
पपरी चचवड महानगरपािलका 
नगरसिचव िवभाग 

मा. शासक यांजकडील मा.िवधी सिमती िवषयांबाबतच ेिनणय 

 
मा. शासक ठराव मांक- ०६      िवषय मांक - ०६ 
दनांक – १३/०७/२०२२      िवभाग- थाप य(BSUP) 

िवषय .०६ 
दनांक -

१३/०७/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . था/BSUP /२११/२०२२, 
दनांक.२१/०६/२०२२ अ वये JnNURM-BSUP अंतगत पुनवसन क पातील 

ह तांतरीत न झाले या सदिनकांची दु ती करणे. या कामातून िचखली से. .१७ व १९ 
येथील आ थकदृ ा दुबल घटकांसाठी या गृह क पातील थाप य व इतर अनुषंिगक 
कामे क न घेणे कामाचे थळबदल करणेबाबत. 

ठराव .०६ 
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . था/BSUP /२११/२०२२, 
दनांक.२१/०६/२०२२ अ वये JnNURM-BSUP अंतगत पुनवसन क पातील 

ह तांतरीत न झाले या सदिनकांची दु ती करणेची िनिवदा नोटीस .३७/०२/२०२१-
२२ अ वये िस द कर यात आलेली आहे. सदर काम क न घेणेकामी ठेकेदार 
मे.मोटवाणी आिण स स यांचेकडून क न घेणेकामी मा. थायी सिमतीने ठराव 

.१०७३८, द.२५/११/२०२१ अ वये मा यता दलेली आहे. यास अनुस न ठेकेदार 
मे.मोटवाणी आिण स स यांना द.१६/१२/२०२१ रोजी कामाचे आदेश दे यात आलेले 
असून सदर कामाची मुळ मुदत १२ मिहने ( द.१५/१२/२०२२) पयत आहे. सदर 
कामांतगत ठेकेदार मे.मोटवाणी आिण स स यांनी यापुव  शहर झोपडप ी पुनवसन 
िव लनगर क पातील इमारत .A8 व A9 मधील आव यक दु तीची कामे केलेली 
आहेत. याकामी ठेकेदार यांना R.A.01 म ये र. .१०,८६,८५२/- इत या रकमेचे िबल 
अदा कर यात आले असून सदर िनिवदेअंतगत र. .४५,००,०५५/- इतक  र म िश लक 
आहे. द.१७/०५/२०२२ रोजी मा.आयु  सो. यांचे दालनाम ये झाले या बैठक त 
िचखली से. .१७ व १९ घरकुल येथील कोिवड-१९ अंतगत Isolation Ward क रता 
इमारत .D5, D6, D7 व D8 या ४ इमारती उपल ध क न दले या हो या. 

स ि थतीत Isolation Ward बंद कर यात आलेले आहे. परंत,ु समाजकंटकामाफत 
सदर इमारत मधील थाप य व िव ुत िवषयक बाब चे तोडफोड कर यात आललेे आहे. 
यामुळे सदर इमारत मधील थाप य िवषयक दु तीची कामे नवीन िनिवदा न काढता 

BSUP क प िवभागांतगत चालू असले या देखभाल दु ती या कामामधून क न 
घेणेस तसेच िव ुत िवषयक दु तीची कामे ‘फ’ े ीय कायालय, िव ुत िवभागाकडील 
कोिवड-१९ अंतगत ितस या लाटेची पुव तयारी हणून काढ यात आले या व 
स ि थतीत थिगत केले या िनिवदेतून कर याचे सूचना मा.आयु  सो. यांनी द या. 
ठेकेदार मे.मोटवाणी आिण स स यांनी द.२५/०५/२०२२ रोजीचे प ा वये िचखली 
से. .१७ व १९ घरकुल येथील कोिवड-१९ अंतगत Isolation Ward क रता इमारत 

.D5, D6, D7 व D8 या ४ इमारत मधील थाप य िवषयक दु तीची कामे कर यास 
सहमत अस याबाबत कळिवले आहे. मा.आयु  सो. यांनी दले या सूचनेनुसार व सदर 



कामाची आव यकता ल ात घेता थाप य BSUP िवभागांतगत चालू असले या 
“JnNURM-BSUP अंतगत पुनवसन क पातील ह तांतरीत न झाले या सदिनकांची 
दु ती करणे” या कामांतगत िश लक असले या र. .४५,००,०५५/- मधून िचखली 
से. .१७ व १९ घरकुल येथील कोिवड-१९ अंतगत Isolation Ward क रता इमारत 

.D5, D6, D7 व D8 या ४ इमारत मधील थाप य िवषयक दु तीची कामे करणेस 
थळ बदल करणेकामी मा. शासक यांची मंजुरी 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 वये ा  
अिधकारानुसार मा.िवधी सिमती सभे या अिधकारांचा वापर क न उपरो  
ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 

 
       
     सही/-        सही/-   
 (उ हास बबनराव जगताप)         (राजेश पाटील) 

नगरसिचव          मा. शासक  
पपरी चचवड महानगरपािलका    पपरी चचवड महानगरपािलका  

पपरी ४११०१८.        पपरी ४११०१८. 
  



पपरी चचवड महानगरपािलका 
नगरसिचव िवभाग 

मा. शासक यांजकडील मा.िवधी सिमती िवषयांबाबतच ेिनणय 

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

िवषय .०७ 
दनांक -

१३/०७/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . था/ब ेका/कािव/१२/१३०/२०२२, 
दनांक.२९/०६/२०२२ अ वये पपरी चचवड महानगरपािलके या झोिनपु िवभाग 

इमारती या दुस -या मज यावर लाईट हाऊस क पाक रता आव यक थाप य िवषयक 
कामे करणेकामी मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील 
मा यता घेणेकामी िशफारस करणबेाबत. 

ठराव .०७ 
दनांक -

१३/०७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . था/ब ेका/कािव/१२/१३०/२०२२, 
दनांक.२९/०६/२०२२ अ वय े पपरी चचववड महानगरपािलके या नागरव ती िवकास 

िवभागामाफत लाईट हाऊस क प उभारणेत येणार आहे. सदर लाईट हाऊस क प 
पपरी चचवड महानगरपािलका व लाईट हाऊस क युिनटी फाऊंडेशन यां या संयु  

िव माने राबिवणेत येत आहे. सदरचा लाईट हाऊस क प हा कौश य िवकास व रोजगार 
िन मती अंतगत शहरी वंिचत त णांना शा त उपिजिवके या संधी िमळवून देणारा उप म 
आहे. सदर लाईट हाऊस क पासाठी झोपडप ी िनमुलन व पुनवसन िवभाग इमारती या 
दुस-या मज यावरील २३७.९० चौ.मी. (२५६०.७६ चौ.फुट) जागा हॉल लाईट हाऊस 

क पाक रता ५ वषाचे कालावधीसाठी ता पुर या व पात मे. लाईट हाऊस क युिनटी 
फाऊंडेशन यांना दे यास मा. आयु  सो यांनी द.०८/०९/२०२१ चे आदेशा वये मा यता 
दलेली आहे. सदर हॉलम ये लाईट हाऊस क प उभारणेक रता  फ नचर िवषयक व इतर 

कामे करावयाची आहेत व सदर कामाचे नकाशे व अंदाजप क आ कटे ट मे. खु  ूइराणी 
िडझाईन टुिडओ यांनी तयार केलेले आहे. सदर काम क न िमळणेबाबत उप आयु  
नागरव ती व िवकास िवभाग यांनी मागणी केलेली आहे. याची अंदाजप क य र. . 
५८,४८,४०४/- इतक  येत आहे. सदर अंदाजप क य रकमेस शासक य मा यता घेणे 
आव यक असलेने मा.महापािलका सभेची मा यता घेणेकामी िशफारस कर यास 
मा. शासक यांची मंजुरी 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 वये ा  
अिधकारानुसार मा.िवधी सिमती सभे या अिधकारांचा वापर क न उपरो  ठरावास 
मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील मा यता 
घेणेकामी िशफारस कर यास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 

 
     सही/-               सही/- 

  (उ हास बबनराव जगताप)         (राजेश पाटील) 
नगरसिचव          मा. शासक  

पपरी चचवड महानगरपािलका    पपरी चचवड महानगरपािलका  
पपरी ४११०१८.        पपरी ४११०१८. 


