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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 २१/०२/२०२३ चे ठराव. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- १२३६          वषय मांक- १२३६ 

दनांक – २१/०२/२०२३           वभाग- उ ान 
वषय .१२३६ 

दनांक -

२१/०२/२०२३ 

मा.उप आयु  उ ान यांचे कड ल प  .उ ान/२/का व/६१/२०२३ द.१३/०२/२०२३ अ वये, 

मनपाचे उ ान/वृ संवधन वभागाचे वापरातील वाहनास नवीन टायर खरेद  करणेबाबत. 

ठराव .१२३६ 

दनांक -

२१/०२/२०२३ 

मा.उप आयु  उ ान यांचे कड ल प  .उ ान/२/का व/६१/२०२३ द.१३/०२/२०२३ अ वये, 

मनपाचे उ ान / वृ संवधन वभागाकड ल वाहन .एम-एच-१४ सीएल-१४७६ (टँकर) वाहनास 

नवीन टायर खरेद  करावयाचे अस याने याबाबत कायशाळा वभागामाफत अिभ ाय घेतला 
आहे. तर  यापुव  सदर वाहनास नवीन घेतलेपासून टायर बस वलेले नाह त व कायशाळा 
वभागा या अिभ ायानुसार वाहनाची एकूण धावसं या ३२,४६२ झाली असून सव टायसची झीज 

झा याने व न ी खराब झा याने नवीन टायर बस वणे आव यक आहे. तर  सदर करणी 
मे.सीएट िल. या टायर उ पा दत कंपनीचे कोटेशन ( ोफॉमा इन हॉईस) घेतले असावे तदनंतर 

टायर खरेद ची कायवाह  करावी. यानुसार मे.सीएट िलिमटेड, उ ळ  पुणे येथील कायालयातून 

(ड .जी.एस ऍ ड ड ) रेट कॉ ॅ टचे ोफॉमा इन हॉईस िमळणेबाबत यांना दनांक ३०/१२/२०२२ 

रोजी ई-मेल केला असता मे.सीएट िलिमटेड, उ ळ  पुणे यांनी टायर िश लक नसलेबाबत कळ वले 

होते. यामुळे बाहे न टायर खरेद  करत असून यानुसार मे.साईकृपा ह स अँड टायस, भोसर  

यांचेकडून द.१४/०१/२०२३ रोजी उभी न ी - २ टायर – तीनग र. .२१,५००/- व आडवी न ी - 
४ टायर – ती नग – र. .२३,०००/- माणे सव करांसह र. .१,३५,०००/- इत या रकमेचे ०६ नग 

टायरचे सीएट या उ पादक कंपनीचे कोटेशन ा  क न घेतले असून मे.साईकृपा ह स अँड 

टायस, भोसर  यांना आगाऊ र कम अदा करणे आव यक आहे. सबब उ ान/ वृ संवधन वभागाचे 
वापरातील वाहनास मे.साईकृपा ह स अँड टायस, भोसर  यांचेकडून सीएट या उ पा दत कंपनीचे 

नवीन ०६ नग टायर द.१४/०१/२०२३ रोजीचे कोटेशन नुसार र. .१,३५,०००/- (अ र  र. .एक 

लाख प तीस हजार फ ) सव करांसह मनपा अिधिनयम करण-५ िनयम-५ (२)-(२) नुसार 

िन वदा न माग वता, करारनामा न करता थेट प तीने खरेद  करणसे मा. शासक यांची मंजूर  

देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- १२३७          वषय मांक- १२३७ 

दनांक – २१/०२/२०२३           वभाग- मु यलेखा प र ण 
वषय .१२३७ 

दनांक -

२१/०२/२०२३ 

मा.मु यलेखाप र क यांचे कड ल प  .मुलेप/१/का व/३४४/२०२३ द.१४/०२/२०२३ अ वये, 

मनपाचे मु य लेखा प र ण वभागाकड ल कमचा-यां या रजा मंजूर बाबत. 

ठराव .१२३७ 

दनांक -

२१/०२/२०२३ 

मा.मु यलेखाप र क यांचे कड ल प  .मुलेप/१/का व/३४४/२०२३ द.१४/०२/२०२३ 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” 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- १२३८          वषय मांक- १२३८ 

दनांक – २१/०२/२०२३           वभाग- थाप य इ मु य 
वषय .१२३८ 

दनांक -

२१/०२/२०२३ 

मा.शहर अिभयंता थाप य इ मु य यांचे कड ल प  . था/िन/इ-मु य/१६७/२०२३ 

द.२०/०२/२०२३ अ वये, मनपाचे भाग .३ मोशी येथील अ नशामक क ाचे उवर त थाप य 

वषयक कामे करणेबाबत. 

ठराव .१२३८ 

दनांक -

२१/०२/२०२३ 

मा.शहर अिभयंता थाप य इ मु य यांचे कड ल प  . था/िन/इ-मु य/१६७/२०२३ 

द.२०/०२/२०२३ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 

48/01/2022-23 अ वये भाग .३ मोशी येथील अ नशामक क ाचे उवर त थाप य वषयक 

कामे करणे कामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माणे िन वदा 
.48/01/2022-23 साठ  5 ा  झाले या िन वदांपैक  Godse Construction या ठेकेदाराची 

िन.र. .48,13,941/- (अ र  र. .अ ठेचाळ स लाख तेरा हजार नऊशे ए केचाळ स फ ) मधुन 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .47,30,276/-  पे ा 39.99% 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.शहर अिभयंता यांनी दनांक 

20/02/2023 रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून र. .28,38,639/- +रॉय ट  चाजस 

र. .3,013/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .83,665/- = एकुण र. .29,25,317/- पयत काम 

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

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

मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 

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

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

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- १२३९          वषय मांक- १२३९ 

दनांक – २१/०२/२०२३           वभाग- डा 
वषय .१२३९ 

दनांक -

२१/०२/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/७/का व/४६/२०२३ द.१७/०२/२०२३ अ वये, 

वर  गट रा ीय रो ग चॅ पयनशीप पधा २०२३, आम  रोइंग नोड, सी.एम.ई. कासारवाड , पुणे 
या पधसाठ  सह ायोजक व हणून आिथक सहा य अदा करणेबाबत. 

ठराव .१२३९ 

दनांक -

२१/०२/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/७/का व/४६/२०२३ द.१७/०२/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचे सह आयोजक वाने, आम  रोइंग नोड, सी.एम.ई. 

कासारवाड , पुणे यांचे वतीने व रोइंग फेडरेशन ऑफ इं डया यां या मा यतेने वर   गट रा ीय 

रो ग चॅ पयनशीप पधा २०२३ चे आयोजन द.२० ते २६ फे ुवार  २०२३  या काळात आम  

रो ग नोड  कॉलेज ऑफ  िमिलटर   इं जिनअर ंग, सी.एम.ई पुण ेयेथे करणेत आलेले आहे सदर 

पधसाठ  अट . १)आिथक सहा य र. .३ लाखापे ा जा त अस याने यास शासनाची मा यता 
घेण े आव यक आहे. २)आम  रोइंग नोड, सी.एम.ई., पुण ेआयो जत वर   गट रा ीय रो ग 
चॅ पयनशीप पधा २०२३  ह  प.िचं.म.न.पा ह बाहेर आहे. या अट  शत  िशिथल क न 

मा.महापािलका सभे या मा यतेने आम  रो ग नोड कॉलेज ऑफ  िमिलटर   इं जिनअर ंग, 

सी.एम.ई यां याशी करारनामा क न, करारनामाम ये यावष  म.न.पा खाजगी शाळेतील तसेच 

मनपा अिधकार  कमचार  यांचे मुलांची यांनी िनवड चाचणी घेऊन २५ व ा याची िनवड क न 

यांना Rowing खेळाचे िश ण देऊन रा य, रा ीय तर व आंतररा ीय तरापयत व ाथ  

घडवावेत याचा वा षक अहवाल यांनी सादर करावा असे नमुद क न आम  रो ग नोडकॉलेज 

ऑफ  िमिलटर   इं जिनअर ंग, सी.एम.ई  यां या नावे आिथक सहा य र. .१२,५०,०००/- (अ र  

र. .बारा लाख प नास हजार फ ) अदा करणेस व  सदरचा सदरचा खच रा ीय व आंतररा ीय 

डा पधा या लेखािशषावर केले या तरतूद 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- १२४०          वषय मांक- १२४० 

दनांक – २१/०२/२०२३           वभाग- लेखा 
वषय .१२४० 
दनांक -
२१/०२/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .लेखा/०१/का व/९१/२०२३ द.१३/०२/२०२३ अ वये, 
पंपर  िचंचवड मनपाचे वा षक ताळेबंदप क तयार करणे व ताळेबंदप क चे लेखाप र ण 
करणेक रता सनद  लेखापाल यांची नेमणूक क न यांचे फ  अदायगी करणेबाबत. 

ठराव .१२४० 
दनांक -
२१/०२/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .लेखा/०१/का व/९१/२०२३ द.१३/०२/२०२३ अ वये, 
क  शासनाने देशातील काह  महानगरपािलकांची िनवड क न यांचे कजरोखे उभार यासाठ  
मता आहे का? याची तपासणी कर याक रता Department of Treasury (Washington D.C.) 

यांची नेमणूक केली आहे. यात पंपर  िचंचवड मनपाचा समावेश आहे.  या तव पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेचे सन २०२०-२१ अखेर सनद  लेखापाल यांचेकडून वा षक ताळेबंदप क तयार 
क न घे यात आले असून सदर ताळेबंदप कांचे लेखाप र ण सनद  लेखापाल यां याकडून 
क न घे यात आलेले आहे. सदय: थतीत कजरोखे व  करणेचे अनुषंगाने कामकाज चालू 
आहे.  महानगरपािलकेचे कजरो यांची मुदत अंदाजे ०५ वष करणेत येणार आहे.  या दर यान दर 
सहा म ह यांनी वेळोवेळ  SEBI यांचेकडे महानगरपािलकेस अहवाल सादर करावा लागणार 
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आहे.  तसेच १५ या व  आयोगाकडून मनपास जे अनुदान ा  होते.  याक रता शासन िनणय 
एफ एफ सी-२०२०/ . .५६/ न व-०४, दनांक २८/१०/२०२० नुसार ताळेबंदप क तयार क न 
याचे लेखाप र ण क न अहवाल ा  करणे आव यक आहे. या तव वेळ या वेळ  ताळेबंदप क 

तयार क न लेखाप र ण क न घे याक रता ०२ वतं  सनद  लेखापाल िनयु  असणे 
आव यक आहे. अ यथा कजरोखे व  व १५ या व  आयोगाकड ल अनुदान ा  हो यात 
अडचणी िनमाण होऊ शकतात. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे सन २०२१-२२ ते २०२२-२३ चे 
ताळेबंद प क तयार करणेक रता व याचे लेखाप र ण करणेक रता सनद  लेखापाल यांचे 
नेमणुक साठ  शासनाचे महाटडर या संकेत थळावर ई-िन वदा कायवाह  करणेत आली. याम ये 
वर ल नमूद दोन वषाचे ताळेबंदप क तयार करणेक रता मे.िचंगळे ऍ ड असो. यांचे 
र. .४,४०,०००/- + GST असे लघु म दर ा  झालेने सदर दर वकृत क न सदर एज सी 
िन त कर यात आली आहे. तथा प सदर दोन वषाचे ताळेबंदप काचे लेखाप र ण करणेक रता 
सनद  लेखापाल यांचे नेमणूक क रता शासनाचे महाटडर संकेत थळावर दोन वेळा ई- िन वदा 
कायवाह  क न अपूण कागदप ां या अभावी िन वदा र  कर यात आ याने सनद  लेखापाल यांची 
नेमणूक करता आलेली नाह . मनपाचे ताळेबंदप क तयार करणे व याचे लेखाप र ण क न घेण े
याक रता सनद  लेखापाल िनयु  असणे आव यक आहे.  िन वदा कायवाह स वेळ लागत 
अस याने सदर कामाक रता थेट प तीने सनद  लेखापाल यांची नेमणूक के यास कजरोखे व  व 
१५ या व  आयोगाचे अनुदान ा  करणेक रता अहवाल सादर करणेस य यय येणार नाह . 
मे.राकेश अगरवाल ऍ ड असो. यांनी सनद  लेखापाल फमनी यांचेकड ल द.०६/०२/२०२३ या 
प ा वये मनपाचे वा षक ताळेबंदप काचे लेखाप र ण फ  र. .३,००,०००/- +GST म ये क न 
देणेस संमती दश वली आहे.  यांनी यापूव  नवी मंुबई व पनवेल महानगरपािलकांचे वा षक 
ताळेबंदप कांचे लेखाप र ण क न दलेचे अनुभव प क सादर केले आहे.  यामुळे यांचा 
अनुभवाचा वचार करता यांची थमत: सन २०२१-२२ ते सन २०२३-२४ या ०३ वषाक रता व 
कामकाज समाधानकारक असलेस पुढ ल ०२ वषाक रता व सन २०२२-२३ पासून फ  म ये ती 
वष  १०% वाढ देऊन तसेच मनपाचे सन २०२१-२२ ते २०२२-२३ चे ताळेबंदप क तयार 
करणेक रता िनयु  मे.िचंगळे ऍ ड असो. यांना मनपाचे थमत: सन २०२३-२४ ते २०२५-२६ चे 
ताळेबंदप क तयार करणेसाठ  व तदनंतर कामकाज समाधानकारक असलेस पुढ ल दोन 
वषाक रता व सन २०२२-२३ ची फ  र. .४,४०,०००/- + GST याम ये सन २०२३-२४ पासून 
ितवष  फ  म ये १०% वाढ देऊन महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील करण ५(२) (२) 

मधील तरतुद नुसार िन वदा न मागवता थेट प दतीने करारनामा क न नेमणूक करणेस व सदर 
दो ह  कामांक रता नमुद वषात अदा करा या लागणा-या फ नुसार 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. 

 
 
 
 

  सह /-                  सह /- 

(उ हास बबनराव जगताप)              (शेखर िसंह) 
नगरसिचव           मा. शासक 

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


