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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -१८. 
नगरसिचव  वभाग 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-२)/ 
न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/ २०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 
मा. शासक यांनी मंजूर  दलेल े दनांक २१/०३/२०२३ चे ठराव. 
 

मा. शासक ठराव मांक- १३७१          वषय मांक- १३७१ 
दनांक – २१/०३/२०२३           वभाग- आरो य मु य 
वषय .१३७१ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) आरो य मु य यांचे कड ल प  .आमुका/०४/का व/७१/२०२३ 

द.१३/०३/२०२३ अ वये, महानगरपािलकेमाफत आकारणेत येणारे व वध दंड ऑन लाईन 

प दतीने वसुली करणेबाबत या संगणक णाली कामकाजास पाच म हने कालावधीकर ता 
मुदतवाढ देणेबाबत. 

ठराव .१३७१ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) आरो य मु य यांचे कड ल प  .आमुका/०४/का व/७१/२०२३ 

द.१३/०३/२०२३ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत आकारणेत येणारे व वध दंड 

वसुली करणेकामी आव यक संगणक णाली वकिसत करण,े याची देखभाल दु ती करणे, 
ऑन लाईन दंड  वसुली कर ता आव यक हाडवेअर उपल ध करणेकर ता मा हती तंञ ान 

वभागाकडून कोटेशन नोट स .३१/२०२१-२२ द.०५/०३/२०२२ अ वये ३ कोटेशन ा  

झाले या तीन कोटेशन धारकांपैक  लघु म कोटेशन म ओमीनी ज टे कोलॉजी ा.िल. यांना 
िनयु  करणेत येवुन संबंिधतांना मा हती व तंञ ान वभागाकड ल आदेश . 

मात व/१२/का व/३५३/२०२२ द.१०/०५/२०२२ पासून एक म हना कालावधीकर ता कामकाज 

आदेश दे यात आलेले होते. तदनंतर दोन म हने व तीन म हने कालावधीकर ता देणेत आलेली 
मुदत  द.०९/११/२०२२ रोजी संपु ात आ याने व िन वदा येचे कामकाज चालू अस याने 

द.१०/११/२०२२ ते द.०९/०४/२०२३ पयत आणखी पाच म हने कालावधीकर ता मुदतवाढ 

देणेस व याकामी पाच म हने कालावधीकर ता येणारा खच  र. .१३,२७,५००/- ( ितमहा 
र. .२,६५,५००/-)(सव करांसह त) मा यता देणेस व सदर सं थेस पाच म हने कालावधीकर ता 
मुदतवाढ दे यास व या अनुषंगाने करारनामा क न घेण,े आदेश देणे व    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. 
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मा. शासक ठराव मांक- १३७२    वषय मांक- १३७२ 

दनांक – २१/०३/२०२३ वभाग- व छ महारा / भारत अिभयान 
नागर  क प अंमलबजावणी क  

वषय .१३७२ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) व छ महारा / भारत अिभयान नागर  क प अंमलबजावणी क  यांचे 

कड ल प  . वभाअक/३/का व/३५/२०२३ द.१४/०३/२०२३ अ वये, नवी दशा योजने अंतगत 

म हला बचत गट / म हला मंडळ यांना शौचालय देखभाल दु ती करणे या कामकाजाबाबत. 
ठराव .१३७२ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) व छ महारा / भारत अिभयान नागर  क प अंमलबजावणी क  यांचे 

कड ल प  . वभाअक/३/का व/३५/२०२३ द.१४/०३/२०२३ अ वये, पंपर  िचंचवड मनपा 
काय े ातील झोपडप ट  प रसरातील व छता व आरो यदायी   वातावरण िनमाण करणे या 
कामाम ये आसपास या म हलांना जा तीत जा त सहभागी क न यांचा आ म व ास वाढ वण े

व आिथक या स म करणेकर ता  नवी दशा ह  योजना राब व यात येत आहे. सदर 
योजनेअंतगत प ह या ट यात झोपडप ट  प रसरातील म हला बचत गट/ म हला मंडळ यांना 
सामुदाियक शौचालय दु ती व साफसफाईची कामे सव े य कायालय तरावर मा.आयु  यांचे 

कड ल आदेश . मवअक/३/का व/१४१/२०२२ द. ४/७/२०२२ अ वये सोप व यात आलेली 
आहे. सव े य कायालय तरावर कायरत असले या  म हला बचत गट/ म हला मंडळ यांना 
सामुदाियक शौचालय दु तीची (नळाची तोट ,बेिसनचे भांडे, दरवाजा कड -कोयंडा, लाईट ब ब, 

इले क बोड, आरसा, शौचालय भांडे/ लॅश टक, यु रनल पाटस इ.न वन बस वणे.) कामे 

करणेकर ता ित शौचालय लॉक र. .५,०००/- सहा म ह यांकर ताआक मक खच हणून 

एकरकमी न व दशा अंतगत स थतीत कायरत सव बचत गटांना सदरचा िनधी दे 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 मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- १३७३          वषय मांक- १३७३ 

दनांक – २१/०३/२०२३           वभाग- डा 
वषय .१३७३ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) डा यांचे कड ल प  . डा/७अ/का व/८४/२०२३ द.१३/०३/२०२३ अ वये, 
मा.आयु  िनवास जलतरण तलाव पाणी शु करण, प रसर व छता, देखभाल व यां क दु ती 
कामकाज २ वष (२४ म हने) कालावधीसाठ  कामाचे आदेश देणेत आ याने याचे अवलोकन 
करणेबाबत. 

ठराव .१३७३ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) डा यांचे कड ल प  . डा/७अ/का व/८४/२०२३ द.१३/०३/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचचवड महानगरपािलके या डा वभागाकड ल ई िन वदा नोट स .२/२/२०२२-२३ 

अ यये मा.आयु  िनवास जलतरण तलाव जलतरण तलाव पाणी शु करण, प रसर व छता, 
साफ सफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती  कामकाज २४ म हने  करणेकामी वतमान प ात 

िन वदा िस  कर यात आली होती. डा ई िन वदा नोट स .२/०७/२०२२-२३ साठ  ३ ा  

झाले या िन वदांपैक , २ पा  ठेकेदार पैक  १)मे.सुिमत पो स अँड फटनेस इ वपम स, 

िचंचवड १९ या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन वळ र. .७,४४,०९६/- पे ा ९% कमी दराने 
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वाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम मानांकना माण े पूण करणेस 

स म अस याने वकारणेबाबत मा.अित र  आयु  (२) यांनी मा यता दलेली आहे. मे.सुिमत 

पो स अँड फटनेस इ वपम स, िचंचवड १९ यांचेकडून, मा.आयु  िनवास जलतरण तलाव 

जलतरण तलाव पाणी शु करण, प रसर व छता, साफ सफाई देखभाल व यां क देखभाल 

दु ती  कामकाज २४ म हने र. .६,७७,१२७/- या मंजूर दराने (मािसक दर र. .२८,२१४/- या 
दराने) करारनामा क न घेतला असून यांना आदेश . डा/७अ/का व/७८/२०२३ 

द.०३/०३/२०२३ अ वये कामाचे आदेश दे यात आ याने या कामी होणारा खच एकूण 

र. .६,७७,१२७/- या खचाचे मा. शासक यांनी अवलोकन केले. 

िनणय: 

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

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ 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- १३७४          वषय मांक- १३७४ 

दनांक – २१/०३/२०२३           वभाग- डा 
वषय .१३७४ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/०६/का व/२९५/२०२३ द.१३/०३/२०२३ अ वये, 

म.न.पा.चे वामी ववेकानंद डांगण, बॅडिमंटन हॉल तळमजला कृ णानगर िचंचवड पुणे ४११०१९ 

येथे “ पंपर  िचंचवड रा ीय रायफल व प तुल नेमबाजी िश ण क ” वकिसत क न ते अ ण 

पाडुळे पो स मोशन फाउंडेशन, िचंचवड पुणे ४११०१९ यांना १० वषाक रता िश णाक रता 
कराराने चाल व यास देणेबाबत. 

ठराव .१३७४ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/०६/का व/२९५/२०२३ द.१३/०३/२०२३ अ वये, 

म.न.पा.चे वामी ववेकानंद डांगण, बॅडिमंटन हॉल तळमजला कृ णानगर िचंचवड पुणे 
४११०१९ येथे “ पंपर  िचंचवड रा ीय रायफल व प तुल नेमबाजी िश ण क ” वकिसत क न 

सदर पंपर  िचंचवड रा ीय रायफल व प तुल नेमबाजी िश ण क ” अ ण पाडुळे पो स 

मोशन फाउंडेशन, िचंचवड १९ यांनी, यांना म.न.पा.ने ठरवून दलेली फ  आका न एकूण 

िश णाथ  संखे या ६० ट के मुलांना यांना िश ण देणेची मुभा राह ल व एकूण िश णाथ  

संखे या ४० ट के मुले म.न.पा. शाळेतील संबंिधत डा िश क यांचेशी सम वय साधून रायफल 

व प तुल नेमबाजी खेळासाठ  पा  व ा याची िनवड क न १४, १७, १९ वषाखालील मुलांना 
मोफत िश ण देणे बंधनकारक राह ल, या अट वर १० वषाक रता कराराने चाल व यास देणेस 

मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- १३७५          वषय मांक- १३७५ 

दनांक – २१/०३/२०२३           वभाग- डा 
वषय .१३७५ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/७/का व/२८/२०२३ द.१३/०३/२०२३ अ वये, 

मौजे वढू बु ुक ता.िश र ज.पुणे येथील धमवीर छ पती ी.संभाजी महाराज यांचे पु यितथी 
काय मासाठ  आिथक सहा य अदा करणेबाबत. 

ठराव .१३७५ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/७/का व/२८/२०२३ द.१३/०३/२०२३ अ वये, 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम, करण- ९ नगरपािलका िनधी व अ य िनधी, 
नगरपािलका िनधी याम ये कलम ८९ चे अधीन राहून, ाम वकास अिधकार , ामपंचायत, वढू 

बु ुक यांना ी.छ पती संभाजी महाराज यांचे पु यितथी काय मास समाधी ठकाणी वढू बु ुक 

येथे मंडप यव था, लाईट यव था प याचे पाणी, हारफुले इ.क रता, करारनामा क न, सदरचे 

आिथक सहा य र. .२,९९,०००/- (अ र  र. .दोन लाख न या नव हजार फ ) हे मा हती व 

जनसंपक वभाग यां या “रा  पु ष /महा पु षां या वचारांचा चार करणे ( बोधना मक 

उप म)” या लेखािशषावरकेले या तरतूद  मधूनखच  टाकणेस 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- १३७६          वषय मांक- १३७६ 

दनांक – २१/०३/२०२३           वभाग- YCMH 

वषय .१३७६ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वायसीएमएच/१३/का व/८३/२०२३ द.१०/०३/२०२३ 
अ वये, गट अ मधील ा यापक, सहयोगी ा यापक व गट ब मधील सहा यक ा यापक या 
पदावर करार/एक त ठोक मानधनावर हंगामी व पात ३ वष कालावधीक रता र  पदे जा हरात 
िस द क न भरणेबाबत. 

ठराव .१३७६ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वायसीएमएच/१३/का व/८३/२०२३ द.१०/०३/२०२३ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पद यु र सं था यशवंतराव च हाण मृती  

णालयांकर ता महारा  शासन, नगर वकास वभाग, शासन िनणय .पीसीसी-३०१३ 
/ . .६०१/न व-२२, दनांक- ४ माच, २०१४ अ वये पद यु र अ यास म सु  कर यासाठ  
आरो य वभागाम ये व वध संवगातील ६१ पदनामां या ११८ पदांना मा यता दे यात आलेली 
आहे. स थतीत पद यु र सं था, यशवंतराव च हाण मृती णालयात मानधनावर 
ा यापक-१, सहयोगी ा यापक-५, सहा यक ा यापक-११ असे एकुण १७ अ यापक कायरत 

असून सदर सव अ यापकांना अदा करणेत येणारे वेतन हे ७ या वेतन आयोगानुसार महारा  
शासन िनणय . वेतनी-२०१९/ . .०३/२०१९/वैसेवा-२, ता.३१ डसबर, २०२०, अ वये (ठोक 
मानधन) व महारा  शासन िनणय .-एसईसी-२०२१/ . .१९९/२०१९/वैसेवा-३, द.०९ फे ुवार , 
२०२२ अ वये करार प तीने दरमहा अदा करणेचे तावास मा.आयु सो यांनी द.३१/१०/२०२२ 
रोजी मा यता दलेली आहे. उ म दजाची णसेवा, सं थेचे व तार करण व आगामी वषातील 
रा ीय आयु व ान आयोग यां या तपासणीचा वचार करता ३२ पदांची पदभरती हंगामी व पात 
लवकरात लवकर करण ेआव यक आहे. मनु यबळाची कमतरता ल ात घेता मा. अिध ाता यांनी 
दले या सम  सूचनेव न ३२ पदे हंगामी व पात ३ वष कालावधीकर ता नेमणेकामी वृ प ात 
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व मनपा या संकेत थळावर जा हरात िस  क न  व िनवड या राबवून भरणेकर ता सामा य 
शासन वभागाने प  . शा/१०/का व/९५/२०२३, द.२१/०२/२०२३ नूसार र  पद सं येचा 

आर णसह अिभ ाय सादर केलेला आहे. सदर ३२ पदांना दरमहा दे यात येणा-या ठोक 
मानधनापोट  वा षक वेतनावर ल अपे त खच खालील त यात सादर कर यात येत आहे. 

अ.
.

पदनाम 
एकुण 
पदे 

शासन 
िनणयानूसार 

दरमहा 
करार/एक त 

ठोक मानधन र. . 

दरमहा एकुण 
खच र. . 

वा षक एकुण 
खच र. . 

तीन वष एकुण 
खच र.  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१. ा यापक रेड ओलॉजी १ १,८५,०००/- १,८५,०००/- २२,२०,०००/- ६६,६०,०००/- 

२. 

a) सहयोगी ा याक सवसाधारण 
श यिच क सा १ 

१,७०,०००/- १०,२०,०००/- १,२२,४०,०००/- ३,६७,२०,०००/- 
b)सहयोगी ा यापक मेड सीन ३ 

c)सहयोगी ा यापक रेड ओलॉजी १ 
d)सहयोगी ा यापक ीरोग व 
सुितशा  

१ 
 

३. a)सहा यक ा यापक 
सवसाधारण श यिचक सा २ 

१,००,०००/- २५,००,०००/- ३,००,००,०००/- ९०००००००/- 

b)सहा यक ा यापक मेड सीन ५ 
c)सहा यक ा यापक बालरोग 
िच क सा १ 
d)सहा यक ा यापक रेड ओलॉजी २ 
e)सहा यक ा यापक ीरोग व 
सुतीशा  ५ 

f)Antenatal Medical officer-
cum-lecturer/Assistant rofessor १ 
g)Maternity and  Child Welfare 
Officer-cum-lecturer/ Assistant 
Professor 

१ 
h)सहा यक ा यापक भुलशा  ३ 
i)सहा यक ा यापक अ थरोग 
श यिच क सा ३ 

j)सहा यक ा यापक वचारोग 
शा  १ 
k)सहा यक ा यापक उरोरोग 
शा  १ 

 एकुण वेतन मानधन खच र. . ३२  ३७,०५,०००/-४,४४,६०,०००/-१३,३३,८०,०००/- 

         उपरो  नमुद ३२ पदांना दे यात येणारा वर ल तंभ .५ म ये नमुद केले माण ेशासन 
िनणयानूसार सुधार त वेतनावर ल दरमहा (करार/एक त ठोक मानधन) खच र. .३७,०५,०००/- 
(अ र  र. .सदोतीस लाख पाच हजार फ ) व तंभ .६ म ये नमूद केले माण ेवा षक एकुण 
खच र. .४,४४,६०,०००/- (अ र  र. .चार कोट  च वेचाळ स लाख साठ हजार फ ) अपे त 
आहे. तसेच तंभ .७ म ये नमूद केले माण ेतीन वषाक रता एकुण खच र. .१३,३३,८०,०००/- 
(अ र  र. .तेरा कोट  तेहतीस लाख ऐंशी हजार फ ) अपे त आहे. पी.जी.आय.वाय.सी.एम.एच 
पीसीएमसी मानधनावर ल अ यापक व कमचार  मानधन/वेतन” या लेखािशषावर सन २०२२–
२०२३ या आिथक वषाकर ता दरवष  कर यात येणा-या र. .५,००,००,०००/- (अ र  र. .पाच 
कोट ) इत या तरतुद  मधुन सदरचा खच कर यात येईल. पद यु र सं था यशवंतराव च हाण 
मृती णालयासाठ  आव यक असणार  एकुण ३२ उमेदवारांची र  पद सं या 

ता पुर या/हंगामी व पात एक त मानधनावर ३ वष कालावधीकर ता वतमानप ात व 
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मनपा या संकेत थळावर जाह रात िस  क न भरणेस तसेच िस  केले या जा हरातीनुसार 
उव रत उ  पदे पुण मतेने भरली न गे यास र  पदे पुढ ल १ वषाकर ता Walk in Interview 
ारे भरणेस मा यता देणेत तसेच सदरचे ती वष वा षक एकुण खच र. .४,४४,६०,०००/- (अ र  

र. .चार कोट  च वेचाळ स लाख साठ हजार फ ) या माण े तीन वषाक रता एकुण खच 
र. .१३,३३,८०,०००/- (अ र  र. .तेरा कोट  तेहतीस लाख ऐंशी हजार फ ) इत या होणा-या 
अंदाजे 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- १३७७          वषय मांक- १३७७ 

दनांक – २१/०३/२०२३           वभाग- YCMH 
वषय .१३७७ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वायसीएमएच/७/का व/६०/२०२३ द.०९/०३/२०२३ 
अ वये, मनपाचे मासुळकर आय हॉ पीटल म ये वग-३ व वग-४ पदांचे अिधकार /कमचार  
पुर वणेबाबत. 

ठराव .१३७७ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वायसीएमएच/७/का व/६०/२०२३ द.०९/०३/२०२३ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पी.जी.आय.वाय.सी.एम. णालयाम ये अपुरा 
कमचार  वग असलेने न दणीकृत सं थेमाफत व वध पदांवर ल अिधकार -कमचार आउुट 
सोिसग ारे अनुबंधीत  सं थेकडून उपल ध क न घेणेत येते. तथा प पी.जी.आय.वाय.सी.एम. 

णालयाक रता बी. ह .जी.इं डया िल.ह  सं था मा.आयु सो. यांचे मा य ताव व मा. थायी 
सिमती ठराव .२५२, द.१४/०६/२०२३ अ वये अनुबंिधत केलेली आहे. पी.जी.आय.वाय.सी.एम. 

णालया अंतगत मासूळकर कॉलनी येथे आय हॉ पीटलचे काम गितपथावर आहे. सबब 
मासुळकर आय हॉ पीटल येथील ने  णालय पूण मतेने सु  कर यासाठ  सदर ठकाणी 
खालील माण ेमनु यबळाची आव यक लागणार आहे – 

अ. . पदनाम वग 
 

आव यक 
सं या 

वेतन 
( ितमाह) 

एकुण 
वेतन/ ितमाह 

१ िलपीक( थायीआ थापनेवर ल) वग-३ ०१ ३०२५१ ३०२५१ 

२ िलपीक )मानधनावर ल( वग-३ ०१ ३०२५१ ३०२५१ 

३ बायोमे डकलइं ज./टे निशयन वग-३ ० - - 

४ CSSD टे निशयन वग-३ ० - - 

५ ओट  टे निशयन वग-३ ० - - 

६ टाफ नस वग-३ १९ ३०२५१ ५७४७६९ 

७ लॅब टे निशयन वग-३ ०२ ३०२५१ ६०५०२ 

८ रेड ओलॉजी ए स-रे टे निशयन वग-३ ० - - 

९ ईसीजी टे निशयन वग-३ ० - - 

१० फामािस ट वग-३ ०२ ३०२५१ ६०५०२ 

११ टेिलफोन ऑपरेटर वग-३ ०२ ३०२५१ ६०५०२ 

१२ इले िशयन वग-३ ०४ ३०२५१ १२१००४ 

१३ टोअर क पर वग-३ ०१ ३०२५१ ३०२५१ 

१४ ऑ टोमे ट वग-३ ० - - 

१५ ल बर वग-३ ० - - 
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१६ सुतार वग-३ ० - - 

१७ अॅ बुल स चालक वग-३ ० - - 

  एकूण ३२ एकुण र. . ९६८०३२ 

१८ वाडबॉय वग-४ ०५ २६७३८ १३३६९० 

१९ वाडआया वग-४ ०५ २६७३८ १३३६९० 

२० ओट  अटे डंट वग-४ ०४ २६७३८ १०६९५२ 

२१ CSSD अटे डंट वग-४ ० - - 
२२ िशपाई वग-४ ०२ २६७३८ ५३४७६ 

२३ िल टमन वग-४ ०१ २६७३८ २६७३८ 

२४ पाणी पुरवठा मजूर वग-४ ०२ २६७३८ ५३४७६ 

  एकूण १९ एकुण ५०८०२२ 

     तर  पद यु र सं था य.च. म.ृ णालया अंतगत मासुळकर कॉलनी येथे  आय हॉ पीटल 
पुण मतेने चालु करणे क रता वग-३ चे ३२ व वग-४ चे १९ असे एकुण-५१ कमचार  आव यक 
आहेत. सदर ५१ कमचार  हे पद यु र सं था य.च. म.ृ णालयाक रता  अनुबंधीत सं था 
मे.बी. ह .जी.इं डया िल. या सं थेकडून एक वष कालावधीक रता घेणेस मा यता तसेच सदर 
वेतनाकामी येणा-या र. .१४,७६,०५४/- ितमाह चे खचास व वेळोवेळ  िस द होणा-या 
कमान वेतन दरा नुसार वेतन अदायगीस 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- १३७८          वषय मांक- १३७८ 

दनांक – २१/०३/२०२३           वभाग- YCMH 
वषय .१३७८ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वायसीएमएच/२९/का व/६२/२०२३ द.०९/०३/२०२३ 

अ वये, यशवंतराव च हाण मृित णालयाकर ता एक त मानधनावर ता पुर या व पात 

किन  िनवासी दंतरोग पदांवर िनयु  आदेश देणेबाबत. 

ठराव .१३७८ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वायसीएमएच/२९/का व/६२/२०२३ द.०९/०३/२०२३ 

अ वये,  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या  पद यु र सं था यशवंतराव च हाण मृित 

णालयाम ये णाचा वाढता याप वचारात घेता स या आव यक असलेली अ थायी 
व पातील किन  िनवासी-५४, वै कय अिधकार  िश ट युट -३,  सी.एम.ओ-५ व 

बी.ट .ओ-२ असे एकूण-६४ पदे सहा म हनेकर ता भरणेकामी वृ प ात व मनपा 
संकेत थळावर जा हरात  .३४५ͭ२०२२, द.३०ͭ११ͭ२०२२ चे कटन िस द क न ऑनलाईन 
अज माग वणेत आलेले आहेत. यापैक  किन िनवासी-दंतरोग पदा या लेखीप र ा घेउुन 

गुणत ा व जातीिनहाय आर णानुसार िनवड याद  नुसार उमेदवारांना िनयु  देणेस व मानधन 

सहा मह यांक रता अदायगी कामी येणा-या र. .११,६१,९१८/- 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. 
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मा. शासक ठराव मांक- १३७९          वषय मांक- १३७९ 

दनांक – २१/०३/२०२३           वभाग- मु यलेखाप र ण 
वषय .१३७९ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.मु यलेखाप र क यांचे कड ल प  .मुलेप/१/का व/४३५/२०२३ द.१६/०३/२०२३ अ वये, 

मनपाचे मु यलेखाप र ण वभागाकड ल कमचा-यां या रजा मंजूर बाबत. 

ठराव .१३७९ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.मु यलेखाप र क यांचे कड ल प  .मुलेप/१/का व/४३५/२०२३ द.१६/०३/२०२३ अ वये, 

मनपाचे  मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी 
सादर केले या वनंती अजानुसार सोबतचे प  अ म ये दश वले माणे रजा मंजुर  कामीचे 

वषयास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 

मा. शासक ठराव मांक- १३८०          वषय मांक- १३८० 

दनांक – २१/०३/२०२३           वभाग- व ुत मु य 
वषय .१३८० 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/१११/२०२३ द.१३/०३/२०२३ 

अ वये, मनपाचे भाग क.2 से. .16 राजे िशवाजी नगर मधील र ते अ ावत प दतीने करणे 
अंतगत उवर त व ुत वषयक कामे करणेबाबत. 

ठराव .१३८० 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/१११/२०२३ द.१३/०३/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .22-

01/2022-2023 अ वये भाग क.2 से. .16 राजे िशवाजी नगर मधील र ते अ ावत प दतीने 

करणे. (उवर त व ुतत वषयक कामे करणे) कामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. 
वर ल माणे िन वदा नोट स . 22-01/2022-2023 साठ  ा  झाले या िन वदांपैक  मे.ड  ऍ ड 
ड  ुप  या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन वदा र. .81,89,791/- पे ा -26.50% 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.अित.आयु  सो. यांनी द.10/03/2023 रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून 

िन वदा मंजुर दराने र. .60,19,496/- 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. 
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मा. शासक ठराव मांक- १३८१          वषय मांक- १३८१ 
दनांक – २१/०३/२०२३ वभाग- बांधकाम परवानगी 

व अनिधकृत िनयं ण 
वषय .१३८१ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .बीपी/का व/िचंचवड/१३६/२०२३ द.१३/०३/२०२३ 

अ वये, मौजे िचंचवड िस.स.नं.३६६, ३६६/१ ते ७, ३६७ व ३६७/१ या जागेवर ल ांतीवीर चापेकर 

मारक इमारती या सुधार त बांधकाम परवानगीसाठ चे वकास शु क व शमन शु क माफ 

करणेबाबत. 

ठराव .१३८१ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .बीपी/का व/िचंचवड/१३६/२०२३ द.१३/०३/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मौज ेिचंचवड िस.स.नं.३६६, ३६६/१ ते ७, ३६७ 

व ३६७/१ या भूखंडावर ांितवीर चापेकर मारक इमारतीस या पुव  बांधकाम परवानगी दे यात 

आली आहे. स थतीत सदर इमारतीस सुधार त बांधकाम परवानगी िमळणेकामी अज सादर 

केला आहे. सदर सुधार त बांधकाम परवानगीसाठ  वकास शु क व शमन शु क यात सुट 

िमळणेबाबत ांितवीर चापेकर मारक सिमती यांनी द.२८/१२/२०२२ रोजी मागणी केली आहे. 

यापुव  मुळ बांधकाम परवानगी देताना वकास शु क व शमन शु क यात मनपा माफत सुट 

दे यात आलेली आहे. तुत ांितवीर चापेकर मारक भारतीय वातं य लढयातील 

ांितकारकाचे असुन महारा  रा यातील व शहरासाठ  ते भुषणा पद ठरणार आहे. तसेच 

आप या महानगरपािलके या ीनेह  मह वाचे आहे. सदरचे सुधार त बांधकाम परवानगीसाठ  

वकास शु क र. .२,२९,३८१/- व शमन शु क र. .८,२५,५९२/- महानगरपािलका कोषागरात 

भरणे आपे त आहे. परंतु सदर मारकाचा खच म.न.पा. िनिधतून होत असलेमुळे चापेकर 

मारक सिमती यांना बांधकाम परवानगीसाठ  वकास शु क व शमन शु कातुन १००% र कम 

माफ करणेस हरकत वाटत नाह . तर  मे. ांतीकार  चापेकर मारक सिमतीचे इमारतीचे 

बांधकामाचा खच महानगरपािलका करत असलेमुळे सदर इमारतीचे बांधकाम परवानगीसाठ  

वकास शु क व शमन शु क र. .१०,५४,९७४/- माफ 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- १३८३          वषय मांक- १३८३ 

दनांक – २१/०३/२०२३           वभाग- व ुत मु य 
वषय .१३८३ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . वमुका/०८/का व/५८/२०२३ द.१७/०३/२०२३ अ वये, 

क  शासना या पंत धान आवास योजनेअंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ात 

महानगरपािलकेमाफत आिथक या दुबल घटकांसाठ  आकुड  येथे घरे बांधणे या कामांतगत 

व ुत वषयक कामे करणेबाबत. 

ठराव .१३८३ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . वमुका/०८/का व/५८/२०२३ द.१७/०३/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .44-01/2022-2023 
अ वये क  शासना या पंत धान आवास योजनेअंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ात 

महानगरपािलकेमाफत आिथक या दुबल घटकांसाठ  आकुड  येथे घरे बांधणे या कामांतगत 
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व ुत वषयक कामे करणेकामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माण े िन वदा 
नोट स .44-01/2022-2023 साठ  ा  झाले या िन वदांपैक  मे.एस.एम.इले क व स या 
ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन वदा र. .5,35,79,310/- पे ा -25.99% 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.17/03/2023 रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 

र. .3,96,54,047/- 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- १३८४          वषय मांक- १३८४ 

दनांक – २१/०३/२०२३           वभाग- अ े ीय 
वषय .१३८४ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा. े य अिधकार  अ े ीय यांचे कड ल प  .अ ेका/लेखा/७/का व/५५/२०२३ 

द.१७/०३/२०२३ अ वये, मनपाचे अ े ीय वभागाकड ल प ाम ये नमूद वकास कामांचे 

अवलोकन करणेबाबत. 

ठराव .१३८४ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा. े य अिधकार  अ े ीय यांचे कड ल प  .अ ेका/लेखा/७/का व/५५/२०२३ 

द.१७/०३/२०२३ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ े ीय कायालयाकड ल सोबतचे 

प  ‘अ’ (१ ते २९) मधील थाप य 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- १३८५          वषय मांक- १३८५ 

दनांक – २१/०३/२०२३           वभाग- सामा य शासन 
वषय .१३८५ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .सा व/२०/का व/१३६/२०२३ द.१६/०३/२०२३ अ वये, 
मनपाचे सामा य शासन वभागाकड ल जुने वाहन Toyota Corolla .MH 14 AE 8500 हे शासन 
िनयमांनुसार िनल खत क न न वन वाहन खरेद स व याकामी येणा-या य  खचास मा यता 
देणेबाबत. 
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ठराव .१३८५ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .सा व/२०/का व/१३६/२०२३ द.१६/०३/२०२३ अ वये, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सामा य शासन वभागाकड ल Toyota Corolla वाहन 

.MH 14 AE 8500 ा जु या वाहनाचे आयु यमान आज रोजी १६ वष ८ म हने इतके असून 
एकूण धावलेले अंतर सुमारे ४,१५,००० क.मी. झाले आहे. शासक य वाहने िन पयोगी 
ठर व याबाबत महारा  शासनाचे व  वभागाकड ल शासन िनणय . वअ -
१०९१/ . .१२/ विनयम, मं ालय, मंुबई द.०१/१०/१९९१ अ वये ठर व यात आले या 
िनकषांनुसार सदरचे िनल खत करणेस पा  ठरत आहे. शासन िनणय, व  वभाग 

.वाहन२०२१/ . .२२/२०२१/ विनयम द.०३/०२/२०२२ व .वाहन-२०१७/ . .४१/१७/ 
विनयम, द.२८/०७/२०२० मधील तरतुद ंनुसार वाहन अनु ेय केलेले इतर े य अिधकार  
यां या वापरातील जुने वाहन िनयमांमधील िनकषानुसार िनल खत झा यानंतर, वाहनाची 
कंमत + व तु व सेवा कर + ट पर  र ज ेशन चाजस + सहा यभुत सा ह य (Accessories) 
इ. अतंभूत क न एकूण र. .८.०० ल या मयादेत राहून न वन वाहन खरेद स मा यता देणेत 
आलेली आहे. यानुसार Gem Portalवर ल वाहन उ पादक कंपनी (OEM) - MARUTI SUZUKI 
INDIA LIMITED यांचेकड ल Maruti Suzuki Ciaz Zeta SHVS Petrol MT हे वाहन थेट प तीने 
खरेद  करणेकामी वाहनाची कंमत र. .०६,००,२३१.८३ + २८% व तु व सेवा  करापोट  
र. .१,६८,०६४.९१ + ट पर  र ज ेशन चाजसपोट  अंदाजे र. .१५००/- + सहा यभुत सा ह य 
(Accessories) पोट  र. .०/- इ. अतंभूत क न एकूण र. .७,६९,७९६.७४ व इतर बाबी जसे 
Compensation Cess, Freight Charges, व वध शासक य कर, RTO वाहन न दणी या, वमा, 
Fast Tag, Number Plate, इ. यासाठ  येणार  अित र  खचाची य  र कम अदा करणेस आ ण 
सदरची र कम कायशाळा/यां क  वभागाकड ल “वाहन घसारा िनधीतून खच” या 
लेखािशषावर ल उपल ध तरतुद  मधून खच  टाकणेस 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- १३८६          वषय मांक- १३८६ 

दनांक – २१/०३/२०२३           वभाग- थाप य क प 
वषय .१३८६ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/ क प/२७७/२०२३ द.१७/०३/२०२३ अ वये, 

अनिधकृत पा कग केले या वाहनांवर कारवाई करणेसाठ  टो ग यं णेबाबत. 

ठराव .१३८६ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/ क प/२७७/२०२३ द.१७/०३/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचंचवड पोिलस आयु ालयाचा रा य शासनाकड ल ताव मंजूर झाला नस यामुळे 

पंपर  िचंचवड शहरातील वाहतुक िनयमन व रहदार या ीने सदरची टो ग यं णा पुढे चालू 

ठेवणे आव यक आहे व याबाबतची मागणी पोिलस आयु ालयाने मनपाकडे केलेली आहे. सदरचे 

काम मुळ मुदतीत कर त असताना अनेक समाजसेवी सं था व सामा जक कायकत यां याकडुन 

सदर यं णे या कामाबाबत अनेक त ार  या वभागाकडे तसेच वाहतुक पोिलस वभागाकडे ा  

झाले या आहेत. सदरबाबत ठेकेदार तसेच वाहतुक पोिलस वभागास वेळोवेळ  कळ वणेत आलेले 

आहे. सदर त ार ंचे अवलोकन क न सदर या ुट  दुर करणे आव यक आहे. सदरबाबत 

द.१५/०३/२०२३ रोजी मा.आयु , पं.िचं.मनपा व मा.पोिलस आयु  यां यात सम  झाले या 
चचनुसार सदरची टो ग यं णा पुर वणेचे कामास द.२४/०६/२०२३ पयत मुदतवाढ देणेचे ठरले. 
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महानगरपािलकेने पोिलस आयु ालयास पुर वलेली टो ग यं णा पुव माणे चालू ठेवणेत यावी 
आ ण त  नंतर ती संपु ात आणावी. यासाठ  मे.िनमला अँटो केअर, अहमदनगर(टो ग यं णा 
पुरवठादार) यांना टो ग यं णा पुर वणेसाठ  कळ वण ेआव यक आहे. हणजेच यां या िन वदा 

.३६/०५/२०२१-२२ या कामास द.२४/०६/२०२३ पयत मुदतवाढ देणे आव यक आहे. तसेच 

ा  त ार मधील ुट  दुर क न काम िनयमानुसार करणे आव यक आहे, याबाबत वाहतुक 

पोिलस वभाग यांनी जबाबदार  घेण े म ा  आहे. सदर पुरवठादार यांनी द.२३/०१/२०२३ ते 

२४/०३/२०२३ म ये याची यं णा न पुर व यामुळे सदरचा २ म हने कालावधी थगीत ठेवून 

पुढ ल ३ म हने हणजेच द.२५/०३/२०२३ ते द. २४/०६/२०२३ अखेरपयत मुदतवाढ देणेबाबत 
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- १३८७          वषय मांक- १३८७ 

दनांक – २१/०३/२०२३           वभाग- मु य लेखापर ण 
वषय .१३८७ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मुलेप/०३/का व/६२/२०२३ द.२०/०३/२०२३ अ वये, 
पुणे महानगर प रवहन महामंडळास येणार  संचलन तूट (Operating Deficit) बाबत. लेखाप र ण 
अहवालाचे अवलोकन करणेबाबत. 

ठराव .१३८७ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मुलेप/०३/का व/६२/२०२३ द.२०/०३/२०२३ अ वये, 
महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल शासन िनणय .पीएमसी-३००३/१४९० 

. .१२४/०३/न व-२२ द.१९/०४/२००७ या शासन आदेशानुसार पुण ेमहानगरपािलका व पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकांचे प रवहन उप माचे वलीनीकरण क न भारतीय कंपनी कायदा १९५६ 
अ वये पुणे महानगर प रवहन महामंडळ मया दत या अिभनामाची कंपनी थापन कर यास 
शासनाची मा यता दे यात आली आहे. महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल शासन 
िनणय .एनयुआर-२०१३/ . .३३८/न व-३३ द.१८/०२/२०१४ या शासन आदेशा माण े (१) 
सदरहू महापािलका प रवहन उप मांतगत बस खरेद वर ल हॅट इ याद  कर व प रवहन 
उप मातील संचलन तूट (Operational Losses) मुळे होणारा खच हा वतः या उ प नातून 
संबंधीत महापािलकांनी भ न काढणे बंधनकारक राह ल. (2) सदर संचलन तूट (Operational 
Losses) महापािलके या मु य लेखापर क यांनी लेखापर ण क न मा णत करणे बंधनकारक 
राह ल असे शासन िनणयानुसार िनदश दलेले आहेत. यानुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या मु य लेखापर ण वभागामाफत लेखापर ण केले असून यातील ठळक 
बाबी खालील माण-े 
·   महामंडळाचे सन २०२१-२२ चे एकूण वासी उ प न                  र. . २९७.३३ कोट  
·   महामंडळाचे सन २०२१-२२ चा एकूण खच                                   र. . १०९१.३१ कोट  
·   ढोबळ संचलन तूट                                                                        र. .  ७९३.९८ कोट  
·   असंचिलत उ प न                                                                       र. . ७५.०० कोट  
·   एकूण संचलन तूट                                                                        र. . ७१८.९७ कोट        
    याच माण े पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे मु य लेखापर ण कायालयाकडून पुणे 
महानगर प रवहन महामंडळाचे सन २०२१-२२ या आिथक वषातील र. .७१८.९७ कोट  संचलन तूट 
(Operation Deficit) बाबत केलेला लेखापर ण अहवाल सोबत सादर करणेत येत असून याचे 
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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- १३८८          वषय मांक- १३८८ 

दनांक – २१/०३/२०२३           वभाग- समाज वकास 
वषय .१३८८ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .स व व/०४/का व/१७८/२०२३ द.२०/०३/२०२३ 

अ वये, “ द यांग य ंना पी. एम. पी. एम. एल. चे मोफत बसपास देणे” व “महानगरपािलका 
ह तील ६० वषापुढ ल अंध य या सोबतीस असणा-या य स बस वासाचा मोफत पास” या 
दोन योजनांचे फॉम ऑनलाईन प तीने क न योजने या अट  व शत  म ये दु ती करणेकामी 
मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची मा यता घेणेकामी िशफारस 

करणेबाबत. 

ठराव .१३८८ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .स व व/०४/का व/१७८/२०२३ द.२०/०३/२०२३ 

अ वये, पंपर - िचंचवड महानगरपािलके या समाज वकास वभागामाफत द यांग 
क याणकार  योजने अंतगत, मा.महापािलका सभा ठराव .४९, दनांक १०/०५/२०२२ व 

मा.आयु  सो., यांचेकड ल आदेश .स व व/०२/का व/८७/२०२२, दनांक ३०/०५/२०२२ अ वये 

१) “ द यांग य ंना पी. एम. पी. एम. एल. चे मोफत बसपास देणे” व २) “महानगरपािलका 
ह तील ६० वषापुढ ल अंध य या सोबतीस असणा-या य स बस वासाचा मोफत पास” या 
दोन योजना काया वत आहे. सन २०२२-२३ या आिथक वषापासून समाज वकास वभागातील, 

सव योजनांचे फॉम ऑनलाईन प दतीने वकारले जात आहेत. या माणेच PMPML बसपासचे 

फॉंम ऑनलाईन प दतीने वकारणे व योजने या अट  व शत  म ये दु ती करणे आव यक आहे.   
१) “ द यांग य ंना पी. एम. पी. एम. एल. चे मोफत बसपास देण”े या योजनेसाठ  प  “अ” 

माणे अट  व शत  सादर केले या आहेत. व २) “महानगरपािलका ह तील ६० वषापुढ ल अंध 

य या सोबतीस असणा-या य स बस वासाचा मोफत पास” या योजनेसाठ  प  “ब” 

माणे अट  व शत  सादर केले या आहेत. तर , सदर योजने या दु तीस व नवीन अट /शत ना 
मा यता िमळणेकामी 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.   
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मा. शासक ठराव मांक- १३८९          वषय मांक- १३८९ 

दनांक – २१/०३/२०२३           वभाग- समाज वकास 
वषय .१३८९ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .स व व/४अ/का व/१५४/२०२३ द.२०/०३/२०२३ 

अ वये, िनरामय आरो य वमा योजना :- पंपर  िचंचवड शहरातील मितमंद, आ मम न, मदुचा 
प ाघात झालेला य  व बहु वकलांग य  या लाभा याना िनरामय आरो य वमा योजना 
राब वणेकामी मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची मा यता घेणेकामी 
िशफारस करणेबाबत. 

ठराव .१३८९ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .स व व/४अ/का व/१५४/२०२३ द.२०/०३/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड शहरातील मितमंद, आ मम न, मदुचा प ाघात झालेला य  व 

बहु वकलांग य  या लाभा याना “िनरामय आरो य वमा” योजना  राब वणेबाबत समाज 
वकास वभागामाफत द.२४/११/२०२२ रोजी कायालयीन ताव सादर करणेत आलेला होता. 
सदर तावास मा.आयु  सो. यांनी द.०९/०३/२०२३ रोजी या बैठक म ये मा यता दलेली 
आहे. द यांगांचे एकूण २१ कार असून, िनरामय आरो य वमा योजना रा ीय यास सं थे या 
अंतगत १.Mental illness – मानिसक आजार २.Cerebral Palsy – मदुचा प ाघात ३.Autism 

Spectrum Disorder – वम न ४.Multiple Disabilities including deaf blindness – 

बहु वकलांग असले या य ंना परवडणारा आरो य वमा दान कर याक रता चाल वला जातो. 
नॅशनल ट ह  भारत सरकार या सामा जक याय आ ण अिधका रता मं ालयाची एक 

वैधािनक सं था आहे. याची थापना “ऑ टझम, सेरे ल पा सी, मितमंदला आ ण एकािधक 

द यांग व असले या य ं या क याणासाठ  रा ीय यास” कायदा (१९९९ चा कायदा ४४) 

अंतगत कर यात आली आहे. िनरामय आरो य वमा योजना म ये न दणी करणेसाठ  नॅशनल 

ट ची मा यता ा  अिधकृत सं था होणे आव यक आहे. महा मा गांधी सेवा संघ ह  अ खल 

भारतीय तरावर ल मा यता ा  न दणीकृत व अिधकृत सं था आहे. समाज वकास 

वभागामाफत मितमंदाकर ता “मनपा ह तील वशेष मितमंद मुले/ य ंचा सांभाळ करणा-या 
मनपा ह तील न दणीकृत वयंसेवी सं थेस अथवा मितमंद य ं या पालकास अथसहा य” 
अशी योजना राब वलेली जाते. सदर योजनेअंतगत स थतीत एकूण २३०० लाभाथ  आहेत. 

“िनरामय आरो य वमायोजना” या योजनेअंतगत ित वष  ती लाभाथ  र. .५५०/- या माण े

िनरामय आरो य वमा योजना अंतगत िमयम चे पैसे महा मा गांधी सेवा संघ या नॅशनल 

ट या अिधकृत सं थेला ह तांत रत करावे लागेल. सन २०२३-२४ या आिथक वषाकर ता वशेष 

(मितमंद) एकूण लाभाथ  २३०० x ५५० = र. .१२,६५,०००/- इतका खच येणार आहे. सदर 

योजनेकामी दरवष  र. .१५,००,०००/- इतक  अंदाजे तरतूद करणे आव यक आहे. यािशवाय 

“िनरामय आरो य वमायोजना” अंतगत येक लाभा याचे दरवष  नुतनीकरण करणेसाठ  अंदाजे 
र. .१५,००,०००/- व यापे ा अिधक खच येणार आहे. “िनरामय आरो य वमा योजना” या 
योजनेसाठ  येणा-या खचाकर ता द यांग क याणकार  योजनेम ये नवीन उपलेखािशष तयार 

करणे आव यक आहे. तसेच योजने या अनुषंगाने सोबत प  “अ” माणे अट  व शत  सादर 

केले या आहेत. तर  द यांग क याणकार  योजनेअंतगत न याने िनमाण कर यात येणा-या 
“िनरामय आरो य वमा योजना” पंपर  िचंचवड शहरातील मितमंद, आ मम न, मदुचा प ाघात 

झालेला य  व बहु वकलांग य  या लाभा याना िनरामय आरो य वमा योजना राब वणे या 
योजनेकर ता उपलेखािशष तयार करणेस तसेच योजने या नवीन अट /शत ना मा यता 
िमळणेकामी मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची मंजुर  घेणेकामी 
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ि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.   
 

मा. शासक ठराव मांक- १३९०          वषय मांक- १३९० 

दनांक – २१/०३/२०२३           वभाग- व ुत मु य 
वषय .१३९० 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.सह शहर अिभयंता व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०४/का व/१६०/२०२३ 

द.२०/०३/२०२३ अ वये, मनपाचे व ुत मु य वभागाकड ल प ाम ये नमूद वकास कामांचे 

अवलोकन करणेबाबत. 

ठराव .१३९० 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.सह शहर अिभयंता व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०४/का व/१६०/२०२३ 

द.२०/०३/२०२३ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबत 

जोडले या प  “अ”मधील 1 ते 22 िन वदा कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण े

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. 
मा. शासक ठराव मांक- १३९१          वषय मांक- १३९१ 

दनांक – २१/०३/२०२३           वभाग- इ े ीय व ुत 
वषय .१३९१ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .इ ेका/ व/४/का व/९७/२०२३ द.२०/०३/२०२३ 

अ वये, बोपखेल गावठाणापासून खडक  बझारपयत होणा-या िनयो जत उ डाणपुला या मागातील 

अडथळा ठरणा-या महापारेषण कंपनी या अती उ च दाब उप कर खांब व तारा हल वणे व 

अनुषंिगक कामे करणेकामी वा षक परवाना शु क अदा करणेबाबत. 

ठराव .१३९१ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .इ ेका/ व/४/का व/९७/२०२३ द.२०/०३/२०२३ 

अ वये, बोपखेल गावठाणापासून खडक  बझारपयत होणा-या उ डाणपुला या मागाम ये 

अडथळा ठरणा-या म.रा. व.पा.कं.िल. (महापारेषण कंपनी) या अतीउ चदाब उप कर खांब व 

तारा थलांत रत कर याचे िनयोजन इकड ल वभागाकडून चालू आहे भारतीय संर ण वभाग 

यांनी द.२७/१०/२०२२ रोजी या प ा वये संबंिधत काम कर याची परवानगी महापारेषण कंपनी 
यांना दे यात येत अस याचे कळ वले आहे. सदर टॉवर उभार यासाठ  संर ण वभागाचे 

ता यातील अती उ चदाब तारा यांचे उभारणीसाठ  वा षक परवाना शु क र. .२,५५७/- थम १० 

वषसाठ  एकूण र. .२५,५७०/- अदा करणे आव यक आहे. सदर खच सन २०२२-२३ या 
अंदाजप कातील म.रा. व. व.कं.िल./महापारेषण/ य थ सं थाक रता सुपर हजन चाजस व 

व ुत िनर ण फ  अदा करणे या लेखाशीषावर ल र. .१,६२,००,०००/- इत या तरतुद मधून खच 

करणे श य आहे. तर , उपरो  नमूद के या माण े अती उ चदाब तारा यांचे उभारणीसाठ  
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थमत: १० वष कालावधीसाठ  वा षक परवाना शु क र. .२,५५७/- माणे एकुण र. .२५,५७०/– 

असे ड .ड ./धनादेशने S.E.,MSETCLEHV(O&M) Circle, Pune यांना अदा करणेसाठ  व ुत मु य 

कायालयाकड ल म.रा. व. व.कं.िल./महापारेषण/ य थ सं थाक रता सुपर हजन चाजस व 

व ुत िनर ण फ  अदा करणे या लेखाशीषाव न 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- १३९२          वषय मांक- १३९२ 

दनांक – २१/०३/२०२३           वभाग- इ े ीय व ुत 
वषय .१३९२ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .इ ेका/ व/४/का व/९५/२०२३ द.२०/०३/२०२३ 

अ वये, बोपखेल गावठाणापासून खडक  बझारपयत होणा-या िनयो जत उ डाणपुला या मागातील 

अडथळा ठरणा-या महापारेषण कंपनी या अती उ च दाब उप कर खांब व तारा हल वणे व 

अनुषंिगक कामे करणेकामी पयवे ण शु क अदा करणेबाबत. 

ठराव .१३९२ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .इ ेका/ व/४/का व/९५/२०२३ द.२०/०३/२०२३ 

अ वये, बोपखेल गावठाणापासून खडक  बझारपयत होणा-या उ डाणपुला या मागाम ये 

अडथळा ठरणा-या म.रा. व.पा.कं.िल. (महापारेषण कंपनी) या अतीउ चदाब उप कर खांब व 

तारा हल व याबाबतचे िनयोजन इकड ल वभागाकडून चालू आहे. सदर कामावर महापारेषण 

कंपनीचे पयवे ण असणार आहे. यासाठ  महापारेषण यां या द.१४/०३/२०२३ या प ा वये 

सदर कामासाठ  पयवे ण शु काची महापारेषण कंपनी यांनी र. .१,०३,९३,५०७/- (अ र  
र. .एक कोट  तीन लाख या नव लाख पाचशे सात फ ) एव या र कमेची मागणी केली आहे. 

सदर पयवे ण शु क भरणे आव यक आहे. सदर खच सन २०२२-२३ या अंदाजप कातील 

म.रा. व. व.कं.िल. /महापारेषण / य थ सं थाक रता सुपर हजन चाजस व व ुत िनर ण फ  

अदा करणे या लेखाशीषावर ल र. .१,६२,००,०००/- इत या तरतुद मधून खच करणे श य आहे. 
सदर र. .१,०३,९३,५०७/- (अ र  र. .एक कोट  तीन लाख या नव लाख पाचशे सात फ ) 

ड .ड ./धनादेशने S.E.,MSETCLEHV(O&M) Circle, Pune यांना अदा करणेसाठ  व ुत मु य 

कायालयाकड ल म.रा. व. व.कं.िल./महापारेषण/ य थ सं थाक रता सुपर हजन चाजस व व ुत 

िनर ण फ  अदा करणे या लेखाशीषाव न 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. 
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मा. शासक ठराव मांक- १३९३          वषय मांक- १३९३ 

दनांक – २१/०३/२०२३           वभाग- इ े ीय व ुत 
वषय .१३९३ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .इ ेका/ व/४/का व/९६/२०२३ द.२०/०३/२०२३ 

अ वये, बोपखेल गावठाणापासून खडक  बझारपयत होणा-या िनयो जत उ डाणपुला या मागातील 

अडथळा ठरणा-या महापारेषण कंपनी या अती उ च दाब उप कर खांब व तारा हल वणे व 

अनुषंिगक कामे करणेकामी वा षक भाडेप ट  अदा करणेबाबत. 
ठराव .१३९३ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .इ ेका/ व/४/का व/९६/२०२३ द.२०/०३/२०२३ 

अ वये, बोपखेल गावठाणापासून खडक  बझारपयत होणा-या उ डाणपुला या मागाम ये 

अडथळा ठरणा-या म.रा. व.पा.कं.िल. (महापारेषण कंपनी) या अतीउ चदाब उप कर खांब व 

तारा थलांत रत कर याचे िनयोजन इकड ल वभागाकडून चालू आहे भारतीय संर ण वभाग 

यांनी द: २७/१०/२०२२ रोजी या प ा वये संबंिधत काम कर याची परवानगी महापारेषण कंपनी 
यांना दे यात येत अस याचे कळ वले आहे. सदर टॉवर उभार यासाठ  संर ण वभागाचे 

ता यातील ३२१.३६९ के.मी.टॉवर फाऊंडेशनसाठ चे जिमनीसंदभात द घ मुदतीसाठ  भाडेप ट  

वा षक र. .१,५८,२७४/- माणे ३० वषासाठ  एकूण र. .४७,४८,२२०/- महापारेषण कंपनीचे 

द:१०/०३/२०२३ या प ा वये महापारेषण कंपनीस अदा करणे आव यक आहे. सदर खच सन 

२०२२-२३ या अंदाजप कातील म.रा. व. व.कं.िल./महापारेषण/ य थ सं थाक रता 
सुपर हजन चाजस व व ुत िनर ण फ  अदा करणे या लेखाशीषावर ल र. .१,६२,००,०००/- 

इत या तरतुद मधून खच करणे श य आहे. तर ,उपरो  नमूद के या माण ेसंर ण वभागाशी 
संबंधीत जिमनीसंदभात भाडेप ट  वा षक र. .१,५८,२७४/- ३० वष मुदतीसाठ  एकुण 

र. .४७,४८,२२०/- ड .ड ./धनादेशने S.E.,MSETCLEHV(O&M) Circle, Pune यांना अदा 
करणेसाठ  व ुत मु य कायालयाकड ल म.रा. व. व.कं.िल./महापारेषण/ य थ सं थाक रता 
सुपर हजन चाजस व व ुत िनर ण फ  अदा करणे या लेखाशीषाव न 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- १३९४         वषय मांक- १३९४ 

दनांक – २१/०३/२०२३          वभाग- मा हती व जनसंपक 
वषय .१३९४ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .माजसं/२/का व/१३४/२०२३ द.२०/०३/२०२३ अ वये, 

२६ वे फळे, फुले, भा या दशन व पधा २०२३ क रता काय मांचे आयोजन कामी झाले या 
खचास मा यता िमळणेबाबत. 

ठराव .१३९४ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .माजसं/२/का व/१३४/२०२३ द.२०/०३/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या उ ान वभागामाफत द.१० ते १२ माच २०२३ दर यान “२६ 

वे फळे, फुले, भा या दशन व पधा २०२३” चे िनयो जत महापौर िनवा थान जागा, िनगड , 

ािधकरण, पुणे येथे आयो जत कर यात आले आहे. सदर दशनाम ये सहभागी नाग रकांसाठ  

व वध करमणुक चे, समाजउपयोगी काय म व कवी संमेलन या आयोजन करणेकामी  होणा-या 
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र. .४,५०,०००/- (अ र  र. .चार लाख फ ) 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- १३९५             वषय मांक- १३९५ 

दनांक – २१/०३/२०२३              वभाग- पयावरण अिभयां क  
वषय .१३९५ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पअक/०४/का व/३०५/२०२३ द.२०/०३/२०२३ अ वये, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये IGBC Green Cities (Existing Cities) Certification 
करणेक रता न दणी करणेबाबत. 

ठराव .१३९५ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पअक/०४/का व/३०५/२०२३ द.२०/०३/२०२३ अ वये, 
पंपर  िचंचवड शहर व प रसर औ ोिगकरण व यामुळे वाढणार  लोकसं या व शहर करण यामुळे 
वेगाने गती कर त आहे. पंपर  िचंचवड शहराची Smart City तसेच पयावरणपूरक शहराकडे 
वाटचाल चालू आहे. पंपर  िचंचवड शहराची Sustainable Development कडे वाटचाल चालू आहे 
व पयावरणपूरक योजना राब वणेक रता पुढाकार घेत आहे. मा.आयु  सो यांचे दालनात 
द.०५/०१/२०२३ रोजी CII, IGBC, VKE Consultant, Sprout Consultant, मनपाचे पयावरण 
वभाग, CTO यांचे उप थतीत बैठक झाली व स व तर चचा झाली. सदर बैठक म ये मा.आयु  
यांनी पंपर  िचंचवड शहरासाठ  IGBC Green Cities (Existing Cities) Certification ा  
करणेक रता या चालू करणेस िनदश दले आहेत. IGBC Green Cities चे Certification 
झा यानंतर पंपर  िचंचवड शहराला खालील बाबतीत फायदा होणार आहे. 
    I.        Promote higher density and compact development 
    II.        Encourage public green & open spaces 
   III.        Promote use of Renewable Energy 
  IV.        Promote use of Public Transport 
   V.        Enhanced quality of life of citizens 
  VI.        Effective Solid Waste Management 
 VII.        Preservation and Restoration of Water bodies and Eco-sensitive zones 
VIII.        Enhanced community bonding in neighbor hoods 
  IX.        Encourage pedestrian and bicycle – friendly environments 
   X.        Attract investments from environmentally conscious multi-nationals and 

corporates.  
      सबब पंपर  िचंचवड शहरासाठ  IGBC Green Cities Certification कर यासाठ  
Registration fee र. .१,००,०००/-, Certification fee र. .११,००,०००/- असे एकुण 
र. .१२,००,०००/- + GST+Taxes या संभा य खच आपे ीत असुन सदरचा खच  मनपा या 
अंदाजपञकातील  ‘पयावरण’ या लेखािशषकाव न र कम 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. 
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मा. शासक ठराव मांक- १३९६            वषय मांक- १३९६ 

दनांक – २१/०३/२०२३             वभाग- मा हती व जनसंपक 
वषय .१३९६ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .माजसं/२/का व/९१/२०२३ द.१३/०३/२०२३ अ वये, 

छ पती िशवाजी महाराज वचार बोधन पव-२०२३ या आयोजनाकामी झाले या खचास 

मा यता देणेबाबत. 

ठराव .१३९६ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .माजसं/२/का व/९१/२०२३ द.१३/०३/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने व वध महापु षां या जीवनावर आधा रत 

“ बोधना मक” काय म वेळोवेळ  आयो जत कर यात येतात, याचा मुख उ ेश जनमानसात 

महापु षांची काय व वचार पोहच व यासाठ  असतो. द.०३/०२/२०२३ रोजी मा.अित र  

आयु (१) या अ य तेखाली कै.मधुकरराव पवळे सभागृह येथे शहरातील व वध िशवजयंती 
उ सव सिमती या पदािधकार  व कायक याची महानगरपािलके या अिधका-यांबरोबर संयु  

बैठक आयो जत कर यात आली होती. बैठक त झाले या चचनुसार शहरात दरवष माणे 
काय मांचे आयोजन कर याचे िन त कर यात होते. यानुसार खालील माण े काय म 

आयो जत कर यात आले होते. 

अ.  ठकाण दनांक तपिशल मानधन (ECS ारे) 

१. 

भ -श  

समूह 

िश प, 
िनगड  

(पाच 

दवस 

काय म ) 
 

१५/०२/२०२३ 

काय माचे उ ाटन मा. शासक - 

पोवा याचा काय म 

(सादरकत - ी. देवानंद माळ ) 
५५,०००/- 

“असे होते छ पती िशवाजी महाराज” या 
वषयावर ल या यान 

(सादरकत -डॉ. िशवर  शे ये  ) 

३०,०००/- 

१६/०२/२०२३ 

पोवा याचा कायकम 

(सादरकत –शाह र स ाट अवधूत वभूते) 
६०,०००/- 

“छ पती िशवाजी महाराजांचे यव थापन” 

या वषयावर ल या यान 

(सादरकत – शांत देशमुख ) 

२५,०००/- 

१७/०२/२०२३ 

ते 

१९/०२/२०२३ 

मा. रा पती महोदय यां या समोर सादर 

झालेले “िशवगजना” हे उंट, घोडे, ह ी 
यां यासह २५० कलाकारांचा समावेश 

असलेले  ३ दवसांचे भ य महाना य 

(सादरकत –िम ाय ोड शन,को हापूर) 

३८,००,०००/- 

(कलाकार मानधन, भोजन व 

िनवासाचा ६ दवसांचा खच, 

काय मासाठ  आव यक पाच 

मजली टेज, मंडप व सेट, 

वास खच इ.सह) 

एकूण र. .३९,७०,०००/- 

 
अ.  ठकाण दनांक तपिशल मानधन 

२. 

संभाजी 
नगर, 
िचंचवड 

 

१६/०२/२०२३ 

“छ पती िशवाजी महाराज व आजची पढ  ” या 
वषयावर ल या यान 

( या याते:- ीम. तृ ी धनवटे रामाणे) 

१५,०००/- 

१७/०२/२०२३ 
“छ पती िशवाजी महाराजांचे यव थापन” या 

वषयावर ल या यान ( या याते:- ीम. र वं  खरे) 
२०,०००/- 
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१८/०२/२०२३ 
“सुंदर जीवन जग याचा मं ” या वषयावर ल या यान 

( या याते:- ी. गणेश िशंदे) 
३५,०००/- 

१९/०२/२०२३ 

“छ पती िशवाजी महाराज ते छ पती संभाजी महाराज” 

या वषयावर ल या यान 

( या याते:- ी. बाजीराव महाराज बांगर) 

२०,०००/- 

 एकूण ९०,०००/- 

  
अ.  ठकाण दनांक तपिशल मानधन 

३. 
एच.ए. 

कॉलनी १९/०२/२०२३ 

“छ पती िशवाजी महाराज आ ण रा ीय एका मता ”  

या वषयावर ल या यान ( या याते:- डॉ. मोद बो-
हाडे) 

२०,०००/- 

 एकूण २०,०००/- 

  
अ.  ठकाण दनांक तपिशल मानधन 

४. 
डांगे चौक, 

िचंचवड 
 

१७/०२/२०२३ 
छ पती िशवाजी महाराज यांचे जीवनावर ल आधार त 

गीते (सादरकत:- शा हर सुरेश सूयवंशी ) २५,०००/- 

१८/०२/२०२३ 
पोवा याचे सादर करण 

(सादरकत:- ी. सुधाकर वारभुवन) 
२०,०००/- 

१९/०२/२०२३ 
“आदशराजे छ पती िशवाजी महाराज” या वषयावर ल 

या यान ( या याते:- ी. ता यासाहेब मोरे ) 
२०,०००/- 

एकूण ६५,०००/- 

  
अपे त एकूण खच तपिशल 

अ. . काय म ठकाण एकूण खच र. . 

१ भ -श  चौक िनगड  येथील काय म ३९,७०,०००/- 

२ संभाजीनगर,िचंचवड येथील काय म ९०,०००/- 

३ एच.ए. कॉलनी, पंपर  येथील काय म २०,०००/- 

४ डांगे चौक,थेरगाव येथील काय म ६५,०००/- 

५ 
मा यवरांचे वागत, र दान िशबीरातील सहभागी इ. कामी 
महापु षां या वचारांची पु तके खरेद  

२,००,०००/- (रोख) 

६ मा यवर चहापान, ना ा, भोजन यव था ७५,०००/- (रोख) 

७ सनई चौघडा वादन, वागत समारंभ, मा यवरांसाठ  फेटे इ. ७०,०००/- (रोख) 

८ ढोल- ताशा पधा वजेते व प र क मानधन ८०,०००/- 

९ िशवरथ वारकर  मानधन ५०,०००/- 

१० शालेय व ाथ  पधा श तीप के व ब से ५०,०००/- 

एकूण ४७,००,०००/- 

(अ र  र. . स ेचाळ स लाख फ ) 

          उपरो  नमूद एकूण र. .४७,००,०००/- पैक  र. .४३,५५,०००/- (अ र  र. . ेचाळ स लाख 

पंचाव न हजार फ ) हे कलाकारांचे नावे ECS ारे अदा कर यात येतील तर उव रत  (अ. .५ 
ते ७) र. .३,४५,०००/- (अ र  र. .तीन लाख पंचेचाळ स हजार फ ) हे रोख व पात अदा 
कर यात येणार अस याने ते उप आयु , मा हती व जनसंपक वभाग यांचे नावे धनादेशा ारे अदा 
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कर यात यावेत. कलाकारांचे देय र कम आयकर कपात क न अदा कर यात येईल. 
उपरो माण ेभ -श  चौक, िनगड  येथे ५ दवस, संभाजीनगर, िचंचवड येथे ४ दवस, डांगे 

चौक, थेरगाव येथे ३ दवस व एच.ए. कॉलनी येथे १ दवस काय मांचे आयोजन कर यात आले 

होते. यासाठ  झाले या र. . ४७,००,०००/- (अ र  र. . स ेचाळ स लाख फ ) 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- १३९७          वषय मांक- १३९७ 

दनांक – २१/०३/२०२३           वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .१३९७ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/८/का व/१७९/२०२३ द.२०/०३/२०२३ 

अ वये, पांजरपोळ, गुळवे मैदान टाक  प र े ातील पाणीपुरवठा संबंिधत हॉ व ऑपरेशन करणे 
क रता मजूर पुर वणेबाबत. 

ठराव .१३९७ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/८/का व/१७९/२०२३ द.२०/०३/२०२३ 

अ वये, मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. . ६/८५/२०२२-२३, पांजरपोळ, गुळवेमैदान 

टाक  प र े ातील पाणीपुरवठा संबंिधत हॉ व ऑपरेशन करणे क रता मजूर पुर वण े (सन 

२०२२-२३)  या कामासाठ  िन वदा र. .४६,६२,०००/- (र. .४४,९४,११२/- +सेवा शु क ५% 

र. .१,६७,८८८/- = र. .४६,६२,०००/-) (अ र  र. .शेहेचाळ स लाख बहास  हजार फ  ) 

मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस र कम वगळून एकूण िन वदा र कमेवर ल ५% सेवा 
शु क र. .१,६७,८८८/- 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. .१,३४,३१०/- पे ा कमी नसावी अशी अट होती. यानुसार सदर काम मे.राजल मी 
वंयरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत या ठेकेदाराकडून सेवा शु क  र. .१,३४,३१०/-  दराची 
हणजेच र. .४४,९४,११२ /- +रॉय ट ची र. .०/- + मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- +सेवा 

शु क र. .१,३४,३१०/- = एकूण र. .४४,२८,४२२/- 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- १३९८          वषय मांक- १३९८ 

दनांक – २१/०३/२०२३           वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .१३९८ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/८/का व/१८०/२०२३ द.२०/०३/२०२३ 

अ वये, संत तुकाराम नगर, भोसर  येथील पा याची टाक  क रता मजूर पुर वणेबाबत. 

ठराव .१३९८ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/८/का व/१८०/२०२३ द.२०/०३/२०२३ 

अ वये, मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .६/९०/२०२२-२३, संत तुकाराम नगर, भोसर  

येथील पा याची टाक  क रता मजूर पुर वण े या कामासाठ  िन वदा र. .५८,६७,९७६/- 
(र. .५६,५६,२६६/- +सेवा शु क ५% र. .२,११,७१०/- = र. .५८,६७,९७६/-)(अ र  
र. .अ ठाव न  लाख सदुस   हजार नऊशे शहा र फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग 

चाजस र कम वगळून एकूण िन वदा र कमेवर ल ५% सेवा शु क र. .२,११,७१०/- 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. .१,६९,३६८/- पे ा कमी नसावी अशी 
अट होती. यानुसार सदर काम मे.अथव वंयरोजगार औ ोिगक सेवा सहकार  से था मया दत 

या ठेकेदाराकडून सेवा शु क  र. .१,६९,३६८/-  दराची हणजेच र. .५६,५६,२६६/- +रॉय ट ची 
र. .०/- + मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- +सेवा शु क र. .१,६९,३६८/- = एकूण 

र. .५८,२५,६३४/- 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- १३९९          वषय मांक- १३९९ 

दनांक – २१/०३/२०२३           वभाग- लेखा 
वषय .१३९९ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .लेखा/३१/का व/५६/२०२३ द.२०/०३/२०२३ अ वये, 
पुणे प रवहन महामंडळ िल. यांना सन २०२१-२२ या वषातील व वध कारचे पासेस या र कमा 
अदा करणेबाबत. 

ठराव .१३९९ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .लेखा/३१/का व/५६/२०२३ द.२०/०३/२०२३ अ वये, 
मा.अ य  व यव थापक य संचालक पुणे महानगर प रवहन महामंडळ यांनी प  . 
पी.एम.पी.एम.एल./ टएम/पास/२६७८, द.२३/९/२०२२ व प  . पी.एम.पी.एम.एल 
/ टएम/पास, द.२८/०९/२०२२ नुसार सन २०२१-२२ म ये वत रत केले या व वध कार या 
सवलती या पासेस ितपूत ची र. .४,४९,९०,९२८/- ची मागणी केली आहे. उपरो  मागणीनुसार 
दले या व वध कारचे  पासेसची तपासणी करणेकामी प  .लेखा/३१/का व/२२३/२०२२, 
द.१४/१२/२०२२ नुसार अिधकार /कमचार  यां या नेमणूका कर यात आ या हो या, यानुसार 
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यांनी .लेखा/का व/५२/२०२३, द.०५/०१/२०२३ नुसार तपासणी अहवाल दला आहे. 
अहवालानुसार व वध कार या पासेसबाबत खालील त या माण े र कम अदा करता येईल. 
अ.

. 
पासचा कार 

४०% माणे 
पाससं या मागणी य ात 

देय र कम पये 

१ व ाथ  मािसक पास र. .६५०/- २०८५८ १,३५,५७,७००/- १,३५,५७,७००/- 

२ जे  नागर क  दैिनक पास र. .३०/- ३६२९४८ १,०८,८८,४४०/- १,०८,८८,४४०/- 

३ जे  नागर क मािसक पास र. .९००/- १५६४१ १,४०,७६,९००/- १,४०,७६,९००/- 

४ मनपा सेवक मािसक पास र. .७०० (सव मागावर) २१७७ १५,२३,९००/- १५,२३,९००/- 

५ 
मनपा पदािधकार  यांचेकड ल िल पक, 

मु य िल पक, चालक, रखवालदार, िशपाई इ. 

३२ ४,४३,३३६/- ४,४३,३३६/- 

-   
६ दैिनक वतमानप ाचे वाताहर ३० ४,१५,६२७/- ४,१५,६२७/- 

७ वातं य सैिनक मोफत पास ५० ७,०६,५६७/- ६,९२,७१२/- 

८ व ाथ  लीकेट पास (५० % सवलत) २९९७ १२,९६,६६०/- १२,९६,६६०/- 

९ 
वासी पंिचंग मािसक पास (२२ दवसीय दर आकारणी) 

( द.०३/६/२०२१ते ३१/०३/२०२२) 
१२५४१ ७८,०६,७४४/- २०,८१,७९८/- 

  एकूण र. . ४,४९,९०,९२८/- ४,४९,७७,०७३/- 

  वर ल त यामधील अ. .७ मधील वातं य सैिनक मोफत पासचे य  मागणी ५१ असून 
देय पाससं या ५० ाहय धर यात आली आहे.   या माण ेर. .६,९२,७१२/- इतक  र कम देय 
असून र. .१३,८५५/-मागणी र कमेमधून कमी कर यात आलेली आहे. तथा प 
पी.एम.पी.एम.एल. यांनी सन २०२१-२२ या वषातील व वध कारचे पासेसचे एकूण 
र. .४,४९,९०,९२८/- ची मागणी केलेली असून, तपासणी अहवालानुसार र. .१३,८५५/- एवढ  
र कम एकूण मागणीमधून वजा जाता व सहा. आयु  (करसंकलन) यांचेकड ल .करिन ा/   
गट-१४/का व/९८/२०२३, द.१७/०२/२०२३ या प ानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडुन 
महामंडळास ितमहा संचलनतुट पोट  अदा करणेत येणा-या र कमेतुन पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ह तील ३ आगार व ग हाण ेव ती बस थानक अशा ४ िमळकतीचे सन २०२२-
२३ मधील िमळकत कर र. .६६,४७,२०२/- चे समायोजन क न घेणेस कळ वले आहे. तर  
पी.एम.पी.एम.एल. यांना  सन २०२१-२२ या वषातील व वध कारचे पासेस क रता अदा 
करावया या र कमेमधून सन २०२२-२३ मधील िमळकत कराचे र. .६६,४७,२०२/- (अ र  
र. .सहास  लाख स ेचाळ स हजार दोनशे दोन फ ) समायो जत क न घेऊन (सदर रकमेचा 
धनादेश मा.आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यां या नावे काढून), उव रत 
र. .३,८३,२९,८७१/-(अ र  र. .तीन कोट  याऐंशी लाख एकोणतीस हजार आठशे एकाह र फ ) 
सन २०२१-२२ या वषातील व वध कारचे पासेसपोट  पुण ेप रवहन महामंडळ िल. यांना अदा 
करणसे मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 
उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- १४००         वषय मांक- १४०० 

दनांक – २१/०३/२०२३          वभाग- मा हती व जनसंपक 
वषय .१४०० 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .माजसं/२/का व/१४९/२०२३ द.२०/०३/२०२३ अ वये, 

िसट झन परसे शन स ह २०२२ या जनजागृतीकामी झाले या खचास मा यता देणेबाबत. 

ठराव .१४०० 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .माजसं/२/का व/१४९/२०२३ द.२०/०३/२०२३ अ वये, 

िसट झन परसे शन स ह २०२२ बाबत शहरातील नाग रकांम ये जागृती कर या या उ ेशाने 

व वध सारमा यमा ारे पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध योजना, क प,उप म 

इ.बाबत मा हती दे याबाबतचे िनदश मा. आयु सो. यांनी द.१२/१०/२०२२ रोजी या बैठक म ये 

दले होते. यानुसार खालील माण े व वध सारमा यमां ारे मा. आयु सो. यां या द.१/११/२०२२ 
व ७/११/२०२२ रोजी या मा य तावा वये चार व िस कामी खच झालेला आहे. 

अ.  पुरवठा धारकाचे नाव उप माचा तपिशल र. .(सव करांस हत) 

१. Hitendra Advertising 
& Marketing Pvt. LTd. 

शहरातील १०० र ां या हूडवर 
उप माबाबत जा हरात करणे. 

८२,५००/-  

(DAVP दर ) 

२. The Times Group 

शहरातील मुख र यांवर Happy 

Street हा उप म वाकड व रावेत येथे 

राब व यात आला. 
·     Art & Craft Arena 
·     Music Arena 
·     Kids Arena 
·     Art Arena 
·     Rent Free Cycles 

१२,९८,०००/- 
 

३. BIG FM 95FM रेड ओ ारे जनजागृती... ५,०१,२६४/- 

एकूण १८,८१,७६४/- 

एकूण (अ र  र. . अठरा लाख ए याऐंशी हजार सातशे चौशा  फ ) 

     उपरो  नमूद माणे िसट झन परसे शन स ह २०२२ या जनजागृती करणेकामी 
र. .१८,८१,७६४/- (अ र  र. .अठरा लाख ए याऐंशी हजार सातशे चौस  फ ) इतका खच 

झाला असून सदर 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- १४०१          वषय मांक- १४०१ 

दनांक – २१/०३/२०२३           वभाग- म यवत  भांडार 
वषय .१४०१ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभा/१५/का व/२९/२०२३ द.२०/०३/२०२३ 

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

खरेद बाबत. 

ठराव .१४०१ मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभा/१५/का व/२९/२०२३ द.२०/०३/२०२३ 
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दनांक -

२१/०३/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या म यवत  भांडार वभागाकड ल िन वदा 
.Gem/2022/b/2482300 अ वये मनपास आव यक ला ट क कुशन चेअर खरेद कामी 

Government e marketplace वर दर करारासाठ  ित नग दर घेणेकामी िस  केली होती. 
वर ल माणे िन वदा सुचना मांक Gem/2022/b/2482300 अ वये लघु म िन वदाकार 

मे.एम.पी.एल.इं जिनयर ंग यांचे चेअरचे दर ती नग 2241/- हे अंदाजप क य र कमेपे ा 7.77% 
ने कमी अस याने ते वकृत क न एक वषासाठ  दर करार क न घेणेत आलेले आहे. सदर 

दरकराराची मुदत दनांक 13/12/2023 पयत अस याने मनपाचे व वध वभागाकड ल कुशन 

चेअर सा ह याची मागणी ा  झालेली आहे. यानुसार मागणी माणे ला ट क कुशन चेअर 

खरेद  करणे आव यक आहे. यानुषंगाने मनपाचे व वध वभागास चेअर खरेद कामी मंजूर 

दरकराराने र. .24,94,233/- चे खचास िन वदा व मुळ करारना यातील अट  शत नुसार काम 

क न घे 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 मंजूर  दली. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- १४०२         वषय मांक- १४०२ 

दनांक – २१/०३/२०२३          वभाग- पयावरण अिभयां क  
वषय .१४०२ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पअक/१/का व/८९/२०२३ द.२०/०३/२०२३ अ वये,   
च-होली ट पा १- २१ एम.एल.ड . व ट पा २-२० एम.एल.ड . मैलाशु द करण क ाचे चालन, देखभाल 

व दु तीचे कामकाज करणेबाबत. 

ठराव .१४०२ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पअक/१/का व/८९/२०२३ द.२०/०३/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पयावरण अिभयां  िक  वभागाकड ल िन.नो. . 06/01/2022-

23 अ वये च-होली ट पा १- २१ एम.एल.ड . व ट पा २-२० एम.एल.ड . मैलाशु द करण क ाचे 

चालन, देखभाल व दु तीचे कामकाज करणे कामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. 
वर ल माण ेिन वदा .06/01/2022-23 साठ   3 ा  झाले या िन वदांपैक  मे.जी.ड .खा देशी या 
ठेकेदाराची िन.र. .6,84,64,369/- (अ र  र. .सहा कोट  चौ-याऐंशी लाख चौस  हजार तीनशे 

एकोणस र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .6,84,64,369/-  पे ा 
9.95% 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.आयु सो यांनी दनांक२०/०३/२०२३ रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल 

ठेकेदाराकडून र. .6,16,52,164/- +रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .6,16,52,164/- 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 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- १४०३          वषय मांक- १४०३ 

दनांक – २१/०३/२०२३           वभाग- थाप य ‘इ’ मु य 
वषय .१४०३ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/िन/इ-मु य/३००/२०२३ द.२१/०३/२०२३ अ वये, 

मनपाचे भाग .३ च-होली येथील चो वसावाड  येथे अ नशामक क  बांधणेबाबत. 

ठराव .१४०३ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/िन/इ-मु य/३००/२०२३ द.२१/०३/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .47/01/2022-23 अ वये 

भाग .३ च-होली येथील चो वसावाड  येथे  अ नशामक क  बांधणे  कामी वतमानप ात 

िन वदा िस द केली होती. वर ल माण े िन वदा .47/01/2022-23 साठ   4 ा  झाले या 
िन वदांपैक  DEV CONSTRUCTION या ठेकेदाराची िन.र. .13,30,07,551/- (अ र  र. .तेरा कोट  

तीस लाख सात हजार पाचशे ए काव न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .13,27,06,491/-  पे ा 5.22% कमी दराने िन वदा आलेली अस याने व वकृतीयो य दराशी 
तुलना करता सदरचा दर 12.01% कमी येत अस याने तुलना मक या वाजवी दराची 
अस याचे तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम मानांकना माणे पूण करणेस स म अस याने 

वकारणेबाबत मा.आयु सो यांनी दनांक 21/03/2023 रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल 

ठेकेदाराकडून र. .12,57,79,212/- +रॉय ट  चाजस र. .7,10,306/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .3,01,060/- = एकुण र. .12,67,90,578/- 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- १४०४         वषय मांक- १४०४ 

दनांक – २१/०३/२०२३          वभाग- जलिन:सारण ब े ीय 
वषय .१४०४ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ब ेका/जिन/का व/२७९/२०२३ द.२०/०३/२०२३ 
अ वये, पंपर  िचंचवड मनपाचे “ब” भागातील जलिन:सारण निलकांची व चबसची यां क  
प तीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणे या कामाबाबत. 

ठराव .१४०४ मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ब ेका/जिन/का व/२७९/२०२३ द.२०/०३/२०२३ 
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दनांक -
२१/०३/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे ब भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक 
यां क  प तीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणेकामी मे.मनीष असोिसए स हे ठेकेदार काम 
कर त आहेत. सदर कामाचे िन वदा अट  शत  (A)मधील अट .१७ नुसार िन वदेचा कालावधी हा 
५ वष आहे. तसेच कामाचा आदेश १ वषासाठ  ावयाचा आहे. यानंतर कामाची गती, 
Performance वचारात घेवून पुढ ल येक वषासाठ  मा. थायी सिमती या मा यतेने मुदतवाढ 
देणेत येईल असे नमुद करणेत आलेले आहे. तसेच, दोन वषानंतर येक वष  िन वदा दरात १०% 
वाढ केली जाईल असे नमूद करणेत आलेले आहे. यानुसार सदर या िन वदेस मा. थायी सिमती 
ठराव .८५५८ द.२२/०२/२०२१ अ वये मंजुर  िमळालेली आहे. मा. थायी सिमती ठराव 

.११२४८ द.२७/०१/२०२१ नुसार सदर कामास तीय वष कालावधीसाठ  िन वदा 
र. .९९,९९,९६०/-  साठ  १६.०१%  कमी दराने हणजेच र. .८३,९८,९६६/- इत या खचास 
मा यता िमळाली आहे. ठेकेदार मे.मनीष असोिसए स यांनी सदरचे काम समाधानकारक र या 
पूण केले आहे. स थतीत तीय वषाची मुदत पूण होत असलेने पुढ ल १ वष कर ता (तृतीय वष) 
मा. थायी सिमतीची मंजुर  आव यक आहे. सदर कामा या िन वदा अट  व शत  (A) मधील अट 

. ४ नुसार सदर कामास दोन  वषाचा कालावधी पुण झा यानंतर तृतीय वषापासुन िन वदा दरात 
१०%  वाढ क न देणेची तरतुद आहे.  सदर कामाचा तीय वषाचा कालावधी द. ३१/०३/२०२३ 
रोजी पुण होत आहे.  या कामास ितस-या वषाकर ता मुदतवाढ घेण ेआव यक आहे. सदर िन वदा 
अट  व शत माणे ठेकेदार यांची कामाची गती (Performance) वचारात घेऊन पुढ ल ०१ वष 
(ितसरे) द.३१/०३/२०२४ पयत कालावधीसाठ  १०% वाढ सह मुदतवाढ देणेस हरकत वाटत नाह . 
यानुसार पुढ ल एक वष कालावधीसाठ  ठेकेदार यांस वाढ देऊन येणारा खच हणजेच 

र. .९२,३८,८६४/- पयत काम 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- १४०५         वषय मांक- १४०५ 

दनांक – २१/०३/२०२३          वभाग- जलिन:सारण ड े य 
वषय .१४०५ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ड ेका/जिन/का व/१९१/२०२३ द.२०/०३/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे “ड” भागातील जलिनःसारण निलकांची वा षक 

ठेकेदार  प तीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणे. या कामास मुदतवाढ ( थम वष २०२३-

२०२४ पयत) देणेकामी मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची मा यता 
घेणेकामी िशफारस करणेबाबत. 

ठराव .१४०५ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ड ेका/जिन/का व/१९१/२०२३ द.२०/०३/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे “ड” भागातील जलिनःसारण निलकांची वा षक 

ठेकेदार  प तीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणे.या कामास मुदतवाढ ( थम वष २०२३-

२०२४ पयत) देणेकामी मे.मिनष असोिसए स यांना मा. थायी सिमती ठराव .१११९५ दनांक 

१९/०१/२०२२ नुसार करारनामा शत नुसार द.१५/०२/२०२२ या आदेशा वये कामाचे आदेश 

देणेत आलेले होते. सदर कामाची मुदत दनांक १४/०२/२०२३ पयत आहे. िन वदा अट  व 

शत नुसार सदर िन वदेतील दर हे िन वदा कालावधी पयत कायम राहतील. सदर िन वदेचा काय 

कालावधी ०५ (पाच) वष आहे. तथा प कामाचा आदेश व करारनामा हा ०१ ( थम) वषासाठ  देणेत 
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आलेला आहे. यानंतर कामाची गती, Performance वचारात घेऊन पुढ ल येक वषासाठ  मा. 
थायी सिमती या मा यतेने मुदतवाढ देणेत येईल. तसेच िन वदा अट  व शत नुसार एक 

वषानंतर भाववाढ फरक देय नाह . यानुसार ठेकेदाराने सदरचे काम एक वषात समाधानकारक 

पूण केलेले आहे. थम मुदतवाढ साठ  (१४.०२.२०२४ पयत) मा. थायी सिमतीची मंजुर  ा  

करण े आव यक आहे. सदर कामासाठ  सन २०२३-२४ या अंदाजप कात र. .१,००,००,०००/- 

तरतुद कर यात आलेली आहे. िन वदा अट  व शत नुसार मा. थायी सिमतीने ठरावात नमूद 

केलेला १ वष कालावधीची मुदत दनांक १४/०२/२०२३ रोजी पुण होत आहे. वर नमूद केलेनुसार 

मे.मिनष असोिसए स यांस पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ड े ीय कायालय ह तील 

मलिनःसारण निलका मॅनहोल चबसची सफाई आधुिनकयां क  प तीने करणे. (स शन, जेट ंग 

सह हाय ोिलक ॅब मिशन या सहा याने) या कामास दनांक १५/०२/२०२३ पासून ते दनांक 

१४/०२/२०२४ पयत थम मुदतवाढ साठ  व र. .१,०५,३६,२५०/- या खचास 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.   
 

मा. शासक ठराव मांक- १४०६          वषय मांक- १४०६ 

दनांक – २१/०३/२०२३           वभाग- म यवत  भांडार 
वषय .१४०६ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभा/०५/का व/२१३/२०२३ द.२१/०३/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयासाठ  स हर 

मशीन व िस यु रट  लायस स खरेद  करणेबाबत. 

ठराव .१४०६ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभा/०५/का व/२१३/२०२३ द.२१/०३/२०२३ 

अ वये, “ पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयासाठ  स हर 

मशीन व िस यु रट  लायस स येक  1 नग खरेद  करणेकामी िस द कर यात आलेली िन वदा 
GeM Bid No. GEM/2022/B/2567149 अ वये लघु म दर ा  पुरवठादार मे.मोनाच 

टे नॉलॉजीज (पुण)े ा.िल., पुणे यांनी  दर कमी क न फेरसादर केलेली िन वदा एकूण 

र. .9,72,810/- लघु म ा  झाली असुन िन वदा अंदा जत खच एकूण र. .10,17,999/- पे ा 
4.43% ने कमी असुन वकृत कर यात आली आहे.  यानुसार महानगरपािलके या यशवंतराव 

च हाण मृती णालयासाठ  स हर मशीन व िस यु रट  लायस स येक   1 नग खरेद  

करणेकामी मे.मोनाच टे नॉलॉजीज (पुणे) ा.िल., पुणे यांना करारनामा क न पुरवठा आदेश 

िनगत कर यात आला अस याने सदर सा ह य खरेद  करणेकामी होणारा खच एकूण 

र. .9,72,810/- या खचाचे मा. शासक यांनी अवलोकन केले. 

िनणय: 

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

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ 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- १४०७          वषय मांक- १४०७ 

दनांक – २१/०३/२०२३           वभाग- म यवत  भांडार 
वषय .१४०७ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभा/०५/का व/२११/२०२३ द.२१/०३/२०२३ 

अ वये, मनपा या यशवंतराव च हाण मृती णालयातील िनयो जत CSSD वभागाक रता 
३०KVA युपीएस खरेद  करणेबाबत. 

ठराव .१४०७ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभा/०५/का व/२११/२०२३ द.२१/०३/२०२३ 

अ वये, “ पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयातील 

िनयो जत CSSD वभागाक रता ३०KVA युपीएस खरेद  करणेकामी िस द कर यात आलेली 
िन वदा GeM Bid No.GEM/2022/B/2820200 अ वये ा  िन वदांपैक  लघु म दर ा  

िन वदाकार मे.िनिमती इं जिनय रंग कॉप रेशन, पंपर  यांनी दर कमी क न फेरसादर केलेली 
िन वदा एकूण र. .१०,७८,०००/- ती नग लघु म ा  झाली असुन जी िन वदा अंदा जत खच 

एकूण र. .१०,९६,३२५/- पे ा १.६३% ने कमी असुन वकृत कर यात आली असुन 

महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयातील िनयो जत CSSD वभागाक रता 
३०KVA युपीएस खरेद  करणेकामी मे.िनिमती इं जिनय रंग कॉप रेशन, पंपर  यांना करारनामा 
क न पुरवठा आदेश िनगत कर यात आला अस याने सदर सा ह य खरेद  करणेकामी होणारा 
खच एकूण र. .१०,७८,०००/- खचाचे मा. शासक यांनी अवलोकन केले. 

िनणय: 

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

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ 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- १४०८          वषय मांक- १४०८ 

दनांक – २१/०३/२०२३           वभाग- वै क य मु य 
वषय .१४०८ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वै /३/का व/१२७/२०२३ द.२१/०३/२०२३ अ वये, 

मनपाचे दवाखाना/ णालयांचे थायी अ ीमधन रकमांम ये वाढ क न व ीय अिधकार दान 

करणेबाबत. 

ठराव .१४०८ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वै /३/का व/१२७/२०२३ द.२१/०३/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे दवाखाना/ णालयामधुन णांना उपचाराथ आरो य सेवा 
सु वधा पुर व या जातात. स थतीत सदर दवाखाना/ णालयांना तातड या व आक मत 

करकोळ खचाक रता थायी अ ीमधन मंजूर करणेत आले आहे. परंतु दवस दवस बाजारात 

वाढत जाणा-या व तंु या कंमती वचारात घेता तातड क खरेद कामी दवाखाना/ णालयांकड ल 

स याचे उपल ध थायी अ ीमधन अपुरे पडत आहे. यामुळे खरेद कामी णालयीन कामकाजाचे 

सोईचे ीने यांचेकड ल थायी अ ीमधन रकमांम ये वाढ करणेस व काह  बाबी 
दवाखाना/ णालय तरावर तातड ने उपल ध क न घेणे आव यक असलेने याकामी खच 

करणेबाबत दवाखाना/ णालयाचे भार / ये  वै क य अिधकार  यांना व ीय अिधकार दान 

करणे आव यक आहे. दवाखाना/ णालयातील कामकाजाचा याप वाढ याने दवाखा याचे/ 

णालयाचे कामकाज काय मतेने व जलदगतीने पार पाड यासाठ  दवाखाना/ णालयाचे 

भार / ये  वै क य अिधकार  यां या व ीय अिधकारात वाढ कर यास व याचे एक त आदेश 
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िनगत करणेबाबत मा यता देण ेआव यक आहे. याचा तपशील खालील माण े– 

अ.

. 
पदनाम 

वाढ व थायी 
अ ीमधन 

सुधा रत व ीय अिधकाराचे व प 

१ 

भार  वै क य 

अिधकार , 

दवाखाना 
१,००,०००/- 

कायालयीन वापरासाठ  र. . १,००,०००/- थायी अि म धन बल 

मंजूर करणे. 
  

२ 
णालय 

मुख 
५,००,०००/- 

कायालयीन वापरासाठ  र. . ५,००,०००/- थायी अि म धन बल 

मंजूर करणे. 
 
कायालयीन वापरासाठ  इतर खचात जसे क  कायालयीन
करकोळ टेशनर /सा ह य खच, झेरॉ स, संगणक सा ह य
खच, दवाखाना/ णालयाकड ल थाप य, व ुत, पाणीपुरवठा
वषयक देखभाल दु ती कामकाज खच, तातड क औषधे/ 

सा ह य खरेद , Cooking gas,CO2 gas,Oxygen gas,ऑ सजन
जंबो िसलडर,वै क य उपकरण,े उपकरणे दु तीसाठ  व वध
पाट, दु ती देखभाल, इ याद  तातड क  बाबींवर ल खच खरेद
कामाचे आदेश देणे व देयके अदा करणे. तसेच र. .५,००,०००/-

कमाल मयादेपयत या कामांना/ खचाला शासक य व व ीय
मा यता देणे व संबंिधत कामांसाठ  खरेद   संदभात व हत
कायप ती अवलंबून पुरवठा आदेश देणे. करारनामा करण,े देयके
अदा करणे. 

३ 
बायोमे डकल 

इं जिनअर 
१,००,०००/- 

कायालयीन वापरासाठ  इतर खचात जसे क  वै क य उपकरणे/ 

सा ह य दु तीकामी व वध पेअर पाट/ व तू खरेद  करणे व
वै क य वभाग मुख यांचेमाफत कामाचे आदेश देणे व देयके
अदा करणे. 

    भार  वै क य अिधकार , दवाखाना यांनी झोनल णालय मुख यांची मंजुर  घेऊन सदर 

कामकाज करावे. उपरो  बाबींक रता जे हा खरेद ची कंमत र. .५०००/- पयत असेल,अशा येक 

संगी दरप क/िन वदा न माग वता थेट जागेवर खरेद  करता येईल, तसेच र. .५०००/- ते 

५०,०००/- पयतची खरेद  Gem पोटलवर उपल ध नस यासच दरप के / िन वदा न माग वता थेट 

जागेवर करता येईल, परंतु अशा व तु व सेवांची एकुण खरेद  या या आिथक वषात 

र. .५०,०००/- पे ा जा त नसावी. तसेच ५०,०००/- ते ५,००,०००/- पयतची खरेद  Gem 

पोटलव न अथवा उपल ध नस यास दरप काचे आधारे व हत प तीनुसार करता 
येईल.  तातड या अथवा इतर खरेद  संदभात चिलत िनयमाधीन तरतुद ं या अिधनतेने खरेद  

करणे तसेच सदरची खरेद  ह  सुधा रत खरेद  करताना िनयम पु तका शासनिनणय दनांक-

१/१२/२०१६ चे सुधारणासह सव तरतुद चे पालन करणे आव यक असुन शासन िनणय मांक 

सं कण -२०१६ / -११/उ ोग-४ दनांक २४/०८/२०१७ अ वये करणेस व उ  नमूद    
अिधका-यास व ीय अिधकार दान करणेकामी मा यता देणे आव यक आहे. तथा प, 
दवाखाने/ णालयाची तातड ची गरज ल ात घेता, वर ल माण े थायी अ ीमधनात वाढ क न 

दवाखाना/ णालयाचे मुख भार / ये  वै क य अिधकार  यांना याकामी बलांची ितपुत  
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करणेस व ीय अिधकार दान करणेस मा यता देणेबाबत व सन २०२३-२४ या आिथक वषाम ये 

थायी अ ीमधनातून होणारा सदरचा खच वै क य मु य कायालयाकड ल “इतर खच” तसेच 

दरप काचे आधारे होणारा खच “सा ह य उपकरणे व औषधे खरेद ” या लेखाशीषातून खच  

टाकणेस 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- १४०९          वषय मांक- १४०९ 

दनांक – २१/०३/२०२३           वभाग- वै क य मु य 
वषय .१४०९ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वै /३अ/का व/९३/२०२३ द.२१/०३/२०२३ अ वये, 

मनपा या न वन कै.ह.भ.प. भाकर म हारराव कुटे णालय आकुड  णालयाचे अंतगत व 

बाहय पर सराची दैनं दन साफसफाई व व छता करणेबाबत. 

ठराव .१४०९ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वै /३अ/का व/९३/२०२३ द.२१/०३/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै क य वभागाकड ल िन वदा नोट स .११/२/२०२२-२३ 

अ वये सदर काम करणेकामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माणे िन वदा 
.११/२/२०२२-२३ साठ  ा  झाले या िन वदांपैक  मे. दशा एज सी यांनी िन वदा 

र. .३,१४,४०,७९०/- नुसार ितमहा र. .१२,१२,९५६/- पे ा ७.४१% कमी दराने सादर 

दरपृ थकरणानुसार कमान वेतन दराची पुतता होत असलेने व सादर दरात कामाचा दजा 
राखनेची हमी िन वदाकाराने दलेली असलेने िन वदा दर वकृतीस िन वदा सिमतीने 

द.९/०२/२०२३ रोजी िशफारस केलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 

र. .१२,१२,९५६/- ितमहा खचा माण े कमान वेतन कायदयानुसार दोन वषाकर ता येणा-या 
अंदाजेर. .२,९१,१०,९४४/- चे खचास अथवा येणा-या य  खचासतसेच िन वदेत नमुद 

केले माण ेमनपामाफत िस द कमान वेतन दरानुसार/प रप कानुसार मनु यबळाचे वाढ व दर 

व वह त केले माण े ०.०१% सेवाशु क ाहय ध न तसेच कामकाजासाठ  लागणार  आव यक 

उपकरण,े रसायने, गणवेश, सुर ा साधने व इतर त सम बाबींसाठ  लागणारा ितमहा खच 

र. .२,४३३/- याम ये कोणतीह  वाढ न करनेचे 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- १४१०          वषय मांक- १४१० 

दनांक – २१/०३/२०२३           वभाग- वै क य 
वषय .१४१० 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मसाभां/४/का व/३०/२०२३ द.२१/०३/२०२३ अ वये, 

मनपाचे वायसीएमएच येथील उपहारगृह (कॅ ट न) भाडेत वावर चाल वणेस देणेबाबत. 
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ठराव .१४१० 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मसाभां/४/का व/३०/२०२३ द.२१/०३/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वायसीएम णालय आवारातील उपहारगृह भाडे त वावर 

चाल वणेस देणेकामी िन वदा सूचना . १४/२०२२-२३ अ वये िन वदा दोन वषासाठ  िस द 

करणेत आली होती. याम ये मे.साई सेवा ए टर ाइजेस यांची िन वदा जा त भाडे दर देणार  

ठरली आहे. मे.साई सेवा ए टर ाइजेस यांनी ३०९७.६५ चौ.फूटा कर ता र. .४,५६,७९०/- (सव 

करांस हत) सादर केले आहेत. यांना आदेशीत केलेपासून दोन वषासाठ  दरमहा र. .४,५६,७९०/- 

भाडे दराची िन वदा वकृत क न अनामत र कम वका न कामाचा करारनामा क न कामाचे 

आदेश दे यास मा यता देणेस तसेच या यतीर   मालम ा कर, पाणी बल, वज बल, इतर 

शासक य कर भरावे लागणार आहेत. मे.साई सेवा ए टर ाईजेस यांना कामकाज आदेश देणे 
आव यक आहे. यानुसार वर ल माण े 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- १४११          वषय मांक- १४११ 

दनांक – २१/०३/२०२३           वभाग- वै क य मु य 
वषय .१४११ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वै /३अ/का व/९२/२०२३ द.२१/०३/२०२३ अ वये, 

मनपा या न वन भोसर  णालयाचे अंतगत व बाहय पर सराची दैनं दन साफसफाई व व छता 
करणेबाबत. 

ठराव .१४११ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वै /३अ/का व/९२/२०२३ द.२१/०३/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै क य वभागाकड ल िन वदा नोट स .११/४/२०२२-२३ 

अ वये सदर काम करणेकामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माणे िन वदा 
.११/४/२०२२-२३ साठ  ा  झाले या िन वदांपैक  िन वदा नोट स मधील अट .२(XIII) मधील 

तरतुद नुसार मे. लोबल टोटल सो युशन यांनी िन वदा र. .३,०१,९०,७०७/- नुसार ितमहा 
र. .११,६४,८११/- पे ा ७.४०% कमी दराने (L1 चे दराने) सादर दरपृ थकरणानुसार कमान वेतन 

दराची पुतता होत असलेने व सादर दरात कामाचा दजा राखनेची हमी िन वदाकाराने दलेली 
असलेने िन वदा दर वकृतीस िन वदा सिमतीने द.९/०२/२०२३ रोजी िशफारस केलेली आहे. 

वर ल ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .११,६४,८११/- ितमहा खचा माण े कमान वेतन 

कायदयानुसार दोन वषाकर ता येणा-या अंदाजे र. .२,७९,५५,४६४/- चे खचास अथवा येणा-या 
य  खचासतसेच िन वदेत नमुद केले माण े मनपामाफत िस द कमान वेतन दरानुसार 

/प रप कानुसार मनु यबळाचे वाढ व दर व वह त केले माणे ०.०१% सेवाशु क ाहय ध न 

तसेच कामकाजासाठ  लागणार  आव यक उपकरण,े रसायने, गणवेश, सुर ा साधने व इतर 

त सम बाबींसाठ  लागणारा ितमहा खच र. .२,६३८/- याम ये कोणतीह  वाढ न करनेचे 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 
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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- १४१२         वषय मांक- १४१२ 

दनांक – २१/०३/२०२३              वभाग- औ ोिगक िश ण सं था  
वषय .१४१२ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (३) औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड  यांचे कड ल प  
.औ सं/०४/का व/३०३/२०२३ द.२१/०३/२०२३ अ वये, मनपाचे औ ोिगक िश ण सं था 

मोरवाड  येथे िश णा याना िश ण देणेक रता सहा म हने कालावधीसाठ  एक त मानधनावर 
ता पुर या व पात मे.उ च यायालयाचे आदेशानुसार मुदतवाढ देणेबाबत. 

ठराव .१४१२ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (३) औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड  यांचे कड ल प  
.औ सं/०४/का व/३०३/२०२३ द.२१/०३/२०२३ अ वये, औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड  

येथे िश णा याना िश ण देणेक रता मा.अित.आयु सो. यांचेकड ल आदेश 
मांक:औ सं/०४/का व/५२१/२०२२, दनांक:२८/०७/२०२२ अ वये द.१६/०६/२०२२ ते 
द.१५/१२/२०२२ या सहा म हने कालावधीसाठ  एक त मानधनावर ता पुर या व पात 
एक त र. .३०,०००/- (अ र  र. . तीस हजार फ .) नेमणूक दे यात आलेली आहे. सदर 
नेमणूक चा कालावधी द.१५/१२/२०२२ रोजी संपु ात येत आहे. खाली नमूद केले या अ. .०१ ते 
०९ कमचा-यांनी िनयिमत वेतन ेणीत नेमणूक िमळणेकामी मे.उ च यायालय येथे म.न.पा. 
व द दाखल यािचका .२५६६/२००५ दा यानुसार मे.उ च यायालयाचे आदेशानुसार मुदतवाढ 
देणे आव यक आहे.               प  ‘अ’ 

अनु. . नाव पदनाम 
१ ीमती. सातकर उ वला ल मण मानधन िनदेशक 
२ ी. काळोखे व मिसंह वसंत मानधन िनदेशक 
३ ी. लांडगे िनलेश खुशालचंद मानधन िनदेशक 
४ ी. दुधाळ भानुदास धमाजी मानधन िनदेशक 
५ ीमती. बोरसे वृंदावनी ब सीलाल मानधन िनदेशक 
६ ी. ताठे शहाजी पांडूरंग मानधन िनदेशक 
७ ी. िशंदे काश िशवाजी मानधन िनदेशक 
८ ीमती. जाधव सीमा यशवंत मानधन िनदेशक 
९ ी. गावडे कसन द ा य मानधन िनदेशक 

    उपरो  अनु. .०१ ते ०९ कमचा-यांना मे.उ च यायालय येथे म.न.पा. व द दाखल यािचका 
.२५६६/२००५ दा यानुसार मा.उ च यायालया या आदेशानुसार अंितम िनकालास अिधन 

राहून व मा.कायदा स लागार यां या दनांक:२०/०६/२०२२ रोजी या अिभ ायानुसार दनांक : 
१७/१२/२०२२ ते दनांक : १६/०६/२०२३ पयत सहा म हने कालावधीकर ता हंगामी िनयु  देणे 
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- १४१३          वषय मांक- १४१३ 

दनांक – २१/०३/२०२३           वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .१४१३ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/८/का व/१८४/२०२३ द.२१/०३/२०२३ 

अ वये, मनपाचे भाग .२ मधील मोशी बो-हाडेवाड  (WD4) टाक  प र े ात पाणीपुरवठा 
संबंिधत हॉ व ऑपरेशन करणे क रता मजूर पुर वणेबाबत. 
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ठराव .१४१३ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/८/का व/१८४/२०२३ द.२१/०३/२०२३ 

अ वये, मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .६/८६/२०२२-२३ -, भाग .२ मधील मोशी 
बो-हाडेवाड  (WD4) टाक  प र े ातपाणीपुरवठा संबंिधत हॉ व ऑपरेशन  करणे क रता मजूर 

पुर वण े (सन २०२२-२३) या  कामासाठ  िन वदा र. .४६,५४,००८/- (र. .४४,८६,३५२/- +सेवा 
शु क ५% र. .१,६७,६५६/- = र. .४६,५४,००८/- )(अ र  र. .शेहेचाळ स लाख चौप न हजार 

आठ फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस र कम वगळून एकूण िन वदा र कमेवर ल 

५ % सेवा शु क र. .१,६७,६५६/- 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. .१,३४,१२५/- पे ा कमी नसावी अशी अट होती. यानुसार सदर काम मे.जनसेवा 
वंयरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत या ठेकेदाराकडून सेवा शु क  र. .१,३४,१२५/-

 दराची  हणजेच र. .४४,८६,३५२/- +रॉय ट ची र. .०/- + मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/-

+सेवा शु क र. .१,३४,१२५/- = एकूण र. .४६,२०,४७७/- 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- १४१४          वषय मांक- १४१४ 

दनांक – २१/०३/२०२३           वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .१४१४ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/८/का व/१८३/२०२३ द.२१/०३/२०२३ 

अ वये, मनपाचे च-होली, वडमुखवाड  व मॅग झन येथील पा याची टाक  व पं पंग टेशन क रता 
मजूर पुर वणेबाबत. 

ठराव .१४१४ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/८/का व/१८३/२०२३ द.२१/०३/२०२३ 

अ वये, मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .६/८९/२०२२-२३, च-होली, वडमुखवाड  व 

मॅग झन येथील पा याची टाक  व पं पंग टेशन क रता मजूर पुर वण,े 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 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 माणे 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. ी साई वंय रोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत 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 
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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- १४१५          वषय मांक- १४१५ 

दनांक – २१/०३/२०२३           वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .१४१५ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/८/का व/१८५/२०२३ द.२१/०३/२०२३ 

अ वये, गवळ माथा संप, से टर ७/१०, WD4 व इं ायणीनगर टाक  प र े ात पाणीपुरवठा 
संबंिधत हॉ व ऑपरेशन करणे क रता मजूर पुर वणेबाबत. 

ठराव .१४१५ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/८/का व/१८५/२०२३ द.२१/०३/२०२३ 

अ वये, मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .६/८४/२०२२-२३, गवळ माथा संप, से टर 

७/१०, WD4 व इं ायणीनगर टाक  प र े ात पाणीपुरवठा संबंिधत हॉ व  ऑपरेशन करणे 
क रता मजूर पुर वणे (सन २०२२-२३)या कामासाठ  िन वदा र. .४४,३५,२००/- 
(र. .४२,७५,४८०/- +सेवा शु क ५% र. .१,५९,७२० = र. .४४,३५,२००/- ) (अ र  
र. .च वेचाळ स लाख प तीस हजार दोनशे  फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस 

र कम वगळून एकूण िन वदा र कमेवर ल ५ % सेवा शु क र. .१,५९,७२०/- 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. .१,२७,७७६/- पे ा कमी नसावी अशी अट होती. 
यानुसार सदर काम मे जनसेवा वंयरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत या ठेकेदाराकडून 

सेवा शु क र. .१,२७,७७६/-  दराची   हणजेच र. .४२,७५,४८०/- +रॉय ट ची र कम .०/- + 

मटेर अल टे टंग चाजस र कम . ०/-+सेवा शु क र. .१,२७,७७६/- = एकूण र. .४४,०३,२५६ /-

पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार वेळोवेळ  कामगार क याण वभाग यांचेकड ल 

प रप कानुसार िस द 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 
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उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- १४१६          वषय मांक- १४१६ 

दनांक – २१/०३/२०२३           वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .१४१६ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/५०/२०२३ द.२१/०३/२०२३ 

अ वये, सन २०२२-२३ साठ  से. .२९ रावेत पा या या टाक वर ल व यावर ल बायपास या 
जल े ाम ये पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेबाबत. 

ठराव .१४१६ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/५०/२०२३ द.२१/०३/२०२३ 

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

६/९७/२२-२३. अ वये सदर काम  करणेकामी वतमानप ात िन वदा िस  केली होती. वर ल 

माणे िन वदा  ८१ साठ  ७  ा  झाले या पैक  िन वदां मे संजय कॉ ॅ टर 

िन.र. .६२,५२,३५३/- (अ र  र. .बास  लाख बाव न हजार तीनशे पे न फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .६२,४८,२५८/- वर िन वदा दर सादर केले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .६२,४८,२५८/-  पे ा ३७.९०% कमी हणजेच 

र. .३८,८०,१६८/- +रॉय ट  चाजस र. .४०९५/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .०/- = एकुण 

र. .३८,८४,२६३/-  इतका अस याने 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.२१/०३/२०२३ रोजी मा यता दलेली आहे.  वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने रॉय ट   व मटे रयल टे ट ंग चाजससह र. .३८,८४,२६३/-  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- १४१७          वषय मांक- १४१७ 

दनांक – २१/०३/२०२३           वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .१४१७ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/५१/२०२३ द.२१/०३/२०२३ 

अ वये, सन २०२२-२३ साठ  बजलीनगर व मेलोक पा या या टाक वर ल व यावर ल बायपास 

या जल े ाम ये पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेबाबत. 

ठराव .१४१७ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/५१/२०२३ द.२१/०३/२०२३ 

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

६/९७/२२-२३. अ वये सदर काम  करणेकामी वतमानप ात िन वदा िस  केली होती. वर ल 
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माणे िन वदा   ७८ साठ  ६ ा  झाले या पैक  िन वदां मे संजय कॉ ॅ टर 

िन.र. .३२,८१,७९४/- (अ र  र. .ब ीस लाख ए याऐंशी हजार सातशे चव-या नव फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .३२,७७,६९९/- वर िन वदा दर सादर केले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .३२,७७,६९९/- पे ा ३९.०१% कमी हणजेच 

र. .१९,९९,०६९/- +रॉय ट  चाजस र. .४०९५/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .०/- = एकुण 

र. .२०,०३,१६४/- इतका अस याने तुलना मक या वाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार 

मुदतीम ये तुत काम मानांकना माण ेपुण करणेस स म अस याने  वकारणेबाबत मा.सह 

शहर अिभयंता यांनी द.21/03/2023 रोजी मा यता दलेली आहे.  वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने रॉय ट   व मटे रयल टे ट ंग चाजससह र. .२०,०३,१६४/- 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- १४१८          वषय मांक- १४१८ 

दनांक – २१/०३/२०२३           वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .१४१८ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/५२/२०२३ द.२१/०३/२०२३ 

अ वये, सन २०२२-२३ साठ  कवळे, मामुड  व रावेत स. न. ९६ पा या या टाक वर ल व यावर ल 

बायपास जल े ाम ये दैनं दन प रचालन करणेसाठ  मजूर पुर वणेबाबत. 

ठराव .१४१८ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/५२/२०२३ द.२१/०३/२०२३ 

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

६/९७/२२-२३. अ वये सदर काम  करणेकामी वतमानप ात िन वदा िस  केली होती. वर ल 

माणे िन वदा  ९५ साठ  २७ पा   ा  झाले या िन वदां पैक   मे.शुभम उ ोग या ठेकेदारा या 
या कामासाठ  िन वदा र. .४५,३६,०००/- (र. .४३,७२,६५०/- +सेवा शु क ५% र. .१,६३,३५०/- 

= ४५,३६,०००/- ) (अ र  र. .पंचेचाळ स लाख छ ीस हजार फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल 

टे टंग चाजस र कम वगळून एकूण िन वदा र कमेवर ल ५% सेवा शु क र. .१,६३,३५०/- 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. .१,३०,६८०/- पे ा कमी 
नसावी अशी अट होती. यानुसार सदर काम मे.शुभम उ ोग या ठेकेदाराकडून सेवा 
शु क  र. .१,३०,६८०/- दराची हणजेच र. .४३,७२,६५०/- +रॉय ट ची र कम .०/- + 

मटेर अल टे टंग चाजस र कम .०/- +सेवा शु क र. .१,३०,६८० /- = एकूण र. .४५,०३,३३०/- 

ची ि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.21/3/2023 रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
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रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजससह र. .४५,०३,३३०/- 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- १४१९          वषय मांक- १४१९ 

दनांक – २१/०३/२०२३           वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .१४१९ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/५३/२०२३ द.२१/०३/२०२३ 

अ वये, सन २०२२-२३ साठ  से. . २९ रावेत पा या या टाक वर ल व यावर ल बायपास 

जल े ाम ये दैनं दन प रचालन करणेसाठ  मजूर पुर वणेबाबत. 

ठराव .१४१९ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/५३/२०२३ द.२१/०३/२०२३ 

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

६/९७/२२-२३. अ वये सदर काम  करणेकामी वतमानप ात िन वदा िस  केली होती. वर ल 

माण े िन वदा  ९७ साठ  २६ पा   ा  झाले या िन वदां पैक   मे. ी बापदेव महाराज 

वंयरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत या ठेकेदारा या या कामासाठ  िन वदा 
र. .३६,७४,६८८/- (र. .३५,४२,२०८/- +सेवा शु क ५% र. .१,३२,४८०/- = ३६,७४,६८८/-) 

(अ र  र. .छ ीस लाख चौ-याह र हजार सहाशे 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. .१,३२,४८०/- 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. .१,०५,९८४/- पे ा कमी 
नसावी अशी अट होती. यानुसार सदर काम मे. ी बापदेव महाराज वंयरोजगार सेवा सहकार  

सं था मया दत या ठेकेदाराकडून सेवा शु क  र. .१,०५,९८४/-  दराची   हणजेच 

र. .३५,४२,२०८/- +रॉय ट ची र कम .०/- + मटेर अल टे टंग चाजस र कम . ०/-+सेवा 
शु क र. .१,०५,९८४/- = एकूण र. .३६,४८,१९२/- ची ि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.21/3/2023  रोजी मा यता दलेली 
आहे.  वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने रॉय ट   व मटे रयल टे ट ंग चाजससह 

र. .३६,४८,१९२/- 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  
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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- १४२०          वषय मांक- १४२० 

दनांक – २१/०३/२०२३           वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .१४२० 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/५४/२०२३ द.२१/०३/२०२३ 

अ वये, सन २०२२-२३ साठ  बजलीनगर व ेमलोक पा या या टाक वर ल व यावर ल बायपास 

जल े ाम ये दैनं दन प रचालन करणेसाठ  मजूर पुर वणेबाबत. 

ठराव .१४२० 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/५४/२०२३ द.२१/०३/२०२३ 

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

६/९७/२२-२३. अ वये सदर काम  करणेकामी वतमानप ात िन वदा िस  केली होती. वर ल 

माणे िन वदा  ९४ साठ  २६ पा  ा  झाले या िन वदां पैक   मे.अथव वंयरोजगार औ ोिगक 

सेवा सहकार  से था मया दत या ठेकेदारा या या कामासाठ  िन वदा र. .६७,२१,६३२/- 

(र. .६४,७९,३५२/- +सेवा शु क ५% र. .२,४२,२८०/- = ६७,२१,६३२/- ) (अ र  र. .सदुस  

लाख एकवीस हजार सहाशे ब ी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. .२,४२,२८०/- 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. .१,९३,८२४/- पे ा कमी नसावी अशी अट होती. 
यानुसार सदर काम मे.अथव वंयरोजगार औ ोिगक सेवा सहकार  सं था मया दत या 

ठेकेदाराकडून सेवा शु क  र. .१,९३,८२४/- दराची   हणजेच र. .६४,७९,३५२/- +रॉय ट ची 
र. .०/- + मटेर अल टे टंग चाजस र. .०/- +सेवा शु क र. .१,९३,८२४/- = एकूण 

र. .६६,७३,१७६/- ची ि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.21/3/2023 रोजी मा यता दलेली आहे.  वर ल ठेकेदाराकडून 

िन वदा मंजूर दराने रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजससह र. .६६,७३,१७६/- पयत काम 

क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 

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

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

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

आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 
उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- १४२१          वषय मांक- १४२१ 

दनांक – २१/०३/२०२३           वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .१४२१ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/५५/२०२३ द.२१/०३/२०२३ 
अ वये, सन २०२२-२३ साठ  स.नं.०९ नायडू पा या या टाक वर ल व यावर ल बायपास 
जल े ाम ये दैनं दन प रचालन करणेसाठ  मजूर पुर वणेबाबत. 

ठराव .१४२१ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/५५/२०२३ द.२१/०३/२०२३ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन वदा नोट स मांक 
६/९७/२२-२३. अ वये सदर काम  करणेकामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल 
माणे िन वदा  ९६ साठ  २५ पा   ा  झाले या िन वदां पैक   मे.राजमाता अ ह यादेवी 

होळकर वंयरोजगार सेवा सहकार  सं था िल या ठेकेदारा या या कामासाठ  िन वदा 
र. .३३,७२,२८८/- (र. .३२,५०,६९८/- +सेवा शु क ५% र. .१,२१,५९०/- = र. .३३,७२,२८८/- ) 
(अ र  र. .तेहतीस लाख बहा र हजार दोनशे 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. .१,२१,५९०/- 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. .९७,२७२/- पे ा कमी 
नसावी अशी अट होती. यानुसार सदर काम मे.राजमाता अ ह यादेवी होळकर वंयरोजगार 
सेवा सहकार  सं था िल या ठेकेदाराकडून सेवा शु क  र. .९७,२७२/-  दराची   हणजेच 
र. .३२,५०,६९८/- +रॉय ट ची र कम .०/- + मटेर अल टे टंग चाजस र कम .०/- +सेवा 
शु क र. .९७,२७२/- = एकूण र. .३३,४७,९७०/- ची ि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.21/3/2023 रोजी मा यता 
दलेली आहे.  वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने रॉय ट   व मटे रयल टे ट ंग चाजससह 
र. .३३,४७,९७०/- 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- १४२२          वषय मांक- १४२२ 

दनांक – २१/०३/२०२३           वभाग- वै क य मु य 
वषय .१४२२ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वै /३अ/का व/९४/२०२३ द.२१/०३/२०२३ अ वये, 

महानगरपािलकेचे तालेरा णालय, कै.ह.भ.प. भाकर म हारराव कुटे मृती णालय आकुड , 

नवीन थेरगाव णालय, नवीन भोसर  णालय व नवीन जजामाता णालयाचे इमारतीमधील 

कॉर डोर, सव कायालय, अंतगत भाग, व छतागृहे व इमारतीचे बा  प रसराचे दनं दन 

साफसफाई कामाचे मुदतवाढ बाबत. 

ठराव .१४२२ मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वै /३अ/का व/९४/२०२३ द.२१/०३/२०२३ अ वये, 
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दनांक -

२१/०३/२०२३ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे तालेरा णालय, कै.ह.भ.प. भाकर म हारराव कुटे मृती 
णालय आकुड , नवीन थेरगाव णालय, नवीन भोसर  णालय व नवीन जजामाता 
णालयाचे इमारतीमधील अंतगत व बाहय पर सराची दैनं दन साफसफाई व व छता हे काम 

ठेकेदाराकडून (स ह स कॉ ॅ ट प दतीने) ठेकेदाराची वत:ची अ याधुिनक उपकरणे/साधने, 

रसायने व मनु यबळाचा तसेच यां ीक प दतीचा वापर क न दैनं दन साफसफाई करणेसाठ  

िन वदा िस द करणेत येऊन कामकाजाचे आदेश िनगत करणेत आलेले आहेत. 

णालयाचे नाव िन वदा मांक िन वदाकाराचे नाव 
कामकाज 

कालावधी 
मुदतवाढ .१ 

कालावधी 

तालेरा णालय ३/२०१९-२० 
मे.ड .एम. 

एंटर ायजेस 

द.१/१०/२०१९ ते 

३०/९/२०२२ 

द.१/१०/२०२२ ते 

३०/११/२०२२ 

ह.भ.प. भाकर 

म हारराव कुटे मृती 
णालय आकुड  

१२/१/२०२१-२२ 
मे.ड .एम. 

एंटर ायजेस 

द.१६/१२/२०२१ 

ते ३०/५/२०२२ 

द.१/६/२०२२ ते 

३०/११/२०२२ 

नवीन थेरगाव 

णालय 
१२/२/२०२१-२२ 

मे.ड .एम. 
एंटर ायजेस 

द.१/१२/२०२१ ते 

३०/५/२०२२ 

द.१/६/२०२२ ते 

३०/११/२०२२ 

नवीन भोसर  णालय १२/३/२०२१-२२ 
मे.बी. ह .जी. 
इं डया िल. 

द.१/१२/२०२१ ते 

३०/५/२०२२ 

द.१/०६/२०२२ ते 

३०/११/२०२२ 

नवीन जजामाता 
णालय 

१२/४/२०२१-२२ मे.ड .एम. 
एंटर ायजेस 

द.१/१२/२०२१ ते 

३०/५/२०२२ 

द.१/६/२०२२ ते 

३०/११/२०२२ 

    उपरो  त यातील पाचह  णालयाचे इमारतीमधील अंतगत व बाहय पर सराची दैनं दन 

साफसफाई व व छता हे काम ठेकेदाराकडून (स ह स कॉ ॅ ट प दतीने) ठेकेदाराची वत:ची 
अ याधुिनक उपकरणे/साधने, रसायने व मनु यबळाचे सहा याने दैनं दन साफसफाई वह त 

मनु यबळाचे सहा याने करणेचे कामकाज द.१/१२/२०२२ ते ३१/०३/२०२३ अथवा िन वदा नोट स 

.११/५/२०२२-२३ नुसार न वन िन वदाधारक यांना कामकाज आदेश िनगत होईपयत यापैक  जे 
अगोदर घडेल तोपयतचे कालावधीसाठ  वह त कमान वेतन दरानुसार खच, रसायने, सुर ा 
साधने व सेवाशु क इ. खच यांसाठ  येणा-या अंदाजे र. .२,३७,४९,७२९/- चे खचास अथवा   
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- १४२३          वषय मांक- १४२३ 

दनांक – २१/०३/२०२३           वभाग- पाणीपुरवठा क प 
वषय .१४२३ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जशुके/पापु/का व/१७१/२०२३ द.२०/०३/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचंचवड शहराक रता पवना धरणातून ट पा .४ साठ  ४८.५७६ दलघमी पाणी 
आर णापोट  िसंचन पुन थापना खचाचा पाचवा ट पा देणेबाबत. 

ठराव .१४२३ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जशुके/पापु/का व/१७१/२०२३ द.२०/०३/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचंचवड शहराक रता पवना धरणातून ट पा . ४ साठ  ४८.५७६ दलघमी एवढे पाणी मंजूर 

झाले आहे. इरादाप ातील प  . ३ म ये अट .१ खालील माणे असे. “सदर सं थे या पाणी 
आर णामुळे २६६९.५९हे िसंचन कपात होणार असुन यापोट  िसंचन पुन थापना खच 
र. .२६६९.५९ X १.८८८= ५०४०.१९ ल  येत असुन ते सं थेस भरणे बंधनकारक आहे.” शासन 

िनणयातील अट .६ नुसार महापािलकेस िसंचन पुन थापना खच एकरकमी भरणे बंधनकारक 

नाह . सन २०१८-१९ पासून पुढ ल ५ वषात ट या ट याने समान ह यात भरणा क न घेणेकामी 
प हला ह ा र. .१००८.०३ ल  येत असुन ते सं थेस भरणे बंधनकारक आहे. तर  याअनुषंगाने 

सन २०१८-१९ पासून सन २०२१-२२ पयत र. .१०,०८,०३,०००/- या माणे आता माणे पयत चार 

ट यांचा धनादेश संबंिधत वभागास जमा कर यात आला आहे. आता स थतीत सन २०२२-२३ 

चा िसंचन पुन थापना खचापोट चा पाचवा व अंितम ट पा र. .१०,०८,०३,०००/-  एवढा धनादेश 

देणे बाक  आहे. मनपा सन २०२२-२३ अंदाजप कामधील  “पाणीपुरवठा वशेष योजना िनधी” या 
लेखािशषावर पा. ./अ. .- ४३२/ १ वर – पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेसाठ  पा याचा अित रक 

(Source) ोत िन त करण,े यातील पाणी साठा आर त करणे व तदनुषंिगक कामे करण”े 
याकामाअंतगत तरतूद करणेत आली आहे. तर  सन २०२२-२३ साठ  पाचवा व अंितम ट पा िसंचन 

पुन थापना खचापोट  र. .१०,०८,०३,०००/- चा धनादेश कायकार  अिभयंता, खडकवासला 
पाटबंधारे वभाग, पुणे यांना देणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 

मा. शासक ठराव मांक- १४२४         वषय मांक- १४२४ 

दनांक – २१/०३/२०२३          वभाग- जशुके से.२३, पाणीपुरवठा 
वषय .१४२४ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जशुके/पापु/का व/१७३/२०२३ द.२१/०३/२०२३ 

अ वये, मनपाचे जलशु करण क , से.२३, िनगड  येथे पा याचे िनजतुक करण कयेसाठ  

िल वड लोर न वायु पुर वण े याकामांतगत देयक अदा करणेसाठ  काय र मा यता 
िमळणेबाबत. 

ठराव .१४२४ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जशुके/पापु/का व/१७३/२०२३ द.२१/०३/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे से. . २३ िनगड  येथे जलशु द करण क  आहे. सदर 

जलशु द करण क ाव न संपुण पंपर  िचंचवड शहरास पाणीपुरवठा केला जातो. पा याची गुणव ा 
राख यासाठ  सात याने २४ तास वनाखंड व प लो रन वायुचा वापर करणेत येत असतो. 
यापुव  “ पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, जलशु द करण क  से. . २३ येथे पाणी शु द करण व 
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िनजतुक करण येसाठ  आव यक व प लो रन वायु पुर वण े(िन वदा नोट स .११/१/२०२१-

२२) या कामाची िन वदा काढणेत आली होती. सदर कामाम ये ३ ठेकेदारांना कामाचा आदेश 

देणेत आलेला आहे. यापैक  मे. एस. ह .एस. केिमकल कॉप रेशन यांना द. १९/०५/२०२२ रोजी 
६०% एवढया प रमाणाचे िल वड लोर न टनर पुर वणेचा आदेश देणेत आला आहे. दुसरे ठेकेदार 

मे. आयड एल केिमक स ा. िल. यांना द.०१/०६/२०२२ रोजी २०% एवढया प रमाणाचे िल वड 

लोर न टनर पुर वणेचा आदेश देणेत आला आहे. तसेच सदर कामाचे ३ रे ठेकेदार मे.जीएस 

केिमकल कॉप रेशन यांना ०१/०६/२०२२ रोजी २०% एवढया प रमाणाचे िल वड लोर न टनर 

पुर वणेचा आदेश देणेत आला आहे. सदरची कामे द.०९/१२/२०२२ रोजी संपलेली आहे. परंतु वर ल 

सव ठेकेदारांची कामे संप यापुव   या वभागाकडून उपरो  सदर कामाची िन वदा 
द.२६/०९/२०२२ रोजी िस द करणेत आलेली आहे. थोड यात, व प लो रन टनर पुर वणेचे 

जुने काम द.०९/१२/२०२२ रोजी संपले त नंतर नवीन कामाचा आदेश संबंिधत ठेकेदार यांना 
द.०९/०१/२०२३ रोजी देणेत आला आहे. द.०९/१२/२०२२ आ ण द.०९/०१/२०२३ या मध या 
कालावधीम ये या वभागाकडे वषयां कत व पाचे काम उपल ध न हते परंतु शहराचा 
पाणीपुरवठा पा याची गुणव ा राखुन ठेवणे गरजेचे अस याने नवीन कामाची िन वदा 

.०६/७२/२०२२-२३ द.२६/०९/२०२२ रोजी िस द करणेत आली आहे. सदरची िन वदा 
द.३०/११/२०२२ रोजी उघडणेत आली आहे याम ये कामाचे प हले लघु म व दुसरे लघु म 

ठेकेदारांची नावे या वभागास अवगत झाली आहे. या अनुषंगान खालील कामाचा आदेश या 
वभागास ा  नसताना तसेच शहराचा पाणीपुरवठा २४ तास वनाखंड चालु ठेवणेसाठ  व प 

लो रन टनरचा पुरवठा घेणेत आला आहे.   

1. मे. केिमकल पपल यांचे कडून (प रिश  अ) 

अ. . प रमाण िन वदा दर एकूण र कम पये 

१. ३१ टनर र. . १५,१०४.०३१ /- + जी. एस. ट . र. . ४,६८,२२५ /- + जी. एस. ट . 

२. मे .एस. ह .एस .केिमकल कॉप रेशन एल एल पी यांचे कडून (प रिश  ब) 
अ. . प रमाण िन वदा दर एकूण र कम पये 

१. २७ टनर र. . १५,१०४.०३१ /- + जी. एस. ट . र. . ४,०७,८०९/- + जी. एस. ट . 

एकूण ५८ टनर र. . १५,१०४.०३१ /- + जी. एस. ट . र. .८,७६,०३४/- + जी. एस. ट . 

     वर ल नमूद माण े मे.केिमकल पपल यांना ६०% प रमाणाचा  पुरवठा आदेश . 

पापु/०८/का व/१३/२०२३ आ ण मे.एस. ह .एस. केिमकल कॉप रेशन एल एल पी यांना ४०% 
प रमाणाचा पुरवठा आदेश .पापु/०८/का व/१४/२०२३, अ वये द.०९/०१/२०२३ रोजी दे यात 

आला आहे. नमूद स थती ल यात घेता दो ह  पुरवठाधारकांकडून घे यात आलेले आगाऊ 

िल वड लोर न टनरचे देयके अदा करणे आव यक आहेत. तर , जलशु करण क , से.२३, 

िनगड  येथे पा याचे िनजतुक करण कयेसाठ  िल वड लोर न टनर पुर वणे याकामांतगत 

प रिश  ‘अ’ माणे मे.केिमकल पपल यांचे कडून ३१ टनर क रता र. .४,६८,२२५/- + जी.एस.ट . 

इतक  र कम आ ण प रिश  ‘ब’ माणे मे.एस. ह .एस. केिमकल कॉप रेशन एल एल पी यांचे 

कडून २७ टनर क रता र. .४,०७,८०९/- + जी. एस. ट . इतक  र कमेचे देयक अदा करणेस 

मा. शासक यांची काय र मंजूर  देणेत येत आहे. 

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

 
मा. शासक ठराव मांक- १४२५         वषय मांक- १४२५ 

दनांक – २१/०३/२०२३          वभाग- पाणीपुरवठा ब े ीय 
वषय .१४२५ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ब ेका/पापु/२/का व/१५/२०२३ द.२१/०३/२०२३ 
अ वये, मनपाचे ब, ग, ड व ह भागातील पा या या टाक चे प रचालन करणे व देखभाल दु तीची 
कामे करण,े या कामांसाठ  वाढ व शासक य मा यता व मुदतवाढ िमळणेकामी मा.महापािलका 
सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची मा यता घेणेकामी िशफारस करणेबाबत. 

ठराव .१४२५ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .ब ेका/पापु/२/का व/१५/२०२३ द.२१/०३/२०२३ 
अ वये, पाणीपुरवठा ॉ हट  वभागाअंतगत “सन २०२०-२१ क रता प रचालन करणे व देखभाल 
दु ती करण”े या कामांना द.३१/०७/२०२२ पयत थम व द.३१/१०/२०२२ पयत तीय 
मुदतवाढ घेणेत आलेली आहे. तथा प थम मुदतवाढ चा कालावधी पुण होणे अगोदर हणजे 
द.०५/०६/२०२२ रोजी न वन कामांसाठ  िन वदा .पापु/मु य/३/४७/२०२२-२०२३ नुसार 
िस द करणेत आलेली आहे. या अनुषगांने संबंिधत िन वदा कारांनी उप थत केलेले मु े/ 

आ ेपांबाबत मा.अित र  आयु  १ यां या दालनाम ये द.०८/१२/२०२२ रोजी  सुनावणी घे यात 
आली. या सुनावणी म ये मा. अित र  आयु  १ यांनी दले या सुचनेनुसार इतर वभागाची 
मा हती गोळा करणे व आ ेपांचे िनरसन कर यास वलंब झाला. यामुळे सन २०२२-२३ चे 
प रचालन करणेसाठ  मजुर पुर वण ेया कामांचे आदेश देणेस वलंब झाला आहे. तसेच स थतीत 
खाली नमुद केले या कामांची दुसर  मुदतवाढ संपु ात आलेले आहे. 

अ 
 

कामाचे नाव 
कामाची 
शासक य 
मा यता 

आव यक 
सुधा रत 
शासक य 
मा यता 

 
मुळ िन वदा 
र कम 

आव यक 
सुधा रत 
िन वदा 
र कम 

कामाचा 
कालावधी 

सुधा रत 
एकुण 

कालावधी 

 
 
 
१) 

स. न.ं ९ नायडू 
पा या या टाक वर ल 
व यावर ल बायपास 
या जल े ाम ये 
दैनं दन प रचालन 
करणे व पाणीपुरवठा 
देखभाल व दु तीची 

कामे करणे. 

११०००००० १३०००००० ११०००००० १२६००००० 

मुळ मुदत – १२ 
म हने 

 
 
 
 
 

२६ म हने 

थम मुदतवाढ 
- द. 

३१/०७/२०२२ 
पयत(६ म हने) 
दुसर  मुदतवाढ 

- द. 
३१/१०/२०२२ 
पयत(३म हने) 

ितसर  
मुदतवाढ - द. 
३१/०३/२०२३ 
पयत (५ 
म हने) 
ता वत 

 

आदेश . :-
  पाप/ु६/का व/२५/२०

२१ 
द. १८/०१/२०२१ 

    

 
 
२) 

सन २०२०-२१ साठ  
बजलीनगर व 
ेमलोक पाक 

पा या या टा यांवर ल 
जल े ाम ये दैनं दन 
प रचालन करणे व 

देखभाल दु ती करणे. 

१५४००००० २१०००००० १७२५५७३८ २०५७५००० 

मुळ मुदत – १२ 
म हने  

 
 
 

२६ म हने 
थम मुदतवाढ 

- द. 
३१/०७/२०२२ 
पयत(६ म हने) 
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दुसर  मुदतवाढ 
- द. 

३१/१०/२०२२ 
पयत(३ म हने) 

 

आदेश . :-
  पाप/ु६/का व/३१/२०२

१ 
द. १८/०१/२०२१ 

    

ितसर  
मुदतवाढ - द. 
३१/०३/२०२३ 
पयत (५ 
म हने) 
ता वत 

 
 
३) 

सन २०२०-२१ साठ  से. 
. २९ रावेत येथील 

जल े ाचे दैनं दन 
प रचालन करणे व 
पाणीपुरवठा वषयक 
देखभाल दु तीची 

कामे करणे. 

१२३००००० २५०००००० ११३७३०८१ २३८८७००० 

मुळ मुदत – १२ 
म हने 

 
 
 

२६ म हने 

थम मुदतवाढ 
- द. 

३१/०७/२०२२ 
पयत(६ म हने) 
दुसर  मुदतवाढ 

- द. 
३१/१०/२०२२ 
पयत(३ म हने) 

 

आदेश . :-
  पाप/ु६/का व/२७/२०

२१ 
द. १८/०१/२०२१ 

    

ितसर  
मुदतवाढ - द. 
३१/०३/२०२३ 

पयत(५ 
म हने) 
ता वत 

 
४) 

 

सन २०२०-२१ साठ  
कवळे, मामुड  व रावेत 
स. न.ं ९६ येथील 
जल े ाम ये 

पाणीपुरवठा होणा-या 
वतरण यव थेचे 
प रचालन करणे व 

देखभाल दु ती करणे. 

१५८००००० २३०००००० १३१५२३७८ २१८९६००० 

मुळ मुदत – १२ 
म हने 

२६ म हने 

थम मुदतवाढ 
- द. 

३१/०७/२०२२ 
पयत(६ म हने) 

दुसर  मुदतवाढ 
- द. 

३१/१०/२०२२ 
पयत(३ म हने) 

 

आदेश . :-
  पाप/ु६/का व/२९/२०

२१ 
द. १८/०१/२०२१ 

    

ितसर  
मुदतवाढ - द. 
३१/०३/२०२३ 
पयत (५ 
म हने) 
ता वत 

 
५) 

थेरगाव टाक  
जल े ांमधील 

पाणीपुरवठा वषयक 
प रचालन करणे व 
पाणीपुरवठा वषयक 
देखभाल दु तीची 

कामे करणे 

१२५००००० १७५००००० १२५००००० १६५००००० 

मुळ मुदत – १२ 
म हने 

 
 
 
 

२६ म हने 

थम मुदतवाढ 
- द. 

३१/०७/२०२२ 
पयत(६ म हने) 

दुसर  मुदतवाढ 
- द. 
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आदेश . :-
  पाप/ु६/का व/१९/२०२

१ 
द. १८/०१/२०२१ 

    

३१/१०/२०२२ 
पयत(३ म हने) 

ितसर  
मुदतवाढ - द. 
३१/०३/२०२३ 

पयत(५ 
म हने) 
ता वत 

 
 
६) 

सन २०२०-२१ क रता 
पंपळे सौदागर व वैद ु
व ती जल े ातील 
वतरण यव थेचे 
प रचालन करणे व 
पाणीपुरवठा वषयक 
देखभाल दु तीची 

कामे करणे 

१५०००००० १९५००००० १३९२४००० १७५००००० 

मुळ मुदत – १२ 
म हने 

 
 
 
 
 

२६ म हने 

थम मुदतवाढ 
- द. 

३१/०७/२०२२ 
पयत(६ म हने) 

दुसर  मुदतवाढ 
- द. 

३१/१०/२०२२ 
पयत(३ म हने) 

 

आदेश . :-
  पाप/ु६/का व/४६/२०

२१ 
द. ०१/०२/२०२१ 

    

ितसर  
मुदतवाढ - द. 
३१/०३/२०२३ 
पयत (५ 
म हने) 
ता वत 

      तसेच मा.आयु  यांचेकड ल आदेश . था/श.अ/तां/४/०३/२०२३ द.१०/०१/२०२३ रोजीचे 
आदेशा वये तसेच स थतीत िचंचवड वधानसभे या पोटिनवडणुक मुळे आचार स हंता सु  
असुन िन वदा य पुण करणे श य होणार नाह . यामुळे उपरो  नमुद कामांना 
द.३१/०३/२०२३ पयत मुदतवाढ देणे व या अनुषंगाने वाढ व खचास 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.   

 
 

मा. शासक ठराव मांक- १४२७          वषय मांक- १४२७ 

दनांक – २१/०३/२०२३           वभाग- आरो य क े ीय 
वषय .१४२७ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा. े ीय अिधकार  आरो य क े ीय यांचे कड ल प  .क ेका/आ१५ब/का व/१०६/२०२३ 

द.२०/०३/२०२३ अ वये, नवी दशा क पांतगत भाग .८, गवळ  माथा झोपडप ट  शु य 

कचरा क प ीकृ ण म हला बचत गट यांना चाल वणेस देणेबाबत. 

ठराव .१४२७ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा. े ीय अिधकार  आरो य क े ीय यांचे कड ल प  .क ेका/आ१५ब/का व/१०६/२०२३ 
द.२०/०३/२०२३ अ वये, मनपाचे क े ीय कायालय, भाग  ८ ,गवळ  माथा झोपडप ट  
शु य कचरा क प   दनांक १६/०८/२०२२ रोजी  मा. आयु   यांचे हा ते उ घाटन क न दनांक 
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१६ ऑग ट २०२२ पासून काया वत करणेत आला आहे. ीकृ ण म हला बचत गट यांचे दनांक 
३०/०९/२०२२ रोजीचे शु य कचरा क पाचे कामकाज  िमळणेबाबतचे प  दले होते परंतू 
सदर या क पा वषयी महानगरपािलकेचे  धोरण/ आिथक बाबी िन त झाली नस याने 
मा.आयु   सो व े ीय अिधकार , क े ीय कायालय यांचे त ड  सुचनेनुसार ीकृ ण म हला 
बचत गट, गवळ  माथा, भोसर  यांनी दनांक ०१/१०/२०२२ पासून य  क पाचे कामकाजास 
सु वात केली आहे. सदर बचत गट यांनी कच-या वषयी जनजागृती व क पावर ल कंपो टंग हे 
कामकाज ३१ डसबर २०२२ अखेर केले आहे सदर या क पा वषयी  महानगरपािलकेचे धोरण 
िन त नस याने  कामकाजाचा आदेश देणेत आलेला न हता  परंतू ायोिगक त वावर क पाचे 
कामकाज ीकृ ण म हला बचत गट यांनी केले अस याने तसेच   यांचे दनांक २/१/२०२३ 
रोजीचे प  ा  दनांक ४/१/२०२३ अ वये सदर म हला बचत गटाने १ जानेवार  २०२३  संपुण 
क पाचे कामकाज करणेस तयार असलेबाबत कळ वले आहे. मा.आयु  सो यांचे शेराकंनानुसार 
दनांक ०१/१०/२०२२ ते  ३१/०३/२०२३  अखेरचा ६ म हने कालावधीक रता कामकाजाचा आदेश 
देणे आव यक आहे. येक वभागाने पार पाडावयाची जबाबदार  प रप क . 
वमअक/३/का व/२३४/२०२२ दनांक २७/१२/२०२२ अ वये िन त क न देणेत आलेली आहे. 

गवळ  माथा झोपडपड ट शु य  कचरा क प हा  “क पो ट पट प तीने” राब वलेला अस याने 
यासाठ  येणा-या खचाचा आिथक लेखाजोखा हा प रप क . वमअक/३/का व /२३४/२०२२ 
द.२७/१२/२०२२  मधील  " प -ब” मधील क पो ट पट प दतीने कं पो टंगसाठ  
महानगरपािलकेस  येणा-या वा षक खचानुसार असणार आहे.  यानुसार य ात खाली उ लेख 
के या माण े मािसक बल केले जाईल आ ण " प  -ब” मधील  अ.  २ मधील भाग मनपा 
व ुत वभागामाफत  वज बल कंपनीस अदा करणेत येईल व अ. . ६,७,८ व ९ येथील 

AMCCost र कम संबंिधत मिशनर यां कंपनीस अदा करावयाची आहे कंवा म हला बचत गट 
यांचे मािसक बलात अदा करावी याबाबत सुचना/आदेश ा  झा यास या संबंिधतांना अदा 
करणेत येईल. (माहे १ ऑ ट बर २०२२ ते  माहे ३१ डसबर २०२२ पयत ी कृ ण म हला बचत 
गटाचे खालील माणे वेतन) 

Sr.No Particulars Unit Quantity Rate (Rs) Monthly 
(Rs) 

4 IEC Cost INR/House/Month 398 50 19900 
5 Composting Cost INR/ Person/Month 3 8000 24000 

 Operating Cost 43900 
 
(माहे १ जानेवार  २०२३ ते  माहे ३१ माच २०२३ पयत ी कृ ण म हला बचत गटाचे खालील माणे 
वेतन) 
Sr. 
No Particulars Unit Quantity Rate (Rs) Monthly 

(Rs) 
1 Compost Culture Cost Lumsum INR/Month 1 20000 20000 
3 Garbage Collection Cost INR/House/Month 398 50 19900 
4 IEC Cost INR/House/Month 398 50 19900 

5 Composting Cost INR/ 
Person/Month 3 8000 24000 

 Sub total    83800 

 Contingency   10% 8380 

 Admistrative Cost   10% 8380 

 Total Operating Cost    100560 
   ी कृ ण म हला बचत गट, भाग  ८ ,गवळ  माथा झोपडप ट  यांना  शु य कचरा 
क प  दनांक ०१/१०/२०२२ ते ३१/०३/२०२३ अखेर  ६ म हने कालावधीक रता कामाचा 
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आदेश  देणे व  य   केले या कामकाजाचे बल 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- १४२८             वषय मांक- १४२८ 

दनांक – २१/०३/२०२३              वभाग- पयावरण अिभयां क  
वषय .१४२८ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.कायकार  अिभयंता पयावरण यांचे कड ल प  .पअक/१/का व/९३/२०२३ द.२१/०३/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड काय े ातील खाजगी सोसायट मधील STP कायम व पी काया वत 

राह यावर िनयं ण ठेव यासाठ  स लागार एज सीची नेमणुक करणेबाबत. ( भाग अ व ब 
कर ता) 

ठराव .१४२८ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.कायकार  अिभयंता पयावरण यांचे कड ल प  .पअक/१/का व/९३/२०२३ द.२१/०३/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. . 

08/01/2022-23 अ वये पंपर  िचंचवड काय े ातील खाजगी सोसायट मधील STP कायम व पी 
काया वत राह यावरिनयं ण ठेव यासाठ  स लागार एज सीची नेमणुक करणे ( भाग अ,व ब 

कर ता) कामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माणे िन वदा . 08/01/2022-23 

साठ  7 ा  झाले या िन वदांपैक  मे यश इन हेट व सो यूशन एल.एल.पी या ठेकेदाराची 
िन.र. .21,30,000/- (अ र  र. .एकवीस लाख तीस हजार फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .21,30,000/-  पे ा 0% 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  कायकार  अिभयंता यांनी दनांक 
२१/०३/२०२३ रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून र. .21,30,000/- +रॉय ट  चाजस 

र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .21,30,000/- पयत काम क न घेणेस 

आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर लागू असलेस 

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- १४२९         वषय मांक- १४२९ 

दनांक – २१/०३/२०२३          वभाग- पयावरण अिभयां क  
वषय .१४२९ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.सह शहर अिभयंता पयावरण यांचे कड ल प  .पअक/१/का व/९४/२०२३ द.२१/०३/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड काय े ातील खाजगी सोसायट मधील STP कायम व पी काया वत 

राह यावर िनयं ण ठेव यासाठ  स लागार एज सीची नेमणुक करणेबाबत. ( भाग क,इ व फ 
कर ता) 

ठराव .१४२९ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.सह शहर अिभयंता पयावरण यांचे कड ल प  .पअक/१/का व/९४/२०२३ द.२१/०३/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. . 

08/02/2022-23 अ वये पंपर  िचंचवड काय े ातील खाजगी सोसायट  मधील STP 

कायम व पी काया वत राह यावर िनयं ण ठेव यासाठ  स लागार एज सीची नेमणुक करणे 
( भाग क,इ, व फ कर ता) कामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माण ेिन वदा 

. 08/02/2022-23 साठ  7 ा  झाले या िन वदांपैक  मे.अलाय स इं जिनअ रंग स ह िस या 
ठेकेदाराची िन.र. .34,56,000/- (अ र  र. .चौतीस लाख छ पन हजार फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .34,56,000/-  पे ा 0% कमी दराने िन वदा आलेली 
अस याने व तुलना मक या वाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम 

मानांकना माण े पूण करणेस स म अस याने वकारणेबाबत  मा.शहर अिभयंता यांनी 
दनांक २१/०३/२०२३ रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून र. .34,56,000/- +रॉय ट  

चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .34,56,000/- पयत काम क न 

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

असलेस 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- १४३०         वषय मांक- १४३० 

दनांक – २१/०३/२०२३          वभाग- पयावरण अिभयां क  
वषय .१४३० 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.सह शहर अिभयंता पयावरण यांचे कड ल प  .पअक/१/का व/९५/२०२३ द.२१/०३/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड काय े ातील खाजगी सोसायट मधील STP कायम व पी काया वत 

राह यावर िनयं ण ठेव यासाठ  स लागार एज सीची नेमणुक करणेबाबत. ( भाग ड,ग व ह 
कर ता) 

ठराव .१४३० 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.सह शहर अिभयंता पयावरण यांचे कड ल प  .पअक/१/का व/९५/२०२३ द.२१/०३/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. . 

08/03/2022-23 अ वये पंपर  िचंचवड काय े ातील खाजगी सोसायट मधील STP कायम व पी 



50 
 

काया वत राह यावर िनयं ण ठेव यासाठ  स लागार एज सीची नेमणुक करणे ( भाग ड,ग व ह 

कर ता) कामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माणे िन वदा . 08/03/2022-23 

साठ   7 ा  झाले या िन वदांपैक  मे यश इं जिनअ रंग क सलटंन ा.िल. या ठेकेदाराची 
िन.र. .43,92,000/- (अ र  र. . ेचाळ स लाख या णव हजार फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .43,92,000/-  पे ा 0% कमी दराने िन वदा आलेली अस याने व 

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

मानांकना माण े पूण करणेस स म अस याने वकारणेबाबत  मा.शहर अिभयंता यांनी दनांक 

२१/०३/२०२३ रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून र. .43,92,000/- +रॉय ट  चाजस 

र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .43,92,000/- पयत काम क न घेणेस 

आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर लागू असलेस 

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- १४३१         वषय मांक- १४३१ 

दनांक – २१/०३/२०२३          वभाग- वै क य मु य 
वषय .१४३१ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वै /११/का व/३४६/२०२३ द.२१/०३/२०२३ अ वये, 

सन २०२२-२३ या सुधा रत व सन २०२३-२४ या मुळ अंदाजप कात “सोनो ाफ  सटर न दणी" 

या लेखाशीषातगत खचाचे अंदाजप क तयार करणेबाबत. 

ठराव .१४३१ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वै /११/का व/३४६/२०२३ द.२१/०३/२०२३ अ वये, 

पं.िचं.मनपा वै क य वभागाम ये गभधारणापुव व सवपुव िनदान तं  (िलंग िनवड स ितबंध) 

अिधिनयम १९९४ सुधा रत २००३ अंतगत िनयमांनुसार सोनो ाफ  के  न दणी/ पुनन दणी शु क 

वै क य वभागामाफत “सोनो ाफ  सटर न दणी फ " या लेखािशषम ये कोषागारात भरली 
जाते.  सोनो ाफ  व त सम क ां या न दणीमुळे जमा झाले या न दणी शु का या 
विनयोगाबाबतचा सावजिनक आरो य वभाग, यांचेकड ल . िचिन-२०१२/ . .१७२/कु.क 

मं ालय, मंुबई द. ६ ऑ टोबर, २०१२ शासन िनणय आहे. यानुसार सोनो ाफ  व त सम क ां या 
न दणी व पुनन दणी कर ता जमा झाले या न दणी शु का या ५० ट के र कम विनयोग/खच 

करणेकामी  खचाचे  लेखािशष तयार करणे आव यक आहे. सदर खच करणेकामी वै क य मु य 

कायालयांतगत कुटंुब क याण वभागात “सोनो ाफ  सटर न दणी फ  "  खचाचे लेखािशष उपल ध 

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. 
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मा. शासक ठराव मांक- १४३२         वषय मांक- १४३२ 

दनांक – २१/०३/२०२३          वभाग- वै क य मु य 
वषय .१४३२ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वै /९/का व/६९०/२०२३ द.२१/०३/२०२३ अ वये, 
“बाल सुर ा अिभयान - जाग क पालक सु ढ बालक” अिभयानांतगत बालक व कशोरवयीन 
मुला- मुलींची तपासणी व उपचार मोफत व पात करणेबाबत. 

ठराव .१४३२ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वै /९/का व/६९०/२०२३ द.२१/०३/२०२३ अ वये, 
रा यातील सव ० ते १८ वष वयोगटातील बालक व कशोरवयीन मुला मुलींची सवागीन आरो य 
तपासणी क रता “बाल सुर ा अिभयान - जाग क पालक सु ढ बालक” अिभयान राब व या बाबत 
मा.आयु , आरो य सेवा व अिभयान संचालक रा ीय आरो य अिभयान मंुबई यांचेकड ल 
द.२६/०१/२०२३ अ वये कळ व यात आलेले आहे. मा.मु यमं ी, महारा  रा य यांनी 
द.०४/०२/२०२३ रोजी ह डओ कॉ फर स घेतलेली होती. सदर ह डओ कॉ फर स म ये बाल 
सुर ा अिभयान - जाग क पालक सु ढ बालक”अिभयानाची द.०९/०२/२०२३ पासून 
अंमलबजावणी करावी व सदर अिभयानांतगत वष ० ते १८ वष वयोगटामधील बालक व 
कशोरवयीन मुला मुलांची सवागीन आरो य तपासणी, औषधे व उपचार मोफत व पात 
करणेबाबत सुचना दले या आहेत. याअनुषंगाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
काय े ाम ये “बाल सुर ा अिभयान - जाग क पालक सु ढ बालक” अिभयानाची 
द.०९/०२/२०२३ पासून अंमलबजावणी कर यात येत आहे. सदर अिभयानासाठ  वै क य 
अिधकार , टाफनस व मदतनीस यांचे पथक तयार कर यात आलेले आहे.  सदर पथक बालकांची 
आरो य तपासणी करणार असून पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ामधील मनपा व 
खाजगी शाळांमधील वय वष ० ते १८ वष वयोगटामधील बालक व कशोरवयीन मुला मुलांची 
सवागीन आरो य तपासणीकरणार आहेत. सदर या तपासणी दर यान अितजोखमीचे कंवा काह  
बालक व कशोरवयीन मुले-मुली यांना पुढ ल संदभ सेवा देवुन उपचार करणे आव यक राह ल. 
यासाठ  “बाल सुर ा अिभयान - जाग क पालक सु ढ बालक” अिभयानांतगत 
महानगरपािलके या णालय/दवाखा याम ये पुढ ल उपचारासाठ  संदभ त केले या लाभा याचे 
केसपेपर शु क, सव कारची उपल ध तपासणी, औषधे व उपचार मोफत व पात करणेस 
मा. शासक यांची काय र मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ 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- १४३३         वषय मांक- १४३३ 

दनांक – २१/०३/२०२३          वभाग- वै क य मु य 
वषय .१४३३ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वै /९/का व/६९१/२०२३ द.२१/०३/२०२३ अ वये, 

“कोरोना” वषाणू (COVID-19) चे काळात कामकाज करणा-या रा ीय नागर  आरो य अिभयान 

(एन.यु.एच.एम.) व रा ीय यरोग दुर करण काय म (एन.ट .ई.पी.) अंतगत मानधनावर कायरत 

अिधकार  व कमचार  यांना को वड भ ा अदा करणेबाबत. 

ठराव .१४३३ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वै /९/का व/६९१/२०२३ द.२१/०३/२०२३ अ वये, 

“कोरोना” वषाणू (COVID-19) चे काळात कामकाज करणा-या रा ीय नागर  आरो य अिभयान 

(एन.यु.एच.एम.) व रा ीय यरोग दुर करण काय म (एन.ट .ई.पी.) अंतगत मानधनावर कायरत 
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अिधकार  व कमचार  यांना शासनाचे मंजुर  माणे र. .२४,०२,५८३/- (अ र  र. .चोवीस लाख 

दोन हजार पाचशे याऐंशी फ ) खच वै कय वभागाकड ल “अ थायी अ थापना कुटंुब क याण” 

या लेखािशषामधून करणेस मा. शासक यांची काय तर 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- १४३४         वषय मांक- १४३४ 

दनांक – २१/०३/२०२३          वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .१४३४ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पापु/मु य/तां.३६/२०२३ द.२१/०३/२०२३ अ वये, 

पाणीपुरवठा वतरण यव थेत अनअिधकृत नळजोड अिधकृत करणेसाठ चे धोरण 
ठर वणेकामी मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची मा यता घेणेकामी 
िशफारस करणेबाबत. 

ठराव .१४३४ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .पापु/मु य/तां.३६/२०२३ द.२१/०३/२०२३ अ वये, 

शहरातील व वध भागातील पा याबाबत या त ार  वचारात घेऊन अनिधकृत नळजोड िनयिमत 

कर यासाठ  वशेष मो हम हाती घे याचे तसेच सदर मुदतीत जर नाग रकांनी नळजोड िनयिमत 

कर यासाठ  अज सादर नाह  केले तर या व द कडक कारवाई कर याचे आदेश मा.आयु  
यांनी द.०७/०५/२०२२ रोजी झाले या बैठक त पाणीपुरवठा वभागा या अिधका-यांना दले. 

यानुसार नळजोड दे याचे धोरणाम ये पूव  असलेली द.३०/०६/२०१८ पासूनची पाणीप ट  

आकार यात येत होती परंतु ह  बाब िशिथल क न सदर पाणीप ट  माफ करणेत आली होती व 

ाहकांकडून र हवासीचा पुरावा हणून कोणतेह  एक कागदप  (आधार काड, मतदान ओळखप , 

ाय ह ंग लायस स, पँन काड, मनपाची िमळकत बल, लाईट बल, झोपडप ट  पास) ा  ध न 

अनिधकृत नळ कनकेशन अिधकृत करणेसाठ  (२००/- पये डपॉ झट व ३०००/- पये पाणीप ट ) 

घेऊन कायवाह  करणेसाठ  द.०१/०६/२०२२ ते द.३१/१२/२०२२ पयत अभय योजना राब वणेत 

आली होती. तर  सदरबाबत ाहकांकडून अपे त ितसाद ा  झालेला नाह . फ  २६८४ नळ 

कने शन अिधकृत कर यात आले. उपरो  वषयास अनुस न मा.आयु  सो. यांचे दालनाम ये 

द.०३/०२/२०२३ रोजी सकाळ  १०.०० वा.बैठक आयो जत करणेत आली होती. सदर बैठक म ये 

अनािधकृत नळजोडचा मु ा उप थत आला होता. यावर मा.आयु  सो. यांनी अनािधकृत नळजोड 

अिधकृत करणेकर ता धोरण ठर वणेबाबत िनदश दले आहेत. तर  वर ल बाबी ल ात घेता, 
पाणीपुरवठा वतरण यव थेत अनािधकृत नळजोड अिधकृत करणेसाठ चे  खालील माणे धोरण 

ठर वणे आव यक आहे. शासन िनणय .अमृत-२०२२/ . .१४१/न व-३३, द.१४ जुलै २०२२ 

रोजी या अनुषंगाने शासना या अमृत-२.० योजनतगत १ नो हबर २०२१ नंतर या येक नवीन 

नळजोडकर ता र. .३०००/- ित नळजोड ो साहनाथ र कम शासनाकडून महानगरपािलकेस 

ा  होणार आहे. सदर नळजोडणी करणेस एकूण र. . १० हजार इतका खच अपे त आहे.अशा 
कारे एकूण अंदाजे ३०,००० अनिधकृत नळजोड कने शनसाठ  १०,००० x३०,००० =र. . ३० कोट  

खच येणार आहे िशवाय शासनाकडून येक नवीन नळजोड कने शनमागे ३००० पये िमळणार 

आहे. अंदाजे ३००० x३०,००० असे एकूण . ९ कोट  मनपास िमळणार आहे. एकंदर त मनपास  
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३० – ९ = र. . २१ कोट  असा मूळ खच अपे त आहे. अनिधकृत अंदाजे ३० हजार नळजोड 

अिधकृत के यास १५० द.ल.िल. हशोबबा  पाणीप ट  मनपास िमळणे अपे त आहे यामुळे ३० 

कोट  वा षक पाणीप ट  मनपास ा  होऊ शकते.  मनपामाफत दरवष  पाणीप ट तील वाढ व 

वसुली ह कायम व पी असणार आहे व महापािलकेचे अिधकृत नळजोड सं येम ये वाढ होऊन 

पाणीप ट म ये सु दा वाढ होणार आहे.  सदरचे धोरण राब वणे हे जु या अनािधकृत नळजोड 

मधून होणार  पाणी गळती कमी कर यास  व पा याची बचत कर यास उपयोगी ठरणार आहे 

यामुळे शहराची  वाढती लोकसं या यास ाचा फायदा होईल. सोबतच हशोबबा  पाणी (NRW) 

कमी झा याने मनपा या फाय ाचे ठरणार आहे.अनािधकृत नळजोड अिधकृत करणेसाठ  सोबत 

जोडले या प रिश ानुसार धोरण करणेचे वषयास 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.   
 
 

मा. शासक ठराव मांक- १४३५         वषय मांक- १४३५ 

दनांक – २१/०३/२०२३          वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .१४३५ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.कायकार  अिभयंता पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/५८/२०२३ द.२१/०३/२०२३ 

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

करणेबाबत. 

ठराव .१४३५ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.कायकार  अिभयंता पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/५८/२०२३ द.२१/०३/२०२३ 

अ वये, मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ ( १ ते १) 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 सअिधन 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- १४३६         वषय मांक- १४३६ 

दनांक – २१/०३/२०२३          वभाग- व ुत मु य 
वषय .१४३६ 
दनांक -

मा.अित.आयु (१) व ुत यांचे कड ल प  . वमुका/०४/का व/१६५/२०२३ द.२१/०३/२०२३ 

अ वये, मनपाचे व वध अ नशमन क ाम ये वायरलेस यं णा उभारणेबाबत. 
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२१/०३/२०२३ 
ठराव .१४३६ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) व ुत यांचे कड ल प  . वमुका/०४/का व/१६५/२०२३ द.२१/०३/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .38-01/2022-

2023 अ वये व वध अ नशमन क ाम ये वायरलेस यं णा उभारणे वतमानप ात िन वदा 
िस द केली होती. वर ल माणे िन वदा नोट स .38-01/2022-2023साठ  ा  झाले या 

िन वदांपैक  मे. शमेश ए टर ायजेस या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन वदा र. .25,15,911/- 

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.अित.आयु (1) सो. यांनी द.21/03/2023  रोजी मा यता दलेली 
आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .24,40,434/- 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- १४३७         वषय मांक- १४३७ 

दनांक – २१/०३/२०२३          वभाग- व ुत मु य 
वषय .१४३७ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) व ुत यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/१२४/२०२३ द.२१/०३/२०२३ 

अ वये, क  शासना या पंत धान आवास योजनेअंतग  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ात 

महानगरपािलकेमाफत आिथक या दुबल घटकांसाठ  च-होली येथे िनवासी गाळे 

बांधणेबाबत.( व ुत वषयक इ ा ट चर कामे करणे) 
ठराव .१४३७ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) व ुत यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/१२४/२०२३ द.२१/०३/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .44-02/2022-

2023 अ वये क  शासना या पंत धान आवास योजनेअंतग  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
े ात महानगरपािलकेमाफत आिथक या दुबल घटकांसाठ  च-होली येथे  िनवासी गाळे बांधणे. 

( व ुत वषयक इ ा चर कामे करणे) कामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. 
वर ल माणे िन वदा नोट स .44-02/ 2022-2023 साठ  ा  झाले या िन वदांपैक  मे.राधा 
इले क स या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन वदा र. .4,25,99,368/- पे ा -18.07% 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.अित.आयु  सो. यांनी द.21/03/2023 रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून 

िन वदा मंजुर दराने र. .3,49,01,662/- 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 



55 
 

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- १४३८         वषय मांक- १४३८ 

दनांक – २१/०३/२०२३          वभाग- व ुत मु य 
वषय .१४३८ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) व ुत यांचे कड ल प  . वमुका/०४/का व/१६६/२०२३ द.२१/०३/२०२३ 

अ वये, सांगवी मशानभूमी येथील गॅस शवदा हनीचे चालन व देखभाल दु ती करणेबाबत. 

ठराव .१४३८ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) व ुत यांचे कड ल प  . वमुका/०४/का व/१६६/२०२३ द.२१/०३/२०२३ 

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

09/2022-2023 अ वये सांगवी मशानभूमी येथील गॅस शवदा हनीचे चालन व देखभाल दु ती 
करणे (सन 2022-2023) ह  िन वदा 12 म हने कालावधीकर ता वतमानप ात िन वदा िस द केली 
होती. तथा प सदर िन वदेचे अंदाजप क व र कम 18 म हने कालावधीचे अस याने  वर ल माणे 
िन वदा नोट स मांक 21-09/2022-2023 साठ  ा  झाले या िन वदांपैक  मे.एन.सी.वाय. 

ए टर ायजेस या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन वदा र. .84,66,025/- पैक  12 म हने 

कालावधीकर ता र. .56,44,430/- या (र कमेचा करारनामा क न घेण ेव कामाचा आदेश देणे) 
पे ा दर -11.02% कमी दराने आलेली िन वदा अस याने व तुलना मक या वाजवी दराची 
अस याने तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम मानांकना माणे पूण करणेस स म अस याने 

वकारणेबाबत मा.अित.आयु (१) यांनी द.21/03/2023  रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल 

ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .75,33,069/- (पैक  र. .50,22,414/-) 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- १४३९         वषय मांक- १४३९ 

दनांक – २१/०३/२०२३          वभाग- थाप य अ मु य 
वषय .१४३९ 
दनांक -

मा.अित.आयु (१) थाप य अ मु य यांचे कड ल प  . था/िन/-मु य/५५/२०२३ 

द.२१/०३/२०२३ अ वये, मनपाचे भाग .१० मधील मनपा इमारतीचे अदयावतीकरण, फिनचर 
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२१/०३/२०२३ वषयक व इतर अनुषंिगक कामे करणेबाबत. 

ठराव .१४३९ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) थाप य अ मु य यांचे कड ल प  . था/िन/-मु य/५५/२०२३ 

द.२१/०३/२०२३ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागाकड ल िन वदा 
नोट स मांक ३२/०२/२०२२-२३ अ वये सदर काम करणेकामी वतमानप ात िन वदा िस  

केलेली होती. वर ल माण े िन वदा .३२/०२/२०२२-२३ साठ  १० ा  झाले या िन वदांपैक  

मे.एस.एम.बी एँडस स या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन.र. .५७,९९,७६१/- (अ र  

र. .स ाव न लाख न या नव हजार सातशे ऐकस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .५७,८२,१३१/- पे ा ४३.१७% कमी दराने िन वदा आलेली अस याने व 

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

मानांकना माण े पुण करणेस स म अस याने वकारणेबाबत मा. अित.आयु  यांनी 
द.२१/३/२०२३रोजी मा यता दलेली आहे.  वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने रॉय ट  व 

मटे रयल टे ट ंग चाजससह र. .३३,२३,३५४/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवाकर 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 कालावधी म ये झालेली वाढ /घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचे बरोबर 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- १४४०         वषय मांक- १४४० 

दनांक – २१/०३/२०२३          वभाग- थाप य इ मु य 
वषय .१४४० 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) थाप य इ मु य यांचे कड ल प  . था/िन/इ-मु य/३०१/२०२३ 

द.२१/०३/२०२३ अ वये, मनपाचे भाग .४ दघी-बोपखेल मधील दघी येथे व वध ठकाणी 
ॉम वॉटर लाईन टाकणेबाबत. 

ठराव .१४४० 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) थाप य इ मु य यांचे कड ल प  . था/िन/इ-मु य/३०१/२०२३ 

द.२१/०३/२०२३ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 

39/30/2022-23 अ वये भाग .४ दघी-बोपखेल मधील दघी येथे व वध ठकाणी ॉम वॉटर 

लाईन टाकणे कामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माणे िन वदा . 

39/30/2022-23 साठ  13 ा  झाले या िन वदांपैक  OMKAR DATTATRAY BURDE या 
ठेकेदाराची िन.र. .1,46,55,380/- (अ र  र. .एक कोट  शेहेचाळ स लाख पं चाव न हजार 

तीनशे ऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,46,42,960/-  पे ा 
40.04% 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.अित.आयु  यांनी दनांक 21/03/2023 रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल 
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ठेकेदाराकडून र. .87,79,919/- +रॉय ट  चाजस र. .33,548/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .12,420/- = एकुण र. .88,25,887/- 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- १४४१         वषय मांक- १४४१ 
दनांक – २१/०३/२०२३          वभाग- थाप य क प 
वषय .१४४१ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) थाप य क प यांचे कड ल प  . था/िन/ क प/२५/२०२३ 

द.२१/०३/२०२३ अ वये, बीआरट एस कॉर डॉर .१ या र यावर खोदले या सेवा वा ह यांचे 

चरांची दु ती करणेबाबत. 

ठराव .१४४१ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) थाप य क प यांचे कड ल प  . था/िन/ क प/२५/२०२३ 

द.२१/०३/२०२३ अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .41/01/2022-2023 
अ वये बीआरट एस कॉर डॉर .१ या र यावर खोदले या सेवा वा ह यांचे चरांची दु ती 
करण े कामी मे.एम.पी.धो  ेक शन िन.र. .1,04,64,075/- (अ र  र. .एक कोट  चार लाख 

चौस  हजार पं याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .1,04,22,115/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .1,04,22,115/- पे ा 39.99% कमी हणजेच र. .62,54,311/- +रॉय ट  

चाजस र. .19,75,862/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .41,960/- = एकुण र. .82,72,133/- 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 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- १४४२         वषय मांक- १४४२ 

दनांक – २१/०३/२०२३          वभाग- थाप य क प 
वषय .१४४२ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) थाप य क प यांचे कड ल प  . था/िन/ क प/२६/२०२३ 

द.२१/०३/२०२३ अ वये, बीआरट एस कॉर डॉर-१ वर ल िनगड  ते पंपर  या र यावर पॅचवक 

प दतीने डांबर करण करणेबाबत. 

ठराव .१४४२ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) थाप य क प यांचे कड ल प  . था/िन/ क प/२६/२०२३ 

द.२१/०३/२०२३ अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .41/02/2022-2023 
अ वये बीआरट एस कॉर डॉर-१ वर ल िनगड  ते पंपर  या र यावर पॅचवक प तीने डांबर करण 

करणे. कामी मे.एम.पी.धो  ेक शन िन.र. .1,36,49,261/- (अ र  र. .एक कोट  छ ीस लाख 

एकोणप नास हजार दोनशे एकस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .1,35,99,656/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .1,35,99,656/- पे ा 39.99% कमी हणजेच र. .81,61,154/- +रॉय ट  

चाजस र. .90,893/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .49,605/- = एकुण र. .83,01,652/- 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- १४४३         वषय मांक- १४४३ 

दनांक – २१/०३/२०२३          वभाग- थाप य क प 
वषय .१४४३ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) थाप य क प यांचे कड ल प  . था/िन/ क प/२७/२०२३ 

द.२१/०३/२०२३ अ वये, बीआरट एस कॉर डॉर -१ वर ल दापोड  ते पंपर  या र यावर पॅचवक 

प दतीने डांबर करणे करणेबाबत. 
ठराव .१४४३ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) थाप य क प यांचे कड ल प  . था/िन/ क प/२७/२०२३ 

द.२१/०३/२०२३ अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 41/03/2022-2023 

अ वये बीआरट एस कॉर डॉर -१ वर ल दापोड   ते पंपर  या र यावर पॅचवक प दतीने डांबर करण े

करणे. कामी मे.एम.पी.धो  े क शन िन.र. .1,36,50,042/- (अ र  र. .एक कोट  छ ीस 

लाख प नास हजार बेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .1,36,00,437/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .1,36,00,437/- पे ा 39.99% कमी हणजेच र. .81,61,622/- +रॉय ट  

चाजस र. .90,893/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .49,605/- = एकुण र. .83,02,120/- 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 
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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- १४४४         वषय मांक- १४४४ 

दनांक – २१/०३/२०२३          वभाग- थाप य क प 
वषय .१४४४ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) थाप य क प यांचे कड ल प  . था/िन/१४/२८/२०२३ द.२१/०३/२०२३ 

अ वये, जमा-३१ िचंचवड रे वे उ डाणपुलाचे चरल ऑड ट व थाप य वषयक कामे व 

रंगसफेद  करणेबाबत. 

ठराव .१४४४ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) थाप य क प यांचे कड ल प  . था/िन/१४/२८/२०२३ द.२१/०३/२०२३ 

अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .53/03/2022-2023 अ वये जमा-३१ 

िचंचवड रे वे उ डाणपुलाचे चरल ऑड ट व थाप य वषयक कामे व रंगसफेद  करण.े कामी 
मे.संजय दशरथ गायकवाड िन.र. .1,16,38,235/- (अ र  र. .एक कोट  सोळा लाख अडतीस 

हजार दोनशे प तीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,15,61,390/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .1,15,61,390/- पे ा 11.07% कमी हणजेच र. .1,02,81,544/- +रॉय ट  चाजस र. .0/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .76,845/- = एकुण र. .1,03,58,389/- 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 

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- १४४५         वषय मांक- १४४५ 

दनांक – २१/०३/२०२३          वभाग- थाप य EWS 
वषय .१४४५ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (३) थाप य EWS यांचे कड ल प  . था/िन/ EWS /२३/२०२३ 

द.२०/०३/२०२३ अ वये, िचखली से. .१७ व १९ येथील आिथक या दुबल घटकांसाठ या 
(EWS) गृह क पांमधील उव रत र यांचे डांबर करण व देखभाल दु ती करणेबाबत. 

ठराव .१४४५ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (३) थाप य EWS यांचे कड ल प  . था/िन/ EWS /२३/२०२३ द.२०/०३/२०२३ 

अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 38/02/2022-2023 अ वये िचखली से. .१७ 

व १९ येथील आिथक या दुबल घटकांसाठ या (EWS) गृह क पांमधील उव रत र यांचे 
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डांबर करण व देखभाल दु ती करण.े कामी मे.िस द क  लंबींग आ ण े नेज िस ह ल कॉ ॅ टर 

िन.र. .78,76,753/- (अ र  र. .अ ठयाह र लाख शहा र हजार सातशे ेप न फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .78,30,553/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .78,30,553/- पे ा 39.99% कमी 
हणजेच र. .46,99,115/- +रॉय ट  चाजस र. .9,339/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .46,200/- 

= एकुण र. .47,54,654/- 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- १४४६         वषय मांक- १४४६ 

दनांक – २१/०३/२०२३          वभाग- थाप य EWS 
वषय .१४४६ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (३) थाप य EWS यांचे कड ल प  . था/िन/ EWS /२४/२०२३ द.२०/०३/२०२३ 

अ वये, िचखली से. .१७ व १९ येथील आिथक या दुबल घटकांसाठ या (EWS) 

गृह क पांमधील िसमािभंतींची दु ती करणे व िसमािभंत बांधणेबाबत. 
ठराव .१४४६ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (३) थाप य EWS यांचे कड ल प  . था/िन/ EWS /२४/२०२३ द.२०/०३/२०२३ 

अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 38/01/2022-2023 अ वये िचखली 
से. .१७ व १९ येथील आिथक या दुबल घटकांसाठ या (EWS) गृह क पांमधील िसमािभंतींची 
दु ती करणे व िसमािभंत बांधणे. कामी मे.िस दे र एंटर ायजेस िन.र. .78,72,137/- (अ र  

र. .अ ठयाह र लाख बहा र हजार एकशे सदोतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .77,93,422/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .77,93,422/- पे ा 39.99% कमी हणजेच र. .46,76,833/- +रॉय ट  

चाजस र. .18,808/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .78,715/- = एकुण र. .47,74,356/- 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 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- १४४७         वषय मांक- १४४७ 

दनांक – २१/०३/२०२३          वभाग- जलिन:सारण क े य 
वषय .१४४७ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .क ेका/जिन/३७/२०२३ द.२०/०३/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे ‘क’ भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदार  

प तीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणे या कामांस मुदतवाढ िमळणेकामी मा.महापािलका 
सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची मा यता घेणेकामी िशफारस करणेबाबत. 

ठराव .१४४७ 

दनांक -

२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .क ेका/जिन/३७/२०२३ द.२०/०३/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे ‘क’ भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदार  

प तीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणे या कामांस मुदतवाढ िमळणकेामी ठेकेदार मे.आयन 

पं स ऍ ड ए हायरो सो युशन ा. िल. हे कर त आहेत. सदर कामाचे िन वदा अट  शत  (A) मधील 

अट . १७ नुसार सदर िन वदेचा कालावधी ५ वषाचा असुन सु वातीस कामाचा आदेश १ वषासाठ  

ावयाचा आहे. यानंतर कामाची गती, Performance वचारात घेवून पुढ ल येक वषासाठ  

मा. थायी सिमती या मा यतेने मुदत वाढ देणेत येईल असे अट  व शत म ये नमुद करणेत 

आलेले आहे. मनपा या ‘क’ भागातील कामाची ०१ वष कालावधीची मुदत द. २८/०२/२०२३ 

रोजी संपत आहे. सदरचे काम नागर कां या आरो याशी िनगड त अस याने अखंड त सु  
ठेवणे आव यक आहे. तसेच सदरचे काम अ याव यक सेवेचे अस याने मनपा माफत 
अखंड त सु  ठेवणे गरजेचे आहे. तर  सदर कामास सन २०२२-२०२३ या जु या दरा माणेच १ 

वषासाठ  मुदतवाढ घेण ेआव यक आहे. या कामांची मा हती खालील त यात नमुद केलेली आहे. 

अ.

. 
कामाचे नाव 

िन वदा र कम 

व िन वदा दर 

ठेकेदाराचे 

नाव 

कामाचा आदेश, 

दनांक व मुदत 

थायी सिमती 
मा यतेकामी 
र कम पये 

शेरा 

१ 

पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलकेचे क 

भागातील 

जलिनःसारण  निलकांची 
वा षक ठेकेदार  प तीने 

साफसफाई करणे व 

चोकअप काढणे.(यां क  

प तीने)    (िन वदा . 
04/01/2021-22) 

र. . 
१,१५,०९,४८०/-

दर – २४.९०% 

कमी 

मे. आयन 

पं स ऍ ड 

ए हायरो 
सो युशन 

ा. िल. 

थम-

जिन/०२/का व/२
६१/२०२२,             

  द.१९/०४/२०२२ 
 
 

र. . 
१,१५,०९,४८०/-  

    िन वदा अट  व शत (A) . १७ नुसार मा. थायी सिमतीने ठरावात नमूद केलेला १ वष 

कालावधीची मुदत दनांक २८/०२/२०२३ रोजी पुण होत आहे. वर नमूद केलेनुसार ठेकेदार 

मे.आयन पं स  अँ ड इन हायरो सो यू. ा.िल. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे ‘क’ भागातील 

जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदार  प तीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणे (यां क  

प तीने). या कामांस दनांक – २८/०२/२०२३ पासून दनांक – २८/०२/२०२४ पयत थम 

वषासाठ ची मुदतवाढ व र. .१,१५,०९,४८०/- या खचास 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. 
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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 वषयास सवसाधारण सभेची मा यता घेणेकामी िशफारस 

करणेस मंजूर  दली.  
 
 

मा. शासक ठराव मांक- १४४८         वषय मांक- १४४८ 

दनांक – २१/०३/२०२३          वभाग- जलिन:सारण 
वषय .१४४८ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/२२/२०२३ द.२०/०३/२०२३ अ वये, 

पंपर -िचंचवड शहरातील मल:िनसारण वा ह यांचे जाळे, (Sewer Network) आ ण पावसाळ  

पाणी वाहून ने याचे जाळे (Storm water drain network) सुधारणांसाठ  तसेच शहरातील 

ना यां या पुनु जीवनासाठ  तां क सेवा दाता (Technical Service Provider) आ ण क प 

अंमलबजावणी युिनट (Project Implementation Unit) यांची नेमणूक करणेबाबत. 
ठराव .१४४८ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .जिन/२/का व/२२/२०२३ द.२०/०३/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचंचवड शहराम ये मैलासांडपाणी वाहून ने यासाठ  सुमारे १८०० कमी. लांबीचे Drainage 

network आहे. यापैक  अमृत योजनतगत सुमारे १५५ कमी. लाई स या गे या तीन वषात 

टाकले या आहेत. तसेच सदर लाई सचे अिभलेख व नकाशे उपल ध आहेत. तथा प, उवर त े नेज 

लाई सचे नकाशे व मा हती उपल ध नाह . काह  लाई स फारच जु या झा या असून मो या 
माणात तुट फूट होऊन मैलासांडपाणी ना यामधून वाहत असून यामुळे न ा दु षत होत आहेत. 

तसेच, ब-याच ठकाणी नाग रकांनी े नेज कने श स Storm Water Drains जोड यामुळे 

अनारो यकारक थती िनमाण झाली आहे. काह  ठकाणी वशेषत: झोपडप टया आ ण गावठाण 

े ाम ये उघड  गटारे / े नेज लाईन जोड यामुळे उघ या गटारातील घनकचरा े नेज 

लाई सम ये जाऊन े नेज लाई स चोकअप हो याचे माण वाढले आहे. ब-याच े नेज लाई स 

ना यातून टाकले या आहेत. यामुळे ना यांचे े  (Cross Section) कमी झाले आहे. काह  

कारणांमुळे चबस फोड यामुळे मैलासांडपाणी ना यातून वाहत आहे. काह  ठकाणी े नेज 

कने श स न के यामुळे उघ या गटारातून मैलासांडपाणी ना या ारे नद त जात आहे. 
"आप याला ये या २ वषात शहरातील सव नाले Non-rainy Season म ये कोरडे (Dry) करणेचे 

आहेत. या ीने िनयोजन करणेकामी आपणांस Indore Pattern राबवायचा आहे. याकामी 
Technical Service Provider & Project Implementation Unit यांची नेमणूक करणेकामी िन वदा 
वर त काढणेत या यात," अशा कारचे िनदश मा.आयु  यांनी दलेले होते. मा.आयु  यांनी 
दले या िनदशा या अनुषंगाने Request for Proposal तयार करणेत आले असून मा.िन वदा 
सिमती समोर सदर RFP चे सादर करण झाले असून काह  सुधारणा सुचवून मा.िन वदा सिमतीने 

सदर RFP ला मा यता दलेली असून यानुसार सदर कामाची अंदाजप क य र. .११.३० कोट  

इतक  आहे. यानुसार िन वदा नोट स मांक-०९/०१/२०२२-२३, द.३०/११/२०२२ मधील " पंपर  

िचंचवड शहरातील मलिन:सारण वा ह यांचे जाळे सुधारणेसाठ  तसेच शहरातील ना यांचे 

पुन जीवनासाठ  तां क सेवा दाता आ ण क प अंमलबजावणी युिनट" यांची नेमणूक 

करणेक रता र. .११.३० कोट ची िन वदा माग वणेत आली होती. सदर िन वदा द.१६/०१/२०२३ 

रोजी उघड यात आली होती. याम ये मे.ड .आर.ए. क स टंट व मे. ाईमु ह इं ा. डे हलपमट 
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क स टंट यांची िन वदा ा  झालेली आहे. सदर िन वदा तां क या (Technical Proposal) 

िन वदा अट  शत नुसार छाननी कर यात आलेली आहे. या अनुषंगाने संबंिधत कामाचा अनुभव व 

तां क मता पाहता, मे.ड .आर.ए. क स टंट यांना १००  पैक  १०० गुण व मे. ाईमु ह इं ा. 
डे हलपमट  क स टंट यांना १०० पैक  १०० गुण िमळाले आहेत व दो ह  एज सीचे िन वदा पाक ट 

.२ (Financial Proposal) उघड यास पा  ठरले होते. यानुसार, द. २४/०१/२०२३  रोजी रेट 

पाक ट . २. (Financial Proposal)उघडणेत आली. याचा तपशील खालील माण े: 

अ. . स लागाराचे नाव िन वदेम ये दलेला दर 

१ 
मे.ड .आर.ए. 

क स टंट 

१)  System Improvement Plan (SIP) व RFP / 

िन वदा तयार करणे व िन वदा या राब वणे 
(Pre-tendering) 

र. .४२६२७८६४/- 

२)  Project Implementation Unit / तां क 

सेवा दाता (Post Tendering) = १.१४% 

(अंदा जत क प अहवाल र. .३०० कोट  

गृह त ध न आ ण १.२५% या कमी) 

र. .३४१९९९९८.७४/- 

एकूण र. . ७,६८,२७,८६३/-(L1) 

२ 

मे. ायमु हइं ा. 
डे हलपमट  क स

टंट 

१) System Improvement Plan (SIP) व RFP / 

िन वदा तयार करणे व िन वदा या राब वणे 
(Pre-tendering) 

र. .९१२८१६८९/- 

२) Project Implementation Unit / तां क 

सेवा दाता (Post Tendering) = १.१% 

(अंदा जत क प अहवाल र. .३०० कोट  

गृह त ध न आ ण १.२५% या कमी) 

र. .३,३०,०००००/- 

एकूण र. . १२,४२,८१,६८९/-(L2) 

    तसेच िन वदा अट  शत  नुसार  QCBS  णाली माण ेखालील माण ेगणना केलेली आहे. 

अ. . बडरचे नाव तां क गुण आिथक र कम 

१ 
मे.ड .आर.ए.क स टं
ट िल. नागपूर 

१०० ७६८२७८६३.०० (३२% कमी) 

२ ायमु ह क स टंट १०० १२४२८१६८९.३० (१०% जादा) 

  
मे.ड .आर.ए.क स टंट िल. 

नागपूर 
ायमु ह क स टंट 

तां क गुण[TS] (८०) १००  १०० 

आिथक गुण[FS] (२०) ७६८२७८६३.०० 
X १०० 

७६८२७८६३.००
X १०० 

  ७६८२७८६३.०० १२४२८१६८९.३०

 = १००.००  ६१.८२  
एक त गुण(८०:२०) १००.०० ९२.३६ 
(०.८Xतां.गुण+०.२Xआ.गुण) 

Ranking L1  L2 

     यानुसार सदर कामासाठ  मे.ड .आर.ए.क स टंट, नागपूर यांची सवात कमी दराची L1 
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िन वदा हणजेच िन वदा पूव (Pre-Tendering) कामांसाठ  र. .४,२६,२७,८६४/-व िन वदा प ात 

(Post-Tendering) साठ  िन वदा रकमे या १.१४% या दराने,  अशी एकंदर त र. .७,६८,२७,८६३/-

ा  झालेली असून 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 मंजूर  दली. 

 
 

मा. शासक ठराव मांक- १४४९         वषय मांक- १४४९ 

दनांक – २१/०३/२०२३          वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .१४४९ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/५६/२०२३ द.२१/०३/२०२३ 

अ वये, सन २०२१-२२ या कालवधी क रता रावेत अशु द जलउपसा क  येिथल पवना नद मधील 

व इनटेक चॅनेलमधील गाळ व कचरा काढणेबाबत. 

ठराव .१४४९ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/५६/२०२३ द.२१/०३/२०२३ 

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

११/६/२२-२३. अ वये सदर काम  करणेकामी वतमानप ात िन वदा िस  केली होती. वर ल 

माणे िन वदा  ४साठ  २  ा  झाले या िन वदां मे महारा  अंडर वॉटर स ह सेस यांनी 
िन.र. .४९,९८,०००/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख अ या णव हजार फ  )मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .४९,९८,०००/-  वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .४९,९८,०००/-  पे ा १५% कमी हणजेच 

र. .४२,४८,३००/- +रॉय ट  चाजस र. . ०/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. . ०/- = एकुण 

र. .४२,४८,३००/-  इतका अस याने 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.२१/३/२०२३  रोजी मा यता दलेली आहे.  वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने रॉय ट   व मटे रयल टे ट ंग चाजससह र. .४२,४८,३००/- पयत काम क न घेणेस 

आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस 

तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/ वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 

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

िनणय: 

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

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

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

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- १४५०         वषय मांक- १४५० 

दनांक – २१/०३/२०२३          वभाग- पाणीपुरवठा 
वषय .१४५० 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/५७/२०२३ द.२१/०३/२०२३ 

अ वये, मनपाचे अशु द जलउपसा क  रावेत येिथल सन २०२१-२०२२ कालावधीक रता ट पा  

१ते ४ चे संपमधील गाळ काढणेबाबत. 

ठराव .१४५० 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प  .पापु/६/का व/५७/२०२३ द.२१/०३/२०२३ 

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

११/६/२२-२३. अ वये सदर काम  करणेकामी वतमानप ात िन वदा िस  केली होती. वर ल 

माणे िन वदा  ५ साठ  २  ा  झाले या िन वदां मे महारा  अंडर वॉटर स ह सेस यांनी 
िन.र. .४०,४०,४००/- (अ र  र. .चाळ स लाख  चाळ स हजार चारशे  फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .४०,४०,४००/-  वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .४०,४०,४००/-  पे ा १५% कमी हणजेच 

र. .३४,३४,३४०/- +रॉय ट  चाजस र. . ०/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. . ०/- = एकुण 

र. .३४,३४,३४०/- इतका अस याने 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.२१/३/२०२३  रोजी मा यता दलेली आहे.  वर ल ठेकेदाराकडून 

िन वदा मंजूर दराने रॉय ट   व मटे रयल टे ट ंग चाजससह र. .३४,३४,३४०/- 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- १४५१         वषय मांक- १४५१ 

दनांक – २१/०३/२०२३          वभाग- थाप य क प 
वषय .१४५१ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/ क प/२९७/२०२३ द.२१/०३/२०२३ अ वये, 

औंध-वाकड /सांगवी र यावर ल अ त वातील पुलाशेजार  न याने पुल बांधणे या कामासाठ  पुणे 
महानगरपािलका ह याची र कम पुण ेमनपाकडे वग करणेबाबत. 

ठराव .१४५१ 
दनांक -
२१/०३/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . था/ क प/२९७/२०२३ द.२१/०३/२०२३ अ वये,  

औंध-वाकड / सांगवी र यावर ल अ त वातील पुलाशेजार  न याने बांधले या पुलाचे १००% 
काम पुण झालेले असुन सदर पुला या कामाम ये Escalation व Variation झा याने पुणे 
महानगरपािलकेमाफत पुलाशेजार  न वन पुल बांधणेसाठ चा खच र. .९.९७ कोट  व पंपर  

िचंचवड बाजुचा अ ोज र ता क हट व क पाऊंड वॉलचा एकुण खच र. .१०.९६ कोट  असे एकुण 

र. .२०.९३ कोट  अशा सुधा रत र कमेची मागणी केलेली आहे. यामुळे मुळ र कमेम ये 
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Escalation व variation मुळे र. .८८ लाख जादा अदा करावे लागणार आहे. यामुळे र. .९.९७ 

+१०.९६=२०.९३ कोट  र कमेस सुधार त मा यता घेण े आव यक आहे. तसेच पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या सन २०२२-२३ या सुधार त अंदाजप कातील पान . ७४ अ. . १८ (05-

Bridges) वर ल इतर वशेष योजना व शहर वकास आराखडा अंतगत ‘सांगवी फाटा येथील ढोरे 

पाट ल सबवे ते प रहार चौक जवळ ल नद वर पुल बांधणे व पोहच र ता करण’े  वर 

र. .६,४०,४७,०५०/- इतक  तरतुद करणेत आलेली आहे. यानुषंगाने पुणे मनपाची मागणी व 

उपल ध तरतुद याचा वचार करता एकुण उपल ध तरतुद र. .६.४० कोट  मधुन र. .४.२८ कोट  

इतक  पाच या व अंितम ह यापोट  र कम 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. 
 
 
 

  सह /-                  सह /- 

(उ हास बबनराव जगताप)              (शेखर िसंह) 

नगरसिचव           मा. शासक 

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


