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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी - ४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती सभा 
कायपि का मांक- २६६ 

(सभावृ ांत) 
  

दनांक-१०/०३/२०२२                वेळ –सायं ५.०० वा. 
पपरी चचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ािहक सभा गु वार, दनांक 

१०/०३/२०२२ रोजी सायं.५.००वा. मा.अवर सिचव महारा  शासन यांचेकडील प  .कोरोना/२०२०/ 
. .७६/निव-१४ द.३ जानेवारी २०२२ अ वये ऑनलाईन प दतीने (ि हिडओ कॉ फर सग ारे) आयोिजत 

कर यात आली आहे. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील ि हडीओ कॉ फर स म मधून 
मा.सभा य , थायी सिमती यांनी सभा संचिलत केली होती. सदर सभेत खालील माण े स मा.सद य 
उपि थत होते. 

 
१. मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडग े 
२. मा.सुजाता सुिनल पालांडे 
३. मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
४. मा.बाप ुउफ श ु   िसताराम काटे 
५. मा.यादव िमनल िवशाल 
६. मा.बनसोडे राजू िव नाथ 
७. मा.पाडाळे िनता िवलास 

  
यािशवाय मा.राजेश पाटील- आयु , मा.ढाकणे- अित.आयु (१), मा.वाघ- अित.आयु (२), 

मा.उ हास जगताप- नगरसिचव तथा अित र  आयु (३), मा.आशादेवी दुरगुडे – सह आयु , मा. मोद 
भोसले- मु य लेखा र क, मा.रॉय- आरो य वै क य अिधकारी, मा.कोळंबे- मु य लेखा व िव  अिधकारी, 
मा.लोणकर, मा.चारणाठकर, -उपायु , मा.वाबळे- अिध ाता, मा.नाळे- उपसंचालक नगररचना, मा.जोशी, 
मा.देशमुख, मा.आगळे- सहा.आयु , मा.सवण-े सह शहर अिभयंता, मा.ग टुवार, मा.टकले, मा.देशमुख, 
मा.नरोना- कायकारी अिभयंता, मा.गोफण-े सहा यक आरो य वै क य अिधकारी हे अिधकारी उपि थत होते.  

---------- 
खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 

 
सुचक:- मा.बाप ुउफ श ु   काटे     अनुमोदक:- मा.भोईर सुरेश 
  मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडगे यांनी आज या मा. थायी सिमती सभेचे अ य  थान ि वकारावे.  

सदर सुचना सवानुमत ेमा य कर यात आली. 
(मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडगे यांनी सभेचे अ य  थान ि वकारले.) 

---------- 
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उपि थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे िवषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आले. 
िवषय .५) रा ीय शहरी आरो य अिभयानांतगत िववीध मोिहमा, योजना क रता ले स छपाई क न 

घेणेबाबत. 
िवषय .६) भाग . ३० मधील आव यक या ठकाणी वाष क ठेकेदारी प दतीन े ेनेजलाईनची व चबसची 

देखभाल दु ती करणेबाबत. 
िवषय .७) व छ भारत अिभयान (नागरी) अंतगत व छ सव ण २०२२ या अंमलबजावणीसाठी 

महापािलके या काय ेञाम ये नािव यपुण तंञ ान पधा  खचास काय र मा यता 
िमळणेबाबत. 

िवषय .८) इ भागातील मु य वािहनीवर ठक ठकाणी एअर हॉ व व वॉशआवूट हॉ व बसिवणेबाबत. 
िवषय .९) महापािलका साविञक िनवडणूक २०२२ िनवडणूक िवषयक कामकाजाबाबत संगणक णाली 

घे याबाबत. 
िवषय .१०) लसीकरण क ाकरीता आव यक लागणारे मनु यबळ पुरिवणेकामी टमला मुदतवाढ व येणा-या 

य  खचास मंजूरी देणेबाबत. 
िवषय .११) मनपा शासक य इमारतीमधील िल ट . ३ व ४ चे नुतनीकरण करणे व अनुषंगीक काम े

करणेबाबत. 
िवषय .१२) सांगली, िमरज, कुपवड महानगरपािलकेतील पुरप रि थतीसाठी दे यात येणा-या मदतीबाबतचे 

खचास काय ततर मा यता घेणेबाबत. 
िवषय .१३) मनपाचे जाधववाडी परीसरातील भाग . २ मधील िववीध र ते सुशोिभकरण देखभाल 

करणेच ेकामाम ये बीआरटीएस र याचे कडेने सुशािभकरण देखभालीस देणेबाबत. 
िवषय .१४) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार अवलोकनाथ ठेव या या िवकास 

कामांबाबत. 
िवषय .१५) पद ु र सं था, यशवंतराव च हाण मृती णालयांतगत बीएससी न सग कॉलेज व 

पॅरामेडीकल कोसस सु  करणेबाबत. 
िवषय .१६) महानगरपािलकेचे वायसीएम णालयातील १५ बेडचे आयसीयू चालिवणेकरीता मुदतवाढ 

देणेबाबत. 
िवषय .१७) वायसीएमएच मधील सीटी कॅन सटर चालिव या या संिवदेस मुदतवाढीबाबत. 
िवषय .१८) मनपाचे उदयान/वृ संवधन िवभागासाठी फायबर कंुडया पुरिवणेबाबत. 
िवषय .१९) पपरी चचवड महानगरपािलके या पधा परी ा क  व िविवध िवभागासाठी कुशन खु या 

खरेदीबाबत. 
िवषय .२०) िमळकतकर वसूलीकामी या कामाकाजाकरीता करसंकलन िवभागीय कायालयाकरीता १६ 

र ा ि पकर सेटसह पुरिवणे. 
िवषय .२१) मालम ा कर वसुलीकामी मनपा शा तीकर सवलत मािहती रेडीओ टेशनव न जाहीर 

िस दीबाबत. 
िवषय .२२) प चमनपाचे उदयान िवभाग कामकाजासाठी दि ण िवभाग करीता वृ छाटणी 

(टेिल कोिपक/वूमटाईप) वाहने भाडेत वावर पुरवणा करणेकामी एज सी िनि त करणेबाबत. 
िवषय .२३) प चमनपाचे उदयान िवभाग कामकाजासाठी उ र िवभाग करीता वृ छाटणी 

(टेिल कोिपक/वूमटाईप) वाहने भाडेत वावर पुरवणा करणेकामी एज सी िनि त करणेबाबत. 
िवषय .२४) प चमनपाचे िवदयूत िवभागाचे अ,ब व मुंबई- पुण ेहायवे वापरासाठी है ोिलक लॅडर वाहने 

भाडेत वावर पुरवठा करणेबाबत एज सी िनि त करणेबाबत. 
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िवषय .२५) प चमनपाचे िवदयूत िवभागाचे ई व फ ेञीय कायालयाचे वापरासाठी है ोिलक लॅडर वाहने 
भाडेत वावर पुरवठा करणेबाबत एज सी िनि त करणेबाबत. 

िवषय .२६) प चमनपाचे िवदयूत िवभागाचे क व ह ञेीय कायालयाचे वापरासाठी है ोिलक लॅडर वाहन े
भाडेत वावर पुरवठा करणेबाबत एज सी िनि त करणेबाबत. 

िवषय .२७) प चमनपाचे िवदयूत िवभागाचे ड व ग ेञीय कायालयाचे वापरासाठी है ोिलक लॅडर वाहन े
भाडेत वावर पुरवठा करणेबाबत एज सी िनि त करणेबाबत. 

िवषय .२८) पपळे सौदागर येथील पवना नदीवर पुल बांधणे या कामांतगत जु या पुलाचे चर ऑिडट 
करणेकामी मे. मॅ स लोबल िसि हलटेक ा.िल.यांची चरल ऑडीटर हणून िनयु  
करणेबाबत. 

िवषय .२९) इ ेञीय कायालयाअंतगत  भाग . ७ मधील ेनेजलाईन व चबसची वाष क ठेकेदारी 
प दतीने देखभाल दु ती करणेबाबत. 

िवषय .३०) इ ेञीय कायालयाअंतगत  भाग . ३ मोशी व च-होली मधील ेनेजलाईन व चबसची 
वाष क ठेकेदारी प दतीन ेदेखभाल व दु ती करणे व डांबरी र याखाली गेलेले चबस र या या 
समपातळीस घेणेबाबत. 

िवषय .३१) नवीन थेरगाव हॉि पटलमधील िवदयुत व वातानुकुलन व थेचे चालन, देखभाल, दु ती व 

आव यकते माण ेकामे करणेबाबत. 

िवषय .३२) महारा  रा य सुर ा महामंडळ यांचेकडील सुर ा अिधकारी/कमचारी यांचे वेतन अदा 
करणेबाबत. 

िवषय .३३) को हीड- १९ मृतदेहासंबंधी कामकाजाबाबत मुदतवाढ देणेबाबत. 
िवषय .३४) Auto cluster येथे तयार करणेत आले या कोवीड णालयाकरा ए सरे सुिवधा पुरिवणेबाबत. 

िवषय .३५) Auto cluster Covid-19  णालयातील Operate and Manage Autocluster 

Pathology Lab Facility चे िबलाबाबत. 

िवषय .३६) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार अवलोकनाथ ठेवावया या िवकास 
कामांबाबत. 

िवषय .३७) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार अवलोकनाथ ठेवावया या िवकास 
कामांबाबत. 

िवषय .३८) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार अवलोकनाथ ठेवावया या िवकास 
कामांबाबत. 

िवषय .३९) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार अवलोकनाथ ठेवावया या िवकास 
कामांबाबत. 

िवषय .४०) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार अवलोकनाथ ठेवावया या िवकास 
कामांबाबत. 

िवषय .४१) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार अवलोकनाथ ठेवावया या िवकास 
कामांबाबत. 

िवषय .४२) मनपाचे उदयानामधील उदयान े तसेच ाथिमक/मा यिमक शाळेमधील खेळणी दु ती, 
पेअरपाट पुरिवणे व बसिवणेचे कामास ०१ वष कालावधीसाठी मुदतवाढ दणेेबाबत. 
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िवषय .४३) मनपाचे उदयान िवभागास आव यक असणारी खेळणी दरकरार (Rate contract) प दतीन े

पुरिवणेचे कामास ०१ वष कालवधीसाठी मुदतवाढ देणेबाबत. 

िवषय .४४) फ भागाम ये डा िवषयक कामांची थाप य िवषयक देखभाल दु तीची तसेच सुधारणाच  
कामे करणेबाबत. 

िवषय .४५) भाग  २० संत तुकारामनगर मधील वायसीएम हॉि पटल येथे सहा ा मज यावर पद ु र 
पदवी अ यास मासाठी क  तयार करणे व आव यक कामे करणेबाबत. 

िवषय .४६) भाग .३ होली फाटा, चोिवसावाडी वडमुखवाडी ते ताजणेमळा िवकास आराखयातील १८ 
मी.र याचे उवरीत काम ेकरणे (ट पा-२). 

िवषय .४७) भाग . १६ म ये मामुड  साईनगर लेखाफाम भागातील अंतगत र त ेहॉटिम स प दतीन े
डांबरीकरणे करणे. 

िवषय .४८) सन २०२१-२२क रता भाग . १६ मधील रावेत गावठाण व रावेत भागातील र याचे 
हॉटिम स प दतीने डांबरीकरण ेकरणेबाबत. 

िवषय .४९) सन २०२१-२२क रता भाग . १६ मधील आदशनगर व तुपेव ती भागातील र याचे 
हॉटिम स प दतीने डांबरीकरण ेकरणेबाबत. 

िवषय .५०) सन २०२१-२२क रता भाग . १६ मधील शदेव ती, से टर . २९,३०,३२ भागातील 
र याचे हॉटिम स प दतीने डांबरीकरण ेकरणेबाबत. 

िवषय .५१) प च मनपा आरो य िवभागाचे वापरासाठी मनपा पेिस फकेशन माण े फरते शौचालय ४० 
नग खरेदी करणेबाबत. 

िवषय .५२) ब भागाम ये डा िवषयक कामांची थाप य िवषयक देखभाल दु तीची तसेच सुधारणांची 
कामे करणेबाबत. 

िवषय .५३) भाग . १५ टेलीफोन ए सचज जवळील लॉट नवीन उदयाने िवकसीत करणेबाबत. 
िवषय .५४) अ भागाम ये डा िवषयक कामांची थाप य िवषयक देखभाल दु तीची तसेच सुधारणांची 

कामे करणेबाबत. 
िवषय .५५) क भागाम ये डा िवषयक कामांची थाप य िवषयक देखभाल दु तीची तसेच सुधारणांची 

कामे करणेबाबत. 
िवषय .५६) ड भागाम ये डा िवषयक कामांची थाप य िवषयक देखभाल दु तीची तसेच सुधारणांची 

कामे करणेबाबत. 
िवषय .५७) भाग . ३२ सांगवी येथील र त ेअदयावत प दतीने िवकसीत करणेबाबत. 
िवषय .५८) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार अवलोकनाथ ठेवावया या िवकास 

कामांबाबत. 
िवषय .५९) प च मनपाने गवळीमाथा येथील ािलटी सकल फोरम ऑफ इंिडया, भोसरी येथे सु  केले या 

कोवीड १९ लसीकरण व तपासणी क ाचे माहे ऑ टोबर २०२१ त ेजानेवारी २०२२ चे र. . 
१,२०,९००/- इतके वीजबील मरािविवकं.िल.यांस अदा करणेबाबत. 

िवषय .६०) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार अवलोकनाथ ठेवावया या िवकास 
कामांबाबत. 

िवषय .६१) अ जत रजा/पुणवेतनी परावत त रजा/ वासभ ा रजा मंजुर करणेबाबत. 
िवषय .६२) मनपा या ग भागातील थेरगाव येथ ेकोरोना करीता न ान ेकर यात येणा-या हॉि पटल म ये 

सीसीटी ही यंञणा बसिवणेबाबत. 
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िवषय .६३) भाग .२७ मधील छ पती िशवाजी महाराज पुतळयाचे उ ाटन खचाबाबत.- मा.सुजाता 
पालांडे व मा.सुरेश भोईर यांचा ताव. 

िवषय .६४) भारत र  अटल िबहारी वाजपेयी उदयानाकरीता सुर ार क िनयु  व येणा-या खचास 
मा यता देणेबाबत- मा.सुजाता पालांडे व मा.सुरेश भोईर यांचा ताव. 

िवषय .६५) मिहलाचा शारी रक व मानसीक िवकास होणेकरीता योगाच े िश ण देणेबाबत.- मा.भोईर 
सुरेश व मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 

िवषय .६६) पपरी चचवड महानगरपािलका अंतगत येणा-या बालवाडी शाळेतील िवदया याना सकस 
पोषण आहार पुरिवणेबाबत- मा.सुजाता पालांडे व मा.सुरेश भोईर यांचा ताव. 

िवषय .६७) अतुल आर.एम.सी.यांचेवर िनिवदा सादर करणेस तबंध कालावधीबाबत- मा.सुजाता पालांडे 
व मा.सुरेश भोईर यांचा ताव. 

िवषय .६८) क े ीय कायालय काय ेञातील म.न.पा.चे आरो य िवभागाकडील सावजिनक   शौचालयाच 
व मुता-यांची यांिञक  प तीन े (पा याचे उ दाब फवा-या या सहा याने)  व मनु यबळा ारे 

दनैं दन साफसफाई, देखभाल व करकोळ व पाची दु ती कामाची मुदतवाढ देणे बाबत.- 

मा.भोईर सुरेश व मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 
िवषय .६९) भाग मांक ७ भोसरी येथील पै. मा तराव रावजी लांडगे आंतररा ीय कु ती िश ण क  

येथे सुर ार क नेमणुक बाबत- मा.सुजाता पालांडे व मा.सुरेश भोईर यांचा ताव. 
िवषय .७०) बोपखेल येथील पा या या टाक वर सुर ार क नेमणूक बाबत.- मा.भोईर सुरेश व मा.सुजाता 

पालांडे यांचा ताव. 
िवषय .७१) ठराव . १०९६३ दनांक २२/१२/२०२२ िवषय . ४७ दु ती कर यास मा यता देणेबाबत. 

-मा.भोईर सुरेश व मा.यादव िमनल यांचा ताव. 
िवषय .७२) ठराव . ११०२२ दनांक ६/१/२०२२ िवषय .०२ दु ती कर यास मा यता देणेबाबत.- 

मा.भोईर सुरेश व मा.यादव िमनल यांचा ताव. 
िवषय .७३) महापािलकेला आव यक असणारी टेशनरी कामायनी कूल फॉर मटली हँिडकेप िनगडी पुण-े 

४४ यांचे खरेदी करणेबाबत.- मा.बापु उफ श ु  काटे व मा.बनसोडे राजू यांचा ताव. 
िवषय .७४) मा. थायी सिमती सद य ठराव मांक ११२१७ द.१९/१/२०२२ ठरावात दु ती   

करणेबाबत   - मा.सुरेश भोईर व मा.सुजाता पालांडे   यांचा ताव. 
िवषय .७५) मा. थायी सिमती सद य ठराव मांक १०९०८ द.१५/१२/२०२१ ठरावात दु ती   बाबत.-

मा.सुजाता पालांडे व मा.सुरेश भोईर यांचा ताव. 
िवषय .७६) ठराव मांक ११४२३ द.१६/२/२०२२  दु ती   बाबत.- मा.सुजाता पालांडे व मा.सुरेश 

भोईर यांचा ताव. 
िवषय .७७) मा. थायी सिमती सद य ठराव मांक ८९२१ र  करणेबाबत.- मा.सुजाता पालांडे  व   

मा.सुरेश भोईर यांचा ताव. 
िवषय .७८) मु य इमारती म ये नागरीकांसाठी महा ई सेवा क  चालिव यास देणेबाबत- मा.भोईर सुरेश 

व मा.बनसोडे राजु यांचा ताव. 
िवषय .७९) पपरी चचवड महानगरपािलके या अपंग क याणकारी योजनेअंतगत नागरव ती 

िवभागामाफत दुधर आजार त (एचआय ही) ना सन २०२१-२२ या वषात िवतरीत 
कर यात आले या मोफत बसपास या िबलाबाबत.- मा.सुरेश भोईर व मा.सुजाता पालांडे यांचा 

ताव. 
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िवषय .८०) पपरी चचवड महानगरपािलका सन २०२१-२२ या अंदाजपञकातील डा िवभागा या 
तरतुदीम ये वाढ करणेबाबत.- मा.सुरेश भोईर व   मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 

िवषय .८१) ठराव मांक ११२०५ द.१९/१/२०२२  म ये दु ती करणे  बाबत.- मा.सुजाता पालांडे  व   
मा.सुरेश भोईर यांचा ताव. 

िवषय .८२) सन २०२२-२३ या मूळ अंदाजपञकात तावात नमूद केले या नवीन िवकास कामा या 
तरतुदीम ये वाढ/घट करणेबाबत.- मा.सुजाता पालांडे  व   मा.सुरेश भोईर यांचा ताव. 

िवषय .८३) भाग .३२ मधील उ ानाम ये िवरंगुळा क  बांधणे व इतर थाप य िवषयक नूतनीकरणाची 

कामे करणे.   
----------------- 

अ) मा. थायी सिमती सभा कायपि का .२६३ द.१८/०२/२०२२ व द.२३/०२/२०२२ चा सभावृतात 
कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

ब) मा. थायी सिमती सभा कायपि का .२६४ द.२८/०२/२०२२ चा सभावृतात कायम करणेत आलेचे 
मा.सभापती यांनी कट केल.े 

-------------- 
ठराव मांक- ११५७८              िवषय मांक- ०१ 

दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- वाहन दु ती कायशाळा 
सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .काशा/०१/कािव/८९/२०२२, द.०२/०३/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे. 
प. च.म.न.पा.चे अ,क,इ व फ े ीय कायालय पाणीपूरवठा िवभागाचे वापरासाठी आव यक 

असलेले ८००० िल. मतेचे ०५ नग व ६००० िल. मतेचा ०१ नग वॉटर टँकर असे एकुण ०६ नग वॉटर 
टँकर िनिवदा न मािगिवता करारनामा न करता थेट प तीने मे.टाटा मोटास िल.पुणे यांचेकडून शासक य 
दराने (GEMPORTALखरेदी दर) खरेदीकामी र. .१,४९,१५,४०० मे.टाटा मोटास यांना आगाऊ व पात 
आदा करणेस व सदर वाहनाचे उप ादेिशक प रवहन कायालयाकडे न दणी कामी ित वाहन 
र. .१०,०००/- या माणे ०६ नग वाहनांकरीता र. .६०,०००/- असे एकुण र. .१,४९,७५,४००/-(अ री 
र. .एक कोटी एकोणप ास लाख पं याह र हजार चारशे फ ) चे खचास अथवा य  खरेदीचेवेळेस येणा-
या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

  
ठराव मांक- ११५७९              िवषय मांक- ०२ 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- थाप य उ ान 

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/उ ान/११०/२०२२, द.०४/०३/२०२२. 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माणे. 
मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो. .70/36/2021-22 अ वये भाग .१५ मधील दुगादेवी 

टेकडी उ ान व गणेश तलाव उ ान व इतर उ ानात थाप य िवषयक कामे करणे कामी MS.RAJESH 
SUBHASH JADHAV िन.र. .29,99,935/- (अ री र. .ऐकोणतीस लाख न ा व हजार नऊशे प तीस 
फ ) मधुन रॉय टी व मटेरीयल टे ट ग चाजस वगळून र. .29,83,385/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आल े
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आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,83,385/- पे ा 35.51% कमी हणजेच 
र. .19,23,985/- +रॉय टी चाजस र. .38,188/- मटे रयल टे ट ग चाजस र. .16,550/- = एकुण 
र. .19,78,723/- पयत काम क न घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे यावरील 
व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनिवदा 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 म अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन रा न यांचेबरोबर करारनामा क न मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 ठराव मांक- ११५८०             िवषय मांक- ०३ 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- थाप य ग मु य 

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/ग-मु य/१३१/२०२२, द.०४/०३/२०२२. 

मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माण.े 
मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो. .CIVIL/HO/75/01/2021-22 अ वये . .२१ मधील 

पपरी गाव येथील मशानभूमीचे नुतनीकरण करणे कामी साद बबन देवकर िन.र. .1,49,77,014/- 
(अ री र. .एक कोटी एकोणप ास लाख स याह र हजार चौदा फ ) मधुन रॉय टी व मटेरीयल टे ट ग 
चाजस वगळून र. .1,48,71,864/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .1,48,71,864/- पे ा 29.99% कमी हणजेच र. .1,04,11,792/- +रॉय टी चाजस 
र. .1,36,521/- मटे रयल टे ट ग चाजस र. .1,05,150/- = एकुण र. .1,06,53,463/- पयत काम क न 
घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे यावरील व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िनिवदा 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 म अदा/ वसुल करणे 
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन रा न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 ठराव मांक- ११५८१             िवषय मांक- ०४ 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- नगररचना व िवकास 

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नरिव/कािव/१५/४७/२०२२, द.०४/०३/२०२२. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे. 
पपरी चचवड महानगरपािलके या वाढीव ह ी या  मंजूर िवकास योजनेतील मौजे िचखली मधील 

गट नं.१५९४ ते गट नं.१६५४ ( गायरान ) या िमळकती मधून जाणा-या १८.०० मी. ं द र याचे कडेने जे 
िचखली येिथल गट नं.१६५४ या िमळकतीम ये महानगरपािलकेकडून िवकसीत होत असले या जलशु दीकरण 
क ाकडे जाणारी अशु द जलउपसा जलवाहीनी ( ास – १४०० मी.मी.) व जलशु दीकरण क ाम य े
शु दीकरण झा यानंतर प रसराम ये शु द पा याचा पुरवठा कर यासाठी टाकावयाची जलवािहना ( ास – 
१२०० मी.मी.) या दो ही जलवाही या ा याच १८.०० मी. ं द र या या कडेने टाक याचे 
महानगरपािलकेचे िनयोजन होते. यानुसार जलशु दीकरण क ाकडे जाणारी अशु द जलउपसा 
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जलवाहीनी  ( ास–१४०० मी.मी.)टाक यात आलेली असून सदरची जलवािहनी टाकताना मु य वेक न गट 
नं.१५९४ या िमळकती मिधल िमळकतधारकांची अंशतः घरे पाड यात आलेली होती. तथापी 
आता  जलशु दीकरण क ाम य े शु दीकरण झा यानंतर प रसराम ये शु द पा याचा पुरवठा कर यासाठी 
टाकावयाची जलवािहना ( ास–१२०० मी.मी.) टाक यासाठी संबंिधत िमळकतधारकांची उव रत रािहलेली 
घरे काढ यानंतरच सदरची जलवािहनी टाकता येणार आहे. गट नं.१५९४ त े गट 
नं.१६५४  पयत या  िमळकती मधून जाणा-या १८.०० मी. ं द र याने बािधत  िमळकतधारकांचे पैक  
काही िमळकतधारकांचे ताव महानगरपािलकेस ा  झालेले असून याव रल महानगरपािलकेची 

शास कय कायवाही सु  आहे. तर काही िमळकतधारकां या शास कय मोजणी नकाशे यांना उपल ध झालेले 
नस याने यांचे कडून ताव ा  झा यानंतर यावर ता काळ शास कय कायवाही करणे आव यक आहे. 
व रल कायवाही करताना या िमळकतधारकां या शास कय मोजणी नकाशे झालेले नाहीत यांची शास कय 
मोजणी महानगरपािलकेमाफत करणे.(शास कय मोजणी फ  देय नुकसान भरपाई रकमेमधून वजा क न 
घे याचे अटीवर) व  महानगरपािलकेस ा  झालेले तावा या  खरेदीखतासाठी बािधत े ाची नुकसान 
भरपाई र म, तसेच र ता बािधत े ा या खरेदीखतासाठीची टँ प ुटी, रिज टेशन फ , व कल फ  व 
इतर र मा िनि त क न नुकसान भरपाई र म संबंिधत जागा मालकस  व खरेदीखतासाठीची टँ प ुटी, 
रिज ेशन फ , व कल फ  व इतर र म संबंिधत व कलास अदा करणे आव यक आहे. तथापी  स या या 
मा. थायी सिमतीची मुदत ही द.१३/०३/२०२२ रोजी संपत अस याने खरेदीखतासाठी बािधत े ाची 
नुकसान भरपाई र म, तसेच र ता बािधत े ा या खरेदीखतासाठीची टँ प ुटी, रिज टेशन फ , व कल 

फ  व इतर र मा संबंिधत जागा मालकास  व संबंिधत व कलास अदा करताना अडचणी िनमाण होऊ 
शकतात. तथापी जलशु दीकरण क ाम य े शु दीकरण झा यानंतर प रसराम ये शु द पा याचा पुरवठा 
कर यासाठी टाकावयाची जलवािहनी( ास – १२०० मी.मी.) ा तातडीने टाकावया या अस याने व रल 

करणी मा.आयु , पपरी चचवड महानगरपािलका यांना ािधकृत करणे आव यक आहे. तरी या 
िमळकतधारकां या शास कय मोजणी नकाशे झालेले नाहीत यांची शास कय मोजणी महानगरपािलकेमाफत 
करणे.(शास कय मोजणी फ  देय नुकसान भरपाई रकमेमधून वजा क न घे याचे अटीवर) 
व  महानगरपािलकेस ा  झालेले तावा या  खरेदीखतासाठी बािधत े ाची नुकसान भरपाई र म, तसेच 
र ता बािधत े ा या खरेदीखतासाठीची टँ प टुी, रिज ेशन फ , व कल फ  व इतर र मा िनि त 
क न नुकसान भरपाई र म संबंिधत जागा मालकास  व खरेदीखतासाठीची टँ प ुटी, रिज ेशन फ , 
व कल फ  व इतर र म संबंिधत व कलास अदा करणेकामी मा यता देणेत येत आह.े  

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेल ेिवषय घे यात आल.े 
----------- 

ठराव मांक- ११५८२              िवषय मांक- ०५ 

दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- म यवत  सािह य भांडार 
सुचक- मा.भोईर सुरेश       अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  .मसाभां/२/कािव/२५१/२०२२, द.०३/०३/२०२२. 
 मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माण.े 
 पपरी चचवड महानगरपािलका ह ीम ये रा ीय शहरी आरो य अिभयांनातगत येणा-या 
मोिहमांकरीता ले स छपाई क न घेणेकामी ई-िनिवदा ं .७/२०२० -२१ िस  करणेत आली होती. याम ये 
मे.वा हाळकर एंटर ायजेस, वेणुनगर रोड, वाकड यांचे ले स तयार क न लावणेकामी  लघु म ित. 
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चौ.फुट  दर र. .१२.०२/-  माण े लघु म दर ा  झालेला आहे.  हा दर अंदािजत दर एकुण 
र. .७,९२,०००/-(र. .सात लाख या णव हजार फ ) पे ा १४.४०%  ने कमी आहे.  एकूण 
५५०००  चौ.फुट छपाई करणेकामी  एकुण र. .६,६१,१००/- म ये  ले स  छपाई क न 
घेणेकामी या  खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक- ११५८३              िवषय मांक- ०६ 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- जलिन:सारण मु य 

सुचक- मा.भोईर सुरेश       अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  .जिन/२/कािव/१४६/२०२२, द.०७/०३/२०२२. 
 मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माण.े 
 मनपा या जलिन:सारण िवभागाकडील िन.नो. .6/49/2021-22 अ वये भाग .30 मधील 
आव यक या ठकाणी वा षक ठेकेदारी प तीने ेनेज लाईनची व चबसची देखभाल दु ती करणे. कामी 
मे.रा ल क शन िन.र. .52,11,145/-(अ री र. .बाव  लाख अकरा हजार एकशे पंचेचाळीस फ ) 
मधुन रॉय टी व मटेरीयल टे ट ग चाजस वगळून र. .52,11,145/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .52,11,145/- पे ा 35.7% कमी हणजेच 

र. .33,50,766/- +रॉय टी चाजस र. .38,844/- मटे रयल टे ट ग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .33,89,610/- पयत काम क न घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माण े यावरील 

व त ुव सेवा कर अदा करणेस तसेच िनिवदा 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 म अदा/ वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन रा न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक- ११५८४              िवषय मांक- ०७ 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- व ध भारत अिभयान  

सुचक- मा.भोईर सुरेश       अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . वभाअक/२/कािव/७४/२०२२, द.०७/०३/२०२२. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 
 व छ भारत अिभयान(नागरी) अंतगत व छ महारा  / भारत अिभ यान(नागरी) अंतगत व छ 
सव ण २०२२ या अंमलबजावणीसाठी महापािलके या काय े ाम ये नािव यपुण तं ान पधा(Swachh 
Technology Challenge )आयोिज त करणेकामी अंदाजे र. .९३,०००/- खच अपेि त आहे. सदर 
नािव यपुण तं ान (Swachh Technology Challenge) पधम ये थम मांक सुिजत बाबर, ा स फगर 
टे ॉलॉजीज ाय हेट िलिमटेड र. .४१,०००/-, ि दतीय मांकशुभम चांदगुडे आिण टीम, डॉ,डी.वाय.पाटील 
इि स ूट ऑफ इंिजिनयर ग, मॅनेजमट अ ड रसच आकुड , पुणे. र. .३१,०००/- 
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व  तृतीय मांकिन पमा  राजीवन र. .२१,०००/- (अ री र. .एकवीस हजार फ ) यांना  अदा 
करावया या य  खचास काय र  मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक- ११५८५              िवषय मांक- ०८ 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- पाणी पुरवठा मु य 

सुचक- मा.भोईर सुरेश       अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पाप/ु८/कािव/१५९/२०२२, द.०७/०३/२०२२. 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 
 मनपा या पाणीपुरवठा  िवभागाकडील िन.नो. .८/१३/२०२१-२२ अ वये इ भागातील मु य 
वािहनीवर ठक ठकाणी एअर हॉ व  व वॉशआउट हॉ व  बसिवणे. कामी मे.भराटे 
क शन  िन.र. .31,23,883/- मधुन रॉय टी व मटेरीयल टे ट ग चाजस वगळून र. .31,23,883/- वर 
िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .31,23,883/-(अ री 
र. .एकतीस लाख तेवीस हजार आठशे या शी फ ) पे ा 34.55% कमी हणजेच र. .20,44,581/- 
+रॉय टी चाजस र. .1,864/- मटे रयल टे ट ग चाजस र. . -/- = एकुण र. .20,46,445/- पयत काम क न 
घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे यावरील व त ुव सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िनिवदा 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 म अदा/ वसुल करणे बंधनकारक 
राहील या अटीस अिधन रा न यांचेबरोबर करारनामा क न मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक- ११५८६              िवषय मांक- ०९ 

दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- मािहती व तं ान  
सुचक- मा.भोईर सुरेश       अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मातंिव/१२/कािव/३३०/२०२२, द.०७/०३/२०२२. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 
 महानगरपािलका सावि क िनवडणूक – २०२२ करीता तातडीची बाब हणून थेट प दतीन े
मे.अ टीमेट इ फॉमशन ा.िल.यांचेकडून िनवडणूक संगणक णाली खरेदी करणेस व येणारा खच 
र. .६,८५,०००/-(अ री र. .सहा लाख पं या शी हजार फ ) अिधक जी.एस.टी. इत या दरास व या 
अनुशंगान ेयेणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
 
 
 



11 
 

 
 

ठराव मांक- ११५८७              िवषय मांक- १० 
दनांक-१०/०३/२०२२     िवभाग- म यवत  सािह य भांडार वै क य 

सुचक- मा.भोईर सुरेश       अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  .मसाभां/५/कािव/१९१/२०२२, द.०७/०३/२०२२. 
 मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माण.े 
 पपरी चचवड शहराम ये कोिवड १९ चे लसीकरण क  उभार याकामी इ छुक सं थांकडून, यांना 
वैदयक य सेवेअंतगत मनु यबळ पुरिव याचा अनुभव आहे. अशा सं थाना सदर कामकाजाकरीता मनु यबळ 
उपल ध करणेकामी ई िनिवदा नोटीस मांक-०९/२०२१-२०२२ िस द कर यात आली होती. सदर ई 
िनिवदेकरीता M/s.Emkay Facilities Services Pvt.Ltd., यांचेकडून १ टीम करीता ा  झालेला लघु म 

दर र. .७५,२२८/- (अंदाजप क य दरापे ा १५.१८% पे ा कमी ) ि वकृत कर यात आलेला असून तातडीची 
बाब असलेने यांना . मसाभा/५/कािव/८१७ द.०९/७/२०२१ अ वये ५० टम करीता द.०९/७/२१ ते 
द.०८/०९/२१ करीता आदेश दे यात आलेला आहे. पपरी चचवड शहराम ये कोिवड १९ चे लसीकरण क  

उभा न दोन मिहनेचे कालावधीकरीता कामकाज करणेकामी १टीमकरीता ( येक लसीकरण क ावर येक  १ 
ए.एन.एम. / जी.एन.एम, १ डाटा एं ी ऑपरेटर व १ मदतनीस (वग-४))करीता र. .७५,२२८/- माणे ५० 
टीम करीता ित मिहना र. .३७,६१,४००/ माणे दोन मिह यांकरीता येणा-या र. .७५,२२,८००/ (अ री 
र. .पं याह र लाख बावीस हजार आठशे फ ) चे खचास करारनामा क न व अनामत र म घेणेकामी तसेच 
सदरचा खच म यवत  भांडार िवभागाकडील कोरोना िनधी या लेखािशषामधून करणेस मा. थायी सिमती 
ठराव मांक १००६९, दनांक ०४/०८/२०२१ अ वये मा यता दे यात आलेली आहे. यानुसार मा. आयु  
सो.व मा. सहा. आरो य अिधकारी यांचे कडून सुचना ा  झा यानुसार सदरचे लसीकरणाचे काम तातडीने व 
मोठया माणावर करणे आव यक असलेने यापुव चे अटी शत  कायम रा न तसेच कामगार क याण अिधकारी 
यांनी िनि त केलेले कमान वेतन दरानुसार M/s.Emkay Facilities Services Pvt. Ltd. यांना खालील 

माणे १०० ट स द.१/३/२०२२ ते द.१०/३/२०२२ पयत तसेच द.११/०३/२०२२ ते द.३१/०३/२०२२ 
या कालावधीकरीता १०० ट स ऐवजी ५० ट स पुरिवणेकामी मुदतवाढ कामकाज आदेश देणेत आलेला आहे 
व याचे सेवाशु कापोटी र. .६४२७९/- व कमान वेतनासाठी र. .५१,५८,८८५/- असे एकुण 
र. .५२,२३,१६४/- चे खचास करारनामा क न मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक- ११५८८              िवषय मांक- ११ 

दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- िव ुत मु य 
सुचक- मा.बाप ूउफ श ु  काटे     अनुमोदक- मा.पाडाळे िनता 
संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  .िवमुका/०८/कािव/१९०/२०२२, द.०७/०२/२०२२. 
 मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माण.े 
 मनपा या िव ुत िवभागाकडील िनिवदा नोटीस .37-04/2021-2022अ वये मनपा शासक य 
इमारतीमधील िल ट .3 व 4 चे नुतनीकरण करणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी, िनिवदा र. .55,78,793/- 
पे ा -12.12% कमी हणजेच र. .49,02,643/- (अ री र. .एकोणप ास लाख दोन हजार सहाशे ेचाळीस 
फ ) या नुसार िनिवदा मंजूर दराने लघु म दराचे ठेकेदार मे. अथव इले ीकल स हसेस यांचेकडून काम 
क न घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे यावरील व तु व सेवा कर अदा करणेस 
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तसेच िनयमानुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधारीत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल करणे या अटीस 
अधीन रा न यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक- ११५८९              िवषय मांक- १२ 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- आप ी व थापन 

सुचक- मा.बाप ूउफ श ु  काटे     अनुमोदक- मा.पाडाळे िनता 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आप /१/कािव/१४२/२०२२, द.०७/०३/२०२२. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 
 मा.आयु  सो यांचे सुचनेनुसार द.२६/०७/२०२१ रोजी दुपारी ०२.३० वाजता अितआयु (१) 
दालनात झाले या बैठक चा सभावृताम ये सांगली,िमरज,कुपवाड महानगरपािलकेतील आप कालीन 
पुरप र थीतीक रता मदत देणेसाठी रोख र म पये ३,००,०००/- (अ री र. .तीन लाख फ ) अि म 

ी.रामदास तांब,ेसह शहर अिभयंता यांचे नावे अदा करणेस मा यता दे यात आलेली आहे. यानुसार 
सांगली,िमरज,कुपवाड महानगरपािलकेतील आप कालीन पुरप र थीतीक रता मदत देणेसाठी रोख र म पये 
३,००,०००/- (अ री र. .तीन लाख फ ) अि म ी.रामदास तांब,ेसह शहर अिभयंता यांचे नाव े अदा 
कर यात आलेली आहे व या माणे ी रामदास तांब,ेसह शहर अिभयंता यांनी सदर र मेमधून मदत दे यात 
आले या व तूंची िबले समायोजन कामी आप ी व थापन िवभागात सादर केलेली आहेत.उपरो  खचाची 
हाउचर/िबल े ा  झाली असून आगाऊ र. .३,००,०००/- पैक  र. .२,०५,८९३/- खच झालेला असून 

उव रत र. .९४,१०७/- पावती .C-११६२, द.२०/१२/२०२१ अ वये मनपा कोषागारात जमा कर यात 
आलेली असलेने आगाऊ र. .३,००,०००/- चे समायोजन करणे आव यक आहे व यास काय र मा यता देणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 

ठराव मांक- ११५९०              िवषय मांक- १३ 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- उ ान/वृ संवधन 

सुचक- मा.बाप ूउफ श ु  काटे     अनुमोदक- मा.पाडाळे िनता 
संदभ- मा.उप आयु  यांचे प  .उ ान/४/कािव/२६५/२०२२, द.०७/०३/२०२२. 
 मा.उप आयु  यांनी िशफारस केल े माणे. 
 उ ान/वृ संवधन िवभागामाफत बी.आर.टी.एस र याचे  कडेने १)मा.आयु  िनवास समोरील 
बी.आर.टी.एस र ता व ३१७ र.मी २)मोरवाडी मशानभुमी ते ए पायर ीज दुतफा बाजु ९८८ र.मी ३)मदर 
तेरेसा ीज ते डी.माट चौक काळेवाडी दुतफा बाजुचे सुशोिभकरण १३९६ र.मी असे एकुण २७०० 
र.मी  न ाने सुशोिभकरण करणेत आलेल े असुन सदर कामाची पुढील देखभाल करणे आव यक आहे. न ान े
िनिवदा काढावयाची झा यास तीन ते चार मिहने लागणार अस यान े न ान े देखभाल कामाचे िनिवदा 
काढणेऐवजी स ि थतीत िवभागामाफत िन.नो. .४/२०२१-२२ मिधल मे.अथव वयंरोजगार  औ ोिगक 
सेवा सह सं था यांना िनिवदा ा  दर ७.०० %ने कमी जाधववाडी परीसरातील भाग .२ मधील िविवध 
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र त ेकाम िमळालेले असुन सदर कामाची देखभाल मुदत २ वष असुन कामाची मुदत आ ट बर २०२३  अखेर 
आहे.वाढीव ३ र यांचे  े  २७०० र.मी हे.असुन िनिवदा ा  दर ७.०० ने कमी दरान ेसंबंिधत मे.अथव 
वयंरोजगार  औ ोिगक सेवा सह सं था यांना ०१ माच २०२२ पासुन सोपिवता येईल यासाठी ती महा 

र. .७७,११३/- इतका खच येणार असुन साधारण २० मिहने कालावधीसाठी र. .१५,४२,२६०/-(अ री 
र. .पंधरा लाख बेचाळीस हजार दोनशे साठ फ )  इत या येणा-या वाढीव खचास व यांचेशी करारनामा 
करणेस मा यता देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक- ११५९१              िवषय मांक- १४ 

दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- ह े ीय 
सुचक- मा.बाप ूउफ श ु  काटे     अनुमोदक- मा.पाडाळे िनता 
संदभ- मा. े ीय अिधकारी यांचे प  .ह /ेलेखा/िन.क./कािव/१५५/२०२२, द.०८/०३/२०२२. 
 मा. े ीय अिधकारी यांनी िशफारस केल े माणे. 
 पपरी चचवड महानगरपािलका ह े ीय कायालय, आरो य िवभागाकडील तावासोबत या प  
अ ( १ ते १ ) मधील कामांचे िनयमानुसार व  िनिवदा अटी शत माणे संबिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक- ११५९२              िवषय मांक- १५ 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- वायसीएमएच 

सुचक- मा.बाप ूउफ श ु  काटे     अनुमोदक- मा.पाडाळे िनता 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/७/कािव/१८९/२०२२, द.०८/०३/२०२२. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

 पपरी चचवड महानगरपािलके या पद ु र सं था, यशवंतराव च हाण मतृी णालयात 
आतापयत एकुण ९ वै क य पद ु र िवषयांनाMCI/MUHS ची मा यता ा  झाली आहे. उवरीत ६ 

पद ु र वै क य िवषयांना परवानगी िमळणे करीताचे य  सू  आहे. तसेच पद ु र सं था, यशवंतराव 
च हाण मृती णालयात निवन ११ मजली ईमारतीम ये बीएससी न सग कॉलेज व पॅरामेडीकल कोसस सु  
करणेची बाब िवचाराधीन होती. या अनुषंगान े दनांक- १ स टबर, २०२१ रोजी मा. आयु  सो पपरी 
चचवड महानगरपािलका यां या अ य तेखाली पद ु र सं था, यशवंतराव च हाण मृती णालयात 

झाले या आढावा बैठक म ये निवन ११ मजली ईमारतीम ये ३  व ४ था मजला येथे जागा िनि त क न 
बीएससी न सग कॉलेज व पॅरामेडीकल कोसस सु  करणेबाबत िनणय झालेला आहे. सदर िनणयाची 
अंमलबजावणी ाधा याने करणेकामी व दो ही कोसससाठी काही पायाभूत सुिवधा, त  मनु यबळ, 
अहताधारक ा यापक उपल धता इ यादी बाब ची आव यकता लागणार आहे. बीएससी न सग कॉलेज व 
पॅरामेडीकल कोसस सु  झा यावर वायसीएम णालयास व महापािलके या इतर णालयास मनु यबळ 

ा  होणार असून गरजंूना रोजगारा या संधी देिखल यातून िनमाण होणार आहेत. कोरोना कालावधीम ये 
वायसीएम आिण इतर महापािलका णालयांम ये न सग टाफची कमतरता भासली होती. ही कमतरता 
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काही माणात कमी कर यासाठी पुण े येथील शासक य बी. जै. वै क य महािव ालय व ससून सव पचार 
णालया या धत वरPGI YCM बीएससी न सग व पॅरामेडीकल अ यास म सु  करणे आव यक 

आहे. न सग कॉलेज वायसीएम णालयाम ये ६०, दहा(१०) िविवध पॅरामेडीकल अ यास म म ये १२५ 
वPGDMLT अ यास माम ये २० िव ाथ  मता तािवत आह.े वै क य पद ु र अ यास म सु  
करणेकरीता जी या अवलंब यात आली, तशीच या बीएससी न सग कॉलेज सु  करणे करीताही करणे 
आव यक आहे. सदर अ यास म सु  झा यानंतर  

१. २४X७ मनु यबळाची उपल धतेमुळे भिव यात कोिवड-१९ सदृ य अ यंत िबकट प रि थतीचा 
समथपणे सामना  करणे श य होईल.  

२.अप-ूया त  मनु यबळा अभावी बाहेर संद भत होणा-या णांची सं या कमी होईल. 
३. नागरीकां या त ार चे माण कमी होतील.   
४. णसेवेचा दजा उंचावेल. 

  पॅरामेडीकल अ यास मासाठी कुठलीही अितरी  पायाभूत सुिवधा िनमाण करणे आव यक असणार 
नाही. तसेच या करीता कुठलाही अितरी  कमचारी वग आव यक असणार नाही. स ा अि त वात असले या 
पद ु र िवभागांतगत वै क य ा यापकां या मागदशनाखाली हा अ यास म सु  करता ये यासारखा 
आहे. सदर अ यास मा या १९ कोससपैक  खालील ११ कारचे अ यास म(कोसस) यात समािव  करता 
ये यासारखे आहे.  
 अ. . कोसची नाव े शै िणक 

अहता 
आव यक 
िव ाथ  
सं या 

कोसचा 
कालावधी 

A १ B.Sc. P.M.T BACHELOR OF PARAMEDICAL 
TECHNOLOGY (Laboratory Technician) 

10+2 With 
Aggregate of 
50% in 
(Physics, 
Chemistry, 
and Biology) 

30 ३ वष 

२ B.Sc. P.M.T BACHELOR OF PARAMEDICAL 
TECHNOLOGY (Radiographic Technician) 

15 

३ B.Sc. P.M.T BACHELOR OF PARAMEDICAL 
TECHNOLOGY (Cardio Technician) 

10 

४ B.Sc. P.M.T BACHELOR OF PARAMEDICAL 
TECHNOLOGY (Neuro Technician) 

10 

५ B.Sc. P.M.T BACHELOR OF PARAMEDICAL 
TECHNOLOGY(Blood Transfusion Technician) 

10 

६ B.Sc. P.M.T BACHELOR OF PARAMEDICAL 
TECHNOLOGY (Optometry Technician) 

10 

७ B.Sc. P.M.T BACHELOR OF PARAMEDICAL 
TECHNOLOGY (Perfusionist) 

10 

८ B.Sc. P.M.T BACHELOR OF PARAMEDICAL 
TECHNOLOGY(Operation Theatre Technician) 

20 

९ B.Sc. P.M.T BACHELOR OF PARAMEDICAL 10 
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TECHNOLOGY (Endoscopy Technician) 
१० B.Sc. P.M.T BACHELOR OF PARAMEDICAL 

TECHNOLOGY (Community Medicine/Health 
Inspector/Emergency Medical Services) 

10 

B ११ Post Graduate Diploma in Medical laboratory 
technician (PGDMLT) 

BSc 20 १वष 

 B.Sc. P.M.T चे10 Courses वPGDMLT या दो ह  कोससाठी ा यापक वग वेगळा नेम याची 
गरज लागणार नाही पद ु र सं था, यशवंतराव च हाण मृती णालयातील ा यापक वग यासाठी 
मागदशक/िश क राहतील. 

 
 
 

C Bachlor of Science Nusing (BSc Nursing) 10+2 With 
Aggregate of 50% in 
(Physics, Chemistry, 

and Biology) 

60 ४ वष 

Total Seats  215  

तसेच बीएससी न सग कॉलेज सू  कर यासाठीINDIAN NURSING COUNCIL चे मानांका माण े
ा यापक व इतर टाफ पुढील माणे आव यक आह.े 

B.Sc.(N) Nursing College Staff Requirement for 40-60 (Students intake) 
 अ. . पदाच े

नाव 
मानका 
नुसार 
सं या 

मानकाचा संदभ वासीए
मएच 
मागणी 

शै िणक अहता आिण अनुभव सुधा रत वेतन 
मॅ ी समधील 
वेतन तर 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१ Principal 
cum 
Professor 

१ THE GAZETTE OF 
INDIA 
:EXTRAORDINAR
Y [PART III-SEC.4] 
INDIAN NURSING 
COUNCIL 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 
5th July, 2021 
[INDIAN NURSING 
COUNCIL 
{REVISED 
REGULATIONS 

१ Essential Qualification: M.Sc. 
(Nursing) 
Experience:M.Sc.(Nursing) 
having total 15 years’ 
experience with M.Sc. 
(Nursing) out of which 10 
years after M.Sc. (Nursing) in 
collegiate program. Ph.D. 
(Nursing) is desirable. 

S-२३:  ६७७००-
२०८७०० 

२ Vice-
Principal 
cum 
Professor 

१ १ Essential Qualification: 
M.Sc.(Nursing) Experience: 
M.Sc. (Nursing)  Total 12 
years’ experience with M.Sc. 

S-२०:  ५६१००-
१७७५०० 
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AND 
CURRICULUM 
FOR B.Sc. 
(NURSING) 
PROGRAM) 
REGULATIONS, 
2020] F.NO. 11-
1/2019-INC. 

(Nursing) out of which 10 
years teaching experience 
after M.Sc. (Nursing) Ph.D. 
(Nursing) is desirable. 

३ Professor १ १ Essential Qualification: 
M.Sc.(Nursing) Experience: 
.Sc.(Nursing)  Total 12 years’ 
experience with M.Sc. 
(Nursing) out of which 10 
years teaching experience 
after M.Sc. (Nursing) Ph.D. 
(Nursing) is desirable. 

S-१६:  ४४९००-
१४२४०० 

४ Associate 
Professor 

२ २ Essential Qualification: M.Sc. 
(Nursing) Experience: Total 8 
years’ experience with M.Sc. 
(Nursing) including 5 years 
teaching experience Ph.D. 
(Nursing) desirable. 

S-१६:  ४४९००-
१४२४०० 

५ Assistant 
Professor 

३ ३ Essential Qualification: 
M.Sc.(Nursing) Experience: 
.Sc.(Nursing) with total 3 
years teaching 
experiencePh.D. (Nursing) is 
desirable. 

S-१५: ४१८००-
१३२३०० 

६ Tutor १६ १६ M.Sc.(Nursing) preferable 
Experience: .Sc.(Nursing) / 
P.B.B.SC. (Nursing) with 1 
year experience. 

S-१५: ४१८००-
१३२३०० 

 एकुण २४  २४   
उपरो  पदांना दरमहा अदा करावयाचे सुधा रत मॅ ी समधील वेतन तंभ . ७ म ये दशिव यात 

आलेले आहे. सदर अ यापकां ितरी  पुढील त यात नमूद िवषयांसाठी(Part-time/external faculty) ची 
आव यकता लागणार आहे. 

Teachers for non-nursing courses (Part-Time/External Faculty) 

 Sr. No. Courses/Subjects Yrs Total Hours Amount per 
Hours 

Total 
Amount 

1 2 3 4 5 6 

1 English I 60 750 45000 
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2 Anatomy I 60 (Class 40 + Lab 20 hours) 750+300 
(30000+6000) 

 
36000 

3 Physiology I 60 (Class 50 + Lab 10 hours) 750+300 
(37500+3000) 

 
40500 

4 Sociology II 60 750 45000 

5 Psychology I 60 (Class 50 + Lab 10 hours) 750+300 
(37500+3000) 

 
40500 

6 Biochemistry I 30 750 22500 

7 Nutrition & Dietetics I Theory 60 (Class 45 + Lab 
15 hours) 

750+300 
(33750+4500) 

 
38250 

8 Communication & 
Education Technology 

II Theory 90 (Class 60 + Lab 
30 hours) 

750+300 
(45000+9000) 

 
54000 

9 Microbiology I Theory 60 (Class 45 + Lab 
15 hours) 

750+300 
(33750+4500) 

 
38250 

10 Pharmacology II Theory 45 (Class 35 + Lab 
10 hours) 

750+300 
(26250+3000) 

 
29250 

11 Pathology & Genetics II Theory 45 Pathology – 30 
Hrs (Class 23 + Lab 07 
hours) 
Genetics – 15 Hrs) 

750+300 
(17250+2100) 
(11250) 

19350 
11250 

 Total 419850 

            वरील माणे येक िवषयासाठी अ यापकांची नेमणूक क न यांना ित तासाकरीता 
पदवी/पद ु र ावसाियक अ यास मासाठी महारा  शासन उ  व तं  िश ण िवभाग, शासन िनणय 

. संक ण-२०२१/(७५/२१)/(१)/मिश-३, दनांक-२२ ऑ टोबर, २०२१ अ वये सै दांतीक र म पये 
७५०/- (अ री र. . सातशे प ास फ ) व ा यि कांकरीता र म पये ३००/-(अ री र. . तीनशे 
फ )  अदा करावी लागणार आहे. तरी सदर होणा-या िविवध िनयामक सं था/ शासन 
मा यता, ा यापक/ अ यापक वग तसेचPart-Time/External Faculty यांचा एकुण येणारा संभा  खच 
वै क य पद ु र सं थेकरीता असले या खालील लेखािशषामधून कर यात येईल व कालांतरान े गरज 
भास यास याकरीता निवन लेखािशष तयार कर यात येईल. सदर कोस सु  के यास मनपास िमळणारे 
उ प  खालील त यात नमूद केल ेआह.े 

अ. . नाव शासन/िव ाथ  
शु क र. . 

एकुण जमा 
र म पय े

नाव अदा करावयाच े
वेतन 

एकुण खच र म 
पय े

१ B.Sc. 
P.M.T 10 
Courses 

५३,०००/- ९३,०५,०००/-१)बीएससी न सग कॉलेज व पॅरामेडीकल 
कोसस सु  करणेसाठी शासन/म.आ.िव.िव 
यांना अदा कराव ेलागणारे शु क र म .: 

a)   B.Sc. P.M.T 10 Courses 

 
 
 
११,००,०००/-

३२,५०,०००/- 

२ PGDMLT४७,५०० 
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३ BSc 
Nursing 

२०,००० 

    b)   PGDMLT २,५०,०००/- 

c)   BSc Nursing १९,००,०००/-

२) ा यापक/ अ यापक वग व 
इतर कमचरी यांना अदा कराव े
लागणारे वेतनBSc Nursing 
40-60 

  

a)   Principal १ १ १३१७६७७२ 

b)   Vice Principal १  १०९७७३६ 

c)   Professor १  ८८५३८४ 

d)   Associate Professor २  १६२४४१६ 

e)   Assistant Professor ३  २४३६६२४ 

f)    Tutor ८-१६  १२९९५३२८ 

Total २४  २०३५७१६० 

Additional Staff for College of 
Nursing 

   

g)   Administrative Officer १  ८७०९८४ 

h)   Office Suprintendent १  ८१२२०८ 

i)    PA to Principal १  ८१२२०८ 

j)    Accountant/Cashier १  ८१२२०८ 

k)   Upper Division Clerk २  ९८७१२० 

l)    Lower Division Clerk २  ७७४७६८ 

m)  Store Keeper १  ४९३५६० 

n)   Classroom Attendants २  ११२७४२४ 

o)   Sanitary Staff- As per the 
physical space 

१  २९४४८० 

p)   Security Staff- As per the 
requirement 

१  २९४४८० 

q)   Peons/Office Attendant ४  ११७७९२० 

r)    Library 
a)   Librarian १ 

 
२ 

 ५७६९८४ 
 

b)   Liabrary   Attendants  १   ३८७३८४ 

Hostel    

a)   Wardens ३  ११६२१५२ 
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TOTAL   १,०५,८३,८८०/-

३)Teachers for non-nursing courses 
(Part-Time/External Faculty) 

 ४,१९,८५०/- 

 एकुण जमा र म पय े ९३,०५,०००/-एकुण खच र म पय े ३,४६,१०,८९०/-

 उपरो  माणे सदर चे कोस सू  झा यानंतर मनपा या उ प ात खालील माणे वाढ होणार आहे. 

अ. . कोसच ेनाव ित िव ाथ  शु क एकुण िव ाथ  एकुण शु क/ ितवष कोसचा कालावधी 

१. 
B.Sc. P.M.T 10 
Courses 

५३,००० १३५ ७१,५५,०००/- ३ वष 

२. PGDMLT ४७,५००   २० ९,५०,०००/- १ वष 

३. BSc Nursing २०,०००    ६० १२,००,०००/- ४ वष 

                                                      एकुण शु क ९३,०५,०००/-   

(अ री र म . या व लाख पाच हजार)   

 सदरचे कॉलेज व कोस सु  कर यासाठी महारा  आरो य िव ान िव ापीठ, नािशक यांचे 
कडील“AFFILIATION FEE” NOTIFICATION No. 42/2017 (Amended) नूसार उपरो  येक 
कोससाठी संलि करण,संलि करणाचे नुतनीकरण व िव तारीकरण या येसाठी खालील माणे शु क 
महारा  आरो य िव ान िव ापीठ, नािशक यांना अदा करावे लागणार आहे.  

बीएससी न सग कॉलेज व पॅरामेडीकल कोसस सु  करणेसाठी लागणारे शु क र म .: 
अ. . कोसच ेनाव सु वातीच े शु क र म 

. 
  

संलि करण 
शु क र म . 

संलि करणाच ेनुतनीकरण 
आिण िव तारीकरण 

एकुण शु क 

१. B.Sc. P.M.T 
10 Courses 

२,००,०००/- 
+ ती कोस  ५०,०००/-
  या माण े१० कोससच े
५,००,०००/- अस ेएकुण 
७,००,०००/- 

ती कोस २०,०००/- या 
माण े१० 
कोससच े २,००,०००/-
 अथवा एकुण शै िणक 
शु काच े१%  (यापैक  ज े
जा त असेल त)े 

ती कोस २०,०००/- या 
माण े१० 
कोससच े २,००,०००/-
 अथवा एकुण शै िणक 
शु काच े१%  (यापैक  ज े
जा त असेल त)े 

११,००,०००/- 

२. PGDMLT ५०,०००/- १,००,०००/- अथवा एकुण 
शै िणक शु काच े
१%  (यापैक  ज ेजा त असेल 
त)े 

१,००,०००/- अथवा एकुण 
शै िणक शु काच े
१%  (यापैक  ज ेजा त असेल 
त)े 

२,५०,०००/- 

३. BSc Nursing १५,००,००० २,००,०००/- अथवा एकुण 
शै िणक शु काच े
१%  (यापैक  ज ेजा त असेल 
त)े 

२,००,०००/- अथवा एकुण 
शै िणक शु काच े
१%  (यापैक  ज ेजा त असेल 
त)े 

१९,००,०००/- 

एकुण शु क ३२,५०,०००/- 
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(अ री र म . ब ीस लाख प ास हजार)   

मनपाच ेजमा खच(अंदाज)े तसेच मनु यबळाची उपल धता दशिवणारा त ा खालील माण ेआह.े 

अ. 
. 

कोसस सु
झा यापासूनच ेवष एकूण जमा 

एकुण वेतनावर व
शासन/म.आ.िव.िव 
होणारा खच 

उपल ध मनु यबळ 

१ I 98,17,000/- 3,46,10,890/- 215(60  Nursing + 155 Paramedical) 

२ II 2,04,40,600/- 3,46,10,890/- 430(120 Nursing + 310 Paramedical) 

३ III 3,31,00,390/- 3,46,10,890/- 645 (180 Nursing + 465 Paramedical) 

४ IV 3,59,84,650/- 3,46,10,890/- 705 (240 Nursing + 465 Paramedical) 
उपरो  त याव न तािवत कॉलेज व कोसस सु  झा यापासून अंदाजे नमूद पिह या ते चौ या 

वषापासून मनपास िमळणारे वा षक उ प  र. .3,59,84,650/-, तसेच वेतनावर व शासन/म.आ.िव.िव 
होणारा एकुण वा षक खच र. .3,46,10,890/- इतका संभा  खच अपेि त आह.े तसेच उपल ध 
मनु यबळ705 (240 Nursing + 465 Paramedical) होणार आहे.  

वै क य पद ु र सं थेकरीता सन २०२२-२३ करीता महसूल जमा व महसूल खच लेखािशषाची नाव े
खालील माणे तािवत आहेत. 

अ. . BSc Nursing वBPMT महसूल जमा लेखािशष BSc Nursing वBPMT महसूल खच लेखािशष शेरा 

१ 
वै क य पद ु र सं था, परािचक सा सं था व
यशवंतराव च हाण मृती णालय ंथालय शु क. 

वै क य पद ु र सं था, परािचक सा सं था व
यशवंतराव च हाण मृती णालय मानधनावरील
अ यापक व कमचारी मानधन/वेतन 

  

२ 
वै क य पद ु र सं था, परािचक सा सं था व
यशवंतराव च हाण मृती णालय वेश शु क. 

वै क य पद ु र सं था, परािचक सा सं था व
यशवंतराव च हाण मृती णालय िनवासी िव ाथ
िव ावेतन 

  

३ 
वै क य पद ु र सं था, परािचक सा सं था व
यशवंतराव च हाण मृती णालय फॉम फ  जमा. 

वै क य पद ु र सं था, परािचक सा सं था व
यशवंतराव च हाण मृती णालय करीता िविवध
शासक य िनयामक सं था व िव ापीठ इ. चे शु क भरण े

  

४ 
वै क य पद ु र सं था, परािचक सा सं था व
यशवंतराव च हाण मृती णालय व तीगृह शु क. 

वै क य पद ु र सं था, परािचक सा सं था व
यशवंतराव च हाण मृती णालय इतर खच(महारा
आरो य िव ान िव ापीठ, परी ा िनधी) 

  

५ 
वै क य पद ु र सं था, परािचक सा सं था व
यशवंतराव च हाण मृती णालय इतर जमा(महारा
आरो य िव ान िव ापीठ, परी ा िनधी) 

    

६ वै क य पद ु र सं था, परािचक सा सं था व
यशवंतराव च हाण मृती णालय ंथापाल अनामत 

    

७ वै क य पद ु र सं था, परािचक सा सं था व
यशवंतराव च हाण मृती णालय व तीगृह अनामत 

    

८ वै क य पद ु र सं था, परािचक सा सं था व
यशवंतराव च हाण मृती णालय शै िणक शु क 

    

९ वै क य पद ु र सं था, परािचक सा सं था व     
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यशवंतराव च हाण मृती णालय सवसाधारण
अनामत(Caution Money) 

याकरीता मा. थायी सिमती सभा, मा. महापािलका सभेची मा यता घेऊन सदरचा खच सन २०२२-
२०२३ या अंदाजप कामधील जमा पीजीआय फॉम फ , इतर जमा, वसतीगृह शु क, ंथालय शु क, शै िणक 
शु क या लेखािशषातून िव ा याकडून ा  होणा-या र मा जमा करणेत येतील. तसेच वेतनावरील खच 
मानधन– पी.जी.आय, वायसीएमएच, अ यापक व कमचारी मानधन/वेतन या लेखािशषावर केले या 
र. .५,००,००,०००/- व पीजीआय वायसीएमएच िविवध शासक य िनयामक सं था व िव ापीठ इ. शु क 
भरणे र. .१,५०,००,०००/- इत या स ि थतीत उपल ध तरतूदी मधून जमा व खच कर यात 
येईल. तदनंतर शासनाकडून मा यता िमळा यानंतर तावात तािवत केले या कोसससाठी महसूली जमा व 

महसूली खच लेखािशषावर  आव यक या र मांची तरतूद कर यात येईल. पद ु र सं था, वायसीएम 
णालयात बीएससी न सग कॉलेज व पॅरामेडीकल कोसस सु  के यास वायसीएम णालया या येक 

िवभागांमधील मनु यबळाची जाणवणारी कमतरता/ उणीव भ न िनघणार व िशि त मनु यबळ उपल ध 
होणार अस यामुळे न सग कॉलेज व पॅरामेडीकल कोसस सु  करणेकामी मा यता देणेबाबत मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक- ११५९३              िवषय मांक- १६ 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- वै क य 

सुचक- मा.बाप ूउफ श ु  काटे     अनुमोदक- मा.पाडाळे िनता 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/४/कािव/६७/२०२२, द.०८/०३/२०२२. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 
 भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी व थापन कायदा २००५, महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम 63(6) व कलम 67(3) क नुसार कोरोना िवषाणुचा (COVID19)  ादुभाव ल ात घेता व 
पपरी चचवड शहरामधील वाढ या कोिवड१९ आजाराचा ादुभाव ल ात घेता व पपरी चचवड 

महानगरपािलकेकडे अितद ता िवभाग (ICU) चालिवणेकरीता असले या मनु यबळाची कमतरता ल ात 
घेता, मनपाचे णालयातील ICU बेड खाजगी सं थेस चालिवणेस देणेकामी Expression of Interst (EOI) 

. ०८/२०२१-२२ िस द करणेत आलेले होत.े सदर (EOI) िनिवदेकरीता मनपाचे हॉि पटल मधील बेड 

सं येनुसार दर मागिवणेत आलेले होत.े यामधअये आयसीयु, सीसीसी, आिण ऑ सीजन बेडसाठी मनु यबळ 
पुरिवणेकामी दर मीगिवणेत आले होते. ा  िनिवदाकारांचे पटल (Empanelment) तयार करणेत आले होते. 
या कामी मा. थायी सिमती सभा ठराव . १०२०७ द. ०१.०९.२०२१ अ वये Empanelment  तयार 
करणेकामी मा यता दली आहे. या मुसार L1  िनिवदाकार मे.आयकॉन हॉि पटल यांना थेरगाव मधील 
आयसीयु चे १४+१४ असे एकूण २८ बेड चे कामकाज आदेश द. ०९.०९.२०२१ रोजी दे यात आले आहेत. 
तसेच Empanelment  दुस-या िनिवदाधारक डॉ.जे.के. हे चस, यांना आकुड  णालय येथील १४ आय.सी.यु 
बेडसचे आदेश द.१४.०९.२०२१ रोजी ३ महीन े कालावधी करीता दे यात आले आहेत. 
Empanelment  तयार केले नुसार ितस-या िनिवदाधारकास मे. बी अलकेअर स वसेस ा.ली यांना द. 
११.१०.२०२१ ते द.१०.०१.२०२२ पयत ितन महीन ेकालावधी करीता १५ बेडसाठी ा दर र. .४९७८/- 

ती दन ती बेड माणे आदेश .मसाभां/४/कािव/९८७/२०२१ द.३०.१२.२०२१रोजी आदेश देणेत आल े
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होत.े या आदेशाची मुदत द. १०.०१.२०२२ रोजी पूण होत आहे. मा.अिध ाता, वायसीएमएच यांचेकडील 
प  . वायसीएमएच/१५/कािव/०१/२०२२ द.०४.०१.२०२२ रोजी कोिवड-१९ चा ादुभाव पाहता 
अ याव यक बाब हणुन दोन महीन े कालावधी करीता मुदतवाढ देणेकामी कळिवले आहे. मे. बी एलकेअर 
स ह सेस ा.ली. द. ११.०१.२०२२ ते द.१०.०३.२०२२ (५९ दवस) साठी र. .४४,०५,५३०/- चे आदेश 
देणेत आले आहेत. या कामी येणा-या र. .४४,०५,५३०/- चे खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक- ११५९४              िवषय मांक- १७ 

दनांक-१०/०३/२०२२     िवभाग- म यवत  सािह य भांडार वै क य 
सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.बनसोडे राज ू
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/८/कािव/०९/२०२२, द.०८/०३/२०२२. 
 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस िवचारात घेवून. 
 पपरी चचवड महानगरपािलके या वाय.सी.एम. णालयातील रेिडओलॉजी िवभागाम ये सी टी 
कॅन सटरकरीता राखून ठेव यात आले या िनयोिजत जागेम ये मे. बी एलकेअर स ह सेस्  ा.िल. हे वतःची 

मिशनरी व वतःचे मनु यबळ तसेच या अनुषंगान े येणारा सव खच क न ती सी.टी. कॅन करीता 
र. .१,२००/- माणे चाजस घेवून सटर चालिवत आहेत.  सदर सी.टी. कॅन सटरची मुदत दनांक 
३१/०७/२०२१रोजी संपु ात आली आहे. तसेच कै.यशवंतराव च हाण मृती णालया क रता (१२८ slice 
CT Scan Machin) मशीनची खऱेदी,उभारणी व देखभाल दु ती क रता ठेकेदार िनयु  करणेकामीची ई -
िनिवदा सुचना .०२/२०२२-२३ अ वये िस द करणेत आलेली आहे. या अनुषंगान े तावीत िनिवदे या 
पुरवठा आदेशा या अनुषंगाने काया वीत होईपयत न ाने करारनामा क न मुदत वाढवून दे यास तसेच 
यांचेकडून तीमहा र. .२,००,५८५/- माणे भाडे घेणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच स ह ं . १ निवन 

भोसरी हॉि पटल या आँि सजन लँ टसाठी आप ी व थापन काय ा अंतगत ता यात घेतले या जागे या 
शेजारील मोकळया जागेत एम.आर.आय. कँन, सीटीस कँन, डायिलिसस सेटंर, कर यास मा यता देणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक- ११५९५              िवषय मांक- १८ 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- उ ान/वृ संवधन 

सुचक- मा.बाप ूउफ श ु  काटे     अनुमोदक- मा.पाडाळे िनता 
संदभ- मा.उप आयु  यांचे प  .उ ान/४/कािव/२६८/२०२२, द.०८/०३/२०२२. 
 मा.उप आयु  यांनी िशफारस केल े माणे. 
 मनपाचे वृ संवधन िवभागाकडील िनिवदा नोटीस .१३/२०२१-२२ मधील मनपाचे 
उ ान/वृ संवधन   िवभागासाठी फायबर कंुडया पुरिवणे चे काम म.ेएनडीए यांनािमळाले आहे. सदर काम 
उपरो  िनिवदाकाराकडुन र. .४६,९०,०००/- पे ा -१.०० ट े  ने कमी र. .४६,४३,१००/- व िनिवदेतील 
अटीशत  नुसार व िनयमानुसार यावरील व त ुव सेवा कर  अदा करणेस मा यता िमळणे कामी  व िनिवदेतील 
िनयम अटी/शत स अिधन रा न करारनामा क न काम क न घेणेस व येणारे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- ११५९६              िवषय मांक- १९ 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- म यवत  भांडार 

सुचक- मा.बाप ूउफ श ु  काटे     अनुमोदक- मा.पाडाळे िनता 
संदभ- मा.उप आयु (भांडार) यांचे प  .मभा/१५/कािव/२३/२०२२, द.०९/०३/२०२२. 
 मा.उप आयु (भांडार) यांनी िशफारस केले माण.े 
 पपरी चचवड महानगरपािलके या पधा परी ा क  व िविवध िवभागासाठी ला टीक खुशन 
खु या   खरेदीसाठी Government e marketplace वर िस  केले या िनिवदा मांक 
GEM/2021/B/1770968 नुसार ०३ पा  िनिवदाकारांपैक  मे.रेखा इंिजिनअ रग व स यांचे ित खुचा 
र. .2,430/- असे ा  झालेले आहेत ा  दर अंदाजप क य दर .3144/-पे ा 22.71% कमी व लघु म 
आहेत. सदरचे दर ि वकृत करणेत आलेले असून मे. रेखा इंिजिनअ रग व स यांचेबरोबर एकुण २८० नग खु या 
र. .6,80,400/- म ये पुरव ाकामी करारनामा क न घेणेत आलेला असून पुरवठा आदेश िनगत करणेत 
आलेला आहे. तरी सदर सािह या या खरेदीसाठी येणा-या र. .6,80,400/- या खचाचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक- ११५९७              िवषय मांक- २० 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- करआकारणी व करसंकलन 

सुचक- मा.बाप ूउफ श ु  काटे     अनुमोदक- मा.पाडाळे िनता 
संदभ- मा.सहा.आयु  यांचे प  .कर/मु य/३/कािव/१०२/२०२२, द.०९/०३/२०२२. 
 मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 
 मनपा या करआकारणी व करसंकलन िवभागान े१६ करसंकलन िवभागीय कायालयक रता” १६ र ा 
ि पकरसेटसह पुरिवणे. याकामी कोटेशन नोटीस .२/२०२१-२२ अ वये लघु  एज सी मे.जय गणेश 
एंटर ायजेस, चचवड यांनी दर कमी क न १७८०/- ती र ा ि पकर सेटसह सव करांसह   ि वकृत कर यात 

आलेला असून यानुसार एकुण-  करसंकलन िवभागीय कायालयक रता १६ र ा ि पकरसेटसह िमळकत 
करवसूली जनजागृती कामकाज करणेकामी एकुणर  पये - ७६८९६०/- इतका  व य  येणारा खच 
होणार असून या या समवेत करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला अस याने होणारा खच 
एकुण र. .७६८९६०/- इतका  व य  येणारा खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक- ११५९८              िवषय मांक- २१ 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- करआकारणी व करसंकलन 

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.सहा.आयु  यांचे प  .कर/मु य/३/कािव/१०३/२०२२, द.०९/०३/२०२२. 
 मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 
 मनपा या करआकारणी व करसंकलन िवभागामाफत सन २०२१-२२ या वषाचे अंदाजप कय वसूली 
उ द  ेपुण करणे व मनपा उ पनात वाढ करणेकामी उपाय िविवध उपाययोजनाची अंमलबजावणी करणेत येत 
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आहे. मा.आयु सो यांनी थ कत मालम ा कर एक र मी करणेस मनपा  िवलब दंडात ७०% सवलतीचे आदेश 
िनगत केल ेआहेत. याअनुषगान ेमालम ा कर वसुलीकामी जनजागृती,मनपाचे सवलत योजनाची नाग रकांना 
मािहती होणे व मनपाचे उ पनात वाढ करणेकामी तातडीची बाब हणून िविवध रेडीओ टेशनचे जािहरात 

िस दीचे दर मागिवणेत आले असून याकामी तावात नमुद माणे संबिधतांना जािहरात िस दीचे र  
देय होईल. 

तरी कर भरणा व सवलत योजनाची मािहती नाग रकांपयत पोहोचिवणेसाठी वरील नमूद केले माणे रेडीओ 
टेशनव न जािहरात िस ी कायवाही तातडीने करावयाची अस याने व वेळेची मयादा अस यान े

कामकाजाची िनकड िवचारात घेऊन वरील माणे थेट प तीने कामकाज क न घे यात येत आहे. तरी सदर या 
खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक- ११५९९              िवषय मांक- २२ 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- वाहन दु ती कायशाळा 

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .काशा/४/कािव/१७६/२०२२, द.०९/०३/२०२२. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 
 प. च.मनपाचे उ ान िवभाग  कामकाजासाठी दि ण िवभाग करीता वृ छाटणी (टेिल कोिपक / बूम 
टाईप) वाहन े भाडेत वावर पुरवठा करणेकामी एज सी िनि त करणेबाबत िनिवदा नोटीस .९/१/२०२१-
२२ वतमानप ाम ये व ऑनलाईन प तीन े िस  करणेत आले होते. सदर िनिवदेस ४ िनिवदा धारक ा  
झाले होते. यातील १अपा  ठर याने उव रत ३िनिवदाधारकांचे िनिवदेचे दुसरे पाक ट 
द.१७/०२/२०२२रोजी उघड यात आले.  याम ये मे.आवटे फॅि केटस &ऑटोमोबाईल व स यांचे दर सवात 

लघु म ा  झाले आहेत. मे.आवटे फॅि केटस & ऑटोमोबाईल व स यांनातीन वेळा प वहार कर यात 

अ  रेडीओ टेशनचे 
नाव 

सेकंद दर 
ित १० 
सेकंद 

एकुण 
पॉट 

कालावधी एकूण दवस र. पय े जीएसटी 
१८% 

एकूण 
र. पये 

1 सार भारती 
(१०१) 

३० ५०० ५ द.४/३/२०२२ 
ते 

१८/३/२०२२ 

१५ दवस ११२५०० २०२५० १३२७५० 

2 िबग एफएम 
(९२.७) 

३० ४०० ५ द.४/३/२०२२ 
ते 

१८/३/२०२२ 

१५ दवस ९०००० १६२०० १०६२०० 

3 रेड एफएम 
(९३.५) 

३० ४०० ५ द.४/३/२०२२ 
ते 

१८/३/२०२२ 

१५ दवस ९०००० १६२०० १०६२०० 

4 िमच  लव 
(१०४.२) 

३० ३८० ५ द.४/३/२०२२ 
ते 

१८/३/२०२२ 

१५ दवस ८५५०० १५३९० १००८९० 

5 रेडीओ िसटी 
(९१.१) 

३० ४०० ५ द.४/३/२०२२ 
ते 

१८/३/२०२२ 

१५ दवस ९०००० १६२०० १०६२०० 

एकुण र. पये ४६८००० ८४२४० ५५२२४० 
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आला असून यांनी यांचेकडील अंितम प  द.२१/०२/२०२२अ वये तावात नमुद माणे दराम ये काम 
करणेस सहमती दशिवली आहे. 

 उपरो  बाब चा िवचार करता मे. आवटे फॅि केटस &ऑटोमोबाईल व सयांचे कडून उ ान 
िवभागाचे दि ण िवभाग करीता १५ मी. उंचीचे वृ छाटणी (टेिल कोिपक / बूम टाईप) वाहन े भाडेत वावर 
पुरवठा करणेकामी  व रल माणेदर ि वकृत क न१८ मिहन ेकालावधीकरीता यांचे समवेत करारनामा क न 
घेणेस व र. .८६,५७,०७०/- + GST सहवाढ / घट माणे येणा-या य  खचास तसेच ितवष     १ 
जानेवारी / १ जुल ैरोजी कामगार वेतन काय ानुसार कुशल कामगार यांना िस  झालेले दरा माणे व वाहन 
इंधनाचा खच मे. ऑल इंिडया पे ोिलयम िडलर असोिसएशन यांनी िस  केले या दरा माणे वाढ/घट माण े
येणारे य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक- ११६००              िवषय मांक- २३ 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- वाहन दु ती कायशाळा 

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .काशा/४/कािव/१७७/२०२२, द.०९/०३/२०२२. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 
 प. च.मनपाचे उ ान िवभाग  कामकाजासाठी उ र िवभाग करीता वृ छाटणी (टेिल कोिपक / बूम 
टाईप) वाहन े भाडेत वावर पुरिवठा करणेकामी एज सी िनि त करणेबाबत िनिवदा नोटीस .९/२/२०२१-
२२ वतमानप ाम ये व ऑनलाईन प तीन े िस  करणेत आले होते. सदर िनिवदेस४िनिवदा धारक ा  झाले 
होत.े यातील १अपा  ठर याने उव रत ३िनिवदाधारकांचे िनिवदेचे दुसरे पाक ट द.१७/०२/२०२२रोजी 
उघड यात आले . याम ये मे.आवटे फॅि केटस &ऑटोमोबाईल व स यांचे दर सवात लघु म ा  झाले आहेत. 
मे.आवटे फॅि केटस & ऑटोमोबाईल व स यांनातीन वेळा प वहार कर यात आला असून यांनी यांचेकडील 
अंितम प  द.२१/०२/२०२२अ वये तावात नमुद माणे दराम ये काम करणेस सहमती दशिवलीआहे. 

           उपरो  बाब चा िवचार करता मे. आवटे फॅि केटस &ऑटोमोबाईल व सयांचे कडून उ ान िवभागाचे 
उ र िवभाग करीता १५ मी. उंचीचे वृ छाटणी (टेिल कोिपक / बूम टाईप ) वाहन े भाडेत वावर पुरवठा 
करणेकामी  व रल माणेदर ि वकृत क न१८ मिहने कालावधीकरीता यांचे समवेत करारनामा क न घेणेस व 

अ.  उ ान 
िवभाग 

वाहन कार 
(वृ छाटणी वाहने) 

०४ नग 

िनिवदा र. . 
१८ मिहनेकरीता 

लघु म िनिवदाधारकाचे 
नाव 

सादर केलेले दर 
( ती दन GST 

वगळून) 

१८ मिहनेकरीता 
र. . 

१ दि ण 
िवभाग 

१५ मी उंचीचे 
(टेिल कोिपक / बूम 

टाईप ) 

९७,२४,६८४/- मे. आवटे फॅि केटस 
&ऑटोमोबाईल व स 

३९५३/- ८६,५७,०७०/- 

अ.  उ ान िवभाग वाहन कार 
(वृ छाटणी 

वाहने) ०४ नग 

िनिवदा र. . 
१८ मिहनेकरीता 

लघु म िनिवदाधारकाचे 
नाव 

सादर केलेले दर 
( ती दन GST 

वगळून) 

१८ मिहनेकरीता 
र. . 

१ उ र  िवभाग १५ मी उंचीचे 
(टेिल कोिपक / 

बूम टाईप ) 

९७,२४,६८४/- मे. आवटे फॅि केटस 
&ऑटोमोबाईल व स 

३९५३/- ८६,५७,०७०/- 
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र. . ८६,५७,०७०/- +GST सहवाढ / घट माणे येणा-या य  खचास तसेच ितवष    १ जानेवारी / १ 
जुल ैरोजी कामगार वेतन काय ानुसार कुशल कामगार यांना िस  झालेले दरा माणे व वाहन इंधनाचा खच 
मे. ऑल इंिडया पे ोिलयम िडलर असोिसएशन यांनी िस  केले या दरा माणे वाढ/घट माणे येणारे य  
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक- ११६०१              िवषय मांक- २४ 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- वाहन दु ती कायशाळा 

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .काशा/४/कािव/१७८/२०२२, द.०९/०३/२०२२. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 
 प. च.मनपाचे िव ुत  िवभागाचे अ, ब व मुंबई-पुण े हायवे वापरासाठी  है ोिलक ॅडर वाहने 
भाडेत वावर पुरवठा करणेबाबत१८ मिहने कालावधी क रता एज सी िनि त करणे कामी 
िन.नो. .१०/१/२०२१-२२ वतमानप ाम ये व ऑनलाईन प तीने िस  करणेत आले होत.े सदर 
िनिवदेस५िनिवदा धारक ा  झाले होते. यातील २ अपा  ठर याने उव रत ३िनिवदाधारकांचे िनिवदेचे दुसरे 
पाक ट द.१७/०२/२०२२रोजी उघड यात आले . याम ये मे. ीयश से स & स वसेस काप रेशनयांचे दर 
सवात लघु म ा  झाले आहेत. पा  िनिवदाधारकांपैक  लघु म िनिवदाधारक यांना यांनी भरले या 
दराम ये अजून दर कमी करणेबाबत चार वेळा प वहार करणेत आला असून यांनी यांचेकडील अंितम प  
द.०४/०३/२०२२अ वये तावात नमुद माणे दराम य ेकाम करणेस सहमती दशिवलीआहे. 

 उपरो  बाब चा िवचार करता मे. ीयश से स & स वसेस काप रेशनयांचे कडून ‘अ’,‘ब’ व मुंबई-पुणे 
हायवेवापरासाठी है ोिलक ॅडर वाहने भाडेत वावर पुरवठा करणेबाबतव रल माणेदर ि वकृत क न१८ 
मिहने कालावधीकरीता यांचे समवेत करारनामा क न घेणेस व र. .१,३६,६२,८६३/- +GST सहवाढ / घट 

माणे येणा-या य  खचास तसेच ितवष  १ जानेवारी / १ जुल ैरोजी कामगार वेतन काय ानुसार कुशल 
कामगार यांना िस  झालेले दरा माणे व वाहन इंधनाचा खच मे. ऑल इंिडया पे ोिलयम िडलर असोिसएशन 
यांनी िस  केले या दरा माणे वाढ / घट माणे येणारे य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक- ११६०२              िवषय मांक- २५ 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- वाहन दु ती कायशाळा 

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .काशा/४/कािव/१७९/२०२२, द.०९/०३/२०२२. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

अ.
. 

े ीय 
कायालय 

िनिवदा र. . 
१८ मिहनेकरीता 

लघु म 
िनिवदाधारक 

सादर केलेल ेदर 
( ती दन GST वगळून) 

१८ मिहनेकरीता र. . 

वाहनाची उंची (११ 
मीटर) -०२ नग 

वाहनाची उंची (१३ 
मीटर) -०३ नग 

१ ‘अ’,‘ब’ व 
मुंबई पुण े
हायव े

१,५३,५०,३९७/- म.े ीयश से स & 
स वसेस काप रेशन 

४,४८१/- ५,३३१/- १,३६,६२,८६३/- 
(अंदाजप कय दराम य े

-१०.९९% न ेकमी) 
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 प. च.मनपाचे िव ुत  िवभागाचे ई व फ े ीय कायालयाचे वापरासाठी  है ोिलक ॅडर वाहन े
भाडेत वावर पुरवठा करणेबाबत१८ मिहने कालावधी क रता एज सी िनि त करणे कामी िनिवदा नोटीस 

.१०/२/२०२१-२२ वतमानप ाम ये व ऑनलाईन प तीन े िस  करणेत आले होते. सदर िनिवदेस५िनिवदा 
धारक ा  झाले होत.े यातील २ अपा  ठर याने उव रत ३िनिवदाधारकांचे िनिवदेचे दुसरे पाक ट 
द.१७/०२/२०२२रोजी उघड यात आले . याम ये मे.एस. टी मोटस यांचे दर सवात लघु म ा  झाले आहेत. 

पा  िनिवदाधारकांपैक  लघु म िनिवदाधारक यांना यांनी भरले या दराम ये अजून दर कमी करणेबाबत चार 
वेळा प वहार करणेत आला असून यांनी यांचेकडील अंितम प  द.०४/०३/२०२२अ वये तावात नमुद 

माणे दराम ये काम करणेस सहमती दशिवलीआहे. 

 उपरो  बाब चा िवचार करता मे.एस. टी मोटसयांचे कडून “ई”व “फ” े ीय कायालयाचे वापरासाठी 
है ोिलक ॅडर वाहने भाडेत वावर पुरवठा करणेबाबतव रल माणेदर ि वकृत क न१८ मिहन े
कालावधीकरीता यांचे समवेत करारनामा क न घेणेस व र. .१,३१,९७,४८८/- + GSTसहवाढ / घट माणे 
येणा-या य  खचास तसेच ितवष  १ जानेवारी / १ जुल ैरोजी कामगार वेतन काय ानुसार कुशल कामगार 
यांना िस  झालेले दरा माण ेव वाहन इंधनाचा खच मे.ऑल इंिडया पे ोिलयम िडलर असोिसएशन यांनी 

िस  केले या दरा माण ेवाढ / घट माणे येणारे य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक- ११६०३              िवषय मांक- २६ 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- वाहन दु ती कायशाळा 

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .काशा/४/कािव/१८०/२०२२, द.०९/०३/२०२२. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 
 प. च.मनपाचे िव ुत  िवभागाचे क व ह े ीय कायालयाचे वापरासाठी  है ोिलक ॅडर वाहन े
भाडेत वावर पुरवठा करणेबाबत१८ मिहने कालावधी क रता एज सी िनि त करणे कामी िनिवदा 
नोटीस .१०/३/२०२१-२२ वतमानप ाम ये व ऑनलाईन प तीने िस  करणेत आले होत.े सदर 
िनिवदेस४िनिवदा धारक ा  झाले होत.े यातील १अपा  ठर याने उव रत ३िनिवदाधारकांचे िनिवदेचे दुसरे 
पाक ट द.१७/०२/२०२२रोजी उघड यात आले. याम ये मे.एस. टी मोटस यांचे दर सवात लघु म ा  झाले 
आहेत. पा  िनिवदाधारकांपैक  लघु म िनिवदाधारक यांना यांनी भरले या दराम ये अजून दर कमी 
करणेबाबत चार वेळा प वहार करणेत आला असून यांनी यांचेकडील अंितम प  द.०४/०३/२०२२अ वये 

तावात नमुद माण ेदराम ये काम करणेस सहमती दशिवलीआह.े 

अ.
. 

े ीय 
कायालय 

िनिवदा र. . 
१८ मिहनेकरीता 

लघु म 
िनिवदा
धारक 

सादर केलेल ेदर 
( ती दन GST वगळून) 

१८ मिहनेकरीता र. . 

वाहनाची उंची 
(११मीटर) 
- ०३ नग 

वाहनाची उंची 
(१३ मीटर)- ०२ 

नग 

१ “ई”व 
“फ” 

१,४८,२७,६०८
/- 

म.ेएस.
टी. 

मोटस, 

४,४८१/- ५,३३१/- १,३१,९७,४८८/- 
(अंदाजप कय दराम ये 

-१०.९९% न ेकमी) 

अ.
. 

े ीय 
कायालय 

िनिवदा र. . 
१८ 

लघु म 
िनिवदाधारक 

सादर केलेले दर 
( ती दन GST वगळून) 

१८ मिहनेकरीता र. . 
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 उपरो  बाब चा िवचार करता मे.एस. टी मोटसयांचे कडून “क”व “ह” े ीय कायालयाचे वापरासाठी 
है ोिलक ॅडर वाहने भाडेत वावर पुरवठा करणेबाबतव रल माणेदर ि वकृत क न१८ मिहन े
कालावधीकरीता यांचे समवेत करारनामा क न घेणेस व र. .१,३१,९७,४८८/- +GST सहवाढ / घट माणे 
येणा-या य  खचास तसेच ितवष  १ जानेवारी / १ जुल ैरोजी कामगार वेतन काय ानुसार कुशल कामगार 
यांना िस  झालेले दरा माणे व वाहन इंधनाचा खच मे. ऑल इंिडया पे ोिलयम िडलर असोिसएशन यांनी 

िस  केले या दरा माण ेवाढ / घट माणे येणारे य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक- ११६०४              िवषय मांक- २७ 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- वाहन दु ती कायशाळा 

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .काशा/४/कािव/१८१/२०२२, द.०९/०३/२०२२. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 
 प. च.मनपाचे िव ुत  िवभागाचे ड व ग े ीय कायालयाचे वापरासाठी  है ोिलक ॅडर वाहन े
भाडेत वावर पुरवठा करणेबाबत१८ मिहने कालावधी क रता एज सी िनि त करणे कामी िनिवदा 
नोटीस .१०/४/२०२१-२२ वतमानप ाम ये व ऑनलाईन प तीने िस  करणेत आले होत.े सदर 
िनिवदेस५िनिवदा धारक ा  झाले होते. यातील २ अपा  ठर याने उव रत ३िनिवदाधारकांचे िनिवदेचे दुसरे 
पाक ट द.१७/०२/२०२२रोजी उघड यात आले. याम ये मे. ीयश से स & स वसेस काप रेशनयांचे दर 
सवात लघु म ा  झाले आहेत. पा  िनिवदाधारकांपैक  लघु म िनिवदाधारक यांना यांनी भरले या 
दराम ये अजून दर कमी करणेबाबत चार वेळा प वहार करणेत आला असून यांनी यांचेकडील अंितम प  
द.०४/०३/२०२२अ वये तावात नमुद माणे दराम य ेकाम करणेस सहमती दशिवली आहे. 

           उपरो  बाब चा िवचार करता मे. ीयश से स & स वसेस काप रेशनयांचे कडून “ड”व “ग” े ीय 
कायालयाचे वापरासाठी है ोिलक लॅडर वाहने भाडेत वावर पुरवठा करणेबाबतव रल माणेदर ि वकृत 
क न१८ मिहने कालावधीकरीता यांचे समवेत करारनामा क न घेणेस व र. .१,०७,४४,१४०/- +GST 
सहवाढ / घट माणे येणा-या य  खचास तसेच ितवष  १ जानेवारी / १ जुल ै रोजी कामगार वेतन 

मिहनेकरीता वाहनाची उंची 
(११ मीटर) -०३ 

नग 

वाहनाची उंची (१३ 
मीटर) – ०२ नग 

१ “क”व “ह” १,४८,२७,६०८
/- 

मे.एस.टी. 
मोटस, 

४,४८१/- ५,३३१/- १,३१,९७,४८८/- 
(अंदाजप कय दराम ये 

-१०.९९% ने कमी) 

अ. . े ीय 
कायालय 

िनिवदा र. . 
१८ मिहनेकरीता 

लघु म 
िनिवदाधारक 

सादर केलेले दर 
( ती दन GST वगळून) 

१८ मिहनेकरीता 
र. . 

वाहनाची उंची (११ 
मीटर) – ०२ नग 

वाहनाची उंची (१३ 
मीटर) – ०२ नग 

१ “ड”व “ग” १,२०,७१,२०२/- मे. ीयश से स & 
स वसेस काप रेशन 

४,४८१/- ५,३३१/- १,०७,४४,१४०/- 
(अंदाजप कय 

दराम ये -१०.९९% 
ने कमी) 
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काय ानुसार कुशल कामगार यांना िस  झालेले दरा माणे व वाहन इंधनाचा खच मे.ऑल इंिडया पे ोिलयम 
िडलर असोिसएशन यांनी िस  केले या दरा माणे वाढ/ घट माणे येणारे य  खचास मा यता देणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक- ११६०५              िवषय मांक- २८ 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- BRTS थाप य 

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/BRTS/३२२/२०२२, द.१०/०२/२०२२. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 
 मौजे पपळे सौदागर येथे पवना नदीवर पूल बांधणेचे कामाची िन.नो. .७५/०१/२०१९-२० अ वये 
काढ यात आलेली आहे. सदर पूल िवकिसत करणेच े काम गितपथावर आहे. सदर पुलाला समांतर पपळे 
सौदागर ते पपळे वाघेरे येथील पवना नदीवर सुमारे ३५-४० वषापूव  सावजिनक बांधकाम िवभागामाफत 
पूल बांध यात आलेला आहे. सदर पुलाचा अँबुटमट, रटन वॉल, िपअर व बॉ स गडरला ब याच ठकाणी भेगा 
पडले या आहेत व तसेच इले टोमॅरीक बेर ग बरेच ठकाणी खराब झाले या अस याने 
िन.नो. .७५/०१/२०१९-२० चे कामात जु या पुला या दु तीचा कामाचा अंतभाव कर यात आलेला आहे. 
तथािप जु या पुलाची दु ती करणेपूव  पुलाचे Condition Survey With NDT क न सादर केले या 
परी णा या अहवालानुसार पुला या दु तीचे काम करणे उिचत होईल. पपरी चचवड महानगरपािलके या 
सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात िवशेष योजना या लेखा िशषाअंतगत पान .४१ अ. .३१ वर 
र. .४०,००,००,०००/- इतक  शासक य मा यता घेणेत आलेली असुन व र. .२,७४,८७,०००/- इतक  
तरतुद करणेत आलेली आहे. पपळे सौदागर येथील पवना नदीवर पुल बांधणे या कामांतगत जु या पुलाचे 

चरल ऑिडट करणेकामी चरल ऑडीटर हणुन नेमणुक करणेसाठी मनपा वेबसाईटवर कोटेशन नोटीस 
िस द क न दर मागिवणेत आले होते. सदर कामास तीन िसलबंद कोटेशन ा  झालेल ेअसुन कोटेशन नोटीस 

मधील अटी शत नुसार ा  िनिवदा कारां या कागदोप ांची छाननी करणेत आलेली असुन यापैक  दोन 
िनिवदा पा  झाले या आहे. याचा तुलना मक त ा पुढील माण ेआहे. 

तुलना मक दर प क (Comparetive Statement) 

अ. . क प व थापन स लागाराच ेनाव 
ा  दर 

शेरा 
मुळ सुधारीत 

१ मे.मॅ स लोबल िस हीलटेक ा.िल. ७,५०,०००/- ७,२५,०००/- L1 

२ मे. ीखंडे क स टंट ा.िल. ९,००,०००/- - L2 

वरील तुलना मक त यानुसार लघु म दर ा  झालेला मे.मॅ स लोबल िस हीलटेक ा.िल.यांना 
बीआरटीएस िवभागाकडील द.२१/०२/२०२२ रोजी या प ा वये दर कमी करणेबाबत कळिवणेत आलेले 
असुन मे.मॅ स लोबल िस हीलटेक ा.िल.यांनी द.२४/०२/२०२२ रोजी या प ा वये 
सुधारीत  र. .७,२५,०००/- इतका लघु म दर दलेला आहे.मे.मॅ स लोबल िस हीलटेक ा.िल.यां या 
माफत खालील तपास या करणेत येणार आहे. 

1. चर या येक भागाची Ultrasonic Pulse Velocity Test 
2. चर या येक भागाचीRebound Hammer Test 
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3. Half-Cell potential test on identified RC Member 
4. Corbonation Test 
5. Compressive Strength on Concrete core 
6. चरची संपुण पाहणी 
7. परी णाचा अहवाल 

वरील तपासणी के यानंतर ा  परी णा या अहवालानुसार पुला या दु तीचे काम करावे लागणार आहे. 
तरी मे.मॅ स लोबल िस हीलटेक ा.िल.यांचा लघु म दर ा  झाला आहे. यामुळे  मे.मॅ स लोबल 
िस हीलटेक ा.िल. यांची चरल ऑडीटर हणून नेमणुक करणेचा व र. .७,२५,०००/- इतक  फ  अदा 
करणे या तावास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक- ११६०६              िवषय मांक- २९ 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- जलिन:सारण मु य 

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  .जिन/२/कािव/१६४/२०२२, द.०९/०३/२०२२. 
 मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माण.े 
 मनपा या जलिन:सारण िवभागाकडील िन.नो. .6/31/2021-22 अ वये इ ेञीय कायालया अंतगत 

भाग .7 मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदारी प तीने देखभाल व दु ती करणे. कामी मे.किपल 
क शन िन.र. .67,48,240/- (अ री र. .सदसु  लाख अठेचाळीस हजार दोनशे चाळीस फ ) मधुन 
रॉय टी व मटेरीयल टे ट ग चाजस वगळून र. .67,48,240/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .67,48,240/- पे ा 35.65% कमी हणजेच 

र. .43,42,492/- +रॉय टी चाजस र. .62,797/- मटे रयल टे ट ग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .44,05,289/- पयत काम क न घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माण े यावरील 
व त ुव सेवा कर अदा करणेस तसेच िनिवदा 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 म अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन रा न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक- ११६०७              िवषय मांक- ३० 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- जलिन:सारण मु य 

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  .जिन/२/कािव/१६५/२०२२, द.०९/०३/२०२२. 
 मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माण.े 
 मनपा या जलिन:सारण िवभागाकडील िन.नो. .6/32/2021-22 अ वये इ ेञीय कायालया अंतगत 

भाग .3 मोशी च-होली मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदारी प तीने देखभाल व दु ती करणे 
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व डांबरी र याखाली गेलेले चबस र या या समपातळीस घेणे. कामी मे.एस के भोसल े कॊ टर 
िन.र. .6748240/- (अ री र. .सदुस  लाख अ ेचाळीस हजार दोनशे चाळीस फ ) मधुन रॉय टी व 
मटेरीयल टे ट ग चाजस वगळून र. .67,48,240/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .67,48,240/- पे ा 34% कमी हणजेच र. .44,53,838/- +रॉय टी चाजस 
र. .62,797/- मटे रयल टे ट ग चाजस र. .0/- = एकुण र. .45,16,635/- पयत काम क न घेणेस आिण 
िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे यावरील व त ु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनिवदा 
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 म अदा/ वसुल करणे बंधनकारक 
राहील या अटीस अिधन रा न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक- ११६०८              िवषय मांक- ३१ 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- िव ुत मु य 

सुचक- मा.पाडाळे िनता      अनुमोदक- मा.श ु  काटे 
संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  .िवमुका/०४/कािव/२४२/२०२२, द.०९/०३/२०२२. 
 मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माण.े 
 मनपा या िव ुत िवभागाकडील िनिवदा नोटीस .36-02/2021-2022अ वय ेनवीन थेरगाव 
हॉि पटलमधील िव ुत व वातानुकुलन व थेचे चालन, देखभाल, दु ती व आव यते माणे कामे करणे, 
िनिवदा र. .2,98,56,280/- पे ा -18.10%कमी हणजेच र. .2,44,52,293/- (अ री र. .दोन कोटी 
च वेचाळीस लाख बाव  हजार दोनशे या णव फ )  यानुसार िनिवदा मंजूर दरान े लघु म दराचे 
ठेकेदार मे.एच.सी.कटारीया यांचेकडून काम क न घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे 
यावरील व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनयमानुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 

कलमानुसार मटे रयल या िनधारीत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र म अदा/वसुल करणे या अटीस अधीन रा न यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक- ११६०९              िवषय मांक- ३२ 
दनांक-१०/०३/२०२२    िवभाग- बांधकाम परवानगी व अनिधकृत बांधकाम 

सुचक- मा.पाडाळे िनता      अनुमोदक- मा.श ु  काटे 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .बीपी/अित.म य.पथ/१/कािव/१७०/२०२२, द.१०/०३/२०२२. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 
 बांधकाम परवानगी व अनिधकृत बांधकाम/ अित मण िनयं ण िनमूलन िवभागामाफतकोरोना 
िवषाणुचा COVID-19 ादुभाव रोख यासाठीकोिवड सटर हाँ पीटल, लसीकरण क  कामकाजासाठी व 
अनिधकृत बांधकाम व अित मण कारवाई कामी महारा  रा य सुर ा महामंडळ यां याकडून पपरी चचवड 
महानगरपािलकेस आदेश .बीपी/अित.म य.पथ/१/कािव/४२१/२०२१ द.०३/११/२०२१ अ वये २१८ 
सुर ा र क पुिवणेत आले आहेत. याबाबत महारा  रा य सुर ा महामंडळ यां या सोबत द.२३/११/२०२१ 
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रोजी करारनामा कर यात आला असुन याचा कालावधी द.०१/१२/२०२१ रोजी सु  झाला असुन 
द.३०/११/२०२२ अखेर मुदत आहे. मा.आयु  यांचेकडील आदेश 
.बीपी/अित.म य.पथ/१/कािव/४२१/२०२१ द.०३/११/२०२१ अ वये २१८ सुर ा र कांकरीता १ मिहना 

आगाऊ वेतन व ३ मिहना वेतना इतक  अनामत र म अशी एकूण र. .२,१८,४४,६८०/- या र मेस तसेच 
करारनामामधील कालावधीतील येणा-या वेतना या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक- ११६१०              िवषय मांक- ३३ 
दनांक-१०/०३/२०२२     िवभाग- म यवत  सािह य भांडार वै क य 

सुचक- मा.पाडाळे िनता      अनुमोदक- मा.श ु  काटे 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  .मसाभां/५/कािव/२११/२०२२, द.१०/०३/२०२२. 
 मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माण.े 

 मनपा या वाय.सी.एम. णालयात कोरोना बािधत ण मरण पाव यास यावर Expression of 
Interest म ये िनदिशत केले माण ेयो य तो ोटोकॉल पाळुन मृतदेहासंबंधी कामकाज कर यासाठी पुव चा 
आदेश द.२८/०२/२०२२ रोजी संपु ात आ यान े अिध ाता, PGI, YCMH  यांनी केले या िवनंतीनुसार 
M/s.Jai Bhawani Enterprises  यांना यांचे समवेत पुव  झाले या करारना यास व वेळोवेळी दले या 
आदेशास अिधन रा न मृतदेहासंबंधी कामकाज कर यासाठी यांना द.०१/०३/२०२२ त े द.३१/०३/२०२२ 
या कालावधीसाठी मुदतवाढ दे यास र. .२८,०२१/- ित कमचारी माणे १६ कमचारी उपल ध क न 
देणेकामी येणा-या ित महा  र. .४,४८,३३६/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक- ११६११              िवषय मांक- ३४ 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- वै क य 

सुचक- मा.पाडाळे िनता      अनुमोदक- मा.श ु  काटे 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/४/कािव/६९/२०२२, द.१०/०३/२०२२. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 
 पपरी चचवड महानगरपािलका शहराम ये कोिवड-१९ या आजाराचा ादुभाव वाढ यानंतर 
महानगरपािलके माफत अँटो ल टर, चचवड येथे २०० बेड चे कोिवड णालय उभार यात आलेले होते. 
ितथे णांना सव सुिवधा उपल ध क न दे यात येत आहेत परंतु तेथे येणा-या णांचा ए स – रे काढणेकामी 
ितथे काही सुिवधा उपल ध न हती. मे. ट हे थकेअर फाऊंडेशन यांनी अँटो ल टर येथे ए स-रे सुिवधा 
पुरिवण ेबाबत द.०२/०९/२०२० रोजी प ा वये कळिवले होत.े एका ए स रे साठी र. .१५०/- आकार यात 
येणार अस याचे लेखी कळिवले आहे. या माण े ए स रे फ मचा पुरवठा करणेकामीचे आदेश 

.मसाभां/४/कािव/१२६/२०२० द.०४/०९/२०२० अ वये ितन मही यासाठी ( द.०४/०९/२०२० 
द.०३/१२/२०२०) देणेत आले होते. ितन मही यात ३२५८ए स रे काढून पूण झालेले आहेत. मा. थायी 

सिमती सभा ठराव .७५१९ द.०७/१०/२०२० अ वये ३००० ए स रे साठीचे येणा-या य  खच 
र. .४,५०,०००/-चे खचास मा यता देणेत आलेली आहे. परंत ु कोिवड -१९ ची परीि थती पाहता नोडल 
अिधकारी यांनी प  .ऑ. ल.DCH/कािव/४३३/२०२१ द.१२/११/२०२१ रोजी एकूण १२२८१ नग ए स 
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रे फ मचा पुरवठा झाला अस याचे कळिवले आहे. यामुळे यांनाउवरीत ९०२३ ए स रे फ मचा पुरवठा 
करणेकामीएकूण र. .१३,५३,४५०/- साठी चे आदेश देणेत आले आहेत. या पूव  ३००० नग ए स रे 
फ मसाठी र. .४,५०,०००/- चे खचास मा यता घेणेत आलेली आहे. ९२८१ ए स रे फ म साठी 

र. .१३,९२,१५०/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक- ११६१२              िवषय मांक- ३५ 
दनांक-१०/०३/२०२२     िवभाग- म यवत  सािह य भांडार वै क य 

सुचक- मा.पाडाळे िनता      अनुमोदक- मा.श ु  काटे 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/५/कािव/२१०/२०२२, द.१०/०३/२०२२. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 
 अँटो ल टर कोवीड णालय दनांक ०९/०५/२०२१रोजी मनपामाफत अिध हीत करणेत आ यामुळे 
मे. पश हॉि पटलकढील सव कमचा-यांना अिधगृहीत कालावधीम ये मनपामाफत वेतन दे यात आलेल े
आहे.  परंत ूऑटो ल टर येथील लॅबोरोटरीचे कामकाज कर याकरीता नेम यात आले या कमचा-यांना वेतन 
दे यात आलेले नाही.  याबाबत नोडल ऑफ सर, ऑटो ल टर यानी प ा ारे कळिवले आहे.  यानुसार १ 
माय ोबायोलॉिज ट( ित महा र. .८५,०००/-) व ५ लॅब  टे िशयन( कमान वेतन दरा माणे) यांना वेतन 
देणे आव यक आहे.   यानुसार  मा.कामगार क याण अिधकारी यां याकडील कमान वेतन दरानुसार २२ 
दवसांकरीता  हणजेच५ कुशल(लॅब  टे िशयन)  कमचा-यांसाठी र. .७७,८०५/- व १ 

माय ोबायोलॉिज ट( ित महा र. .८५,०००/-) यांना र. .६०,३२३/- असे एकूण र. .१,३८,१२८/-
  संबंिधत कमचा-यांचे वेतन अदा करणेकामीचे खचास काय र मा यता देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक- ११६१३              िवषय मांक- ३६ 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- थाप य अ मु य 

सुचक- मा.पाडाळे िनता      अनुमोदक- मा.श ु  काटे 
संदभ- मा.कायकारी अिभयंता यांचे प  . था/िन/अ-मु य/कािव/७२/२०२२, द.०९/०३/२०२२. 
 मा.कायकारी अिभयंता यांनी िशफारस केले माण.े 
 मनपा या थाप य िवभाग अ मु यालयाकडील तावासोबत या प  अ ( 1 ते 4 मधील कामांचे 
िनयमानुसार व िनिवदा अटी शत  माण े संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश 
िनगत केल ेअस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक- ११६१४              िवषय मांक- ३७ 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- थाप य उ ान 

सुचक- मा.पाडाळे िनता      अनुमोदक- मा.श ु  काटे 
संदभ- मा.कायकारी अिभयंता यांचे प  . था/िन/उ ान/कािव/११४/२०२२, द.०९/०३/२०२२. 
 मा.कायकारी अिभयंता यांनी िशफारस केले माण.े 
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 मनपा या थाप य िवभाग थाप य उदयान  तावासोबत या प  अ ( 1 ते 3 ) मधील कामांचे 
िनयमानुसार व िनिवदा अटी शत  माण े संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश 
िनगत केल ेअस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक- ११६१५              िवषय मांक- ३८ 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- थाप य ड/ग मु य 

सुचक- मा.पाडाळे िनता      अनुमोदक- मा.श ु  काटे 
संदभ- मा.कायकारी अिभयंता यांचे प  . था/िन/ड-मु य/कािव/१६६/२०२२, द.०९/०३/२०२२. 
 मा.कायकारी अिभयंता यांनी िशफारस केले माण.े 
 मनपा या थाप य िवभाग ड/ग मु यालयाकडील तावासोबत या प  अ ( 1 ते १९  ) मधील 
कामांचे िनयमानुसार व िनिवदा अटी शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे 
आदेश िनगत केल ेअस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक- ११६१६              िवषय मांक- ३९ 

दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- थाप य ह मु य 
सुचक- मा.पाडाळे िनता      अनुमोदक- मा.श ु  काटे 
संदभ- मा.कायकारी अिभयंता यांचे प  . था/िन/ह-मु य/कािव/१३२/२०२२, द.०९/०३/२०२२. 
 मा.कायकारी अिभयंता यांनी िशफारस केले माण.े 
 मनपा या थाप य िवभाग ह मु यालयाकडील तावासोबत या प  अ (१ ते ११)   मधील कामांचे 
िनयमानुसार व िनिवदा अटी शत  माण े संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश 
िनगत केल ेअस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक- ११६१७              िवषय मांक- ४० 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- थाप य फ मु य 

सुचक- मा.पाडाळे िनता      अनुमोदक- मा.श ु  काटे 
संदभ- मा.कायकारी अिभयंता यांचे प  . था/िन/फ-मु य/१२८/२०२२, द.१०/०३/२०२२. 
 मा.कायकारी अिभयंता यांनी िशफारस केले माण.े 
 मनपा या थाप य िवभाग फ मु यालयाकडील तावासोबत या प  अ ( 1 त े7 ) मधील कामांचे 
िनयमानुसार व िनिवदा अटी शत  माण े संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश 
िनगत केल ेअस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक- ११६१८              िवषय मांक- ४१ 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- जलिन:सारण मु य 

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.कायकारी अिभयंता यांचे प  .जिन/२/कािव/१६६/२०२२, द.०९/०३/२०२२. 
 मा.कायकारी अिभयंता यांनी िशफारस केले माण.े 
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 मनपा या जलिन:सारण मु यालयाकडील तावासोबत या प  अ ( 1 त े 12 ) मधील कामांचे 
िनयमानुसार व िनिवदा अटी शत  माण े संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश 
िनगत केल ेअस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक- ११६१९              िवषय मांक- ४२ 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- उ ान 

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.उप आयु  यांचे प  .उ ान/२/कािव/१०५/२०२२, द.१०/०३/२०२२. 
 मा.उप आयु  यांनी िशफारस केल े माणे. 
 मनपाचे उ ानामधील उ ान े तसेच ाथिमक /मा यिमक शाळेमधील खेळणी  दु ती, पेअरपाट 

(Rate contract)प दतीन े पुरिवण े व बसिवणेबाबतची उदयान िवभागाची िनिवदा नोटीस .७/२०१८-
१९काढणेत आलेली होती. सदरचे कामकाज मे.अरीहंत इंडि ज यांना आदेश .उ ान/६/कािव/३०६/२०१९ 
द.२/३/२०१९ अ वये  ३ वष कालावधीसाठी अंदाजप कय   दरापे ा -२% कमी  दराने देणेत आलेला होता. 

कामाची मुदत ०१/०३/२०२२ अखेर आहे.मनपाची सव उ ान ेनागरीकांसाठी खुली करणेत आली असलेने व 
मुलांना उ हा या या सु ा लागणार अस यामुळे उ ानांमिधल खेळणी  दु ती, पेअरपाट पुरिवणे व 
बसिवणेकामी िनिवदा नोटीस .७/२०१८-१९ मिधल दरानुसार सदर कामास ०३ मिहने  कालावधीसाठी 
मुदतवाढ  देणेस व १.०० कोटी  पयत न ान ेदु ती, पेअरपाट पुरिवणेचे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक- ११६२०              िवषय मांक- ४३ 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- उ ान 

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.उप आयु  यांचे प  .उ ान/२/कािव/१०६/२०२२, द.१०/०३/२०२२. 
 मा.उप आयु  यांनी िशफारस केल े माणे. 
 मनपाचे उ ान िवभागास ३ वष कालावधीसाठी आव यक असणारी खेळणी दरकरार (Rate 

contract) प दतीने पुरिवणे व बसिवणेबाबतची उदयान िवभागाची िनिवदा नोटीस .४/२०१८-१९ काढणेत 
आलेली होती. सदरचे कामकाज मे.अरीहंत इंडि ज यांना आदेश .उ ान/२/कािव/१४५/२०१९ 
द.२०/२/२०१९ अ वये  ३ वष कालावधीसाठी अंदाजप कय र. .४,००,००,०००/- पे ा -३.००% 

कमी  दराने र. .३,८८,००.०००/- देणेत आलेल े आह.ेकामाची मुदत १९/०२/२०२२ अखेर संपलेली आहे. 
मनपाची सव उ ाने नागरीकांसाठी खुली करणेत आली असलेने व थाप य/उ ान िवभागामाफत न ान े
उ ाने िवकिसत करणेत आलेली आहेत व ती नागरीकांसाठी खुली करावयाची  आहेत. यामुळे  सदर ठकाणी 
न ान े खेळणी बसिवणेकामी िनिवदा नोटीस .४/२०१८-१९ मिधल दरानुसार सदर कामास ०३ मिहन े
कालावधीसाठी मुदतवाढ  देणेस व १.५० कोटी  पयत न ान ेखेळणी खरेदी करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- ११६२१              िवषय मांक- ४४ 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- थाप य उ ान 

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/उ ान/११८/२०२२, द.१०/०३/२०२२. 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 
 मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो. .११६/६/2021-22 अ वये फ भागाम ये डा िवषयक 
कामांची थाप य िवषयक देखभाल दु तीची तसेच सुधारणांची कामे करणे कामी MS.JP 
INFRA  िन.र. .34,99,992/-(अ री र. .चौतीस लाख न ा व हजार नऊशे या व पये फ ) मधुन 
रॉय टी व मटेरीयल टे ट ग चाजस वगळून र. .34,82,421/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .34,82,421/- पे ा 38.99% कमी हणजेच 

र. .21,24,625/- +रॉय टी चाजस र. .21,164/- मटे रयल टे ट ग चाजस र. .17,570/- = एकुण 
र. .21,63,359/- पयत काम क न घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माण े यावरील 
व त ुव सेवा कर अदा करणेस तसेच िनिवदा 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 म अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन रा न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक- ११६२२              िवषय मांक- ४५ 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- थाप य ह मु य 

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/ह-मु य/१३५/२०२२, द.१०/०३/२०२२. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 

 मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो. .97/01/2021-2022 अ वये भाग.२० संत तुकारामनगर 
मधील वाय सी एम हॉि पटल येथ ेसहा ा मज यावर पद ु र पदवी अ यास मासाठी क  तयार करणे व 
आव यक कामे करणे कामी मे.देव क शन िन.र. .6,62,87,694/- (अ री र. .सहा कोटी बास  लाख 
स या शी हजार सहाशे चौ-या व फ ) मधुन रॉय टी व मटेरीयल टे ट ग चाजस वगळून 
र. .6,62,30,744/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .6,62,30,744/- पे ा 22.17% कमी हणजेच र. .5,15,47,388/- + रॉय टी चाजस र. .45,505/- 
मटे रयल टे ट ग चाजस र. .56,950/- = एकुण र. .5,16,49,843/- पयत काम क न घेणेस आिण 
िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे यावरील व त ु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनिवदा 
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 म अदा/ वसुल करणे बंधनकारक 
राहील या अटीस अिधन रा न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- ११६२३              िवषय मांक- ४६ 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- थाप य इ मु य 

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/इ-मु य/१३४/२०२२, द.१०/०३/२०२२. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 
 मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो. .59/01/2021-22 अ वये भाग .३ च-होली फाटा, 
चोिवसावाडी वडमुखवाडी ते ताजणेमळा िवकास आराख ातील १८ मी र याचे उवरीत कामे करणे   (ट पा-
२) कामी मे.ि ल सी क शन ा.िल. िन.र. .7,49,99,911/- (अ री र. .सात कोटी एकोणप ास लाख 
न ा णव हजार नऊशे अकरा फ ) मधुन रॉय टी व मटेरीयल टे ट ग चाजस वगळून र. .7,46,25,517/- 
वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .7,46,25,517/- पे ा 
32.04% कमी हणजेच र. .5,07,15,501/- +रॉय टी चाजस र. .13,79,533/- मटे रयल टे ट ग चाजस 
र. .3,74,394/- = एकुण र. .5,24,69,428/- पयत काम क न घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील 
िनिवदा अटी माणे यावरील व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनिवदा 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 म अदा/ वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन रा न यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक- ११६२४              िवषय मांक- ४७ 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- थाप य ब मु य 

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/ब-मु य/७०/२०२२, द.१०/०३/२०२२. 
 मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माण.े 
 मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो. .89/02/2021-22 अ वये भाग .१६म ये मामुड  

साईनगर लेखाफाम भागातील अंतगत र त ेहॉटिम स प दतीने डांबरीकरण करणे. कामी M/s.omabhishek 
associates िन.र. .9997214/-(अ री र म पय ेन ा व लाख स या व हजार दोनशे चौदा फ ) मधुन 
रॉय टी व मटेरीयल टे ट ग चाजस वगळून र. .9922864/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आल ेआहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .9922864/- पे ा 37.17% कमी हणजेच र. .6234535/- +रॉय टी 
चाजस र. .26782/- मटे रयल टे ट ग चाजस र. .74350/- = एकुण र. .6335667/- पयत काम क न 
घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे यावरील व त ुव सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िनिवदा 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 म अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील 
या अटीस अिधन रा न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- ११६२५              िवषय मांक- ४८ 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- थाप य ब मु य 

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/ब-मु य/७१/२०२२, द.१०/०३/२०२२. 
 मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माण.े 
 मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो. .87/1/2021-22 अ वये सन २०२१-२२ क रता भाग 

.१६ मधील रावेत गावठाण व रावेत भागातील र याचे हॉटिम स प दतीने डांबरीकरण करणे. कामी 
M/s.SAIPRABHA CONSTRUCTION िन.र. .7485193/-(अ री र. .चौ-याह र लाख पं या शी 
हजार एकशे या व फ ) मधुन रॉय टी व मटेरीयल टे ट ग चाजस वगळून र. .7410843/- वर िनिवदा दर 
मागिवणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .7410843/- पे ा 37.04% कमी 
हणजेच र. .4665867/- +रॉय टी चाजस र. .20644/- मटे रयल टे ट ग चाजस र. .74350/- = एकुण 

र. .4760861/- पयत काम क न घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे यावरील व त ु
व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनिवदा 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 म अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन रा न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
 
ठराव मांक- ११६२६              िवषय मांक- ४९ 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- थाप य ब मु य 

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/ब-मु य/७२/२०२२, द.१०/०३/२०२२. 
 मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माण.े 

 मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो. .87/2/2021-22 अ वये सन २०२१-२२ क रता 
भाग  .१६ मधील आदशनगर व तुपेव ती भागातील र याचे हॉटिम स प दतीने डांबरीकरण करणे. कामी 

M/s.SAIPRABHA CONSTRUCTION िन.र. .7469900/- (अ री र. .चौ-याह र लाख एकोणस र 
हजार नऊशे फ ) मधुन रॉय टी व मटेरीयल टे ट ग चाजस वगळून र. .735550/- वर िनिवदा दर 
मागिवणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .7395550/- पे ा 38.03% कमी 
हणजेच र. .4583022/- +रॉय टी चाजस र. .20693/- मटे रयल टे ट ग चाजस र. .74350/- = एकुण 

र. .4678065/- पयत काम क न घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे यावरील व त ु
व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनिवदा 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 म अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन रा न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- ११६२७              िवषय मांक- ५० 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- थाप य ब मु य 

सुचक- मा.भोईर सुरेश       अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/ब-मु य/७३/२०२२, द.१०/०३/२०२२. 
 मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माण.े 
 मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो. .87/3/2021-22 अ वये सन २०२१-२२ क रता 

भाग  .१६ मधील शदेव ती, से टर .२९, ३०, ३२ भागातील  र याचे हॉटिम स प दतीन ेडांबरीकरण 
करणे. कामी M/s.SAIPRABHA CONSTRUCTION िन.र. .7488672/- (अ री र. .चौ-याह र लाख 
अ ा शी हजार सहाशे बाह र फ ) मधुन रॉय टी व मटेरीयल टे ट ग चाजस वगळून र. .7414322/- 
वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .7414322/- पे ा 
39.02% कमी हणजेच र. .4521254/- +रॉय टी चाजस र. .20721/- मटे रयल टे ट ग चाजस 
र. .74350/- = एकुण र. .4616325/- पयत काम क न घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा 
अटी माणे यावरील व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनिवदा 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 म अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन रा न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
-----------  

 
ठराव मांक- ११६२८              िवषय मांक- ५१ 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- वाहन दु ती कायशाळा 

सुचक- मा.भोईर सुरेश       अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .काशा/४/कािव/१८२/२०२२, द.१०/०२/२०२२. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केल े माण.े 
 म.न.पा.आरो य िवभागाचे वापरासाठी ई-िन.सु. .१६/२०२१-२२ (िनिवदा र. .५,८९,८४,६६०/- 
GST सह) GEM या शासक य पोटलव न क टमबीड या येनुसार मनपा पेिस फकेशन माण े खरेदी 
करणेकामी िनिवदा िस  करणेत आली होती. पा  ०२ िनिवदाधारकांम ये मे.िन मती इंिजिनअ रग 
काप रेशन यांचे ितनग दर र. .१३,१२,७७७/- (GST सह) या माण े ा  झालेले आहेत. मे.िन मती 
इंिजिनअ रग काप रेशन यांनी द.२४/०२/२०२२ या प ा वये ित नग र. .१,०००/- व द.२५/०२/२०२२ 
या प ा वये ित नग र. .५००/- अशी एकूण ित नग र. .१५००/- कमी क न दलेले आहेत. यानुसार ित 

नग फरते शौचालय खरेदी करणेकामी र. .११,११,२५२/- ( GST वगळून) या माणे एकूण ४० नग फरते 
शौचालये खरेदी करणेकामी र. .४,४४,५०,०८०/- (GST वगळून) इतका खच येणार आहे. सदरचे दर 
ह े िनिवदा  दरापे ा ११.०७% ने कमी आहेत.  सबब मे.िन मती इंिजिनअ रग काप रेशन, यांचे दर ि वकृत 
क न यांचे समवेत करारनामा क न मनपा पेिस फकेशन माणे एकूण ४० नग फरती शौचालये खरेदी 
करणेकामी येणा-या र. .४,४४,५०,०८०/- अिधक GST चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- ११६२९              िवषय मांक- ५२ 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- थाप य उ ान 

सुचक- मा.भोईर सुरेश       अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/उ ान/१२०/२०२२, द.१०/०३/२०२२. 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 
 मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो. .११६/2/2021-22 अ वय ेब  भागाम ये डा िवषयक 
कामांची थाप य िवषयक देखभाल दु तीची तसेच सुधारणांची कामे करणे  कामी MS.M G MANE 
िन.र. .3499775/-(अ री र म पये चौतीस लाख न ा व हजार सातशे पं याह ार   पय ेफ ) मधुन 
रॉय टी व मटेरीयल टे ट ग चाजस वगळून र. .3482204/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आल ेआहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3482204/- पे ा 37.98% कमी हणजेच र. .2159663/- +रॉय टी 
चाजस र. .21164/- मटे रयल टे ट ग चाजस र. .17570/- = एकुण र. .2198397/- पयत काम क न 
घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे यावरील व त ुव सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िनिवदा 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 म अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील 
या अटीस अिधन रा न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
 
ठराव मांक- ११६३०              िवषय मांक- ५३ 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- थाप य उ ान 

सुचक- मा.भोईर सुरेश       अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/उ ान/१२१/२०२२, द.१०/०३/२०२२. 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 
 मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो. .११६/11/2021-22 अ वये भाग .१५ टेलीफोन 
ए सचज जवळील लॉट निवन उदयान िवकिसत करणे. कामी Ms.Ashok Construction 
िन.र. .4997960/- (अ री र म पये ऐकोणप ास लाख स या व हजार नऊशे साठ पये फ ) मधुन 
रॉय टी व मटेरीयल टे ट ग चाजस वगळून र. .4981409/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आल ेआहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4981409/- पे ा 37.73% कमी हणजेच र. .3101923/- +रॉय टी 
चाजस र. .21574/- मटे रयल टे ट ग चाजस र. .16550/- = एकुण र. .3140047/- पयत काम क न 
घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे यावरील व त ुव सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िनिवदा 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 म अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील 
या अटीस अिधन रा न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- ११६३१              िवषय मांक- ५४ 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- थाप य उ ान 

सुचक- मा.भोईर सुरेश       अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/उ ान/११९/२०२२, द.१०/०३/२०२२. 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 
 मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो. .११६/1/2021-22 अ वये अ भागाम ये डा िवषयक 
कामांची थाप य िवषयक देखभाल दु तीची तसेच सुधारणांची कामे करणे  कामी MS.M G MANE 
िन.र. .3499939/- (अ री र म पये चौतीस लाख न ा व हजार नऊशे ऐकोणचाळीस पये फ ) मधुन 
रॉय टी व मटेरीयल टे ट ग चाजस वगळून र. .3482368/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. यानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3482368/- पे ा 37.98% कमी हणजेच र. .2159765/- +रॉय टी 
चाजस र. .21164/- मटे रयल टे ट ग चाजस र. .17570/- = एकुण र. .2198499/- पयत काम क न 
घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माण े यावरील व त ुव सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िनिवदा अट नुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील 
या अटीस अिधन रा न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक- ११६३२              िवषय मांक- ५५ 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- थाप य उ ान 

सुचक- मा.भोईर सुरेश       अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/उ ान/१२१/२०२२, द.१०/०३/२०२२. 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 

 मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो. .११६/3/2021-22 अ वये क भागाम ये डा िवषयक 
कामांची थाप य िवषयक देखभाल दु तीची तसेच सुधारणांची कामे करणे  कामी MS.JP 
INFRA  िन.र. .3499999/- (अ री र म पये चौतीस लाख न ा व हजार नऊशे न ा व पये फ ) 
मधुन रॉय टी व मटेरीयल टे ट ग चाजस वगळून र. .3482429/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3482429/- पे ा 41.99% कमी हणजेच र. .2020157/- 

+रॉय टी चाजस र. .21164/- मटे रयल टे ट ग चाजस र. .17570/- = एकुण र. .2058891/- पयत काम 
क न घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माण े यावरील व तु व सेवा कर अदा करणेस 
तसेच िनिवदा अट नुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल करण ेबंधनकारक 
राहील या अटीस अिधन रा न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- ११६३३              िवषय मांक- ५६ 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- थाप य उ ान 

सुचक- मा.भोईर सुरेश       अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/उ ान/१२२/२०२२, द.१०/०३/२०२२. 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 
 मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो. .११६/4/2021-22 अ वये ड भागाम ये डा िवषयक 
कामांची थाप य िवषयक देखभाल दु तीची तसेच सुधारणांची कामे करणे  कामी MS.M G MANE 
िन.र. .3499800/- (अ री र म पये चौतीस लाख न ा व हजार आठशे  पये फ ) मधुन रॉय टी व 
मटेरीयल टे ट ग चाजस वगळून र. .3482230/- वर िनिवदा दर मागिवणते आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3482230/- पे ा 37.98% कमी हणजेच र. .2159679/- +रॉय टी चाजस 
र. .21164/- मटे रयल टे ट ग चाजस र. .17570/- = एकुण र. .2198413/- पयत काम क न घेणेस आिण 
िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माण े यावरील व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनिवदा 
अट नुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील 
या अटीस अिधन रा न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
 
 
ठराव मांक- ११६३४              िवषय मांक- ५७ 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- थाप य ह मु य 

सुचक- मा.भोईर सुरेश       अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/ह-मु य/१३६/२०२२, द.१०/०३/२०२२. 
 मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माण.े 
 मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो. .124/01/2021-22अ वये भाग .३२ सांगवी येथील 
र त ेअघावत प दतीने िवकिसत करणे. कामी मे. कार द ा य बुड िन.र. .96,99,314/- (अ री र म पये 
शहा णव लाख न ा णव हजार तीनशे चौदा फ ) मधुन रॉय टी व मटेरीयल टे ट ग चाजस वगळून 
र. .96,00,848/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .96,00,848/- पे ा 30.44% कमी हणजेच र. .66,78,350/- +रॉय टी चाजस र. .1,081/- मटे रयल 
टे ट ग चाजस र. .98,465/- = एकुण र. .67,77,896/- पयत काम क न घेणेस आिण िनयमानुसार व 
िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे यावरील व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनिवदा 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 म अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस 
अिधन रा न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- ११६३५              िवषय मांक- ५८ 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- िव ुत मु य 

सुचक- मा.भोईर सुरेश       अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .िवमुका/०४/कािव/२५१/२०२२, द.१०/०३/२०२२. 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केल े माण.े 
 पपरी चचवड महानगरपािलके या िव ुत मु य कायालयाकडील सोबतचे प  “अ”मधील 1 ते 12 
िनिवदा कामांचे िनयमानुसार व िनिवदा अटी शत  माणे लघु म दरा या िनिवदा ि वकारणेत आले या असून 
मंजूर दरान े ठेकेदारास िनिवदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 

ठराव मांक- ११६३६              िवषय मांक- ५९ 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- िव ुत क े ीय 

सुचक- मा.भोईर सुरेश       अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा. े ीय अिधकारी यांचे प  .क ेका/िव/जा/११८/२०२२, द.०८/०३/२०२२. 
 मा. े ीय अिधकारी यांनी िशफारस केल े माणे. 
 पपरी चचवड महानगरपािलका काय े ामधे कोरोना वीषाणूचा ादूभाव रोखणेसाठी, पपरी 
चचवड महानगरपािलका, ‘क’ ेि य कायालयामाफत गवळीमाथा येथील ािलटी सकल फोरम ऑफ इंिडया, 

भोसरी येथे कोिवड– १९ लसीकरण व तपासणी क  द.२०/०४/२०२१ पासून सु  करणेत आलेले आहे. सदर 
इमारतीमधील िव ुत यं णा, संबंधीत देखभाल दु ती, वीजबील, जिन संच िडझेल याबाबतचे कामकाज 
करणेबाबत मा. ेि य अिधकारी, ‘क’ ेि य कायालय यांनी या िवभागास कळिवले आहे. सदरचे इमारतीचा 
वीजमीटर“द चेअरमन ािलटी सकल टेक े नग, J/P-10 MIDC” यांचे नावे आहे. सदर इमारतीचा वापर 
पपरी चचवड महानगरपािलकेने कोिवड- १९ लसीकरण क  व तपासणी क ाकरीता करीता केलेला आहे. 

सदर इमारतीचे माहे स टबर २०२१ पयतचे वीजबील मनपा माफत अदा करणेत आलेले आहे. ािलटी सकल 
फोरम ऑफ इंिडया यांचे व थापना ारे सदर इमारतीचे माहे ऑ टोबर २०२१ ते जानेवारी २०२२ पयतचे 
र. .१,२०,९००/- इतके वीजबील द.०९/०२/२०२२ रोजी क ेि य िव ुत िवभागास ा  झाले आहे. सदर 
इमारतीचा वीजपुरवठा खंडीत होउ नये याकरीता माहे ऑ टोबर २०२१ ते जानेवारी २०२२ पयतचे 
र. .१,२०,९००/- इतके वीजबील वीजबील म.रा.िव.िव. कंपनीस अदा करणे आव यक व म ा  आहे. सबब 
सदर इमारतीचे माहे ऑ टोबर २०२१ ते जानेवारी २०२२ पयतचे र. .१,२०,९००/- इतके वीजबील 
भरणेकरीता मा यता घेणे आव यक आहे. तरी सदर वीजबील पपरी चचवड महानगरपािलके या“कोरोना 
िनधी” या लेखािशषातून भरणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- ११६३७              िवषय मांक- ६० 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- पाणीपुरवठा 

सुचक- मा.भोईर सुरेश       अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.कायकारी अिभयंता यांचे प  .पापु/८/कािव/२०५/२०२२, द.१०/०३/२०२२. 
 मा.कायकारी अिभयंता यांनी िशफारस केले माण.े 
 मनपा या पाणीपुरवठा  िवभागाकडील तावा सोबत या प  “अ”     (१ त े १२ ) मधील िनिवदा 
कामांचे अवलोकनहोवुन िनयमानुसार व िनिवदा अटीशत  माणे 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 म अदा / वसुल करणे बंधनकारक रािहल या अटीसअिधन रा न ठेकेदाराबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस यान े याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 

ठराव मांक- ११६३८              िवषय मांक- ६१ 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- नगरसिचव 

सुचक- मा.बाप ूउफ श ु  काटे     अनुमोदक- मा.पाडाळे िनता 
संदभ- मा.नगरसिचव यांचे प  .नस/१/कािव/१२०/२०२२, द.०९/०३/२०२२. 
 मा.नगरसिचव यांनी िशफारस केले माण.े 
 पपरी चचवड महानगरपािलके या नगरसिचव िवभागातील कायरत असणा-या कमचा यांनी रजा 
मंजुरीकामी िवनंती अज सादर केलेले आहेत. संबंिधत कमचा-यांचे िवनंती अजानुसार सोबतचे प  ‘अ’ म ये 
दशिवले माणे रजा मंजुरी कामीचे तावास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील कलम ५७ 
(तीन) अ वये मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक- ११६३९              िवषय मांक- ६२ 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- िव ुत मु य 

सुचक- मा.बाप ूउफ श ु  काटे     अनुमोदक- मा.पाडाळे िनता 
संदभ- मा.अित.आयु (२) यांचे प  .िवमुका/०४/कािव/२५४/२०२२, द.१०/०३/२०२२. 
 मा.अित.आयु (२) यांनी िशफारस केले माण.े 
 मनपा या िव ुत िवभागाकडील िनिवदा नोटीस .48-01/2021-2022अ वये मनपा या ग 

भागातील थेरगाव येथे कोरोना करीता न ान े कर यात येणा-या  हॉि पटल म ये सीसीटी ही यं णा 
बसिवणेबाबत िनिवदा र. .48,86,562/- पे ा -2.50% कमी  हणजेच र. .47,64,398/- (अ री र म 
पये स ेचाळीस लाख चौस  हजार तीनशे अ ा णव फ ) यानुसार िनिवदा मंजूर दराने लघु म दराचे 

ठेकेदार मे. फिन स इ ा टस यांचेकडून काम क न घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा 
अटी माणे यावरील व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनयमानुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधारीत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र म अदा/वसुल करणे या अटीस अधीन रा न यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- ११६४०              िवषय मांक- ६३ 
दनांक-१०/०३/२०२२       

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.सुजाता पालांडे व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव. 
 मनपाचे भाग . 27 मधील रहाटणी येथील छ. िशवाजी महाराज पुतळयाचे उ ाटन द. 
11/03/2022 रोजी करणेत येणार आहे. सदर ठकाणी उदघाटनासाठी वनी ेपन, काश व जनरेटर व था 
करणे आव यक आहे. यासाठी र.  1070440/- + 18 ट े  जीएसटी एवढा खच अपेि त आहे. सदर काम 
तातडीने करावयाचे अस याने सदरचे काम मे. िमडीयाटेक सोलूश स यांना थेट प दतीने अंदाजप क य 
र मेपे ा ग े ीय कायालयातील चालु िनिवदा 01/02/2020-21 दरान े हणजेच 5.50 ट े  कमी दराने देणेस 
आिण सदरचा खच ग े ीय कायालयाकडील वनी ेपन व काश व था या महसूली लेखाशीषामधून करणेस 
कामाचा रीतसर करारनामा क न पुढील कायवाही करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक- ११६४१              िवषय मांक- ६४ 

दनांक-१०/०३/२०२२       
सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.सुजाता पालांडे व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव. 
 मनपाचे फ ेि य काया े ातील भाग . १५ प रसरातील पुणानगर मधील भारतर  अटल 
िबहारी वाजपेयी उ ानाकरीता येक  १० सुर ा र कांची आव यकता असून सदर १० सुर ा र कांची 
िनयु  करणे व येणा-या खचास मा यता दे यात येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक- ११६४२              िवषय मांक- ६५ 
दनांक-१०/०३/२०२२       

सुचक- मा.भोईर सुरेश      अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.भोईर सुरेश व मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 
 पपरी चचवड महानगरपािलका नागरव ती िवकास योजना िवभाग, मिहला व बालक याण योजन े
अंतगत पपरी चचवड महानगरपािलका प रसरातील मिहलांचा शारी रक व मानिसक िवकास होणेकरीता 
योगाचे िश ण देण े गरजेचे आहे. तरी सदर योजनेचा मिहलांना लाभ िमळावा या क रता ओम ामणे 
इि ट ुट फॉर ए युकेशनल ए सल स या सं थे या त  िश काकडुन योगा िश ण देणेकामी दररोज २ 
तास माणे ३० दवस या कालावधी क रता ती लाभाथ  र. .३०००/- (जीएसटी सह) या दरानुसार होणा-
या य  खचास व िश ण आदेश देणेकामी ओम ामणे इि सटीटयूट फॉर ए युकेशनल ए सल स या सं थेस 
सन २०२२/२३ पयत या कालवधीसाठी मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- ११६४३              िवषय मांक- ६६ 
दनांक-१०/०३/२०२२       

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.सुजाता पालांडे व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव. 
 पपरी चचवड महानगरपािलका अंतगत २०७ बालवाडी असून सदर बालवाडी िव ाथाक रता सकस 
आहार पुरिव यात येतो. शै िणक वष २०२२-२३ क रता बालवाडी िव ाथाना सकस आहार पुरिवणेबाबत 
ठराव मंजूर कर यात आलेला आहे. याच अनुषंगान े  पपरी चचवड महानगरपािलका अंतगत येणा या 
बालवाडी शाळेतील िव ाथाना मे. सहया ी इि टटयूट ऑफ मॅनेजमट,िनगडी ािधकरण माफत सकस पोषण 
आहार पुरिवणेबाबत ताव आलेला असून यांनी खालील माणे दर दलेल ेआहेत. शगदाणा लाडू (२५ म) – 
५.०० ., डक लाडू (२५ म)- १८.०० ., नाचणी लाडू (२५ म)- .१०.०० तरी पपरी चचवड 
महानगरपािलका अंतगत येणा या बालवाडी शाळेतील िव ाथाना मे. सहया ी इि टटयूट ऑफ 
मॅनेजमट,िनगडी ािधकरण माफत सकस पोषण आहार पुरिवणेबाबत मा यता दे यात येत आहे. सभावृतांत 
कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाही कर यात यावी. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक- ११६४४              िवषय मांक- ६७ 
दनांक-१०/०३/२०२२       

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.सुजाता पालांडे व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव. 
 अतुल आर. एम. सी. यांचेवर, मा. आयु  सो. याचे आदेशा वये, पपरी चचवड महानगरपािलका 
म ये िनिवदा सादर करणेस तीन वष ितबंध केलेला आहे. सदर कायवाहीमुळे अतुल आर. एम. सी. यांचे 
कमचारी, मजूर व कुटुंब यांना मानिसक व आ थक संकटाना सामोरे जावे लागत आहे. मे.अतुल RMC यांचा 
कागदप ाचा दुस-यांनी गैरवापर के याने यांनी वतः न गु हा दाखल केलेला आहे.ही बाब िवचारत घेता 
सदरची कायवाही अ यंत कठोर वाटत अस यान,े ितबंध कालावधी हा अठरा मिहने एवढा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक- ११६४५              िवषय मांक- ६८ 
दनांक-१०/०३/२०२२       

सुचक- मा.भोईर सुरेश      अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.भोईर सुरेश व मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 
 मा. थायी सिमती सभा ठराव .११५६१ दनांक. ४/३/२०२२ िवषय . ४२ म ये द. १/८/२०२१ 
ते द. ३१/१२/२०२१ पयत कामाचा आदेश देणेत आलेला आहे. या ऐवजी  द. १/१/२०२२ ते ३०/४/२०२२ 
पयत कामाचा आदेश देणेत आलेला आहे. अशी दु ती कर यास मा यता दे यात येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- ११६४६              िवषय मांक- ६९ 
दनांक-१०/०३/२०२२       

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.सुजाता पालांडे व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव. 
 मनपाचे इ े ीय काय े ातील भाग मांक ७ भोसरी येथील पै.मा तराव रावजी लांडगे 
आंतररा ीय कु ती िश ण क ांचे द.६/३/२०२२ रोजी उ घाटन झाले असुन स ि थतीम ये सदर या 

िश ण क ावर अ ापपयत सुर ा र क नस याने सदर या िश ण क ावर पहारा देणेचे अं यत मह वाचे 
आहे. जेण े क न सदर ठकाणी कोणतेही नुकसान होणार नाही. तरी भाग मांक ७ भोसरी येथील 
पै.मा तराव रावजी लांडगे आंतररा ीय कु ती िश ण क  येथे सुर ा र काची िनयु  करणेस व येणा-या 
खचास मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक- ११६४७              िवषय मांक- ७० 

दनांक-१०/०३/२०२२       
सुचक- मा.भोईर सुरेश      अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.भोईर सुरेश व मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 
 मनपाचे इ े ीय काय े ातील भाग मांक ४  बोपखेल परीसराम ये िप या या पा याची टाक  
आहे. तसेच स ि थतीम ये सदर या पा या या टाक वर अ ापपयत सुर ा र क नस याने टाक खालील 
असलेली भूिमगत टाक  (संप टाक )  म ये बोपखेल प रसरामधील र यावरील मोकाट जनावरे भूिमगत 
टाक म ये पड याची श यता आहे. सदर या टाक चा वापर प रसरामधील नागरीकांना पाणी िप यासाठी 
होतो. तरी नागरीकां या आरो या या दृ ीने बोपखेल येथील पा या या टाक वर सुर ा र काची िनयु  
करणेस व येणा-या खचास मा यता दे यात  येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक- ११६४८             िवषय मांक- ७१ 
दनांक-१०/०३/२०२२       

सुचक- मा.भोईर सुरेश      अनुमोदक- मा.यादव िमनल 
संदभ- मा.भोईर सुरेश व मा.यादव िमनल यांचा ताव. 
 मा. थायी सिमती सभा ठराव . १०९६३ दनांक. २२/१२/२०२१ िवषय . ४७ संत तुकाराम नगर 
येथील सरदार व लभभाई बँडिमटंन हॉल टेिनस कोट, पोट फ डेशन पुणे यांना ११ मिहने कराराने भा ान े
दे यास मा याता देणेत आली आहे. तरी सदरचा करार हा टेिनस कोट, पोट फ डेशन ऐवजी रिज.नं. 
४८१३३/पुण ेटेबल टेिनस कोट, पोट फ डेशन पुण ेअशी दु ती कर यास मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानमुत ेमा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक- ११६४९              िवषय मांक- ७२ 
दनांक-१०/०३/२०२२       

सुचक- मा.भोईर सुरेश      अनुमोदक- मा.यादव िमनल 
संदभ- मा.भोईर सुरेश व मा.यादव िमनल यांचा ताव. 
 पपरी चचवड महानगरपािलके या भाग मांक २० कासारवाडी, स ह . ४०८ िसटीएस नं. 
२३३०,२३३२ / आर ण . १३ खेळाचे मैदान व डा संकुल येथील अ याधुिनक िजम व योगा हॉल हे लीप 
अँकेडमी न दणी मांक ४९/२०१९ यांना ११ मिहने कराराने चालिवणे देणेस मा यता दे यात आली आहे. तरी 
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सदरचा करार लीप अँकेडमी न दणी मांक ४९/२०१९ र  क न हा रिज.नं. ४८१३३/पुणे टेबल टेिनस 
कोट, पोट फ डेशन पुणे यांस ११ मिहने करारान ेचालिवणे देणेस मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक- ११६५०              िवषय मांक- ७३ 
दनांक-१०/०३/२०२२       

सुचक- मा.बापु उफ श ु  काटे     अनुमोदक- मा.बनसोडे राज ू
संदभ- मा.बापु उफ श ु  काटे व मा.बनसोडे राजू यांचा ताव. 
 कामायनी कूल फॉर   मटली हँिडकँप िनगडी पुण-े४४  या सं थेम ये िविवध वयोगटातील द ांग 
िव ा थ िश ण घेत आहे. सदर िव ा याचे पुनवसन करणे व यांना नोकरीस लावणे अवघड होत आहे. सदर 
िव ा यानी बनवलेल ेपाक टे व टेशनरी महापािलके या मंजुर दरानुसार खरेदी के यास सदर द ांग मुलांचे  
पुनवसन होईल. तरी वरील सं थे या द ांग िव ा यानी तयार केलेले पाक टे, कागदी व कापडी िपश ा, 
युट बँग इ यादी व त ुमहापािलके या भांडार िवभागान ेआव यकते नुसार खरेदी कर यास मा यता दे यात 

येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक- ११६५१              िवषय मांक- ७४ 
दनांक-१०/०३/२०२२       

सुचक- मा.भोईर सुरेश      अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.भोईर सुरेश व मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 
 मा. थायी सिमती सद य ठराव मांक ११२१७ द.१९/०१/२०२२ अ वये अ. .२९ म.न.पा. ची 
कै.िमनाताई ठाकरे मिहला ायामशाळा यमुनानगर िनगडी िह ांतीवीर िम  मंडळ यमुनानगर या सं थेस 
११ मिहन े कराराने सेवाशु क त वावर र. .२०००/- (अ री दोन हजार फ ) देवून चालिव यास देणेस 
मा यता दे यात आली होती.सदर ठरावाम ये अ. .२९ म.न.पा.ची कै.िमनाताई ठाकरे मिहला ायामशाळा 
यमुनानगर िह ांतीवीर िम  मंडळ यमुनानगर यां या ऐवजी कुल वामीनी महासंघ यमुनानगर, िनगडी या 
सं थेस ११ मिहने कराराने सेवाशु क र. .२०००/- म.न.पा कडून देवून सेवाशु क त वावर चालिव यास 
देणेबाबत ठरावाम य ेदु ती कर यास मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक- ११६५२              िवषय मांक- ७५ 
दनांक-१०/०३/२०२२       

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.सुजाता पालांडे व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव. 
 पपरी चचवड महानगरपािलके या वृ प  जािहरात रोटेशन धोरणास मा. थायी सिमती सभेन े
ठराव .१०९०८, द.१५/१२/२०२१ अ वय ेमा यता दलेली आहे. सदर ठरावाम ये सन २०२१-२२ नमूद 
केल ेअसून याऐवजी सन २०२१-२२ व २०२२-२३ अशी दु ती कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक- ११६५३              िवषय मांक- ७६ 
दनांक-१०/०३/२०२२       

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.सुजाता पालांडे व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव. 
 मा. थायी सिमती सभा ठराव .११४२३ दनांक १६/२/२०२२ म ये (१ एि ल २०२० ते ३१ माच 
२०२१ लॉकडाऊन काळ वगळता) पयतचे भाडे वसुल क न या ऐवजी (१ एि ल २०१९ ते ३१ माच २०२१ 
लॉकडाऊन काळ वगळता) पयतचे भाडे वसुल क न अशी दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक- ११६५४              िवषय मांक- ७७ 
दनांक-१०/०३/२०२२       

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.सुजाता पालांडे व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव. 
 पपरी चचवड महानगरपािलका काय े ातील बचत गटांना गटा या व थापनाचे िश ण 
देणेबाबत मे.ओम ामणे इं टीटुयट फॉर ए युकेशन ए लल स पुणे यांना ायोिगक १००० बचत गटांना 
गटा या व थापनाचे शा शु  प तीन े िश ण घेण ेकामीचा मा. थायी सिमती ठराव .८९२१, दनांक 
२६/०२/२०२१ रोजी पा रत कर यात आलेला असून माच २०२२ पयत कामकाज कर याबाबत नमूद आहे. 
तरी सदरील मा य झालेला ठराव र  कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक- ११६५५             िवषय मांक- ७८ 
दनांक-१०/०३/२०२२       

सुचक- मा.भोईर सुरेश       अनुमोदक- मा.बनसोडे राजु 
संदभ- मा.भोईर सुरेश व मा.बनसोडे राजु यांचा ताव. 
 पपरी चचवड महानगरपािलके या मु य इमारती म ये नागरीकांसाठी महा ई सेवा क  अमर योत 
सेवा संघ सं था पपरी यांना चालिवणयासाठी जागा उपल ध क न देऊन महापािलके या अटी शत  नुसार 
दोन वष कालाविधकरीता  दे यास मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक- ११६५६             िवषय मांक- ७९ 
दनांक-१०/०३/२०२२       

सुचक- मा.भोईर सुरेश      अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.भोईर सुरेश व मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 
 पपरी चचवड महानगर पािलके या इतर क याणकारी योजनेअंतगत नागरव ती िवभागाकडून 
पपरी चचवड मनपा ह ीतील महामंडळा या बस या काय े ातील दुधर आजार त (एचआय ही) ना 

प रवहन महामंडळा या बसेसमधून मोफत वासासाठी पास देणे बाबत संबिधतांना मी-काड पास देणेस 
िशफारस करणेत आलेनुसार सन २०२१-२२ म ये दुधर आजार त (एचआय ही) ना जुन ेमी-काड पास 
दाखवून वासास दलेली मुभा या माणे प रवहन महामंडळाकडून सन २०२१-२२ क रता एकूण २५४ 
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पासेस िवतरीत कर यात आलेल ेआहेत. सदर पासेसची र म ३३,१०,३१५/- (अ री र. . तेहेतीस लाख दहा 
हजार तीनशे पंधरा फ ) पुणे महानगर प रवहन मंडळास अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक- ११६५७              िवषय मांक- ८० 
दनांक-१०/०३/२०२२       

सुचक- मा.भोईर सुरेश      अनुमोदक- मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.भोईर सुरेश व मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 
 पपरी चचवड महानगपािलके या सन २०२१-२२ चे अंदाजप कातील डा िवभाकडील 
करावया या कामासाठी अपुरी तरतुद ठेवली अस याने यामधील काही चालु कामांना खालील माणे तरतुद 
वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अ.
. 

कामाचे नांव पानां
क 

अ.
. 

लेखािशष सन २०२१-२२ 
मधील सुधा रत 
तरतूद  

वाढ 
करावयाची 
तरतूद  

घट 
करावयाची 
तरतूद 

एकुण 
आव यक  
र म  

१ डा ायाम 
सािह य खरेदी 

१७८ ५ डा ायाम 
सािह य खरेदी 

४०,००,००० ४५,००,००० ० ८५,००,००० 

२  १७८ १९ ठेकेदारी प दतीन े
काळजीवाहक 
नेमणे 

२०,००,००० ० २०,००,००
० 

० 

३  १७६ ४ इतर सां कितक 
काय म  

२५,००,००० ० २५,००,००
० 

० 

 एकुण    ८५,००,००० ४५,००,००० ४५,००,००
० 

८५,००,००० 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक- ११६५८             िवषय मांक- ८१ 
दनांक-१०/०३/२०२२       

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.सुजाता पालांडे व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव. 
 मा. थायी सिमती ठराव .११२०५ द.१९/०१/२०२२ अ वये पपरी चचवड महानगरपािलके या 
अि शामक िवभागाचे वापराकरीता Flood Rescue Van ०१ नग, Fire Tender ( 6000 Ltr Capacity) 
२ नग व BA SET हॅन १ नग वाहन े लघु म िनिवदा दरधारक मे.हाय टेक स हसेस यांचेकडून रतसर 
करारनामा क न खरेदी करणेकरीता येणा-या खचास मा. थायी सिमती सभा ठराव .११२०५, 
द.१९/०१/२०२२ अ वये मा यता देणेत आलेली आह.े सदर ठरावात ा  िनिवदा दरास मा यता देणेत 

आलेली आहे परंतू िनिवदा अटी शत नूसार GST चा उ लेख झालेला नस याने सदर ठरावात मे.हाय टेक 

स हसेस, िचखली पुण े६२ यांचे सुधा रत दर सवात कमी हणजेच मे. हाय टेक स हसेस, िचखली पुणे ६२ 
यांचे हणजे Flood Rescue Van    (उपकरणांसह) ०१ नग ३.९० ट े  जादा र. .२,१५,५९,२५०/- 
अिधक GST, Fire Tender (6000 Ltr Capacity) – ०२ नग २.५० ट े  जादा र. .५,२५,०२,१४०/- 
अिधक GST, BA Set हॅन ०१ नग ४.०० ट े  जादा र. . २,०२,७०,५३६/- अिधक GST लघु म 
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िनिवदाधारक मे.हाय टेक स हसेस, यांचेकडून रतसर करारनामा क न खरेदी करणेस मा यता अशी दु ती 
करणेस मा यता देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

 
ठराव मांक- ११६५९              िवषय मांक- ८२ 
दनांक-१०/०३/२०२२       

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.सुजाता पालांडे व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव. 
 सन २०२२-२३ या मूळ अंदाजप कात खालील त यात नमूद केले या नवीन िवकास कामा या     
तरतुदीम य ेवाढ / घट कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

अ.
. 

उप लेखािशष अथवा 
कामाचे नाव 

लेखािश
ष 

बजे
ट 

पान 
 

बजे
ट 
अ.

 

मूळ 
शासक य   
मा यता 
र म  

सन 
२०२२-
२३ मूळ 
तरतूद 

वाढ घट सन २०२२-
२३  

आव यक 
सुधा रत 
तरतूद 

शेरा 

१ पपरी चचवड 
मनपा या िविवध 
उ ानाम य े
आव यकतेनुसार 
एल.ई.डी क बग 
बसिवण े

थाप य 
उ ाने 

३९
४ 

३६
९ 

२०००००
०० 

० २९०००
०० 

० २९००००० अ. .
२ 

व न 
वग 

 ब भागांम य े
मातीच े क / जॉ गग 
क तयार करणे व 

अनुषंिगक िव ुत व 
थाप य िवषयक 

कामे करणे 

थाप य 
उ ाने 

४०
१ 

४६ ५०००००
०० 

५००००
०० 

० २९०००
०० 

२१००००० अ. .
१ वर 
वग 

 एकूण =     ५००००
०० 

२९०००
०० 

२९०००
०० 

५००००००  

 
सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक- ११६६०              िवषय मांक- ८३ 
दनांक-१०/०३/२०२२      िवभाग- थाप य उ ान 

सुचक- मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक- मा.भोईर सुरेश 
संदभ- मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/िन/उ ान/८४/२०२२, द.१०/०३/२०२२. 
 मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माण.े 
मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो. .११६/९/2021-22 अ वय े भाग .३२ मधील  उ ानाम ये  
िवरंगुळा क  बांधणे व इतर थाप य िवषयक नुतनीकरणाची कामे करण े  कामी MS. ARBAJ 
ENGINEERING AND CIVIL CONSTRUCTION िन.र. .6899954/- (अ री र. .अडुस  लाख 
न ा व हजार नऊशे चौप  पये फ ) मधुन रॉय टी व मटेरीयल टे ट ग चाजस वगळून र. .6882384/- 
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वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .6882384/- पे ा 
31.99% कमी हणजेच र. .4680709/- +रॉय टी चाजस र. .34022/- मटे रयल टे ट ग चाजस 
र. .17570/- = एकुण र. .4732301/- पयत काम क न घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा 
अटी माणे यावरील व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनिवदा 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 म अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन रा न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जािहर केले. 
------------ 

 
(अॅड.िनतीन ाने र लांडगे) 

सभा य , थायी सिमती 
पपरी चचवड महानगरपािलका, 

पपरी - ४११०१८. 
             

 
                

    (उ हास बबनराव जगताप) 
नगरसिचव 

पपरी चचवड महानगरपािलका, 
पपरी - ४११ ०१८. 

 
पपरी चचवड महानगरपािलका                                   
पपरी-१८, नगरसिचव िवभाग 
मांक- नस/३/कािव/३४५/२०२२ 

दनांक- ११/०३/२०२२ 
 

त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी यांचेकडे पुढील यो य या कायवाही तव.  
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( .ह े/लेख/िन.क./कािव/१५५/२०२२ द.८/०३/२०२२ िवषय .१४ चे लगत) 
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( . था/िन/अ-मु य/कािव/७२/२०२२ द.०९/०३/२०२२ िवषय .३६ चे लगत) 
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( . था/िन/उ ान/कािव/११४/२०२२ द.०९/०३/२०२२ िवषय .३७ चे लगत) 

 



56 
 

 
 

 
 

( . था/िन/ड-मु य/कािव/१६६/२०२२ द.०९/०३/२०२२ िवषय .३८ चे लगत)
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( . था/िन/ह-मु य/कािव/१३२/२०२२ द.०९/०३/२०२२ िवषय .३९ चे लगत)
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( . था/िन/फ-मु य/कािव/१२८/२०२२ द.१०/०३/२०२२ िवषय .४० चे लगत) 
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( .जिन/२/१६६/२०२२/कािव/७२/२२ द.०९/०३/२०२२ िवषय .४१ चे लगत)
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( .िवमुका/०४/कािव/२५१/२०२२ द.१०/०३/२०२२ िवषय .५८ चे लगत)
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( .पापु/८/कावी/२०५/२०२२ द.१०/०३/२०२२ िवषय .६० चे लगत) 
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( .नस/१/कावी/१२०/२०२२ द.०९/०३/२०२२ िवषय .६१ चे लगत) 

 


