
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 अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर 

क न मा. शासक यांनी मंजूर  दलेले दनांक ०४/०५/२०२२ चे ठराव. 

-------------------------------------------------------------------------------------------
मा. शासक ठराव मांक- ९४          वषय मांक- ९४ 

दनांक – ०४/०५/२०२२      वभाग- पशुवै क य 

वषय .९४ 
दनांक -
०४/०५/२०२२ 

मा.अित र  आयु (१) पशुवै क य यांचे कड ल प . .पवै/०४/का व/५५/२०२२ 
द.२०/०४/२०२२ अ वये, सन २०२२-२३ या अथसंक पातील वभागाअंतगत तरतुद म ये 
वाढ/ घट करणेबाबत.(वाढ/घट र. .५०,००,०००/-). 

ठराव .९४ 
दनांक -
०४/०५/२०२२ 

मा.अित र  आयु (१) पशुवै क य यांचे कड ल प . .पवै/०४/का व/५५/२०२२ 
द.२०/०४/२०२२ अ वये, मनपाचे मा. थायी सिमती सभेकड ल ठराव .१०८५३ 
द.१५/१२/२०२१ अ वये पशुवै क य वभागामाफत सुपर पेशािलट  हॉ पटल औंध,पुणे या 
बांधकामसाठ  र. .२ कोट  उपल ध क न देणेसाठ  मंजुर करणेत आला आहे.सन २०२२-२०२३ 
या अंदाजप कात पशुवै क य वभागा या  ʺिचखली येिथल क डवाडा चाल व याचा खचʺया 

लेखािशषावर र. . १ कोट  उपल ध आहे. सदर लेखािशषाकावर प नास लाख पये कमी पडत 
आहे. सुपर पेशािलट  हॉ पटल औंध, पुणे या बांधकामसाठ  र. .२ कोट  उप बध क न देण े
अ यंत तातड चे  आहे यासाठ  पशुवै क य वभागाकड ल ʺिचखली येिथल क डवाडा 
चाल व याचा खचʺया लेखािशषाव न प नास लाख पये हे ʺसुपर पेशािलट  पशुवै क य 

णालय औंध, पुणे या बांधकामासाठ  र. .२ कोट  िनधी खालील माण े उपल ध क न 
देणेबाबत मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे.  
अ.

 
कामाचे नाव/ लेखािशष सन २०२२-२३ 

ची मुळ तरतुद 
वाढ घट 

१ िचखली येिथल क डवाडा चाल व याचा 
खच 

१,००,००,०००/- ० ५०,००,०००/- 

२ सुपर पेशािलट  पशुवै क य णालय 
औंध, पुणे या बांधकामासाठ  र. .२ 
कोट  िनधी उपल ध क न देणेबाबत. 

१,५०,००,०००/- ५०,००,०००/- ० 

 एकुण - ५०,००,०००/- ५०,००,०००/- 
 

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

 
 
 
 
 



मा. शासक ठराव मांक- ९५          वषय मांक- ९५ 

दनांक – ०४/०५/२०२२      वभाग- ब े ीय शासन 

वषय .९५ 

दनांक -

०४/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . .ब े/लेखा/५/का व/११४/२०२२ द.२२/०४/२०२२ 

अ वये, मा. शासन अिधकार  व अित मण वभाग ब े ीय कायालय यां या 
वापरात  असले या वाहनांसाठ  सन २०२१-२०२२ या आिथक वषामधील उवर त कालावधी 
क रता े ीय सिमती वासखच या लेखािशषावर ल उपल ध तरतुद मधुन खच  टाकणेत 

आले या र. .१०,०००/-(अ र  र. .दहा हजार फ ) या खचास काय र मा यता 
िमळणेबाबत. 

ठराव .९५ 

दनांक -

०४/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . .ब े/लेखा/५/का व/११४/२०२२ द.२२/०४/२०२२ 

अ वये, मनपाचे मा.आयु  यांचेकड ल आदेश .ब े/लेखा/५/का व/८९/२०२२ 

द.१०/०३/२०२२ अ वये, वाहन इंधन अिधकार  या लेखािशषावर तरतुद  िश लक नस याने 

सन २०२१-२०२२ या आिथक वषामधील उवर त कालावधीक रता मा. शासन अिधकार  व 

अित मण वभाग ब े ीय कायालय यां या वापरात  असले या वाहनांसाठ  होणारा वाहन 

इंधन खच हा े ीय सिमती वासखच या लेखािशषावर ल उपल ध तरतुद मधुन खच  

टाकणेस मा यता देणेत आलेली होती. यानुसार तातड ची बाब हणुन मा. शासन अिधकार  

व अित मण वभाग ब े ीय कायालय यां या वापरात  असले या वाहनांसाठ  सन २०२१-

२०२२ या आिथक वषामधील उवर त कालावधी क रता े ीय सिमती वासखच या 
लेखािशषावर ल उपल ध तरतुद मधुन खच  टाकणेत आले या र. .१०,०००/-(अ र  र. .दहा 
हजार फ ) या खचास मा. शासक यांची काय र मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- ९६      वषय मांक- ९६ 

दनांक – ०४/०५/२०२२      वभाग- वाहन दु ती कायशाळा 
वषय .९६ 
दनांक -
०४/०५/२०२२ 

मा.अित र  आयु (३) वाहन दु ती कायशाळा यांचे कड ल 
प . .काशा/४/का व/३२२/२०२२ द.२६/०४/२०२२ अ वये, मनपा पशुवै क य वभागाचे 
वापरासाठ  मनपा पेिश फकेशन माण े गुरे वाहक वाहने भाडेत वावर घेणेकामी एज सी 
िन त करणेबाबत. 

ठराव .९६ 
दनांक -
०४/०५/२०२२ 

मा.अित र  आयु (३) वाहन दु ती कायशाळा यांचे कड ल 
प . .काशा/४/का व/३२२/२०२२ द.२६/०४/२०२२ अ वये, पं.िचं. मनपा पशुवै क य 
वभागाचे वापरासाठ  मनपा पेिश फकेशन माणे गुरे वाहक वाहने भाडेत वावर घेणेकामी 
एज सी िन त करणेबाबत िन वदा नोट स .१२/२/२०२१-२२ वतमानप ाम ये व ऑनलाईन 
प तीने िस  करणेत आले होते. सदर िन वदेस ५ िन वदा धारक ा  झाले होते . यातील ३ 
अपा  ठर याने उव रत २ िन वदाधारकांचे िन वदेचे दुसरे पाक ट द.२८/०२/२०२२ रोजी 
उघड यात आले. याम ये मे.एस. ट . मोटस यांचे दर सवात लघु म ा  झाले आहेत. मे.एस 
ट  मोटस यांना तीन वेळा प यवहार कर यात आला असून यांनी यांचेकड ल अंितम प  
द.२/०३/२०२२ अ वये खालील माण ेदराम ये काम करणेस सहमती दश वलीआहे. 



                       
 उपरो  बाबींचा वचार करता मे.एस.ट . मोटसयांचे कडून पशुवै कय वभागाचे वापराकर ता 
गुरे वाहक वाहने भाडेत वावर पुरवठा करणेकामी व रल माण ेदर वकृत क न १८ म हने 
कालावधीकर ता यांचे समवेत करारनामा क न घेणेस व र. .१,०४,८०,५२०/- +GST सह 
वाढ/ घट माणे येणा-या य  खचास तसेच ितवष  १ जानेवार / १ जुलै रोजी कामगार 
वेतन काय ानुसार कुशल कामगार यांना िस  झालेले दरा माण ेव वाहन इंधनाचा खच 
मे.ऑल इं डया पे ोिलयम डलर असोिसएशन यांनी िस  केले या दरा माणे वाढ/ घट 
माणे येणारे य  खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

अ
 
वाहन कार 

 
 

िन वदा र. . 
१८ म हनेकर ता 

लघु म 
िन वदाधारकाचे 

नाव 

सादर केलेले दर 
( ती दन ित 

नग  GST वगळून) 

१८ म हनेकर ता र. . 

१ गुरे वाहक 
वाहने - ०५ 

नग 

१,१५,१६,९६०/- मे. एस. ट . मोटस ३,८३२/- १,०४,८०,५२०/- 
( अंदाजप कय दराम ये 

-८.९९%ने कमी ) 

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

 
 
मा. शासक ठराव मांक- ९७         वषय मांक- ९७ 

दनांक – ०४/०५/२०२२         वभाग- व ुत ग े ीय 

वषय .९७ 

दनांक -

०४/०५/२०२२ 

मा.सहशहर अिभयंता वदयुत ग े ीय कायालय यांचे कड ल प . . व/ग /ेथेर/५३/२०२२ 

द.२६/४/२०२२ अ वये, भाग .२४ थेरगाव मधील आर ण . ६२८ खेळा या मैदानावर 

वीज पुरव या साठ  न वन वज िमटर घेण े कर ता म.रा. व. व. कंपनीस अदा केलीली 
र. .३६४७३/- ी सतीश तायडे, किन  अिभयंता ( व) यांना अदा करणेबाबत. 

ठराव .९७ 

दनांक -

०४/०५/२०२२ 

मा.सहशहर अिभयंता वदयुत ग े ीय कायालय यांचे कड ल प . . व/ग /ेथेर/५३/२०२२ 

द.२६/४/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागामाफत भाग 

.२४ थेरगाव  मधील आर ण .६२८ खेळा या मैदान वकिसत कर याचे काम 

पुण  कर यात आले आहे. सदर या मैदानावर वदयुत वभागामाफत काश यव थेचे काम 

कर यात आलेले आहे. सदर मैदानास वीज पुरवठा करणे कामी म.रा. व. व.कंपनीस अज सादर 

केला असता म.रा. व. व.कंपनीने यां याकड ल कोटेशन नुसार र. .३६,४७३/- अदा करण े

बाबत कळ वणेत आले आहे. सदर या मैदानाचे तातड ने उ ाटन करणेची थािनक 

नगरसद यांची मागणी अस याने, न वन मीटरची र. .३६,४७३/- ग भागाचे किन  

अिभयंता ी.सितश तायडे ांनी रोख व पात, मनपा या वतीने अदा क न सदर ठ काणी 
न वन वज िमटर बसवुन वज पुरवठा चालु केला आहे. सदरची र कम यांना अदा करण े

आव यक आहे. तर  सदरची र. .३६,४७६/- म.रा. व. व.कंपनीस मनपा या वतीने ी.सतीश 

तायडे, किन  अिभयंता( व) यांना अदा केली अस याने, ती र कम यांना अदा करणेस 

मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 



मा. शासक ठराव मांक- ९८         वषय मांक- ९८ 

दनांक – ०४/०५/२०२२         वभाग- जलिन:सारण मु य 

वषय .९८ 

दनांक -

०४/०५/२०२२ 

मा.सहशहर अिभयंता जलिन:सारण यांचे कड ल प . .जिन/२/का व/३०२/२०२२ 

द.२९/४/२०२२ अ वये, भाग .२९ पंपळे गुरव प रसरातील जलिन:सारण निलका व 

चबसची देखभाल दु ती कामे करणे. 
ठराव .९८ 

दनांक -

०४/०५/२०२२ 

मा.सहशहर अिभयंता जलिन:सारण यांचे कड ल प . .जिन/२/का व/३०२/२०२२ 

द.२९/४/२०२२ अ वये, मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/21/2021-22 

अ वये भाग .29 पंपळे गुरव प रसरातील जलिन:सारण निलका व चबसची देखभाल 

दु ती कामे करणे. कामी मे.एम के ुप िन.र. .26,18,181/- (अ र  र कम पये स वीस 

लाख आठरा हजार एकशे ए याएंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .26,18,181/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .26,18,181/- पे ा 34.55% कमी हणजेच र. .17,13,599/- +रॉय ट  

चाजस र. .8,815/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .17,22,414/- 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 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 अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- ९९         वषय मांक- ९९ 

दनांक – ०४/०५/२०२२         वभाग- थाप य उ ान 

वषय .९९ 

दनांक -

०४/०५/२०२२ 

मा.सहशहर अिभयंता थाप य उ ान यांचे कड ल प . . था/िन/उ ान/१५४/२०२२ 

द.२७/४/२०२२ अ वये, मनपाचे इ भागाम ये डा वषयक कामांची थाप य वषयक 

देखभाल दु तीची तसेच सुधारणांची कामे करणे. 
ठराव .९९ 

दनांक -

०४/०५/२०२२ 

मा.सहशहर अिभयंता थाप य उ ान यांचे कड ल प . . था/िन/उ ान/१५४/२०२२ 

द.२७/४/२०२२ अ वये, मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११६/५/२०२१-२२ 

अ वये इ भागाम ये डा वषयक कामांची थाप य वषयक देखभाल दु तीची तसेच 

सुधारणांची कामे करण े कामी MS SANDBHOR CONSTRUCTION  िन.र. .34,99,957/- 

(अ र  र कम पये चौतीस लाख न या नव हजार नऊशे स ाव न फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .34,82,386/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 

यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .34,82,386/- पे ा 42.99% कमी हणजेच 

र. .19,85,308/- +रॉय ट  चाजस र. .21,164/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .17,570/- = 

एकुण र. .20,24,042/- 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 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 अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १००          वषय मांक- १०० 

दनांक – ०४/०५/२०२२      वभाग- म यवत  भांडार 

वषय .१०० 

दनांक -

०४/०५/२०२२ 

मा.अित र  आयु (२) म यवत  भांडार यांचे कड ल प . .मभां/०५/का व/४३१/२०२२ 

द.०२/०५/२०२२ अ वये, मनपा या व वध वभागातील कॅनॉन कंपनी या ंटरक रता टोनर 

.३३७ व ३२८ दर करारानुसार १ वष कालावधीक रता खरेद  करणेबाबत. 

ठराव .१०० 

दनांक -

०४/०५/२०२२ 

मा.अित र  आयु (२) म यवत  भांडार यांचे कड ल प . .मभां/०५/का व/४३१/२०२२ 

द.०२/०५/२०२२ अ वये, मनपा या व वध वभागांतील कॅनॉन कंपनी या ंटरक रता 1 वष 

कालावधीक रता दर करारानुसार टोनर  .337 व 328 खरेद  करणॆकामी GeM Bid 

No.GEM/2022/B/1969579 अ वये लघु म दर ा  िन वदाकार मे.मोनाच टे नॉलॉजीज 

(पुणे) ा.िल., पुणे यांनी टोनर .337 क रता र. .4428/- ती नग व टोनर .328 क रता 
र. .4293/- ती नग हे दर फेरसादर केले असुन या लघु म दरानुसार तुत येक  500 नग 

टोनस खरेद  एकूण र. .43,60,500/- इतका खच होणार असुन जो िन वदा अंदाजप क य खच 

एकूण र. .44,17,500/- पे ा 1.29% ने कमी असुन वकृत कर यात आले आहेत.  यानुसार 

मनपा या व वध वभागांतील कॅनॉन कंपनी या ंटरक रता 1 वष कालावधीक रता दर 

करारानुसार टोनर . 337 व 328, GeM Bid No.GEM/2022/B/1969579 अ वये लघु म दर 

ा  िन वदाकार मे.मोनाच टे नॉलॉजीज (पुणे) ा.िल., पुणे यांचेकडून अनु मे र. .4428/- 

ती नग व र. .4293/- ती नग या दरानुसार करारनामा क न खरेद  करणेस व तुत येक  

500 नग टोनस खरेद  करणेकामी होणारा खच एकूण र. .43,60,500/- या खचास 

मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १०१          वषय मांक- १०१ 

दनांक – ०४/०५/२०२२      वभाग- व ुत मु य 

वषय .१०१ 

दनांक -

०४/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . . वमुका/०८/का व/२९५/२०२२ द.०२/०५/२०२२ 

अ वये, मनपाचे भाग .८ म ये से टर १ ते १३ प रसरात व वध कारचे नवीन जी. आय. 

व ुत खांब, हाय मा ट, लंकस, एल.इ.ड . फ टंग बस वणे व व ुत वषयक कामे करण.े 

ठराव .१०१ मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . . वमुका/०८/का व/२९५/२०२२ द.०२/०५/२०२२ 



दनांक -

०४/०५/२०२२ 
अ वये, मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .५१-०१/२०२१-२०२२ अ वये भाग 

. ८ म ये से टर १ ते १३ प रसरात व वध कारचे नवीन जी. आय. व ुत खांब, हाय 

मा ट,  लंकस, एल.इ.ड . फ टंग बस वणे व व ुत वषयक कामे करणेकामी, िन वदा 
र. .१,७८,५१,५६८/- पे ा -२३.२४% कमी हणजेच र. .१,३७,०२,८६४/- (अ र  र. .एक कोट  

सदोतीस लाख दोन हजार आठशे चौस  फ ) या नुसार िन वदा मंजूर दराने लघु म दराचे 

ठेकेदार मे. राधा इले क स यांचेकडून काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 

िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनयमानुसार 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 या 
अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा 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 अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १०२         वषय मांक- १०२ 

दनांक – ०४/०५/२०२२         वभाग- आप ी यव थापन 

वषय .१०२ 

दनांक -

०४/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .आप य/१/का व/२९०/२०२२ द.०२/०५/२०२२ 

अ वये, ी.ओम काश ब हवाल, आप ी यव थापन अिधकार ,यांचे एक त मानधनाव रल 

नेमणुक स मुदतवाढ व या कमी येणा-या खचास मा यता िमळणे बाबत. 

ठराव .१०२ 

दनांक -

०४/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .आप य/१/का व/२९०/२०२२ द.०२/०५/२०२२ 

अ वये, पुर, भूकंप, वादळ, अपघात त थती व इतर नैसिगक आप ी या काळात 

नाग रकांना तातड ने मदत करणेकामी पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर आप ी 
यव थापन वभाग थापन करणेत आलेला आहे. आप कालीन प र थती म ये आप ी 
यव थापन वभागाचे कामकाज क रता आप ी यव थापन अिधकार  या पदावर 

ी.ओम काश ब हवाल यांची र. .४५,०००/- फ  चे एक त मानधनावर आदेश .  

आप य/१/का व/७६/२०२१, दनांक ९/०३/२०२१ अ वये ११ म हने कालावधीक रता 
मुदतवाढ ारे नेमणूक करणेत आलेली आहे. सदरची मुदत द १७/१/२०२२ रोजी संपु ात आली 
आहे. को वड-१९ आजाराचा वाढता दुभाव व पाऊस काळामधील अितवृ ी यामुळे उ वणार  

पूर थती व नैसिगक आप ीचा वचार करता, तसेच पूरिनयं णचे कामकाजाचे आव य ता 
वचारात घेता आप ी यव थापन मनपाची वैधािनक जबाबदार  अस यामुळे ी.ओम काश 

कसनराव ब हवाल यांना १ दवस सेवा खंड त क न द १९/१/२०२२ पासून पुढ ल ११ म हने 

कालावधी क रता ी.ओम काश कसनराव ब हवाल. आप ी यव थापन अिधकार  यांना 
मुदत संपु ात येत असलेचे दवसानंतर १ दवस सेवा खंड त क न द.१९/१/२०२२ पासून पुढ ल 

११ म हने कालावधी क रता मुदतवाढ स व या कामी येणारा य  खच र कम पये 

४,९५,०००/- फ  चे खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 



मा. शासक ठराव मांक- १०३         वषय मांक- १०३ 
दनांक – ०४/०५/२०२२         वभाग- अ े ीय आरो य 
वषय .१०३ 
दनांक -
०४/०५/२०२२ 

मा. े ीय अिधकार  अ- े ीय प . .अ ेका/आ/२/का व/१८६/२०२२ द.२९/०४/२०२२ 
अ वये, औ णीक धु रकरण हॅन फॉगीग या मशीनने करणेचे कामाकर ता ३ पक अप 
हॅन/ र ा टे पो भाडेत वावर पुर वणेबाबत. 

ठराव .१०३ 
दनांक -
०४/०५/२०२२ 

मा. े ीय अिधकार  अ- े ीय प . .अ ेका/आ/२/का व/१८६/२०२२ द.२९/०४/२०२२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे अ - े ीय कायालय, आरो य वभागामाफत ड यू/ 
मले रया आजारांचा ादु ् भाव रोख यासाठ  औ णक धुर कण कामासाठ  ३ पक अप 
हॅन/ र ा टे पो वाहने भा याने पुर वणे कामाची मुदत द. ०२/०१/२०२२ रोजी संपु ात येत 
अस याने व सदर कामाची न वन िन वदा कायवाह  ता वत आहे. परंतू सदर कामा या 
िन वदेस काह  कालावधी लागणार अस याने व सदर कामाची िनकड वचारात घेता या कामास 
मुदतवाढ देणे आव यक आहे. यामुळे मे. रामचं  ए टर ायजेस यांना िन वदा नोट स . 
९/२०१८-१९ या मा य िन वदा दराने हणजेच र. .५९५.१९ ितवाहन ित दन या माणे ३ 
वाहनांचे ६ म हनेसाठ  र. . २,७८,५४९/- या माणे दनांक ०३/०१/२०२२ पासून ६ म हने 
अथवा न वन िन वदा कायवाह  ता वत होऊन कामाचे आदेश देईपयत या कालावधीसाठ  
मुदतवाढ देणे व याकामी येणा-या अंदाजे र. . २,७८,५४९/- अथवा य  येणा-या खचास 
मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

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

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १०४         वषय मांक- १०४ 
दनांक – ०४/०५/२०२२         वभाग- म यवत  भांडार 
वषय .१०४ 
दनांक -
०४/०५/२०२२ 

मा.अित र  आयु (२) म यवत  भांडार यांचे कड ल प . .मभां/०५/का व/४३०/२०२२ 
द.०२/०५/२०२२ अ वये, जे  नागर क संघासाठ  ट ह  संच खरेद  करणेबाबत. 

ठराव .१०४ 
दनांक -
०४/०५/२०२२ 

मा.अित र  आयु (२) म यवत  भांडार यांचे कड ल प . .मभां/०५/का व/४३०/२०२२ 
द.०२/०५/२०२२ अ वये, मनपा या नागरव ती वकास योजना वभागाने मागणी केलेनुसार 
जे  नागर क संघासाठ  116 नग 32” LED TV खरेद   करणेकामी GeM Bid 
No.GEM/2022/B/1988759 अ वये लघु म दर ा  िन वदाकार मे.मोनाच टे नॉलॉजीज 
(पुणे) ा.िल., पुणे यांनी सादर केलेला र. .21,960/- ती नग या दरानुसार एकूण 
र. .25,47,360/- ची िन वदा लघु म ा  झाली असुन  जी िन वदा अंदाजप क य खच एकूण 
र. .24,47,600/- पे ा 4.07%  ने अिधक असुन वकृत कर यात आली आहे.  यानुसार 
मनपा या नागरव ती वकास योजना वभागाने मागणी केलेनुसार जे  नागर क संघासाठ  
116 नग 32” LED TV GeM Bid No.GEM/2022/B/1988759 अ वये लघु म दर ा  
िन वदाकार मे.मोनाच टे नॉलॉजीज (पुणे) ा.िल., पुण े यांचेकडून यांनी सादर केलेला 
र. .21,960/- ती नग या दरानुसार करारनामा क न खरेद  करणेस व सदर सा ह य खरेद  
करणेकामी होणारा खच एकूण र. .25,47,360/- ला 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 अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 



मा. शासक ठराव मांक- १०५         वषय मांक- १०५ 
दनांक – ०४/०५/२०२२         वभाग- ड े ीय 
वषय .१०५ 
दनांक -
०४/०५/२०२२ 

मा.सहा.आयु  तथा े ीय अिधकार  ड े ीय यांचे कड ल प . .ड ेका/३/का व/३२/ 
२०२२ द.०८/०४/२०२२ अ वये, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 73 (ड) नुसार 
कामाचे आदेश देणेत आले असलेने अवलोकन करणे. 

ठराव .१०५ 
दनांक -
०४/०५/२०२२ 

मा.सहा.आयु  तथा े ीय अिधकार  ड े ीय यांचे कड ल प . .ड ेका/३/का व/३२/ 
२०२२ द.०८/०४/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय 
कायालयाकड ल सोबतचे प  ‘ अ ’ (1 ते 3) मधील व ुत वभागाचे वकास कामांचे ा  
अिधकारात िन वदा या पुण क न, कामाचे आदेश िनगत केले आहेत. महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 73 (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 अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १०६         वषय मांक- १०६ 
दनांक – ०४/०५/२०२२         वभाग- लेखा 
वषय .१०६ 
दनांक -
०४/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .लेखा/३१/का व/६९/२०२२ द.३०/०४/२०२२ 
अ वये, सन २०२१-२२ या वषातील संचलन तूट र कम पीएमपीएमएल सं थेस अदा 
करणेबाबत. 

ठराव .१०६ 
दनांक -
०४/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .लेखा/३१/का व/६९/२०२२ द.३०/०४/२०२२ 
अ वये, अ य  व यव थापक य संचालक यांचे कड ल प  ं .पीएमपीएमएल/मुले वअ/३४४, 
दनांक २५/०४/२०२२ अ वये सन २०२१-२२ची अंदाजीत संचलनतूट र. .७९०.६१ कोट  गृह त 
ध न पं.िचं.म.न.पा. या ४०% वािम व ह यानुसार संचलन तूट चा ह सा ३१६.२४ कोट  
नमूद केला असून मे २०२२ क रता र. .१६,९४,००,०००/- संचलनतूट चे ावे अशी वनंती केली 
आहे. अ य  व यव थापक य संचालक  यांचेकड ल प  ं . पीएमपीएमएल/मुले वअ/३६१७, 
द.१४/१२/२०२१ नुसार  पीएमपीएमएल िनधी या लेखािशषावर सन २०२१-२२ साठ  एकूण 
तरतूद र. .२१९.३८ कोट  करणेत आली असून याम ये संचलनतूट २०१.३८ कोट  व वध 
कारचे पासेस र. .१० कोट  असा अपे ीत वग ३ व ४ या वेतनत ितपूत  क रता र. .८ कोट  

खच गृह त धर यात आलेला आहे. सदर र कमेमधून माहेमे २०२२ क रता संचलनतूट  
पोट  र. .१६,००,००,०००/- (अ र  र. .सोळा कोट  फ ) सन २०२१-२२ या अंदा जत 
संचलनतूट चे लेखाप र ण होऊन तूट कायम होईपयत अदा करावयाचे अस याने व सदरची 
बाब आिथक व पाची अस याने 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 अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 

  सह /-         सह /- 
(उ हास बबनराव जगताप)              (राजेश पाट ल) 

नगरसिचव           मा. शासक  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  

पंपर  ४११०१८.           पंपर  ४११०१८.  


