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पपपरी पिंिंवड महानगरपालिका,पपपरी-१८ 

नगरसलिंव  लवभाग 
 

महाराष्ट्र शासन नगर लवकास लवभागाकडीि आदशे क्रमाांक.एस.सी.ओ-२०२०/प्र.क्र.७१ (भाग-२) /नलव-१४ ददनाांक- ३ 

मािंच २०२२ अन्वय ेप्राप्त अलधकारानसुार मा.स्थायी सलमतीच्या अलधकारािंा वापर करून  

मा.प्रशासक याांनी मांजरूी ददििे ेददनाांक  ०५/०७/२०२२ रोजीिं ेठराव.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

मा.प्रशासक ठराव क्रमाांक- ३६५            लवषय क्रमाांक- ३६५ 

ददनाांक – ०५/०७/२०२२        लवभाग-  जिलन:सारण मुख्यािय   

लवषय क्र.३६५ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा.सहशहर अलभयांता, जिलन:सारण लवभाग याांिंेकडीि पत्र क्र. जलन/२/ कालव/३८६/२०२२ 

ददनाांक २८/६/२०२२ अन्वय े प्रभाग क्र. ११ शरदनगर, नेवाळे वस्ती, हरगुड े वस्ती, 

कुदळवाळी पररसरात आवश्यकतेनसुार जिलन:सरण व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करणेबाबत.  

ठराव क्र.३६५ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा.सहशहर अलभयांता, जिलन:सारण लवभाग याांिंेकडीि पत्र क्र. जलन/२/ कालव/३८६/२०२२ 

ददनाांक २८/६/२०२२ अन्वय े मनपाच्या जिलन:सारण लवभागाकडीि लन.नो.क्र. 

13/36/2021-22 अन्वय े मनपािंे प्रभाग क्र. ११ शरदनगर, नेवाळे वस्ती, हरगुड े वस्ती, 

कुदळवाडी पररसरात आवश्यकतेनुसार जिलनिःसारण व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करणे कामी 

मे.लशवम कन्स्रक्शन लन.र.रू. 2799963/- (अक्षरी रक्कम रुपये सत्तावीस िाख नव्याण्णव 

हजार नवशे त्रेसष्ट फक्त) मधुन रॉयल्टी व मटेरीयि टेस्टींग िंाजेस वगळून र.रु. 2799963/- 

वर लनलवदा दर मागलवणेत आिे आहते. त्यानुसार सदर काम उपरोक्त ठेकेदाराकडून 

र.रु.2799963/- पेक्षा 35.36% कमी म्हणजेिं र.रु. 1809896 /- +रॉयल्टी िंाजसे 

र.रु.6016/- मटेररयि टेस्टींग िंाजेस र.रु. 0/- = एकुण र.रु. 1815912 /- पयंत काम करुन 

घेणेस आलण लनयमानुसार व लनलवदतेीि अटीप्रमाणे त्यावरीि वस्तु व सेवा कर अदा करणेस 

तसेिं लनलवदा अटींनसुार भाववाढ किम िागू असिेस, भाववाढ किमानुसार मटेररयिच्या 

लनधाचररत केिेल्या बेलसक दरामध्ये कां त्राट कािावधीमध्ये झािेिी वाढ/घट दरानुसार 

फरकािंी रक्कम अदा/ वसुि करणे बांधनकारक राहीि या अटीस अलधन राहून त्याांिंेबरोबर 

करारनामा करुन घेणेस  मा.प्रशासक याांिंी मांजूरी दणेेत येत आह.े 

लनणचय: 

महाराष्ट्र शासन नगर लवकास लवभागाकडीि आदशे क्रमाांक.एस.सी.ओ-२०२०/प्र.क्र.७१ (भाग-२) 

/नलव-१४ ददनाांक- ३ मािंच २०२२ अन्वय ेप्राप्त अलधकारानसुार मा.स्थायी सलमतीच्या अलधकारािंा 

वापर करून उपरोक्त ठरावास मा.प्रशासक याांनी मांजरूी ददिी. 

 

मा.प्रशासक ठराव क्रमाांक- ३६६            लवषय क्रमाांक- ३६६ 

ददनाांक – ०५/०७/२०२२        लवभाग-  जिलन:सारण मुख्यािय    

लवषय क्र.३६६ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा.सह शहर अलभयांता जिलन:सारण याांिं े कडीि पत्र क्रमाांक जलन/२/कालव/३८५/२०२२ 

दद.२८/०६/२०२२ अन्वय,े मनपािंे प्रभाग क्र.१ लिंखिी येथीि पाटीिनगर, बगवस्ती, 

धमचराजनगर, शेिारवस्ती व इतर पररसरात आवश्यकतेनसुार जिलनिःसारण व्यवस्थेमध्ये 

सुधारणा करणेबाबत.. 

ठराव क्र.३६६ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा.सह शहर अलभयांता जिलन:सारण याांिं े कडीि पत्र क्रमाांक जलन/२/कालव/३८५/२०२२ 

दद.२८/०६/२०२२ अन्वय,े मनपाच्या जिलन:सारण लवभागाकडीि लन.नो.क्र. 13/35/2021-

22 अन्वये प्रभाग क्र. १ लिंखिी येथीि पाटीिनगर, बगवस्ती, धमचराजनगर, शेिारवस्ती व 
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इतर पररसरात आवश्यकतनेसुार जिलनिःसारण व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करणे. कामी मे.अशोक 

कन्स्रक्शन लन.र.रू. 4399134/- (अक्षरी रक्कम रुपये त्रेिंाळीस िाख नव्यानव हजार एकश े

िंौतीस फक्त) मधुन रॉयल्टी व मटेरीयि टेस्टींग िंाजसे वगळून र.रु. 4399134/- वर लनलवदा 

दर मागलवणेत आि े आहते. त्यानुसार सदर काम उपरोक्त ठेकेदाराकडून कडून र.रु. 

4399134/- पेक्षा 37.1% कमी म्हणजिें र.रु. 2767055 /- + रॉयल्टी िंाजेस र.रु. 5703/- 

मटेररयि टेस्टींग िंाजेस र.रु. 0/- = एकुण र.रु.2772758/- पयंत करुन घेणेस आलण 

लनयमानुसार व लनलवदतेीि लनलवदा अटीप्रमाणे त्यावरीि वस्त ु व सेवा कर अदा करणेस 

तसेिं लनलवदा अटींनसुार भाववाढ किम िागू असिेस, भाववाढ किमानुसार मटेररयिच्या 

लनधाचररत केिेल्या बेलसक दरामध्ये कां त्राट कािावधीमध्ये झािेिी वाढ/घट दरानुसार 

फरकािंी रक्कम अदा/वसुि करणे बांधनकारक राहीि या अटीस अलधन राहून त्याांिंेबरोबर 

करारनामा करुन घेणेस  मा.प्रशासक याांिंी मांजूरी दणेेत येत आह.े 

लनणचय: 

महाराष्ट्र शासन नगर लवकास लवभागाकडीि आदशे क्रमाांक.एस.सी.ओ-२०२०/प्र.क्र.७१ (भाग-२) 

/नलव-१४ ददनाांक- ३ मािंच २०२२ अन्वय ेप्राप्त अलधकारानसुार मा.स्थायी सलमतीच्या अलधकारािंा 

वापर करून उपरोक्त ठरावास मा.प्रशासक याांनी मांजरूी ददिी. 

 

मा.प्रशासक ठराव क्रमाांक- ३६७            लवषय क्रमाांक- ३६७ 

ददनाांक – ०५/०७/२०२२        लवभाग-  जिलन:सारण मुख्यािय    

लवषय क्र.३६७ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा.सह शहर अलभयांता जिलन:सारण मुख्य याांिंे कडीि पत्र क्रमाांक 

जलन/२/कालव/३८७/२०२२ दद.२८/०६/२०२२ अन्वय,े मनपािंे आकुडी मैिाशुध्दीकरण 

कें द्राअांतगचत प्रभाग क्र.१५ मधीि से.क्र.२३,२४, २५, २६, २७, २८, नवनगर लवकास 

प्रालधकरण, वाहतुकनगरी, गाांधी हॉस्पीटि, कुपर सोसायटी व इतर पररसरातीि 

जिलन:सारण व्यवस्थेमध्य े सुधारणा करणे व उवचररत रठकाणी जिलनिःसारण नलिका 

टाकणेबाबत. 

ठराव क्र.३६७ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा.सह शहर अलभयांता जिलन:सारण मुख्य याांिंे कडीि पत्र क्रमाांक 

जलन/२/कालव/३८७/२०२२ दद.२८/०६/२०२२ अन्वये, मनपाच्या जिलन:सारण 

लवभागाकडीि लन.नो.क्र. 13/5/2021-22 अन्वये आकुडी मैिाशुध्दीकरण कें द्राअांतगचत प्रभाग 

क्र. १५ मधीि से. क्र. २३, २४, २५, २६, २७, २८, नवनगर लवकास प्रालधकरण, 

वाहतुकनगरी, गाांधी हॉस्पीटि, कुपर सोसायटी व इतर पररसरातीि जिलन:सारण 

व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करणे व उवचररत रठकाणी जिलनिःसारण नलिका टाकणे. कामी मे 

अशोक कन्स्रक्शन लन.र.रू. 4799694/- (अक्षरी रक्कम रुपये सत्तेिंाळीस िाख नव्यान्नव 

हजार सहाशे िंौऱ्यान्नव फक्त) मधुन रॉयल्टी व मटेरीयि टेस्टींग िंाजेस वगळून र.रु. 

4799694/- वर लनलवदा दर मागलवणेत आि े आहते. त्यानुसार सदरिं े काम उपरोक्त 

ठेकेदाराकडून र.रु. 4799694/- पेक्षा 37.1% कमी म्हणजेिं र.रु. 3019008 /- +रॉयल्टी 

िंाजेस र.रु. 6296.45 मटेररयि टेस्टींग िंाजेस र.रु. 0/- = एकुण र.रु. 3025304.45  पयंत 

काम करुन घेणेस आलण लनयमानुसार व लनलवदतेीि लनलवदा अटीप्रमाणे त्यावरीि वस्तु व 

सेवा कर अदा करणेस तसिें लनलवदा अटींनुसार भाववाढ किम िागू असिेस, भाववाढ 

किमानुसार मटेररयिच्या लनधाचररत केिेल्या बेलसक दरामध्ये कां त्राट कािावधीमध्ये झािेिी 

वाढ/घट दरानुसार फरकािंी रक्कम अदा/वसुि करणे बांधनकारक राहीि या अटीस अलधन 

राहून त्याांिंेबरोबर करारनामा करुन घेणेस मा.प्रशासक याांिंी मांजूरी दणेेत यते आह.े  

लनणचय: 

महाराष्ट्र शासन नगर लवकास लवभागाकडीि आदशे क्रमाांक.एस.सी.ओ-२०२०/प्र.क्र.७१ (भाग-२) 

/नलव-१४ ददनाांक- ३ मािंच २०२२ अन्वय ेप्राप्त अलधकारानसुार मा.स्थायी सलमतीच्या अलधकारािंा 

वापर करून उपरोक्त ठरावास मा.प्रशासक याांनी मांजरूी ददिी. 
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मा.प्रशासक ठराव क्रमाांक- ३६८            लवषय क्रमाांक- ३६८ 

ददनाांक – ०५/०७/२०२२        लवभाग-  स्थापत्य BRTS    

लवषय क्र.३६८ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा.अलत.आयुक्त(२) स्थापत्य ’BRTS’ याांिंे कडीि पत्र क्र.स्था/लन/BRTS/१७५/२०२२ 

दद.२७/०६/२०२२ अन्वय,े मनपािंे दहेु आळांदी या ३०.०० मी.डी.पी. रस्त्यािंे दखेभाि 

दरुुस्ती व इतर स्थापत्य लवषयक अनुषांलगक कामे करणेबाबत. 

ठराव क्र.३६८ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

 

 

 

मा.अलत.आयुक्त(२) स्थापत्य ’BRTS’ याांिंे कडीि पत्र क्र.स्था/लन/BRTS/१७५/२०२२ 

दद.२७/०६/२०२२ अन्वय,े मनपाच्या स्थापत्य लवभागाकडीि लन.नो.क्र. 108/03/2021-

2022 अन्वये दहेु आळांदी या ३०.०० मी.डी.पी. रस्त्यािंे दखेभाि दरुुस्ती व इतर स्थापत्य 

लवषयक अनुषांलगक कामे करणे कामी मे.परमानांद ए क्रीपिानी लन.र.रू. 15256300/- (अक्षरी 

रक्कम रुपये एक कोटी बावन्न िाख छपन्न हजार तीनशे फक्त) मधुन रॉयल्टी व मटेरीयि 

टेस्टींग िंाजेस वगळून र.रु. 15214450/- वर लनलवदा दर मागलवणेत आिे आहते. त्यानुसार 

सदरिंे काम उपरोक्त ठेकेदाराकडून र.रु. 15214450/- पेक्षा 36.09%कमी म्हणजिें र.रु. 

9723555 /- +रॉयल्टी िंाजसे र.रु. 74764/- मटेररयि टेस्टींग िंाजेस र.रु. 41850/- = एकुण 

र.रु. 9840169 /- पयंत काम करुन घेणेस आलण लनयमानुसार व लनलवदतेीि लनलवदा 

अटीप्रमाणे त्यावरीि वस्तु व सेवा कर अदा करणेस तसेिं लनलवदा अटींनुसार भाववाढ किम 

िागू असिेस, भाववाढ किमानुसार मटेररयिच्या लनधाचररत केिेल्या बेलसक दरामध्ये कां त्राट 

कािावधीमध्ये झािेिी वाढ/घट दरानुसार फरकािंी रक्कम अदा/वसुि करणे बांधनकारक 

राहीि या अटीस अलधन राहून त्याांिंेबरोबर करारनामा करुन घेणेस मा.प्रशासक याांिंी मांजूरी 

दणेेत येत आह.े  

लनणचय: 

महाराष्ट्र शासन नगर लवकास लवभागाकडीि आदशे क्रमाांक.एस.सी.ओ-२०२०/प्र.क्र.७१ (भाग-२) 

/नलव-१४ ददनाांक- ३ मािंच २०२२ अन्वय ेप्राप्त अलधकारानसुार मा.स्थायी सलमतीच्या अलधकारािंा 

वापर करून उपरोक्त ठरावास मा.प्रशासक याांनी मांजरूी ददिी. 

 

 

मा.प्रशासक ठराव क्रमाांक- ३६९            लवषय क्रमाांक- ३६९ 

ददनाांक – ०५/०७/२०२२        लवभाग-  मध्यवती भाांडार     

लवषय क्र.३६९ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा.अलत.आयुक्त(२) मध्यवती भाांडार याांिंे कडीि पत्र क्रमाांक मभाां/१५/कालव/७९/२०२२ 

दद.२३/०६/२०२२ अन्वय,े मनपािंे कुस्ती प्रलशक्षण कें द्रास आवश्यक कुस्तीिंे मॅट व कव्हर 

खरेदीबाबत.. 

ठराव क्र.३६९ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

 

 

 

मा.अलत.आयुक्त(२) मध्यवती भाांडार याांिंे कडीि पत्र क्रमाांक मभाां/१५/कालव/७९/२०२२ 

दद.२३/०६/२०२२ अन्वय,े पपपरी पिंिंवड महानगरपालिकेच्या भोसरी येलथि आांतरराष्ट्रीय 

कुस्ती प्रलशक्षण कें द्र व वाकड -पपपळे लनिख येलथि कुस्ती सांकुि कें द्रासाठी आवश्यक कुस्तीिं े

मॅट व त्यावरीि कव्हर पुरवठा करुन कायाचन्वीत करुन घेणेकामी GEM/2022/B/2219625 

अन्वये प्रलसध्द करुन दर घेणेत आिेिे आहते. त्यामधीि सवाचत िघुत्तम दरपत्रक मे. हरी ओम 

स्पोर्टसच साांगवी याांिंे प्राप्त एकुण दर रक्कम रुपये 30,38,535/- ह े अांदाजपत्रकीय दर र.रु. 

34,99,290/- (अक्षरी र.रु. िंौतीस िाख नव्यान्नव हजार दोनशे नव्वद फक्त) पेक्षा 13.16%न े

कमी असल्याने ते लस्वकृत करणेस मा. मुिेप व मा.अलत. आयुक्त (२) याांनी मान्यता ददिेिी 

आह.े त्यानुसार मनपािंे दक्रडा लवभागाांतगचत कायचरत कुस्ती प्रलशक्षण कें द्र व कुस्ती सांकुि 

कें द्रास आवश्यक कुस्तीिंे मॅट कव्हरसह पुरवठा करुन कायाचन्वीत करुन घेणेकामी  मे. हरी 

ओम स्पोर्टसच साांगवी याांिंे कडून करारनामा करुन घेण्यास व येणा-या खिंाचस मा.प्रशासक 

याांिंी मांजूरी दणेेत यते आह.े  
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लनणचय: 

महाराष्ट्र शासन नगर लवकास लवभागाकडीि आदशे क्रमाांक.एस.सी.ओ-२०२०/प्र.क्र.७१ (भाग-२) 

/नलव-१४ ददनाांक- ३ मािंच २०२२ अन्वय ेप्राप्त अलधकारानसुार मा.स्थायी सलमतीच्या अलधकारािंा 

वापर करून उपरोक्त ठरावास मा.प्रशासक याांनी मांजरूी ददिी. 

 

मा.प्रशासक ठराव क्रमाांक- ३७०            लवषय क्रमाांक- ३७० 

ददनाांक – ०५/०७/२०२२        लवभाग-  बाांधकाम परवानगी     

लवषय क्र.३७० 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा.महापालिका आयुक्त याांिंे कडीि पत्र क्रमाांक बीपी/०५/कालव/२०४/२०२२ 

दद.२८/०६/२०२२ अन्वय,े food court धोरणाबाबत 

ठराव क्र.३७० 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

 

 

 

मा.महापालिका आयुक्त याांिंे कडीि पत्र क्रमाांक बीपी/०५/कालव/२०४/२०२२ 

दद.२८/०६/२०२२ अन्वय,े पपपरी पिंिंवड शहर ह ेवेगाने वाढत आह.े त्याप्रमाणे शहराच्या 

गरजाही वाढत आहते. शहरात मोठ्या प्रमाणात सदलनका तयार होत असुन त्यामध्ये मध्यम/ 

उच्च मध्यमवगीय वगच मोठ्या प्रमाणात राहात आहे, तसिें राहावयास येत आहे. 

सवचसाधारणपणे या वगाचमध्ये बाहरेुन अन्नपदाथच मागलवणे अथवा बाहरे जाऊन खाणे अशी 

प्रवृत्ती आढळुन येते. अनेक कुटुांबामध्ये अन्नपदाथच तयार करणेसाठी पुरेसा वेळ व मनुष्यबळ 

उपिब्ध नसल्यामुळे  बाहरे जाऊन/ बाहरेुन मागवुन अन्नपदाथच सेवन करण्यािंी प्रवृत्ती 

आढळते. तसेिं कधी कधी मौजमजा म्हणून बाहरे खाण्यािंी प्रवृत्ती ददसुन येते. यामुळे 

शहरात छोट्या मोठ्या प्रमाणात खाद्यपदाथांिंे स्टॉल्स तयार होत आहते. सदर स्टॉल्स 

बहुताांशी  अनलधकृत असुन अन्नपदाथाचिंा दजाचबाबतत प्रश्नलिंन्ह आह.े असे स्टॉल्स अस्थाव्यस्त 

ददसुन येतात. तथेे पाणी, स्वच्छतागृह अशा सुलवधा नसतात स्वच्छताही ददसनु यते नाही. 

नागररकाांना बसुन खाण्यासाठी जागा उपिब्ध नसत.े त्यामुळे उभे राहुन खावे िागत.े तसिें 

काही रठकाणी फुटपाथ/ रस्त्यावर अलतक्रमण करुन खुच्याच ठेविेल्या आढळतात त्यामुळे 

पदिंा-याांिंी अडिंण होते. एकुणिं या बाबींिंे लनयमन करण्यािंी आवश्यकता ददसुन 

येते.  महानगरपालिकेमाफच त अशा प्रकारच्या food court इांदोर शहराच्या धतीवर लवकलसत 

करण्यािंे लनयोजन आह.े  खािीि अटींवर खाजगी  क्षेत्रामध्येही food court िा परवानगी 

ददल्यास नागररकाांिंी सोय होईि व लनयमन करणे सोईिं ेहोईि. 

१)     लवकसक/जागामािक त्याांिंेस्वतिःिंे जागेत food court लवकलसत  करु शकतीि. 

२)     यासाठी भुखांड त्याांिंे  स्वतिःिंे मािकीिंा असणे आवश्यक आह.े 

३)     सदर भुखांडापैकी ५०% जागा पार्ककगसाठी उपिब्ध ठेवावी. 

४)     सदर रठकाणी लपण्याच्या पाण्यािंी आवश्यक ती व्यवस्था करावी. 

५)     सदर रठकाणी स्वच्छता गृहाांिंी व्यवस्था करावी. 

६)     सदर स्टॉल्ससाठी दकमान २००० िंौ.मी भुखांडािंे क्षेत्र आवश्यक आह.े 

७)     स्टॉल्सच्या मोजमापावर लनबंघ राहणार नाहीत. तथालप, दकमान  ३.०० मी रुांदी 

X३.००मी. िाांबी कमाि १०.००मी.रुांद  X१०.००मी.िाांबी इतक्या मापािंे स्टॉल्स अनुज्ञेय 

राहतीि. 

८)     दोन स्टॉल्समध्ये १ मीटर दकमान अांतर ठेवावे िागेि. 

९)     स्टॉल्सिंे  बाांधकाम तात्पुरत्या स्वरुपात अनुज्ञेय राहीि. 

१०)  स्टॉल्सिंे  समोर दकमान िाांबीच्या दपु्पट अांतर/मोकळी जागा  ठेवणे बांधनकारक राहीि 

तथालप, या जागेत हटलवता येणारे टेबि खुच्याच ठेवता यतेीि. 

११)   या कामासाठी र.रु.१०/- िंौ.मी दरान ेशुल्क भरावे िागेि. 

१२)   पाण्याच्या लनिं-याांिंी योग्य ती व्यवस्था करावी िागेि. 

१३)   किंरा लवल्हवेाटीिंी योग्य ती व्यवस्था करावी िागेि. 

१४)   यामुळे आजुबाजुच्या नागररकाांना कोणताही त्रास होणार नाही यािंी काळजी घ्यावी 

िागेि. 
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१५)   बाांधकाम परवानगी  लवभागा लशवाय इतर आवश्यक परवाने/दाखिे प्राप्त करणे 

आवश्यक राहीि. 

१६)   सवच buildable zone मध्ये असे food court अनुज्ञेय राहतीि. 

१७)   लनळ्या पुररेषेखािी व क्षेत्रात पार्ककग उपिब्ध करुन ददल्यास लनळ्या ते िाि पुररेष े

मधीि क्षेत्रात तात्पुरत्या स्वरुपातीि food court करता येईि. तथालप, पावसाळ्यापुवी सवच 

food court िंे तात्पुरते बाांधकाम काढुन घ्यावे िागेि. 

१८)   दकमान पोहोिं रस्ता ६ मी. रुांदीिंा आवश्यक राहीि. 

१९)   यासाठी इतर ना-हरकत दाखिेिंी आवश्यकता राहणार नाही तथालप, ड्रनेेज कनेक्शन 

ना-हरकत दाखिा वापर सुरु होणेपुवी सादर करावे िागेि. 

२०)   महानगरपालिकेमाफच त  आकषचक स्टॉििंी रिंना करणेबाबत काही नमुने उपिब्ध करुन 

दणेेत येतीि. सदर नमुन्यातीि योग्य वाटिेल्या नमुन्याप्रमाणे स्टॉििंी रिंना करणे 

लवकसकास बांधनकराक राहीि. 

२१)   Green Belt, Green Zone यामध्ये सदर स्टॉल्स करता येईि. 

२२)   Fire Safty बाबत योग्य ती काळजी घ्यावी. 

२३)   सदर स्टॉिसाठी नागररकाांना व नागररकाांच्या वाहनाांसाठी येणे-जाणेकामी वेग-वेगळा 

मागच असणे आवश्यक आह.े 

 सदरच्या अटी शतीस अलधन राहून पपपर पिंिंवड महानगरपालिकेत  इांदोर शहराच्या 

धतीवर उपरोक्त दशचलविेप्रमाणे Food Court करणेबाबतच्या प्रस्तावास  मा.महापालिका 

सभेच्या प्राप्त अलधकाराांतगचत मा.प्रशासक याांिंी मांजूरी घेणेकामी  लशफारस करणे आवश्यक 

असिेने  त्यास  मा.प्रशासक याांिंी मांजूरी दणेेत यते आह.े   

लनणचय: 

महाराष्ट्र शासन नगर लवकास लवभागाकडीि आदशे क्रमाांक.एस.सी.ओ-२०२०/प्र.क्र.७१ (भाग-२) 

/नलव-१४ ददनाांक- ३ मािंच २०२२ अन्वय ेप्राप्त अलधकारानसुार मा.स्थायी सलमतीच्या अलधकारािंा 

वापर करून उपरोक्त ठरावास मा.प्रशासक याांनी मांजरूी ददिी. 

 

मा.प्रशासक ठराव क्रमाांक- ३७१            लवषय क्रमाांक- ३७१ 

ददनाांक – ०५/०७/२०२२        लवभाग-  स्थापत्य उद्यान     

लवषय क्र.३७१ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा.अलत.आयुक्त(१) स्थापत्य उद्यान याांिं े कडीि पत्र क्रमाांक स्था/लन/उद्यान/१९१/२०२२ 

दद.२९/०६/२०२२ अन्वय,े पपपरी प्र.क्र.२१ मधीि आ.क्र.१६६ येथ े उदयान लवकलसत 

करणेबाब.. 

ठराव क्र.३७१ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

 

 

 

 मा.अलत.आयुक्त(१) स्थापत्य उद्यान याांिंे कडीि पत्र क्रमाांक स्था/लन/उद्यान/१९१/२०२२ 

दद.२९/०६/२०२२ अन्वय,े मनपाच्या स्थापत्य लवभागाकडीि लन.नो.क्र. 95/1/2021-22 

नुसार पपपरी प्र.क्र.२१ मधीि आ.क्र.१६६ यथेे उद्यान लवकलसत करणेकामी MS.SHIVAM 

ENTERPRISES लन.र.रू. 22755286/- (अक्षरी रक्कम रुपये दोन कोटी सत्तावीस िाख 

पांच्चावन्न हजार दोनशे शहाऐंशी रुपये फक्त) मधुन रॉयल्टी व मटेरीयि टेस्टींग िंाजेस वगळून 

र.रु. 22583986/- वर लनलवदा दर मागलवणेत आिे आहते. त्यानसुार सदरिंे काम उपरोक्त 

ठेकेदाराकडून र.रु. 22583986/- पेक्षा 29.99% कमी म्हणजेिं र.रु. 15811049/- 

+रॉयल्टी िंाजेस र.रु. 306193/- मटेररयि टेस्टींग िंाजेस र.रु. 171300/- = एकुण र.रु. 

16288542 /- पयंत काम करुन घेणेस आलण लनयमानसुार व लनलवदतेीि लनलवदा अटीप्रमाणे 

त्यावरीि वस्तु व सेवा कर अदा करणेस तसेिं लनलवदा अटींनुसार भाववाढ किम िागू 

असिेस, भाववाढ किमानसुार मटेररयिच्या लनधाचररत केिेल्या बेलसक दरामध्ये कां त्राट 

कािावधीमध्ये झािेिी वाढ/घट दरानुसार फरकािंी रक्कम अदा/वसुि करणे बांधनकारक 

राहीि या अटीस अलधन राहून त्याांिंेबरोबर करारनामा करुन घेणेस मा.प्रशासक याांिंी मांजूरी 
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दणेेत येत आह.े   

लनणचय: 

महाराष्ट्र शासन नगर लवकास लवभागाकडीि आदशे क्रमाांक.एस.सी.ओ-२०२०/प्र.क्र.७१ (भाग-२) 

/नलव-१४ ददनाांक- ३ मािंच २०२२ अन्वय ेप्राप्त अलधकारानसुार मा.स्थायी सलमतीच्या अलधकारािंा 

वापर करून उपरोक्त ठरावास मा.प्रशासक याांनी मांजरूी ददिी. 

 

मा.प्रशासक ठराव क्रमाांक- ३७२             लवषय क्रमाांक- ३७२ 

ददनाांक – ०५/०७/२०२२        लवभाग-  लवद्यतु इ क्षते्रीय कायाचिय     

लवषय क्र.३७२ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा.महापालिका आयुक्त याांिंेकडीि पत्र क्रमाांक इक्षेका/लव/४/कालव/४६/२०२२ 

दद.१६/०६/२०२ अन्वय,े प्रभाग क्र.३ िंहोिीमधीि अमॅलनटी स्पेस येथे इिेक्रीक PMPML 

बसेस िंाजींगसाठी EV station उभारणी करणे व उच्चदाब वीजपुरवठ्याशी सांबांधीत 

अनुषांगीक कामे करणे या कामामध्ये उच्च दाब लवजभार घेणेकामी महाराष्ट्र राज्य वीज लवतरण 

कां पनीस व महाराष्ट्र राज्य वीज पारेषण कां पनीस शुल्क अदा करणेबाबत. 

ठराव क्र.३७२ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा.महापालिका आयुक्त याांिंेकडीि पत्र क्रमाांक इक्षेका/लव/४/कालव/४६/२०२२ 

दद.१६/०६/२०२ अन्वय ेमनपािंे प्रभाग क्र. ३ िंहोिीमधीि अमॅलनटी स्पेस येथे इिेक्रीक 

PMPMLबसेस िंाजींगसाठी EV station उभारणी करणे व उच्चदाब वीजपुरवठ्याशी 

सांबांधीत अनुषांगीक कामे करणे या कामामध्ये उच्च दाब लवजभार घेण े या कामामध्ये 

महालवतरण कां पनीिंे र.रु. १,५०,७५,८५३/- (अक्षरी- र.रु. एक कोटी पन्नास िाख 

पांिंाहत्तर हजार आठशे त्रेपन्न फक्त) व महापारेषण कां पनीिंे र.रु. १,४७,३५२/- 

(अक्षरी र.रु. एक िाख सत्तेिंाळीस हजार तीनशे बावन्न फक्त)  अदा करणेस मा.प्रशासक 

याांिंी मांजूरी दणेेत यते आह.े   

लनणचय: 

महाराष्ट्र शासन नगर लवकास लवभागाकडीि आदशे क्रमाांक.एस.सी.ओ-२०२०/प्र.क्र.७१ (भाग-२) 

/नलव-१४ ददनाांक- ३ मािंच २०२२ अन्वय ेप्राप्त अलधकारानसुार मा.स्थायी सलमतीच्या अलधकारािंा 

वापर करून उपरोक्त ठरावास मा.प्रशासक याांनी मांजरूी ददिी. 

 

  

मा.प्रशासक ठराव क्रमाांक- ३७३            लवषय क्रमाांक- ३७३ 

ददनाांक – ०५/०७/२०२२        लवभाग-  ह क्षते्रीय कायाचिय      

लवषय क्र.३७३ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा.क्षेत्रीय अलधकारी याांिंे कडीि पत्र क्र.हक्षे/िेखा/लन.क./कालव/२३४/२०२२ 

दद.२८/६/२०२२ अन्वय,े महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम ७३ क नसुार 

अविोकनाथच ठेवावयाच्या लवकास कामाांबाबत. 

ठराव क्र.३७३ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा.क्षेत्रीय अलधकारी याांिंे कडीि पत्र क्र.हक्षे/िेखा/लन.क./कालव/२३४/२०२२ 

दद.२८/६/२०२२ अन्वय,े पपपरी पिंिंवड महानगरपालिकेच्या ह क्षेत्रीय कायाचिय स्थापत्य 

लवभागाकडीि प्रपत्र अ मधीि लवकास कामाांिं ेप्राप्त अलधकारात लनलवदा प्रदकया पुणच करुन, 

कामािंे आदशे लनगचत केिे असल्यामुळे त्यािंे महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनयम किम 

७३ (क) नुसार मा.प्रशासक याांनी अविोकन केिे.   

लनणचय: 

महाराष्ट्र शासन नगर लवकास लवभागाकडीि आदशे क्रमाांक.एस.सी.ओ-२०२०/प्र.क्र.७१ (भाग-२) 

/नलव-१४ ददनाांक- ३ मािंच २०२२ अन्वय ेप्राप्त अलधकारानसुार मा.स्थायी सलमतीच्या अलधकारािंा 

वापर करून उपरोक्त ठरावास मा.प्रशासक याांनी मांजरूी ददिी. 
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मा.प्रशासक ठराव क्रमाांक- ३७४            लवषय क्रमाांक- ३७४ 

ददनाांक – ०५/०७/२०२२        लवभाग-  मध्यवती भाांडार     

लवषय क्र.३७४ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा.अलतररक्त आयुक्त (२) याांिंे कडीि पत्र क्रमाांक मभा/४/कालव/२५२/२०२२ 

दद.३०/०६/२०२२ अन्वय,े मनपाच्या उद्यान लवभागासाठी फायबरिं े (पेपग्वन) डस्टबीन 

खरेदी करणेबाबत 

ठराव क्र.३७४ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा.अलतररक्त आयुक्त (२) याांिंे कडीि पत्र क्रमाांक मभा/४/कालव/२५२/२०२२ 

दद.३०/०६/२०२२ अन्वय,े मनपाच्या उद्यान लवभागासाठी फायबरिं े (पेपग्वन) डस्टबीन 

खरेदी करणेकामी GEM PORTAL वर  प्रलसध्द केिेल्या लनलवदा क्र.GEM/2022/B/1966612 

नुसार 06 पात्र लनलवदाकाराांपैकी मे.बाबा प्िे वल्डच  याांिंे  प्राप्त िघुत्तम दर प्रती नग र.रू 

3776/-   याप्रमाणे 1000 नगा साठी र.रू.3776000/- ह ेअांदाजपत्रकीय दर र.रू. 5163000/- 

पेक्षा -26.86 % ने कमी प्राप्त झािेिे आहते. त्यानसुार मनपािंे उद्यान लवभागासाठी 

फायबरिंे (पेपग्वन) डस्टबीन खरेदी करणेकामी मे.बाबा प्िे वल्डच याांिंेकडून त्याांनी सादर 

केिेल्या दरानुसार करारनामा करून खरेदी करणेस व खरेदीसाठी होणारा एकूण 

र.रू.3776000/- िंे खिंाचस मा.प्रशासक याांिंी मांजूरी दणेेत येत आह.े   

लनणचय: 

महाराष्ट्र शासन नगर लवकास लवभागाकडीि आदशे क्रमाांक.एस.सी.ओ-२०२०/प्र.क्र.७१ (भाग-२) 

/नलव-१४ ददनाांक- ३ मािंच २०२२ अन्वय ेप्राप्त अलधकारानसुार मा.स्थायी सलमतीच्या अलधकारािंा 

वापर करून उपरोक्त ठरावास मा.प्रशासक याांनी मांजरूी ददिी. 

 

मा.प्रशासक ठराव क्रमाांक- ३७५            लवषय क्रमाांक- ३७५ 

ददनाांक – ०५/०७/२०२२        लवभाग – करसांकिन      

लवषय क्र.३७५ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा.सहाय्यक आयुक्त करसांकिन याांिंकेडीि पत्र क्रमाांक कर/मुख़्/३/कालव/३४५/२०२२ 

दद.१/७/२०२२ अन्वय े करसांकिन लवभागातीि अलधकारी/कमचिंारी याांिंकेररता प्रलशक्षण 

आयोलजत करणे व अनुषाांलगक व्यवस्था करणेबाबत. 

ठराव क्र.३७५ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा.सहाय्यक आयुक्त करसांकिन याांिंकेडीि पत्र क्रमाांक कर/मुख़्/३/कालव/३४५/२०२२ 

दद.१/७/२०२२ अन्वये मनपािंा करआकारणी व करसांकिन लवभाग स्थायी उत़्न्ऩ लमळवून 

दणेारा महत्वािंा लवभाग आह.े शहरातीि इमारती व जलमनीवर मािमत्ता करािंी आकारणी 

व वसुिी करणेत येत असून,  करसांकिन लवभागातीि अलधकारी/ कमचिंारी याांिंा नागररकाांशी 

थेट सांबांध येतो त्यामुळे कामकाज करताांना कायद्यायतीि तरतूदी व अांमिबजावणी 

कामकाजािं े स्वरुप व कायाचियीन कामकाज पध्दती इ. बाबी कमचिंा-याांना ज्ञात असणे 

आवश्यक़ आह.े याकामी अलधकारी/ कमचिंारी कररता प्रलशक्षण आयोलजत करणेबाबत 

मा.अलत.आयुक़्(२) व सहा.आयुक़् याांनी सुिंना ददिले्या आहते. मा.सहा.आयुक़् याांनी 

पालहिे प्रलशक्षण दद.२१/५/२०२२ रोजी आिंायच अते्र पे्रक्षागृह सांततुकारामनगर, पपपरी या 

रठकाणी करआकारणी व कर वसूिी लवषयक सांबलधत काम करणारे सवच वगच  १ ते वगच ४ 

अलधकारी/कमचिंारी याांिंे प्रलशक्षण आयोजीत केिेि े होते.करसांकिन लवभागातीि कायचरत 

२३० अलधकारी/ कमचिंारी,क्षेत्रीय अलधकारी/ प्रशासन अलधकारी याांिंे करसांकिन लवभागाशी 

सांबलधत काम करणारे सुमारे ५० कमचिंारी व वके्त तसेिं इ.असे एकुण सुमारे ३०० कमचिंारी 

याांिंे सदर प्रलशक्षणसाठी कॉफी / िंहापान(२ वेळेस), दपुारिंे जेवण इ.व्यवस्था मे.हॉटेि 

सोनािी याांनी थेटपध्दतीने र.रुपये २८० प्रती एक थाळीिंा दर  (सवच कराांसह) सदरिंे काम 

पुणच केिेि ेआह.े  उपरोक़् प्रमाणे मनपाच्या कर आकरणी व करसांकिन लवभागामाफच त थेट 

पध्दतीने करण्यात आिेल्या मे.हॉटेि      सोनािी, भोसरी याांनी  दर २८० प्रती एक थाळीिंा 

दर (सवचकराांसह) लस्वकृत करण्यात आिेिा असून त्यानुसार ८४०००/- इतका  व प्रत्यक्ष 

येणारा खिंच होणार असून त्याच्या समवेत करारनामा न करता पुरवठा आदशे लनगचत करण्यात 

आिेिा असल्याने र.रु.८४०००/- इतका  व प्रत्यक्ष येणारा खिंच हा लमळकत कर वसिुी खिंच 
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या िेखालशषाचतून खिंी करणेस मा.प्रशासक याांिंी मांजरूी दणेेत येत आह.े    

लनणचय: 

महाराष्ट्र शासन नगर लवकास लवभागाकडीि आदशे क्रमाांक.एस.सी.ओ-२०२०/प्र.क्र.७१ (भाग-२) 

/नलव-१४ ददनाांक- ३ मािंच २०२२ अन्वय ेप्राप्त अलधकारानसुार मा.स्थायी सलमतीच्या अलधकारािंा 

वापर करून उपरोक्त ठरावास मा.प्रशासक याांनी मांजरूी ददिी. 

 

मा.प्रशासक ठराव क्रमाांक- ३७६            लवषय क्रमाांक- ३७६ 

ददनाांक – ०५/०७/२०२२        लवभाग-  पाणीपरुवठा मखु्यािय 

लवषय क्र.३७६ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा.महापालिका आयुक्त याांिंकेडीि पत्र क्रमाांक पापु /८/कालव /४७७/२०२२ दद.४/७/२०२२ 

अन्वये जिशुध्दीकरण कें द्र क्र.२३ येथे पाणी शुध्दीकरण प्रदक्रयेतीि गढुळपणा कमी 

करणेसाठी आवश्यक रसायन पॉिी अल्युलमलनयम क्िोराईड (PAC) द्रवरुप व पावडरच्या 

खरेदीबाबत. 

ठराव क्र.३७६ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा.महापालिका आयुक्त याांिंकेडीि पत्र क्रमाांक पापु /८/कालव /४७७/२०२२ दद.४/७/२०२२ 

अन्वये मनपािंे पाणीपुरवठा लवभागाकडीि जिशुध्दीकरण कें द्र क्र.२३ येथे पाणी शुध्दीकरण 

प्रदक्रयेतीि गढुळपणा कमी करणेसाठी आवश्यक रसायन पॉिी अल्युलमलनयम क्िोराईड 

(PAC)द्रवरुप व पावडर हा  घटक अत्यांत महत्वािंा असून त्यािंा पुरवठा न िंुकता 

अखांडीतपणे जिशुद्धीकरण कें द्रास होणे अत्यांत आवश्यक आह.े अन्यथा त्यािंा शहरातीि 

पाणीपुरवठ्यावर पररणाम होवू शकतो. यासाठी सदर पुरवठ्याकामी एकावेळी २ एजन्सीज 

मनपािंे हाताशी असन े गरजेिंे असिनेे सदर लनलवदतेीि शतच क्र.८ नसुार सदरिंी खरेदी 

60:40 या प्रमाणात म्हणजिें  1st Lowest ठेकेदाराकडून एकूण पररमाणाच्या 60 %व 2nd 

Lowest ठेकेदाराकडून एकूण पररमाणाच्या 40 %पररमाण 1st Lowest ठेकेदाराच्या दरान े

खरेदी करावयािंे आह.े     सदर लनलवदतेीि शतच क्र.०८ नुसार सदरिंी खरेदी 60:40 या 

प्रमाणात म्हणजेिं  1st Lowest ठेकेदाराकडून एकूण पररमाणाच्या 60 %पररमाण 

मे.एस.व्ही.एस.केलमकि कोपोरेशन एि एि पी  याांिंेकडून(र .रु२,०६,७२,२२३ /-+GST) 

व 2nd Lowest ठेकेदाराकडून एकूण पररमाणाच्या 40 %पररमाण  मे.आयलडअि केलमकि 

(इां) प्रा. लि कडून(र .रु .१,३७,८१,४८२ /-+GST) 1st Lowest च्या दरान े खरेदी करणे 

बाबत ( एकलत्रत अपेलक्षत खिंच र.रु ३,४४,५३,७०५ /-+ GST)   व सदरीि ठेकेदाराांना 

लनयमानुसार लनलवदतेीि लनलवदा अटी व शती प्रमाणे त्यावरीि वस्तू व सेवा कर अदा करणेस 

तसेिं लनलवदा अटीनुसार भाववाढ किम िागू असिेस भाववाढ किमानुसार लनधाचरीत 

केिेल्या बेसीक दरामध्ये कां त्राट कािावधीमध्ये झािेिी वाढ/घट  दरानुसार फरकािंी रक्कम 

अदा/वसुि करणे बांधनकारक राहीि या अटीस अलधन राहून त्याच्याबरोबर  करारनामा 

करुन घेणेस मा.प्रशासक याांिंी मांजूरी दणेेत येत आह.े   

लनणचय: 

महाराष्ट्र शासन नगर लवकास लवभागाकडीि आदशे क्रमाांक.एस.सी.ओ-२०२०/प्र.क्र.७१ (भाग-२) 

/नलव-१४ ददनाांक- ३ मािंच २०२२ अन्वय ेप्राप्त अलधकारानसुार मा.स्थायी सलमतीच्या अलधकारािंा 

वापर करून उपरोक्त ठरावास मा.प्रशासक याांनी मांजरूी ददिी. 

 

मा.प्रशासक ठराव क्रमाांक- ३७७            लवषय क्रमाांक- ३७७ 

ददनाांक – ०५/०७/२०२२        लवभाग-  मध्यवती भाांडार  

लवषय क्र.३७७ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा.महापालिका आयुक्त याांिंकेडीि पत्र क्रमाांक भाां/15/कालव/83/2022  दद.4/7/2022 अन्वये 

मनपास मोबाईि कॉम्पॅक्टर लसस्टीम खरेदीबाबत. 

ठराव क्र.३७७ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा.महापालिका आयुक्त याांिंकेडीि पत्र क्रमाांक भाां/15/कालव/83/2022  दद.4/7/2022 अन्वये 

पपपरी पिंिंवड महानगरपालिकेच्या यशवांतराव िंव्हाण रुग्णाियातीि पदव्युत्तर पदवी 

लवभाग,   भुलम-पजदगी लवभागाांतगचत लवशेष कक्षात व मध्यवती भाांडार लवभागातीि स्टेशनरी 
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कोठारात महत्वािंे रेकॉड व अलभिेखे ठेवण्यासाठी आवश्यक मोबाईि कॉम्प्क्टर लसस्टीम 

पुरवठा करुन कायाचन्वीत करुन घेणेकामी GEM/2022/B/2089184 अन्वये प्रलसध्द करुन दर 

घेणेत आिेिे आहते. त्यामधीि सवाचत िघुत्तम दरपत्रक मे. गाडचवेि इांडस्रीड मुांबई याांिंे रक्कम 

रुपये ८७,८७,५५१/- ह ेअांदाजपत्रकीय दर र.रु. २,३०,८६,६०१/- पेक्षा ६१.९४% ने कमी 

असल्याने ते लस्वकृत करणेस लनलवदा सलमतीन ेव मा. आयुक्त सो. याांनी मान्यता ददििेी आह.े 

त्यानुषांगाने मनपािंे यशवांतराव िंव्हाण रुग्णाियातीि पदव्युत्तर पदवी लवभाग, भुलम-पजदगी 

लवभागाांतगचत लवशेष कक्षात व मध्यवती भाांडार लवभागातीि स्टेशनरी कोठारात महत्वािं े

रेकॉड व अलभिेखे ठेवण्यासाठी आवश्यक मोबाईि कॉम्प्क्टर लसस्टीम पुरवठा करुन 

कायाचन्वीत करुन घेणेकामी  मे. गाडचवेि इांडस्रीज प्रा.लि. मुांबई याांिंे कडून करारनामा करुन 

घेण्यास व येणा-या खिंाचस मा.प्रशासक याांिंी मांजूरी दणेेत येत आह.े   

लनणचय: 

महाराष्ट्र शासन नगर लवकास लवभागाकडीि आदशे क्रमाांक.एस.सी.ओ-२०२०/प्र.क्र.७१ (भाग-२) 

/नलव-१४ ददनाांक- ३ मािंच २०२२ अन्वय ेप्राप्त अलधकारानसुार मा.स्थायी सलमतीच्या अलधकारािंा 

वापर करून उपरोक्त ठरावास मा.प्रशासक याांनी मांजरूी ददिी. 

 

 

मा.प्रशासक ठराव क्रमाांक- ३७८            लवषय क्रमाांक- ३७८ 

ददनाांक – ०५/०७/२०२२        लवभाग-  मध्यवती भाांडार 

लवषय क्र.३७८ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा.अलत.आयुक्त (२) मध्यवती भाांडार याांिंेकडीि पत्र क्रमाांक मभाां/15/कालव/82/2022  

दद.४/७/२०२२ अन्वये मनपािंे जगदगुरु सांततुकाराम महाराज सांतपीठ लवभागास फर्ननिंर 

खरेदीबाबत. 

ठराव क्र.३७८ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा.अलत.आयुक्त (२) मध्यवती भाांडार याांिंेकडीि पत्र क्रमाांक मभाां/15/कालव/82/2022  

दद.४/७/२०२२ अन्वये पपपरी पिंिंवड महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्र. १ मधीि जगदगुरु 

सांत तुकाराम महाराज सांतपीठ लवभागास आवश्यक ऑफीस फर्ननिंर व लवद्यार्थयांसाठी बेंिं 

पुरवठा करणेकामी १ते ४ बाबींसाठी फर्ननिंर  GEM/2022/B/2049402 अन्वये लनलवदा 

प्रलसध्द करुन दर घेणेत आििेे आहते. त्यामधीि बाबवार सवाचत िघुत्तम दरपत्रकधारकाांिंा 

तपशीि खािीि प्रमाणे आह.े  

1. मे.लसध्दी कॉपीयर ऍन्ड स्टूडांट कां न्झुमर स्टोअर याांिंे बाब क्र.१ व ४ साठी  

                                                                       र.रुपये ४,५०,०००/- 

2. मे.अद्या प्रॉपटीज, मुांबई  -          बाब क्र. २ साठी र.रुपये १,४९,९००/- 

3. मे. आरथ्रॉन टेक्नॉिॉजी, पिंिंवड बाब क्र. ३ साठी र.रुपये १०,८०,०००/- 

                                                         एकुण रक्कम रुपय े१६,७९,९००/- 

प्राप्त एकुण दर रक्कम रुपये १६,७९,९००/- ह ेअांदाजपत्रकीय दर र.रु. २७,७७,०००/- पेक्षा 

३७.२४%ने कमी असल्यान े ते लस्वकृत करणेस मा. मुिेप व मा. अलत. आयुक्त (२) याांनी 

मान्यता ददिेिी आह.े त्यानुसार मनपािंे सांतपीठ लवभागास आवश्यक ऑफीस फर्ननिंर 

पुरवठा करणेकामी मे. लसध्दी कॉपीयर अन्ड स्टूडांट कां न्झुमर स्टोअर, मे.अद्या प्रॉपटीज, मुांबई 

व आरथ्रॉन टेक्नॉिॉजी, पिंिंवड  याांिंे कडून करारनामा करुन घेण्यास व येणा-या खिंाचस 

मा.प्रशासक याांिंी मांजूरी दणेेत येत आह.े 

लनणचय: 

महाराष्ट्र शासन नगर लवकास लवभागाकडीि आदशे क्रमाांक.एस.सी.ओ-२०२०/प्र.क्र.७१ (भाग-२) 

/नलव-१४ ददनाांक- ३ मािंच २०२२ अन्वय ेप्राप्त अलधकारानसुार मा.स्थायी सलमतीच्या अलधकारािंा 

वापर करून उपरोक्त ठरावास मा.प्रशासक याांनी मांजरूी ददिी. 
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मा.प्रशासक ठराव क्रमाांक- ३७९            लवषय क्रमाांक- ३७९ 

ददनाांक – ०५/०७/२०२२        लवभाग-  स्थापत्य बीआरटीएस 

लवषय क्र.३७९ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा. महापालिका आयुक्त याांिंेकडीि पत्र क्रमाांक स्था/बीआरटीएस/843/२०२२ 

दद.१/७/२०२२ अन्वये पपपरी पिंिंवड महानगरपालिका हद्दीत रठकरठकाणी लजजाऊ 

लक्िलनक उभारणे व दापोडी - लनगडी, साांगवी-दकवळे बीआरटी रस्त्यावर जालहरातीसाठी 

अत्याधुलनक स्रक्िंरि स्टीििंे होर्डडग बसलवणेसाठी सल्िागार नेमणुक करणेबाबत.. 

ठराव क्र.३७९ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा. महापालिका आयुक्त याांिंेकडीि पत्र क्रमाांक स्था/बीआरटीएस/843/२०२२ 

दद.१/७/२०२२ अन्वये पपपरी पिंिंवड महानगरपालिका हद्दीत रठकरठकाणी लजजाऊ 

लक्िलनक उभारणे व दापोडी - लनगडी, साांगवी-दकवळे बीआरटी रस्त्यावर जालहरातीसाठी 

अत्याधुलनक स्रक्िंरि स्टीििंे होर्डडग बसलवणेसाठी सल्िागार नेमणुक करणेकामी मे.मॅप्स 

ग्िोबि लसव्हीिटेक प्रा.लि.याांनी प्रस्तावात नमूद प्रमाणे सादर केिेिे दर ह ेशासनाने ठरवुन 

ददिेल्या दरापेक्षा कमी आह.े त्यामुळे  मे.मॅप्स ग्िोबि लसव्हीिटेक प्रा.लि. याांिंी प्रकल्प 

व्यवस्थापन सल्िागार म्हणून नेमणुक करणेस व महाराष्ट्र शासन लनणचय सांकीणच 

२०१८/प्र.क्र.५४/नालव/-१६ अन्वये लनलवदापुवच (Pre Tender) व लनलवदापश्चात(Post 

Tender) कामासाठी (एकलत्रत) लनलवदा रक्कमेच्या १.९५%फी मे.मॅप्स ग्िोबि लसव्हीिटेक 

प्रा.लि. याांना अदा करणेच्या प्रस्तावास मा.प्रशासक याांिंी मांजूरी दणेेत येत आह.े  

लनणचय: 

महाराष्ट्र शासन नगर लवकास लवभागाकडीि आदशे क्रमाांक.एस.सी.ओ-२०२०/प्र.क्र.७१ (भाग-२) 

/नलव-१४ ददनाांक- ३ मािंच २०२२ अन्वय ेप्राप्त अलधकारानसुार मा.स्थायी सलमतीच्या अलधकारािंा 

वापर करून उपरोक्त ठरावास मा.प्रशासक याांनी मांजरूी ददिी. 

 

मा.प्रशासक ठराव क्रमाांक- ३८०            लवषय क्रमाांक- ३८० 

ददनाांक – ०५/०७/२०२२        लवभाग-  ज.लन. ड क्षते्रीय कायाचिय 

लवषय क्र.३८० 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा. महापालिका आयुक्त याांिंेकडीि पत्र क्रमाांक क्र.डक्षेका/जलन/कालव /८१५ /२०२२, 

दद.०४/०७/२०२२ अन्वये पपपरी पिंिंवड महानगरपालिका ड क्षेत्रीय कायाचिय हद्दीतीि 

मिलनिःसारण नलिका मॅनहोि िंेंबसचिंी सफाई आधुलनकयाांलत्रकी पद्धतीने करणे (सक्शन, 

जेटींग सह ररसायकपिग मलशनच्या सहाय्याने).या कामास मुदतवाढ लमळणेबाबत. 

ठराव क्र.३८० 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा. महापालिका आयुक्त याांिंेकडीि पत्र क्रमाांक क्र.डक्षेका/जलन/कालव /८१५ /२०२२, 

दद.०४/०७/२०२२ अन्वये लवषयाांदकत काम मे. मेरो वेस्ट हनॅ्डपिग प्रा. लि.याांना मा. स्थायी 

सलमती ठराव क्र.१०००८ ददनाांक २८/०७/२०२१ नुसार करारनामा शतीनुसार 

दद.२७/१०/२०२१ च्या आदशेान्वये कामािंे आदशे दणेेत आिेिे होते. सदर कामािंी मुदत 

ददनाांक ०३/०७/२०२२ पयंत आह.े लनलवदा अटी व शती (A)क्र. ३ नसुार सदर लनलवदतेीि 

दर ह ेलनलवदा कािावधी पयंत कायम राहतीि. सदर लनलवदिेंा कायच कािावधी ०७ (सात) 

वषे आह.े तथालप कामािंा आदशे व करारनामा हा ०१ (तृतीय) वषाचसाठी दणेेत आिेिा आह.े 

त्यानांतर कामािंी प्रगती, Performance लविंारात घेऊन पुढीि प्रत्येक वषाचसाठी मा. स्थायी 

सलमतीच्या मान्यतेन े मुदतवाढ दणेेत येईि. तसेिं लनलवदा अटी व शतीनुसार एक वषाचनांतर 

भाववाढ फरक दये राहीि. त्यानुसार ठेकेदाराने सदरिंे काम तृतीय वषाचत समाधानकारक 

पूणच केिेिे आह.े िंौथ ेवषाचसाठी (०३.०७.२०२३ पयचत) मा. स्थायी सलमतीिंी मांजुरी प्राप्त 

करणे आवश्यक आह.े सदर कामासाठी सन २०२२-२३ िंे अांदाजपत्रकात पान क्र. १११२ अ. 

क्र. ४ वर रक्कम रूपय े१,३०,००,०००/- तरतुद नमूद करणेत आिेिी आह.े लनलवदा अटी व 

शती (A)क्र. ३ नसुार मा. स्थायी सलमतीन ेठरावात नमूद केिेिा १ वष ेकािावधीिंी मुदत 

ददनाांक ०३/०७/२०२२ रोजी पुणच होत आह.े वर नमूद केिेनुसार ठेकेदार मे. मेरो वेस्ट 

हनॅ्डपिग प्रा. लि.याांस पपपरी पिंिंवड महानगरपालिका ड क्षेत्रीय कायाचिय हद्दीतीि 

मिलनिःसारण नलिका मॅनहोि िंेंबसचिंी सफाई आधुलनकयाांलत्रकी पद्धतीने करणे. (सक्शन, 

जेटींग सह ररसायकपिग मलशनच्या सहाय्याने) या कामास भाववाढ फरक अदाकरणे व 
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ददनाांक ०४/०७/२०२२ पासून ददनाांक ०३/०७/२०२३ पयंत िंौथे वषाचसाठीिंे मुदतवाढ व 

रक्कम रूपय े १,२९,११,७००/-  च्या खिंाचस मा.महापालिका सभेच्या प्राप्त अलधकाराांतगचत 

मा.प्रशासक याांिंी मांजूरी घणेेकामी  लशफारस करणे आवश्यक असिेने  त्यास  मा.प्रशासक 

याांिंी मांजूरी दणेेत यते आह.े  

लनणचय: 

महाराष्ट्र शासन नगर लवकास लवभागाकडीि आदशे क्रमाांक.एस.सी.ओ-२०२०/प्र.क्र.७१ (भाग-२) 

/नलव-१४ ददनाांक- ३ मािंच २०२२ अन्वय ेप्राप्त अलधकारानसुार मा.स्थायी सलमतीच्या अलधकारािंा 

वापर करून उपरोक्त ठरावास मा.प्रशासक याांनी मांजरूी ददिी. 

 

मा.प्रशासक ठराव क्रमाांक- ३८१            लवषय क्रमाांक- ३८१ 

ददनाांक – ०५/०७/२०२२        लवभाग-  लनवडणकू  

लवषय क्र.३८१ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा. महापालिका आयुक्त याांिंेकडीि पत्र क्रमाांक लन/१/कालव/ १४९/२०२२ दद.४/७/२०२२ 

अन्वये लनवडणूक लवभागातीि लनवडणूक व जनगणना लवषयक कामकाजाकरीता मानधन 

स्वरुपात कमचिंारी उपिब्ध करुन घेणेबाबत. 

ठराव क्र.३८१ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा. महापालिका आयुक्त याांिंेकडीि पत्र क्रमाांक लन/१/कालव/ १४९/२०२२ दद.४/७/२०२२ 

अन्वये मनपा सावचलत्रक लनवडणूक - २०२२ िंे अनुषांगाने मतदार यादी तयार करणे, तसेिं 

लनवडणूक प्रदक्रया पार पाडणेकामी आवश्यक पुढीि तयारी (उदा. R.O कायाचियािंी 

स्थापना, लवलवध कक्षािंी स्थापना, मतदान कें द्रासांदभाचत कामकाज, तसेिं भारतािंी 

जनगणना २०२१ िंे कामकाज, इत्यादी कामकाज लनवडणूक लवभागामध्ये प्रामुख्यान े

करणेसाठी लनवडणूक लवषयक व जनगणना लवषयक कामकाजािं े अनुभव असिेिे व 

लनवडणूक लवभागात यापूवी कायचरत असणारे सेवालनवतृ्त मुख्य लिलपक श्री. रमेश कोडींबा 

डाळींबे याांना आदशेािंे तारखेपासून ६ मलहने कािावधीकरीता मानधनावर लनयुक्ती दणेेस व 

त्याांना महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन लवभागाकडीि शासन लनणचय क्र. सांकीणच-

२७१५/प्र.क्र.१००/१३, दद. १७ लडसेंबर २०१६ नुसार वेतन, भत्ते अदा करणेस व याकामी 

येणारा प्रत्यक्ष खिंच लनवडणूक लवभागाकडीि "लनवडणूक खिंच" या िेखालशषाचतनु खिंी 

टाकणेस मा.प्रशासक याांिंी मांजूरी दणेेत येत आह.े  

लनणचय: 

महाराष्ट्र शासन नगर लवकास लवभागाकडीि आदशे क्रमाांक.एस.सी.ओ-२०२०/प्र.क्र.७१ (भाग-२) 

/नलव-१४ ददनाांक- ३ मािंच २०२२ अन्वय ेप्राप्त अलधकारानसुार मा.स्थायी सलमतीच्या अलधकारािंा 

वापर करून उपरोक्त ठरावास मा.प्रशासक याांनी मांजरूी ददिी. 

 

मा.प्रशासक ठराव क्रमाांक- ३८२            लवषय क्रमाांक- ३८२ 

ददनाांक – ०५/०७/२०२२        लवभाग-  स्थापत्य प्रकल्प 

लवषय क्र.३८२ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा. महापालिका आयुक्त याांिंेकडीि पत्र क्रमाांक स्था/PMAYप्र/226/2022, दद.04/07/2022  

अन्वये कें द्रशासनाच्या प्रधानमांत्री आवास योजनेअांतगचत पपपरी पिंिंवड महानगरपालिका 

क्षेत्रात िंऱ्होिी, रावेत, बोऱ्हाडवेाडी व आकुडी येथीि प्रकल्पाांना सुधारीत पयाचवरण दाखिा 

व इतर आवश्यक दाखिे घेणेकररता पयाचवरण सल्िागार नेमणुक करणेबाबत.  

ठराव क्र.३८२ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा. महापालिका आयुक्त याांिंेकडीि पत्र क्रमाांक स्था/PMAYप्र/226/2022, दद.04/07/2022  

अन्वये पपपरी पिंिंवड महानगरपालिका कायचक्षेत्रात पांतप्रधान आवास योजनेअांतगचत 

िंऱ्होिी, रावेत, बोऱ्हाडवेाडी व आकुडी या रठकाणी प्रकल्पराबलवणेत येणार आहते. सदर 

गृहप्रकल्पाांना सुधारीत पयाचवरण दाखिा व इतर आवश्यक दाखिे प्राप्त करणेसाठी अनुभवी 

पयाचवरण ताांलत्रक सल्िागार नेमणे आवश्यक असिेन े या कायाचियामाफच त सांकेतस्थळावर 

कोटेशन नोटीस प्रलसध्द करण्यात आिेिी होती. प्राप्त झािेल्या दराांिंा तुिनात्मक तक्ता 

खािीि प्रमाणे आह.े 
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अ.क्र. 
दर सादर केिले्या सल्िागार / 

सांस्थेिें नाव 

प्रकल्प बाांधकाम क्षेत्र टप्प्याांनुसार सादर केििेे  

दर र.रु. + GST + इतर कर 

५०,००० िंौ.मी. त े

१,५०,००० 

िंौ.मी.  पयंतिें बाांधकाम 

क्षेत्र. (िंऱ्होिी व रावेत 

प्रकल्प) 

५०,००० िंौ.मी. त े१,५०,००० 

िंौ.मी.  पयंतिें बाांधकाम क्षेत्र.  

(बोऱ्हाडेवाडी व आकुडी  

प्रकल्प) 

१ मे.Manusrushti ११,२०,००० ९,२०,००० 

२ मे.Enviro १२,५०,००० ११,१०,००० 

३ 
मे.Enviro Policy Research 

India Pvt. Ltd. 
१४,५०,००० ९,२०,००० 

उपरोक्त तक्त्याप्रमाणे मे.Manusrushti याांिंे कमीत कमी उक्ता दर +इतर कर प्राप्त झािे 

आह.े मे. Manusrushti ह ेमनपाच्या सल्िागार पॅनेिवरीि सल्िागार नाहीत. परांतु त्याांना 

मनपाच्या पांतप्रधान आवास योजना व तत्सम प्रकल्पावर काम करणेिंा अनुभव आह.े तसिें 

पांतप्रधान आवास योजना प्रकल्पाांसाठी पयाचवरण दाखिा व लवलवध शासकीय लवभागाकडीि 

आवश्यक दाखिे बांधनकारक असल्यामुळे सदर काम करणेिंी अत्यांत गरज आह.े सदरिंे काम 

मान्यताप्राप्त सांस्थेमाफच त करावे िागणार असल्यान ेमे.Manusrushti याांिंे सोबत करारनामा 

करुन नेमणूक करणेस मा.प्रशासक याांिंी मांजरूी दणेेत यते आह.े  

लनणचय: 

महाराष्ट्र शासन नगर लवकास लवभागाकडीि आदशे क्रमाांक.एस.सी.ओ-२०२०/प्र.क्र.७१ (भाग-२) 

/नलव-१४ ददनाांक- ३ मािंच २०२२ अन्वय ेप्राप्त अलधकारानसुार मा.स्थायी सलमतीच्या अलधकारािंा 

वापर करून उपरोक्त ठरावास मा.प्रशासक याांनी मांजरूी ददिी. 

 

मा.प्रशासक ठराव क्रमाांक- ३८३            लवषय क्रमाांक- ३८३ 

ददनाांक – ०५/०७/२०२२        लवभाग-  आरोग्य मखु्यािय 

लवषय क्र.३८३ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा.अलतररक्त आयुक्त (१) आरोग्य मुख्यािय याांिंेकडीि पत्र क्रमाांक आमुका/४/कालव/ २३४ 

/२०२२ दद.२/७/२२ अन्वये  पपपरी पिंिंवड शहराच्या हद्दीतीि पवना, इांद्रायणी व मुळा या 

नद्याांमधीि जिपणी काढण्यािंे कामकाजाबाबत.  

ठराव क्र.३८३ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा.अलतररक्त आयुक्त (१) आरोग्य मुख्यािय याांिंेकडीि पत्र क्रमाांक आमुका/४/कालव/ २३४ 

/२०२२ दद.२/७/२२ अन्वये पपपरी पिंिंवड शहराच्या हद्दीतीि नद्यामध्ये असिेिी जिपणी 

काढणेकामी लनलवदा नोटीस क्र. २/२०२२-२३ प्रलसध्द करण्यात आिी होती. सदर लनलवदसे 

मे.बापदवे महाराज स्वयांरोजगार सांस्था मयाचददत  ह े िघुत्तम  L-1 लनलवदा धारक याांनी 

(पॅकेज क्र. ५) करीता सुधारीत लनलवदा दर  २.१९०% जास्त हा दर मा.आरोग्य वदैयदकय 

अलधकारी याांिंेकडीि दद.०९/०६/२०२२ िं ेप्रस्तावान्वये  स्वीकृत करुन मे. बापदवे महाराज 

स्वयांरोजगार सांस्था याांना कामकाज आदशे दणेेत आिेिा आह.े त्याबाबतिंा तपशीि खािीि 

प्रमाणे. 

पॅकेज 

क्रमाांक 
क्षेत्र(कोठून कोठपयंत) सांस्थाांिंे नाव 

१ मलहन्यािंा 

खिंच 
प्राप्त दर मांजुर र.रु. 

पॅकेज क्र.५ 

 इांद्रायणी नदी पसटेि 

कां पनी,तळवड ेते 

लहरामाता 

मांदीर,पी.सी.एम.सी 

एसटीपी 

प्िाांट(१०.५दकमी) 

मे.बापदवे 

महाराज 

स्वयांरोजगार 

सांस्था मयाच. 

८,६२,१४८/- 
२.१९०% 

जास्त 
८,८१,०२९/- 
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वरीि प्रमाणे सदर सांस्थेच्या नावासमोरीि नमुद रठकाणी १  मलहन्याकरीता अांदाजपत्रकीय 

मांजुर दराने प्रत्यक्ष होणा-या खिंाचस मा.प्रशासक याांिंी मांजूरी दणेेत येत आह.े    

लनणचय: 

महाराष्ट्र शासन नगर लवकास लवभागाकडीि आदशे क्रमाांक.एस.सी.ओ-२०२०/प्र.क्र.७१ (भाग-२) 

/नलव-१४ ददनाांक- ३ मािंच २०२२ अन्वय ेप्राप्त अलधकारानसुार मा.स्थायी सलमतीच्या अलधकारािंा 

वापर करून उपरोक्त ठरावास मा.प्रशासक याांनी मांजरूी ददिी. 

 

मा.प्रशासक ठराव क्रमाांक- ३८४            लवषय क्रमाांक- ३८४ 

ददनाांक – ०५/०७/२०२२        लवभाग-  मध्यवती भाांडार 

लवषय क्र.३८४ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा.उप आयुक्त मध्यवती भाांडार याांिंेकडीि पत्र क्रमाांक मभाां/05/कालव/627/2022, 

दद.04/07/2022  अन्वये महानगरपालिका सावचलत्रक लनवडणूक 2022 कररता आवश्यक 

स्टेशनरी सालहत्य दर करारानुसार खरेदी करणॆबाबत.  

ठराव क्र.३८४ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा.उप आयुक्त मध्यवती भाांडार याांिंेकडीि पत्र क्रमाांक मभाां/05/कालव/627/2022, 

दद.04/07/2022  अन्वये मनपाच्या लनवडणूक लवभागानॆ मागणी केिेनुसार महानगरपालिका 

सावचलत्रक लनवडणूक 2022 कररता आवश्यक स्टेशनरी सालहत्य दर करारानुसार 

खरेदी  करणेकामी GeM Bid No.GEM/2022/B/1951034 अन्वये िघुत्तम दर प्राप्त 

लनलवदाकार मे.लशवसमथच एांटरप्रायजेस, लनगडी याांिंी 59 बाबींकररता एकूण 

र.रु.17,72,877/- िंी लनलवदा िघुत्तम प्राप्त झािी आह,े  जी लनलवदा अांदालजत खिंच एकूण 

र.रु.22,54,210/- पेक्षा  21.35% ने कमी असुन लस्वकृत करण्यात आिी आह.े  त्यानुसार 

महानगरपालिका सावचलत्रक लनवडणूक 2022 कररता आवश्यक स्टेशनरी सालहत्य खरेदी 

करणेकामी GeM Bid No.GEM/2022/B/1951034 अन्वये िघुत्तम दर प्राप्त लनलवदाकार 

मे.लशवसमथच एांटरप्रायजेस, लनगडी याांिंेकडून स्टॆशनरी सालहत्याच्या लवलवध 59 बाबी दर 

करारानुसार 1 वषच कािावधीकररता लनवडणूक लवभागाच्या मागणीप्रमाणे व आवश्यके्तप्रमाणे 

पुरवठा करणेकामी करारनामा करुन पुरवठा आदशे लनगचत करण्यात आिा असल्याने सदर 

सालहत्य खरेदी करणेकामी होणारा खिंच एकूण र.रु.17,72,877/- िंे मा.प्रशासक याांिंे माफच त 

अविोकन करणेत आिे.  

लनणचय: 

महाराष्ट्र शासन नगर लवकास लवभागाकडीि आदशे क्रमाांक.एस.सी.ओ-२०२०/प्र.क्र.७१ (भाग-२) 

/नलव-१४ ददनाांक- ३ मािंच २०२२ अन्वय ेप्राप्त अलधकारानसुार मा.स्थायी सलमतीच्या अलधकारािंा 

वापर करून उपरोक्त ठरावास मा.प्रशासक याांनी मांजरूी ददिी. 

 

मा.प्रशासक ठराव क्रमाांक- ३८५            लवषय क्रमाांक- ३८५ 

ददनाांक – ०५/०७/२०२२        लवभाग-  करसांकिन  

लवषय क्र.३८५ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा.सहा.आयुक्त, करसांकिन यािंांकडीि पत्र क्रमाांक कर/मुख़्/३/कालव/३४९/२०२२ 

दद.४/७/२०२२ अन्वये मािमत्ता कर वसूिी उपाययोजना अांतगचत ररक्षामधून, 

िाऊडलस्पकरवर पजगि प्रलसध़् करणेकामी झािेल्या खिंाचस मान्यता दणेेबाबत. 

ठराव क्र.३८५ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा.सहा.आयुक्त, करसांकिन यािंांकडीि पत्र क्रमाांक कर/मुख़्/३/कालव/३४९/२०२२ 

दद.४/७/२०२२ अन्वये मनपािंे करआकारणी व करसांकिन लवभागामाफच त िंाि ु आर्नथक 

वषाचत अांदाजपत्रदकय वसुिी उददष्ट ेपुणच करणे व मनपाच्या उत्पनात वाढ करणेकामी लवहीत 

उपाययोजना करणेत यतेात.त्याअनुषांगाने िंािु आर्नथक वषच सन २०२२-२३ मध्ये माह ेजुन 

२०२२ पुवी नागररकाांनी मािमत्ता करािंा भरणा केल्यास लवलवध प्रवगाचसाठी करसवित 

योजना िागु आह.े सदर योजनाांिंी मालहती नागररकाांना व्हावी तसेिं कर भरणेकामी 

जनजागृती व्हावी त्यासाठी करसांकिन लवभागािं े१७ करसांकिन लवभागीय कायाचियातगचत 

पजगिद्ववारेररक्षामधुन िाऊड लस्पकरवर जालहर प्रलसध्दी करणेिंी कायचवाही करणेत आिेिी 

आह े सदर कामाबाबत सांबलधत ठेकेदाराना त्याांनी केिेल्या कामािंी रक्कम़ अदा करणे 
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आवश्यक़ आह.े  मनपा  हद्यीतीि १७ करसांकिन लवभागीय कायाचियातगचत मनपा हद्यीत 

ररक्षामधून िाऊड लस्पकरवर पजगिप्रलसध़् करणेकामी खािीिप्रमाणे दर प्राप़् झािे आहते. 

अ.क्र. कां पनी/ एजन्सीिंे नाव िघुत्तम़ दर(प्रती ररक्षा) 

१ मे.लशवतेज एांटरप्रायजेस,दहेू २९००/- 

२ मे.जय गणेश एांटरप्रायजेस,पिंिंवड २९७०/- 

३ मे.श्रमसाफल़् एांटरप्रायजेस,लनगडी ३१००/- 

४ मे.अांगद ररक्षा रेंटि सव्हीससे,पिंिंवडगाव ३०२५/- 

वररि प्राप़् ठेकेदाराच्या दरापैदक िघुत्तम़ दर मे.लशवतेजएांटरप्रायजेस,दहेू याांिंा असून सदर 

दर लस्वकृत करणेत येऊन त्यानुसार रक्कम़ रुपय े९८६०००/- इतका ककवा प्रत्यक्ष येणारा खिंच 

हा “लमळकतकर वसुिी खिंच”  या िेखालशषाचतून खिंी करणेस मा.प्रशासक याांिंी मांजरूी दणेेत 

येत आह.े  

लनणचय: 

महाराष्ट्र शासन नगर लवकास लवभागाकडीि आदशे क्रमाांक.एस.सी.ओ-२०२०/प्र.क्र.७१ (भाग-२) 

/नलव-१४ ददनाांक- ३ मािंच २०२२ अन्वय ेप्राप्त अलधकारानसुार मा.स्थायी सलमतीच्या अलधकारािंा 

वापर करून उपरोक्त ठरावास मा.प्रशासक याांनी मांजरूी ददिी. 

 

 

मा.प्रशासक ठराव क्रमाांक- ३८६            लवषय क्रमाांक- ३८६ 

ददनाांक – ०५/०७/२०२२        लवभाग-  मालहती तांत्रज्ञान   

लवषय क्र.३८६ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा.मनपा आयुक्त याांिंेकडीि पत्र क्रमाांक जेएनएनयुआरएम/३/कालव/१८० /२०२२ ददनाांक 

०४ /०७ /२०२२ अन्वय ेअमृत अलभयानाांतगचत सुधारणाांिंी (Reforms) पुतचता केिेबद्दि प्राप्त 

झािेल्या प्रोत्साहन अनुदानािंा वापर लवलहत केिेिी मागचदशचक सुिंना “पपपरी पिंिंवड 

शहरात स्वच्छ भारत अलभयानातगचत अांतभूचत घटकाांसाठी ” करणेबाबत  

ठराव क्र.३८६ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा.मनपा आयुक्त याांिंेकडीि पत्र क्रमाांक जेएनएनयुआरएम/३/कालव/१८० /२०२२ ददनाांक 

०४ /०७ /२०२२ अन्वय े कें द्र शासन पुरस्कृत अमृत अलभयानामध्ये पपपरी पिंिंवड शहरािंा 

समावेश झािेपासुन अद्यापपयंत अमृत अलभयानाांतगचत सुधारणाांिंी (Reforms) िंी पूतचता 

केल्यामुळे पपपरी पिंिंवड महानगरपालिकेस प्रोत्साहन अनुदान (Reform Incentive) प्राप्त 

झािेिे आह.े सदरिं े सन २०१६-१७, सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ या वषाचकरीता 

प्राप्त झािेिे एकूण प्रोत्साहन अनुदान र.रु.३,८१,१७,४३६/- (अक्षरी रक्कम रुपये तीन कोटी 

एक्याऐंशी िाख सतरा हजार िंारशे छत्तीस फक्त) पैकी लशल्िक असिेि े

एकुणर.रु.३,३२,२०,७८३ /- (अक्षरी रक्कम रुपय ेतीन  कोटी बत्तीस िाख वीस हजार सातश े

त्र्येंएशी  फक्त) इतके प्रोत्साहन अनुदान+ सदरिं े बँक खात्यावरीि व्याज पपपरी पिंिंवड 

शहरात स्वच्छ भारत अलभयानातगचत अांतभूचत घटकाांच्या  कामासाठी करणेस मा.महापालिका 

सभेच्या प्राप्त अलधकाराांतगचत मा.प्रशासक याांिंी मांजूरी घेणेकामी  लशफारस करण्यास मान्यता 

आवश्यक असिेने  त्यास मा.प्रशासक याांिंी मांजूरी दणेेत येत आह.े  

लनणचय: 

महाराष्ट्र शासन नगर लवकास लवभागाकडीि आदशे क्रमाांक.एस.सी.ओ-२०२०/प्र.क्र.७१ (भाग-२) 

/नलव-१४ ददनाांक- ३ मािंच २०२२ अन्वय ेप्राप्त अलधकारानसुार मा.स्थायी सलमतीच्या अलधकारािंा 

वापर करून उपरोक्त ठरावास मा.प्रशासक याांनी मांजरूी ददिी. 
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मा.प्रशासक ठराव क्रमाांक- ३८७            लवषय क्रमाांक- ३८७ 

ददनाांक – ०५/०७/२०२२        लवभाग-  िखेा  

लवषय क्र.३८७ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा.आयुक्त याांिंेकडीि पत्र क्र. िेखा/३१/कालव/१०६/२०२२ ददनाांक ०२/०७/२०२२ अन्वये 

माह े जुिै २२ िंी सांिंिनतूट रक्कम माह े जनू २२ मध्ये अलिम स्वरुपात पीएमपीएमएि 

सांस्थेस अदा करणेबाबत.  

ठराव क्र.३८७ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा.आयुक्त याांिंेकडीि पत्र क्र. िेखा/३१/कालव/१०६/२०२२ ददनाांक ०२/०७/२०२२ अन्वये 

मा.अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय सांिंािक पीएमपीएमएि  याांिंेकडीि पत्र क्रां .पीएमपीएमएि/ 

मुिेलवअ/३६१७, दद.१४/१२/२०२१ नुसार पीएमपीएमएि लनधी या िेखालशषाचवर सन 

२०२१-२२ साठी एकूण तरतूद र.रु.२१९.३८ कोटी करणेत आिी असनू यामध्ये सांिंिनतूट 

२०१.३८ कोटी लवलवधप्रकारिंे पासेस र.रु.१० कोटी असा अपेक्षीत वगच ३ व ४ च्या वेतन 

प्रलतपूती कररता र.रु.८ कोटी खिंच गृहीत धरण्यात आििेा आह.े सदर रक्कमेमधून माह ेजिु ै

२२ िंी सांिंिनतूट रक्कम माह े जून २२ मध्ये अलिम स्वरुपात  र.रु.१६,००,००,००० /- 

(अक्षरी र.रु.सोळा कोटी फक्त) सन २०२१-२२ च्या अांदालजत सांिंिनतूटीिंे िेखापररक्षण 

होऊन तूट कायम होईपयंत अदा करावयािं ेअसल्यान ेत्यास मा.प्रशासक याांिंी मांजरूी दणेेत 

येत आह.े  

लनणचय: 

महाराष्ट्र शासन नगर लवकास लवभागाकडीि आदशे क्रमाांक.एस.सी.ओ-२०२०/प्र.क्र.७१ (भाग-२) 

/नलव-१४ ददनाांक- ३ मािंच २०२२ अन्वय ेप्राप्त अलधकारानसुार मा.स्थायी सलमतीच्या अलधकारािंा 

वापर करून उपरोक्त ठरावास मा.प्रशासक याांनी मांजरूी ददिी. 

 

मा.प्रशासक ठराव क्रमाांक- ३८८            लवषय क्रमाांक- ३८८ 

ददनाांक – ०५/०७/२०२२        लवभाग-  पाणीपरुवठा 

लवषय क्र.३८८ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा.अलतररक्त आयुक्त (२) पाणीपुरवठा याांिंेकडीि पत्र क्रमाांक पापु/६/कालव/२१९/२०२२  

दद.५/७/२०२२ अन्वये मनपािंे िॅलव्हटी झोन अांतगचत लवलवध पांपगृहात आवश्यके्तनुसार जलनत्र 

सांिं बसलवणे व अनुषांलगक कामे करणे या अांतगचत भाग (ब) भगवाननगर वाकड व साांगवी 

गावठाण पांप हाऊस येथे जलनत्र सांिं बसलवणे व अनुषांलगक कामे करणेबाबत. 

ठराव क्र.३८८ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा.अलतररक्त आयुक्त (२) पाणीपुरवठा याांिंेकडीि पत्र क्रमाांक पापु/६/कालव/२१९/२०२२  

दद.५/७/२०२२ अन्वये मनपाच्या पाणीपुरवठा  लवभागाकडीि लन.नो.क्र. 14/13/2021-2022 

अन्वये मनपािंे िॅलव्हटी झोन अांतगचत लवलवध पांपगृहात आवश्यके्तनुसार जलनत्र सांिं बसलवणे व 

अनुषांलगक कामे करणे या अांतगचत भाग (ब) भगवाननगर वाकड व साांगवी गावठाण पांप हाऊस 

येथे जलनत्र सांिं बसलवणे व अनुषांलगक कामे करणे.  कामी मे एक्सेि इांलजलनअररग लन.र.रू. 

5325420/- (अक्षरी रक्कम रुपये त्रैपन्न िाख पांिंवीस हजार िंारशे वीस फक्त) मधुन रॉयल्टी 

व मटेरीयि टेस्टींग िंाजेस वगळून र.रु. 5325420/- वर लनलवदा दर मागलवणेत आिे आहते. 

त्यानुसार लवषयाांदकत काम उपरोक्त ठेकेदाराकडून र.रु. 5325420/- पेक्षा 5.4% कमी 

म्हणजेिं र.रु. 5037847 /- +रॉयल्टी िंाजसे र.रु. 0/- मटेररयि टेस्टींग िंाजेस र.रु. 0/- = 

एकुण र.रु. 5037847 /- पयंत काम करुन घेणेस आलण लनयमानुसार व लनलवदतेीि लनलवदा 

अटीप्रमाणे त्यावरीि वस्तु व सेवा कर अदा करणेस तसेिं लनलवदा अटींनुसार भाववाढ किम 

िागू असिेस, भाववाढ किमानुसार मटेररयिच्या लनधाचररत केिेल्या बेलसक दरामध्ये कां त्राट 

कािावधीमध्ये झािेिी वाढ/घट दरानुसार फरकािंी रक्कम अदा/वसुि करणे बांधनकारक 

राहीि या अटीस अलधन राहून त्याांिंेबरोबर करारनामा करुन घेणेस मा.प्रशासक याांिंी मांजूरी 

दणेेत येत आह.े  

लनणचय: 

महाराष्ट्र शासन नगर लवकास लवभागाकडीि आदशे क्रमाांक.एस.सी.ओ-२०२०/प्र.क्र.७१ (भाग-२) 

/नलव-१४ ददनाांक- ३ मािंच २०२२ अन्वय ेप्राप्त अलधकारानसुार मा.स्थायी सलमतीच्या अलधकारािंा 

वापर करून उपरोक्त ठरावास मा.प्रशासक याांनी मांजरूी ददिी. 
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मा.प्रशासक ठराव क्रमाांक- ३८९            लवषय क्रमाांक- ३८९ 

ददनाांक – ०५/०७/२०२२        लवभाग-  कायचशाळा   

लवषय क्र.३८९ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा.अलतररक्त आयुक्त (३) कायचशाळा लवभाग याांिंेकडीि पत्र क्रमाांक 

काशा/३/कालव/३१०/२०२२ दद.०५/०७/२०२२ अन्वये पपपरी पिंिंवड मनपािंे अलधकारी/ 

पदालधकारी याांिंे वापराकररता टाटा नेक्सॉन इिेक्रीक वाहने  (लवना वाहन िंािक) पािं 

वषच कािावधीकरीता भाड ेतत्वावर पुरवठा करणेकामी एजन्शी लनलश्चत करणेबाबत. 

ठराव क्र.३८९ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा.अलतररक्त आयुक्त (३) कायचशाळा लवभाग याांिंेकडीि पत्र क्रमाांक 

काशा/३/कालव/३१०/२०२२ दद.०५/०७/२०२२ अन्वये पपपरी पिंिंवड मनपािंे अलधकारी / 

पदालधकारी याांिंे वापराकरीता मे. टाटा मोटसच लि. या वाहन उत्पादीत कां पनीिंे टाटा 

नेक्सॉन इिेलक्रकि वाहने ०५ वषे कािावधीकरीता भाडतेत्वावर पुरवठा करणेकामी एजन्सी 

लनलश्चत करणेसाठी ई लनलवदा नोटीस क्र. ०५/१/२०२२-२०२३ वतचमानपत्रामध्ये तसिें 

शासकीय वेब पोटचिवर ऑनिाईन पद्धतीन ेप्रलसद्ध करुन दर मागलवणेत आिेि ेहोते. त्यामध्ये 

मे. श्री बािाजी गॅरेज याांिं े लनलवदा दर सवाचत कमी म्हणजे र.रु. ५३,८५०/- प्रलत मलहना 

अमयाचददत धावेकरीता प्राप्त झािेिे आहते. सदर कामाांतगचत एजन्सीने म.न.पा.स यािं दरान े

०५ वषच कािावधीकरीता वाहने पुरवठा करावयािंी असनू म.न.पा.स आवश्यक त्या रठकाणी 

इिेलक्रक व्हईेकि िंार्डजग स्टेशन उभारणी करणे व वाहन े िंार्डजग पोटी येणा-या खिंाचिंा 

समावेश आह.े मे. श्री बािाजी गॅरेज याांिं े कडून प्रस्तावा सोबतिंे प्रपत्र अ प्रमाणे पपपरी 

पिंिंवड मनपािंे अलधकारी याांिंे वापराकरीता ०५ वषे कािावधीकरीता प्रथमतिः २५ व 

त्यापुढे म.न.पा.िंे आवश्यकतेनूसार टाटा नेक्सॉन वाहने (लवना वाहनिंािक) भाडतेत्वावर 

पुरवठा करणेकरीता लनलवदा रक्कमेच्या मयाचदते करारनामा करुन घेवून कामे करुन घेणेस व 

त्याकामी येणारे र.रु. ७,००,००,०००/- िंे खिंाचस मा.प्रशासक याांिंी मांजूरी दणेेत यते आह.े  

लनणचय: 

महाराष्ट्र शासन नगर लवकास लवभागाकडीि आदशे क्रमाांक.एस.सी.ओ-२०२०/प्र.क्र.७१ (भाग-२) 

/नलव-१४ ददनाांक- ३ मािंच २०२२ अन्वय ेप्राप्त अलधकारानसुार मा.स्थायी सलमतीच्या अलधकारािंा 

वापर करून उपरोक्त ठरावास मा.प्रशासक याांनी मांजरूी ददिी. 

 

 

मा.प्रशासक ठराव क्रमाांक- ३९०            लवषय क्रमाांक- ३९० 

ददनाांक – ०५/०७/२०२२        लवभाग-  कायचशाळा   

लवषय क्र.३९० 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा.अलतररक्त आयुक्त (३) कायचशाळा लवभाग याांिंेकडीि पत्र क्रमाांक 

काशा/३/कालव/३११/२०२२ दद.०५/०७/२०२२ अन्वये पपपरी पिंिंवड मनपािंे अलधकारी 

याांिंे वापराकररता टाटा रटगोर इिेक्रीक वाहने  (लवना वाहन िंािक) पािं वषच 

कािावधीकरीता भाड ेतत्वावर पुरवठा करणेकामी एजन्शी लनलश्चत करणेबाबत. 

ठराव क्र.३९० 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा.अलतररक्त आयुक्त (३) कायचशाळा लवभाग याांिंेकडीि पत्र क्रमाांक 

काशा/३/कालव/३११/२०२२ दद.०५/०७/२०२२ अन्वये पपपरी पिंिंवड मनपािंे अलधकारी / 

पदालधकारी याांिंे वापराकरीता मे. टाटा मोटसच लि. या वाहन उत्पादीत कां पनीिंे टाटा रटगोर 

इिेलक्रकि वाहन े०५ वषे कािावधीकरीता भाडतेत्वावर पुरवठा करणेकामी एजन्सी लनलश्चत 

करणेसाठी ई लनलवदा नोटीस क्र. ०५/२/२०२२-२०२३ वतचमानपत्रामध्ये तसेिं शासकीय वेब 

पोटचिवर ऑनिाईन पद्धतीने प्रलसद्ध करुन दर मागलवणेत आिेिे होते. त्यामध्ये मे. श्री 

बािाजी गॅरेज याांिंे लनलवदा दर सवाचत कमी म्हणजे र.रु. ४३,६४१/- प्रलत मलहना अमयाचददत 

धावेकरीता प्राप्त झािेिे आहते. सदर कामाांतगचत एजन्सीने म.न.पा.स यािं दरान े ०५ वषच 

कािावधीकरीता वाहने पुरवठा करावयािंी असून म.न.पा.स आवश्यक त्या रठकाणी 

इिेलक्रक व्हईेकि िंार्डजग स्टेशन उभारणी करणे व वाहन े िंार्डजग पोटी येणा-या खिंाचिंा 

समावेश आह.े मे. श्री बािाजी गॅरेज याांिं े कडून प्रस्तावा सोबतिंे प्रपत्र अ प्रमाणे पपपरी 
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पिंिंवड मनपािंे अलधकारी याांिंे वापराकरीता ०५ वषे कािावधीकरीता म.न.पा.िं े

आवश्यकतेनूसार टाटा रटगोर वाहने (लवना वाहनिंािक) भाडतेत्वावर पुरवठा करणेकरीता 

लनलवदा रक्कमेच्या मयाचदते करारनामा करुन घेवनू कामे करुन घेणेस व त्याकामी येणारे र.रु. 

४,००,००,०००/- िंे खिंाचस मा.प्रशासक याांिंी मांजूरी दणेेत येत आह.े  

लनणचय: 

महाराष्ट्र शासन नगर लवकास लवभागाकडीि आदशे क्रमाांक.एस.सी.ओ-२०२०/प्र.क्र.७१ (भाग-२) 

/नलव-१४ ददनाांक- ३ मािंच २०२२ अन्वय ेप्राप्त अलधकारानसुार मा.स्थायी सलमतीच्या अलधकारािंा 

वापर करून उपरोक्त ठरावास मा.प्रशासक याांनी मांजरूी ददिी. 

 

मा.प्रशासक ठराव क्रमाांक- ३९१            लवषय क्रमाांक- ३९१ 

ददनाांक – ०५/०७/२०२२        लवभाग-  कायचशाळा  

लवषय क्र.३९१ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा.अलतररक्त आयुक्त (३) कायचशाळा लवभाग याांिंेकडीि पत्र क्रमाांक 

काशा/३/कालव/३१२/२०२२ दद.०५/०७/२०२२ अन्वये पपपरी पिंिंवड मनपािंे अलधकारी 

याांिंे वापराकररता टाटा रटगोर इिेक्रीक वाहने  (वाहन िंािकासह) पािं वषच कािावधी 

करीता भाड ेतत्वावर पुरवठा करणेकामी एजन्शी लनलश्चत करणेबाबत. 

ठराव क्र.३९१ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा.अलतररक्त आयुक्त (३) कायचशाळा लवभाग याांिंेकडीि पत्र क्रमाांक 

काशा/३/कालव/३१२/२०२२ दद.०५/०७/२०२२ अन्वये पपपरी पिंिंवड मनपािंे अलधकारी / 

पदालधकारी याांिंे वापराकरीता मे. टाटा मोटसच लि. या वाहन उत्पादीत कां पनीिंे टाटा रटगोर 

इिेलक्रकि वाहन े०५ वषे कािावधीकरीता भाडतेत्वावर पुरवठा करणेकामी एजन्सी लनलश्चत 

करणेसाठी ई लनलवदा नोटीस क्र. ०५/३/२०२२-२०२३ वतचमानपत्रामध्ये तसेिं शासकीय वेब 

पोटचिवर ऑनिाईन पद्धतीन ेप्रलसद्ध करुन दर मागलवणेत आिेिे होते. त्यामध्य ेमे. महािक्ष्मी 

एन्टरप्रायझेस याांिंे लनलवदा दर सवाचत कमी म्हणजे र.रु. १,९३९/- प्रलत ददन प्राप्त झािेिे 

आहते. सदर कामाांतगचत एजन्सीने म.न.पा.स यािं दराने ०५ वषच कािावधीकरीता वाहन े

पुरवठा करावयािंी असून म.न.पा.स आवश्यक त्या रठकाणी इिेलक्रक व्हईेकि िंार्डजग 

स्टेशन उभारणी करणे व वाहने िंार्डजग पोटी येणा-या खिंाचिंा समावेश आह.े मे. महािक्ष्मी 

एन्टरप्रायझेस याांिंे कडून प्रस्तावा सोबतिंे प्रपत्र अ प्रमाणे पपपरी पिंिंवड मनपािं े

अलधकारी याांिंे वापराकरीता ०५ वष े कािावधीकरीता प्रथमतिः १५ व त्यापुढे म.न.पा.िंे 

आवश्यकतेनूसार टाटा रटगोर वाहने (वाहनिंािकासह) भाडतेत्वावर पुरवठा करणेकरीता 

लनलवदा रक्कमेच्या मयाचदते करारनामा करुन घेवनू कामे करुन घेणेस व त्याकामी येणारे र.रु. 

८,००,००,०००/- िंे खिंाचस मा.प्रशासक याांिंी मांजूरी दणेेत येत आह.े  

लनणचय: 

महाराष्ट्र शासन नगर लवकास लवभागाकडीि आदशे क्रमाांक.एस.सी.ओ-२०२०/प्र.क्र.७१ (भाग-२) 

/नलव-१४ ददनाांक- ३ मािंच २०२२ अन्वय ेप्राप्त अलधकारानसुार मा.स्थायी सलमतीच्या अलधकारािंा 

वापर करून उपरोक्त ठरावास मा.प्रशासक याांनी मांजरूी ददिी. 

 

 

मा.प्रशासक ठराव क्रमाांक- ३९२            लवषय क्रमाांक- ३९२ 

ददनाांक – ०५/०७/२०२२        लवभाग-  दक्रडा 

लवषय क्र.३९२ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा.महापालिका आयुक्त याांिंेकडीि पत्र क्रमाांक दक्रडा/२/कालव/११३५/२०२२, 

दद.०५/०७/२०२२ अन्वये International Marathon िंे आयोजन करणेस व त्याकामी येणा-या 

खिंाचस मान्यता घेणे बाबत..   

ठराव क्र.३९२ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा.महापालिका आयुक्त याांिंेकडीि पत्र क्रमाांक दक्रडा/२/कालव/११३५/२०२२, 

दद.०५/०७/२०२२ अन्वय ेपपपरी पिंिंवड शहारािंी क्रीडा नगरी ओळख लनमाचण करणे त्या 

अनुषगाांने लवलवध उपक्रम अांमिात आणणे लवलवध स्पधाच घेणे, खेळाांिंी आवड लनमाचण करणे, 

त्यातुन नागरीकाांिं े आरोग्य जोपासणे आवश्यक आह.े शहरािंी क्रीडा सांस्कृती, शहरािंी 
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ओळख राष्ट्रीय, आांतरराष्ट्रीय स्तरावर लनमाचण करणे आवश्यक आह.े शहरात International 

Marathon   िंे आयोजन केिेस शहरािंे नाविौदकक वाढून शहरास नवीन ओळख लनमाचण 

होणार आह.े Procam International Pvt. Ltd. लह कां पनी गेिी ३४ वषे International 

Marathon िं ेआयोजन करणकेामी कायचरत असनू या कां पनीने 52 International Marathon 

िंे यशस्वीरीत्या आयोजन केिेिे आह.े Procam International Pvt. Ltd. याांिंे सोबत 

सहआयोजकत्व लस्वकारणे व त्याकररता Procam International Pvt. Ltd. याांिंे सोबत 

International Marathon स्पधेिंे आयोजन करणे, याबाबत त्याांिंेशी १० 

वषाचकररता करारनामा करून सरुवातीिं े ३ वषाचकररता प्रत्येक वषी सदर स्पधाच 

आयोजनासाठी र.रु.३ कोटी Procam International Pvt. Ltd. याांना दणेे तसेिं या स्पधाच 

अनुषांलगक सांबलधत लवभागाांच्या खिंाचस मा.प्रशासक याांिंी मांजूरी दणेेत येत आह.े  

लनणचय: 

महाराष्ट्र शासन नगर लवकास लवभागाकडीि आदशे क्रमाांक.एस.सी.ओ-२०२०/प्र.क्र.७१ (भाग-२) 

/नलव-१४ ददनाांक- ३ मािंच २०२२ अन्वय ेप्राप्त अलधकारानसुार मा.स्थायी सलमतीच्या अलधकारािंा 

वापर करून उपरोक्त ठरावास मा.प्रशासक याांनी मांजरूी ददिी. 

 

मा.प्रशासक ठराव क्रमाांक- ३९३            लवषय क्रमाांक- ३९३ 

ददनाांक – ०५/०७/२०२२        लवभाग-  वदै्यकीय  

लवषय क्र.३९३ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा.महापालिका आयुक्त याांिंेकडीि पत्र क्रमाांक क्रमाांक- वैद्य/१३/कालव/५३७/२०२२ 

ददनाांक-०५/०७/२०२२ अन्वये पपपरी पिंिंवड महानगरपालिका रुग्णािय/ 

दवाखान्यातीि वैद्यकीय सेवा/सुलवधा व औषधोपिंाराकरीता आकारणी करावयािं े

दर शासनाकडीि दरानुसार पुनसुचधारीत करणे बाबत. 

ठराव क्र.३९३ 

ददनाांक -

०५/०७/२०२२ 

मा.महापालिका आयुक्त याांिंकेडीि पत्र क्रमाांक क्रमाांक- वैद्य/१३/कालव/५३७/२०२२ ददनाांक-

०५/०७/२०२२ अन्वये  पपपरी पिंिंवड महानगरपालिकेिंे एकुण ८ रुग्णािय व २९ 

दवाखान्याांमधुन पपपरी पिंिंवड महानगरपालिका हद्दीतीि व हद्दीबाहरेीि रुग्णाांना 

उपिंाराथच आरोग्य सेवा सुलवधा पुरलवल्या जातात. सदरिंे उपिंाराथच दणे्यात येणा-या सेवा 

व ऒषधोपिंारािंे सध्या आकारणी करणेत येत असिेि ेदर मा. आयुक्त सो याांिंे आदशे क्र 

वैद्य/७/कालव/३३११ /२०१० दद.२३/१२/२०१० पासून िागू करण्यात आििेे असून 

अद्यापपयंत सदर दरपत्रकानुसार आकारणी केिी जाते. मा.अलधष्ठाता वाय सी एम एिं याांनी 

सांगणक प्रणािी मध्ये मनपा मार्फच त आकारण्यात येणा-या दराांिंा समावेश करणे आवश्यक 

असून, सदरिंे दर अद्यापपयंत सुधारीत झािेिे नसिनेे, सांगणकीय प्रणािीमध्ये रुग्णािय 

/दवाखाना मार्फच त आकारण्यात येणा-या सुधारीत दराांिंा समावॆश करून सांगणक प्रणािी 

अद्यावत करणे योग्य होणार असिेने सदरिंे सुधारीत दर िागू करणे बाबत लवनांती केिी 

आह.े तसेिं त्यानुसार रुग्णाियाकरीतािं ॆ आकारण्यात येणा-या दरात सुधारणा करणे 

आवश्यक आह.े महाराष्ट्र शासन, वैद्यकीय लशक्षण व ऒषधी द्रव्ये लवभाग याांिंेकडीि  शासन 

लनणचय क्र वैलशलव-२०१७/प्रक्र।१९१/प्रशा-२ दद.२० नोव्हेंबर २०१७ नसुार राज्यातीि 

शासकीय वैद्यकीय व दांत महालवद्याियाांशी सांिलित रुग्णाियातीि ऒषधोपिंार तसेिं 

लनरलनराळ्या वैद्यकीय सुलवधाांसाठी आकारण्यात येणारे सुधारीत शुल्कास मांजुरी दणे्यात 

आिेिी आह.ेराज्य शासनाकडून आकारणेत येणारे दर व मनपा कडून आकारणेत यणेारे दर 

यामध्ये तर्फावत राहू नये याकरीता राज्य शासनािंे रुग्णािय/दवाखाना करीता िागू असिेि े

दर मनपािंे रुग्णाियामार्फच त दणे्यात येणा-या वेगवेगळ्या  सुलवधा व ऒषधोपिंारा करीताही 

िागू करणे आवश्यक आह.े पपपरी पिंिंवड महानगरपालिका रुग्णाियामार्फच त दणे्यात येणा-

या सेवा/सुलवधा व ऒषधोपिंाराकरीता महानगरपालिका मार्फच त आकारणेत येणारे दर ह ेमा. 

आयुक्त सो याांिंे आदशे क्र वैद्य/७/कालव/३३११/२०१० दद २३/१२/२०१० पासून िाग ू

करण्यात आिेिे असनू अद्यापपयंत सुधारीत दर लनलश्चत केिेिे नसिेन ेसदरिं ेदर ह ेमहाराष्ट्र 

शासन, वैद्यकीय लशक्षण व ऒषधी द्रव्ये लवभाग याांिंेकडीि  शासन लनणचय क्र वैलशलव-
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२०१७/प्रक्र।१९१/प्रशा-२ दद २० नोव्हेंबर २०१७ नसुार राज्यातीि शासकीय वैद्यकीय व 

दांत महालवद्याियाांशी सांिलित रुग्णािय/दवाखान्यातीि ऒषधोपिंार तसिें लनरलनराळ्या 

वैद्यकीय सुलवधाांसाठी लनधाचरीत केिेिे सुधारीत दर ह ेमनपा रुग्णािय/दवाखानाकरीता िाग ू

करणे आवश्यक आह.े तसिें मनपा मार्फच त सध्यािंे दरानुसार पपपरी पिंिंवड शहरात 

वास्तव्यािंा पुरावा सादर न करणा-या  रुग्णाांकडून प्रत्येक वैद्यकीय लशषाचमध्ये आांतररुग्णा 

लबिामध्ये २० % जादा र्फी आकारण्यािंे व ओपीडी रुग्णाांिंे बाबतीत वास्तव्यािंा पुरावा 

आवश्यक असणार नाही ह ेमनपािंे सध्यािंे धोरण कायम ठेवून शासन लनणचय क्र वैलशलव-

२०१७/प्रक्र।१९१/प्रशा-२ दद २० नोव्हेंबर २०१७ नसुार लनधाचरीत केिेिे दर मनपािंे 

रुग्णािय/दवाखान्याकरीता िागू करणेस तसेिं यापुढे वेळोवेळी शासनाकडून प्राप्त होणा-या 

सुधारीत  दरानुसार कायचवाही करणेकामी मान्यता घणेेव यापूवी मनपा माफच त काढणेत 

आिेिा आदशे क्र. वैद्य/२/कालव/४१६/२०१४,ददनाांक-२९/०४/२०१४ नसुार महात्मा 

ज्योलतबा फुिे जन आरोग्य योजनेअांतगचत येणारे केशरी रेशनकाडचधारक नागररक वगळुन इतर 

केशरी रेशनकाडचधारक नागररकाांना दणेेत आिेिी मोफत सुलवधा आदशे लनरस्त करणे याांस 

मान्यता लमळणे कामी व याबाबत सलवस्तर आदशे लनगचत करणेिं ेअलधकार मा.आयुक्त, पपपरी 

पिंिंवड महानगरपालिका याांना दणेेस मा.प्रशासक याांिंी मांजूरी दणेेत येत आह.े   

लनणचय: 

महाराष्ट्र शासन नगर लवकास लवभागाकडीि आदशे क्रमाांक.एस.सी.ओ-२०२०/प्र.क्र.७१ (भाग-२) 

/नलव-१४ ददनाांक- ३ मािंच २०२२ अन्वय ेप्राप्त अलधकारानसुार मा.स्थायी सलमतीच्या अलधकारािंा 

वापर करून उपरोक्त ठरावास मा.प्रशासक याांनी मांजरूी ददिी. 

 

 

(उल्हास बबनराव जगताप) 

नगरसलिंव 

पपपरी पिंिंवड महानगरपालिका 

पपपरी ४११०१८. 

 (राजशे पाटीि) 

मा.प्रशासक 

पपपरी पिंिंवड महानगरपालिका 

पपपरी ४११०१८. 

 

 


