने पुव  असले या ठेकेदारास मुदतवाढ व यानुसार येणा-या खचास मा यता 
िमळणेबाबत. 

ठराव .११६५ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) उ ान यांचे कड ल प  .उ ान/०२/का व/०४/२०२३ द.१०/०१/२०२३ अ वये, 

मनपाचे उ ान वभागामाफत िन वदा ारे उ ान देखभाल संर ण काम करारनामा क न वेळोवेळ  

कामकाज क न आदेश देऊन कामे क न घेणेत येतात. सदरचा कामाचा कालावधी दोन वषाचा ३१ 

डसबर २०२२ अखेर होता. पुढ ल देखभालीसाठ  उ ान वभागाची िन वदा नोट स .४/२०२२-२३ व 

िन वदा नोट स .५/२०२२-२३ व वृ संवधन वभागाची िन वदा नोट स .१०/२०२२-२३ व िन वदा 
नोट स .११/२०२२-२३ िस द करणेत आ या हो या. सदर या िन वदेचे कामकाज अंितम ट यात 

आहे. तथापी सोबत या प र तात नमुद केले या उ ाने/र ते कामाची मुदत साधारण डसबर 

२०२२ म ये संपलेली आहे. देखभाल कामात खंड   पडून देता येत नाह . सोबतचे प  अ मधील १ ते 

२४ उ ाने/र ते देखभाल कालावधी डसबर २०२२  पयत मूदत असून उपरो  उ ान वभागाची 
िन वदा नोट स .४/२०२२-२३ व िन वदा नोट स .५/२०२२-२३ व वृ संवधन वभागाची िन वदा 
नोट स .१०/२०२२-२३ व िन वदा नोट स .११/२०२२-२३  अंितम होईपयत अ. . १ ते १८ कामांस 

३१/०१/२०२३ अखेर ०१ म ह यांसाठ  व अ. .१९ चे २४ कामांसाठ  ०२ म ह यांसाठ   मुळ िन वदे या 
अट /शत स व करारना यास अिधन राहुन पुढ ल खचाचे मु ांक वका न मुदतवाढ देणेस व 
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- ११६६          वषय मांक- ११६६ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- आरो य मु य 
वषय .११६६ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) आरो य मु य यांचे कड ल प  .आमुका/२/का व/१०/२०२३ द.१०/०१/२०२३ 

अ वये, सा व ीबाई फुले अकादमीतील (SPA), िनवास यव थेकर ता साफसफाई व व छतेकामी 
(हाऊस कपींग) मनु यबळ उपल ध क न देणेबाबत. 

ठराव .११६६ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) आरो य मु य यांचे कड ल प  .आमुका/२/का व/१०/२०२३ 
द.१०/०१/२०२३ अ वये, मनपाचे आरो य वभागा अंतगत म.न.पा. मु य ईमारती मधील 
कायालये, कॉर डोअर, अंतगत भाग व बा  प रसराची दैनं दन साफसफाई व व छता 
यां ीक प दतीने तसेच मनु यबळा दारे करणे. या कामासाठ  २ वष कालावधी क रता 
ठेकेदार मे.तावरे फॅिसलीट  मॅनेजमट स ह सेस ा. ली. यांची नेमणुक करणेस मा. थायी 
सिमती ठराव .९५८० द.०९/०६/२०२१ अ वये मा यता दलेली आहे. यानुसार आदेश 
.आमुका/२/का व/२२६/२०२१ द.२८/०७/२०२१ अ वये कामकाज आदेश देणेत आलेला 

असुन, द.०१/०८/२०२१ पासुन कामकाज सु  करणेत आलेले आहे. सहा यक आयु , डा 



55 
 

वभाग यांनी सा व ीबाई फुले अकादमीतील (SPA), िनवास यव थेकर ता साफसफाई व 
व छतेकामी (हाऊस कपींग) मनु यबळ उपल ध क न देणेकामी केले या मागणीनुसार 

मे.तावरे फॅिसलीट  मॅनेजमट स ह सेस ा.ली. या सं थेस वाढ व ४ साफसफाई कामगार हे 
६ म हने कालावधीकर ता पुर वणेकामी येणा-या एकूण र. .६,००,०००/- (अ र  र. .सहा 
लाख फ ) इत या खचास तसेच महारा  शासनाकड ल कमान वेतन काय ानुसार वेळोवेळ  
होणा-या वेतनातील बदलानुसार वेतन अदा करणेस तसेच 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- ११६७          वषय मांक- ११६७ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- आरो य मु य 
वषय .११६७ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .आमुका/९/का व/२/२०२३ द.१०/०१/२०२३ अ वये, पंपर  

िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागाअंतगत ब े य कायालयाचे काय े ातील र ते, 

गटस इ. यांची दैनं दन साफसफाई करणेबाबत 
ठराव .११६७ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .आमुका/९/का व/२/२०२३ द.१०/०१/२०२३ अ वये, पंपर  

िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागाकड ल ई िन वदा नो. . ४/२०२२-२३  अ वये िस द 

करणेत आली असुन, आरो य वभागाअंतगत  ब  े य कायालयाचे काय े ातील र ते, गटस  इ. 

यांची दैनं दन साफसफाई करण.े कामा या ३ वष कालावधीसाठ  मे. यंक एंटर ायजेस यांचा 
अंदाजप क य र. .२८,९१,१८,०७४/- रकमेपे ा र. .२३,१२,९४,४५९.२ हणजेच २०.००% कमी 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- ११६८          वषय मांक- ११६८ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- थाप य ड े ीय 
वषय .११६८ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ड /े था/का व/३३/२०२३ द.१०/०१/२०२३ अ वये, 

मनपाचे ड े ीय कायालया या काय े ातील भाग .२५ मधील व वध कामे करणेसाठ  

वा तु वशारद / क प यव थापन स लागार यांची नेमणूक करणेबाबत. 

ठराव .११६८ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ड /े था/का व/३३/२०२३ द.१०/०१/२०२३ अ वये, 
मनपाचे "ड" े य कायालया या काय े ातील थाप य वभागा अंतगत भाग .२५ वाकड 

येथील आर ण .४/२३ म ये शाळेची उवर त कामे करणेसाठ  िन वदा पुव व िन वदा प चात 
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कामासाठ  क प यव थापन स लागार नेमणूक करणेसाठ  अशा कारची कामे करणा-या व 

पंपर  िचंचवड मधील न दणीकृत क प यव थापन स लागार यांचेकडून द.२६/०८/२०२२ ते 

द.०७/०९/२०२२ या कालावधीत कोटेशन नोट स .D-Zone/01/2022-23, द.01/09/2022 

अ वये मा.सह शहर अिभयंता, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचे ई-मेल 

a.bhalkar@pcmcindia.gov.in वर दरप क माग वणेत आले होते. यानुसार ा  स लागारांची 
सूची तयार क न तुलना मक दर काढले असता खालील स लागारांचे दर / फ  लघु म आहे. 
खालील माण ेनमूद केले या कामांना स लागार नेमणुक क न यांना अदा करावया या फ  या 
खचास मंजुर  देणे आव यक आहे. 

अनु . कामाचे नाव स लागाराचे नाव कोटेशन स लागार फ  / ा  दर 

१ 

भाग .२५ वाकड येथील 

आर ण .४/२३ म ये 

शाळेची उवर त कामे करण े

M/s. Neogen Consultant १.२२% 

M/s. Kimaya Associates १.९९% 

M/s. Creation Engineers १.९८% 

   वर ल माण े त यामधील नमूद केले या क पांना क प यव थापन स लागार 

हणूनलघु म स लागार M/s.Neogen Consultant यांची नेमणूक करणेकामी व यांना अदा 
करावया या 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- ११६९         वषय मांक- ११६९ 

दनांक – १०/०१/२०२३          वभाग- अणू व ुत व दूरसंचार 
वषय .११६९ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .द.ूसं./३/का व/०४/२०२३ द.१०/०१/२०२३ अ वये, पंपर  

िचंचवड महानगरपािलकेम ये ाथिमक शाळेतील इमारतीम ये ाथिमक िश ण वभागाने 

बस वले या सी.सी. ट. ह . यं णेचे देखभाल दू ती करणेकामी मा.महापािलका सभे या ा  

अिधकारांतगत मा. शासक यांची मा यता घेणेकामी िशफारस करणेबाबत. 

ठराव .११६९ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .द.ूसं./३/का व/०४/२०२३ द.१०/०१/२०२३ अ वये, पंपर  

िचंचवड मनपाचे ाथिमक िश ण वभागाने यांचेकड ल िन वदा नोट स . ८/२०१६-१७ िस द 

क न लघु म िन वदाधारक मे. भारतीय रा ीय उपभो ा सहकार  संघ मया दत, पुणे यांस आदेश 

.िश.मं./९/का व/९७/२०१७ दनांक १६/०३/२०१७ अ वये कामाचा आदेश दलेला आहे. सदर 

कामाम ये ८८ ाथिमक शाळांम ये CCTV यं णा उभारण े व पुरवठा केलेनंतर ४ वष देखभाल 

दू तीचा अंतभाव िन वदा रकमे या ५%वा षक र कम ितमाह  प दतीने अदा करणेचा अंतभाव 

आहे. सदर एज सीचा देखभाल दू तीचा कालावधी द.०९/०८/२२ रोजी संपला असून सीसी ट ह  

यं णा उभारणे व देखभाल दू ती करणेसाठ  मनपाकडे अणू व ुत व दूरसंचार वभाग हा वतं  

तां क वभाग असलेने यापुढ ल कामकाज सदर वभागामाफत करणे आव यक आहे. सदर 

वभागाने सव यं णेची तां क तपासणी केली असून मे.भारतीय रा ीय उपभो ा सहकार  संघ 

मया दत, पुणे यांनी सव ठकाणचे UPS न वन देत असलेबाबत लेखी कळ वले आहे. यामुळे सदर 

एज सीने न वन UPS पुरवठा केलेनंतरच यांचे द.११/०१/२०२२ ते द.०९/०८/२०२२ अखेरचे अंितम 
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बल अणू व ुत व दूरसंचार वभागामाफत अदा करणे आव यक आहे. (इमारत बांधकामामुळे काढून 

ठेवलेले शाळांचे  बल वगळून) यामुळे द.०९/०८/२०२२ ते द.३१/०३/२०२३ अखेर कंवा सदर 

कामाची न वन िन वदा अंितम होईपयत याच एज सीला मुदतवाढ देणे आव यक आहे. तसेच 

ाथिमक िश ण वभागाकड ल सन २०२२-२३ महसुली अंदाजप क पानांक १४५ वर ल “सीसी ट ह  

कॅमरे” या लेखािशषावर ल र. .५० ल  तरतूद अणु व ुत व दूरसंचार वभागाकड ल महसुली 
अंदाजप कावर खालील माण े 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. 

बजेट 

कोड 
कामाचे नाव लेखािशष 

अंदाजप
क य र कम 

सन २२ -२३ 

ची तरतूद 
वाढ घट 

सन २२-२३ 

चा अंदाज 

४१०७
०-०६ 

सीसी ट ह  कॅमरे 

ाथिमक 

िश ण 

वभाग 

५०,००,००० ५०,००,००० ० ५०,००,००० ० 

 

ाथिमक शाळां म ये 

उभारणेत आले या CCTV 

यं णेची वा षक त वावर 

देखभाल दू ती करणे 

अणु व ुत व 

दूरसंचार 
वभाग – 

देखभाल 

दू ती 

५०,००,००० ० ३०,००,००० ० ३०,००,००० 

 

ाथिमक शाळां म ये 

उभारणेत आले या CCTV 

यं णेक रता Battery 

पुर वणे व जोडणी करणे. 

अणु व ुत व 

दूरसंचार 
वभाग – 

देखभाल 

दू ती 

२०,००,००० ० २०,००,००० ० २०,००,००० 

    ५०,००,००० ५०,००,००० ५०,००,००० ५०,००,००० 
 

िनणय: 

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

 
 

मा. शासक ठराव मांक- ११७०          वषय मांक- ११७० 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- अ नशमन 
वषय .११७० 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .अ न/४/का व/०६/२०२३ द.०९/०१/२०२३ अ वये, 

अ नशामक वभागाम ये रा य शासन महारा  अ नशमन सेवा अकादमी, मंुबई कड ल “उप 

थानक अिधकार  आ ण अ न ितबंधक अिधकार ” व “ ाथिमक अ नशमन” पा य म पुण 

केलेले िश णाथ  १२ म हने कालावधीकर ता “िश  ूउमेदवार” हणून वभागाड ल मनु यबळाची 
गरज पाहता वेळोवेळ  मािसक व ावेतनावर घेणेकामी मा.महापािलका सभे या ा  

अिधकारांतगत मा. शासक यांची मा यता घेणेकामी िशफारस करणेबाबत. 

ठराव .११७० 

दनांक -

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .अ न/४/का व/०६/२०२३ द.०९/०१/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, अ नशामक वभाग हा अ याव यक सेवेचा तातड क वभाग आहे. 



58 
 

१०/०१/२०२३ या वभागाचे पंपर , भोसर , ािधकरण, रहाटणी, तळवडे, िचखली थेरगांव व मोशी या ०८ 

अ नशमन क ामधुन ०३ पा यांम ये २४ तास कामकाज चालते. या दारे संपुण पंपर  िचंचवड 

१८० चौ. क.मी. शहर व यालगतचे े ातील नागर कांचे ज वत व व  यांची आगीपासून सुर ा 
केली जाते. याकर ता वभागाकडे व वध कारचे ३१ अ नशमन वाहने कायरत आहेत. 

वभागाकडून अ नशामक व बचाव कामकाजा सोबतच पुरिनयं ण, अ नशमन िश ण,े व वध 

कारचे टँडबाय युट  इ याद  अ य कामकाजह  पार पाडले जाते. वभागास वषभरात साधारणत: 

१२०० पे ा अिधक अ यांितक व ा (घटना) ा  होतात. अ न िशामक वभागाम ये य  आग 

वझव याचे व बचाव काय कर याचे मह वाचे कामकाज स मपणे पार पाडणेकामी ामु याने 

य  आगीवर काम करण े मुलभुत असे “अ नशमन वमोचक” या कमचा-यांचा िनतांत गरज 

असते. शहराची लोकसं या, मोठे काय े , वषभरातील आग वद  सं या, येणारा उ हाळा, व वध 

टँडबाय आ ण भाग .६ मोशी येथील उप अ नशमन क  चालू करावयाचे अस याने, ा बाबी 
वचारात घेता, व थािनक वरा य िनवडणुक चा काळ पाहता र  पद भरतीस होणारा वलंब 

वचारात घेता, तसेच र  २७३ अ नशमन वमोचक पदापैक  स या य  उप थत केवळ ४० 

कमचा-यांकडुन कामकाज क न घेणेस येणा-या अडचणी पाहाता, न वन मोशी अ नशामक क  चालू 

करणेकामी एका िश टम ये १० कमचार  असे तीन िश ट कर ता ३० व यापुव  काह  कायमु  

झालेले २२ िश  ूउमेदवार वचार करता एकुण ५० अ नशमन वमोचक कमचा-यांची आव यकता 
आहे. अ नशमन िश  ू उमेदवारांना मनपा कामगार क याण वभागाकड ल कं ाट  कामगारांचे 

कमान वेतनदरांबाबत प रप क .काक/३/१०८/२०२२ द.०४/०८/२०२२ अ वये, अ नशमन 

िश  ु उमेदवारांना अधकुशल कामगारांनाकर ता वेतन . .१३०००/- + वशेष भ ा र. .७०७०/- 
असे एकूण र. .२०,०७०/- यावर ल इतर भ े न देता पुणा कत र. .२०,०००/- इतके मािसक वेतन 

देणे यो य राह ल. कारण सदर उमेदवार हे िश णाथ  अस याने व महारा  शासनाकड ल सहा 
म हने कालावधीचा पा य म पुण केलेले अस याने, सदर िश  ूउमेदवारांना मािसक र. .२०,०००/- 

व ावेतन देणेस हरकत वाटत नाह . सदर िश  ूउमेदवारांना येणारा खच तपिशल खालील माण े

आहे. 
. िश  ूउमेदवार सं या मािसक वेतन र.  एकुण मािसक खच एकुण वा षक खच 

१ ५० २०, ०००/- १०,००,०००/- १,२०,००,०००/- 

सदर िश णाथ  िश  ू उमेदवारांचे मािसक व ा वेतनाकर ता येणारा खच हा अ न िशामक 

वभागाकड ल “अ थायी अ थापना ” या लेखािशषाव न खच  टाकावा. तसेच, र  २७३ 

अ नशमन वमोचक पदापैक  स या य  उप थत केवळ ४० कमचा-यांकडुन कामकाज क न 

घेणेस येणा-या ती  अडचणी पाहाता व जो पयत अ नशामक वमोचक या अिभनामाचे र  पदे 

पूण भरती होत नाह  कंवा वभागास कमचा-यांची आव यकता अस यास महारा  अ नशामक 
सेवा संचलनालय, मंुबई यांचेकडून १ वष कालावधीचा “उप थानक अिधकार  आ ण 

अ न ितबंधक अिधकार ” व ६ म हने कालावधीचा “ ाथिमक अ नशामक” िश ण 

पा य म पुण / उ ीण झालेले िश णाथ  यांना केवळ एक वेळा संधी अनु ेय क न मनपा 
कामगार क याण वभागाकड ल कामगारांचे कमान वेतनदरांबाबत वेळोवेळ  ा  होणारे 

प रप कामधील कुशल (१ वष कालावधीचे िश ण) व अधकुशल (सहा म हने कालावधीचे 

िश ण) कामगारांकर ता वेतन र कम + वशेष भ ा असे एकूण येणारे र कम यावर ल इतर भ े न 

देता पुणा कत र कम ह  मािसक वेतन हणून देणेत यावा. तसेच कामगार क याण वभागाकडून 

य  कामकाज कालावधीचा य गत अपघात वमा व मनपा णालयाम ये वैय क उपचार 
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मोफत अनु ेय क न १२ म हने कालावधीकर ता “िश  ूउमेदवार” हणून वेळोवेळ  घेणेत यावीत. 

तसेच सदर िश णाथ  िश  ूउमेदवारांचे मािसक व ा वेतनाकर ता येणारा खच हा अ न िशामक 

वभागाकड ल “अ थायी अ थापना” या लेखािशषाव न 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- ११७१         वषय मांक- ११७१ 
दनांक – १०/०१/२०२३          वभाग- पाणीपुरवठा फ े य 
वषय .११७१ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा फ े य यांचे कड ल प  .फ ेका/पापु/०५/का व/०५/२०२३ 
द.१०/०१/२०२३ अ वये, मनपाचे “फ े ीय कायालयाचे प रसरात व वध ठकाणी हॉ व ऑपरेशन 
करणे क रता 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 .११७१ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा फ े य यांचे कड ल प  .फ ेका/पापु/०५/का व/०५/२०२३ 
द.१०/०१/२०२३ अ वये, मनपाचे “फ े ीय कायालयाचे प रसरात व वध ठकाणी हॉ व ऑपरेशन 
करणे क रता मजूर पुर वण”े या कामाचा आदेश ठेकेदार “मे.शुभम उ ोग” यांना  द.२८/०२/२०२२ 
रोजी देणेत आलेले होते. तथापी सदर कामाची िनकड पाहता मा.अित.आयु  यांचेकड ल मंजूर 

तावानुसार मुदतपुव हणजेच द.०१/१२/२०२१ रोजी काम चालू करणेत आले होते. यानुसार सदर 
कामाची मुदत ह  १२ म हने द.२७/०२/२०२२ पयत होती. सदर कामात संपूण ‘फ’ भागातील 
पा या या टा यांवर पाणीपुरवठा संबंधीत हॉ व ऑपरेशन करणे कर ता मजूर पुर वणे या कामाचा 
समावेश होता. पूढ ल हॉ व ऑपरेशन या कामाची िन वदा काढणेची या चालू अस याने व सदर 
चालू असले या फ भागातील सव भागांत पाणीपुरवठा करणेसाठ  काम चालू ठेवणेची आव यकता 
अस याने नवीन कामा या िन वदा येसाठ  अंदाजे ३ म ह याचा कालावधी वचारात घेऊन सदर 
कामाची अंदाजपञक य र कमेपयतचे कामकाज साधारण: नो हबर २०२२ पयत संपत अस याने 
सदरचे चालू काम सुधा रत करणे आव यक आहे. सदर या कामासाठ या वाढ व रकमेसह एकुण 
र. .१,००,००,०००/- यास मा.महापािलका सभा ठराव .५५३, द.०४/०६/२०२० 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 वाढ व खच र. .३४,९०,६१६/- अिधक पूव मंजूर र. .९३,१४,७४५/- असा एकुण अंदाजे खच 
र. .१,२८,०५,३६१/- अपे त आहे. तथापी सदर या िन वदा ये 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. तसेच या हरकतीबाबत त ारदार ११ ठेकेदार यांचेबरोबर सुनावणी 
घे यात येणार आहे. त नंतर 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, सदर 
िन वदा या पूण होईपयत ‘फ’ े ीय कायालया अंतगत पाणीपुरवठा िनयिमत व सुरिळत चालू 
ठेवणे आव यक आहे. यासाठ  पुन  पु हा पुढ ल कालावधीम ये काम चालू ठेवणेक रता मजूर 
उपल ध करणे आव यक झालेले आहे. तर , सदर वाढ वखच र. .३४,९०,६१६/- अिधक पूव मंजूर 
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र. .९३,१४,७४५/-  असा एकुण अंदाजे खच र. .१,२८,०५,३६१/-  या सुधार त खचास खालील माणे 
तरतुद म ये वाढ/घट करणेस 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. 

वाढ घट त ा  

अ
 

उपलेखािशष अथवा कामाचे नाव 

पान 
./ 

अनु 
. 

सन २०२२-
२३ चा मूळ 
अंदाज र. . 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद र. . 

घट 
करावयाची 
तरतूद र. . 

सन २०२२-२३ 
साठ  एकूण 
आव यक 
तरतूद र. . 

 
 
 
१ 

लेखािशष - 
फ े ीय कायालय पाणीपुरवठा  वभाग महसुली खच 
“फ े ीय कायालयाच े प रसरात व वध ठकाणी हॉ व
ऑपरेशन करणे क रता मजूर पुर वणे.” 

७५६
/१६७ 

७२००००० ३४९०६१६ ० ३७०९३८४ 

 
 
२ 

“फ े ीय कायालया अंतगत भाग .१,१२,१३ म ये
ठक ठकाणी पाणीपुरवठा यव थापनासाठ  प रचालनाची
कामे करणे.” 

८६४/
१८ 

३०००००० ० १४९०६१६ १५०९३८४ 

३ 
“फ े ीय कायालया अंतगत भाग .११.०२ अंशतः म ये
ठक ठकाणी पाणीपुरवठा यव थापनासाठ  प रचालनाची
कामे करणे.” 

८६५/
१९ 

३०००००० ० २०००००० १०००००० 

 एकूण  १३२००००० ३४९०६१६ ३४९०६१६ ६२१८७६८ 

  

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/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- ११७२         वषय मांक- ११७२ 

दनांक – १०/०१/२०२३          वभाग- पाणीपुरवठा अ े य 
वषय .११७२ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा अ े य यांचे कड ल प  .फ ेका/पापु/०८/का व/६८/२०२३ 

द.१०/०१/२०२३ अ वये, मनपाचे अ े ीय कायालयांतगत व वध ठकाण या उंच पा या या 
टाक व न तसेच आनंदनगर, संभाजीनगर प रसरात पापु यव थापन करणेकामी मजुर कमचार  

तसेच मनपा टँकरवर वाहनचालक पुर वणे (२०२१-२२), या कामासाठ  सुधार त वाढ व खचास व 

अंतगत वाढ घट या तावास मा यता िमळणेबाबत. 
ठराव .११७२ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा अ े य यांचे कड ल प  .फ ेका/पापु/०८/का व/६८/२०२३ 

द.१०/०१/२०२३ अ वये, मनपाचे अ े ीय कायालयांतगत व वध ठकाण या उंच पा या या 
टाक व न तसेच आनंदनगर, संभाजीनगर प रसरात पापु यव थापन करणेकामी मजुर कमचार  

तसेच मनपा टँकरवर वाहनचालक पुर वणे (२०२१-२२). या कामाचा आदेश ठेकेदार “मे.शुभम उ ोग” 
यांना  द. ०१ ०४ २०२२ रोजी देणेत आला असून कामाची िनकड पाहता द.०१/०५/२०२२ रोजी काम 

चालू करणेत आले आहे. यानुसार सदर कामाची मुदत १२ म हने ह  द.३१ ०३ २०२३ पयत आहे. 
सदर कामात संपूण भाग .१०, १४, १५ व १९ मधील से. .२३ ते २८, आकुड  गावठाण, 

काळभोरनगर, मोहननगर, संभाजीनगर, शाहूनगर, आनंदनगर व आकुड  खंडोबामाळ मजूर पुर वण े

या कामाचा समावेश आहे.  अ भागातील पाणीपुरवठा सुरळ त चालु ठेवणेची आव यकता अस याने 

न याने िन वदा काढ याची कायवाह  चालू आहे मा  नवीन कामा या िन वदा येसाठ  अंदाजे ३ 
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म ह याचा कालावधी वचारात घेता व तसेच सदर कामाची अंदाजपञक य र कमेपयतचे कामकाज 

साधारण: नो हबर २०२२ पयत संपत अस याने सदरचे चालू काम सुधा रत करणे आव यक आहे. 
सदर या कामासाठ  अंदाजप ात र. .१,२०,००,०००/- यास मा.महापािलका सभा ठराव .६३२, 

द.३१/३/२०२२ अ वये शासक य मा यता घेणेत आली आहे. सदर भागातील अ याव क 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 व अ े ीय अंतगत येणा-या भागामधील 

ािधकरण, आनंदनगर, आकुड  उंच पा याची टाक  व से टर २३ मधील उंच पा या या टाक वर ल 

मनपा सेवेतील एकुण ०४ कमचार  सेवा िनवृ  झाले अस याने मे.शुभम उ ोग या ठेकेदारास सदर 

ठकाणी एकुण ०४ कं ाट  कमचार  देणेबाबत प ा वये कळ वणेत आले आहे. सदर कं ाट  कमचार  

यां या १२ म हनेकर ता लागणारा वाढ व खच तसेच सदर कामासाठ  तयार करणेत आलेले 

अंदाजप क उपल ध असले या तरतुद नुसार १०.५ म हने कर ता तयार करणेत आले असुन 
याअनुषंगाने िन वदा िस द करणेत आली होती. सबब सदर काम १.५ म हने कर ता वाढ व 

के यास याकर ता लागणारा वाढ व खच या सव बाबींचा वचार करता  एकुण र. .२२,३३,२५८/- 
इतका वाढ व खच अपे त आहे. तर  या कामासाठ  वाढ व खचास हत सुधा रत 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- ११७३          वषय मांक- ११७३ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- थाप य इ े य 
वषय .११७३ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/इ/का व/११/२०२३ द.१०/०१/२०२३ अ वये, मनपाचे 
थाप य इ े ीय कायालयाकड ल सन २०२२-२३ चे अंदाजप कातील तरतूद म ये वाढ व घट 

करणेबाबत. 
ठराव .११७३ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/इ/का व/११/२०२३ द.१०/०१/२०२३ 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 माणे वाढ व घट करणेचा 
तावास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

अ. 
ं . उपलेखािशष अथवा कामाचे नांव भा

ग 

बजे
ट 

कोड 

पा
नां
क 

अ.
ं . 

लेखािश
ष 

शासक य 
मा यता र. . 

सन २०२२-
२०२३ चा 
मुळ अंदाज 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

सन २०२२-
२०२३ चा 
सुधार त 
अंदाज 

१ 

भाग . ५ मधील सखुबाई गबाजी
गवळ   उ ान येथील पा कग जागा
वकिसत करणे व अ ावत बहुमजली
वाहनतळ उभारणे. 

५ 
222
300
817 

38 1 
वशेष 

योजना 
 

400000000 16987229 10000000 0 26987229 

२ 

भाग .२३ मधील न वन थेरगाव
णालयात सुस ज ऑपरेशन िथएटर

तयार करणे व अ याव यक कामे
करणे(अंदाजप कात न वन कामाचा
समावेश ) 

२३ 
222
313
326 

0 0 

वशेष 
योजना 
(न वन 
काम) 

 

40000000 20000000 0 
 12500000 7500000 

३ 
भाग .२१ मधील न वन जजामाता
णालयात सुस ज ऑपरेशन िथएटर २१ 

222
313
327 

0 0 
वशेष 

योजना 20000000 10000000 0 
 7500000 2500000 
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तयार करणे व अ याव यक कामे
करणे(अंदाजप कात न वन कामाचा
समावेश ) 

(न वन 
काम) 

 

४ 
भाग .७ भोसर  मशानभुमी ते

अ नशामक क ापयतचा र ता
अ ावत प दतीने वकिसत करणे. 

७ 
222
300
180 

15 23 
वशेष 

योजना 600000000 85000000 5000000 0 90000000 

५ 
भाग .७ भोसर  येथील स.नं.१

शेजार ल ना याची सुधारणा करणे व
थाप य वषयक कामे करणे.( पाट -१) 

७ 
222
301
458 

63 2 
वशेष 

योजना 200000000 35000000 5000000 0 40000000 

 एकुण       166987229 20000000 20000000 166987229 
 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/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- ११७४          वषय मांक- ११७४ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- थाप य इ े य 
वषय .११७४ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/इ/का व/१२/२०२३ द.१०/०१/२०२३ अ वये, मनपाचे 

थाप य इ े ीय कायालयाकड ल सन २०२२ - २३ चे अंदाजप कातील तरतूद म ये वाढ व घट 

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

ठराव .११७४ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/इ/का व/१२/२०२३ द.१०/०१/२०२३ 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 माणे वाढ व घट करणेचा 
तावास मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची मंजुर  घेणेकामी िशफारस 

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

अ
. 
ं

. 

उपलेखािशष अथवा कामाच ेनांव भा
ग 

बजे
ट 
को
ड 

पा
नां
क 

अ.
ं . लेखािशष 

शासक य 
मा यता 
र. . 

सन २०२२-
२०२३ चा 
मुळ अंदाज 

वाढ 
करावया
ची तरतूद 

घट 
करावया
ची तरतूद 

सन २०२२-
२०२३ चा 
सुधार त 
अंदाज 

१ 
भाग . ५ मधील  आर ण . 
४०२ येथ े डा वहार बांधणे. 

५ 
222
301
230 

53 18 
वशेष 
योजना 15000000 6400000 5400000 0 11800000 

२ 
भाग . ५ मधील इ याद  

ठकाणी हॉटिम स प दतीन े
र यांच ेडांबर करण करणे. 

५ 
222
303
152 

181 18 
भांडवली 
अ- डांबर  
र ते 

10000000 5000000 0 1600000 3400000 

३ 
भाग .५ मधील आर ण 

.४०० ाथिमक शाळा वकिसत 
करणे. 

५ 
222
301
144 

50 14
-1 

वशेष 
योजना 200000000 1800000 0 1800000 0 

४ 

भाग . ५ गवळ  नगर व 
संभाजी नगर, संत तुकाराम नगर 
व इ याद  ठकाणी र यांच े

हॉटिम स प दतीन ेडांबर करण 
करणे. 

५ 

२२
२३
०३१
७२ 

182 17 

भांडवली 
अ - 
डांबर  
र ते 

10000000 5000000 0 2000000 3000000 

 एकुण       18200000 5400000 5400000 18200000 
 

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

 
 

मा. शासक ठराव मांक- ११७६          वषय मांक- ११७६ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- डा 
वषय .११७६ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/७/का व/१४/२०२३ द.१०/०१/२०२३ अ वये, ६५ वी 
वर  गट व माती रा य तर य अ जं यपद कु ती पधा आ ण महारा  केसर  कताब लढत २०२३, 
कोथ ड, पुणे या पधसाठ  सह ायोजक व हणून आिथक सहा य अदा करणेबाबत. 

ठराव .११७६ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/७/का व/१४/२०२३ द.१०/०१/२०२३ अ वये, पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका यांचे सह ायोजक वाने, Wrestling Federation Of India यां या 
मा यतेने ६५ वी व र  गट व माती रा य तर य अ जं यपद कु ती पधा महारा  केसर  कताब 
लढत २०२२-२३ चे आयोजन द.१० ते १४ जानेवार  २०२३ या काळात पै.मामासाहेब मोहोळ, 

डानगर  कनारा हॉटेल जवळ, हातोबा नगर रोड, पेठकर सा ा य इमारती शेजार , कोथ ड, 
पुण,े येथे करणेत आलेले आहे. सदर पधसाठ  अट . १) आिथक सहा य र. .३ लाखापे ा जा त 
अस याने यास शासनाची मा यता घेण े २) Wrestling Federation Of India यां या मा यतेने 
सां कृितक ित ान, पुणे यां या वतीने आयो जत ६५ वी व र  गट व माती रा य तर य 
अ जं यपद कु ती पधा महारा  केसर  कताब लढत २०२२-२३ पधा ह  प.िच.म.न.पा 
ह बाहेर आहे. या २ अट  शत  िशिथल क न Wrestling Federation Of India यां याशी करारनामा 
क न, Wrestling Federation Of India यां या नावे आिथक सहा य र. .२५,००,०००/- (अ र  
र. .पंचवीस लाख फ ) अदा करणेस व  सदरचा सदरचा खच रा ीय व आंतररा ीय डा पधा या 
लेखािशषावर केले या तरतूद मधून 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- ११७७         वषय मांक- ११७७ 

दनांक – १०/०१/२०२३          वभाग- मा हती व जनसंपक 
वषय .११७७ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .माजसं/२/का व/२२/२०२३ द.१०/०१/२०२३ अ वये, 

महारा  वधानमंडळा या हवाळ  अिधवेशनाकामी नागपूर येथे उप थत रहाणेकामी झाले या 
खचास मा यता देणेबाबत. 

ठराव .११७७ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .माजसं/२/का व/२२/२०२३ द.१०/०१/२०२३ अ वये, 

महारा  वधीमंडळाचे सन २०२२ चे हवाळ  अिधवेशन नागपूर येथे द.१९ डसबर २०२२ ते ३० 

डसबर २०२२ दर यान संप न झाले. अिधवेशन काळाम ये पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
कामकाजाशी संबंिधत तारां कत , ल वेधी सूचना, थगन ताव व इतर कामकाजाक रता 
सम वय साधणेसाठ  नागपूर येथे उप थत राहणेकामी ी.र व करण घोडके, वभाग मुख, मा हती 
व जनसंपक वभाग यांची आदेश .सा. . व/२/का व/९५२/२०२२, द.०२/१२/२०२२ अ वये 

सम वय अिधकार  हणून िनयु  कर यात आली होती. ी.र व करण घोडके, वभाग मुख, 

मा हती व जनसंपक वभाग यां यासमवेत नागपूर येथे वधीमंडळ अिधवेशन कालावधीम ये 

नागपूर येथे य  उप थत राहून कामकाज करणेकामी  मा हती व जनसंपक वभागाकड ल २ 
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कमचा-यांची िनयु  कर यात आली होती. तसेच वाहन दु ती व कायशाळा वभागमाफत ४ वाहने 

वाहनचालकांसह नागपूर येथे जा यासाठ  तसेच तेथील शासक य कामकाजाक रता उपल ध क न 

दे यात आली होती. नागपूर येथे १ अिधकार , २ कमचार  व ४ वाहनचालकांचे तारां कत १२ दवस 

रहाण,े भोजन यव था इ. कामी तसेच तारां कत/ल वेधी वषयांक रता उप थत संबंिधत 

वभागाचे वभाग मुख व कमचार  यांची िनवास यव था व भोजन यव था इ. कामी 
र. .१,९६,०००/- (अ र  र. .एक लाख याहा नव हजार फ ) इत या खचास मा. शासक यांची 
मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- ११७८          वषय मांक- ११७८ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- वायसीएमएच 
वषय .११७८ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) वायसीएमएच यांचे कड ल प  .YCMH/भांडार/०५/का व/०१/२०२३ 

द.१०/०१/२०२३ अ वये, मनपाचे पद यु र सं था, यशवंतराव च हाण मृती णालय र क ातील 

उपकरणांचे केले या कॅिल ेशनचे बल अदायगी करणेबाबत. 

ठराव .११७८ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) वायसीएमएच यांचे कड ल प  .YCMH/भांडार/०५/का व/०१/२०२३ 

द.१०/०१/२०२३ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका पद यु र सं था, यशवंतराव च हाण 

मृती णालय र क ातील उपकरणांचे म.अटो याल िस ट स, पंपर  (AUTOCAL SYSTEMS) 

यांनी केले या कॅिल ेशनचे सादर केलेले बील र. .७२,७९४/- (अ र  र. .बहा र हजार सातशे    
चौ-या नव फ ) चे खचास महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३ (६) नुसार व कलम ६७ (३) (क), 

महानगरपािलका अिधिनयम अनुसुिच करण ५ (२) (२) नुसार थेट प दतीने केले या कामा या 
खचास मा. शासक यांची काय र मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- ११७९          वषय मांक- ११७९ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- आरो य 
वषय .११७९ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) आरो य यांचे कड ल प  .आमुका/२/का व/११/२०२३ द.१०/०१/२०२३ अ वये, 

पंपर   िचंचवड महानगरपािलका व मे.युिन ेक िमड या यांचे संयु  व माने Recycling & Waste 

Expo 2023 चे आयोजनासाठ  ऑटो ल टरचे भाडे अदा करणेबाबत. 

ठराव .११७९ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) आरो य यांचे कड ल प  .आमुका/२/का व/११/२०२३ द.१०/०१/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व युिन ॅक िमड या यां या संयु  व माने दनांक २० ते २२ 

जानेवार  २०२३ या कालावधीम ये स. ११.०० ते सायं. ०७.०० या वेळेत ऑटो ल टर दशन हॉल, 
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िचंचवड ४११ ०१९ येथे घनकचरा यव थापन वषयक दशन भर व यात येणार असुन, 

दशनाम ये घनकच-यावर या करणा-या अनेक नामां कत सं था सहभागी होणार आहेत. 

तसेच शहरातील गृहसंकुलातील नागर क मोठया माणात या ठकाणी भेट देणार आहेत. या 
दशनामुळे गृहिनमाण सं थांना तसेच यावसाियक आ थापनांना ओ या व सु या कच-याची 
थािनक पातळ वर व हेवाट लावण ेश य होणार आहे. दनांक २० ते २२ जानेवार  २०२३ या ०३ 

दवस कालावधीसाठ  . .१२,२१,३००/- भाडे आटो ल टर डे हलपमट ऍ ड रसच इ टटयूट, 

िचंचवड ४११०१९ यांना अदा करणेस व येणा-या य  खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत 

आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 

मा. शासक ठराव मांक- ११८०          वषय मांक- ११८० 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- आरो य मु य 
वषय .११८० 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) आरो य यांचे कड ल प  .आमुका/०४/का व/४४०/२०२३ द.१०/०१/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय ेञातून वाहणा-या पवना नद पाञातील सांगवडे ते 

मोरया गोसावी बंधारा (पॅकेज .१) या ेञातील जलपण  काढणे कामकाजाबाबत. 
ठराव .११८० 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) आरो य यांचे कड ल प  .आमुका/०४/का व/४४०/२०२३ द.१०/०१/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या  आरो य वभागाकड ल ई िन वदा नो. .७/१/२०२२-

२३ अ वये आरो य वभागाअंतगत पवना नद पाञातील सांगवडे ते मोरया गोसावी बंधारा( पॅकेज 

.१) जलपण  काढणे कामकाजाची वतमानपञात िन वदा िस द केलेली होती. जलपण  काढणेचे ६ 

म हने कालावधीकर ता म.शुभंम उ ोग यांचा अंदाजपञ कय र. .६३,३४,४१६/- र कमेपे ा ७.९९% 

जा त हणजेच र. .६८,४०,५३६/- या दराने नेमणुक करणे, याकामी या यांशी 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- ११८१          वषय मांक- ११८१ 
दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- आरो य मु य 
वषय .११८१ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) आरो य यांचे कड ल प  .आमुका/०४/का व/४४१/२०२३ द.१०/०१/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय ेञातून वाहणा-या पवना नद पाञातील मोरया 
गोसावी बंधारा ते कासारवाड  द  मंद र (सु ी चौक, पंपळे गुरव ज) (पॅकेज .२) या ेञातील 

जलपण  काढणे कामकाजाबाबत. 

ठराव .११८१ मा.अित.आयु (२) आरो य यांचे कड ल प  .आमुका/०४/का व/४४१/२०२३ द.१०/०१/२०२३ 
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दनांक -

१०/०१/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या  आरो य वभागाकड ल ई िन वदा नो. .७/२/२०२२-२३ 

अ वये आरो य वभागाअंतगत पवना नद पाञातील मोरया गोसावी बंधारा  ते कासारवाड  द  मंद र 

(सु ी चौक, पंपळे गुरव ज) (पॅकेज .२) जलपण  काढण ेकामकाजाची वतमानपञात िन वदा 
िस द केलेली होती. जलपण  काढणेचे ६ म हने कालावधीकर ता म.शुभंम उ ोग यांचा 

अदाजपञ कय र. .६३,३४,४१६/- र कमेपे ा ७.९९% जा त हणजेच र. .६८,४०,५३६/- या दराने 

नेमणुक करण,े याकामी या यांशी आव यक अट /शत चा करारनामा करण,े कामाचा आदेश देण े

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- ११८२          वषय मांक- ११८२ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- आरो य मु य 
वषय .११८२ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) आरो य यांचे कड ल प  .आमुका/०४/का व/४४२/२०२३ द.१०/०१/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय ेञातून वाहणा-या पवना व मुळा नद पाञातील 

कासारवाड  द  मंद र (सु ी चौक, पंपळे गुरव ज) ते बोपखेल बंधारा(पॅकेज .३) या ेञातील 

जलपण  काढणे कामकाजाबाबत. 

ठराव .११८२ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) आरो य यांचे कड ल प  .आमुका/०४/का व/४४२/२०२३ द.१०/०१/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या  आरो य वभागाकड ल ई िन वदा 
नो. .७/३/२०२२-२३ अ वये आरो य वभागाअंतगत पवना व मुळा  नद पाञातील 

कासारवाड  द  मंद र (सु ी चौक, पंपळे गुरव ज) ते बोपखेल बंधारा (पॅकेज .३) 
जलपण  काढणे कामकाजाची वतमानपञात िन वदा िस द केलेली होती. जलपण  काढणेचे 
६ म हने कालावधीकर ता म तावरे फॅिसिलट  मॅनेजमट स वसेस ा.िल यांचा अदाजपञ कय 
र. .६३,३४,४१६/- र कमेपे ा ७.९९% जा त हणजेच र. .६८,४०,५३६/- या दराने नेमणुक 
करण,े याकामी या यांशी 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- ११८३          वषय मांक- ११८३ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- आरो य मु य 
वषय .११८३ 

दनांक -

मा.अित.आयु (२) आरो य यांचे कड ल प  .आमुका/०४/का व/४४३/२०२३ द.१०/०१/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय ेञातून वाहणा-या वाकड ज सुया हॉ पटल ते 
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१०/०१/२०२३ दापोड  पवना मुळा संगम (पॅकेज .४) या ेञातील जलपण  काढणे कामकाजाबाबत. 

ठराव .११८३ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) आरो य यांचे कड ल प  .आमुका/०४/का व/४४३/२०२३ द.१०/०१/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या  आरो य वभागाकड ल ई िन वदा नो. .७/४/२०२२-२३ 

अ वये आरो य वभागाअंतगत पवना व मुळा  नद पाञातील वाकड ज सुया हॉ पटल ते दापोड  

पवना मुळा संगम  (पॅकेज .४) जलपण  काढणे कामकाजाची वतमानपञात िन वदा िस द केलेली 
होती.   जलपण  काढणेचे ६ म हने कालावधीकर ता म वै णवी एंटर ायजेस यांचा अदाजपञ कय 

र. .६३,३४,४१६/- र कमेपे ा ७.९९% जा त हणजेच ६८,४०,५३६/- या दराने नेमणुक करण,े 

याकामी या यांशी आव यक अट /शत चा करारनामा करणे, 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- ११८४          वषय मांक- ११८४ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- आरो य मु य 
वषय .११८४ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) आरो य यांचे कड ल प  .आमुका/०४/का व/४४४/२०२३ द.१०/०१/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय ेञातून वाहणा-या इं ायणी नद  िसंटेल कंपनी, 
तळवडे ते बटवाल व ती मोशी बंधारा ( पॅकेज .५) या ेञातील जलपण  काढणे कामकाजाबाबत. 

ठराव .११८४ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) आरो य यांचे कड ल प  .आमुका/०४/का व/४४४/२०२३ द.१०/०१/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या  आरो य वभागाकड ल ई िन वदा नो. .७/५/२०२२-

२३ अ वये आरो य वभागाअंतगत इं ायणी  नद पाञातील  इं ायणी नद  िसंटेल कंपनी, तळवडे ते 

बटवाल व ती मोशी बंधारा (पॅकेज .५) जलपण  काढणे कामकाजाची वतमानपञात िन वदा 
िस द केलेली होती. जलपण  काढणेचे ६ म हने कालावधीकर ता म सैिनक इंटेिलज स  ऍ ड 

िस यु रट  ा.िल  यांचा अंदाजपञ कय र. .६३,३४,४१६/- र कमेपे ा ७.९९% जा त हणजेच 

र. .६८,४०,५३६/-  या दराने नेमणुक करण,े याकामी या यांशी 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. 
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मा. शासक ठराव मांक- ११८५          वषय मांक- ११८५ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- आरो य मु य 
वषय .११८५ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) आरो य यांचे कड ल प  .आमुका/०४/का व/४४५/२०२३ द.१०/०१/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय ेञातून वाहणा-या इं ायणी नद पाञातील 

बटवालव ती, मोशी बंधारा ते हरामाता मंद र एस.ट .पी लांट (पॅकेज .६) या ेञातील जलपण  

काढणे कामकाजाबाबत. 

ठराव .११८५ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) आरो य यांचे कड ल प  .आमुका/०४/का व/४४५/२०२३ द.१०/०१/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागाकड ल ई िन वदा नो. .७/६/२०२२-

२३ अ वये आरो य वभागाअंतगत इं ायणी  नद पाञातील बटवालव ती, मोशी बंधारा ते 

हरामाता मंद र एस.ट .पी. लांट (पॅकेज .६) जलपण  काढण ेकामकाजाची वतमानपञात िन वदा 
िस द केलेली होती. जलपण  काढणेचे ६ म हने कालावधीकर ता म बापदेव महाराज वयंरोजगार 

सं था मया दत ा.िल  यांचा अदाजपञ कय र. .६३,३४,४१६/- र कमेपे ा ७.९९% जा त हणजेच 
र. .६८,४०,५३६/- या दराने नेमणुक करण,े याकामी या यांशी 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- ११८६          वषय मांक- ११८६ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .११८६ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जशुके/पापु/का व/अ१/२८/२०२३ द.१०/०१/२०२३ 

अ वये, रावेत येथील जु या बंधा-याचे खालील बाजूस नवीन बंधारा बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे 

करणे याकामासाठ  र. .१० ल  इतका िनधी जलसंपदा वभागाकडे वग करणेबाबत. 
ठराव .११८६ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जशुके/पापु/का व/अ१/२८/२०२३ द.१०/०१/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा अशु  पा याचा जलउपसा क  रावेत येथे पवना नद काठ  

आहे. स थतीत सदर ठकाणी पाटबंधारे वभागाचा जुना बंधारा आहे. सदर बंधा-याचे बांधकाम   
ब-याच वषापुव चे असुन बंधा-यास दरवाज ेनाह त. सदर बंधा-यास दरवाजे नसलेने दवस दवस गाळ 

साठत आहे व यामुळे पाणी साठव याची मता कमी होत आहे. याचा प रणाम हणजे उ हाळा 
ऋतु म ये नद या पा याची पातळ  कमी होऊन पंप बंद पडतात यामुळे पंपर  िचंचवड शहरास 

पा याची कमतरता भासत आहे. याअनुषंगाने रावेत येथील जु या बंधा-याचे खालील बाजूस बंधारा 
बांधणे आव यक आहे. सदर ठकाणी बंधारा बांधणेबाबत मा.उपमु यमं ी, महारा  रा य यांनी 
शु वार द.०२ ए ल २०२१ रोजी दुपार  ३.०० वाजता ह .आय.पी.स कट हाउस, पुणे येथे आयो जत 

बैठक म ये पाटबंधारे वभागास अंदाजप क तयार क न बंधारा बांधण ेबाबतचे िनदश दले आहे. 

याअनुषंगाने पुण े पाटबंधारे मंडळ यांना प ा वये रावेत येथील जु या बंधा-याचे खालील बाजूस 

नवीन बंधारा बांधणे बाबत कळ वणेत आले आहे. या अनुषंगाने सदर वभागाची कायवाह  चालु 

आहे. यापुव  या वभागाकडून कायकार  अिभयंता, खडकवासला पाटबंधारे वभाग, पुणे यांना 
र. .१० ल  रकमेचा धनादेश देणेत आला आहे. सदर िनधीचा उपयोग यांनी रावेत बंधा-या या 
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खालील बाजुस िनयो जत को.प. बंधा-यासाठ  वंधन ववरे घेणेचे कामासाठ  खच केला आहे. तसेच 

पवना नद वर रावेत येथे नवीन को.प. बंधारा बांधणेसाठ  सव ण करणे या कामासाठ  ३.३५ ल  

(जी.एस.ट .स हत) एवढा खच जलसंपदा कड ल िनधीतुन केला आहे. वर ल खचा यित र  उप 

कायकार  अिभयंता, खडकवासला पाटबंधारे वभाग, पुण-े ११ यांना नवीन बंधा-या या 
संक पनासाठ  घेतले या वंधन ववराची भूशा ीय तपासणी क न िमळणेसाठ  अिध क 

अिभयंता (धरण) संक पिच  मंडळ, म यवत  संक पिच  संघटना, नािशक यांचे कडे स लामसलत 

शु क जमा करावयाची आहे. तर  सदर र. .१० ल  एवढा िनधी संबंिधत वभागास देणेस मा यता 
देणे आव यक आहे. सदर काम करणे कर ता सन २०२२-२३ या अंदाजप कात वशेष योजना 
िनधी या लेखािशषावर  “रावेत येथील जु या बंधा-यांचे खालील बाजुस नवीन बंधारा बांधणे व इतर 

अनुषंिगक कामे करण”ेया साठ  पान .४३२ अ. .३ वर  र. .५० ल  एवढ  तरतुद आहे. “रावेत 

येथील जु या बंधा-याचे खालील बाजूस नवीन बंधारा बांधणे” या कामाक रता CDO नािशक यांना 
स लामसलत शु क जमा करणेसाठ  र. .१० लाख पाटबंधारे वभागास “कायकार  अिभयंता, 
खडकवासला पाटबंधारे वभाग, पुणे - ११ यांचे नावे जमा करणेकामी 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- ११८७         वषय मांक- ११८७ 

दनांक – १०/०१/२०२३          वभाग- करआकारणी व करसंकलन 
वषय .११८७ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .कर/मु य/३/का व/२४/२०२३ द.१०/०१/२०२३ अ वये, 

मनपाचे कर संकलन वभागास पूणवेळ सम पत 02 Knowledge Management Consultant 

िमळणेबाबत. 

ठराव .११८७ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .कर/मु य/३/का व/२४/२०२३ द.१०/०१/२०२३ अ वये, 

मनपाचे कर आकारणी व कर संकलन वभागामाफत शहरातील इमारत व जिमनीवर मालम ा 
कराची आकारणी व वसूली कायवाह  कर यात येते.  मालम ा कर आकारणी व वसूलीचे अनुषंगाने 

मा हतीचे व ेषण क न थक त मालम ा कर वसूलीकामी िनयोजनब द उपयोग क न घेणेकामी 
मे.Palladium Consulting India ltd या कंपनीतील कर संकलन वभागाक रता पूणवेळ सम पत 02 

Knowledge Management Consultant यांचेकडून 06 म हने कालावधीक रता काम क न घेणेस व 

या अनुषंगाने येणा-या य  खचाची र कम कर संकलन वभागाकड ल िमळकत कर वसूली खच 

या लेखािशषातून खच  टाकणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- ११८८         वषय मांक- ११८८ 

दनांक – १०/०१/२०२३          वभाग- मा हती व जनसंपक 
वषय .११८८ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (३) मा हती व जनसंपक यांचे कड ल प  .माजसं/२/का व/२६/२०२३ 

द.१०/०१/२०२३ अ वये, मनपा या व वध क पां या मा हतीपर िच फती तयार करणेबाबत. 

ठराव .११८८ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (३) मा हती व जनसंपक यांचे कड ल प  .माजसं/२/का व/२६/२०२३ 

द.१०/०१/२०२३ अ वये, महानगरपािलकेतफ तयार कर यात आले या व वध 

क पांची/योजनांची मा हती देणा-या एकूण १० िच फती इ छुक पुरवठादारांकडून दरप क ा  

क न लघु म दर ा  M/s Ancita Solutions Pvt.Ltd. यां याकडून तयार क न घे यात आ या. 
सदर िच फती पुरवठादाराकडून क पां या ठकाणी जाऊन 4K Camera ने िच ीकरण करण,े 

ट तयार करण,े Voice Over देणे इ. सह तयार क न घे यात आले या आहेत. नमूद एकूण १० 

िच फती पुरवठादाराने तातड ने व हत मुदतीम ये तयार क न मा हती व जनसंपक वभागाम ये 

जमा केले या आहेत. तर  Ancita Solutions Pvt.Ltd. यांचेकडून 4K Camera िच ीकरणासह 
िच फती तयार करणेकामी झाले या र. . ४,१३,०००/- (अ र  र. .चार लाख तेरा 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- ११८९         वषय मांक- ११८९ 

दनांक – १०/०१/२०२३          वभाग- मा हती व जनसंपक 
वषय .११८९ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .माजसं/२/का व/२५/२०२३ द.१०/०१/२०२३ अ वये, 

दै.नालंदा ए स ेस चा मनपा या जा हरात रोटेशन धोरणाम ये समावेश करणेबाबत. 

ठराव .११८९ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .माजसं/२/का व/२५/२०२३ द.१०/०१/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने वृ प  जा हरात रोटेशन धोरणावर व वध थािनक, 

रा य व रा ीय तरावर ल दैिनकांचा व सा ा हकांचा समावेश आहे. सन २०२१-२२ व २०२२-२३ चे 

मनपा जा हरात रोटेशन धोरण मा. थायी सिमती सभे ारे मंजूर कर यात आले आहे. सदर चालू 

मनपा रोटेशन धोरणाम ये  दै. नालंदा ए स ेस या वृ प ाचा र. .१७/- ती चौ.स.मी. दरासह 

समावेश 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- ११९०          वषय मांक- ११९० 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- आरो य मु य 
वषय .११९० 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .आमुका/०४/का व/४५३/२०२३ द.१०/०१/२०२३ अ वये, 

मलकंुड टा यांचे (Septic Tank) व छतेसाठ या वाहनांबाबत तसेच उघ यावर अनिधकृतपण ेमैला 
टाकणा-यास दंड आकारणे इ.बाबत. 

ठराव .११९० 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .आमुका/०४/का व/४५३/२०२३ द.१०/०१/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय ेञातील सव नागर कांनी मलकंुड टाक या मतेनुसार, 

यात साचलेला मैला ३ वषा या िनयिमत कालावधीत महापािलकेने मा यता दले या ितिनधी 
सं था / ठेकेदारांकडूनच उपसणी केली पा हजे कंवा महापािलकेची मदत घेऊन विश  शु क भ न 

मैला उपसा क न घेण ेअिनवाय आहे. याच माण ेसे टक टँक कंवा मलवा हनी सफाई करणा-या 
कमचा-यांनी सफाईची सुर त आव यक उपकरणे प रधान करणे बंधनकारक आहे. से ट क 

टँकमधील घाणीचा उपसा िनवात टाक यु  वकचरा निलकांसह यां क उपकरणां या सहा यानेच 

केला पा हजे. से टक टँकची सफाई थेट मानवी कमचा-यांकडून कर यास स  मनाई आहे. क  

शासना या अिधसूचना .एस.ओ.१३५७(इ) द.०८/०४/२०१६ घनकचरा यव थापन िनयमांनुसार 

तरतुद ंचे अनुपालन न करणा-या य  / सं थांना दंड कर याचे अिधकार नगरप रषद / 

नगरपंचायतींना शासन िनणय . वमअ-२०१७ / . .२५६ (१)/न व-३४, नगर वकास वभाग, 

महारा  शासन, द.०७ स टबर २०१८ अ वये दान कर यात आले आहेत. यानुसार खु यावर 

अनिधकृतपणे मैला टाक यास पुढ ल माणे शा ती आकारणसे मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत 

आहे. 

अ
 

अपराध 
कचरा 

उ प ीचे ोत 
दंड / तडजोड शु क 

   प ह या वेळेस दुस-या वेळेस पुढ या येक वेळ  

१ 

मलमू  / सांडपाणी / उ सग खासगी
गटारे / मलवा हनी या ारे पावसाळ
पा या या वा ह या, र ता, मोक या
जागा, जलसाठे, जलमाग, शेतजमीन
अथवा अ य अवां छ त ठकाणी
उ स जत के यास दंड 

िनवासी 
िमळकती र. .२००/- र. .३००/- र. .४००/- 

यावसाियक 

िमळकती र. .५००/- र. .७५०/- र. .१०००/- 

   तसेच अन दणीकृत उपसक वाहना ारे मैला उपस यास आकारावयाचा दंड, खाजगी उपसक 

वाहनांसाठ  न दणी शु क, मलकंड टा या (septic tank) साफ करावयाचा कालावधी पुढ ल माण े

असेल,   

अ. . कार तपशील 

१ खाजगी उपसक वाहनांसाठ  न दणी शु क 
(Registration Fee for private Disludging vehicle) 

र. .१०,०००/- 

 ित वष 

२ 
अन दणीकृत उपसक वाहना ारे मैला उपस यास दंड (िनवासी िमळकती) 
Fine for desludging   using unauthorized/ non registered vehicle 

(residential properties) 

र. .३०००/- 

 ( ित खेप) 

३ 
अन दणीकृत उपसक वाहना ारे मैला उपस यास दंड ( यावसाियक िमळकती) 

Fine for desludging   using unauthorized/ non registered vehicle 
(nonresidential properties) 

र. .५०००/- 

 ( ित खेप) 
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४ मलकंड टा या (septic tank) साफ कर याचा कालावधी/वारंवारता 
(Frequency of Septic Tank Cleaning) 

दर ३ वषानी 
 

िनणय: 

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

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/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- ११९१          वषय मांक- ११९१ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- उ ान 
वषय .११९१ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) उ ान यांचे कड ल प  .उ ान/०८/का व/७०/२०२३ द.१०/०१/२०२३ अ वये, 
०६ म हने कालावधीकर ता दरमहा एक त मानधनावर गट “क” ते “ड” मधील पदे भरणेस व येणा-
या खचास मा यता िमळणेबाबत. 

ठराव .११९१ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) उ ान यांचे कड ल प  .उ ान/०८/का व/७०/२०२३ द.१०/०१/२०२३ अ वये, 
पंपर   िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर गट “अ”ते “ड” या संवगात एकूण शासन मंजूर 
असलेली पदांपैक  र  पदे भरण ेसंदभात महारा  शासनाचे सन २०१५ पासून िनबध आहेत.  सदरचे 
िनबध उठ व यासाठ  शासन वभागाकडुन शासनाकडे सन २०१७ पासून वारंवार पाठपुरावा चालू 
आहे.  व छ आ ण संुदर पंपर  िचंचवड शहर कर या या उ ाने मनपाचे अ थायी आ थापनेवर 
गट “क” ते “ड” मधील ४२ संवागातील र  पदे ६ म हने कालावधीकर ता दरमहा एक त 
मानधनावर भर याकर ता जा हरात .०१/२०२२-२३ द.०२/०६/२०२२अ वये ऑनलाईन प दतीने 
उमेदवारांकडून अज माग वणेत आले आहेत. जा हरात .०१/२०२२चे अनुषंगाने िनवड े ात 
(Zone of Consideration) येणा-या उमेदवारांचे वय, शै णक अहता, अनुभव, जात- वग इ या द 
वषयक कागदप ांची पडताळणी करणेत आली असून आर णानुसार पदिनहाय िनवड याद नुसार 
उमेदवारांची िनयु  कर यात आलेली होती. आदेश .उ ान/६/का व/७९७/२०२२ 
द.०७/०७/२०२२ व उ ान/६/का व/८०७/२०२२ द.११/०७/२०२२ अ वये माळ  पदे भर यात 
आलेली होती तसेच उ ान/६/का व/११३३/२०२२ द.२२/११/२०२२ अ वये उ ान अिधकार  यांची 
मानधन त वावर िनयु  कर यात आलेली होती. यानुसारखालील त याम ये नमुद केले या 
पदावर दरमहा एक त मानधनावर उमेदवारां या करावया या िनयु स व यांचे मानधनावर 

य  झाले या खचास व होणा-या खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 
 

अ. . पदनाम पद सं या दरमहा एक त 
मानधन र. . 

सहा म ह याचा  
एकूण खच 

१) उ ान अिधकार  २ . ३५,०००/- ४,२०,०००/- 

२) माळ  ४० .२५,०००/- ६०,००,०००/- 

एकूण .६०,०००/- .६४,२०,०००/- 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 
उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- ११९२          वषय मांक- ११९२ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- उ ान 
वषय .११९२ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) उ ान यांचे कड ल प  .उ ान/०८/का व/०१/२०२३ द.०५/०१/२०२३ अ वये, 
दरमहा एक त मानधनावर गट “क” ते “ड” मधील कमचा-यांना मुदतवाढ व येणा-या खचास 
मा यता िमळणेबाबत. 

ठराव .११९२ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) उ ान यांचे कड ल प  .उ ान/०८/का व/०१/२०२३ द.०५/०१/२०२३ अ वये, 
पंपर   िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर गट “अ”ते “ड” या संवगात एकूण शासन मंजूर 
असलेली पदांपैक  र  पदे भरण ेसंदभात महारा  शासनाचे सन २०१५ पासून िनबध आहेत.  सदरचे 
िनबध उठ व यासाठ  शासन वभागाकडुन शासनाकडे सन २०१७ पासून वारंवार पाठपुरावा चालू 
आहे.  व छ आ ण संुदर पंपर  िचंचवड शहर कर या या उ ाने मनपाचे अ थायी आ थापनेवर 
गट “क” ते “ड” मधील ३८संवागातील र  पदे ६ म हने कालावधीकर ता दरमहा एक त 
मानधनावर भर याकर ता जा हरात .०१/२०२२-२३ द.०२/०६/२०२२अ वये ऑनलाईन प दतीने 
उमेदवारांकडून अज माग वणेत आले होते. जा हरात .०१/२०२२चे अनुषंगाने िनवड े ात (Zone 
of Consideration) येणा-या उमेदवारांचे वय, शै णक अहता, अनुभव, जात- वग इ या द वषयक 
कागदप ांची पडताळणी करणेत आली असून आर णानुसार पदिनहाय िनवड याद नुसार 
उमेदवारांची िनयु  कर यात आलेली होती. आदेश .उ ान/६/का व/७९७/२०२२ 
द.०७/०७/२०२२ व उ ान/६/का व/८०७/२०२२ द.११/०७/२०२२ अ वये माळ  पदे भर यात 
आलेली आहेत. सदर कमचार  यांची मुदत द.६ जानेवार  २०२३ रोजी संपु ात येत आहे. दर यान 
राहुर  व ापीठ येथून १०० िश ांथ  माळ  यांची मागणी केलेली असून पाठ पुरावा कर यात येत 
आहे सदर चे माळ  उपल ध होई पयत स या कायरत असलेले मानधन त वार ल एकूण ३९ पैक  ३८ 
माळ  यांना कमान २ म हने खंड देवून मुदत वाढ देणे आव यक आहे. एक माळ  कमचार  यांचा 
अहवाल असमाधानकारक आहे यानुसार खाली नमुद केले या पदावर दरमहा एक त मानधनावर 
उमेदवारां या करावया या मुदतवाढ व यांचे मानधनावर होणा-या खचास मा. शासक यांची मंजूर  
देणेत येत आहे. 
 

अ. . पदनाम पद सं या दरमहा एक त 
मानधन र. . 

सहा म ह याचा 
एकूण खच 

१) माळ  ३९ .२५,०००/- .१९,५०,०००/- 
एकूण .२५,०००/- .१९,५०,०००/- 

िनणय: 

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

 
 

मा. शासक ठराव मांक- ११९३         वषय मांक- ११९३ 

दनांक – १०/०१/२०२३          वभाग- ा.रामकृ ण मोरे ागृह 
वषय .११९३ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (३) ा.रामकृ ण मोरे ागृह यांचे कड ल प  . े ा/१/का व/१००४/२०२३ 

द.१०/०१/२०२३ अ वये, महापािलके या नाटयगृहां या भाडेदरातील सवलत दनांक ३१/१२/२०२३ 

पयत सु  ठेवणे बाबत. 

ठराव .११९३ 
दनांक -
१०/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (३) ा.रामकृ ण मोरे ागृह यांचे कड ल प  . े ा/१/का व/१००४/२०२३ 

द.१०/०१/२०२३ अ वये, महानगरपािलके या वतीने नागर कां या सोयीक रता ा.रामकृ ण मोरे 

े ागृह िचंचवड, आचाय अ े रंगमं दर संत तुकारामनगर, पंपर , कै.अंकुशराव लांडगे ना यगृह, 

भोसर , नटस ाट िनळू फुले रंगमं दर सांगवी ह  ना यगृहे उपल ध क न दे यात आलेली आहेत. 
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महारा  शासनाचे िनदशानुसार कोरोना वषणूचा ादूभाव रोख यासाठ  राज ्   यातील सव िच पट 

गृहे व ना यगृहे द.१४/३/२०२० पासून बंद करणेत आली होती. त ंतर जवळपास ८ म ह या या 
कालावधीनंतर कंटेनमट झोनचे बाहेर द.५/११/२०२० पासून िसनेमागृहे व ना यगृहे ५०% 

मतेसह चालू कर यास परवानगी दे यात आली होती. या कालावधीत मा.अ य  ना य व 

सां कृितक  यव थापक संघ, पुणे  यांनी मनपा े ागृहाचे भाडेदरात ७५% सवलत िमळणेबाबत 

वनंती केली असता, स मा.सद यां या तावानुसार मा. थायी सिमती ठराव .७८३८ 

द.१६/१२/२०२० अ वये कोरोना ादूभाव असेपयत अथवा शासन आदेशानुसार कोरोना काळाम ये 

जो पयत े ागृहाची े क सं या ५०% आहे. तो पयत मनपाचे सव ना यगृहांमधे ७५% माण े

िन वळ भाडे आकारणेस मा यता दे यात आलेली आहे. सदरची सु वधा मनपाचे ा.रामकृ ण मोरे 

े ागृहा क रता आजअखेर सु  आहे. जागितक मराठ  ना यधम  िनमाता संघ यां या दनांक 

१३/१२/२०२२ या मागणी प ानुसार तसेच मा.मं ी महोदय, वने, सां कृतीक काय, म य 
यवसाय, महारा  रा य यां या द.१३ डसबर २०२२ प ानुसार मनपा या सव रंगमं दर/ े ागृह 

/ना यगृहांक रता स याचे भाडेदरा या  ७५% माणे सवलत दनांक ३१/१२/२०२३  अखेर पयत 

देणेबाबत कळ वले आहे. यानुसार महापािलके माफत स या देय असलेली सवतल पुढे चालू ठेवण े

आव यक आहे.  सबब मनपाचे सव रंगमं दर/ े ागृह/ ना यगृह या ठकाणी नाटकांचे योगा 
क रता  भाडेदरा या ७५ % माणे सवलत दनांक  ३१/१२/२०२३  अखेरपयत सु  ठेवणसे 
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- ११९४          वषय मांक- ११९४ 

दनांक – १०/०१/२०२३           वभाग- ाथिमक िश ण 
वषय .११९४ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .िश. व./०५/का व/३४/२०२३ द.१०/०१/२०२३ अ वये, 

ज लोष…िश णाचा अंतगत आनंदो सव (कािनवल) कर ता काय म यव थापन सं था िनयु स 

मा यतेबाबत. 

ठराव .११९४ 

दनांक -

१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .िश. व./०५/का व/३४/२०२३ द.१०/०१/२०२३ अ वये, 

शासना या िनदशानुसार ७५ वा आझाद  का अमृत महो सव साजरा करणेत येत आहे. यािनिम  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व िसट  ा सफमशन ऑफ स (CTO) यां या संयु  आयोजनाने 

ज लोष... िश णाचा २०२३ काय म राब वणेत येत आहे. सदर काय माअंतगत दोन दवसीय 

आनंदो सन (कािनवल) दनांक २४ व २५ जानेवार  २०२३ रोजी आयो जत करणेत येणार आहे. 

Meraki Sport and Entertainment Pvt. Ltd. ह  सं था पा तेचे सव िनकष पूण करत असलेने पा  

ठरत असून यांनी सदर कामासाठ  र.  १,०८,०६,४५०/- (अ र  र. . एक कोट  आठ लाख सहा 
हजार चारशे प नास फ ) अिधक GST दर दलेला आहे. सदर दर जा त वाटत असलेने यांना दर 

कमी करणेबाबत दनांक १०/०१/२०२३ रोजीचे प ा वये कळ वले असता यांनी सदर कामाचा दर 

कमी क न तो र. .९८,२०,०००/- (अ र  र. .अठठया नव लाख वीस हजार फ ), अिधक 

GSTइतका दला आहे. सदर काय माचे आयोजन हे दनांक २४ जानेवार  २०२३ ते २५ जानेवार  

२०२३ या दोन दवशी करावयाचे अस याने उपल ध ्    कालावधी वचारात घेता याबाबत तातड ने 
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कायवाह  करणे आव यक आहे. सबब दनांक ०१/१२/२०१६ या शासन खरेद  िनयम पु तीके मधील 

कलम ४.४.३.१ नुसार कामाची तातड  वचारात घेवून मे. Meraki Sport and Entertainment Pvt. 

Ltd. यांनी सादर केलेले दर र. .९८,२०,०००/- (अ र  र. .अठठया नव लाख वीस हजार फ ), 

अिधक GST हे अंदाजप क य र. .९८,३०,०००/- (अ र  र. .अठठया नव लाख तीस हजार फ ), 

अिधक GST पे ा ०.१० ट के कमी अस याने वकृत क न यासाठ  मे. Meraki Sport and 

Entertainment Pvt. Ltd. यांचे बरोबर करारनामा कर यास व येणा-या एकूण र. .९८,२०,०००/- 

(अ र  र. .अठठया नव लाख वीस हजार फ ), अिधक GST खचास महानगरपािलका 
अिधिनयमातील कलम ७३(क) 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. 
 
 

सह /-                        सह /- 

(उ हास बबनराव जगताप)              (शेखर िसंह) 

नगरसिचव           मा. शासक 

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


