
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 १७/०५/२०२२ चे ठराव. 

-------------------------------------------------------------------------------------------
मा. शासक ठराव मांक- १२७            वषय मांक- १२७ 

दनांक – १७/०५/२०२२          वभाग- शासन 

वषय .१२७ 
दनांक -
१७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . . शा/२/का व/३६८/२०२२ द.०९/०५/२०२२ 
अ वये, सहा यक आयु  तथा े ीय अिधकार  यांना शासक य व व ीय अिधकार दान 
करणेबाबत. 

ठराव .१२७ 
दनांक -
१७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . . शा/२/का व/३६८/२०२२ द.०९/०५/२०२२ 
अ वये,  
महारा  शासन राजप  दनांक १४ नो हबर २०१३ नुसार शासक य कत ये पार पाडताना होणा-
या वलंबास ितबंध िनयम, २०१३ अिधसूचना िस द कर यात आलेली आहे. महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ७२-ब म ये आयु  यां या हाताखाली काम करणा-
या दु यम अिधका-यांकडे अंितम िनणय घे यासाठ  सोप व यात आले या अिधकारांची याद  
िस द करतील अशी तरतुद आहे. यानुसार कायालयीन कामकाजा या सोई या ीने 
वभाग मुख, गट-अ व गट-ब या अिधका-यांना यापुव  शासक य व  व ीय व पाचे 
अिधकार दान कर यात आलेले आहेत. महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील 
तरतुद नुसार थािनक वरा य सं थाम ये भाग सिम यांची िनिमती कर यात आलेली 
आहे. अशा येक भाग सिमती या कायक ेत ३ लाखापे ा अिधक लोकसं येचा समावेश 
होतो. भाग  सिम या िनमाण कर यामागे शासनाचा ामु याने हा उ ेश आहे क , े ीय 
कायालयाचे कायक ेत वा त यास असले या लोकसं येस/नागर कांना महापािलकेमाफत 
देणेत येणा-या सव अ याव यक सेवा सु वधा ा े ीय तरावरच उपल ध क न देण े
आव यक आहे. याकर ता सव े ीय कायालये/ भाग सिम या शासक य व व ीय या 
स म असणे आव यक अस याने े ीय कायालयांना शासक य काजकाजा तव दान 
कर यात आलेले अिधकार हे काह  ठरावीक कालावधीनंतर अ यावत करणे आव यक आहे. 
यानुसार खालील माण े शासक य व व ीय अिधकार सहा यक आयु  तथा े ीय 

अिधकार  यांना दान करणे आव यक आहे. 
1. े ीय कायालयांना व छ स ह णातंगत र. .३ लाख मयादेपयतचे अि म मंजूर चे 
अिधकार देणेत आलेले आहेत यामधून खालील माण े नमूद कामे क न यावयाची आहेत. 
भागाचे काय े ातील वॉल पेट ंग स दयकरण, उदयान वषयक करकोळ कामे , साफ सफाई 
वषयक करकोळ व पाची खरेद  वषयक कामे क न घेण.े याबरोबरच े ीय 
कायालयांतगत येणा-या इतर वभागांचे आप कालीन कामकाजासाठ  देखील  करकोळ 
कामकाज करण/ेखरेद    करण े याबाबतचे अिधकार दान कर यात येत आहेत. (याम ये 
सावजिनक वाचनालये, े ागृहे, पधा पर ा क े, अित मण कामकाजासाठ  तसेच 
पुरिनयं णा या वेळ  तातड ची कामे क न घेण े या कामकाजासाठ    कोटेशन काढून खच 
कर याचे अिधकार दान कर यात यावेत) 
2. े ीय कायालय तरावर े ीय अिधकार  यांना २००० चौ.मीटर पयत या 
बांधकामांना सु वातीपासून हणजेच बांधकाम  परवानगी पासून शेवटपयतचे भोगवटा 
माणप  देणेबाबतचे संपूण अिधकार  (स थतीत भोगवटा माणप  देणेसाठ  जी 

कायप दती अवलं ब यात येते तीच कायप दती परवानगी माणप  देणेसाठ  अवल ब यात 



येईल.) 
3. गंुठेवार  प दतीने िनयमािधन बांधकामे िनयिमत कर याचे कामकाज े ीय 
कायालय तरावर ह तांत रत कर यात आलेले आहे. सदरची कामे े ीय तराव न थाप य 
वभागामाफत कर यात येणार आहेत अशा बांधकामांना अंितम मा यता दे याचे अिधकार. 

4. े ीय कायालय तरावर गट - ब संवगात जे अिधकार  रजेवर असतील यांचे रजे या 
कालावधीत कामकाजाम ये य यय येऊ नये व कामकाज वना वलंब सुरळ तपणे सु  राहावे 
या उ ेशाने पयायी यव था हणून े ीय कायालयाअंतगत कायरत असले या अ य 
अिधका-यांना अित र  कामकाज सोपवून कामकाज क न घेण ेयाबाबतचे अिधकार. 
5. े य कायालयाकड ल धडक कारवाई पथक (अनिधकृत बांधकाम/अित मण 
िनयं ण व िनमूलन) कामकाजावर संपुण िनयोजन, संचालन, सम वय ठेवण े
6. े य कायालयाम ये समा व  असले या वभागीय कायालयांतगत येणा-या 
मालम ा करास पा  असले या व करयो य मु य िन त केले या सव िमळकतींची करवसूली 
करणे व याबाबतचे िनयोजन करणे. 
7. भूिम जंदगी वभागामाफत वतर त केले या/भा याने दे यात आले या यापार  
गाळे / भाजी मंडई मधील गाळे यांची मुदत संपु ात आ यानंतर असे यापार  गाळे/भाजी 
मंडई गाळे पु हा महापािलके या ता यात घेण.े 
े ीय कायालयाचे काय े ातील महापािलके या व वध मालम ा/िमळकती 

उदा.शाळा, भाजी मंडई, यापार  गाळे, सां कृितक क , वरंगुळा क ,िनवास थाने, मोक या 
जागा, यापार  गाळे, भाजी मंडई गाळे अशा िमळकतींचे भाडे वसूलीचे कामकाज. 
8. े ीय कायालयाचे काय े ांतगत येणारे ाथिमक शाळांकर ता आव यकतेनुसार 
शालेय सा ह य व त अनंुषंगीक १५ लाख मयादेपयतचे खरेद  कर याचे अिधकार. सदर 
खचाची अंदाजप क य तरतुद िश ण वभागाकड ल संबंधीत अंदाजप कामधून खच 
टाक यात यावी. 
9. जनतेला गोचर असतील अशा कोण याह  मालम े या कंवा जागे या व पणास 
ितबंध कर यासाठ  महारा  शासन, विध व याय वभाग सन १९९५ चा महारा  अिधिनयम 
.८, महारा  मालम े या व पणास ितबंध कर याकर ता अिधिनयम, १९९५ अंतगत ‘जो 

कोणी, वत: कंवा कोण याह  अ य य या माफत जनतेला गोचर असेल अशा 
कोण याह  जागेचे व पण कर ल यास अपराध िस द  झा यानंतर कलम ३ म ये नमुद केले 
माणे व पणाब ल शा ती या योजनाथ फौजदार  गु हे दाखल करणे. 

वर ल माणे 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 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- १२८            वषय मांक- १२८ 

दनांक – १७/०५/२०२२          वभाग- शासन 
वषय .१२८ 
दनांक -
१७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . . शा/११/का व/१११/२०२२ द.१०/०५/२०२२ अ वये, 
मनपा चे उ ान वभागाचे कामकाजाकर ता माळ  (Gardner) पदे इंटनिशपसाठ  ित 
िश णाथ  र. .२५,०००/- व ावेतनावर १२ म हने कालावधीसाठ  िनयु  देणेबाबत. 

ठराव .१२८ 
दनांक -
१७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . . शा/११/का व/१११/२०२२ द.१०/०५/२०२२ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या CTO कायालयामाफत द.२५/०४/२०२२ रोजी 



मा.आयु सो यांचे दालनाम ये PCMC Internship Programme बाबतचे सादर करण करणेत 

आले आहे. सदरचे बैठक म ये मा.आयु सो, मा.अित.आयु  (१) व (२) तसेच सहा यक 

आयु , शासन हे उप थत होते. सदर बैठक म ये मा.आयु सो यांनी महापािलकेस 

आव यक असणारे व काह  नामां कत सं था जसे जे.जे.आट ऑफ कूल, पुणे व ापीठ, 

िसंबॉयिसस व ापीठ, महा मा फुले कृषी व ापीठ यां याशी सम वय साधून, महापािलकेस 

आव यक असणा-या कोसचे व ाथ  यांचे िश ण पूण झाले आहे, यांची याद  महापािलकेस 

देतील, यांना व ावेतन देऊन १२ म ह यांसाठ  इंटनिशप हणून महापािलके या 
कामकाजाचा अनुभव घेता येईल. जेणेक न यांना य  कामकाजाचे अनुभव, ान िमळेल 

तसेच यांना भ व यात याचा फायदा होईल यामुळे महापािलके या अंतगत वभागांकर ता 
कामकाजासाठ  आव यक असणा-या पदांची िनकड पुण होईल. यानुसार महा मा फुले कृषी 
व ापीठ, राहुर  यां याकडून ७० माळ  या पदांचे िश ण पूण केले या िश णाथ ची याद  

द.४ मे २०२० चे ई-मेल नुसार ा  झाली आहे व प  .उ ान/०६/का व/१४२/२०२२, 

द.१७/०३/२०२२ अ वये एकूण ५२ माळ  (Gardner) पदां या वभागाची मागणी ल ात घेता 
माळ  (Gardner) पदे इंटनिशपसाठ  १२ म हने कालावधीसाठ  ित िश णाथ  र. .२५,०००/- 

व ावेतनावर घे यास व याकामी 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- १२९            वषय मांक- १२९ 

दनांक – १७/०५/२०२२          वभाग- पशुवै क य 
वषय .१२९ 
दनांक -
१७/०५/२०२२ 

मा.अित र  आयु (१) पशुवै क य यांचे कड ल प . .पवै/१/का व/४८१/२०२२ 
द.१०/०५/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पशुवै क य वभागांतगत 
पशुवै क य दवाखाने व ा णसं हालयासाठ  पशुवै क, युरेटर व पशुवै क य अिधकार  या 
अिभनामाचे पदावर दरमहा एक त मानधनावर हंगामी (ता पुर या) व पात ६ म हने 
कालावधीसाठ  िनयु  करणेबाबत. 

ठराव .१२९ 
दनांक -
१७/०५/२०२२ 

मा.अित र  आयु (१) पशुवै क य यांचे कड ल प . .पवै/१/का व/४८१/२०२२ 
द.१०/०५/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पशुवै क य वभागात ४ 
पशुवै क य अिधकार , १ पशुवै क, १. युरेटर या अिभनामाचे पदांवर दरमहा  एक त 
मानधनावर हंगामी (ता पुर या) व पात ६ म हने  कालावधीसाठ  नेमणूक करणेसाठ  
थािनक वृ प ातून आ ण मनपा संकेत थळावर जा हरात िस द करणेत आली 

होती.उप थत उमेदवारां या मुलाखती था पत िनवड सिमतीमाफत घे यात आ या हो या. 
सदर िनवड सिमतीने पशुवै क य अिधकार  या अिभनामाचे पदाक रता १) डॉ.बाबासाहेब 
सुयभान मोरे यांची खु या वगातुन दरमहा र. .६०,०००/- (अ र  र. .साठ हजार 
फ ), २) डॉ.नृिसंह िशवराज कंुभार यांची खु या वगातून दरमहा र. .६०,०००/- (अ र  
र. .साठ हजार फ ), ३) डॉ.काजल दलीप मोरे यांची इतर मागास वगातून दरमहा 
र. .६०,०००/- (अ र  र. .साठ हजार फ ), ४) डॉ.रो हणी अजु सोमकुवर यांची अनु.जाती 
वगातून दरमहा र. .६०,०००/- (अ र  र. .साठ हजार फ ), १ पशुवै क या 

अिभनामाचे  पदाक रता डॉ.स वता िशवाजी देवकाते यांची दरमहा र. .६०,०००/- (अ र  
र. .साठ हजार फ ), व १ युरेटर  या अिभनामाचे पदाक रता ीम.अपुवा अर वंद बांदल यांची 
दरमहा र. .६०,०००/- (अ र  र. . साठ हजार फ )या मानधनावर िनयु  करणेकामी 
िशफारस केली आहे. 



नाव पदनाम मानधन र कम पये 
डॉ.बाबासाहेब सुयभान मोरे पशुवै क य अिधकार  60000/- 
डॉ.नृिसंह िशवराज कंुभार पशुवै क य अिधकार  60000/- 
डॉ.काजल दलीप मोरे पशुवै क य अिधकार  60000/- 
डॉ.रो हणी अज ुसोमकुवर पशुवै क य अिधकार  60000/- 
डॉ.स वता िशवाजी देवकाते पशुवै क 60000/- 
ीम.अपुवा अर वंद बांदल युरेटर 60000/- 

 उपरो  त यांत नमुद केले माणे पदिनहाय मानधन पुढ ल ६ म हने कालावधीक रता 
िनयु  तथा मानधन 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- १३०            वषय मांक- १३० 

दनांक – १७/०५/२०२२          वभाग- व ुत मु य 

वषय .१३० 

दनांक -

१७/०५/२०२२ 

मा.अित र  आयु (२) व ुत मु य यांचे कड ल प . . वमुका/०४/का व/३५२/२०२२ 

द.१०/०५/२०२२ अ वये, मनपा चे भाग .20 कासारवाड  येथील मनपाची ाथिमक व 

मा यिमक शाळा बांधणे व ुत वषयक कामे करणेबाबत. 

ठराव .१३० 

दनांक -

१७/०५/२०२२ 

मा.अित र  आयु (२) व ुत मु य यांचे कड ल प . . वमुका/०४/का व/३५२/२०२२ 

द.१०/०५/२०२२ अ वये, मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स . 09-03/2021-

2022  अ वये  भाग . 20 कासारवाड  येथील मनपाची ाथिमक व मा यिमक शाळा बांधण े

व ुत वषयक कामे करण,ेिन वदा र. .2,63,42,616/- पे ा -14.77% कमी हणजेच 

र. .2,24,51,812/-(अ र  र. .दोन कोट  चोवीस लाख ए काव ण हजार आठशे बारा 
फ )  यानुसार िन वदा मंजूर दराने लघु म दराचे ठेकेदार मे.इले ो मेकॅिन स  यांचेकडून 

काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू 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- १३१            वषय मांक- १३१ 

दनांक – १७/०५/२०२२          वभाग- व ुत मु य  

वषय .१३१ 

दनांक -

१७/०५/२०२२ 

मा.अित र  आयु (२) व ुत मु य यांचे कड ल प . . वमुका/०५/का व/२४१/२०२२ 

द.०९/०५/२०२२ अ वये, मनपा चे भाग .46 (न वन . .22) मधील काळेवाड  येथील 

मु य र ता ( पंपर  पुल ते बी.आर.ड .एस.पयतचा) काँ ट करण करणे कामांतगत व ुत 

वषयक कामे करणेबाबत. 



ठराव .१३१ 

दनांक -

१७/०५/२०२२ 

मा.अित र  आयु (२) व ुत मु य यांचे कड ल प . . वमुका/०५/का व/२४१/२०२२ 

द.०९/०५/२०२२ अ वये, मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स . 57/01/2021-

2022 अ वये काळेवाड  वजयनगर भाग 46 (न वन . .22) मधील काळेवाड  येथील मु य 

र ता ( पंपर  पुल ते बी.आर.ड .एस. पयतचा) काँ ट करण करणे कामांतगत व ुत वषयक 

कामे करण,े िन वदा र. .1,61,97,964/- पे ा -20.41% कमी हणजेच र. .1,28,91,960/- 

(अ र  र. .एक कोट  अ ठावीस लाख ए या नव हजार नऊशे साठ फ ) यानुसार िन वदा 
मंजूर दराने लघु म दराचे ठेकेदार मे. कमल इले क एंटर ायजेस यांचेकडून काम क न 

घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू 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- १३२            वषय मांक- १३२ 

दनांक – १७/०५/२०२२          वभाग- म यवत  भांडार 

वषय .१३२ 

दनांक -

१७/०५/२०२२ 

मा.अित र  आयु (२) म यवत  भांडार यांचे कड ल प . .मभां/१५/का व/५३/२०२२ 

द.१०/०५/२०२२ अ वये, ज बो को वड हॉ पटल येथील णांना व कायरत कमचार  यांना 
जेवण व ना ा उपल ध क न देणेबाबत. 

ठराव .१३२ 

दनांक -

१७/०५/२०२२ 

मा.अित र  आयु (२) म यवत  भांडार यांचे कड ल प . .मभां/१५/का व/५३/२०२२ 

द.१०/०५/२०२२ अ वये, भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७ सावजिनक आरो य वभाग 

अिधसूचना द.१४/०३/२०२० आप ी यव थापन कायदा २००५ कलम (४१ व ५०) 

महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३(६) व कलम ६७(३)(क) नुसार कोरोना वषाणूचा 
(को वड १९) ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  मनपामाफत 

थापन केले या को वड केअर सटर व कॉरंटाईन सटर  येथील ण तसेच य ं ना वमनपा व 

शासनाने  िनयु  केलेले कमचार  यांना गरजेनुसार जेवण व ना ाउपल ध क न देणेकामी ई 

िन वदा सूचना मांक १०/२०२०-२१ अ वये द.१९/०४/२०२१ पासून पये २३०/- ित दन 

ित य  या माण े मे.जोशी बंधू केटरस यांनी ित दन दुपारचे/रा ीचे यापैक  या वेळेस 

कमाल जेवणाचा पुरवठा केलेला आहे. यानुसार सबंिधत नोडल अिधकार  यांचे पा क 

अहवाल वचारात घेऊन दनांक १६/०९/२०२१ ते द. ३०/०९/२०२१ या कालावधीतील बल अदा 
करणेकामी िशफारस दे यात आलेली आहे. यानुसार बल एकुण र. .१,८६,३००/- (अ र  

र. .एक लाख याऐंशी हजार तीनशे फ ) चे खचास मे.जोशी बंधू केटरस यांचे बरोबर 
काय र 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- १३३            वषय मांक- १३३ 

दनांक – १७/०५/२०२२          वभाग- म यवत  भांडार 

वषय .१३३ 

दनांक -

१७/०५/२०२२ 

मा.उप आयु  भंडार यांचे कड ल प . .मभां/१५/का व/५२/२०२२ द.०९/०५/२०२२ अ वये, 

भुिम- जदगी वभागासाठ  ऑफ स फिनचर खरेद बाबत. 

ठराव .१३३ 

दनांक -

१७/०५/२०२२ 

मा.उप आयु  भंडार यांचे कड ल प . .मभां/१५/का व/५२/२०२२ द.०९/०५/२०२२ अ वये,  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या भुिम- जंदगी व पशुवै कय वभागासाठ  ऑफ स फिनचर 

खरेद कामी GEM/2022/B/2005971 अ वये िस द क न दर घेणेत आलेले आहेत. 

यामधील सवात लघु म दरप क मे.जयगणेश एंटर ायजेस, िचंचवड यांचे ा  एकुण दर 

र. .६,५२,१०४/- हे अंदाजप क य दराचे तुलनेत ३२.०३% ने कमी अस याने ते वकृत 

कर यात आलेले आहे. सबब मनपाचे भुिम- जदगी व पुशुवै कय वभागास  ऑफ स फिनचर 

खरेद कामी मे.जय गणेश एंटर ायजेस, िचंचवड यांचे कडून वकृत केले या दरानुसार 

करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला आहे. यानुषंगाने मनपा अिधिनयम 

७३(ड) नुसार सदरचा 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- १३४            वषय मांक- १३४ 

दनांक – १७/०५/२०२२          वभाग- इ े ीय व ुत  

वषय .१३४ 

दनांक -

१७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .इ ेका/ व/१६१/२०२२ द.११/०५/२०२२ अ वये, 

मनपा या इ े ीय कायालयांतगत भोसर  मधील न वन व ुतदाह नी व एअर पो युशन 

कं ोलर यासाठ  वाढ व वीजभार मंजुर कामी ा  मंजुर अंदाजप कानुसार सुर ा ठेव व इतर 

चाजस असे एकुण र. .१,१०,४५९/-- म.रा. व. व.कंपनी िलिमटेड यांस अदा करणेबाबत 

ठराव .१३४ 

दनांक -

१७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .इ ेका/ व/१६१/२०२२ द.११/०५/२०२२ अ वये,  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ े य कायालया या काय े ातील भोसर  येथील 

मशानभुमी येथे अित र  व ुत दाह नी बस वणेत  आली आहे. यािशवाय पांरपार क 

दहनावेळ  िनमाण होणा-या धुरा या िनयं णासाठ  एअर पो युशन क ोल युिनट व िचमणी 
बस वणेत आली आहे. यामुळे एक ीत वीजभार ११० के.ड लु. इतका म.रा. व. व.कंपनीकडुन 

वाढवुन घेण े आव यक आहे. सदर वाढ व वीजभार मंजुर बाबत म.रा. व. व.कंपनीकडे 

प यवहार केला असता यांचेकड ल ा  मंजुर अंदाजप का नुसार (EE/BSR/T/LS/LTCRE/ 
BHOSARI/21-22/109/833, Date.22/013/2022) वाढ व सुर ा ठेव र. .१,१०,०००/- व इतर 

चाजस असे एकुण र. .१,१०,४५९/- अदा करणेस कळ वले आहे. सदरची र कम 

म.रा. व. व.कंपनीस अदा करणे आव यक आहे. सदरचा खच व ुत मु य कायालयाकड ल 

म.रा. व. व.कं.िल/ महापारेषण/ य थ सं थाकर ता सुपर ह जन चाजस व व ुत िन र ण 

फ  अदा करणे या महसुली लेखािशषामधुन 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- १३५            वषय मांक- १३५ 

दनांक – १७/०५/२०२२          वभाग- ग े ीय 

वषय .१३५ 
दनांक -
१७/०५/२०२२ 

मा.सहा.आयु  तथा े ीय अिधकार  ग े ीय यांचे कड ल प . .ग ेका/आ/४/का व/२६६/ 
२०२२ द.१०/०५/२०२२ अ वये, मनपा चे ग े य काय े ातील औ णक धुर करणासाठ  
तीन चाक  चार र ा टे पो ( डझेल) इंधनावर चालणार  वाहने वाहन चालक व इंधनासह 
भा याने घेणे या कामास मुदतवाढ देणेबाबत. 

ठराव .१३५ 
दनांक -
१७/०५/२०२२ 

मा.सहा.आयु  तथा े ीय अिधकार  ग े ीय यांचे कड ल प . .ग ेका/आ/४/का व/२६६/ 
२०२२ द.१०/०५/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ातंगत ग े ीय 
कायालयातील काय े ाम ये फॉिगंग मिशन र ा टे पोम ये ठेवून औ णक धुर करण 
करणेसाठ  ग े ीय कायालयामाफत िन वदा नोट स . २/२०१९-२०२० दनांक - १३/१२/२०१९ 
रोजी र. .८,४८,६४०/- ची िन वदा िस द कर यात आली होती. यानुसार मे.संत फॅिसिलट  
स हसेस ा.िल. या सं थेने एकुण र कमे या -११.९०% कमी दर सादर केलेने L1 हणून या 
सं थेलाकामाचा आदेश  . ग ेका/आ/४/का व/२०४/२०२० द.२०/०३/२०२० अ वये 
द.२३/०३/२०२० ते २२/०३/२०२१ अखेर दे यात आला आहे. व  प हली मुदतवाढ आदेश . 
ग ेका/आ/४/का व/३४६/२०२१ द.२९/०४/२०२१ द.२३/०३/२०२१ ते २२/०६/२०२१ अखेरव 
दुसर  मुदतवाढ आदेश .ग ेका/आ/४/का व/६१६/२०२१ द.३०/०९/२०२१ अ वये 
द.२३/०६/२०२१ ते २२/०९/२०२१ व तीसर  मुदतवाढ आदेश 
.ग ेका/आ/४/का व/४५/२०२२ द.२०/०९/२०२२ अ वये द.२३/०९/२०२१ ते 

२२/०३/२०२२ मुदतवाढ दे यात आलेली होती सदरची मुदतवाढ द.२२/०३/२०२२ 
रोजी संपु ात आलेली आहे. सदर कामाची न वन िन वदा िस द ची कायवाह  े ीय 
कायालय तरावर चालु करणेत आलेली आहे. व सदरचे काम हे अ याव यक सेवेचे अस याने 
मुदतवाढ देणे आव यक आहे. तर  औ णक धुर करणासाठ  वाहने भा याने घेणेसाठ , 
द.२३/०३/२०२२ ते २२/०८/२०२२ अखेर (५ म हने) अथवा न वन िन वदा कायवाह  पूण 
होऊन आदेश देईपयत, या दो ह  पैक  जे थम होईल तोपयत, मे.संत फॅिसिलट  स हसेस 
ा.िल. यांची ठेकेदार हणून नेमणूक करणेस व यासाठ  येणा-या अंदाजीत पूणाक ंत खच 

र. .३,५५,०००/- ( अ र  र. .तीन लाख पंचाव न हजार फ ) इत या र कमेस व सदरची 
र कम ग े ीय कायालय, आरो य वभागाकड ल “धुर करणासाठ  वाहने भा याने घेण”े या 
लेखािशषावर 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 अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 
 
 
 



मा. शासक ठराव मांक- १३६            वषय मांक- १३६ 

दनांक – १७/०५/२०२२          वभाग- व ुत ग े ीय 
वषय .१३६ 
दनांक -
१७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . . व/ग /ेथेर/१/५६/२०२२ द.११/०५/२०२२ अ वये, 
तरतुद वग करण करणेबाबत, मनपा चे ग भागातील मशानभुमीम ये गँस दा हनी कर ता 
MNGL कडुल गँस कने शन घेणेबाबत. 

ठराव .१३६ 
दनांक -
१७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . . व/ग /ेथेर/१/५६/२०२२ द.११/०५/२०२२ अ वये,  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत थेरगाव गावठाण भाग .२३ येथे गँस दाह नी 
बस वणेत येणार असुन, याचे थाप य वषयक इमारतीचे काम अंतीम ट यात असुन, 
पुढ ल दोन मह यात काम पुण होईल. ा कामातील गँस दा हनी व इतर आव यक साह य 
जागेवर उपल ध कर यात आलेले आहे. इमारतीचे काम झा यानंतर गँस दा हनी उभारणेचे 
काम सु  कर यात येईल. त पुव , गँस दा हनीस सी.एन.जी/एल.पी.जी गँस पुरवठा होण े
आव यक अस याने, गँस पुरवठाकरणार  एज सी मे. महारा  नँचरल गँस िलिमटेड, (MNGL) 
ां या कडे वह त नमु यात अज केला असता, यांनी न वन गँस कने शन घेण े कर ता 

खालील र कम अदा करणे बाबत कळ वले आहे. 
1.  र ज ेशन चाजस  -  र. .२९,५००/- 
2.  कने शन चाजस    -  र. . ७,१९,६७७/- 
3.  अनामत र कम    -  र. . ५,९६,१६०/- 

           एकुण          र. . १३,४५,३३७/- 
असे एकुण र कम . १३,४५,३३७/-  अदा करणे बाबत यां या कड ल द.११/२/२०२२ या 
प ानुसार कळ वणेत आले आहे. सदरची र कम अदा के यानंतरच मे.महारा  नँचरल गँस 
िलिमटेड, (MNGL) ां या कडुनगँस दा हनीसगँस पुरवठाकर यात येणार अस याने, 
सदरची र कम अदा करणे आव यक आहे. सदरची र कम अदा करणे कर तासन २०२२-२०२३ 
चे अंदाजप काम ये तरतुद सुच व यात आलेली नाह , या मुळे या कामासाठ  
र. .१३,४५,३३७/- इतक  तरतुद वग करण करावे लागणार अस याने दुर वनी देखभाल 
दु ती या लेखािशषकावर ल र. .१३,४५,३३७/-  जनरेटर इंधन या लेखािशषकावर वग करण 
करणे श य आहे. याची स व तर माह ती सोबत या त यात दली आहे. सबब, सन २०२१-
२२ अंदाजप कातील दुर वनी देखभाल दु ती लेखािशषकातुन, सोबत या त यात नमुद 
र. .१३,४५,३३६/- (अ र  र. .तेरा लाख पं चेचाळ स हजार तीनशे छ ीस फ ) मनपा य 
अदांजप कातील व त यातील अ.  २ येथील कामासाठ , ग भागातील महसुली अंतगत 
“जनरेटर इंधन” या लेखािशषकावर सदर कामासाठ  वग करण 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- १३७            वषय मांक- १३७ 

दनांक – १७/०५/२०२२          वभाग- पाणीपुरवठा 

वषय .१३७ 

दनांक -

१७/०५/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता पाणीपुरवठा यांचे कड ल प . .पापु/का व/०६/१४२/२०२२ 

द.११/०५/२०२२ अ वये,  मनपा या कृ णानगर, से.२२, जाधववाड  येथील शु  पाणीपुरवठा 
करणा-या पंपहाऊसचे दु ती वषयक कामे करणेबाबत. 

ठराव .१३७ 

दनांक -

१७/०५/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता पाणीपुरवठा यांचे कड ल प . .पापु/का व/०६/१४२/२०२२ 

द.११/०५/२०२२ अ वये, मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .14/5/2021-

2022अ वये मनपा या कृ णानगर, से.२२ जाधववाड  येथील शु  पाणीपुरवठा करणा-या 



पंपहाऊसचे दु ती वषयक कामे करणे. (२२-२३ साठ ) कामी मे ए सेल इं जिनअ रंग 

िन.र. .44,00,000/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .44,00,000/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,00,000/- पे ा 18.27% कमी हणजेच र. .35,96,120/- 

+रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .35,96,120/- 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 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- १३८            वषय मांक- १३८ 

दनांक – १७/०५/२०२२          वभाग- YCMH 
वषय .१३८ 
दनांक -
१७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . . ण/१८/का व/५७५/२०२२ द.१०/०५/२०२२ 
अ वये, ता पुर या व पात नेमणुक केले या मानधनावर ल णवा हका वाहनचालक 
पदांना सुधार त कमान वेतना माण ेमानधन वाढ वणेबाबत. 

ठराव .१३८ 
दनांक -
१७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . . ण/१८/का व/५७५/२०२२ द.१०/०५/२०२२ 
अ वये, यशवंतराव च हाण मृती णालयातील णवा हका वभागातील कामाचा वाढता 
याप वचारात घेता ता पुर या/ अ थायी व पात मानधन वाहनचालक पदे सहा म हने 
कालावधीसाठ  वतमानप ात व मनपा वेबसाईटवर जा हरात  कटन िस द क न 
िनवड या राबवून भरणेत  आलेली आहेत. याम ये  खालील कारचे पद मंजुर असून 
यांना कामगार क याण वभागाकड ल  आदेश .काक/३/का व/२२२/२०२१ द.१०/०८/२०२१ 

नुसार वायसीएम णालयाकर ता मंजुर अ थायी  व वध मानधन पदांचे कामगार क याण 
वभागाकड ल प  . सुधार त कुशल कामगार व अकुशल कामगार असे वग करण क न 
यांना कमान वेतन/ मानधन दरानुसार खालील माण े दनांक- ०१/०७/२०२१ पासून सुधार त 

मानधन लागु करणे आव यक आहे.  
अ
.

. 

अ थायी 
पदनाम 

आदेश .काक/३/का व/५९/२०२१ 
द.१७/०२/२०२१नुसार व आदेश . 
वायसीएमएच/७/का व/१०४६/२०२१
द.३१/०७/२१ अ वये स याचे
कमान व वेतन/मानधन दरमहा र. . 

कामगार क याण वभागाकड ल  प
.काक/३/का व/२२२/२०२१ द.१०/०८/२०२१ 

नुसार द.०१/०७/२०२१ ते द.३१/१२/२०२१ या
कालावधीकर ता सुधार त देय कमान वेतन/
मानधन दरमहा र. . 

शे
रा 

कुशल कामगार 
१ णवा हका वाहनचालक २२,९७४/- २४,०२०/-  

 याअनुषंगाने  पद यु र सं था यशवंतराव च हाण मृित णालयातील णवा हका 
वभागाम ये वर ल माण ेमानधनावर नेमणुक करणेत येणा-या तंभ २ म ये नमूद केले या 
मानधनावर ल वाहनचालक पदांना  कामगार क याण वभागाकड ल प ा वये रकाना .२ 
म ये नमुद केले या  अ. .१ पदे ह  कुशल कामगार या सं ेत वग करण क न यानुसार 
रकाना .४ म ये नमुद के या माण े सुधार त कमान वेतन/ मानधन कुशल कामगाराना 

येक  र. .२४,०२०/- ित म हना िन त केले या रकमेनुसार मानधन द. १/०७/२०२१ 



पासुन लागू क न व यानुसार फरकासह र कम अदा करणेस व याकर ता  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 अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १३९            वषय मांक- १३९ 

दनांक – १७/०५/२०२२          वभाग- म यवत  भांडार 

वषय .१३९ 

दनांक -

१७/०५/२०२२ 

मा.उप आयु  म यवत  भंडार यांचे कड ल प . .मभां/६/का व/१५५/२०२२ द.१२/०५/२०२२ 

अ वये, मनपाचे अ नशामक वभागास मनपाचे व वध णालयांकर ता आव यक फ ड 

व ह ड हे ड गॅस डटे टर सा ह य खरेद कामी मा यतेबाबत. 

ठराव .१३९ 

दनांक -

१७/०५/२०२२ 

मा.उप आयु  म यवत  भंडार यांचे कड ल प . .मभां/६/का व/१५५/२०२२ द.१२/०५/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अ नशामक वभागास मनपाचे व वध 

णालयांकर ता आव यक फ ड व ह ड हे ड गॅस डटे टर सा ह य खरेद कामी GeM 

पोटलवर िन वदा .GEM/2022/B/1964030 अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले 

होते. एकुण 04 िन वदा ा  झा या. यापैक  एकुण पा  02 िन वदांचे दर उघड यात आले. 

यामधील लघु म िन वदाकार मे.कोठार  मेड कल, पंपर  यांचे बाब .1 व बाब .2 एकुण 02 

बाबी सा ह याचे दर एकुण र. .7,19,880/- हे अंदाजप क य दर एकुण र. .7,42,810/- पे ा 
3.08% ने कमी अस याने दर वकृत कर यात आले आहेत. याकामी मे.कोठार  

मेड कल, पंपर  या पुरवठाधारकाबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत 

आलेनुसार केले या कायवाह चा वषय महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम 73 

(ड) नुसार 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 अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १४०            वषय मांक- १४० 

दनांक – १७/०५/२०२२          वभाग- थाप य उ ान 
वषय .१४० 
दनांक -
१७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . . था/उ ान/का व/१८३/२०२२ द.१२/०५/२०२२ 
अ वये,  मनपाचे  भाग .२१ पंपर  येथील जोग महाराज उ ानात युर स करण े व 
अनुषंिगक थाप य वषयक कामे करणे व इतर उ ानांची थाप य वषयक कामे करणेबाबत. 



ठराव .१४० 
दनांक -
१७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . . था/उ ान/का व/१८३/२०२२ द.१२/०५/२०२२ 
अ वये, भाग .२१ पंपर  येथील जोग महाराज उ ानात युर स करणे व अनुषंिगक 
थाप य वषयक कामे करणे व इतर उ ानांची थाप य वषयक कामे करणेसाठ  

खालील माणे तरतुद वग करणास मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत 
मा. शासक यांची मंजूर   घेणेकामी िशफारस कर यास मा यता आव यक अस याने 
यास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

1.  िन. - ४२/६८/२०२०-२१ 
2. कामाचा आदेश द.१२/०३/२०२१, 
3. िन वदा र. .५९,७५,९२६/- 
4. िन वदा दर – २०.९९ % कमी 
5. कामाची मुदत – १८ म हने 

अ
. कामाचे नाव 

पान 
. 
अ.  

लेखािश
ष 

सन २०२२-२३ 
चे मुळ 

अंदाजप कात 
उपल ध तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

एकूण 
तरतूद 

१ 

भाग .२१ पंपर  येथील
जोग महाराज उ ानात
युर स करणे व  अनुषंिगक
थाप य वषयक कामे करणे

व इतर उ ानांची थाप य
वषयक कामे करणे. 

३९१ ३२१ थाप य 
उ ाने 

० १२००००० ० १२००००० 

२ 

भाग .३२ मधील व वध
उ ानाची थाप य वषयक
नुतनीकरणाची व दु तीची
कामे करणे. 

३९५ ३७९ 
थाप य 
उ ाने 

४०००००० ० १२००००० २८००००० 

    एकूण = ४०००००० १२००००० १२००००० ४०००००० 
 

ि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- १४१            वषय मांक- १४१ 
दनांक – १७/०५/२०२२           वभाग- नगर रचना व वकास 

वषय .१४१ 

दनांक -

१७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .नर व/का व/०६/३७/२०२२ द.१२/०५/२०२२ 

अ वये,  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मौजे ताथवडे येथील स.नं.१७३ पै, १७४ पै व १७५ 

पैक  मधील मंजुर वकास आराख यातील दफनभूमी (BG) या आर णातील जागेचे व १२.०० 

मी.पोहोच र याचे भूसंपादन करणेकामी येणा-या खचास मंजुर बाबत. 

ठराव .१४१ 

दनांक -

१७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .नर व/का व/०६/३७/२०२२ द.१२/०५/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मौजे ताथवडे येथील स.नं.१७३ पै, १७४ पै व १७५ 

पैक  मधील मंजुर वकास आराख यातील दफनभूमी (BG) या आर ण व १२.०० मी. चा पोहोच 

र या या जागे या भुसंपादन तावास मा.महापािलका शासकसभा ठराव .२५ 
द.०६/०४/२०२२ अ वये मंजुर  िमळालेली आहे. तर  मौजे ताथवडे येथील स.नं.१७३ पै, १७४ पै 

व १७५ पैक  मधील मंजुर वकास आराख यातील दफनभूमी (BG) या आर ण व १२.०० मी. चा 
पोहोच र या या जागे या भुसंपादन कामी येणारे 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- १४२            वषय मांक- १४२ 

दनांक – १७/०५/२०२२          वभाग- पाणीपुरवठा 

वषय .१४२ 

दनांक -

१७/०५/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता पाणीपुरवठा यांचे कड ल प . .पापु/८/का व/३८७/२०२२ 

द.१३/०५/२०२२ अ वये, पंपर - िचंचवड महानगरपािलका , जलशु करण क  से. . 23 , 

येथे पाणी शु करण व िनजतुक करण येसाठ  आव यक व प लोर न वायु (IS 

646/1986) पुर वणेबाबत. 

ठराव .१४२ 

दनांक -

१७/०५/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता पाणीपुरवठा यांचे कड ल प . .पापु/८/का व/३८७/२०२२ 

द.१३/०५/२०२२ अ वये, पाणीपुरवठा वभागाकड ल जलशु करण क  से ट -23 येथे पाणी 
शु करण व िनजतुक करण येसाठ  आव यक व प लोर न वायू  (IS646/1986) 

पुर वण े याकामी िन वदा नोट स .११/१/२०२१-२२ िस  करणेत आली होती .सदर ल 

िन वदेचे  दराचे पाक ट .२ द.२३/०३/२०२२ रोजी उघडनेत आलेले असून तीन िनवीदा ा  

झाले या आहेत. ा  सुधा रत िन वदा दर खालील  माण.े 

अ. .                  ठेकेदाराचे नाव                                                िन वदाम ये दलेला दर 

१.  मे.रंग रसायन                                                   १४४७४.६४/- . टनर   1st Lowest 

२.  मे.जी.एस.कमिशअल कॉप रेशन                          १४४७४.६४/- .टनर  2nd Lowest 

३. मे. आय डअल केिमकल (इं) ा.िल.                       १४४७४.६४/- . टनर 2nd Lowest 

सदर कामासाठ  सवात कमी दराची िन वदा L1 ठेकेदार मे.रंग रसायन  यांची र. .१४४७४.६४/- 

. टनरदराची िन वदा ा  झालेली आहे. जलशु करणाचे येम ये व प िल वड 

लोर न वायू हा घटक अ यंत मह वाचा असून याचा पुरवठा न चुकता अखंड तपण े

जलशु करण क ास होणे अ यंत आव यक आहे. अ यथा याचा शहरातील पाणीपुरव यावर 

प रणाम होऊ शकतो. यासाठ  सदर पुरव याकामी एकावेळ  २ एज सीज मनपाचे हाताशी 
असण े गरजेचे असलेण े सदर िन वदेतील शत .०८ नुसार सदरची खरेद  60:40 या माणात 

हणजेच  1st Lowest ठेकेदाराकडून एकूण प रमाणा या 60 %व 2nd Lowest 
ठेकेदाराकडून एकूण प रमाणा या 40% प रमाण 1st Lowest ठेकेदारा या दराने खरेद  

करावयाचे आहे. सदर अट नुसार एकूण प रमाणा या ६०% माणे मे.रंग रसायन यांचेकडून 

एकूण प रमाण १२९ टनर िल वड लोर न वायू पुरवठा करणेकामी प रमाण देणे आव यक 

असून    उव रत ४०% माण े एकूण प रमाण ८६ टनर पुरवठा करणेसाठ   2nd Lowest 
ठेकेदार १)मे.आय डअल केिमकल (इं) ा. िल. व २) मे.जी.एस.कमिशअल कॉप रेशनया दोघांचे 

दर एकच हणजे १४५२४.८१ /- ित टनर असा अस याने िन वदा शत .८ नुसार दो ह  

ठेकेदारांना  आपण 1st Lowestठेकेदारा या दराने पुरवठा करणेस तयार आहात का? असे 

प ा ारे वचारणा करणेत आली होती.मे.आय डअल केिमकल (इं) ा. िल. यांचेकड ल 

द.२०/४/२०२२ रोजीचे प  व मे.जी.एस.कमिशअल कॉप रेशन यांचेकड ल द.१८/४/२०२२ 

रोजी या प ानुसार दो ह  ठेकेदारांनी  मे.रंग रसायन यांचे दर र. .१४,४७४.६४/-  .टनर  यांचे 

दरानुसार पुरवठा करणेची तयार  दश वलेली आहे. तर  सदर िन वदेतील शत .०८ नुसार 



सदरची खरेद  60:40 या माणात हणजेच  1st Lowest ठेकेदाराकडून एकूण प रमाणा या 
60 %प रमाण १२९ टनर मे.रंग रसायन यांचेकडून (र. .१८,६७,२२९/-) व 2nd Lowest 
ठेकेदाराकडून एकूण प रमाणा या 40% प रमाण दुभागून हणजेच 20% प रमाण एकूण  ४३ 

टनर मे.आय डअल केिमकल (इं) ा. िल कडून(र. .६,२२,४१०/-) व  20% प रमाण एकूण 

४३  टनर मे.जी.एस.कमिशअल कॉप रेशन या ठेकेदारांकडून (र. .६,२२,४१०/-) 1st Lowest 
या दराने खरेद  करणे बाबत (एक त अपे त खच र. .३१,१२,०४९/-)   व सदर ल ठेकेदारांना 

िनयमानुसार देय  व तू व सेवा कर 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- १४३               वषय मांक- १४३ 

दनांक – १७/०५/२०२२              वभाग- मु य लेखापर ण 

वषय .१४३ 

दनांक -

१७/०५/२०२२ 

मा.मु यलेखापर क यांचे कड ल प . .मुलेप/१/का व/४३९/२०२२ द.१३/०५/२०२२ अ वये, 

अ जत रजा/LTA सह पुणवेतनी परावत त रजा/ अधवेतनी रजा खच  टाकुन मंजूर  बाबत. 

ठराव .१४३ 

दनांक -

१७/०५/२०२२ 

मा.मु यलेखापर क यांचे कड ल प . .मुलेप/१/का व/४३९/२०२२ द.१३/०५/२०२२ अ वये,  

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 अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १४४            वषय मांक- १४४ 

दनांक – १७/०५/२०२२          वभाग- म यवत  भांडार 

वषय .१४४ 

दनांक -

१७/०५/२०२२ 

मा.अित र  आयु (२) म यवत  भांडार यांचे कड ल प . .मभां/४/का व/२०५/२०२२ 

द.१३/०५/२०२२ अ वये, मनपाचे आरो य वभागासाठ  आव यक ढकलगा या खरेद  

करणेबाबत. 

ठराव .१४४ 

दनांक -

१७/०५/२०२२ 

मा.अित र  आयु (२) म यवत  भांडार यांचे कड ल प . .मभां/४/का व/२०५/२०२२ 

द.१३/०५/२०२२ अ वये, “मनपाचे आरो य वभागासाठ  आव यक ढकलगा या खरेद  

करणेकामी GEM PORTAL वर  िस द केले या िन वदा .GEM/2022/B/1966298 नुसार 

07पा  िन वदाकारांपैक  मे.बाबा ले व ड  यांचे  ा  लघु म दर ती नग र. .5,988/- 
या माणे 323 नगा साठ  र. .19,34,124/- हे अंदाजप क य दर र. .31,64,431/- पे ा -

38.87% ने कमी ा  झालेले आहेत. यानुसार मनपाचे आरो य वभागासाठ  ढकलगा या 
खरेद  करणेकामी मे.बाबा ले व ड यांचेकडून यांनी सादर केले या दरानुसार करारनामा 



क न खरेद  करणेस व खरेद साठ  होणारा एकूण र. .19,34,124/- 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- १४५            वषय मांक- १४५ 

दनांक – १७/०५/२०२२          वभाग- पाणीपुरवठा 

वषय .१४५ 

दनांक -

१७/०५/२०२२ 

मा.अित र  आयु (२) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प . .पापु/६/का व/१४९/२०२२ 

द.१३/०५/२०२२ अ वये, मनपाचे अशु द जलउपसा क , रावेत येथील ट पा .3 व 4 

योजनेअंतगत सन २०२१-२२ कालावधीक रता पंपींग मिशनर ची वा षक प दतीने देखभाल 

दु ती करणे व आनुषंिगक कामेकरणे. 
ठराव .१४५ 

दनांक -

१७/०५/२०२२ 

मा.अित र  आयु (२) पाणीपुरवठा यांचे कड ल प . .पापु/६/का व/१४९/२०२२ 

द.१३/०५/२०२२ अ वये, मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. . 14/4/2021-
2022 अ वये अशु द जलउपसा क , रावेत येथील ट पा . 3 व 4  योजनेअंतगत सन 2021 - 
22 कालावधीक रता पंपींग मिशनर ची वा षक प दतीने देखभाल दु ती करण े व आनुषंिगक 

कामे करणे. कामी मे ए सेल इं जिनअ रंग िन.र. .63,38,498/- (अ र  र. . ेस  लाख 

अडतीस हजार चारशे अ या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .63,38,498/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .63,38,498/- पे ा 18.99% कमी हणजेच र. .51,34,817/- +रॉय ट  

चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .51,34,817/- 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 करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

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

िनणय: 

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

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

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १४६          वषय मांक- १४६ 

दनांक – १७/०५/२०२२         वभाग- म यवत  सा ह य भांडार 
वषय .१४६ 
दनांक -
१७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .मसाभां/०५/का व/३५२/२०२२ द.१३/०५/२०२२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे कै.ह.भ.प. भाकर म हारराव कुटे मृती 

णालयआकुड , न वन थेरगाव णालय, न वन भोसर  णालय व न वन जजामाता 
णालयाचे न वन इमारतीमधीलअंतगत व बाहय पर सराची दैनं दन साफसफाई व व छता 

वषयक कामे करणेबाबत. 



ठराव .१४६ 
दनांक -
१७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .मसाभां/०५/का व/३५२/२०२२ द.१३/०५/२०२२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे कै.ह.भ.प. भाकर म हारराव कुटे मृती 

णालयआकुड , न वन थेरगाव णालय, न वन भोसर  णालय व न वन जजामाता 
णालयाचे न वन इमारतीमधीलअंतगत 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 
उपकरण/ेसाधने, रसायने व मनु यबळाचा तसेच यां ीक प दतीचा वापर क न दैनं दन 
साफसफाई करणेसाठ  िन वदा नोट स .१२/१-२-३-४/२०२१-२२ िस द करणेत येऊन ा  
लघु म दर वकृतीनुसार व मा. थायी सिमती सभेचे मा यतेनुसार करारनामा करणेत येऊन 
कामकाजाचे आदेश िनगत करणेत आलेले आहेत. णालय मुख यांचे अितर  कमचार  
मागणीप ानुसार व महापािलकेचे यमुनानगर णालय, सांगवी णालयाचे साफसफाई 
कामकाजासाठ  वतं  एज सी िनयु  करणेत आलेली नसलेमुळे अकुशल संवगातील 
अितर  कमचार  उपल ध क न देणेबाबतचे आदेश .मसाभां/५/का व/९७/२०२२ 
द.३१/०१/२०२२ िनगत करणेत आलेले आहेत. वह त कामकाज कालावधी द.३१/०५/२०२२ 
रोजी संपु ात येत आहे. “महानगरपािलकेचे कै.ह.भ.प. भाकर म हारराव कुटे मृती 

णालय आकुड , न वन थेरगाव णालय, न वन भोसर  णालय व जजामाता णालयाचे 
न वन इमारतीचे 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 कामासाठ  तसेच महापािलकेचे 
सा ह या या वापर क न यमुनानगर णालय व सांगवी णालयाचे साफसफाई 
कामकाजासाठ  येक  ५ अकुशल कमचार  या माण ेएकुण ५ सुपरवायझर व २१२ अकुशल 
कमचार  यांचे िनयु स िन वदा नोट स .१२/१-२-३-४/२०२१-२२ अट .१७ मधील 
तरतुद नुसार, करारनामा, मुळ कामकाज आदेश/अितर  अकुशल कमचार  पुरवठा कामकाज 
आदेशातील अट  व शत नुसार द.३१/१२/२०२२ पयत थम मुदतवाढ देणेस व कमान वेतन 
कायदा दरा माण,े यापुव चे मंजुर सेवाशु क दरानुसार सदर मुदतवाढ कालावधीसाठ  येणा-या 
अंदाजे र. .३,२२,६७,०५७/- 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 अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १४७            वषय मांक- १४७ 

दनांक – १७/०५/२०२२          वभाग- वै क य 

वषय 

.१४७ 

दनांक -

१७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .मसाभां/४/का व०१/२०२२ द.०७/०१/२०२२ 

अ वये, मनपा चे घरकुल येथील इमारत .बी-१२ हे को वड केअर सटर चालु करणेबाबत. 

ठराव .१४७ 

दनांक -

१७/०५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प . .मसाभां/४/का व०१/२०२२ द.०७/०१/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ाम ये कोरोना-१९ या ितस-या लाटेचा संभा य 

धोका ल ात घेऊन EOI/०८/२०२१-२२ अ वये िस द करणेत आला होता. सदर ईओआय 

म ये सीसीसी, आयसीयु, आ ण ऑ सीजन यु  बेड साठ  मनु यबळ पुर वणेकामी िन वदा 
माग वणेत आ या हो या. याम ये ा  िन वदाकारांचे पटल (Empanelment)  तयार 

करणेत आले होते. सीसीसी साठ  ५०, १००, २०० आ ण ३०० बेडसाठ  दर माग वणेत आले होते. 

या म ये मे.आयकॉन हॉ पटल यांचे २०० बेडसाठ  र. ३९४/- ित बेड ती दन असे दर ा  

झाले आहेत. या कामी Empanelmentतयार करणेकामी मा. थायी सिमती सभा ठराव . 

१०२०७ द. ०१.०९.२०२१ अ वये मा यता दलेली आहे.मा.आयु  यांचे कायालयात द. 



०४.०१.२०२२ स.१०.३० को वड संदभात कामकाजा वषयी िमट ंग घेणेत आली असता घरकुल 

येथील को वड सटस चालु करणेकामी िनणय घेणेत आला आहे. घरकुल, इमारत . ब-१२ 

येथील को वड केअर सटर वर त चालु करणेकामी िनणय घेणेत आला आहे. या माण े

मे.आयकॉन हॉ पटल यांना कामकाज चालु करणेकामी द. ०७.०१.२०२२ ते द. ०६.०३.२०२२ 

(५९ दवस) साठ  र. .४६,४९,२००/- चे आदेश देणेत आले आहेत. या कामी येणा-या 
र. .४६,४९,२००/- चे खचास मा. शासक यांची काय र मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

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

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

 
 
मा. शासक ठराव मांक- १४८          वषय मांक- १४८ 

दनांक – १७/०५/२०२२         वभाग- वाहन दु ती कायशाळा 

वषय .१४८ 
दनांक -
१७/०५/२०२२ 

मा.अित र  आयु (३) वाहन दु ती कायशाळा यांचे कड ल 
प . .काशा/३/का व/२२३/२०२२ द.१३/०५/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड मनपाचे अिधकार  
/ वभाग क रता आव यकते माण ेवाहने भाडेत वावर उपल ध करणेबाबत. 

ठराव .१४८ 
दनांक -
१७/०५/२०२२ 

मा.अित र  आयु (३) वाहन दु ती कायशाळा यांचे कड ल प . .काशा/३/का व/२२३/ 
२०२२ द.१३/०५/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड मनपाचे अिधकार / वभाग क रता 
आव यकते माण े वाहने भाडेत वावर उपल ध करणेबाबत एज सी िन त करणे कामी 
िन वदा नोट स . ०३/२०२०-२१ वतमानप ाम ये तसेच ऑनलाईन प तीने िस  क न दर 
माग वणेत आलेले होते. यानुसार मे.जे के टु र ट&  ा सपोट यांचेसमवेत थायी सिमती 
ठराव .७९७४ द.१३/०१/२०२० अ वये तीन वष कालावधी क रता( द.०४/०२/२०२१ ते 
द.०३/०२/२०२४) र.  १,४२,४४,०५२/- इत या रकमेचा करारनामा करणेत आलेला आहे. 
अित मणे हट व याची कायवाह  कर यासाठ  िनयु  अिधकार /कमचार  यां या वापराकरता 
१८ सुमो व ४०७ कारचे १९ टे पो वाहने  सव े य कायालय यांना उपल ध क न दे यात 
आली. याकामी येणा-या खचास र. . एक कोट  ऐंशी लाख इतक  र कम मा. थायी सिमती 
ठराव . १११५८ द.१२/०१/२०२२ या मा यतेने मूळ िन वदेम ये समा व  कर यात आली. 
स य थतीत करसंकलन वभागास िमळकत कर वसुलीकामी १७ सुमो त सम वाहने व मनपा 
सेवा शत  नुसार वाढ व पदावर ल अिधकार  व वभाग कर ता ४० वाहने उपल ध क न दे यात 
आलेली आहेत. मुळ िन वदा म ये वाढ होत आहे तथा प एकूण शासक य तरतूद मंजूर 
र. .५,००,००,०००/-  रकमे या मया दत अस याने व स याची िन वदा कया पूण होईपयत 
चालू असले या िन वदा . ०३/२०२०-२०२१ या कामात वर ल माणे उपल ध क न दले या 
वाहनापोट  माहे जून २०२२ अखेर अंदाजे र.  एक कोट  प नास लाख फ  इत या खचास 
मा.आयु  सो यांनी मंजुर  दलेली आहे. उपरो  बाबींचा वचार करता माहे जून अखेर अंदाजे 
र.  एक कोट  प नास लाख फ  इतका खच होणार अस याने सदरचा खच थायी सिमती 
ठराव . ७९७४ द.१३/०१/२०२२ व थायी सिमती ठराव .१११५८ द.१२/०१/२०२२ अ वये 
मा यता दले या रकमेम ये समा व  करणेकामी  व र.  एक कोट  प नास लाख फ  इत या 
खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

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



मा. शासक ठराव मांक- १४९       वषय मांक- १४९ 

दनांक – १७/०५/२०२२        वभाग- म यवत  सा ह य भांडार वै क य 

वषय .१४९ 

दनांक -

१७/०५/२०२२ 

मा.सहा.आरो य वै कय अिधकार  तथा वै कय वभाग मुख म यवत  सा ह य भांडार यांचे 

कड ल प . .मसाभां/०६/का व/६०/२०२२ द.१३/०५/२०२२ अ वये, मनपाचे 

णालयाक रता Covid swab kit सा ह य खरेद बाबत. 

ठराव .१४९ 

दनांक -

१७/०५/२०२२ 

मा.सहा.आरो य वै कय अिधकार  तथा वै कय वभाग मुख म यवत  सा ह य भांडार यांचे 

कड ल प . .मसाभां/०६/का व/६०/२०२२ द.१३/०५/२०२२ अ वये, मनपा या सव णालय 

आव यक Covid swab कट  क रता लागणारे सा ह य एकुण ०४ बाबी खरेद कामी िमळणेकामी 
म यवत  सा ह य भांडार वभागास कळ व यात आले आहे. यानुसार  Bid 

Number/2022/B/1986461 दनांक 24/02/2022 अ वये शासना या GEMखरेद  पोटलव न 

दरप क माग व यात आले होते. तथा प स थतीत को वड या आजाराचा ादुभाव कमी आहे. 

तथा प Covid swab कट  क रता लागणारे सा ह य हे टे ट ंग सु  असलेने मनपा या 
णालयाकड ल मागणीचा वचार करता खरेद  करणेस वैदय कय त  स लागार 

सिमतीमाफत मा यता दलेली आहे.  तसेच सदर सा ह याचा पुरवठा आदेश हा 
आव यकतेनुसार िनगत कर यात येईल शासना या GEM खरेद  पोटलव न Bid 

Number/2022/B/1986461 दनांक 24/02/2022 अ वये मे. मै ेय एंटर ायजेस, भोसर  

यांचेकड ल ा  दरानुसार  Covid swab कट  क रता लागणारे सा ह य   एकुण ०४ कारचे 

सा ह य खऱेद कामी  एकुण र. . ५,३४,२२०/-  इतके लघु म दर ा  झालेले आहे. ा  झालेले 

लघु म दर हे अंदाजप कय र. . ५,७४,१८४/-  पे ा ६.९६  ट के ने कमी असलेने सदरचे दर 

वकृत करणते आलेने सदर 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. 

 
 
 

  सह /-         सह /- 

(उ हास बबनराव जगताप)              (राजेश पाट ल) 

नगरसिचव           मा. शासक  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  

पंपर  ४११०१८.           पंपर  ४११०१८.  
 
 


