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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 २८/०६/२०२२ रोजीचे ठराव.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
मा. शासक ठराव मांक- ३२९            िवषय मांक- ३२९ 

दनांक – २८/०६/२०२२        िवभाग- नागरी  सुिवधा क   

िवषय .३२९ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . .ना.सु.क./०२/कािव/३२०/२०२२ 
द.२२/०६/२०२२ अ वये, दुस-या ट यातील नागरी सुिवधा क चालकांना मुदतवाढ 

देणेबाबत.  
ठराव .३२९ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  मांक ना.सु.क./०२/कािव/३२०/२०२२ 
द.२२/०६/२०२२ अ वये, महानगरपािलका ह ीतील नाग रकांना यांचे निजक या 
ठकाणी जा तीत जा त महानगरपािलके या तसेच इतर शासक य / िनमशासक य सेवा 

उपल ध होणेकामी दुस या ट यात एकूण २८ ठकाणी खाजगी त वावर नागरी सुिवधा क  
ठराव .१५८२४ द.२९/०३/२०१६ अ वये कायाि वत कर यात आलेली आहेत. आदेश  
मातंिव/३/कािव/१३६/२०१६ द.१०/६/२०१६ अ वये सदर नागरी सुिवधा क चालकांना 
तीन वष कालावधीक रता करारनामा क न िनयु  आदेश बजािवणेत आला होता. याची 
मुदत द.११/६/२०१९ रोजी संपु ात आलेली होती. तदनंतर नागरी सुिवधा क  
िवभागाकडील आदेश . नासुक/०२/कािव/२००/२०१९ द. ०४/११/२०१९ अ वये दुस या 
ट यातील नागरी सुिवधा क चालकांना द. १०/०६/२०१९ ते १०/०६/२०२२ अखेर तीन 
वष कालावधीसाठी मदुतवाढ देणेत आलेली होती. यांची मुदत द. १०/०६/२०२२ रोजी 
संपु ात आलेली आहे. तथािप, मा. आयु  सो यांचेकडील आदेश 

.नासुक/२/कािव/३७/२०१९ द.२२/०२/२०१९ दुस या ट यामधील एकूण १५ 
क चालकांचे नागरी सुिवधा क ां या नेमणूका र  करणेत आलेले हो या. तदनंतर आदेश . 
नासुक/०२/कािव/१७/२०२० द. २९/०१/२०२० अ वये दुस या ट यातील बंद करणेत 
आले या नागरी सुिवधा क चालक ी.  ी. रा ल िवलास मागाडे (CFC 48), ी. रा ल 
चं कांत लांडगे (CFC 54) व कु. रिवना बाबासाहेब कांबळे (CFC 47) यांचे नागरी सुिवधा 
क  पुन  सु  क न मुदतवाढ देणेत आलेली होती. तदनंतर कु. रिवना बाबासाहेब कांबळे 
(CFC 47) यांचे आदेश . नासुक/०२/कािव/२२५/२०२२ द. २८/०४/२०२२ अ वये नागरी 
सुिवधा क  कायम व पी बंद करणेत आलेले आहे. तरी दुस या ट यातील एकुण १३ नागरी 
सुिवधा क  कायम व पी बंद करणेत आलेली आहे.  याअनुषंगाने नाग रकां या सोयीसाठी 
उव रत १५ नागरी सुिवधा क चालकांना मुदतवाढ देणे आव यक आहे. तरी सोबतचे प -अ 
म ये नमूद क चालकांना यापुव  केले या करारना यातील अटी व शत नुसार दनांक 
११/०६/२०२२ पासून पुढील तीन वषाक रता मुदतवाढ 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. 
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दनांक -
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 मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  मांक अ ेका/जिन/कािव/अ-४/१८४/२०२२ द.२२/०६/२०२२ 
अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या ‘अ’ भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदारी प तीने 
साफसफाई करणे व चोकअप काढणेचे कामे करणेबाबत. 

ठराव .३३० 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  मांक अ ेका/जिन/कािव/अ-४/१८४/२०२२ 
द.२२/०६/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या ‘अ’ भागातील 

जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदारी प तीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणेचे 
काम ठेकेदार मे. आयन पं स अॅ ड ए हायरो सो युशन ा.िल. हे करीत आहेत. सदर कामाचे 
िनिवदेचा कालावधी िनिवदा अटी शत  (A) मधील अट . १७ नुसार िनिवदेचा कालावधी 
हा ५ वष आहे. तसेच कामाचा आदेश १ वषासाठी यावयाचा आहे. यानंतर कामाची गती, 

Performance िवचारात घेवून पुढील येक वषासाठी मा. थायी सिमती या मा यतेने 
मुदतवाढ देणेत येईलअसे नमुद करणेत आलेले आहे. परंतु स ि थतीत वरील माणे िवषयास 
मा. थायी सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे. सदरची िनिवदा मा. थायी सिमती ठराव 

. ८५५७, द. २२/०२/२०२१ अ वये मंजूर केलेली आहे.मा. थायी सिमती ठराव नुसार 
सदर कामाचे िनिवदा र म पये १,२१,४१,३५५/- साठी १८.९०% कमी या दराने 
हणजेच र म पये ९८,४६,६३९/- पयत काम क न घेणेस तसेच फ  एक वष 

कालावधीसाठी येणा-या खचास मा यता दलेली आहे. पुढील येक वषासाठी मा यता 
देणेकामी पु हा मा. थायी सिमतीची मंजुरी घेवूनच कामाचा परत करारनामा क न नंतरच 
वाढीव मुदत देणेत यावी या माणे िनिवदा अटी शत म य े नमूद केलेले आहे. ठेकेदार मे. 
आयन पं स ऍ ड ए हायरो सो युशन ा.िल. यांना . जिन/०२/कािव/६१८/२०२१, द. 
२४/०५/२०२१  सह कामाचे आदेश देणेत आलेले आहेत व याम ये नमूद केलेली १ वष 
कालावधीची मुदत द.२३/०५/२०२२ रोजी पूण होत असुन सदरचे काम नागरीकां या 
आरो याशी िनगडीत अस याने अखंडीत सु  ठेवणे आव यक आहे. यामुळे सदर कामास 
पुढील १ वषाकरीता मुदतवाढ घेणे आव यक आहे. सदर कामा यािनिवदा अटी  व शत  (A) 
मधील अट . १७ नुसार सदर िनिवदेतील दर हे थम २ वष कालावधी पयत कायम 
राहतील अशी तरतुद आहे. यामुळे सदर कामांस सन २०१९-२०२० चे दरा माणेच 
(१८.९०% कमी) १ वष मुदतवाढ देऊन येणारा खच र म पये ९८,४६,६३९/- पयत काम 
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. 
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 मा. ेि य अिधकारी ह ेि य यांचे कडील प  मांक ह ेका/५/कािव/२२९/२०२२ 
द.२३/०६/२०२२ अ वये, मनपाचे ह े ीय कायालयाचे काय े ातील औि णक 

धुरीकरणासाठी चार र ा टपो (तीन चाक ) वाहन इंधन व वाहनचालकासह ित दन 
भाडयाने घेणेबाबत. 

ठराव .३३१ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

मा. ेि य अिधकारी ह ेि य यांचे कडील प  मांक ह ेका/५/कािव/२२९/२०२२ 
द.२३/०६/२०२२ अ वये, मनपाचे ह े ीय कायालयाचे काय े ातील औि णक 

धुरीकरणासाठी चार र ा टपो (तीन चाक ) वाहन इंधन वाहनचालकासह ित दन 
भाडयाने घेणेबाबत िनिवदा नोटीस .   आरो य-१/१/२०२२-२३ िनिवदा र म . :- 
९,९२,०००/-  करीता एक वष कालावधीसाठी मे. ी. बापदेव महाराज वयंरोजगार सेवा 
सहकारी सं था मया  18.00% यांनी दलेला दर ती वाहन ती दनर. . 
६४९.७१२इतका सवात लघु म अस याने तो ि वकारणेबाबत द. ३१/०५/२०२२ या 

तावानुसार मा यता दलेली आहे. सबब सदरचे कामासाठी येणा-या र. .८,१३,४४०/- चं 
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. 
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 मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  मांक डा/४/कािव/१४०/२०२२ 
द.२२/०६/२०२२ अ वये,  Junior International 6 Nations Hockey Tournament 

2022 चे आयोजन करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता दणेेबाबत. 
ठराव .३३२ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  मांक डा/४/कािव/१४०/२०२२ 
द.२२/०६/२०२२ अ वये, ीम.एलेना नॉमन, मु य कायकारी अिधकारी, हॉक  इंिडया 

यांनी No.HI/PNE/2022/01/01 Date 20 January 2022 चे प ा वय,े पपरी चचवड 
महानगरपािलकेने Junior International 6 Nations Hockey Tournament 2022 चे 
आयोजन माहे स टेबर - ऑ टोबर २०२२ म ये करणेकामी म.न.पा. व हॉक  इंिडया यां या 
कामकाजाबाबत व जबाबदा-यांबाबत कळिवलेले आहे.  सदर पधा खचाचे अंदाज प कावर 
व पधा अनुषंगाने करावया या िविवध कामासंदभात मा.आयु सो यांचेकडे 
द.१७/०३/२०२२ रोजी सभा आयोिजत केली होती. सदर सभेम ये मा.आयु सो यांनी 
पधा आयोजना संदभाम ये थाप य, िव ुत, डा िवभाग व पपरी चचवड सी.टी.ओ. 

कायालय यांना पधा िवषयक िविवध कामकाजा संदभात सुचना दले या आहेत.  हॉक  
इंिडया यांनी Junior International 6 Nations Hockey Tournament 2022 चे 
आयोजनकामी खालील िवभागांकडून,िविवध कामे क न यावी लागणार आहेत. 



१ डा िवभाग 
२ वाहन दु ती कायशाळा िवभाग 
३ मािहती व तं ान िवभाग 
४ मािहती व जनसंपक िवभाग 
५ िव ुत िवभाग, ह ेि य कायालय 
६ डा थाप य िवभाग 

पपरी चचवड महानगरपािलके या वतीन,े फेडरेशन ऑफ इंटरनॅशनल हॉक  यांचे मा यतेन,े 
हॉक  इंिडया व हॉक  महारा  यांचे सहकायाने माहे स टेबर - ऑ टोबर २०२२ म ये मेजर 
यानचंद हॉक  टेिडयम, नेह नगर, पपरी १८ येथे Junior International 6 Nations 

Hockey Tournament 2022 आयोिजत करणेस येणारा काही खच ायोजक व घेऊन 
करणेस, सदर पधा अनुषंगाने डा िवभाग, वाहन दु ती कायशाळा िवभाग, मािहती व 
तं ान िवभाग, मािहती व जनसंपक िवभाग, िव ुत िवभाग, ह ेि य कायालय, व डा 
थाप य िवभाग या िवभागामाफत होणारा संबिधत खच हा यां या संबिधत लेखािशषातून 

करणेस, याकामी येणा-या अंदाजे र. .११,०२,५९,५५२/- चे खचास अथवा य  येणा-
या खचास व कमी पडणारी तरतूद वग 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- ३३३             िवषय मांक- ३३३ 
दनांक – २८/०६/२०२२         िवभाग- डा  

िवषय .३३३ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

 मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  मांक डा/७अ/कािव/२६०/२०२२ 
द.२३/०६/२०२२ अ वये, मे.वरदाियनी ए टर ायजेस, चचवड १९ यांनी, १० जलतरण 

तलाव पाणी शुि करण, प रसर व छता, साफसफाई देखभाल व यांि क देखभाल दु ती 
कामकाज कर यास असमथता दशिव याने यांचे कामकाज मे.सुिमत पो स अँड फटनेस 
इ पम स, चचवड,पुणे १९ यांना देणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता दणेेबाबत. 

ठराव .३३३ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  मांक डा/७अ/कािव/२६०/२०२२ 
द.२३/०६/२०२२ अ वये, मे.वरदाियनी ए टर ायजेस, चचवड १९ यांनी द.३१/५/२०२२ 
या प ा वये, १० जलतरण तलाव पाणी शुि करण, प रसर व छता, साफसफाई देखभाल 

व यांि क देखभाल दु ती कामकाज कर यास असमथता दशिव याने यांचे मंजूर दरानुसार, 
मे.सुिमत पो स अँड फटनेस इ पम स, चचवड, पुणे १९ यांना खालील माणे ७ 
जलतरण तलाव  पाणी शु ीकरण, प रसर व छता, साफ सफाई देखभाल  व यांि क 
देखभाल दु ती कामकाज आदेश देणेकामी व येणा-या खचास, मा. शासक यांची मंजूरी 
देणेत येत आहे. 

 अ.  ठेकेदाराचे नाव तलावाचे नाव कामाचा  कालावधी दरमहा मंजूर र. . 
१ मे.सुिमत पो स 

अँड फटनेस 
नेह नगर तलाव द.१/७/२०२२  ते 

३०/९/२०२२ = ३ मिहने 
१,४८,३३३/- 

२  चचवड तलाव १,२३,३३३/- 



३ इ पम स, 
चचवड,पुणे १९ 

कासारवाडी तलाव अथवा cto माफत व डा 
िवभागा माफत ई  िनिवदा 

या पूण होणे यापैक  जे 
अगोदर असेल तेवढी 
मुदतवाढ देण े

९७,०२०/- 
४ यमुनानगर तलाव ९७,०२०/- 
५ िनगडी तलाव १,२१,९६८/- 
६  मा.आयु  िनवास तलाव १४,३७५/- 
७ संभाजीनगर तलाव ९७,०२०/- 

तसेच ी संत ाने र महाराज जलतरण तलाव, वडमुखवाडी, च-होली हा जलतरण तलाव 
न ाने बांधलेला असून सदर तलावाची पाणी साठिव याची मता ७,११,२८० िलटस 
इतक  असून तो  नाग रकांसाठी सु  करणे कामी सदर जलतरण तलाव  पाणी शु ीकरण, 
प रसर व छता, साफसफाई देखभाल  व यांि क देखभाल दु ती कामकाज 
द.१/७/२०२२  ते ३०/९/२०२२ = ३ मिहने अथवा cto माफत व डा िवभागा माफत 

ई  िनिवदा या पूण होणे यापैक  जे अगोदर असेल तो पयत, दरमहा र. .९७,०२०/- या 
दराने मे.सुिमत पो स अँड फटनेस इ पम स, चचवड, पुणे १९ यांना 
कामकाज  देणेस  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- ३३४            िवषय मांक- ३३४ 
दनांक – २८/०६/२०२२        िवभाग- मु यलेखा प र ण  

िवषय .३३४ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

 मा.मु यलेखाप र क मु यलेखाप र ण यांचे कडील प  मांकमुलेप/१/कािव/५९५/२०२२ 
द.२४/०६/२०२२ अ वये, अ जत रजा/LTA सह पुणवेतनी परावत त रजा/ अधवेतनी रजा 

मंजूरी बाबत. 
ठराव .३३४ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

मा.मु यलेखाप र क मु यलेखाप र ण यांचे कडील प  मांकमुलेप/१/कािव/५९५/२०२२ 
द.२४/०६/२०२२ अ वये, मु य लेखा प र ण िवभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-

यांनी रजा मंजुरी कामी सादर केले या िवनंती अजानुसार सोबतचे प  अ म ये दशिवले 
माणे रजा मंजुर 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- ३३५             िवषय मांक- ३३५ 
दनांक – २८/०६/२०२२          िवभाग-   

िवषय .३३५ 
दनांक -२८/०६/२०२२  

ठराव .३३५ 
दनांक -२८/०६/२०२२ 

 

िनणय:  



 

मा. शासक ठराव मांक- ३३६            िवषय मांक- ३३६ 
दनांक – २८/०६/२०२२        िवभाग- ज.िन. मु यालय 

िवषय .३३६ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

 मा.अित.आयु (२) जलिन:सारण मु य यांचे कडील प  मांकजिन/२/कािव/३७३/२०२२ 
द.२३/०६/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग .१२ पीनगर तसेच तळवडे गाव प रसरातील 

आव यकतेनुसार जलिनःसारण व थेम ये सुधारणा करणबेाबत. 
ठराव .३३६ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) जलिन:सारण मु य यांचे कडील प  मांकजिन/२/कािव/३७३/२०२२ 
द.२३/०६/२०२२ अ वये, मनपा या जलिन:सारण िवभागाकडील िन.नो. . 

13/38/2021-22 अ वये भाग . १२ पीनगर तसेच तळवडे गाव प रसरातील 
आव यकतेनुसार जलिनःसारण व थेम ये सुधारणा करणे. कामी मे.के पी क शन 
िन.र. . 5199860/- (अ री र म पये एकाव  लाख न ा व हजार आठशे साठ फ ) 
मधुन रॉय टी व मटेरीयल टे ट ग चाजस वगळून र. . 5199860/- वर िनिवदा दर 
मागिवणेत आले आहेत. यानुसार िवषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. . 5199860/- 
पे ा 38.99% कमी हणजेच र. . 3172435 /- +रॉय टी चाजस र. . 6120.79  
मटे रयल टे ट ग चाजस र. . 0/- = एकुण र. . 3178555.79 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- ३३७            िवषय मांक- ३३७ 
दनांक – २८/०६/२०२२        िवभाग- ज.िन. मु यालय 

िवषय .३३७ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

 मा.अित.आयु (२) जलिन:सारण मु य यांचे कडील प  मांकजिन/२/कािव/३६७/२०२२ 
द.२३/०६/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग .२५ वाकड, ताथवडे, पुनावळे भागात निवन 

जलिनःसारण निलका टाकणबेाबत.  
ठराव .३३७ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) जलिन:सारण मु य यांचे कडील प  मांकजिन/२/कािव/३६७/२०२२ 
द.२३/०६/२०२२ अ वये, मनपा या जलिन:सारण िवभागाकडील िन.नो. . 

13/19/2021-22 अ वये भाग . २५ वाकड, ताथवडे, पुनावळे भागात निवन 

जलिनःसारण निलका टाकणे. कामी मे.रा ल क शन िन.र. . 7459935/- (अ री र म 
पये चौ-याह र लाख एकोणसाठ हजार नऊशे प तीस फ )  मधुन रॉय टी व मटेरीयल 

टे ट ग चाजस वगळून र. . 7459935/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. यानुसार 
िवषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. . 7459935/- पे ा 34% कमी हणजेच र. . 
4923557 /- +रॉय टी चाजस र. . 15273.79 मटे रयल टे ट ग चाजस र. . 0/- = एकुण 



र. . 4938830.79 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- ३३८            िवषय मांक- ३३८ 
दनांक – २८/०६/२०२२        िवभाग- ज.िन. मु यालय 

िवषय .३३८ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

 मा.अित.आयु (२) जलिन:सारण मु य यांचे कडील प  मांकजिन/२/कािव/३७०/२०२२ 
द.२३/०६/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग .२२ काळेवाडी िवजयनगर, अ िवनायक 

कॉलनी प रसर, परमवीर कॉलनी, साई दा कॉलनी प रसराम ये जलिन:सारण व थेम ये 
सुधारणा करणेबाबत. 

ठराव .३३८ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) जलिन:सारण मु य यांचे कडील प  मांकजिन/२/कािव/३७०/२०२२ 
द.२३/०६/२०२२ अ वये, मनपा या जलिन:सारण िवभागाकडील िन.नो. . 

13/10/2021-22 अ वये भाग . २२ काळेवाडी िवजयनगर, अ िवनायक कॉलनी 
प रसर, परमवीर कॉलनी, साई दा कॉलनी प रसराम ये जलिन:सारण व थेम ये 
सुधारणा करणे. कामी मे.शुभम उ ोग िन.र. . 7679949/- (अ री र म पये शहा र 
लाख एकोण शी हजार नऊशे एकोणप ास फ ) मधुन रॉय टी व मटेरीयल टे ट ग चाजस 
वगळून र. . 7679949/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. यानुसार िवषयां कत 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. . 7679949/- पे ा 36.36% कमी हणजेच र. . 
4887520 /- +रॉय टी चाजस र. . 6507.7 मटे रयल टे ट ग चाजस र. . 0/- = एकुण 

र. . 4894027.7 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- ३३९            िवषय मांक- ३३९ 
दनांक – २८/०६/२०२२        िवभाग- ज.िन. मु यालय 

िवषय .३३९ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

 मा.अित.आयु (२) जलिन:सारण मु य यांचे कडील प  मांकजिन/२/कािव/३७६/२०२२ 
द.२३/०६/२०२२ अ वये, मनपाचे कासारवाडी मैलाशु ीकरण क ाअंतगत भाग .४ 

मधील दघी मधील दघी गणेश नगर, द गड नगर प रसर, बोपखेल प रसर व इतर 
ठकाणी मलिन:सारण निलकेचे सुधारणा करणेबाबत. 

ठराव .३३९ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) जलिन:सारण मु य यांचे कडील प  मांकजिन/२/कािव/३७६/२०२२ 
द.२३/०६/२०२२ अ वये, मनपा या जलिन:सारण िवभागाकडील िन.नो. . 

13/29/2021-22 अ वये कासारवाडी मैलाशु ीकरण क ाअंतगत भाग .४ मधील दघी 
मधील दघी गणेश नगर, द गड नगर प रसर, बोपखेल प रसर व इतर ठकाणी 
मलिन:सारण निलकेचे सुधारणा करणे. कामी मे.सागर क शन िन.र. . 7199544/- 
(अ री र म पये एकाह र लाख न ा व हजार पाचश ेच वेचाळीस फ ) मधुन रॉय टी 

व मटेरीयल टे ट ग चाजस वगळून र. . 7199544/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. 
यानुसार िवषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. . 7199544/- पे ा 34.2% कमी 
हणजेच र. . 4737300 /- +रॉय टी चाजस र. . 27711/- मटे रयल टे ट ग चाजस र. . 

0/- = एकुण र. . 4765011 /- 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- ३४०            िवषय मांक- ३४० 
दनांक – २८/०६/२०२२        िवभाग- ज.िन. मु यालय 

िवषय .३४० 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

 मा.अित.आयु (२) जलिन:सारण मु य यांचे कडील प  मांकजिन/२/कािव/३७८/२०२२ 
द.२३/०६/२०२२ अ वये, मनपाचे कासारवाडी मैलाशु ीकरण क ाअंतगत भाग .४ 

मधील दघी मधील यमाई नगर, गायकवाड नगर िशवसाई कॉलनी, आदशनगर व इतर 
ठकाणी मलिन:सारण निलकेचे सुधारणा करणे तसेच मलिन:सारण िवभागा कडून कर यात 

आले या कामाअंतगत र ते पुववत करणबेाबत. 
ठराव .३४० 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 
 

 

मा.अित.आयु (२) जलिन:सारण मु य यांचे कडील प  मांकजिन/२/कािव/३७८/२०२२ 
द.२३/०६/२०२२ अ वये, मनपा या जलिन:सारण िवभागाकडील िन.नो. . 

13/28/2021-22 अ वये कासारवाडी मैलाशु ीकरण क ाअंतगत भाग .४ मधील दघी 
मधील यमाई नगर, गायकवाड नगर िशवसाई कॉलनी, आदशनगर व इतर ठकाणी 
मलिन:सारण निलकेचे सुधारणा करणे तसेच तसेच मलिन:सारण िवभागा कडून कर यात 



आले या कामाअंतगत र ते पुववत करणे.. कामी मे.सागर क शन िन.र. . 7197417/- 
(अ री र म पये एकाह र लाख स या व हजार चारशे सतरा फ ) मधुन रॉय टी व 
मटेरीयल टे ट ग चाजस वगळून र. . 7197417/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. 
यानुसार िवषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. . 7197417/- पे ा 29.99% कमी 
हणजेच र. . 5038912 /- +रॉय टी चाजस र. . 27450/- मटे रयल टे ट ग चाजस र. . 

0/- = एकुण र. . 5066362 /- 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- ३४१            िवषय मांक- ३४१ 
दनांक – २८/०६/२०२२        िवभाग- ज.िन. मु यालय 

िवषय .३४१ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

 मा.अित.आयु (२) जलिन:सारण मु य यांचे कडील प  मांकजिन/२/कािव/३७७/२०२२ 
द.२३/०६/२०२२ अ वये, मनपाचे कासारवाडी मैलाशु ीकरण क ाअंतगत भाग .५ 

मधील आळंदी रोड, दघी रोड प रसर, जय महारा   चौक, ता मा चौक, ीराम कॉलनी, 
ीकृ ण मं दर, शा ञी चौक प रसरात व इतर ठकाणी मलवािहनीची सुधारणा कामे 

करणेबाबत. 
ठराव .३४१ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 
 

 

मा.अित.आयु (२) जलिन:सारण मु य यांचे कडील प  मांकजिन/२/कािव/३७७/२०२२ 
द.२३/०६/२०२२ अ वये, मनपा या जलिन:सारण िवभागाकडील िन.नो. . 

13/32/2021-22 अ वये कासारवाडी मैलाशु ीकरण क ाअंतगत भाग .५ मधील आळंदी 
रोड, दघी रोड प रसर, जय महारा   चौक, ता मा चौक, ीराम कॉलनी, ीकृ ण मं दर, 
शा ञी चौक प रसरात व इतर ठकाणी मलवािहनीची सुधारणा कामे करणे. कामी मे.के.के 
एंटर ायजेस िन.र. . 5598334/- (अ री र म पये पंचाव  लाख अ ा व हजार तीनशे 
चौतीस फ ) मधुन रॉय टी व मटेरीयल टे ट ग चाजस वगळून र. . 5598334/- वर 
िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. यानुसार िवषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. . 
5598334/- पे ा 31.3% कमी हणजेच र. . 3846055 /- +रॉय टी चाजस र. . 
27816.42/- मटे रयल टे ट ग चाजस र. . 0/- = एकुण र. . 3873871.42 /- 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- ३४२            िवषय मांक- ३४२ 
दनांक – २८/०६/२०२२        िवभाग- ज.िन. मु यालय 

िवषय .३४२ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

 मा.अित.आयु (२) जलिन:सारण मु य यांचे कडील प  मांकजिन/२/कािव/३७४/२०२२ 
द.२३/०६/२०२२ अ वये, मनपाचे कासारवाडी मैलाशु ीकरण क ांतगत भाग . ८ 

इं ायणीनगर येथे से टर .७,९,१०,११,१३, तेसच बालाजीनगर,गवळीमाथा, खंडेव ती व 
उवरीत भागात जलिनःसारण व थेम ये सुधारणा कामे करणे तसेच निवन िवकिसत होणा-
या भागात आव यकतेनुसार निवन ेनेज लाईन टाकणबेाबत. 

ठराव .३४२ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) जलिन:सारण मु य यांचे कडील प  मांकजिन/२/कािव/३७४/२०२२ 
द.२३/०६/२०२२ अ वये, मनपा या जलिन:सारण िवभागाकडील िन.नो. . 

13/15/2021-22 अ वये कासारवाडी मैलाशु ीकरण क ांतगत भाग . ८ इं ायणीनगर 
येथे से टर .७,९,१०,११,१३, तसेच बालाजीनगर,गवळीमाथा, खंडेव ती व उवरीत 
भागात जलिनःसारण व थेम ये सुधारणा कामे करणे तसेच निवन िवकिसत होणा-या 
भागात आव यकतेनुसार निवन ेनेज लाईन टाकणे. कामी मे . चेतक संभाजी शदे िन.र. . 
5299125/- (अ री र म पये बाव  लाख न ा व हजार एकशे पंचवीस फ )  मधुन 
रॉय टी व मटेरीयल टे ट ग चाजस वगळून र. . 5299125/- वर िनिवदा दर मागिवणेत 

आले आहेत. यानुसार िवषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. . 5299125/- पे ा 
36.36% कमी हणजेच र. . 3372363 /- +रॉय टी चाजस र. . 13678.66 मटे रयल 
टे ट ग चाजस र. . 0/- = एकुण र. . 3386041.66 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- ३४३            िवषय मांक- ३४३ 

दनांक – २८/०६/२०२२        िवभाग- ज.िन. मु यालय 

िवषय .३४३ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

 मा.अित.आयु (२) जलिन:सारण मु य यांचे कडील प  मांक 
जिन/२/कािव/३७२/२०२२ द.२३/०६/२०२२ अ वये, मनपाचे ड े ीय 
कायालयाअंतगत पवनानदी या कडेने असले या मु य गु व निलकेवर अकि मत 
उ वणा-या सुधारणा कामे करणे व RCC चबर बांधणे तसेच ड भाग अंतगत येणा-
या ना यांवर जलिनःसारण निलका टाकणे व सुधारणा कामे करणेबाबत. 

ठराव .३४३ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) जलिन:सारण मु य यांचे कडील प  मांक 
जिन/२/कािव/३७२/२०२२ द.२३/०६/२०२२ अ वये, मनपा या जलिन:सारण 
िवभागाकडील िन.नो. . 13/24/2021-22 अ वये ड े ीय कायालयाअंतगत 



पवनानदी या कडेने असले या मु य गु व निलकेवर अकि मत उ वणा-या सुधारणा 
कामे करणे व RCC चबर बांधणे तसेच ड भाग अंतगत येणा-या ना यांवर 
जलिनःसारण निलका टाकणे व सुधारणा कामे करणे. कामी मे. ी सदगु ु पा 
क शन िन.र. . 7059209/- (अ री र म पये स र लाख एकोणसाठ दोनशे नऊ 
फ ) मधुन रॉय टी व मटेरीयल टे ट ग चाजस वगळून र. . 7059209/- वर िनिवदा 
दर मागिवणेत आले आहेत. यानुसार िवषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. . 
7059209/- पे ा 32.3% कमी हणजेच र. . 4779084 /- +रॉय टी चाजस र. . 
14894/- मटे रयल टे ट ग चाजस र. . 0/- = एकुण र. . 4793978 /- 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- ३४४            िवषय मांक- ३४४   
दनांक – २८/०६/२०२२        िवभाग- ज.िन. मु यालय 

िवषय .३४४ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

 मा.अित.आयु (२) जलिन:सारण मु य यांचे कडील प  मांकजिन/२/कािव/३७१/२०२२ 
द.२३/०६/२०२२ अ वये, मनपाचे फुगेवाडी पंपीग ते फुगेवाडी दफनभुमी पयत 

जलिन:सारण व थेम ये सुधारणा करणेबाबत.  
ठराव .३४४ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) जलिन:सारण मु य यांचे कडील प  मांकजिन/२/कािव/३७१/२०२२ 
द.२३/०६/२०२२ अ वये, मनपा या जलिन:सारण िवभागाकडील िन.नो. . 

13/58/2021-22 अ वये फुगेवाडी पंपीग ते फुगेवाडी दफनभुमी पयत जलिन:सारण 
व थेम ये सुधारणा करणे. कामी मे. ी सदगु ु पा क शन िन.र. . 7997515/- 

(अ री र म पये एकोण एंशी लाख स या व हजार पाचशे पंधरा फ ) मधुन रॉय टी व 
मटेरीयल टे ट ग चाजस वगळून र. . 7997515/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. 
यानुसार िवषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. . 7997515/- पे ा 32.3% कमी 

हणजेच र. . 5414318 /- +रॉय टी चाजस र. . 9748/- मटे रयल टे ट ग चाजस र. . 
0/- = एकुण र. . 5424066 /- 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- ३४५            िवषय मांक- ३४५ 
दनांक – २८/०६/२०२२        िवभाग- ज.िन. मु यालय 

िवषय .३४५ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

 मा.अित.आयु  (२) जलिन:सारण मु य यांचे कडील प  मांक जिन/२/कािव/३६८/२०२२ 
द.२३/०६/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग .१६ म ये एस. बी. पाटील कॉलेज, ह केव ती, 
शदेव ती प रसरातील व बी.आर. टी. एस. र यालगत या प रसरातील िवकास 

आराख ामधील र यांम ये जलिन:सारण व था करणबेाबत.  
ठराव .३४५ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु  (२) जलिन:सारण मु य यांचे कडील प  मांक जिन/२/कािव/३६८/२०२२ 
द.२३/०६/२०२२ अ वये,  मनपा या जलिन:सारण िवभागाकडील िन.नो. . 13/8/2021-

22 अ वये भाग . १६ म ये एस. बी. पाटील कॉलेज, ह केव ती, शदेव ती प रसरातील 
व बी. आर. टी. एस. र यालगत या प रसरातील िवकास आराख ामधील र यांम ये 
जलिन:सारण व था करणे. कामी मे.पु पगणेश इ ा चर ा.िल िन.र. . 6399990/- 
(अ री र म पये े  लाख न ानव हजार नवशे न वद फ ) मधुन रॉय टी व मटेरीयल 
टे ट ग चाजस वगळून र. . 6399990/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. यानुसार 

िवषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. . 6399990/- पे ा 38.38% कमी हणजेच 
र. . 3943674 /- +रॉय टी चाजस र. . 16887.9 मटे रयल टे ट ग चाजस र. . 0/- = 
एकुण र. . 3960561.9 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- ३४६            िवषय मांक- ३४६ 

दनांक – २८/०६/२०२२        िवभाग- ज.िन. मु यालय 

िवषय .३४६ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

 मा.अित.आयु (२) जलिन:सारण मु य यांचे कडील प  मांकजिन/२/कािव/३६६/२०२२ 
द.२३/०६/२०२२ अ वये, मनपाचे च-होली मैलाशु दीकरण क ाअंतगत भाग .३ मोशी 

– च-होली येथील ना याम ये व उव रत भागात मलिन:सारण िवषयक कामे करणे तसेच 
मलिन:सारण िवभागा कडून कर यात आले या कामाअंतगत र ते पुववत करणबेाबत. 

ठराव .३४६ 
दनांक-

२८/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) जलिन:सारण मु य यांचे कडील प  मांकजिन/२/कािव/३६६/२०२२ 
द.२३/०६/२०२२ अ वये,  मनपा या जलिन:सारण िवभागाकडील िन.नो. . 

13/25/2021-22 अ वये च-होली मैलाशु दीकरण क ाअंतगत भाग .३ मोशी - च-होली 
येथील ना याम ये व उव रत भागात मलिन:सारण िवषयक कामे करणे तसेच मलिन:सारण 
िवभागा कडून कर यात आले या कामाअतंगत र ते पुववत करणे. कामी मे.एस.के.भोसले 



कॉ ॅ टर िन.र. . 7198348/- (अ री र म पये एकाह र लाख आ ा व हजार तीनशे 
अठेचाळीस मधुन रॉय टी व मटेरीयल टे ट ग चाजस वगळून र. . 7198348/- वर िनिवदा 
दर मागिवणेत आले आहेत. यानुसार िवषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. . 
7198348/- पे ा 31% कमी हणजेच र. . 4966860 /- +रॉय टी चाजस र. . 42471/- 
मटे रयल टे ट ग चाजस र. . 0/- = एकुण र. . 5009331 /- 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- ३४७            िवषय मांक- ३४७ 

दनांक – २८/०६/२०२२        िवभाग- ज.िन. मु यालय 

िवषय .३४७ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

 मा.अित.आयु (२) जलिन:सारण मु य यांचे कडील प  मांकजिन/२/कािव/३६९/२०२२ 
द.२३/०६/२०२२ अ वये, मनपाचे च-होली मैलाशु दीकरण क ाअंतगत भाग .३ मधील 

मोशी गावठाण, िशवाजीवाडी, ल मीनगर, आदशनगर, गंधवनगरी, शा ञीचौक प रसरात 
तसेच डुडुळगांव प रसर व इतर ठकाणी मलिन:सारण िवषयक कामे करणबेाबत.  

ठराव .३४७ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) जलिन:सारण मु य यांचे कडील प  मांकजिन/२/कािव/३६९/२०२२ 
द.२३/०६/२०२२ अ वये, मनपा या जलिन:सारण िवभागाकडील िन.नो. . 

13/27/2021-22 अ वये च-होली मैलाशु दीकरण क ाअंतगत भाग .३ मधील मोशी 
गावठाण, िशवाजीवाडी, ल मीनगर, आदशनगर, गंधवनगरी, शा ञीचौक प रसरात तसेच 
डुडुळगांव प रसर व इतर ठकाणी मलिन:सारण िवषयक कामे करणे. कामी मे.एस.के.भोसले 
कॉ ॅ टर िन.र. . 7198706/- (अ री र म पये एकाह र लाख अ ा व हजार सातशे 
सहा फ ) मधुन रॉय टी व मटेरीयल टे ट ग चाजस वगळून र. . 7198706/- वर िनिवदा 
दर मागिवणेत आले आहेत. यानुसार िवषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. . 
7198706/- पे ा 31% कमी हणजेच र. . 4967107 /- +रॉय टी चाजस र. . 30206/- 
मटे रयल टे ट ग चाजस र. . 0/- = एकुण र. . 4997313 /- 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- ३४८            िवषय मांक- ३४८ 
दनांक – २८/०६/२०२२        िवभाग- ज.िन. मु यालय 

िवषय .३४८ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

 मा.अित.आयु (२) जलिन:सारण मु य यांचे कडील प  मांकजिन/२/कािव/३७५/२०२२ 
द.२३/०६/२०२२ अ वये,  मनपाचे च-होली मैलाशु दीकरण क ाअंतगत भाग .३ येथे 

च-होली गांव, काळजेव ती, पठारेमळा, बुडव ती, साई मं दर, वडमुखवाडी, चोिवसावाडी, 
काटे कॉलनी, काळजेवाडी, काळजेनगर प रसरात व इतर ठकाणी मलिन:सारण िवषयक 
कामे करणे व इतर ठकाणी मलिन:सारण िवषयक कामे करणेबाबत. 

ठराव .३४८ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) जलिन:सारण मु य यांचे कडील प  मांकजिन/२/कािव/३७५/२०२२ 
द.२३/०६/२०२२ अ वये, मनपा या जलिन:सारण िवभागाकडील िन.नो. . 

13/26/2021-22 अ वये च-होली मैलाशु दीकरण क ाअंतगत भाग .३ येथे च-होली 
गांव, काळजेव ती, पठारेमळा, बुडव ती, साई मं दर, वडमुखवाडी, चोिवसावाडी, काटे 
कॉलनी, काळजेवाडी, काळजेनगर प रसरात व इतर ठकाणी मलिन:सारण िवषयक कामे 
करणे व इतर ठकाणी मलिन:सारण िवषयक कामे करणे. कामी मे.एस.के.भोसले कॉ ॅ टर 
िन.र. . 7196514/- (अ री र म पये एकाह र लाख शाह व हजार पाचशे चौदा फ )  
मधुन रॉय टी व मटेरीयल टे ट ग चाजस वगळून र. . 7196514/- वर िनिवदा दर 
मागिवणेत आले आहेत. यानुसार िवषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. . 7196514/- 
पे ा 31% कमी हणजेच र. . 4965595 /- +रॉय टी चाजस र. . 27973/- मटे रयल 
टे ट ग चाजस र. . 0/- = एकुण र. . 4993568 /- 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- ३४९             िवषय मांक- ३४९ 
दनांक – २८/०६/२०२२         िवभाग- जनता संपक  

िवषय .३४९ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

 मा.उप.आयु  मािहती व जनसंपक यांचे कडील प  मांकमाजसं/२/कािव/३१५/२०२२ 
द.१७/०६/२०२२ अ वये, िवभागाक रता टायर ूब खरेदीस व तरतूद वग करणास 

मा यता िमळणेबाबत. 
ठराव .३४९ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

मा.उप.आयु  मािहती व जनसंपक यांचे कडील प  मांकमाजसं/२/कािव/३१५/२०२२ 
द.१७/०६/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलकेकडील मािहती व जनसंपक 

िवभागाकडे        अिधका-यांसाठी MH 14 CL 0332 व MH 14 AE 8180 िह वाहने 



आहेत. सदर वाहनांचे टायस जुने झाले अस याने वाहनांक रता  निवन टायस खरेदीस हरकत 
वाटत नस याबाबत वाहन दु ती व कायशाळा िवभागान े अिभ ाय दला आहे. यानुसार 
दशन टायस यांचेकडून सीएट टायस कंपनीचे वाहन . MH 14 CL 332 या टाटा मा झा 
क रता ५ नग टायसचे र. . २६,७५०/- चे व  वाहन . MH 14 AE 8180 या टाटा सुमो 
क रता ५ नग टायसचे र. .३४,८५०/- चे कोटेशन ा  झाले असून सदर वाहनांसाठी एकूण 
र. . ६१,६००/- (अ री र. . एकस  हजार सहाशे फ ) इतका खच होणार आहे. मािहती 
व जनसंपक िवभागाकडील टायर ूब खरेदी या लेखािशषावर र. . २३,०००/- (अ री 
र. . तेवीस हजार फ ) इतक  तरतूद िश लक आहे. दो ही वाहनां या टायर ूब 
खरेदीकामी िवभागाकडील लेखािशषावरील तरतूद तरतुदी त र  अित र  र. . 
३८,६००/- ची आव यकता आहे.  यामुळे मािहती व जनसंपक िवभागाकडील वाहन . 
MH 14 CL 332 व MH 14 AE 8180 यांना टायर ूब खरेदीकामी येणा-या उपरो  
खचास व िवभागाकडील “अ थायी अ थापना” या लेखाशीषाव न र. . ५०,०००/- टायर 

ूब या लेखािशषावर वग करणेकामी 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- ३५०            िवषय मांक- ३५० 
दनांक – २८/०६/२०२२        िवभाग- थाप य मु यालय  

िवषय .३५० 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

 मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  मांकब े/ था/कािव/०५/९०/२०२२ 
द.२३/०६/२०२२ अ वये, मनपाचे आकुड  रे वे टेशन जवळील जागेत खा पदाथ क  

(Food Court) िवकिसतकरणे कामांसाठी क प स लागार नेमणुक बाबत.  
ठराव .३५० 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  मांकब े/ था/कािव/०५/९०/२०२२ 
द.२३/०६/२०२२ अ वये, िवषयां कत क पाचे ताव तांि कदृ ा यो य व 

िनयोजनब द असा ताव तयार करणेसाठी मनपा माफत क प स लागारांचे पॅनल तयार 
करणेत आले आहे.  सदर क प स लागार पॅनलवरील क प स लागार यांची नेमणुक 
करणेकामी पधा मक दर ा  होणेसाठी द. ०२/०६/२०२२ ते ०८/०६/२०२२ या 
कालावधीम ये यांचेकडुन ई- दर प क मागिवणेत आले होते. यानुसार ई - दर प क  
Bzone/७८/२०२२ अ वये खालील माणे कामािनहाय मनपाचे पॅनल वरील िविवध क प 
स लागार माफत सवात कमी दराची दर प के ा  झाली आहेत. 

. कामाचे नांव 
अंदािजत 

िनिवदा र म 
कोटीत 

स लागारा
चे  न दणी 

वग 
माण स लागाराचे 

नाव 

ई - दर 
प कानुसार  ा  
झालेला कमी दर 

१ 

आकुड  रे वे टेशन 
जवळील जागेत 
खा पदाथ क  (Food 
Court) िवकिसत करणे. 

६.०० I 
% Per  
work 

मे. िश पी 
आ कटे ट 

अँ ड लॅनर 
१.९७% 



या नुसार ई - दर प क ा  झालेले सव क प स लागार मनपाचे क प स लागार 
पॅनलवर असुन या या वगवारीम ये न दणीकृत आहेत. यानुसार क पाची आव यकता व 
िनकड ल ात घेवुन सव क पातील ई - दर प कातील सवात कमी दराचे कोटेशन (िनिवदा 
पूव व िनिवदा प ात करावयाचे कामासाठी) धारकाची या या क पासाठी नेमणुक करणे 
यो य राहणार आहे. यामुळे   पपरी चचवड महानगरपािलके या नमुद केले या कामा 
समोरील रका याम ये उ लेख केले या क प स लागार हणुन नेमणुक करणेस व यांनी 
नमुद केले या लघु म दरानुसार फ  (िनिवदा पूव व िनिवदा प ात करावयाचे कामासाठी) 
अदा करणेस व यांचे सोबत 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- ३५१            िवषय मांक- ३५१ 

दनांक – २८/०६/२०२२        िवभाग- थाप य मु यालय 

िवषय .३५१ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

 मा.शहर अिभयंता थाप य ‘ब’ मु य यांचे कडील प  मांक था/ब-मु य/१०६/२०२२ 
द.१३/०६/२०२२ अ वये,  मनपा साविञक िनवडणूक २०२२ करीता मंडप व था 

करणेबाबत. 
ठराव .३५१ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

मा.शहर अिभयंता थाप य ‘ब’ मु य यांचे कडील प  मांक था/ब-मु य/१०६/२०२२ 
द.१३/०६/२०२२ अ वये,  मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो. . ११७/२/२०२१-

२२ नुसार मनपा सावि क िनवडणूक २०२२ करीता मंडप व था करणे कामी M/s. 
SHALIMAR MANDAP DECORATORS िन. र. . ३९९८७७७/- (अ री र म पये 
एकोणचाळीस लाख अठया णव हजार सातशे स याह र फ )  मधून रॉय टी व मटेरीयल 
टे ट ग चाजस वगळून र. . ३९९८७७७/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. यानुसार 
िवषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .३९९८७७७/- पे ा २८.१% कमी हणजेच 
र. . २८७५१२१ /- + रॉय टी चाजस र. .०/- मटे रयल टे ट ग चाजस र. .०/- = एकुण 
र. . २८७५१२१ /- 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- ३५२            िवषय मांक- ३५२ 
दनांक – २८/०६/२०२२        िवभाग- जलिन:सारण मु यालय  

िवषय .३५२ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) जलिन:सारण मु य यांचे कडील प  मांकजिन/२/कािव/३८२/२०२२ 
द.२७/०६/२०२२ अ वये, मनपाचे वॉड .२६ मधील पपळे िनलख वाकड येथील 

िवशालनगर प रसरात जलिनःसारण िवषयक कामे करणे व पपळे िनलख मैलाशुि करण 
क ाकडे जाणा-या मु य गु व वािहनीचे मजबुतीकरण करणेबाबत. 

ठराव .३५२ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) जलिन:सारण मु य यांचे कडील प  मांकजिन/२/कािव/३८२/२०२२ 
द.२७/०६/२०२२ अ वये, मनपा या जलिन:सारण िवभागाकडील िन.नो. . 

13/20/2021-22 अ वये वॉड . २६ मधील पपळे िनलख वाकड येथील िवशालनगर 
प रसरात जलिनःसारण िवषयक कामे करणे व पपळे िनलख मैलाशुि करण क ाकडे जाणा-
या मु य गु व वािहनीचे मजबुतीकरण करणे कामी मे.रा ल क शन िन.र. . 
7038979/- (अ री र म पये स र लाख अडोतीस हजार नवशे एकोणएंशी फ ) मधुन 
रॉय टी व मटेरीयल टे ट ग चाजस वगळून र. . 7038979/- वर िनिवदा दर मागिवणेत 

आले आहेत. यानुसार िवषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. . 7038979/- पे ा 
33.34% कमी हणजेच र. . 4692183 /- +रॉय टी चाजस र. . 6219/- मटे रयल टे ट ग 
चाजस र. . 0/- = एकुण र. . 4698402 /- 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- ३५३            िवषय मांक- ३५३ 
दनांक – २८/०६/२०२२        िवभाग- ज.िन. मु यालय 

िवषय .३५३ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

 मा.अित.आयु (२) जलिन:सारण मु य यांचे कडील प  मांकजिन/२/कािव/३८४/२०२२ 
द.२७/०६/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग .१६ म ये मामुड , कवळे व रावेत मधील 

गावठाण व लगत य़ा प रसराम ये तसेच न ाने िवकसीत होत असले या प रसराम ये 
जलिन:सारण व था करणेबाबत.   

ठराव .३५३ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) जलिन:सारण मु य यांचे कडील प  मांकजिन/२/कािव/३८४/२०२२ 
द.२७/०६/२०२२ अ वये,  मनपा या जलिन:सारण िवभागाकडील िन.नो. . 

13/9/2021-22 अ वये भाग . १६ म ये मामुड , कवळे व रावेत मधील गावठाण व 
लगत य़ा प रसराम ये तसेच न ाने िवकसीत होत असले या प रसराम ये जलिन:सारण 

व था करणे. कामी मे.पु पगणेश इ ा चर ा.िल िन.र. . 7039637/- (अ री र म 
पये स र लाख ऎकोणचाळीस हजार सहाशे सदोतीस फ ) मधुन रॉय टी व मटेरीयल 

टे ट ग चाजस वगळून र. . 7039637/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. यानुसार 



िवषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. . 7039637/- पे ा 37.99% कमी हणजेच 
र. . 4365279 /- +रॉय टी चाजस र. . 7140.09 मटे रयल टे ट ग चाजस र. . 0/- = 
एकुण र. . 4372419.09 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- ३५४            िवषय मांक- ३५४ 

दनांक – २८/०६/२०२२        िवभाग-  ज.िन. मु यालय 

िवषय .३५४ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता जलिन:सारण मु य यांचे कडील प  मांक 
जिन/२/कािव/३८१/२०२२ द.२७/०६/२०२२ अ वये,  मनपाचे भाग .२१ पपरी 
मधील अशोक िथएटर, िडल स टॉ कज व इतर प रसरातील जलिन:सारण निलका टाकणे व 
जलिनःसारण व थेम ये सुधारणा कामे करणेबाबत. 

ठराव .३५४ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता जलिन:सारण मु य यांचे कडील प  मांक 
जिन/२/कािव/३८१/२०२२ द.२७/०६/२०२२ अ वये, मनपा या जलिन:सारण 
िवभागाकडील िन.नो. . 13/42/2021-22 अ वये भाग . २१ पपरी मधील अशोक 
िथएटर, िडल स टॉ कज व इतर प रसरातील जलिन:सारण निलका टाकणे व जलिनःसारण 

व थेम ये सुधारणा कामे करणे. कामी मे.के.के एंटर ायजेस िन.र. . 2879926/- (अ री 
र म पये अठावीस लाख ऎक णऎशी हजार नवशे स वीस फ ) मधुन रॉय टी व मटेरीयल 
टे ट ग चाजस वगळून र. . 2879926/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. यानुसार 
िवषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. . 2879926/- पे ा 36% कमी हणजेच र. . 
1843153 /- +रॉय टी चाजस र. . 3198/- मटे रयल टे ट ग चाजस र. . 0/- = एकुण 
र. . 1846351 /- 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- ३५५            िवषय मांक- ३५५ 
दनांक – २८/०६/२०२२        िवभाग-  जलिन:सारण मु यालय 

िवषय .३५५ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता जलिन:सारण मु य यांचे कडील प  मांक 
जिन/२/कािव/३८०/२०२२ द.२७/०६/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग .११अजंठानगर, 
िभमश नगर, पूणानगर, िशवतेजनगर प रसरात आव यकतेनुसार जलिनःसारण 

व थेम ये सुधारणा करणेबाबत.  
ठराव .३५५ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता जलिन:सारण मु य यांचे कडील प  मांक जिन/२/कािव/३८०/२०२२ 
द.२७/०६/२०२२ अ वये, मनपा या जलिन:सारण िवभागाकडील िन.नो. . 13/37/2021-

22 अ वये भाग . ११अजंठानगर, िभमश नगर, पूणानगर, िशवतेजनगर प रसरात 
आव यकतेनुसार जलिनःसारण व थेम ये सुधारणा करणे. कामी मे.युिनक टे स 
िन.र. . 3999499/- (अ री र म पये एकोणचाळीस लाख न ानव हजार चारशे 
न ा व फ ) मधुन रॉय टी व मटेरीयल टे ट ग चाजस वगळून र. . 3999499/- वर 
िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. यानुसार िवषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. . 3999499/- पे ा 39.39% कमी हणजेच र. . 2424096 /- +रॉय टी चाजस र. . 
6434/- मटे रयल टे ट ग चाजस र. . 0/- = एकुण र. . 2430530 /- 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- ३५६            िवषय मांक- ३५६ 
दनांक – २८/०६/२०२२        िवभाग-  जलिन:सारण मु यालय 

िवषय .३५६ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) जलिन:सारण मु य यांचे कडील प  मांकजिन/२/कािव/३८३/२०२२ 
द.२७/०६/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग .२० मधील संत तुकाराम नगर, 

भारतमातानगर, गु द नगर तसेच नािशक फाटा ते आई माता मं दर प रसर व उव रत 
आव यक या ठकाणी ेनेज व थेम ये सुधारणा करणेबाबत.  

ठराव .३५६ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) जलिन:सारण मु य यांचे कडील प  मांकजिन/२/कािव/३८३/२०२२ 
द.२७/०६/२०२२ अ वये, मनपा या जलिन:सारण िवभागाकडील िन.नो. . 

13/50/2021-22 अ वये भाग .२० मधील संत तुकाराम नगर, भारतमातानगर, 
गु द नगर तसेच नािशक फाटा ते आई माता मं दर प रसर व उव रत आव यक या 
ठकाणी ेनेज व थेम ये सुधारणा करणे. कामी मे. के पी क शन िन.र. . 

7599780/- (अ री र म पये पंचाह र लाख न ा व हजार सातशे एंशी फ ) मधुन 
रॉय टी व मटेरीयल टे ट ग चाजस वगळून र. . 7599780/- वर िनिवदा दर मागिवणेत 
आले आहेत. यानुसार िवषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. . 7599780/- पे ा 
37.99% कमी हणजेच र. . 4712624 /- +रॉय टी चाजस र. . 9292/- मटे रयल 
टे ट ग चाजस र. . 0/- = एकुण र. . 4721916 /- 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- ३५७            िवषय मांक- ३५७ 

दनांक – २८/०६/२०२२        िवभाग-  पयावरण 

िवषय .३५७ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  मांक पअक/१/कािव/१२८/२०२२ 
द.२७/०६/२०२२ अ वये, पयावरण िवभागाकडील सन २०२२-२३ या अंदाजप कातील 

महसुली/भांडवली कामां या तरतुदीम ये वाढ/घट करणेबाबत.  
ठराव .३५७ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  मांक पअक/१/कािव/१२८/२०२२ 
द.२७/०६/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या पयावरण िवभागातील 

महसुली/भांडवली अंदाजप कातील सन २०२२-२३ चे मूळ अंदाजप कातील 
मैलाशु दीकरणे क ा या देखभाल व दु ती या कामांना खालील माणे  वाढ / 
घट  क न तरतूद वग करण करणे आव यक  आहे. 

 
लेखािशष / 

पा. ./बजेट कोड  कामाचे नांव 
सन २०२२-२३ 

चा सुधा रत 
अंदाज 

वाढ घट आव यक तरतुद 

१ 

पयावरण 
अिभयांि क  
३२३/३८(२२२३
०५६८९) 

मनपा या 
मैलाशु दीकरण 
क ाम ये थाप य 
िवषयक दु ती 
क न रंगसफेदी 
करणे 

९,००,००० १३,००,००० ० २२,००,००० 

२ 
पयावरण ९६/१ 
(महसुली) 
(२३०५००१) 

पयावरण ११,००,००० १५,००,००० ० २६,००,००० 

३ 

पयावरण 
अिभयांि क  
३२१/१० 

(२२२३०५६६२) 

इं ायाणीनदी या
दुषणिनयं णासाठी
आव यककामेकरणे(
intercepter line 
टाकणे) 

३,६०,००,००० ० २८,००,००० ३,३२,००,००० 

  एकुण     २८,००,००० २८,००,०००   

सदर कामा या सन २०२२-२३ या अंदाजप का या तरतुदीम ये वाढ/ घट करणसे 
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- ३५८            िवषय मांक- ३५८ 
दनांक – २८/०६/२०२२        िवभाग-  आरो य मु यालय 

िवषय .३५८ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) आरो य मु य यांचे कडील प  मांकआमुका/४/कािव/२२४/२०२२ 
द.२४/०६/२०२२ अ वये, पपरी चचवड शहरा या ह ीतील पवना, इं ायणी व मुळा या 

न ांमधील जलपण  काढ याचे कामकाजास मुदतवाढ देणेबाबत. 
ठराव .३५८ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) आरो य मु य यांचे कडील प  मांकआमुका/४/कािव/२२४/२०२२ 
द.२४/०६/२०२२ अ वये, िवषयां कत कामकाजाक रता पँकेज िनहाय  िनवीदा नोटीस . 

१/२०२२-२३ िस  करणेत आली होती. सदर िनवीदा पँकेज . ५ क रता िनवीदा 
धारकांकडुन पुरेसा ितसाद न िमळा याने पँकेज ५ क रता या अदोगरचे  जलपण  
काढणेकामी EOI ं . १ व २ /२०२०-२१ अ वये कामकाज करण-या सं थेस मे. सैिनक 
इंटेलीज स ऍड  से यु रटी ा.िल. यांना सदर कामकाजाक रता मुदतवाढीने देणेत आले या 
कामकाजाची मुदत द.३०/०४/२०२२ रोजी संपु ात आ याने व िनवीदा कायवाही सु  
अस याने मा. आयु  सो. यांचेकडील द. ०१/०६/२०२२ रोजीचे मा य तावाने सदर 
सं थेस द. ०१/०५/२०२२ ते द. ०९/०६/२०२२ (निवन िनवीदा कामकाज आदेश द. 
१०/०६/२०२२ पासुन सु .) या कालावधीक रता कामकाज मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत 
आलेली आहे.  

पॅकेज 
मांक 

े (कोठून कोठपयत) सं थांचे नाव 

४० 
दवसाचा   

खच 

ा  दर मंजुर र. . 

पॅकेज 
.५ 

इं ायणी नदी िसटेल कंपनी 
तळवडे ते िहरामाता मं दर 
पीसीएमसी एसटीपी लॅट 
(२०.५४ कमी) 

मे.सैिनक इंटेलीज स 
ऍ ड से यु रटी ा.िल. 

२७,५७,१६५/
- 

९.३०% 
कमी २५,००७४८/-

वरील माणे सदर सं थेला  यांचे नावासमोरील ठकाणी ४० दवसाकरीता  अंदाजप क य 
मंजुर दराने य  होणा-या खचास मा यता 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. 

 

 
. शासक ठराव मांक- ३५९            िवषय मांक- ३५९ 
दनांक – २८/०६/२०२२        िवभाग-  वाय सी एम एच 

िवषय .३५९ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  मांकवायसीएमएच/७/कािव/१६७/२०२२ 
द.२०/०६/२०२२ अ वये, पद ु र सं था य.च. मृती णालयाकरीता एकि त 

िव ावेतन व मानधनावर ता पुर या व पात व र  िनवासी, किन  िनवासी व वै कय 
अिधकारी यापदावर दले या िनयु स काय र मा यता दणेेबाबत. 

ठराव .३५९ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  मांकवायसीएमएच/७/कािव/१६७/२०२२ 
द.२०/०६/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या  पद ु र सं था यशवंतराव 

च हाण मृित णालयाम ये णाचा वाढता ाप िवचारात घेता स या आव यक 



असलेली अ थायी व पातील  व र  िनवासी-५९(३६४ दवसांक रता), व किन  िनवासी-
५८, वै कय अिधकारी िश ट ुटी-५, सी.एम.ओ-५ व बी.टी.ओ-२ असे एकूण-७० पदे 
सहा मिहनेकरीता असे एकि त१२९ पदे भरणेकामी वृ प ात व मनपा संकेत थळावर 
जािहरात  .५३/२०२२ द.३०/०५/२०२२ चे कटन िस द क न ऑनलाईन अज 
मागिवणेत आलेले आहेत. याअनुषंगाने जािहरातीनुसार उप थीत  व र  िनवासी, किन  
िनवासी, वै कय अिधकारी िश ट ुटी, सी.एम.ओ व बी.टी.ओ पदासाठी आले या अजाची 
छाननी क न यामधून किन  िनवासी दंतरोग िवभागाचे  उमेदवार वगळता इतर 
उमेदवारांची गुणव ेवर व आर णानुसार िनवड करणेत आलेली आहे. णालयातील 
कामाची िनकड ल ात घेता िनवड झाले या  तावा सोबतचे प  अ मधील िनवड व र  
िनवासी-२९,किन  िनवासी-४२, वै कय अिधकारी िश ट ुटी-५, सी.एम.ओ-५ व 
बी.टी.ओ-२ असे एकूण-८३ उमेदवारांना यां या पदासमोर दशिव या माणे नेमणुक दे यात 
आलेली आहे. सदर उमेदवारांची िनवडयादी तावा सोबत प  ‘अ’म ये जोडणेत आलेली 
आहे. िव ावेतन र. .२,५१,४३,०००/- व मानधन र. . र. .२,१७,२६,८५२/- अदायगीस 
येणा-या खचास मा. शासक यांची काय र मा यता 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- ३६०            िवषय मांक- ३६० 

दनांक – २८/०६/२०२२        िवभाग-  आरो य मु यालय 

िवषय .३६० 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) आरो य मु य यांचे कडील प  मांकआमुका/९/कािव/९८/२०२२ 
द.२७/०६/२०२२ अ वये, पपरी चचवड शहरातील मु य र त,े महामाग, बी.आर.टी रोड 

व १८ मी.पे ा मोठया र यांची यां ीक  प दतीने साफसफाई करणेबाबत.  
ठराव .३६० 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) आरो य मु य यांचे कडील प  मांक आमुका/९/कािव/९८/२०२२ 
द.२७/०६/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या आरो य िवभागा अंतगत ई 

िनिवदा नो. .  ८/२०२१-२२ अ वये पपरी चचवड शहरतील मु य र त,े महामाग, 
बी.आर.टी.रोड व १८ मी. पे ा मोठया र यांची यां ीक  प दतीने साफसफाई करणे. 
कामासाठी २ मिहने कालावधीसाठी मे. इनो हेटी ह ि ल नग िस टी स ा. ली. यांचा 
अंदाजप क य र. . २४,९६,०००/- रकमे पे ा ३५.८८ % कमीहा दर ि वकृत करणेत येवुन, 
कामाचा आदेश देणेत आला आहे. सदर िनिवदेची मुदत  ११/०४/२०२२ रोजी संपु ात 
आलेली अस यान,े व छ भारत सव ण २०२२ चे अनुषंगाने सदर कामाची आव यकता 
अस यान,े द.१२/०४/२०२२ ते ११/०५/२०२२ अखेर १ मिहना कालावधीकरीता मुदतवाढ 
देणेत आली. तसेच सदरची मुदत संपु ात आ याने द.१२/०५/२०२२ ते ११/०६/२०२२ 
अखेर मुदतवाढ देणेत आली असुन, अंितमत: द. १३/०६/२०२२ पासुन आणखी १५ दवस 
मुदतवाढ देणेत आली आहे. या कामकाजाकरीता मुदतवाढ देणेत येवुन, याकामी येणा-या 
र. .२०,००,५४३/-  इतके अथवा य  येणा-या खचाचे 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- ३६१      िवषय मांक- ३६१ 
दनांक – २८/०६/२०२२            िवभाग -  कर आकारणी व करसंकलन 

िवषय 
.३६१ 

दनांक -
२८/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  मांक कर/मु य/८/कािव/२४३/२०२२ 
द.२५/०६/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या करसंकलन िवभागाचे 

िमळकत कर वसुली खचाम ये तरतुद वग करणेबाबत.  

ठराव .३६१ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  मांककर/मु य/८/कािव/२४३/२०२२ 
द.२५/०६/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलकेचा करआकारणी व करसंकलन 

िवभाग महानगरपािलकेस थायी व पाचे उ प  िमळवुन देणारा मह वाचा िवभाग 
आहे.  करआकारणी व करसंकलन िवभागामाफत  मालम ा कराची आकारणी व वसुली 
कायवाही करणेत येते.  शहराचा वाढता िव तार व  नागरीकरण व नवनवीन उपाय 
योजनांमुळे (माझी िमळकत माझी जबाबदारी)मालम ा कराची आकारणी मोठया माणात 
होत आहे.  यामुळे महानगरपािलकेचा मालम ा कराचे व पात उ प ात वाढ होणार 
आहे.        ब तांशी नागरीक महानगरपािलके चा मालम ा कर भरणेस इ छुक नसतात. 
नागरीकांनी महानगरपािलकेचा मालम ा कर भरावा यासाठी िविवध उपाय योजना करणेत 
येत आहेत.नागरीकांम ये कर भरणेकामी जनजागृती होणे यासाठी हो ड ज/बॅनर िस द 
करणे,रेडीओ टेशन व र ा दारे लाऊड पीकर व न कर भरणेची जाहीरात िस द 
करणे,मालम ा कर सवलत योजनांची मािहती िस द करणे इ.कायवाही करणेत 
येते.  यामुळे मालम ा कर भरणेकामी नागरीकांनम ये जनजागृती होऊन कर भरणेचे 

माणात वाढ होऊन मनपा उ प  वाढीस मदत होते.  यासव बाब साठी होणारा खच 
िमळकत कर वसुली खचा मधुन तरतुद टाक यात येते.   तसेच या लेखा िशषातुन अनादर 
होणा-या धनादेशाबाबत कोटात फौजदारी केस दाखल करणेबाबत कोट फ  टँ प कोटात 
जमा करणेसाठी लागणारी र म देखील खच  पडणार आहे.  पपरी चचवड 
महानगरपािलके या करआकारणी व करसंकलन िवभागास अंदाजप क य वसुलीचे उ ी  
सन २०२२-२३ करीता ९५० कोटी असुन सदर उ ी  पुण करणेसाठी व यापे ा देखील 
जा तीत जा त वसुली होणेचे दृ ीने िमळकत कर खचासाठी सन 2022-23 करीता 
र.रप.40,00,000 इतक  तरतुद दलेली आहे.  अ ापयत िमळकतकर वसुली खच या 
लेखािशषातुन 14,43,060/- इतका खच झाला असुन 25,56,940/- इतक  तरतुद िश लक 
आहे. व अदा करावी लागणारी िबले तावीत आहेत. यामुळे िमळकतकर वसुली खच या 
लेखािशषावर र. .1 कोटी िमळकतकर स ह ण या लेखािशषातुन 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- ३६२            िवषय मांक- ३६२ 
दनांक – २८/०६/२०२२        िवभाग-   इ े ीय कायालय  

िवषय .३६२ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

मा.सहा.आयु  ‘इ’ ेि य यांचे कडील प  मांक इ ेका/िन-६/कािव/१७७/२०२२ 
द.२३/०६/२०२२ अ वये, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 73 (ड) नुसार 

अवलोकनाथ ठेवावया या िवकास कामांबाबत.  
ठराव .३६२ मा.सहा.आयु  ‘इ’ ेि य यांचे कडील प  मांक इ ेका/िन-६/कािव/१७७/२०२२ 



दनांक -
२८/०६/२०२२ 

द.२३/०६/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या इ  े ीय कायालयाकडील 
सोबतचे प  ‘अ’ (1 ते 18) मधील थाप य िवभागाचे िवकास कामांचे ा  अिधकारात 
िनिवदा या पुण क न, कामाचे आदेश िनगत केले आहेत. महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम चे कलम 73 (ड) नुसार मा. शासक यांचे माफत अवलोकन कर यात आले. 

ि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- ३६३             िवषय मांक- ३६३ 

दनांक – २८/०६/२०२२         िवभाग-   नगरसिचव   

िवषय .३६३ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

 मा.नगरसिचव यांचे कडील प . .नस/०१/कािव/२६४/२०२२ द.२७/०६/२०२२ अ वये, 
अ जत /अधवेतनी परावत त / वासभ ा रजा मंजूर करणेबाबत. 
 

ठराव .३६३ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

 मा.नगरसिचव यांचे कडील प . .नस/०१/कािव/२६४/२०२२ द.२७/०६/२०२२ 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- ३६४            िवषय मांक- ३६४ 
दनांक – २८/०६/२०२२        िवभाग-  वाहन दू ती कायशाळा   

िवषय .३६४ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

 मा.अित र  आयु  (३) यांचेकडील प  मांक काशा/३/कािव/ २९५/ २०२२ द. 
२७/०६/२०२२ अ वये पपरी चचवड मनपाचे उ ान अित मण िवभाग करीता आव यकते 

माणे वाहने भाडे त वावर उपल ध करणेबाबत.  
ठराव .३६४ 
दनांक -

२८/०६/२०२२ 

मा.अित र  आयु  (३) यांचेकडील प  मांक काशा/३/कािव/ २९५/ २०२२ 
द.२७/०६/२०२२ अ वये पपरी चचवड मनपाचे उ ान, अित मण िवभाग क रता 

आव यकते माणे वाहने  भाडेत वावर उपल ध करणेबाबत एज सी िनि त करणे कामी 
िनिवदा नोटीस . १४/२०२१-२०२२ वतमानप ाम ये तसेच ऑनलाईन प तीने िस  
क न दर मागिवणेत आलेले होते. याम ये ५ िनिवदा धारक ा  झाले होते. यातील ०२ 
िनिवदाधारक अपा  ठर याने उव रत ०३ िनिवदाधारकांचे िनिवदेचे दुसरे 
पाक ट   द.१२/०४/२०२२ रोजी उघड यात आले. लुघ म िनिवदाधारक मे. ी बालाजी 
गॅरेज यांना तीन वेळा प वहार कर यात आला असून यांनी िनिवदेसोबत प  अ मधील 
दरानुसार काम कर यास सहमती दशिवली असून सदर दरास मा.आयु  तथा शासक यांनी 
मा यता दलेली आहे.  सदर िवचार करता मे. ी बालाजी गॅरेज यांचे कडून पपरी चचवड 
मनपाचे उ ान, अित मण िवभाग क रता आव यकते माणे वाहने  भाडेत वावर उपल ध 
करणे कामासाठी १८ मिहन े कालावधी क रता िनिवदा रकमे या मयादेतच प  अ नुसार 
दर ि वकृत क न वाहन पुरवठा करणेस यांचे समवेत १८ मिहने कालावधीकरीता 
करारनामा क न घेवून उपरो  कामे क न घेणेस व याकामी येणारे  र. . ४,००,००,०००/- 
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. 

 

सही/- 
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

पपरी ४११०१८. 

 साही/- 
(राजेश पाटील) 

मा. शासक 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

पपरी ४११०१८. 

 

 


