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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -१८. 
 नगरसिचव कायालय  
महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक. एम.सी.ओ.-२०२०/ . .७१ (भाग-२)/निव-१४ दनांक ३ 
माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार   मा.महापािलका सभे या अिधकाराचा वापर क न मा. शासक यांनी मंजूरी 
दलेल े दनांक ७/६/२०२२ चे ठराव 

 
मा. शासक  ठराव  मांक- ६९                 िवषय मांक  – ६९                   
               

दनांक- ७/६/२०२२    खाते - मा.आयु       
 
िवषय  मांक-६९ 
दनांक- ७/६/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . . शा/१/कािव/२७३/२०२२ द.३०/०५/२०२२ 
आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांचेकडील ठराव मांक २१५ 
द.३१/५/२०२२ अ वय,े पपरी चचवड महानगरपािलके या थायी आ थापनेवरील गट अ ते 

क संवगातील र  पदे सरळसेवा वेशाने भर यासाठी, वतमानप ात जािहरात 
.१२६५/२०२१ िस द क न ऑनलाईनप दतीने अज मागिव यात आले आहेत. 

जािहरातीमधील  गट ब व क संवगातील र  पदांचे ऑनलाईन प र ेचे कामकाज TCS या 
सं थेस देणेबाबत 

 

 

ठराव .६९ 
दनांक- ७/६/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . . शा/१/कािव/२७३/२०२२ द.३०/०५/२०२२ 
आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांचेकडील ठराव मांक २१५ 
द.३१/५/२०२२ अ वय,े पपरी चचवड महानगरपािलके या थायी आ थापनेवरील गट अ ते 

क संवगातील र  पद े सरळसेवा वेशाने भर यासाठी, वतमानप ात जािहरात 
.१२६५/२०२१ िस द क न ऑनलाईनप दतीने अज मागिव यात आल े आहेत. 

जािहरातीमधील  गट ब व क संवगातील र  पदांचे ऑनलाईन प र ेचे कामकाज TCS या 
सं थेस देणेकामी तसेच ऑनलाईन प र ेचे कामकाजाक रता अंदाजे कमान 
र. .८१,७६,४५०/- व शासन िनयमानुसार देय GST तसेच य  होणा-या खचास मा. थायी 
सिमती सभा ठराव .२५, द.०६/०४/२०२२ अ वय ेव मा. महापािलका सभा ठराव .३१, 
दनांक०७/०४/२०२२ अ वये मा यता ा  झाली आह.े सदर करणी पपरी चचवड मनपा 

कामकाजाचे अनुषंगाने TCS सं थेसोबत करारनामा करण े आव यक आह.े सदर 
करारना यातील Schedule 4 FEES FOR SERVICES पुढील माण े आहेत. SD 100 
With Isolation Model- र. .१११/-, IRIS Scan- र. .५०/-, HHMD Frisking- 
र. .४०/- व CCTV Recording- र. .५०/- स ि थतीत कोरोनाचा ादुभाव कमी झालेला 
आह,े यामुळे SD 100 With Isolation Model ही TCS कंपनीकडील सेवा-सुिवधा 
उमेदवारां या ऑनलाईन प र ेकरीता घे याची आव यकता वाटत नाही. परंतू उव रत IRIS 
Scan, HHMD Friskingव  CCTV Recording या सेवा-सुिवधा उमेदवारां या ऑनलाईन 
प र ेकरीता घेत यास उमेदवारांवर संपूण िनयं ण ठेवण े सहज र या श य होईल. या 
सुिवधांकरीता TCS कंपनीस  पुढील माण ेखच देणे अपेि त आह ेअसे कळिवल ेआह.े 
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Solution Price Per Candidate per Session (INR) X उमेदवार सं या 
IRIS Scan 50 X 19015 = 9,50,750/- 
HHMD Frisking 40 X 19015 = 7,60,600/- 
CCTV Recording 50 X 19015 = 9,50,750/- 
Total           28,52,250/- 

जािहरात .१२६५/२०२१ मधील गट ब व क संवगातील उमेदवारां या ऑनलाईन 
प र ेकरीता TCS कंपनीकडील IRIS Scan, HHMD Frisking व  CCTV Recording या 
सेवा-सुिवधांकरीता र. .२८,५२,२५०/- व या रकमेवर शासन िनयमानुसार देय GST तसेच 

य  होणा-या खचास मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आह.े 
 

 
िनणय  

 
महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक. एम.सी.ओ.-२०२०/ . .७१ 
(भाग-२)/निव-१४ दनांक ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार  मा.महापािलका 
सभे या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास  मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
 

 
मा. शासक  ठराव  मांक- ७०                 िवषय मांक  – ७०                   
               

दनांक- ७/६/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

 
िवषय  मांक-७० 
दनांक- ७/६/२०२२ 
 

 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . डा/२/कािव/९२३/२०२२ द.२६/५/२०२२ 
अ वये, डा िवभागाचे सन २०२२-२३ या मुळ अंदाजपञकात न ाने लेखािशष िनमाण 
क न डा िवभागा या लेखािशषामधुन सदर लेखािशषावर अंदाजपञक य तरतुद वग 
करणेबाबत.      

 

ठराव .७० 
दनांक- ७/६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . डा/२/कािव/९२३/२०२२ द.२६/५/२०२२ 
अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या डा िवभागाचे सन २०२२-२३ चे मुळ 
अंदाजप कात १) “आंतररा ीय फ म फेि टवल”, २) “ पधा प र ा क ”, ३) “ठेकेदारी 
प तीने जीवर क नेमण”े व ४) “ ामपंचायत तुळापुर यांना ी. छ पती संभाजी महाराज 
यांचे बिलदान दन (फा गुन अमाव या) काय मासाठी  ावयाचे अनुदान”हे लेखािशष न ाने 
िनमाण क न डा िवभागा या लेखािशषामधून सदर लेखािशषावर खालील माणे 
अंदाजप क य तरतूद वग करणे आव यक आहे. 

अ.  लेखािशष पान 
 अ.  सन २०२२-२३ 

चा मुळ अंदाज 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद शेरा 

१) आंतररा ीय फ म 
फेि टवल - - ------ १०,००,०००/- ० अ. .५ व न 
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२) पधा प र ा क  - - ------ १०,००,०००/- ० अ. .१,२,३ 
व ४ वर वग 

३) ठेकेदारी प तीने 
जीवर क नेमण े - - ------ १०,००,०००/- ० 

४) 

ामपंचायत 
तुळापुर यांना ी. 
छ पती संभाजी 
महाराज यांचे 
बिलदान दन 
(फा गुन 
अमाव या) 
काय मासाठी  ा
वयाचे अनुदान 

- - ------ ३,००,०००/- ० 

५) 

पये 
३००००००/- 

ित र  शासन 
मा यतेन े ावयाचे 
अनुदान 

९४ ३ १,००,००,०००/- ० ३३,००,०००/- 

  एकुण     १,००,००,०००/- ३३,००,०००/- ३३,००,०००/-   

         उपरो  त यात दशिव या माणे डा िवभागातंगत न ाने लेखािशष िनमाण क न 
अंदाजप क य तरतुद वग करण करणे तसेच अंदाजप क य वाढ/ घट करणसे मा. शासक यांची 
मंजूरी देणेत येत आह.े 

 
िनणय  

 
महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक. एम.सी.ओ.-२०२०/ . .७१ 
(भाग-२)/निव-१४ दनांक ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार  मा.महापािलका 
सभे या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास  मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
 

 
मा. शासक  ठराव  मांक- ७१                 िवषय मांक  – ७१                   
               

दनांक- ७/६/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

 
िवषय  मांक-७१ 
दनांक- ७/६/२०२२ 
 

 
मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . डा/७/कािव/१५८/२०२२ द.३१/५/२०२२ 
अ वये, ी.िशव छञपती पोटस कॉ पले स, बालेवाडी, पुणे येथे होणा-या ॅ डमा टर 
बु दीबळ पधसाठी सह आयोजक व घेणेबाबत. 

 

 
ठराव .७१ 
दनांक- ७/६/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . डा/७/कािव/१५८/२०२२ द.३१/५/२०२२ 
अ वये, महारा  चेस असोिसएशन यां या मा यतेने ँडमा टर बु दीबळ पधा २०२२ चे 
आयोजन द. ३१ मे ते ८ जून २०२२ या काळात ी.िशवछ पती डा संकुल, हाळंूग,े 
बालेवाडी, पुणे येथे करणेत आलेले आह ेमहारा  चेस असोिसएशन यांनी सदर पधसाठी पपरी 
चचवड महानगरपािलकेकडे को-हो ट व को- पॉ सर हणून र.  १५,००,०००/- (अ री र.  
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पंधरा लाख फ ) आ थक सहा याची मागणी केली आहे. 

            मा.महापािलका सभा ठराव .४२१ दनांक १८/१/२०१४ अ वये म.न.पा. डा 
धोरणास उपसुचनासह मा यता दलेली आहे. सदर डा धोरणातील भाग-१ – ब  - िविवध 

डा पधा पान मांक ११ अनु मांक (६) “ शासक य, िनमशासक य सहकारी सं था, 
औ ोिगक ित ानांमधील कमचा-यांसाठी डा  पधाचे आयोजन करण े”बाबतचे धोरणात 
देशा या व रा या या िवकासा या येम ये आरो य संप  मनु यबळ य  /अ य र या 
प रणाम करत असते. रा यातील येक नाग रक सुदृढ हो यासाठी य  करणे गरजेचे आहे. 
आबालवृ द नाग रकांम ये आरो य संप  जीवनाचे मह व बबिव यासाठी सवागीण िवकास 
साध याकरीता डा पधा व खेळ यांचे मह व अन यसाधारण आहे. शासक य, िनमशासक य 
िवभाग, साखर कारखाने, सहकारी सं था, सूत िगर या, महामंडळे औ ोिगक ित ाने 
या ठकाणी कायरत कमचा-यांसाठी िविवध डा पधाचे आयोजन डा िवभागामाफत 
कर यात यावे. कमचा-यांची शारीरीक तंदु ती व काय मता वाढीस लागून उ पादकता 
वाढीस लागेल. याकामी म.न.पा. प रसरातील कारखाने, कंप या, औ ोिगक सं था यांनी ही 
पधा खच कर यासाठी ायोजक व ि वकारणे आव यक आहे. पधा अनुषंगाने यांचे अिधकारी 

व कमचारी यांचे सहकाय व सहभाग असणे आव यक आहे. असे नमुद केलेले आहे.           

      तसेच पपरी चचवड महानगरपािलका, ँडमा टर बु दीबळ पधा २०२२ या पधसाठी 
सह आयोजक व ि वका न अटी शत  िशिथल क न, महारा  चेस असोिसएशन यां या नावे 
आ थक सहा य र.  १५,००,०००/- (अ री र.  पंधरा लाख फ ) अदा करणेस व सदरचा 
खच रा ीय व आंतररा ीय डा पधा या लेखािशषावर केले या तरतूदी मधून खच  टाकणेस 
मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आह.े  

 
िनणय  

 
महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक. एम.सी.ओ.-२०२०/ . .७१ 
(भाग-२)/निव-१४ दनांक ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार  मा.महापािलका 
सभे या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास  मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
 

 
मा. शासक  ठराव  मांक- ७२                 िवषय मांक  – ७२                   
               

दनांक- ७/६/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

 
िवषय  मांक-७२ 
दनांक- ७/६/२०२२ 
 

 
मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  .ह ेका/िव/कािव/७७/२०२२ द.०१/६/२०२२ 
अ वये, हॉक  टेिडयममधील हायमा ट टॉवर द ांचे   िवजबचत अंतगत नुतनीकरण करणे. 
(सन २०२१-२२) या कामास सुधा रत शासक य मा यता देणेबाबत. 
 

 

ठराव .७२ 
दनांक- ७/६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  .ह ेका/िव/कािव/७७/२०२२ द.०१/६/२०२२ 
अ वये, हॉक  इंिडया यांचे कडील प  .HI/PNE/2022/01/01 द.२०.०१.२०२२ या 
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प ानुसार6 Nation Hockey Tournament in Pimpri Chinchward / Maharashtra, 
मेजर यानचंद हॉक  टेिडयम, नेह नगर येथे आयोिजत करणेत येणार असलेबाबत कळिवणेत 
आले आहे. 

       FIH (Federation of International Hockey ) या निवन २०२० या Guide Line 
नुसार International  हॉक  पधक रता हायमा ट टॉवर िस टीमची Horizontal Lux Level 
2000 इतक  असणे आव यक आहे. तसेच सदर ठकाणी होणा-या हॉक  पधचे थेट ेपण 
जगभरात सा रत होणार अस याने सदर ठकाणी काश व था FIH या Guide Line 
नुसार, CTV-1क रता यो य असणे आव यक आहे.(CTV-1 हणजे 4K HD Broad Casting) 

हणून उपरो  वरील बाब ची पुतता करणेक रता हॉक  टेिडयम येथील Existing High 
mast Tower यं णेचे नुतनीकरण करणे आव यक आहे. 

        सदर कामास सन २०२२-२३ चे मुळ अंदाजप कात पानांक ३६९ अ. .०३ अ वये 
र. .२,५०,००,०००/- चे खचास सुधा रत शासक य मा यता मा.महापािलका सभा ठराव 

.४५ द.०४.०५.२०२२  अ वये िमळाली आहे. सदर ठरावाची अंमलबजावणी 
करणेस  मा.आयु  यांनी आदेश मांक था/लेखा/१/कािव/१८८/२०२२ द.२३.०५.२०२२ 
अ वये मा यता दली आहे. तथािप िवषयां कत कामांतगत आंतररा ीय  हॉक  
साम यांक रता  आधुिनक प तीने  काश व था करणे म ा  असलेमुळे सदर कामास 
र. .११,००,००,०००/- (अ री र. .अकरा कोटी फ ) इतका खच अपेि त आहे. 

        सबब, सदर कामास मा.महापािलका सभेची सुधा रत शासक य मा यता घेणे आव यक 
आहे. सदर तावास येणारे र. .११,००,००,०००/- (अ री र. .अकरा कोटी फ ) चे खचास 
मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आह.े  

 

 
िनणय  

 
महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक. एम.सी.ओ.-२०२०/ . .७१ 
(भाग-२)/निव-१४ दनांक ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार  मा.महापािलका 
सभे या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास  मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
 

 
मा. शासक  ठराव  मांक- ७३                 िवषय मांक  – ७३                   
               

दनांक- ७/६/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

 
िवषय  मांक-७३ 
दनांक- ७/६/२०२२ 
 

 
मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . फ ेका/िव/२/कािव/२०१/२०२२ द.०१/६/२०२२ 
अ वये, फ े ीय कायालय अंतगत घरकुल इमारत  D-5, D-6, D-7, व D-8  या सदिनकाचे 
िव ुत िवषयक कामे करणे या कामाचा मनपा मूळ अंदाजप कात समावेश क न कामाचा खच 
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र.  ३५,००,०००/- इत या र मेस शासक य मा यता िमळणे व तावात नमुद माण े
तरतूद वग करणास मा यता देणेबाबत. 

 

 

ठराव .७३ 
दनांक- ७/६/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . फ ेका/िव/२/कािव/२०१/२०२२ द.०१/६/२०२२ 
अ वये, फ े ीय कायालय अंतगत घरकुल इमारत  D-5, D-6,D-7, व D-8  या सदिनकाचे 
िव ुत िवषयक कामे करणे या कामाचा मनपा मूळ अंदाजप कात समावेश क न कामाचा खच 
र.  ३५,००,०००/- इत या र मेस शासक य मा यता िमळणे व खालील माणे तरतूद 
वग करणास मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आहे. 
 

 

अ.  कामाचे नाव 
  

लेखाशीष 

सन २०२२-२३ 
अंदाजप क पानंक 

/अ.  
मूळ तरतूद वाढ घट एकूण 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

१ खरेदी िवज 
मीटर 

खरेदी -िवज 
मीटर ९०/८ ५०,००,०००/- ० २४,००,०००/- २४,००,०००/- 

२ 

फ े ीय 
कायालय 
अंतगत भाग 

 ११ मधील 
घरकुल येथील 

D-5, D-6,D-
7,D-8 
कोिवड केअर 
सटर क रता 
िव ुत 
िवषयक कामे 
करणे. 

  

करकोळ 
देखभाल  

दु ती -३ 

न ाने समािव  काम 
अंदाजप क य र म 

.३५,००,०००/- 
  २४,००,०००/- ० २४,००,०००/- 

  एकूण - - ५०,००,०००/- २४,००,०००/- २४,००,०००/- २४,००,०००/- 
 

वरील माणे िवषयास मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आह.े  

 

 
िनणय  

 
महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक. एम.सी.ओ.-२०२०/ . .७१ 
(भाग-२)/निव-१४ दनांक ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार  मा.महापािलका 
सभे या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास  मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
 

 
मा. शासक  ठराव  मांक- ७४                 िवषय मांक  – ७४                  
               

दनांक- ७/६/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

िवषय  मांक-७४ 
दनांक- ७/६/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  .जा. .फ ेका/ था/४८७/२०२२ द.०२/०५/२०२२ 
अ वये, थाप य फ ेि य कायालयाकडील िवकास कामांसाठी सन २०२२-२३ या मुळ 
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अंदाजप कातील कामा या तरतुदीम ये वाढ/ घट करणेबाबत. (वाढ/घट २०००००००/-) 
 

ठराव .७४ 
दनांक- ७/६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  .जा. .फ ेका/ था/४८७/२०२२ द.०२/०५/२०२२ 
अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलका  फ ेि य कायालय थाप य िवभागाकडील सन 
२०२२-२३ या मुळ अंदाजप कातील भाग  ११ मधील पुणानगर येथील से. .१८ 
सीडीसी मधील मोकळी जागा .४ पयटन क ा या धत वर िवकसीत करणे ह े क प िवषयक 
काम  पूण झाले असून सदरचे काम अंितम क न देयकाची अदायगी करणेकामी तरतूद अपुरी 
अस याने   खालील माणे अंतगत वाढ / घट ारे तरतुद वग करण करणे आव यक आहे. 

अ  कामाचे नाव पान 
 

अ 
 लेखािशष 

सन २०२२-२३ चे 
मुळ अंदाजप कात 
उपल ध तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

एकूण आव यक र म 

१ 

भाग  ११ 
मधील पुणानगर 
येथील से  १८ 
सीडीसी मधील 
मोकळी जागा  ४ 
पयटन क ा या 
धत वर िवकसीत 
करणे 

६० २ 

िवशेष 
योजना इतर 
िवशेष 
योजना व 
बी ओ टी 
क प 

२६३००००० २००००००० ० ४६३००००० 

२ भुसंपादन िनधी ४०० ४ 
 

१३०००००००० ० २००००००० १२८००००००० 

 
एकूण 

   
१३२६३००००० २००००००० २००००००० १३२६३००००० 

तरी वरील माणे सन सन २०२२-२३ या अंदाजप कात तरतूद वग करण करणसे मा. शासक 
यांची मंजूरी देणेत येत आह.े  

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

 
मा. शासक  ठराव  मांक- ७५                 िवषय मांक  – ७५                  
               

दनांक- ७/६/२०२२    खाते - मा.आयु       
 
िवषय  मांक-७५ 
दनांक- ७/६/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  .ब े/जिन/रहाटणी/५२२/२०२२,               
द.०३/०६/२०२२ अ वये, काळेवाडी पंप हाऊस ते भाटनगर मलिनःसारण क ापयत नदी 

पा  ओलांडून पाईप लाईन टाकणे व या क रता पूल बांधण-े अंदाज प कातील िवषयाचे 
नावातील सुधारणेबाबत.  

 

ठराव .७५ 
दनांक- ७/६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  .ब े/जिन/रहाटणी/५२२/२०२२,               
द.०३/०६/२०२२ अ वये, काळेवाडी पंप हाऊस ते भाटनगर मलिनःसारण क ापयत नदी 

पा  ओलांडून पाईप लाईन टाकणे व या क रता पूल बांधण े  कामाचा महानगरपािलके या 
सन २०२२-२३ या अंदाजप काम ये भु.ग.यो. िनधी अंतगत पा.क. ५९१ व अ. . ३० वर 
समावेश आहे. सदर सव साधारण व पा या कामासाठी अंदाजप क य र. . 
३,००,००,००० (तीन कोटी) व सन २०२२-२३ साठी र. .५०,००,००० (प ास लाख) 
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इतक  तरतूद ठेव यात आली आहे. 

         िनिवदा सिमती या आदेशानुसार व कामाची आव यकता पाहता सदर िवषयां कत 
कामा या नावाम ये पुढील माणे सुधारणा करणे आव यक आहे. 

लेखाशीष- भु.ग.यो. िनधी अंतगत 

अ . 

अंदाजप
कातील 
पान 

/अ. .   

कामाचे नावं(सन 
२०२२ -२३ या 

मूळ 
अंदाजप कानुसा

र 

िनिवदा 
सिमती या 
अिभ ायानु

सार 
सुधारणा 
क न 

कामाचे नाव 

अंदाज प क य 
र म 

सन २०२१- 

२२ चा मूळ 
अंदाज 

सुधा रत अंदाज 
प क य र म 

सुधा रत सन 
२०२२-२३ चा 

मूळ अंदाज 

१ ५९१/३० 

काळेवाडी 
पंपहाऊस ते 
भाटनगर 

मलिन:सारण 
क ापयत 
नदीपा  
ओलांडून 

पाईपलाईन 
टाकणे व 

याक रतापूल 
बांधणे 

काळेवाडी 
पंप हाऊस ते 

भाटनगर 
मलिन:सार
ण क ापयत 

नदीपा  
ओलांडून 

पाईपलाईन 
टाकणे 

३,००,००,००० ५०,००,००० ३,००,००,००० ५०,००,००० 

   द.०५/०५/२०२२ रोजी पार पडले या िनिवदा सिमती सभेत मा. िनिवदा सिमतीने 
िवषयां कत कामाचे नावात बदल करणेकामी सुचिवले आहे. तरी, मा. िनिवदा सिमतीने 
सुचिव या माणे सन २०२२-२३ या अंदाजप कातील अ. . ३० चे कामाचे नाव, काळेवाडी 
पंप हाऊस ते भाटनगर मलिनःसारण क ापयत नदी पा  ओलांडून पाईपलाईन टाकणे व 
याक रता पूल बांधणे या ऐवजी वरील माण,े काळेवाडी पंप हाऊस ते भाटनगर मलिनःसारण 

क ापयत नदीपा  ओलांडून पाईपलाईन टाकणे" असा बदल कर यास मा. महापािलका सभेची 
मा यता घेणे आव यक अस याने यास तसेच सदर कामास नावं बदल क न सुधा रत 

शासक य मा यता देणेस मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आह.े  
 

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

 
मा. शासक  ठराव  मांक- ७६                 िवषय मांक  – ७६                   
               

दनांक- ७/६/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

िवषय  मांक-७६ 
दनांक- ७/६/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . डा/७अ/कािव/२२६/२०२२ द.६/६/२०२२ 
अ वये, मनपा या वतीने ान योती सािवञीबाई फुले मारक, पपरी १८ येथे न ाने 

शासक य िश ण सं था सु  करणेची कायवाही करणे व याकामी येणा या खचास 
शासक य मा यता देणेबाबत. 
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ठराव .७६ 
दनांक- ७/६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . डा/७अ/कािव/२२६/२०२२ द.६/६/२०२२ 
अ वये, आिखल भारतीय पातळीवरील नागरी सेवा परी ा(CSE) माफत भर या जाणा या 
भारतीय शासक य सेवा (IAS), भारतीय पोलीस सेवा (IPS), भारतीय राज व सेवा (IRS), 
भारतीय रे व े सेवा (IRPS/IRTS इ.) या सेवांम य े उ ीण होणा या िव ा याम य े इतर 
रा यां या तुलनेत महारा ातील िव ा याचे माण कमी अस याने, याम ये वाढ हावी, या 
उ ेशाने पपरी चचवड महानगरपािलके या वतीने ान योती सािव ीबाई फुल े मारक, 
पपरी १८ येथे न ाने ‘ पपरी चचवड शासक य िश ण सं था’ सु  करणेची कायवाही 

करण ेआव यक आह.े 

         ठाणे महानगरपािलका संचािलत, चतामणराव देशमुख शासक य िश ण सं था ही 
क ीय लोकसेवा आयोग (UPSC) माफत घेत या जाणा या परी ांना बसणा या िव ा याना 
िन:शु क मागदशन करणारी अ ग य सं था सन १९८७ पासून कायरत असून शासक य 

िश ण देणारी, ठाणे महानगरपािलका ही देशात एकमेव महानगरपािलका आहे. 

         ठाणे महानगरपािलका संचािलत, चतामणराव देशमुख शासक य िश ण सं था या 
सं थे या धत वर, पपरी चचवड महानगरपािलके या वतीने, क ीय लोकसेवा आयोग 
(UPSC) आिण इतर संल   परी ा देणा या िव ा यासाठी, ान योती सािव ीबाई फुले 
मारक, पपरी १८ येथे न ाने शासक य िश ण सं था सु  करणेस, खालील माणे 

कायवाही करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता घेणे आव यक आहे. 

1. १०० िव ा याना वेश देणेकामी पूव पा ता परी ा घेऊन वेश देण,े 
एस.आय.ए.सी.(SIAC)परी ेत पास ५० िव ा याना  थेट वेश देणे. (SIAC 
परी ेचा कोअर वीकारणे.) तसेच पपरी चचवड  महानगरपािलका े ातील 
थािनक िव ा याना ो साहन दे यासाठी थािनक पातळीवर परी ा घेऊन ५० 

िव ा याची िनवड करणे. (यावष  थािनक पातळीवर परी ेसाठी चतामणराव 
देशमुख शासक य िश ण सं थेचे परी ा क  मा य करणे.) 

2. संदभ ंथ, पु तके, िनयतकािलके, नकाशे व सािह य खरेदी करणे. 
3. िव ा याना ा यान देणेकामी अनुभवी ा यापक/ ा याते/परी क यांची तािसका 

प तीने िनयु  करणे. 
4. म.न.पा. या वतीने शासक य िश ण सं था सु  करणेकामी ठाणे महानगरपािलका 

संचािलत चतामणराव देशमुख शासक य िश ण सं था, ठाणे यांचे मागदशन व 
सहकाय घेणे. 

5. िव ा यासाठी अनुभवी ा यापक यांची ा याने आयोिजत करणे. 
6. िव ा याना ा यान देणेकामी िनयु  के या जाणा या अनुभवी 

ा यापक/ ा याते/परी क यांना तािसका प तीने मानधन व आव यक तो वास 
भ ा अदा करणे. 

7. तािसका प तीने आयोिजत केले या ा यानाक रता ा यापक/ ा याते/परी क 
यांना मानधन अदा करणेकामी थायी अि म मंजूर कर याची कायवाही करणे. 
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8. On line प तीने िव ा याना त  ा यापक यांचे ा यान उपल ध क न देणे. 
9. िव ा याना इंटरनेट सुिवधासह संगणक यं णा, ोजे टर सुिवधा उपल ध क न देणे.  
10. शासक य िश ण सं था कामकाजाक रता अिधकारी व कमचारी यांची िनयु  

करणे. 
11. शासक य िश ण सं था कामकाजाक रता, संचालक पदी मानधनावर िनवृ  

अिधकारी कवा पधा परी ा े ातील अनुभवी  यांची िनयु  करणे. 
12. आव यक फ नचर बुक केस, कपाटे,वृ प ,ेवाचन टेबल खरेदी करणे. 
13. शासक य िश ण सं था येथील अ यािसका, कायालय, सभागृह, ा यान हॉल 

क रता आव यक सािह य, पडदे खरेदी करणे. 
14. शासक य िश ण सं था येथील अ यािसका, कायालय, सभागृह, ा यान हॉल 

िव ुत सािह य (िस लग फॅन, वॉल फॅन व शासक य िश ण सं थेतील संचालक यांचे 
कायालय येथे एअर कंडीशन सुिवधा) खरेदी करणे. 

15. शासक य िश ण सं था सु  करणेकामी आव यक खचासाठी न ाने लेखािशष तयार 
क न यावर आव यक ती तरतूद करणे. 

16. शासक य िश ण सं था अनुषंगाने कायालय िव ाथ , अिधकारी, कमचारी 
यांचेक रता आव यक या सुिवधा उपल ध क न घेणे. 

17. मा.आयु  यांचे मा यतेने शासक य िश ण सं था अनुषंगाने आव यक ती कामे 
करणे. तसेच िनवड झाले या १०० िव ा याना िव ावेतन व इतर सुिवधा देणे. 

18. शासक य िश ण सं था अनुषंगाने आव यक ते िनणय घे याचे कवा वेळोवेळी बदल 
कर याचे संपूण  अिधकार मा.आयु  यांना देणे. 

    सबब, ठाणे महानगरपािलका संचािलत चतामणराव देशमुख शासक य िश ण सं था या 
सं थे या धत वर, पपरी चचवड महानगरपािलके या वतीने, क ीय लोकसेवा आयोग 
(UPSC) आिण इतर संल   परी ा देणा-या िव ा यासाठी, ान योती सािव ीबाई फुले 
मारक, पपरी १८ येथे, न ाने ‘ पपरी चचवड शासक य िश ण सं था’ सु  करणेस, 

वरील माणे कायवाही करणे व याकामी येणा या खचास मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत 
आह.े  

 
िनणय  

 
महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक. एम.सी.ओ.-२०२०/ . .७१ 
(भाग-२)/निव-१४ दनांक ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार  मा.महापािलका 
सभे या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास  मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
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मा. शासक  ठराव  मांक- ७७                      िवषय मांक  – ७७                   
               

दनांक- ७/६/२०२२         खाते - मा.आयु       
िवषय  मांक-७७ 
दनांक- ७/६/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  .फ ेका/ था/कािव/४९२/२०२२ द.६/६/२०२२ अ वये, फ ेिञय कायालय थाप य 
िवभागाकडील सन २०२२-२३ या मुळ अंदाजपञकातील कामांना तरतुद कमी आहे. यामुळे चालू िवकास कामांसाठी िबल अदायगी 
करणेकामी तावात नमुद कामांना तरतुद वग करणेची आव यकता आहे. यानुसार र. . ९,१६,१३,०००/- इतक  र म वग करणेस 
मा यता देणेबाबत.       

 

ठराव .७७ 
दनांक- ७/६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  .फ ेका/ था/कािव/४९२/२०२२ द.६/६/२०२२ अ वये, फ ेि य कायालय थाप य 
िवभागाकडील सन २०२२-२३ या मुळ अंदाजप कातील कामांना तरतुद कमी आह.े यामुळे चालू िवकास कामांसाठी िबल अदायगी 
करणेकामी तावात नमुद कामांना तरतुद वग करणचेी आव यकता आह.े  य़ानुसार र. . ९,१६,१३,०००/- इतक  र म वग करणे 
आव यक आह.े 

अ  कामाचे नाव   पान . 
 

अ.
. 

लेखािशष  सन २०२२-२३ 
ची तरतुद  

वग करण व आव यकतेनुसार होणारी  एकूण आव यक तरतूद 

वाढ घट   
१ भाग . १२ येिथल 

रेणूका मंगल 
कायालय प रसरात 
नाला दु ती क न 
नाला े नग करणे. 

३२ ४ िवशेष योजना 
(Culverts) 

५०००००० २८०३५००० ० ३३०३५००० 

२ भाग . १२ मिधल 
मु य र यांचे 
डांबरीकरण करणे 

३० ८१ िवशेष योजना 
(Road & 
pavement ) 

३६५८००० १५६७००० ० ५२२५००० 
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३ भाग . १२, 
पीनगर येिथल 

एकता चौक ते 
रामे र 
मंदीरापयतचा र ता 
दु त क न 
डांबरीकरणकरणे 

३० ८२ िवशेष योजना 
(Road & 
pavement ) 

१५७३००० १५७३००० ० ३१४६००० 

४ भाग  १२ येथील 
देवी इं ायणी 
प रसरातील 
अि त वातील र त े
खडीमु म व 
डांबरीकरण करणे  

३० ८३ िवशेष योजना 
(Road & 
pavement ) 

२७८१००० २७८१००० ० ५५६२००० 

५ भाग  १२ मधील 
सोनीगरा मैदान 
प रसरातील र ते 
डांबरीकरण करणे  

३० ८४ िवशेष योजना 
(Road & 
pavement ) 

२८९५००० १२३९००० ० ४१३४००० 

६ भाग  १२ 
बाठेव ती ल मीनगर 
व कँनबे चौक 
प रसरातील र त े
डांबरीकरण करणे  

३० ८५ िवशेष योजना 
(Road & 
pavement ) 

४२५०००० १८१४००० ० ६०६४००० 

७ भाग  १२ 
सहयोगनगर 
ि वेणीनगर येथील 
अंतगत र ते 
मजबुतीकरण क न 
डांबरीकरण करणे  

३० ८६ िवशेष योजना 
(Road & 
pavement ) 

२८३०००० १२१३००० ० ४०४३००० 
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८ भाग  १२ 
ता हाणेव ती 
िशवरकर र ता 
प रसरातील र त े
मजबुतीकरण क न 
डांबरीकरण करणे  

३० ८७ िवशेष योजना 
(Road & 
pavement ) 

२०२२००० २०२१००० ० ४०४३००० 

९ भाग  १२ 
पीनगर येिथल 

अ ंद ग यांमिधल 
र ते पे ह ग लॉकने 
तयारकरणे  

३१ १६ िवशेष योजना 
(Pavement
s and 
footpaths) 

८१०००० ३२४०००० ० ४०५०००० 

१० भाग . १२, 
पीनगर-तळवडे येथे 
थाप य िवषयक 

कामे क न पे ह ग 
लॉक बसिवणे 

३१ १७ िवशेष योजना 
(Pavement
s and 
footpaths) 

१९२०००० १९४३००० ० ३८६३००० 

११ भाग . १२, 
ता हाणेव ती 
ि वेणीनगर येथे 
थाप य िवषयक 

कामे क न पे ह ग 
लॉक बसिवणे 

३१ १८ िवशेष योजना 
(Pavement
s and 
footpaths) 

७४२००० २९७०००० ० ३७१२००० 

१२ भाग . १२ 
तळवडे येिथल 
बाठेव ती 
प रसरातील जुने 
अ ती वातील 
र यांचे 
खडीमु मीकरण व 
डांबरीकरण करणे 

२६६ १८ खडी मु माच े
र त े 

१८३३००० ३२५००० ० २१५८००० 
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१३ भाग . १२ 
तळवडे येिथल 
कहारमाथा 
प रसरातील जुने 
अ ती वातील 
र यांचे 
खडीमु मीकरण व 
डांबरीकरण करणे 

२६६ २० खडी मु माच े
र त े 

३६९०००० २९९६००० ० ६६८६००० 

१४ भाग . १२ 
तळवडे येिथल 
तळवडे िचखली ह  
प रसरातील जुन े
अ ती वातील 
र यांचे 
खडीमु मीकरण व 
डांबरीकरण करणे 

२६६ २१ खडी मु माच े
र त े 

३६९०००० ३००९००० ० ६६९९००० 

१५ भाग . १२, 
ि वेणीनगर 
प रसरातील  
र यांचे डांबरीकरण 
करणे 

२५९ ११ डांबरी र त े ० १९०१००० ० १९०१००० 

१६ भाग . १२ एकता 
चौक प रसरातील 
र ते डांबरीकरण 
करणे 

२५९ १५ डांबरी र त े ० ४९९००० ० ४९९००० 

१७ भाग  १२ 
मांगीरबाबा मंदीर 
प रसरातील र ते 
डांबरीकरण करणे  

२६१ ४३ डांबरी र त े २०८१००० ३५०३००० ० ५५८४००० 
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१८ भाग  १२ येथील 
च हाणव ती ते 
मशानभुमी पयतचा 

र ता खडीमु मासह 
डांबरीकरण करणे  

२६१ ४४ डांबरी र त े २९००००० २६९०००० ० ५५९०००० 

१९ भाग . १२, 
ि वेणीनगर येिथल 
अंतगत र ते 
डांबरीकरण करणे 

२६१ ४८ डांबरी र त े ३१८०००० २०४७००० ० ५२२७००० 

२० भाग . १२, 
तळवडे येिथल 
बाठेव ती 
प रसरातील अंतगत 
र त ेडांबरीकरण 
करणे 

२६२ ५४ डांबरी र त े २५९०००० १६८४००० ० ४२७४००० 

२१ भाग . १२, 
तळवडे येिथल 
ल मीनगर, कॅनबे 
चौक प रसरातील 
अंतगत र ते 
डांबरीकरण करणे 

२६२ ५६ डांबरी र त े १७६०००० १७६७००० ० ३५२७००० 

२२ भाग  १२ मधील 
तळवडे येथील संत 
तुकारामनगर 
प रसराम ये पे ह ग 
लाँक बसिवणे  

२५३ ३९ दगडी फरशी 
व फुटपाथ  

१५७३००० २५७४००० ० ४१४७००० 
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२३ भाग  १२ मधील 
ि वेणीनगर चौक ते 
तळवडे चौक मु य 
र याच ेबाजुस 
फुटपाथ दु ती 
क न 
आव यकतेनुसार 
निवन फुटपाथ करणे  

२५३ ४३ दगडी फरशी 
व फुटपाथ  

६४५००० १४९९००० ० २१४४००० 

२४ भाग . १२, 
पीनगर येथे अ ंद 

ग यांमधील 
र याम ये पे ह ग 
लॉक बसिवणे 

२५४ ५१ दगडी फरशी 
व फुटपाथ  

५६०००० १५९७००० ० २१५७००० 

२५ भाग . १२, 
ि वेणीनगर- 
ता हाणेव ती येथे 
अ ंद ग यांमधील 
र यां ये पे ह ग 
लॉक बसिवणे 

२५४ ५२ दगडी फरशी 
व फुटपाथ  

५६०००० १५९६००० ० २१५६००० 

२६ भाग . १२, 
तळवडेगाव येथे 
पे ह ग लॉक 
दु तीची कामे करणे 
व आव यकतेनुसार 
निवन पे ह ग लॉक 
बसिवणे 

२५४ ५३ दगडी फरशी 
व फुटपाथ  

८५०००० २००३००० ० २८५३००० 

२७ भाग . १२, 
पीनगर- तळवडे 

येथे पे हीग ब क 
दु तीची काम ेकऱणे 

२५७ ५ दगडी फरशी 
व फुटपाथ  

० ६०४००० ० ६०४००० 
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२८ भाग . १२, 
सहयोगनगर- 
ि वेणीनगर येथे 
पे हीग ब क 
दु तीची कामे कऱणे 

२५७ ६ दगडी फरशी 
व फुटपाथ  

० ६०३००० ० ६०३००० 

२९ भाग . १२ 
पीनगर येथे सेवा 

वाही यांकरीता 
खोदलेले चर 
बीबीएम करणे 

२८० १ िविवध सेवा 
वािह यांसाठी 
खोदलेले चर 
बुजिवणे  

० ४५४००० ० ४५४००० 

३० भाग . १२ 
ि वेणीनगर येथे सेवा 
वाही यांकरीता 
खोदलेले चर 
बीबीएम करणे 

२७९ १ िविवध सेवा 
वािह यांसाठी 
खोदलेले चर 
बुजिवणे  

० ११५००० ० ११५००० 

३१ भाग . १२ मिधल 
पीनगर 

प रसरातील 
सेवावाही यांकरीता 
खोदलेल े चर 
खडीमु माने भरणे 

२८० ११ िविवध सेवा 
वािह यांसाठी 
खोदलेले चर 
बुजिवणे  

१४८७००० १८८६००० ० ३३७३००० 

३२ भाग . १२ मिधल 
ता हाणेव ती- 
ि वेणीनगर 
प रसरातील 
सेवावाही यांकरीता 
खोदलेल े चर 
खडीमु माने भरणे 

२८० १२ िविवध सेवा 
वािह यांसाठी 
खोदलेले चर 
बुजिवणे  

९२९००० २१६८००० ० ३०९७००० 
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३३ भाग . १२, 
तळवडे पीनगर येथे 
थाप य िवषयक 

कामे करणे 

२७४ ३५ थाप य 
िवषयक काम े
करणे  

२५९८००० २५६५००० ० ५१६३००० 

३४ भाग . 
१२,ता हाणेव ती - 
ि वेणीनगर येथे 
थाप य िवषयक 

कामे करणे 

२७४ ३६ थाप य 
िवषयक काम े
करणे  

२५१५००० १०३७००० ० ३५५२००० 

३५ भाग  १२ 
पीनगर तळवडे या 

भागासाठी सन 
२०२०-२१ म ये 
मनपा 
िनवडणूक साठी मंडप 

व था व इतर 
अनुषंगीक कामे करणे  

२७४ ३७ थाप य 
िवषयक काम े
करणे  

१२८६००० २००००० ० १४८६००० 

३६ भाग . १२, 
सहयोगनगर येथे 
थाप य िवषयक 

कामे करणे 

२७८ १८ थाप य 
िवषयक काम े
करणे  

० ६७६००० ० ६७६००० 

३७ भाग . १२, 
योतीबीनगर येथे 
थाप य िवषयक 

कामे करणे 

२७८ १९ थाप य 
िवषयक काम े
करणे  

० ६३६००० ० ६३६००० 

३८ भाग . १२, 
तळवडे गाव 
प रसरातील 
र यांची आकि मक 
देखभाल दु ती 
कऱणे 

८३८ ११ डांबरी र ते 
करकोळ 

दु ती 

० ६४६००० ० ६४६००० 
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३९ भाग . १२, 
ि वेणीनगर- 
ता हाणेव ती 
प रसरातील 
र यांची आकि मक 
देखभाल दु ती 
कऱणे 

८३८ १२ डांबरी र ते 
करकोळ 

दु ती 

० ६४६००० ० ६४६००० 

४० भाग . १२, 
पीनगर येिथल 

मनपा इमारत ची 
देखभाल  दु ती 
करणे 

८३२ १२ करकोळ 
देखभाल 
दु ती  

० ६३३००० ० ६३३००० 

४१ भाग . १२, 
तळवडे पीनगर 
येिथल सावजिनक 
शौचालयाची 
देखभाल  दु ती 
करणे 

८३२ १३ करकोळ 
देखभाल 
दु ती  

० ६५८००० ० ६५८००० 

४२ भुसंपादन िनधी  ३६८ ४   १३०००००००० ० ९१६१३००० १२०८३८७००० 

  एकूण   १३६३२०८००० ९१६१३००० ९१६१३००० १३६३२०८००० 

तरी व रल माणे सन २०२२-२३ या मुळ अंदाज कात तरतुद वग करण करणेस मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आह.े  

िनणय  महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक. एम.सी.ओ.-२०२०/ . .७१ (भाग-२)/निव-१४ दनांक ३ माच २०२२ अ वये 
ा  अिधकारानुसार  मा.महापािलका सभे या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास  मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
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मा. शासक  ठराव  मांक- ७८                 िवषय मांक  – ७८                   
               

दनांक- ७/६/२०२२    खाते - मा.आयु       
 
िवषय  मांक-७८ 
दनांक- ७/६/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . थाप य/तां/शअ/४/५६/२०२२ द.६/६/२०२२ 
अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलकेम ये सा. बां. खाते पुणे िवभाग व रा ीय महामाग 

ािधकरणा या धत वर HAM (Hybrid Annuity Model) प दतीचा अवलंब क न र यांची 
िवकास कामे राबिवणेबाबत. 

 

 

ठराव .७८ 
दनांक- ७/६/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . थाप य/तां/शअ/४/५६/२०२२ द.६/६/२०२२ 
अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलका ही एक िवकसनशील ‘अ’  वग महानगरपािलका असून 
ितचा िव तार झपा ाने होत आहे. िडसबर २०१९ पासून जगात कोरोना कोिवड-१९ या 
आंतररा ीय संसगज य रोगाचा ादुभाव झपा ाने वाढत अस याने संपुण देशभर माच २०२० 
पासून टाळेबंदी  (Lockdown) लाग याने िवकास थांबलेला असून महानगरपािलका े ात 
कोिवड-१९ चा ादुभाव भावीपणे रोख यासाठी करा ा लागत असले या उपाययोजनांसाठी 
महानगरपािलकेवर मोठा आ थक बोजा पडलेला असून मनु यबळ वळवावे लागलेले आहे. 
टाळेबंदीमुळे िवकास थंडावला अस याने बांधकाम परवानगी, एल.बी.टी., करसंकलन इ यादी 

ोतां दारे महानगरपािलकेस िमळणारा महसूल घटलेला अस याने अ याव यक अशा 
व पाची मोठी िवकास कामे राबिवणे स या आ थकदृ ा श य नाही. 

             आ थक अडचणीमुळे स या सावजिनक बांधकाम खाते महारा  शासन आिण रा ीय 
महामाग ािधकरण हे दो ही िवभाग महारा  शासना या सावजिनक बांधकाम िवभागाकडील 
शासन िनणय . योजना २०१७/ . .५८/िनयोजन-१अ, द.३/११/२०१७ 
नुसार  HAM (Hybrid Annuity Model) या प दतीने मोठी िवकास कामे राबवत आहेत.  या 
प दतीम ये क पाची ६०%  र म ही शासनाची असून उवरीत ४०%   र म ही िवकसकाने 
गुंतवावयाची असून केले या कामाचे देयक िवकसकास ट याट याने  देणेचा अंतभाव 
आह.े सदर या णालीचा वापर क न  महानगरपािलके या िवकासकामां या िनिवदा 
काढ यात या ात असे थाप य िवभागाचे मत आहे. सदर या णालीचा वापर 
क न  महानगरपािलके या िवकासकामां या िनिवदा काढणेबाबत या तावास मा. थायी 
सिमती या द.१८/०८/२०२१ रोजी या ठराव .१०१६९ अ वये मा यता देणेत आलेली आहे. 

          HAM काय णाली या ठळक बाबी खालील माणे आहेत, काय णाली समजणेसाठी 
र याचे काम  र. . १०० कोटीचे आहे असे समजाव,े याम ये ६०% र म मनपाला ठेकेदारास 
२ वषाम ये ावी लागेल हणजेच र. . ३० कोटी ितवष  या माणे र. . ६० कोटी २ 
वषाम य,े उवरीत ४०% र म ठेकेदाराला वतः टाकावयाची आहे. याम ये ि कोणी करार (Tri 
Party Agreement)  करार केला जातो शासन, ठेकेदार व बँक यां यात Escrow कारचे बँक 
खाते उघड यात येते. कामाची मुदत २ वष असेल असे समजले तर शासनास कामा या 
आदेशासोबत र. . ३० कोटी व पुढील वष  ३० कोटी र म Escrow खा याम ये टाकावी 
लागता ठेकेदारास २०% माणे कामा या कालावधीम ये काम पूण  होईपयत एकुण ५ िबले 
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दली जातात. कामा या गती माणे शासनाने मािणत केलेनंतर बँक Escrow  खा यामधून 
ठेकेदारास पैसे अदायगी करते.  या  योजनेम य े कामाचा दोष दािय व कालावधी (DLP ) १० 
वष असतो.  मूळ मुदतीम य े फ  ६०% र मच शासनामाफत ठेकेदाराला दली जाते.  २ 
वषानंतर काम पूण झालेनंतर उवरीत  ४०% र म ही  २० समान ह याम ये हणजेच येक ६ 
मिह यानंतर १ ह ा अशी १० वषात र म दली जाते.  दर ५ वषानंतर ठेकेदारास डांबर, 
कॉ टचा एक थर करावा लागतो व र ता ह तांत रत करताना ८ वषानंतर 
पु हा Bituminous कॉ टचा एक थर क न र ता शासनास ह तांत रत करावा लागतो. 

          याम ये र याचे िडझाईन हे ठेकेदाराचे  वतःचे  असते. र ता पूण झालेनंतर दर ६ 
मिह यानंतर ठेकेदारास येक ह ा देताना ठेकेदाराने र या या देखभाल 
दु तीबाबत या  कोण या जबाबदा-या पूण करा ात याची िनयमावली NHAI ने तयार 
करणेत आलेली आहे. 

 उदा. १) दर २ वषानंतर थम ला ट पे ट पुन  पे ट करणे दर 

        २). दर २ वषानंतर साईन बोड बदलण े

        ३) र यावरील ख े बुजिवण े तसेच ख ांची दु त करणे. 

        ४) र याचा एखादा भाग दु ती करणे यो य नसेल तर  तेवढा भाग पुन  न ाने तयार 
करणे इ. 

          येक ६ मिह यांनी र याची तपासणी करणेत येत असलेमुळे  व DLP १० वष इतका 
असलेमुळे र याची गुणव ा राख यास मदत होते.  हे सव करताना ठेकेदाराला २ वेळा करावा 
लागणारा  BC चा खच, DLP कालावधीतील  देखभाल दु तीचा खच,  भाववाढ व ठेकेदाराने 

क पाकरीता केले या ४०% गुतंवणुक वरील ाज याची सुसु पणे अंमलबजावणी करणेसाठी 
मागद शका तयार कर यात आले या आहेत. यामुळे महानगरपािलकेला HAM या 
काय णालीचा अवलंब करताना  कोणतीही  अडचण येणार नाही व अशा प तीने  केले या 
कामांना मा यता  घेऊन िनिवदा काढ या तर मनपाला  एकुण कामा या ३०% र म देवून 
सु दा मो ा प दतीची कामे करणे श य आहे. कामांम ये मनपाचे मनु यबळ कमी लागेल व 
गुणव ेची पूण जबाबदारी  ठेकेदाराची असे यामुळे केले या कामाचा दजा १० वषापयत 
राख याची हमी देखील िमळेल.  

           सदर HAM या काय णालीचा  वापर क न मनपा ह ीम ये र यांची कामे 
करणेक रता  खालील नमुद केले या बाबी आव यक आहेत.  

-       कमीत कमी ८०%  जागा ता यात असणे आव यक आहे. 
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-       सदरची काय णाली  फ  D.P तील र याकरीता लागू रािहल. 

-       पाणीपुरवठा, जलिनःसारण, िव ुत यांची कामे र यासोबतच होणे असणे 
आव यक आहे. 

-       र यांची  ं दी १८ मी व १८ मी पे ा जा त असावी  तसेच क पाची कमत 
२० कोटी या पुढे असावी. 

        स यि थतीत महानगरपािलके या आ थक प रि थतीचा िवचार करता, HAM या 
धत वर म.न.पा. म ये पूणतः न ाने तयार कर याचा या डीपी र यांची कमीत कमी ८०% 
जागा मनपा या ता यात आह,े व या क पाची कमत २० कोटी या पुढे आह ेअशा र यांची 
िवकास कामे राबिवणे यो य होईल यायोगे महानगरपािलकेचा िवकासच होईल या तावास 
मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आह.े 

 
िनणय  

 
महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक. एम.सी.ओ.-२०२०/ . .७१ 
(भाग-२)/निव-१४ दनांक ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार  मा.महापािलका 
सभे या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास  मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
 

 
मा. शासक  ठराव  मांक- ७९                 िवषय मांक  – ७९                   
               

दनांक- ७/६/२०२२    खाते - मा.आयु       
 
िवषय  मांक-७९ 
दनांक- ७/६/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  .पापु/जिन/तां/५६/२०२२ द.६/६/२०२२ अ वये, 
पपरी चचवड शहरा या सुशोिभकरणासाठी र यावरील C.D. Works या Upstream 

बाजूस व Down stream बाजूस Chain link fencing करणेबाबत. 
 

ठराव .७९ 
दनांक- ७/६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  .पापु/जिन/तां/५६/२०२२ द.६/६/२०२२ अ वये, 
“ पपरी चचवड शहराम ये छोटेमोठे सव िमळून ७० नाले आहेत. नाले र यांना ओलांडताना 
C.D. Worksमधून पुढे जातात. 

            काही नाग रक जाता-येता C.D. Work या वर या बाजूने / खाल या बाजूने 
केरकचरा, िनमा य ना यात टाकतात. यापुढे ना याम ये केरकचरा साठून नाला चोकअप 
होतो. तसेच ना याचे पाणी दुिषत होते. मग पावसा यात यामुळे Flooding होते. 

            उपरो  प रि थती टाळ यासाठी तसेच शहराचे सौदंय वाढिव यासाठी ना यां या 
C.D. Works या Upstream बाजूस तसेच Down stream बाजूस २.०० मी. उंचीचे 
Chain link fencing लावणे यो य राहील. 

            पपरी चचवड शहराम ये सांगवी –मुकाई चौक र ता, जुना पुण-ेमुंबई र ता, नािशक 
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रोड, भ श  चौक ते लांडेवाडी चौक र ता, MDR 31 Yजं शन ते हजवडी र ता असे 
मु य र ते आहेत. या मु य र यांवर एकूण सुमारे ५० C.D. Works आहेत. येक C.D. 
Work या दोन बाजू Upstream बाजू व Down stream बाजू हणजे ५० C.D. Works 
या येक  २ बाजू हणजे एकूण १०० बाजूस Chain link fencing बसिवणेत येणार. 

            उपरो माणे िवषयां कत कामाचे अंदाजप क तयार करणेत आले असून िवषयां कत 
कामांतगत ५० C.D. Works या दो ही बाजूस Chain link fencing करणेचा अंदािजत 
खच र. .४२,६७,५००/- आहे. 

            अमृत िमशन अंतगत ो साहन अनुदान पपरी चचवड शहरात व छ भारत 
अिभयानातंगत अंतभूत घटकां या कामासाठी र. .३,३२,२०,७८३/- उपल ध आहेत. 
याकामातून िवषयां कत काम करता येईल. 

            तरी, िवषयां कत कामास व यापोटी येणा-या खच र. .४२,६७,५००/- ला 
मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आहे.  

 

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

 
मा. शासक  ठराव  मांक- ८०                 िवषय मांक  – ८०                   
               

दनांक- ७/६/२०२२    खाते - मा.आयु       
 
िवषय  मांक-८० 
दनांक- ७/६/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  .वैदय/३/कािव/४२१/२०२२ द.४/६/२०२२ अ वये, 
पपरी चचवड महानगरपािलकेम य ेवैदयक य िवभागाअंतगत न ाने सु  करणेत आले या ४ 

णालये निवन थेरगाव णालय, निवन िजजामाता णालय, निवन भोसरी णालय व 
ह.भ.प भाकर म हारराव कुटे मृती णालय पुण मतेने सु  करणेत आलेली आहेत. 
सदयि थतीत सदर णालयात िविवध िवभागासाठी त  वैदयक य अिधकारी यांची ६ 
मिह याकरीता मानधन  ( ित मिहना क स टंट १२५०००/-, रिज ार १०००००/- व 
हाऊसमन ८००००/- ) त वावर नेमणुक करणेत येते. परंतु सदर ६ मिहने कालावधीसाठी 
नेमणुक अस याने  त  वैदयक य अिधकारी उपल ध होत नाहीत .तसेच उपल ध झालेले त  
वैदयक य अिधकारी झालेली िनयु  सोडुन जातात. यामुळे  कायदा स लागार यांचे 
अिभ ायानुसार सदर नेमणुका या ११ मिहने करारनामा क न कं ाटी प तीने िनयु  
करणेकामी तावीत आहे. तसेच िविवध पदावरील मानसेवी त  व िवशेष त  वैदक य 
अिधकारी यांची र. . २००००/- ित मिहना या मानधनावर नेमणुक करणेकामी तावीत 
आहे. परंतु सदर बाबी धोरणा मक अस या कारणा तव मा यता देणेबाबत. 

 

ठराव .८० 
दनांक- ७/६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  .वैदय/३/कािव/४२१/२०२२ द.४/६/२०२२ अ वये, 
“ पपरी चचवड महानगरपािलका ह ीतील / ह ीबाहेरील नाग रकां या आरो या या सोई या 
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दृ ीने तसेच नाग रकांना तातडीने उपचार उपल ध हावेत या उ ेशाने महापािलकेमाफत 
वाय.सी.एम णालयासह  न ाने आरो य िवषयक सव सुिवधांनी सुस  अशी निवन 

िजजामाता णालय , निवन भोसरी णालय , निवन थेरगाव णालय व ह.भ.प भाकर 
म हारराव कुटे मेमो हाँ पीटल अशी ०४ णालये पुण मेतेने सु  करणेत आलेली आहेत. 
तसेच  यमुनानगर , तालेरा , सांगवी अशी  ०३ णालये कायरत आहेत.सदर णालयाम ये 
येणा-या नाग रकांना आरो य िवषयक सव सुिवधा उपल ध हा ात तसेच महानगरपािलके या 
वाय.सी.एम णालयावरील आरो य सेवेचा भार कमी होवुन नाग रकांना इतर 

णालयामाफत वेळेत उपचार उपल ध हावेत याकारणा तव महापािलकेमाफत सदयि थतीत 
कायरत असले या णालयाम ये नाग रकां या आरो य सेवे या  संबिधत ीरोग िवभाग , 
बालरोग िवभाग , मेडीसीन ,  करण िवभाग , अथ पेडीक , ने त  , युरोसजन , 
हदयरोगत , कान-नाक-घसा , पँथोलाँिज  , सजरी , इ यादी तसेच तदअनुषंगाने इतर िवभाग 
सु  करणेचे तावीत आहे. सदर िवभागात त  वैदयक य अिधकारी यांची मानधन त वावर ६ 
मिह याची नेमणुक करणेत येते, परंतु ६ मिह याची नेमणुक अस याने त  वैदयक य अिधकारी 

उपल ध होत नाहीत अथवा लवकरच महापािलका मानधन सेवा सोडुन जातात. यामुळे सदर 
त  वैदयक य अिधकारी यांची कायदा स लागार तसेच अँड. जयंत शािळ ाम  यांचे 
अिभ ायानुसार करारनामा क न  कं ाटी प तीने ११ मिहने नेमणुक के यास सदर त  
वैदयक य अिधकारी महापािलकेस आव यकतेनुसार दघकाळ सवसेवेसाठी उपल ध होवु 
शकतात. 

  यामुळे महापािलके या णालयातील िविवध िवभागातील त  वैदयक य अिधकारी यांची 

नेमणुक ( ित मिहना क स टंट १२५०००/-, रिज ार १०००००/- व हाऊसमन ८००००/- ) 

११ मिहने कालावधीसाठी करणेचे तावीत आहे. सदर बाब िह धोरणा मक आहे. तसेच 
महापािलके या णालयातील िविवध िवभागातील कामकाजाकरीता मानसेवी त  व िवशेष 
त  वैदयक य अिधकारी यांची र म पये २००००/- ित मिहना या मानधनावर ११ मिहने 
नेमणुक करणे आव यकता  आहे.  सदर बाब धोरणा मक आहे.  व रल बाबी धोरणा मक 

अस याने  यास मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आह.े  

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

 
 

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

नगरसिचव 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

 

(राजेश पाटील)                                                                       
मा. शासक                                                              

पपरी चचवड महानगरपािलका. 
 

 


