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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी-१८. 
 नगरसिचव कायालय  
महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक. एम.सी.ओ.-२०२०/ . .७१ (भाग-२)/निव-१४ दनांक ३ 
माच २०२२   व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ दनांक १८/०८/२०२२ अ वय े  ा  
अिधकारानुसार   मा.महापािलका सभे या अिधकाराचा वापर क न मा. शासक यांनी मंजूरी दलेल े दनांक  
१३/९/२०२२ च ेठराव  

 
मा. शासक  ठराव  मांक-१७०                 िवषय मांक  – १७०                  
               

दनांक- १३/९/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

िवषय  मांक-१७०         
दनांक-  १३/९/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . मभां/०६/कािव/१०५/२०२२, दनांक.१७/०८/२०२२ 

आिण मा.िवधी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक ११      
द.३०/०८ /२०२२  अ वये, णालयातील औषधे / सािह य पॅ कगचे िनरपयोगी सािह य / 

हायपोसो युशन िव  करणेस मा यता देणेबाबत. 
 

 

ठराव . १७० 
दनांक- १३/९/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . मभां/०६/कािव/१०५/२०२२, दनांक.१७/०८/२०२२ 

आिण मा.िवधी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक ११      

द.३०/०८ /२०२२  अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या वै कय िवभागांतगत दवाखाने / 
णालयास वाटप केलेले सािह याचे पॅ कग व औषधे पॅ कगचे िनकामी पु ,े काचे या बाट या, ला टीक 

जार, व लोखंडी सािह य तसेच ए स रे िवभागात उपल ध होणारे िनकामी हायपोसो युशन कच-यात न 

जाता जसे उपल ध होईल या परीमाणाचे ा  दराने िव  क न लेखा िवभागात र म भरणेकामी 
अंदाजप कय र.  ७ लाख क रता ( तीन वष कालावधीक रता) ई-िनिवदा मांक - ०३ /२०२२-
२०२३ अ वये िस द क न ऑनलाईन दर मागिव यात आले आहे. मनपाचे दवाखाने/ णालयातील 
िनकामी पु े, काचे या बाट या, ला टीक जार, व लोखंडी सािह य तसेच िनकामी हायपोसो युशन 

िव क रता दोन पा  िनिवदाधारकापक   उ तम ा  दर अिधक GST या माणे M/s. Trinity 

Enterprises यांचे खालील माणे उ म दर ा  झालेले आहे. 

अ. . कामाचा तपिशल 
M/s. Trinity Enterprisesयांचे ा  

दर 
(GST वगळून) 

१ 
रका या काचे या बाट या ( सलाईन, 

इंजे शन, हाय स) ित कलो. 
3.00 ित कलो 

२ लाि टक बाट या व डबे (लहान /मोठे) 30.75 ित कलो 

३ पु ाची खोक  (पु ा) 13.00 ित कलो 

४ प याचे डबे (लहान /मोठे) 18.05 ित कलो 
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५ लाकडी खोक  4.00 ित कलो 

६ १ िलटरचे लाि टक जार 31.50 ित कलो 

७ ५ िलटरचे लाि टक जार 31.50 ित कलो 

८ मनपाचे सव र णालयाकडील उपल ध 
होणारे हायपोसो युशन 192.00 ित िलटर 

९ थमाकॉल बॉ स 19.00 ित कलो 

१० खराब - करण फ स 90.50 ित कलो 

 व रल माणे ा  झालेले दर हे अंदाजप कय दरापे ा ६१.६५ ट े  ने जा त ा  झाले असून 

M/s. Trinity Enterprises, pimpri यांची उपरो  दराची  िनिवदा ि वकृत क न  महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम ७९ नुसार सदरची िनकामी सािह य िव  करणेस 
मा. शासक यांची मंजुरी देणेत येत आहे. 

 

िनणय  महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक. एस.सी.ओ.-२०२०/ . .७१ 
(भाग-२)/निव-१४ दनांक ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश 

. शा/१८/कािव/५९२/२०२२ दनांक १८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार 
मा.महापािलका  सभे या अिधकारांचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी 

दली. 

 

 
मा. शासक  ठराव  मांक-१७१                 िवषय मांक  – १७१                   
               

दनांक- १३/९/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

िवषय  मांक-१७१         
दनांक-  १३/९/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . शा/११/कािव/२२२/२०२२ द.१७/०८/२०२२  

आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक ६०३           
द. ६/०९/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलका अ थापनेवरील गट क व ड 

संवगातील कमचा-यांना अितकालीन भ ा देणेबाबत. 
 

 

ठराव . १७१  
दनांक- १३/९/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . शा/११/कािव/२२२/२०२२ द.१७/०८/२०२२ 

आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक ६०३           
द. ६/०९/२०२२  अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलका आ थापनेवरील गट क व ड 

संवगातील कमचा-यांना आदेश . शा/१/कािव/९८८/२०१३ द.२३/०७/२०१३ अ वये 
अितकालीन भ ा मंजूरीबाबतचे धोरण िनि त कर यात आलेले आहे. तथािप, को हीड 

कालावधी, आ थापनेवरील पदभरती व पदो तीबाबतचे कामकाज आिण िनवडणूक िवषयक 

कालमयादीत कामकाजाबाबत  िवशेष बाब हणून आयु  क , अितरी  आयु  क  १ व २ 
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तसेच उ  कामकाज करणारे शासन िवभागातील कमचारी तसेच िनवडणूक िवभागातील 
कमचारी यांना ५० ट े या मयादेपयत अितकालीन भ ा अदा कर यात येत आहे. 
महापािलके या आ थक िनयोजना या दृ ीन े शासक य खचाची मयादा ३५ ट े या मयादेत 
राहील याची द ता घेणे आव यक आहे. या तव देय अितकालीन भ याबाबत धोरण िनि त 
करणे आव यक अस याने द.२६/०७/२०२२ रोजी मा.आयु  सो यांचे अ य तेखाली सिमती 
गठीत कर यात आलेली होती. तुत सिमतीने खालील माणे िनणय घेतलेला आहे. 
१)     आदेश . शा/१/कािव/९८८/२०१३ दनांक २३/०७/२०१३ नुसार अितकालीन 
भ याचे िनकष कायम राहतील. 
२)     को हीड कालावधी, आ थापनेवरील पदभरती व पदो तीबाबतचे कामकाजाबाबत 

मा.आयु  क , मा.अितरी  आयु  क  १ व २ तसेच शासन िवभागातील कमचारी यांना 
५० ट े या मयादेत अदा कर यात आलेला अितकालीन भ ा माहे जुल ै२०२२ पयत अनु ेय 
राहील. यास मा. शासक यांची  काय र मंजूरी देणेत येत आहे.  

३)     ३५ ट े या मयादेत शासक य खचाची मयादा िवचारात घेता महापािलके या 
अ याव यक सेवेतील िवभाग वगळून िवशेष बाब हणून य  आचार संिहता जािहर झाले 
पासून िनवडणूक कालावधीतील कामकाज (िनवडणूक िवभागापुरते मयादेत), व शासन 
िवभागाकडील पदभरती, पदो ती, तसेच लेखा िवभागाकडील अंदाजप क इ. बाबत, 
िवभाग मुखां या दृ ीने अ याव यक असणारे िविहत कालमयादेत पुण करावयाचे आ हाना मक 

शासक य कामकाजा या अनुषंगान े आव यक असणारे गट क व ड संवागातील            
कमचा-यांना  ४८ तासांचे मयादेपयत अितकालीन भ ा अनु ेय राहील तसेच मनपाचे अ य 
िवभागाक रता यांचेकडील कामकाजास आव यक कमचारी िवचारात घेऊन अितकालीन भ ा 
मंजुरीकामी शासन िवभागामाफत मा.आयु सो. यांची मा यता घेत यानंतर ठरािवक 
कालावधीकरीता ४८ तासांचे मयादेपयत अितकालीन भ ा देणेस मा. शासक यांची मंजूरी 
देणेत येत आहे. 

 

िनणय  महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक. एस.सी.ओ.-२०२०/ . .७१ 
(भाग-२)/निव-१४ दनांक ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश 

. शा/१८/कािव/५९२/२०२२ दनांक १८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार 
मा.महापािलका  सभे या अिधकारांचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी 

दली. 
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मा. शासक  ठराव  मांक-१७२                 िवषय मांक  – १७२                   
               

दनांक- १३/९/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

िवषय  मांक-१७२         
दनांक-  १३/९/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  .मातंिव/१२/कािव/३७९/२०२२ द.०६/०९/२०२२ 
आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक ६१६           
द. ६/०९/२०२२अ वये, मनपाचे दुरसंचार िवभागाकडील तरतूद मािहती व तं ान 

िवभागाकडे वग करणेबाबत. 
 

 
ठराव . १७२  
दनांक- १३/९/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  .मातंिव/१२/कािव/३७९/२०२२ द.०६/०९/२०२२ 
आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक ६१६           

द.६/०९/२०२२ अ वये, पपरी चचवड मनपाचे सी.सी.टी. ही स हल स क पाचे 
कामकाजाचे क पाकरीता दुरसंचार िवभागाकडील अंदाजप काम ये पानांक .४१० अ. .६ 
नुसार असलेली र. .२०० कोटी शासक य मा यता व ७६.५० कोटी सन २०२२-२३ 
करीताची उपल ध तरतूद मािहती व तं ान िवभागाच े अंदाजप काम ये वग करणे तसेच 
स लागार फ  अदा करणे कामाचे पानांक .४१० अ. .६ नुसार असलेली र. .५ कोटी 

शासक य मा यता व १ कोटी सन  २०२२-२३ करीताची उपल ध तरतूद मािहती व तं ान 
िवभागाचे अंदाजप काम ये वग करणे करीता मा यता घेणे आव यक आहे. तसेच सदर 

क पाकरीता मािहती व तं ान अिधकारी हे आहरण व िवतरण अिधकारी राहतील. 
 

अ.
. 

कामाचे नांव अंदाजप क 
तरतूद 

स ा असलेला िवभाग व 
आहरण िवतरण अिधकारी 

तरतूद वग करावयाचा 
िवभाग व आहरण िवतरण 

अिधकारी पा. . अ. . 

१ सीसीटी ही 
स हल सचे 
काम करणे. 
(Project) 

४१० ६ अणु िव ुत व दुरसंचार 
िवभाग, 

कायकारी अिभयंता, 

(दुरसंचार) 

मािहती व तं ान िवभाग, 

 

मािहती व तं ान अिधकारी 

२ स लागार फ  
अदा करणे 

४१० ८ अणु िव ुत व दुरसंचार 
िवभाग, 

कायकारी अिभयंता, 

(दुरसंचार) 

मािहती व तं ान िवभाग, 

 

मािहती व तं ान अिधकारी 

            उपरो  नमुद माणे दुरसंचार िवभागाकडील लेखािशष मािहती व तं ान 

िवभागाकडे वग करणेस व सदर क पाचे कामाकरीता मािहती व तं ान अिधकारी हे आहरण 
व िवतरण अिधकारी राहतील यास मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आहे. 
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िनणय  महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक. एस.सी.ओ.-२०२०/ . .७१ 
(भाग-२)/निव-१४ दनांक ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश 

. शा/१८/कािव/५९२/२०२२ दनांक १८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार 
मा.महापािलका  सभे या अिधकारांचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी 

दली. 

 

 
 

सही/-                                  सही/- 
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

 

(शेखर सह)                                                                       
मा. शासक                                                     

पपरी चचवड महानगरपािलका. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


