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 उपरो  बाबींचा वचार करता मे.आवटे फॅ केटस & ऑटोमोबाईल व स यांचे 
कडून पशुवै कय वभागाचे वापराकर ता डॉग हॅन ०५ नग भाडेत वावर पुरवठा 
करणेकामी व रल माण ेदर वकृत क न १८ म हने कालावधीकर ता यांचे समवेत 
करारनामा क न घेणेस व र. .  ५१,८८,२९५/- + GST सह वाढ / घट माणे येणा-या य  
खचास तसेच ितवष  १ जानेवार  / १ जुलै रोजी कामगार वेतन काय ानुसार कुशल कामगार 
यांना िस  झालेले दरा माणे व वाहन इंधनाचा खच मे.ऑल इं डया पे ोिलयम डलर 
असोिसएशन यांनी िस  केले या दरा माणे वाढ/ घट माणे येणारे य  खचास 
मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 
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(अंदाजप कय दरा 
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सन २०२१-२२ चे अथसंक पाम ये ता वत केलेले आहे. सदर तावीत वकास काम हे 

वैिश यपूण व पाचे अस याने याम ये  बस डेपो शेड, शासक य इमारत, सु वधा 



इमारत, बस शेड, चा जग टेशन, बा  सुशोिभकरण ( Landscaping) व अंतगत सजावट ची 
कामे कर याचा अंतभाव आहे.  सदरची कामे करण े क रता पुरेसे तां क नैपु य 

महानगरपािलकेकड ल अिभयंताकडे उपल ध असले तर  काह  वेळा अपु-या कमचार  

वगामुळे अथवा काह  संगी गंुतागंुतीचे तां क , आधुिनक तं ानाची गरज, पयावरण 

वषयक अ यास तसेच खाजगी कारणातुन अ यास व त सम बाबी, सुसा यतेची पडताळणी, 
संशोधना मक अ यास तसेच खाजगीकरणातुन करावया या क पांसाठ  कायदे वषयक, 

अथ वषयक अ वेशन अशा बाबींसाठ  वा तु वशारद कंवा त  नेम याची आव यकता आहे. 

याक रता व तृत व प रपूण संक पिच  े व आराखडे तयार करण,े आव यक वभागांची 
परवानगी घेण,े आर.सी.सी. डझाईन करणे, व वध बाबींचे दरपृथ:करण तयार क न यास 

मा यता घेण,े िन वदा वषयक आव यक कामे करण,े बांधकामासाठ  आव यक नकाशे तयार 

करण,े कामावर वेळोवेळ  पाहणी करणे व काम पुण झा यानंतर बांधकाम पुण वाचा दाखला 
घेऊन, रेकॉड लॅन तयार करणे इ. कामे करणे आव यक आहे .या सव बाबी वचारात घेऊन 

मनपा या वा तु वशारद पॅनेलवर असलेले या े ातील त  वा तु वशारद यांची नेमणुक 

करणे आव यक आहे. यानुषंगाने वा तु वशारद यांची िनयु  करणेक रता आव यक 

असलेली दरप के माग वणेक रता कोटेशन नोट स इकड ल वभागामाफत मनपा या 
अिधकृत संकेत थळावर द.१४/२/२०२२ रोजी िस द करणेत आली  होती.  सीलबंद 

िलफा यात दरप क या वभागाकडे सादर कर याची अंितम दनांक २३/२/२०२२ होती. सदर 

कोटेशन नोट स या अनुषंगाने इकड ल वभागास व वध वा तु वशारद  यांची दरप के ा  

झाली आहेत. द.२४/०२/२०२२ रोजी सायंकाळ  ४.०० वाजता दरप के उघड यात आली 
असून याचा तुलना मक त ा सोबत जोडला आहे. 

 
 
 
तुलना मक दर प क (Comparative Statement) 

अ. . वा तु वशारद नाव ा  दर शेरा 
१ मे. ुप आ कटे चर २.१०%  
२ मे. ए वायरो सेफ क सलंटट २.०५%  
३ मे. सं दप गुरव अशोिसए स २.१०%  
४ मे. सावन जगदाळे अँड असोिसए स १.९५%  

यातील लघु म दर ( जीएसट  वगळता ) सादर केले या  वा तु वशारद  यांची सदर 

कामाकर ता  दश वले या कामाक रता नेमणूक करणेबाबतचा  खालील ताव सादर करणेत 

येत आहे. 

 
 

अनु. 

. 

 
 

कामाचे नाव 

 
 

वा तु वशार
द  यांचे नाव 

ा  दर(% ) 

( जी.एस.ट  िशवाय  ) 

िन वदा पूव 

कामाक रता 
िन वदाप यात
  कामाक रता 

एकूण 



१ प रवहन महामंडळा या ता यातील 

ािधकरण ह तील भोसर  म यवत  

सु वधा क  येथील आर त जागा 
वकिसत करण.े 

मे. सावन 

जगदाळे अँड 

असोिसए स 

०.५० १.४५ १.९५ 

तसेच, सदर कामाक रता िन वदापूव व िन वदाप ात फ  यितर  महानगरपािलके या 
चिलत दरानुसार हणजे ०.५०% इत या दराने ुफ चे कंगचे कामसु ा कर यास मे. सावन 

जगदाळे अँड असोिशए स तयार आहेत. यामुळे, मे. सावन जगदाळे अँड असोिशए स यांना 
िन वदापूव कामाक रता ०.५०% व िन वदाप ात कामाक रता १.४५% कामासाठ  तसेच ुफ 

चे कंगक रता ०.५०% असे एकुण िन वदा र कमे या २.४५% इतक  एक त फ  अदा करणेचा 
ताव सादर करणेत येत आहे. तर  उपरो  नमुद केले या कामाकर ता वा तु वशारद हणून 

नेमणूक करणेबाबत तसेच याकामी देय असलेली फ  अदा करणेस मा. शासक यांची मंजूर  
देणेत येत आहे. 
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(भाग-२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी 
सिमती या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
मा. शासक ठराव मांक- ४४    वषय मांक- ४४ 

दनांक – १३/०४/२०२२      वभाग- बी.आर.ट .एस. थाप य 

वषय .४४ 

दनांक -

१३/०४/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . . था/बीआरट एस/४३६/२०२२, द.०८/०४/२०२२ 

अ वये, वा हेकरवाड  चौक ते औंध रावेत र यावर ल डेअर  फाम चौक ताथवडे पयतचा ४५ 

मी. ं द पाईन र ता व पवना नद वर ल पूल बांधणेकामी क प यव थापन स लागार 

नेमणेबाबत. 
ठराव .४४ 

दनांक -

१३/०४/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . . था/बीआरट एस/४३६/२०२२, द.०८/०४/२०२२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड शहरातील व तार करण वचारात घेऊन वा हेकरवाड  चौक ते औंध 
रावेत र यावर ल डेअर  फाम चौक ताथवडे पयतचा ४५ मी. ं द पाईन र ता व पवना 
नद वर ल पूल बांधणे अंतगत थाप य वषयक कामे करणेकामी क प यव थापन 
स लागार हणुन नेमणुक करणेसाठ  महानगरपािलके या वेबसाईटवर कोटेशन नोट स 
िस द क न दर माग वणेत आले होते. सदर या सव ा  कोटेशनचा तां क अहवाल छाननी 

क न ा  िन वदेमधील २ क प यव थापन स लागार हे सदर या कामाक रता पा  ठरले 
आहेत. सदर या २ पा  क प यव थापन स लागार यांचा आिथक िलफाफा उघडणेसाठ  मा. 
आयु  यांची द.०५/०२/२०२२या तावा ारे मा यता घे यात आली. सदर या तावास 
अनुस न दो ह  पा  क प यव थापन स लागार यांचे कोटेशन उघड यात आले. यानुसार 
ा  कोटेशनचा तुलना मक त ा खालील माण ेआहे.  

तुलना मक दर प क (Comparative Statement) 

अ. . क प यव थापन स लागाराचे नाव ा  दर शेरा 
१ मे. ीखंडे क स टं स ा. िल. २.१५% L1 

२ मे. टेकनोजेम क स टं स ा. िल. २.७६% L2 

 वर ल तुलना मक त यानुसार मे. ीखंडे क स टं स ा. िल. यांचा २.१५% इतका लघु म 
दर ा  झालेला आहे. सदरदर कमी करणेबाबतची वचारणा करणारे प  द.०७/०३/२०२२ 
रोजी मे. ीखंडे क स टं स ा. िल. यांना दे यात आले. सदर या प ास मे. ीखंडे क स टं स 



ा. िल. यांनी सदरचे दर ०.१५% इतके कमी क न महानगरपािलकेस िन वदापूव कामाक रता 
०.५०% व िन वदाप ात कामाक रता १.५०% असे एकूण २.००% इतक  फ  कळ वली आहे. 
सुधा रत दर (Revised Offer) 

 क प यव थापन स लागाराचे नाव ा  दर शेरा 
मे. ीखंडे क स टं स ा. िल. २.००%   

 सदरची फ  ह  महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल शासन िनणयानुसार स व तर 
क प अहवाल तयार करण,े क प यव थापन स लागार शु क व यां या दानाबाबत 

मागदशक सुचनांनुसार शासन िनणय . संक ण २०१८/ . .५४/ना व/-१६ अ वये दले या 
मयादेत येत आहे. सदर या शासन िनणयात फ  अदा करणेबाबतचे ट पे व हत करणेत आले 
आहेत. या माण ेसदर कामासाठ  स लागारास क प यव थापनासाठ  खालील माणे ट पे 
व हत क न,फ  अदा करणेत येईल.  
अ. 

. 
क पा या / कामा या गतीचा ट पा नागर  थािनक वरा य सं थेने क प 

यव थापन स लागार शु काचे दानाचे माण 
( क प कंमती या माणात) 

महारा  सुवण 
जयंती नगरो थान 
महाअिभयानांतगत 

क पासाठ  

इतर सव 
कामांसाठ  

ा  कोटेशन 
नुसार देय 
र कम 

१ क पाचे शासक य मा यतेचे आदेश 
िनगिमत झा यानंतर 

०७५%(ड पीआर 
०.५०%+ .मा.-

०.२५%) 

०.५०%  (ड पी
आर०.३३% 

+ मा-०.१७%) 

०.५०%  (ड पी
आर०.३३% 

+ मा-०.१७%) 

२ क पातील कामाचे कायादेश द यानंतर ०.२५% ०.१६% ०.१६% 

३ क पाचे २५ ट के काम पुण झा यानंतर ०.४०% ०.२७% ०.२७% 

४ क पाचे ५० ट के काम पुण झा यानंतर ०.४०% ०.२७% ०.२७% 

५ क पाचे ७५ ट के काम पुण झा यानंतर ०.६०% ०.४०% ०.४०% 

६ क पाचे १०० ट के काम पुण झा यानंतर ०.६०% ०.४०% ०.४०% 

एकुण ३.००% २.००% २.००% 

 मे. ीखंडे क स टं स ा. िल. यांनी सादर केलेले दर हे शासनाने ठरवुन दले या दराशी 
िमळतेजुळते आहेत. यामुळे मे. ीखंडे क स टं स ा. िल. यांची क प यव थापन 
स लागार हणून नेमणुक करणेस व महारा  शासन िनणय . संक ण 
२०१८/ . .५४/ना व/-१६ अ वये मे. ीखंडे क स टं स ा. िल. यांना िन वदापूव कामाक रता 
०.५०% व िन वदाप ात कामाक रता १.५०% कामासाठ  िन वदा र कमे या एकुण २.००% फ  
अदा करणेचा ताव सादर करणेत येत आहे. तसेच, सदर कामाम ये िन वदापूव व 
िन वदाप ात कामा या अितर  ुफ चे कंग कामाची या ी समा व  होत अस याने 
सदर या कामाक रता िन वदापूव व िन वदाप ात फ  यितर  महानगरपािलके या चिलत 
दरानुसार हणजे ०.५०% इत या दराने ुफ चे कंगचे कामसु ा कर यास मे. ीखंडे 
क स टं स ा. िल. तयार आहेत. यामुळे, मे. ीखंडे क स टं स ा. िल. यांना िन वदापूव 
कामाक रता ०.५०% व िन वदाप ात कामाक रता १.५०% कामासाठ  तसेच ुफ चे कंग 
क रता ०.५०% असे एकुण िन वदा र कमे या २.५०% इतक  एक त फ  अदा करणेस 
मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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



मा. शासक ठराव मांक- ४५    वषय मांक- ४५ 

दनांक – १३/०४/२०२२      वभाग- बी.आर.ट .एस. थाप य 

वषय .४५ 

दनांक -

१३/०४/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . . था/बीआरट एस/४३७/२०२२, द.०८/०४/२०२२ 

अ वये,  पशुसंवधन े ा या जागे या बद यात पशुसंवधन े ा या काय े ात व वध 

वकास कामे करणेकामी (र हवाशी इमारत, कायालय, व ामगृह इ.) याकामाकर ता 
वा तु वशारद यांची नेमणुक करणेबाबत. 

ठराव .४५ 

दनांक -

१३/०४/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . . था/बीआरट एस/४३७/२०२२, द.०८/०४/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाहतुक िनयोजन वभागामाफत सदरची कामे 

सन २०२१-२२ चे अथसंक पाम ये ता वत केलेले आहे. सदर तावीत वकास कामे हे 

वैिश यपूण व पाची अस याने याम ये औंध येथील पशुसंवधन वभागा या ताथवडे 

येथील े ावर ल जागेवर अिधकार  व कमचा-यांकर ता िनवास थानबांधण ेतसेच औंध पुण े

येथील जागेवर व ामगृह बांधणे. (२ VIP Suite, २  General Suite, वाहनचालक, स हट व 

खानसमा यांचे यव थेसह) बगीचा, गॅरेज, स हट िनवास व सरं क िभंत बांधणेचीकामे 

कर याचा अंतभाव आहे.  सदरची कामे करणे क रता पुरेसे तां क नैपु य 

महानगरपािलकेकड ल अिभयंताकडे उपल ध असले तर  काह  वेळा अपु-या कमचार  वगामुळे 

अथवा काह  संगी गंुतागंुतीचे तां क , आधुिनक तं ानाची गरज, पयावरण वषयक 

अ यास तसेच खाजगी कारणातुन अ यास व त सम बाबी, सुसा यतेची पडताळणी, 
संशोधना मक अ यास तसेच खाजगीकरणातुन करावया या क पांसाठ  कायदे वषयक, 

अथ वषयक अ वेशन अशा बाबींसाठ  वा तु वशारद कंवा त  नेम याची आव यकता आहे. 

याक रता व तृत व प रपूण संक पिच  े व आराखडे तयार करण,े आव यक वभागांची 
परवानगी घेण,े आर.सी.सी. डझाईन करणे, व वध बाबींचे दरपृथ:करण तयार क न यास 

मा यता घेण,े िन वदा वषयक आव यक कामे करण,े बांधकामासाठ  आव यक नकाशे तयार 

करण,े कामावर वेळोवेळ  पाहणी करणे व काम पुण झा यानंतर बांधकाम पुण वाचा दाखला 
घेऊन, रेकॉड लॅन तयार करणे इ. कामे करणे आव यक आहे .या सव बाबी वचारात घेऊन 

मनपा या वा तु वशारद पॅनेलवर असलेले या े ातील त  वा तु वशारद यांची नेमणुक करण े

आव यक आहे. यानुषंगाने वा तु वशारद यांची िनयु  करणेक रता आव यक असलेली 
दरप के माग वणेक रता कोटेशन नोट स इकड ल वभागामाफत मनपा या अिधकृत 

संकेत थळावर द.३/३/२०२२ रोजी िस द करणेत आली  होती.  सीलबंद िलफा यात 

दरप क या वभागाकडे सादर कर याची अंितम दनांक ०९/०३/२०२२ होती. सदर कोटेशन 

नोट स या अनुषंगाने इकड ल वभागास व वध वा तु वशारद  यांची दरप के ा  झाली 
आहेत. द.०९/०३/२०२२ रोजी सायंकाळ  ४.०० वाजता दरप के उघड यात आली असून याचा 
तुलना मक त ा सोबत जोडला आहे. 
तुलना मक दर प क (Comparative Statement) 

अ. . वा तु वशारद नाव ा  दर शेरा 
१ मे. युसुफ देवासवाला २.०५%   

२ मे. ए वायरो सेफ क सलंटट १.७१%   

३ मे. इ फ िनट  चर २.१०%   

४ मे. सावन जगदाळे अँड असोिसए स १.९८%   



५ मे. ोकॉ वीस क सलटं स ा.िल. १.६५%   

 यातील लघु म दर ( जीएसट  वगळता ) सादर केले या  वा तु वशारद  यांची सदर 

कामाकर ता  दश वले या कामाक रता नेमणूक करणेबाबतचा  खालील ताव सादर करणेत 

येत आहे. 

 
अनु. 

. 

 
कामाचे नाव 

 
वा तु वशारद  

यांचे नाव 

ा  दर(% ) 

( जी.एस.ट  िशवाय  ) 

िन वदा पूव 

कामाक रता 
िन वदाप यात  

कामाक रता 
एकूण 

१ पशुसंवधन े ा या जागे या 
बद यात पशुसंवधन े ा या 
काय े ात व वध वकास कामे 

करणे. 

मे. ोकॉ वीस 

क सलटं स 

ा.िल. 

१.१५ ०.५० १.६५ 

 तसेच, सदर कामाक रता िन वदापूव व िन वदाप ात फ  यितर  महानगरपािलके या 
चिलत दरानुसार हणजे ०.५०% इत या दराने ुफ चे कंगचे कामसु ा कर यास 

मे. ोकॉ वीस क सलटं स ा.िल. तयार आहेत. यामुळे, मे. ोकॉ वीस क सलटं स ा.िल. 

यांना िन वदापूव कामाक रता १.१५% व िन वदाप ात कामाक रता ०.५०% कामासाठ  तसेच 

ुफ चे कंग क रता ०.५०% असे एकुण िन वदा र कमे या २.१५% इतक  एक त फ  अदा 
करणेचा ताव सादर करणेत येत आहे. तर  उपरो  नमुद केले या कामाकर ता 
वा तु वशारद हणून नेमणूक करणेबाबत तसेच याकामी देय असलेली फ  अदा करणेस 
मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

 
 

मा. शासक ठराव मांक- ४६      वषय मांक- ४६ 

दनांक – १३/०४/२०२२       वभाग- म यवत  भांडार 

वषय .४६ 

दनांक -

१३/०४/२०२२ 

मा.अित र  आयु (२) यांचे कड ल प . .मभां/६/का व/१२८/२०२२, द.११/०४/२०२२ अ वये, 

मनपाचे आरो य वभागास आव यक लॅ ट क बॉट स ेड ंग मिशन सा ह य खरेद बाबत. 

ठराव .४६ 

दनांक -

१३/०४/२०२२ 

मा.अित र  आयु (२) यांचे कड ल प . .मभां/६/का व/१२८/२०२२, द.११/०४/२०२२ अ वये, 

मनपाचे आरो य वभागास आव यक लॅ ट क बॉट स ेड ंग मिशन सा ह य 

खरेद कामी  GeM पोटलवर िन वदा .GEM/2022/B/1964030 अ वये ऑनलाईन िन वदा दर 

माग वणेत आले होते.  एकुण 12 िन वदा ा  झा या. यापैक  एकुण पा  03 िन वदांचे दर 

उघड यात आले. यामधील लघु म िन वदाकार मे.िस  कॉ पयस अ ड टुड ट क युमर 

टोअस, पंपर ,पुणे यांचे बाब .1 या सा ह याचे लघु म दर एकुण र. .2384000/- हे 

अंदाजप क य दर एकुण र. .3600000/- दरापे ा 33.77% ने कमी अस याने दर वकृत 

कर यात आले आहेत. याकामी मे.िस  कॉ पयस अ ड टुड ट क युमर टोअस , पंपर ,पुणे 
या पुरवठाधारकाबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेस व येणा-या 



र. .2384000/-  चे खचास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम 73 (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 अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी 
सिमती या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 

मा. शासक ठराव मांक- ४७     वषय मांक- ४७ 

दनांक – १३/०४/२०२२       वभाग- लेखा 

वषय .४७ 

दनांक -

१३/०४/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . .लेखा/३१/का व/४८/२०२२ द.०७/०४/२०२२ अ वये, 

सन २०२१-२२ या वषातील संचलन तूट र कम पीएमपीएमएल सं थेस अदा करणेबाबत. 

ठराव .४७ 

दनांक -

१३/०४/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . .लेखा/३१/का व/४८/२०२२ द.०७/०४/२०२२ अ वये, 
सह यव थापक य संचालक यांचे कड ल प  ं .पीएमपीएमएल/ मुले वअ/५२९४, दनांक 

१४/०३/२०२२ अ वये सन २०२१-२२ ची अंदाजीत संचलनतूट र. .७९०.६१ कोट  गृह त ध न 

पं.िचं.म.न.पा. या ४०% वािम व ह यानुसार संचलन तूट चा ह सा ३१६.२४ कोट  नमूद 

केला असून ए ल २०२२ क रता र. .२६,३५,००,०००/- संचलनतूट चे ावे अशी वनंती केली 
आहे. अ य  व यव थापक य संचालक  यांचेकड ल प ं .पीएमपीएमएल/ 

मुले वअ/३६१७ , दनांक १४/१२/२०२१ नुसार  पीएमपीएमएल िनधी या लेखािशषावर सन २०२१-

२२ साठ  एकूण तरतूद र. .२१९.३८ कोट  करणेत आली असून याम ये संचलनतूट २०१.३८ 

कोट  व वध कारचे पासेस र. .१० कोट  असा अपे ीत वग ३ व ४ या वेतनत ितपूत  क रता 
र. .८ कोट  खच गृह त धर यात आलेला आहे. सदर र कमेमधून माहेए ल २०२२ क रता 
संचलनतूट पोट  र. .१६,००,००,०००/-(अ र  र. . सोळा कोट  फ ) सन २०२१-२२ या 
अंदा जत संचलनतूट चे लेखाप र ण होऊन तूट कायम होईपयत अदा करावयाचे अस याने व 

सदरची बाब आिथक व पाची अस याने 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 अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी 
सिमती या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- ४८     वषय मांक- ४८ 

दनांक – १३/०४/२०२२       वभाग- लेखा 

वषय .०९ 

दनांक -

१३/०४/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . .लेखा/३१/कावी/६२/२०२२, द.११/०४/२०२२ अ वये, 

सन २०२२-२३ या वषातील संचलन तूट पोट  अि म व पात र कम पीएमपीएमएल सं थेस 

अदा करणेबाबत. 
ठराव .४८ 

दनांक -

१३/०४/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . .लेखा/३१/कावी/६२/२०२२, द.११/०४/२०२२ अ वये, 
अ य  व यव थापक य संचालक यांचे कड ल प  ं .पीएमपीएमएल/मुले वअ/५१९२, 
द.०८/०३/२०२२ नुसार र. .६० कोट  पुढ ल वष या संचलन तूट पोट  अि म हणून 

ावे अशी वनंती केली आहे. पीएमपीएमएल िनधी या लेखािशषावर सन २०२१-२२ साठ  एकूण 



तरतूद र. .२१९.३८ कोट  करणेत आली असून याम ये संचलनतूट २०१.३८ कोट  व वध 
कारचे पासेस र. .१० कोट  असा अपे ीत वग ३ व ४ या वेतनत ितपूत  क रता 

र. .८कोट  खच गृह त धर यात आलेला आहे. तसेच यापूव  मा. थायी सिमती ठराव 
.१०५५९, द.२७/१०/२०२१ या मा यते नुसार र. .४३,००,००,०००/- सन२०२१-२२ 

मधील संचलन तूट पोट  अि म व पात देणेत आलेले आहेत. तर  पीएमपीएमएल 

सं थेस सन २०२२-२३ यावषातील अंदा जत संचलन तूट  पोट  अि म व पात 
र. .७०,००,००,०००/-(अ र  र. .स र कोट  फ ) मा. थायी सिमती या उमेद मा यतेवर 

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 अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी 
सिमती या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- ४९      वषय मांक- ४९ 

दनांक – १३/०४/२०२२       वभाग- नगरसिचव 

वषय .४९ 

दनांक -

१३/०४/२०२२ 

मा.नगरसिचव यांचेकड ल प . .नस/०१/का व/१६७/२०२२, द.०८/०४/२०२२ अ वये, 

आज त/ अधवेतनी परावत त / वासभ ा रजा मंजुर  करणेबाबत. 

ठराव .४९ 

दनांक -

१३/०४/२०२२ 

मा.नगरसिचव यांचेकड ल प . .नस/०१/का व/१६७/२०२२, द.०८/०४/२०२२ अ वये, पंपर  

िचंचवड महानगरपािलके या नगरसिचव वभागातील कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा 
मंजुर कामी वनंती अज सादर केलेले आहेत. संबंिधत कमचा-यांचे वनंती अजानुसार सोबतचे 

प  'अ' म ये दश वले माण े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 अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी 
सिमती या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- ५०     वषय मांक- ५० 

दनांक – १३/०४/२०२२       वभाग- म यवत  भांडार 

वषय .५० 

दनांक -

१३/०४/२०२२ 

मा.अित र  आयु (२) यांचे कड ल प . .मभां/२४/का व/६५/२०२२, द.११/०४/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या कै.यशवंतराव च हाण मृती णालयांतील 

नादु त उपकरणे/सा ह य दु ती कर ता आव यक असणारे पेअर पाटस खरेद  करणेबाबत. 
ठराव .५० 

दनांक -

१३/०४/२०२२ 

मा.अित र  आयु (२) यांचे कड ल प . .मभां/२४/का व/६५/२०२२, द.११/०४/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या कै.यशवंतराव च हाण मृती णालयांतील 

नादु त उपकरणे/सा ह य दु ती कर ता आव यक असणारे पेअर पाटस खरेद कामी ई –

िन वदा सुचना . ४७/२०२१-२२ िस द करणेत आलेली होती. याअ वये मे. शा 
ए टर ाजेस यांचे िन वदेतील बाब . – 1.02,1.05,1.06,1.09, 1.10 या ०५ (पाच) बाबींसाठ चे 

लघु म दर ा  झालेले आहेत यासाठ चा एकुण खच र. .२९,६२,३३१/- इतका असून सदरचा 
खच हा अंदा जत एकुण खचा या - ३३.९५% ने कमी आहे. मे. आ ा ॉपट ज यांचे िन वदेतील 



बाब . – 1.13,1.15,1.16 या ०३ (तीन) बाबींसाठ चे लघु म दर ा  झालेले आहेत यासाठ चा 
एकुण खच र. .१,२३,९२०/-  इतका असून सदरचा खच हा अंदा जत एकुण खचा या - २८.६५% 

ने कमी आहे. व मे.ओंकार मेड कल ए ड जनरल टोअस यांचे िन वदेतील बाब . – 

1.01,1.03,1.04,1.12 ,1.14,1.17 या ०६ (सहा) बाबींसाठ चे लघु म दर ा  झालेले आहेत 

यासाठ चा एकुण खच र. .१,८१,६५८/- इतका असून सदरचा खच हा अंदा जत एकुण 

खचा या सरासर  - ६४.१४% ने कमी आहे. मा. आयु  सो. यांनी द.०७/०४/२०२२ रोजी या 
तावा वये खरेद  करणेस मंजुर  दलेली आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 

कै.यशवंतराव च हाण मृती णालयांतील नादु त उपकरण/ेसा ह य दु ती कर ता 
आव यक असणारे पेअर पाटस खरेद कामी एकुण र. . ३२,६७,९०९/- (अ र  र. . ब ीस 

लाख सदु  हजार नउशे नउ फ  ) चे खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

 
 
मा. शासक ठराव मांक- ५१      वषय मांक- ५१ 
दनांक – १३/०४/२०२२       वभाग- म यवत  भांडार 
वषय .५१ 
दनांक -
१३/०४/२०२२ 

मा.अित र  आयु (२) यांचे कड ल प . .मभां/२४/का व/६६/२०२२, द.११/०४/२०२२ अ वये, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या कै.यशवंतराव च हाण मृती णालयांतील नादु त 
उपकरण/ेसा ह य दु ती कर ता आव यक असणारे पेअर पाटस खरेद  करणेबाबत. 

ठराव .५१ 
दनांक -
१३/०४/२०२२ 

मा.अित र  आयु (२) यांचे कड ल प . .मभां/२४/का व/६६/२०२२, द.११/०४/२०२२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या कै.यशवंतराव च हाण मृती णालयांतील 
नादु त उपकरणे/सा ह य दु ती कर ता आव यक असणारे पेअर पाटस खरेद कामी ई –
िन वदा सुचना .४८/२०२१-२२ िस द करणेत आलेली होती. याअ वये मे. शा 
ए टर ाजेस यांचे िन वदेतील बाब . – 1.01,1.08,1.12,1.13,1.20,1.25 या ०६ (सहा) 
बाबींसाठ चे लघु म दर ा  झालेले आहेत यासाठ चा एकुण खच र. .४,७६,९८३/- इतका 
असून सदरचा खच हा अंदा जत एकुण खचा या -५१.७४% ने कमी आहे. मे. आ ा ॉपट ज 
यांचे िन वदेतील बाब . – 1.07,1.14,1.15,1.21 या ०४ (चार) बाबींसाठ चे लघु म दर ा  
झालेले आहेत यासाठ चा एकुण खच र. .२,०३,५००/- इतका असून सदरचा खच हा अंदा जत 
एकुण खचा या -०४.६८% ने कमी आहे. व मे.ओंकार मेड कल ए ड जनरल टोअस यांचे 
िन वदेतील बाब . – 1.02,1.03,1.10,1.11,1.16,1.18,1.19,1.22,1.26,1.27,1.28,1.29, 
1.30,1.31,1.32 या १५ (पंधरा) बाबींसाठ चे लघु म दर ा  झालेले आहेत यासाठ चा एकुण 
खच र. .५,६९,५०५/- इतका असून सदरचा खच हा अंदा जत एकुण खचा या सरासर  -
५९.९९% ने कमी आहे. मा.आयु  सो. यांनी द.०७/०४/२०२२ रोजी या तावा वये खरेद  
करणेस मंजुर  दलेली आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या कै.यशवंतराव च हाण मृती 

णालयांतील नादु त उपकरणे/सा ह य दु ती कर ता आव यक असणारे पेअर पाटस 
खरेद कामी एकुण र. .१२,४९,९८८/- (अ र  र. . बारा लाख ऐकोणप नास हजार नउशे 
अ ठयांशी फ  ) चे खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

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

 
 



मा. शासक ठराव मांक- ५२    वषय मांक- ५२ 

दनांक – १३/०४/२०२२      वभाग- अणु व ुत व दुरसंचार 

वषय .५२ 

दनांक -

१३/०४/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . .अ व/द.ुसं./आ था/कावी/३५१/२०२२, 

द.११/०४/२०२२ अ वये,  अणु वदयुत व दूरसंचार वभागाकड ल महसुली अंदाजप कातील 

सन २०२२ –२३ चे मुळ अंदाजप कातील तरतुद वग करणाबाबत. 

ठराव .५२ 

दनांक -

१३/०४/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . .अ व/द.ुसं./आ था/कावी/३५१/२०२२, 

द.११/०४/२०२२ अ वये, अणु वदयुत व दूरसंचार वभागाचे महसुली अंदाजप कातील सन 

२०२२-२३ चे मुळ अंदाजप कात खालील माणे वाढ /घट करणे आव यक आहे. 

अ.  उपलेखािशषाचे नाव सन २०२२– २३ मुळ 

अंदाजप कातील  तरतुद 

घट वाढ एकुण तरतुद 

१) 
 

मनपाचे व वध 

अिधकार /पदािधकार  

एस.एम.एस. दारे 

व वध काय माची 
मा हती देणे. 

५,००,०००/- - ५००,०००/- १०,००,०००/- 

२) थायी आ थापना ३,५०,००,०००/- ५००,००००/- ० ३,४५,००,०००/
- 

उपरो  माणे महसुली अंदाजप कातील तरतुद वग करणास 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 अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी 
सिमती या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 

मा. शासक ठराव मांक- ५३    वषय मांक- ५३ 

दनांक – १३/०४/२०२२      वभाग- मा यिमक िश ण 

वषय .५३ 

दनांक -

१३/०४/२०२२ 

मा.उप आयु  यांचे कड ल प . .मा य/िश/०४/का व/११६/२०२२, द.०७/०४/२०२२ अ वये, 

मा यिमक  िश ण वभागातील १८ मा यिमक वदयालयातील इय ा ५ वी ते ९ वी तील 

वदया या या   ितीय स  पर ेसाठ  प का, उ रप का व इतर टेशनर  सा ह य 

खरेद कामी होणा-या य  खचाचे  अवलोकन करणेबाबत. 
ठराव .५३ 

दनांक -

१३/०४/२०२२ 

मा.उप आयु  यांचे कड ल प . .मा य/िश/०४/का व/११६/२०२२, द.०७/०४/२०२२ अ वये, 
मनपाचे मा यिमक  िश ण वभागातील १८ मा यिमक वदयालयातील इय ा ५ वी ते ९ वी 
तील वदया या या   ितीय स  पर ेसाठ  प का, उ रप का व इतर टेशनर  सा ह य 

खरेद कामी कोटेशन नोट स .२/२०२१ – २२ मनपा वेबसाईटवर िस  करणेत आलेली होती. 
कोटेशन नोट स .२/२०२१ – २२ अंतगत मे. वशाल एंटर ायझेस,रहाटणी, पंपर  यांचे लघु म 

दराचे कोटेशन ा  झालेले आहे. इय ा ५ वी ते ९ वी  ितीय स  पर ेसाठ  अंदाजे एकुण 

र. .९,७५,१०६/- इतका खच अपे त आहे. तर  इय ा ५ वी ते ९ वी  ितीय स  पर ेसाठ  

प का, उ रप का व इतर टेशनर  सा ह य पुरवठा करणेकामी मे. वशाल एंटर ायझेस 

यां यासमवेत करारनामा कर यात आलेला असुन पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला आहे. 



तर  सदर सा ह य खरेद साठ  येणारा अंदा जत खच र. .९,७५,१०६/- कंवा य  होणा-या 
खचाचे मा. शासक यांनी अवलोकन केले.  

िनणय: 

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

 
 

मा. शासक ठराव मांक- ५४       वषय मांक- ५४ 

दनांक – १३/०४/२०२२         वभाग- करआकारणी व करसंकलन 

वषय .५४ 

दनांक -

१३/०४/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . .मु य/८/कावी/१३२/२०२२, द.०८/०४/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या करसंकलन वभागाची मालम ा कराची बले पो ट 

खा यामाफत वतर त करणेकामी होणा-या खचासाठ  “िमळकत स ह ण” या लेखािशषाव न 

तरतूद वग करणेबाबत. 
ठराव .५४ 

दनांक -

१३/०४/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . .मु य/८/कावी/१३२/२०२२, द.०८/०४/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या करआकारणी व करसंकलन वभागामाफत 

शहरातील मालम ांची महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम १२७ व १२९ नुसार 

करआकारणी व वसूली करणेत येते.  स थतीत करसंकलन वभागाचे करआकारणी 
र ज टला एकूण ५,७१,००० मालम ांची न द असून, सन २०२२-२३ या आिथक वषाची बले 

छपाई क न मालम ाधारकांना वतर त करावयाची आहेत. Department of Posts Office of 

Manager Business Post Center, Vishrambaugwada, Pune यांनी खालील दराने बले 

वतर त करणेची तयार  दश वली आहे. 
1) Postage (for inland letters up to 5 gms)                     :           Rs.2.50/- 
2) Handling charges (franking/special handling etc)    :           Rs.0.70/- 
            Total                                                                     :           Rs.3.20/- 

तर  भारत सरकारचे पो ट खा यामाफत सदर बले मलाम ाधारकांना वतर त करणे बाबत 

सव करांसह त र. .३.२०/- माणे र. .१८,२७,२००/- इतका कंवा य  येणा-या खचास 

मा यता देणेस, तसेच सदरची र क      Sr. Postmaster Pune City H.O. यांना अदा 
करणेस  व  सदर खच “टपाल खच” लेखािशषातून करणेस आव यक आहे. तथा प टपाल खच 

या लेखािशषावर सन 2022-23 क रता ५,००,०००/- एवढ  तरतूद उपल ध आहे. वर ल बीले 

पाठ व यासाठ  १८,२७,२००/- इतका खच अपे त आहे. यामुळे िमळकत स ह ण या 
लेखािशषावर उपल ध असले या १०,००,००,०००/- तरतूद मधून २०,००,०००/- तरतूद टपाल 

खच या लेखािशषावर वग 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 अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी 
सिमती या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 
 
 
 
 
 



मा. शासक ठराव मांक- ५५     वषय मांक- ५५ 

दनांक – १३/०४/२०२२       वभाग- ब े ीय व ुत  

वषय .५५ 

दनांक -

१३/०४/२०२२ 

मा. े ीय अिधकार  यांचेकड ल प . .ब ेका/ व/िचं/४८/२०२२, द.०७/०४/२०२२ अ वये, 

पं.िचं.मनपा ब े ीय कायालय अंतगत िचंचवड उप वभाग पर सरातील टलाईटसाठ  

वजपुरवठा वजिमटर करता म.रा. व. व.कं.िल. यांस र. .५५,३२४/- अदा करणेस मा यता 
िमळणेबाबत. 

ठराव .५५ 

दनांक -

१३/०४/२०२२ 

मा. े ीय अिधकार  यांचेकड ल प . .ब ेका/ व/िचं/४८/२०२२, द.०७/०४/२०२२ अ वये, 

पं.िचं.मनपा ब े ीय कायालय अंतगत  िचंचवड उप वभाग पर सरातील टलाईटसाठ  

वजपुरवठा िमळ याक रता म.रा. व. व.कं.िल. यांस मागणी केली होते. या माण े

म.रा. व. व.कं.िल.ने  फम कोटेशन . १)३७३३०८६७ द.१५/०३/२०२२  २)३७३३२६४९ 

द.१५/०३/२०२२   ३)३७३३३५८६ द.१५/०३/२०२२ ४) ३७३३२१०९ द.१५/०३/२०२२ अ वये 

एकुण र कम र. .५५,३२४/- ( अ र  र. .पंचाव न हजार तीनशे चोवीस पये फ .) भरणा 
करणेचे  कळ वले असुन म.रा. व. व.कं.स अदा करण े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 अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी 
सिमती या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- ५६     वषय मांक- ५६ 

दनांक – १३/०४/२०२२       वभाग- व ुत मु य 

वषय .५६ 

दनांक -

१३/०४/२०२२ 

मा.अित र  आयु (२) यांचेकड ल प . . वमुका/०८/का व/२६६/२०२२, द.१२/०४/२०२२ 

अ वये, मनपाचे भाग .१९ येथील िलंक रोड प ाशेड िचंचवड, ६७२ गाळे बांधणे पॅकेज .८ अ 

या इमारतीचे व ुत वषयक कामांची नुतनीकरण करणेबाबत. 
ठराव .५६ 

दनांक -

१३/०४/२०२२ 

मा.अित र  आयु (२) यांचेकड ल प . . वमुका/०८/का व/२६६/२०२२, द.१२/०४/२०२२ 

अ वये, मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .५४-०१/२०२१-२०२२ अ वये भाग 

.१९ येथील िलंक रोड प ाशेड िचंचवड,६७२ गाळे बांधणे पॅकेज .८अ या इमारतीचे व ुत 

वषयक कामांची नुतनीकरण करणेकामी,िन वदा र. .४४,६३,९४९/- पे ा -३.९५% कमी 
हणजेच र. .४२,८७,६२३/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख स याऐंशी हजार सहाशे तेवीस फ ) 

या नुसार िन वदा मंजूर दराने लघु म दराचे ठेकेदार मे.िम हर एंटर ायजेस यांचेकडून काम 

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

अदा करणेस तसेच िनयमानुसार 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 ेया अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
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 अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी 
सिमती या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 



मा. शासक ठराव मांक- ५७    वषय मांक- ५७ 

दनांक – १३/०४/२०२२      वभाग- थाप य अ मु य 

वषय .५७ 

दनांक -

१३/०४/२०२२ 

मा.अित र  आयु (१) यांचेकड ल प . . था/िन/अ-मु य/७९/२०२२, द.०८/०४/२०२२ 

अ वये, मनपाचे भाग .१५ मधील अंतगत व मु य र यांची डांबर करणाची अनुषंिगक 

कामे करण.े 
ठराव .५७ 

दनांक -

१३/०४/२०२२ 

मा.अित र  आयु (१) यांचेकड ल प . . था/िन/अ-मु य/७९/२०२२, द.०८/०४/२०२२ 

अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .83/1/2021-22 अ वये भाग .१५ 

मधील अंतगत व मु य र यांची डांबर करणाची अनुषंिगक कामे करणे. (सन 2021-22) कामी 
Ms.Bahirat Brothers िन.र. .1,34,99,982/- (अ र  र. .एक कोट  चौतीस लाख न या नव 

न या व हजार नऊशे याऐंशी पये फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .1,34,23,282/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .1,34,23,282/- पे ा 36.10% कमी हणजेच र. .85,77,477/- +रॉय ट  

चाजस र. .39,560/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .76,700/- = एकुण र. .86,93,737/- 
पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व 

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

कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 

राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

 
मा. शासक ठराव मांक- ५८      वषय मांक- ५८ 

दनांक – १३/०४/२०२२   वभाग- व छ महारा /भारत अिभयान नागर  क प 

वषय .५८ 

दनांक -

१३/०४/२०२२ 

मा.अित र  आयु (१) यांचेकड ल प . . वभाअक/२/का व/८७/२०२२, द.११/०४/२०२२ 

अ वये, व छ भारत अिभयान (नागर ) अंतगत व छ सव ण २०२२ या अंतगत 
ले स दारे जनजागृती करणे कामाचे खचास काय र मा यता िमळणेबाबत. 

ठराव .५८ 

दनांक -

१३/०४/२०२२ 

मा.अित र  आयु (१) यांचेकड ल प . . वभाअक/२/का व/८७/२०२२, द.११/०४/२०२२ 

अ वये, व छ भारत अिभयान अंतगत व छ सव ण २०२२ सु  आहे. पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका व छ सव णात सहभागी झालेली आहे.  व छ सव णाची शहरातील 

नागर कांना मा हती व जनजागृती हो यासाठ  २० फुट × ४० फुट या आकारमानाचे ३२ ले स 

छपाई क न िस द करणेकामी अंदाजे र. .२,३०,१४४/- खच अपे त आहे. मे.वा हळकर 

ए टर ायजेस यांनी व छ सव णाची शहरातील नागर कांना मा हती व जनजागृती 
हो यासाठ  २० फुट × ४० फुट या आकारमानाचे ३२ ले स छपाई क न याचा पुरवठा 
केलेले  बल एकूण र. .२,३०,१४४/- सादर केले असून ते यांना अदा करणेस मा. शासक 
यांची काय र मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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



 

मा. शासक ठराव मांक- ५९       वषय मांक- ५९ 

दनांक – १३/०४/२०२२         वभाग- थाप य बीआरट एस 

वषय .५९ 

दनांक -

१३/०४/२०२२ 

मा.अित र  आयु (२) यांचेकड ल प . . था/बीआरट एस/१३८/२०२२, द.१३/०४/२०२२ 

अ वये, देहु आळंद  र यावर देहु मनपा ह वर कमान उभारणेबाबत. 

ठराव .५९ 

दनांक -

१३/०४/२०२२ 

मा.अित र  आयु (२) यांचेकड ल प . . था/बीआरट एस/१३८/२०२२, द.१३/०४/२०२२ 

अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ८०/०१/२०२१-२०२२ अ वये देहु आळंद  

र यावर देहु मनपा ह वर कमान उभारण,े कामी मे.द रायकॉन क शन 

िन.र. .१,७०,६०,५५१/- (अ र  र. .एक कोट  स र लाख साठ हजार पाचशे ए काव  फ ) 

मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .१,७०,५०,१०१/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .१,७०,५०,१०१/- पे ा 
१८.२८% कमी हणजेच र. .१,३९,३३,३४३/- रॉय ट  चाजस र. .८५,५७०/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .१०,४५०/- एकुण र. .१,४०,२९,३६३/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 

व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 

केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/ वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 

घेणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

 
 

मा. शासक ठराव मांक- ६०      वषय मांक- ६० 

दनांक – १३/०४/२०२२       वभाग- थाप य इ मु य 

वषय .६० 

दनांक -

१३/०४/२०२२ 

मा.अित र  आयु (१) यांचेकड ल प . . था/िन/इ-मु य/१५७/२०२२, द.१३/०४/२०२२ 

अ वये, मनपाचे भाग .५ मधील आर ण .४०२ येथे डा वहार बांधणे. 

ठराव .६० 

दनांक -

१३/०४/२०२२ 

मा.अित र  आयु (१) यांचेकड ल प . . था/िन/इ-मु य/१५७/२०२२, द.१३/०४/२०२२ 

अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .102/01/2021-22 अ वये भाग .५ 

मधील आर ण .402 येथे डा वहार बांधणे कामी S.B.KALE िन.र. .1,24,40,374/- (अ र  

र. .एक कोट  चोवीस लाख चाळ स हजार तीनशे चौ-याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,23,93,839/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,23,93,839/- पे ा 22.51% कमी हणजेच 

र. .96,03,986/- +रॉय ट  चाजस र. .1,38,176/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .46,535/- = 

एकुण र. .97,88,697/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 

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



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

राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा. शासक यांची मंजूर  
देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

 
 
 
 

  सह /-         सह /- 

(उ हास बबनराव जगताप)              (राजेश पाट ल) 
नगरसिचव           मा. शासक  

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

 
 


