
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -१८. 
नगरसिचव  वभाग 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-२)/ न व-१४ 
दनांक- ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 
मा. शासक यांनी मंजूर  दलेले दनांक १३/०७/२०२२ चे ठराव. 

 
मा. शासक ठराव मांक- ३९ ४            िवषय मांक- ३९४  
दनांक – १३/०७/२०२२        िवभाग- मािहती व जनसंपक      

िवषय .३९४  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.उप आयु , मािहती व जनसंपक िवभाग यांचेकडील प  मांक माजसं/२/कािव/३२६ 
/२०२२, द.२८/०६/२०२२ अ वये कोटेशन नोटीस . ०१/२०२२-२३ यानुसार मे. 
पॉई॑ट ऑफ  यां याकडून ि हिडओ फ म तयार क न घे यात आली असलेने खचास 
मा यता  घेणेबाबत. 
 

ठराव .३९४  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.उप आयु , मािहती व जनसंपक िवभाग यांचेकडील प  मांक माजसं/२/कािव/३२६ 
/२०२२, द.२८/०६/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलकेला महारा  
शासनाचा राजीव गांधी गितमान शासन पधचा थम मांकाचा पुर कार 
द.२१/०४/२०२२ रोजी मं ालय, मुंबई येथे मा. मु यमं ी यां या ह ते ा  झाला आहे. 

सदर पुर कार सोह याम ये पपरी चचवड महानगरपािलके या वतीने राबिव यात 
आले या कामकाजाचे ि हडीओ फ म ारे सादरीकरण कर यात आले. याकामी १ 
दवसाची अ प मुदतीचे कोटेशन िस  क न इ छुक पुरवठाधारकांकडून दरप क 

मागिव यात आले होते. ा  दरप कांमधून मे.  पॉई॑ट ऑफ   यांचे र. .२,३६,०००/- 
(अ री र. .दोन लाख छ ीस हजार फ ) चे दर ा  झाले होते. यानुसार मे. पॉई॑ट ऑफ 

 यां याकडून ि हिडओ फ म तयार क न घे यात आली आहे. सदर ि हिडओ फ म 
मनपा या भिव यातील कामकाजासाठी उपयु  ठरणार आहे.  कोटेशन नोटीस 

.०१/२०२२-२३ नुसार ि हिडओ फ म तयार करणेकामी मे.  पॉई॑ट ऑफ   यांना 
र. .२,३६,०००/- (अ री र. .दोन लाख छ ीस हजार फ ) अदा करणेकामी येणा-या 
खचास मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आह.े 

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

 
मा. शासक ठराव मांक- ३९५             िवषय मांक- ३९५ 
दनांक – १३/०७/२०२२        िवभाग-  मािहती व जनसंपक    

िवषय .३९५  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.उप आयु , मािहती व जनसंपक िवभाग यांचेकडील प  मांक माजसं/२/कािव/३३६ 
/२०२२, द.०५/०७/२०२२ अ वये कोटेशन नोटीस . ०२/२०२२-२३ यानुसार 
मे.आशापुरा े डग कं. यांचेकडून १००० नग थमोपचार पेटी ( रकामी) खरेदी क न 
पालखीम ये सहभागी द ांना वाटप कर यात आल ेअसलेने खचास मा यता घेणेबाबत. 
 

ठराव .३९५ 
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.उप आयु , मािहती व जनसंपक िवभाग यांचेकडील प  मांक माजसं/२/कािव/३३६ 
/२०२२, द.०५/०७/२०२२ अ वये सालाबाद माणे संत े  ाने र महाराज व जग गु  
तुकाराम महाराज यांची पालखी द.२२ जून व २३ जून २०२२ रोजी पपरी चचवड 
शहराम ये दाखल झाली होती. सदर पालखीम ये सहभागी दडी मुखांना थमोपचार 



पेटीचे वाटप कर याबाबत िनणय घे यात आला होता. यानुसार थमोपचार पेटीक रता 
आव यक औषधे वै क य िवभागामाफत तर पेटी मािहती व जनसंपक िवभागामाफत 
पुरिव याबाबत िनि त कर यात आले होते. तरी इ छुक पुरवठा धारकांकडून रकामी 

थमोपचार पेटी(औषधांक रता) खरेदीकामी अ प मुदतीची कोटेशन नोटीस 
.०२/२०२२-२३ िस ी क न इ छुक पुरवठा धारकांकडून दर मागिव यात आले 

होते.  ा  कोटेश स मधून मे. आशापुरा े डग कं. यांचे लघु म र. .३२/- चे दर ा  झाले 
होते. यानुसार मे.आशापुरा े डग कं. यांचेकडून १००० नग थमोपचार पेटी ( रकामी) 
खरेदी क न पालखीम ये सहभागी द ांना वाटप कर यात आले. तरी मे.आशापुरा े डग 
कं. यांचेकडून १००० नग थमोपचार पेटी ( रकामी) र. .३२/- ती नग या दराने 
खरेदीकामी  झाले या र. .३२,०००/- (अ री र. .ब ीस हजार फ ) या खचास 
मा. शासक यांची काय र 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- ३९६             िवषय मांक- ३९६  
दनांक – १३/०७/२०२२        िवभाग-   मािहती व जनसंपक    

िवषय .३९६ 
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.उप आयु , मािहती व जनसंपक िवभाग यांचेकडील प  मांक माजसं/२/कािव/ 
३३७/२०२२, द.०५/०७/२०२२ अ वये कोटेशन नोटीस . ०३/२०२२-२३ नुसार 
मे. नीटी यांनी ा  कामकाज आदेशानुसार काम केले असून ७ दवस एलईडी नने 
सुस  िच रथ फरवणेकामी झाले या खचास मा यता घेणेबाबत. 
 

ठराव .३९६ 
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.उप आयु , मािहती व जनसंपक िवभाग यांचेकडील प  मांक माजसं/२/कािव/ 
३३७/२०२२, द.०५/०७/२०२२ अ वये दरवष माणे संत े  ाने र महाराज व 
जग गु  तुकाराम महाराज यांची पालखी द. २२ जून व २३ जून २०२२ रोजी पपरी 
चचवड शहराम ये दाखल होणार आह.े सदर पालखीम ये मनपा या वतीने राबिव यात 

येणा-या िविवध उप मांची मािहती देणारा एलईडी नने सुस  िच रथ ७ 
दवसांक रता फरिव याबाबत िनणय घे यात आला होता. यानुसार अ प मुदतीची 

कोटेशन नोटीस िस ी क न इ छुक पुरवठा धारकांकडून  दरप क मागवनू घे यात आले 
होते. ा  कोटेश स मधून मे. नीटी यांचे लघु म र. .२९,७९७ /- ती दन चे दर ा  
झाले होते. यानुसार मे. नीटी यांना कामकाज आदेश दे यात आला होता. तरी मे. नीटी 
यांनी ा  कामकाज आदेशानुसार काम केले असून ७ दवस एलईडी नने सुस  
िच रथ फरवणेकामी झाले या र. .२,०८,५७९/- (अ री र. .दोन लाख आठ हजार 
पाचशे एकोण शी फ ) या खचास  मा. शासक यांची काय र 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- ३९७             िवषय मांक- ३९७  
दनांक – १३/०७/२०२२        िवभाग- मािहती व जनसंपक      

िवषय .३९७  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.उप आयु , मािहती व जनसंपक िवभाग यांचेकडील प  मांक माजसं/२/कािव/३३८ 
/२०२२,  द.०५/०७/२०२२ अ वये कोटेशन नोटीस  . ०४/२०२२-२३ मे. गो नपो ट 
क स टंसी ा. िल. यांनी ा  कामकाज आदेशानुसार काम केले असून ७ दवस ३६०॰ चा 
से फ  पॉई॑ट उभार यात आला अस याने, याकामी झाले या खचास मा यता घेणेबाबत. 

ठराव .३९७  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.उप आयु , मािहती व जनसंपक िवभाग यांचेकडील प  मांक माजसं/२/कािव/३३८ 
/२०२२, द.०५/०७/२०२२ अ वये, दरवष माणे संत े  ाने र महाराज व जग गु  
तुकाराम महाराज यांची पालखी द. २२ जून व २३ जून २०२२ रोजी पपरी चचवड 
शहराम ये दाखल होणार आहे. सदर पालखीम ये ३६०॰ चा से फ  पॉई॑ट उभार याबाबत 
िनि त कर यात आले होते. यानुसार अ प मुदतीची कोटेशन नोटीस िस  क न इ छुक 
पुरवठाधारकांकडून दरप क मागवून घे यात आले होते. ा  कोटेश स मधून मे. 
गो नपो ट क स टंसी ा. िल. यांचे लघु म र. .११,००० /- ती दन चे दर ा  झाले 
होते. यानुसार मे.गो नपो ट क स टंसी ा. िल. यांना कामकाज आदेश दे यात आला 
होता. तरी मे.गो नपो ट क स टंसी ा. िल. यांनी ा  कामकाज आदेशानुसार काम केले 
असून ७ दवस ३६०॰ चा से फ  पॉई॑ट उभार यात आला होता. याकामी झाले या 
र. .७७,०००/- (अ री र. .स याह र हजार फ ) या खचास मा. शासक यांची 
काय र 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- ३९८             िवषय मांक- ३९८  
दनांक – १३/०७/२०२२        िवभाग- मािहती व जनसंपक      

िवषय .३९८  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.उप आयु , मािहती व जनसंपक िवभाग यांचेकडील प  .माजसं/२/कािव/३३९/ 
२०२२, द.०५/०७/२०२२ अ वये ले स ट ग ारे “ लाि टकमु  शहर” या मोिहमेची 
जनजागृती करणेकामी झाले या झाले या खचास मा यता घेणेबाबत. 
 

ठराव .३९८  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.उप आयु , मािहती व जनसंपक िवभाग यांचेकडील प  मांक माजसं/२/कािव/ ३३९/ 
२०२२, द.०५/०७/२०२२ अ वये पपरी चचवड महानगरपािलके या वतीने जागितक 
पयावरण दनािनिम  द. २५ मे २०२२ ते ५ जून २०२२ दर यान शहराम ये 
“ लाि टकमु  शहर” िह मोहीम राबिव यात आली होती. सदर मोिहमेबाबत 
नाग रकांम ये जागृती कर या या उ ेशाने शहरातील मुख एकूण ३२ ठकाणां या 
पािलके या होड सवर ४०x२० आकारमानाचे ले स लाव यात आले होते. याकामी 
ले स ट ग ारे “ लाि टकमु  शहर” या मोिहमेची जनजागृती करणेकामी 

र. .२,७७,६००/- (अ री र. .दोन लाख स याह र हजार सहाशे फ ) या खचास 
मा. शासक यांची काय र 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- ३९९             िवषय मांक- ३९९  
दनांक – १३/०७/२०२२        िवभाग- मािहती व जनसंपक       

िवषय .३९९  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.उप आयु , मािहती व जनसंपक िवभाग यांचेकडील प  मांक माजसं/२/कािव/३४० 
/२०२२, द.०५/०७/२०२२ अ वये ले स ट ग व रेडीओ वािहनी ारे “ लाि टकमु  
शहर” या मोिहमेची जनजागृती करणेकामी झाले या खचास मा यता घेणेबाबत.  
 

ठराव .३९९ 
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.उप आयु , मािहती व जनसंपक िवभाग यांचेकडील प  मांक माजसं/२/कािव/३४० 
/२०२२, द.०५/०७/२०२२ अ वये पपरी चचवड महानगरपािलके या वतीने जागितक 
पयावरण दनािनिम  द.२५ मे २०२२ ते ५ जून २०२२ दर यान शहराम ये 
“ लाि टकमु  शहर” िह मोहीम राबिव यात आली होती. सदर मोिहमेबाबत 
नाग रकांम ये जागृती कर या या उ ेशाने ९५.० िबग एफएम या रेडीओ वािहनी ारे 
देखील मोिहमेबाबतची जािहरात/जनजागृती कर यात आली होती. याकामी ले स ट ग 
व रेडीओ वािहनी ारे “ लाि टकमु  शहर” या मोिहमेची जनजागृती करणेकामी झाले या 
र. .५,३१,०००/- (अ री र. .पाच लाख एकतीस हजार फ ) या खचास  मा. शासक 
यांची काय र 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- ४००             िवषय मांक- ४००  
दनांक – १३/०७/२०२२        िवभाग- जलिन:सारण मु यालय      

िवषय .४००  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता, जलिन:सारण मु यालय यांचेकडील प  .जिन/२/कािव/ ३९७ 
/२०२२, द.०६/०७/२०२२ अ वये चचवड मैलाशु दीकरण क ाअंतगत भाग . १० 
मधील संभाजीनगर, शा नगर, मोरवाडी, झोपडप ी प रसर व इतर प रसरातील 
जलिन:सारण व थेम ये सुधारणा करणे व उव रत ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणे 
बाबत. 

ठराव .४००  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता, जलिन:सारण मु यालय यांचेकडील प  .जिन/२/कािव/ ३९७ 
/२०२२, द.०६/०७/२०२२ अ वये मनपा या जलिन:सारण िवभागाकडील िन.नो. . 
13/1/2021-22 अ वये चचवड मैलाशु दीकरण क ाअंतगत भाग . १० मधील 
संभाजीनगर, शा नगर, मोरवाडी, झोपडप ी प रसर व इतर प रसरातील जलिन:सारण 

व थेम ये सुधारणा करणे व उव रत ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणे. कामी मे. एम 
जी माने िन.र. .4602994/- (अ री र. .सेहचािळस लाख दोन हजार नवशे चौ-या व 
फ ) मधुन रॉय टी व मटेरीयल टे ट ग चाजस वगळून र. .4602994/- वर िनिवदा दर 
मागिवणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4602994/- पे ा 
29.99% कमी हणजेच र. .3222556/- +रॉय टी चाजस र. .6035.35 मटे रयल टे ट ग 
चाजस र. . 0/- = एकुण र. .3228591.35 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- ४०१             िवषय मांक- ४०१ 
दनांक – १३/०७/२०२२         िवभाग- थाप य ब मु यालय     

िवषय .४०१  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . था/िन/ब-मु य/१०९/२०२२, द.४/७/२०२२ 
अ वये, भाग .१६ म ये िवकासनगर, मामुड  मधील ता यात आलेले र ते डांबरीकरण व 
िवकिसत करण ेबाबत. 

ठराव .४०१  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . था/िन/ब-मु य/१०९/२०२२, द.४/७/२०२२ 
अ वये, मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो. .113/2021-22 भाग .१६ म ये 
िवकासनगर, मामुड  मधील ता यात आलेले र ते डांबरीकरण व िवकिसत करणेकामी 
M/s.Clincy Construction Private Limited िन.र. .152495268/- (अ री र. .पंधरा 
कोटी चोवीस लाख पं या व हजार दोनशे अडुस  फ ) मधुन रॉय टी व मटेरीयल टे ट ग 
चाजस वगळून र. .152321068/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .152321068/- पे ा 31.77% कमी हणजेच 
र. .103928665/- +रॉय टी चाजस र. .2366880/- मटे रयल टे ट ग चाजस 
र. .174200/- = एकुण र. .106469745/- 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- ४०२             िवषय मांक- ४०२  
दनांक – १३/०७/२०२२        िवभाग- YCMH      

िवषय .४०२  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.अिध ाता, पद ु र सं था, यशवंतराव च हाण मृती णालय यांचेकडील ं . YCMH/ 
भांडार/०५/कािव/१७/२०२२, दनांक.०५/०७/२०२२ अ वये यशवंतराव च हाण मृती 

णालयामधील डायिलिसस िवभागातील R.O. Water Pre-filtration मिशनकरीता 
पेअस पाटस खरेदी क न दु ती क न देणेबाबत. 

ठराव .४०२  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.अिध ाता, पद ु र सं था, यशवंतराव च हाण मृती णालय यांचेकडील ं . YCMH/ 
भांडार/०५/कािव/१७/२०२२, द.०५/०७/२०२२ अ वय,े मनपाचे यशवंतराव च हाण 
मृती णालया या डायिलिसस िवभागातील R.O. Water Prefiltration मशीन स ह सग 

करीता इंिजिनअर आल े असता स ह सग रपोट नुसार आव यक पेअस पाटस 
िमळणेबाबतची मागणी डायिलसीस िवभागाने केली होती. यानुसार यशवंतराव च हाण 
मृती णालया या डायिलिसस िवभागातील R.O. Water Prefiltration 

दु तीकरीताआव यक पेअस पाटसपुरवठा क न दु ती करणेकामी संबंिधत कंपनीचे 
अिधकृत पेअर पाटस िवतरक मे.कोठारी मेडीकल, पुणे यांनी एकूण र. .८९,३८५/- चे 
दरप क सादर केले असुन सदरचे दरप काबाबत बायोमेडीकल इंिजिनअर ग िवभागाचा 
अिभ ाय घे यात आला आहे. यशवंतराव च हाण मृती णालया या डायिलिसस 
िवभागातील R.O.Water Prefiltration या दु तीकरीता आव यक पेअस पाटस पुरवठा 
क न दु ती करणेकामी संबंिधत कंपनी M/s.Hi-Tech Aqua Enviro Systems Pvt. Ltd., 
Thane यांचे अिधकृत पेअर पाटस िवतरक मे.कोठारी मेडीकल, पुणे यांचेकडून िनिवदा न 
मागवता व करारनामा न करता महारा  महानगरपािलका अिधिनयम अनुसुची करण ५ 
(२) (२) नुसार सदर खरेदीस होणारा एकूण र. .८९,३८५/- खचास महापािलका 



अिधिनयम कलम ६७ (३) (क) व ७३ (क) नुसार मा. शासक यांची काय र 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- ४०३             िवषय मांक- ४०३  
दनांक – १३/०७/२०२२        िवभाग- पशुवै क य       

िवषय .४०३  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.अित र  आयु  (१) पशुवै क य िवभाग यांचेकडील प  मांक 
जा. .पवै/१/कािव/६६८/२०२२ द.३०/०६/२०२२ अ वये पपरी चचवड 
महानगरपािलके या पशुवै क य िवभागांतगत पशुवै क य दवाखाने व ािण 
सं हालयासाठी ाणीशा  तथा शै िणक अिधकारी (बायोलॉिज ट), ऍिनमल 
कपर,   आरो  य िन र क व लाई ह टॉक सुपरवायझर या अिभनामाचे पदावर 

दरमहा  एकि त  मानधनावर हंगामी (ता पुर या)  व पात ६ मिहने कालावधीसाठी 
िनयु  करणेबाबत. 

ठराव .४०३  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.अित र  आयु  (१) पशुवै क य िवभाग यांचेकडील प  मांक 
जा. .पवै/१/कािव/६६८/२०२२ द.३०/०६/२०२२ अ वये पपरी चचवड 
महानगरपािलके या िनसगकवी बिहणाबाई चौधरी ाणीसं हालय या ठकाणी १ 

ाणीशा  तथा शै िणक अिधकारी (बायोलॉिज ट) या अिभनामाचे पदावर दरमहा 
र. .३०,०००/- (अ री र. .तीस हजार फ ) व २ ऍिनमल कपर या अिभनामाचे पदावर 
दरमहा र. .२४,०१०/- (अ री र. .चोवीस हजार दहा फ )  तसेच पशुवै क य दवाखाने 
व ाणी सु ूषा क  येथ े३ लाई ह टॉक सुपरवायझर या अिभनामाचे पदावर येक  
दरमहा र. .२४,०१०/- (अ री र. .चोवीस हजार दहा फ ) व २ आरो य िन र क या 
अिभनामाचे पदावर येक  दरमहा र. .२५,५००/- (अ री र. .पंचवीस हजार पाचशे 
फ ) या माणे ६ मिहने कालावधीक रता तावात नमूद माणे मानधनावर िनयु  
करणेस 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- ४०४             िवषय मांक- ४०४  
दनांक – १३/०७/२०२२        िवभाग- मािहती व तं ान        

िवषय .४०४  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  .मातंिव/१२/कािव/३६७/२०२२ द.७/७/२०२२ 
अ वये पपरी चचवड महानगरपािलके करीता Internet Protocol Address (IP 
Address) खरेदी करणेचे िबला या आगाऊ रकमेचे समायोजन करणेस मा यता 
िमळणेबाबत. 
 

ठराव .४०४  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  .मातंिव/१२/कािव/३६७/२०२२ द.७/७/२०२२ 
अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलकेकरीता Internet Protocol Address(IP Address) 
खरेदी करणेकामी आदेश .मातिव/१२/कािव/३५७/२०२२ द.०८/०६/२०२२ अ वये 
मा यता देणेत आलेली असून मे. National Internet Exchange of India यांना २५६ IP 
साठी आगाऊ र. .६४,९००/- अदा करणेत आलेले आहेत. यानुसार मे.National Internet 
Exchange of India यांचेकडून २५६ IP ा  झाले आहेत. यानुसार मे.National Internet 



Exchange of India यांचेकडून २५६ IP खरेदी करणेस व याकामी आगाऊ घेतले या 
र. .६४,९००/- रकमेचे समायोजन करणेस 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- ४०५             िवषय मांक- ४०५  
दनांक – १३/०७/२०२२        िवभाग- आकाशिच ह व परवाना        

िवषय .४०५  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  .आप/११/कािव/३८०/२०२२ 
द.२४/०६/२०२२ अ वये तरतूद वग करण करणेबाबत. 

 
ठराव .४०५  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  .आप/११/कािव/३८०/ २०२२ 
द.२४/०६/२०२२ अ वये पपरी चचवड महानगरपािलके या आकाशिच ह व परवाना 

िवभागामाफत महारा  महानगरपािलका अिधिनयम आकाशिच ह व जािहराती िविनयम 
२४४ व २४५ अ वये शहरातील जािहरात फलकांना परवाना दला जातो. पपरी चचवड 
शहराचा माट िसटीम ये समावेश झाला असुन शहराम ये मनपा या बी.आर.टी.एस 
िवभागामाफत स ा ११ र ते िवकिसत करणेत आलेले आहते. या र यावरती नाग रकांची 
सुर ा व शहराचे स दयात वाढ करणेकामी महापािलकेतफ निवन आकषक व मजबूत असे 
महारा  जािहरात धोरण-२०२२ मधील मोजमापाचे वत:चे जािहरात फलक स ा 

ायोगीक त वावर ध-रावेत व िनगडी-दापोडी या बी.आर.टी.एस र यावरती आकषक 
व मजबूत अशा कारचे जािहरात फलक उभारणेत येणार आहेत. याबाबतची िनिवदा 

या बी.आर.टी.एस िवभागामाफत सु  करणेत आलेली आहे. मा  या खचासाठी 
आकाशिच ह व परवाना िवभागाकडे अंदाजप कात तरतूद नाही. सबब मनपाचे जािहरात 
फलक उभारणीसाठी खालील माणे नवीन लेखािशषावरती तरतूद वग करणे आव यक 
आह.े 

. स ाचे लेखािशष वग करावयाचे लेखािशष र म पय े

१ अनािधकृत जािहरात  
फलक तथा संबंधीत खच 

निवन जािहरात संरचना  
उभारणी व देखभाल दु ती ५,००, ०००/- 

वरील माणे सदर कामासाठी सन २०२२-२३ या अंदाजप काम ये नवे लेखािशषक तयार 
करणेकामी व रल माणे िवभागाचे एका लेखािशषाव न दुस-या न ाने िनमाण करणेत  
येणा-या लेखािशषावरती र. .५,००,०००/- तरतूद वग  करणेस 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- ४०६             िवषय मांक- ४०६  
दनांक – १३/०७/२०२२        िवभाग- नगरसिचव        

िवषय .४०६  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.नगरसिचव यांचेकडील प  .नस/१/कािव/३१४/२०२२ द.७/७/२०२२ अ वये 
नगरसिचव िवभागाकडील कमचा यां या अ जत/ अधवेतीन परावत त / वासभ ा रजा 
मंजूर करणेबाबत. 
 

ठराव .४०६  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.नगरसिचव यांचेकडील प  .नस/१/कािव/३१४/२०२२ द.७/७/२०२२ अ वये  
पपरी चचवड महानगरपािलके या नगरसिचव िवभागातील कायरत असणा-या कमचा-

यांनी रजा मंजुरीकामी िवनंती स अज सादर केलेले आहेत. संबंिधत कमचा-यांचे िवनंती 
अजानुसार सोबतचे प  'अ' म ये दशिवले माणे रजा मंजुरी कामीचे िवषयास 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- ४०७             िवषय मांक- ४०७  
दनांक – १३/०७/२०२२        िवभाग- जलिन:सारण मु यालय        

िवषय .४०७  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.अित र  आयु (२) जलिन:सारण मु यालय यांचेकडील प  .जिन/२/कािव 
/४००/२०२२  द.७/७/२०२२ अ वये कासारवाडी मैलाशु दीकरण क ाअंतगत भाग 

.७ मधील भोसरी गावठाण प रसर, सॅ डिवक कॉलनी, खंडोबामाळ प रसरात तसेच 
शांतीनगर लांडेवाडी प रसरात मलवािहनीची सुधारणा कामे करणेबाबत.  
 

ठराव .४०७  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.अित र  आयु (२) जलिन:सारण मु यालय यांचेकडील प  . जिन/२/कािव 
/४००/२०२२  द.७/७/२०२२ अ वये मनपा या जलिन:सारण िवभागाकडील िन.नो. . 
13/30/2021-22 अ वये कासारवाडी मैलाशु ीकरण क ाअंतगत भाग .७ मधील भोसरी 
गावठाण प रसर, सॅ डिवक कॉलनी, खंडोबा माळ प रसरात तसेच शांतीनगर लांडेवाडी 
प रसरात मलवािहनीची सुधारणा कामे करणे. कामी मे.ि शूळ एंटर ायजेस 
िन.र. .5990320/- (अ री र. .एकोणसाठ लाख न वद हजार ितनशे वीस फ ) मधुन 
रॉय टी व मटेरीयल टे ट ग चाजस वगळून र. .5990320/- वर िनिवदा दर मागिवणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .5990320/- पे ा 28.01% 
कमी हणजेच र. .4312431/- +रॉय टी चाजस र. .28077/- मटे रयल टे ट ग चाजस 
र. . 0/- = एकुण र. .4340508/- 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- ४०८             िवषय मांक- ४०८  
दनांक – १३/०७/२०२२        िवभाग- जलिन:सारण मु यालय         

िवषय .४०८  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयांता, जलिन:सारण मु यालय यांचेकडील प  .जिन/२/कािव/३९९/ 
२०२२ द.७/७/२०२२ अ वये मनपाचे भाग .१८ म ये जलिन:सारण व थेम ये 
सुधारणा कामे करणेबाबत.  
 

ठराव .४०८  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयांता, जलिन:सारण मु यालय यांचेकडील प  .जिन/२/कािव/३९९/ 
२०२२ द.७/७/२०२२ अ वये मनपा या जलिन:सारण िवभागाकडील िन.नो. . 
13/12/2021-22 अ वये भाग . १८ म ये जलिन:सारण व थेम ये सुधारणा करणे. 
कामी मे.बी के खोसे िन.र. .3199940/- (अ री र. .एकतीस लाख न ा व हजार नवशे 
चाळीस फ ) मधुन रॉय टी व मटेरीयल टे ट ग चाजस वगळून र. .3199940/- वर 
िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .3199940/- पे ा 37.32% कमी हणजेच र. .2005722/- +रॉय टी चाजस 
र. .6662/- मटे रयल टे ट ग चाजस र. . 0/- = एकुण र. .2012384/- 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- ४०९             िवषय मांक- ४०९  
दनांक – १३/०७/२०२२        िवभाग-  जलिन:सारण मु यालय         

िवषय .४०९  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयांता, जलिन:सारण मु यालय यांचेकडील प  .जिन/२/कािव/३९८ 
/२०२२ द.७/७/२०२२ अ वये भाग .३१ मधील कवडेनगर, संत तुकाराम नगर व 
उवरीत भागात जलिन:सारण व थेम ये सुधारणा करणे तसेच िविवध ठकाणी ेनज 
लाईन करणेकरीता करणेत आलेले चर बुजिवणेबाबत.  
 

ठराव .४०९  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयांता, जलिन:सारण मु यालय यांचेकडील प  .जिन/२/कािव/३९८ 
/२०२२ द.७/७/२०२२ अ वये मनपा या जलिन:सारण िवभागाकडील िन.नो. . 
13/54/2021-22 अ वये भाग . ३१ मधील कवडेनगर, संत तुकाराम नगर व उव रत 
भागात जलिन:सारण व थेम ये सुधारणा करणे तसेच िविवध ठकाणी ेनेज लाईन 
करणेक रता करणेत आलेले चर बुजिवणे. कामी मे. णा क शन िन.र. .3899399/- 
(अ री र. .अडोतीस लाख न ा व हजार तीनशे न ा व फ ) मधुन रॉय टी व 
मटेरीयल टे ट ग चाजस वगळून र. .3899399/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3899399/- पे ा 34% कमी हणजेच 

र. .2573603/- +रॉय टी चाजस र. .9800/- मटे रयल टे ट ग चाजस र. . 0/- = एकुण 
र. .2583403/- 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- ४१०             िवषय मांक- ४१० 
दनांक – १३/०७/२०२२        िवभाग- वै क य िवभाग         

िवषय .४१०  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  .मसाभां/४/कािव/१७६/२०२२ 
द.०६/०७/२०२२ अ वये ०.३ टे ला MRI मशीन ऐवजी निवन ३.० टे ला मशीन 

बसिवणे बाबत.  
ठराव .४१०  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  .मसाभां/४/कािव/१७६/२०२२ 
द.०६/०७/२०२२ अ वये पपरी चचवड महानगरपािलके या वै क य िवभागामाफत 

सन २०१० म ये नाग रकां या सोयीसाठी ०.३ टे ला MRI मशीन खरेदी करणेत आली 
होती. सदर मशीन चालिवणेस देणेकामी मे. बी एलकेअर स ह सेस यांना िनिवदा या 
राबवुन कामकाज आदेश देणेत आले होते. सदर कामकाज आजतागायत चालु आहे. गे या 
१० वषात असं य नागरीकांना सदर सेवेचा लाभ झालेला आहे. सदर 0.3 टे ला मिशन 
जुनी झाली असुन वारंवार नादुर त होत आहे तसेच दु त के यानंतरही कती काळ चालु 
राहील या बाबतची हमी देता येणार नाही असे कंपनीने कळिवल ेआहे. तसेच सदर मिशनचे 
सुटे भाग उपल ध होऊ शकत नसले बाबत कंपनीने कळिवले आहे.  तसेच मे. बी एलकेअर 
स ह सेस यांनी जु या 0.3 टे ला मशीन ऐवजी निवन 3.0 टे ला मशीन खरेदी क न 
बसिवणेस आिण सदर सटर चालिवणेस परवानगी मागीतली आह.े यास स ि थतीतील 
िनिवदा दरापे ा र. .३९/- ित मशीन दर कमी क न चालिवणेस देणेकामी 
द.२५.०६.२०२२ रोजी मा यता दली आहे. निवन 3.0 टे ला मिशन काया वीत झा याचे 
दनांकापासून सदर दर लागु क न करारना यातील इतर अटी शत  कायम ठेवणेत येऊन 

मा यता दलेली आह.े मे. बी एलकेअर स ह सेस यांनी बदलुन दले या दरास 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- ४११             िवषय मांक- ४११  
दनांक – १३/०७/२०२२        िवभाग- िव ुत मु यालय        

िवषय .४११  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.अित र  आयु  (२) िव ुत मु यालय यांचेकडील प  .िवमुका/०८/कािव/३७९/ 
२०२२. द.०८/०७/२०२२ अ वय,े ऑटो ल टर येथील कोिवड-१९ णालयाचे 
नुतनीकरण करणे व चालन देखभाल दु ती कामाचा काय र करारनामा क न मा यता 
देणेबाबत.  

ठराव .४११  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.अित र  आयु  (२) िव ुत मु यालय यांचेकडील प  . . िवमुका/०८/कािव/३७९ 
/२०२२. द.०८/०७/२०२२ अ वय,े मनपा या िव ुत िवभागाकडील िनिवदा नोटीस . 
५६-०१/२०२१-२०२२ अ वय,े ऑटो  ल टर येथील कोिवड-१९ णालयाचे नुतनीकरण 
करणे व चालन देखभाल दु ती करणेकामी, िनिवदा र म पये ८५,७३,९७४/- पे ा -
२३.०१% कमी हणजेच र. .६६,०१,१०३/- (अ री र. .सहास  लाख एक हजार एकशे 



तीन फ ) नुसार सवात कमी दराची िनिवदा मे. ीन लक इ ा यांची ा  झाली 
आहे.  तथािप तुत िनिवदा कामंतगत स ि थतीतील तातडीची बाब हणून कायादेश 
िनगत करणेपूव  जे वातानुकुलन व अ य िव ुत यं णा कोवीड-१९ ची लाट येत अस याचे 
कारणाने सदर कोवीड णालयाची वातानुकुलन यं णा आव यक ते संपुण िव ुत िवषयक 
कामे क न चालू करणेत आली होती. तसेच सदरचे णालय बंद क न सव सािह य काढून 
घेणे या सूचना ा  झालेनंतर ते काढून जमा करणेचे काम क न घेणेत आले आहे. व सदर 
कामाचा एकूण खच र. .१७,३३,३५५/-  पे ा -२३.०१% कमी हणजेच 
र. .१३,३४,५१०/- (अ री र. .तेरा लाख चौतीस हजार पाचशे दहा फ ) या नुसार 
िनिवदा मंजूर दराने लघु म दराचे ठेकेदार मे. ीन लक इ ा यांचेकडून काम क न 
घेतले या कामाचा िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे यावरील व तु व सेवा 
कर अदा करणेस तसेच िनयमानुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधारीत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल करणे या अटीस अधीन रा न यांचेबरोबर काय र 
करारनामा करणेस 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- ४१२            िवषय मांक- ४१२  
दनांक – १३/०७/२०२२        िवभाग-  िव ुत मु यालय        

िवषय .४१२  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . िवमुका/04/कािव/462/2022 द. 07-07-2022 
अ वये मनपा भाट नगर येथील लक रोड वरील िव ुत दाहीनीचे नुतनीकरण करणे 
कामांतगत जादा झालेला खचाचे र मेचा करारनामा क न अदा करणेबाबत.  

ठराव .४१२  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . िवमुका/04/कािव/462/2022 द.07-07-2022 
अ वये, मनपाचे भाटनगर येथील िव ुत दाहीनीचे नुतनीकरणाचे कामाचे आदेश मांक - 
िवमुका/8/कािव/478/2019 दनांक 30/08/2019 नुसार  मे.क याणी इंटर ायजेस यांना 
दलेले होते. सदर कामांतगत निवन िव ुत दाहीनी बसिवणे व हमी कालावधी म ये चालन 

करणे कामाकरीता अधकुशल व अकुशल कमचारी नेमणुक करणे कामाचा समावेश होता. 
सदरचे निवन िव ुत दाहीनी बसिवणेचे काम मुदती म य े द. १८ जुलै २०२० रोजी पुण 
झालेले आहे. यानंतर एक वषा या हमी कालावधी म ये ितन िश ट म ये ितन कमचारी 
नेमणुक क न सदर निवन दाहीनीचे चालन करणेत आलेले आहे. सदरचा हमी कालावधी 
१७ जुलै २०२१ रोजी संपलेला आहे. सदर हमी कालावधी म ये निवन बसिवले या यं णेचे 
िवघाडाचे दु ती करणे कामाचा समावेश आहे.   सदर िनिवदा . ४१-०२/२०१८-१९ चे 
कामामधुन मे. क याणी यांनी केले या (िनिवदा मांक - 3-38/2019-20) चे कामाचा २.३ 
मिह याचा खच र. . ६,९६,३६२/- अदा केला आहे. तसेच निवन दािहनीचा हमी 
कालावधी संप यानंतर माह ेऑग ट २०२१ ते फे ुवारी २०२२ पयतचा सात मिह याचा 
देखभाल दु तीचा खच अदा करावा लागला आहे. तसेच ६५ दवसां या लॉकडाऊन 
कालावधी म ये कोरोना िवषयक काम करणारे मनपा कमचारी, मानधनावरील, 
ठेकेदाराकडील कमचारी यांना य  केले या कामा या माणात हजर दवसा माणे 

ित दन र. .१५०/- ो साहन भ ा अदा करणेस मा.आयु  यांचे कडील आदेश 
. शा/११/कािव/४८५/२०२० द.२६/१०/२०२० नुसार कळिवले आहे यानुसार मे. 

क याणी यांनी िव ुत दाहीनी चालना करीता नेमणुक केले या कामगारांना अदा केलेला 
कोिवड-१९ ो साहन भ याचा खच र. .२,१८,५५०/-  देखील अदा करणेत आलेला आहे. 
यामुळे सदर कामाचा एकुण खच हा  िनिवदा र. .१,३०,४९,५८६/- ची मंजूर िनिवदा दर 



३% कमी नुसार र. .१,२६,५८,०९८/- ा खच मयादे पे ा र. .३,६७,०७७/- इतका 
अिधक र. .१,३०,२५,१७५/- इतका झालेला आहे. सदरचा  वाढीव खच 
र. .३,६७,०७७/- अिधक जीएसटी १२ ट े  र. .४४,०४९/- एकुण र. .४,११,१२६/- 
मे.क याणी ए टर ायजेस  यांस अदा करणे कामी 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- ४१३            िवषय मांक- ४१३  
दनांक – १३/०७/२०२२        िवभाग- मोरवाडी आयटीआय         

िवषय .४१३  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.अित र  आयु (३) मोरवाडी आयटीआय यांचेकडील प  .औ सं/४/कािव/ 
४८९/२०२२ द.८/७/२०२२ अ वये, िनदेशक पदावर ता पूर या व पात एक ीत 
मानधनावर नेमणूक बाबत. 

ठराव .४१३  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.अित र  आयु (३) मोरवाडी आयटीआय यांचेकडील प  .औ सं/४/कािव/ 
४८९/२०२२ द.८/७/२०२२ अ वये,  औ ोिगक िश ण सं था मोरवाडी येथे 

िश णा याना िश ण देणेक रता मा.अित.आयु सो. यांचेकडील आदेश मांक 
औ सं/०४/कािव/१९/२०२२, दनांक: ०७/०१/२०२२ अ वये दनांक: १५/१२/२०२१ ते 
दनांक: १४/०६/२०२२ या सहा मिहने कालावधीसाठी एकि त मानधनावर ता पुर या 
व पात एकि त र. .३०,०००/- (अ री र. .तीस हजार फ .) नेमणूक दे यात आलेली 

आहे. सदर नेमणूक चा कालावधी द.१४/०६/२०२२ रोजी संपु ात येत आहे. तावात 
नमूद अ. .०१ ते ०९ कमचा-यांनी िनयिमत वेतन ेणीत नेमणूक िमळणेकामी मे.उ  
यायालय येथे म.न.पा. िव द दाखल यािचका .२५६६/२००५ दा ानुसार मे.उ  
यायालयाचे आदेशानुसार मुदतवाढ देणे आव यक आहे. मा.उ  यायालया या 

आदेशानुसार अंितम िनकालास अिधन रा न व मा.कायदा स लागार यां या 
दनांक:२०/०६/२०२२ रोजी या अिभ ायानुसार दनांक १६/६/२०२२ ते दनांक 

१५/१२/२०२२ पयत सहा मिहने कालावधी करीता हंगामी िनयु  देणे कामी 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- ४१४            िवषय मांक- ४१४  
दनांक – १३/०७/२०२२        िवभाग- उ ान/वृ संवधन         

िवषय .४१४ 
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.उप आयु  उ ान/वृ संवधन यांचेकडील प  .उ ान/६/कािव/७९६/२०२२ 
द.०७/७/२०२२ अ वये उ ाना या ितक ट िव  बाबत.  

ठराव .४१४ 
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.उप आयु  उ ान/वृ संवधन यांचेकडील प  .उ ान/६/कािव/७९६/२०२२ 
द.०७/७/२०२२ अ वये पपरी चचवड महानगरपािलकेने नाग रकां या व 

बालगोपाळां या मनोरंजनासाठी तसेच पयावरण संतुलना या दृ ीकोनातून शहराम ये 
वेगवेगळया ठकाणी ४६० एकर े ावर १९५ उदयाने िवकिसत केलेली आहेत. या म ये 
शहरातील उ ानांम ये नाममा  दराने ितक ट िव  कर यात येते.तरी न ाने िवकिसत 
कर यात आले या मो ा े ा या उ ानांना ितक ट िव  चालू करणे आव यक आहे. 
१. कै.अटल िबहारी वाजपेयी उ ान, शा  नगर, २. राजमाता िजजाऊ उ ान पपळे गुरव 



३. बड हॉली उ ान लेजर शो,संभाजी नगर सदर उ ानांना १२ वषाखालील मुलांसाठी 
र. . १०/- व ौढांसाठी र. . २०/- वेश फ  इतक  र म ठेव यास तसेच, 
सदर उ ाने सोमवार द.११/०७/२०२२ पासून सव नाग रकांना खुले करणेस व उ ाने ही 
सकाळी  ११.०० ते सायंकाळी ८.०० पयत खुले ठेवणेस व बड हॉली उ ान लेजर शो, 
संभाजी नगर येथील लेजर शो ची वेळ ही सायंकाळी ६.०० ते ९.०० वाजे पयत ठेवणेस 
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- ४१५            िवषय मांक- ४१५  
दनांक – १३/०७/२०२२        िवभाग- झोिनपु थाप य         

िवषय .४१५  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.अित र  आयु (३)  झोिनपु थाप य यांचेकडील प  .झोिनपु/ था/िन/कािव/ 
२१८/२०२२ द.०७/०७/२०२२ अ वये मनपाचे भाटनगर, बौ दनगर, रमाबाईनगर 
झोपडप ी प रसरात सावजिनक सुिवधा पुरिवणेबाबत. 

ठराव .४१५  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.अित र  आयु (३)  झोिनपु थाप य यांचेकडील प  .झोिनपु/ था/िन/कािव/ 
२१८/२०२२ द.०७/०७/२०२२ अ वये मनपाचे भाटनगर, बौ दनगर, रमाबाईनगर 
झोपडप ी प रसरात सावजिनक सुिवधा पुरिवणेकामी भाग .१९ ( थाप य िवषयक) 
मे.सागर क शन िन.र. .२४,५३,९७६/- (अ री र. .चोिवस लाख ेप  हजार नऊशे 
श ा र फ ) मधून रॉय टी व मटेरीयल टे ट ग चाजस वगळून र. .२३,९३,४७६/- वर 
िनिवदा मागिवणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .२३,९३,४७६/- पे ा ३५.१००% कमी हणजेच र. .१५,५३,३६५/- +रॉय टी 
चाजस र. .३५,०३२/- मटेरीयल टे ट ग चाजस र. .६०,५००/- =एकुण 
र. .१६,४८,८९७/- पयत काम क न घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा 
अटी माणे यावरील व तु व सेवा कर अदा कऱणेस तसेच िनिवदा अटीनुसार भाववाढ 
कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमामुसार मटे रयल या िनधारीत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची र म अदा / वसुल करणे 
बंधनकारक राहील. या अटीस अिधन रा न यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न आदेश 
देणेत आलेला आह े याचे मा. शासक यांनी अवलोकन केले.  

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

 
मा. शासक ठराव मांक- ४१६            िवषय मांक- ४१६  
दनांक – १३/०७/२०२२         िवभाग- झोिनपु थाप य         

िवषय .४१६  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.अित र  आयु (३)  झोिनपु थाप य यांचेकडील प  .झोिनपु/ था/िन/कािव/ 
२१९/२०२२ द.०७/०७/२०२२ अ वये मनपाचे  िभमनगर, सॅिनटरी चा, आंबेडकरनगर 
पपरी झोपडप ी प रसरात सावजिनक सुिवधा पुरिवणेबाबत.  

ठराव .४१६  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.अित र  आयु (३)  झोिनपु थाप य यांचेकडील प  .झोिनपु/ था/िन/कािव/ 
२१९/२०२२ द.०७/०७/२०२२ अ वये मनपाचे िभमनगर, सॅिनटरी चाळ, आंबेडकरनगर 
पपरी झोपडप ी प रसरात सावजिनक सुिवधा पुरिवणे कामी ( थाप य िवषयक) मे.सागर 

क शन िन.र. .२४,५४,२५१/- (अ री र. .चोिवस लाख चोप  हजार दोनशे ऐ ाव  



फ ) मधून रॉय टी व मटेरीयल टे ट ग चाजस वगळून र. .२३,९३,७५१/- वर िनिवदा 
मागिवणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .२३,९३,७५१/- 
पे ा ३५.१००% कमी हणजेच र. .१५,५३,५४४/- + रॉय टी चाजस र. .३५,०३२/- 
मटेरीयल टे ट ग चाजस र. .६०,५००/- = एकुण र. .१६,४९,०७६/- पयत काम क न 
घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे यावरील व तु व सेवा कर 
अदा कऱणेस तसेच िनिवदा अटीनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमामुसार 
मटे रयल या िनधारीत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ / घट 
दरानुसार फरकाची र म अदा / वसुल करणे बंधनकारक राहील. या अटीस अिधन रा न 
यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न आदेश देणेत आलेला आहे. याचे मा. शासक यांनी 

अवलोकन केले. 

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

 
 
मा. शासक ठराव मांक- ४१७            िवषय मांक- ४१७  
दनांक – १३/०७/२०२२         िवभाग- मु य लेखाप र ण          

िवषय .४१७  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . मुलेप/१अ/कािव/८२/२०२२,  
द.११/०७/२०२२ अ वय,े महानगपािलके या िविवध िवभागाचे लेखाप र ण करणेसाठी 

मु य लेखा प र ण िवभागाम ये  कायरत ०३ सेवािनवृ  कमचा यांना द.१२/०७/२०२२ 
पासुन पुन  ०६ मिहने कालावधीसाठी िनयु  क न यांना महारा  शासना या सामा य 

शासन िवभागाकडील द.१७िडसबर २०१६ नुसार वेतन व भ े अदा करणेबाबत. 
ठराव .४१७  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . मुलेप/१अ/कािव/८२/२०२२,  
द.११/०७/२०२२ अ वय,े पपरी चचवड महानगरपािलके या मु य लेखापरी ण 

िवभागामाफत महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम १०५ व १०६ मधील 
तरतुद नुसार लेखापरी णाचे कामकाज केले जात असते.  स ि थतीत या कायालयामाफत 
सन २०१० ते २०१८ या कालावधीतील िविवध िवभागांचे लेखापरी ण कामकाज केले 
जात आहे.  तथािप माहे माच २०२० पासुन उ वलेला कोवीड या संसगज य आजाराचा 

ादुभाव तसेच मनु यबळा या कमतरतेअभावी लेखापरी णाचे कामकाज ७ वष मागे 
रािहलेले आहे.  याच माणे चालू आ थक वषापासुन हणजेच सन २०२२-२३ पासुन 

चिलत लेखापरी ण कायप दतीम ये सुधारणा कर यात आलेली असुन याम ये चालू 
आ थक वषाचे लेखापरी ण याच वषाम ये पुण कर याचा या कायालयाचा य  
आहे.  यामुळे या कायालयास एकाच वेळी चालू आ थक वषाचे लेखापरी ण व यापूव चे 

लंिबत लेखापरी ण अ या दोनही तरावर कामकाज करावे लागत आहे. स ि थतीत 
महारा  शासना या तसेच महापािलके या सेवेतून सेवािनवृ  झाले या ०८ अिधकारी / 
कमचा यांना लेखापरी णाचे िववि त कामकाजा करीता मु यलेखापरी ण िवभागाम ये 
मानधन व पात िनयु  दे यात आलेली आहे.   यापैक  ी.साळंुके कसन िव ल, ी.कडू 
राज  यादव व ी.माने आ माराम आबु यां या िनयु ची मुदत द.०९-०७-२०२२ रोजी 
संपु ात येत आहे.  तथािप सदर सेवािनवृ  अिधका यां या सेवेची अ ापही कायालयास 
आव यकता अस याने यांना पुढील कालावधीसाठी पुन:  िनयु  देणे आव यक 
आहे.  याबाबत संबंिधत अिधका-यांनी सेवेत राह याबाबत संमती दशिवलेली आहे. 
महापािलके या मु य लेखापरी ण िवभागातील लेखापरी णाचे िववि त कामकाजासाठी 

ी.साळंुके कसन िव ल, ी.कडू राज  यादव व ी.माने आ माराम आबु या सेवािनवृ  
शास कय लेखािधकारी यांना द. १२-०७-२०२२ पासुन ०६ मिहने कालावधीकरीता 
महारा  महापािलका अिधिनयमातील कलम ५३(३) नुसार नेमणुक करणे व महारा  



शासना या सामा य शासन िवभागाकडील शासन िनणय . संक ण-
२७१५/ . .१००/१३, द. १७ िडसबर २०१६ नुसार यांचे वेतन व भ े िनि त क न 
अदा 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- ४१८            िवषय मांक- ४१८  
दनांक – १३/०७/२०२२         िवभाग- मु य लेखाप र ण         

िवषय .४१८  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . मुलेप/१अ/कािव/८३/२०२२,  
द.११/०७/२०२२ अ वये महानगपािलके या िविवध िवभागांचे लेखाप र ण करणेसाठी 

मु य लेखा प र ण िवभागाम ये  कायरत ०२ सेवािनवृ  अिधकारी /कमचा यांची िनयु  
क न यांना महारा  शासना या सामा य शासन िवभागाकडील द.१७िडसबर २०१६ 
नुसार वेतन व भ े अदा करणेबाबत. 

ठराव .४१८  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . मुलेप/१अ/कािव/८३/२०२२,  
द.११/०७/२०२२ अ वये पपरी चचवड महानगरपािलके या मु य लेखापरी ण 

िवभागामाफत महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम १०५ व १०६ मधील 
तरतुद नुसार लेखापरी णाचे कामकाज केले जात असते.  स ि थतीत या कायालयामाफत 
सन २०१० ते २०१८ या कालावधीतील िविवध िवभागांचे लेखापरी ण कामकाज केले 
जात आहे.  तथािप माहे माच २०२० पासुन उ वलेला कोवीड या संसगज य आजाराचा 

ादुभाव तसेच मनु यबळा या कमतरतेअभावी लेखापरी णाचे कामकाज ७ वष मागे 
रािहलेले आहे.  याच माणे चालू आ थक वषापासुन हणजेच सन २०२२-२३ पासुन 

चिलत लेखापरी ण कायप दतीम ये सुधारणा कर यात आलेली असुन याम ये चालू 
आ थक वषाचे लेखापरी ण याच वषाम ये पुण कर याचा या कायालयाचा य  
आहे.  यामुळे या कायालयास एकाच वेळी चालू आ थक वषाचे लेखापरी ण व यापूव चे 

लंिबत लेखापरी ण अ या दोनही तरावर कामकाज करावे लागत आहे. स ि थतीत 
महारा  शासना या तसेच महापािलके या सेवेतून सेवािनवृ  झाले या ०७ अिधकारी / 
कमचा यांनी कामकाज कर यास इ छुकता दशिवलेली आहे.  यापैक  ी.पठाण स ारखाँ 
आझमखा,ँ सेवािनवृ  लेखापाल व ी.चराटे मदन युवराज, सेवािनवृ  लेखािधकारी या 
सेवािनवृ  महापािलका / शास कय अिधकारी / कमचारी यांना लेखापरी णाचे िववि त 
कामकाजाकरीता मानधन व पात ०६ मिहने कालावधीकरीता िनयु  देणेबाबत तसेच 
सदर अिधका-यां या सेवा या लेखापरी णाकरीताचे िववि त कामकाजाकरीता उपल ध 
क न घेत अस याने द. १७ िडसबर २०१६ रोजी या शासन िनणयानुसार मािसक 
प र िमक व भ े िनि त क न देणेस मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आहे.  

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

 
  



मा. शासक ठराव मांक- ४१९            िवषय मांक- ४१९  
दनांक – १३/०७/२०२२         िवभाग- म यवत  भांडार         

िवषय .४१९  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.अित र  आयु (२)  म यवत  सािह य भांडार यांचेकडील प  .मभां/05/कािव/ 
636/2022, द.07/07/2022 अ वये जे  नागरीक संघासाठी ट ही संच खरेदी करणेबाबत.  

ठराव .४१९ 
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.अित र  आयु (२)  म यवत  सािह य भांडार यांचेकडील प  .मभां/05/कािव/ 
636/2022, द.07/07/2022 अ वये मनपा या नागरव ती िवकास योजना िवभागाने 
मागणी केलेनुसार जे  नागरीक संघासाठी 116 नग 32” LED TV खरेदी करणेकामी GeM 
Bid No.GEM/2022/B/1988759 अ वये लघु म दर ा  िनिवदाकार मे.मोनाच 
टे ॉलॉजीज (पुणे) ा.िल., पुणे यांनी सादर केलेला र. .21,960/- ती नग या 
दरानुसार  करारनामा क न यांना पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला आहे. तथािप, 
संबंिधत उ पा दत कंपनी ारे पुरवठा कर यात येणा-या ट हीचे मॉडेलचे उ पादन बंद 
कर यात आले अस याचॆ कळिव यात आलेले आहे. सबब याकामी यापूव  मा. थायी सिमती 
मंजुर ठराव .104, द.04/05/2022 र  क न GeM Bid No.GEM/2022/B/1988759 
अ वये ि तीय लघु म दर ा  िनिवदाधारक मे.इंदु इ फोटेक सो युशन, भोसरी, पुणे हे 
यापूव याच िनिवदा मंजुर दर र. .21,960/- ती नग सव करांसह या दराने 116 नग LED 
TV चा पुरवठा करावयास तयार अस यामुळे  यांचेकडून र. .21,960/- ती नग या 
दरानुसार करारनामा क न खरेदी करणेस व सदर सािह य खरेदी करणेकामी होणारा खच 
एकूण र. .25,47,360/- यास मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आहे. 

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

 
मा. शासक ठराव मांक- ४२०            िवषय मांक- ४२०  
दनांक – १३/०७/२०२२         िवभाग- म यवत  भांडार          

िवषय .४२०  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  .मभां/४/कािव/२६२/२०२२, द.११/०७/२०२२ 
अ वये मनपाचे उ ान िवभागासाठी टेनलेस ि टल सगल हँग ग एस.एस. (३०४ ेड) 
िलटर बी स खरेदी करणेबाबत. 

ठराव .४२०  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  .मभां/४/कािव/२६२/२०२२, द.११/०७/२०२२ 
अ वये मनपाचे उ ान िवभागासाठी आव यक टेनलेस ि टल सगल हँिगग  एस.एस  (304 

ेड)  िलटर बी स खरेदी करणेकामी GEM PORTAL वर  िस द केले या िनिवदा 
.GEM/2022/B/1870566 नुसार 0५ पा  िनिवदाकारांपैक   मे.इं िनल टे ोलॉजीज 

यांचे लघु म दर ती नग र. .7245/-  या माणे 1000 नगाकरीता एकूण 
र. .72,45,000/-  हे अंदाजप क य दर एकूण र. .1,13,25000/- पे ा -36.02 ने कमी 

ा  झालेले आहेत. यानुसार मनपाचे उ ान िवभागासाठी टेनलेस ि टल 
सगल  हॅ गग  एस.एस  (304 ेड)  िलटर बी सखरेदी करणेकामी मे.इं िनल 

टे ोलॉजीजयांचेकडून यांनी सादर केले या दरानुसार करारनामा क न खरेदी करणेस व 
खरेदीसाठी होणारा एकूण र. .72,45,000/- चे खचास मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत 
आहे. 

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

 



मा. शासक ठराव मांक- ४२१            िवषय मांक- ४२१  
दनांक – १३/०७/२०२२         िवभाग- ाथिमक िश ण           

िवषय .४२१  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.अित र  आयु (१) ाथिमक िश ण िवभाग यांचेकडील प  जा. . ािशिव/०९/ 
कािव/४२५/२०२२ द.११/०७/२०२२ अ वये पपरी चचवड महानगरपािलका ाथिमक 
िश ण िवभाग मु य कायालय व सव ाथिमक शाळेतील संगणक व टर देखभाल 
दु तीसाठी थम मुदतवाढ देणेबाबत. 

ठराव .४२१  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

 मा मा.अित र  आयु (१) ाथिमक िश ण िवभाग यांचेकडील प  जा. . ािशिव/०९/ 
कािव/४२५/२०२२ द.११/०७/२०२२ अ वये पपरी चचवड महानगरपािलके या 

ाथिमक िश ण िवभागांतगत एकूण १०५ शाळा व २ क ीय संगणक य क  कायरत आहे. 
सदर ठकाणी संगणक संच आिण टर उपल ध क न दे यात आलेले आहे. स ि थतीम ये 

ाथिमक िश ण िवभाग कायालयातील व सव ाथिमक शाळेतील तसेच क ीय संगणक य 
क  या ठकाणचे संगणक संच आिण सािह या या देखभाल दु तीसाठी िनिवदा 

.२७/२०२०-२१ नुसार ई-िनिवदा िस द क न मे.एस. बी. इले ोिन स, पुणे यांना 
कामाचे आदेश जा. .िश ण/ शा/१०/कािव/१९२/२०२० द.१२/०६/२०२०अ वये 
देखभाल दु तीचे कामकाज द.०१/०७/२०२० ते द.३०/०६/२०२२ या दोन वष 
कालावधीक रता नेमून दे यात आलेले होते. सदर आदेशानुसार देखभाल दु ती या 
कामकाजाची मुदत दनांक ३०/०६/२०२२ रोजी संपु ात आली आहे.  तथािप, ाथिमक 
िश ण िवभाग मु य कायालय व  सव ाथिमक शाळेतील संगणक व टर सािह य 
देखभाल दु तीसाठी या कामकाजाक रता न ाने िनिवदा या काढ याची या 
मािहती व तं ान िवभागामाफत चालू आहे. नवीन िनिवदा कया पूण होणेकामी अजून 
काही कालावधी लागणार आहे. स ि थतीत RTE चे कामकाज तसेच शाळा सु  झा याने 
शाळेतील संगणक व टर दु ती कामकाज चालू ठेवणे आव यक असून सदर िनिवदा 

या कायवाहीस लागणारा कालावधी  ल ात घेऊन मे.एस.बी.इले ोिन स,पुणे यांना 
पुढील तीन मिहने द.०१/०७/२०२२ ते द.३०/०९/२०२२ मुदतवाढ देणसे तसेच याकामी 
येणा-या र. .३,०१,९२०/- चे खचास कवा येणा-या य  खचास मा. शासक यांची 
मंजूरी देणेत येत आहे.  

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

 
मा. शासक ठराव मांक- ४२२            िवषय मांक- ४२२  
दनांक – १३/०७/२०२२         िवभाग- समाज िवकास            

िवषय .४२२  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . सिविव/०४अ/कािव/२४५/२०२२ 
द.०८/०७/२०२२ अ वये िज हा द ांग पुनवसन क ा या इमारत बांधकामासाठी िनधी 

उपल ध क न देणे बाबत. 
ठराव .४२२  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . सिविव/०४अ/कािव/२४५/२०२२ 
द.०८/०७/२०२२ अ वय ेमहारा  शासन, सावजिनक आरो य िवभाग, यांचेकडील शासन 

िनणय . संक ण-२०२१/ . . ०७/ आरो य ३अ मुंबई  द २८.१.२०२२ नुसार िज हा 
द ांग पुनवसन क , पुणे या क ा या नवीन इमारती या बांधकामासाठी सावजिनक 

आरो य िवभागाने िज हा  णालय, पुणे या णालया या आवारातील ४०० चौ.मी. 
जागा िज हा द ांग पुनवसन क , पुणे यांचेकरीता वापर कर यास उपल ध क न दलेली 
आहे.  सदर जागेम ये इमारत बांधकामासाठी िज हा व थापन मंडळाने मंजूरी दलेली 
असून योजने या मुळ मागदशक त वानुसार व सुग य भारत अिभयाना या मागदशक 
त वानुसार  िज हा द ांग पुनवसन क ाची इमारत सव द ांगाना सुलभ व सुग य असणे 
बंधनकारक आहे. सदर इमारतीम ये तळ मज याकरीता  रॅ प सुग य शौचालय, थेरपीसाठी 



यो य ती मोकळी जागा व सव २१ कार या द ांगासाठी लागणा या सोयी सुिवधांचा 
िवचार केला गेला आहे.  सदर बांधकामासाठी पिह या ट याकरीता िज हा प रषदेकडून 
र. .३५० ल  िनधी उपल ध क न दे यात आलेला आहे. उवरीत दुस-या ट या करीता 
उवरीत िनधी पुणे महानगरपािलका यांनी र. .२५० ल  व पपरी चचवड 
महानगरपािलका यांनी र. .२५० ल  िनधी उपल ध क न देणेकरीता मा. पालकमं ी 
महोदय पुणे यांनी द.२८.०५.२०२२ रोजी या बैठक म ये िनदश दलेले आहेत.  िज हा 
द ांग पुनवसन क ामुळे पपरी चचवड महानगरपािलके या ह ीतील सव द ांग 

ना याचा लाभ होणार आहे. तसेच महानगरपािलके या ह ीशेजारील ामीण 
भागातील नागरीकांनाही याचा लाभ होणार आहे.  स ि थतीम ये समाज िवकास 
िवभागाकडे सन २०२२-२३ या आ थक वषात  द ांग भवन या लेखािशषावर  १२ कोटी 
७० लाख एवढी तरतुद उपल ध आहे.  उपरो नुसार िज हा द ांग पुनवसन क , पुणे या 
क ा या नवीन इमारती या बांधकामासाठी पपरी चचवड महानगरपािलका यांनी 
र. .२५० ल  िनधी उपल ध क न देणेकरीता मा. पालकमं ी महोदय पुणे यांनी 
द.२८.०५.२०२२ रोजी या बैठक म ये दले या िनदशानुसार व शासन िनणयानुसार 

िनधी उपल ध क न देणे आव यक असलेने या िज हा द ांग पुनवसन इमारती या 
बांधकामासाठी र. .२५० ल  िनधी उपल ध क न देणसे मा.महापािलका सभे या ा  
अिधकारांतगत मा. शासक यांची मंजूरी घेणेकामी िशफारस करणे आव यक असलेने  यास  
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 िवषयास 
सवसाधारण सभेची मा यता घेणेकामी िशफारस करणेस मंजूरी दली. 

 
मा. शासक ठराव मांक- ४२३            िवषय मांक- ४२३  
दनांक – १३/०७/२०२२         िवभाग- वाहन दु ती कायशाळा             

िवषय .४२३  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.अित र  आयु (३) वाहन दु ती कायशाळा िवभाग यांचेकडील प  जा. . 
काशा/३/कािव/३१७/२०२२ द. ०८/०७/२०२२ अ वये पपरी चचवड मनपाचे 
अिधकारी, िवभाग तसेच णालय/ कोिवड-१९ करीता आव यकते माणे वाहने 
भाडेत वावर उपल ध करणेबाबत एज सी िनि त करणबेाबत.  

ठराव .४२३  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.अित र  आयु (३) वाहन दु ती कायशाळा िवभाग यांचेकडील प  जा. . 
काशा/३/कािव/३१७/२०२२ द. ०८/०७/२०२२ अ वय े पपरी चचवड मनपाचे 
अिधकारी, िवभाग तसेच णालय/ कोिवड-१९ करीता  आव यकते माणे वाहने 
भाडेत वावर उपल ध करणेबाबत एज सी िनि त करणेसाठी ई िनिवदा नोटीस  . 
०६/२०२२-२०२३ वतमान प ाम ये तसेच शासक य वेब पोटलवर ऑनलाईन प तीने 

िस  क न दर मागिवणेत आलेले होते. याम ये म.े जे. के. टुरी ट अँड ा सपोट यांचे 
िनिवदा दर सवात कमी ा  झालेले आहेत. मे. जे. के. टुरी ट अँड ा सपोट यांचे 
कडून पपरी चचवड मनपाचे अिधकारी, िवभाग तसेच णालय/ कोिवड-१९, क रता 
आव यकते माणे वाहने भाडेत वावर उपल ध कामासाठी १८ मिहने  कालावधी क रता 
िनिवदा रकमे या मयादेतच तावा सोबतचे  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. .५,००,००,०००/- (अ री र. .पाच कोटी फ ) 
खचास मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आहे.  

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

 
  



मा. शासक ठराव मांक- ४२४            िवषय मांक- ४२४  
दनांक – १३/०७/२०२२         िवभाग- पाणीपुरवठा मु यालय              

िवषय .४२४  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . पापु/८/कािव/३०९/२०२२ द.११/०७/२०२२  
अ वये रावेत येथील मु य जलवािहनीची मता वाढिवणेसाठी काम े करणे व तदअनुषंिगक 
कामे करणे - न ाने पाईप लाईन टाकणे व सज अरे टर बसिवणबेाबत. 

ठराव .४२४  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . पापु/८/कािव/३०९/२०२२ द.११/०७/२०२२  
अ वय ेमनपा या पाणीपुरवठा  िवभागाकडील िन.नो. . 16/01/2021-22 अ वय े "रावेत 
येथील मु य जलवािहनीची मता वाढिवणेसाठी काम ेकरणे व तदअनुषंिगक कामे करणे - 
न ाने पाईप लाईन टाकणे व सज अरे टर बसिवण"े कामी मे.मंगलदास इ ाटेक ा.िल. 
िन.र. .40425474/- (अ री र. .चार कोटी चार लाख पंचवीस हजार चारशे चौ-याह र 
फ ) मधुन रॉय टी व मटेरीयल टे ट ग चाजस वगळून र. .40238712/- वर िनिवदा दर 
मागिवणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40238712/- 
पे ा 35.97%  जादा  हणजेच र. .54712577/- +रॉय टी चाजस र. .115612/- 
मटे रयल टे ट ग चाजस र. .71150/- = एकुण र. .54899339/- पयत काम क न घेणेस 
आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माण े यावरील व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िनिवदा अट नुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन रा न 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा. शासक यांची मंजूरी देणते 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- ४२५            िवषय मांक- ४२५  
दनांक – १३/०७/२०२२         िवभाग- पा.पु. ड े ीय कायालय              

िवषय .४२५  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  .ड े/पापु/१/कािव/४३७/२०२२, 
द.११/०७/२०२२ अ वय,े मनपाचे “ड” े ीय कायालय, पाणीपुरवठा िवभागाक रता 

“वाहन इंधन” व “वाहन िनवाह” असे निवन लेखािशष िवभागा या अंदाजप काम ये 
समािव  करणे व िवभागाचे “जनरेटर इंधन” या लेखािशषावरील िश लक तरतूद मधून 
“वाहन इंधन” व “वाहन िनवाह” या लेखािशषासाठी तरतूद वग करणबेाबत. 

ठराव .४२५ 
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . ड े/पापु/१/कािव/४३७/२०२२, 
द.११/०७/२०२२ अ वये मनपाचे “ड” ेि य कायालयाक रता मा.आमदार, ी.ल मण 

जगताप, चचवड िवधानसभा मतदारसंघ यानी यां या आमदार थािनक िनधीतून 
पुरिव यात आले या MH 14 JL 2448या मांकाचा पा या या टँकरक रता इंधन खचाचे 
लेखािशष अंतभुत नस याने “ड” ेि य कायालय, पाणीपुरवठा िवभागाकडील “जनरेटर 
इंधन”या लेखािशषातुन खच करणेस तातडीची बाब हणुन मा यता िमळणेकामी तसेच 
“वाहन िनवाह” खचा क रता थायी अि मधन या लेकािशषातुन तरतुद खच करणेस 
मा यता िमळणेकामी ताव सादर कर यात आला आसे. सदर तावावर मा.अित.आयु  
(२) यांनी मु.ले.अ.कृ.अिभ ाय ावेत असे शेरांकन केले आह.े मा.मु य लेखा व िव  
अिधकारी यां या शेरांकनानुसार मा.मु य लेखा व िव  अिधकारी यांनी वाहन इंधनाचा 
खच “जनरेटर इंधन”या लेकािशषातुन टाकणे व “वाहन िनवाह” चा खच थायी अि मधन 



मधुन टाकणे उिचत होणार नाही असे कळिवले आहे. िवभागाने मा.महापािलका सभे या 
मा यतेने वाहन इंधन व वाहन िनवाह असे निवन लेखािशष िवभागा या अंदाजप काम ये 
समािव  क न िवभागांतगत वाढ/घट महारा  महानगरपािलका अिघिनयम कलम १०३ 
अनुसुची ड मिधल करण ७ तरतुद २(१) नुसार मा. थायी सिमती सभेची मंजुरी घेणे 
आव यक आहे असा अिभ ाय दलेला आहे. यानुसार मा.महापािलका सभे या मा यतेसाठी 
“वाहन इंधन व वाहन िनवाह”असे निवन लेखािशष िवभागा या अंदाजप काम ये 
समािव  करणेची आव यकता आहे. तथािप, स ि थतीत पा या या टा कवरील 
जनरेटरसाठी जनरेटर इंधन या लेखािशषावर सन २०२२-२३ साठी र. .4,50,000/- 
(अ री र. .चार लाख प ास हजार फ ) इतक  तरतुद कर यात आलेली आहे. यापैक  
माहे 30 मे 2022 अखेर खच झालेला नसुन र. .4,50,000/- (अ री र. .चार लाख प ास 
हजार फ ) इतक  तरतुद िश लक आहे. याम ये र. .3,20,000/-(अ री र. .तीन लाख 
वीस हजार फ ) ची िबले ितपुत  करणे श य आहे. तरी सदर “जनरेटर इंधन” 
लेखािशषामधुन “वाहन इंधन व वाहन िनवाह” या लेखािशषासाठी खालील त यात नमूद 

माणे तरतुद वग करणे श य आह े

अ. . लेखािशष 
िश लक 
तरतूद 

तरतूद व गकरण 
करणेकामी  लेखािशष 

तरतूद व गकरण 
करावयाची र म शेरा 

१. जनरेटर 
इंधन 

4,50,000/- 
वाहन इंधन 1,25,000/-   

२. वाहन िनवाह 5,000/-   

 उपरो माणे महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 103 अनुसुची इ मधील करण 
.7 तरतुद .2(1) नुसार सदर “वॉटर टँकर”चे इंधनखचासाठी “वाहन इंधन”व“वाहन 

िनवाह” असे निवन लेखािशष “ड” ेि य कायालय पाणीपुरवठा िवभागा या सन 2022-
2023 चे अंदाजप काम ये समािव  करणेस व या कायालया या “जनरेटर इंधन” या 
लेखािशषावरील िश लक र. .4,50,000/- (अ री र. .चार लाख प ास हजार फ ) 
मधुन “वाहन इंधन” या लेखािशषासाठी र. .1,25,000/-(अ री र. .एक लाख पंचवीस 
हजार फ ) “वाहन िनवाह” या लेखािशषासाठी र. .5,000/-(अ री र. .पाच हजार फ ) 
तरतुद वग क न िमळ याकामी सदर िवषयास मा.महापािलका सभे या ा  
अिधकारांतगत मा. शासक यांची मंजूरी घेणेकामी  िशफारस करणे आव यक असलेने  
यास  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 िवषयास 
सवसाधारण सभेची मा यता घेणेकामी िशफारस करणेस मंजूरी दली. 

 
मा. शासक ठराव मांक- ४२६            िवषय मांक- ४२६  
दनांक – १३/०७/२०२२         िवभाग- जलशु दीकरण क  से.२३ 

िवषय .४२६  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  .जशुके/िव/०४/१०२/२०२२ द.११/७/२०२२ 
अ वये मनपाचे निवन नदीजल उपसा क  तळवडे येथे नजीक या उ दाब फडर व न 
ता पूरती वीज जोडणी घेणेकरीता म.रािव.िव.कं.स अनामत र म व पयवे ण शु क अदा 
करणेबाबत.      

ठराव .४२६ 
दनांक -

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  .जशुके/िव/०४/१०२/२०२२ द.११/७/२०२२ 
अ वय े पपरी चचवड म.न.पा. पाणीपुरवठा िवभागामाफत आं ा भामा-आसखेड 

क पांतगत तळवडे येथे नदीजल उपसा क  उभारणेत येत आहे. सदर नदीजल उपसा 



१३/०७/२०२२ क ामधील उ दाबावर चालणा-या पं पग मिशनरी, े न व अ य िव ुत उपकरणे इ. 
िवजेवर चालणा-या िविवध यं णा बसिवणेत येणार आहेत. सदर नदीजल उपसा क  
तळवडे येथे वीजपुरवठा करणे कामी भोसरी वीज हण के  ते तळवडे पंप हाउस या 
ए ेस फडरची व था करावयाची आहे व सदरचे कामा साठी भोसरी वीज हण के  
येथे ब े ेकर उभारणी करावी लागणार आहे. सदरचे कामाचे व प मोठे अस याने सदर 
ए ेस फडर केबल टाकून चाज हो यास अंदाजे ४ ते ८ मिहने कालावधी अपेि त आहे. 
शहरातील पाणीपुरवठा यो य माणात होणे साठी १०० MLD मतेचा जलशु ीकरण 

क प अंतगत पिहला ट पा तातडीने सु  करणे साठी ता पुर या व पात नजीक या उ  
दाब फडर व न ता पुर या व पात ७०० के हीए लोड साठी उ दाब वीजपुरवठा 
घे याचे िनयोजन कर यात आले आहे. या बाबत महािवतरण कंपनी कडे मागणी केली 
असता महािवतरण कंपनीने ता पुर या ७०० के हीए लोडसाठी अंदाजप क . SE / GKUC 
/ T / HT / NEW / DDF-1.3% / Bhosari / 22-23 / 78 / 03379 द.01/07/2022 अ वये 
मंजुरी दली असून यासाठी र. .६०७१०५७/- (अ री र. .साठ लाख ए ाह र हजार 
स ाव  फ ) अदा करणेस कळिवले आहे. सदरचा ता पुरता वीजपुरवठा मनपाचा 
िनयोिजत १५०० के हीए ए ेस फडर काया वियत झा या नंतर हा  ७०० के हीए 
तातपुरता वीजपुरवठा कायम व पी बंद करणेत येणार आहे या नंतर या 
र. .६०७१०५७/- रकमेतून र. .६०५४६०८/- सुर ा ठेव र म परतावा िमळणार आहे.  
तरी म.न.पा. चे तळवडे येथे नदीजल उपसा क  या ठकाणी तातडीने ता पुरता  ७०० 
KVA इतका वीजभार जोडणी करणेसाठी म.रा.िव.िव. कंपनीस र. .६०७१०५७/- अदा 
करणेस व सदरचा खच हा जलशु ीकरण क , से.२३ िव ुत या िवभागाकडील “पं पग 
टेशन वीजिबल”े या लेखािशषाव न खच  टाकणेस मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत 

आहे.  

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

 
मा. शासक ठराव मांक- ४२७            िवषय मांक- ४२७  
दनांक – १३/०७/२०२२         िवभाग- समाज िवकास िवभाग              

िवषय .४२७ 
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.उप आयु , समाज िवकास िवभाग यांचेकडील प  . सिविव/२/कािव/९३/२०२२ 
द.१२/७/२०२२ अ वये केरळ येथे अ यास / िश ण दौ-यास झाले या खचाचे 

समायोजन करणबेाबत. 
ठराव .४२७ 
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.उप आयु , समाज िवकास िवभाग यांचेकडील प  . सिविव/२/कािव/९३/२०२२ 
द.१२/७/२०२२ अ वये पपरी चचवड महानगरपािलकेचे अित. आयु  तसेच समाज 

िवकास िवभागातील अिधकारी व कमचारी व सीटीओ कायालयातील कमचारी  हे मिहला 
स मीकरणात अ ेसर असणा-या केरळ रा यातील कंुटुब ी या क पाची पाहणी व 
अ यास दौरा करणेकामी मा.आयु  सो. यांनी द.२/६/२०२२ रोजी सुिचत केले होते.  
या माणे पपरी चचवड महानगरपािलकेचे अित. आयु  ी.िजत  वाघ, समाज िवकास 

िवभागाचे उपआयु  ी.अजय चारठाणकर, समाज िवकास अिधकारी ी.सुहास 
बहाददरपुरे, िलपीक ी.मह  गायकवाड व सीटीओ कायालयाचे ी.अनुप पानसे व 

ीम.िशवी अ वाल असे ६ अिधकारी तथा कमचारी केरळ दौ-यास द.९/६/२०२२ ते 
द.११/६/२०२२ या कालावधीत अ यास / िश ण दौ-यास जाऊन आलेले आहेत. सदर 

दौरा पार पाडत असताना समाज िवकास िवभागातील कामाची ा ी व अपूरा कमचारी 
वग िवचारात घेता सदर दौ-याचा वास हा रे वेऐवजी िवमानाने करणे गरजेचे अस याने 
सदर दौरा हा िवमान वासाने पार पाड यात आलेला आहे. मनपा धोरण अथवा 
िनयमानुसार वग १ व २ या अिधकारी वगास केवळ िवमान दौरा कर यास परवानगी आहे 
परंतु वेळेअभावी व कामाचे व प पाहता समाज िवकास िवभागातील वग ३ चे ी.महे  
गायकवाड व सीटीओ कायालयाचे ी.अनुप पानसे व ीम.िशवी अ वाल या कमचा-यांना 
तातडी या व पाचा िवमान वास करावा लागला आहे. केरळ अ यास दौरा 
हा  द.९/६/२०२२ ते द.११/६/२०२२ कालावधीत पार पाड यात आलेला असुन सदर 
दौ-यास झालेला संपुण खच हा समाज िवकास िवभागातील मु य योजना मिहला व 



बालक याण मधील उपलेखाशीष अ यास / िश ण दौरा यामधुन कर यात येईल. सदर 
उपलेखाशीषा अंतगत र. .२० लाख इतक  तरतुद िश लक आहे. तसेच िनयोिजत         
दौ-यासाठी उपरो  नमुद केले माणे ६ चा होणारा खच िवचारात घेता समाज 
िवकास िवभागाने एकुण ३ लाख इतक  आगाऊ र म दौ-यास जाणेपुव  घेतलेली आहे. 
सदर दौ-यास झालेला खच हा या आगाऊ रकमेतुन कर यात येवुन उवरीत र मेचे 
समायोजन करणे आव यक आहे. सदरचा दौरा हा अं यत कमी कालावधीत पार पाडावा 
लागलेला अस याने या वेळेस मा. थायी सिमतीची मा यता घे यात आलेली नाही. स य 
प रि थतीत दौरा पार पाडलेला असुन दौ-यास काढ यात आले या आगाऊ रकमेचे 
समायोजन करणेपुव  मा. थायी सभेपुढे पपरी चचवड महानगरपािलकेचे अित. आयु  

ी.िजत  वाघ, समाज िवकास िवभागाचे उपआयु  ी.अजय चारठाणकर, समाज िवकास 
अिधकारी ी.सुहास बहाददरपुरे, िलपीक ी.मह  गायकवाड व सीटीओ कायालयाचे 

ी.अनुप पानसे व ीम.िशवी अ वाल असे ६ अिधकारी तथा कमचारी केरळ दौ-यास 
रे वेऐवजी िवमानाने गेलेले असुन यांचा दौ-या या अनंुषगाने झालेला सव खच हा समाज 
िवकास िवभागातील मु य योजना मिहला व बालक याणमधील उपलेखाशीष अ यास 
/ िश ण दौरा यामधुन कर यास व गेले या सव अिधकारी व कमचारी वगास िवमान 

वास कर यास मा. शासक याच  काय र मंजूरी दे यात 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- ४२८            िवषय मांक- ४२८  
दनांक – १३/०७/२०२२         िवभाग- उ ान/ वृ संवधन              

िवषय .४२८ 
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.उपआयु , उ ान यांचेकडील प  . उ ान/४/कािव/५७६/२०२२ द.११/०७/२०२२ 
अ वये मनपाचे उ ान वृ संवधन िवभागासाठी हट कल गाडनसाठी ला टीक पॉट टँ ड 
सह सािह य खरेदी करणेबाबत.  
 

ठराव .४२८ 
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.उपआयु , उ ान यांचेकडील प  . उ ान/४/कािव/५७६/२०२२ द.११/०७/२०२२ 
अ वये मनपाचे वृ संवधन िवभागाकडील िनिवदा नोटीस .०२/२०२२-२३ अ वये 
मनपाचे उ ान वृ संवधन िवभागासाठी हट कल गाडनसाठी ला टीक पॉट टँ ड सह 
सािह य खरेदी करणे कामी मे.जी.बी.ए टर ायजेस िनिवदा र. .४१,००,०००/- (अ री 
र. .ए े चाळीस लाख फ )  पे ा -२१.९६% या कमी  दराची िनिवदा मंजुर दराने ०१ 
मिहने कालावधीसाठी येणारा खच र. .३१,९९,६४०/- + व तु व सेवा कर या माणे 
ि वकृत क न िनिवदेतील िनयम अटी/शत स अिधन रा न करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेस व तुत कामी १ मिहने कालावधीसाठी येणारे खचास मा. शासक याच  मंजूरी 
दे यात 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- ४२९            िवषय मांक- ४२९  
दनांक – १३/०७/२०२२         िवभाग- थाप य फ े ीय कायालय               

िवषय .४२९ 
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . फ ेका/ था/५७३/२०२२ द.१२/७/२०२२ 
अ वय,े मनपाचे थाप य फ ेि य कायालयाकडील िवकास कामांसाठी सन २०२२-२३ 
या मुळ अंदाजप कातील कामा या तरतुदीम ये वाढ/ घट करणेबाबत. 

ठराव .४२९  
दनांक -

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . फ ेका/ था/५७३/२०२२ द.१२/७/२०२२ 
अ वये पपरी चचवड महानगरपािलका  फ ेि य कायालय थाप य िवभागाकडील सन 



१३/०७/२०२२ २०२२-२३ या मुळ अंदाजप कातील भाग  १२ पीनगर तळवेड मधील खालील 
नमुद काम  पूण झाले असून देयकाचे अदायगी क रता उपल ध तरतुद अपुरी अस याने काम 
अंतीम क न ठेकेदारास देयकाची संपूण अदायगी करणेकामी खालील माणे वाढ / घट 
क न तरतुद वग करणे आव यक आह.े  

अ
 कामाचे नाव 

पान 
 

अ  लेखािशष 

सन २०२२-
२३ चे मुळ 

अंदाजप कात 
उपल ध तरतुद 

वाढ 
करावयाची 

तरतुद 

घट करावयाची 
तरतुद 

एकूण आव यक 
र म 

१

भाग  १२ 
पीनगर ते 

धनगरबाबा 
मंदीरापयत या 
ना याची दु ती 
क न उवरीत नाला 
े नग करणे 

३१ २ 

रोड 
पे हमट 

(Culvert
s) 

० ३५००००० ० ३५००००० 

३

भाग  १२ मधील 
योतीबानगर 

सोनवणेव ती 
र याचे टाँम वाँटर 
चबर बदलणे व 
डांबरीकरण करणे 

३० १५ 

रोड 
पे हमट 

(Footpat
h) 

३८००००० ० ३५००००० ३००००० 

 एकूण    ३८००००० ३५००००० ३५००००० ३८००००० 

वरील माणे सन सन २०२२-२३ या अंदाजप कात तरतूद वग करण करणसे मा. शासक 
याच  मंजूरी दे यात 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- ४३०            िवषय मांक- ४३०  
दनांक – १३/०७/२०२२         िवभाग- िव ुत मु यालय                

िवषय .४३० 
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.अित र  आयु (२) िव ुत मु यालय यांचेकडील प  जा. . िवमुका/05/कािव/296 
/2022. द.11/07/2022 अ वय,े मनपाचे भाग  ५ मधील सखुबाई गवळी गाडन ते 
दघी रोड पयत या र याचे ीिम स कॉ ट व थाप य िवषयक कामे करणे या कामातील 

िव ुत िवषयक कामे करणे. 
 

ठराव .४३०  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.अित र  आयु (२) िव ुत मु यालय यांचेकडील प  जा. .िवमुका/05/कािव/296 
/2022. द.11/07/2022 अ वये मनपा या िव ुत िवभागाकडील िनिवदा नोटीस 

. 67/05/2021-2022 भाग .५ मधील सखुबाई गवळी गाडन ते दघी रोड पयत या 
र याचे ीिम स कॉ ट व थाप य िवषयक कामे करणे या कामातील िव ुत िवषयक 
कामे करणे.  िनिवदा र. .67,89,879/- पे ा 23.78-% कमी हणजेच र. .5175246/- 
(अ री र. .ए ाव  लाख पं या र हजार दोनशे शेहेचाळीस फ )  यानुसार िनिवदा मंजूर 
दराने लघु म दराचे ठेकेदार मे.शांती इले ीक स यांचेकडून काम क न घेणेस आिण 
िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे यावरील व तू व सेवा कर अदा करणेस 
तसेच िनयमानुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधारीत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र म अदा/वसुल करणे या अटीस अधीन रा न यांचेबरोबर करारनामा करणेस 
मा. शासक याच  मंजूरी दे यात 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- ४३१            िवषय मांक- ४३१  
दनांक – १३/०७/२०२२         िवभाग- म यवत  भांडार  

िवषय .४३१ 
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.उपआयु , भांडार यांचेकडील प  .मभां/१५/कािव/९५/२०२२ द.१२/०७/२०२२ 
अ वये, मनपाचे िविवध िवभागास आव यक मोठी लोखंडी कपाटे खरेदी करणबेाबत. 
मनपाचे िविवध िवभागास आव यक मोठी लोखंडी कपाटे खरेदी करणबेाबत. 

ठराव .४३१  
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.उपआयु , भांडार यांचेकडील प  .मभां/१५/कािव/९५/२०२२ द.१२/०७/२०२२ 
अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या िविवध िवभागासाठी मोठे लोखंडी कपाटे 
पुरवठा करणेकामी GEM/2022/B/1950811 अ वये जेम पोटलवर िनिवदा दरकरारासाठी 

िस द क न दर घेणेत आलेले आहेत. यामधील सवात लघु म दरप क मे.औरंगाबाद 
आयरॉन इंड ीज यांचे कपाटासाठीचे  दर र. .10,198/- ती नग ा  झालेले आहेत. ा  
दराने 124 नग कपाटे खरेदीकामी एकुण दर र. .12,64,552/- हे अंदाजप क य दर 
र. .24,88,308/- पे ा 49.18% ने कमी अस याने ते ि वकृत करणेस व दर करारासाठी 
मा.मुलेप यांनी मा यता दलेली आहे. यानुषंगाने मनपाचे िविवध िवभागास आव यक 
लोखंडी मोठे कपाटे पुरवठा करणेकामी  मे.औरंगाबाद आयरॉन इंड ीज यांचे कडून मंजूर 
दर र. .१०,१९८/- या दराने १ वष मुदतीसाठी दरकरार क न कपाटे खरेदी करणेकामी 
करारनामा कर यास य  येणा-या खचास मा. शासक याच  मंजूरी दे यात 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- ४३२            िवषय मांक- ४३२  
दनांक – १३/०७/२०२२         िवभाग- म यवत  भांडार 

िवषय .४३२ 
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.उपआयु , भांडार यांचेकडील प  .मभां/१५/कािव/९६/२०२२ द.१२/०७/२०२२ 
अ वये, मनपाचे िविवध िवभागास आव यक लोखंडी रॅक खरेदी करणबेाबत. 

ठराव .४३२ 
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.उपआयु , भांडार यांचेकडील प  .मभां/१५/कािव/९६/२०२२ द.१२/०७/२०२२ 
अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या िविवध िवभागासाठी लोखंडी रॅक पुरवठा 
करणेकामी GEM/2022/B/1950886 अ वये जेम पोटलवर िनिवदा दरकरारासाठी िस द 
क न दर घेणेत आलेले आहेत. यामधील सवात लघु म दरप क मे.िशवसमथ 
एंटर ायजेस, िनगडी यांचे लोखंडी रॅकसाठीचे  दर र. .6,579/- ती नग ा  झालेले 
आहेत. ा  दराने १७५ नग रॅक खरेदीकामी एकुण दर र. .11,51,325/- हे अंदाजप क य 
दर र. .20,81,625/- पे ा 44.69% ने कमी अस याने ते ि वकृत करणेस व दर करारासाठी 
मा. मुलेप यांनी मा यता दलेली आहे. यानुषंगाने मनपाचे िविवध िवभागास आव यक 
लोखंडी रॅक पुरवठा करणेकामी  मे.िशवसमथ एंटर ायजेस, िनगडी यांचे कडून मंजूर दर 
र. .6,579/- या दराने 1 वष मुदतीसाठी दरकरार क न लोखंडी रॅक खरेदी  करणेकामी 
करारनामा कर यास य  येणा-या खचास मा. शासक याच  मंजूरी दे यात 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- ४३३            िवषय मांक- ४३३ 
दनांक – १३/०७/२०२२         िवभाग- वाहन दु ती कायशाळा 

िवषय .४३३ 
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.अित र  आयु (३) वाहन दु ती कायशाळा िवभाग यांचेकडील प  जा. . 
काशा/१/कािव/२४९/२०२२ द.१२/०७/२०२२ अ वये, पपरी चचवड मनपाचे उ ान 
िवभागाचे वापराकरीता वॉटर टँकर वाहने भाडेत वावर उपल ध क न देणे बाबत. 

ठराव .४३३ 
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.अित र  आयु (३) वाहन दु ती कायशाळा िवभाग यांचेकडील प  जा. . 
काशा/१/कािव/२४९/२०२२ द.१२/०७/२०२२ अ वये, पपरी चचवड मनपाचे उ ान 
िवभागाचे वापराकरीता वॉटर टँकर वाहने दोन मजुर कमचा-यांसह १८ मिहने 
कालावधीकरीता भाडेत वावर उपल ध करणेकामी एज सी िनि त करणेसाठी ई िनिवदा 
नोटीस .०२/२०२२-२०२३ वतमानप ाम ये तसेच शासक य वेब पोटलवर ऑनलाईन 
प तीने िस  क न दर मागिवणेत आलेले होते. याम ये मे.इंगळे ा सपोट स हसेस 
यांचा दर सवात लघु म ा  झालेला आहे. मे.इंगळे ा सपोट स हसेस यांचे कडून प  
अ नूसार पपरी चचवड मनपाचे उ ान िवभागाचे वापराकरीता वॉटर टँकर वाहने दोन 
मजुर कमचा-यांसह १८ मिहने कालावधीकरीता भाडेत वावर उपल ध करणेकामी 
करारनामा क न घेवून कामे क न घेणेस व याकामी अंदाजप क य दराने येणारी 
र. .२,८०,००,०००/- पे ा २२.२१% कमी माण ेयेणारी र. .२,१७,८१,२००/- अिधक 
GST चे खचास मा. शासक याच  मंजूरी दे यात 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. 

 

 

 
  सह /-         सह /- 

(उ हास बबनराव जगताप)              (राजेश पाट ल) 
नगरसिचव           मा. शासक  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  
पंपर  ४११०१८.           पंपर  ४११०१८.  

 


