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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी-१८. 
नगरसिचव  िवभाग 

महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-२)/ निव-
१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/ २०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वय े ा  अिधकारानसुार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

मा. शासक यांनी मंजूरी दलेल े दनांक ०६/१२/२०२२ च ेठराव. 
 

मा. शासक ठराव मांक- ९३४         िवषय मांक- ९३४ 
दनांक – ०६/१२/२०२२          िवभाग- पाणीपुरवठा 

िवषय .९३४ 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कडील प  .पापु/६/कािव/४६३/२०२२ 
द.२९/११/२०२२ अ वय,े सन २०२१-२२ क रता मनपाचे भाग .२५ म य ेआव यक ठकाणी 

निवन पाईपलाईन टाकण,े वॉ व बसिवण ेतसेच इतर आव यक कामे करणेबाबत. 
ठराव .९३४ 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कडील प  .पापु/६/कािव/४६३/२०२२ 
द.२९/११/२०२२ अ वय,े पपरी चचवड महानगरपािलके या पाणीपुरवठा िवभागाकडील 

िनिवदा नोटीस मांक ३/४६/२२-२३. अ वय े सदर काम  करणेकामी वतमानप ात िनिवदा 
िस  केली होती. वरील माणे िनिवदा  ३० साठी ६ ा  झाले या िनिवदा मे.आकाश अशोक 

लांजेवार यांनी िन.र. .८३,३६,१४४/- (अ री र. . या शी लाख छ ीस हजार एकशे 
च वेचाळीस फ ) मधुन रॉय टी व मटेरीयल टे ट ग चाजस वगळून र. .८३,३२,३१३/- वर 
िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .८३,३२,३१३/- पे ा  २६ % कमी हणजेच र. .६१,६५,९१२/- +रॉय टी चाजस 
र. .३८३१/- मटे रयल टे ट ग चाजस र. . ०/- = एकुण र. .६१,६९,७४३/- इतका अस यान े
तुलना मकदृ या वाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदतीम य े तुत काम मानांकना माण े
पुण करणेस स म अस यान े ि वकारणेबाबत मा.अित आयु  (१) यांनी द.१८/११/२०२२ रोजी 
मा यता दलेली आहे. वरील ठेकेदाराकडून िनिवदा मंजूर दरान े रॉय टी  व मटे रयल टे ट ग 
चाजससह र. .६१,६९,७४३/- पयत काम क न घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा 
अटी माण े यावरील व त ुव सेवा कर अदा करणेस तसेच िनिवदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य े कं ाट 
कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/ वसुल करणे बंधनकारक राहील 
या अटीस अिधन रा न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकामी सदर या िवषयास मा. शासक 
यांची मंजूरी देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/निव-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ९३५         िवषय मांक- ९३५ 
दनांक – ०६/१२/२०२२          िवभाग- सुर ा 

िवषय .९३५ 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (३) सुर ा यांच े कडील प  .सुिव/३/कािव/५५९/२०२२ द.३०/११/२०२२ 
अ वय,े मनपाच े पपळे गुरव व पपळे सौदागर येथील खेळाच ेमैदान आर ण येथे रखवालदारांच े
मदतिनस नेमणुक करणेबाबत. 

ठराव .९३५ 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (३) सुर ा यांच े कडील प  .सुिव/३/कािव/५५९/२०२२ द.३०/११/२०२२ 
अ वय,े मनपाचे मौज े पपळे गुरव भाग .५६ वैदुव ती जवळकरनगर येथील खेळाच ेमैदान या 
आर णाम ये िविवध कार या खेळपटटया िवकसीत करणेत आले या आहेत. तसेच भाग .२८ 
पपळे सौदागर मधील आर ण .३६७ अ खेळाच े मैदान िवकिसत करणेत आलेले असुन पपळे 

सौदागर येथील आर ण .३६२ खेळाच े मैदान िवकिसत क न िश प वॉल तयार करणेच े
कामकाज थाप य िवभागामाफत पुण करणेत आलेले आहे. यानुसार पपळे गुरव वैदुव ती 
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जवळकरनगर येथील आर ण .३५५ खेळाच ेमैदान, पपळे सौदागर मधील आर ण .३६७ अ 
खेळाचे मैदान व पपळे सौदागर मधील आर ण ३६२ खेळाच े मैदान या तीन ही ठकाणी 
मैदानांच े आर णाची सुर ा व संवधन राख यासाठी रखवालदारांच े मदतिनस नेमणुक करण े
करीता सदर तीन खेळाच े मैदानाकरीता तीन िशफट म य े 24X7 सुर ा व था असण े
अ याव यक आहे. सुर ा िवभागामाफत िनिवदा अटी-शत  नुसार ठेकेदारी प दतीन े सुर ा 

व था या उप मा वय े सुर ा व था करणेकामी मनपा काय े ातील ‘ड’ व ‘ह’ े ीय 
कायालयांतगत मनपाच े िमळकत च ेव साधन सामु ीच ेसुर ेकामी मे. टल इंटे ेटेड स ह सेस 

ा.िल या एज सीस  तीन ही  ठकाणी तीन पाळीम य े येक  ०१ असे एकूण ०९ रखवालदारांच े
मदतनीस पुरिवणेचे कामकाजास मा.आयु  सो यांनी दनांक १७/१०/२०२२ रोजी मा यता 
दलेली आहे. तसेच कामगार क याण अिधकारी यांचेकडील प  .काक/३/कािव/१०८/२०२२ 
दनांक  ०४/०८/२०२२ अ वय े नवीन कमान वेतन दरानुसार अकुशल कामगारांच े मुळ वेतन 

र. .११,५००/- व महागाई भ ा र. .७,०७०/-  कमान वेतन अदा करणेस व यापुढे जानेवारी व 
जुलैम य ेहोणा-या कमान वेतन वाढीस कामगार क याण िवभागान ेकळिव या माण े य  या 
तारखेपासून दरवाढ लागू करणेस, कामकाजाच े आदेश देणेबाबत व यापोटी 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 व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ९३६         िवषय मांक- ९३६ 
दनांक – ०६/१२/२०२२          िवभाग- िव ुत मु य 

िवषय .९३६ 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता िव ुत मु य यांच े कडील प  .िवमुका/०४/कािव/७०५/२०२२ 
द.३०/११/२०२२ अ वय,े मनपाचे िव ुत मु य िवभागाकडील प ाम य ेनमूद िवकास कामांच े

अवलोकन करणेबाबत. 
ठराव .९३६ 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता िव ुत मु य यांच े कडील प  .िवमुका/०४/कािव/७०५/२०२२ 
द.३०/११/२०२२ अ वय,े पपरी चचवड महानगरपािलके या िव ुत मु य कायालयाकडील 

सोबत जोडले या प  “अ” मधील 1 ते 18 िनिवदा कामांच ेिनयमानुसार व िनिवदा अटी शत  
माणे लघु म दरा या िनिवदा ि वकारणेत आले या असून मंजूर दराने ठेकेदारास िनिवदा 

करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस यान े याच े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 व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
  
मा. शासक ठराव मांक- ९३७         िवषय मांक- ९३७ 
दनांक – ०६/१२/२०२२          िवभाग- पशुवै क य 

िवषय .९३७ 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) पशुवै क य यांचे कडील प  .पवै/०२/कािव/२९३/२०२२ 
द.३०/११/२०२२ अ वय,े मनपा े ातील मृत जनावरे दहन मिशन दारे मो ा मृत 

जनावरांची िव हेवाट लावणकेामी मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक 
यांची मा यता घेणेकामी िशफारस करणेबाबत. 

ठराव .९३७ 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) पशुवै क य यांचे कडील प  .पवै/०२/कािव/२९३/२०२२ 
द.३०/११/२०२२ अ वय,े पपरी चचवड  महानगरपािलका े ातील मृत पावलेली मोठी 

जानवरे (गाय वग, हैस वग, शेळी, मढी, घोडा, गाढव इ.) उचलण ेआिण िव हेवाट लावण ेकामी 
ई-िनिवदा .९/२०१९-२० िस द कर यात आली होती. सदरचे कामकाज सावजिनक 
आरो या या दृ ीन े संबंधीत अस यान े तसचे महारा  महानगरपािलका अिधिनयम करण ४ 
अ याव यक सेवा, वग १(ड) नुसार वरीत हणजेच २४*७ उचलण े आव यक असत.े याकामी 
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मा.लेखािधकारी यांनी शेरांकन केलेनुसार ʺस ि थतीत मा य ा  िनिवदा दरानुसार मनु यबळ, 
दफन खच, (जे.सी.बी. सह) वाहन भाड ेव वाहन इंधन खच याकरीता ित माह र. .३,१६,५००/- 
(अ री र. .तीन लाख सोळा हजार पाचशे फ ) खच येत आहे. उ  नमुद केले माण ेपुणे म.न.पा. 
ह ीतील मोठी मृत जनावरे दहन करावयाची अस यान े दफन खच (जे.सी.बी. सह) 
र. .५४,७४७/- (अ री र. .चोप  हजार सातशे स ेचाळीस फ ) वजा जाता 
र. .२,६१,७५३/-  (अ री र. . दोन लाख एकस  हजार सातशे ेप  फ ) िन वळ देय राहील. 
तसेच नायडु पॉ ड येथे एक फेरी अंदाज े४५ क.मी. करीता ७ क.मी. ित. लीटर माणे अंदाज े७ 
िलटर िडझेल करीता स या या बाजारभावानुसार र. .९१/- ित. िल. दराने ित दन 
र. .६३७/- (अ री र. .सहाशे सद ीस फ ) इतका वाहन खच होणार असुन िनिवदा दर १०% 
नफा िवचारात घेता र. .७००/- इत या इंधन खचा मधुन िनिवदा दर २१% कमी दराने ा  
धरता र. .५५३/- (दरवाढ लागु नाही) (अ री र. .पाचशे ेप  फ ) इत या दराने िनिवदेच े
उवरीत कालावधीकरीता कामकाजकर यात यावे.ʺ तद ् नंतर मा.पशुवै क य अिधकारी यांनी 
शेरांकन केलेनुसार मे. द लीवाला ऍ ड स स, पुणे यांना याकामी प  

.पवै/०२/कािव/२७३/२०२२ द.१६/११/२०२२ रोजी या प ा वय े िवचारणा केली असता 
द.२१/११/२०२२ रोजी या ई-मेल म य ेनमुद केले माण े यांनी उ  नमुद रकमेम य ेकामकाज 

कर याची सहमती दशवलेली आहे. तरी मा.लेखािधकारी यांच ेशेरांकन केलेनुसार िनिवदा नोटीस 
.०९/२०१९-२०२० चे कामास मृत मोठी जनावरे पुण ेमहानगरपािलकेच ेनायडु पॉ ड िव ुत 

दािहनी या ठकाणी दहन करणेच े अित र  कामकाजास व सदर कामकाजाकरीता (दफन खच 
वगळुन) मे. द लीवाला ऍ ड स स यांना ित माह र. .२,६१,७५३/- (अ री र. .दोन लाख 
एकस  हजार सातशे ेप  फ ) व अित र  कामकाजास र. .५५३/- ित फेरी दरान े (दरवाढ 
लागु नाही) व पुण ेम.न.पा.स र. .३,०००/- ित जनावर दहन करणेकामी या िव ुत दािहनी 
शु क व येणा या य  खचास मा यता आव यक आहे. सदर िनिवदा .०९/२०१९-२०२० 
मधील नमुद कालावधी पुण होईपयत मे. द लीवाला ऍ ड स स, पुणे यांना माहे 
र. .२,६१,७५३/- (अ री र. .दोन लाख एकस  हजार सातशे ेप  फ ) इतक  रकम अदा 
क न िनिववदेम य ेव करारना यातील अटी व शत  कायम ठेवुन यानुसार कामकाज क न घेण े
यो य राहील. याकामी येणा-या य  खचास व सदरचा खच िवभागा या मृत जनावरे उचलण ेव 
िव हेवाट लावण ेया लेखािशषकावर खच करणेकामी मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत 
मा. शासक यांची मंजुरी घेणेकामी िशफारस कर यास मा यता आव यक असलेन े 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 व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी िवषयास सवसाधारण सभेची मा यता घेणेकामी िशफारस 
करणेस मजंूरी दली. 

 
मा. शासक ठराव मांक- ९३८         िवषय मांक- ९३८ 
दनांक – ०६/१२/२०२२          िवभाग- म यवत  भांडार 

िवषय .९३८ 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांच े कडील प  .मभां/१५/कािव/१७५/२०२२ 
द.३०/११/२०२२ अ वय,े मनपा िविवध िवभागाकडील मागणी माणे ि  िसटर खरेदीकामी 

िनिवदा मंजूर दर करारानुसार पुरवठा क न घेणेबाबत. 
ठराव .९३८ 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांच े कडील प  .मभां/१५/कािव/१७५/२०२२ 
द.३०/११/२०२२ अ वय,े पपरी चचवड महानगरपािलके या म यवत  भांडार िवभागाकडील 

िनिवदा नोटीस मांक Gem/2022/b/2119957 अ वय े सदर कामकाज करणेकामी Gem 
Portal वर िनिवदा िस द क न लघु म िनिवदाकार मे.आर ॉन टे ॉलॉजी, चचवड यांचे ि  
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िसटरच ेदर र. .6,785/- ित नग हे अंदाजप क य दरापे ा -53.60% ने कमी असलेने ि वकृत 
क न एक वष मुदतीकरीता मंजूर क न घेणेत आलेले आहेत. तसेच मा. थायी सिमती सभा ठराव 

.736 द.18/10/2022 अ वय ेएक वष कालावधीत खरेदी कर यास मा यता देणेत आली आहे. 
मनपाच ेिविवध णालय ेव िवभागाकडील मागणी ा  झालेली असुन एकुण 205 नग ि िसटर 
खरेदी करण े आव यक आहे. तावीत ि -िसटर खरेदीकामी मंजूर दर र. .6,785/- ित नग 
दराने एकुण र. .13,90,925/- िनिवदा व मुळ करारना यातील अटी शत नुसार काम क न घेणसे 
मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/निव-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजरूी दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ९३९         िवषय मांक- ९३९ 
दनांक – ०६/१२/२०२२          िवभाग- आरो य ह े ीय 

िवषय .९३९ 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .ह. .े/आ-५/कािव/३२६/२०२२ द.३०/११/२०२२ 
अ वय,े मनपाचे ह े ीय कायालयाच ेकाय े ातील मनपाच ेसव सावजिनक शौचालय व मुता-
यांची यांि क प दतीन ेव मनु यबळा दारे दैनं दन साफ सफाई,  करणे या कामास मुदत देणेबाबत. 

ठराव .९३९ 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .ह. .े/आ-५/कािव/३२६/२०२२ द.३०/११/२०२२ 
अ वय,े पपरी चचवड महानगरपािलके या ह े ीय कायालया या काय े ातील  आरो य 
िवभागाच े अंतगत भाग ं .२०,३०,३१ व ३२  भागसाठी  १३२८  सावजिनक शौचालय व 
मुता-यांची  यांि क प दतीन े (पा याच े उ दाबाच े सहा याने) व मनु यबळा ारे  दैनं दन 
साफसफाई, देखभाल व करकोळ दु ती  करणे या कामासाठी ई टडर ग प दतीन े सेवाशु क 
रकमेवर (ई-िनिवदा नोटीस . ४/२०१८–१९)  िनिवदा मागिव यात आली होती. याअनुषांगान े
- मे. शुभम उ ोग यांची (-)९.०९% कमी सवात  कमी  दराची िनिवदा ा   झालेली आहे. - 
मे.शुभम उ ोग यांना पुन:  िवचारणा कर यात आली असता यांनी न ान ेसेवा शु लकवर  (-) 
१००% कमी दर दलेला आहे. हणजेच िनिवदा र मे या र. .१,८६,००,८१६/- पे ा (-
)९.०९% कमी हा दर ा  झा याने मे.शुभम उ ोग यांच े कडून िनिवदा मंजरू 
र. .१,६९,०९,८२४/- पयत काम क न घेणे कामी  व कमान वेतन दरानुसार वेळोवेळी   कमचा-
याच े वेतनात होणा-या  य  खचास  मा. थायी  सिमतीचा  ठराव ं .३४३३ 
द.२३/१०/२०१८ अ वय े मा यता घे यात आली आहे. तसेच संबंधीत सं थेबरोबर 
द.२०/११/२०१८ रोजी (१०/१२/२०१८ ते ०९/१२/२०२०) या कालावधी साठी करारनामा 

क न घे यात आलेला आहे. संबधीत सं थेन े द.१०/१२/२०१८ पासून कामकाज सु  करणे बाबत 
आदेश .ह ेका/आ-३/कािव/६०३/२०१८ द. ३०/११/२०१८  दे यात आलेला आहे. पपरी 
चचवड महानगरपािलकेच े काय े ा म य ेकोरोना िवषाणूचा संसग व सार  असून या माण े
णांची सं या आहे.मनपाचे ह ेि य  कायालयाचे काय े ातील भाग .२०,३०,३१ व 

३२  म य े  कोरोना िवषाणूचा सार रोखणे करीता  िविवध  उपयोजना कर यात येत आहे. ह 
े ीय कायालयाच ेकाय े ातील भाग ं .२०,३०,३१ व ३२  मधील मनपाच े शौचालय /मुता-ं

यांची दवासातून कमान दोन वेळा तरी यांि क प दतीन े (पा याचे उ दाबाच े सहा याने) व 
मनु यबळा ारे  दैनं दन साफसफाई, देखभाल व करकोळ दु ती  मा. थायी सिमती ठराव 
ं .७४५८ द.१६/०९/२०२० व आदेश ं .ह ेका/आ-५/ कािव/४१४/२०२० द.२४/०९/२०२० 
दवसातून  ०३ वेळा हणेजच दोनवेळा सशु क व ितसरे वेळा िनशु क  द.०१/०८/२०२० ते 

३०/११/२०२०  पयत काम करणेस आदेश देणेत आलेले होत.े मा. थायी सिमती ठराव ं .७७७५ 
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द.१६/१२/२०२०  व आदेश ं .ह ेका/आ-५/ कािव/१८/२०२१ द.१४/०१/२०२१ 
दवसातून  ०२ वेळा सशु क  द.०१/१२/२०२० ते ३१/०५/२०२१ पयत काम  करणेस आदेश 

देणेत आलेले होत.े मा. थायी सिमती ठराव ं .९८३७ द.०७/०७/२०२१  व आदेश ं .ह ेका/आ-
५/कािव/२५३/२०२१ द.२३/०७/२०२१ दवसातून  ०२ वेळा सशु क  द.०१/०६/२०२१ ते 
३१/८/२०२१  पयत काम  करणेस आदेश देणेत आलेले होत.े मा. थायी सिमती ठराव ं .१०५९० 
द.०३/११/२०२१  व आदेश ं .ह ेका/आ-५/ कािव/३९०/२०२१ द.१५/११/२०२१ दवसातून 

०२ वेळा सशु क  द.०१/०९/२०२१ ते ३०/११/२०२१  पयत काम  करणेस आदेश देणेत आलेले 
होत.े  परंतु  िनिवदा या पुण न झालेन े  द.०१/१२/२०२१  ते द.२८ /०२ /२०२१ पयत 
काम सु  ठेवणे बाबत मुदतवाढ देणेत आलेली होती. तदनंतर पु हा  िनिवदा येच ेकामकाज 
अपुण असलेन े द.०१/०३/२०२२  ते द.३०/०६/२०२२ पयत मुदतवाढ चार मिहन े दे यात 
आलेली होती.  यानंतर द.०१/०७/२०२२  ते द.१५/०८/२०२२ पयत मुदतवाढी बाबत 
मा.आयु , यांनी दनांक २०/०६/२०२२ चा तावास मा यता घे यात आलेली  आहे. यानंतर 
द.१६/०८/२०२२  ते द.३०/०९ /२०२२पयत मुदतवाढ घेणेत आलेली असुन ती मुदतवाढ 
दनांक ३०/०९/२०२२ अखेर संपु ात येणार आहे. स ि थतीत  दनांक २६/०६/२०२२ ते 

२८/०७/२०२२ अखेर िनिवदा िस द करणेत आलेली आहे.  तसेच सदर िनिवदे या येक 
भागातील कामासाठी येक  ०६ िबडर ा  झालेले असुन िनिवदा िस द करताना अट -०३ 

नुसार  सॅनेटरी माट ( व छता क ) िश ण घेतले या थािनक  मु  मैलावाहक 
(वा मीक /मेहतर सफाई कमचारी) कुटंुिबयां या सहकारी  सं था/सॅनेटरी माट क  इ यादी 
सं थांना ाधा यान ेकाम देणेत येईल असे नमुद केले होत.े  या अनुषंगान ेमा.आयु  सो. यांच े
दालनात दनांक ०५/०९/२०२२ रोजी सम  झाले या चचनुसार व  दले या आदेशा वय े
वा मीक /मेहतर सफाई कमचारी) कुटंुिबयां या सहकारी  सं था यांना एल-०१ या दराम य े
आपण काम करणेस तयार आहात का असे दनांक १६/०९/२०२२ या पञा वय ेिवचारणा केली 
असता यांनी  काम कर यास होकार दशिवला आहे. याअनषुंगाने दनांक २०/०९/२०२२ या 
पञा वय े यां याकडून दर पृथ:करण मागिवणेत आले आहे.  िनिवदा सिमतीन े दनांक-
१३/१०/२०२२ रोजी िनिवदा मा यतेबाबत िवषय घेणेत आलेला असुन सिमतीन े सभावृ ांत 
मा य सादर केलेला आहे. स ि थतीत मा.मु यलेखाप र ण, िप.िच. मनपा यां याकड े िनिवदेस 
अिभ ाय कामी न ती पाठिवणेत आलेली असुन यां यामाफत नमुद केले या तृट ची पुतता 
क न  पु हा िनिवदान ती लेखाप र ण िवभागाकड ेपाठिवणेत आलेली आहे.  तदनंतर मा. शासक 
यांची थायी सिमतीची मा यता, करारनामा व अंितम कामाचा आदेश देणेत येईल हे सव 
कामकाज कर यासाठी  कमीत कमी अजुन तीन मिहनेचा कालावधी लाग याची श यता नाकारता 
येत नाही.  िनिवदेच े संपुण कामकाज पुण होणेकामी काही कालावधी लागणार अस यान े व 
साफसफाई करण ेआव यक असलेन े द.०१/१०/२०२२ ते द.३१/०३/२०२३ पयत मुदतवाढ घेण े
आव यक आहे. तसेच  मे.शुभम उ ोग यांना िनिवदा  दराने काम करणेस िवचारणा केली 
िनिवदेची अंितम आदेशाची या पुण होईपयत अथवा पुढील  सहा मिहन े ( 
द.०१/१०/२०२२  ते द.३१/०३/२०२३ ) जी थम  या पूण होईल  तो  पयत  िनिवदे या 

मुळ अटी-शत  माणे काम कर यास होकार दशिवला आहे. स ि थतीत  उपरो   भाग ं माक 

नुसार १३२८ शौचालय /मुता-या ं पैक  खालील माणे ११५४  शौचालय /मुता-या ं यांची साफ 
सफाई कर यात येत आहे. याचा तपशील पुढील माण े
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अ.
ं . 

भाग 
ं माक 

शौचालय 
सं या 

मुतारी 
सं या 

पाड यात आलेली सं या 
शौचालय          मुतारी 

स ि थतीतील 
सं या 

१ २० ५२६ ११४ ९३ ०५१ ४९६ 

२ ३० ५१५ ३८ ०२ ०५ ५४६ 

३ ३१ १७ ०६ ० ० २३ 

४ ३२ ९९ १३ २२ ०१ ८९ 

 
एकूण ११५७ १७१ ११७ ५७ ११५४ 

      कमान वेतन दरानुसार वेळोवेळी कमचा-याच े वेतनात होणा-या  बदलानुसार 
वेतन  स ि थतीत ११५४   सावजिनक शौचालय िसट/मुतारी साफसफाई करीता येणारा खच 
खालील माणे (कामगारक याण अिधकारी यांच े प  ं .काक/०३/कािव/१०८/२०२२ 
द.०४/०८/२०२२) ०१ वेळच ेसाफ सफाई करीता र. .८,२६,१०८.९६ इतका ितमहा खच येत 

आहे. दवसातून दोन वेळच े साफ सफाई करावयाची झा यास र. .१६,५२,२१७.९२ ितमहा 
खच येणार आहे.  तसेच संपुण सहा मिह यासाठी र. .- ९९,१३,३०७.५२ एवढा खच येणार आहे. 
मे.शुभम उ ोग यांना िनिवदा मंजूर दर ( कमान वेतन दरानुसार वेळोवेळी        कमचा-
याच े वेतनात होणा-या बदलानुसार)  दर देण ेआव यक आहे. तरी उपरो  माण ेनमूद केलेनुसार 
मे.शुभम उ ोग यांना िनिवदे नुसार १ व स ाच ेमागणी नुसार १ अस े२ वेळेच ेसशु कसह  काम 
कर यास द.०१/१०/२०२२ ते ३१/०३/२०२३ पयत मुळ िनिवदेतील व करारना यातील अटी-
शत नुसार  मुदतवाढ देणेस व येणा या खचास मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/निव-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली.  
 
मा. शासक ठराव मांक- ९४०         िवषय मांक- ९४० 
दनांक – ०६/१२/२०२२          िवभाग- आरो य ह े ीय 

िवषय .९४० 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .ह. .े/आ-५/कािव/३२८/२०२२ द.३०/११/२०२२ 
अ वय,े मनपा ह े ीय कायालय नटस ाट िनळू फुले रंगमं दर इमारती मधील कॉरीडोर, अंतगत 
व बाहय प रसराची दैनं दन साफसफाईच ेकामास मुदतवाढ दणेेबाबत. 

ठराव .९४० 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .ह. .े/आ-५/कािव/३२८/२०२२ द.३०/११/२०२२ 
अ वय,े पपरी चचवड महानगरपािलके या ह े ीय कायालया या अंतगत नटस ाट िनळू फुले 
रंगमं दर  इमारती मधील  कॉरीडोर, अंतगत व बाहय प रसराची  दैनं दन साफ सफाई व 
व छता अ याआधुिनक उपकरण/ेसाधन,े रसायन ेमनु यबळाचा व यांि क प दतीचा वापर क न 

दैनं दन साफसफाईचे या कामासाठी ई टडर ग प दतीन े सेवाशु क र मेवर (ई-िनिवदा नोटीस 
.३/२०१८-१९)  िनिवदा मागिव यात आली होती. या अनुषगंान े एकूण ४ िनिवदा ा  झा या 

असून या पैक  - मे.शुभम उ ोग याचंी (-)१४.५८% सवात कमी दराची िनिवदा ा  झालेली 
आहे. मे.शुभम उ ोग यांना  पुन: य  िवचारणा कर यात आली असता यांनी न ान े (-
)१४.७५% कमी दर  दलेला आहे. हणेजच िनिवदा र मे या र. .६४,७३,५६२/- पे ा (-
)१४.७५% हा कमी दर ा  झा यान े मे.शुभम उ ोग  यांच े कडून िनिवदा मंजूर 
र. .५५,१८,७१२/- पयत काम क न घेण े कामी व कमान वेतन दरानुसार वेळोवेळी कमचा-
यांच े वेतनात होणा-या  य  खचास मा. थायी सिमतीचा ठराव ं .३४३४ द.२३/१०/२०१८ 
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अ वय ेमा यता घे यात आली आहे. तसेच संबंधीत सं थेबरोबर द.०१/१२/२०१८ पासून ०२ वष 
या कालावधी करीता करारनामा क न घे यात आलेला आहे. मे.शुभम उ ोग यांच ेकामाची मुदत 
द.३०/११/२०२० रोजी संपु ात  आली होती. नवीन िनिवदा या चालू कर या पूव च 

िश क  व पदवीधर मतदार संघाची  िनवडणुक  कामी आचार संिहता  लागू  झाली  होती ती 
द.०३/१२/२०२०  पयत अस यान े िनिवदा िस द करता  आली नाही. यामुळे स ा काम 

करीत असलेले मे.शुभम उ ोग  यांनाच पुढील  िनिवदा या  पुण  होईपयत अथवा पुढील  सहा 
मिहन े ( द.०१/१२/२०२० ते द.३१/०५/२०२१ ) जी थम  या पणू होईल  तो पयत काम 
कर यास मा. थायी सिमती कडील ठराव ं .७७७६ द.१६/१२/२०२० अ वय े कामा करीता 
येणा-या खचास मा यता घे यात आलेली होती. तसेच अित र  आयु  - १ यांच े
द.०१/०६/२०२१ या मा य तावानुसार ०३ मिहन े हणजेच दनांक ०१/०६/२०२१ ते 

३१/०८/२०२१ पयत ि तीय मुदतवाढ दे यात आलेली होती. िनिवदा येच े कामकाज सु  
असुन पुढे ०१/०९/२०२१ ते ३०/११/२०२१ अखेर मुदतवाढ देणेत आलेली होती. परंतु अ ापयत 
िनिवदा  येच ेकामकाज सु  असुन पुढे द.०१/१२/२०२१ ते २८/०२/२०२२ अखेर मुदतवाढ 
देणेत आलेली होती. तदनंतर यांना दनांक ०१/०३/२०२२ ते ३०/०६/२०२२ अखेर चार मिहन े
मुदत वाढ दे यात आलेली होती. िनिवदेच े कामकाज पुण न झालेन े तसेच पपरी चचवड 
महानगरपािलकेची  साविञक िनवडणुक-२०२२ चे कामकाज सु  असलेन े तसेच मा.आयु , 
प.िच. मनपा यांनी नटस ाट िनळु फुले नाटयगृह या िनिवदेमधील दनांक २०/०६/२०२२ 

रोजी या तावावर प.िच.मनपा मधील सव नाटयगृह सीटीओ माफत पीपीपी त वावर दे याची 
कायवाही सु  आहे. यामुळे पुढेही दनांक ०१/०७/२०२२ ते ३१/०८/२०२२ अखेरपयत  दोन 
मिहन ेमुदतवाढ देणेबाबत मा यता घेणेत आलेली आहे. सदर या मुदतवाढीचा कालावधी दनांक 
३१/०८/२०२२ रोजी संपु ात आलेला आहे. तदनंतर पु हा द.०१/०९/२०२२ ते 
द.३१/१०/२०२२ पयत ०२ मिहन ेमुदतवाढ दे यात आलेली असुन  सदरची मुदतवाढ कालावधी 
दनांक ०१/११/२०२२ रोजी पासुन संपु ात आलेला आहे. त पुव  निवन िनिवदा या सु  

कर यात आलेली आहे. सदरची ई-िनिवदा दनांक ११/०८/२०२२ रोजी सकाळी १०.०० पासुन 
https://Mahatenders.gov.in या संकेत थळावर िस द करणेत आलेली असुन, ती दनांक 
२६/०८/२०२२ दुपारी ०३.०० पयत होती. तसेच दनांक २९/०८/२०२२ रोजी िनिवदा 
उ डणेत आलेली असुन सदर िनिवदेसाठी २२ िबडर ा  झालेले आहेत.  या पैक  अनु मांक ०१ 
ते १० िबडरच ेदर पृथ:करण मागिवणेत आलेले असुन यापैक  अनु मांक ०१ त े०७ िबडरांनी 
िनिवदेमधील कामगारां या वेतनाच े पालन केलेले नसुन यांना अपाञ करणेत आलेले आहे. 
अनु मांक िबडर .०८ बाबत कामगार क याण िवभाग यांचा अिभ ाय घेणेकामी यांना 
िनिवदेची न ती पाठिवणेत आलेली होती तरी यांनी अनु मांक िबडर .०९ यांना  काम 
देणेबाबत कळिवले आहे. स ाि थतीत सदरिनिवदेची न ती मा.अित.आयु -०२ यां याकड े
मा यतेकामी पाठिवणेत आलेली आहे. तदनंतर मा.आयु , यांची मा यता, करारनामा, थायी 
सिमती ठराव कामी मा यता, अंितम आदेश असे िनिवदेच ेकामकाज होईपयत कमीत कमी पुढे सहा 
मिह याचा कालावधी लागणार आहे. तरी रा यशासन व मा.आयु  सो. प. च.म.न.पा. यां या 
आदेशा नुसार नाटयगृह १००% मतेन े सु  करणेच े आदेश दे यात आलेले आहे, तसेच पपरी 
चचवड महानगरपािलकेची साविञक िनवडणुक-२०२२ चे कामकाज सु  असलेन े अशा वेळेस 

अचानक कमचारी उपल ध  करणे व साफ सफाई बाबत कामे क न घेण े अवघड  होवू 
शकत.े  यामुळे  िनळूफुले रंगमं दराची  अंतगत व बाहय व छता ठेवण ेआव यक अस यान े स ा 
काम करीत असलेले मे.शुभम उ ोग यांना सदर या िनिवदेच ेअंितम आदेश या  पुण  होईपयत 
अथवा पुढील सहा मिहन े ( द.०१/११/२०२२ ते द.३०/०४/२०२३) यापैक  जी थम  या 
पूण होईल तो पयत मे.शुभम उ ोग या सं थेस काम करण े बाबत िवचारणा केली असता 
यांनी  काम कर यास संमती दशिवलेली असून  कमान वेतन दरानुसार कामगांराच े वेतनात 
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होणा-या दर बदलानुसार कामागांराना वेतन देण े आव यक आहे. तरी उपरो  माण े नमूद 
केलेनुसार मे.शुभम उ ोग यांचेवर  मूळ  िनिवदेतील व कारारना यातील अट  शत स अिधन रा न 
द.०१/११/२०२२ पासून सहा मिहन ेकामाची मुदत वाढ दे यास र. .२४,०६,३४८/- (अ री 

र. .चोवीस लाख सहा हजार तीनशे अ ेचाळीस फ ) या येणा-या अथवा 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 व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ९४१         िवषय मांक- ९४१ 
दनांक – ०६/१२/२०२२          िवभाग- आरो य ग ेि य 

िवषय .९४१ 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा. े ीय अिधकारी ग ेि य आरो य यांच े कडील प  .ग ेका/आ/४/कािव/६५८/२०२२ 
द.०२/१२/२०२२ अ वय,े मनपाच ेग े ीय कायालया या काय े ातील सावजिनक शौचालय 

व मुता-यांची यांि क  प दतीन ेसाफसफाई करणे या कामकाजास मुदतवाढ देणेबाबत. 
ठराव .९४१ 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा. े ीय अिधकारी ग ेि य आरो य यांच े कडील प  .ग ेका/आ/४/कािव/६५८/२०२२ 
द.०२/१२/२०२२ अ वय,े पपरी चचवड महानगरपािलका ग े ीय कायालय, आरो य 

िवभागातंगत सावजिनक शौचालय व मुता-यांची यांिञक  प तीने (पा याचे उ दाब     फवा-
याच े सहा याने) व मनु यबळा ारे दैनं दन साफसफाई व देखभाल दु ती करणे या कामासाठी 

ित २०० िस स साफसफाई करणेकरीता १ टाटा ए.सी.ई. कवा समक  चार चाक  वाहन व 
ित वाहनावर १ वाहन चालक व २ कामगार पुरवून साफसफाई करणेकरीता, आदेश 
.ग ेका/आ/४/कािव/७८/२०१९ द.२९/०१/२०१९ अ वये, मे.शुभम उ ोग, पपरी यांना 

द.११/०१/१९ ते १०/०१/२०२१ अखेर आदेश दे यात आलेला होता.सदर कामाची मुदत 
द.१०/०१/२०२१ रोजी संपु ात आलेली आहे. सदर िनिवदेच ेदर आरो य मु य कायालयाकडून 

मागिवले असता इ े ीय कायालय माणे िनिवदा दर घेणेस मा यता दली, यानंतर सदरचे दर 
अमा य झा यान े पु हा अ े ीय कायालय माणे िनिवदा दर मा य होऊन, िनिवदा िस द 
होईपयत सदर या कामास एकुण ०४ वेळा मुदतवाढ देणेत आलेली आहे. चौथी मुदतवाढ आदेश 

.ग ेका/आ/४/कािव/२७७/२०२२ द.०२/०५/२०२२ अ वय े मुदतवाढ देणेत आलेली होती. 
सदर कामाची मुदत द.१०/०५/२०२२ रोजी संपु ात आली आहे. सदर कामाची निवन िनिवदा 

िस द करणेत आलेली असून, िनिवदेतील अटी शत नुसार वाि मक  समाज ितरी  इतर 
सं थांना पा  करणेकरीता मा.आयु  सो, यां या मा यतेकामी ताव ठेवणेत आलेला आहे. सदर 
िनिवदा अंितम ट यात आहे. तसेच नाग रकां या आरो या या िहता या दृि न,े व छ भारत 
अिभयानाचे कामकाज चालु अस यान े सदरच े कामकाजाची आव यकता आहे. सदर िनिवदेस 
दनांक -११/०५/२०२२ ते ३०/११/२०२२ अखेर अथवा निवन िनिवदा कायवाही पूण होऊन 

आदेश देईपयत, या दो ह पैक  जे थम होईल तोपयत मे.शुभम उ ोग, पपरी या सं थेस मुदतवाढ 
देणेस व याकरीता होणारा अंदाजीत खच र. .९,९१,४१५/- होत असून, पूणाक त अंदाजीत खच 
र. .१०,००,०००/- इत या र मेस मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आहे. 

िनणय: 
महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/निव-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- ९४२         िवषय मांक- ९४२ 
दनांक – ०६/१२/२०२२          िवभाग- थाप य क मु य 

िवषय .९४२ 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) थाप य क मु य यांच े कडील प  . था/िन/-मु य/३२४/२०२२ 
द.२१/११/२०२२ अ वय,े मनपाचे भाग .१४ मधील चचवड टेशन रामनगर, परीसरातील 

मनपा शाळा इमारतीची देखभाल दु तीची कामे करणेबाबत. 
ठराव .९४२ 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) थाप य क मु य यांच े कडील प  . था/िन/-मु य/३२४/२०२२ 
द.२१/११/२०२२ अ वय,े पपरी चचवड महानगरपािलके या थाप य िवभागाकडील िनिवदा 

नोटीस मांक २५/०४/२०२२-२३ अ वय े सदर काम करणेकामी वतमानप ात िनिवदा िस  
केलेली होती. वरील माण ेिनिवदा .२५/०४/२०२२-२३ साठी ११ ा  झाले या िनिवदांपैक  
मे.पी.जे.मोटवाणी या ठेकेदाराची िनिवदा र मे या िन.र. .७०,०७,६५९/- (अ री र. .स र 
लाख सात हजार सहाशे ऐकोणसाठ फ ) मधुन रॉय टी व मटे रयल टे ट ग चाजस वगळून 
र. .६९,९०,०२९/- पे ा ४१.६८% कमी दराने िनिवदा आलेली अस याने व तुलना मक दृ या 
वाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदती म य े तुत काम मानांकना माण े पुण करणेस 
स म अस याने ि वकारणेबाबत मा.अित.आयु  यांनी द.२१/११/२०२२ रोजी मा यता दलेली 
आहे.  वरील ठेकेदाराकडून िनिवदा मंजूर दरान े रॉय टी व मटे रयल टे ट ग चाजससह 
र. .४१,१४,६४४/- पयत काम क न घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माण े
यावरील व त ुव सेवाकर अदा करणेस तसेच िनिवदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम य े कं ाट कालावधी म य े
झालेली वाढ /घट दरानुसार फरकाची र म अदा / वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस 
अिधन रा न यांच े बरोबर करारनामा क न घेणेकामी सदर या िवषयास मा. शासक यांची 
मंजूरी देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/निव-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ९४३         िवषय मांक- ९४३ 
दनांक – ०६/१२/२०२२          िवभाग- थाप य उ ान व डा 

िवषय .९४३ 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . था/िन/उ ान/३३५/२०२२ द.२१/११/२०२२ 
अ वय,े मनपाचे भाग .७ भोसरी येथील स.नं.१ मधील े क गॅलरी उवरीत कामे करणे व 
मैदान िवकिसत करणेबाबत. 

ठराव .९४३ 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . था/िन/उ ान/३३५/२०२२ द.२१/११/२०२२ 
अ वय,े पपरी चचवड महानगरपािलके या थाप य उदयान  व डा  िवभागाकडील िनिवदा 
नोटीस मांक १२६/०१/२०२१-२२ अ वय ेसदर काम करणेकामी वतमानप ात िनिवदा िस  
केलेली होती. वरील माण ेिनिवदा .१२६/०१/२०२१-२२ साठी ७ ा  झाले या िनिवदांपैक  
मे.यशक असोिसएटस  या ठेकेदाराची िनिवदा र मे या िन.र. .८,५९,२७,६५८/- (अ री 
र. .आठ कोटी ऐकोणसाठ लाख स ावीस हजार सहाशे अ ाव  फ ) मधुन रॉय टी व मटे रयल 
टे ट ग चाजस वगळून र. .८,५६,२१,३५३/- पे ा २२.२३% कमी दराने िनिवदा आलेली 
अस यान ेव तुलना मक दृ या वाजवी दराची अस याच ेतसेच ठेकेदार मुदती म य े तुत काम 
मानांकना माण े पुण करणेस स म अस याने ि वकारणेबाबत मा.आयु   यांनी 
द.२१/११/२०२२ रोजी मा यता दलेली आहे.  वरील ठेकेदाराकडून िनिवदा मंजूर दरान ेरॉय टी 

व मटे रयल टे ट ग चाजससह र. .७,०९,९१,१८४/- पयत काम क न घेणेस आिण िनयमानुसार 
व िनिवदेतील िनिवदा अटी माण े यावरील व त ुव सेवाकर अदा करणेस तसेच िनिवदा अट नुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
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दराम य ेकं ाट कालावधी म य ेझालेली वाढ /घट दरानुसार फरकाची र म अदा / वसुल करण े
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन रा न यांच े बरोबर करारनामा क न घेणेकामी सदर या 
िवषयास मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/निव-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ९४४         िवषय मांक- ९४४ 
दनांक – ०६/१२/२०२२          िवभाग- ह े ीय 

िवषय .९४४ 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा. ेि य अिधकारी ह े ीय यांच े कडील प  .ह े/आ५/कािव/८५०/२०२२ 
द.०२/१२/२०२२ अ वय,े मनपाचे ह े ीय काय ेञातील सामुदाियक व सावजिनक 

शौचालयाच े व छता व देखभाल दु तीच े कामकाज थेट देणेत आले या कामाची मुदतवाढ 
देणेबाबत. 

ठराव .९४४ 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा. ेि य अिधकारी ह े ीय यांच े कडील प  .ह े/आ५/कािव/८५०/२०२२ 
द.०२/१२/२०२२ अ वय,े "सािव ी मिहला बचत गट", गुलाबनगर दापोडी यांची दनांक 

३१/१०/२०२२ रोजी सदर या कामाची मुदत संपु ात येत आहे. तरी शौचालय 
साफसफाईच े कामकाज करण े अ याव यक अस यान े सदर मिहला बचत गटास दनांक 
०१/११/२०२२ ते ३०/०४/२०२३ अखेर ६ मिहने या कालावधीतकरीता मुदत वाढीसाठी भाग 

. ३० मधील गुलाबनगर येथील १ लॉक १८  िस सचे सामुदाियक व सावजिनक शौचालयाच े
व छता व देखभाल दु तीच ेकामासाठी तीिस स र. .९००/- माण े१८ िस सच े१ मही या 

करीता र. .१६,२००/- इतका खच होत असून ६ मही या करीता र.  ९७,२००/- (अ री 
र. .स या व हजार दोनशे फ )  खचास व सदरच ेकामकाजास मुदतवाढीस मा. शासक यांची 
मंजूरी देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/निव-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ९४५         िवषय मांक- ९४५ 
दनांक – ०६/१२/२०२२          िवभाग- वायसीएम   

िवषय .९४५ 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांच े कडील प   . वायसीएमएच/७/कािव/५१८/२०२२, 
द.०५/१२/२०२२ अ वये, महारा  आरो य िव ान िव ापीठ, नािशक यांना संल ीकरण 

संमतीप ाचे (Consent of Affiliation) मुदतवाढ करणेसाठी शु क भरणेबाबत    
ठराव .९४५ 
दनांक -

०६/१२/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांच े कडील प   . वायसीएमएच/७/कािव/५१८/२०२२, 
द.०५/१२/२०२२ द.०५/१२/२०२२ अ वये, भारतीय आयु व ान आयोग यां या िनयमानुसार 

िव ापीठ संल ीकरण संमतीप  (Consent of Affiliation) तीन वष वैध असणे आव यक आहे. 
सदर संमतीप  एक वष शु क माफ व अितरी  दोन वष वैध क न देणेसाठी, िव ापीठ शै िणक 
अिधसुचना .४२/२०१७, मधील तरतूद  मधील मु ा मांक ११ नुसार असलेले ती वष ती 
िवषय .१,००,०००/- (अ री र. . एक लाख फ ) या माणे दोन वषासाठी ित िवषय र. . 
२,००,०००/- (अ री र. . दोन लाख फ ) इतके वाढीव वैधता शु क िव ापीठास सादर करणे 
आव यक आहे. सदरचे शु क र. . २,००,०००/- (अ री र. . दोन लाख फ )HDFC Bank, 
A/c No.00641450000649, IFSC Code HDFC0000064, Micr Code-422240002 
म ये ईसीएस ारे पाठवावे लागणार आहेत. रा ीय आयु व ान आयोग नवी द ली यां या 
िनयमानुसार वर नमूद के यानुसार िव ापीठ संल ीकरण संमतीप  (Consent of Affiliation) 
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दोन अित र  वषासाठी शु क र. . २,००,०००/- (अ री र. . दोन लाख फ ) मा. कुलसिचव 
यांचे नावे नािशक येथे देय असले या रा ीयकृत बँकेचा 
धनाकष/एनईएफटी(ईसीएस)/आरटीजीएस/ऑनलाईन पेमट के याची पावतीसादर करणेबाबत 
िवनंती केली आहे. सदर पावती सादर के यावर िव ापीठ संल ीकरण संमतीप  (Consent of 
Affiliation) दे याची कायवाही करणे सुकर होणार आहे. MD Microbiology या १ िवषयासाठी 
र. . २,००,०००/- (अ री र. . दोन लाख फ ) िव ापीठ संल ीकरण संमतीप  (Consent 
of Affiliation) दोन अित र  वषासाठी शु क र. . २,००,०००/- मा. कुलसिचव यांचे नावे 
नािशक येथे देय असले या रा ीयकृत बँकेचा धनाकष/एनईएफटी(ईसीएस)/आरटीजीएस/ऑनलाईन 
पेमट ारे सदरचे शु क र. . २,००,०००/- (अ री र. . दोन लाख फ ) HDFC Bank, A/c 
No.00641450000649, IFSC Code HDFC0000064, Micr Code-422240002 म ये 
एनईएफटी(ईसीएस) ारे पाठिवणेस तसेच लागणार आहेत. सदरचे शु क महारा  आरो य िव ान 
िव ापीठ, नािशक/यांना अदा करणेकामी पद ु र सं था, यशवंतराव च हाण मृती 

णालयाकडील सुधारीत अंदाजप क सन २०२२-२०२३ मधील “पी.जी.आय. वायसीएमएच 
िपसीएमसी करीता िविवध शासक य िनयामक सं था व िव ापीठ इ. चे शु क भरण”े या लेखािशषा 
मधुन 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 व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ९४६         िवषय मांक- ९४६ 
दनांक – ०६/१२/२०२२          िवभाग- क े ीय आरो य 

िवषय .९४६ 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा. े ीय अिधकारी क ेि य आरो य यांच े कडील प  . क ेका/आ १५/कािव/५६९/२०२२ 
द.०५/१२/२०२२ अ वये, क े ीय कायालयाचे  काय े ात औि णक  धुरीकरण कर यासाठी वॅन 

फॉग मिशन ठेवुन कामकाज कर यासाठी  आव यक िडझेलवर चालणारे तीन चाक  र ा टे पो 
(चार र ा टे पो)  वाहनचालकासह भा ाने घेणेबाबत   

ठराव .९४६ 
दनांक -

०६/१२/२०२२  

मा. े ीय अिधकारी क ेि य आरो य यांच े कडील प  . क ेका/आ/कािव/५६९/२०२२ 
द.०५/१२/२०२२ अ वय,े पपरी चचवड महानगरपािलके या क े ीय काय े ातील भाग 
मांक २ व ६ म ये औि णक  धुरीकरण कर यासाठी वॅन फॉग मिशन ठेवुन कामकाज 

कर यासाठी  आव यक िडझेलवर चालणारे तीन चाक  र ा टे पो (चार र ा 
टे पो) वाहनचालकासह भा ाने घेणेबाबत मा. े ीय अिधकारी क े ीय कायालय यांचेकडील 
दनांक.२९/०९/२०२२ या मंजुर तावा वय ेिनिवदा नोटीस . १/२०२२-२३ एक वषासाठीची 

िनिवदा िस द करणेत आली होती. सदर िनिवदा कागदपञांची तपासणी क न पाञ-अपाञ 
िनिवदाधरकांचा त ा क न दनांक १८/११/२०२२ रोजी िनिवदाचे २ पा कट उघडले होते. 
यानुसार मे.रामचं  एंटर ायजेस यांचे सेवा शु कास लघु म दर  (-२३.३०%) ा  झाले आहे. 
ित दन दोन र ा टॅ पोसाठी र  ६०,१०५/- ित मिहना इतका खच होत असून १२ मही या 

करीता र.  ७,२१,२५८/- (अ री र. . सात लाख ऐकिवस हजार दोनशे अ ावं  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 व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- ९४७         िवषय मांक- ९४७ 
दनांक – ०६/१२/२०२२          िवभाग-क े ीय आरो य 

िवषय .९४७ 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा. े ीय अिधकारी क ेि य आरो य यांच े कडील प  . क ेका/आ/१५/कािव/५७०/२०२२ 
द.०५/१२/२०२२ अ वये, क े ीय कायालयाच े काय े ात औि णक  धुरीकरण कर यासाठी 

वॅनफॉग मिशन ठेवुन कामकाज कर यासाठी  आव यक िडझेलवर चालणारे तीन चाक  र ा टे पो 
(चार र ा टे पो)  वाहनचालकासह भा ाने घेणेबाबत. 

ठराव .९४७ 
दनांक -

०६/१२/२०२२  

मा. े ीय अिधकारी क ेि य आरो य यांच े कडील प  . क ेका/आ/१५/कािव/५७०/२०२२ 
द.०५/१२/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या क े ीय काय े ात 

औि णक  धुरीकरण कर यासाठी वॅन फॉग मिशन ठेवुन कामकाज कर यासाठी  आव यक िडझेलवर 
चालणारे तीन चाक  र ा टे पो (चार र ा टे पो) वाहनचालकासह भा ाने घेणेबाबत मा. े ीय 
अिधकारी क े ीय कायालय यांचेकडील दनांक.२९/०९/२०२२ या मंजुर ता वय ेिनिवदा 
नोटीस . १/२०२२-२३ एक वषासाठीची िनिवदा िस द करणेत आली होती. सदर िनिवदा 
कागदपञांची तपासणी क न पाञ-अपाञ िनिवदाधरकांचा त ा क न दनांक १८/११/२०२२ 
रोजी िनिवदाचे २ पा कट उघडले होते. यानुसार मे.रामचं  एंटर ायजेस यांचे सेवाशु कास 
लघु म दर  (-२५.९९%) ा  झाले आहे. ित दन दोन र ा टॅ पोसाठी र  ५७,९९७/- ित 
मिहना इतका खच होत असून १२ मही या करीता र.  ६,९५,९६३/- (अ री र. . सहा लाख 
पं यां व हजार नऊशे ेस  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 व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ९४८         िवषय मांक- ९४८ 
दनांक – ०६/१२/२०२२          िवभाग- क े ीय आरो य  

िवषय .९४८ 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा. े ीय अिधकारी क ेि य आरो य यांच ेकडील प  . क ेका/आ/१५/कािव/५७१/२०२२ 
द.०५/१२/२०२२ अ वये, क े ीय कायालयाचे काय़ े ात औि णक धुरीकरण कर यासाठी 

वॅन फॉग मिशन ठेवुन कामकाज कर यासाठी आव यक िडझेलवर चालणारे तीन चाक  र ा 
टे पो (चार र ा टे पो) वाहनचालकासह  भा ाने घेणे या कामास मुदतवाढ देणबेाबत. 
  

ठराव .९४) 
दनांक -

०६/१२/२०२२  

मा. े ीय अिधकारी क ेि य आरो य यांच ेकडील प  . क ेका/आ/१५/कािव/५७१/२०२२ 
द.०५/१२/२०२२ अ वये, पपरी- चचवड महानगरपािलके या क ेञीय काय े ात तीन 

चाक (िडझेलवर चालणारे) चार (०४) र ा टॅ पो भाडयाने घेणेकामी िनिवदा नोटीस . 
१/२०१९-२० नुसार िस  करणेत येऊन िनिवदा दर  मागिव यात आले  होते. या 
िनिवदा  उघड याबाबत मा अितरी  आयु  (२) यांनी द. ०३/१२/ २०१९ रोजी मा यता 
द याने या उघड यात येऊन याम य ेमे. महाल मी एंटर ायजेस रा. नेह नगर पपरी पुण-े

१८यांनी एकुण िनिवदा र. . ३१,५१,७१४/- या ९.८०% कमी दराने हणेज र.  
२८,४२,८४६/-या दराम ये ित दन चार र ा टॅ पो ारे औि णक धुरीकरणाचेकामकाज 
करणेस तयारी दशिवलेली आहे. ित दन चार  र ा टॅ पोसाठी र  १,१८,४५२/- हणजेच 

ित मिहना सा ाहीक सु ी वगळून एक  र ा टॅ पोसाठी र  २९६१३/-  हा लघु म दर ा  
झा याने सदरचा दर मा य कर यात आलेला आहे. यानुसार ठेकेदाराकडुन िवहीत नमु यातील 
द. २४/०९/२०२० रोजी िसलबंद करारनामा घेऊन  आदेश . े/आ१५/कािव/४४४/२०२०, 
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द. ३०/०९/२०२० अ वये द ०१/१०/२०२० ते ३०/०९/२०२२ या कालावधीसाठी कामकाज 
देणेत आलेले आहे. सदर कामास व दरास मा. थायी सिमती ठराव  ७३९८, द. 
०९/०९/२०२० अ वये मा यता देणेत आलेली आहे. मे. महाल मी एंटर ायजेस यांची 
दनांक ३०/०९/२०२२ रोजी कामाची मुदत सपंु ात येत असून सदर कामाची िनिवदा या 

कायवाही चालू आहे. तरी औि णक धुरीकरणाचे कामकाज करणे अ याव यक अस याने सदर 
स थेस दनांक ०१/१०/२०२२ ते ३०/११/२०२२ अखेर २ मिहने अथवा निवन िनवीदा या 
पुण होई पयत यापैक  थम होइल यानुसार कायवाही करणेत येईल. ित दन चार  र ा 
टॅ पोसाठी र  १,१८,४५२/- ित मिहना इतका खच होत असून २ मही या करीता र.  
२,३६,९०४/- (अ री र. . दोन लाख छि स हजार नऊशे चार फ ) झालेला आहे. सदर 
कामास व दरास मा. शासक ठराव  ९०९, द. २९/११/२०२२ अ वये मा यता देणेत आलेली 
आहे. मे.महाल मी एंटर ायजेस यांची दनांक ३०/११/२०२२ रोजी कामाची थम मुदतवाढ 
संपु ात येत असून सदर कामाची िनिवदा या कायवाही चालू आहे. तरी औि णक 
धुरीकरणाचे कामकाज करणे अ याव यक अस याने सदर स थेस दनांक ०१/१२/२०२२ ते 
३१/१२/२०२२ अखेर १ मिहना अथवा निवन िनवीदा या पुण होई पयत यापैक  थम 
होइल यानुसार कायवाही करणेत येईल. ित दन चार  र ा टॅ पोसाठी र  १,१८,४५२/- 
(अ री र. . एक लाख अठरा हजार चारशे बावं  फ ) ित मिहना 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 व कायभार वीकृती आदेश 

. शा/१८/कािव/५९२/२०२२ द.१८/०८/२०२२ अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी 
सिमती या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 

 
मा. शासक ठराव मांक- ९४९         िवषय मांक- ९४९ 
दनांक – ०६/१२/२०२२          िवभाग- ब े ीय कायालय   

िवषय .९४९ 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांच ेकडील प  . ब े/लेखा/5अ/कािव/140/2022 द. 02/12/2022 
अ वये वाहन इंधन अिधकारी या लेखािशषावर तरतुद वग करणेबाबत.. 

ठराव .९४९ 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांच ेकडील प  . ब े/लेखा/5अ/कािव/140/2022 द. 02/12/2022 
अ वये, ब े ीय कायालय शासन िवभागाचे सन २०२२-२३ चे मुळ अंदाजप काम य“े वाहन 
इंधन अिधकारी  ”या लेखािशषावर र. .३,००,०००/- इतक  तरतुद करणेत आली असून 
अ ापपयत र. .२,११,०००/- इतका खच झालेला असुन र. . ८८,४००/- इतक  तरतुद िश लक 
आहे.माच २०२२ अखेर िश लक तरतुद वजा जाता र. .२,००,०००/- इतका खच अपेि त 
अस यामुळे सदरची तरतुद अपुरी पडणार आहे. सन २०२२-२३ “ े ीय सिमती वास खच ”या 
लेखािशषावर र. .३,००,०००/- इतक  तरतुद िश लक असून यातून तरतुद वग करणे श य 
आहे. यामुळे “ े ीय सिमती वास खच ”या लेखािशषावरील र. .२,००,०००/- “ वाहन इंधन 
अिधकारी ”या लेखािशषावर वग करणा दारे उपल ध करणेस मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत 
आहे.  

िनणय: 

महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/निव-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
 



14 
 
मा. शासक ठराव मांक- ९५०         िवषय मांक- ९५० 
दनांक – ०६/१२/२०२२          िवभाग- इ े ीय आरो य 

िवषय .९५० 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा. े ीय अिधकारी इ ेि य आरो य यांच े कडील प  . इ ेका/आ/४/कािव/७०९/२०२२ 
द.०५/१२/२०२२ अ वये, न दणीकृत िव दशा मिहला बचत गटाला झोपडप ीतील सामुदाियक 

शौचालय साफसफाई व देखभालीचे काम देणेबाबत. 
ठराव .९५० 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा. े ीय अिधकारी इ ेि य आरो य यांच े कडील प  . इ ेका/आ/४/कािव/७०९/२०२२ 
द.०५/१२/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या इ े ीय कायालय आरो य 

िवभागाकडील भाग . ४ रामनगर, बोपखेल येथील १ लॉक २४ िस स सावजिनक शौचालय 
साफसफाई व देखभालीचे काम करणेकामी थेट प तीने सहा मिहने कालावधी करीता न दणीकृत 
िव दशा मिहला बचत गट यांना ती िसट र. . ९००/- माणे मािसक र. .२१,६००/- माणे ६ 
मिह याक रता र. .१,२९,६००/- (अ री र.  एक लाख एकोणतीस हजार सहाशे  फ ) अ वये 
कामकाज देणेत आलेले आहे. सदर मिहला बचत गटाला मनपा िनयमानुसार व अटीस अिधन रा न 
यांचेबरोबर े ीय कायालय तरावर करारनामा करणेस व येणारे खचास मा. शासक यांची 

काय र मंजूरी देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/निव-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ९५१         िवषय मांक- ९५१ 
दनांक – ०६/१२/२०२२          िवभाग- मािहती व जनसंपक  

िवषय .९५१ 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

 मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . माजसं/२/कािव/७३७/२०२२ द.०५/१२/२०२२  
अ वये M/s Ornet Technologies Pvt.Ltd. यांचे िनयु कामी झाले या खचास काय र 
मा यता देणेबाबत. 

ठराव .९५१ 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांच े कडील प  . माजसं/२/कािव/७३७/२०२२ द.०५/१२/२०२२  
अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या वतीने राबिव यात येणा-या िविवध 
योजना/उप म,िवकास कामे इ.ची मािहती नाग रकांपयत पोहचिवणेकामी िविवध 

सारमा यमांचा भावीपणे वापर करणे आव यक आहे. याकामी कंटट डे हलपसची िनयु  
कर याचे िनयोजन होते. यानुसार मा. आयु  यां या मा यतेने इ छुक पुरवठाधारकांकडून 
कोटेशन नोटीस ०८/२०२१-२२ िस  क न दर मागिव यात आले होते. याम ये M/s. Ornet 
Technologies Pvt. Ltd. यांचे र. . २,०६,७५१/- ती मिहना चे लघु म दर ा  झाले होते. 
लघु म दर ा  M/s. Ornet Technologies Pvt. Ltd.यांना र. . २,०६,७५१/- ती मिहना 
दराने मा. सहा यक आयु , मािहती व जनसंपक िवभाग यां या मा यतेने द. १८/०२/२०२२ 
पासून ४ मिहनेक रता कामकाज आदेश दे यात आला होता. तथािप  द. १९/०६/२०२२ पासून ३ 
मिह यांक रता M/s. Ornet Technologies Pvt. Ltd.यांना मुदतवाढ देणेस मा. आयु  यांनी 
मा यता दलेनुसार द. १८/०९/२०२२ पयत M/s. Ornet Technologies Pvt. Ltd.यांना 
मुदतवाढ आदेश दे यात आला होता. द.१९/९/२०२२ रोजी M/s. Ornet Technologies Pvt. 
Ltd.यांची मुदत संपली असून यांनी एकूण ७ मिहने  केले या कामकाजाचा अहवाल व 
र. . १४,४७,२५७/- (अ री र. . चौदा लाख स ेचाळीस दोनशे स ाव  फ ) चे बील सादर 
केलेले आहे. तरी सदर बील अदायगीकामी होणा या खचास  मा. शासक यांची काय र मंजूरी 
देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/निव-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- ९५२         िवषय मांक- ९५२ 
दनांक – ०६/१२/२०२२          िवभाग- आप ी व थापन 

िवषय .९५२ 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांच े कडील प  . जा. .आप /१ /कािव/ ५७७ /२०२२ 
द.०५/१२/२०२२ अ वये, ी.ओम काश बिहवाल,आप ी व थापन अिधकारी,यांचे एकि त 

मानधनाव रल नेमणुक स मुदतवाढ व या कामी येणा-या खचास मा यता िमळणे बाबत. 
ठराव .९५२ 
दनांक -

०६/१२/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . जा. .अप /१ /कािव/ ५७७ /२०२२ 
द.०५/१२/२०२२ अ वये, मा.महापािलका सभा ठराव मांक – ५५६ दनांक २६/०८/२०२० 

अ वये मा.आयु  यांजकडील मंजूर ताव द.१२/०२/२०२१ नुसार   आप ी व थापन 
अिधकारी यांची नेमणूक तीन वष कालावधीक रता करणेस मा यता दली आहे. यानुसार 

ी.ओम काश बिहवाल,आप ी व थापन अिधकारी यांची ११ – ११ मिहने क रता सेवा 
कालावधी खंिडत क न ता पुर या व पात मानधन त वावर नेमणूक कर यात येत आहे. या पूव  
द.१८/०१/२०२१ पासून १ वष कालावधीक रता व  आिण यानंतर सेवा कालावधी खंिडत क न 
द.१९/०१/२०२२ पासून ११ मिहने यांची ता पुर या व पात नेमणूक केली आहे. आता तीस-या 

वषासाठी यांचा सेवा कालावधी खंिडत क न दनांक २०/१२/२०२२ पासून पुढे ११ 
मिह याक रता मा. थायी सिमती या पूव मा यतेने नेमणूक करावी लागणार आहे. 
पुर,भूकंप,वादळ,अपघात त ि थती व इतर नैस गक आप ी या काळात नाग रकांना तातडीने 
मदत करणेकामी पपरी चचवड महानगरपािलका आ थापनेवर आप ी व थापन िवभाग 
थापन करणेत आलेला आहे. आप कालीन प रि थती म ये आप ी व थापन िवभागाचे कामकाज 

क रता आप ी व थापन अिधकारी या पदावर ी.ओम काश बिहवाल यांची र. .४५०००/- 
फ  चे एकि त मानधनावर आदेश . आप /१/कािव/३१०/२०२२, दनांक १९/०५/२०२२ 
अ वये ११ मिहने कालावधीक रता मुदतवाढी ारे नेमणूक करणेत आलेली आहे.सदरची मुदत द 
१८/१२/२०२२ रोजी संपु ात येणार आहे. पाऊस काळामधील अितवृ ी यामुळे उ वणारी 
पूरि थती व नैस गक आप ीचा िवचार करता,तसेच पूरिनयं णचे कामकाजाचे आव य ता 
िवचारात घेता आप ी व थापन मनपाची वैधािनक जबाबदारी अस यामुळे ी.ओम काश 
कसनराव बिहवाल आप ी व थापन अिधकारी,यांची सदर नेमणूक १८/१२/२०२२ रोजी मुदत 

संपु ात येत असलेचे दवसानंतर द.१९/१२/२०२२ रोजी १ दवस सेवा खंडीत क न द 
२०/१२/२०२२ पासून पुढील ११ मिहने कालावधी क रता मुदतवाढीस व या कामी येणारा य  
खच र म पये ४,९५,०००/- फ  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 व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ९५३    िवषय माकं- ९५३ 
दनांक – ०६/१२/२०२२     िवभाग- म यवत  औषध/सािह य भांडार वै क य 

िवषय .९५३ 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांच े कडील प  .मसाभां/८/कािव/२४२/२०२२ द.०६/१२/२०२२ 
अ वये,  मनपाचे कै.यशवंतराव च हाण मृती णालया क रता (१२८ slice CT Scan 
Machin) मशीनची खरेदी, उभारणी व देखभाल दु ती क रता ठेकेदार िनयु  करणेबाबत. 

ठराव .९५३ 
दनांक -

०६/१२/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांच े कडील प  .मसाभां/८/कािव/२४२/२०२२ द.०६/१२/२०२२ 
अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या  कै.यशवंतराव च हाण मृती णालयातील 
रेिडओलॉजी िवभागाम य े सीटी कॅन सटर करीता राखून ठेव यात आले या िनयोिजत १००० 

े अर फुट जागे म य े सीजीएचएस उपचार या/तपासणी यादी (सीजीएचएस पॅकेज दरांनुसार) 
१२८ slice CT Scan Machin मशीनची खरेदी, उभारणी व देखभाल दु ती क रता ठेकेदार 
िनयु  करणेकामी के.पी.एम.जी ऍड हायझर स लागार ा.िल. या स लागार कंपनीचे िसनीअर 
कं सलटंट यांचेकडील ा  (RFP) नुसार ई-िनिवदा सुचना ं .०६/२०२२-२३ महा-ई-टडर व 
वतमानप ातुन िनिवदा िस  केली होती. वरील माणे ई-िनिवदा सुचना ं .०६/२०२२-२३ 
साठी ५ ा  झाले या िनिवदांपैक  m/s. Ruby Ailcare Services Pvt. Ltd. यांचे 
अंदाजप कय दरापे ा -५% माणे सवलती या दरात लघु म दर ा  झालेले आहे. याचा 



16 
 

तपिशल खालील माणे. 

Sr, 
no 

CGHS TREATMENT 
PROCEDURE/INVESTIGATION LIST 
(As per CGHS Package Rates CGHS 

Pune - Updated on 02/05/2021) 

अंदाजप कय 
दर 

m/s. Ruby Ailcare 
Services Pvt. 

Ltd.यांचेकडील - ५% माणे 
सवलती या दरात लघु म दर 

M/S Akashay 
C.T +५% 
माणे जादा दर 

  In Rs In Rs  
1 Computed Tomography 

(CT) Scan    
2 Without Contrast 1,412 1,341 1,482 

 with Contrast 2,944 2,797 3,091 
     व रल m/s. Ruby Ailcare Services Pvt. Ltd.यांचे अंदाजप कय दरापे ा -५% ट े ने 
कमी असलेने मा.आयु  सो यांनी ि वकृत करणेस मा यता दलेली आहे. पपरी चचवड 
महानगरपािलके या  कै.यशवंतराव च हाण मृती णालयातील रेिडओलॉजी िवभागाम य ेसीटी 
कॅन सटर करीता राखून ठेव यात आले या िनयोिजत १००० े अर फुटजागेम य े१२८ slice CT 

Scan Machin मशीनची खरेदी, उभारणी व देखभाल दु ती क रता Ruby Ailcare Services 
Pvt. Ltd  यांचेकडून ित महा. र. .४१,०००/-  व पुढील दर वष  १२.५% भाडेवाढ माणे 
आकारणी क न १० वष कालावधी क रता  करारनामा क न कै.यशवंतराव च हाण मृती 

णालयातील रेिडओलॉजी िवभागाम य े सीटी कॅन सटर करीता राखून ठेव यात आले या 
िनयोिजत १००० े अर फुट जागेम य े (१२८ slice CT Scan Machin) मशीनची खरेदी, 
उभारणी व देखभाल दु ती सह सीटी कॅन सटर सु  कर यास मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत 
आहे. 

िनणय: 
महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/निव-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ९५४    िवषय मांक- ९५४ 
दनांक – ०६/१२/२०२२     िवभाग- म यवत  औषध/सािह य भांडार वै क य 

िवषय .९५४ 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) म यवत  औषध/सािह य भांडार वै क य यांचेकडील प  
.मसाभां/८/कािव/२४१/२०२२ द.०३/१२/२०२२ अ वये, पपरीनगर येथील मनपाची िडझेल 

शवदािहनी चालिवणे व िनगा देखभाल दु तीच ेकामकाजाबाबत. 
ठराव .९५४ 
दनांक -

०६/१२/२०२२  

मा.अित.आयु (२) म यवत  औषध/सािह य भांडार वै क य यांचेकडील प  
.मसाभां/८/कािव/२४१/२०२२ द.०३/१२/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या 

पपरी नगर येथील शवदािहनी चालिवण े व िनगा देखभाल व दु तीचे सहा मिहने कालावधी 
कामकाज करणेकामी  ई-िनिवदा नोटीस मांक ०४/२०२२-२०२३ महा-ई-टडर िनिवदा िस  
केली होती. यानुसार मे.अजुन आधार मिहला वयंरोजगार सेवा सहकारी सं था मया दत, पपरी 
यांचे दर ित महा र. .१,४७,२६४/- X ६ मिहने एकुण र. .८,८३,५८४/-   इतके लघु म दर 

ा  झालेले आहेत. सदरचे दर हे  तुत कामाचे दर ित महा र. .१,४९,१२८/- X ६ मिहने 
एकुण र. .८,९४,७६८/-  अंदाजप क य दरापे ा १.२५%  ने  दर कमी अस याने सदरचे ि वकृत 
करणेत आलेले आहे.  तसेच मे.अजुन आधार मिहला वयंरोजगार सेवा सहकारी सं था मया दत, 
पपरी यांचेसमवेत करारनामा क न ०१ िडसबर २०२२ पासून सहा मिहन ेकालावधी कामकाज 

करणेकामी पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेला आहे. पपरी चचवड महानगरपािलके या पपरी 
नगर येथील शवदािहनी चालिवण े व िनगा देखभालव दु तीचे सहा मिहने कालावधी कामकाज 
करणेकामी  एकुण र. .८,८३,५८४/- चे खचास मा. शासक यांची काय र मंजूरी देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/निव-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- ९५५         िवषय मांक- ९५५ 
दनांक – ०६/१२/२०२२          िवभाग- सुर ा 

िवषय .९५५ 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (३) सुर ा यांचे कडील प  .जा. .सुिव/३/कािव/५७७/२०२२ 
द.०६/१२/२०२२ अ वये, तृतीयपंथीयांस रखवालदार मदतिनस व ीन माशल पथकातील 

कामकाजाकरीता दनांक ०१/०१/२०२३ ते २८/०२/२०२३ अखेर नेमणुक करणेबाबत. 
ठराव .९५५ 
दनांक -

०६/१२/२०२२  

मा.अित.आयु (३) सुर ा यांचे कडील प  .जा. .सुिव/३/कािव/५७७/२०२२ 
द.०६/१२/२०२२ अ वये, मनपाचे सुर ा िवभागामाफत तृतीयपंथीयांस रखवालदारांचे मदतिनस 

व ीन माशल  पथकांतील कामकाजाकरीता कमचारी उपल धतेनुसार तृतीयपंथ या ं करीता 
कायरत असले या सेवाभावी सं था (NGO) यांचेमाफत स ि थतीत २७ उमेदवार पुरिवणेत 
आलेले आहेत. सुर ा िवभागातील िनिवदा अटी-शत नुसार कालावधी थमत: ६ मिह या ंकरीता 
असुन सदरची िनयु  कालावधी दनांक ०१/०७/२०२२ ते ३१/१२/२०२२ देणेत आलेली होती. 
सदर कालावधी दनाकं ३१/१२/२०२२ अखेर संपु ात येणार अस याने तसेच तृतीयपंथी 
रखवालदारांचे ०६ मिह यातील मािसक कामकाज अहवाल समाधानकारक ा  झा याने यांस 
पुढील िनयु  देणे आव यक अस याने मा.आयु  यांच ेकडील दनांक ३०/११/२०२२ रोजी या 
मा य तावा वये कामकाज कालावधी दनांक ०१/०१/२०२३ ते २८/०२/२०२३ अखेर देणेकामी 
मा यता देणेत आलेली आहे. यानुसार खािलल नमुद एज सीकडुन न ाने अनामत र म घेऊन 
करारनामा करणेत येणार आहे. सुर ा िवभागाम ये कायरत ठेकेदार एज सीमाफत तृतीयपंथीय 
रखवालदार मदतिनस िनयु  खािलल माण े
अ 

 िनिवदाधारकाचे नाव तृतीयपंथीय रखवालदार मदतिनस 
सं या 

१ मे.एम.के फॅिसिलटीज स ह सेस ा.िल (अ व फ भाग) ०८ 
२ मे.नॅशनल िस यु रटी स ह सेस  (ब व ग भाग) ०८ 
३ मे.सैिनक इंटेिलज स ऍ ड िस यु रटी ा.िल (क व ई भाग) ०७ 
४ मे. टल इंटे टेेड स ह सेस ा.िल (ड व ह भाग) ०४ 

एकुण २७ 
      तसेच कामगार क याण अिधकारी यांचेकडील प  .काक/३/कािव/१०८/२०२२ 
द.०४/०८/२०२२ अ वये नवीन कमान वेतन दरानुसार अकुशल कामगारांचे मुळ वेतन 

र. .११,५००/- व महागाई भ ा र. .७,०७०/-  वरील त यात नमुद के या माणे कमान वेतन 
अदा करणेस व यापुढे जानेवारी  व जुलैम य े होणा-या कमान वेतन वाढीस कामगार क याण 
िवभागाने कळिव या माण े य  या तारखेपासून दरवाढ लागू करणेस, यानुसार सदर 
कामकाजाबाबत करारनामा करणेस व यापोटी येणा-या खचास मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत 
आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/निव-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ९५६         िवषय मांक- ९५६ 
दनांक – ०६/१२/२०२२          िवभाग- मु यलेखाप र ण 

िवषय .९५६ 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा.मु यलेखाप र क यांचे कडील प  .मुलेप/१/कािव/११९३/२०२२ द.०६/१२/२०२२ अ वये, 
मनपाचे मु यलेखाप र ण िवभागाकडील कमचा-यां या रजा मंजूरीबाबत. 

ठराव .९५६ 
दनांक -

०६/१२/२०२२  

मा.मु यलेखाप र क यांचे कडील प  .मुलेप/१/कािव/११९३/२०२२ द.०६/१२/२०२२ अ वये, 
मनपाचे मु य लेखा प र ण िवभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुरी कामी सादर 
केले या िवनंती अजानुसार सोबतचे प  अ म ये दशिवले माणे रजा मंजुरी कामीचे िवषयास 
मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आहे. 
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िनणय: 

महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/निव-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ९५७         िवषय मांक- ९५७ 
दनांक – ०६/१२/२०२२          िवभाग- सुर ा 

िवषय .९५७ 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (३) सुर ा यांच े कडील प  .सुिव/३/कािव/५७८/२०२२ द.०६/१२/२०२२ 
अ वय,े मनपाच े िविवध िमळकती, साधन सामु च े संर णाथ कं ाटी प दतीन े रखवालदारांच े
मदतिनस नेमणुक करणेबाबत. 

ठराव .९५७ 
दनांक -

०६/१२/२०२२  

मा.अित.आयु (३) सुर ा यांच े कडील प  .सुिव/३/कािव/५७८/२०२२ द.०६/१२/२०२२ 
अ वय,े मनपाचे सुर ा िवभागातील िनिवदा अटी-शत  नुसार ठेकेदारी प दतीन ेसुर ा व था 
करणे या उप मा वय े या- या भागांम य े कायरत असले या ठेकेदार एज सीमाफत कं ाटी 
व पात रखवालदारांच ेमदतिनस खािलल माण ेिनयु  करणेत येत आहे. 

अ.
 ठेकेदार एज सी ठकाण आव यक रखवालदार 

मदतिनस सं या 
१ मे.एम के फॅिसिलटीज 

स ह सेस ा.िल 
बड हॅली उ ान ०६ 

२ तारांगण क प ०६ 
३ मे.नॅशनल िस यु रटी 

स ह सेस 
सािव ीबाई फुले अकादमी (S.P.A) ०६ 

४ िजजाऊ पयटन क  चचवडगाव ०३ 

 
एकुण 

 
२१ 

     वरील त यात नमुद केले माण ेमनपा काय े ातील ‘अ’ व ‘फ’ े ीय कायालयांतगत मनपा 
िमळकत च े व साधन सामु ीच े सुर ेकामी मे.एम के फॅिसिलटीज स ह सेस ा.िल या ठेकेदार 
एज सीस बड हॅली उ ान तसेच तारांगण क पाचे संर णाथ येक  ०६ माणे एकूण १२ 
रखवालदारांच े मदतनीस पुरिवण े तसेच ‘ब’ व ‘ग’ े ीय कायालयांतगत िमळकत च े संर णाथ 
असलेले मे.नॅशनल िस यु रटी स ह सेस या ठेकेदार एज सीस सािव ीबाई फुले अकादमी 
(S.P.A)येथे तसेच िजजाऊ पयटन क  करीता अनु मे ०६ व ०३ असे एकुण ०९ रखवालदारांच े
मदतिनस नेमणुक करणेकरीता कामगार क याण अिधकारी यांचेकडील प  

.काक/३/कािव/१०८/२०२२ दनांक ०४/०८/२०२२ अ वये नवीन कमान वेतन दरानुसार मुळ 
वेतन र. .११,५००/- व महागाई भ ा र. .७,०७०/-  माण े कमान वेतन अदा करणेस व यापुढे 
जानेवारी  व जुलैम य ेहोणा-या कमान वेतन वाढीस  य  या तारखेपासून दरवाढ लागू करणेस, 
कामकाजाच ेआदेश देणेबाबत व यापोटी 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 व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ९५८         िवषय मांक- ९५८ 
दनांक – ०६/१२/२०२२          िवभाग- म यवत  भांडार 

िवषय .९५८ 
दनाकं -

०६/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) म यवत  भांडार यांचे कडील प  .मभां/१५/कािव/१७८/२०२२ 
द.०६/१२/२०२२ अ वये, मनपा सावि क िनवडणूक २०२२ करीता मतदार यादया झेरॉ स 

क न याचे बायड ग क न देणे व दैनं दन कामकाजातील झेरॉ स ती वत: या झेरॉ स मशीनवर 
काढून घेणेबाबत.  
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ठराव .९५८ 
दनांक -

०६/१२/२०२२  

मा.अित.आयु  (१) म यवत  भांडार यांचे कडील प  . मभां/१५/कािव/१७८/२०२२ 
द.०६/१२/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या म यवत  भांडार िवभागाकडील 

िनिवदा नोटीस मांक ८०/२०२१-२२ अ वये सदर कामकाज करणेकामी महा-ई-टडर णालीवर 
मनपाचे िविवध िवभागाकडील दैनंदीन कामकाजाचे झेरॉ स ती तसेच सावि क िनवडणूक 
२०२२ करीता मतदार या ा झेरॉ स काढून घेणेकामी झेरॉ स ती नग दर एक वषासाठी मंजूर 
क न घेणेकामी िनिवदा िस  केली होती. यानुसार वरील िनिवदा मांक ८०/२०२१-२२ साठी 
एकुण सहा ा  झाले या िनिवदांपैक  मे.िस दी कॉपीयर ऍ ड टूडंट कं झुमर टोअर, पपरी 
यांच े  र. .३३,४०,०००/- दर ा  झाले असुन  हे अंदाजप क य र. .३२,५०,०००/- पे ा 
२.७६% जा त असुन ि वकृत कर यात आलेले आहेत. वरील ठेकेदाराकडून िनिवदा मंजूर दराने एक 
वष मुदतीत मनपा या िविवध िवभागाकडील दैनंदीन कामकाजाचे व सावि क िनवडणूक 
िवभागाकडील झेरॉ स कामकाज करणेकामी एकुण र. .३३,४०,०००/- चे खचास मा. थायी 
सिमती सभा ठराव .९१ द.२६/०४/२०२२ अ वये येणा-या खचास मा यता दलेली आहे. 
िनवडणूक िवभागाकडील कामकाजाचे व प बघता मंजूर र म संपु ात आलेली आहे. िनवडणूक 
िवभागाकडील कामकाज िवचारात घेता झेरॉ स ती काढून घेणेकामी मंजूर ती नग दराने एकुण 
खचाची मयादा ही र. .२६,६०,०००/- न ेवाढवून एकुण र. .६०,००,०००/- पयत िनिवदा व मुळ 
करारना यातील अटी शत नुसार काम क न घे 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 व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ९५९         िवषय मांक- ९५९ 
दनांक – ०६/१२/२०२२          िवभाग-पाणीपुरवठा   

िवषय .९५९ 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कडील प  .पाप/ु६/कािव/४७३/२०२२ 
द.०६/१२/२०२२ अ वये, मनपा या सांगवी गावठाण, सांगवी पी युडी, सांगवी स.नं.८४, 
पपळे गुरव व दापोडी येथील शु  पाणीपुरवठा करणा-या पंप हाऊसचे चालन करणेबाबत. 

ठराव .९५९ 
दनांक -

०६/१२/२०२२  

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कडील प  .पाप/ु६/कािव/४७३/२०२२ 
द.०६/१२/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या पाणीपुरवठा िवभागाकडील 

िनिवदा नोटीस मांक २/५/२२-२३. अ वये सदर काम  करणेकामी वतमानप ात िनिवदा िस  
केली होती. वरील माणे िनिवदा  १ साठी ४  ा  झाले या िनिवदां मे शुभम उ ोग यांनी 
िन.र. १,२८,२०,८०६/- (अ री एक कोटी अ ावीस लाख वीस हजार आठशे सहा फ  ) सदर 
िनिवदेचे दर मुळ वेतन व िवशेष भ या नुसार येणा-या  (र  ९२,७०,९००/-)  वर ५%सेवा शु क 
( र  ४,६३,५४५/- ) पयत येणा-या र मेवर १ ते ५ % मयादेत जादा असतील या दरानुसार 
मागिवणेत आलेले होते. यानुसार सदर काम मे.शुभम उ ोग  या ठेकेदाराकडून मुळ वेतन व िवशेष 
भ ा नुसार येणा-या (र  ९२,७०,९००/-)  वर ५%सेवा शु क( र  ४,६३,५४५/- ) पयत येणा-
या र मेवर १% जादा दर हणजे ९२,७०,९००+९२,७०९= ९३,६३,६०९ /-) दर सादर केला 
आहे. सेवा शु क  १%  जादा  र  ९२,७०९/- +  उव रत िनिवदा  र   १,२३,५७,२६१/- 
=१,२४,४९,९७०/- पयत खच कर यास संबंधीत िनिवदा दर  तुलना मकदृ या वाजवी दराची 
अस याचे तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम मानांकना माणे पुण करणेस स म 
अस यान े ि वकारणेबाबत मा.अित आयु  (१) यांनी द. ६/१२ /२०२२  रोजी मा यता दलेली 
आहे.  सदर कामासाठी िनिवदा दर हे मुळ वेतन व िवशेष भ ा नुसार येणा-या (र  
९२,७०,९००/-)    वर ५%सेवा शु क ( र  ४,६३,५४५/- ) पयत येणा-या र मेवर १ ते ५ % 
म ये जादा दरानुसार मागिवणेत आलेले होते. िनिवदा अटी व शत  मधील अट .२९ मधील 
अनु. .२३ नुसार १%ते ५%चे मयादेत जादा असतील असे दर सादर करणे बंधनकारक होते.परंतु 
मे. लोमॅक इंिज कॉप रेशन यानंी सदर िनिवदे म ये दर सादर करताना १%कमी दर सादर केला 
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आहे. या कारणा तव िनिवदा अटीशत नुसार सदर िनिवदे म ये मे शुभम उ ोग हे  सदर िनिवदे 
म ये १%जादा दर दला अस याने िनिवदे म ये L1 ठरत आहे. िनयमानुसार वेळोवेळी कामगार 
क याण िवभाग यांचेकडील प रप कानसुार िस  होणारे  कमान वेतन दर  ि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 घेणसे मा. शासक यांची 
मंजूरी देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-२) 
/निव-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ९६०         िवषय मांक- ९६० 
दनांक – ०६/१२/२०२२          िवभाग- पाणीपुरवठा  

िवषय .९६० 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कडील प  .पाप/ु६/कािव/४७४/२०२२ 

द.०६/१२/२०२२ अ वये, मनपा या थेरगाव गावठाण, थेरगाव स.नं.९, थेरगाव ल मणनगर, 

काळाखडक वाकड, काळाखडक बु टर व पुनावळे यथेील पंप हाऊसचे चालन करणेबाबत.  
ठराव .९६० 
दनांक -

०६/१२/२०२२  

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कडील प  .पाप/ु६/कािव/४७४/२०२२ 
द.०६/१२/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या पाणीपुरवठा िवभागाकडील 

िनिवदा नोटीस मांक २/५/२२-२३. अ वये सदर काम  करणेकामी वतमानप ात िनिवदा िस  
केली होती. वरील माणे िनिवदा  २साठी ५  ा  झाले या िनिवदां मे एस  ए एफ इले ीकल 
कॉ ॅ टर अ ड स लायस यांनी िन.र.  १,२८,८९,६३८/- (अ री एक कोटी अठावीस लाख 

एकोणन वद हजार सहाशे  अडो ीस  फ  ) सदर िनिवदेचे मुळ वेतन व िवशेष भ यानुसार येणा-

या (र. .९३,२४,९००/-)  वर ५%सेवा शु क (र. .४,६६,२४५/- ) पयत येणा-या र मेवर १ ते 
५ % मयादेत जादा असतील या दरानुसार मागिवणेत आलेले होते. यानुसार सदर काम मे एस  ए 
एफ इले ीकल कॉ ॅकटर  अ ड स लायस  या ठेकेदाराकडून मुळ वेतन व िवशेष भ ा नुसार येणा-

या (र. .९३,२४,९००/-)  वर ५%सेवा शु क(र. .४,६६,२४५/- ) पयत येणा-या र मेवर १% 

जादा दर हणजे ९३,३४,९००+९३,२४९= ९४,१८,१४९ /-) दर सादर केला आहे. सेवा 

शु क  १%  जादा  र. .९३,२४९/- +  उव रत िनिवदा  र. .१,२४,३३,३९३/- 

=१,२५,२६,६४२/- पयत खच कर यास संबंधीत िनिवदा दर  तुलना मकदृ या वाजवी दराची 
अस याचे तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम मानांकना माणे पुण करणेस स म 
अस यान े ि वकारणेबाबत मा.अित आयु  (१) यांनी द.६/१२/२०२२  रोजी मा यता दलेली 
आहे. सदर कामासाठी िनिवदा दर हे मुळ वेतन व िवशेष भ ा नुसार येणा-या 
(र. .९३,२४,९००/-)    वर ५%  सेवा शु क (र. .४,६६,२४५/- ) पयत येणा-या र मेवर १ ते 
५ % म ये जादा दरानुसार मागिवणेत आलेले होते .िनिवदा अटी व शत  मधील अट .२९ मधील 
अनु. .२३नुसार १%ते ५%चे मयादेत जादा असतील असे दर सादर करणे बंधनकारक होते. यास 
अनुस न मे एस ए एफ इले ीकल कॉ ॅ टर अ ड स लायस व मे शुभम उ ोग  यांनी सदर िनिवदे 

म य ेसमान दर सादर केले आहेत यास अनसु न िनिवदा अटीशत  नुसार समान दर ा  झा यास 

िनिवदा अटीशत    २९ मधील २८ नुसार  अ  १ व २ िनिवदा धारकाक रता द.१२/९/२०२२ 
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रोजी सोडत आयोिजत क न लॉटरी प दतीने ठेकेदारांची िनवड कर यात आली याम य ेमे एस ए 

एफ इले ीकल कॉ ॅ टर अ ड स लायस यांना िनिवदा ा  झालेली आहे. या बाबत कुठलीही 
त ार ा  नाही. िनयमानुसार वेळोवेळी कामगार क याण िवभाग यांचेकडील प रप कानुसार 

िस  होणारे  कमान वेतन दर  ि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 करणेस मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/निव-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
 

मा. शासक ठराव मांक- ९६१         िवषय मांक- ९६१ 
दनांक – ०६/१२/२०२२          िवभाग- पाणीपुरवठा 

िवषय .९६१ 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कडील प  .पाप/ु६/कािव/४७५/२०२२ 
द.०६/१२/२०२२ अ वये, मनपा या रहाटणी, स.नं.९६, लांडेवाडी, दघी, च-होली, व बोपखेल 

येथील पंप हाऊसचे चालन करणेबाबत. 
ठराव .९६१ 
दनांक -

०६/१२/२०२२  

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कडील प  .पाप/ु६/कािव/४७५/२०२२ 
द.०६/१२/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या पाणीपुरवठा िवभागाकडील 

िनिवदा नोटीस मांक २/५/२२-२३. अ वये सदर काम  करणेकामी वतमानप ात िनिवदा िस  
केली होती. वरील माणे िनिवदा  ३साठी ५  ा  झाले या िनिवदां मे शुभम उ ोग यांनी 
िन.र.  १,६५,८७,२७०/- (अ री एक कोटी पास  लाख स या शी हजार दोनशे  स र फ ) 
सदर िनिवदेचे मुळ वेतन व िवशेष भ ा नुसार येणा-या (र. . १,१९,९२,५००/-)  वर ५%सेवा 
शु क ( र. .५,९९,६२५/- ) पयत येणा-या र मेवर १ ते ५ % म ये जादा दरानुसार मागिवणेत 
आलेले होत.े या नुसार मे शुभम उ ोग यांची १,२१,१२,४२५/- (सेवा शु क कमान १ % जादा 
(र. .१,१९,९२५/ ) (१,१९,९२,५००+१,१९,९२५=  १२१,१२,४२५/-)  सेवा शु क १% जादा 
र. .१,१९,९२५/- + उव रत िनिवदा र. .१,५९,८७,६४५/- = १,६१,०७,५७०/- पयत खच 
कर यास संबंधीत िनिवदा दर  तुलना मकदृ या वाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदतीम ये 

ततु काम मानांकना माणे पुण करणेस स म अस यान े ि वकारणेबाबत मा.अित आयु  (१) 
यांनी द. ६/१२/२०२२  रोजी मा यता दलेली आहे.  सदर कामासाठी िनिवदा दर हे मुळ वेतन व 
िवशेष भ ा नुसार येणा-या (र. .१,१९,९२,५००/-)    वर ५% सेवा शु क ( र. .५,९९,६२५/-) 
पयत येणा-या र मेवर १ ते ५ % म ये जादा दरानुसार मागिवणेत आलेले होते .िनिवदा अटी व 
शत  मधील अट .२९ मधील अनु. .२३नुसार १% ते ५% चे मयादेत जादा असतील असे दर 
सादर करणे बंधनकारक होते. मे.शुभम उ ोग  यांनी सदर िनिवदे म ये दर सादर करताना १% 
जादा  दर सादर केला आहे. सदर दर हा अटी शत  नुसार  यो य आहे. या कारणा तव िनिवदा 
अटीशत नुसार मे.शुभम उ ोग हे  सदर िनिवदे म ये १% जादा दर दला अस याने िनिवदे म ये 
L1 ठरत आहे.  िनयमानुसार वेळोवेळी कामगार क याण िवभाग यांचेकडील प रप कानुसार 

िस  होणारे  कमान वेतन दर  िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे यावरील व तु व 
सेवा कर अदा करणेस तसेच िनिवदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
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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 घेणसे मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/निव-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ९६२         िवषय मांक- ९६२ 
दनांक – ०६/१२/२०२२          िवभाग- पाणीपुरवठा 

िवषय .९६२ 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कडील प  .पाप/ु६/कािव/४७६/२०२२ 
द.०६/१२/२०२२ अ वये, मनपा या कृ णानगर, स.नं.२२, पाटीलनगर, जाधववाडी, से १० व 

गवळीमाथा येथील पंप हाऊसचे चालन करणबेाबत. 
ठराव .९६२ 
दनांक -

०६/१२/२०२२  

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा यांचे कडील प  .पाप/ु६/कािव/४७६/२०२२ 
द.०६/१२/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या पाणीपुरवठा िवभागाकडील 

िनिवदा नोटीस मांक २/५/२२-२३. अ वये सदर काम  करणेकामी वतमानप ात िनिवदा िस  
केली होती. वरील माणे िनिवदा  ४ साठी ५  ा  झाले या िनिवदां मे शुभम उ ोग यांनी 
िन.र.  १,८५,३९,३३४/- (अ री एक कोटी पं या शी लाख एकोणचाळीस हजार 
तीनशे  चौतीस  फ ) सदर िनिवदेचे मुळ वेतन व िवशेष भ ा नुसार येणा-या 
(र. .१,३४,०७,३००/-)  वर ५%सेवा शु क ( र. .६,७०,३६५/- ) पयत येणा-या र मेवर १ ते 
५ % म ये जादा दरानुसार मागिवणेत आलेले होत.े या नुसार मे.शुभम उ ोग यांची 
१,३५,४१,३७३/-  (सेवा शु क कमान १ % जादा (र. .१,३४,०७३/-) 
(१,३४,०७,३००+१,३४,०७३= १,३५,४१,३७३) सेवा शु क  १%  जादा  र. .१,३४,०७३/- + 
उव रत िनिवदा र. .१,७८,६८,९६९/- = १,८०,०३,०४२/-  पयत खच कर यास संबंधीत 
िनिवदा दर  तुलना मकदृ या वाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम 
मानांकना माणे पुण करणेस स म अस यान े ि वकारणेबाबत मा.अित आयु  (१) यांनी 
द.६/१२/२०२२  रोजी मा यता दलेली आहे. सदर कामासाठी िनिवदा दर हे मुळ वेतन व िवशेष 

भ ा नुसार येणा-या (र. .१,३४,०७,३००/-)    वर  ५%सेवा शु क ( र. .६,७०,३६५/- ) पयत 
येणा-या र मेवर १ ते ५ % म ये जादा  दरानुसार मागिवणेत आलेले होते. िनिवदा अटी व शत  
मधील अट .२९ मधील अनु. .२३नुसार १%ते ५%च े  मयादेत जादा असतील असे दर सादर 
करणे बंधनकारक होते. परंतु मे.शुभम उ ोग  यांनी सदर िनिवदे म ये दर सादर  करताना 
१%जादा  दर सादर केला आहे. सदर दर हा अटीशत  नुसार  यो य आहे. या कारणा तव िनिवदा 
अटी शत नुसार  सदर िनिवदे म ये मे.शुभम उ ोग यांनी १%जादा दर दला अस याने िनिवदे 
म ये L1 ठरत आहे. िनयमानुसार वेळोवेळी कामगार क याण िवभाग यांचेकडील प रप कानुसार 

िस  होणारे  कमान वेतन दर  ि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 घेणसे मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/निव-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- ९६३         िवषय मांक- ९६३ 
दनांक – ०६/१२/२०२२          िवभाग- जलिन:सारण  

िवषय .९६३ 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा.सह शहर अिभयंता जलिन:सारण यांचे कडील प  .जिन/२/कािव/६६१/२०२२ 
द.०६/१२/२०२२ अ वये, पपरी चचवड शहरा या सुशोभीकरणासाठी र यावरील C D 

works या Upstream बाजूस व Downstream बाजूस Chain Link Fencing करणेबाबत. 
ठराव .९६३ 
दनांक -

०६/१२/२०२२  

मा.सह शहर अिभयंता जलिन:सारण यांचे कडील प  .जिन/२/कािव/६६१/२०२२ 
द.०६/१२/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या पाणीपुरवठा िवभागाकडील 

िनिवदा नोटीस मांक ५/७-७/२०२२-२३. अ वये सदर काम  करणेकामी वतमानप ात िनिवदा 
िस  केली होती. वरील माणे िनिवदा  ७-७ साठी ९  ा  झाले या िनिवदां पकै   मे.केसीआर 

क शन  या ठेकेदारा या या कामासाठी िनिवदा र. .३५,५७,५१५/-  (अ री प तीस लाख 
सताव  हजार पाचशे पंधरा  फ ) मधून रॉय टी व मटेरीअल टे टग चाजस वगळून 
र. .३५,५७,५१५ /- पे ा ३५.७७ % कमी दराने  िनिवदा अस याने व तुलना मकदृ या वाजवी 
दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम मानांकना माणे पुण करणेस स म 
अस यान े ि वकारणेबाबत मा सह शहर अिभयंता  यांनी द.  ६/१२/२०२२  रोजी मा यता 
दलेली आहे.  वरील ठेकेदाराकडून िनिवदा मंजूर दराने रॉय टी  व मटे रयल टे ट ग चाजससह 

र. २२,८४,९९२ /- 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 घेणसे मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/निव-१४ दनाकं- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ९६४         िवषय मांक- ९६४ 
दनाकं – ०६/१२/२०२२          िवभाग- आरो य 

िवषय .९६४ 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) आरो य यांचेकडील प  .आमुका/३/कािव/२३२/२०२२ द.०६/१२/२०२२ 
अ वये, महानगरपािलके या ाथिमक, मा यिमक शाळा तसेच म.न.पा. चे दोन औ ोिगक िश ण 
क  येथील इमारती व प रसराची दैनं दन साफसफाई करणे तसेच मुता-या व शौचालय यांची 
व छता यांिञक प दतीने करणे या िनिवदे या कामासाठी वाढीव मनु यबळ पुरिवणेबाबत. 

ठराव .९६४ 
दनांक -

०६/१२/२०२२  

मा.अित.आयु (२) आरो य यांचेकडील प  .आमुका/३/कािव/२३२/२०२२ द.०६/१२/२०२२ 
अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या आरो य मु य कायालयाकडील िनिवदा नोटीस . 
०६/२०२१-२२ अ वये सदर कामासाठी वतमानप ात िनिवदा िस द केली होती. वरील माणे 
िनिवदेसाठी  ७ ा  झाले या िनिवदापैक  मे. सघ इंटेलीज स िस यु रटी ा. ली. या ठेकेदाराची 
िनिवदा र. .३४,२०,३७,४०८/- यावर र. .२७,८३,१५,८३९/-  इत या रकमेची िनिवदा 
रकमेपे ा १८.६२% कमी दराने आलेली अस यान,े  व  तुलना क दृ या वाजवी दराची अस याचे 
तसेच ठेकेदार मुदतीत मानांकना माणे पुण करणेस स म अस यान,े मा. आयु  सो. यांनी 
द.२६/०२/२०२२ रोजी मा यता दलेली आहे.  तसेच मा. थायी सिमती ठराव . ११४७६ 
द.२८/०२/२०२२ अ वये मा यता दलेली आहे. यानुसार आदेश . आमुका/३/कािव/७२/२०२० 
द.२९/०३/२०२० अ वये कामकाज आदेश देणेत आलेला असुन, द. ०१/०४/२०२२ पासुन 

कामकाज सु  करणेत आलेले आहे.  िश ण िवभाग यांनी बो-होडेवाडी भाग शाळेकरीता साफसफाई 
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कामगार कायरत नसलेन,े २ साफसफाई कामगार तसेच ाथिमक शाळा कुदळवाडी येथे शाळेसाठी 
निवन इमारत बांध यात आ यान,े वाढीव ६  साफसफाई कामगार असे एकूण ८ साफसफाई 
कामगार वाढवुन देणेची मागणी केली आहे. यानसुार सदर कामा या करारना यातील अट . २६ 
नुसार भिव याम ये ाथिमक/मा यिमक शाळा यां या इमारत ची सं या वाढ यास कवा िश ण 
िवभागाची मागणी अस यास, या माणे जादा मनु यबळ व यंञ साम ी उपल ध क न देणेची 
जबाबदारी ठेकेदार यांची आहे.  सबब सदर कामकाजाकरीता मे. सघ इंटेलीज स िस यु रटी 

ा.ली. या सं थेस वाढीव ८ साफसफाई कामगार हे माहे ऑ ट बर २०२२ पासुन िनिवदेची मुळ 
मुदत संपेपयत ( हणजेच  द.३१/०३/२०२४ पयत)  पुरिवणेकामी येणा-या एकूण 
र. .३६,००,०००/- (अ री र.  छ ीस लाख फ ) इत या खचास तसेच महारा  शासनाकडील 
कमान वेतन काय ानुसार वेळोवेळी होणा-या वेतनातील बदलानुसार वेतन अदा करणेस तसेच 

य  येणा-या खचास मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-२) 
/निव-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ९६५         िवषय मांक- ९६५ 
दनांक – ०६/१२/२०२२          िवभाग- थाप य क प 

िवषय .९६५ 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा.आयु  यांच े कडील प  . था/ क प/८९१/२०२२ द.०६/१२/२०२२ अ वये म.ना.से. 
(रजा) अिधिनयम १९८१ अ वये ी.अिभमान अ ण भोसले, उपअिभयंता ( थाप य क प 
िवभाग) यांचे M.Tech. (Transportation Engineering) उ  िश णास मा यता घेणेकामी 
मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची मा यता घेणेकामी िशफारस 
करणेबाबत. 

ठराव .९६५ 
दनांक -

०६/१२/२०२२  

मा.आयु  यांच े कडील प  . था/ क प/८९१/२०२२ द.०६/१२/२०२२ अ वये, पपरी 
चचवड महानगरपािलकेतील ी.अिभमान अ ण भोसले (उपअिभयंता, थाप य क प िवभाग) 

या पदवीधर अिभयं यास मनपातफ ायोिजत उमेदवार हणून पुणे अिभयांि क  तांि क शासक य 
िव ािपठाचे शासक य अिभयांि क  महािव ालय, िशवाजीनगर पुण-े४११००५ येथे एम.टेक 
( ा सपोटशन इंिजिनअ रग) हा दोन वष कालावधीचा अ यास मास एक वष महािव ालयात 

य  हजर रा न िश ण घेणे बंधनकारक आहे. दुसरे वष  शोध बंध (Project) करणेचे असलेने 
पपरी चचवड महानगरपािलका कामकाज साभंाळून करणे या तावास मा.आयु  यांनी 
द.३०/११/२०२२ रोजी मा यता दलेली आहे. त नुसार ी.अिभमान अ ण भोसले यांना 

M.Tech. (Transportation Engineering) उ  िश णासाठी एक वष पूण वेळ व एक वष 
कामकाज सांभाळून महारा  नागरी सेवा (रजा) अिधिनयम १९८१ मधील ८१ (ए) १ व २ चे 
प रिश  ३ (िनयम ५२) अ वये बंधप  घेऊन १२ मिह याची य  अ ययन रजा व दुसरे वष  
शोध बंधास शै िणक सवलतीसह य  दो ही शै िणक वषाचे शु क व संपुण पगारासह (वाहन 
व फरती भ ा ितरी ) येणा-या य  खचास मा यता घेणेकामी मा.महापािलका सभे या ा  
अिधकारांतगत मा. शासक यांची मंजुरी घेणेकामी िशफारस कर यास मा यता आव यक असलेन े
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 व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ 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. 
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मा. शासक ठराव मांक- ९६६         िवषय मांक- ९६६ 
दनांक – ०६/१२/२०२२          िवभाग- आरो य  

िवषय .९६६ 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा.आयु  यांचेकडील प  . आमुका/३/कािव/ २५६/२०२२  द. ०६/१२/२०२२ अ वये आरो य 
मु य कायालयाकडील सन २०२२-२३ चे मुळ अंदाजप काम ये तरतूद वग करणबेाबत. 

ठराव .९६६ 
दनांक -

०६/१२/२०२२  

मा.आयु  यांचेकडील प  . आमुका/३/कािव/ २५६/२०२२  द. ०६/१२/२०२२ अ वये आरो य 
मु य कायालयाकडील सन २०२२-२३ चे मुळ अंदाजप काम ये खाजगीकरणा ारे मनपा शाळा 
इमारतीची साफसफाई कामे करणे या कामकाजाकरीता ८ कोटी तरतुद करणेत आली होती. सदर 
कामाकरीता तरतुद अपुरी पडत अस यान,े खालील माणे तरतूद वग करण करणे आव यक आहे. 

अ. . लेखािशष 
सन २०२२-२३ ची 

तरतुद 
घट र. . वाढ र. . 

१ 
यां ीक  प दतीने 

साफसफाई 
२०,००,००,०००/- १०,००,००,०००/- ००/- 

२ 
खाजगीकरणा ारे मनपा 

शाळा इमारतीची 
साफसफाई कामे करण े

८,००,००,०००/- ००/- १०,००,००,०००/- 

सदर कामकाजासाठी तरतुद आव यक अस यान,े वरील माणे तरतूद वग करण करणेस मा. शासक 
यांची मंजूरी देणेत येत आहे.  

िनणय: 

महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-२) 
/निव-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ९६७         िवषय मांक- ९६७ 
दनांक – ०६/१२/२०२२          िवभाग- िव ुत  

िवषय .९६७ 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु  (१) िव ुत यांच ेकडील प  . िवमुका/05/कािव/ 550/2022. द. 6/12/2022 

अ वये मनपाचे भाग . 16 रावेत येथील पेठ .32 अ मधील मोकळया जागेतील उ ानाचे 

िव ुत िवषयक कामे करणेबाबत.   

ठराव .९६७ 
दनांक -

०६/१२/२०२२  

मा.अित.आयु  (१) िव ुत यांच ेकडील प  . िवमुका/05/कािव/ 550/2022. द. 6/12/2022 

अ वय,े पपरी चचवड महानगरपािलके या िव ुत िवभागाकडील िनिवदा नोटीस . 09-

05/2022-2023 अ वय े भाग . 16 रावेत येथील पेठ .32 अ मधील मोकळया जागेतील 
उ ानाचे िव ुत िवषयक कामे करणकेामी वतमानप ात िनिवदा िस द केली होती. वरील माणे 
िनिवदा नोटीस . 09-05/2022-2023 साठी ा  झाले या िनिवदांपैक   मे.बे ट इले ीक सया 

ठेकेदाराची िनिवदा र मे या िनिवदा र. . 71,70,492/-पे ा -26.51%कमी दराने आलेली 
िनिवदा अस याने व तुलना मकदृ ा वाजवी दराची अस याने तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत 
काम मानांकना माणे पूण करणेस स म अस याने ि वकारणेबाबत मा.अित. आयु  सो. यांनी द. 
6/12/2022 रोजी मा यता दलेली आहे. वरील ठेकेदाराकडून िनिवदा मंजुर दरान ेर. 

. 52,69,595/-पयत काम क न घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे 

यावरील व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनिवदा अटीनसुार  भाववाढ कलम लागू असलेस, 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधारीत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
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झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अधीन 
रा न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे मा. शासक यांची मंजूरी दणेेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-२) 
/निव-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ९६८         िवषय मांक- ९६८ 
दनांक – ०६/१२/२०२२          िवभाग- िव ुत 

िवषय .९६८ 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु  (१) िव ुत यांच ेकडील प  . िवमुका/05/कािव/ 551/2022. द. 6/12/2022 
अ वये, मनपाचे भाग .19 मधील िव डम पाक व ए पायर इ टेट यामधील खेळाचे मैदानाम ये 
िव ुत िवषयक कामे करणबेाबत. 

ठराव .९६८ 
दनांक -

०६/१२/२०२२  

मा.अित.आयु  (१) िव ुत यांच ेकडील प  . िवमुका/05/कािव/ 551/2022. द. 6/12/2022 
अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या िव ुत िवभागाकडील िनिवदा नोटीस . 04-
01/2022-2023 अ वय े भाग .19 मधील िव डम पाक व ए पायर इ टेट यामधील खेळाच े
मैदानाम ये िव ुत िवषयक कामे करणेकामी वतमानप ात िनिवदा िस द केली होती. 
वरील माण ेिनिवदा नोटीस . 04-01/2022-2023 साठी ा  झाले या िनिवदांपैक   मे. बे ट 
इले ीक स या ठेकेदाराची िनिवदा र मे या िनिवदा र. . 26,83,963/-पे ा -28.10%कमी 
दराने आलेली िनिवदा अस याने व तुलना मकदृ ा वाजवी दराची अस याने तसेच ठेकेदार 
मुदतीम ये तुत काम मानांकना माणे पूण करणेस स म अस याने ि वकारणेबाबत मा.अित. 
आयु  सो. यांनी द.   06/12/2022 रोजी मा यता दलेली आहे. वरील ठेकेदाराकडून िनिवदा 
मंजुर दरान ेर. . 19,29,770/-पयत काम क न घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा 
अटी माणे यावरील व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनिवदा अटीनुसार  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 बंधनकारक राहील या 
अटीस अधीन रा न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-२) 
/निव-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ९६९         िवषय मांक- ९६९ 
दनांक – ०६/१२/२०२२          िवभाग- िव ुत 

िवषय .९६९ 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु  (१) िव ुत यांच ेकडील प  . िवमुका/05/कािव/ 552/2022. द. 6/12/2022 
अ वये, मंुबई पुणे महामागावरील BRTS बस टेशनमधील िव ुत सािह यांची तसेच बॅटरी व 
इन हरटरची देखभाल व दु ती करणे व तदअनुषंिगक कामे करणबेाबत. 

ठराव .९६९ 
दनांक -

०६/१२/२०२२  

मा.अित.आयु  (१) िव ुत यांच ेकडील प  . िवमुका/05/कािव/ 552/2022. द. 6/12/2022 
अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या िव ुत िवभागाकडील िनिवदा नोटीस . 21-

05/2022-2023  अ वय े मंुबई पुणे महामागावरील BRTS बस टेशनमधील िव ुत सािह यांची 
तसेच बॅटरी व इन हरटरची देखभाल व दु ती करणे व तदअनुषंिगक कामे करणे.(सन 2022-
23) कामी वतमानप ात िनिवदा िस द केली होती. वरील माणे िनिवदा नोटीस . 21-
05/2022-2023 साठी ा  झाले या िनिवदांपैक  मे.िवमलाई इले ीक काप रेशन या ठेकेदाराची 
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िनिवदा र मे या िनिवदा र. . 44,63,009/-पे ा -23.74 % कमी दराने आलेली िनिवदा 
अस याने व तुलना मकदृ ा वाजवी दराची अस याने तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम 
मानांकना माणे पूण करणेस स म अस याने ि वकारणेबाबत मा.आयु  सो. यांनी 
द.०६/१२/२०२२ रोजी मा यता दलेली आहे. वरील ठेकेदाराकडून िनिवदा मंजुर दराने 

र. .३४,०३,४९१/- पयत काम क न घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे 
यावरील व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनिवदा अटीनुसार  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 बंधनकारक राहील या अटीस अधीन 
रा न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आहे.  

िनणय: 

महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-२) 
/निव-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ९७०         िवषय मांक- ९७० 
दनांक – ०६/१२/२०२२          िवभाग- िव ुत  

िवषय .९७० 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु  (१)  िव ुत यांच ेकडील प  . िवमुका/05/कािव/ 553/2022. द. 6/12/2022 
अ वये, मनपाचे फ े ीय कायालय भाग .१ अंतगत दवाब ी व थेची देखभाल दु ती 
िवषयक कामे करणबेाबत. 

ठराव .९७० 
दनांक -

०६/१२/२०२२  

मा.अित.आयु  (१)  िव ुत यांच ेकडील प  . िवमुका/05/कािव/553/2022. द. 6/12/2022 

अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या िव ुत िवभागाकडील िनिवदा नोटीस . 12-

12/2022-2023 अ वय े फ े ीय कायालय भाग .१ अंतगत दवाब ी व थेची देखभाल 

दु ती िवषयक कामे करण े.(सन २०२२-२०२३) कामी वतमानप ात िनिवदा िस द केली होती. 

वरील माणे िनिवदा नोटीस . 12-12/2022-2023 साठी ा  झाले या िनिवदांपैक  मे.िवमलाई 

इले ीक काप रेशन या ठेकेदाराची िनिवदा र मे या िनिवदा  र. .33,47,675/- पे ा -

30.00% कमीदराने आलेली िनिवदा अस याने व तुलना मकदृ ा वाजवी दराची अस याने तसेच 
ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम मानांकना माणे पूण करणेस स म अस याने ि वकारणेबाबत मा. 
अित.आयु  सो. यांनी द. 6 /12/2022 रोजी मा यता दलेली आहे. वरील ठेकेदाराकडून िनिवदा 

मंजुर दरान ेर. . 23,43,373/-पयत काम क न घेणेस आिण िनयमानसुार व िनिवदेतील िनिवदा 

अटी माणे यावरील व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनिवदा अटीनुसार  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 बंधनकारक राहील या 
अटीस अधीन रा न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-२) 
/निव-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- ९७१         िवषय मांक- ९७१ 
दनांक – ०६/१२/२०२२          िवभाग- थाप य  

िवषय .९७१ 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा.आयु  यांच ेकडील प  . था/इ/कािव/ ९३७/२०२२ द. ०६/१२/२०२२ अ वये, थाप य क 
व इ े ीय कायालयाकडील सन २०२२ - २३ चे अंदाजप कात निवन कामाचा समावेश क न 
वाढ व घट करणकेामी मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची मा यता 
घेणेकामी िशफारस करणेबाबत. 

ठराव .९७१ 
दनांक -

०६/१२/२०२२  

मा.आयु  यांच े कडील प  . था/इ/कािव/ ९३७/२०२२ द. ०६/१२/२०२२ अ वये, पपरी 
चचवड मनपा या थाप य इ व क  े ीय कायालयाकडील सन २०२२-२३ या मुळ 

अंदाजप कात खालील माणे समावेश नसलेली परंतु करणे आव यक असलेली कामे समािव  
करणेस तसेच िवकास कामांची तरतूद वग करणेची आव यकता आहे. 

अ. 
ं . 

उपलेखािशष 
अथवा कामाचे 

नांव 

भा
ग 

बजेट 
कोड 

पानां
क 

अ.
ं . लेखािशष शासक य 

मा यता र. . 

सन २०२२-
२०२३ चा 
मुळ अंदाज 

वाढ 
करावयाची 

तरतूद 

घट 
करावयाची 

तरतूद 

सन २०२२-
२०२३ चा 
सुधारीत 
अंदाज 

१ 
भाग .७ मधील 

मनपा शाळांसाठी 
इमारती बांधणे. 

७ 
   

निवन काम ५०००००००० ० ५००००० ० ५००००० 

२ 

भाग .९ मधील 
मनपाचे मु य 

इमारत ची दु ती 
व सुधारणा करणे. 

९ 
   

निवन काम ७५००००० ० ६००००० ० ६००००० 

३ 

भाग .९ मधील 
मनपाचे मु य 
इमारतीम ये 
फ नचरची 

व था व 
अनुषंिगक कामे 

करणे. 

९ 
   

निवन काम ५०००००० ० ६००००० ० ६००००० 

४ 

भाग .७ 
भोसरी बापुजी 
बुआ चौक ते 

पी.एम.टी चौक 
पयतचा र ता 

अ ावत प दतीने 
िवकिसत करणे. 

७ 
२२२
३००
१७९

१५ २२ िवशेष 
योजना ५०००००००० ५००००००० ० ५००००० ४९५०००००

५ 

भाग .९ 
नेह नगर व इतर 

ठकाणी कलर 
पे हग लॉक व 
इतर थाप य 
िवषयक कामे 

करणे. 

९ 
२२२
३०२
५९७

१३९ ७ 

भांडवली - 
दगडी 

फरशी व 
फुटपाथ 

१०००००० ६००००० ० ६००००० ० 

६ 

भाग .९ 
खराळवाडी व 
इतर ठकाणी 
कलर पे ह ग 
लॉक व इतर 

थाप य िवषयक 
कामे करणे. 

९ 
२२२
३०२
५९८

१३९ ८ 

भांडवली - 
दगडी 

फरशी व 
फुटपाथ 

१०००००० ६००००० ० ६००००० ० 

 
एकुण 

      
५१२००००० १७००००० १७००००० ५१२०००००

     वरील माणे नवीन कामे समािव  करणेस तसेच िवकास कामांची तरतूद वग करणसे 
मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची मंजुरी घेणेकामी िशफारस 
कर यास मा यता आव यक असलेने यास मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/निव-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ 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. 
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मा. शासक ठराव मांक- ९७२         िवषय मांक- ९७२ 
दनांक – ०६/१२/२०२२          िवभाग- थाप य  

िवषय .९७२ 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु  (२) थाप य यांचेकडील प  . था/िन/ब-मु य/२०७/२०२२ द.०६/१२/२०२२ 
अ वये, आकुड  रे वे टेशन जवळील जागेत खा  पदाथ क  (Food Court) िवकिसत करणबेाबत. 

ठराव .९७२ 
दनांक -

०६/१२/२०२२  

मा.अित.आयु  (२) थाप य यांचेकडील प  . था/िन/ब-मु य/२०७/२०२२ द.०६/१२/२०२२ 
अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या थाप य िवभागाकडील िनिवदा नोटीस मांक 
२२/२०२२-२३ अ वये सदर काम करणेकामी वतमानप ात िनिवदा िस  केलेली होती. 
वरील माणे िनिवदा .२२/२०२२-२३ साठी ६ ा  झाले या िनिवदांपैक  M/s.DEV 

CONSTRUCTION या ठेकेदाराची िनिवदा र मे या र. .४,९४,४३,२२७/-(अ री र. . चार कोटी 
चौ-या व लाख ञेचाळीस हजार दोनशे स ावीस फ ) मधुन रॉय टी व मटे रयल टे ट ग चाजस 
वगळून र. .४,९१,३६,५३७/- पे ा २६.७७% कमी दराने िनिवदा आलेली अस याने व 
तुलना मक दृ या वाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदती म ये ततु काम मानांकना माणे 
पुण करणेस स म अस याने ि वकारणेबाबत मा. अित र  आयु  (२) यांनी द.२२/११/२०२२ 
रोजी मा यता दलेली आहे. वरील ठेकेदाराकडून िनिवदा मंजूर दराने रॉय टी व मटे रयल टे ट ग 
चाजससह र. .३,७०,२३,६०३/- पयत काम क न घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील 
िनिवदा अटी माणे यावरील व तु व सेवाकर अदा करणेस तसेच िनिवदा अट नुसार भाववाढ 
कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधी म ये झालेली वाढ /घट दरानुसार फरकाची र म अदा / वसुल करणे बंधनकारक राहील 
या अटीस अिधन रा न यांचे बरोबर करारनामा क न घेणसे मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत 
आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-२) 
/निव-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ९७३         िवषय मांक- ९७३ 
दनांक – ०६/१२/२०२२          िवभाग- नगररचना   

िवषय .९७३ 
दनांक -

०६/१२/२०२२ 

मा.आयु  यांचेकडील प  . नरिव/कािव/१०/१३०/२०२२ द.०६/१२/२०२२ अ वये, पपरी 
चचवड महानगरपािलके या मंजुर िवकास योजनेतील मौजे पुनावळे व रावेत येथून जाणा-या 

मंुबई-बगलोर ६० मी. महामागा या दो ही बाजुस असले या १२.०० मी. स हस र याने बाधीत 
जमीनीचे भूसंपादन करणेबाबत. 

ठराव .९७३ 
दनांक -

०६/१२/२०२२  

मा.आयु  यांचेकडील प  . नरिव/कािव/१०/१३०/२०२२ द.०६/१२/२०२२ अ वये, पपरी 
चचवड महानगरपािलके या वाढीव ह ी या मंजूर िवकास योजनेम ये मौजे पुनावळे 

येथील  स.नं.११,१२,४६,४७,४८,४९,५०, ५१,५२,५३,५४ पैक  मधून व मौजे रावेत येथील 
स.नं. १७, २५, २६, २७, २८, ३१, ३२, ३३, ३४, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४५, ४७, ४८, ४९, 
५०, ५९, ६०, ६१, ६२, ६४, ६५ या पैक  मधून मंजूर िवकास योजनेतील मंुबई – पुणे बा वळण 
६० मी. महामागा लगत १२.०० मी.चे दोन स ह स र याने तािवत आहे.  या माणे वरील 
िवषयां कत मौजे पुनावळे येथील  स.नं.११,१२,४६,४७,४८,४९,५०, ५१,५२,५३,५४ पैक  मधून 
व मौजे रावेत येथील स.नं. १७, २५, २६, २७, २८, ३१, ३२, ३३, ३४, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, 
४५, ४७, ४८, ४९, ५०, ५९, ६०, ६१, ६२, ६४, ६५  या पैक  मधून मंजूर िवकास योजनेतील 
मंुबई – पुणे बा वळण ६० मी. महामागा लगत सदर १२.०० मी. स ह स र ते भुसंपादनाने 
मनपा या ता यात घेणेकामी शासक ठराव .१४३ द.०३/०८/२०२२ अ वये ठरावास मा यता 
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िमळालेली आहे. वरील माणे मंुबई – पुणे बा वळण ६० मी. महामागा लगत १२.०० मी.चे दोन 
स ह स र ते मनपा या ता यात भुसंपादनाने घेणेकामी येणा-या य  खचास मा. थायी सिमतीची 
मा यता आव यक असून ( याम ये भूसंपादन िवशेष अिधकारी कळवतील  ती नुकसानभरपाई 
र म) तसेच यासाठी आव यक ते सव ण, मोजणी करणे इ. अनुषंिगक मंजूरीसह येणा या सव 
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 व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
 
 
 
 
 

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

नगरसिचव           मा. शासक 
पपरी चचवड महानगरपािलका        पपरी चचवड महानगरपािलका  

     पपरी ४११०१८.           पपरी ४११०१८. 


