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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी – ४११ ०१८. 
डा िवभाग 

िवषय – मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम,१९४९ कलम ६० (अ)(३) अ वये जाहीर करावयाची मािहती  
िवषयां कत करणी इकडील कायालयाकडील मािहती खालील माण ेआहे. 
 
अ. . कलम ६० (अ) (३) मािहती 
१ महानगरपािलकेचा तपिशल १.  िव ा याम ये िविवध खेळांची व कलांची आवड िनमाण करणे. 

२.  िव ा या या अंगी असले या डा व कला गुणांना वाव देणे. 
३.  डा व कलेची आवड असणा-या गुणी िव ा याचा शोध घेणे. 
४.  खेळाडू िव ा याना डा िश कांमाफत िश ण देणे. 
५.  पपरी चचवड महानगरपािलका प रसरात पपरी चचवड   
     म.न.पा. व िज हा डा प रषद यांचे संयु  िव माने िज हा तर  
     शालेय डा पधतून िवजयी झाले या िव ाथ , िवभागीय  
     पधसाठी िनवड झाले या िव ा याना िवभागीय पधसाठी  
     पाठिवणे, िवभागीय पधतून िनवड झाले या िव ा याना  
     रा य तर पधसाठी पाठिवणे, रा य तर पधतून िनवड झाले या  
     िव ा याना रा ीय पधसाठी पाठिवणे.  
६.  पपरी चचवड म.न.पा. प रसरातील शालेय िव ा या या कला  
     व िगयारोहण पधा आयोिजत करणे. 
७.  िव ा याना डा व कला िवषयक पु तके, िनयतकािलके उपल ध     
     क न देणे, डा िवषयक सीडी, कॅसेट द शत क न यांचे डा  
     गुणांम ये वाढ घडवून आणणे. 
८.  िव ा याना आव यक डा सािह य उपल ध क न देणे. 
९.  पपरी चचवड म.न.पा. प रसरातील डा िवषयक काय  
      करणा-या सं था/मंडळांना मा.महापािलका सभे या मा यतेने  
      अनुदान िवतरीत करणे. 
१०. पपरी चचवड म.न.पा. परीसरातील शालेय िव ा याना  
      रा य तर, रा ीय तर, आंतर िव ापीठ िविवध डा पधत    
      सहभागी झाले या िव ा याना डा िश यवृती दान करणे. 
११. म.न.पा.ची आव यक ती डा मैदान,ेबॅड मटन कोट, लॉनटेिनस     
कोट, के टग  ाऊंड, िगयारोहण भत, जलतरण तलाव, या सुिवधा 
आव यक   ते भाडे आका न सं था कवा मंडळांना चालिव यास देणे. 
१२. म.न.पा. या वतीने ायामशाळा चालिवणे तसेच म.न.पा. या  
      ायामशाळा म.न.पा. प रसरातील साव. सं था कवा मंडळे  
      यांना आव यक सेवा शु क देऊन चालिव यास देणे. 
१३. म.न.पा. या वतीने जलतरण तलाव चालिवणे, तसेच म.न.पा. या  
 वतीने जलतरण तलाव उ हाळी िशिबरांसाठी भाडे कराराने 
साव.सं था/मंडळ/शाळांना  चालिव यास देणे. 
१४. म.न.पा. या वतीने रायफल शुट ग िश ण क  चालिवणे. 
१५. खेळाडूं द क योजना राबिवणे. 
१६. रा ीय व आंतररा ीय खेळाडूंना पधक रता आ थक सहा य देणे.  

२ महानगरपािलकेची काय पाड या या 
योजनासाठी कवा ितला स ला देणेसाठी 

ग ठत कर यात आलेली कोण याही नावाने 
संबोधली जाणारी मंडळे, प रषदा, सिम या व 

डा सिमती – पपरी चचवड म.न.पा.चे वतीने डा सिमती थापन 
करणेत आलेली आलेली आहे. सदर सिमतीत एक सभापती व आठ सद य 
यांची िनयु  केली जाते. सदर सिमती माफत डा अनुषंगाने िविवध 
िवषयास मा यता देणे. सोबत प रिश  अ माणे. 
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इतर िनकाय दशिवणारे िविवरणप  मग या 
मंडळा या, प रषदां या सिम यां या व इतर 
िनकाया या बैठक जनतेसाठी खु या असोत 
कवा नसोत अथवा अशा बैठक ची कायवृ े 

जनतेला पाह यासाठी उपल ध असोत कवा 
नसोत. 

३ ित या अिधका-यांची िनदिशका सोबत प रिश  ब माणे 
४ महानगरपािलकेची कोण याही कामाक रता 

सवलत. परवानगी ा ीकरप  दे यासाठी 
अिधकार दान कर यात आले या अिधका-यांचे 
तपिशल 

इकडील कायालयाला लागू नाही. 

५ येक ितमाहीनंतर दोन मिह यां या आत, या 
ितमाहीचा लेखाप रि त ताळेबंद, जमा व खच 
आिण पैशाचा ओघ दशिवणारे िव ीय 
िविवरणप  आिण िव ीय वष संप यानंतर तीन 
मिह या या आत संपूण िव ीय वषाचे 
लेखाप रि त िव ीय िववरणप   

इकडील कायालयाला लागू नाही. 

६ महानगरपािलका पुरवत असले या सव सेवा 
दशिवणारे िववरणप  

सोबत प रिश  क माणे 

७ सव योजनांचे तपिशल, तािवक खच, 
पुरिव यात आले या मुख सेवांसाठी कवा पार 
पाडले या कामांसाठी झालेला य  खच 

 
१. डा िश यवृ ी बि से 
२. अनुदान े
३. महापौर चषक िविवध डा पधा 
४. महापािलका पोह याचे तलाव  
     देखभाल दु ती  
५. म.न.पा.कडून सेवाशु क देऊन  
    ायामशाळा चालिवणेस देणे. 
६. सव मैदानाचे देखभालीसाठी  
    सािह य खरेदी  
७. डा ायाम सािह य दु ती 
८. डा ायाम सािह य खरेदी 
९. मैदानी खेळ अँथले ट स खेळ  
    सािह य खरेदी 
१०.खेळाडू द क योजना 
११.रा ीय आंतररा ीय खेळाडू अथसहा य 
१२.रा ीय व आंतररा ीय डा पधा 
१३.वा षक पधा- डा कला 
१४. डा िश ण िशबीर 
१५. डा,कला सािह य 
१६.मनपातफ आयोिजत िविवध डा पधा 
१७.खेळाडू िव ा याना सकस आहार 
१८.खेळाडू,िव ा याना टीशट,बूट, कॅसूट     
खरेदी 

द.३०/१/२०२३ अखेर 
             ५४,६९६/-  
                    ०/- 

         ३,८०,२८१/- 
        ७,३४,०२१/- 

 
           ०/- 

 
      ४,५४,५९३/-           
                   ०/-  
७,८६,३५,१२७/-          
           
                  ०/- 
                 ०/- 
                ०/- 
५५,९५,३२५/- 
 १,२५,७००/- 
               ०/-   
 ४,५८,८३०/- 
   २६,४९६/-            
            ०/- 
२,७५,८००/- 
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८ महानगरपािलकेने पुरिवले या सेवांसाठी कवा 
पार पाडले या कामांसाठी या अथसहा य 
काय मांचा तपिशल आिण अशा काय मांसाठी 
चे लाभाथ  िनि त कर याची रीत व िनकष 

सोबत प रिश  ड माणे 

९ महानगरपािलका े ा या िवकासाशी संबंिधत 
बृहत योजनाचा, शहर िवकास योजनेचा कवा 
इतर कोण याही योजनेचा तपिशल, 

इकडील कायालयास लागू नाही. 

१० रा य शासन, राजप ातील अिधसुचने दारे, 
िविन द  करेल असे, मुख बांधकामांचे 
तपिशल तसेच बांधकामांचे मु य. पुततेचा 
कालावधी आिण कराराचा तपिशल याबाबतची 
मािहती. 

इकडील कायालयास लागू नाही. 

११ महापािलका िनधीचा तपिशल, हणजेच, 
मागील वषाम ये पुढील बाब दारे िमळालेले 
उ प . 
अ) कर, शु क, उपहार आिण अिधभार, 
मालम ेतून िमळणारे भाडे, लायस स व 
परवानगी यातून िमळणारे फ . 
ब) वसूल न केला गेलेला कर,शु क,उपहार आिण 
अिधभार, मालम ेतून िमळणारे भाडे, लायस स 
व परवानगी यातून िमळणारे फ  आिण वसूल न 
केर यामागची कारणे. 
क) रा य शासनाने वसुल केले या करांचा 
महापािलकेकडे ह तांतरीत केलेला िह सा आिण 
महापािलकेला िमळालेली अनुदाने. 
ड) महापािलकेला नेमुन दले या कवा 
ित याकडे सोपिवले या योजना, क प व 
आराखडे यां या अंमलबजावणीसाठी रा य 
शासनाने दले या अनुदाने, यांचे व प आिण 
िविनयोगाची मयादा 
इ) जनतेकडून कवा अशासक य 
अिभकरणांकडून िमळाले या देण या कवा 
अंशदाने माफत उभा केलेला पैसा. 
 

 
१) िगयारोहण व इतर मैदान भाड े
२) ायामशाळा पधा व वेश फ  
३) इतर जमा 
४) पोह याची फ  
५) िविवध खेळांपासून िमळणारी  फ  
   (बॅड मटन भाड,े   
   केट ग भाड,े   लॉन टेिनस भाड े
   ॅ श कोट भाड)े 
    
६) जलतरण तलाव भाड े
७) टारगेट िव  
८) ा.शाळा   भाड े
९)सांिगतीक शै िणक फ  
१०)मािहती अिधकार फ   
११) शाळा,वग,हॉल,मैदान अनामत 
१२) ा.शाळा अनामत 
१३) CGST ९% 
१४) SGST % 
 

द.३०/१/२०२३ अखेर र. .  
                १२,०२,४७५/- 

         २३,७६५/- 
       ३६,९९०/- 
  १६,७३,१८०/- 

५,७६,६७३/- 
 
                  
 
                  ३,४००/-   
                       ०/- 

२४,२३५/- 
         २,०१,९२५/- 

२,१४८/-  
         ४,३६,०००/- 
                   ०/- 
     १,९५,१३८/- 
     १,९५,१३८/- 
 

१२ येक िवभागाला िनयतवाटप केलेली वाष क 
अथसंक पीय तरतूद. 

सोबत प रिश  इ माणे. 

१३ िविहत कर यात येईल अशी इतर मािहती इकडील कायालयास लागू नाही. 
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प रिश  अ 

पपरी चचवड महानगरपािलका येथील डा िवभाग कायालया या डा सिमतीची यादी कािशत करण े

सन २०२२ – २०२३ 

मा. डा सिमती 

अ. . वॉड . डा सिमती सद याचे नाव पद  मोबाईल  नंबर 

१ 

 

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

 
 
 
 

 

प रिश  ब 

प. च.म.न.पा. येथील डा िवभाग कायालयातील अिधकारी व कमचारी यांची नावे,फोन नं. व यांचे मािसक वेतन 
 

डा िवभाग कायालयातील वग-३ कमचारी यांची नावे, म.न.पा. सेवेत जू दनांक, दुर वनी मांक 

अ.  पदनाम अिधकारी/कमचा-यांचे नाव मनपा जू 
दनांक 

डा िवभागात जू 
दनांक मोबाईल . 

१ सहा यक 
आयु , डा 

ी बाळासाहेब खांडेकर - १४/११/२०२२ १०/११/२०२२ 

२ शा.अिधकारी,
डा 

ी.वाघमोडे परशुराम १०/११/१९९७ २३/०६/२०२१ ९४२०७२७७३३ 

३ . डा अिधकारी ीम.केदारी अिनता अिनल २१/०६/१९८६ ४/११/२००६ ९३७०१७९६८४ 
४ डा पयवे क ी.पवार सुभाष फक रा ३०/११/१९९९ ३०/११/१९९६ ८०८७७९४८०५ 
५ उपलेखापाल ी गंगावणे चंदन महादेव - २०/८/२०१८ ९८२२६००५०८ 
६ भांडारपाल ी मालशे िववेक सखाराम - २९/०५/२०१९ ९८९०९०४०२७ 
७ सहा.भांडारपाल ी.वाघेरे रोहन द ा य - १९/०७/२०१८ ८४८५८३०७६३ 
८ यु.टे .अिस. ी.नागपुरे राज  ावण २३/०८/१९९१ ६/०९/२००० ९९२२५०२११६ 
९ डा पयवे क ीम.साळवी जय ी अशोक २५/०६/१९८६ ४/११/१९९६ ९८५०७६३६७१ 

१० डा पयवे क ी.कारंडे रंगराव पांडुरंग २/२/१९८८ ४/११/१९९६ ९८५०५८७१४२ 
११ डा पयवे क ी.महाकाळ आ माराम कसन १/२/१९८८ ४/११/१९९६ ८७६७८८४१५८ 
१२ डा िश क ी.ितकोने गोर  रंगनाथ २९/११/१९८९ ४/११/१९९६ ८९७५७६२४८९ 
१३ डा िश क ी.जगताप अिनल कािशनाथ १७/११/१९८९ ४/११/१९९६ ९८८१५११५७२ 
१४ डा िश क ी.कडूस अिनल शंकर २२/११/१९८९ ४/११/१९९६ ९८२२१०९५९२ 
१५ डा िश क ी.आटवे ब सी गंगाराम २१/६/१९९३ ७/११/१९९६ ९८६०९४७५७२ 
१६ डा िश क ी.क हेरे दपक भागवत १६/११/१९८९ ४/११/१९९६ ९९२२०६८२४६ 
१७ डा िश क ी.कांबळे र व  ावण २९/१/१९८८ २०/२/१९९७ ९८५००९८९५६ 
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४५ मजूर ी.गायकवाड हरीभाऊ सोपान ४ ०१/०६/१९९० ९८५०११४४६३ 
४६ मजूर ी.ध गडे ताप नामदेव ४ ०१/१२/१९८९ --- 
४७ मजूर ी. चचवडे बाबु पंडीतराव ४ ११/०७/२०१६ -- 
४८ मजूर ी.मेमाणे आनंदा रामचं  ४ ०१/१२/१९९४ ७७०९४८७८१३ 
४९ मजूर ी.गवारी युवराज गो वद ४ १०/०४/१९९२ ९९२२२२३२७९ 
५० मजूर ी.जेधे मान सग खंडेराव ४ ०१/०५/१९८८ ७३५०७५०७०३ 
५१ मजूर ी.भोसले अिमत सुिनल ४ ०२/०१/२०१३ ८९७५८६५२८६ 
५२ मजूर ी.लोखंडे चं कात रामा ४ ०१/०२/२००१ ९७६३८५१९९८ 
५३ मजूर ी.नाणेकर अशोक गणपत ४ ०१/१०/१९९१ ९७६७५४८३५९ 
५४ मजूर ी.मोरे बाळकृ ण नारायण ४ ०१/०४/१९९० ९८५०४४२०७८ 
५५ मजूर ी.काळभोर बाळू परशुराम ४ ०१/११/१९८८ ९८५०७१११२३ 
५६ मजूर ी.परदेशी कािशनाथ क हैयालाल ४ ०१/११/१९९५ ७७०९७५४४५० 
५७ िशपाई ी जाधव संतोष बबन ४ ५/१०/२०२१ ९९७५२२३८०४ 
५८ िशपाई ी आ हाट बंडू कृ णा ४ ५/१०/२०२१ - 
५९ जीवर क कम 

मदतनीस 
ी ग हाणे संतोष ानोबा ४ १/७/२००५ 

 
९८५०२७३६०८ 

६० जीवर क कम 
मदतनीस 

ी ढमाळ तानाजी अशोक ४ १/७/२००५ ९९२२७५७०१२ 

६१ जीवर क कम 
मदतनीस 

ी ढवळे सूयकांत िशवाजी ४ १/७/२००५ ९७६२२७९५३१ 

६२ जीवर क कम 
मदतनीस 

ी ढगे नंदू धनराजजी ४ १/७/२००५ ९८८१२७००४० 

६३ जीवर क कम 
मदतनीस 

ी इंदलकर नंदकुमार पोपट ४ १/७/२००५ ९८२२६२३७९६ 

६४ जीवर क कम 
मदतनीस 

ी झजुड धनंजय सोमाजी ४ १/७/२००५ ९८८१९१५५०५ 

६५ जीवर क कम 
मदतनीस 

ी कदम सितश ल मण ४ १/७/२००५ ९०२८८४७२८० 

६६ मजूर ी लांडगे गणेश िशवाजी ४ ८/८/२०१७ ९४२२३६७९७३ 
६७ मजूर ी तापक र राजू पोपट ४ २२ /१२/२०१७ -- 
६८ मजूर ी पारखी हनुमंत ४ ३/१/२०१८ -- 
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६९ मजूर ी मह  पंडीत चचवड े ४ ६/३/२०१८ -- 
७० मजूर ी गायकवाड संतोष अिभम य ू ४ २१/५/२०१८ - 
७१ सफाई कामगार ी चाव रया सिचन जगदीश ४ १५/०१/२०१९ ९५५२२३४५६३ 
७२ मजूर ी वेटम आबासाहेब हाद ४ १४/१२/२०१८ - 
७३ मजूर ी आ हाड रोनीत ४ १३/६/२०१९ - 
७४ हे पर ी काची ानोबा ध िडबा  ४ २/१/२०१९ -- 
७५ ि लनर ी रोकडे सुिनल द ा य ४ २/१/२०१९ -- 
७६ हे पर ी भंडारे मधुकर बबन ४ २/१/२०१९ -- 
७७ हे पर ी मु-हे ई एम ४ १२/०२/२०१९ - 
७८ हे पर ी हगवणे एस के ४ १२/०२/२०१९ - 
७९ हे पर ी शदे एन आर ४ १२/०२/२०१९ - 
८० मजूर ी  को-हाळे  अर वद बबनराव ४ १२/०८/२०२२ ९६७३३७५४८२ 
८१ मजूर ी  राठोड िनलेश आनंद ४ १२/०८/२०२२ - 
८२ मजूर ी बामगुडे संदीप बारकू ४ १७/०८/२०२२ ७९२८८५८७५३ 
८३ मजूर ी गवळी कार शंकर ४ १७/०८/२०२२ ९८३४२३९७७१ 
८४ मजूर ी देवकुळे देवानंद चांगदेव ४ १७/०८/२०२२ - 
८५ मजूर ी लु ड मनोहर रघुवीर ४ १७/०८/२०२२ ८००७१२६९७३ 
८६ मजूर ी नदाफ परवीन रहेमान ४ २२/०८/२०२२ ८०८७८८८३६६ 
८७ मजूर ी िनकाळजे िमल द गौतम ४ २०/०७/२०२२ ९५२७७२६१९२ 
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                                पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११०१८ 
                                                         डा िवभाग 

                                                    देय रकमेची तपशीलवार मािहती 

                                        वग-३ कमचारी मािहती- माहे  जानेवारी २०२३ 

 

     

   
   

      

S.no.      Emp       
.        . 

Name 
    
Designation 
Pay scale 

        Basic                       HRA 
               DA 

   Gross 
pay 

       

    1 2976 गोर  रंगनाथ ितकोन े 82500 22275 139165 

डा िश क 31350 
41800-132300 

    2 2979 
अिनल कािशनाथ 
जगताप 82500 22275 139165 

डा िश क 31350 57212 
41800-132300 0 81953 

      
3 2980 अ ण शंकर कडूस 82500 22275 139165 

डा िश क 31350 
41800-132300 

4 2982 बाळाराम रघुनाथ शद े 82500 22275 139165 

डा िश क 31350 
41800-132300 

5 2992 रंगराव पांडुरंग कारंड े 82500 22275 139165 

डा पयवे क 31350 
41800-132300 

6 6545 अिनता अिनल केदारी 80100 21627 132505 

डा पयवे क 30438 
41800-132300 
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7 6550 िशवाजी रामभाऊ मुटकुळे 80100 21627 135205 

डा िश क 30438 
41800-132300 

8 2977 जय ी अशोक साळव े 78700 21249 132895 

डा पयवे क 29906 
38600-122800 

9 2978 सोपान रंगनाथ खोसे 78700 21249 132895 

डा िश क 29906 
38600-122800 

10 2986 ब सी गंगाराम आटव े 78700 21249 135595 

डा िश क 29906 
38600-122800 

11 2989 आ माराम कसन महाकाळ 78700 21249 132895 

डा पयवे क 29906 
38600-122800 

12 6546 सुभाष रामचं  जावीर 77800 21006 131410 

डा िश क 29564 
41800-132300 

13 6553 ह रभाऊ मा ती साबळे 77800 21006 131410 

डा िश क 29564 
41800-132300 

14 7838 सुभाष फक रा पवार 77800 21006 131410 

डा पयवे क 29564 
41800-132300 

15 7839 मंगल तुकाराम जाधव 77800 21006 131410 
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डा िश क 29564 
41800-132300 

16 7840 सुलोचना राज  चौधरी 77800 21006 131410 

डा िश क 29564 
41800-132300 

17 7843 दादाभाऊ बबन होलगुंड े 77800 21006 131410 

डा िश क 29564 
41800-132300 

18 7844 ल मण राजाराम मान े 77800 21006 131410 

डा िश क 29564 
41800-132300 

19 7845 पुनाजी सोमा पारधी 77800 21006 131410 

डा िश क 29564 
41800-132300 

20 7846 हनुमंत ल मण सुतार 77800 21006 131410 

डा िश क 29564 86021 
41800-132300 0 

21 7847 िवजय नारायण ल ढ े 77800 21006 131410 

डा िश क 29564 75839 
41800-132300 

22 229 चंदन महादेव गंगावणे 76500 20655 129265 

उपलेखापाल 29070 
44900-142400 

23 2991 दपक भागवत क हेरे 76400 20628 129100 

डा पयवे क 29032 
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38600-122800 

24 6849 रेहाना करीम खान 75500 20385 127615 

कॉ युटर ऑपरेटर 28690 
41800-132300 

25 7837 दपक बबन जगताप 75500 20385 127615 

डा िश क 28690 
41800-132300 

26 6547 सुिनल भाऊराव ओहोळ 74200 20034 125470 

डा िश क 28196 
38600-122800 

27 7841 ऐ या आशुतोष साठे 74200 20034 125470 

डा िश क 28196 
38600-122800 

28 6735 राज  जयवंतराव शद े 73300 19791 123985 

कॉ युटर ऑपरेटर 27854 
41800-132300 

29 6548 वाि मक गेनबा पवार 72000 19440 121840 

डा िश क 27360 
38600-122800 

30 7899 वैशाली राज  साळी 72000 19440 121840 

डा िश क 27360 
38600-122800 

31 5933 िववेक सखाराम मालश े 69100 18657 119755 

भांडारपाल 26258 
41800-132300 
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32 824 राज  ावण नागपुरे 68000 18360 115240 

युिनयर.टे .अिस. 25840 
35400-112400 

33 8738 सुिनता मोद पालव े 65900 17793 111775 

डा िश क 25042 
38600-122800 

34 7362 उमेश िव ल पुरोिहत 65100 17577 110455 

संगीत िश क 24738 
41800-132300 

35 6549 र व  ावण कांबळे 64000 17280 108640 

डा िश क 24320 
38600-122800 

36 7363 नं दन सुभाष सरीन 62100 16767 105505 

संगीत िश क 23598 
38600-122800 

37 9373 शांत हाद अुबाळे 60300 16281 102535 

डा िश क 22914 
38600-122800 

38 6532 सुमेधा सुरेश नाफड े 40806 11018 71403 

ंथपाल 15506 
29200-92300 0 

0 
0 

39 4781 रमेश सहादू गावड े 56800 15336 99460 

मु य िलिपक 21584 
38600-122800 
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40 8167 वीण ताप चाबुक वार 54200 14634 92470 

ंथपाल 20596 
29200-92300 

41 10421 अशोक हनुमंतराव शद े 51900 14013 88675 

डा िश क 19722 
38600-122800 

42 10422 भाऊसाहेब ंकट खैरे 51900 14013 88675 

डा िश क 19722 
38600-122800 

43 6143 मिनष बंडोपंत जगताप 50400 13608 86200 

मु य िलिपक 19152 
38600-122800 

44 8927 वैजयंती काश सदाफुल े 50400 13608 86200 

संगीत िश क 19152 
38600-122800 

45 9316 ि मता राजेश देशमुख 50400 13608 86200 

संगीत िश क 19152 
38600-122800 

46 9324 िवनोद कृ णा सुतार 50400 13608 86200 

संगीत िश क 19152 
38600-122800 

47 9326 िम लद अर वद दलाल 50400 13608 86200 

संगीत िश क 19152 
38600-122800 
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48 9332 समीर सुरेश सुयवंशी 50400 13608 86200 

संगीत िश क 19152 
38600-122800 

49 10443 राज  वसंतराव सोनवणे 50400 13608 86200 

डा िश क 19152 
38600-122800 

50 9368 संतोष दशरथ साळव े 48900 13203 83725 

संगीत िश क 18582 
38600-122800 

51 7451 दगंबर भाकर वाघेरे 44800 12096 76960 

मु य िलिपक 17024 
38600-122800 

52 9740 श बीर इ ािहम शेख 44800 12096 76960 

िलिपक 17024 
38600-122800 

53 9769 द ा य काकासाहेब दुध े 44800 12096 76960 

िलिपक 17024 
38600-122800 

54 4841 सुिनल ाने र रेणूसे 44400 11988 76300 

िलिपक 16872 
19900-63200 

55 6729 अतूल कािशनाथ काळे 43100 11637 74155 

िलिपक 16378 
19900-63200 

56 10217 िशतल र ाकर मारणे 42200 11394 72670 
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िलिपक 16036 
38600-122800 

57 9306 शैलेश दशरथ खेडकर 36100 9747 62605 

िलिपक 13718 
19900-63200 

58 11450 रोहन द ा य वाघेरे 35300 9531 61285 

सहा.भांडारपाल 13414 
25500-81100 

59 11428 धनंजय कैलास जाधव 33000 8910 57490 

िलिपक 12540 
19900-63200 

60 11448 शंतनु र व  कांबळे 31100 8397 54355 

िलिपक 11818 
19900-63200 

61 10893 अशोक दुंदाजी कगल े 30200 8154 52870 

िलिपक 11476 
19900-63200 

62 11549 िवजय सोपान लांड े 30200 8154 52870 

िलिपक 11476 
19900-63200 

63 10995 सुि या दलीप सुरगुड े 28400 7668 47200 

िलिपक 10792 
19900-63200 

64 13373 िवशाल दलीप गायकवाड 19900 5400 34202 

िलिपक 7562 
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19900-63200 

65 11237 गो वद आ दकराव पखाल े 24500 6615 43375 

रखवालदार 9310 
19900-63200 

66 11240 सुभाष रंगनाथ घुटूकड े 24500 6615 43375 
      

रखवालदार 9310 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

19900-63200  
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वग -४ कमचारी  वेतन 
माहे जानेवारी २०२३ 
 

S.No. Emp no. Name 
 

Basic HRA Gross Pay 

  
Designation G.Pay DA Gross Ded 

  

Pay 
Scale 

 
O.Basic DA Ar Net Pay 

     
Per Pay 

 
     

HRA Ar 
 1 4550 जगदीश मुरलीधर काटे 9398 3359 33176 

  
वॉड बॉय 

 
1800 18364 

 
  

18000-56900 
   

       
       2 577 राजू पोपट तापक र 44400 11988 76300 

  
मजूर 

  
16872 

 
  

19900-63200 
   

       
       3 582 रामचं  राजाराम कदम 44400 11988 76387 

  
मजूर 

  
16872 

 
  

21700-69100 
   

       
       4 4302 मान सग खंडेराव जेध े 44400 11988 76384 

  
मजूर 

  
16872 

 
  

21700-69100 
   

       
       5 6187 ताप नामदेव ध गड े 44400 11988 76400 

  
मजूर 

  
16872 

 
  

19900-63200 
   

       
       6 168 द ा य ीपती िमसाळ 43100 11637 74255 

  
मजूर 

  
16378 

 
  

19900-63200 
   

       
       7 240 भानुदास ल मण बलकवड े 43100 11637 74255 

  
ायामशाळा मदतनीस 

 
16378 

 
  

19900-63200 
   

       
       8 241 मलकू पंडीतराव पाटील 43100 11637 74255 
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ायामशाळा मदतनीस 

 
16378 

 
  

19900-63200 
   

       
       9 585 हनुमंत रामहरी पारखी 43100 11637 74239 

  
मजूर 

  
16378 

 
  

19900-63200 
   

       
       10 1340 िसताराम तुकाराम भवारी 43100 11637 74255 

  
मजूर 

  
16378 

 
  

19900-63200 
   

       
       11 1341 बबन तुळशीराम उगल े 43100 11637 74216 

  
मजूर 

  
16378 

 
  

19900-63200 
   

       
       12 1346 युवराज गो वद गवारी 43100 11637 74255 

  
मजूर 

  
16378 

 
  

19900-63200 
   

       
       13 1657 अर वद बबनराव को-हाळे 43100 11637 74255 

  
मजूर 

  
16378 

 
  

19900-63200 
   

       
       14 1822 हरीभाऊ सोपान गायकवाड 43100 11637 74226 

  
मजूर 

  
16378 

 
  

19900-63200 
   

       
       15 239 शंकर भ ुबुचड े 41800 11286 72110 

  
ायामशाळा मदतनीस 

 
15884 

 
  

19900-63200 
   

       
       16 1843 परवीन रहीमान नदाफ 41800 11286 72110 

  
मजूर 

  
15884 

 
  

19900-63200 
   

       
       17 1947 बाबू पंडीतराव चचवड े 41800 11286 72087 
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मजूर 

  
15884 

 
  

19900-63200 
   

       
       18 2833 सुिनल मा ती वालकोळी 41800 11286 72087 

  
मजूर 

  
15884 

 
  

19900-63200 
   

       
       

19 2952 
काशीनाथ क हैयालाल 
परदेशी 41800 11286 72075 

  
मजूर 

  
15884 

 
  

19900-63200 
   

       
       20 6535 शामराव एकनाथ मरळ 41800 5097 32535 

  
मजूर 

  
7173 

 
  

19900-63200 
   

       
       21 6767 तुकाराम शामराव गायकवाड 41800 11286 72110 

  
मजूर 

  
15884 

 
  

19900-63200 
   

       
       22 75 बाळकृ ण नारायण मोरे 41400 11178 71447 

  
मजूर 

  
15732 

 
  

16600-52400 
   

       
       23 1801 दपक पंढरीनाथ जवळकर 41400 11178 71444 

  
मजूर 

  
15732 

 
  

16600-52400 
   

       
       24 244 सुरेश कसन मुजूमल े 40600 10962 70111 

  
वॉड बॉय 

  
15428 

 
  

19900-63200 
   

       
       25 6693 संभाजी सुदाम काटे 40600 10962 70075 

  
मजूर 

  
15428 

 
  

19900-63200 
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26 218 गणेश ल मण भोसल े 40200 10854 69467 

  
मजूर 

  
15276 

 
  

16600-52400 
   

       
       27 1655 दादासाहेब शंकर लांडग े 40200 10854 69470 

  
मजूर 

  
15276 

 
  

16600-52400 
   

       
       28 1695 भाकर संभाजी पाडाळे 40200 10854 66670 

  
मजूर 

  
15276 

 
  

16600-52400 
   

       
       29 1842 िनवृ ी कसन काकड े 40200 10854 69470 

  
मजूर 

  
15276 

 
  

16600-52400 
   

       
       30 2891 जग ाथ महादेव काकड े 40200 10854 69357 

  
मजूर 

  
15276 

 
  

16600-52400 
   

       
       31 2933 नंदकुमार बबन आढारी 40200 10854 69470 

  
ायामशाळा मदतनीस 

 
15276 

 
  

16600-52400 
   

       
       32 6590 सं दप सदािशव िवनोद 40200 10854 69380 

  
मजूर 

  
15276 

 
  

16600-52400 
   

       
       33 6652 िव ल द  ुपारख े 40200 10854 69460 

  
मजूर 

  
15276 

 
  

16600-52400 
   

       
       34 6705 बापू क डीबा जाधव 40200 10854 69470 

  
मजूर 

  
15276 

 
  

16600-52400 
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35 5348 द ु क डीबा हरगुड े 39900 10773 68975 

  
मजूर 

  
15162 

 
  

15000-47600 
   

       
       36 243 शाम ह रभाऊ नबळे 39400 10638 68031 

  
ायामशाळा मदतनीस 

 
14972 

 
  

19900-63200 
   

       
       37 1963 बाळू परशुराम काळभोर 39000 10530 67400 

  
मजूर 

  
14820 

 
  

16600-52400 
   

       
       38 2876 संतोष बबन जाधव 39000 10530 67552 

  
िशपाई 

  
14820 

 
  

16600-52400 
   

       
       39 6588 मह  पंिडत चचवड े 39000 10530 70090 

  
मजूर 

  
14820 

 
  

16600-52400 
   

       
       40 6773 द ा य आनंदराव लांडग े 39000 10530 67477 

  
मजूर 

  
14820 

 
  

16600-52400 
   

       
       41 7210 कमलाकर बबन कांबळे 39000 10530 67384 

  
मजूर 

  
14820 

 
  

16600-52400 
   

       
       42 405 सोपान नाना शद े 38700 10449 66963 

  
मजूर 

  
14706 

 
  

15000-47600 
   

       
       43 515 दलीप ताप धनवटे 38700 10449 66989 

  
मजूर 

  
14706 

 
  

15000-47600 
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44 5103 अशोक गणपत नाणेकर 38700 10449 66995 

  
मजूर 

  
14706 

 
  

15000-47600 
   

       
       45 6150 िवलास आबुराव लांड े 38700 10449 66982 

  
मजूर 

  
14706 

 
  

15000-47600 
   

       
       46 6534 सुनील रंगनाथ काळे 38700 10449 66905 

  
मजूर 

  
14706 

 
  

15000-47600 
   

       
       47 7938 अिनल मदनलाल लखन 37900 10233 65572 

  
ायामशाळा मदतनीस 

 
14402 

 
  

16600-52400 
   

       
       48 6952 सुरेश भगवान पवार 37600 10152 65080 

  
मजूर 

  
14288 

 
  

15000-47600 
   

       
       49 8393 बंडू कृ णा आ हाट 36800 9936 63920 

  
िशपाई 

  
13984 

 
  

16600-52400 
   

       
       50 2840 िनिशकांत बाळकृ ण गोसावी 36500 9855 63275 

  
मजूर 

  
13870 

 
  

15000-47600 
   

       
       51 7925 संतोष मोहन आठवाल 35400 9558 61460 

  
िजवर क कम मदतनीस 

 
13452 

 
  

15000-47600 
   

       
       52 8250 चं कांत रामा लोखंड े 35400 9558 61431 

  
मजूर 

  
13452 

 
  

15000-47600 
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53 8275 ह रष बाळकृ ण उभ े 35400 9558 61450 

  
मजूर 

  
13452 

 
  

15000-47600 
   

       
       54 8411 राजेश सुवाराम चावरीया 35400 9558 61528 

  
सफाई कामगार 

 
13452 

 
  

15000-47600 
   

       
       55 9305 सुरेश ल मण मंजाळ 33700 9099 58632 

  
ायामशाळा मदतनीस 

 
12806 

 
  

16600-52400 
   

       
       56 10976 संतोष ानोबा ग हाणे 33700 9099 58555 

  
िजवर क कम मदतनीस 

 
12806 

 
  

16600-52400 
   

       
       57 10977 सितश ल मण कदम 33700 9099 58555 

  
िजवर क कम मदतनीस 

 
12806 

 
  

16600-52400 
   

       
       58 10979 सुयकांत िशवाजी ढवळे 32700 8829 56905 

  
िजवर क कम मदतनीस 

 
12426 

 
  

16600-52400 
   

       
       59 10978 तानाजी अशोक ढमाळ 32400 8748 56410 

  
िजवर क कम मदतनीस 

 
12312 

 
  

15000-47600 
   

       
       60 6528 देवानंद चांगदेव देवकुळे 30800 8316 53925 

  
मजूर 

  
11704 

 
  

16600-52400 
   

       
       61 11046 नंदू धनराजजी ढग े 29400 7938 51460 

  
िजवर क कम मदतनीस 

 
11172 

 
  

15300-48700 
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62 8577 िनलेश आनंद राठोड 28000 7560 49150 

  
मजूर 

  
10640 

 
  

15000-47600 
   

       
       63 10333 सिचन जग दश चाव रया 28000 7560 49350 

  
सफाई कामगार 

 
10640 

 
  

15000-47600 
   

       
       64 10360 सं दप बारकू बामगुड े 28000 7560 49224 

  
मजूर 

  
10640 

 
  

15000-47600 
   

       
       65 7145 मनोहर रघुवीर लु ड 27200 7344 47930 

  
मजूर 

  
10336 

 
  

15000-47600 
   

       
       66 10454 िनतीश संभाजी कलापुरे 27200 7344 47830 

  
मजूर 

  
10336 

 
  

15000-47600 
   

       
       67 10595 अिमत सुिनल भोसल े 27200 7344 47830 

  
मजूर 

  
10336 

 
  

15000-47600 
   

       
       68 11045 नंदकुमार पोपट इंदलकर 26400 7128 46510 

  
िजवर क कम मदतनीस 

 
10032 

 
  

15000-47600 
   

       
       69 11058 धनंजय सोमाजी झजुड 25600 6912 45190 

  
िजवर क कम मदतनीस 

 
9728 

 
  

15000-47600 
   

       
       70 11256 िव णू भगवान जाधव 24900 6723 44135 

  
मजूर 

  
9462 

 
  

15000-47600 
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71 11483 गणेश िशवाजी लांडग े 23500 6345 40025 

  
मजूर 

  
8930 

 
  

15000-47600 
   

       
       72 11585 संतोष अिभम यू गायकवा़ड 23500 6345 40025 

  
मजूर 

  
8930 

 
  

15000-47600 
   

       
       73 12718 आबासाहेब हाद वेटम 22800 6156 38870 

  
मजूर 

  
8664 

 
  

15000-47600 
   

       
       74 12780 रोनीत शरद आ हाड 22800 6156 38870 

  
मजूर 

  
8664 

 
  

15000-47600 
   

       
       75 1658 शंकर िव णू शद े 20900 5643 35835 

  
मजूर 

  
7942 

 
  

15000-47600 
   

       
       76 12809 कार शंकर गवळी 20300 1591 10088 

  
मजूर 

  
2240 

 
  

15000-47600 
   

       
       77 13134 सुषमा िवनोद तु कमारे 15500 5400 28040 

  
मजूर 

  
5890 

 
  

15000-47600  
   

              78 13374 िम लद गौतम िनकाळज े 15000 5400 27350 

  
मजूर 

  
5700 

 
  

15000-47600 
   

       
       1 

  
आनंदा रामचं  मेमाणे 

  
   

मजूर 
   

   
19900-63200 

   2 
  

ई बाल दगडू मुलाणी 
  

   
मजूर 

   
   

16600-52400 
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         प रिश   क 

 
अ. . डा सुिवधा तपिशल अ. . डा सुिवधा तपिशल 

१ डा मैदाने – ३१ ११ थेरगांव बोट लब, थेरगांव 

२ बॅड मटन हॉल – १६ १२ ी.संत ाने र डा संकूल, भोसरी (अँथले ट स 
ॅक, लॉन टेिनस कोट, बॅड मटन हॉल, कब ी व  
हॉिलबॉल मैदान) 

३ लॉन टेिनस कोट – १२ 
 

१३ रायफल शु टग िश ण क  – २ 

४ जलतरण तलाव – १४ १४ खेळाडंू द क योजना 

५ हॉक  पॉिल ास मैदान, नेह नगर – १ 
हॉक  मैदान महारा  हॉक  यांना 
चालिव यास दलेले आहे. 

१५ रा य व रा ीय खेळाडंूना डा िश यवृ ी योजना 

६ के टग ाऊंड – ६ १६ डा थांलय व मािहती क  – १ 
७ बॉ सग सटर पपरीनगर  १७ व.राजीव गांधी डा संकूल, थेरगांव (सदर डा 

संकूल भुमी आिण जदगी िवभागाकडून वगसरकर 
केट अँकॅडमी यांना भाडे कराराने चालिव यास 

दलेले आहे.) 
८ म.न.पा. प रसरातील एकूण ायामशाळा 

– ८८ 
१८ रा ीय व आतंररा ीय खेळाडंूना आ थक सहा य व 

िश यवृ ी योजना 

९ कृि म िगयारोहण भत, नेह नगर – 
१(१७.५ मी.उंच) 

१९ हॉस राय डग िश ण क  -१ 

१० ॅ श कोट एम.आय.डी.सी. चचवड – १   
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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी १८ 
  डा िवभाग 

                                 बॅड मटन हॉलची मािहती 

अ.  
े ीय 

कायालय 
भाग 

. 
बॅड मटन हॉलचे नाव 

 

प ा 

१ अ १५ मदनलाल ध ा मैदान बॅड मटन हॉल से. .२५ िनगडी ािधकरण,  

२ 
अ १५ नेताजी सुभाषचं  बोस  बॅड मटन कोट िनगडी ािधकरण से. .२६ आकुड  

रे वे टेशन जवळ 

३ ब १८ पवनानगर बॅड मटन हॉल  

४ 
क ८ िव.दा.सावरकर बॅड मटन  कोट  इं ायणीनगर,  ट लग शाळेशेजारी इं ायणीनगर, 

भोसरी 

५ क ८ संत ाने र डा संकुल – ४ कोट इं ायणीनगर, भोसरी 

६ क ९ डॉ हेडगेवार  बॅड मटन  कोट मासुळकर कॉलनी, पपरी 

७ इ ७ ग हाणेव ती बॅड मटन  कोट ग हाणेव ती, लांडेवाडी, भोसरी 

८ इ ५ कै.शंकर गवळी  बॅड मटन हॉल दघीरोड,भोसरी 

९ फ १३ छ.िशवाजी महाराज बॅड मटन हॉल यमुनानगर, िनगडी  

१० फ ११ वामी िववेकानंद डा संकुल, बॅड मटन  कोट कृ णानगर, चचवड 

११ ग २४ मथाबाई डांगे बॅड मटन हॉल डांगेचौक, हजवडी रोड थेरगाव 

१२ 
ग २१ कै.कािशबा शदे बॅड मटन  कोट पवने र मं दरा समोर, कापसे आळी, 

पपरीगाव 

१३ ग २३ राजीव गांधी बॅड मटन हॉल ग े ीय कायालयासमोर,थेरगाव 

१४ 
ह २० सरदार व लभभाई पटेल  बॅड मटन हॉल संत तुकाराम पुत या समोर, संत 

तुकारामनगर 

१५ ह ३१ कै.काळूराम जगताप  बॅड मटन हॉल पपळे गुरव जलतरण तलावाजवळ 

१६ ह ३१ नवी सांगवी बॅड मटन  कोट पी ड यू डी मैदानाजवळ, नवी 
सांगवी, 



29 
 

 

     पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी १८ 
  डा िवभाग 

   जलतरण तलाव मािहती 
 

अ.  
े ीय 

कायालय 
भाग 

 
तलावाचे नाव प ा 

१ अ १० साई अ ामरीन जलतरण तलाव संभाजीनगर, चचवड 

२ अ १४ 
राजष  शा  महाराज जलतरण तलाव, मोहननगर, 
चचवड 

बालाजी मं दर, महादेव मं दराजवळ, 
मोहननगर 

३ अ १५ ी.छ पती िशवाजी महाराज जलतरण तलाव, आकुड  
िनगडी से.नं.२६ आकुड  रे वे टेशन 
जवळ,िनगडी ािधकरण 

४ ब १८ 
कै.व ताद बाळासाहेब गावडे जलतरण तलाव, 
केशवनगर, चचवड 

केशवनगर, चचवड 

५ क ९ 
कै.अ णासाहेब मगर टेिडयम जलतरण 
तलाव,नेह नगर, पपरी 

कै.अ णासाहेब मगर टेिडयम, 
नेह नगर 

६ क ९ मा.आय़  िनवास जलतरण तलाव मोरवाडी पपरी मोरवाडी पपरी  

७ इ ३ 
ी संत ाने र जलतरण तलाव, वडमुखवाडी, 

च-होली बु. 
वडमुखवाडी च-होली बु. 

८ इ ७ कै.बाळासाहेब लांडगे जलतरण तलाव, भोसरी भोसरी सहल क , भोसरी 

९ फ १३ 
कै.सौ मॉसाहेब िमनाताई ठाकरे जलतरण तलाव, 
यमुनानगर, िनगडी 

यमुनानगर, िनगडी 

१० ग २१ पपरी वाघेरे जलतरण तलाव,  पपरीगाव पपरीगाव 

११ ग २४ खवसरा पाटील जलतरण तलाव, थेरगाव 
पा याची टाक जवळ म.न.पा. दवाखा या 
शेजारी, थेरगाव 

१२ ह ३० 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जलतरण तलाव, 
कासारवाडी 

कासारवाडी 

१३ ह ३१ कै.काळूराम जगताप जलतरण तलाव पपळे गुरव 

१४ ह ३२ कै.बाळासाहेब िशतोळे जलतरण तलाव, सांगवी िशतोळेनगर, सांगवी 
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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी १८ 
    डा िवभाग  

                                          ायाम शाळा मािहती 
म.न.पा. प रसरातील खाजगी सं था/मंडळे यांना सेवाशु क  देऊन, यां या माफत चालिव या  

जाणा-या ायामशाळा –  
अ. . े ीय 

काया. 
भाग 

. 
ायामशाळेचे नाव सं था/मंडळाचे नाव 

१ अ १० िव ानगर रामनगर ायामशाळा  इले न फडस् ोटस ब 
२ अ १० कै.सदािशव बिहरवाडे ायामशाळा,  हनुमान ोटस अॅकॅडमी, 

मोरेव ी िचखली 
३ अ १० संभाजीनगर ायामशाळा,  साई शारदा मिहला 

बचतगट,िचंचवड 
४ अ १० इंिदरानगर ायामशाळा (बंद) ीराम िम  मंडळ, इंिदरानगर 
५ अ १४ बोधनकार ठाकरे ायामशाळा अ िवनायक मिहला ित ाण 
६ अ १५ सािवि बाई फुले मिहला 

ायामशाळा 
ॉस िफट टेिनस सटर 

अकॅडमी,िनगडी 
७ अ १४ कै.आकाश काळभोर  ायामशाळा िहंदु थान रलायबल ोटस 

ब  काळभोरनगर 
८ अ १५ छ.िशवाजी महाराज जलतरण 

ायामशाळा   
नवनाथ िम  मंडळ आकुड  

९ अ १५ बा बली ायाम शाळा  साथी जी ए इनामदार ोटस 
ब आकुड   

१० अ १४ कै.कैलास शंकरराव पांढारकर 
ायामशाळा 

ी.तुळजामाता मिहला बचतगट 
आकुड  

११ अ १५ कै.संजय काळे हे ब,  सं ाम ोटस ब, से.नं.२७ 
अ, ािधकरण 

१२ अ १५ ा.सावरकर ायामशाळा,  कॅप ोन ोटस अ  
िफटनेस िनगडी 

१३ अ १९ राजे िशवछ पती ायामशाळा    उ ोगनगर मिहला िवकासक  
१४ अ १९ सुदशननगर मिहला हे  ब ीधरनगर  युवा ित ाण 
१५ ब १६ कै.रामभाऊ िभमाजी तरस 

ायामशाळा, िकवळे 
ी बापदेव महाराज सेवा सं था 

मया.िकवळे 
१६ ब १७ गु वय दादोजी कोंडदेव 

ायामशाळा , राजष  शा  उ ान 
िबजलीनगर ायामशाळा 

िशवश ी मिहला बचतगट 
िशवनगरी िचंचवड 

१७ ब १७ ी.गणेश ायाम शाळा ( .द ा य 
मरळउ ान) िबजलीनगर, िचंचवड  

शंभुराजे मदानी खेळ िवकास 
मंच िचंचवड 

१८ ब १८ कै.तानाजी गावडे  ायामशाळा  अिजत यंरोजगार सह सेवा 
सं था 

१९ ब १८ कै. दनकर गजाबा भोईर ायामशाळा  उ कष िम मंडळ चचवड 
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२० ब १८ राजमाता िजजाऊ मिहला  ायामशाळा   काकडेपाक िम मंडळ 
२१ ब १८ कै.बळवंत चचवडे ायामशाळा सं कृती मिहला बचतगट, 

चचवडगाव 
२२ ब १७ छ.शा  महाराज ायामशाळा हनुमान पोटस अकॅडमी मोरेव ती 

िचखली 
२३ क ८ सदगु नगर ायामशाळा भोसरी 

(रेडझोन (रोशनगाडन मागे) 
ी योितबा वयंरोजगार सेवा 

सह सं था भोसरी 
२४ क ८ से.नं.४ पाईनरोड मोशी टेिनसकोट 

मैदानातील लब हाऊस ा.शाळा 
आनंदी वयंिस द मिहला बचतगट 
इं ायणीनगर भोसरी 

२५ क ९ डॉ.हेडगेवार डा संकुल ायामशाळा  ी िशवाजी िम मंडळ पपरी 
२६ क ९ कै.आ णासाहेब मगर तलाव ायामशाळा यु भारत िवकास सोशल 

फांऊडेशन नेह नगर 
२७ क ९ खराळवाडी पु ष ायाम शाळा, कामगारनगर िम  मंडळ 
२८ क ९ खराळवाडी मिहला ायाम 

शाळा,(बालभवन) 
उ मनगर िम  मंडळ नेह नगर 

२९ ड २५ पुनावळे गावठाण ायमशाळा कत र  सेवा संघ पुनावळे 
३० ड २९ शेवंताबाई साधु कािशद ायामशाळा वामी समथ िववेकानंद  िम मंडळ 
३१ ड २६ पपळे िनलख ायाम शाळा  ओम साई फ डेशन 
३२ ड २९ वैदुव ती ायामशाळा वैद ुसमाज बोधन मंडळ, पपळे 

गुरव 
३३ इ २८ मंुजाबा चौक ायामशाळा,  गणेश िम  मंडळ, पपळे सौदागर 
३४ इ ५ सखुबाई गवळी उदयान मिहला 

ायामशाळा  
सं कृती मिहला वय ंरोजगार 
सं था,भोसरी 

३५ इ ७ पै.िशवराम डोळस ायामशाळा डोळस तालीम ायाम 
मंडळ,भोसरी 

३६ इ ७ भैरवनाथ ायाम शाळा छ.िशवाजी महाराज त ण िम  
मंडळ भोसरी 

३७ इ ७ कै.पै.ध िडबा गणपत फुगे डा 
संकुलातील ा.शाळा  

िशवराज मु ा ित ाण भोसरी 

३८ इ ०७ भोसरी तलाव (सहलक ) ायामशाळा  मै ी समाज िवकास सं था 
३९ फ ७ कै.कचदेव िसताराम ल ढे ायामशाळा ल ढे तालीम िम  मंडळ 
४० फ ११ पोिलस वसाहत ायामशाळा कृ णानगर कै.गजानन हे  े ित ाण िचखली 
४१ फ १३ कै. बद ुमाधव ठाकरे (पु) ायामशाळा  ांतीवीर िम  मंडळ 

यमुनानगर,िनगडी 
४२ फ १३ कै.िमनाताई ठाकरे मिहला ायामशाळा  

 
कुल वािमनी महासंघ यमुनानगर 

४३ फ १३ आ णाभाऊ साठे  सां कृितक भवनातील  
कै.मधुकर पवळे डांगण,  

हनुमान पोटस अकॅडमी, 
मोरेव ती,िचखली 

४४ ग १३ कै.मधुकर पवळे ायामशाळा  ओम साई ित ाण,यमुनानगर 

४५ ग २१ पपरीनगर ायामशाळा,  सुपर िम  मंडळ, पपरी कॅ प 
४६ ग २१ राजष  शा  महाराज ायामशाळा 

(नवमहारा  िव ालय) 
मै ी वंयरोजगार सेवा सं था 
पपरीगाव 

४७ ह २१ कै.दशरथ नामदेव कापस े ायाम शाळा मै ी वंयरोजगार सेवा सं था 
पपरीगाव 
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४८ ह २० संत तुकारामनगर ायामशाळा हनुमान पोटस अकॅडमी हनुमान 
हे थ लब, मोरेव ती िचखली 

४९ ह २० राजमाता िजजाऊ सां कृतीक भवन 
ायामशाळा (पु ष) 

जयभारत िम मंडळ, 
साईनगरी,संत तुकारामनगर 

५० ह २० राजमाता िजजाऊ सां कृतीक भवन 
ायामशाळा (मिहला) 

हनुमान पोटस अकॅडमी हनुमान 
हे थ लब, मोरेव ती िचखली 

५१ ह ३० फुगेवाडी ा.शाळा फुगेवाडी जय महारा  िम  मंडळ फुगेवाडी 
५२ ह ३० साई शारदा मिहला ा.शाळा  अिभनव गगन पोटस 
५३  ३२ मिहला ायामशाळा, सांगवी मनोहरी मिहला बचतगट, सांगवी 

 

 

                         पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी १८ 
                     डा िवभाग 

महानगरपािलके या वतीने, वत: चालिव या जाणा-या एकूण  ायामशाळा 
अ.

. 
े ीय 

काया. 
भाग 

. 
ायामशाळेचे नाव प ा सकाळी दुपारी सभासद फ  

अनामत मािसक 
फ  

१ 
अ १० 

मनपा मु य कायालय 
ा.शाळा पपरी 

मनपाभवन, 
तळमजला पपरी 

स.६  ते 
१० 

दु. ४ ते 
८ २५ १० 

२ 
   अ १९ 

आनंदनगर ायामशाळा 
(बंद) 

आनंदनगर, चचवड स.६  ते 
१० 

दु. ४ ते 
८ २५ १० 

३ 
   अ १९ 

भाटनगर ायामशाळा 
(बंद) भाटनगर, पपरी  स.६  ते 

१० 
दु. ४ ते 

८ २५ १० 

४    ब १७ हनुमान ायामशाळा  वा हेकरवाडी, 
चचवड 

स.६  ते 
१० 

दु. ४ ते 
८ २५ १० 

५ ब १८ कै.व ाद मुरलीधर माचु े  
ायामशाळा  

केशवनगर िचंचवड स.6 ते 
10 

दु. 4 ते 
8 25 10 

६ 
ब २२ 

काळेवाडी ायाम शाळा 
(मातीचा आराखडा) 

काळेवाडी गावठाण, 
पपरी  

स.६  ते 
१० 

दु. ४ ते 
८ २५ १० 

७ 

क २ 
िचखली ायाम शाळा 
(इमारत पडलेली असलेने 
बंद) 

िचखली चौक 
गावठाण 

स.६  ते 
१० 

दु. ४ ते 
८ २५ १० 

८    क २ से.नं.१६ राजे िशवाजीनगर से.नं.१६,िचखली स.६  ते 
१० 

दु. ४ ते 
८ २५ १० 
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येथील ा.शाळा 

९ क ६ कै.आनंदराव लांडगे 
ायामशाळा भोसरी धावडेव ती भोसरी स.६  ते 

१० 
दु. ४ ते 

८ २५ १० 

१०    क   ९ खराळवाडी ायाम 
शाळा(जुनी), 

खराळवाडी पपरी 
स.६  ते 

१० 
दु. ४ ते 

८ २५ १० 

११ 

क ९ 
 वेटिल टग सटर 
कै.आ णासाहेब मगर 
टेिडयम,नेह नगर पपरी  

कै.आ णासाहेब मगर 
टेिडयम, पपरी 

स.६  ते 
१० 

दु. ४ ते 
८ २५ १० 

१२    क ९ प कारभवन ायामशाळा कै.नारायण लोखंडे 
कामगारभवन 
गांधीनगर 

स.६  ते 
१० 

दु. ४ ते 
८ २५ १० 

१३ ड २५ 
वाकड गावठाण ायाम 
शाळा 

मा तीमं दरा 
जवळ,वाकडगाव 

स.६  ते 
१० 

दु. ४ ते 
८ २५ १० 

१४ ड २६ कावेरीनगर ा.शाळा कावेरीनगर पोिलस 
वसाहतजवळ वाकड 

स.6 ते 
10 

दु. 4 ते 
8 25 10 

१५ 
इ ३ 

चचेची तालीम  
चोिवसावाडी 

चोिवसावाडी  
च-होली 

स.६  ते 
१० 

दु. ४ ते 
८ २५ १० 

१६ इ   ३ वाघे र ायामशाळा (बंद) च-होली गावठाण स.६  ते 
१० 

दु. ४ ते 
८ 

२५ १० 

१७ 
इ ३ 

वाघे र डा संकुलातील 
ा.शाळा 

च-होली स.6 ते 
10 

दु. 4 ते 
8 25 10 

१८ 
इ ४ 

बोपखेल गावठाण 
ायामशाळा 

बोपखेल गावठाण स.६  ते 
१० 

दु. ४ ते 
८ २५ १० 

१९ इ ७ डा संकुल (भवानीमाता)  महादेव मंदीर, 
लांडग ेआळी, भोसरी 

स.६  ते 
१० 

द.ु ४ ते ८ २५ १० 

 

२० इ ७ 
लांडेवाडी ायाम शाळा  हॉटेल िव - िवलास 

मागे लांडेवाडी 
भोसरी 

स.६  ते 
१० 

दु. ४ ते 
८ २५ १० 

२१ 
फ ११ 

सािव ीबाई फुले 
ाथ.शाळेतील ायामशाळा  

हे ेव ती साने 
चौकाजवळ िचखली स.६  ते 

१० 
दु. ४ ते 

८ २५ १० 



34 
 

२२ 
फ १२ 

तळवडे गावठाण ायाम 
शाळा  

तळवडे चौक 
बालवाडी इमारत 

स.६  ते 
१० 

दु. ४ ते 
८ 

२५ १० 

२३ 
    फ १३ 

तळवडे मातीची तालीम 
ायामशाळा तळवडे स.६  ते 

१० 
दु. ४ ते 

८ २५ १० 

२४ 
   फ १३ 

से.नं.२२ राजष  शा  महाराज 
ा.शाळा (ओटा क म) 

से.न. २२ िनगडी 
ओटा क म 

स.६  ते 
१० 

दु. ४ ते 
८ २५ १० 

२५ 

ग २१ 

पपरीनगर बॉ सग हॉल ायाम 
शाळा, पपरी 

संजय गांधी 
नगर,जमतानी 
चौक, पपरीनगर 

स.६  ते 
१० 

दु. ४ ते 
८ २५ १० 

२६ 

    ग २४ 

थेरगाव गावठाण ायाम 
शाळा 

हनुमान मं दरा 
समोर, थेरगाव 
गावठाण 

स.६  ते 
१० 

दु. ४ ते 
८ २५ १० 

२७ 

ग २४ 
थेरगाव बोट लब ायाम 
शाळा  

प जी 
पेपरमीलमागे, 
बोटक ब थेरगाव 

स.६  ते 
१० 

दु. ४ ते 
८ २५ १० 

२८ 
ग २४ 

खवसरा पाटील ायाम 
शाळा, थेरगाव  

मनपा दवाखा या 
शेजारी थेरगाव 

स.६  ते 
१० 

दु. ४ ते 
८ २५ १० 

२९ 

ग २७ 

रहाटणीगावठाण ायाम 
शाळा  

तलाठी 
कायालयामागे 
काळभैरवनाथ 
मं दरा समोर, 
रहाटणी गावठाण 

स.६  ते 
१० 

दु. ४ ते 
८ २५ १० 

३० 
  ह २० 

कंुदननगर ायामशाळा  अ सेनभवन, 
कंुदननगर 
कासारवाडी 

स.६  ते 
१० 

दु. ४ ते 
८ २५ १० 

३१ 
ह २० 

अ मीशामकभवन 
ायामशाळा संत तुकारामनगर स.६  ते 

१० 
दु. ४ ते 

८ २५ १० 

३२    ह ३० िशवाजी ायाम मंडळ,  बॉ बे कॉलनी 
दापोडी 

स.६  ते 
१० 

दु. ४ ते 
८ २५ १० 

 

३३ ह ३० 
कै.जयाजीराव काटे ायाम 
शाळा  

दापोडी गावठाण 
िव ल मंदीरा 
शेजारी िशवाजी 
पुत याशेजारी 

स.६  ते 
१० 

दु. ४ ते 
८ २५ १० 
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३४ 

ह ३० 
कै.सदािशव फुगे (पाटील) 

ायामशाळा 
कै.िभकोबा देवकर 
सां कृितकभवन,फुगे
वाडी 

स.६  ते 
१० 

दु. ४ ते 
८ २५ १० 

३५ ह ३० ा ायामशाळा  िस दाथनगर 
दापोडी 

स.६  ते 
१० 

दु. ४ ते 
८ २५ १० 

३६ ह ३२ कै.धोंिडबा ढोरे ा.शाळा  
सांगवी गावठाण स.६  ते 

१० 
दु. ४ ते 

८ २५ १० 

 
पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी १८ 

 डा िवभाग  -   डा मैदान े
अ.

. 
े ीय 

काया. 
भाग 

. 
मैदानाचे नाव  . प ा 

१ अ १० कै.सदािशव बिहरवाड,े मैदान शा नगर चचवड 
२ अ १४ केट ग मैदान मोहननगर मोहननगर तलावाशेजारी , चचवड 
३ अ १५ केट ग मैदान सावरकर उदयान से.नं.२६ सावरकर उदयान ािधकरण िनगडी 
४ अ १५ मदनलाल ध ा मैदान, िनगडी से.नं.२५ ािधकरण िनगडी  
५ अ १५ कै.संजय काळे डांगण लब हाऊस  से.नं.२८ ािधकरण 
६ ब १८ महासाधू मोरया गोसावी डा संकुल केशवनगर, चचवड    
७ क २ गट .७२/१ जाधववाडी येथील मैदान जाधववाडी िचखली 
८ क ०८ संत ाने र डा संकुल इं ायणीनगर,भोसरी 
९ क ०८ से.नं.९ मधील बा केटबॉल मैदान पाईनरोड,मोशी 

१० क ०८ से.नं.१० मधील हॉक  मैदान(मातीचे) 
हाऊस  

पाईनरोड,मोशी 

११ क ०८ से.नं.४ मधील मैदान  
( हॉलीबॉल,कब ी,लॉन टेिनस)  लब 
हाऊस  

पाईनरोड,मोशी 

१२ क ८ रा ीय खेळाडू कै.मा ती कंद केट ग 
ाऊंड 

से. .३ इ े ीय कायालयामागे, भोसरी 

१३ 
 

क ९ कै.अ णासाहेब मगर टेिडयम नेह नगर, पपरी 

१४ क ९ केट ग मैदान डॉ.हेडगेवार डा संकुल  अजमेरा कॉलनी, पपरी  
१५ क ९ फुटबॉल मैदान डॉ.हेडगेवार डा 

संकुल 
अजमेरा कॉलनी, पपरी  

१६ ड २६ पेठ .३९वेणूनगर वाकड  येथील मैदान 
(जॉ गग ॅक) 

वेणुनगर वाकड ािधकरण  

१७ ड २८ छ पती िशवाजी महराज मैदान 
परघळे कॉनर 

मनपा शाळेसमोर पपळे सौदागर 

१८ इ ३ ी वाघे र डा संकुल च-होली  
१९ इ ७ भोसरी त याजवळील मैदान भोसरी 
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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी १८ 

    डा िवभाग 

               लॉन टेिनस मैदान 
अ.  े ीय 

कायालय 
भाग सुिवधांचे नाव प ा 

१    अ १५ सावरकर उदयान- २ ले कोट  
से.नं.२६ सावरकर उदायन गणेश 
तलाव िनगडी, ािधकरण   

२   अ १५ हेडगेवार लॉन टेिनस कोट-४ हाड कोट से.नं.२६ –िनगडी, ािधकरण 

३ 
अ १४ 

मोहननगर हाड कोट 
मोहननगर तलावाशेजारी, 
चचवड 

४ अ १५ बा बली ा.शाळेजवळील २ ले कोट से.नं.२५ ािधकरण 

२० इ ७ कै.पै.ध िडबा उफ गणपत फुगे डा 
संकुल (सेवाशु क त वावर चालिवणेस 
दला) 

सॅ डिवक कॉलनी, दघी रोड, भोसरी 

२१ इ ७ पै.मा तराव रावजी लांडगे 
आंतररा ीय कु ती िश ण क  

भोसरी  

२२ फ ११ पंडीत दीनदयाळ  उपा याय डा 
संकुल (मैदान, केट ग रग,टेिनस कोट) 
सीडीसी २  

पूणानगर,िचखली 

२३ फ ११ वामी िववेकानंद डा संकुल कृ णानगर, चचवड   
२४ फ ११ से. .१९ शरदनगर मैदान (जॉ गग ॅक) 

िचखली     
शरदनगर, िचखली 

२५ फ १३ के टग हॉल (प.पू.माधव गोळवलकर 
तथा  ी गु जी के टग हॉल)   

कै. बोधनकार ठाकरे डा संकुल,यमुनानगर 

२६ फ १३ कै. बोधनकार ठाकरे डा संकुल यमुनानगर िनगडी 
२७ ग २३ राजीव गांधी डा संकुल (वगसरकर 

अकॅडमीस भाडेत वावर दला) 
ग ेि य कायालयासमोर, थेरगाव 

२८ ह २० भारतर  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
मैदान 

संत तुकारामनगर पपरी 

२९ ह २० मेजर यानचंद पॉिल ास हॉक  मैदान नेह नगर, पपरी 
३० ह ३२ पीड यूडी मैदान ( केट ग, 

हॉलीबॉल), सांगवी 
पीड यूडी मैदान,सांगवी 

३१ ह ३० कै तानाजी लांडगे डा संकुल ह  े ीय कायालया शेजारी कासारवाडी  
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५ 
ब १७ मोरया गणपती मं दराजवळील लॉन टेिनस 

ले कोट(िवभागा या ता यात नाही) 
मोरया गणपती मं दरा 
जवळ, चचवड 

६ क ८ संत ाने र डा संकुल – २ हाड कोट  इं ायणीनगर, भोसरी 

७ क ८ से.नं.४ मोशी लॉन टेिनस कोट  से.नं.४ पाईनरोड मोशी 

८ क ८ मा.आय़  िनवास लॉनटेिनक कोट मोरवाडी पपरी  

९ 
फ ११ वामी िववेकानंद डा संकुलातील लॉन 

टेिनस कोट  
कृ णानगर, चचवड 

१० 
फ ११ पंडीत गीनदयाळ उपा याय डा 

संकुलातील लॉन टेिनस कोट 
पूणानगर िचखली 

११      ह ३० कासारवाडी लॉन टेिनस कोट कासारवाडी तलावाजवळ 

१२  ३२ नवी सांगवी लॉन टेिनस ले कोट पी ड यू डी मैदान,नवी सांगवी 

 
पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी १८ 

    डा िवभाग 

इतर डा सुिवधा 
 

अ.  े ीय 
कायालय 

भाग सुिवधांचे नाव प ा 

१ 
अ १० ॅ श कोट मा.आयु  बंग यासमोर, मोरवाडी 

२ अ १४ 
रायफल शुट ग िश ण क  
 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
मराठी,उदू शाळा,आकुड  

३ ब १८ 
आचरी िश ण क  कै.व ाद बाळासाहेब गावडे जलतरण 

तलावासमोर केशवनगर िचंचवड 

४ क २ 
जाधववाडी येथील हॉश राय डग 
मैदान  

गट .७२/१जाधववाडी ,िचखली 

५ 
क ८ आचरी िश ण क  िव.दा. सावरकर बॅड मटन हॉल समोर, 

इं ायणी नगर 
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६ क ९ 
कृि म िगयारोहण भत-  कै.अ णासाहेब मगर टेिडयम, 

नेह नगर, पपरी 

७ 

क ९ डा िवभाग कायालय (३ हॉल) साईकृपा कम शयल कॉ ले स, 
पी.सी.एम.सी. िब ड ग(३रा मजला), के 
एस बी पं स कंपनीसमोर, मुंबई पुणे 
रोड,खराळवाडी, पपरी, 
पुणे – ४११ ०१८ 
 

८ 
ग २१ पपरीनगर बॉ सग हॉल  संजय गांधीनगर,जमतानी 

चौक, पपरीनगर 

९ फ ११ टेबल टेिनस कोट – २ 
 

वामी िववेकानंद डा 
संकुल,कृ णानगर 

१० फ  ११ रायफल शुट ग िश ण क   वामी िववेकानंद डा 
संकुल,कृ णानगर 

११ ह २० टेबल टेिनस कोट-२  संत तुकारामनगर बॅड मटन इमारत 

१२ ह २० डा ंथालय व मािहती 
क ,अिभलेख सािह य   

पंडीत दीनदयाळ उपा याय मा यिमक 
शाळा,व लभनगर, पपरी 

 १३         ह   २० डा िवभाग कोठार पंडीत दीनदयाळ उपा याय मा यिमक 
शाळा,व लभनगर, पपरी 
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प रिश  ड 

  म.न.पा. प रसरातील िव ाथ  खेळाडूंसाठी शालेय डा िश यवृ ी योजना 
 
 मा. महापािलका सभा ठराव .९९१ द.२०/०९/२०१० चे अिधन रा न, शालेय 
व महािव ालयीन िव ाथ  खेळाडूंना ो ताहन िमळून म.न.पा. प रसरातील 
जा तीत जा त रा य व रा ीय तरावर खेळाडू तयार हो या या दृ ीने म.न.पा. या 
वतीने दरवष  डा िश यवृ ी दणेेत येते. सन – २००३-०४ ते २००९-१० या 
आ थक वषात ती खेळाडूं अनु मे र. .१,८००/-, र. .३,०००/- व सन २०१०-११ 
या आ थक वषापासून ित खेळाडूं अनु मे र. .३,०००/- व र. .५,०००/- व सन 
२०१९-२० पासून र. .३,३००/- व र. .५,५००/- अदा कर यात येते.  
 खालील माणे डा िश यवृ ी अदा कर यात आलेली आहे. 
 

अ.  डा 
िश यवृ ी वष आ थक वष 

रा य तर 
िव ाथ  

सं या/वाटप 
िश यवृ ी 

र. . 
(लाखात) 

रा ीय तर 
िव ाथ  

सं या/वाटप 
िश यवृ ी 

र. . 
(लाखात) 

आंतरिव ापीठ 
तर िव ाथ  
सं या/वाटप 
िश यवृ ी 

र. . (लाखात) 

एकूण 
िव ाथ  

सं या/वाटप 
िश यवृ ी 

र.  
(लाखात) 

१ २०१७-१८ २०१९-२० ६८/२.२४४ ६७/३.६८५ ९/०.०२९ १४४/६.२२६ 
२ २०१८-१९ २०२०-२१ ६७/२.२१ ५०/५.०६ ३/०.०९९ १२०/५.०६ 
३ २०१९-२० २०२१-२२ ३८/१.२५४ ४४/२.४२ १३/०.०४२९ ९५/४.१०३ 
 
 

१. रा ीय व आतंररा ीय डा पधत सहभागी झाले या सव वयोगटातील  खेळाडंूना आ थक 
सहा य अथवा डा िश यवृ ी अदा करणे बाबतचे धोरण  

     मा.महापािलका ठराव .१०८३ द. १८/०२/२०११ अ वये रा कुल/एिशयन/ ऑिल पक 
सहभागी झाले या खु या व र  गंटातील खेळाडंूना  डा िश यवृ ी अदा कर यात येईल तसेच 
“रा ीय व आतंररा ीय खेळाडंूना अथसहा य” हे लेखािशष सन २०११-२०१२ या आ थक वषापासून 
न ाने सु  क न सदर लेखािशषावर तरतुद र.  १०,००,००० उपल ध क न देणेची िशफारस 
करणेत आली आह.े याम ये प  अ-६ मधील अ. . ३ तसेच आतंररा ीय पधा व अ. . ४ पधा 

काराम ये SAF (सॅफ गेम) Winter Olympic या पधाचा समावेश करणेची दु ती क न, या 
दु तीसह या माणे यास मा यता दे यात यावी अशी िशफारस करणेत आली आह.े याम ये 
योगासन व म लखांब  या खेळांचा समावेश कर यात यावा, रा ीय कवा आतंररा ीय डा पधत 
या पधकांची िनवड होईल व जे पपरी चचवड म.न.पा. मधील ५ वष रिहवासी असतील, अशा 
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पधकांचा व म.न.पा. या डा बोिधनीतील िव ा यापैक  यांची पधत िनवड होईल अशा 
िव ा याचा सव खच म.न.पा. तफ करणेची, १ जुन ते ३० जुन व     १ िडसबर ते ३१ िडसबर या 
मिह याम ये िन या िन या रकमेचे वाटप करणेची दु ती क न यासह या माणे मा यता दलेली 
आह.े याम ये Winter Olympic वगळून कायवाही करावी. 
 

2)   आंतररा ीय तरावरील सव वयोगटातील खेळाडूंना पधत सहभागी हो यासाठी आ थक 
सहा य करण.े 

म.न.पा. प रसरातील जे खेळाडू एिशयन, रा कुल, कॉमनवे थ ऑिल पक अशा नामां कत 
आंतररा ीय पधत सहभागी होतात. अशा खेळाडंूना वास खचासाठी िवमान भा ा या ५०% कवा 
कट चाजस, वेश शु क, िनवास, भोजन इ. करीता कमाल .२०,००० दे याचा िनणय शासनाने घेतला 

आह.े याम ये बदल क न खेळाडंूना वासखच, वेश शु क, िनवास, भोजन इ. खचा या ७५% कवा 
जा तीत जा त .१,००,००० अथसहा य दे यात याव.े तसेच महारा  बाहेर होणा-या रा ीय पधासाठी 
२५,०००/-पे ा खच असेल तर आ थक सहा य कराव.े  

िनमंि त पधसाठी जाणा-या आंतररा ीय खेळाडूसाठी सदर आ थक सहा य देय राहणार नाही. 
महारा  शासन, क  सरकार अथवा पपरी चचवड म.न.पा. यापैक  एकाच ािधकृत सं थेकडून पधा 

वास, िनवास, भोजन खच देय रािहल. तसेच लेखी प  संबंिधत रा य, रा ीय डा संघटनेकडून देणे 
बंधनकारक रािहल. 

 

डा िश यवृ ी अदा करण ेकामी मा.आयु  यांचे कडील आदेश . डा/३/कािव/४३/२०१०, 
द.१०/०२/२०१० नुसार िनि त केले या धोरणातील अटी व शत  पुढील माण े

१) डा िश यवृ ी ही पपरी चचवड महानगरपािलका ह ीतील रिहवासी िव ाथ  खेळाडंूसाठी दे यात  
येईल. यासाठी पुरावा हणून आव यक कागदप े, (उदा.रेश नग काड,आधारकाडची स य त) सादर 
करणे आव यक  आहे. िव ाथ  खेळाडू हा महापािलका ह ीतील रिहवासी असेल व िश णासाठी 
ह ीबाहेरील शै िणक   सं थेत िश ण घेत अस यास तो डा िश यवृ ीसाठी पा  राहील.  

२) महारा  शासन, डा व युवक सेवा संचालनालय यांचे तफ आयोिजत रा य तरीय शालेय डा पधत  
सहभागी झाले या िव ाथ  खेळाडूस वा षक र. .३,०००/- तसेच असोिसएशन ऑफ इंिडयन 
युिन ह सटी  तफ आयोिजत आंतरिव ापीठ (रा ीय) तरावर सहभागी झाले या िव ाथ  खेळाडंूस 
वा षक   र. .३,०००/- व रा ीय शालेय पधा (नॅशनल कूल गेम/ कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंिडया) तफ 
आयोिजत रा ीय शालेय डा पधत सहभागी झाले या िव ाथ  खेळाडूस वा षक र. .५,०००/- डा 
िश यवृ ी  देणेत येईल. 

३)  अ. .२ म ये नमुद के या ित र  अ य पधाम ये उदा. डा मंडळे, सं था, िनमशासक य सं था यांनी 
आयोिजत केले या पधामधील माणप े डा िश यवृ ीसाठी ा  धर यात येणार नाहीत. 

४)  डा िश यवृ ी ही या वष  ािव य िमळिवले आहे, या वषापुरतीच मया दत राहील. ती   कायम 
व पाची देय राहणार नाही. 

५)  डा िश यवृ ी िमळणेकामी दले या मुदतीत िविहत नमु यात आव यक कागदप ांसह अज सादर   
करणे    आव यक आहे. 
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६)  अपुण मािहती भरलेला अज तसेच संबंिधत मु या यापक/ ाचाय यांचे माफत न पाठिवले या अजाचा  
िवचार केला जाणार नाही. 

७)   फ  गतवष ची डा िश यवृ ी  चालू वषात अदा केली जाईल. 
८)   डा िश यवृ ी नापास (अनु ीण) िव ाथ  खेळाडंूस दे यात येणार नाही. सदर िव ाथ  खेळाडू हा   

गतवष  उ ीण झालेला असावा. 
९)   डा िश यवृ ी िमळणेकामी िव ाथ  खेळाडूने महापािलका  े ात रिहवासी असलेचा पुरावा,  

 गतवष या खेळाचे िविहत नमु यातील माणप  व गतवष  उ ीण झालेचे माणप  (माकिल ट) 
िविहत  नमु यातील अजासोबत सादर करणे आव यक आहे. 

१०)  अजाम ये दलेली मािहती चुक ची आढळ यास डा िश यवृ ी दे यात येणार नाही. डा िश यवृ ी 
अदा केली अस यास ती वसुल केली जाईल. 

११)  डा िश यवृ ीचा वापर डा िवकासासाठी करणे आव यक आहे. 
१२)  डा िश यवृ ी िमळणेबाबत िव ाथ  खेळाडंूस ह  सांगता येणार नाही. 
१३) िव ाथ  खेळाडू हा महापािलका ह ीबाहेर राहत अस यास डा िश यवृ ी दे यात येणार नाही. 
१४)  िव ाथ  खेळाडू हा गतवष  उ ीण झालेला असावा. तसेच तो चालू वषात िश ण घेत असावा. 
१५)  डा िश यवृ ी अज हे िव ा याना मोफत दे यात येतील. 
१६) डा िश यवृ ी अजाचे वाटप व ि वकृती द. १ ऑग ट ते ३१ ऑग ट (साविजक सु ीचे दवस वगळून) 

या कालावधीत कर यात येईल. तथापी याम ये बदल कर याचा अिधकार मा.महापािलका आयु  यांना  
राहील. 

१७)  िविवध खेळात ािव य िमळिवले तरी डा िश यवृ ी एकदाच देय राहील. 
१८) डा िश यवृ ी मंजूर अथवा नामंजूर कर याचा अिधकार मा.महापािलका आयु  यांना राहील. 
१९) डा िश यवृ ी या धोरण, िनयम व अटीम ये बदल कर याचा अथवा वाढ कवा घट कर याचा  अथवा  

िशिथल कर याचा अिधकार मा.महापािलका आयु  यांना राहील.  

 
  अनुदान अदा करण े- 

 
अ)  र. .३०,००,०००/- ित र  शासन मा यतेने ावयाचे अनुदान – र. .१,००,००,०००/- 
ब) पपरी चचवड म.न.पा. नाग रक साव.चॅरेटेबल ट या सं थेस दरवष  अनुदान र. .२५,००,०००/- अदा 
करणेत येते. 
 
 अदा केले या अनुदानाचा तपिशल --- 
 

अ.  वष 
र. .तीस लाख ित र चे 
अनुदान एकूण सं था/ दलेले 

अनुदान र. .(लाखात) 

िपपंरी चचवड म.न.पा. नाग रक 
साव.चॅरेटेबल ट एकूण 

सं था/ दलेल ेअनुदान 
र. .(लाखात) 

१ २०१९-२० १००/१ -- 
२ २०२०-२१ ३००/१ १/२५.०० 
३ २०२१-२२ -- -- 
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उ लेखनीय योजना 
 

खेळाडू द क योजना 
 

  महानगरपािलका यां या काय े ात डा िवकासा या उ ासाठी रा या या 
पिह या धोरणात सुचिवले या िशफारसी नगरिवकास िवभागाने द.०९ माच १९९८ या 
शासन िनणया दारे लागू के या आहेत. याम ये िवकास आराख ातील डागंणासाठी 
असले या जिमनीचा िवकास, डागंणावरील अित मणे काढणे, डागंण िवकिसत करणे, 
िविवध खेळां या खेळाडूंना बि से, खेळ कवा संघ द क घेणे इ. बाब वर खच कर यास मंजूरी 
दली आहे. 

योजनेचे व प –  
  या धोरणात खेळाडूंचा दजा सुधारणेवर ल  क त कर याचे उ  असून खेळाडूंना 
तं शु द िश ण, आव यक सािह य सुिवधा, ो ताहना मक मानधन देणे बाबत 
महानगरपािलका यांनी पुढाकार घेणे आव यक आहे. पपरी चचवड महानगरपािलका 
प रसरातील िव ाथ  खेळाडूमधून उ कृ  खेळाडूं तयार कर या या दृ ीने म.न.पा. या वतीने 
खेळ व संघ द क घेणे ही योजना न ाने सु  करणेत येत आहे.  
  म.न.पा.चे खालील ५ डा िश ण क ाम ये याकामी सव आव यक या सुिवधा 
उपल ध कर यात येत आहेत. 
 
अ.  ठकाण खेळ सुिवधा 
१ से टर २६ लॉन टेिनस कोट, िनगडी लॉन टेिनस 
२ कै.अ णासाहेब मगर टेिडयम, नेह नगर जलतरण 
३ हॉक  पॉिल ास मैदान, नेह नगर हॉक  
४ इं ायणीनगर, डा संकुल मैदानी खेळ/ बॅड मटन/ 

कब ी 
५ मनपा मराठी शाळा,आकुड  रायफल शुट ग क  
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प रिश  – इ 

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी – ४११ ०१८ 
डा िवभाग 

सन २०२२-२०२३ चे  अंदाजप क 
 

अ.  लेखािशष सन २०२२-२३ चे अंदाजप क 
१ थायी अ थापना १८,१९,२२,०००/- 
२ अ थायी अ थापना १,००,००,०००/- 
३ वास भ ा २,००,०००/- 
४ रजा वास भ ा ५,००,०००/- 
५ बोनस तथा सानु ह अनुदान १,३२,२५,०००/- 
६ गणवेश िशलाई ०/- 
७ इतर खच ३,५०,०००/- 
८ वाहन इंधन (सहा.आयु ) १,५०,०००/- 
९ वाहन िनवाह (सहा.आयु ) ५,०००/- 

१० वाहन इंधन (कायालय) १,५०,०००/- 
११ वाहन िनवाह (कायालय) ५,०००/- 
१२ डा िश यवृ ी बि से ८,००,०००/- 
१३ डा ायाम सािह य खरेदी ९,००,००,०००/- 
१४ ायाम शाळा सािह य दु ती               २०,००,०००/- 

१५ र. .३० लाख ित र  शासन मा यतेने ावयाचे 
अनुदान 

                        
१,००,००,०००/- 

१६ पपरी चचवड म.न.पा. नागरीक सावजिनक चॅ रटेबल 
ट अनुदान 

३०,००,०००/- 

१७ महापौर चषक िविवध डा पधा १,००,००,०००/- 

१८ म.न.पा. ह ीतील मोक या जागेत येक वाडातील 
मैदाने तयार करणे. 

१०,००,०००/- 

१९ महापािलका पोह याचे तलाव देखभाल दु ती १,२५,००,०००/- 

२० डा थांलय फ नचर व या अनुषंगाने करावयाचा 
खच 

२,३०,०००/- 

२१ म.न.पा.कडून सेवाशु क देऊन ायामशाळा 
चालिव यास देणे 

१५,००,०००/- 

२२ मा.सभापती डा सिमती वाहन इंधन ५,००,०००/- 
२३ मा.सभापती डा सिमती वाहन िनवाह ५,०००/- 
२४  साई कोच मानधन २,००,०००/- 
२५ डाकुल १,००,००,०००/- 
२६ रा ीय आंतररा ीय खेळाडंूना अथ सहा य ३०,००,०००/- 
२७ खेळाडू द क योजना १,५०,००,०००/- 
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२८ मैदानी खेळ (अँथले ट स) डा सािह य खरेदी ३५,००,०००/- 
२९ ऑन लाईन मैदान भाडे बु कग परतावा १,००,०००/- 
३० टायर ुब खरेदी १,००,०००/- 

३१ सव मैदानाचे देखभाली- साठी सािह य खरेदी ५०,००,०००/- 
३२ ास क टग मशीन व जनरेटर करीता इंधन खरेदी २,००,०००/- 

३३ डा िवभागा अंतगत नािव यपूण  सुिवधा, उप म 
राबिवण े

३,००,००,०००/- 

३४ इतर सां कृितक काय म ५०,००,०००/- 
३५ संगीत कला अकादमी ७५,००,०००/- 
३६ सिमती सद य अ यास दौरा ४,००,०००/- 
३७ करकोळ दु ती व देखभाल २५,००,०००/- 
३८ Assign caretaker on contract basis               २,००,००,०००/- 

३९ रा ीय व आंतररा ीय डा पधा ५,००,००,०००/- 
 एकूण ४९,०५,४२,०००/- 

 
 
 
 

सन २०२२-२३ चे मुळ अंदाजप क 

डा िनधी 

अ. . लेखािशष डा िनधी अंदाजप क                      
सन २०२२-२०२३ 

१ वा षक पधा( डा कला) २०,००,०००/- 

२ डा िश ण िशबीर ५,००,०००/- 

३ डा कला सािह य ३०,००,०००/- 

४ म.न.पा. तफ आयोिजत िविवध डा पधा २०,००,०००/- 

५ खेळाडू िव ा याना सकस आहार ५,००,०००/- 

६ खेळाडू िव ा याना ट शट बुट, ॅक सुट खरेदी १०,००,०००/- 

 एकूण ९०,००,०००/- 

 


