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पं पर  चंचवड महानगरपालका, पंपर-१८. 
 नगरसचव 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 २३/६/२०२२ चे ठराव 

 
मा. शासक  ठराव  मांक-८१                 िवषय मांक  – ८१                   
               

दनांक- २३/६/२०२२    खाते - मा.आयु       
 
िवषय  मांक-८१  
दनांक- २३/६/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . . था/बी.आर.टीएस/७१५/२०२२ द.६/६/२०२२ 
अ वये,  िजमा – ३१ या र यावरील भुमकर चौक ते मनपा ह ीपयत या र यावरील 
स.नं.८३ (पै) येथील जागा मनपा या ता यात आ याने तेथे र ता ं दीकरणा या कामास 
थळबदल करणसे मा यता देणेबाबत. 

 

 

ठराव . ८१ 
दनांक-२३/६/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . . था/बी.आर.टीएस/७१५/२०२२ द.६/६/२०२२ 
अ वये, मौजे वाकड येथील िजमा-३१ या र यावरील भुमकर चौक ते मनपा ह ीपयत या 
र यावरील स.नं.८३ (पै) येथील जागा मनपा या ता यात आ याने तेथे र ता ं दीकरण 
करणेचे काम मनपाकडून हाती घेणेत आले होते. या माणे मनपाने ठेकेदार मे.बिहरट दस 
यांना द.०८/०३/२०१९ रोजी कामाचे आदेश देणेत आलेले आहेत. स.नं.८३ (पै) मधील 
जागामालकांनी यायालयात दावा दाखल केला आहे. मा. यायालयाने वाकड स.नं.८३ (पै) 
मधील ३० मी.र ता ं दीकरण करणे या कामास मनाई कूम ( टे) दलेला आहे. यामुळे काम 
बंद आहे. यामुळे सदर कामाची उवरीत र म अख चत रहाणार आहे. 

          पपरी चचवड महानगरपािलके या सन २०२२-२३ चे मुळ अंदाजप कामधील पान 
.६९८ अ. .३० वर सदरचे काम करणेस र. .२,३५,००,०००/- इतक  तरतुद ठेव यात 

आली आहे.स ि थतीत यायालयीन मनाई कूम अस याने ठेकेदारास स.नं.८३ (पै) मधील ३० 
मी.र ता ं दीकरणाची साईट मनपामाफत उपल ध करता येत नाही. यामुळेसदर या स.नं.८३ 
(पै) र या या कामामधुन िज ा-३१ या र यावरीलच पुढील कामे थळ बदल क न कामे 
करता येतील. 

          िजमा-३१ र यावरील 

1.  चचवडकडून डांगे चौक ते काळेवाडी या र यावरील डा ा बाजुकडील डांगे चौक 
ेड सेपरेटर शेजारील स हस र यावरील अनिधकृत बांधकामे िन कािसत के यामुळे 

र ता िवकिसत करणे. (रोझवूड हॉटेल ते रज ट हॉटेल डांगे चौक) 
2. डांगे चौकातील दुगा िसले शन दुकानासमोरील स हस र ता पावसाळी गटर लाईन 

टाक यामुळे पुण र ता डांबरीकरण क न िवकसीत करणे. 
3. डांगे चौक ते थेरगांव फाटा िशवाजी महाराजपुतळा उ ान व ेडसेपरेटर मधील 
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स हस र ता िवकिसत करणे. 
4. वाकड-भुमकर चौकातील काळाखडक झोपडप ी ते हायवे या स हस र यापयत 

४५.०० मी. ं द र ता ं दीकरण क न डांबरीकरण व फुटपाथसह िवकिसत करणे. 
5. वाकड स.नं.८२,८३,८४,८६,८७,८९ मधील सुमारे २५०.०० मी.लांबीचा 

अ ती वातील िजमा-३१ र ता ं दीकरण क न िवकिसत करणे. 
6. िजमा-३१ र यावरील थेरगांव फाटा, डांगे चौक, काळाखडक चौक, भुमकर चौक, 

क तुरी चौक या चौकाम ये फॅिनगचे व आव यक डांबरीकरण व वाहतुक िवषयक 
आव यक सुधारणा करणे. तसेच िजमा-३१ या र यावरील इतर आव यक थाप य 
िवषयक कामे करणे. 

सदरची कामे करणेकरीता िनिवदा-७४/०२/२०१८-१९ चे कामाचे थळ बदल 
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-८२                 िवषय मांक  –८२  
                                  

दनांक- २३/६/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

 
िवषय  मांक-८२ 
दनांक- २३/६/२०२२ 
 

 
मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . . था/बीआरटीएस/७१६/२०२२ द.६/६/२०२२ 

अ वये, टे को र यावरील केएसबी चौक ते यशवंतनगर चौक पयत या र याचे डांबरीकरण व 

थाप य िवषयक कामे करणेबाबत. 

 
 

 
ठराव . ८२   
दनांक-२३/६/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . . था/बीआरटीएस/७१६/२०२२ द.६/६/२०२२ 

अ वये, टे को र यावरील केएसबी चौक ते यशवंतनगर चौक पयत या र याचे डांबरीकरण व 

थाप य िवषयक कामे करणे या कामाचा आदेश मे.गणेश क स शन यांना द.०५/०३/२०२१ 

रोजी देणेत आला. यानुसार ठेकेदारांनी कामास सु वात क न आजअखेर ६०% काम पुण केले 

आहे. व उवरीत काम गतीपथावर आहे. 

      टे को र यावरील थरमॅ स चौक ते दुगानगर चौक या भागात र याचे ठकाणी रिहवासी 
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व वसाियक अित मण शेड होती. सदरची अित मण शेड ता पुर या व पाची होती. सदर 

अित मण शेडमुळे या ठकाणी र ता अ ं द होता, यामुळे सदर ठकाणी वारंवार अपघात होत 

होते. 

      अजंठानगर येथील अित मण असलेली रहीवाशी व वसाियक शेड होती, सदरची 

शेड  मनपामाफत काढणेत आली असून सदर ठकाणी तातडीने र ता करणे आव यक आहे. सदर 

काम करणेस न ाने िनिवदा काढणे व यास िमळणारा ितसाद या गो चा िवचार करता, 

सदर ठकाणचे र याचे काम टे को र यावरील चालू असले या टे को र यावरील केएसबी 
चौक ते यशवंतनगर चौक पयत या र याचे डांबरीकरण व थाप य िवषयक करणे या कामाचे 
बचतीमधून करणे श य आहे. सदर काम करणेकरीता सुमारे १ कोटी इतका खच अपेि त आहे. 

      तरी थरमॅ स चौक ते दुगानगर चौक या भागातील अित मण काढले या ठकाणचे र याचे 
काम टे को र यावरील चालू असलेले केएसबी चौक ते यशवंतनगर चौक पयत या र याचे 
डांबरीकरण व थाप यिवषयक करणेचे कामाचे 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-८३                 िवषय मांक  – ८३                   
               

दनांक- २३/६/२०२२    खाते - मा.आयु       

 
िवषय  मांक- ८३ 
दनांक- २३/६/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . .औ सं/०३/कािव/१६१/२०२२ द.१/६/२०२२ 
अ वये, शासन मागदशन णाली महानगरपािलके या औ. .सं थाम ये सुधा रत 
उ पादनिभमुख िश ण योजनांची (POTS) भावीपणे अंमलबजावणी करणे बाबतचे 
धोरणास सन २०२२ सव प ांसह मा यता देणे बाबत. 

 

 

ठराव . ८३  
दनांक-२३/६/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . .औ सं/०३/कािव/१६१/२०२२ द.१/६/२०२२ 
अ वये, शासक य औ ोिगक िश ण सं थांम य ेउ पादनिभमुख िश ण योजनांची भावीपणे 
अंमलबजावणी करण े बाबत शासन िनणय . आयटीआय-१०००/(३०२)/ िश-१ मं ालय 
मुंबई- ३२, दनांक ०१/०२/२००२ नुसार शासन िनणय झालेला आह.े यानुसार 
महानगरपािलके या आयटीआय म य े सदर योजना राबिव यासाठी धोरण िनि त कर यात 
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आल ेआह.े सदर धोरणास मा. महापािलका सभा ठराव . ५२७८, द. २४/०८/२००४ नूसार 
मा यता दे यात आलेली आह.े या धोरणानुसार अ ाप पयत अंमलबजावणी कर यात येत आह.े  

तथािप कौश य िवकास व उ ोजकता िवभाग यां याकडील शासन िनणय . 
आयटीआय-२०२१/ . . १४७/ िश-३ मं ालय मुंबई- ३२, दनांक- ०३/०२/२०२२ नुसार 
सुधा रत धोरण िनि त कर यात आले असून सोबत जोड यात आलेले आह.े सबब सुधा रत 
शासन िनणयानुसार महानगरपािलके या आयटीआय म ये सदर योजना राबिव यासाठी 
उपरो  शासन िनणयानुसार धोरण िनि त करण ेआव यक आह.े 

सदर शासन िनणयानुसार प  १ म ये या योजनतगत करता येऊ शकणा या कामांची 
ितका मक यादी दे यात आलेली आह.े प  २ म य े POTS राबिव याक रता मागदशक 

सूचना नमूद कर यात आले या आहेत. प  ३ म ये POTS अंतगत सहभागी झालेले 
िश णाथ , पयवे क.  कमचारी व अिधकारी यां या मानधनाचे वाटप दे यात आले आह.े 

उ पा दत व तंूची कमत ठरिवण,े यं साम ीचा खच, मजुरीचा दर, ओवर हेड चाजसची 
प रगणना करण ेइ. मािहती प  ४ म ये दे यात आली आह.े या योजनेसाठी वापर यात येणारे 
िविवध देयकाचे नमुने व प  े प  ५ ते प  ९ म ये दे यात आलेले असून याचा नमु यात 
देयके िनगिमत करण ेव मािहती संकिलत कर याबाबत कायवाही कर यात यावी असे िनगिमत 
कर यात आले आह.े 

उपरो  प  १ ते प  ९ POTS योजना राबिवणेकामी शासक य आयटीआय मधील 
व इतर सं थांमधील कायप तीचा िवचार क न तयार के याचे दसून येते. तथािप 
महानगरपािलके या आयटीआय म य े सदर योजना राबिवताना मनपा या कायप तीनुसार 
अंशतः बदल करण े म ा  आह.े या माण े बदल क न महानगरपािलके या दो हीही 
आयटीआय क रता लाग ूकरावयाचे धोरण सोबत जोड यात येत आह.े 

तरी शासना या मागदशन णाली माण े महानगरपािलके या औ. . सं था म ये सुधा रत 
उ पादनिभमुख िश ण योजनांची (POTS)  भावीपण े अंमलबजावणी करण े बाबतचे सन 
२०२२ सव प ांसह ( प  १ ते प  ९) धोरणास  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-८४                     िवषय मांक  –८४                                   

दनांक- २३/६/२०२२        खाते - मा.आयु       
 
िवषय  मांक-८४  
दनांक- २३/६/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . . था/ह ेका/कािव/२३५/२०२२ द.१३/६/२०२२ अ वये, थाप य ह ेि य कायालयाकिडल सन 
२०२२-२३ या मुळ अंदाजप कातील तरतूदी कमी अस याने याच भागातील िनयोिजत व इतर कामांमधून तरतूद वग करणा बाबत. 

 

ठराव . ८४  
दनांक-२३/६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . . था/ह ेका/कािव/२३५/२०२२ द.१३/६/२०२२ अ वये, थाप य ह- ेि य कायालयाकडील सन 
२०२२-२३ या मुळ अंदाजप कातील चालू कामांना तरतूदी कमी अस याने याच भागातील िनयोिजत व इतर कामांमधून तरतूद वग करणेची 
आव यकता अस याने खालील माणे वाढ घट करणे आव यक आहे. तसेच अ. . ४ व ५ ही स ि थतीत चालू कामे अस याने या कामांचा समावेश 
सन २०२२-२३ या अंदाजप कात करणे गरजेचे असुन या कामांचा सन २०२२-२३ या अंदाजप कात समावेश क न सदर कामांवर खालील 

माणे तरतूद वग करण करणे आव यक आहे. 

अ.
. कामाचे नाव भा

ग 
 

सन 2022-23 चे  लेखािशष सन 2022-23 
ची मुळ तरतूद 

वाढ 
करावयाची 

तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद 

सन 2022-23 
साठी एकूण 
सुधारीत 
तरतूद 

शे
रा 

      बजेट कोड पा.  अ.              

१ 

भाग .३० मधील 
नािशक फाटा स.नं. 
५०२ ते स.नं.४९६ 
पयत पवना 
नदीलगत (शंकर 
मं दर त े पपळे गुरव 
पुलापयतचा र ता 
अ ावत प दतीने 
िवकिसत करणे.  

३० २२२३००४०३ २३ ९३ िवशेष 
योजना १३०००००० ४५००००० ० १७५००००० 
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२ 

भाग .३० 
दापोडी संुदरबाग 
येथे अ ावत 
प दतीने र ता 
िवकिसत करणे. 

३० २२२३००४१० २४ १०० िवशेष 
योजना १००००००० ४०००००० ० १४०००००० 

  

३ 

फुगेवाडी येथील 
िशवाजी महाराज 
पुतळा सुशोिभकरण 
करणे. 

३० २२२३०११३७ ५० २ िवशेष 
योजना १००० १०००००० ० १००१००० 

  

४ 

भाग .३० 
दापोडी व इतर 
भागात गटरची कामे 
करणे 

३० - - - 
भांडवली-

सरफेस गटस 
मु यालय 

० ३००००० ० ३००००० 

  

५ 

सन २०२२ या 
िनवडणुकांसाठी 

भाग . ३० म ये 
मंडप व था करणे.  

३० - - - 

भांडवली-
थाप यिवष
यक काम-े
मु यालय 

० १०००००० ० १०००००० 

  

६ 

भाग . ३० 
मधील िववीध 
काय मांसाठी मंडप 

व था पुरिवणे 
( . . ३०)   

३० २२२३०४७७३ २७९ ५ 

भांडवली-
थाप यिवष
यक काम-े
मु यालय 

१०००००० ० १०००००० ० 

 

७ 

भाग .३० 
फुगेवाडी व इतर 
भागात पे हर लॉक 
बसिवणे. 

३० २२२३०४५२६ २६७ ५१ 

भांडवली-
दगडी 

फरशी व 
फुटपाथ-
मु यालय 

१००००० २००००० ० ३००००० 

  

८ 

भाग .३० 
कासारवाडी 
शा ीनगर व इतर 
भागात पे हर लॉक 
बसिवणे. 

३० २२२३०४५२९ २६७ ५४ 

भांडवली-
दगडी 

फरशी व 
फुटपाथ-
मु यालय 

० २२०००० ० २२०००० 
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९ 
दापोडी मधील व 
इतर ठकाणी संडास 
लॉक दु ती करणे. 

३० २२२३०८४६१ ५१२ ४ प 
अंदाजप क ६००००० २५०००० ० ८५०००० 

  

१० 

भाग . ३० 
कासारवाडी व इतर 
ठकाण या शाळेची 

दु ती करणे. 

३० २२२३०८४४९ ५११ १ प 
अंदाजप क ० ११२००० ० ११२००० 

  

११ 

कासारवाडी येथील 
मुि लम दफनभुमी 
म ये 
सुधारणािवषयक 
कामे करणे. 

३० २२२३०११८९ ५२ १० िवशेष 
योजना ५०००००० ० ४५००००० ५००००० 

  

१२ 

भाग .३० 
दापोडी मधील 
िशतळादेवी चौक 
स.नं.६ ते 
रे वेलाईनकडे 
जाणारा र ता 
अ ावत प दतीने 
िवकिसत करणे. 

३० २२२३००४०८ २३ ९८ िवशेष 
योजना १००००००० ० ४०००००० ६०००००० 

  

१३ 

भाग . ३० 
दापोडी गावठाणात 
पावसाळी गटर 
करणे. 

३० २२२३०४४३५ २६२ १ 

भांडवली-
सरफेस 
गटस 

मु यालय 

१००००० ० १००००० ० 

  

१४ 
भाग . ३० 

फुगेवाडी भागात 
गटरची कामे करणे. 

३० २२२३०४४४३ २६३ ९ 

भांडवली-
सरफेस 
गटस 

मु यालय 

१००००० ० १००००० ० 

  

१५ 

भाग . ३० 
मधील इमारत म ये 
थाप यिवषयक 

कामे करणे. 

३० २२२३०४४७० २६४ ४ 
भांडवली-
इमारत 
योजना 

१००००० ० १००००० ० 
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१६ 

भाग .३० 
दापोडी गणेशनगर व 
इतर ठकाणी 
थाप य िवषयक 

कामे करणे. 

३० २२२३०४७१४ २७६ ६४ 

भांडवली-
थाप यिवष
यक काम-े
मु यालय 

१००००० ० १००००० ० 

  

१७ 

भाग .३० 
मशानभूमीम ये 
थाप य िवषयक 

कामे करणे. 

३० २२२३०४७३४ २७७ ८४ 

भांडवली-
थाप यिवष
यक काम-े
मु यालय 

१००००० ० १००००० ० 

  

१८ 
भाग . ३० 

मधील कोटेशन 
प तीने कामे करणे. 

३० २२२३०४७३३ २७७ ८३ 

भांडवली-
थाप यिवष
यक काम-े
मु यालय 

६००००० ० ६००००० ० 

  

१९ 

भाग .३० 
फुगेवाडी 

णालयाची 
दु ती िवषयक 
कामे करणे. 

३० २२२३०८४३८ ५१० २ प 
अंदाजप क ६००००० ० ३००००० ३००००० 

  

२० 

भाग .३० मधील 
णालय 

इमारत ची दु ती 
िवषयक कामे करणे. 

३० २२२३०८३९ ५१० ३ प 
अंदाजप क १००००० ० १००००० ० 

  

२१ 

भाग .३० 
कासारवाडी, 
फुगेवाडी, दापोडी 
येथील मशानभूमी 
व दफनभूमीची 
करकोळ दु ती 

करणे. 

३० २२२३०८४५३ ५११ १ प 
अंदाजप क १००००० ० १००००० ० 

  

२२ 
भाग .३० मधील 

संडास  व मुता-याची  
दु ती िवषयक 

३० २२२३०८४५८ ५१२ १ प 
अंदाजप क ३५०००० ० १७००० ३३३००० 
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कामे करणे. 

२३ 

भाग . ३० म ये 
डा िवषयक 

करकोळ दु तीची 
व देखभालची कामे 
करणे. सन २०२०-
२१ 

३० २२२३१०२२० ६१८ ९ 

महसूली-
करकोळ 

दु ती व 
देखभाल 

६००००० ० २६५००० ३३५००० 

  

२४ 

भाग . ३० 
कासारवाडी 
गुिल ताननगर, 
जवळकर कॉलनी 
म ये गटरची कामे 
करणे व 
थाप यिवषयक 

कामे करणे. 

३० २२२३०४४६४ २६४ १ 
भांडवली-
सरफेस 

गटस भाग 
१००००० ० १००००० ० 

  

२५ 

कासारवाडी 
केशवनगर, 
शा ीनगर इ. 
भागात गटरची कामे 
करणे व दु ती  
करणे. 

३० २२२३०४४६५ २६४ २ 
भांडवली-
सरफेस 

गटस भाग 
१००००० ० १००००० ० 

  

  एकूण           4,27,51,000 1,15,82,000 1,15,82,000 4,27,51,000   
 

वरील माणे िवषयांस 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-८५                 िवषय मांक  – ८५                   
               

दनांक- २३/६/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

 
िवषय  मांक- ८५ 
दनांक- २३/६/२०२२ 
 

 
मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . .ड /ेजिन/कािव/७०८/२०२२ द.०७/०६/२०२२ 
आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांचेकडील  ठराव मांक २४६ 
द.१४/६/२०२२ अ वये, मनपा या पपळेिनलख येथील र क सोसायटीचा मलजोड मनपाचे 

मलवािहनीस जोडणेकामी संर ण खा याचे अटीनुसार पैसे भरणेसाठी मा यतेबाबत. 
 

 
ठराव . ८५ 
दनांक-२३/६/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . .ड /ेजिन/कािव/७०८/२०२२ द.०७/०६/२०२२ 
आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांचेकडील  ठराव मांक २४६ 
द.१४/६/२०२२ अ वय,े पपरी चचवड मनपा ह ीतील पपळेिनलख येथील र क 

को.ऑप.हौ सग सोसायटी ही खाजगी सोसायटी एकूण ३३ एकर े ात वसलेली आह.े सदर 
ठकाणी एकूण १०२ िनवासी भूखंड वापरात आहेत. सदर सोसायटी अंतगत िवरळ लोकव ती 

आह.े मौजे पपळेिनलख येथील र क सोसायटीचे चेअरमन यांनी  द.३ आँग ट २०१२ रोजी 

र क सोसायटीची ेनेज लाईन मनपा या मु य मलवािहनीस जोडून देणेबाबत मागणी केलेली 
होती. सोसायटी या से टीक टँकचे आऊटलेट या पातळीपे ा मनपा या लगत या 
मलवािहनीची तळपातळी सुमारे ०.६ मीटरने वर अस याचे दसून आ याने सोसायटीतील 
से टीक टँक मधील मैलापाणी प पग क न पपळेिनलख गावाकडे जाणा-या र यावर 
मनपामाफत टाक यात येणा-या मलवािहनीस वखचाने जोड यात यावी कवा सोसायटीने 
वखचाने STP बांधावा कवा मनपास संर ण खा याने अनुमती द यास से टीक टँकपासून 

पपळेिनलख स ह नं. ४ या दि ण पि म टोकापयत संर ण खा याचे ह ीतून सुमारे ७००मी. 
लांबीची मनपामाफत लाईन मलवािहनी टाकण ेश य होते. या अनुषंगाने संर ण खा या या 
ह ीतून मलवािहनी टाकण े कामी संर ण खा याची मंजूरी िमळणेसाठी HON. Joint 

Secretary Ministery of Defence, New Delhi यांना द.२९/१०/२०२१ रोजी Noc 

Portal वर Online Application पाठिवणेत आलेल े आह.े सदर Online Application ला 

अनुस न द.२ माच २०२२ रोजी Under Secretary Govt. of India यां या माफत र क 

सोसायटीपासून Survey No.36,37,38,39,40 व 41 मधून संर ण खा या या जागेमधून 

मनपा या मलवािहनीपयत मलवािहनी टाकणेस working permission दली आह.े सदर 

Working Permission म ये सदर मलवािहनेचे काम करणेपूव  मनपाने अनामत सुर ा र म 

पय े १६,४८,५००/- DEO याचेकडे जमा करावी काम समाधानकारक र या पूण 

झा यानंतरच सदरची र म मनपास परतफेड (Refundable) करणेत येईल अशी अट टाकणेत 
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आलेली आह.े तरी DEO यांना र. .१६४८५००/- ची अनामत र म ( Refundable) सन 

२०२२-२३ या अंदाजप कातील भु.ग.यो. िनधी अंतगत पान ./ अ. . ५८०/१२ या 
लेखािशषातंगत असलेले या तरतूदीतून अदा 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. 
 

 
मा. शासक  ठराव  मांक-८६                 िवषय मांक  –८६                    
               

दनांक- २३/६/२०२२    खाते - मा.आयु       
 
िवषय  मांक- ८६ 
दनांक- २३/६/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  .अि /४/कािव/२३३/२०२२, दनांक 
०८/०६/२०२२ आिण मा.िवधी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांचेकडील  ठराव मांक 
३ द.१४/६/२०२२ अ वय,े अनािधकृत भंगार ावसाियक, गोडावून चे अि  शमन व पाणी 
फवारणी यांचे कामकाजाकरीता सेवा शु क आकारणीस मा यता देणेबाबत. 

 

 

ठराव . ८६ 
दनांक-२३/६/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  .अि /४/कािव/२३३/२०२२, दनांक ०८/०६/२०२२ 
आिण मा.िवधी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांचेकडील  ठराव मांक ३ 
द.१४/६/२०२२ अ वय,े मनपा े ाम य े िचखली, कुदळवाडी, थेरगाव इ यादी भागांम ये 

मो ा माणात ॅ प, भंगार, वसाियक, गोडावू स मो ा माणात आहेत. सदरचे गोडावून 
हे संपुण क ा कवा प ा मालाने भरलेले असतात यामुळे चंड मो ा माणात पा याचा 
वापर करावा लागतो. यामुळे अि  शामक िवभागाकडील पाणी, इंधनाचा खुप मो ा माणात 
वापर होतो. तसेच ामधील ब तांश अनािधकृत िमळकती ा मनपास कोणताही कर भरत 
नस यामुळे, मनपाचे आ थक नुकसान होत आहे. तरी, मनपा ह ीमधील अनािधकृत ॅ प 

वसाय, गोडावून इ याद चे वसाय धारक, मालक कवा भोगवटादार यांचेकडून आग 
िवझिवणेकामी खालील माणे न ाने शु क आकारणेत यावे. 

१ मनपा ह ीमधील अनािधकृत भंगार वसाियक, 
गोडावून अि  शमन व िवमोचन वद  

शु क 
(अि  शमन व बचाव वाहन) 

ब िबगर िनवासी आग / िवमोचन र.  ३०००/- ित वाहन / ती ीप 

तसेच पपरी चचवड महानगरपािलका, काय े ाम ये ब-याच वेळेस सामािजक सं था, स मा. 

पदािधकारी इ यांदीकडून मैदाने, मंदीर इ यादी ठकाणी सामािजक काय मांकरीता अि  शमन 

वाहनां या सा ाने, पाणी फवारणीचे मागणी करणेत येते. िवभागाकडून पाणी फवारणी बाबत 
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वाचले . १ अ वये शु क आकारणेत येते. पंरतू सदरचे शु क हे या पुव चे र.  १०००/- चे 
तुलनेत अिधक होत अस याने, अनेक नागरीक शु क भरणेस टाळाटाळ करतात. सदरची बाब 

ल ात घेता, स याचे पाणी फवारणी शु क देखील हे खालील माणे सुधारीत शु का वये 

आकारणे यावे. 

१ पाणी फवारणी / पंप ग चाज - 
मंजूर दर 

( ित वाहन / ती ीप) 
सुधारीत दर 

( ित वाहन/ ती ीप) 

अ मनपा ह म य े र.  ५,०००/- र.  ३,०००/- 

ब मनपा ह बाहेर ( १० क.मी. 
पयत) र.  १०,०००/- र.  ६,०००/- 

 वरील माणे सुधारीत शु क आकारणेस मा. शासक यांची मंजुरी 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-८७                 िवषय मांक  – ८७                   
               

दनांक- २३/६/२०२२    खाते - मा.आयु       
 
िवषय  मांक-८७  
दनांक- २३/६/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . अि /४/कािव/२४३/२०२२, दनांक 
१०/०६/२०२२ आिण मा.िवधी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांचेकडील  ठराव मांक 
४ द.१४/६/२०२२ अ वय,े अि  शामक िवभागातील कमचा-यांचे िविवध अि  शमन िश ण 
पा मांकरीता धोरण ठरिवणसे मा यता देणेबाबत. 

 

 

ठराव . ८७ 
दनांक-२३/६/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . अि /४/कािव/२४३/२०२२, दनांक 

१०/०६/२०२२ आिण मा.िवधी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांचेकडील  ठराव मांक 
४ द.१४/६/२०२२ अ वय,े रा ीय अि शमन सेवा महािव ालय, नागपूर, भारत सरकार, या 
सं थेकडून देशातील सव अि शमन दलाम ये कायरत अिधकरी / कमचारी यांचे करीता 
िवभागीय अि शमन अिधकारी, अि शमन क  अिधकारी, उप अि शमन अिधकारी या 
अिधकारी दजाचे सहा मिहने कालावधी करीताचे िविवध िश ण पा म दरवष  आयोिजत 
केले जातात. अ याव यक सेवेचे कामकाज सु वि थत िवनाअडथळा चालणे व कमचा-यांना 

िश ण ा  होणे ा दृ ीने सदर िश णांस पपरी चचवड महानगरपािलका, अि शामक 
िवभागातील अिधकारी / कमचा-यांना सेवा जे तेनुसार समानसंधी िमळणेकामी सोबतचे 
“प रिश  अ” नुसार धोरण िनि त करणेस मा. शासक यांची मंजुरी देणेत येत आहे.  
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ि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-८८                 िवषय मांक  – ८८                   
               

दनांक- २३/६/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

िवषय  मांक-८८  
दनांक- २३/६/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . था/िन/BRTS/१७३/२०२२ द.१७/६/२०२२ 
अ वये,  पपरी चचवड महानगरपािलका ह ीतील मनपा या जागेवर म टी ले हल पाक ग 
कम कम शयल डे हलपमट फॅिसिलटीचे िडझाइन, िब ट, फायना स, ऑपरेट आिण ा सफर 
(DBFOT) या त वावर िवकिसत करणेकामी खाजगी सं थेची िनयु  करणेबाबत. 

 
 

ठराव . ८८ 
दनांक-२३/६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . था/िन/BRTS/१७३/२०२२ द.१७/६/२०२२ 
अ वये,  पपरी चचवड महानगरपािलकेची लोकसं या जवळपास अंदाजे 25लाखाचे आसपास 
आह,े तसेच  पपरी चचवड शहर हे झपा ाने वाढणारे शहर आह,े तसेच पुणे हे महारा ातील 
दुस-या मांकाचे मोठे शहर असून पुणे शहराचे सॅटेलाईट िसटी हणून पपरी चचवडची 
ओळख आह,े पपरी चचवड शहराम ये औ ोिगकरण हे मो ा माणावर आहे यामुळे पपरी 
चचवडला औ ािगक नगरी हणून देखील संबोधले जाते. 

        पपरी चचवड महानगरपािलकेला माट िसटी, बे ट िसटी, ई-ग हन स, व छ स ह ण 
इ. सारखे अनेक मोठे पा रतोिषक िमळालेले असलेने रा ीय पातळीवर नावा पाला आलेले शहर 
हणून पपरी चचवड कडे पािहले जाते. 

        पपरी चचवड शहराचा िवकास साधत असताना लागणारे इ ा चर, दळणवळण 
व था, वाहतुक व था, र ते, पाणी पुरवठा, मल िन:सारण व था, उ ाने, व छता, 

उ ाणपुल, भुयारी माग, दवाखाने, भाजी मंडई,  वाहनतळ व था, डांगण,े जलतरण 
तलाव, दवाब ी, आरो य व था, नदी सुधार, सां कृतीक इमारती तसेच वा तुचे जतन करणे 
यासार या अनेक बाब  मनपास नाग रकां या सोयीसाठी करा ा लागतात. 

         पपरी चचवड महानगरपािलके या ह ीम ये दवस दवस वाढ या लोकसं ये या व 
नाग रकरणा या गरजा पुण करणे हे पपरी चचवड महानगरपािलकेचे आ  कत  आह,े 
याम ये वाढ या लोकसं ये बरोबरच वाढ या वाहनांसाठी पाक गची सोय करणे अितशय 

गरजेचे आहे. यासाठी मनपामाफत ठोस पाऊले उचलणे गरजेचे आहे. याचा भाग हणून १ 
जुल,ै 2021 पासून पे अँड पाक ही योजना र यावर काही मुख ठकाणी सु  केली आहे. याचा 
पुढील भाग हणून पपरी चचवड शहराम ये गद चे ठकाणी ायोिगक त वावर वाहनतळ 
उभारणे ही बाब िवचाराधीन होती. यासाठी मनपा या वाहनतळ आरि त जागेची 
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मा.अित र  आयु  यांचे समवेत काही ठकाणांची य  थळपाहणी करणेत आलेली 
आहे. याम ये ामु याने खालील नमुद ठकाणी अ यावत असे ब मजली पाक ग व था 
करणेकामी जागा उपल ध असून या ठकाणी वाहनतळ आर ण आहे. व जागा मनपा या 
मालक ची आहे. खालील ३ ठकाणी सावजिनक-खाजगी भािगदारी (PPP) ारे ब मजली 
पाक ग व था करता येणे श य आहे. 

अ. 

. 
ठकाण आ. . जागेचे े फळ 

(चौ.मी.) 

तािवत पाक ग 

 कार 

1 जूनी भाजी मंडई, पपरी 
उ ाण पुलाजवळ 

136 5600.00 रॅ प 

2 
ोमा शो म जवळील 

पाक ग, पपरी 117 2487.15 रॅ प 

3 चचवड रे वे टेशन 
जवळील जागा 186 3910.53 रॅ प 

     वरील त याचे अवलोकन केले असता सदर ठकाणे ही पपरी आिण चचवड या शहरातील 
अितशय गद ची असून या ठकाणी पाक ग व था केलेस नाग रकांची मो ा माणावर वाहन 
पाक गची गैरसोय टाळता येणे श य आह,े तसेच वाहतुक क डीचा  माग  लावणेस मो ा 

माणावर मदत होईल,वाहन चालकानंा िश त लागेल व मनपा उ प ात देखील भर पडेल 
याकामी त  स लागारांमाफत सदर जागेचा पाक ग आराखडा तयार करणेत आला असून 
याकामी ई-िनिवदा िस द करणेकामी सिव तर Request for Proposal (RFP) देखील 
तयार करणेत आला आहे. 

     सदर िवषयासाठी मा.महापािलका सभेची शासक य मा यता घेणे आव यक असलेने वरील 
सव बाब चे अवलोकन होऊन यास मा. शासक यांची मंजुरी 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-८९                 िवषय मांक  – ८९                   
               

दनांक- २३/६/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

िवषय  मांक-८९  
दनांक- २३/६/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  .कािव/ब े/ था/९६८/२०२२ द.२०/६/२०२२ 
अ वये, थाप य ब ेि य कायालयाकडील िवकास कामांसाठी सन २०२२-२३ या मुळ 
अंदाजप कातील कामा या तरतुदीम ये वाढ/ घट करणेबाबत. 

 

ठराव . ८९ 
दनांक-२३/६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  .कािव/ब े/ था/९६८/२०२२ द.२०/६/२०२२ 
अ वये, थाप य ब ेि य कायालयाकडील िवकास कामांसाठी कामाची ि वकृत र म पये 
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२७,६०,०८,३०५/- इतक  आहे. सदरचे कामास  सु वात क न माच २०२२ पयत या 
कामावरती र म पये ५,४८,६९,३५३/- इतका खच झालेला आहे. सदरचे काम चालु असून 
स ि थतीत या चालु आ थक वषातील सन २०२२-२३ ची मुळ तरतुद 
र. .४,६४,२७,०००/- इतक  आहे. यापैक  आ ापयत. हणजेच आ थक २०%काम पुण 
झाले आहे. स ि थतीत य  झाले या डी.पी र या या कामावर फिन शग लेयर (BM, 
BC, BBM वDBM- र म पये – १.७२ कोटी), ेनेज लाईन – (र म पये ९५ लाख) व 
पाणीपुरवठा िवभाग – (र म पये १.५० कोटी) इत या र मेची कामे झाली आहे. चालु 
आ थक वषातील उपल ध तरतुदीमधुन र म पय े४,१७,८४,३००/- इत या र मेचे य  
जागेवर स ि थतीत झालेले आहे. हणजेच उपल ध रकमेपैक  स ि थतीत फ  १०% र म 
िश लक राहत आह.े स ि थतीत एकुण कामापैक  सुमारे ३६% काम पुण झालेले आहे. 

       ब ेि य कायालयाकडील िवकास आराख ातील िविवध डी.पी. र याबाबत जागा 
ता यात घेणेबाबत असणा-या अडी-अडचणी जाणून घेणेकामी मा. आयु  दालनात              
द. ०९/०५/२०२२ रोजी संबंिधत िवभागाचे अिधकारी / कमचारी व संबंिधत जागामालक 

यांचे समवेत बैठक आयोिजत केली होती. सदर बैठक म ये िवकास आराख ातील ता यात 
आले या डी.पी. र यां या जागेम ये वरीत र ते िवकिसत करणेबाबत चचा झाली.  याम ये 

भाग . १६ म ये रावेत भागातील ता यात आलेले डी.पी. र याची जागा मालकांनी जागा 
ता यात देणेबाबत या अडी-अडचणी सािंगत या, यावर बैठक म ये सांगोपांग चचा होऊन 
जागा मालकांनी जागा ता यात देणेबाबत प  ‘अ’व ‘ब’ दारे संमती दली. यामुळे 
नगररचना िवभागाचा भुसंपादनाचा भार कमी होणार आहे. यावर सदर ता यात येणा-या 
जागेवर वरीत र याचे काम चालु करणेचा िनणय झाला. यामुळे मा.आयु  यांचे दालनात 
झाले या द.०९/०५/२०२२ या बैठक त न ाने ता यात आले या जागेवर काम करणेसाठी 
तरतुद अपुरी पडत आहे. काम पूण करणेकामी सदर कामासाठी मनपा या अंदाजप कामधील 
इतर लेखािशषामधून तरतुद वग करण करणे आव यक आहे. जेणेक न सदरचे कामास पूरेशी 
तरतुद उपल ध होऊन काम पूण करणे श य होईल. 

सदर कामा या दािय वाचा तपिशल खालील माणे आहे.   

िनिवदा ि वकृत 
र म पये 

आतापयत 
झालेला खच 

(माच - २०२२ 
पुव ) 

चालु आ थक 
वषातील 

तरतुद (सन 
२०२२-२३) 

चालु आ थक 
वषातील 
झाले या 

कामांची िबल 
अदा 

करावयाची 
र म 

चालु आ थक 
वषातील 
िश लक 

तरतुद (सन 
२०२२-२३) 

माच 
अखेरपयतचे 

दािय व 
(वाढीव)  (सन 
२०२२- २३) 

उवरीत 
दािय व (सन 
२०२३-२४) 

२७६००८३०५ ५४८६९१५३ ४६४२७००० ४१७८४३०० ४६४२७०० ७५०००००० ९९७१२१५२ 

     यामुळे ब ेि य कायालय थाप य िवभागाकडील सन २०२२ – २३ या मुळ 
अंदाजप कातील चालु कामांस िनधी अभावी पूरेशी तरतुद उपल ध नस याने देयकांची 
अदायगी करणेकामी अंतगत वाढ / घट क न खालील नमुद कामांना तरतुद वग करणे आव यक 
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आहे. 

अ.
 कामाचे नाव .  लेखािशष 

सन २०२२ 
- २३ चे 

बजेट कोड 
सन २०२२ - २३ 
ची मुळ तरतुद व 

वाढीव तरतुद 

वाढ करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 

तरतुद 

सन २०२२ - २३ 
साठी एकुण 
सुधारीत तरतुद पान 

. 
अ.

 

१ 

भाग . १६ 
मधील रावेत 
भागातील स ह 
नं. १०३ ते 
१४७ पयतचा 
२४.०० मी. 
डी. पी. र ता 
सदर र याला 
जोडणारे 
१८.०० मी. 
१२.०० मी. 
डी. पी. व इतर 
र ते िवकिसत 
करणे.  

१६ 

Road 
and 
Pavem
ents -
Concre
te -
िवशेष 
योजना 

४८ २ २२२३०११०० 
४६४२७००० 

  

७५०००००० 

  
० 

१२१४२७००० 

  

२ भूमी संपादन 
िनधी १६ 

भांडवली 
- अ -
भाग - २ 

२८६ ४ - 

१३०००००००० 

  
० 

७५०००००० 

  

१२२५०००००० 

  

एकुण १३४६४२७००० ७५०००००० ७५०००००० १३४६४२७००० 

तरी वरील माणे सन सन २०२२-२३ या अंदाजप कात तरतूद वग करण करणसे 
मा. शासक यांची मंजुरी 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- ९०                 िवषय मांक  – ९०                   
               

दनांक- २३/६/२०२२    खाते - मा.आयु       
 
िवषय  मांक- ९०  
दनांक- २३/६/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . था/बीआरटीएस/७८६/२०२२ द.२१/०६/२०२२ 
अ वये, मनपा या सन २०२२-२३ या अंदाजप कात तावातील त यात नमुद केलेले काम 
अंदाजप कात न ाने समािव  क न अंदाजप क य तरतुदीम ये वाढ-घट करणबेाबत.  

 

 

ठराव . ९० 
दनांक-२३/६/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . था/बीआरटीएस/७८६/२०२२ द.२१/०६/२०२२ 
अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलकेचे े फळ साधारण १८१.००चौ. क.मी. असुन 
शहराची औ ोिगक नगरी हणुन ओळख आहे. पपरी चचवड शहर हे औ ोिगक नगरी 
अस याने इतर शहरातुन रोजगार िनिम  येणा-या नागरीकाचंी सं या फार मो ा माणात 
आहे. शहराम ये िनवास करणा-या नागरीकांना आरो य िवषयक सुिवधा मुबलक माणात 
चांग या कारे उपल ध हा ात हणुन शहराम ये दाट लोकव ती या भागाम ये ठक ठकाणी 
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िजजाऊ ि लिनक सु  करणेचे महापािलकेचे िनयोजन आहे. याकामी ८००० ते १०००० व ती 
असलेला भाग/झोपडप ी भाग/जा त मनु य व ती/चाळी दाट लोकव तीची ठकाणे व या 
ठकाणी १ क.मी. चे अंतरात महानगरपािलकेचे णालय/दवाखाने उपल ध नाहीत अशा 
ठकाणी नागरीकां या आरो य िवषयक सुिवधा मुबलक व उ म माणात उपल ध क न 

देणे या दृ ीने िजजाऊ ि लिनक सु  करणे आव यक आहे. मा.आयु  सो. यांनी शहरात 
आव यक ठकाणी िजजाऊ ि लनीक उभारणे या सुचना दले या आहेत. तथािप सदर कामाचा 
सन २०२२-२३ या अंदाजप कात समावेश नस याने सदर निवन कामाचा अंदाजप काम ये 
समावेश करणे व यास शास कय मा यता देणे व सन २०२२-२३ या अंदाजप कात वाढ 
/घट क न तरतुद करणे बाबतचा िवषयास मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. 

सन २०२२-२३ या अंदाजप कात खालील त यात नमुद केलेले काम अंदाजप कात न ाने 
समािव  क न अंदाजप क य तरतुदी म ये वाढ-घट करणेचा ताव आहे. 

अ. . उपलेखािशष अथवा कामाचे 
नाव 

कामाची 
अंदाजप

क य 
र म 

लेखािशष पान . 
अ. . 

सन 
२०२२-
२३ चा  

 अंदाज 

वाढ घट सन २०२२-२३ चा 
सुधा रत अंदाजप क 

१ 

पपरी चचवड 
महानगरपािलका ह ीत 
ठक ठकाणी िजजाऊ 

ि लिनक उभारणे व 
अनुषंिगक कामे करणे. 

७.०० 

कोटी 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

निवन काम ० १.०० 
कोटी - १.०० कोटी 

२ पपळे सौदागर येथे पवना 
नदीवर पुल बांधणे. 

४०.०० 

कोटी 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

४३/३ ७.०० 
कोटी - १.०० 

कोटी ६.०० कोटी 

एकुण ७.०० 
कोटी 

१.०० 
 कोटी 

१.०० 
कोटी 

७.०० 
कोटी 

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. 
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मा. शासक  ठराव  मांक- ९१                 िवषय मांक  – ९१                   
               

दनांक- २३/६/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

िवषय  मांक- ९१  
दनांक- २३/६/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . डा/७अ/२५०/२०२२ द.२०/६/२०२२ 
अ वये, ान योती सािव ीबाई फुले मारक, पपरी १८ येथे न ाने सु  करावया या, 

शासक य िश ण सं थेस,सािव ीबाई फुले अकादमी असे नाव देणेस मा यता देणे बाबत.   
 

 

 

ठराव . ९१ 
दनांक-२३/६/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . डा/७अ/२५०/२०२२ द.२०/६/२०२२ अ वये, 
मा.महापािलका सभा, शासक ठराव .७६ द.०७/०६/२०२२ अ वय,े 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, िवषयप ात नमूद कायवाही 
करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दलेली आहे. 

  ान योती सािव ीबाई फुले मारक, पपरी १८ येथे, न ानेसु  करावया या “ पपरी 
चचवड शासक य िश ण सं था” या सं थेस खालील माणे मराठी व इं जी भाषेत नाव देणे 

आव यक आहे. 

   पपरी चचवड महानगरपािलका,संचािलत 
   सािव ीबाई फुले अकादमी 
   ान योती सािव ीबाई फुले मारक, पपरी,पुणे ४११०१८ 
   (महारा )  
   PIMPRI CHINCHWAD MUNICIPAL CORPORATION’S 

   SAVITRIBAI  PHULE ACADEMY (SPA) 

  Dnyanjyoti Savitribai Phule Smarak, Pimpri, Pune 411018 
  (Maharashtra) 

       सबब, ान योती सािव ीबाई फुले मारक, पपरी ४११०१८ येथ,े न ाने सु  
करावया या या सं थेस खालील माणे मराठी व इं जी भाषेत नाव देणसे मा. शासक यांची 
मंजूरी देणेत येत आह.े  

   पपरी चचवड महानगरपािलका,संचािलत 
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   सािव ीबाई फुले अकादमी 
   ान योती सािव ीबाई फुले मारक, पपरी,पुणे ४११०१८ 
   PIMPRI CHINCHWAD MUNICIPAL CORPORATION’S 
   SAVITRIBAI  PHULE ACADEMY (SPA) 
   Dnyanjyoti Savitribai Phule Smarak, Pimpri, Pune 411018 
 (Maharashtra)    

ि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- ९२                 िवषय मांक  – ९२                   
               

दनांक- २३/६/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

 
िवषय  मांक- ९२  
दनांक- २३/६/२०२२ 
 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .जावक . ड े/ जिन/ कािव/७६७/ २०२२,  द. 

२१/०६/२०२२ अ वये, पपळे िनलख येथील र क सोसायटीचा मलजोड मनपा या 
मलवािहनीस जोडणे या कामाचा सन २०२२-२३ चे अंदाज प कात न ाने समावेश करणे 
व शासक य मा यता घेऊन सन २०२२-२३ या अंदाजप कातील िनयोिजत कामातून 
तरतूद वाढ-घट करणेबाबत. 

 
 

 
 

ठराव . ९२ 
दनांक-२३/६/२०२२ 

 

 

 मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .जावक . ड े/ जिन/ कािव/७६७/ २०२२,  द. 

२१/०६/२०२२ अ वये, पपळेिनलख येथील र क सोसायटीतील नाग रकां या सोयीसाठी 
सावजिनक आरो या या दृ ीने र क सोसायटीचा मलजोड मनपा या मलवािहनीस 
जोडणेकामी र म . ५० लाख र मेस  शासक य मा यता िमळणे व सन २०२२-२३ या 

अंदाजप काम ये पपळे िनलख येथील  र क सोसायटीचा मलजोड मनपा या मलवािहनीस 

जोडणे या कामाचा समावेश क न सदर कामासाठी खालील माणे सन २०२२-२३ या 
िनयोिजत कामातून तरतूद वाढ -घट करणे आव यक आहे. 
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 अनु  
. 

 उप लेखािशष 
अथवा कामाचे 
नाव 

 अंदाजप
क मुळ शासक य 

मा यता 

सुधा रत 
शासक य 
मा यता 

 सन २०२२-
२०२३ ची 
मुळ तरतुद 

वाढ 
करावयाची 

तरतुद 

 घट 
करावयाची 
तरतुद 

सन २०२२-
२०२३ ची 
सुधारीत 
तरतुद पान ./ 

अ. . 

  

१. 

पपळे िनलख 
येथील  र क 
सोसायटीचा 
मलजोड 
मनपा या 
मलवािहनीस 
जोडणे 

 

... 

  

५०००००० 

  

५०००००० 

  

३०००००० 

  

३०००००० 

  

० 

  

३०००००० 

  

२. 

ड े ीय 
कायालय 
काय े ात   
िनयोिजत 
पंपीग टेशन 
पासून 
मैलाशु ीकरण 
 क ापयत 
राय झग मेन 
टाकणे 

५७८/ 
०७ 

  

१५००००००० 

  

१५००००००० 

  

३००००००० 

  

० 

  

३०००००० 

  

२७०००००० 

  एकूण १५५०००००० १५५०००००० ३३०००००० ३०००००० ३०००००० ३००००००० 

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-९३                 िवषय मांक  –९३  
                                  

दनांक- २३/६/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

 
िवषय  मांक-९३ 
दनांक- २३/६/२०२२ 
 

 
मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . डा/६/कािव/४५६/२०२२ द.१/६/२०२२ 
अ वये, मेजर यानचंद हॉक  पॉिल ास टेिडयम, नेह नगर, पपरी-४११०१८ येथे न ाने 
सु  कर यात येणारे “ पपरी चचवड अंतररा ीय हॉक  िश ण क ” हे हॉक  महारा , ध 
रोड, पुणे ४११०२० यांना हॉक  िश णास १० वष कालावधी करीता देणेबाबत. 

 

 
ठराव . ९३   
दनांक-२३/६/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . डा/६/कािव/४५६/२०२२ द.१/६/२०२२ 
अ वये, ी.मनोज भोरे, जनरल से े टरी, हॉक  महारा ,डी – ४४, आयशर सोसायटी, ध,पुणे 
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– ४११ ०२० यांनी दनांक ३०/१२/२०२१ चे प ा वय,े  “हॉक या िवकासासाठी पुणे 
िज ाम ये तसेच पपरी चचवड मधील खेळाडंूना ४० %  व थािनक खेळाडंूना ६० % असा 
वाटा हॉक  िश ण े नगसाठी काय म आखणे को चग, े नग १५ ते १९ वयोगटातील 
मुलांना िश ण देणे अशा अनेक बाब चा या प ाम ये समावेश केलेला आहे. या प ानुसार 
हॉक  अॅकॅडमी सु  करणे बाबत हॉक  महारा ला संधी िमळावी अशी िवनंती इकडील 
कायालयास केलेली आहे.” 

          मा.महानगरपािलका सभा ठराव  ३७१ द.०४/०२/२०१९ नुसार िव म िप ले 
अॅकॅडमी,खडक , पुणे ४११००३ यांना . डा/७अ/कािव/२८३अ/२०१९ द.०७/०३/२०१९ 
चे आदेशा वये पपरी चचवड महानगरपािलकेचे मेजर यानचंद हॉक  टेिडयम, नेह नगर, 
पपरी – ४११ ०१८ हे “ पपरी चचवड हॉक  अॅकॅडमी”सु  करणे क रता ५ वषा करीता 

दरमहा र. .२,००,०००/- सेवाशु काने करारानामा क न दले आहे. 

        मा.िव म िप ल,ेअ य , िव म िप ले अॅकॅडमी, खडक , पुणे ४११००३ यांनी दनांक 
२७/०४/२०२२ चे प ाने कळिवले नुसार पपरी चचवड मनपाचे मजेर यानचंद हॉक  
पॉली ास मैदान हे हॉक  खेळा या िवकासासाठी व भिव यात होणा-या ऑ लिपक पधाचे ल  
समोर ठेवून सदर मैदान हॉक  महारा , डी – ४४, आयशर सोसायटी, ध, पुणे – ४११ 
०२०  यांना ह तांत रत करणे कामी कळिवले आहे. 

           मा.िव म िप ल,े अ य , िव म िप ले अॅकॅडमी, खडक , पुणे ४११००३ यांनी दनांक 
२७/०४/२०२२ या प ा वये कळिवले नुसार मेजर यानचंद हॉक  पॉिल ास टेिडयम, 
नेह नगर, पपरी - ४११०१८ येथे पपरी चचवड हॉक  अकॅडमी सु  करणेस पपरी चचवड 
महानगरपािलका व िव म िप ले अॅकॅडमी,खडक , पुणे ४११००३ या उभय प ात झालेला 
करारनामा र  क न, भिव यात होणा-या ऑ लिपक पधाचे अनुषंगाने तसेच पपरी चचवड 
शहराम ये हॉक  खेळाचा चार, सार आिण िवकास कर या या दृ ीने पपरी चचवड 
महानगरपािलके या मा यतेने व हॉक  महारा , डी – ४४, आयशर सोसायटी, ध, पुणे 
४११०२० यांचे वतीने मेजर यानचंद हॉक  पॉिल ास टेिडयम, नेह नगर, पपरी - 
४११०१८ येथे “ पपरी चचवड आंतररा ीय हॉक  िश ण क ”सु  क न ते हॉक  महारा , 
डी – ४४, आयशर सोसायटी, ध, पुणे ४११०२० यांना हॉक  िश णास सोबतचे प  “अ” 
म ये नमूद केले या अटी व शत  नुसार १० वष कालावधी करीता 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. 
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मा. शासक  ठराव  मांक-९४                 िवषय मांक  –९४  
                                  

दनांक- २३/६/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

िवषय  मांक-९४ 
दनांक- २३/६/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .िवमुका/६/कािव/४१/२०२२ द.२२/६/२०२२ 
अ वये, मनपा या िविवध इमारत या मोक या छतावर सौर उजा िन मती यं णा 
बसिवणेकरीता “अपारंपा रक ोतापासुन वीजिन मती करणे “या मु य लेखािशषा अंतगत 
निवन कामांचा समावेश क न शासक य मा यता िमळणेबाबत. 

 

ठराव . ९४   
दनांक-२३/६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .िवमुका/६/कािव/४१/२०२२ द.२२/६/२०२२ 
अ वये, महारा  शासना या “माझी वसंुधरा”धोरणाअंतगत  थािनक वरा य सं थां या 
पातळीवर अपारंपा रक उज या िन मतीसाठी नािव यपुण उप मास चालना िमळणेकरीता 
िविवध उपाययोजना राबिवणे तसेच नुतनीकरण म उजा िन मतीचे ल य सा य करणेकरीता 
नवीन आिण अ य उजा मं ालया या िविवध काय मां या/धोरणां या उपल धतेवर 
आधा रत  निवकरणीय उजा क प िवकिसत करणे िवचारािधन आहे. याअनुषंगाने पपरी 
िचचवड महानगरपािलके या काय े ातील शाळा,दवाखाने,िविवध कायालय,ेना गृहे इ यादी 
इमारत या छतावर उपल ध असले या मोक या जागेवर सौर ऊजा िन मती क प उभारणी 
करणेचे मा.आयु , प चमनपा यांनी आदेिशत केले आहे. 

          यानुसार िवषयां कत कामाकरीता िनयु  स लागार मे.रेझो युशन िसि ट स ा. िल. 
यांचेमाफत मनपा काय े ातील िविवध ठकाण या  84 इमारत चे सव ण क न,सदर 
इमारत या छतावर एकुण 3097 कवॅ मतेची सौर उजा िन मती क प उभारणी करणेचे 
िनयोजन आहे. यानुसार सोबत जोडणेत आले या प  – ब नुसार अ,ब,क,ई,फ,ग,ह ेि य 
कायालय िनहाय नावांचा समावेश क न यासमोर दशिव यात आले या  अंदाजे एकुण एकि त 
र म . १६,००,००,०००/ यास मा. शासक यांची शासक य 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-९५                 िवषय मांक  –९५  
                                  

दनांक- २३/६/२०२२    खाते - मा.आयु       
 
िवषय  मांक-९५ 
दनांक- २३/६/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . डा/७अ/कािव/२५८/२०२२ द.२३/६/२०२२ 
अ वये, मनपाचे ७ जलतरण तलाव RFP क न PPP त वावर चालिव यास देणेबाबत.   

 

ठराव . ९५   
दनांक-२३/६/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . डा/७अ/कािव/२५८/२०२२ द.२३/६/२०२२ 

अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलकेचे एकूण १४ जलतरण तलाव आहेत. खेळाडंूसाठी 
वतं  िश णाची सुिवधा उपल ध नस याने खेळाडंूना त  मागदशक यांकडून िश ण 
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उपल ध क न देणेकामी सतत मागणी होत आहे.या तलावांचा खच अिधक अस याने खच कमी 
क न म.न.पा.स उ प  िमळावे या दृ ीने  RFP क न खालील ७ जलतरण तलाव PPP 

त वावर चालिव यास देणे आव यक आह े

१)कासारवाडी जलतरण तलाव ५) पपळे गुरव जलतरण तलाव 

२) पपरी वाघेरे  जलतरण तलाव ६)वडमुखवाडी च-होली जलतरण तलाव 

३)यमुनानगर जलतरण तलाव ७)नेह नगर जलतरण तलाव 

४)िनगडी जलतरण तलाव    

       सबब,महानगरपािलकेचे खालील ७ जलतरण तलाव RFP क न PPPत वावर देणेस 
मा.महापािलका सभेची शासक य मा यता घेणे आव यक असलेने यास मा. शासक यांची 
मंजूरी देणेत येत आहे. 

१)कासारवाडी जलतरण तलाव ५) पपळे गुरव जलतरण तलाव 

२) पपरी वाघेरे  जलतरण तलाव ६)वडमुखवाडी च-होली जलतरण तलाव 

३)यमुनानगर जलतरण तलाव ७)नेह नगर जलतरण तलाव 

४)िनगडी जलतरण तलाव    
 

 
ि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. 
 

 


