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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 २८/०२/२०२३ चे ठराव. 
 

मा. शासक ठराव मांक- १२४१          वषय मांक- १२४१ 

दनांक – २८/०२/२०२३           वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .१२४१ 

दनांक -

२८/०२/२०२३ 

मा.कायकार  अिभयंता पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/१०/२०२३ द.१०/०१/२०२३ 

अ वये, मनपाचे पाणीपुरवठा वभागाकड ल प ाम ये नमूद वकास कामांचे अवलोकन 

करणेबाबत. 

ठराव .१२४१ 

दनांक -

२८/०२/२०२३ 

मा.कायकार  अिभयंता पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/१०/२०२३ द.१०/०१/२०२३ 

अ वये, मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ ( १ ते ८ ) मधील 

िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट शत  माण े तसेच भाववाढ 

कलमानुसार भाववाढ देय अस यास 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 

रा हल या अट स अिधन राहून 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- १२४२          वषय मांक- १२४२ 

दनांक – २८/०२/२०२३           वभाग- ड े ीय व ुत 
वषय .१२४२ 

दनांक -

२८/०२/२०२३ 

मा.सहा.आयु  ड े य यांचे कड ल प  .ड ेका/३/का व/३७/२०२३ द.०९/०१/२०२३ अ वये, 

मनपाचे ड े य व ुत वभागाकड ल प ाम ये नमूद वकास कामांचे अवलोकन करणेबाबत. 

ठराव .१२४२ 

दनांक -

२८/०२/२०२३ 

मा.सहा.आयु  ड े य यांचे कड ल प  .ड ेका/३/का व/३७/२०२३ द.०९/०१/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल व ुत वभागाचे िन वदा कामां या 
सोबतचे प  ‘ अ ’ मधील (1 ते 5 ) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे लघु म दरा या 
िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा 
आदेश दे यात आला 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- १२४३          वषय मांक- १२४३ 

दनांक – २८/०२/२०२३           वभाग- ब े ीय व ुत 
वषय .१२४३ 

दनांक -

२८/०२/२०२३ 

मा.कायकार  अिभयंता ब े य यांचे कड ल प  .ब े/लेखा/०५/का व/१४/२०२३ द.१३/०१/२०२३ 

अ वये, मनपाचे ब े य व ुत वभागाकड ल प ाम ये नमूद वकास कामांचे अवलोकन 

करणेबाबत. 

ठराव .१२४३ 

दनांक -

२८/०२/२०२३ 

मा.कायकार  अिभयंता ब े य यांचे कड ल प  .ब े/लेखा/०५/का व/१४/२०२३ द.१३/०१/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ब े ीय कायालयाकड ल व ुत वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  ‘ अ’ मधील (1 ते 30) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माण ेलघु म 

दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 

कामाचा आदेश दे यात आला 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- १२४४          वषय मांक- १२४४ 

दनांक – २८/०२/२०२३           वभाग- म यवत  भांडार 
वषय .१२४४ 

दनांक -

२८/०२/२०२३ 

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभा/१५/का व/१५/२०२३ द.२३/०१/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागासाठ  ला ट क कुशन चेअर 

खरेद बाबत. 

ठराव .१२४४ 

दनांक -

२८/०२/२०२३ 

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभा/१५/का व/१५/२०२३ द.२३/०१/२०२३ 

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

मांक Gem/2022/B/2482300 अ वये सदर पुरवठा करणेकामी क शासनाचे Government 

e marketplace वर दर करारासाठ  ित नग दर घेणेकामी िस  केली होती. वर ल माण े

िन वदा मांक Gem/2022/B/2482300 साठ  06 ा  झाले या िन वदांपैक  मे.एम. पी. एल. 

इं जिनयर ंग यांचे दर र. .5,93,865/- हे अंदाजप क य एकुण र. .6,43,950/- पे ा 7.77%  कमी 
अस याने वकृत करणेत आलेले अस याने यास मा. थायी सिमतीची मा यता घेणे 
आव यक आहे सबब मे.एम पी एल इं जिनयर ंग यांचे कडून िन वदा मंजूर दराने ला ट क 

कुशन चेअर र. .2,241/- ती नग दराने एक वष मुदतीत दरकराराने काम क न घेणेकामी 
कामाचे आदेश दले 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- १२४५          वषय मांक- १२४५ 

दनांक – २८/०२/२०२३           वभाग- उ ान/वृ संवधन 
वषय .१२४५ 

दनांक -

२८/०२/२०२३ 

मा.उप आयु  उ ान यांचे कड ल प  .उ ान/६/का व/८३/२०२३ द.१३/०२/२०२३ अ वये, 

मनपाचे से.नं.२७ नसर  व पयावरण नसर  येथे पोयटा माती पुर वणेबाबत. 

ठराव .१२४५ 

दनांक -

२८/०२/२०२३ 

मा.उप आयु  उ ान यांचे कड ल प  .उ ान/६/का व/८३/२०२३ द.१३/०२/२०२३ अ वये, पंपर  
िचंचवड महानगरपािलक या वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .०६/२०२२-२३ सदर 
काम/पुरवठा करणे कामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माणे िन वदा नोट स 

.०६/२०२२-२३  साठ  ०३ िन वदा धारक ा  झाले या पैक  ०३ िन वदाधारक पा  झाले आहेत 
या पैक  मे.जी.बी.इंटर ायजेस या ठेकेदाराची िन वदा रकमे या र. .१४,६६,३२५/- पे ा      

-१.००% 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  वीकारणेस मा यता िमळालेली आहे. वर ल ठेकदाराकडुन मंजुर दराने 
र. .११,५१,९५३/- व रॉय ट  र. .३,०२,७३६/- असे एकुण र. .१४,५४,६८९/- पयत काम क न 

घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील अट शत  माणे अिधन राहुन यांचे बरोबर 

करारनामाक न घेण ेकामी सदर या वषयास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- १२४६          वषय मांक- १२४६ 

दनांक – २८/०२/२०२३           वभाग- म यवत  भांडार 
वषय .१२४६ 

दनांक -

२८/०२/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मभां/१६/का व/२८/२०२३ द.१०/०२/२०२३ अ वये, 

मनपाचे वायसीएम णालयात महा मा योतीराव फुले जनआरो य योजनेअंतगत समा व  

ण व इतर णांकर ता श या कंवा इतर उपचाराकर ता लागणारे Implant सा ह य दर 

करार प दतीने खरेद  करणेबाबत. 

ठराव .१२४६ 

दनांक -

२८/०२/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मभां/१६/का व/२८/२०२३ द.१०/०२/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या म यवत  भांडार वभागाकड ल ई- िन वदा सुचना मांक 

07/2022-23 अ वये वायसीएम णालयात महा मा योतीराव फुले जनआरो य योजनेअंतगत 

समा व  ण व इतर णांकर ता श या कंवा इतर उपचाराकर ता लागणारे Implant 

सा ह य दर करार प दतीने खरेद  करणेकामी िन वदा िस द केली होती. वर ल माणे ई िन वदा 
सुचना .07/2022-23 साठ  04 ा  झाले या िन वदांपैक  M/s.Khothari Medical यांचे एकुण 

बाबी 29 कर ता एकुण र. .44,56,700/-  व M/s.Echelon Medical Services यांचे एकुण बाबी 10 

कर ता एकुण र. .10,57,725/- असे एकुण र. .55,14,425/- दर ा  झाले आहेत. ा  दर हे 

अंदाजप क य दर र. .1,47,89,425/- पे ा 62.71 ट केने कमी आहेत.  ा  दर अंदाजप क य 

दरापे ा कमी अस याने वकृत करणेत आले असुन व तुलना मक या वाजवी दराची अस याने 

करारनामा क न दर करार प दतीने पुरवठा क न घेणेकामी सदर या वषयास मा. शासक यांची 
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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- १२४७          वषय मांक- १२४७ 

दनांक – २८/०२/२०२३           वभाग- थाप य मु य 
वषय .१२४७ 

दनांक -

२८/०२/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/न द/का व/२८/२०२३ द.१६/०२/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िचंचवड आर ण .१८१ ड (पै) या भूखंडावर न वन शासक य 

इमारत बांधणे व आव यक अनुषंिगक कामे करणे या कामाचे महारा  दूषण िनयं ण मंडळ 

‘ क प थापनेची संमती ‘साठ  “महारा  दूषण िनयं ण मंडळ” यांना र कम अदा करणेबाबत. 

ठराव .१२४७ 

दनांक -

२८/०२/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/न द/का व/२८/२०२३ द.१६/०२/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िचंचवड आर ण .१८१ ड (पै) या भूखंडावर न वन 

शासक य इमारत बांधणे व आव यक अनुषंिगक कामे करणे या कामासाठ   महारा  दूषण 

िनयं ण मंडळ ‘ क प थापनेची संमती (Consent to Establish)‘ घेणेची कायवाह  चालू आहे. 
सदर कामी महारा  दूषण िनयं ण मंडळाची  ‘ क प थापनेची संमती (Consent to Establish)’ 

घेताना “महारा  दूषण िनयं ण मंडळ” यांना शु क अदा करावे लागणार आहे. या कामाचे 

स लागार यांनी सदर र कम अदा करणेबाबत द.४/०२/२०२३ रोजी या प ा ारे कळ वलेले 

आहे. सदरची र. .७,५०,०००/- इतक  येत आहे. या कामी सदरची फ  अदा करणेसाठ  मा यता 
देणे आव यक आहे. सदर कामाचे लेखाशीष वशेष योजना पान ./अ.  - ६७/२ या 
कामाचे  तरतूद र. .१,००,००,०००/- मधून “महारा  दूषण िनयं ण मंडळ” यांना 
र. .७,५०,०००/- 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- १२४८          वषय मांक- १२४८ 

दनांक – २८/०२/२०२३           वभाग- थाप य क प 
वषय .१२४८ 
दनांक -
२८/०२/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/ क प/२०२/२०२३ द.२०/०२/२०२३ अ वये, 

मनपाचे कै.आ णासाहेब मगर टेड यम पी.पी.पी. त वावर वकिसत करणेबाबत. 

ठराव .१२४८ 
दनांक -
२८/०२/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/ क प/२०२/२०२३ द.२०/०२/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह मधील कै.आ णासाहेब मगर टेड यम पी.पी.पी. त वावर 

वकिसत करणे या कामाक रता मनपा या पॅनेलवर ल त  वा तु वशारद यांचेकडून फ  पूव 

िन वदा कामे क न घेणेकामी कोटेशन नोट स िस  क न लघु म दर ा  झाले या मे. शशी भू 

असोिसए स यांची नेमणूक करणेत आलेली आहे. सदर कामाक रता संदभ . २ अ वये मा. थायी 
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सिमतीची मा यता घेणेत आलेली आहे तसेच थाप य क मु यालय माफत मे. शशी भू 

असोिसए स यांना कामाचा आदेश देणेत आलेला आहे. यामुळे सदर क पाचे मह व वचारात 

घेता मनपा या पॅनेलवर ल त  वा तु वशारद मे.शशी भू असोिसए स यांची नेमणूक कर यात 

आलेली आहे. अंितम क प कंमती या ०.३२% दराने कामाचे आदेश दे यात आलेला आहे. 
सदरचे काम PPP त वावर वकिसत कर याचे िनयो जत आहे. परंतु सदर या कामाचे व प 

तपासले असता सदर कामाची PPP त वावर िन वदा काढ यापुव  Financialfeasibility चा 
अ यास करणे आव यक आहे असे मा.आयु  यांनी सूच वले आहे. परंतु,सदर कामाचा अंतभाव 

वा तु वशारद यां या कायक ेत येत नस याने  स या या कामकाजा या कायक ेत (Scope 

ofwork) म ये सुधारणा क न आिथक यवहायता (Financial feasibility) ची बाब वाढ वणे 
आव यक वाटते. स या या कामकाजाची कायक ा (Scope of work) म ये िन वदा पूव कामे 

करणेसाठ  वा तू वषारद फ  हणून क प कमती या ०.३२ % एवढ  र कम देणेत येणार आहे व 

कामकाजा या कायक ेत (Scope of work) सुधारणा क न आिथक यवहायता (Financial 

feasibility) ची बाब वाढवून ावयाचे झा यास होणारा वाढ व खच ढोबळमानाने (Lump sum) 

ठरवून ावा लागणार आहे. मे. शशी भू असोिसए स यांनी सदरबाबत द.२८/१२/२०२२ या 
प ा वये र. .१८,००,०००/- (अिधक जीएसट ) कळ वलेली आहे. मे.शशी भू असोिसए स यांनी या 
दराम ये काम कर यासाठ  यांचेकड ल दनांक २८/१२/२०२२ रोजी या प ा वये सहमती 
दश वली आहे. तर  मे.शशी भू असोिसए स यां या स या या कायक ेत (Scope of work) म ये 

बदल क न तसेच कोण या कार या क स टंटमाफत काम क न घेणार आहेत, यांची 
शै णक अहता तसेच अनुभव इ. बाबी मा.शहर अिभयंता यांचेमाफत िन त करणेत क न 

घे या या अट वर मे.शशी भू असोिसए स यांना कामाचा कायक ेत आिथक यवहायता 
(Financialfeasibility)  ची बाब वाढवून देणेस तसेच येणा-या र. .१८,००,०००/- (अिधक जीएसट ) 

या वाढ व खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- १२४९          वषय मांक- १२४९ 

दनांक – २८/०२/२०२३           वभाग- व ुत अ े य 
वषय .१२४९ 
दनांक -
२८/०२/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .अ ेका/ व/का व/०७/२०२३ द.२१/०२/२०२३ अ वये, 

क  शासना या पंत धान आवास योजनेअंतगत महानगरपािलकेमाफत आिथक या दुबल 

घटकांसाठ  आकुड  येथे घरे बांधणे या कामाचे सुपर ह जन चाजस, रो ह  संच तां क तपासणी 
शु क व इतर बाबीसाठ  र. .५,६०,३०८/- म.रा. व. व.कं.िल. यांस अदा करणेबाबत. 

ठराव .१२४९ 
दनांक -
२८/०२/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .अ ेका/ व/का व/०७/२०२३ द.२१/०२/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके माफत अ े ीय कायालयांतगत क  शासना या पंत धान 

आवास योजनेअंतगत आिथक या दुबल घटकांसाठ  आकुड  येथे घरे बांधणे हे काम कर यात 

येणार आहे. सदर कामाम ये ११ के ह  सब टेशन, रोह संच, लघुदाब पॅनेल, जनरेटर, फायर 

फाय टंग यं णा, उ चदाब केबल व ट लाईट पोल व एलई ड  फ टंग इ. व ुत 
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वषयक  बाबींचा समावेश आहे. सदर घरांसाठ  आव यक असणारा उ चदाब वीजपुरवठा 
िमळणेकर ता म.रा. व. व.कं.िल. प यवहार केला होता या अनुषंगाने मा.अधी क अिभयंता 
म.रा. व. व.कं. िल, यांचेकड ल मंजूर अंदाजप क .SE/GKUC/Complex/DDF/Bhosari/21-

22/293 No.0852 द.13/02/2023 अ वये म.रा. व. व.कं.िल यांस  सुपर ह जन चाजस, रो ह  

संच तां क तपासणी शु क  व इतर बाबीसाठ  र कम र. .५,६०,३०८/-अदा करणेस कळ वले 

आहे. सदर र कम म.रा. व. व.कं.िल. यास भरणे आव यक म ा  आहे. सदर कामाचे 

म.रा. व. व.कं. कडून ा  अंदाजप काचा तपशील खालील माण.े 
Particulars Amount Rs. 

Super vision charges 400227 
GST 72041 
Processing Fee 65610 
GST 11810 
Transformer testing charges 9000 
GST 1620 
Total 560308 
Five lakh Sixty Thousand Three Hundred Eight only/- 

                उपरो  नमुद ठकाणी उ चदाब वीज पुरवठा घेणेक रता  आव यक सुपर ह जन चाजस, 

रो ह  संच तां क तपासणी शु क  व इतर बाबीसाठ  र कम र. .५,६०,३०८/- with GST(अ र  

र. .पाच लाख साठ हजार तीनशे आठ फ ) “म.रा. व. व. कंपनीस अदा करणे म ा  आहे. 

सदरचा खच हा व ुत मु य कायालयाकड ल महसुली अंदाजप कातील “म.रा. व. व.कं/ 
महापारेषण/ य थ सं थाकर ता सुपर ह जन चाजस व वदयुत िनर ण फ  अदा 
करणे"लेखाशीषकातुन करणे श य आहे. तर  सदर र कम “म.रा. व. व. कंपनीस यांना अदा 
करणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

 
 

मा. शासक ठराव मांक- १२५०          वषय मांक- १२५० 

दनांक – २८/०२/२०२३           वभाग- व ुत ब े ीय 
वषय .१२५० 

दनांक -

२८/०२/२०२३ 

मा. े ीय अिधकार  व ुत ब े ीय यांचे कड ल प  .ब ेका/ व/०३/का व/१२/२०२३ 

द.२१/०२/२०२३ अ वये, पं.िचं.मनपा ब े ीय कायालय अंतगत रावेत उप वभाग पर सरातील 

टलाईटसाठ / वरंगुळा क /टॉयलेटसाठ  वजपुरवठा वजिमटर करता म.रा. व. व.कं.िल. यांस 

अदा करणेबाबत. 

ठराव .१२५० 

दनांक -

२८/०२/२०२३ 

मा. े ीय अिधकार  व ुत ब े ीय यांचे कड ल प  .ब ेका/ व/०३/का व/१२/२०२३ 

द.२१/०२/२०२३ अ वये, पं.िचं.मनपा ब े ीय कायालय अंतगत  रावेत उप वभाग पर सरातील 

टलाईटसाठ / वरंगुळा क /टॉयलेटसाठ  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)22202538 द.07/02/2023 

2)22205853 द.07/02/2023  3)22205146 द.07/02/2023   4)22204742 द.07/02/2023 

5)22206185 द.07/02/2023  6)22205512 द.07/02/2023 7)22206011 द.07/02/2023 

8)22163860 द.03/02/2023  9)22162990 द.03/02/2023 10)22163159 द.03/02/2023 
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अ वये एकुण र कम  र. .32,066/- (अ र  र. .ब ीस हजार सहास  फ ) भरणा 
करणेचे  कळ वले असुन म.रा. व. व.कं.स 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- १२५१          वषय मांक- १२५१ 
दनांक – २८/०२/२०२३           वभाग- अ े ीय 
वषय .१२५१ 

दनांक -

२८/०२/२०२३ 

मा. े ीय अिधकार  अ े ीय यांचे कड ल प  .अ ेका/लेखा/७/का व/४६/२०२३ 

द.२३/०२/२०२३ अ वये, मनपाचे अ े ीय वभागाकड ल प ाम ये नमूद वकास कामांचे 

अवलोकन करणेबाबत. 

ठराव .१२५१ 

दनांक -

२८/०२/२०२३ 

मा. े ीय अिधकार  अ े ीय यांचे कड ल प  .अ ेका/लेखा/७/का व/४६/२०२३ 

द.२३/०२/२०२३ अ वये, “ पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ े ीय कायालयाकड ल 

सोबतचे प  ‘अ’ (११) मधील व ुत वभागाचे वकास कामांचे ा  अिधकारात िन वदा या 
पुण क न, कामाचे आदेश िनगत केले आहेत. तथा प, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे 

कलम ७३ (ड) नुसार तुत वषयाचे मा. शासक यांनी अवलोकन केले. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- १२५२          वषय मांक- १२५२ 

दनांक – २८/०२/२०२३           वभाग- थाप य क मु य 
वषय .१२५२ 

दनांक -

२८/०२/२०२३ 

मा. सह शहर अिभयंता थाप य क मु य यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/४३/२०२३ 

द.२४/०२/२०२३ अ वये, मनपाचे भाग .९ मधील मनपाचे मु य इमारतीम ये फिनचर ची 
यव था व अनुषंिगक कामे करणेबाबत. 

ठराव .१२५२ 

दनांक -

२८/०२/२०२३ 

मा. सह शहर अिभयंता थाप य क मु य यांचे कड ल प  . था/िन/क-मु य/४३/२०२३ 

द.२४/०२/२०२३ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 

63/02/2022-23 अ वये भाग .९ मधील मनपाचे मु य इमारतीम ये फिनचर ची यव था व 

अनुषंिगक कामे करणे. ( वशेष काम) कामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माणे 
िन वदा . 63/02/2022-23 साठ   3 ा  झाले या िन वदांपैक  M/s. JAGWANI DHEEREN 

LALCHAND या ठेकेदाराची िन.र. .39,20,108/- (अ र  र. .एकोणचाळ स लाख वीस हजार 

एकशे आठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .39,13,468/-  पे ा 5.6% 
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 24/02/2023 रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून 

र. .36,94,314/- +रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .6640/- = एकुण 
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र. .37,00,954/- 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- १२५३          वषय मांक- १२५३ 

दनांक – २८/०२/२०२३           वभाग- व ुत मु य 
वषय .१२५३ 

दनांक -

२८/०२/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) व ुत यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/७९/२०२३ द.२७/०२/२०२३ 

अ वये, मनपाचे . .8 मधील नेह नगर येथील पशुवै क य दवाखा यात ये मृत ानांकर ता पेट 

इ सीनरेटर बस वणेबाबत. 

ठराव .१२५३ 

दनांक -

२८/०२/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) व ुत यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/७९/२०२३ द.२७/०२/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .30-01/2022-

23 अ वये . .8 मधील नेह नगर येथील पशुवै क य दवाखा यात ये मृत ानांकर ता पेट 

इ सीनरेटर बस वण ेकामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माणे िन.नो. .30-

01/2022-2023 साठ  ा  झाले या िन वदांपैक  मे.क याणी एंटर ायजेस या ठेकेदाराची िन वदा 
र कमे या िन वदा र. .63,52,101/- पे ा -1.50% 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.01/02/2023 रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 

र. .62,56,819/- 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- १२५४          वषय मांक- १२५४ 

दनांक – २८/०२/२०२३           वभाग- व ुत मु य 
वषय .१२५४ 

दनांक -

२८/०२/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) व ुत यांचे कड ल प  . वमुका/०४/का व/११०/२०२३ द.२७/०२/२०२३ 

अ वये, मनपा शासक य इमारतीमधील IP CCTV यं णेची वा षक त वावर देखभाल दु ती 
करणेबाबत. 

ठराव .१२५४ 

दनांक -

२८/०२/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) व ुत यांचे कड ल प  . वमुका/०४/का व/११०/२०२३ द.२७/०२/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .25-

35/2022-2023 अ वये  मनपा शासक य इमारतीमधील IP CCTV यं णेची वा षक त वावर 
देखभाल दु ती करण े वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माणे िन वदा नोट स 

.25-35/2022-2023 साठ  ा  झाले या िन वदांपैक  मे.वैभव ए टर ायजेस या ठेकेदाराची 
िन वदा र कमे या िन वदा र. .31,25,397/- पे ा सुधार त दर -3.00% कमी दराने आलेली िन वदा 
अस याने व तुलना मक या वाजवी दराची अस याने तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम 

मानांकना माण े पूण करणेस स म अस याने वकारणेबाबत मा.आयु  सो. यांनी 
द.20/02/2023 रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 

र. .30,31,635/- 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- १२५५          वषय मांक- १२५५ 

दनांक – २८/०२/२०२३           वभाग- म यवत  भांडार 
वषय .१२५५ 

दनांक -

२८/०२/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मभां/०८/का व/२३२/२०२३ द.२३/०२/२०२३ अ वये, 

मनपाचे दवाखाने/ णालयासाठ  आव यक असणारे अँलोपँिथक औषधे खरेद साठ  ई- िन वदा  

५०/ २०२१-२०२२ म ये या औषधांकर ता दर ा  झालेले नाह त तसेच वै क य वभाग व 

वाय.सी.एम णालयांकडुन मागणी कर यात आलेली औषधे खरेद  करणेबाबत. 

ठराव .१२५५ 

दनांक -

२८/०२/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मभां/०८/का व/२३२/२०२३ द.२३/०२/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै क य वभागास आव यक असणा-या औषधे खरेद  करणे 
कामी  ई िन वदा सुचना मांक १२/२०२२-२३ शासनाचे संकेत थळ www.mahatenders.gov.in 
िस द कर यात आलेली आहे. वर ल माणे िन वदा मांक ई िन वदा सुचना मांक १२/२०२२-

२३ साठ  ५ िन वदाकारानी सहभाग घेतलेला आहे. सदरची िन वदा १५२ बाबी कर ता िस द 

कर यात आलेली आहे. ५ िन वदाकांरापैक  ४ िन वदाकार कागदोप ी पा  होत आहेत. िन वदेतील 

एकुण १५२ बाबीकर ता अंदाजीत दर र. .२,२६,६४,९९०/- अशी असुन िन वदेतील पा  ३२ 
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बाबीकर ता अंदाजीत र. .९४,०५,६६१/- आहे. िन वदा ा  लघु म दरानुसार र. .६४,९३,९११/- 

अशी आहे. अंदाजीत दरापे ा –३०.९५% ने कमी आहेत.  सदरचे ३२ बाबीकर ता मे.अं बका ग 

हाउस, मे.फामड ल, मे. ी.कृ णा ड युटस, मे. ी वनायक फामा   हे लघु म िन वदाधारक 

आहेत. महानगरपािलके या अिधिनयमातील कलम ७३ (क) नुसार िन वदेतील चारह  

िन वदाधारका बरोबर करारनामा 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. 
 

मा. शासक ठराव मांक- १२५८          वषय मांक- १२५८ 

दनांक – २८/०२/२०२३           वभाग- थाप य मु य 
वषय .१२५८ 

दनांक -

२८/०२/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) थाप य मु य यांचे कड ल प  . था/इ-मु य/२०२/२०२३ द.२३/०२/२०२३ 

अ वये, दघी येथील आर ण .२/१४५, स ह नं./गट नं.०५ पै. अ नशमन क ासाठ  असणा-या 
आर त जागेवर अ नशामक क  वकिसत करणेबाबत. 

ठराव .१२५८ 

दनांक -

२८/०२/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) थाप य मु य यांचे कड ल प  . था/इ-मु य/२०२/२०२३ द.२३/०२/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, इ े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 दत अवलंबली जात आहे. दघी येथील आर ण 

.२/१४५, स ह नं./ गट नं.०५ पै. अ नशमन क ासाठ  असणा-या आर त जागेवर 

अ नशामक क  वकिसत करणे. सदर या कामांकर ता सन 2022-23 या अंदाजप कात 

र. .3,00,00,000/- इतक  शासक य मा यता घेणेत आली आहे. सदरचे काम तां क या 
वैिश यपूण अस याने सदर कामी तां क या आव यकतेनुसार सव बाबींचा एक त वचार 

क न िनधार त मानांकना माण े िनयोजन करण,े कामाची देखरेख करणे इ. िन वदा पूव (Pre 

Tender Activity) व िन वदा प ात (Post Tender Activity) कामे करावी लागणार आहेत. 

याकर ता मा.शहर अिभयंता यांचे दनांक ११/०१/२०२३ रोजीचे मा य तावा वये महारा  

शासनाकड ल अिधकृत वेबसाईट www.mahatender.gov.in यावर एक पाक ट प दतीने दरप क 

माग वणेकामी ई-कोटेशन नोट स .२३/०१/२०२२-२३ द.१२/०१/२०२३ रोजी िस द करणेत 

आलेली होती. यानुसार इ ेञीय कायालयाकड ल दघी येथील आर ण .२/१४५, स ह नं./ गट 

नं.०५ पै. अ नशमन क ासाठ  असणा-या आर त जागेवर अ नशामक क  वकिसत करण.े या 
कामांकर ता वा तु वशारद M/s.Envirosafe Consultantsयांनी एकूण 1.93% (िन वदा पूव(Pre 

Tender Activity) -0.45%+ िन वदा प ात (Post Tender Activity)साठ  1.48%) असा सवात 

लघु म दर सादर केलेला असलेने सदर कामासाठ  यांची वा तु वशारद हणून िनयु  क न 

यांना 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. 
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मा. शासक ठराव मांक- १२५९          वषय मांक- १२५९ 

दनांक – २८/०२/२०२३           वभाग- थाप य मु य 
वषय .१२५९ 

दनांक -

२८/०२/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) थाप य मु य यांचे कड ल प  . था/इ-मु य/१९९/२०२३ द.२३/०२/२०२३ 

अ वये, मनपाचे भाग .३ मोशी येथील स ह नं.५७५ ते स.नं.२५२ पयतचा ३०मी. 
ड .पी.र याचे उवर त कामे करणेबाबत. 

ठराव .१२५९ 

दनांक -

२८/०२/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) थाप य मु य यांचे कड ल प  . था/इ-मु य/१९९/२०२३ द.२३/०२/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, इ े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 दत अवलंबली जात आहे. भाग .३ मोशी येथील 

स ह नं.५७५ ते स.नं.२५२ पयतचा ३०मी. ड .पी.र याचे उवर त कामे करणे. सदर या 
कामांकर ता सन 2022-23 या अंदाजप कात र. .30,00,00,000/- इतक  शासक य मा यता 
घेणेत आली आहे. सदरचे काम तां क या वैिश यपूण अस याने सदर कामी तां क या 
आव यकतेनुसार सव बाबींचा एक त वचार क न िनधार त मानांकना माण े िनयोजन करणे, 
कामाची देखरेख करणे इ. िन वदा पूव (Pre Tender Activity) व िन वदा प ात (Post Tender 

Activity) कामे करावी लागणार आहेत. याकर ता मा.शहर अिभयंता यांचे दनांक ०२/१२/२०२२ 

रोजीचे मा य तावा वये महारा  शासनाकड ल अिधकृत वेबसाईट www.mahatender.gov.in 

यावर एक पाक ट प दतीने दरप क माग वणेकामी ई-कोटेशन नोट स .०६/१२/२०२२-२३ 

द.०२/१२/२०२२ रोजी िस द करणेत आलेली होती.  यानुसार इ ेञीय कायालयाकड ल भाग 

.३ मोशी येथील स ह नं.५७५ ते स.नं.२५२ पयतचा ३०मी. ड .पी.र याचे उवर त कामे करणे. या 
कामांकर ता क प यव थापन स लागार  M/s.Infinity Consulting Engineers यांनी एकूण 

1.18% (िन वदा पूव(Pre Tender Activity) -0.5%+ िन वदा प ात (Post Tender Activity)साठ  

0.68%) असा सवात लघु म दर सादर केलेला असलेने सदर कामासाठ  यांची क प यव थापन 

हणून िनयु  क न यांना 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- १२६०          वषय मांक- १२६० 

दनांक – २८/०२/२०२३           वभाग- सुर ा 
वषय .१२६० 

दनांक -

२८/०२/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .सु व/३/का व/८३/२०२३ द.२३/०२/२०२३ अ वये, 

मनपाचे ‘अ’ व ‘फ’ भागांतगत मनपा िमळकतींवर तैनात ३५५ कं ाट  प दतीने रखवालदारांचे 

“मदतनीस” यांस दनांक १/०३/२०२३ ते २८/०२/२०२४ अखेर करारनामा क न घेण ेव येणा-या 
खचास मा यता िमळणेबाबत. 

ठराव .१२६० 

दनांक -

२८/०२/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .सु व/३/का व/८३/२०२३ द.२३/०२/२०२३ अ वये, 

िन वदा नोट स .२/१-२०२०/२१ अ वये मे.एम के फॅिसिलट ज स ह सेस ा.िल यांस मनपाचे 

िमळकतींचे संर णाथ ३५५ रखवालदारांचे मदतिनस पुर वणे कामकाजाचे आदेश वेळोवेळ  
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दनांक ०१/०३/२०२२ ते दनांक २८/०२/२०२३ अखेर कालावधीकर ता देणेत आलेले आहेत. 

अदयाप पयत सदर सं थेचे कामकाज चालु आहे. सदर सं थेचा कामकाज कालावधी दनांक 

२८/०२/२०२३ रोजी संपु ात येत आहे. मुळ िन वदा नोट स मांक २/१-२०२०/२१ अट -शत  मधील 

मु ा  ४५ नुसार सदर िन वदेचा कालावधी तीन वषाचा असुन यापुव  दोन वषाचा कामकाजाचा 
करारनामा करणेत आलेला आहे. यानुसार िन वदा कालावधीम ये सं थेचा य  कामकाज 

केले या ठकाणांव न ा  मािसक अहवाल समाधानकारक र या ा  झालेले आहेत. यानुसार 

कामकाज करारना यातील अट  शत नुसार अ ाप सु  आहे. पुढ ल एक वष कालावधीक रता 
दनांक ०१/०३/२०२३ ते दनांक २८/०२/२०२४ अखेर करारनामा करणे आव यक आहे. तसेच 

कामगार क याण वभागाकड ल प   काक/३/का व/१०८/२०२२ दनांक ०४/०८/२०२२ अ वये 

नवीन कमान वेतन दरानुसार अकुशल कामगारांचे मुळ वेतन र. .११,५००/- व महागाई भ ा 
र. .७०७०/-  कमान वेतन अदा करणेस व यापुढे जानेवार  व जुलैम ये वेळोवेळ  होणा-या कमान 

वेतन वाढ स कामगार क याण वभागाने कळ व या माण े या रकमे या अंदाजे अथवा य  

या रकमेनुसार दरवाढ लागू क न दनांक ०१/०३/२०२३ ते दनांक २८/०२/२०२४ अखेर पुढ ल 

एक वष कालावधीकर ता िन वदा नोट स  २/१-२०२०/२१ चे अट -शत स अिधन राहुन करारनामा 
क न घेणेस मा यतेकर ता व येणारा अंदाज खच  र. .१०,२९,७६,९८०/- इतके कंवा दरवाढ लागु 

होऊन 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- १२६१          वषय मांक- १२६१ 

दनांक – २८/०२/२०२३           वभाग- सुर ा 
वषय .१२६१ 
दनांक -
२८/०२/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .सु व/३/का व/८४/२०२३ द.२३/०२/२०२३ अ वये, 
मनपाचे ‘ब’ व ‘ग’ भागांतगत मनपा िमळकतींवर ठेकेदार  पद तीने ३६५ रखवालदारांचे 
“मदतनीस” िनयु  करणेकर ता द.०१/०३/२०२३ ते २८/०२/२०२४ अखेर न याने करारनामा 
क न घेण ेव येणा-या खचास मा यता िमळणेबाबत. 

ठराव .१२६१ 
दनांक -
२८/०२/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .सु व/३/का व/८४/२०२३ द.२३/०२/२०२३ अ वये, 
िन वदा नोट स . २/२-२०२०/२१ अ वये मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस यांस मनपाचे 
िमळकतींचे संर णाथ ३६५ रखवालदारांचे मदतिनस पुर वणे कामकाजाचे आदेश वेळोवेळ  
दनांक ०१/०३/२०२२ ते दनांक २८/०२/२०२३ अखेर कालावधीकर ता देणेत आलेले आहेत. 
अदयापपयत सदर सं थेचे कामकाज चालु आहे. सदर सं थेचा कामकाज कालावधी दनांक 
२८/०२/२०२३ रोजी संपु ात येत आहे. मुळ िन वदा नोट स मांक २/२-२०२०/२१ अट -शत  
मधील मु ा  ४५ नुसार सदर िन वदेचा कालावधी तीन वषाचा असुन यापुव  दोन वषाचा 
कामकाजाचा करारनामा करणेत आलेला आहे. यानुसार िन वदा कालावधीम ये सं थेचा य  
कामकाज केले या ठकाणांव न ा  मािसक अहवाल समाधानकारक र या ा  झालेले आहेत. 
यानुसार कामकाज करारना यातील अट  शत नुसार अ ाप सु  आहे. पुढ ल एक वष 

कालावधीक रता दनांक ०१/०३/२०२३ ते दनांक २८/०२/२०२४ अखेर करारनामा करणे आव यक 
आहे. तसेच कामगार क याण वभागाकड ल प   काक/३/का व/१०८/२०२२ दनांक 
०४/०८/२०२२ अ वये नवीन कमान वेतन दरानुसार अकुशल कामगारांचे मुळ वेतन 
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र. .११,५००/- व महागाई भ ा र. .७०७०/- कमान वेतन अदा करणेस व यापुढे जानेवार  व 
जुलैम ये वेळोवेळ  होणा-या कमान वेतन वाढ स कामगार क याण वभागाने कळ व या माण े
या रकमे या अंदाजे अथवा य  या रकमेनुसार दरवाढ लागू क न दनांक ०१/०३/२०२३ ते 
दनांक २८/०२/२०२४ अखेर पुढ ल एक वष कालावधीकर ता िन वदा नोट स  २/२-२०२०/२१ चे 
अट -शत स अिधन राहुन करारनामा क न घेणेस मा यतेकर ता व येणारा अंदाजे खच 
र. .१०,५८,७७,७४०/- इतके कंवा दरवाढ लागु होऊन 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- १२६२          वषय मांक- १२६२ 

दनांक – २८/०२/२०२३           वभाग- सुर ा 
वषय .१२६२ 

दनांक -

२८/०२/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .सु व/३/का व/८५/२०२३ द.२३/०२/२०२३ अ वये, 

मनपाचे ‘क’ व ‘इ’ भागांतगत मनपा िमळकतींवर ठेकेदार  पद तीने ३४९ रखवालदारांचे 

“मदतनीस” िनयु  करणेकर ता दनांक १/३/२०२३ ते २८/०२/२०२४ अखेर न याने करारनामा 
क न घेणेस व येणा-या खचास मा यता िमळणेबाबत. 

ठराव .१२६२ 

दनांक -

२८/०२/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .सु व/३/का व/८५/२०२३ द.२३/०२/२०२३ अ वये, 

िन वदा नोट स .२/३-२०२०/२१ अ वये मे.सैिनक इंटेिलज स ऍ ड िस यु रट  ा.िल यांस 

मनपाचे िमळकतींचे संर णाथ ३४९ रखवालदारांचे मदतिनस पुर वण े कामकाजाचे आदेश 

वेळोवेळ  दनांक ०१/०३/२०२२ ते दनांक २८/०२/२०२३ अखेर कालावधीकर ता देणेत आलेले 

आहेत. अदयापपयत सदर सं थेचे कामकाज चालु आहे. सदर सं थेचा कामकाज कालावधी दनांक 

२८/०२/२०२३ रोजी संपु ात येत आहे. मुळ िन वदा नोट स मांक २/३-२०२०/२१ अट -शत  

मधील मु ा  ४५ नुसार सदर िन वदेचा कालावधी तीन वषाचा असुन यापुव  दोन वषाचा 
कामकाजाचा करारनामा करणेत आलेला आहे. यानुसार िन वदा कालावधीम ये सं थेचा य  

कामकाज केले या ठकाणांव न ा  मािसक अहवाल समाधानकारक र या ा  झालेले आहेत. 

यानुसार कामकाज करारना यातील अट  शत नुसार अ ाप सु  आहे. पुढ ल एक वष 

कालावधीक रता दनांक ०१/०३/२०२३ ते दनांक २८/०२/२०२४ अखेर करारनामा करणे आव यक 

आहे. तसेच कामगार क याण वभागाकड ल प   काक/३/का व/१०८/२०२२ दनांक 

०४/०८/२०२२ अ वये नवीन कमान वेतन दरानुसार अकुशल कामगारांचे मुळ वेतन र. .११,५००/- 

व महागाई भ ा र. .७०७०/- कमान वेतन अदा करणेस व यापुढे जानेवार  व जुलैम ये वेळोवेळ  

होणा-या कमान वेतन वाढ स कामगार क याण वभागाने कळ व या माणे या रकमे या अंदाजे 
अथवा य  या रकमेनुसार दरवाढ लागू क न दनांक ०१/०३/२०२३ ते दनांक २८/०२/२०२४ 

अखेर पुढ ल एक वष कालावधीकर ता िन वदा नोट स  २/३-२०२०/२१ चे अट -शत स अिधन 

राहुन करारनामा क न घेणेस मा यतेकर ता व येणारा अंदाजे खच  र. .१०,१२,३६,५२४/- इतके 

कंवा दरवाढ लागु होऊन 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. 
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मा. शासक ठराव मांक- १२६३          वषय मांक- १२६३ 

दनांक – २८/०२/२०२३           वभाग- सुर ा 
वषय .१२६३ 
दनांक -
२८/०२/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .सु व/३/का व/८६/२०२३ द.२३/०२/२०२३ अ वये, 
मनपाचे ‘ड’ व ‘ह’ भागांतगत मनपा िमळकतींवर ठेकेदार  पद तीने ३५७ रखवालदारांचे 
“मदतनीस” िनयु  करणेकर ता दनांक ०१/०३/२०२३ ते २८/०२/२०२४ अखेर न याने करारनामा 
क न घेणेस व येणा-या खचास मा यता िमळणेबाबत. 

ठराव .१२६३ 
दनांक -
२८/०२/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .सु व/३/का व/८६/२०२३ द.२३/०२/२०२३ अ वये, 
िन वदा नोट स . २/४-२०२०/२१ अ वये मे. टल इंटे ेटेड स ह सेस ा.िल यांस मनपाचे 
िमळकतींचे संर णाथ ३५७ रखवालदारांचे मदतिनस पुर वणे कामकाजाचे आदेश वेळोवेळ  
दनांक ०१/०३/२०२२ ते दनांक २८/०२/२०२३ अखेर कालावधीकर ता देणेत आलेले आहेत. 
अदयापपयत सदर सं थेचे कामकाज चालु आहे. सदर सं थेचा कामकाज कालावधी दनांक 
२८/०२/२०२३ रोजी संपु ात येत आहे. मुळ िन वदा नोट स मांक २/४-२०२०/२१ अट -शत  
मधील मु ा  ४५ नुसार सदर िन वदेचा कालावधी तीन वषाचा असुन यापुव  दोन वषाचा 
कामकाजाचा करारनामा करणेत आलेला आहे. यानुसार िन वदा कालावधीम ये सं थेचा य  
कामकाज केले या ठकाणांव न मािसक अहवाल समाधानकारक र या ा  झालेले आहेत. 
यानुसार कामकाज करारना यातील अट  शत नुसार अ ाप सु  आहे. पुढ ल एक वष 

कालावधीक रता दनांक ०१/०३/२०२३ ते दनांक २८/०२/२०२४ अखेर करारनामा करण े
आव यक आहे. तसेच कामगार क याण वभागाकड ल प   काक/३/का व/१०८/२०२२ दनांक 
०४/०८/२०२२ अ वये नवीन कमान वेतन दरानुसार अकुशल कामगारांचे मुळ वेतन 
र. .११,५००/- व महागाई भ ा र. .७०७०/- कमान वेतन अदा करणेस व यापुढे जानेवार  व 
जुलैम ये वेळोवेळ  होणा-या कमान वेतन वाढ स कामगार क याण वभागाने कळ व या माणे 
या रकमे या अंदाजे अथवा य  या रकमेनुसार दरवाढ लागू क न दनांक ०१/०३/२०२३ ते 
दनांक २८/०२/२०२४ अखेर पुढ ल एक वष कालावधीकर ता िन वदा नोट स  २/४-२०२०/२१ चे 
अट -शत स अिधन राहुन करारनामा क न घेणेस मा यतेकर ता व येणारा अंदाजे खच 
र. .१०,३५,५७,१३२/- इतके कंवा दरवाढ लागु होऊन 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- १२६४          वषय मांक- १२६४ 

दनांक – २८/०२/२०२३           वभाग- सुर ा 
वषय .१२६४ 
दनांक -
२८/०२/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .सु व/३/का व/८९/२०२३ द.२४/०२/२०२३ अ वये, 

१७५ ॅ फक वाडन “मदतनीस” िनयु  करणे या कामास दनांक ०१/०३/२०२३ ते दनांक 

२८/०२/२०२४ अखेर न याने करारनामा क न घेणेस व येणा-या खचास मा यता िमळणेबाबत. 
ठराव .१२६४ 
दनांक -
२८/०२/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .सु व/३/का व/८९/२०२३ द.२४/०२/२०२३ अ वये, 

मनपा काय े ातील व वध  (िस नल असलेले व िस नल नसलेले) व जा त वदळ चे चौक येथील 

रहदार  सुरळ तपणे चालू रहाणेसाठ  ॅ फक पोिलसांचे मदतीकर ता ठेकेदार  प दतीने िन वदा 
नोट स .१/२०२०-२१ अंतगत १७५ ॅ फक वाडन “मदतनीस” कमचा-यांचे िनयु कर ता दनांक 

०१/०३/२०२३ ते दनांक २८/०२/२०२४ अखेर कालावधीकर ता मा.आयु  यांचेकड ल दनांक 
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२४/०२/२०२३ रोजी या तावानुसार मा यता देणेत आलेली आहे. िन वदेचा तीन वषाचा 
कालावधी असुन यापुव  दोन वषाचे कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश देणेत आलेले आहेत. 

मुळ िन वदा नोट स  १/२०२०-२१ मधील अट -शत  मधील ४७ नुसार िन वदा कालावधीम ये 

समाधानकारक र या कामकाज के याने व तसा अहवाल मा.सहा यक आयु  पोलीस शासन 

पंपर  िचंचवड वाहतुक शाखा यांचेकडुन ा  झाला अस याने मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस या 
सं थेस ८८ ॅ फक वॉडन मदतिनस तसेच मे.सैिनक इंटेिलज स ऍ ड िस यु रट  ा.िल या सं थेस 

८७ ॅ फक कामकाज आदेश देणे आव यक आहे. 

   कामगार क याण वभागाकड ल प   काक/३/का व/१०८/२०२२ दनांक ०४/०८/२०२२ 

अ वये नवीन कमान वेतन दरानुसार अकुशल कामगारांचे मुळ वेतन र. .११,५००/- व महागाई 

भ ा र. .७०७०/-  कमान वेतन अदा करणेस व यापुढे जानेवार  व जुलैम ये वेळोवेळ  होणा-या 
कमान वेतन वाढ स कामगार क याण वभागाने कळ व या माणे या रकमे या अंदाजे अथवा 
य  या रकमेनुसार दरवाढ लागू क न दनांक ०१/०३/२०२३ ते दनांक २८/०२/२०२४ अखेर 

पुढ ल एक वष कालावधीकर ता िन वदा नोट स  १/२०२०-२१ चे अट -शत स अिधन राहुन 

करारनामा क न घेणेस मा यतेकर ता व येणारा अंदाज खच  र. .५,०७,६३,३००/- इतके कंवा 
दरवाढ लागु होऊन येणा-या य  खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

अ.  सं था एज सी ठेकेदार नाव 
“ ॅ फक 

वाडन”मदतिनस 

ित कमचार   ित 

माह एकूण  वेतन 
कामाचा कालावधी 

१) मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस ८८ २४,१७३/- 
०१/०३/२०२३  ते 

२८/०२/२०२४ पयत 

२) 
मे.सैिनक इंटेिलज स 

ड    िस यु रट  ा.िल. 
८७ २४,१७३/- 

०१/०३/२०२३  ते 
२८/०२/२०२४ पयत 

ि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- १२६५          वषय मांक- १२६५ 

दनांक – २८/०२/२०२३           वभाग- सुर ा 
वषय .१२६५ 

दनांक -

२८/०२/२०२३ 

मा.अित.आयु (३) सुर ा यांचे कड ल प  .सु व/४/का व/१११/२०२३ द.२७/०२/२०२३ अ वये, 

सा व ीबाई फुले अकादमीतील (SPA), िनवास यव थेक रता महारा  माजी सैिनक महामंडळ 

(मे को) माफत सुर ा र क उपल ध क न देणेबाबत. 

ठराव .१२६५ 

दनांक -

२८/०२/२०२३ 

मा.अित.आयु (३) सुर ा यांचे कड ल प  .सु व/४/का व/१११/२०२३ द.२७/०२/२०२३ अ वये, 

सा व ीबाई फुले अकादमी (SPA) म ये १२० व ा याना मोफत यु.पी.एस.सी. िश ण व 
िनवास यव था करणेत येणार आहे. महारा  शासन मा यता ा  माजी सैिनकांची सं था असुन 

द.१६/११/२०२२ रोजी या मा.अित र  आयु  (२) यांचे सभेम ये झाले या िनणयानुसार िनवास 

यव थे ठकाणी २४ तास सुर ा असणे अ याव यक असुन मा.महासंचालक, यशदा यां या 
अ य तेखाली दनांक १२/०१/२०२३ रोजी झाले या सभेम ये महारा  माजी सैिनक महामंडळ 

(मे को) माफत सुर ा र क पुर वणे बाबत िनणय घेणेत आलेला आहे. सदर सं थे ारे सुर ा 
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र क (माजी सैिनक) िनयु  करताना शासन िनणय मांक:मासैम-

१०९९/२३९०/ . .२४४/९९/२८ दनांक.१८/०१/२००२ अ वये िन वदा या राब वणेची 
आव यकता नसलेने सदर सं थेकडे आव यक मागणी केलेनंतर िनयु  क  शकतो. महारा  

माजी सैिनक महामंडळ (मे को) यांचेकडून जानेवार , जुलै मधे वेळोवेळ  होणा-या कमान वेतन 

वाढ स अंदाजे व य  या तारखेपासुन दरवाढ महागाई/ वशेष भ ा ( पेशल आलाऊंस - 

Variable Dearness Allowance [VDA]) लागु करणेस यानुसार कामकाजाचे आदेश देणेकामी 
०७ सुर ा र कांकर ता दोन वषाकर ता िनयु  करणेस तसेच सदर कामकाजास येणा-या अंदाजे 
व षक खच र. .५०,६०,४९६/- चे खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 
 

  सह /-                  सह /- 

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

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


