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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 १४/०२/२०२३ चे ठराव. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- १२२७          वषय मांक- १२२७ 

दनांक – १४/०२/२०२३           वभाग- सामा य शासन 
वषय .१२२७ 
दनांक -
१४/०२/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .सा व/१८/का व/९४/२०२३ द.०३/०२/२०२३ अ वये, 

मनपा ४० वा वधापन दनािनिम  अ पोपहार व चहापान काय मासाठ  झाले या खचास काय र 

मा यता घेणेबाबत. 
ठराव .१२२७ 
दनांक -
१४/०२/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .सा व/१८/का व/९४/२०२३ द.०३/०२/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा ४० वा वधापन दन मंगळवार दनांक ११ ऑ टोबर २०२२ 
रोजी संप न झाला आहे. मा हती व जनसंपक वभाग यांचेकड ल आदेश .माजसं/२/११०९/२०२२ 

द. ०७/१०/२०२२  नुसार व वध काय माचे यव थापन महानगरपािलके या वेगवेगळया 
अिधका-यांवर सोप व यात आले आहे. सामा य शासन वभागाकड ल अिधका-यांकडे वधापन 

दनािनिम  मुख पाहुण,े नाग रक व अिधकार /कमचार  यांचेसाठ  अ पोपहार व चहापान 

काय माची यव था कर याची जबाबदार  सोप व यात आली होती. महानगरपािलका ४० वा 
वधापन दनािनिम  मंगळवार द. ११ ऑ टोबर २०२२ रोजी पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
मु य इमारतीम ये व ा.रामकृ ण मोरे े ागृह, िचंचवड या दोन ठकाणी अ पोपहार व 

चहापानाची यव था कर यात आली होती. यासाठ  आदेश . शासन/१८/का व/७३७/२०२२, 
द.१०/१०/२०२२ नुसार आगाऊ र. .३,००,०००/- मंजुर कर यात आली होती. अ पोपहार व 

चहापान काय मासाठ  गुणव ापूवक व नाम कंत पुरवठाधारक मे.िचतळे बंधू, िमठाईवाले, 

बाणेर पुण,े यांचेकडुन अ पोपहार सा ह य व मे.साई इंटर ायजेस, पंपर  यांचेकडून 

चहा,कॉफ ,िमनरल वॉटर थेट प दतीने घे यात आले आहे. यासाठ  एकूण  खच र. .२,९१,१२०/- 

(अ र  र. .दोन लाख ए या नव हजार एकशे वीस फ ) आला आहे. आगाऊ र कमे मधील 

उव रत र. .८८८०/- महापािलका कोषागारात सामा य पावती .सी/१८१९, द.२३/१२/२०२२ 

नुसार भरणा केला आहे. सबब, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ४० वा वधापन दनािनिम  

आयो जत केले या अ पोपहार व चहापान काय मासाठ  अ पोपहार व चहापानी थेट प दतीने 

खरेद  कर यात आले असुन यासाठ  र. .२,९१,१२०/- खच आला असुन यास मा यता दे यास 
व आगाऊ घेतले या र. .३,००,०००/- चे समायोजन कर यास मा. शासक यांची काय र 
मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 
उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- १२२८          वषय मांक- १२२८ 

दनांक – १४/०२/२०२३           वभाग- म यवत  भांडार 
वषय .१२२८ 

दनांक -

१४/०२/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/०५/का व/१३८/२०२३ 

द.१०/०२/२०२३ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागांसाठ  आव यक A-4 

व िलगल पेपर रम खरेद  करणेबाबत. 
ठराव .१२२८ 

दनांक -

१४/०२/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/०५/का व/१३८/२०२३ 

द.१०/०२/२०२३ अ वये, मनपा या व वध वभागांसाठ  आव यक A-4 व िलगल पेपर रम 

येक  5000 रम खरेद  करणेकामी GeM Bid No.GEM/2022/B/2798742 अ वये लघु म दर 

ा  िन वदाकार मे. साईज एंटर ायजेस, िचंचवड यांनी दर कमी क न फेरसादर केलेले दर 

अनु मे र. .269/- ती रम व र. .308.50 ती रम हे लघु म ा  झाले असुन यानुसार A-4 व 

िलगल पेपर रम येक  5,000 रम खरेद  करणेकामी एकूण र. .28,87,500/- इतका खच होणार 

असुन जो अंदा जत खच र. .27,70,000/- पे ा 4.24% ने अिधक असुन वकृत कर यात आले 

आहेत.  यानुसार मनपा या व वध वभागांसाठ  आव यक A-4 व िलगल पेपर रम 5000 रम 

खरेद  करणेकामी GeM Bid No.GEM/2022/B/2798742 अ वये लघु म दर ा  िन वदाकार 

मे. साईज एंटर ायजेस, िचंचवड यांनी दर कमी क न फेरसादर केलेले दर अनु मे र. .269/- 

ती रम व र. .308.50 ती रम या दरा माणे करारनामा क न खरेद  करणेस व सदरकामी 
होणारा खच एकूण र. .28,87,500/-  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- १२२९          वषय मांक- १२२९ 

दनांक – १४/०२/२०२३           वभाग- व ुत मु य 
वषय .१२२९ 

दनांक -

१४/०२/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/५६/२०२३ द.१०/०२/२०२३ 

अ वये, मनपाचे फ े ीय कायालय भाग .१३ से.नं.२२ अमरधाम मशानभूमी म ये व ुत 

दा हनीचे वा षक प तीने चालन व देखभाल दु ती करणेबाबत. 
ठराव .१२२९ 

दनांक -

१४/०२/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/५६/२०२३ द.१०/०२/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .21-10/2022-

2023 अ वये फ े ीय कायालय भाग .१३ से.नं.२२ अमरधाम मशानभूमी म ये व ुत 

दा हनीचे वा षक प तीने चालन व देखभाल दु ती करणे सन २०२२-२३  कामी वतमानप ात 

िन वदा िस द केली होती. वर ल माण े िन वदा नोट स .21-10/2022-2023 साठ  ा  

झाले या िन वदांपैक  मे.क याणी एंटर ायजेस या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन वदा 
र. .83,70,000/- पे ा -12.60% कमी दराने आलेली िन वदा अस याने व तुलना मक या 
वाजवी दराची अस याने तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम मानांकना माण े पूण करणेस 
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स म अस याने वकारणेबाबत मा.आयु  सो. यांनी द.10/02/2023 रोजी मा यता दलेली 
आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .73,15,380/- 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- १२३०          वषय मांक- १२३० 

दनांक – १४/०२/२०२३           वभाग- व ुत मु य 
वषय .१२३० 

दनांक -

१४/०२/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/५७/२०२३ द.१०/०२/२०२३ 

अ वये, मनपाचे इ े ीय व ुत कायालयांतगत . .५ गवळ नगर मधील गर ब शहर  व तीतील 

दवबा ीचे वा षक प तीने देखभाल दु ती करणे व अनुषंिगक कामे करणेबाबत. 
ठराव .१२३० 

दनांक -

१४/०२/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/५७/२०२३ द.१०/०२/२०२३ 

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

04/2022-23 अ वये इ े ीय व ुत कायालयांतगत . .५ गवळ नगर मधील गर ब शहर  

व तीतील दवबा ी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. .26-04/2022-

2023 साठ  ा  झाले या िन वदांपैक  मे.सनशाईन इले क स या ठेकेदाराची िन वदा 
र कमे या िन वदा र. .25,42,262/- पे ा -34.82% 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.10/02/2023 रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 

र. .16,57,046/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार  भाववाढ कलम लागू असलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 

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

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

येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- १२३१          वषय मांक- १२३१ 
दनांक – १४/०२/२०२३           वभाग- व ुत मु य 
वषय .१२३१ 

दनांक -

१४/०२/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/५८/२०२३ द.१०/०२/२०२३ 

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

दवबा ीचे वा षक प तीने देखभाल दु ती करणे व अनुषंिगक कामे करणेबाबत. 
ठराव .१२३१ 

दनांक -

१४/०२/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/५८/२०२३ द.१०/०२/२०२३ 

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

02/2022-23 अ वये इ े ीय व ुत कायालयांतगत . .३ मोशी मधील गर ब शहर  

व तीतील दवबा ी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. .26-02/2022-

2023 साठ  ा  झाले या िन वदांपैक  मे.सनशाईन इले क स या ठेकेदाराची िन वदा 
र कमे या िन वदा र. .25,42,262/- पे ा -35.12% 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.10/02/2023 रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 

र. .16,49,420/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार  भाववाढ कलम लागू असलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 

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

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

येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 

मा. शासक ठराव मांक- १२३२          वषय मांक- १२३२ 

दनांक – १४/०२/२०२३           वभाग- व ुत मु य 
वषय .१२३२ 

दनांक -

१४/०२/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/५९/२०२३ द.१०/०२/२०२३ 

अ वये, मनपाचे इ े ीय व ुत कायालयांतगत . .६ भोसर  गावठाण मधील गर ब शहर  

व तीतील दवबा ीचे वा षक प तीने देखभाल दु ती करण ेव अनुषंिगक कामे करणेबाबत. 
ठराव .१२३२ 

दनांक -

१४/०२/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/५९/२०२३ द.१०/०२/२०२३ 

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

05/2022-23 अ वये इ े ीय व ुत कायालयांतगत . .६ भोसर  गावठाण मधील 

गर ब  शहर  व तीतील दवबा ी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-

05/2022-2023 साठ  ा  झाले या िन वदांपैक  मे. वण इले क स ह सेस या ठेकेदाराची 
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िन वदा र कमे या िन वदा र. .25,42,282/- पे ा -34.80% 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.10/02/2023 रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 

र. .16,57,568/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार  भाववाढ कलम लागू असलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 

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

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

येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- १२३३          वषय मांक- १२३३ 

दनांक – १४/०२/२०२३           वभाग- थाप य क मु य 
वषय .१२३३ 

दनांक -

१४/०२/२०२३ 

मा.सह शहर अिभयंता थाप य क मु य यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/३७/२०२३ 

द.१३/०२/२०२३ अ वये, मनपाचे भाग .2 म ये व छ भारत अिभयाना अंतगत व वध 

ठकाणी थाप य वषयक कामे करणेबाबत. 
ठराव .१२३३ 

दनांक -

१४/०२/२०२३ 

मा.सह शहर अिभयंता थाप य क मु य यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/३७/२०२३ 

द.१३/०२/२०२३ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 

35/33/2022-23 अ वये भाग .2 म ये व छ भारत अिभयाना अंतगत व वध ठकाणी 
थाप य वषयक कामे करणे. कामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माण े

िन वदा . 35/33/2022-23 साठ   10 ा  झाले या िन वदांपैक  M/s. ramchandra enterprises 

या ठेकेदाराची िन.र. .39,97,511/- (अ र  र. .एकोणचाळ स लाख स या नव हजार पाचशे 

अकरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .39,76,981/- पे ा 43.99% 
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 27/01/2023 रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून 

र. .22,27,507/- +रॉय ट  चाजस र. .29,488/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .20,530/- = एकुण 

र. .22,77,525/- 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 करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 

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

येत आहे. 
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िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 

मा. शासक ठराव मांक- १२३४          वषय मांक- १२३४ 

दनांक – १४/०२/२०२३           वभाग- थाप य क मु य 
वषय .१२३४ 

दनांक -

१४/०२/२०२३ 

मा.सह शहर अिभयंता थाप य क मु य यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/३६/२०२३ 

द.१३/०२/२०२३ अ वये, मनपाचे भाग .9 म ये व छ भारत अिभयाना अंतगत व वध 

ठकाणी थाप य वषयक कामे करणेबाबत. 
ठराव .१२३४ 

दनांक -

१४/०२/२०२३ 

मा.सह शहर अिभयंता थाप य क मु य यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/३६/२०२३ 

द.१३/०२/२०२३ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 

35/30/2022-23 अ वये भाग .9 म ये व छ भारत अिभयाना अंतगत व वध ठकाणी 
थाप य वषयक कामे करणे कामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माणे 

िन वदा . 35/30/2022-23 साठ   10 ा  झाले या िन वदांपैक  M/s. P.J.Motwani या 
ठेकेदाराची िन.र. .39,99,627/- (अ र  र. .एकोणचाळ स लाख न या नव हजार सहाशे स ावीस 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .39,79,097/-  पे ा 43.69% 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.27/01/2023 रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून 

र. .22,40,630/- +रॉय ट  चाजस र. .30,961/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .20,530/- = एकुण 

र. .22,92,121/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

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

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

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

येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 

मा. शासक ठराव मांक- १२३५          वषय मांक- १२३५ 

दनांक – १४/०२/२०२३           वभाग- कायदा 
वषय .१२३५ 

दनांक -

१४/०२/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .कास/६/का व/५८/२०२३ द.१३/०२/२०२३ अ वये, 

मनपाचे कायदा वभागाकड ल “ वधी अिधकार ” अिभनामाचे पद एकिञत मानधनावर हंगामी 
व पात सहा म ह याचे कालावधीसाठ  ता पुर या व पात िनयु  करणेबाबत. 

ठराव .१२३५ 

दनांक -

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .कास/६/का व/५८/२०२३ द.१३/०२/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या कायदा वभागाम ये ‘’ वधी अिधकार ’’ अिभनामाचे र पद 
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१४/०२/२०२३ सहा म हने कालावधीसाठ  भरणेकामी मा. शासक ठराव .४३७, दनांक – १९/०७/२०२२ 

अ वये अँड. वनोद नागे र पाट ल यांना दरमहा र. .३५,०००/- एकिञत मानधनावर करार 

प दतीने नेमणूक करणेकामी मा यता दलेली होती. व यानुसार मा.आयु  यांचेकड ल आदेश 

.कास/६/का व/३२१/२०२२ दनांक-०१/०८/२०२२ अ वये अट  व शत ना अिधन राहून 

अँड. वनोद नागे र पाट ल यांची नेमणूक करणेत आली होती. यांचा सहा म ह यांचा कालावधी 
द.०७/०२/२०२३ रोजी संपु ात आला असून, स ा या पोटिनवडणुका व कायदा वभागातील 

दैनं दन कामकाजाची पूतता वना वलंब करणेसाठ  “ वधी अिधकार ” या अिभनामा या पदावर 

करार प दतीने सहा मह ने कालावधीसाठ  िनयु  करणे आव यक आहे. तर , अँड. वनोद नागे र 

पाट ल यांना सहा म ह या या कालावधीसाठ  र. .३५,०००/- दरमहा एकिञत मानधनावर “ वधी 
अिधकार ” (मानधन) या पदावर सात दवसांचा खंड देवून फेरिनयु  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. 
 
 
 

  सह /-                  सह /- 

(उ हास बबनराव जगताप)              (शेखर िसंह) 

नगरसिचव           मा. शासक 

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


