
पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी-१८ 
नगरसिचव  िवभाग 

 
महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-२) /निव-१४ 
दनांक- ३ माच २०२२ अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न  

मा. शासक यांनी मंजूरी दलेले दनांक २३/०६/२०२२ रोजीचे ठराव.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
मा. शासक ठराव मांक- २७१            िवषय मांक- २७१ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- जलिन:सारण मु य 

िवषय .२७१ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) जलिन:सारण मु य यांच े कडील प . .जिन/२/कािव/३४९/२०२२ 
द.०३/०६/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग .१ िचखली येथील मोरेव ती, सोनावणेव ती र ता 

ते मोरेव ती नाला प रसर, हे ेव ती व इतर प रसरात आव यकतेनुसार जलिनःसारण 
व थेम य ेसुधारणा करणेबाबत. 

ठराव .२७१ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) जलिन:सारण मु य यांच े कडील प . .जिन/२/कािव/३४९/२०२२ 
द.०३/०६/२०२२ अ वये, मनपा या जलिन:सारण िवभागाकडील िन.नो. .13/34/2021-22 

अ वये भाग .१ िचखली येथील मोरेव ती, सोनावणेव ती र ता ते मोरेव ती नाला प रसर, 
हे ेव ती व इतर प रसरात आव यकतेनुसार जलिनःसारण व थेम य ेसुधारणा करणे. कामी 

मे.एस.एस एंटर ायजेस िन.र. . 5199493/- (अ री र. .ए ावन लाख न ानव हजार चारश े
या व फ ) मधुन रॉय टी व मटेरीयल टे ट ग चाजस वगळून र. .5199493/- वर िनिवदा दर 

मागिवणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .5199493/- पे ा 
36.77% कमी हणजेच र. .3287639/- +रॉय टी चाजस र. .5592/- मटे रयल टे ट ग चाजस 
र. .0/- = एकुण र. .3293231/- 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 लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल करण ेबंधनकारक 
राहील या अटीस अिधन रा न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा. शासक याचंी मंजूरी 
देणेत येत आह.े 

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

 
 
मा. शासक ठराव मांक- २७२            िवषय मांक- २७२ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- थाप य अ मु य 

िवषय .२७२ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.शहर अिभयंता थाप य ‘अ’ मु य यांच े कडील प . . था/िन/अ-मु य/९२/२०२२ 
द.१४/०६/२०२२ अ वये, मनपाच े भाग .१४ म य ेिनवडणूक काय माकरीता मंडप व था 

करणेबाबत. 
ठराव .२७२ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.शहर अिभयंता थाप य ‘अ’ मु य यांच े कडील प . . था/िन/अ-मु य/९२/२०२२ 
द.१४/०६/२०२२ अ वये, मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो. .118/1/2021-22 अ वये 
भाग .१४ म ये िनवडणूक काय माकरीता मंडप व था करण.े कामी 

Ms.Shalimar  Mandap  Decorators िन.र. .4130817/- (अ री र. .ए ेचाळीस लाख 
तीस हजार आठश ेसतरा  फ ) मधुन रॉय टी व मटेरीयल टे ट ग चाजस वगळून र. .4130817/- 
वर िनिवदा दर मागिवणेत आल े आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. . 
4130817/- पे ा 27.10% कमी हणजेच र. .3011366/- +रॉय टी चाजस र. . 0/- मटे रयल 
टे ट ग चाजस र. . 0/- = एकुण र. .3011366/- 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. शासक 
यांची मंजूरी देणेत येत आह.े 

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

 
 
मा. शासक ठराव मांक- २७३            िवषय मांक- २७३ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- पाणीपुरवठा ब े ीय 

िवषय .२७३ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांच े कडील प . .ब ेका/पाप/ु२/कािव/६५/२०२२ 
द.१५/०६/२०२२ अ वय,े मनपाच े भाग १६,१७,१८,१९ इ. प रसरात टँकर ारे पाणीपुरवठा 

करणे या कामाच ेसन २०२२-२३ तरतूदीम य ेवाढ / घट करणेबाबत. 
ठराव .२७३ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  याचं े कडील प . .ब ेका/पाप/ु२/कािव/६५/२०२२ 
द.१५/०६/२०२२ अ वये, सन २०२२-२३ अंदाजप कातील तरतुदीनुसार ब ेि य कायालया 

अंतगत पाणीपुरवठा िवभागातील भाग १६,१७,१८,१९ या भागातटँकर ारे पाणीपुरवठा करण े
या महसुली कामाला र. .००/- तरतुद आह.े सदर कामाअंतगत शटडाऊन या काळात तीन ते 
चार दवस पाणीपुरवठा िव कळीत असतो. अशा वेळेस नाग रकांना टँकर ारे मागणीनुसार 
पाणीपुरवठा करावा लागतो. तसेच सावजिनक सण, महो सव, पधा इ. काय मांना देखील 
मागणीनुसार टँकर ारे पाणीपुरवठा करावा लागतो. तसेच मा. नगर सद यां या तफ वेळोवेळी 
कर यात येणारे मागणीनुसार टँकर ावा लागतो. यामुळे सदरच ेकाम काढण ेअ याव यक असून 
सदर कामाची िनिवदा काढणे आव यक आह.े सदर कामासाठी चालु आ थक वषात उपल ध तरतूद 
एवढेच काम क न उव रत र म पुढील वष  खच  करणेत येईल. सदर कामासाठी 
र. .५,००,०००/- (अ री र. . पाच लाख फ  ) एव ा र मेस वाढ / घट करणेस मा. शासक 
यांची मंजूरी देणेत येत आह.े 

अ.
. कामाच ेनाव 

पान 
./ 

अ.  
लेखािशष 

सन २०२२-
२३ ची मुळ 

तरतुद 

वाढ 
करावयाची 

तरतूद 

घट 
करावयाची 

तरतूद 

१. भाग १६,१७,१८,१९ इ यादी प रसराम ये 
टँकर ारे पाणीपुरवठा करणे. 

१०६२
/८६ महसुली ०० ५००००० - 

२. 
भाग . १८ म य े चचवडगाव व इतर 

प रसरात पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल 
दु तीची काम ेकरण.े 

११०१
/३० महसुली ५००००० - ५००००० 

 
   एकुण ५००००० ५००००० ५००००० 

 

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

 
 
मा. शासक ठराव माकं- २७४            िवषय मांक- २७४ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- इ े ीय 

िवषय .२७४ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.सहा आयु  तथा ेि य अिधकारी इ ेि य यांच े कडील प . .इ ेका/िन-
६/कािव/१७५/२०२२ द.०९/०६/२०२२ अ वये, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम च े
कलम 73 (ड) नुसार अवलोकनाथ ठेवावया या िवकास कामांबाबत. 
 

ठराव .२७४ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.सहा आयु  तथा ेि य अिधकारी इ ेि य यांच े कडील प . .इ ेका/िन-
६/कािव/१७५/२०२२ द.०९/०६/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या 
इ  े ीय कायालयाकडील सोबतचे प  ‘ अ ’ (1 ते 32) मधील िव ुत िवभागाच ेिवकास कामांच े



ा  अिधकारात िनिवदा या पुण क न, कामाच ेआदेश िनगत केले आहेत. तथािप, महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम च े कलम 73 (ड) नुसार तुत िवषयाचे मा. शासक यानंी 
अवलोकन केले. 

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

 
 
मा. शासक ठराव मांक- २७५            िवषय मांक- २७५ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- थाप य  अ े ीय 

िवषय .२७५ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु  (१) अ े ीय यांचे कडील प .  अ /े था/कािव/ १२९/२०२२ 
द.०९/०६/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलकेचे मु य इमारतीत 

मागदशक धोरण (Wayfinding Strategy) / माणे . फलक इ काम े करणे. 
Wayfinding Strategy and design Program for PCMC Building at Pimpri 
करणेकरीता “आ कटे ट / क प स लागार” नेमणूक करणे बाबत. 

ठराव .२७५ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु  (१) अ े ीय यांचे कडील प . .अ /े था/कािव/१२९/२०२२ 
द.०९/०६/२०२२ अ वय,े पपरी चचवड महानगरपािलकेचे मु य इमारतीत 

मागदशक धोरण (Wayfinding Strategy)  /फलक इ . माणे कामेकरणे. 
Wayfinding Strategy and design Program for PCMC Building at Pimpri 
करणेकरीता “आ कटे ट / क प स लागार” नेमणूक करणे सदर क प वैिश पूण 
असले कारणाने नकाशे बनिवण,े लॅ नग व िडझाईन तयार करणे, अंदाजप क तयार 
करणे, िनिवदा बनिवणेसह कामाची देखरेख करणे तसेच िनिवदा पुव व िनिवदाप ात 

ही सव कामे करणेसाठी आ कटे ट/ क प स लागार यांची नेमणूक करणे अ याव यक 
आहे. सदर बाबत मनपा या अिधकृत वेबसाईटवर आ कटे ट यां या कडून दर प क 
मागिव यासाठी द.२७/०४/२०२२ रोजी कोटेशन नोटीस िस  करणेत आली होती. 
सीलबंद िलफा यात दर प क सादर कर याची अंितम मुदत द.०९/०५/२०२२ पयत 
एकूण:०३ सील बंद कोटेशन ा  झाली आहेत.  सादर कोटेशन द.१०/०५/२०२२ 
रोजी ४.०० वाजता उघड यात आले आहेत यानुसार म.े ा फ स बेय ड  यांचा 
िनिवदापुव (Pre tender activity) व िनिवदा प ात ( Post tender activity) असा 
एकूण १.४८ % असा लघु म दर ा  झालेला आहे. तसेच नगर िवकास 
िवभाग,महारा  शासन, शासन िनणय मांक:संक ण-२०१८/ . .५४/निव-१६, 
द.०४/०६/२०१८ ला अनुस न लघु म दर असलेले मे. ा फ स बेय ड  यांना सदर 

कामाचे िनिवदा पुव व िनिवदा प ात एकूण १.४८% दराने  सव करांसह कामे करणे या 
कामासाठी आ कटे ट/ क प स लागार हणून नेमणेस मा. शासक यांची मंजूरी देणेत 
येत आह.े 

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

 
 
 
 



मा. शासक ठराव मांक- २७६            िवषय मांक- २७६ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- म यवत  भांडार 

िवषय .२७६ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . .म.भा/ं१६/कािव/१५८/२०२२ 
द.१६/०६/२०२२ अ वये, वायसीएम णालयात महा मा योतीराव फुले जनआरो य 

योजनेअंतगत समािव  ण व इतर णांकरीता श या कवा इतर उपचाराकरीता 
लागणारे Implant सािह य दर करार प दतीने खरेदी करणेबाबत. 
 

ठराव .२७६ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . .म.भा/ं१६/कािव/१५८/२०२२ 
द.१६/०६/२०२२ अ वय,े मनपाचे वायसीएम णालयात महा मा योतीराव फुले 

जनआरो य योजनेअंतगत समािव  ण व इतर णांकरीता श या कवा इतर 
उपचाराकरीता लागणारे Implant सािह य दर करार प दतीने खरेदी करणेकामी ई 

िनिवदासुचना .93/2021-22 अ वये िनिवदा िस द क न दर मागिवणेत आल ेहोत.े 
यानुसार 1) M/s Echelon Medical Services यांना एकुण 14 बाबीसाठी एकुण 

र. .12,15,434/- 2) M/s Nebula Surgical Pvt Ltdयांना एकुण 02 बाबीसाठी 
एकुण र. .72,450/- व 3)M/s A Prama Enterprises यांना एकुण 06 बाबीसाठी 
एकुण र. .1,12,01,125/- असे एकुण र. .1,24,89,009/- चे दर ा  झाले असुन 
सदरचे दर हे अंदाजप क य एकुण र. .1,67,33,000/- पे ा -25.36 ने कमी आहेत. 
सदरचे ा  लघु म दर ि वकृत करणेत आले आहेत. यानुसार उपरो  पुरवठाधारक 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस व सदर या खचास मा. शासक यांची मंजूरी देणेत 
येत आह.े 

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

 
 
 
मा. शासक ठराव मांक- २७७            िवषय मांक- २७७ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- थाप य BRTS 

िवषय .२७७ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . . था/बीआरटीएस/७६५/२०२२ 
द.१६/०६/२०२२ अ वये, पपरी चचवड शहरातील र त ेव उ ानांचे ठकाणी िभ ी 

िच े काढणे व ॅ पपासून िश प उभा न सुशोभीकरणाची कामे करणे” या कामांतगत 
नेम यात आले या िविवध कलासं थांचे काम व तसेच, अनुषंिगक कामासाठी नेम यात 
आलेले सं था, इ. बाब चे अवलोकन करणे. 

ठराव .२७७ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . . था/बीआरटीएस/७६५/२०२२ 
द.१६/०६/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलकेचे काय े  सुमारे १८१ 

चौ. कमी आहे. शहरात सुमारे १२०० क.मी. लांबीचे र ते व १८४ उ ाने िवकसीत 
कर यात आलेली आहेत. पपरी चचवड शहरा या स दयात भर घालणेसाठी 
ठक ठकाणी िश प उभारणे आव यक आहे. या अनुषंगान े मा.आयु सो यांचे मंजूर 

तावा वये ऑटो ल टर, चचवड येथे दोन वेळा Symposium आयोिजत करणेत 
आले आहेत. सदर Symposium साठी देशा या िविवध भागातून कलाकार उपि थत 
रा न यांनी एकूण १५ िश प तयार केल ेआहेत. तसेच, सदर Symposium क रता 
येणा या कलाकारांची राह याची व जेवणाची (ित ही वेळचे) सोय मे. ी िशवाई हॉटेल, 
एमआयडीसी, पपरी या हॉटेलम ये कर या या तावास मा.आयु सो यांनी मा यता 



दलेली आहे. नगर िवकास िवभाग, महारा  शासन यांचेकडील शासन िनणय .संक ण-
२०२१/ . .९८/निव-१६, द.०८ जुल ै२०२१ अ वये र. .१० ल  पयत करावयाचे 
काम दरप का या मा यमातून कर याची तरतूद आह.े तसेच, मा.महापािलका सभा 
ठराव .७०३, द.२०/०९/२०२१ अ वये  शहरात कर यात येणा-या सुशोिभकरणा या 
कामासाठी िविवध कलाकार व कलासं थेसोबत MOU / Collabration करणे व 
यासाठी येणा-या खचास मा यता दे याचे अिधकार मा.आयु  यांना दान कर यात 

आले आहेत. उपरो  सव बाब या अनुषंगान े “ पपरी चचवड शहरातील र ते व 
उ ानांचे ठकाणी िभ ी िच े काढणे व ॅ पपासून िश प उभा न सुशोभीकरणाची 
कामे करणे” या क रता आयोिजत केले या (पिह या) Symposium या अनुषंगान े
दरप का या मा यमातून खाली त यात नमूद केले या कलासं थांची नेमणूक व यांना 
अदा कराय या एकूण र मेची मा. थायी सिमती या अवलोकनाथ ठेवणे आव यक आहे. 
 

अ.
. कलासं थेच ेनाव कामाचा आदेश

मांक 
कामाचा 
आदेशाची तारीख 

तयार केलेले
एकूण िश प 

लाग ू
असलेला 
जीएसटी दर 

एकूण खच
(र. ) 

१. मे.आट जेन था/बीआरटीए
स/६३३/२०२१ १२/१०/२०२१ ३ १८% ९,७३,५००/-

२. मे.सुिनल ीधर था/बीआरटीए
स/६३१/२०२१ १२/१०/२०२१ ३ लागू नाही ८,२५,०००/-

३. मे.चंदर काश था/बीआरटीए
स/६३२/२०२१ १२/१०/२०२१ ३ लागू नाही ८,२५,०००/-

तसेच, सदर (पिह या) Symposium या अनुषंगान े खालील िविवध बाबी देखील 
मा. थायी सिमती या अवलोकनाथ ठेवणे आव यक आहे. 
1. सदर Symposium चे ठकाण हे ऑटो ल टर येथील पा कग या जागेवर 
आयोिजत करणे. 
 
 
2. ऑटो ल टर येथील पा कग या जागेवर आयोिजत करणेत येणारे Symposium 
क रता लागणारे िवजेचे िबल पपरी चचवड महानगरपािलकेने ऑटो ल टर यांना अदा 
करणे. 
3. सदर Symposium चे ठकाणी लागणारी सुर ा व था िह पपरी चचवड 
महानगरपािलके या सुर ा िवभागामाफत पुरिवणे. 
4. सदर Symposium चे ठकाणी जे काही थाप य िवषयक कामकाज करावे 
लागणार आहे ते “काळेवाडी फाटा त े दे  आळंदी र यावरील टॉम वॉटर चबसची 
सफाई करणे व इतर थाप य िवषयक दु तीची कामे करणे” या महसुली व पा या 
कामामधून करणे. 
5. सदर Symposium चे ठकाणी िश प तयार करणेक रता लागणारे ॅ प ह े
जलशु ीकरण क , से.२३ (पाणीपुरवठा िवभाग), शहरातील िविवध मैलाशु ीकरण क  
(पयावरण िवभाग), कायशाळा (िव ुत िवभाग), व लभनगर येथील FOB चे ॅ प, इ. 
अशा िविवध ठकाणातून वापरणे. 
6. सदर Symposium क रता व Symposium नंतर उव रत कामे कर यासाठी 
येणारे कलाकारांची राह याची व जेवणाची (ित ही वेळचे) सोय मे. ी िशवाई हॉटेल, 
एमआयडीसी पपरी या हॉटेलम ये क न येणा-या सुमारे र. .७,०५,००० + १२% 
जी.एस.टी अशा कारे एकूण र. .७,८९,६००/- खच अदा करणे. या माण े(दुस-या) 
Symposium या अनुषंगाने दरप का या मा यमातून खाली त यात नमूद केले या 
कलासं थांची नेमणूक व यांना अदा कराय या एकूण र मेची मा. थायी सिमती या 
अवलोकनाथ ठेवणे आव यक आहे. 
7.  
अ. कलासं थेच ेनाव कामाचा आदेश कामाचा तयार केलले ेलाग ूअसलेला एकूण खच 



. मांक आदेशाची तारीख एकूण िश प जीएसटी दर (र. ) 

१. मे.आट जेन 
था/बीआरटीए

स/७७७/२०२
१ 

०७/१२/२०२१ ३ १८% ९,७३,५००
/- 

२. मे.सुिनल 
ीधर 

था/बीआरटीए
स/७७६/२०२
१ 

०७/१२/२०२१ ३ लागू नाही ८,२५,०००
/- 

 
तसेच, सदर (दुस या) Symposium या अनुषंगान े खालील िविवध बाबी देखील 
मा. थायी सिमती या अवलोकनाथ ठेवणे आव यक आहे. 

 1. सदर Symposium चे ठकाण हे ऑटो ल टर येथील पा कग या जागेवर आयोिजत 
करणे. 

 2. ऑटो ल टर येथील पा कग या जागेवर आयोिजत करणेत येणारे Symposium 
क रता लागणारे िवजेचे िबल पपरी चचवड महानगरपािलकेने ऑटो ल टर यांना अदा 
करणे. 

 3. सदर Symposium चे ठकाणी लागणारी सुर ा व था िह पपरी चचवड 
महानगरपािलके या सुर ा िवभागामाफत पुरिवणे. 

 4. सदर Symposium चे ठकाणी जे काही थाप य िवषयक कामकाज करावे लागणार 
आहे त े“काळेवाडी फाटा ते दे  आळंदी र यावरील टॉम वॉटर चबसची सफाई करणे व 
इतर थाप य िवषयक दु तीची कामे करणे” या महसुली व पा या कामामधून करणे. 

 5. सदर Symposium चे ठकाणी िश प तयार करणेक रता लागणारे ॅ प हे 
जलशु ीकरण क , से.२३ (पाणीपुरवठा िवभाग), शहरातील िविवध मैलाशु ीकरण क  
(पयावरण िवभाग), कायशाळा (िव ुत िवभाग), भ -श  चौकातील ॅ प, इ. अशा 
िविवध ठकाणातून वापरणे. 
6. सदर Symposium क रता व Symposium नंतर उव रत कामे कर यासाठी 
येणारे कलाकारांची राह याची व जेवणाची (ित ही वेळचे) सोय मे. ी िशवाई हॉटेल, 
एमआयडीसी पपरी या हॉटेलम ये क न येणा या सुमारे र. .६,००,००० + १२% 
जी.एस.टी अशा कारे एकूण र. .६,७२,०००/- खच अदा करणे. उपरो  सव 
बाब क रता मा.आयु ,  प. च.मनपा यांची वेळोवेळी मा यता घेतली 
आहे .  तसेच ,  मा.आयु  यांचे उपरो  दो ही  Symposium  आयोिजत करणे या मा य 

तावाचे मा. शासक यांनी अवलोकन केले. 

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

 
 
 
 
मा. शासक ठराव मांक- २७८            िवषय मांक- २७८ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- ग े ीय आरो य 

िवषय .२७८ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.सहा आयु  तथा ेि य अिधकारी ग ेि य यांचे कडील प  मांक 
ग ेआ/४/कािव/३२८/२०२२ द.१६/०६/२०२२ अ वय,े नवी दशा मिहला ब उ ेशीय 
मंडळ यांचे सामुदाियक व सावजिनक शौचालयाचे व छता व देखभाल दु तीचे 
कामकाजास व खचास काय र मा यता देणेबाबत. 

ठराव .२७८ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.सहा आयु  तथा ेि य अिधकारी ग ेि य यांचे कडील प  मांक 
ग ेआ/४/कािव/३२८/२०२२ द.१६/०६/२०२२ अ वये, मा.आयु  सो, यां या दनांक 
०३/०१/२०२२ रोजी झाले या बैठक म ये सामुदाियक व सावजिनक शौचालयाचे 
देखभाल व दु तीचे कामकाजाम ये सुधारणा होणे करीता नागरीकांना सहभागी क न 



घेणे मह वाचे आहे. या शौचालयाम ये नागरीकांचा ओनरिशप पाट आणावा याकरीता 
दु तीचे कामकाजाची जबाबदारी कॉ ॅ टरला न देता थािनक बचत गट/युथ लब 
यांना देवून स याचा दरान ेथेट प दतीन े यांना काम दे यात यावे. व याचा मोबदला 

ावा. असे सुिचत केलेले आहे. CTOकायालयाने दनांक–०७/०३/२०२२ रोजी 
मेल दारे ित माह ित िसट खच र. .९००/- दर कळिवलेला आहे. दनांक–
२५/०२/२०२२ रोजी नवी दशा मिहला ब उ ेशीय मंडळ य़ांनी भाग . २१ मधील 
शा ीनगर येथील २ लॉक १८ िसटसचे काम कर यास तयार असले बाबतचे प ा दारे 
कळिवलेले आहे. यानुसार मा.आयु  सो, यांचेकडील दनांक–१७/०३/२०२२ रोजी या 
मा य तावानुसार, आदेश . ग ेआ/४/कािव/२११/२०२२ दनांक–२८/०३/२०२२ 
अ वये कामकाज आदेश दलेला आहे. सदर कामासाठी अंदाजे र. .९७,२००/- (अ री 
र. .स या व हजार दोनशे फ ) इतका खच होणे अपेि त आहे. सदर या कामासाठी 
“खाजगीकरणा दारे साफसफाई” या लेखािशषावर सन – २०२२-२०२३ या मुळ 
अंदाजप काम ये र. .७,००,००,०००/- इतक  तरतूद केलेली असून, यामधून खच  
टाकणेस मा. शासक यांची काय र 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 अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी 
सिमती या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 

 
मा. शासक ठराव मांक- २७९            िवषय मांक- २७९ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- थाप य इ मु य 

िवषय .२७९ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.शहर अिभयंता थाप य ‘इ’ मु य यांचे कडील प . . था/िन/इ-मु य/१९६/२०२२ 
द.१६/०६/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग .७ भोसरी येथील िविवध र याचे 

हॉटिम स प दतीने डांबरीकरण करणे. 
ठराव .२७९ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.शहर अिभयंता थाप य ‘इ’ मु य यांचे कडील प . . था/िन/इ-मु य/१९६/२०२२ 
द.१६/०६/२०२२ अ वये, मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो. .82/2/2021-

22 अ वये भाग .७ भोसरी  येथील िविवध र याचे हॉटिम स प दतीने डांबरीकरण 
करणे. कामी M/S PARMANAND A KRIPALANI िन.र. .49,98,352/- (अ री 
र. .एकोणप ास लाख अ ा णव हजार तीनशे बाव  फ ) मधुन रॉय टी व 
मटेरीयल टे ट ग चाजस वगळून र. .49,25,252/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आल े
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .49,25,252/- पे ा 22.50% 
कमी हणजेच र. .38,17,070/- +रॉय टी चाजस र. .16,430/- मटे रयल टे ट ग 
चाजस र. .73,100/- = एकुण र. .39,06,600/- 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 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. 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 अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी 
सिमती या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 



मा. शासक ठराव मांक- २८०             िवषय मांक- २८० 
दनांक – २३/०६/२०२२         िवभाग- वृ संवधन 

िवषय .२८० 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . .उ ान/४/कािव/५४०/२०२२ 
द.१६/०६/२०२२ अ वये, दे रोड िमिलटरी टेशन येथ े १ लाख वृ ारोपन करणे व 

दोन वष देखभाल काम वनिवकास महामंडळाकडे सोपिवणे बाबत. 
ठराव .२८० 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . .उ ान/४/कािव/५४०/२०२२ 
द.१६/०६/२०२२ अ वये, दे रोड िमिलटरी टेशन येथ े१ लाख वृ ारोपण क न  दोन 

वष देखभाल व संर णकामी  ित रोप ७६८.११ या माणे करणेच े काम शासना या 
महारा  रा य वनिवकास महामंडळ यांचेकडुन क न घेणे व या माणे येणारा खच 
र. .७,६८,१०,७९२/- चे खचास मा यता देणेस व यांचेशी करारनामा क न कामाचा 
आदेश 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 अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी 
सिमती या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- २८१            िवषय मांक- २८१ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- उ ान / वृ संवधन 

िवषय .२८१ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) उ ान यांचे कडील प . .उ ान/६/कािव/७३१/२०२२ 
द.१७/०६/२०२२ अ वये, मनपाचे ान योती सािव ीबाई फुले उ ान देखभाल 

संर णकामी देणेबाबत. 
ठराव .२८१ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) उ ान यांचे कडील प . .उ ान/६/कािव/७३१/२०२२ 
द.१७/०६/२०२२ अ वये, मनपाचे उ ान िवभागाकडील िनिवदा नोटीस 
.१/२०१९-२० बाब .१२ अ वये ान योती सािव ीबाई फुले उ ान देखभाल 

संर णकामी देणे बाबत मे. ेरणा यटस िनिवदा र. .९५,५५,३६०/- (अ री 
र. .पं यां व लाख पंचावं  हजार तीनशे साठ फ ) पे ा -२०.००% या कमी  दराची 
िनिवदा मंजुर दरान े२४ मिहन ेकालावधीसाठी येणारा खच र. .७६,४४,२८८/- माण े
ि वकृत क न िनिवदेतील िनयम अटी/शत स अिधन रा न करारनामा क न आदेश देणेस 
व खचास 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 अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी 
सिमती या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- २८२            िवषय मांक- २८२ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- उ ान / वृ संवधन 

िवषय .२८२ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) उ ान यांचे कडील प  .उ ान/६/कािव/७३३/२०२२ 
द.१७/०६/२०२२ अ वये, मनपाचे दुगा देवी उ ान देखभाल संर णकामी देणेबाबत. 

ठराव .२८२ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) उ ान यांचे कडील प . .उ ान/६/कािव/७३३/२०२२ 
द.१७/०६/२०२२ अ वये, मनपाचे उ ान िवभागाकडील िनिवदा नोटीस .१/२०१९-

२० बाब .१४ अ वये दुगा देवी  उ ान देखभाल संर णकामी देण े बाबत. 



म.तावरे  कं शन कंपनी िनिवदा र. .१,५०,९६,८१६/- (अ री र. .एक कोटी प ास 
लाख शहा व हजार  आठशे सोळा  फ ) पे ा -३०.००% या कमी  दराची िनिवदा 
मंजुर दराने २४ मिहने कालावधीसाठी येणारा खच र. .१,०५,६७,७७१/- माणे ि वकृत 
क न िनिवदेतील िनयम अटी/शत स अिधन रा न करारनामा क न आदेश देणेस व खचास 
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 अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी 
सिमती या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- २८३            िवषय मांक- २८३ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- उ ान / वृ संवधन 

िवषय .२८३ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु  (१) उ ान यांचे कडील प . .उ ान/६/कािव/७२९/२०२२ 
द.१७/०६/२०२२ अ वये, मनपाचे भोसरी सहल क  उ ान व अंकुशराव लांडगे 

ना गृह उ ान देखभाल व संर णकामी देणेबाबत. 
ठराव .२८३ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु  (१) उ ान यांचे कडील प . .उ ान/६/कािव/७२९/२०२२ 
द.१७/०६/२०२२ अ वये, मनपाचे उ ान िवभागाकडील िनिवदा नोटीस 
.१/२०१९-२० बाब .१० अ वय े भोसरी सहल क  उ ान व अंकुशराव लांडगे 

ना गृह  म.तावरे क शंन कंपनी. िनिवदा र. .१,८५,००,०४०/- (अ री र. .एक 
कोटी पं या शी लाख चाळीस फ ) पे ा -३.००% या कमी  दराची िनिवदा मंजुर 
दराने २४ मिहन े कालावधीसाठी येणारा खच र. .१,७९,४५,०३९/- माणे ि वकृत 
क न िनिवदेतील िनयम अटी/शत स अिधन रा न करारनामा क न आदेश देणेस व 
खचास 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 अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी 
सिमती या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- २८४            िवषय मांक- २८४ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- उ ान / वृ संवधन 

िवषय .२८४ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) उ ान यांचे कडील प . .उ ान/६/कािव/७३०/२०२२ 
द.१७/०६/२०२२ अ वय,े मनपाचे भोसरी ािधकरण पेठ .७ (बेिसन-डी) पेठ 
.१०(बेिसन-ए-बी-) व म यवत  सुिवधा क ामधील पावसाळी पाणी व थापन नाला 

सुधोभीकरण व नाला चँनलायझेशन कामाची देखभाल करणेबाबत. 
ठराव .२८४ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) उ ान यांचे कडील प . .उ ान/६/कािव/७३०/२०२२ 
द.१७/०६/२०२२ अ वये, मनपाचे उ ान िवभागाकडील िनिवदा नोटीस 
.१/२०१९-२० बाब .११ अ वये भोसरी ािधकरण पेठ .७ (बेिसन-डी) पेठ .१० 

(बेिसन-ए-बी-) व म यवत  सुिवधा क ामधील पावसाळी पाणी व थापन नाला 
सुशोभीकरण व नाला चँनलायझेशन कामाची देखभाल करणे म.िनसग  लॅ ड केप ा.िल 
िनिवदा र. .१,२८,३३,५९२/- (अ री र. .एक कोटी अ ावीस  लाख तेहतीस हजार 
पाचशे यां व फ )  पे ा -४.५०% या कमी  दराची िनिवदा मंजुर दराने २४ मिहने 
कालावधीसाठी येणारा खच र. .१,२२,५६,०८०/- माणे ि वकृत क न िनिवदेतील 



िनयम अटी/शत स अिधन रा न करारनामा क न आदेश देणेस व खचास 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 अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी 
सिमती या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- २८५            िवषय मांक- २८५ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- उ ान / वृ संवधन 

िवषय .२८५ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) उ ान यांचे कडील प . .उ ान/६/कािव/७३२/२०२२ 
द.१७/०६/२०२२ अ वये, मनपाचे वा.वीर सावरकर उ ान (गणेश तलाव) उ ान 

देखभाल व संर णकामी देणेबाबत. 
ठराव .२८५ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) उ ान यांचे कडील प . .उ ान/६/कािव/७३२/२०२२ 
द.१७/०६/२०२२ अ वये, मनपाचे उ ान िवभागाकडील िनिवदा नोटीस 
.१/२०१९-२० बाब .१३ अ वये वा.वीर सावरकर उ ान (गणेश तलाव) उ ान 

देखभाल व संर णकामी देणे बाबत म.अिजत वयंरोजगार सेवा सहकारी सं था मया. 

िनिवदा र. .१,६४,७२,८७८/- (अ री र. .एक कोटी चौस  लाख बहा र हजार 
आठशे अ ाह र फ )  पे ा -२३.७७% या कमी  दराची िनिवदा मंजुर दराने २४ 
मिहने कालावधीसाठी येणारा खच र. .१,२५,५७,२७४/- माण े ि वकृत क न 
िनिवदेतील िनयम अटी/शत स अिधन रा न करारनामा क न आदेश देणेस व खचास 
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 अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी 
सिमती या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- २८६    िवषय मांक- २८६ 
दनांक – २३/०६/२०२२     िवभाग- करआकारणी व करसंकलन 

िवषय .२८६ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .कर/मु य/१/कािव/५८४/२०२२ 
द.१६/०६/२०२२ अ वये, ी.अिनल लाड, माजी उपायु  तथा करिनधारक व करसंकलन 

क याण ड िबवली म.न.पा. यांची करआकारणी व करसंकलन िवषयक कामकाजासाठी 
स ला / मागदशनासाठी िनयु बाबत. 

ठराव .२८६ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . .कर/मु य/१/कािव/५८४/२०२२ 
द.१६/०६/२०२२ अ वये, मनपा या करआकारणी व करसंकलन िवभागाकरीता कमचा-

यांना िश ण देण े व मालम ा कर वाढीचे दृ ीन े स ला / मागदशन िमळणे या 
कामकाजासाठी ी.अिनल लाड माजी उपायु  तथा करिनधारक व करसंकलन क याण 
ड बवली महानगरपािलका यांची महानगरपािलका कामकाजाची दघ सेवा व 
करआकारणी व करसंकलन िवषयक कामकाजाचा अनुभव िवचारात घेता खालील अटी व 
शत स अनुस न करआकारणी व करसंकलन िवभागाचे कामकाजासाठी स ला / मागदशन 
िमळणेकामी िनयु  करणेस मा यता देणेत येत आह.े  
अटी व शत  – 
१.करआकारणी व करसंकलन िवभागातील कमचा-यांना करआकारणी व करवसुली 

कामकाज िवषयक कायप तीचे िश ण देणे. 



२.संबंिधत अिधकारी यांनी मालम ा कर उ प ात वाढीसाठी िविवध व पाचे 
मालम े या आकारणीसंबंधी मागदशन / स ला देणे.  

३.आधुिनक तं ानाचे आधारे कवा इतर प तीने आकारणी न झाले या मालम ावर 
आकारणी करणेकामी अशा मालम ा आकारणी या कायक ेत आणणेसाठी िविवध 
उपाययोजनांबाबत मागदशन देणे. 

४.करसंकलन िवभागाकडील मह वा या न तीमधील अडचणी सोडिवणेकामी वेळोवेळी 
स ला / मागदशन देण.े 

५.मालम ा कराची आकारणी व वसुली कायवाही कायेदशीरदृ ा यो य असणेकामी 
स ला / मागदशन देण.े 

६.संबंिधत अिधकारी यांनी स ला / मागदशन देणेकामी  करसंकलन िवभागास भेट 
ावयाची आहे. येक भेटीसाठी ित दवस र. . १०,०००/- या माण े र म 

करसंकलन िवभागामाफत  अदा केल े जाईल. या ित र  कोणतीही र म अदा केली 
जाणार नाही. 

७.करआकारणी व करसंकलन िवभागामाफत आव यकतेनुसार संबंिधत अिधकारी यांना 
स ला / मागदशनासाठी भेट देणेकामी बोलिव यात येईल. 

८.संबंिधत अिधकारी यांची आदेशा या दनांकापासून ०१ वष कालावधीचे मयादेपयत 
कामकाज करणेची मुदत राहील. 

९.संबंिधत अिधकारी यांनी सदर कामकाजासाठी जाणे / येणे वास, भोजन, मु ाम 
झा यास  िनवास व था इ. बाबतचा खच वत:  करावयाचा आह ेतो खच सबंिधतांना 
देय असणार नाही. 

१०.करसंकलन िवभागामाफत संबंिधतांची बैठक व था व कामकाजासाठी मदतनीस, 
संगणक टर इ यादी व था  करणेत येईल. 

वरील माणे ी. अिनल लाड माजी उपायु  तथा करिनधारक व करसंकलन यांची िनयु  
करणेस तसेच संबंिधतांना ावयाची र म िमळकतकर वसुली या लेखािशषातुन खच  
टाकणेत 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 अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी 
सिमती या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 

 
मा. शासक ठराव माकं- २८७            िवषय मांक- २८७ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- ह े ीय जलिन:सारण 

िवषय .२८७ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) ह ेि य यांचे कडील प . .ह ेका/जिन/कािव/१८७/२०२२ 
द.०४/०५/२०२२ अ वये, पपरी चचवड म.न.पा. चे “ह” भागातील जलिन:सारण 

निलकांची वा षक यांि क  प दतीने साफसफाई करणे व चोकअप काढण ेया कामाबाबत. 
ठराव .२८७ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) ह ेि य यांचे कडील प . .ह ेका/जिन/कािव/१८७/२०२२ 
द.०४/०५/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलकेचे  ह भागातील 

जलिन:सारण निलकांची वा षक यांि क  प दतीने साफसफाई करणे व चोकअप काढण े
कामी मे.मिनष असोिसए स ह े ठेकेदार काम क रत आहेत. सदर कामाचे िनिवदा अटी 
शत  (A) मधील अट .४ नुसार सदर िनिवदेचा कालावधी ५ वषाचा असुन कामाचा 
आदेश १ वषासाठी ावयाचा आहे. यानंतर कामाची गती (Performance) 
िवचारात घेऊन पुढील येक वषासाठी मा. थायी सिमती या मा यतेने मुदत वाढ देणेत 



येईल. तसेच दोन वषानंतर येक वष  िनिवदा दरात १०%  वाढ केली जाईल असे नमुद 
करणेत आलेले आहे. यानुसार सदर या िनिवदेस मा. थायी सिमती ठराव .९९४३ 
द.२२/०७/२०२१  अ वये मंजुरी िमळालेली आहे. मा. थायी सिमतीचे ठरावानुसार 

सदर कामास तृतीय वष कालावधीसाठी िनिवदा र. .१,३१,७२,९७१/- साठी ०.००% 
कमी दरान े हणजेच र. .१,३१,७२,९७१/- इत या खचास मा यता िमळाली आहे. 
ठेकेदार मे.मिनष असोिसए स यांनी सदरचे काम समाधानकारक र या पुण केले आहे. 
स ि थतीत तृतीय वषाची मुदत पुण होत अस याने पुढील १ वषाक रता (चौथे वष) 
मा. थायी सिमतीची मंजुरी आव यक आहे. तसेच सदर कामातील मुळ िनिवदा अटी व 
शत  (A) मधील अट . ४ नुसार १ वषानंतर पुढील येक वषासाठी मुदत वाढ देणेची 
तरतुद आहे. सदर िनिवदा अटी व शत  माणे ठेकेदार यांची कामाची गती 
(Performance) िवचारात घेवुन पुढील १ वष (चौथे) कालावधीसाठी १०% वाढीसह 
मुदत वाढ देणेस तसेच यानुसार पुढील एक वष कालावधीसाठी ठेकेदार यांस वाढ देऊन 
येणारा खच हणजेच र. . १,३१,७२,९७१/- पयत काम क न घेणेचा तावास 
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 अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी 
सिमती या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- २८८            िवषय मांक- २८८ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- िव ुत मु य 

िवषय .२८८ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता िव ुत मु य यांचे कडील प . .िवमुका/०४/कािव/४१९/२०२२ 
द.१७/०६/२०२२ अ वये, महारा  महानगरपािलका अिधिनयमांचे कलम 73 (ड) 

नुसार अवलोकनाथ ठेवावया या िवकास कामांबाबत. 
ठराव .२८८ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता िव ुत मु य यांचे कडील प . .िवमुका/०४/कािव/४१९/२०२२ 
द.१७/०६/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या िव ुत मु य 

कायालयाकडील सोबतचे प  “अ”मधील 1 त े 3 िनिवदा कामांचे िनयमानुसार व 
िनिवदा अटी शत  माणे लघु म दरा या िनिवदा ि वकारणेत आले या असून मंजूर 
दराने ठेकेदारास िनिवदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
मा. शासक यांनी अवलोकन केले. 

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

 
 
मा. शासक ठराव मांक- २८९            िवषय मांक- २८९ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- झोिनपु थाप य 

िवषय .२८९ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.स म ािधकारी तथा सहा.आयु  झोिनपु थाप य यांचे कडील 
प . .झोिनपू/ था/िन/कािव/१९३/२०२२ द.०९/०३/२०२२ अ वये, महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार अवलोकनाथ ठेवावया या िवकास 
कामाबाबत. 



ठराव .२८९ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.स म ािधकारी तथा सहा.आयु  झोिनप ु थाप य यांचे कडील 
प . .झोिनपू/ था/िन/कािव/१९३/२०२२ द.०९/०३/२०२२ अ वये, मनपा या 
झोिनपु थाप य िवभागाकडील तावासोबत या प  अ (०१ ते २२)  मधील कामाचे 
िनयमानुसार व िनिवदा अटी शत  माण े भाववाढ कलम लाग ू अस यास 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 रािहल या 
अ टस अिधन रा न संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश 
िनगत केले अस याने यांचे मा. शासक यांनी अवलोकन केले. 

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

 
 

मा. शासक ठराव मांक- २९०            िवषय मांक- २९० 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- म यवत  भांडार 

िवषय .२९० 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . .मभां/०८/कािव/५२२/२०२२ 
द.१७/०६/२०२२ अ वये, मनपाचे दवाखाने/ णालयाकरीता तातडीन े लागणारी 

औषधे/ सािह य खरेदीबाबत. 
ठराव .२९० 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . .मभां/०८/कािव/५२२/२०२२ 
द.१७/०६/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या म यवत    

भांडारामाफत उपल ध न होणारी  परंतु दवाखाने/ णालयाकरीता तातडीने आव यक 
लागणारी औषध/े साही य खरेदीकामी  ई िनिवदा मांक १/२०२२ – २०२३ िस द 
कर यात आली आहे. सदर िनिवदेम ये पुरवठाधारकांकडून  ॅडेड औषधे, जेने रक औषध े
व सज कल साही याचे MRP वर कती सुट देणार या बाबत िनिवदा िस द कर यात 
आली होती. सदर िनिवदे म ये  १) ॅडड औषधाकरीता मे.केअर लस मेडीको, मोशी 
यांनी MRP वर ३४% सुट दलेली आहे. २) सज कल साही याकरीता मे.ओमनी हे थ 
केअर िसटी केअर फामसी पुणे, यांनी  MRP वर  ६६.२०% सुट दलेली आहे. ३) 
जेनेरीक औषधांकरीता मे.मेडीिनला हे थ केअर रावेत, यांनी MRP वर ८०% सुट दलेली 
आहे. िनवदा धारकांकडुन लघु म दर ा  झालेले आहेत. सदर पा  िनिवदा धारकांकडुन 
व यांचे  लघु म दर ि वकृत करणेस व याकामी यां या एज सी िनि त करणेस 
मा.िनिवदा या सिमती ची मा यता घे यात आलेली आहे. सदर िनिवदेचा कालावधी 
२ वषाकरीता असुन याकरीती अंदाजे खच र म पये २ कोटी अपेि त आहे. मनपाचे 
दवाखाने/ णालयाकरीता तातडीने आव यक औषध/े सािह य खरेदीकरीता, तातडीक 
सेवा िवचारात घेता, औषधे/ सािह यांची पुरवठाधारकांकडील उपल धता व वेळेत 

णोपचार होणेकामी एका बाबीकरीता एका पुरवठाधारकावरच अवलंबून न  राहता 
एकापे ा जा त पुरवठाधारकांची नेमणुक करणेस व ा  लघु म ( L1 ) दरानुसार सव 
तीनही िनिवदाधारकांकडुन उपल धतेनुसार ित ही बाबी आव यकतेनुसार खरेदी 
करणेकामी दोन वषाकरीता संबंिधत आ थक वषातील अंदाजप क य तरतूद चे मयादेत 

य  येणा-या खचास 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 अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी 
सिमती या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 



 
मा. शासक ठराव मांक- २९१            िवषय मांक- २९१ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- म यवत  भांडार 

िवषय .२९१ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) म यवत  भांडार यांचे कडील प . .मभां/०५/कािव/५७८/२०२२ 
द.२०/०६/२०२२ अ वये, महानगरपािलका सावि क िनवडणूक 2022 व मनपा या 

िविवध िवभागांक रता आव यक ले स व होड ज 1 वष कालावधीक रता दर करार 
प दतीने छपाई क न पुरवठा करणेबाबत. 

ठराव .२९१ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) म यवत  भांडार यांचे कडील प . .मभां/०५/कािव/५७८/२०२२ 
द.२०/०६/२०२२ अ वये, महानगरपािलका सावि क िनवडणूक 2022 व मनपा या 

िविवध िवभागांक रता आव यक ले स व होड ज मागणी माणे व आव य े माणे 1 
वष कालावधीक रता दर करार प दतीने छपाई क न पुरवठा करणॆकामी ई-िनिवदा 
सुचना .90/2021-22 अ वये लघु म दर ा  िनिवदाकार मे.क याणी कॉप रेशन, 
पुणे यांची बाब .1 ते 7 क रता सादर केलेली िनिवदा एकूण र. .35,64,800/- 
लघु म ा  झाली असुन जी िनिवदा अंदाजप क य खच एकूण र. .43,22,250/- 
पे ा 17.52%  ने कमी असुन ि वकृत कर यात आली आहे.  यानुसार ई-िनिवदा सुचना 

.90/2021-22 अ वये लघु म दर ा  िनिवदाकार मे.क याणी कॉप रेशन, पुणे 
यांचेकडून यांचे लघु म दर ा  दरानुसार महानगरपािलका सावि क िनवडणूक 
2022 व मनपा या िविवध िवभागांक रता आव यक ले स व होड ज मागणी माणे व 
आव य े माणे 1 वष कालावधीक रता दर करार प दतीन े छपाई क न पुरवठा 
करणॆकामी करारनामा क न खरेदी करणेस व सदर सािह य खरेदी करणेकामी होणारा 
खच एकूण र. .35,64,800/- या खचास 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 अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी 
सिमती या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- २९२            िवषय मांक- २९२ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- म यवत  भांडार 

िवषय .२९२ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) म यवत  भांडार यांचे कडील प . .मभां/०५/कािव/५७९/२०२२ 
द.२०/०६/२०२२ अ वये, मनपा या िविवध िवभागातील HP कंपनी या टरक रता 

टोनर . 137X (W1370X) दर करारानुसार 1 वष कालावधीक रता खरेदी 
करणेबाबत. 

ठराव .२९२ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) म यवत  भांडार यांचे कडील प . .मभां/०५/कािव/५७९/२०२२ 
द.२०/०६/२०२२ अ वये, मनपा या िविवध िवभागांतील HPकंपनी या टरक रता 

1 वष कालावधीक रता दर करारानुसार टोनर .137X (W1370X) खरेदी करणॆकामी 
GeM Bid No.GEM/2022/B/1969930 अ वये लघु म दर ा  िनिवदाकार मे. ी 
जय मेडीया, मुंबई यांनी सादर केलेला दर र. .5100/- ती नग हा लघु म ा  झाला 
असुन यानुसार तुत 600 नग टोनर खरेदी करणेकामी एकूण र. .30,60,000/- इतका 



खच होणार असुन जो िनिवदा अंदािजत खच एकूण र. .31,50,000/- पे ा 2.85% ने 
कमी असुन ि वकृत कर यात आला आहे. यानुसार मनपा या िविवध िवभागांतील 
HPकंपनी या टरक रता 1 वष कालावधीक रता दर करारानुसार टोनर .137X 
(W1370X) खरेदी करणॆकामी GeM Bid No.GEM/2022/B/1969930 अ वये 
लघु म दर ा  िनिवदाकार मे. ी जय मेडीया, मुंबई यांनी यांनी सादर केलेला दर 
र. .5100/- ती नग या दरानुसार करारनामा क न खरेदी करणेस व तुत 600 नग 
टोनस खरेदी करणेकामी होणारा खच एकूण र. .30,60,000/- या खचास 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 अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी 
सिमती या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- २९३            िवषय मांक- २९३ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- म यवत  भांडार 

िवषय .२९३ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . .मभां/०६/कािव/२१९/२०२२ 
द.१७/०६/२०२२ अ वये, मनपाचे आप ी व थापन िवभागास तातडीन े आव यक 
ीन र ले टेड अ ेन खरेदी करणेबाबत. 

ठराव .२९३ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . .मभां/०६/कािव/२१९/२०२२ 
द.१७/०६/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलका आप ी व थापन 

िवभागास ीन माशल पथकाकरीता ीन र ले टेड अ ेन मनपा मा य नमु या माणे 
100 नग सािह य खरेदी को.नो. .3/2022-23 कोटेशन ारे ा  लघु म दरप कधारक 
मे.िस ी कॉिपयस अ ड टुड ट कं युमर टोअस, पपरी यांचे ित नग दर र. .435/- 
ि वकृत क न एकुण र. .43500/- म ये खरेदी करणेत आली आहे. सबब, मनपाचे 
आप ी व थापन िवभागाने तातडीन े पालखी सोहळा 2022 साठी मनपाचे मु य 

िनयं ण क  व ुप कमांडर पथकाक रता तसेच CDRF दलासाठी आव यक ीन 
र ले टेड अ ेन सािह य 200 नग मागणी केली आहे. या माणे आप ी व थापन 

िवभागास तातडीने आव यक ीन र ले टेड अ ेन सािह य को.नो. .3/2022-23 
अ वय े ा  लघु म दरप कधारक मे.िस ी कॉिपयस अ ड टुड ट कं युमर टोअस, 
पपरी यांचेकडून यांचे ा  मंजूर ित नग दर र. .435/- माण े 200 नग अ ेन 

सािह य मनपा मा य नमु या माण े व आप ी व थापन लोगो छपाईसह िनिवदा न 
मागवता, थेट प दतीने महारा  महानगरपािलका अिधिनयम अनुसुिच ड करण 5 

मांक (2) (2) नुसार र. .87000/- म ये खरेदी करणेत आलेली आहे. या माण ेआप ी 
व थापन िवभागाचे मागणीनुसार एकुण 300 नग ीन र ले टेड अ ेन  एकुण 

र. .130500/- म ये केले या खरेदी कायवाहीस व एकुण र. .130500/- चे खचास 
मा. शासक यांची काय र 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 अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी 
सिमती या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 



मा. शासक ठराव मांक- २९४            िवषय मांक- २९४ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- नगर रचना व िवकास 

िवषय .२९४ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .नरिव/कािव/८/१३९/२०२२ 
द.२०/०६/२०२२ अ वये, मा. खाजगी वाटाघाटी सिमतीने मंजूर िवकास योजनेतील र त े

व आर णाने बािधत े ाचा मोबदला संबंधीत िमळकतधारकास खाजगी वाटाघाटीन े
देणेस मंजूरी देणेत आलेली आहे या अनुषंगान ेलागणा-या  मु ांकशु क, न दणी फ , वक ल 
फ  व इतर अनुषंिगक खचास मा यता देणेबाबत. 

ठराव .२९४ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . .नरिव/कािव/८/१३९/२०२२ 
द.२०/०६/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलका ह ीतील मंजूर िवकास 

योजनेतील तावाने बािधत े  महापािलके या ता यात घेणेबाबत द.०९।०६।२०२२ 
रोजी मा.खाजगी वाटाघाटी सिमतीची बैठक आयोिजत कर यात  आली होती. सदर 
सभेम ये खाली नमुद िवषयाबाबत संबंधीत िमळकतधारक यांचे सम  सांगोपांग चचा 
क न मा.खाजगी वाटाघाटी सिमतीन ेमंजूर िवकास योजनेतील र त ेव आर णाने बािधत 

े ाचा मोबदला संबंधीत िमळकतधारकास खाजगी वाटाघाटीन े देणेस मंजूरी देणेत 
आलेली आहे. तरी खालील त या म ये नमुद केले या मु यांकनाचे एकुण रकमेस व या 
अनुषंगान े लागणा-या  मु ांकशु क, न दणी फ , वक ल फ  व इतर अनुषंिगक खचास 
मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आहे. 
अ.  िवषय र ता/आर ण े  

(चौ.म) मु याकंन र.  

१ 
मौजे िचखली येथील ग.नं. १५९४ पैक  
मधील १८.०० मी. ं द र याने बािधत 

े  खाजगी वाटाघाटीन ेमनपा या ता यात 
घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

२३४.०० 
चौ.मी. 

४३,७१,१२०
/- 

२ 
मौजे पपळे सौदागर येथील स.न.ं २२/५ 
पैक  मधील १८.०० मी. ं द र यान ेव 
आ. . ३६१ उ ान ने बािधत े  खाजगी 
वाटाघाटीन ेमनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 
व आ. . ३६१ 

उ ान 

२००.०० 
चौ.मी. 

१,१९,४८,०
००/- 

३ 
मौजे भोसरी येथील स.नं. २१६/१क/१ पै. 
मधील ९.०० मी. ं द र याने बािधत व 
अनिब टेबल े  खाजगी वाटाघाटीन े
मनपा या ता यात घेणेबाबत. 

९.०० मी. 
र याने बािधत 
व अनिब टेबल 

े  

९७.२४ 
चौ.मी. 

२५,८६,५८४
/- 

४ 
मौजे भोसरी येथील स.नं. २१६/१क/१ पै. 
मधील ९.०० मी. ं द र याने बािधत व 
अनिब टेबल े  खाजगी वाटाघाटीन े
मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

९.०० मी. 
र याने बािधत 
व अनिब टेबल 

े  

९६.०० 
चौ.मी. 

२५,५३,६००
/- 

५ 
मौजे च-होली येथील स.नं. ५१४/५ पै (जूना 
स.नं.९८४ पै) मधील १८.०० मी. ं द 
र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाटीन े
मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

१५७.५० 
चौ.मी. 

२२,४२,८००
/- 

६ 

मौजे च-होली येथील स.नं. ५१४/६ पै (जूना 
स.नं.९८४ पै) मधील १८.०० मी. ं द 
र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाटीन े
मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 
 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

११०.०० 
चौ.मी. 

१५,६६,४००
/ 

७ 
मौजे वाकड येथील स.नं. २०/१ पैक , 
मधील ४५.०० मी. ं द र याने बािधत 

े  खाजगी वाटाघाटीन ेमनपा या ता यात 
घेणेबाबत.. 

४५.०० मी. 
र याने बािधत 

१२५.०० 
चौ.मी. 

५१,५२,५००
/ 

८ मौजे वाकड येथील स.नं. ५०/३ पैक , 
मधील ३०.०० मी. ं द र याने बािधत 

३०.०० मी. 
र याने बािधत 

१५७.९० 
चौ.मी. 

६५,०८,६३८
/ 



े  खाजगी वाटाघाटीन ेमनपा या ता यात 
घेणेबाबत.. 

९ 
मौजे रहाटणी येथील स.नं. ११२/१२/१/४ 
पैक  मधील १८.०० मी. ं द र ता या 

योजनाने बािधत े  खाजगी वाटाघाटीन े
मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

९७.६२ 
चौ.मी. 

२०,०१,३०८
/ 

१० 
मौजे रहाटणी येथील स.नं. ११६/१/१अ 
पैक  मधील १८.०० मी. ं द र ता या 

योजनाने बािधत े  खाजगी वाटाघाटीन े
मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

१७६.५७ 
चौ.मी. 

५५,६९,०१८
/ 

११ 
मौजे रहाटणी येथील स.नं. ९९/१५ब/१० 
पैक  मधील १८.०० मी. ं द र ता या 

योजनाने बािधत े  खाजगी वाटाघाटीन े
मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

९६.२० 
चौ.मी. 

३७,९४,१२८
/ 

१२ 
मौजे रहाटणी येथील स.नं. ११२/९/१ पैक  
मधील १८.०० मी. ं द र ता या 

योजनाने बािधत े  खाजगी वाटाघाटीन े
मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

२७८.८१ 
चौ.मी. 

५७,१५,८८४
/ 

१३ 
मौजे रहाटणी येथील स.नं. ११२/१०/५ 
पैक  मधील १८.०० मी. ं द र ता या 

योजनाने बािधत े  खाजगी वाटाघाटीन े
मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

 
१६८.७५ 
चौ.मी. 

३४,५९,५४३
/ 

१४ 
मौजे पपळे गुरव येथील स.नं. ५०/१/१ 
पैक  मधील १८.०० मी. ं द र यान े
बािधत े  खाजगी वाटाघाटीन ेमनपा या 
ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

०६.५० 
चौ.मी. १,६७,०५०/- 

१५ 
मौजे पपळे गुरव येथील स.नं. ५०/१/१ 
पैक  मधील १८.०० मी. ं द र यान े
बािधत े  खाजगी वाटाघाटीन ेमनपा या 
ता यात घेणेबाबत. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

०३.१० 
चौ.मी. ७९,६७०/- 

१६ 
मौजे पपळे गुरव येथील स.नं. ५०/१/१ 
पैक  मधील १८.०० मी. ं द र यान े
बािधत े  खाजगी वाटाघाटीन ेमनपा या 
ता यात घेणेबाबत. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

०३.१० 
चौ.मी. ७९.६७०/- 

१७ 
मौजे पपळे गुरव येथील स.नं. ५०/१/१ 
पैक  मधील १८.०० मी. ं द र यान े
बािधत े  खाजगी वाटाघाटीन ेमनपा या 
ता यात घेणेबाबत. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

१०६.७५ 
चौ.मी. 

२७,४३,४७५
/- 

१८ 

मौजे पपळे गुरव येथील स.नं. ५०/१/१ 
पैक  मधील १८.०० मी. ं द र यान े
बािधत े  खाजगी वाटाघाटीन ेमनपा या 
ता यात घेणेबाबत. 
 
 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

६९.०३ 
चौ.मी. 

१७,७४,०७१
/- 

१९ 
मौजे पपळे गुरव येथील स.नं. ५०/१/१ 
पैक  व ५०/१/९ पैक  मधील १८.०० मी. 
ं द र याने बािधत े  खाजगी 

वाटाघाटीन ेमनपा या ता यात घेणेबाबत. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

१५६.३१ 
चौ.मी. 

४०,१७,१६७
/- 

२० 
मौजे पपळे गुरव येथील स.नं. ७९/१/१९ 
पैक  मधील आ. .३५६ ा.शाळा बािधत 

े  खाजगी वाटाघाटीन ेमनपा या ता यात 
आ. . ३५६ ा. 

शाळा 
१५०.०० 
चौ.मी. 

३८,५५,०००
/- 



घेणेबाबत.. 

२१ 
मौजे पपळे गुरव येथील स.नं. ५०/१/१ 
पैक  मधील १८.०० मी. ं द र यान े
बािधत े  खाजगी वाटाघाटीन ेमनपा या 
ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

११.१२ 
चौ.मी. २,८५,७८४/- 

२२ 
मौजे वाकड येथील स.नं. ३३/१/२ पैक  
मधील ४५.०० मी. ं द र याने बािधत 

े  खाजगी वाटाघाटीन ेमनपा या ता यात 
घेणेबाबत.. 

४५.०० मी. 
र याने बािधत 

१०६.९३ 
चौ.मी. 

५०,५१,३७३
/- 

   
एकुण 
र. . 

७,५५,२२,७८४/
- 

 

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

 
 
 
मा. शासक ठराव मांक- २९५            िवषय मांक- २९५ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- म यवत  भांडार 

िवषय .२९५ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) म यवत  भांडार यांचे कडील प . .मभां/०५/कािव/२४१/२०२२ 
द.२०/०६/२०२२ अ वये, मनपाचे आरो य िवभागासाठी साफसफाई सािह य खरेदी 

करणे बाबत. 
ठराव .२९५ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) म यवत  भांडार यांचे कडील प . .मभां/०५/कािव/२४१/२०२२ 
द.२०/०६/२०२२ अ वये, मनपाचे आरो य िवभागासाठी आव यक िविवध कारचे 

साफसफाई सािह य खरेदी करणेकामी NIC वर  िस द केले या िनिवदा 
.८१/२०२१-२२ नुसार ०३ पा  िनिवदाकारांपैक  मे.िशवसमथ ए टर ायजेस यांचे 

बाब. .१,६,११,१५,३०,३५ व १० (एकूण ७ बाबी) करीता ा  लघु म दर एकूण 
र. .८,४३,०२६/- हे अंदाजप क य र. .१०,०५,७३२/- पे ा   -१६.१७% न े कमी 

ा  झालेले आहेत. यानुसार मनपाचे आरो य िवभागासाठी आव यक िविवध कारचे 
साफसफाई सािह य खरेदी करणेकामी  मे.िशवसमथ ए टर ायजेसयांचेकडून यांनी 
सादर केले या दरानुसार करारनामा क न खरेदी करणेस व एकूण ७ बाबी करीता 
खरेदीसाठी होणारा एकूण र. .८,४३,०२६/- चे खचास मा. शासक यांची मंजूरी देणेत 
येत आह.े 

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

 
 
मा. शासक ठराव मांक- २९६            िवषय मांक- २९६ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- भूिम आिण जदगी 

िवषय .२९६ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . .भूमी/२/कािव/२४१/२०२२ 
द.२०/०६/२०२२ अ वये, मनपाचे संत तुकारामनगर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 

डा संकुल े कगॅलरी खालील सव वसायीकांना पुढील ५ वषा करीता मुदत वाढ 
देणेबाबत. 

ठराव .२९६ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  मांक भूमी/ २/ कािव/ २४१/२०२२ 
द.२०/०६/२०२२ अ वये, मनपाचे संत तुकारामनगर येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 



डा संकुल े क गॅलरी खालील ३६ जागा र ता ं दीकरणातील टपरीधारक, 
हातगाडीधारक, पथारीधारक,  बािधतांना “ क” भाग सिमती सभा ठराव . १८५४ 
द.१३/१२/२००१ अ वय े िवतरीत करणेत आ या हो या. या जागांना संबंिधतानी 
वखचाने वत: भत बांधून शटर लावून टाई स बसवून िवज िमटर घेतलेल े आहेत. 

तथापी ३६ जागांपैक  जागा . १,२,३,१०,११,१४,१९,२०,३४,३६    या जागांवर 
ठरावाम ये नमुद केले या नावा या   न गे यान े ता कालीन भाग अिधकारी 
पदािधकारी यां या सुचन े नुसार सदर भागातील र ता ं दीकरणातील अ य 

वसाियकांनी जागेचा ताबा घेतला असून इतरांना माण े यांनी वखचाने वत: भत 
बांधून शटर लावून टाई स बसवून गाळे तयार क न या ठकाणी वसाय करत आहेत. 
मनपाने वेळोवेळी पहाणी केली असता सदर जागांवर तावात नमूद माणे दशिवलेले 

वसाियक  वसाय करत अस याचे दसून आले आहे. जागा  
१,२,३,१०,११,१४,१९,२०,३४,३६ यांचे भाडेकरार न करणे भाडे न भरणे या 
कारणा तव सदर जागा मनपाने ता यात घेतले या आहेत. तथापी यांचे नांवाची द री 
न द नसलेन े भाग कायालयाने करार क न घेतलेले नाहीत. अथवा भाडे भ न घेतेल 
नाही ही व तुि थती आहे.  यांचा कराराचा कालावधी संपु ात आलेला आहे, 
जागा  धारकाने जागांचे  अनामत र म मनपाकडे भरलेली नाही, मंजुर केले या 
जागावर अ य वसाियक वसाय करत अस याचे िनदशनास आलेल ेअसलेने महारा  
महापािलका अिधिनयम कलम ८१(ब) (२) नुसार नोटीस देऊन ३० दवसा या 
आत  जागा(गाळा) मनपा या ता यात देण े जागा मनपा या ता यात न द यास 
स या मागान े जागा ता यात घेणेत येतील याबाबत द.६/३/२०१९ रोजी नोटीस 
दे यात आली होते. तथापी सदर नोटीस माणे कोणीही  जांगाचे ताबे न द याने सदर 
जागा पंचनामा क न द.३/२/२०२० रोजी ता यात घेणेत आलेले आहेत. सदर जागा 
परत िमळणे बाबत सव संबंिधतानी एकि त अज सादर केलेला आहे..संत तुकारामनगर 
येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर डा संकुल े क गॅलरी खालील जागेवरील मनपान े
ता यात घेतले या व य ात जागा वापरत होते या जागाधारकांकडून माच २०२० 
पयतचे येक  भाडे +दंड आका न र म जमा क न घेणेत आलेली आहे. याचा 
तपशील खालील माण.े 

अ.  स ि थती जागावापर 
करणाराचे नाव 

जागा 
. 

पावती 
. दनांक भाडे र. . जीएसटी 

र. . दंड र. . 

१ सुभाष मोरे १ ९२७११४ २६/४/२२ १,०५,८८० १९,०६० १०,००० 
२ कुल दप सग एदी २ ९२७१२१ २९/४/२२ १,०५,८८० १९,०६० १०,००० 
३ इंदु कािनफनाथ पुरी ३ ९२७११२ 

९२७११९ 
२२/४/२२ 
२९/४/२२ 

१,०५,८८० १९,०६० १०,००० 

४ अनवर शेख १० ९२७१२४ २/५/२२ १,०५,८८० १९,०६० १०,००० 
५ संतोष खळदकर ११ ९२७११३ २५/४/२२ १,०५,८८० १९,०६० १०,००० 
६ सलीम शेख १४ ९२७१४० २३/५/२२ १,०५,८८० १९,०६०/- १०,००० 
७ अनीता संजय राण े १९ ९२७१२० २९/४/२२ १,०५,८८० १९,०६० १०,००० 
८ सुजाता काश मान े २० ९२७१२३ २९/४/२२ १,०५,८८० १९,०६० १०,००० 
९ राजेश अशोक खो लम ३४ ९२७१२९ ११/५/२२ १,०५,८८० १९,०६० १०,००० 

१० संतोष अभंग ३६ ९२७१२५ २/५/२२ १,०५,८८० १९,०६० १०,००० 
यापूव  पपरी भाजी मंडई, चचवड भाजी मंडई, आकुड  भाजी मंडई, भोसरी भाजी 
मंडई तसेच इतर ापारी संकुलातील गाळे धारकांना मुदत संपु ात आलेनंतर पुढील 
कालावधी करीता आहे याच गाळेधारकांना मुदत वाढ देणेत आलेली आहे. या माण े
संत तुकारामनगर येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर डा संकुल खालील एकुण ३६ 
जागाधारकांना मुदत वाढ देणे यो य होईल,वरील त यात दशिव या माण ेसदर जागा 
धारकांकडून भाडे + दंड आका न व ३१ माच २०२० पयतची र म मनपा कोषागारात 
जमा क न घेणेत आलेली आहे. जागा वत:  िवकिसत क न य  वसाय करणारे 

वसायीकांना यांची नावे मनपा द री घेऊन भाडे करार क न घेऊन  ५ वषाकरीता 



भाडे करार क न  सदर जांगावर य  वसाय करीत असले या वसाियकांना भाडे 
त वावर देणेस तसेच उवरीत २६  जागाधारकांची मुदत संपु ात आली अस यान े सव 
३६  जागा धारकांना ५ वष कालावधी करीता उप संचालक नगररचना व िवकास 
िवभाग यांचेकडून जे दर ा  होतील या दराम ये व स या आकार यात येत असले या 
भा ाम ये जे जा त भाडे येत असेल या भाडे दराने भाडे करार क न घेणेस महारा  
महापािलका अिधिनयम कलम ७९ (ब) मधील तरतुदी नुसार 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 अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी 
सिमती या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 

 
 
 
मा. शासक ठराव मांक- २९७            िवषय मांक- २९७ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- नगरसिचव 

िवषय .२९७ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.नगरसिचव यांचे कडील प . .नस/०१/कािव/२५५/२०२२ द.२०/०६/२०२२ 
अ वये, अ जत /अधवतेनी परावत त / वासभ ा रजा मंजूर करणेबाबत. 

ठराव .२९७ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.नगरसिचव यांचे कडील प . .नस/०१/कािव/२५५/२०२२ द.२०/०६/२०२२ 
अ वये, 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 माण ेरजा मंजुरी कामीचे िवषयास 
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 अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी 
सिमती या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- २९८            िवषय मांक- २९८ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- थाप य क े ीय 

िवषय .२९८ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) थाप या क ेि य यांचे कडील प  मांक 
था/क /ेकािव/ . .२/५७/२०२२ द.२०/०६/२०२२ अ वये, पपरी चचवड 

महानगरपािलका, क े ीय कायालया या अंतगत थाप य िवभागामधील  मनपा या 
िविवध  िवकास कामांम ये सुसु ता आण यासाठी वा तुिवशारद नेमणूक  बाबत. 

ठराव .२९८ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) थाप या क ेि य यांचे कडील प  मांक 
था/क /ेकािव/ . .२/५७/२०२२ द.२०/०६/२०२२ अ वये, पपरी चचवड 

महानगरपािलका, क े ीय कायालया या अंतगत थाप य िवभागामधील  मनपा या 
िविवध  िवकास कामांम ये सुसु ता आण यासाठी वा तुिवशारद नेमणूक साठी 
पारदशक प त अवलंबली जात आहे. सदर या कामासाठी वा तुिवशारद नेमणूक 
करणेसाठी दरप क मागिवणेसाठी द. 05/04/2022रोजी वेबसाईटवर नोटीस िस द 
करणेत आलेली होती. िसलबंद िलफा यात दरप क सादर कर याचा अंितम 
द.12/04/2022  पयत  एकूण 3 िसलबंद कोटेशन ा  झालेले असुन िनिवदापुव (Pre 

tender activity) 0.50% व िनिवदा प चात (post tender activity) 1.50% असा 
एकूण 2.00% दर लाग ू करणेत येईल. मा. थायी सिमती ठराव  .२१३९ 



द.०७/०२/२०१८ अ वये वा तुिवशारद यांना अदा करावयाचे फ  मसु ाला मा यता 
देणेत आलेली आहे. तसेच नगर िवकास िवभाग, महारा  शासन, शासन िनयय मांक: 
संक ण-२०१८/ . .५४/निव-१६ द.०४/०६/२०१८ ला अनुस न लघु म दर ा  
असलेले M/s.JYOTI PANSE & ASSOCIATES यांना सदर कामाचे िनिवदापुव 
(Pre tender activity) 0.50 % व िनिवदा प चात (post tender 
activity) 1.50 % सवकरांसह कामे करणेकामी वा तुिवशारद हणून नेमणेचा 

तावास 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 अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी 
सिमती या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 

 
 
 
मा. शासक ठराव मांक- २९९             िवषय मांक- २९९ 
दनांक – २३/०६/२०२२         िवभाग- डा 

िवषय .२९९ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . . डा/१२/कािव/३६/२०२२ 
द.०७/०६/२०२२ अ वये, संगीत अकादमी वधापन दन साजरा करणेबाबत. 

ठराव .२९९ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . . डा/१२/कािव/३६/२०२२ 
द.०७/०६/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलका डा  िवभागाअंतगत 

संगीत अकादमीची थापना द.८ जून २००१ साली मा.पदमिवभुषण पंिडत सी. आर. 
ास (आंतरारा ीय यातीचे शा ञीय संगीत गायक) यांचे शुभह त,े तसेच 

प. च.मनपाचे माजी अित र  आयु  मा. आर. बी. क डे यांचे मागदशनाखाली झाली. 
यानुषंगान े या वष  द. ८ जून २०२२ रोजी संगीत अकादमीस २१ वष पुण होत 

अस याने संगीत अकादमी वधापन दन साजरा कर याच े िनयोिजत आहे. तसेच 
द.०८/०६/२०२२ ते द.१०/०६/२०२२ रोजी त  मागदशकांकडुन शा ञीय गायन, 

तबला वादन, हाम िनयम वादन तसेच सुगम संगीत या िवषयावर चचास  व सांगीितक 
काय माचे आयोजन करणेत येणार आहे. या अनुषंगान ेसंगीत अकादमी वधापन दन – 
२०२२ या क रता अंदाजे खच र. .४३,०००/- (अ री र. .ञेचाळीस हजार फ ) 
इतका खच अपेि त आहे. सदर खच संगीत अकादमी या लेखािशषातून खच  
टाकणेस  तसेच येणा-यां य  खचास 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 अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी 
सिमती या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- ३००            िवषय मांक- ३०० 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- िव ुत मु यालय 

िवषय .३०० 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) िव ुत मु य यांचे कडील प  मांक 
िवमुका/०८/कािव/३६३/२०२२ द.२०/०६/२०२२ अ वये, मनपा या शासक य 
इमारतीमधील िविवध वातानुकुलन यं े व जलिशत यं े यांची वाष क प तीने देखभाल 
दु ती करणबेाबत.  



ठराव .३०० 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) िव ुत मु य यांचे कडील प  मांक िवमुका/ ०८/कािव /३६३ 
/२०२२ द.२०/०६/२०२२ अ वये, मनपा या िव ुत िवभागाकडील िनिवदा नोटीस 

. ५४-०५/२०२१-२०२२ अ वये मनपा या शासक य इमारतीमधील िविवध 
वातानुकुलन यं े व जलिशत यं े यांची वाष क प तीने देखभाल दु ती करणेकामी, 
िनिवदा र म पय े४१,४०,५३१/- पे ा -२४.९९%कमी हणजेच र. .३१,०५,८१२/-  
(अ री र म पय-े एकतीस लाख पाच हजार आठशे बारा फ ) या नुसार िनिवदा 
मंजूर दराने लघु म दराचे ठेकेदार मे. सेफ एअर इंिजिनअस ा. िल. याचेंकडून काम 
क न घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे यावरील व तु व सेवा 
कर अदा करणेस तसेच िनयमानुसार भाववाढ कलम लाग ू 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. 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 अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 

 

 
मा. शासक ठराव मांक- ३०१            िवषय मांक- ३०१ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- म यवत  भांडार 

िवषय .३०१ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  मांक भां/१६/कािव/१६१/२०२२ 
द.२१/०६/२०२२ अ वये, यशवंतराव च हाण मृती णालय-पद ु र सं था येथील 

म यवत  िनजतूक करण क  (CSSD) अ यावत व नुतिनकरण करणेबाबत. 
ठराव .३०१ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  मांक भां/१६/कािव/१६१/२०२२ 
द.२१/०६/२०२२ अ वये, मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालय-पद ु र 

सं था येथील म यवत  िनजतूक करण क  (CSSD) अ यावत व नुतिनकरण 

करणेबाबत (TurnKey Projects) ई िनिवदा सुचना . 87/2021-22 अ वये िनिवदा 
िस द क न मागिवणेत आ या हो या. यानुसार ा  िनिवदेम ये मे िनिमत  

इंिजिनअर ग कॉप रेशन, पपरीयांचे म यवत  िनजतूक करण क  (CSSD) अ यावत 
व नुतिनकरण करणेकामी एकुण र. .17,58,00,000/- (िनिवदा र. . 
17,78,17,726/- पे ा 1.13 ट े  कमी) लघु म दर ा  झालेले असुन सदरचे दर 
ि वकृत करणेत आलेले आहेत. यानुसारमे िनिमत  इंिजिनअर ग कॉप रेशन, पपरी 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस व सदर या खचास मा. शासक यांची मंजूरी देणेत 
येत आह.े 

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

 

  



 
मा. शासक ठराव मांक- ३०२            िवषय मांक- ३०२ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- मोरवाडी आयटीआय  

िवषय .३०२ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  मांक औ सं/०३/कािव/१६६/२०२२ 
द.२१/०६/२०२२ अ वये, सन २०२२-२०२३ अंदाजप कामधील अंतगत तरतुद वग 

करणेबाबत. 
ठराव .३०२ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  मांक औ सं/०३/कािव/१६६/२०२२ 
द.२१/०६/२०२२ अ वये, मा. आयु  सो यांनी सूिचत केले नुसार ओिडशा रा य येथील 

शासक य आयटीआय, DTET मु यालय येथे शै िणक भेट दौरा तािवत आहे. 
याक रता मा. अित. आयु  (३) व सं थेतील अिधकारी/ कमचारी यांचे शै िणक 

दौ  याचे आयोजन तािवत आहे. पपरी चचवड महानगरपािलका औ ोिगक िश ण 
सं था मोरवाडी येथील सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप काम ये ‘ वास भ ा’ या 
लेखािशषकाम ये र. . ५०,०००/- इतक  तरतुद करणेत आलेली आहे. ‘ वास भ ा’ 
लेखाशीषकाम ये आज अखेर र. . ५०,०००/- िश लक असून सदरची तरतुद पुरेशी 
नस यामुळे तरतूद वाढिवणे आव यक आहे.  सन २०२२-२०२३ चे अंदाजप काम ये 
'यं  दु ती' लेखािशषावर र. . ५,००,०००/- इतक  तरतुद आज अखेर िश लक असून 
यामधील र. . १,५०,००० /- इतक  र म ‘ वास भ ा’ या लेखािशषकावर वग 

करणेस 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 अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 

 

 
मा. शासक ठराव मांक- ३०३            िवषय मांक- ३०३ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- अ ीशामक 

िवषय .३०३ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  मांक अ ी/४/कािव/२५९/२०२२ 
द.२०/०६/२०२२ अ वये, अि  शामक िवभागाचे अंदाजप ाकातील .४१०२०-१ 

“अि  शमन क  बांधणी ” या लेखािशषाचे नाव बदलून “ अि  शमन क ाकरीता भुसंपादन 
व अि  शमन क  बांधणी ” असे नामबदल करणबेाबत.  

ठराव .३०३ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  मांक अ ी/४/कािव/२५९/२०२२ 
द.२०/०६/२०२२ अ वये, अि  शामक िवभागाचे सन २०२२-२३ चे मुळ 

अंदाजप काचे . ४१०२० - ०१ - अि  शमन क  बांधणी या लेखािशषावर र.  
१२४,००,००,०००/- इतक  तदतूद उपल ध होती. सदर लेखािशषातून िवभागाचे क 
र पॅा स हेईलचे चलनवलन करीता र.  ६,००,००,०००/- वग करणे बाबत 

मा.आयु  व मा. महापािलका सभेची मंजूरी घेवून लेखा िवभागा दारे कायवाही चालू 
आहे. सदर कायवाही पुण झालेवर . ४१०२०-१- अि  शमन क  बांधणी या स याचे 
लेखािशषावर र.  ११८,००,००,०००/- (र.  एकशे आठरा कोटी) इतक  तदतूद 
िश लक राहणार आहे. तरी, . ४१०२०-१ “ अि  शमन क  बांधणी ” या लेखािशषाचे 
स याचे नाव बदूलन “ अि  शमन क ाकरीता भुसंपादन व अि  शमन क  बांधणी ” असा 



उ लेख / नाव बदल करणेस मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक 
यांची मंजूरी घेणेकामी  िशफारस कर यास मा यता आव यक असलेने  यास  
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 अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 

 

 
मा. शासक ठराव मांक- ३०४            िवषय मांक- ३०४ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- डा 

िवषय .३०४ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  मांक डा/७अ/कािव/२४९/२०२२ 
द.२०/०६/२०२२ अ वये, ान योती सािव ीबाई फुले मारक, पपरी १८ येथे न ाने 

सु  करावया या, शासक य िश ण सं थेस, सािव ीबाई फुले अकादमी असे नाव 
देणेस मा यता देणेबाबत. 

ठराव .३०४ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  मांक डा/७अ/कािव/२४९/२०२२ 
द.२०/०६/२०२२ अ वये, ान योती सािव ीबाई फुले मारक, पपरी १८ येथे, 

न ाने सु  करावया या “ पपरी चचवड शासक य िश ण सं था” या सं थेस 
खालील माणे मराठी व इं जी भाषेत नाव देणे आव यक आहे. 
 

पपरी चचवड महानगरपािलका संचािलत 
सािव ीबाई फुले अकादमी 

ान योती सािव ीबाई फुले मारक, 
पपरी पुणे ४११०१८  

(महारा ) 
 

PIMPRI CHINCHWAD MUNICIPAL CORPORATION’S 
SAVITRIBAI  PHULE ACADEMY (SPA) 

Dnyanjyoti Savitribai Phule Smarak, 
Pimpri Pune 411018,    

(Maharashtra) 

       सबब, ान योती सािव ीबाई फुले मारक, पपरी १८ येथ,े न ाने सु  
करावया या या सं थेस वरील माणे मराठी व इं जी भाषेत नाव देणेस मा. शासक 
यांची मंजूरी देणेत येत आहे. 

िनणय: 
महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश माकं.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/निव-१४ दनांक- ३ माच २०२२ अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 

 

 



 
मा. शासक ठराव मांक- ३०५            िवषय मांक- ३०५ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग-  ग े ीय कायालय  

िवषय .३०५ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.सहा आयु  तथा ेि य अिधकारी ग ेि य यांचे कडील प  मांक 
ग ेआ/३/कािव/९२/२०२२ द.२०/०६/२०२२ अ वये, महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम चे कलम 73 (ड) नुसार अवलोकनाथ ठेवावया या िवकास कामांबाबत. 

ठराव .३०५ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.सहा आयु  तथा ेि य अिधकारी ग ेि य यांचे कडील प  मांक 
ग ेआ/३/कािव/९२/२०२२ द.२०/०६/२०२२ अ वये, पपरी चचवड 
महानगरपािलके या “ग” े ीय कायालयाकडील सोबतचे प  ‘अ’ व ‘ब’एकुण  (22) 
थाप य िवभागाचे िवकास कामांचे ा  अिधकारात िनिवदा या पुण क न, कामाचे 

आदेश िनगत केले आहेत.  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 73 (ड) नुसार 
तुत िवषयाचे मा. शासक  यांनी अवलोकन केले.  

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

 

 
मा. शासक ठराव मांक- ३०६            िवषय मांक- ३०६ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- ग े ीय  कायालय  

िवषय .३०६ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.सहा आयु  तथा ेि य अिधकारी ग ेि य यांचे कडील प  मांक 
ग ेआ/३/कािव/९३/२०२२ द.२०/०६/२०२२ अ वये, महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम चे कलम 73 (ड) नुसार अवलोकनाथ ठेवावया या िवकास कामांबाबत. 

ठराव .३०६ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.सहा आयु  तथा ेि य अिधकारी ग ेि य यांचे कडील प  मांक 
ग ेआ/३/कािव/९३/२०२२ द.२०/०६/२०२२ अ वये, पपरी चचवड 
महानगरपािलके या “ग” े ीय कायालयाकडील सोबतचे प  ‘अ’  व ब एकुण  (24) 
िव ुत िवभागाचे िवकास कामांचे ा  अिधकारात िनिवदा या पुण क न, कामाचे 
आदेश िनगत केले आहेत. महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 73 (ड) नुसार 

तुत िवषयाचे मा. शासक यांनी अवलोकन केले. 

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

 

 
मा. शासक ठराव मांक- ३०७            िवषय मांक- ३०७ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग-  क े ीय कायालय  

िवषय .३०७ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा. ेि य अिधकारी क ेि य यांचे कडील प  मांक क े/आ१५/कािव/२९४/२०२२ 
द.२१/०६/२०२२ अ वये, क े ीय कायालय काय ेञातील म.न.पा.चे आरो य 

िवभागाकडील सावजिनक शौचालयाचे व मुता-यांची यांिञक  प तीने (पा याचे 
उ दाब फवा-या या सहा याने) व मनु यबळा ारे दैनं दन साफसफाई, देखभाल व 
करकोळ व पाची दु ती कामाची चतुथ मुदतवाढ देणेबाबत. 



ठराव .३०७ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा. ेि य अिधकारी क ेि य यांचे कडील प  मांक क े/आ१५/कािव/२९४/२०२२ 
द.२१/०६/२०२२ अ वये, मनपाचे क े ीय कायालय काय ेञातील म.न.पा.चे 

आरो य िवभागाकडील सावजिनक शौचालयाचे व मुता-यांची यांिञक  प तीने 
(पा याचे उ दाब फवा-या या सहा याने) व मनु यबळा ारे दैनं दन साफसफाई, 
देखभाल व करकोळ व पाची दु ती कर याचे कामाची मे. तावरे क शन कंपनी 
यांची दनांक ३०/०४/२०२१ रोजी कामाची मुदत संपु ात येत असून सदर कामाची 
िनिवदा या कायवाही चालू आहे. सदर िनिवदेस तांि क अडचणीमुळे िवलंब होत 
आहे. तरी शौचालय मुतारी साफसफाईचे कामकाज करणे अ याव यक अस याने सदर 
स थेस दनांक ०१/०५/२०२२ ते ३०/०६/२०२२ अखेर २ मिहने अथवा निवन िनवीदा 

या पुण होई पयत यापैक  थम होइल यानुसार कायवाही करणेत येईल. शौचालय 
मुतारी साफसफाईचे कामासाठी ती िस स र. .५३०.५५ माणे ९४२ िस सचे र. . 
१ मही या करीता र. . ४,९०,२२८/- इतका खच होत असून २ मही या करीता र.  
९,८०,४५६/- (अ री र. . नऊ लाख शी हजार चारशे छपं  फ )  खचास 
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 अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 

 

 
मा. शासक ठराव मांक- ३०८            िवषय मांक- ३०८ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- िव ुत मु यालय  

िवषय .३०८ 
दनांक -

२३/०६/२०२
२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  मांक िवमुका/३/कािव/७६/२०२२ 
द.२१/०६/२०२२ अ वये, भ  श  चौक ते मुकाई चौक कवळे BRTS कॉ रडॉरवरील 
शदे व ती येथे उ ाणपूल बांधणीचे कामात अडथळा ठरणारे EHV पयलोन िश ट करणे 

कामी प  ‘अ’ नुसार तरतूद उपल ध क न देणेबाबत. 
ठराव .३०८ 
दनांक -

२३/०६/२०२
२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  मांक िवमुका/३/कािव/७६/२०२२ 
द.२१/०६/२०२२ अ वये, मनपाचे भ  श  चौक ते मुकाई चौक कवळे BRTS 

कॉ रडॉरवरील शदे व ती येथे उ ाणपूल बांधणीचे कामात अडथळा ठरणारे EHV पयलोन 
िश ट करणे. या कामाचे आदेश मे.रा ल एज सी,नािशक यांना आदेश 

.िव.मुका/५/कािव/७१५/२०२१ दनांक ६/१०/२०२१ अ वये देणेत आलेले असून या 
कामातील ५ मोनोपोल पैक  दोन पोलचे फाऊंडेशन क न यावर २ मोनोपोलची (मोनोपोल 

. १९ व २०) उभारणी करणेत आलेली आहे. तसेच मोनोपोल .१६A चे फाऊंडेशनचे काम 
झालेले असून मोनोपोल .१८ चे फाऊंडेशनचे काम  चालू आहे.   या कामासाठी एकुण 
र. .१७,६५,६५,९९८/- (जीएसटी सह) एव ा रकमेची आव यकता असून सन २०२१-२२ 
चे सुधा रत अंदाजप कात या कामासाठी  र.  ७०००००००/-(सात कोटी) र म ठेवणेत 

आलेली होती व सन २०२२-२३ चे मुळ अंदाजप कात   उव रत कामासाठी तरतुद 
र. .१०००/- इतक च केलेली अस याने आज िमतीस य  केले या कामा या अनुषंगाने 
र म अदायगी करावयाची झा यास सदर या कामाकरीता िव ुत मु य कायालयाकडील 
महसुली अंदाज प कातील  म.रा.िव.िव.कं.िल. /महापारेषण/ य थ सं था क रता 
सुपरि हजन चाजस व िव ुत िनरी ण फ  अदा करणे या लेखािशषावर य  उपल ध 



असलेली तरतूद र. .१२,५०,००,०००/- या  िश लक र मेतून ता पुर या व पात उपरो  
कामाकरीता तरतदू वग करता येणे श य आहे. स  प रि थतीत सदर िनिवदेतील 
कामकाजाचा िवचार करता माहे ऑ टोबर – २०२२ अखेर सदरचे कामकाज पुण करणेत 
येणार असलेबाबत  मे.रा ल एज सी यांनी प ा दारे कळिवले आहे या बाब चा िवचार करता 
सदर िनिवदेकरीता र. .१०,७०,००,०००/- इतक  र म अदायगीकामी लागणार आहे. 
तुतास य  केले या कामा या अनुषंगाने  तावात नमूद लेखािशषामधून 
र. .५,००,००,०००/- इतक  र म सोबतचे प  ‘अ’ नुसार अदायगीकामी वग करण 
करणेस 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 अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न उपरो  

ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- ३०९            िवषय मांक- ३०९ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- आरो य ब  

िवषय .३०९ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु  (३) ब े ीय कायालय यांचे कडील प  मांक 
ब ेका/५/कािव/२३१/२०२२ द.२०/०६/२०२२ अ वये, ब े ीय कायालय काय े ात 
िविवध कारची बोलक  छायािच े व घोषवा य पे ट ग करणेबाबत.  

ठराव .३०९ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु  (३) ब े ीय कायालय यांचे कडील प  मांक 
ब ेका/५/कािव/२३१/२०२२ द.२०/०६/२०२२ अ वये, व छ भारत/महारा  
व छता अिभयान अंतगत पपरी चचवड महानगरपािलका काय े ाम ये आरो य 

िवभागामाफत व छता मोिहम यश वीपणे राबिवणेक रता ब े ीय कायालय 
काय े ात िविवध कारची बोलक  छायािच े व घोषवा य पे ट ग करणेसाठी कोटेशन 
नोटीस . बआरो य ०१/२०२१-२२ अ वय ेदर मागिवणेत आले होते. मे. सुरज 
ऍड हरटाइ जग यांनी सादर केलेला दर लघु म अस याने यांचा दर वीकृत करणेस 
मा. े ीय अिधकारी मा यता दलेली आहे. आदेश .- ब ेआ/५/कािव/ २७/२०२२ द. 
१५/०२/२०२२ अ वये अटी व शत नुसार मे. सुरज ऍड हरटाइ जग यांना कामाचा 
आदेश दे यात आलेला आहे. सबब सदरचे कामासाठी येणा-या र. .४,००,०००/-
  अपे ीत खचास 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 अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 

 
मा. शासक ठराव मांक- ३१०            िवषय मांक- ३१० 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- डा थाप य 

िवषय .३१० 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) डा थाप य यांचे कडील प . . था. डा/कािव/१८७/२०२२ 
द.२१/०६/२०२२ अ वये, नेह नगर येथील पॉिल ास मैदान अ याधुिनक प तीने 

िवकिसत करणे व इतर थाप य डा िवषयक कामे करणेबाबत.  
ठराव .३१० 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) डा थाप य यांचे कडील प . . था. डा/कािव/१८७/२०२२ 
द.२१/०६/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलका व इंिडया हॉक  फेडरेशन 

यांचे संयु  िव मान े आंतररा ीय युिनअर हॉक  पधा ऑ टोबर/नो हबर २०२२ 



म ये घे याचे िनयोजन आहे.सदरचे हॉक  टेडीयम हे सुमारे ३० वष जुने असून सदर 
ठकाणी आंतररा ीय दजा या सुिवधा िनमाण करणे आव यक आहे.याबाबत मा.आयु  

यांनी डा िवभागाचे बैठक म ये आदेश दलेले आहेत. यादृ ीने थाप य िवषयक व 
िव ुत िवषयक आधुिनक सुिवधा िनमाण करणेसाठी त  आ कटेक/स लागार नेमणूक 
करणे आव यक आहे.  सदर कामासाठी आंतररा ीय हॉक या मानांकनानुसार आराखडे 
तयार करणे,अंदाजप क करणे,िनिवदा िवषयक कामे करणे इ.िनिवदा पूव कामे व 
िनिवदा प ात करा ा लागणा-या कामासाठी डा थाप य िवभागामाफत 
वा तुिवशारद यांची दरप क द.०५/०५/२०२२ ते द.१२/०५/२०२२ या कालावधीत 
मागिव यात आली आहेत यानुसार मे.िनयोजन क स टंट यांचा सदर कामासाठी 
१.९०% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे.   सदर कामाचे आराखडे व अंदाजप क 
बनिवणे इ.कामे मे.िनयोजन क स टंट यांनी मा य केलेले दरानुसार या कामासाठी 
१.९०% दराने फ  अदा कर यास 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 अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 

 

 
मा. शासक ठराव मांक- ३११            िवषय मांक- ३११ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- िव ुत ह े ीय   

िवषय .३११ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा. ेि य अिधकारी ह ेि य यांचे कडील प . .ह े/लेखा/िन.क./कािव/२२७/२०२२ 
द.२२/०६/२०२२ अ वये, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार 

अवलोकनाथ ठेवावया या िवकास कामांबाबत.  
ठराव .३११ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा. ेि य अिधकारी ह ेि य यांचे कडील प . .ह े/लेखा/िन.क./कािव/२२७/२०२२ 
द.२२/०६/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या ह े ीय कायालय 

िव ुत िवभागाकडील सोबत जोडले या प  अ मधील (१ ते २) िवकास कामांचे ा  
अिधकारात िनिवदा कया पुण क न, कामाचे आदेश िनगत केले आहेत. महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार तुत प ाचे मा. शासक यांनी 
अवलोकन केले.  

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

 

 
मा. शासक ठराव मांक- ३१२            िवषय मांक- ३१२ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- िव ुत ह े ीय   

िवषय .३१२ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा. ेि य अिधकारी ह ेि य यांचे कडील प . .ह े/लेखा/िन.क./कािव/२२८/२०२२ 
द.२२/०६/२०२२ अ वये, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार 

अवलोकनाथ ठेवावया या िवकास कामांबाबत. 
ठराव .३१२ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा. ेि य अिधकारी ह ेि य यांचे कडील प . .ह े/लेखा/िन.क./कािव/२२८/२०२२ 
द.२२/०६/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या ह े ीय कायालय 

िव ुत िवभागाकडील सोबत जोडले या प  अ मधील (१ ते ५) िवकास कामांचे ा  
अिधकारात िनिवदा कया पुण क न, कामाचे आदेश िनगत केले आहेत. महारा  



महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड नुसार तुत प ाचे मा. शासक यांनी 
अवलोकन केले. 

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

 

 
मा. शासक ठराव मांक- ३१३            िवषय मांक- ३१३ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- म यवत  भांडार  

िवषय .३१३ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . .म.भा/ं१६/कािव/१७२/२०२२ 
द.२२/०६/२०२२ अ वये, मनपाचे वायसीएमएच पी.जी.आय. करीता High 

Vacuum Suction Machine उपकरणे खरेदी करणेबाबत. 
ठराव .३१३ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . .म.भा/ं१६/कािव/१७२/२०२२ 
द.२२/०६/२०२२ अ वये, मनपाचे वायसीएमएच पी.जी.आय. करीता High 

Vacuum Suction Machineउपकरणे खरेदीकरणेकामी िबड सुचना . 
GEM/2022/B/1937474 अ वये िनिवदा िस द क न मागिवणेत आ या हो या. 
यानुसार ा  िनिवदेम ये M/s Seward Systems Inc, Mumbaiयांचे M/s 

Seward Systems Inc  उपकरणे खरेदी करणेकामी एकुण र. .1,21,00,000/- 
(िनिवदा र. . 1,33,28,000/- पे ा 9.21 ट े  कमी) लघु म दर ा  झालेले असुन 
सदरचे दर ि वकृत करणेत आलेले आहेत. यानुसार M/s Seward Systems Inc, 
Mumbai यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस व सदर या खचास मा. शासक यांची 
मंजूरी देणेत येत आह.े 

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

 
मा. शासक ठराव मांक- ३१४            िवषय मांक- ३१४ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- म यवत  भांडार  

िवषय .३१४ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.अित र  आयु  (२) आयु  यांचे कडील प  मांक .मभां/05/कािव/575/2022, 
द.16/06/2022  अ वये महानगरपािलका सावि क िनवडणूक 2022 क रता ि हडीऒ 

शुट गसाठी कॅमेरे व कॅमेरामन दर करारानुसार पुरिवणेकामी एज सी िनि त 
करणॆबाबत. 

ठराव .३१४ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.अित र  आयु  (२) आयु  यांचे कडील प  मांक .मभां/05/कािव/575/2022, 

द.16/06/2022  अ वय ेमहानगरपािलका सावि क िनवडणूक 2022 क रता ि हडीऒ 
शुट गसाठी कॅमेरे कॅमेरामनसह (ऑपरेटरसह) दर करारानुसार पुरिवणेकामी एज सी 
िनि त करणेकामी ई-िनिवदा सुचना .02/2022-23 अ वये लघु म दर ा  
िनिवदाकार मे.दशन िडजीटल ि हडीओ ाफ , चचवड यांनी दर कमी क न फेरसादर 
केलेला दर र. .1370/- ती दन 45 ती कॅमेरा ऑपरेटरसह हा लघु म ा  झालेला 



असुन  यानुसार अंदाजे 75 कॅमेरे ऑपरेटरसह अंदाजे 45 दवसांसाठी पुरिवणेकामी 
एकूण र. .46,23,750/- इतका खच हॊणार असुन जो िनिवदा अंदािजत खच एकूण 
र. .55,18,125/- पे ा 16.20% ने कमी असुन ि वकृत कर यात आला 
आहे.  यानुसार ई-िनिवदा सुचना .02/2022-23 अ वये लघु म दर ा  िनिवदाकार 
मे.दशन िडजीटल ि हडीओ ाफ , चचवड यांची यांनी सादर केलेला दर र. .1370/- 

ती दन ती कॅमेरा ऑपरेटरसह या दरा माणे महानगरपािलका सावि क िनवडणूक 
2022 क रता ि हडीऒ शुट गसाठी कॅमेरे व कॅमेरामन (ऑपरेटरसह) दर करारानुसार 1 
वष कालावधीक रता पुरिवणेकामी एज सी  हणून करारनामा क न िनि त करणेस व 
सदरकामी होणारा खच एकूण र. .46,23,750/- यास 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 अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 

 
मा. शासक ठराव मांक- ३१५            िवषय मांक- ३१५ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- जलिन:सारण मु यालय  

िवषय .३१५ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.सहशहर अिभयंता, ज.िन, यांचे कडील प  मांक जिन/२/कािव/३५८/२०२२, 
द.२३/०६/२०२२ अ वये कासारवाडी मैलाशु ीकरण क ाअंतगत भाग .७ मधील 

ग हाणे व ती, िशतल बाग, आपटे कॉलनी, आ दनाथ नगर, िवकास कॉलनी प रसरात व 
इतर ठकाणी मलवािहनीची सुधारणा कामे करणे 

ठराव .३१५ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.सहशहर अिभयंता, ज.िन, यांचे कडील प  मांक जिन/२/कािव/३५८/२०२२, 

द.२३/०६/२०२२ अ वये मनपा या जलिन:सारण िवभागाकडील िन.नो. . 
13/31/2021-22 अ वये कासारवाडी मैलाशु ीकरण क ाअंतगत भाग .७ मधील 
ग हाणे व ती, िशतल बाग, आपटे कॉलनी, आ दनाथ नगर, िवकास कॉलनी प रसरात व 
इतर ठकाणी मलवािहनीची सुधारणा कामे करणेकामी मे.शुभम उ ोग िन.र. . 
3990997/- (अ री र म पये एकोणचाळीस लाख न वद हजार नवशे स या व फ ) 
मधुन रॉय टी व मटेरीयल टे ट ग चाजस वगळून र. . 3990997/- वर िनिवदा दर 
मागिवणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. . 3990997/- 
पे ा 36% कमी हणजेच र. . 2554238 /- +रॉय टी चाजस र. . 27711/- मटे रयल 
टे ट ग चाजस र. . 0/- = एकुण र. . 2581949 /- 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. 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 अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 



 
मा. शासक ठराव मांक- ३१६            िवषय मांक- ३१६ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- जलिन:सारण मु यालय  

िवषय .३१६ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.सहशहर अिभयंता, ज.िन, यांचे कडील प  मांक जिन/२/कािव/३५७/२०२२, 
द.२२/०६/२०२२ अ वये मनपाचे वॉड . २६ पपळे िनलख येथील क पटेव ती 

प रसरात जलिनःसारण निलकांची सुधारणा िवषयक कामे करणे. 
ठराव .३१६ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.सहशहर अिभयंता, ज.िन, यांचे कडील प  मांक जिन/२/कािव/३५७/२०२२, 
द.२२/०६/२०२२ अ वये मनपा या जलिन:सारण िवभागाकडील िन.नो. . 

13/21/2021-22 अ वये वॉड . २६ पपळे िनलख येथील क पटेव ती प रसरात 
जलिनःसारण निलकांची सुधारणा िवषयक कामे करणे. कामी मे.के.के एंटर ायजेस 
िन.र. . 3519496/- (अ री र म पये प तीस लाख एकोणवीस हजार चारशे 
शहा व फ ) मधुन रॉय टी व मटेरीयल टे ट ग चाजस वगळून र. . 3519496/- वर 
िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. . 
3519496/- पे ा 36% कमी हणजेच र. . 2252477 /- +रॉय टी चाजस र. . 
2726/- मटे रयल टे ट ग चाजस र. . 0/- = एकुण र. . 2255203 /- 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. 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 अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 

 

 
मा. शासक ठराव मांक- ३१७            िवषय मांक- ३१७ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- जलिन:सारण मु यालय  

िवषय .३१७ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.सहशहर अिभयंता, ज.िन, यांचे कडील प  मांक जिन/२/कािव/३५६/२०२२, 
द.२३/०६/२०२२ अ वये मनपाचे भाग .२७ रहाटणी, तापक रनगर, नखाते कॉनर 

प रसर व इतर प रसराम ये आव यकतेनुसार जलिन:सारण निलका टाकणे व 
जलिन:सारण व थेत सुधारणा कामे करणे. 

ठराव .३१७ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.सहशहर अिभयंता, ज.िन, यांचे कडील प  मांक जिन/२/कािव/३५६/२०२२, 
द.२३/०६/२०२२ अ वये मनपा या जलिन:सारण िवभागाकडील िन.नो. . 

13/49/2021-22 अ वये भाग .२७ रहाटणी, तापक रनगर, नखाते कॉनर प रसर व 
इतर प रसराम ये आव यकतेनुसार जलिन:सारण निलका टाकणे व जलिन:सारण 

व थेत सुधारणा कामे करणे. कामी मे.सागर क शन िन.र. . 3599993/- (अ री 
र म पये प तीस लाख न ा व हजार नवशे शहा व फ ) मधुन रॉय टी व मटेरीयल 
टे ट ग चाजस वगळून र. . 3599993/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. 



यानुसार िवषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. . 3599993/- पे ा 36.63% कमी 
हणजेच र. . 2281316 /- +रॉय टी चाजस र. . 6557/- मटे रयल टे ट ग चाजस र. . 

0/- = एकुण र. . 2287873 /- 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. 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 अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 

 

 
मा. शासक ठराव मांक- ३१८            िवषय मांक- ३१८ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- जलिन:सारण मु यालय  

िवषय .३१८ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.सहशहर अिभयंता, ज.िन, यांचे कडील प  मांक जिन/२/कािव/३५५/२०२२, 
द.२३/०६/२०२२ अ वये मनपाचे भाग .२५ वाकड प रसरात जलिन:सारण निलका 

टाकणे व सुधारणा कामे करणे. 
ठराव .३१८ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.सहशहर अिभयंता, ज.िन, यांचे कडील प  मांक जिन/२/कािव/३५५/२०२२, 
द.२३/०६/२०२२ अ वये, मनपा या जलिन:सारण िवभागाकडील िन.नो. . 

13/18/2021-22 अ वये भाग . २५ वाकड प रसरात जलिनःसारण निलका टाकणे व 
सुधारणा कामे करणेकामी मे.सागर क शन िन.र. . 3519512/- (अ री र म पये 
पसतीस लाख एकोणीस हजार पाचशे बारा मधुन रॉय टी व मटेरीयल टे ट ग चाजस 
वगळून र. . 3519512/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. यानुसार िवषयां कत 

काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. . 3519512/- पे ा 36.63% कमी हणजेच र. . 
2230315 /- +रॉय टी चाजस र. . 4046.18 मटे रयल टे ट ग चाजस र. . 0/- = 
एकुण र. . 2234361.18  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. शासक यांची मा यता देणेत येत आह े. 

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

 

 
  



मा. शासक ठराव मांक- ३१९            िवषय मांक- ३१९ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- जलिन:सारण मु यालय   

िवषय .३१९ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.सहशहर अिभयंता, ज.िन, यांचे कडील प  मांक जिन/२/कािव/३५४/२०२२, 
द.२३/०६/२०२२ अ वये मनपाचे च-होली  मैलाशु ीकरण  क ांतगत भाग . २ येथे 

िचखली गावठाण, कुदळवाडी,बालघरेव ती,पवारव ती, मोशी, बो हाडेवाडी, बनकरव ती, 
तुपेव ती, संजय गांधीनगर व उवरीत भागात  जलिनःसारण व थेम ये सुधारणा कामे 
करणे तसेच निवन िवकिसत होणा-या भागात  आव यकतेनुसार निवन ेनेज लाईन टाकणे. 

ठराव .३१९ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.सहशहर अिभयंता, ज.िन, यांचे कडील प  मांक जिन/२/कािव/३५४/२०२२, 
द.२३/०६/२०२२ अ वये, मनपा या जलिन:सारण िवभागाकडील िन.नो. . 

13/13/2021-22 अ वये च-होली मैलाशु ीकरण क ांतगत भाग . २ येथे िचखली 
गावठाण, कुदळवाडी, बालघरेव ती, पवारव ती, मोशी, बो हाडेवाडी, बनकरव ती, 
तुपेव ती, संजय गांधीनगर व उवरीत भागात जलिनःसारण व थेम ये सुधारणा कामे करणे 
तसेच निवन िवकिसत होणा-या भागात आव यकतेनुसार निवन ेनेज लाईन टाकणे. कामी 
मे.एस के भोसले कॉ ॅ टर िन.र. . 3999925/- (अ री र म पये एकोणचाळीस लाख 
न ा व हजार नवशे पंचवीस फ ) मधुन रॉय टी व मटेरीयल टे ट ग चाजस वगळून र. . 
3999925/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. यानुसार िवषयां कत काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. . 3999925/- पे ा 24% कमी हणजेच र. . 3039943 /- +रॉय टी 
चाजस र. . 6118.8 मटे रयल टे ट ग चाजस र. . 0/- = एकुण र. . 3046061.8 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. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आह.े  

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

 

 

मा. शासक ठराव मांक- ३२०            िवषय मांक- ३२० 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- जलिन:सारण मु यालय 

िवषय .३२० 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.सहशहर अिभयंता, ज.िन, यांचे कडील प  मांक जिन/२/कािव/३५३/२०२२, 
द.२३/०६/२०२२ अ वये मनपाचे भाग . १७ म ये जलिनःसारण व थेम ये सुधारणा 

करणे. 
ठराव .३२० 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.सहशहर अिभयंता, ज.िन, यांचे कडील प  मांक जिन/२/कािव/३५३/२०२२, 
द.२३/०६/२०२२ अ वये, मनपा या जलिन:सारण िवभागाकडील िन.नो. . 

13/11/2021-22 अ वये भाग . १७ म ये जलिन:सारण व थेम ये सुधारणा 
करणेकामी मे.पु पगणेश इ ा चर ा.िल िन.र. . 3199955/- (अ री र म पये 



एकतीस लाख न ा व हजार नवशे पंचावन फ ) मधुन रॉय टी व मटेरीयल टे ट ग चाजस 
वगळून र. . 3199955/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले होते. यानुसार िवषयां कत काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. . 3199955/- पे ा 38.99% कमी हणजेच र. . 1952293 /- 
+रॉय टी चाजस र. . 6923.11 मटे रयल टे ट ग चाजस र. . 0/- = एकुण र. . 
1959216.11 पयत काम क न घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदतेील ि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. 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 अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा 
वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 

 

 

मा. शासक ठराव मांक- ३२१            िवषय मांक- ३२१ 

दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- समाज िवकास िवभाग 

िवषय .३२१ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  मांक नािवयो/०६/ कािव/ ५२/ २०२२ 
द.२३/०६/२०२२ अ वये, पपरी चचवड शहरातील वय वष १८ ते ३५ या वयोगटातील 

युवक, युवत ना Skilling Programme अंतगत िविवध कौश य िवकास िश ण देणेबाबत. 
ठराव .३२१ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  मांक नािवयो/०६/ कािव/ ५२/ २०२२ 
द.२३/०६/२०२२ अ वये, पपरी चचवड शहरातील १८ ते ३५ वयोगटातील युवक, 

युवत ना नामां कत सं थामाफत मोफत  िविवध कौश य िश ण देवून, रोजगारा या संधी 
िनमाण क न दे याबाबतची बाब िवचाराधीन होती. या अनुषंगाने याबाबत 
महापािलकेमाफत िविवध कौश य िश ण देणा-या सं थांशी संपक साध यात आलेला होता. 
यानुसार १) मे. िस बॉयिसस क ल ऍ ड ोफेशनल युिन हसिसटी यां या िस बॉयिसस 

ओपन क ल ऍ युकेशन सोसायटी,२) टेक म ह ा माट ऍकॅडमी, ३) महारा  नॉलेज 
कॉप रेशन िलमीटेड, ४) टाटा ाइ ह ५) इंडो जमन टूल म  इ यादी िश ण सं थेकडील 
कौश य िवकास िश णयांनी महापािलकेशी वेळोवेळी संपक साधलेला असून, यांनी पपरी 

चचवड शहरातील  वय वष १८ ते ३५ या वयोटातील युवक, युवत ना कौश य िश ण 
देणेबाबत समथता दशिवली असून, यांचेमाफत राबिव यात येणा-या कौश य िश ण 
कोसस (िवषयांची) मािहती सोबतचे प ाम ये सादर कर यात आलेली आहे. 

पपरी चचवड महापािलका े ातील वय वष १८ ते ३५ वयोगटातील युवक, युवत ना 
िस बॉयिसस ओपन ऍ युकेशन सोसायटीकडील कौश य िवकास िश ण िविवध कौश य 
असलेले मनु यबळ तयार होणार असून, यांना नवीन रोजगारा या संधी िनमाण होणार 
आहेत. या अनुषंगाने िश णाथ करीता कोसस राबिवणे या कामाची गरज िवचारात घेता, 
सदरचे काम हे िवना-िनिवदा मागिवता संबंिधत सं थेस िनयु  देणे आव यक आहे. या 



अनुषंगाने समाज िवकास िवभागाकडील Skilling Programmee अंतगत 
१) मे. िस बॉयिसस क ल ऍ ड ोफेशनल युिन हसिसटी यां या िस बॉयिसस ओपन क ल 
ऍ युकेशन सोसायटी, २) टेक म ह ा माट ऍकॅडमी, ३) महारा  नॉलेज कॉप रेशन िलमीटेड, 
४) टाटा ाइ ह, ५) इंडो जमन टूल म  इ यादी िश ण सं थेकडील कौश य िवकास 

िश ण रािबणेकामी र. . २५,०००/- पयत या कोसस  रकमे या १०% सहभाग शु क 
िश णाथ कडून घेऊन, यांना िश ण देणेत यावेत व  जे िश णाथ  र. . २५,०००/- 

पे ा जा त रकमेचे कोसस क  इि छत आहेत, यांना  र म .२२,५००/- (अ री 
र. .बावीस हजार पाचशे फ )महापािलकेमाफत अथसहा य / अनुदान हणून अदा करणेस, 

तसेच पपरी चचवड महापािलका े ातील वय वष १८ ते ३५ वयोगटातील 
युवत करीतां या कौश य िवकास िश णा या शु काची / खचाची र म + अित र  कर 
असे एकूण र म अथवा य  येणा-या खचाची र म ही महापािलका अंदाजप कातील 
मिहला व बाल क याण योजने या पंिडत दनदयाळ उपा याय – मिहलांसाठी ान कौश य 
काय म या उपलेखािशषावरील तरतूदमधून खच कर यात येणार असून आिण वय वष १८ ते 
३५ वयोगटातील युवकांकरीतां या कौश य िवकास िश ण शु क / खचाची र म + 
अित र  कर असे एकूण र म अथवा य  येणा-या खचाची र म ही महापािलका 
अंदाजप कातील इतर क याणकारी योजने या इतर योजना काय म या उपलेखािशषामधून 
खच कर यात येणार आहे.  यानुसार, पपरी चचवड महापािलका े ातील वय वष १८ ते 
३५ वयोगटातील युवक, युवत ना १) मे. िस बॉयिसस क ल ऍ ड ोफेशनल युिन हसिसटी 
यां या िस बॉयिसस ओपन क ल ऍ युकेशन सोसायटी,२) टेक म ह ा माट ऍकॅडमी , ३) 

महारा  नॉलेज कॉप रेशन िलमीटेड, ४) टाटा ाइ ह    ५) इंडो जमन टूल म  या 
सं थेमाफत सोबत या प ाम ये नमूद केलेले कौश य िवकास िश ण (कोसस) देणेस व 
याकामी यांची िनयु  करणेकामी मा यता देणेस, तसेच याकामी युवत या कौश य िवकास 

िश णा या शु काची / खचाची र म + अित र  कर असे एकूण र म ही महापािलका 
अंदाजप कातील मिहला व बाल क याण योजने या पंिडत दनदयाळ उपा याय – 
मिहलांसाठी ान कौश य काय म या उपलेखािशषा या उपल ध तरतूदीमधून कर यास व 
सदर युवकां या कौश य िवकास िश ण शु क / खचाची र म + अित र  कर असे एकूण 
र म ही महापािलका अंदाजप कातील इतर क याणकारी योजने या इतर योजना काय म 
या उपलेखािशषा या उपल ध तरतूदीमधून कर यास मा यता देणेबाबत मा.महापािलका 
सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची मंजूरी घेणेकामी  िशफारस कर यास मा यता 
आव यक असलेने  यास  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 अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 

 

 
मा. शासक ठराव मांक- ३२२            िवषय मांक- ३२२ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- म यवत  भांडार िवभाग 

िवषय .३२२ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  मांक मभा/०७/कािव/११६/२०२२ 
द.२३/०६/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या वायसीएम णालय 

पीजीआय िवभागाकरीता आव यक Hydraulic Tables खरेदीबाबत. 



ठराव .३२२ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  मांक मभा/०७/कािव/११६/२०२२ 
द.२३/०६/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या वायसीएम णालय 

पीजीआय िवभागाकरीता Hydraulic Tables खरेदीसाठी PGIYCMH/ STORE/ 
05/WS/ 15/2022 date 14/6/2022 चे मागणी प ानुसार ०७ नगांची मागणी केलेली 
आहे.  तदपुव  वैदयक य िवभागा या ४ णालयां या ओ टी साठी आव यक लागणारी 
उपकरणे Hydraulic Tables Government e market place (GEM) वर िनिवदा 

मांक GEM/2022/B/1923262  िस  क न दर मागिवणेत आले होते. ा  झाले या 
लघु म दरास थायी सिमती ठराव कमांक ९२ द. २६/०४/२०२२ अ वये मा यता देणेत 
आलेली आहे. यानुसार ा  लघु म िनिवदाधारक मे.बायो रसोस बायोटेक ा.िल, पुणे 
यांना जा. .मभां/०७/कािव/७८/२०२२ द.०५/०५/२०२२ अ वये Hydraulic Tables ित 
नग पये १,३९,५००/-  माणे एकूण १२ नगांसाठी पये १६,७४,०००/- चे पुरवठा आदेश 
देणेत आलेले होते. मे. बायो रसोस बायोटेक ा.िल, पुणे यांनी आदेशातील नमुद सािह याचा 
पुरवठा केलेला आहे.  िनिवदा . GEM/2022/B/1923262 चे मंजुर दरानुसार पुरवठादार 
मे. बायो रसोस बायोटेक ा.िल, पुणे यांचेकडून पपरी चचवड महानगरपािलके या 
वायसीएम णालय पीजीआय िवभागाकरीता Hydraulic Tables खरेदीकामी ित नग 
र. पये १,३९,५००/- या माणे एकूण ०७ नग Hydraulic Tables खरेदीकामी एकूण पये 
९,७६,५००/- (अ रे पये नऊ लाख शहा र हजार पाचशे फ ) चे खचास व 
मे.बायो रसोस बायोटेक ा.िल, पुणे यांचेबरोबर यापुव या करारना यातील अटी 
शत   नुसार खरेदीस  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 अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 

 

 
मा. शासक ठराव मांक- ३२३            िवषय मांक- ३२३ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- जलिन:सारण मु यालय  

िवषय .३२३ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) जलिन:सारण मु य यांचे कडील प  मांक जिन/२/कािव/३६५/२०२२ 
द.२३/०६/२०२२ अ वये, मनपाचे कासारवाडी मैलाशु दीकरण क ाअंतगत भाग .२० 

मधील कासारवाडी प रसर, लांडेवाडी झोपडप ी, महा मा फुले नगर झोपडप ी व उवरीत 
भागात आव यकतेनुसार ेनेज व थेम ये सुधारणा करणे तसेच एक  येणा या 
जलिन:सारण व ॉम वॉटर लाईन िवलगीकरण करणे व िविवध ठकाणी ेनेज लाईन 
करणेक रता करणेत आलेले चर बुजिवणबेाबत.  

ठराव .३२३ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) जलिन:सारण मु य यांचे कडील प  मांक जिन/२/कािव/३६५/२०२२ 
द.२३/०६/२०२२ अ वये, मनपा या जलिन:सारण िवभागाकडील िन.नो. . 

13/51/2021-22 अ वये कासारवाडी मैलाशु दीकरण क ाअंतगत भाग .२० मधील 
कासारवाडी प रसर, लांडेवाडी झोपडप ी, महा मा फुले नगर झोपडप ी व उवरीत भागात 
आव यकतेनुसार ेनेज व थेम ये सुधारणा करणे तसेच एक  येणा या जलिन:सारण व 

ॉम वॉटर लाईन िवलगीकरण करणे व िविवध ठकाणी ेनेज लाईन करणेक रता करणेत 



आलेले चर बुजिवणे. कामी मे.युिनक टे स िन.र. . 5896693/- (अ री र म पये अठाव  
लाख शहा व हजार सहाशे या व फ ) मधुन रॉय टी व मटेरीयल टे ट ग चाजस वगळून 
र. . 5896693/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. यानुसार िवषयां कत काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. . 5896693/- पे ा 38.96% कमी हणजेच र. . 3599341 /- 
+रॉय टी चाजस र. . 9748/- मटे रयल टे ट ग चाजस र. . 0/- = एकुण र. . 3609089 
/- 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. 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 अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 

 

 
मा. शासक ठराव मांक- ३२४            िवषय मांक- ३२४ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- फ े ीय िव ुत 

िवषय .३२४ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

 मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  मांक फ ेका/िव/कािव/४२/२०२२ 
द.२३/०६/२०२२ अ वये, मनपाचे 'फ' े ीय िव ुत कायालया अंतगत भाग . ११ 

पूणानगर येथील .CDC ४ या मोक या जागेतील िव ुत िवषयक कामाक रता सुधा रत 
खचास मा यता िमळणेबाबत.  

ठराव .३२४ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

 मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  मांक फ ेका/िव/कािव/४२/२०२२ 
द.२३/०६/२०२२ अ वये, ‘फ’ े ीय िव ुत कायालयाअंतगत भाग . ११ पूणानगर 

येथील.CDC४ या मोक या जागेतील  िव ुतिवषयक कामाक रता सुधा रत खचास मा यता 
िमळणे िनिवदा नोटीस  . २७/०१/-२०२१-२२आदेश .िव.मुका/५/कािव/६/२०२२ 
दनांक०४.०१.२०२२ नुसार मे.ले सा लाई टग टेकनोजी ा.िल यांना  र म 
पये४,०४,७०,७०५/- ३०.५% कमी या दराने दे यात आलेले आहे .  सदर 

कामाम ये LED  ProfileLight क रता कं ो लग िस टीम करणे, ि ज समोरील ीन वाल 
खांबाना कािशत करणे , ि ज वरील डेक या ठकाणी पार light बसिवणे इ यादी 
कामाक रता र म पये ४०,४१,११६ /-  इत या र मे या वाढीव खचास वीकृत िनिवदा 
दर ३०.५%  कमी दराने सुधा रत करारनामा करणे आव यक आहे. य यात मा  अदा 
कर यात येणारी र मिह िनिवदा अंदाज क य र मे या ६.९३ % हणजेचर म 

पये  २८,०८,५७६/-  ( GSTवगळून )इतक चअसणार आह े, हणजेच सदर र म िह 
िनिवदा अंदाज क य रकमे या १०%मयादेपे ा कमी आहे. सबब सुधा रत करारनामा 
करणेस 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 अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 

 



मा. शासक ठराव मांक- ३२५            िवषय मांक- ३२५ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- थाप य उ ान व डा 

िवषय .३२५ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) थाप य उ ान व डा यांचे कडील प  मांक 
था/ डा/कािव/२३८/२०२२ द.२२/०६/२०२२ अ वये, मनपाचे वाकड येथे आंतररा ीय 

दजाचे बँड मटन कोट बांधणे कामासाठी थाप य व िव ुत िवषयक कामे करणेबाबत.  
ठराव .३२५ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) थाप य उ ान व डा यांचे कडील प  मांक 
था/ डा/कािव/२३८/२०२२ द.२२/०६/२०२२ अ वये, मनपाचे वाकड येथे आंतररा ीय 

दजाचे बँड मटन कोट बांधणे कामासाठी आराखडे तयार क न मंजूरी घेण,ेअंदाजप क तयार 
करणे इ.िनिवदा पूव कामे व िनिवदा प ात करा ा लागणा-या कामासाठी थाप य उ ान 
व डा िवभागामाफत वा तुिवशारद यांची दरप क द.२०/०५/२०२२ ते 
द.२६/०५/२०२२ या कालावधीत मागिव यात आली आहेत. यानुसार मे.शशी भु अँड 

असोिसएटस यांचा िवषयां कत कामासाठी २.००% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. 
मे.शशी भु अँड असोिसएटस यांना कोटेशन नोटीसम ये नमूद के या माणे आंतररा ीय 
दजाचे बँड मटन कोट बांधणे या कामासाठी आव यक ती अहता अस याने   िवषयां कत 
कामासाठी मे.शशी भु अँड असोिसएटस  यांना २.००% दरान े फ  अदा करणेस 
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 अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- ३२६            िवषय मांक- ३२६ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- म यवत  सािह य भांडार  

िवषय .३२६ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  मांक मसाभां/५/कािव/४४४/२०२२ 
द.२३/०६/२०२२ अ वये, महानगरपािलकेचे णालयीन व कोिवड-१९ िनमुलन 

कामकाजासाठी न दणीकृत सं थेमाफत वै क य अिधकारी, टाफनस तसेच इतर 
पॅरामेडीकल टाफ व कमचारी आऊटसो सग ारे नेमणबेाबत.  

ठराव .३२६ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  मांक मसाभां/५/कािव/४४४/२०२२ 
द.२३/०६/२०२२ अ वये, महानगरपािलकेचे णालयीन व कोिवड-१९ िनमुलन 

कामकाजासाठी न दणीकृत सं थेमाफत वै क य अिधकारी, टाफनस तसेच इतर पॅरामेडीकल 
टाफ व कमचारी आऊटसो सग ारे नेमणेकामी एज सी िनयु  करणेकामी िस द ई-िनिवदा 
.१०/२०२१-२०२२ RFPमधील िवहीत अटी व शत नुसार िमळालेले गुण, ा  सेवाशु क 

दर यानुसार मा. थायी सिमती सभा ठराव .१०२६९ द.८/०९/२०२१ अ वये मे. बी 
ऐलकेअर स ह सेस ा.िल.,मे. ीकृपा स ह सेस ा.िल. व मे.बी. ही.जी. इंिडया िल. यांची 
महापािलकेचे णालयास दोन वष कालावधीसाठी मनु यबळ पुरवठा करणेचे 
कामकाजासाठी एज सी हणुन नेमणुक स व  िविवध संवगातील मनु यबळ पुरवठा 
करणेकामी  देणेत आले या मा यतेनुसार संबिधत एज सीला वै क य अिधकारी (MBBS), 
वै क य अिधकारी (BAMS), दंतश य िच क सक, फामािस ट, टाफनस, ए.एन.एम, लॅब 

टे िशयन, ई.सी.जी. टे िशयन, सी.एस.एस.डी. टे िशयन, ए स-रे टे िशयन, लड बँक 
टे िशयन, लड बँक कौि सलर, मेडीकल सोशल वकर, डायिलसीस टे िशयन, 



फिजओथेरिप ट, डाटा ए ी ऑपरेटर, टोअर कपर, बायोमेडीकल इंिजिनअर, वॉडबॉय व 
वॉडआया इ. िविवध अिभनामाची पदे िवहीत केलेनुसार मनु यबळ पुरवठा कामकाज देणेत 
आलेले आहेत. सदरचा कामकाज कालावधी संपु ात येत असलेमुळे कामकाजासाठी कमचा-
यांची तातडीची आव यकता िवचारात घेऊन “संबिधत एज सीसोबत करारनामा करणेचे व 
अनामत भरणेचे अटीवर द.१/०७/२०२२ ते द.३०/०९/२०२२ या कालावधीसाठी िवहीत 
केले माणे िविवध अिभनामाची पदे/ मनु यबळ पुरवठा करणेबाबतचे कामकाज आदेश िनगत 
करणेत आलेले असलेमुळे सोबतचे प “अ”, ”ब” व”क” म ये िवहीत केले माणे िविवध 
अिभनामाची पदे/ मनु यबळ, ितमहा एकि त वेतन/ कमान वेतन काय ानुसार वेतन 
िवहीत करणेस व सदर िनयु  मनु यबळाचे एकि त वेतन/ कमान वेतन, सेवाशु क व इतर 
अनुषंिगक र म अदायगीकामी येणा-या र. .१२,१५,१८,८०१/- चे खचास अथवा येणा-या 

य  खचास काय र मा यतेकामी व वाय.सी.एम. णालय+ कुटंुब क याण िवभाग 
(YCMH) येथील मनु यबळाचा खच वाय.सी.एम. णालयाकडील “अ थायी आ थापना” 
या लेखािशषावर तसेच इतर णालयासाठी िनयु  मनु यबळाचा खच वै क य 
िवभागाकडील  “ठेकेदारी प दतीने मनपा णालयांना मनु यबळ पुरिवण”े या 
लेखािशषामधुन खच  टाकणेस  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 अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा 
वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 

 

 
मा. शासक ठराव मांक- ३२७            िवषय मांक- ३२७ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- म यवत  भांडार 

िवषय .३२७ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  मांक मभां/७/कािव/११७/२०२२ 
द.२३/०६/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या वायसीएम णालय 

पीजीआय िवभागाकरीता आव यक सािह य खरेदीबाबत. 
ठराव .३२७ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  मांक मभां/७/कािव/११७/२०२२ 
द.२३/०६/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या वायसीएम णालय 

पीजीआय िवभागाकरीता Electro Cautery Machine खरेदीसाठी PGIYCMH/ 
STORE/06/WS/94/2022 date 20/6/2022 चे मागणी प ानुसार  ११ नगांची मागणी 
केलेली आहे. तदपुव  वैदयक य िवभागा या ४ णालयां या ओ टी साठी आव यक 
लागणारी उपकरणे Electro Cautery Machine Government e market place 
(GEM) वर िनिवदा मांक GEM/2022/B/2042735 िस  क न दर मागिवणेत आले 
होते. ा  झाले या लघु म दरास मा. थायी सिमती ठराव कमांक २०८ द. 
३१/०५/२०२२ अ वये मा यता दणेेत आलेली आहे. यानुसार ा  लघु म पुरवठादार मे. 
ओम स जकल, गोवा यांना जा. .मभां/७/कािव/९८/२०२२ द.९/६/२०२२ अ वये Electro 
Cautery Machine ित नग पये ५,३२,६१३/- माणे एकूण १२ नगांसाठी पये 
६३,९१,३५६/- चे पुरवठा आदेश देणेत आलेले होते. यानसुार पुरवठादार यांनी आदेशातील 
नमुद सािह याचा पुरवठा केलेला आहे.  िनिवदा . GEM/2022/B/2042735 चे मंजुर 
दरानुसार पुरवठादार मे.ओम स जकल, गोवा यांचेकडून पपरी चचवड महानगरपािलके या 



वायसीएम णालय पीजीआय िवभागाकरीता Electro Cautery Machine खरेदीकामी 
ित नग र. पये ५,३२,६१३/- या माणे एकूण ११ नग Electro Cautery 

Machine  खरेदीकामी एकूण पये ५८,५८,७४३/- (अ री पये अ ाव  लाख अ ाव  
हजार सातशे ेचाळीस फ  ) चे खचास व मे.ओम स जकल, गोवा यांचेबरोबर यापुव या 
करारना यातील अटी शत  नुसार खरेदीस 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 अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा 
वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 

 

 
मा. शासक ठराव मांक- ३२८            िवषय मांक- ३२८ 
दनांक – २३/०६/२०२२        िवभाग- डा  

िवषय .३२८ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  मांक डा/७अ/कािव/२५७/२०२२ 
द.२३/०६/२०२२ अ वये, म.न.पा.चे ७ जलतरण तलाव RFP क न PPP त वावर 

चालिव यास देणेकमी मा यता दणेेबाबत.  
ठराव .३२८ 
दनांक -

२३/०६/२०२२ 

महापािलका आयु  यांचे कडील प  मांक डा/७अ/कािव/२५७/२०२२ 
द.२३/०६/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलकेचे एकूण १४ जलतरण तलाव 

आहेत. खेळाडंूसाठी वतं  िश णाची सुिवधा उपल ध नस याने खेळाडंूना त  मागदशक 
यांकडून िश ण उपल ध क न देणेकामी सतत मागणी होत आहे. या तलावांचा खच अिधक 
अस याने खच कमी क न म.न.पा.स उ प  िमळावे या दृ ीन े 

  
 
 
 
 
 
 

वरील ७ जलतरण तलाव RFP क न PPP त वावर चालिवणेस देणेकामी मा. शासक 
यांची मंजूरी देणेत येत आहे.  

१) कासारवाडी जलतरण तलाव 
२) पपरी वाघेरे  जलतरण तलाव 
३) यमुनानगर जलतरण तलाव 
४) जलतरण तलाव 
५) पपळे गुरव जलतरण तलाव 
६) वडमुखवाडी च-होली जलतरण तलाव 
७) नेह नगर जलतरण तलाव 

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

 
सही/-  

(उ हास बबनराव जगताप) 
नगरसिचव 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी ४११०१८. 

 साही/- 
(राजेश पाटील) 

मा. शासक 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

पपरी ४११०१८. 

 


