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िवषय .०९ 
दनांक -

१२/०८/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . था/ग े/कािवजा/५९४/२०२२, 
दनांक.०८/०८/२०२२ अ वये भाग .४३ मधील मशानभुमीची उवरीत थाप य िवषयक कामे 

करणे या कामातील थळबदलास मा यता दणेेबाबत. 

ठराव .०९ 
दनांक -

१२/०८/२०२२ 

मनपा चे भाग .४३ मधील मशानभुमीची उवरीत थाप य िवषयक कामे करणे या कामाचा 
आदेश ठेकेदार मे.एच.सी.कटा रया यांना द.२९/०७/२०१७ रोजी दे यात येवुन कामाची मुदत ९ 
मिहने इतक  होती. अजदार यांनी िविहत मुदतीत सुमारे ४०% इतके काम पुण क न यापैक  
कामाचे १ ले देयक द.२८/३/२०१८ रोजी घेतलेले आहे. सदर या कामाम ये अि त वातील 
मशानभुमीचे बांधकामाची देखभाल दु ती करण,े काही ठकाणी नवीन अ ीकंुड बांधणे इ यादी 

कामाचा समावश करणेत आलेला होता. यानुसार सदर ठकाणी तीन अ ीकंुड बांधणे काम पुण 
करणेत आलेले आहे. तथािप उवरीत अ ीकंुड देखील जुने झालेले अस याने ते काढून न ाने 
बांधणेची मागणी स मा. सद यामाफत करणेत आली. यािशवाय भिव यातील िवचार करता न ाने 
आणखी जा तीचे अ ीकंुडासह नाग रकांना बसणेसाठी वेट ग शेड इ यादी संपुण मशानभुमीचा 
प रसर न ाने िवकिसत करणेची मागणी करणेत आली. सदर बाब चा िवचार करता स मा. 
नगरसद य यांनी मागणी केलेली कामे िवषयां कत कामामधून करणे श य न हते. यामुळे भाग 

.२१ येथील ि लोक मशानभुमीचे नुतनीकरण करणे.  या कामास वा तुिवशारद यांची नेमणुक 

क न संपुणपणे मशानभुमी या प रसराचे नुतनीकरण करणेस मा यता िमळाली व कामाचा आदेश 
द.२०/१०/२०२० रोजी देणेत आला. या कामाचे िनिवदेम ये मशानभुमीचे नुतनीकरणासह इतर 

कामांचा समावेश असून यामुळे िवषयां कत िनिवदेतील कामाची आव यकता राहीली नाही. तसेच 
सन २०१९ व २०२०या आ थक वषाम ये िवषयां कत कामास पुरेशी तरतूद उपल ध झालेली 
नाही. यामुळे ठेकेदार याना काम करता आलेल े नाही व झाले या कामाचे उवरीत देयक ठेकेदारास 

अदा करता आलेले नाही. िवषयां कत कामातील सुमारे ६०% इतके काम िश लक असून सदरचे 
काम कऱणेस ठेकेदार यांची तयारी आहे. स ि थतीत व छ भारत अिभयानाअंतगत व छ सव ण 
२०२२ साठी भागातील र ते पदपथ, दुभाजक , इ याद ची दु ती करणे आव यक आहे. तसेच 

ठक ठकाणी असलेले राडारोडा उचलण,े भती रंगिवण,े र यांची डागडुजी कऱणे इ. दु ती 

िवषयक कामे करणे आव यक आहे. तथािप यासाठी  िवभागाकडे वंत पणे िनिवदा उपल ध नाही. 

भागातील इतर थाप य िवषयक कामातूनच व छ सव ण २०२२ साठीची कामे करणेत येत 
आहेत. तसेच भागातील िविवध शाळा इमारत ची दु ती व सम  िश ा (सव िश ा अिभयान) 
समूह साधने क  केले या ठकाणी शाळा इमारत ची थाप यिवषयक कामे करणेिवषयी िश ण 
िवभागाकडून वारंवार मागणी होत आहे. स ि थतीत या आ थक वषाम ये सन २०२२-२३ साठी 
या िवभागास पुरेशी तरतूद उपल ध नाही. यामुळे न ाने िनिवदा काढता येत नाही. तसेच वर 
नमुद केलेली  कामे ही तातडीची व कालमयादीत असलेने न ाने िनिवदा काढून ती करणेस िवलंब 

लागणार आहे. तरी व छ भारत सव ण २०२२ व सम  िश ा (सव िश ा अिभयान) उ त समुह 
साधन क  यासाठी करावी लागणारी थाप य िवषयक कामे िवषयां कत कामाचे िश लक रकमेतून 



करता येणे श य आहे. सदर िनिवदेतील दर हे सन २०१५-१६ चे असून या दरानेच ठेकेदार काम 
करणेस तयार असलेने ते मनपाचे आ थकदृ या िहताचे आहे. तरी सदरची कामे िवषयां कत 
कामातून थळबदल करणेस 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. 
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