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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 १४/०३/२०२३ चे ठराव. 
 

मा. शासक ठराव मांक- १३२९          वषय मांक- १३२९ 

दनांक – १४/०३/२०२३           वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .१३२९ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/८/का व/१५२/२०२३ द.०३/०३/२०२३ 

अ वये, भोसर  व शांतीनगर येथील पा याची टाक  व पं पंग टेशन क रता मजूर पुर वणेबाबत. 

ठराव .१३२९ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/८/का व/१५२/२०२३ द.०३/०३/२०२३ 

अ वये, मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .६/८७/२०२२-२३, भोसर  व शांतीनगर येथील 

पा याची टाक  व पं पंग टेशन क रता मजूर पुर वणे या  कामासाठ  िन वदा र. .८५,२८,३८८/- 

(र. .८२,२१,०६८/- +सेवा शु क ५% र. .३,०७,३२०/- = र. .८५,२८,३८८/-)(अ र  
र. .पं याऐंशी लाख अ ठावीस हजार तीनशे अ याऐंशी फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल 

टे टंग चाजस र कम वगळून एकूण िन वदा र कमेवर ल ५% सेवा शु क र. .३,०७,३२०/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. िन वदा अट  व शत  म ये नमुद केले माणे वभागाने 

िनधा रत केले या कमान सेवा शु काची र कम ४% हणजेच र. .२,४५,८५६/- पे ा कमी 
नसावी अशी अट होती. यानुसार सदर काम मे. षीकेश अ जत उमप  या ठेकेदाराकडून सेवा 
शु क र. .२,४५,८५६/-  दराची हणजेच र. .८२,२१,०६८/- +रॉय ट ची र. .०/- + मटेर अल 

टे टंग चाजस र. .०/- +सेवा शु क र. .२,४५,८५६/- = एकूण र. .८४,६६,९२४/- पयत काम 

क न घेणेस आ ण िनयमानुसार वेळोवेळ  कामगार क याण वभाग यांचेकड ल प रप कानुसार 

िस  होणारे  कमान वेतन दर  यांचे नुसार वाढ/घट  अदा करणेस   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 िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

या याबरोबर  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 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- १३३०          वषय मांक- १३३० 

दनांक – १४/०३/२०२३           वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .१३३० 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/८/का व/१५३/२०२३ द.०३/०३/२०२३ 

अ वये, मनपाचे भाग .९ मधील नेह नगर, अजमेरा, म हं ा व टेड यम टाक  प र े ात 

पाणीपुरवठा संबंिधत हॉ व ऑपरेशन करणे क रता मजूर पुर वणेबाबत. 

ठराव .१३३० 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/८/का व/१५३/२०२३ द.०३/०३/२०२३ 

अ वये, मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .६/८३/२०२२-२३, भाग .९ मधील 

नेह नगर, अजमेरा, म हं ा व टेड यम टाक  प र े ात पाणीपुरवठा संबंिधत हॉ व ऑपरेशन 

करणे क रता मजूर पुर वणे (सन २०२२-२३)या कामासाठ  िन वदा र. .७४,५६,९४४/- 
(र. .७१,८८,३३१/- +सेवा शु क ५% र. .२,६८,६१३/- = र. .७४,५६,९४४/-)(अ र     
र. .चौ-याह र लाख छ पन हजार नऊशे च वेचाळ स फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग 

चाजस र कम वगळून एकूण िन वदा र कमेवर ल ५% सेवा शु क र. .२,६८,६१३/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. िन वदा अट  व शत  म ये नमुद केले माण े वभागाने िनधा रत केले या 
कमान सेवा शु काची र कम ४% हणजेच र. .२,१४,८९०/- पे ा कमी नसावी अशी अट होती. 
यानुसार सदर काम मे.उ कष ववेक गाडे या ठेकेदाराकडून सेवा शु क र. .२,१४,८९०/- 

दराची हणजेच र. .७१,८८,३३१/- +रॉय ट ची र. .०/- + मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- 
+सेवा शु क र. .२,१४,८९०/- = एकूण र. .७४,०३,२२१/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

िनयमानुसार वेळोवेळ  कामगार क याण वभाग यांचेकड ल प रप कानुसार िस  होणारे 
कमान वेतन दर  यांचे नुसार वाढ /घट  अदा करणेस   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 िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार 

फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर 
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 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- १३३१          वषय मांक- १३३१ 
दनांक – १४/०३/२०२३           वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .१३३१ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/८/का व/१५४/२०२३ द.०३/०३/२०२३ 

अ वये, से ट. .23 िनगड  जलशु करण क  येथील अंतगत र ते वकिसत करणेबाबत. 

ठराव .१३३१ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/८/का व/१५४/२०२३ द.०३/०३/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन वदा नोट स मांक 

६/७३/२०२२-२३. अ वये सदर काम  करणेकामी वतमानप ात िन वदा िस  केली होती. वर ल 

माणे िन वदा .६/७३/२०२२-२३ साठ  ०४  ा  झाले या िन वदां पैक  मे. ी स गु कृपा 
क शन या ठेकेदारा या या कामासाठ  िन वदा र. .३७,४६,११७/- (अ र  र. .सदतीस लाख 
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शेहेचाळ स हजार एकशे सतरा फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस वगळून 
र. .३५,३१,००९/- पे ा र. .२४,७१,७०६/-  हणजेच ३०.०% कमी  दराने  िन वदा अस याने व 

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

मानांकना माण े पुण करणेस स म अस याने  वकारणेबाबत मा.अित.आयु (१) यांनी 
द.२७/०२/२०२३ रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .२४,७१,७०६/- + रॉय ट  चाजस र. .२,१५,१०८/- + मटे रअल टे टंग चाजस र. .०/- = 
र. .२६,८६,८१४/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

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

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

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

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

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 

मा. शासक ठराव मांक- १३३२          वषय मांक- १३३२ 

दनांक – १४/०३/२०२३           वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .१३३२ 
दनांक -
१४/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/८/का व/१५५/२०२३ द.०३/०३/२०२३ 
अ वये, मनपाचे इ भागात ठक ठकाणी आव यक ते नुसार टँकर ने पाणीपुरवठा करणेबाबत. 

ठराव .१३३२ 
दनांक -
१४/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/८/का व/१५५/२०२३ द.०३/०३/२०२३ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन वदा नोट स मांक 
६/३२/२०२२-२३. अ वये सदर काम  करणेकामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल 
माणे िन वदा .६/३२/२०२२-२३ साठ  २  ा  झाले या िन वदां पैक  मे. स वाटर स लायस 

या ठेकेदारा या या कामासाठ  िन वदा र. .३३,३४,४४४/-  (अ र  र. .तेहतीस लाख चवतीस 
हजार चारशे च वेचाळ स फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस वगळून 
र. .३३,३४,४४४/- पे ा र. .३०,०१,३३३.०४ कमी हणजेच ९.९९% कमी  दराने  िन वदा 
अस याने व तुलना मक या वाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम 
मानांकना माण े पुण करणेस स म अस याने  वकारणेबाबत मा.अित.आयु  यांनी 
द.२७/०२/२०२३ रोजी मा यता दलेली आहे.  वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .३०,०१,३३३/- +रॉय ट  चाजस र. .०/- +मटे रअल टे टंग चाजस र. .०/- = 
र. .३०,०१,३३३/- 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 घेणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 
उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- १३३३          वषय मांक- १३३३ 

दनांक – १४/०३/२०२३           वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .१३३३ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/८/का व/१५६/२०२३ द.०३/०३/२०२३ 

अ वये, मनपाचे फ े ीय कायालय अंतगत भाग .११, ०२ अंशतः म ये ठक ठकाणी 
पाणीपुरवठा यव थापनासाठ  पर चालानाची कामे करणेबाबत. 

ठराव .१३३३ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/८/का व/१५६/२०२३ द.०३/०३/२०२३ 

अ वये, मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .६/९३/२०२२-२३, फ े ीय कायालय अंतगत 

भाग .११, ०२ अंशतः  म ये ठक ठकाणी पाणीपुरवठा यव थापनासाठ  पर चालानाची 
कामे करणे. या कामासाठ  िन वदा र. .८३,९३,७६५/- (र. .८०,९१,२४०/- +सेवा शु क ५% 

र. .३,०२,५२५/- = र. .८३,९३,७६५/-) (अ र  र. . याऐंशी लाख या नव हजार सातशे 

पास  फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस र कम वगळून एकूण िन वदा 
र कमेवर ल ५% सेवा शु क र. .३,०२,५२५/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. िन वदा 
अट  व शत  म ये नमुद केले माणे वभागाने िनधा रत केले या कमान सेवा शु काची र कम 

४% हणजेच र. .२,४२,०२०/- पे ा कमी नसावी अशी अट होती. यानुसार सदर काम 

मे.सिचन रघुनाथ मरगज या ठेकेदाराकडून सेवा शु क र. .२,४२,०२०/-  दराची हणजेच 

र. .८०,९१,२४०/- +रॉय ट ची र. .०/- + मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- +सेवा शु क 

र. .२,४२,०२०/- = एकूण र. .८३,३३,२६०/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 

वेळोवेळ  कामगार क याण वभाग यांचेकड ल प रप कानुसार िस  होणारे  कमान वेतन 

दर  यांचे नुसार वाढ /घट  अदा करणेस   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 

िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर 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 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- १३३४          वषय मांक- १३३४ 

दनांक – १४/०३/२०२३           वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .१३३४ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/८/का व/१५७/२०२३ द.०३/०३/२०२३ 

अ वये, मनपाचे दघी व बोपखेल येथील पा याची टाक  क रता मजूर पुर वणेबाबत. 

ठराव .१३३४ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/८/का व/१५७/२०२३ द.०३/०३/२०२३ 

अ वये, मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .६/९१/२०२२-२३ , दघी व बोपखेल येथील 

पा याची टाक  क रता मजूर पुर वणे या  कामासाठ  िन वदा र. .६१,७०,३७६/- 

(र. .५९,४७,७७६/- +सेवा शु क ५% र. .२,२२,६००/- = र. .६१,७०,३७६/-) (अ र  
र. .एकस  लाख स र हजार तीनशे शहा र  फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस 
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र कम वगळून एकूण िन वदा र कमेवर ल ५% सेवा शु क र. .२,२२,६००/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. िन वदा अट  व शत  म ये नमुद केले माण े वभागाने िनधा रत केले या 
कमान सेवा शु काची र कम ४% हणजेच र. .१,७८,०८०/- पे ा कमी नसावी अशी अट होती. 
यानुसार सदर काम मे.अिभ जत आनंदा पान कर या ठेकेदाराकडून सेवा शु क 

र. .१,७८,०८०/- दराची   हणजेच र. .५९,४७,७७६/- +रॉय ट ची र. .०/- + मटेर अल टे टंग 

चाजस र. .०/- +सेवा शु क र. .१,७८,०८०/- = एकूण र. .६१,२५,८५६/- पयत काम क न घेणेस 

आ ण िनयमानुसार वेळोवेळ  कामगार क याण वभाग यांचेकड ल प रप कानुसार िस  

होणारे  कमान वेतन दर  यांचे नुसार वाढ /घट  अदा करणेस   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 िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

या याबरोबर  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 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- १३३५          वषय मांक- १३३५ 

दनांक – १४/०३/२०२३           वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .१३३५ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/८/का व/१५८/२०२३ द.०३/०३/२०२३ 

अ वये, मनपाचे फ े ीय कायालय अंतगत भाग .१,१२,१३ म ये ठक ठकाणी पाणीपुरवठा 
यव थापनासाठ  पर चालानाची कामे करणेबाबत. 

ठराव .१३३५ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/८/का व/१५८/२०२३ द.०३/०३/२०२३ 

अ वये, मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .६/९२/२०२२-२३, फ े ीय कायालय अंतगत 

भाग .१,१२,१३ म ये ठक ठकाणी पाणीपुरवठा यव थापनासाठ  पर चालानाची कामे करणे 
या कामासाठ  िन वदा र. .८३,९३,७६०/- (र. .८०,९१,२३५/- +सेवा शु क ५% र. .३,०२,५२५/- 

= र. .८३,९३,७६०/-) (अ र  र. . याऐंशी  लाख या नव हजार सातशे साठ फ ) मधून 

रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस र कम वगळून एकूण िन वदा र कमेवर ल ५ % सेवा शु क 
र. .३,०२,५२५/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. िन वदा अट  व शत  म ये नमुद 

केले माण े वभागाने िनधा रत केले या कमान सेवा शु काची र कम ४ % हणजेच 

र. .२,४२,०२०/- पे ा कमी नसावी अशी अट होती. यानुसार सदर काम मे.उ कष ववेक गाडे 
या ठेकेदाराकडून सेवा शु क र. .२,४२,०२०/- दराची हणजेच र. .८०,९१,२३५/- +रॉय ट ची 
र. .०/- + मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- +सेवा शु क र. .२,४२,०२०/- = एकूण 

र. .८३,३३,२५५/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार वेळोवेळ  कामगार क याण 

वभाग यांचेकड ल प रप कानुसार िस  होणारे  कमान वेतन दर  यांचे नुसार वाढ /घट  अदा 
करणेस   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 िनधार त केले या बेसीक दराम ये 

कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
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राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर  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 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- १३३७          वषय मांक- १३३७ 

दनांक – १४/०३/२०२३           वभाग- ड े ीय आरो य 
वषय .१३३७ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा. े य अिधकार  तथा सहा.आयु  ड े य आरो य यांचे कड ल प  

.ड /े०८/का व/५/२०२३ द.१८/०१/२०२३ अ वये, मनपाचे ड े ीय कायालयाचे काय े ाम ये 

औ णक धुर करणासाठ  ३ चाक  ४ र ा/ट पो वाहने भा याने घेणेबाबत. 

ठराव .१३३७ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा. े य अिधकार  तथा सहा.आयु  ड े य आरो य यांचे कड ल प  

.ड /े०८/का व/५/२०२३ द.१८/०१/२०२३ अ वये, ड े य कायालया या काय े ात 

औ णीक धुर करणासाठ  तीन चाक  चार (४) र ा टपो वाहने ित दन कमाल ३०-३५ क.मी. 
कर ता (वाहनचालक व वाहनइंधनासह) भाडयाने घेणेबाबत कामकाजासाठ  िन वदा नोट स 

मांक ५/२०२२-२०२३ http://mahatenders.gov.in या संकेत थळावर व थािनक 

वृ प ांम ये दनांक ०७/११/२०२२ रोजी िस द करणेत आली होती. सदरची िन वदा दनांक 

२९/११/२०२२ रोजी  िन वदा सिमती समोर उघडणेत आले.  िन वदा नोट स मांक ५/२०२२-२०२३ 
मधील अट  व शत नुसार वर ल िन वदाधारकांनी सादर केले या कागदप ांची पा /अपा  बाबत 

छाननी करणेत आली. िन वदा नोट स मांक ५/२०२२-२०२३ या िन वदेचे दराचे दुसरे   पा कट 

दनांक १३/१२/२०२२ रोजी  िन वदा सिमती समोर उघड यात आले. औ णीक धुर करणासाठ  तीन 

चाक  चार (४) र ा टपो वाहने (वाहनचालक व वाहनइंधनासह) भाडयाने घेणेबाबत 

कामकाजासाठ  एकुण ा  झाले या िन वदेतील सवात लघु म िन वधाधारक मे.रामचं  

ए टर ायजेस यांची ित टे पो ित दन र. .६७८/- सवात कमी दराची िन वदा ा  झालेली 
आहे. सवात लघु म िन वधाधारक मे.रामचं  ए टर ायजेस खराळवाड , पंपर , पुण-े१८ यांना 
िन वदेतील अट  व शत नुसार २ वष कालावधीकर ता ित टे पो ित दन र. .६७८/- हा दर 

वकृत क न कामकाज करणेस सदर सं थेसमवेत करावयाचा करारनामा, सं थेस दयावयाचा 
कामकाजाचा आदेश व येणारा खच र. .१९,९६,८००/- अथवा होणा-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. 
 
 
  



7 
 

मा. शासक ठराव मांक- १३३९          वषय मांक- १३३९ 

दनांक – १४/०३/२०२३           वभाग- ह े ीय आरो य 
वषय .१३३९ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा. े ीय अिधकार  ह े ीय आरो य यांचे कड ल प  .ह ेका/आ५/का व/२१८/२०२३ 

द.०८/०३/२०२३ अ वये, मनपाचे सामुदाियक व सावजिनक शौचालयाचे व छता व देखभाल 

दु तीचे कामकाज बाबत. 

ठराव .१३३९ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा. े ीय अिधकार  ह े ीय आरो य यांचे कड ल प  .ह ेका/आ५/का व/२१८/२०२३ 

द.०८/०३/२०२३ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह े ीय कायालय आरो य वभागा 
सामुदाियक शौचालय साफसफाई व देखभालीचे काम करणेकामी थेट प तीने सहा म हने 

कालाविध कर ता खालील त यात नमुद केले माण ेन दणीकृत म हला बचत गट / म हला मंडळ 

यांस ित िसट र. .९००/- (अ र  र. .नऊशे फ ) माणे सदर म हला बचत गटांना मनपा 
िनयमानुसार व अट स अिधन राहून कामकाज देणेत आलेले आहे. सदरचा वषयाचे मा. शासक 

यांनी अवलोकन केले. 

अ. 
. 

. 
. 

म हला बचत गट / 

म हला मंडळ नाव 

कामकाज देणेत आलेले 

शौचालय ठकाण 

शौचालय 

लॉक ित 

िस स 

ित माहे 

एकुण र.  
एकुण खच कालाविध 

१ २० 
रािगणी म हला 

बचत गट 

महा मा फुलेनगर 

एम.आय.ड .सी भोसर  

आरखडे घरा जवळ 

१ लॉक 

२५ िस स 
२२,५००/- १,३५०००/- 

आदेशा या 
दनांका 

पासुन सहा 
म हने 

कालाविध
कर ता 

२ २० 
यश ी म हला बचत 

गट 

महा मा फुलेनगर 

एम.आय.ड . सी  
आगंणवाड  जवळ भोसर  

१ लॉक 
१६ िस स 

१४,४००/- ८६,४००/- 

३ २० 
जजाई म हला 
बचत गट 

महा मा फुलेनगर 

एम.आय.ड .सी. ना यालगत 

भोसर  

१ लॉक 
१४ िस स 

१२,६००/- ७५,६००/- 

४ २० 
जजाऊ म हला 
बचत गट 

महा मा फुलेनगर 

एम.आय.ड .सी. ना यालगत 

भोसर  

१ लॉक २०
िस स 

१८,०००/- १,०८०००/- 

५ २० 
महाल मी म हला 

बचत गट 

डिनयल घराजवळ गणेश 

मं दर समोर महा मा 
फुलेनगर एम.आय.ड .सी. 

ना यालगत भोसर  

१ लॉक १५ 

िस स 
१३,५००/- ८१,०००/- 

६ ३० सहारा म हला मंडळ वजांर  चाळ कासारवाड  
१ लॉक 

३४ िस स 
३०,६००/- १,८३,६००/- 

७ ३० 
जनसेवा म हला 

बचत गट 

िलंबोरे व ती जनसेवा चौक 

दापोड  

१ लॉक २६
िस स 

२३,४००/- १,४०,४००/- 

८ ३२ 
गती म हला बचत 

गट 

मुळानगर / पवनानगर 

सागंवी 
२ लॉक १०
िस स 

९,०००/- ५४,०००/- 
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एकुण र कम पये १,४४,०००/- ८,६४,०००/-   
 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- १३४०          वषय मांक- १३४० 

दनांक – १४/०३/२०२३           वभाग- फ े ीय आरो य 
वषय .१३४० 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा. े ीय अिधकार  फ े ीय आरो य यांचे कड ल प  .फ ेका/आ/२/का व/१५९/२०२३ 

द.०८/०३/२०२३ अ वये, मनपाचे फ े ीय कायालयाचे काय े ातील भाग .१ कर ता 
औ णक धुर करणासाठ  र ा/ टपो वाहन इंधनसह ित दन भाडयाने घेणेबाबत. 

ठराव .१३४० 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा. े ीय अिधकार  फ े ीय आरो य यांचे कड ल प  .फ ेका/आ/२/का व/१५९/२०२३ 

द.०८/०३/२०२३ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका फ े ीय कायालयाचे काय े ातील 

भाग .१ कर ता औ णीक धु रकरणासाठ  र ा / टपो वाहन इंधनसह ित दन भाडयाने 

घेण े कामाची ई – िन वदा नोट स .२/२०२२-२३ अ वये द.१३/१२/२०२२ रोजी 
www.maharashtra.gov.in वर िस द क न िन वदा माग वणेत आले होते. सदर कामासाठ  

मे. ी.संत फॅिसिलट  स हसेस ा. िल., यांनी िन वदा अंदाजप क य र. .६,८६,४००/- यावर 

२९.००% कमी हणजे र. .४,८७,३४४/-  ( ित र ा/टे पो ित दन र. .७८१/-) इतका लघु म 

दर सादर केला आहे. यास अनुस न दर वीकृत करणेस, व काम सु  के या या दनांकापासून   
२ वष कालावधीक रता ठेकेदार हणून नेमणूक क न याकामी यां याशी आव यक अट  व 

शत चा करारनामा करण,े कामाचा आदेश देणेस व य  येणा-या खचास मा. शासक यांची 
मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- १३४१          वषय मांक- १३४१ 

दनांक – १४/०३/२०२३           वभाग- फ े ीय आरो य 
वषय .१३४१ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा. े ीय अिधकार  फ े ीय आरो य यांचे कड ल प  .फ ेका/आ/२/का व/१६०/२०२३ 

द.०८/०३/२०२३ अ वये, मनपाचे फ े ीय कायालयाचे काय े ातील भाग .११ कर ता 
औ णक धुर करणासाठ  र ा/ टपो वाहन इंधनसह ित दन भाडयाने घेणेबाबत. 

ठराव .१३४१ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा. े ीय अिधकार  फ े ीय आरो य यांचे कड ल प  .फ ेका/आ/२/का व/१६०/२०२३ 

द.०८/०३/२०२३ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका फ े ीय कायालयाचे काय े ातील 

भाग .११ कर ता औ णीक धु रकरणासाठ  र ा / टपो वाहन इंधनसह ित दन  
भाडयाने घेण े कामाची ई – िन वदा नोट स . २/२०२२-२३ अ वये द. १३/१२/२०२२ रोजी 
www.maharashtra.gov.in वर िस द क न िन वदा माग वणेत आले होते. सदर कामासाठ  
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मे. ी.संत फॅिसिलट  स हसेस ा. िल., यांनी िन वदा अंदाजप क य र. .६,८६,४००/- यावर 

२९.००% कमी हणजे र. .४,८७,३४४/-  ( ित र ा/टे पो ित दन र. .७८१/-) इतका लघु म 

दर सादर केला आहे. यास अनुस न दर वीकृत करणेस, व काम सु  के या या दनांकापासून  
२ वष कालावधीक रता ठेकेदार हणून नेमणूक क न याकामी यां याशी आव यक अट  व शत चा 
करारनामा करण,े कामाचा आदेश देणेस व य  येणा-या खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत 

येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- १३४२          वषय मांक- १३४२ 

दनांक – १४/०३/२०२३           वभाग- फ े ीय आरो य 
वषय .१३४२ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा. े ीय अिधकार  फ े ीय आरो य यांचे कड ल प  .फ ेका/आ/२/का व/१६१/२०२३ 

द.०८/०३/२०२३ अ वये, मनपाचे फ े ीय कायालयाचे काय े ातील भाग .१२ कर ता 
औ णक धुर करणासाठ  र ा/ टपो वाहन इंधनसह ित दन भाडयाने घेणेबाबत. 

ठराव .१३४२ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा. े ीय अिधकार  फ े ीय आरो य यांचे कड ल प  .फ ेका/आ/२/का व/१६१/२०२३ 

द.०८/०३/२०२३ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका फ े ीय कायालयाचे काय े ातील 

भाग .१२ कर ता औ णीक धु रकरणासाठ  र ा / टपो वाहन इंधनसह ित दन    
भाडयाने घेण े कामाची ई – िन वदा नोट स .२/२०२२-२३ अ वये द.१३/१२/२०२२ रोजी 
www.maharashtra.gov.in वर िस द क न िन वदा माग वणेत आले होते. सदर कामासाठ  

मे. ी.संत फॅिसिलट  स हसेस ा. िल., यांनी िन वदा अंदाजप क य र. .६,८६,४००/- यावर 

२९.००% कमी हणजे र. .४,८७,३४४/- ( ित र ा/टे पो ित दन र. .७८१/-) इतका लघु म 

दर सादर केला आहे. यास अनुस न दर वीकृत करणेस, व काम सु  के या या दनांकापासून  
२ वष कालावधीक रता ठेकेदार हणून नेमणूक क न याकामी यां याशी आव यक अट  व 

शत चा करारनामा करण,े कामाचा आदेश देणेस व य  येणा-या खचास मा. शासक यांची 
मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- १३४३          वषय मांक- १३४३ 

दनांक – १४/०३/२०२३           वभाग- फ े ीय आरो य 
वषय .१३४३ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा. े ीय अिधकार  फ े ीय आरो य यांचे कड ल प  .फ ेका/आ/२/का व/१६२/२०२३ 

द.०८/०३/२०२३ अ वये, मनपाचे फ े ीय कायालयाचे काय े ातील भाग .१३ कर ता 
औ णक धुर करणासाठ  र ा/ टपो वाहन इंधनसह ित दन भाडयाने घेणेबाबत. 
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ठराव .१३४३ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा. े ीय अिधकार  फ े ीय आरो य यांचे कड ल प  .फ ेका/आ/२/का व/१६२/२०२३ 

द.०८/०३/२०२३ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका फ े ीय कायालयाचे काय े ातील 

भाग .१३ कर ता औ णीक धु रकरणासाठ  र ा / टपो वाहन इंधनसह ित दन      
भाडयाने घेण े कामाची ई – िन वदा नोट स . २/२०२२-२३ अ वये द.१३/१२/२०२२ रोजी 
www.maharashtra.gov.in वर िस द क न िन वदा माग वणेत आले होते. सदर कामासाठ  

मे.रामचं  एंटर ायजेस., यांनी िन वदा अंदाजप क य र. .६,८६,४००/- यावर २९% कमी  
हणजे र. .४,८७,३४४/-  ( ित र ा/टे पो ित दन र. .७८१/-) इतका लघु म दर सादर केला 

आहे. यास अनुस न दर वीकृत करणेस, व काम सु  के या या दनांकापासून २ वष 

कालावधीक रता ठेकेदार हणून नेमणूक क न याकामी यां याशी आव यक अट  व शत चा 
करारनामा करण,े कामाचा आदेश देणेस व य  येणा-या खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत 

येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 

मा. शासक ठराव मांक- १३४४          वषय मांक- १३४४ 

दनांक – १४/०३/२०२३           वभाग- नगरसिचव 
वषय .१३४४ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.नगरसिचव यांचे कड ल प  .नस/१/का व/९२/२०२३ द.०९/०३/२०२३ अ वये, मनपाचे 
नगरसिचव वभागाकड ल कमचा-यां या रजा मंजुर  बाबत. 

ठराव .१३४४ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.नगरसिचव यांचे कड ल प  .नस/१/का व/९२/२०२३ द.०९/०३/२०२३ अ वये, पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या नगरसिचव वभागाकड ल कायरत असणा-या कमचा-यांची 
रजा मंजूर कामी वनंती अज सादर केलेले आहेत. संबंिधत कमचा-यांचे वनंती अजानुसार 
सोबतचे ‘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- १३४५          वषय मांक- १३४५ 

दनांक – १४/०३/२०२३           वभाग- थाप य ग मु य 
वषय .१३४५ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) थाप य ग मु य यांचे कड ल प  . था/िन/गमु य/९३/२०२३ 

द.०९/०३/२०२३ अ वये, मनपाचे भाग .२१ पंपर  मधील कमवीर भाऊराव पाट ल शाळा, 
ाथिमक व मा यिमक उ नत समुह िश ण  व प रसरातील थाप य वषयक कामे 

करणेबाबत. 

ठराव .१३४५ मा.अित.आयु (१) थाप य ग मु य यांचे कड ल प  . था/िन/गमु य/९३/२०२३ 
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दनांक -

१४/०३/२०२३ 

द.०९/०३/२०२३ अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .59/01/2022-2023 
अ वये भाग .२१ पंपर  मधील कमवीर भाऊराव पाट ल शाळा, ाथिमक व मा यिमक 
उ नत समुह िश ण  व प रसरातील थाप य वषयक कामे करणे.(सन २०२२-२३ साठ ) 
कामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माणे िन वदा .मे.िशवम एंटर ायझेस 

िन.र. .81,35,403/- (अ र  र. .ए याऐंशी लाख प तीस हजार चारशे ितन फ ) मधुन रॉय ट  

व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .80,62,848/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .80,62,848/- पे ा 35% कमी हणजेच 

र. .52,40,851/- +रॉय ट  चाजस र. .149/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .72,555/- = एकुण 

र. .53,13,555/- 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. 

ि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- १३४६          वषय मांक- १३४६ 

दनांक – १४/०३/२०२३           वभाग- थाप य ग मु य 
वषय .१३४६ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) थाप य ग मु य यांचे कड ल प  . था/िन/गमु य/९४/२०२३ 

द.०९/०३/२०२३ अ वये, मनपाचे भाग .२१ पंपर  मधील कमला नेह  शाळा व प रसरातील 

थाप य वषयक कामे करणेबाबत. 

ठराव .१३४६ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) थाप य ग मु य यांचे कड ल प  . था/िन/गमु य/९४/२०२३ 

द.०९/०३/२०२३ अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .59/03/2022-2023 
अ वये भाग .२१ पंपर  मधील कमला नेह  शाळा व प रसरातील थाप य वषयक कामे 

करणे. (सन २०२२-२३ साठ ) कामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माण े

िन वदा . मे.िशवम एंटर ायझेस िन.र. .56,66,096/- (अ र  र. .छप न लाख सहास  हजार 

शहा नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .55,93,501/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .55,93,501/- पे ा 
34.99% कमी हणजेच र. .36,36,335/- +रॉय ट  चाजस र. .895/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .72,595/- = एकुण र. .37,09,825/- 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. 
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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- १३४७          वषय मांक- १३४७ 

दनांक – १४/०३/२०२३           वभाग- अ े ीय आरो य 
वषय .१३४७ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) अ े ीय आरो य यांचे कड ल प  .अ ेका/आ/४/का व/१९९/२०२३ 

द.२४/०२/२०२३ अ वये, मनपाचे व छ भारत अिभयान अंतगत अ े ीय कायालय काय े ात 

व वध कारची बोलक  छायािच  ेव घोषवा य पे ट ंगबाबतचे बील अदा करणेबाबत. 

ठराव .१३४७ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) अ े ीय आरो य यांचे कड ल प  .अ ेका/आ/४/का व/१९९/२०२३ 

द.२४/०२/२०२३ अ वये, व छ भारत / महारा  व छता अिभयान अंतगत पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका काय े ाम ये आरो य वभागामाफत व छता मो हम यश वीपण े

राब वणेक रता े ीय कायालय काय े ात व वध कारची बोलक  छायािच  े व घोषवा य 

पे ट ंग करणेसाठ  ब े ीय कायालयाने कोटेशन नोट स . ब आरो य ०१/२०२१-२२ अ वये 

मनपाचे वेबसाईटवर व कायालयाचे नोट स बोडवर िस द कर यात येऊन दनांक ०२/०२/२०२२ 

दुपार  ०३.०० वाजेपयत िसलबंद पाक टाम ये दर माग वणेत आले होते. यानुसार एकुण ा    
४ दरापैक  मे.सुरज ऍड हरटाइ जंग, १४, सुखवाणी फॉचुन, मोरवाड  कोट रोड, पंपर , पुणे 
४११०१८ यांनी सादर केलेला दर लघु म अस याने यांचा दर वीकृत करणेस मा. े ीय 
अिधकार , ब े ीय कायालय यांनी दनांक ०८/०२/२०२२ रोजी मा यता दलेली आहे. याच 

धत वर अ े ीय कायालय काय े ात व वध कारची बोलक  छायािच े व घोषवा य पे ट ंग 

करणेकामी मे.सुरज ऍड हरटाइ जंग, १४, सुखवाणी फॉचुन, मोरवाड  कोट रोड, पंपर , पुणे 
४११०१८ यांचा दरास मा यता देणेत आली आहे. मा. े ीय अिधकार , अ े ीय कायालय 

यांचेकड ल आदेश .अ ेका/आ-४/का व/१३२/२०२२, दनांक २१/०२/२०२२ अ वये अट  व 

शत नुसार मे.सुरज ऍड हरटाइ जंग यांना कामाचा आदेश दे यात आलेला आहे.  सदरचे बोलक  

छायािच  े व घोषवा य पे ट ंगचे काम मे.सुरज ऍड हरटाइ जंग यांनी पुण केलेबाबत आरो य 

िनर क यांनी अहवाल सादर केला असून मे.सुरज ऍड हरटाइ जंग यांनी र. .८,७५,११४/- 

कामाची बले सादर केली आहेत. सदर बलां या मंजूर 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. 
 
 
  



13 
 

मा. शासक ठराव मांक- १३४८          वषय मांक- १३४८ 

दनांक – १४/०३/२०२३           वभाग- थाप य ग मु य 
वषय .१३४८ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) थाप य ग मु य यांचे कड ल प  . था/िन/गमु य/९५/२०२३ 

द.०९/०३/२०२३ अ वये, मनपाचे भाग .२१ पंपर  मधील मनपा शाळा इमारतींची, आरो य 

वभाग कायालय, करसंकलन कायालय इ.ची थाप य वषयक कामे करणेबाबत. 

ठराव .१३४८ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) थाप य ग मु य यांचे कड ल प  . था/िन/गमु य/९५/२०२३ 

द.०९/०३/२०२३ अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .59/02/2022-2023 
अ वये भाग .२१ पंपर  मधील मनपा शाळा इमारतींची, आरो य वभाग कायालय, 

करसंकलन कायालय इ.ची थाप य वषयक कामे करणेकामी वतमानप ात िन वदा िस द केली 
होती. वर ल माणे िन वदा . मे.साई एंटर ायझेस िन.र. .73,23,419/- (अ र  र. . याह र 

लाख तेवीस हजार चारशे एकोणीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .72,50,824/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .72,50,824/- पे ा 35% कमी हणजेच र. .47,13,036/- +रॉय ट  चाजस 

र. .2,506/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .72,595/- = एकुण र. .47,88,137/- 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- १३४९          वषय मांक- १३४९ 

दनांक – १४/०३/२०२३           वभाग- समाज वकास 
वषय .१३४९ 
दनांक -
१४/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .स व व/०९/का व/१२४/२०२३ द.१०/०३/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील पथ व े यांचे PMSVANidhi योजनेसाठ  ऑन लाईन 

फॉम भरणेकामी लॅपटॉप भाडेत वावर घेणेबाबत. 
ठराव .१३४९ 
दनांक -
१४/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .स व व/०९/का व/१२४/२०२३ द.१०/०३/२०२३ अ वये, 

नगर वकास वभाग, महारा  शासन यांचेकड ल शासन िनणय .पीएम विनधी/२०२०/ 

. .७७/ न व२०, दनांक १७/०६/२०२१ चे शासन िनणया ारे पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
े ाम ये क  शासन पुर कृत पंत धान पथ व े ता आ मिनभर िनधी (PMSVANidhi) 

पथ व े यांसाठ  वशेष सु म पतपुरवठा सु वधा योजनेची अंमलबजावणी सु  कर यात 
आलेली असून, या अंतगत पथ व े यांचे ऑन लाईन फॉम भरण,े यांची कज करणे बँकेत 

पाठ वणे आ ण यांना लाभ दे याची कायवाह  कर यात येत आहे. सदर योजने अंतगत पंपर  

िचंचवड महानगरपािलकेकर ता लाभाथ चे उ द  शासनाने ठरवून दे यात आलेले होते. 
याबाबत शासन तराव न वारंवार आढावा घे यात येत अस याने, पंत धान पथ व े ता 
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आ मिनभर िनधी (PMSVANidhi) या योजने या उ  पूण हो या या अनुषंगाने तातड ने दनांक 

०१/१२/२०२२ ते दनांक ३१/१२/२०२२ या कालावधीत महापािलकेची सव े ीय कायालये, 

शहरातील भाजी मंडई जवळ अशा गद या ठकाणी संबंिधत लाभा याचे ऑनलाईन फॉम 

भर याचे िनयोजन कर यात आलेले होते.  याकामी यापूव  महापािलकेस संगणक सा ह य 

पूरवठा केलेले मे.इंद ू इ फोटेक यांना याबाबत सम  वचारणा केली असता, यांनी पंत धान 

पथ व े ता आ मिनभर िनधी (PMSVANidhi) या योजनेचे ऑन लाईन फॉम भर यासाठ  २७ नग 

लॅपटॉप व १० बायोमे क थ ब इं ेशन कॅनर तातड ने भाडेत वावर दनांक ०१/१२/२०२२ ते 

दनांक ३१/१२/२०२२ या कालावधीसाठ  उपल ध क न दे यास समथता दश वली. यानुसार 

मे.इंद ू इ फोटेक यांनी २७ नग लॅपटॉप व १० बायोमे क थ ब इं ेशन कॅनर वभागास 

ता काळ उपल ध क न दे यात आलेले आहेत. याकालावधीत शहरातील व वध ठकाणी 
पंत धान पथ व े ता आ मिनभर िनधी (PMSVANidhi) या योजनेचे ऑन लाईन फॉम भरणेसाठ  

क  सु  कर यात आलेली होती. सदर क ांमाफत दनांक ३१/१२/२०२२ अखेर या योजनेचे एकूण 

२११९२ लाभाथ चे अज भर यात आलेले आहेत. तर , मे.इंद ूइ फोटेक यांनी २७ नग लॅपटॉप व 

१० बायोमे क थ ब इं ेशन कॅनर  दनांक ०१/१२/२०२२ ते दनांक ३१/१२/२०२२ या 
कालावधीसाठ  वभागास भाडेत वावर ता काळ उपल ध क न दलेचे काम थेट प तीने 

कर यास व केले या कामकाजापोट  येणा-या खच र. .७५,५२०/- या खचास मा. शासक यांची 
काय र मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- १३५०      वषय मांक- १३५० 

दनांक – १४/०३/२०२३ वभाग- म यवत  औषध/ 
सा ह य भांडार, वै कय 

वषय .१३५० 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) म यवत  औषध/ सा ह य भांडार, वै क य यांचे कड ल प  

.मसाभां/८/का व/ ७६/२०२३ द.०८/०३/२०२३ अ वये, मनपा दवाखाना/ णालयाक रता 
FOGGER MACHINE खरेद बाबत. 

ठराव .१३५० 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) म यवत  औषध/ सा ह य भांडार, वै क य यांचे कड ल प  

.मसाभां/८/का व/ ७६/२०२३ द.०८/०३/२०२३ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपिलके या 
वैदय कय वभागा अंतगत असले या णालयाक रता २० नग FOGGER MACHINE खरेद कामी 
Bid No- GEM/2022/2646760 अ वये M/s.Arthron Technologie & Enterprise, Chinchwad 

याचे ित नग र. .२५,७२५/- या माणे २० नग FOGGER MACHINE खरेद कामी सवकरासह 

एकुण र. .५,१४,५००/-  इतके लघु म  दर ात झाले आहेत. मा.सहा.आरो य वैदय कय 

अिधकार  तथा वभाग मुख यांचेकड ल दनांक १९/०१/२०२३ रोजी या तावा वये ा  झालेले 

दर वकृत करणेस मा यता दे यात आलेली आहे. तसेच M/s.Arthron Technologie & 

Enterprise, Chinchwad यांचे समवेत करारनामा क न २० नग FOGGER MACHINE पुरवठा 
करणेकामी करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेला आहे. पंपर  िचंचवड 
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महानगरपािलके या दवाखाना/ णालयांक रता २० नग FOGGER MACHINE  खरेद कामी 
एकुण र. . ५,१४,५००/- चे खचास मा. शासक यांची काय र मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- १३५१      वषय मांक- १३५१ 
दनांक – १४/०३/२०२३       वभाग- आरो य मु य 
वषय .१३५१ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .आमुका/९/का व/२६/२०२३ द.१०/०३/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “अ” े ीय कायालया या काय े ातील र ते/गटस यांची 
खाजगीकरणा दारे कमान वेतन दराने कामगार उपल ध क न साफसफाई करणे या कामास 

मुदतवाढ देणेबाबत. 

ठराव .१३५१ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .आमुका/९/का व/२६/२०२३ द.१०/०३/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य मु य कायालयाकड ल िन वदा नोट स . 

०३/२०१७-१८ अ वये सदर कामासाठ  वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माण े

िन वदेसाठ  ४ ा  झाले या िन वदापैक  मे.िस द वनायक एंटर ायजेस या ठेकेदाराची िन वदा 
र. .७,६१,३८,९६८/- या मधील सेवाशु क र. .६९,२१,७०८/- यावर र. .१३,१३,१३१/-  इत या 
रकमेची १८.९७% कमी दराने आलेली अस याने, व तुलना मक या वाजवी दराची अस याचे 

तसेच ठेकेदार मुदतीत मानांकना माण े पुण करणेस स म अस याने, मा.आयु  सो. यांनी 
द.२६/०२/२०१७ रोजी मा यता दलेली आहे. तसेच मा. थायी सिमती ठराव .१०१२ 

द.१९/०९/२०१७ अ वये मा यता दलेली आहे. यानुसार आदेश .आमुका/४/का व/७८८/२०१७ 

द.१६/१२/२०१७ अ वये कामकाज आदेश देणेत आलेला आहे. सदर सं थेचे कामाची मुदत 

दनांक २५/१२/२०१९ रोजी संपु ात आ याने, यांना द.३१/१०/२०२२ अखेरपयत मुदतवाढ 

देणेत आली आहे. सदरची मुदतवाढ संपु ात आ याने व मनु यबळा दारे र ते/गटस साफ सफाई 

कामाची न वन िन वदा   कायवाह  अंितम ट यात असलेने, सदर कामास कमान माच-२०२३ 

अखेर ५ म हने अथवा िन वदा कायवाह  पुण होईल या कालावधीपयत याकामी येणा-या 
र. .३,१९,०८,४८७/- इतके अथवा य  होणा-या खचास तसेच महारा  शासनाकड ल कमान 

वेतन काय ानुसार वेळोवेळ  होणा-या वेतनातील बदलानुसार वेतन अदा करणेस तसेच य  

येणा-या खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- १३५२      वषय मांक- १३५२ 

दनांक – १४/०३/२०२३       वभाग- आरो य मु य 
वषय .१३५२ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .आमुका/९/का व/२७/२०२३ द.१०/०३/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ब” े ीय कायालया या काय े ातील र ते/गटस यांची 
खाजगीकरणा दारे कमान वेतन दराने कामगार उपल ध क न साफसफाई करणे या कामास 

मुदतवाढ देणेबाबत. 

ठराव .१३५२ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .आमुका/९/का व/२७/२०२३ द.१०/०३/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य मु य कायालयाकड ल िन वदा नोट स  
.०३/२०१७-१८ अ वये सदर कामासाठ  वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माण े

िन वदेसाठ  ५ ा  झाले या िन वदा पैक  मे.ड .एम.एंटर ायजेस या ठेकेदाराची िन वदा 
र. .२,५६,८६,०९२/- यामधील सेवा शु क र. .२५,६८,६०२/- यावर र. .४,८८,०३५/- इत या 
रकमेची १७.७३% कमी दराने आलेली अस याने, व तुलना मक या वाजवी दराची अस याचे 

तसेच ठेकेदार मुदतीत मानांकना माणे पुण करणेस स म अस याने, मा. आयु  सो. यांनी 
द.२६/०२/२०१७ रोजी मा यता दलेली आहे. तसेच मा. थायी सिमती ठराव .१०१२ 

द.१९/०९/२०१७ अ वये मा यता दलेली आहे. यानुसार आदेश .आमुका/४/का व/७९१/२०१७ 

द.१८/१२/२०१७ अ वये कामकाज आदेश देणेत आलेले आहे. सदर सं थेचे कामाची मुदत 

द.२५/१२/२०१९ रोजी संपु ात आ याने, यांना द.३१/१०/२०२२ अखेरपयत मुदतवाढ देणेत 

आली आहे. सदरची मुदतवाढ संपु ात आ याने व मनु यबळा दारे र ते/गटस साफ सफाई 

कामाची न वन िन वदा कायवाह  अंितम  ट यात असलेने, सदर कामास कमान माच-२०२३ 

अखेर ५ म हने कालावधीकर ता मुदतवाढ देवून, याकामी येणा-या र. .१,१८,४१,१९४/- इतके 

अथवा य  होणा-या खचास तसेच महारा  शासनाकड ल कमान वेतन काय ानुसार वेळोवेळ  

होणा-या वेतनातील बदलानुसार वेतन अदा करणेस तसेच य  येणा-या खचास मा. शासक 

यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- १३५३      वषय मांक- १३५३ 

दनांक – १४/०३/२०२३       वभाग- आरो य मु य 
वषय .१३५३ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) आरो य मु य यांचे कड ल प  .आमुका/३/का व/५३/२०२३ 

द.१०/०३/२०२३ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत शहराम ये व वध ठकाणी 
बस व यात आले या कचराकंु याक रता आ छादन लावणेबाबत. 

ठराव .१३५३ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) आरो य मु य यांचे कड ल प  .आमुका/३/का व/५३/२०२३ 

द.१०/०३/२०२३ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागाकड ल ई 

कोटेशन नो. . १/२०२२-२३  अ वये शासनाचे महाटडर या वेबसाईटवर िस द करणेत आली 
असुन, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत शहराम ये व वध ठकाणी बस व यात आले या 
कचरा कंु याक रता आ छादन लावणे. या कामाकर ता १ म हना कालावधीसाठ  मे.आनंद 
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एंटर ायजेस यांचा ित नग कचराकंुड   र. .६३०/- असा सवात कमी दर ा  झालेला असुन, 

एकूण १५०० नग कचराकंुड  कर ता र.र.९,४५,०००/-  इत या खचासह र. .६३०/- या दराने 

मे.आनंद एंटर ायजेस यांना कामाचा आदेश देणेत येवुन करारनामा क न घेणेत आला अस याने 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार मा. शासक यांनी अवलोकन केले. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- १३५४      वषय मांक- १३५४ 

दनांक – १४/०३/२०२३       वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .१३५४ 
दनांक -
१४/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/८/का व/१७०/२०२३ द.१०/०३/२०२३ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका जलशु करण क  से टर.२३ येथे शु करण व 
िनजतुक करण येसाठ  आव यक असले या टेबल लिचंग पावडर (TCL)पुर वणेबाबत. 

ठराव .१३५४ 
दनांक -
१४/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/८/का व/१७०/२०२३ द.१०/०३/२०२३ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन वदा नोट स मांक 
१०/०२/२०२२-२३ अ वये सदर काम  करणेकामी वतमानप ात िन वदा िस  केली होती. वर ल 
माणे िन वदा  १०/०२/२०२२-२३ साठ  ३ िन वदा   ा  झा या असून िन वदेचे दराचे दुसरे 

पाक ट द.०४.०१.२०२३ रोजी उघडणेत आले असून यात L1 मे.िगर राज े डंग कंपनी या 
ठेकेदाराने -२.०% कमी असा दर सादर केला आहे. िन वदेतील वशेष अट  व शत  मधील अट 

.११ नुसार सदरची खरेद  60:40 या माणात हणजेच  1st Lowest ठेकेदाराकडून एकूण 
प रमाणा या 60% व 2nd Lowest ठेकेदाराकडून एकूण प रमाणा या 40% प रमाण 1st Lowest 
ठेकेदारा या दराने खरेद  करावयाचे आहे. सदर अट नुसार मे.िगर राज े डंग कंपनी (1st Lowest) 
यांचेकडून एकूण प रमाणा या ६०% व मे.एस. ह .एस.केिमकल कॉप रेशन एल एल पी (2nd 
Lowest) यांचेकडून एकूण प रमाणा या ४०% प रमाण टेबल लिचंग पावडर एकाच दराने 
खरेद  करावा लागणार आहे. मे.िगर राज े डंग कंपनी यांचेकडून िन वदे या ६०% प रमाण 
टेबल लिचंग पावडर (र. .३२,३४,०००/-) व मे.एस ह  एस केिमकल काप रेशन एल एल पी 

(2nd Lowest) यांचेकडून एकूण प रमाणा या ४०% प रमाण टेबल लिचंग पावडर 
(र. .२१,५६,०००/-) २.०% कमी    या दराने एकूण एक त  अपे त खच र. .५३,९०,०००/- 
पयत पुरवठा 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- १३५५      वषय मांक- १३५५ 

दनांक – १४/०३/२०२३       वभाग- झोिनपु थाप य 
वषय .१३५५ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.स म ािधकार  तथा सहा यक आयु  यांचे कड ल प  .झोिनपु/ था/िन/का व/३०/२०२३ 

द.०८/०३/२०२३ अ वये, मनपाचे झोिनपु थाप य वभागाकड ल प ाम ये नमूद वकास 

कामांचे अवलोकन करणेबाबत. 

ठराव .१३५५ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.स म ािधकार  तथा सहा यक आयु  यांचे कड ल प  .झोिनपु/ था/िन/का व/३०/२०२३ 

द.०८/०३/२०२३ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या झोिनपु थाप य वभागाकड ल 
सोबत जोडले या प  अ (अ. .१ ते १३) मधील कामाचे िनयमानुसार व िन वदाअट  शत  माण े

भाववाढ कलम लागू अस यास, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल यािनधा रत केले या बेिसक 

दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसारफरकाची र कम अदा /वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहूनसंबंिधत 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- १३५६      वषय मांक- १३५६ 

दनांक – १४/०३/२०२३       वभाग- वै कय मु य 
वषय .१३५६ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वै /०३/का व/११२/२०२३ द.०८/०३/२०२३ अ वये, 

जैव वै क य घनकचरा बायोमेड कल (मॅनेजमट व हॅ डिलंग) िनयम १९९८ व २०१६ नुसार महारा  

दूषण िनयं ण मंडळ(MPBC) यांना नवीन थेरगाव व नवीन भोसर  येथील पेनल चाजस व 

Additional CCA Fees फ  अदायगीबाबत. 

ठराव .१३५६ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वै /०३/का व/११२/२०२३ द.०८/०३/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत नवीन थेरगाव व नवीन भोसर  णालय अ यावत 

सु वधासह नागर कांसाठ  खुले करणेत आले आहे. यानुसार नवीन थेरगाव व नवीन भोसर  

णालय हे महानगरपािलकेने नवीन सु  केले असलेने जैव वै क य घनकचरा बायोमेड कल वे ट 

िनयम १९९८ नुसार याची परवाना Authorization व Consent रजी ेशन फ  भरणेत आलेली 
आहे. थेरगाव णालयाकर ता ३ वषाकर ता कं से ट व ऑथरायझेशन फ  र. .३,१५,०००/- 
(अ र  र. .तीन लाख पंधरा हजार फ ) व नवीन भोसर  णालयाकर ता ५ वषासाठ  

कं से ट व ऑथरायझेशन फ  र. .३,८०,०००/-  नवीन थेरगाव व नवीन भोसर  णालयाची 
र ज ेशन फ  भरलेली आहे. यानुसार महारा  दुषण िनय ंण महामंडळ यांनी र ज शेन 

िमळणेकामी नवीन थेरगाव णालयाकड ल  प ा वये पेनल चाजस र. .७,१९,१७८/- व 

Additional CCA Fees र. .१,९५,०००/- इतक  र कम व नवीन भोसर  णालयाकड ल प ा वये 

पेनल चाजस र. .६,३१,८४९/- ( अ र  र. .सहा लाख ऐकतीस हजार आठशे एकोणप नास फ ) 
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RTGS/NEFT दारे टेट बँक ऑफ इं डया यांना अदा करणेबाबत कळ वले आहे. तथा प वै क य 

वभागाकडे  सन २०२२-२३ वै क य वभागाकड ल जैव वै क य घनकचरा व हेवाट लावणे या 
लेखािशषावर र. .९,००,०००,००/-  इतक  तरतुद करणेत आली आहे. यामुळे सदरचे 

लेखािशषातुन महारा  दुषण िनयं ण महामंडळ यांना नवीन थेरगाव णालयाची पेनल चाजस 

र. .७,१९,१७८/-  व Additional CCA Fees र. .१,९५,०००/- व नवीन भोसर  णालयाकड ल 

पेनल चाजस र. .६,३१,८४९/- असे एकुण र. .१५,४६,०२७/- (अ र  र. .पंधरा लाख सेहचाळ स 

हजार स ावीस फ )  इतका खच तातड ने अदा करणेत आलेला आहे. सदरचा खच जैव वै क य 

घनकचरा व हेवाट लावणे या लेखािशषामधून करणेस काय र मा यता घेणे आव यक आहे. 
 

अ.  णालयाचे नाव दडांची र कम(पेनल चाजस) Additional CCA Fees एकुण 

१ नवीन थेरगाव ७,१९,१७८/- १,९५,०००/- ९,१४,१७८/- 

२ 
 

६,३१,८४९/- 
 

६,३१,८४९/- 

एकुण र.  
  

१५,४६,०२७/- 

    उपरो  थेरगाव व नवीन भोसर  णालयाचे महारा  दूषण िनयं ण महामंडळ यांचेकडे जैव 

वै क य परवाना र ज शेन Authorization व Consent फ  चे पेनल चाजस व Additional CCA 

Fees भर याकर ता येणारे शु क . .१५,४६,०२७/- (अ र  र. .पंधरा लाख सेहचाळ स हजार 

स ावीस फ ) महारा  दुषण िनय ंण महामंडळ यांना RTGS/NEFT दारे 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- १३५७      वषय मांक- १३५७ 

दनांक – १४/०३/२०२३       वभाग- वै कय मु य 
वषय .१३५७ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वै /०३/का व/११३/२०२३ द.०८/०३/२०२३ अ वये, 

जैव वै क य घनकचरा बायोमेड कल वे ट (मॅनेजमट व हॅ डिलंग) िनयम १९९८ नुसार परवाना 
र ज ेशन फ  अदायगी करणेबाबत. 

ठराव .१३५७ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वै /०३/का व/११३/२०२३ द.०८/०३/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत ह.भ.प. भाकर म हारराव कुटे (न वन आकुड ) णालय 

अ यावत सु वधासह नागर कांसाठ  खुले करणेत आले आहे. यानुसार ह.भ.प. भाकर म हारराव 
कुटे (न वन आकुड ) णालय हे महानगरपािलकेने नवीन सु  केले असलेने जैव वै क य 

घनकचरा बायोमेड कल वे ट िनयम १९९८ नुसार याची परवाना रजी ेशन फ  ३ वषासाठ  भरण े

आव यक आहे. सदर परवाना र ज ेशनसाठ  महारा  दुषण मंडळ यांनी पुढ ल ३ वषाकर ता 
कं से ट व ऑथरायझेशन फॉम ह.भ.प. भाकर म हारराव कुटे (न वन आकुड ) णालयाने 

भरलेला असुन याक रता MPCB यांचेकड ल प  .MPCB-CONSENT-0000145354 अ वये दंड 
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र. .५,५२,६०२/- (अ र  र. .पाच लाख बाव न हजार सहाशे दोन फ ) द.२१/०५/२१ ते द. 

१५/११/२०२२ वै क य वभागाकड ल जैव वै क य घनकचरा व हेवाट लावणे या लेखािशषातुन 

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- १३५८      वषय मांक- १३५८ 

दनांक – १४/०३/२०२३       वभाग- आरो य अ े ीय 
वषय .१३५८ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा. े ीय अिधकार  अ े ीय आरो य यांचे कड ल प  .अ ेका/आ/२/का व/१६०/२०२३ 

द.१०/०३/२०२३ अ वये, “लोकसेवा वयंसहाय ा म हला बचत गट” यांचे सामुदाियक व 

सावजिनक शौचालयाचे व छता व देखभाल - दु तीचे कामास मा यता देणेबाबत. 

ठराव .१३५८ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा. े ीय अिधकार  अ े ीय आरो य यांचे कड ल प  .अ ेका/आ/२/का व/१६०/२०२३ 

द.१०/०३/२०२३ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने म हला स मीकरण व 

लोकसहभाग वाढ वण ेयाकर ता नवी दशा या उप माची सुरवात करणेत आली आहे. याकर ता 
महानगरपािलका े ातील था पत व वध म हला बचत गट कंवा म हला मंडळाचा उपयोग 

क न घे याचे िनयो जत केले असून व छ सव णाची प रणामकारकता वाढ व याचे ीने 

शहरातील व वध झोपडप यातील सामुदाियक शौचालय ह  म हला या न दणीकृत गटांना 
यांचे प रचालन कर यासाठ  दे याबाबत मा.आयु  सो. यांनी आदेश . 

ना वयो/०२/का व/४१/२०२२ द.०७/०३/२०२२ आदेशा वये देणेत आले आहे. तसेच 

शौचालयाम ये बचत गटाचा ओनरिशप पाट आणावा याकर ता दु तीचे कामकाजाची 
जबाबदार  कॉ ॅ टरला न देता थािनक बचत गटाला देवून र. .९००/- ित िस स या दराने थेट 

प दतीने यांना काम देणे कामी कळ वले आहे. यानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या, 
अ े ीय कायालया या काय े ातील भाग .१४ मधील महा मा फुलेनगर, धोबीघाट व शेलार 

चाळ िचंचवड येथील मनपाचे सामुदायीक शौचालय ४ लॉक ५० िस स थेट प तीने चाल वणेस 

देणेकामी “लोकसेवा वयंसहाय ा म हला बचत गट” यांना मा.आयु  सो. यांनी 
द.०८/०३/२०२३ रोजी या मा य ता वये ६ म हने कालावधीसाठ  चाल वणेस दे यास मंजुर  

दली आहे. यानुसार याकामी येणारा अंदाजे र. .९०० x ५० (िस स) = र. .४५,०००/- ित 

म हना या माण ेर. .४५,००० x६ (म हने)= र. .२,७०,०००/- हा दर वीकृत करणेस व य  

येणा-या खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- १३५९      वषय मांक- १३५९ 

दनांक – १४/०३/२०२३       वभाग- आरो य अ े ीय 
वषय .१३५९ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा. े ीय अिधकार  अ े ीय आरो य यांचे कड ल प  .अ ेका/आ/२/का व/१६१/२०२३ 

द.१०/०३/२०२३ अ वये, “माता िभमाई म हला बचत गट” यांचे सामुदाियक व सावजिनक 

शौचालयाचे व छता व देखभाल - दु तीचे कामास मा यता देणेबाबत. 

ठराव .१३५९ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा. े ीय अिधकार  अ े ीय आरो य यांचे कड ल प  .अ ेका/आ/२/का व/१६१/२०२३ 

द.१०/०३/२०२३ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने म हला स मीकरण व 

लोकसहभाग वाढ वणे याकर ता नवी दशा या उप माची सुरवात करणेत आली आहे. याकर ता 
महानगरपािलका े ातील था पत व वध म हला बचत गट कंवा म हला मंडळाचा उपयोग 

क न घे याचे िनयो जत केले असून व छ सव णाची प रणामकारकता वाढ व याचे ीने 

शहरातील व वध झोपडप यातील सामुदाियक शौचालय ह  म हला या न दणीकृत गटांना 
यांचे प रचालन कर यासाठ  दे याबाबत मा.आयु  सो. यांनी आदेश . 

ना वयो/०२/का व/४१/२०२२ द.०७/०३/२०२२ आदेशा वये देणेत आले आहे. तसेच 

शौचालयाम ये बचत गटाचा ओनरिशप पाट आणावा याकर ता दु तीचे कामकाजाची 
जबाबदार  कॉ ॅ टरला न देता थािनक बचत गटाला देवून र. .९००/- ित िस स या दराने 

थेट प दतीने यांना काम देणे कामी कळ वले आहे. यानुसार पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या, अ े ीय कायालया या काय े ातील भाग .१९ मधील बौ नगर 

झोपडप ट  िभवा कांबळे यांचे घराशेजार  येथील मनपाचे सामुदायीक शौचालय १ लॉक ३१ िस स 

थेट प तीने चाल वणेस देणेकामी “माता िभमाई म हला बचत गट” यांना मा.आयु  सो. यांनी 
द.०८/०३/२०२३ रोजी या मा य तावा वये ६ म हने कालावधीसाठ  चाल वणेस दे यास 

मंजुर  दली आहे. यानुसार याकामी येणारा अंदाजे र. .९०० x ३१ (िस स) = र. .२७,९००/- ित 

म हना या माणे र. .२७,९०० x ६ (म हने) = र. .१,६७,४००/- हा दर वीकृत करणेस व य  

येणा-या खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- १३६०      वषय मांक- १३६० 

दनांक – १४/०३/२०२३       वभाग- आरो य अ े ीय 
वषय .१३६० 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा. े ीय अिधकार  अ े ीय आरो य यांचे कड ल प  .अ ेका/आ/२/का व/१६२/२०२३ 

द.१०/०३/२०२३ अ वये, “िभम ांती म हला वकास बचत गट” यांचे सामुदाियक व सावजिनक 

शौचालयाचे व छता व देखभाल - दु तीचे कामास मा यता देणेबाबत. 

ठराव .१३६० 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा. े ीय अिधकार  अ े ीय आरो य यांचे कड ल प  .अ ेका/आ/२/का व/१६२/२०२३ 

द.१०/०३/२०२३ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने म हला स मीकरण व 

लोकसहभाग वाढ वण ेयाकर ता नवी दशा या उप माची सुरवात करणेत आली आहे. याकर ता 
महानगरपािलका े ातील था पत व वध म हला बचत गट कंवा म हला मंडळाचा उपयोग 

क न घे याचे िनयो जत केले असून व छ सव णाची प रणामकारकता वाढ व याचे ीने 
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शहरातील व वध झोपडप यातील सामुदाियक शौचालय ह  म हला या न दणीकृत गटांना 
यांचे प रचालन कर यासाठ  दे याबाबत मा. आयु  सो. यांनी आदेश . 

ना वयो/०२/का व/४१/२०२२ द.०७/०३/२०२२ आदेशा वये देणेत आले आहे. तसेच 

शौचालयाम ये बचत गटाचा ओनरिशप पाट आणावा याकर ता दु तीचे कामकाजाची जबाबदार  

कॉ ॅ टरला न देता थािनक बचत गटाला देवून र. .९००/- ित िस स या दराने थेट प दतीने 

यांना काम देणे कामी कळ वले आहे. यानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या, अ े ीय 

कायालया या काय े ातील भाग .१९ मधील महा मा फुलेनगर, धोबीघाट व शेलार चाळ 

िचंचवड येथील मनपाचे सामुदायीक शौचालय २ लॉक ३१ िस स थेट प तीने चाल वणेस 

देणेकामी “िभम ांती म हला वकास बचत गट”यांना मा. आयु  सो. यांनी द.०८/०३/२०२३ 

रोजी या मा य ता वये ६ म हने कालावधीसाठ  चाल वणेस दे यास मंजुर  दली आहे. 

यानुसार याकामी येणारा अंदाजे र. .९०० x ३१ (िस स) = र. .२७,९००/- ित म हना या माणे 
र. .२७,९०० x ६ (म हने)= र. .१,६७,४००/- हा दर वीकृत करणेस व य  येणा-या खचास 

मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- १३६१      वषय मांक- १३६१ 

दनांक – १४/०३/२०२३       वभाग- व ुत ग े ीय 
वषय .१३६१ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.कायकार  अिभयंता व ुत ग े ीय यांचे कड ल प  . व/ग /े३८/२०२३ द.१०/०३/२०२३ 

अ वये, थेरगावातील पवारनगर नंबर - २ ते सुनधाम सोसायट  या र याम ये येणारा 
अितउ चदाब (EHV) टॉवर हल वणे या कामाचे वीज पयवे ण शु क महारा  रा य वज पारेषण 

कंपनीस अदा करणेबाबत. 

ठराव .१३६१ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.कायकार  अिभयंता व ुत ग े ीय यांचे कड ल प  . व/ग /े३८/२०२३ द.१०/०३/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत थेरगावातील पवारनगर नंबर- २ ते सुनधाम 

सोसायट  या र याम ये येणारा अितउ चदाब (EHV) टॉवर लाईनचे जिमनी पासुनचे (Vertical 

Clearance) िनयमापे ा कमी झाले अस याने अपघात हो याची श यता असुन सदर टॉवर 

लाईनची उंची वाढ वणे आव यक अस याने याबाबत स ह क न महारा  रा य वज  पारेषण 

कंपनीने अंदाजप क तयार क न प  .EE/PCDN/PN/Tech/890 द.26/10/2021 अ वये या 
वभागास सादर केले आहे. सदरचे काम वीज पयवे ण शु क अदा क न मनपा करणार आहे. 
यामुळे सदर कामाचे वीज पयवे ण शु क र. .7,69,311/- भरणे बाबत INVOICE NO – 

CE/EHV/PC(O&M)/zone/pune/Tech/81/ 2022 द.14/1/2022 अ वये महारा  रा य वज 

पारेषण कंपनीने कळ वणेत आले आहे. सदरची र कम काम सु  करणे पुव  भरणे आव यक 

आहे. तर  सदरची र. .7,69,311/- अदा करणे आव यक आहे. सदरची र कम 
म.रा. व. व.कं.िल. /महापारेषण/ य थसं था क रता सुपर हजनचाजस व व ुत िन र ण फ  
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अदा करणे या लेखाशीषकाव न खच  टाकणेस सदरची र. .7,69,311/- 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- १३६२      वषय मांक- १३६२ 

दनांक – १४/०३/२०२३       वभाग- थाप य क प 
वषय .१३६२ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/ क प/२४६/२०२३ द.०९/०३/२०२३ अ वये, 

भ  श  चौक ते मुकाई चौक ४५ मी. र यावर िनसग दशन सोसायट जवळ रे वे लाईनवर 

उ डाणपुल बांधणेबाबत. 

ठराव .१३६२ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/ क प/२४६/२०२३ द.०९/०३/२०२३ अ वये, 

भ  श  चौक ते मुकाई चौक ४५ मी. र यावर िनसग दशन सोसायट जवळ रे वे लाईनवर 

उ डाणपुल बांधणेचे काम मे.बी.जी.िशक क शन टे नॉलॉजी ा. िल. यांचे माफत (िन वदा 
.३९/१/२०१५-१६) चालू आहे. या कामाची पुण िन वदा र. .८७,४५,५०,२६६/- व वकृत 

िन वदा र. .७७,४८,४०,९९१/- इतक  आहे. सदर कामाचे उपल ध जागेनुसार स थतीत ९५% 
काम पुण केले आहे. व जागा उपल ध न झा याने र. .३,२३,००,०५७/- इत या र कमेचे काम 

सन २०१८ पासुन लं बत आहे. सदर क पातील १६५ मी लाबींचे रावेत बाजुकड ल पोहोच 

र याचे काम हे HT लाईन थलांतर त करणे व मुळ जागा मालकांकडुन जागा मनपास 

ह तांतर त करणेमुळे लं बत आहे. सदर HT लाईन थलांतर त करणे व उवर त जागा मनपाचे 

ता यात घेणेची कायवाह  डसबर-२०२२ अखरे पुण झाली आहे. यानुसार पुलाचे उवर त काम 

करणेस मे.बी.जी.िशक क शन टे नॉलॉजी ा. िल. यांना सुचना दे यात आ या. तथा प, 

सदरचे कामाची िन वदा सन २०१५-१६ या दरसुचीनुसार  करणेत आले अस याने व आज चालु 

असले या सन २०२२-२३ या दरसुचीम ये मो या माणात दरवाढ झाली आहे. तसेच 

करांम येह  वाढ झाली आहे. सन २०१५-१६ व सन २०२२-२३ या दरसुचीचा वचार करता िन वदा 
दरानुसार सदरचे काम पुण करणेस या कामाचे ठेकेदार मे.बी.जी.िशक क शन टे नॉलॉजी 
ा. िल. यांनी असमथता दशवली आहे. उवर त कामासाठ  सन २०२२-२३ या न वन दरसुचीनुसार 

देयक अदा के यास उवर त काम पुण कर यास तयार अस याने ठेकेदार यांनी नमुद केले आहे. सन 

२०२२-२३ चालु दरसुचीनुसार उवर त कामाची कंमत र. .६,८७,०५,९४१/- (GST वगळता) होत 

आहे. िन वदे या दरानुसार उवर त कामाची र. .३,२३,००,०५७/- इतक  आहे. सदर उव रत 

कामाची न याने िन वदा िस  करावयाची झालेस र. .६,८७,०५,९४१/- + GST इत या र कमेची 
िस  करावी लागेल. तसेच सदर उवर त काम वशेष बाबींचे अस याने अंदाजप क य दरापे ा 

जा त ये याची श यता आहे. सदर या पुण करणेस सुमारे ४ ते ५ म ह याचा कालावधी 
लागणार आहे व न वन ठेकेदार िनयु  होऊन व सदरचे काम पुण करणेस सुमारे १२ म ह याचा 
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कालावधी लाग याची श यता आहे. वर ल सव बाबींचा, कामाची िनकड व आव यकता वचारात 

घेता सदर कामातील उवर त पुलाचे काम सन २०२२-२३ या दरसुचीनुसार येणा-या 
र. .६,८७,०५,९४१/- इत या अंदाजप क य र कमेवर ११.४०% कमी दराने येणा-या 
र. .६,०८,७३,४६४/- चे काम मे.बी.जी.िशक क शन टे नॉलॉजी ा. िल. सं थेमाफत क न 

घेण ेयो य होईल. तर  सदर पुलाचे उवर त काम चालु सन २०२२-२३ चे दरसुचीनुसार येणा-या 
कामा या अंदाजप क य र. .६,८७,०५,९४१/- या र कमेवर िन वदा दराने ११.४०% कमी    
येणा-या र. .६,०८,७३,४६४/- चे काम मे. बी.जी. िशक क शन टे नॉलॉजी ा.िल. यांचेकडुन 

क न घेणेचा वषय व यापोट  होणा-या र. .६,०८,७३,४६४/- इत या खचास मा. शासक यांची 
मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- १३६३      वषय मांक- १३६३ 

दनांक – १४/०३/२०२३       वभाग- लेखा 
वषय .१३६३ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .लेखा/०१/का व/११९/२०२३ द.१०/०३/२०२३ अ वये, 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ९४ नुसार महानगरपािलकेचे सन २०२१-२२ 

चे अिथक ववरण (financial statement) वा षक ले यांना मा यता िमळणेबाबत. 

ठराव .१३६३ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .लेखा/०१/का व/११९/२०२३ द.१०/०३/२०२३ अ वये, 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ९४ नुसार महानगरपािलकेचे सन २०२१-२२ 

या वषातील य  जमा – खचाचे न द प तीने वा षक लेखे/अिथक ववरण (financial 

statement) तयार कर यात आले आहेत. व याचे लेखाप र णह  सनद  लेखापाल यांचेमाफत 

कर यात आलेले आहे. सदर अिथक ववरण/ वा षक ले यानुसार य  जमा 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- १३६४      वषय मांक- १३६४ 

दनांक – १४/०३/२०२३       वभाग- वै क य मु य 
वषय .१३६४ 
दनांक -
१४/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वै /३अ/का व/८२/२०२३ द.१०/०३/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे णालियन कामकाजासाठ  वै क य अिधकार , टाफनस 

तसेच इतर पॅरामेड कल टाफ व कमचार  आऊटसोिसग ारे एज सी माफत नेमणुक करणेबाबत. 
ठराव .१३६४ 
दनांक -

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वै /३अ/का व/८२/२०२३ द.१०/०३/२०२३ अ वये, 

महानगरपािलकेचे णालयीन व को वड-१९ िनमुलन कामकाजासाठ  न दणीकृत सं थेमाफत 
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१४/०३/२०२३ वै क य अिधकार , टाफनस तसेच इतर पॅरामेड कल टाफ व कमचार  आऊटसोिसग ारे 

नेमणेकामी एज सी िनयु  करणेकामी िस द  ई-िन वदा .१०/२०२१-२०२२ RFP मधील 

वह त अट  व शत नुसार िमळालेले गुण, ा  सेवाशु क दर यानुसार मा. थायी सिमती सभा 
ठराव .१०२६९ द.८/०९/२०२१ अ वये मे. बी ऐलकेअर स ह सेस ा.िल., मे. ीकृपा स ह सेस 

ा.िल. व मे.बी. ह .जी. इं डया िल. यांची महापािलकेचे णालयास दोन वष कालावधीसाठ  

मनु यबळ पुरवठा करणेचे कामकाजासाठ  एज सी हणुन नेमणुक स व  व वध संवगातील 

मनु यबळ पुरवठा करणेकामी देणेत आले या मा यतेनुसार संबिधत एज सीला वै क य 

अिधकार (MBBS), वै क य अिधकार (BAMS), दंतश य िच क सक, फामािस ट, टाफनस, 

ए.एन.एम, लॅब टे निशयन, ई.सी.जी. टे निशयन, सी.एस.एस.ड . टे निशयन, ए स-रे 

टे निशयन, लड बँक टे निशयन, लड बँक कौ सलर, मेड कल सोशल वकर, डायिलसीस 

टे निशयन, फ जओथेर प ट, डाटा ए  ऑपरेटर, टोअर कपर, बायोमेड कल इं जिनअर, 

वॉडबॉय व वॉडआया इ. व वध अिभनामाची पदे वह त केलेनुसार मनु यबळ पुरवठा कामकाज 

देणेत आलेले आहेत. सदरचा कामकाज कालावधी संपु ात येत असलेमुळे कामकाजासाठ  

कमचा-यांची तातड ची आव यकता वचारात घेऊन “संबिधत एज सीसोबत करारनामा करणेचे 

व अनामत भरणेचे अट वर मे ीकॄपा स हसेस ा. िल. यांना द.१/२/२०२३ ते ३१/०३/२०२३ या 
कालावधीसाठ  वह त केले माणे व वध अिभनामाची पदे/ मनु यबळ पुरवठा करणेबाबतचे 

कामकाज आदेश देणे आव यक  असलेमुळे तावात नमुद केले माण े व वध अिभनामाची पदे/ 

मनु यबळ, ितमहा एक त वेतन/ कमान वेतन काय ानुसार वेतन वह त करणेस व सदर 

िनयु  मनु यबळाचे एक त वेतन/ कमान वेतन, सेवाशु क व इतर अनुषंिगक र कम 

अदायगीकामी येणा-या र. .४,१३,६०,३५०/- चे खचास अथवा येणा-या य  खचास काय र 

मा यतेकामी तसेच इतर णालयासाठ  िनयु  मनु यबळाचा खच वै क य 

वभागाकड ल  “ठेकेदार  प दतीने मनपा णालयांना मनु यबळ पुर वण”े या लेखािशषामधुन 

खच  टाकणेस मा. शासक यांची काय र मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- १३६५          वषय मांक- १३६५ 

दनांक – १४/०३/२०२३           वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .१३६५ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/८/का व/१५१/२०२३ द.०३/०३/२०२३ 

अ वये, मोशी व डूडूळगाव येथील पा याची टाक  क रता मजूर पुर वणेबाबत. 

ठराव .१३६५ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/८/का व/१५१/२०२३ द.०३/०३/२०२३ 

अ वये, मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .६/८८/२०२२-२३, मोशी  व डूडूळगाव  येथील 

पा याची टाक  क रता मजूर पुर वणे या  कामासाठ  िन वदा र. .६१,७०,३७६/- 
(र. .५९,४७,७७६/- +सेवा शु क ५% र. .२,२२,६००/- = र. .६१,७०,३७६/- अ र  
र. .एकस  लाख स र हजार तीनशे शहा र फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस 
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र कम वगळून एकूण िन वदा र कमेवर ल ५% सेवा शु क र. .२,२२,६००/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. िन वदा अट  व शत  म ये नमुद केले माण े वभागाने िनधा रत केले या 
कमान सेवा शु काची र कम ४% हणजेच र. .१,७८,०८०/- पे ा कमी नसावी अशी अट होती. 
यानुसार सदर काम मे.सिचन रघुनाथ मरगज या ठेकेदाराकडून सेवा शु क र. .१,७८,०८०/- 

दराची हणजेच र. .५९,४७,७७६/- +रॉय ट ची र. .०/- + मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/-

+सेवा शु क र. .१,७८,०८०/- = एकूण र. .६१,२५,८५६/-पयत काम क न घेणेस आ ण 

िनयमानुसार वेळोवेळ  कामगार क याण वभाग यांचेकड ल प रप कानुसार िस  होणारे 
कमान वेतन दर  यांचे नुसार वाढ /घट  अदा करणेस   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 िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार 

फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर 
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 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- १३६६          वषय मांक- १३६६ 

दनांक – १४/०३/२०२३           वभाग- उ ान/वृ संवधन 
वषय .१३६६ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) उ ान/वृ संवधन यांचे कड ल प  .उ ान/४/का व/९४/२०२३ 

द.१३/०३/२०२३ अ वये, मनपाचे र ते/उ ाने/मोकळया जागा लॉवर शो कर ता िसजनल रोपे 

पुर वण ेबाबत. 

ठराव .१३६६ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) उ ान/वृ संवधन यांचे कड ल प  .उ ान/४/का व/९४/२०२३ 

द.१३/०३/२०२३ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलक या वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा 
नोट स .१५/२०२२-२३ सदर काम/पुरवठा करणे कामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. 
वर ल माणे िन वदा नोट स .१५/२०२२-२३ साठ  ३ िन वदा धारक ा  झाले या पैक  ३ 

िन वदाधारक पा  झाले आहेत. या पैक  मे.जी.बी ए टर ायजेस या ठेकेदाराची िन वदा 
रकमे या र. .५०,००,०००/- पे ा  -०१.००% कमी दराची िन वदा आलेली अस याने व 

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

पुण करणेस स म अस याने वीकारणे बाबत मा.अित.आयु (उ ान) यांनी द.०९/०३/२०२३ 
रोजी या तावाने मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकदाराकडुन मंजुर दराने र. .४९,५०,०००/- 
पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार अट  शत स अिधन राहुन यांचे बरोबर करारनामा 
क 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. 
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मा. शासक ठराव मांक- १३६८          वषय मांक- १३६८ 

दनांक – १४/०३/२०२३           वभाग- व ुत मु य 
वषय .१३६८ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०४/का व/१३९/२०२३ द.१३/०३/२०२३ 

अ वये, मनपाचे YCMH येथे CCTV यं णा उभारणेबाबत. 

ठराव .१३६८ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०४/का व/१३९/२०२३ द.१३/०३/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .35-01/2022-

2023 अ वये  YCMH  येथे CCTV यं णा उभारण े वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. 
वर ल माणे िन वदा नोट स .35-01/2022-2023साठ  ा  झाले या िन वदांपैक  मे.वैभव 

ए टर ायजेस या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन वदा र. .80,26,725/- 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.13/03/2023 रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल 

ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .77,85,923/- 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- १३६९          वषय मांक- १३६९ 

दनांक – १४/०३/२०२३           वभाग- व ुत मु य 
वषय .१३६९ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.सह शहर अिभयंता व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०४/का व/७८/२०२३ 

द.१९/०१/२०२३ अ वये, मनपाचे व ुत मु य वभागाकड ल प ाम ये नमूद वकास कामांचे 

अवलोकन करणेबाबत. 

ठराव .१३६९ 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.सह शहर अिभयंता व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०४/का व/७८/२०२३ 

द.१९/०१/२०२३ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल 

सोबत जोडले या प  “अ” मधील 1 ते 23 िन वदा कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  

माणे लघु म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असून मंजूर 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- १३७०         वषय मांक- १३७० 

दनांक – १४/०३/२०२३          वभाग- थाप य उ ान व डा 
वषय .१३७० 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था.उ/का व/१३०/२०२३ द.१३/०३/२०२३ अ वये, 

तळवडे गायरान मधील आर ण .१/५२ व १/५३ (गट. .१ ब) म ये ड अर पाकचे आर ण बदलून 

ड  पी म ये ड अर पाक ऐवजी बायोडाय हिसट  पाकचे आर ण करणेकामी मा.महापािलका 
सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची मा यता घेणेकामी िशफारस करणेबाबत. 

ठराव .१३७० 

दनांक -

१४/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था.उ/का व/१३०/२०२३ द.१३/०३/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे तळवडे येथे आर ण .१/५२ व १/५३ (गट .१ ब) येथे ड अर 

पाकचे आर ण आहे. तुत वनप र े  अिधकार कडून सदर ठकाणी ड अर पाक वकिसत करणे 
बाबत अिभ ाय माग व यात आला आहे. सदर अिभ ायनुसार  ह रत उ ान या सावजिनक 

सु वधेक रता आर त झाले या (गट .१,आ. .१/५२) येथील गायरान जागेलगत औ ोिगक 

प रसर अस याने सदर जागे जवळ वाढ या शहर करण होत आहे व भ व यात मानवी ह त ेप 

हो याची दाट श यता आहे. ह रण या व य ा यांक रता पोषक असे मोकळा गवताळ देशाची 
आव यकता असून स या उपल ध े ातील झाडांची जैव व वधता व घनता पाहता येथे ह रण 

वग य ाणी अिधवास कृ म र या तयार करण ेउिचत होणार नाह  असा अिभ ाय वन प र े  

अिधकार , भांबूड  यांनी महापािलकेस कळ वले आहे. द.११/१२/२०२२ रोजी मा.आयु  सो यांचे 

समवेत सदर ठकाणी थळ पाहणी कर यात आली. सदर थळ पाहणी दर यान वन पर े  

अिधकार  यांचा अिभ ायचा वचारात घेता तुत ठकाणी ड अर पाक ऐवजी बायोडाय हिसट  

पाक करणेबाबत मा.आयु  यांनी सूचना दले या आहेत. सबब सदर ठकाणी ड अर पाकचे 

आर ण बदलून ड  पी म ये  ड अर पाक ऐवजी बायोडाय हिसट  पाकचे आर ण करणेकामी 
मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची मंजुर  घेणेकामी िशफारस 

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

िनणय: 

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

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

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

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

करणेस मंजूर  दली.   
 
 

  सह /-                  सह /- 

(उ हास बबनराव जगताप)              (शेखर िसंह) 

नगरसिचव           मा. शासक 

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

 


