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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी-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 १३/७/२०२२ चे ठराव 

 
मा. शासक  ठराव  मांक-१०९                 िवषय मांक  – १०९                   
               

दनांक- १३/७/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

िवषय  मांक-१०९  
दनांक- १३/७/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .आमुका/०४/कािव/२३९/२०२२ द.५/७/२०२२ 
अ वये, महानगरपािलकेमाफत नेमणुक कर यात आले या तृतीयपंथीय कमचा-यांना मोफत 
आरो य सेवा पुरिवणेबाबत.     

 

ठराव . १०९ 
दनांक-१३/७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .आमुका/०४/कािव/२३९/२०२२ द.५/७/२०२२ 
अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलकेमाफत तृतीयपंथी नाग रकांना मु य वाहात 
आण याचे उ ेशाने महानगरपािलके या सेवेत मानधनावर सुर ार क व ीन माशल हणून 
नेमणूक दे यात आलेली आहे. सदर कमचारी हे इतर मनपा कमचा-यां माणे 
महानगरपािलकेसाठी यांची सेवा पुरिवत अस याने यांचे क याणासाठी 
महानगरपािलकेमाफत अनेक उपाययोजना कर यात येत आहेत. सदर उ ेशास अनुस न 
महापािलका सेवेत असले या तृतीयपंथी कमचा-यांना मनपा सेवेत कायरत असेपयत 
यांचेक रता महानगरपािलके या सव णालये व दवाखा यांम ये यांना मोफत उपचार 

दे याबाबत द.२/०७/२०२२ रोजीचे बैठक म ये आरो य वै क य अिधकारी यांचेमाफत 
कर यात आलेली मागणी मा य कर यात आलेली आहे. 

             यानुसार सदर कमचा-यांना महानगरपािलके या णालयांम ये उपचार 
दे याक रता वै क य िवभागामाफत सदर कमचा-यांना वै क य काड दे यात येऊन यांना 
मनपा या सव णालये व दवाखा यांम ये मोफत उपचार दे यासंबंधी कायवाही करणे 
आव यक आहे. तथािप, याकामी मा.महापािलका सभेची मा यता घेऊन पुढील कायवाही करणे 
आव यक आहे. 

            सबब पपरी चचवड महानगरपािलके या सेवेत कायरत असले या सव तृतीयपंथी 
कमचा-यांना ते मनपा सेवेत कायरत असेपयत यांचेक रता महानगरपािलके या सव णालये 
व दवाखा यांम ये सव कारचे उपचार (केसपेपर सह) मोफत व पात पुरिव यास 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. 
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मा. शासक  ठराव  मांक-११०                      िवषय मांक  – ११०                   
               

दनांक- १३/७/२०२२         खाते - मा.आयु       
 

िवषय  मांक-११०  
दनांक- १३/७/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ . था/ह े/कािव/३४२/२०२२ द.५/७/२०२२ 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 करणे बाबत. 

 
 

 

ठराव . ११० 
दनांक-१३/७/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ . था/ह े/कािव/३४२/२०२२ द.५/७/२०२२ 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. . १ हे 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 
करणेस मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आहे. 
 

अ.
 

कामाचे नाव भाग 
. 

सन 2022-
23 चे  

लेखािश
ष 

बजेट कोड सन २०२२-२३ 
ची मुळ तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

सन २०२२-
२३ साठी 
एकूण सुधारीत 
तरतूद 

शे
रा 

   पान 
. 

अ.         

१ भाग . २० 
म ये 
कासारवाडी 
मु यालय 
तरावर 
करकोळ 

दु तीची व 
देखभालची कामे 
करणे सन 

२०  
 

अंदाजप कात नाव नाही 

० ७००००० ० ७०००००  
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२०२०-२१ 
२ सन २०२१-२२ 

साठी भाग 
.२० येथील 

मनपा 
इमारतीची 
थाप य िवषयक 

कामे करणे 

२० २७६ ६५ भांडवली 
- 
थाप य 

िवषयक 
कामे 
करण े

कोड -222304715      
(01-Buildings 
/01-Ofice 
Buildings) 

११००००० ५००००० ० १६०००००  

३ सन २०२१-२२ 
साठी भाग 

.२० येथील 
मनपा शाळांची 
दु तीची कामे 
करण े

२०  
 
               अंदाजप कात नाव नाही 

० ११००००० ० ११०००००  

४ भाग .२० 
प ाचाळी या 
प रसरात पे ह  
लॉक िवषयक 

कामे करणे. 

२० २६६ २७ भांडवली 
- दगडी 
फरशी व 
फुटपाथ 

कोड - 
222304502         
(04-Roads and 
Bridges /04-
Pavements and 
footpaths) 

१८००००० ४५०००० ० २२५००००  

५ भाग .३८ 
नेह नगर 
येथील 
दफनभूमी या 
मागील 
दि णेकडील 
िसमा भतीची 
उंची वाढिवणे. 

२०                 
             अंदाजप कात नाव नाही 

० ३८०००० ० ३८००००  

६ सन २०२१-२२ 
साठी भाग 

२०  
            अंदाजप कात नाव नाही 

० १२००००० ० १२०००००  
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.२० म ये 
कासारवाडी 
प रसरात 
मु यालय 
तरावर डांबरी 

र यांची 
दु तीची कामे 
करणे. 

७ भाग .२० 
येथील 
कासारवाडी येथे 
जुना मंुबई पुणे 
हायवे जवळ 
सुलभ शौचालय 
बांधण े

२० १३ २ िवशेष 
योजना 

कोड - 222300136            
04-Public 
Conveniences 

५०००००० ० १८००००० ३२०००००  

८ भाग .२० 
महेशनगर 
चौकातील 
मोक या जागेत 
छ पती 
िशवाजी 
महाराजांचा 
पुतळा उभारण े

२० १५ १ िवशेष 
योजना 

कोड - 222300153            
03-satues, 
heritage assets, 
antiques and 
Other works of 
art /01-Statues 

२००००००० ० २०००००० १८००००००  

९ सन २०२१-२२ 
साठी भाग . 
२० म ये 
मु यालय 
तरावर 
करकोळ 

दु तीची व 
देखभालची कामे 
करणे. 

२० ६१
८ 

१५ महसूल -
करकोळ 

दु ती 
व 
देखभाल
- 
मु याल
य 

कोड - 222310226  
230-Operations 
& Maintenance 
/23050-Repairs 
& maintenance -
Infrastructure 
Assets 

२०००००० ० ५३०००० १४७००००  
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१० भाग .३२ 
मधील 
एम.एस.काटे 
चौकालगतचा 
नाला बं द त 
करणे. 

३२ १० १ िवशेष 
योजना 

कोड - 222300053             
06-Sewerage 
and Drainage 
/06-Culverts 

० १३००००० ० १३०००००  

११ भाग .३२ 
सांगवी मधील 
शाळा 
इमारतीची 
नुतनीकरणाची 
उव रत काम 
करणे. 

३२ ११ ५ िवशेष 
योजना 

कोड - 222300073           
01-Buildings /02-
School Buildings 

२००००००० ० १३००००० १८७०००००  

 एकूण      ४९९००००० ५६३०००० ५६३०००० ४९९०००००  
 

 
ि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-१११                      िवषय मांक  – १११                   
               

दनांक- १३/७/२०२२         खाते - मा.आयु       
 
िवषय  मांक-१११         
दनांक- १३/७/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ . था/क े/कािव/४१/२०२२ द.४/७/२०२२ अ वये,  थाप य क- ेि य कायालयाकडील सन २०२२-२३ 
या मुळ अंदाजप कातील चालू कामांना तरतूदी कमी अस याने याच भागातील िनयोिजत व इतर कामांमधून तरतूद वग करणे बाबत. 

 
 

 
ठराव . १११           
दनांक-१३/७/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ . था/क े/कािव/४१/२०२२ द.४/७/२०२२ अ वये, थाप य क- ेि 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. . 3 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  

लेखािश
ष 

अंदाजप क य 
र म 

सन 2022-23 
ची मुळ तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

सन 2022-23 
साठी एकूण 
सुधारीत तरतूद 

शेरा 

      पा.  अ.
 

              

1 

. .२ बो-हाडेवाडी 
िवनायक नगर, 
मोशी येथे छ.संभाजी 
महाराज व 
सरसेनापती 
हंबीरराव मोिहते 
यांचा पुतळा 
उभारण े

2 60 1 िवशेष 
योजना   45,00,00,000  13,91,10,000 0 70,00,000 13,21,10,000 
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2 

भाग . 2 मोशी 
गट . 1252 
िशवर ता ते गट नं 
752 (पुणे नािशक 
हायवे) पयतचा 30  
मीटर डी. पी. र ता 
िवकसीत करणे.  

2 61 4 िवशेष 
योजना   40,00,00,000  0 10,00,000 0 10,00,000 

  

3 

भाग . 2 मधील 
जाधववाडी गटनं 
606 आर ण 
1/446 व बो-
हाडेवाडी येथील 
शाळा इमारतीची 
उव रत व इतर 
अनुषंिगक कामे 
करणे 

2     िवशेष 
योजना   10,00,00,000  0 60,00,000   60,00,000 

निव
न 
का
म 

                        

  एकूण           13,91,10,000 70,00,000 70,00,000 13,91,10,000   

 वरील माणे िवषयास 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. 
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मा. शासक  ठराव  मांक-११२                 िवषय मांक  – ११२                   
               

दनांक- १३/७/२०२२    खाते - मा.आयु       
 
िवषय  मांक-११२  
दनांक- १३/७/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .फ ेका/पापु/१/कािव/४८६/२०२२ द.७/७/२०२२ 
अ वये, फ े ीय कायालय पाणीपुरवठा िवभागासाठी “वाहन इंधन िवभागासाठी” हे निवन 
लेखािशष तयार क न यावर तरतूद करणेबाबत. 

 

 

ठराव . ११२ 
दनांक-१३/७/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .फ ेका/पापु/१/कािव/४८६/२०२२ द.७/७/२०२२ 
अ वये, ‘फ’ े ीय पाणीपुरवठा िवभागाअंतगत तळवडे, िचखली, पीनगर, यमुनानगर, 
कुदळवाडी, जाधववाडी प रसरात पाणीपुरवठा करणेत येतो.पाणीपुरवठा अपुरा झा यास कवा 
धा मक काय म व इतर काही आव यक काय मांसाठी टँकर ारे पाणीपुरवठा केला जातो.  
              फ े ीय कायालयासाठी न ाने CNG व पे ोल इंधनावर चालणारा टँकर 
कायशाळेकडून उपल ध झाला आहे. सदर टँकरसाठी लागणारे CNG इंधन उधारीवर उपल ध 
होत नाही. या कारणासाठी थायी अि म र म िमळणे आव यक आहे.  
              पाणीपुरवठा हा अ याव यक िवभाग असून CNG व पे ोल इंधन भरणेसाठी थायी 
अि म रोख र म खच  टाकून याचे समायोजन के यास टँकर ारे तातडीचा पाणीपुरवठा करणे 
श य होईल. 
     मा. आयु  यांचेकडील आदेश . लेखा/१अ/कािव/६०/२०१७ द. १८/१/२०१७ 
अ वये िविवध िवभागाचे शाखा मुखांना िव ीय अिधकार दान करणेत आलेले आहेत. सदर 
अिधकार दानाम ये अ. .१० म ये सव कायकारी अिभयंता पाणीपुरवठा िवभाग े ीय 
कायालय यांना वाहन इंधनासाठी र. . ४०,०००/- इतक  र म खच  टाकणेसाठी  मंजूर 
करणेस मा यता देणेत आलेली आहे.  
             फ े ीय कायालय पाणीपुरवठा िवभागासाठी, “वाहन इंधन िवभाग” हे लेखािशष 
उपल ध नाही. सबब न ाने “वाहन इंधन िवभाग” हे लेखािशष तयार क न, “वाहन इंधन 

अिधकारी” या लेखािशषाव न र. . २,९०,०००/-  “वाहन इंधन िवभाग” या लेखािशषावर 
वग क न र. . ४०,०००/- थायी अि म िमळणे आव यक आहे. सदर तरतुद वग करण 
खालील माणे  करणे आव यक आहे.  

अ.
. 

लेखािशष  
 

पा.  अ. . सन २०२२-
२३ ची 
तरतुद 

वाढ  घट  सन २०२२-
२०२३ साठी 
सुधा रत 
तरतुद 

 8-5108                   
फ े ीय 
कायालय  
पाणीपुरवठा  
िवभाग 

      

 220- 
administrative 
Expenses 
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3 22030-24        
वाहन इंधन 
अिधकारी 

११३  भाग १ 
अ.  ८ 
५१०८/
२२०/३ 

३,००.०००  २९०००० १००००/- 

6 वाहन इंधन 
िवभाग (निवन 
लेखािशष) 

  ०० २९०००० - २,९०,०००/- 

 एकूण र. .   ३,००,००० २९०००० २९०००० ३,००,०००/- 

 

फ े ीय कायालय पाणीपुरवठा िवभागासाठी “वाहन इंधन िवभाग” हे निवन लेखािशष तयार 
क न यावर र. . २,९०,०००/- तरतूद वग करण क न, यामधून वाहन इंधनासाठी र. . 
४०,०००/- इतके थायी अि म र म िमळणेबाबत व यामधून आव यकतेनुसार वाहन 
इंधनासाठी र म खच  टाकून समायोजन करणेस 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-११३                 िवषय मांक  – ११३ 
                                  

दनांक- १३/७/२०२२    खाते - मा.आयु       
 
िवषय  मांक-११३   
दनांक- १३/७/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .इ/ था/कािव/६४२/२०२२ द७/७/२०२२ अ वये, 
भाग . ३ मोशी येथे अि शामक क  बांधणे या कामातून मोशी येथील आर ण . १/१७१ 

येथे ता पुर या व पात वगखो या बांधणेबाबत.  
 

 

ठराव . ११३  
दनांक-१३/७/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .इ/ था/कािव/६४२/२०२२ द.७/७/२०२२ अ वये, 
पपरी चचवड मनपा या इ े ीय कायालया अंतगत भाग .३ मोशी येथील मनपा शाळेत 

मुला / मुल ची मराठी शाळा आहे. सदर मनपा शाळेत आकां ा फाऊंडेशनसाठी चालिवणेत येत 
असले या इं जी शाळेस वगखो या कमी पडत असलेने मागील दोन – तीन वषापासुन 
वगखो या उपल ध क न देणेबाबत या िवभागकडे मागणी करीत आहेत. तथािप सदर मनपा 
शाळेत जागा उपल ध नस याने निवन वगखो या बांधणे श य नाही. यामुळे आकां ा 
फाऊंडेशन माफत चालू असले या शाळेचे निवन अँडिमशन वगखो या  नस याने बंद झालेले 
आहे. याबाबत मा. आयु  यां या दालनात द. ०१/०७/२०२२ रोजी झाले या चचनुसार 
मोशी येथील ( आर ण . १/१७१ )  िशवाजीवाडी येथे ता यात आले या मनपाचा जागेवर 
ता पुर या व पात ४ वगखो या व शौचालय तसेच CSR िनधीतून ४ वगखो या तातडीने 
उपल ध करणेबाबत मा. आयु  यांनी सुचना दले या आहेत. 

तथािप भाग . ३ मोशी शाळेचे थाप य िवषयक कामे करणे करीता स ि थतीत िनिवदा 
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उपल ध नाही सदर भाग . ३ मोशी येथे अि शामक क  बांधणेचे काम चालू असून सदरचे 
काम ९५% पुण झालेले आहे. सदर कामात   Fire drill tower  बांधणेचा अंदाजप कात 
समावेश करणेत आलेला आहे. परंतु सदर tower साठी जागा उपल ध नस याने सदर कामातील 
र म िश लक रहाणार आहे. सदर िश लक र मेतून शाळे या आर णाचे समतलीकरण करणे, 
चेनल क क न िसमा भत बांधण,े जो यापयतचे बांधकाम करणे, लोर ग करण,े शौचालय 
बांधण,े मैदान तयार करण,े Mild steel cabin उपल ध क न देणे श य आहे. तसेच सदर 
कामातून CSR िनधीतून बांधणेत येणा-या ४ वगखो या साठी foundation बांधणे श य आहे. 

वरील सव कामे करणे करीता ४ वगखो या MS Cabin (20’x20’x10’) चे दरपृ थकरण 
करणेची आव यकता आहे. यामुळे शाळेची वरील सव थाप य िवषयक कामे तसेच Tata 
bluecsope यांचे वतीने CSR िनधीतून  बांधणेत येणा-या ४ वग खो यांसाठी जो यापयतचे 
बांधकाम करणे करीता अंदाजे र. . ७५,००,००० /- खच अपेि त आहे. 

     तरी सदरची कामे ही उपरो  िवषयांक त कामातून थळबदल क न करणेचा तावास 
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-११४                 िवषय मांक  – ११४                   
               

दनांक- १३/७/२०२२    खाते - मा.आयु       
 
िवषय  मांक-११४  
दनांक- १३/७/२०२२ 
 

मा.अित र   आयु  (३) यांचेकडील पञ .फ ेका/ शा/०२/कािव/२१४/२०२२ 
द.१६/६/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या फ ेि य काय े ातील भाग 
.१३ मधील धमवीर संभाजी राजे संकुल ( जुबली मैदान ) यमुनानगर, िनगडी येथील डा 

मैदानावर शेतकरी आठवडे बाजार भरणेस मा यता देणेबाबत.  
 

 

ठराव . ११४ 
दनांक-१३/७/२०२२ 

 

मा.अित र   आयु  (३) यांचेकडील पञ .फ ेका/ शा/०२/कािव/२१४/२०२२ 
द.१६/६/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या फ ेि य कायालय 

काय े ातील भाग .१३ मधील धमवीर संभाजी राजे संकुल ( जुबली मैदान ) यमुनानगर, 
िनगडी येथील डा मैदानावर शेतकरी आठवडे बाजार भरणेकामी एकूण ३० भाजी िव े ते 
बसिव यात येतील अशी सोय केलेली आहे. ी वामी समथ शेतकरी उ पादक कं.िल.पुणे यांना 
धमवीर संभाजी राजे संकुल ( जुबली मैदान ) यमुनानगर, िनगडी या ठकाणी पपरी चचवड 
महानगरपािलके या “शेतकरी आठवडा बाजार िनयमावली” मधील संपूण अटी/शत स अिधन 
रा न िन वळ ता पुर या व पात ११ मिह या या कालावधीसाठी करारनामा क न 
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भाडेत वार ठरिव यात आलेले ०१ मिहना आगाऊ भूईभाडे व अनामत र म ि वका न 
देणेबाबत वरील माणे िवषयास 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-११५                 िवषय मांक  – ११५                   
               

दनांक- १३/७/२०२२    खाते - मा.आयु       

 
िवषय  मांक-११५  
दनांक- १३/७/२०२२ 
 

मा.अित र   आयु  (३) यांचेकडील पञ . फ ेका/ शा/०२/कािव/२६४/२०२२ 
द.५/७/२०२२ अ वये, भाग .- ११ मधील िशवतेजनगर येथील मैला शु ीकरण जवळील 
पाईन रोड स हस रोड या लगत खाऊग ली सु  करणे कामी मा यता देणे बाबत.  

 

 

ठराव . ११५ 
दनांक-१३/७/२०२२ 

 

मा.अित र   आयु  (३) यांचेकडील पञ . फ ेका/ शा/०२/कािव/२६४/२०२२ 
द.५/७/२०२२ अ वये, ी. भैरवनाथ युवक संघ कुदळवाडी, यादवनगर, िचखली, यांनी भाग 
. ११ येथील िशवतेजनगर येथील मैला शु ीकरण जवळील पाईन रोड स हस रोड लगत या 

मोक या जागेत खाऊग ली सु  करणेसाठी परवानगी मािगतली होती व मा. एकनाथ पवार, 
माजी स ा ढ प नेता यांनी िवनंती केली आहे या क रता फ े ीय थाप य िवभागाचा 
अिभ ाय घेणेत आला आहे या माणे थाप य िवभाग यांनी खाऊग ली सु  करणेस हरकत 
नसलेबाबत लेखी कळवले आहे तसेच नगररचना िवभागाने या जागेसाठी ित चौ. फुट र. .-
१५.८० पैसे दर िनि त केलेला आहे या माणे संबंिधत सं थेकडून ११ मिह याचा करारनामा 
क न व य  कती गाळे तयार करणार आहेत या माणे भाडे वसुल करणेत येईल. 

          वरील िवषयास 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. 
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मा. शासक  ठराव  मांक-११६                 िवषय मांक  – ११६                   
               

दनांक- १३/७/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

िवषय  मांक-११६  
दनांक- १३/७/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  मांक बीपी/०५/कािव/२०४/२०२२ 
द.२८/०६/२०२२ आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव 
मांक ३७० दनांक ५/०७/२०२२ अ वये, food court धोरणाबाबत.  

 

ठराव . ११६ 
दनांक-१३/७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  मांक बीपी/०५/कािव/२०४/२०२२ 
द.२८/०६/२०२२ आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव 
मांक ३७० दनांक ५/०७/२०२२ अ वये, पपरी चचवड शहर हे वेगाने वाढत आहे. 

या माणे शहरा या गरजाही वाढत आहेत. शहरात मो ा माणात सदिनका तयार होत असुन 
याम ये म यम/ उ  म यमवग य वग मो ा माणात राहात आहे, तसेच राहावयास येत आहे. 

सवसाधारणपणे या वगाम ये बाहे न अ पदाथ मागिवणे अथवा बाहेर जाऊन खाणे अशी 
वृ ी आढळुन येत.े अनेक कुटंुबाम ये अ पदाथ तयार करणेसाठी पुरेसा वेळ व मनु यबळ 

उपल ध नस यामुळे  बाहेर जाऊन/ बाहे न मागवुन अ पदाथ सेवन कर याची वृ ी आढळते. 
तसेच कधी कधी मौजमजा हणून बाहेर खा याची वृ ी दसुन येते. यामुळे शहरात छो ा 
मो ा माणात खा पदाथाचे टॉ स तयार होत आहेत. सदर टॉ स ब तांशी  अनिधकृत 
असुन अ पदाथाचा दजाबाबतत िच ह आहे. असे टॉ स अ था त दसुन येतात. तेथे 
पाणी, व छतागृह अशा सुिवधा नसतात व छताही दसुन येत नाही. नाग रकांना बसुन 
खा यासाठी जागा उपल ध नसते. यामुळे उभे रा न खावे लागते. तसेच काही ठकाणी 
फुटपाथ/ र यावर अित मण क न खु या ठेवले या आढळतात यामुळे पदचा-यांची अडचण 
होते. एकुणच या बाब चे िनयमन कर याची आव यकता दसुन येते.  महानगरपािलकेमाफत 
अशा कार या food court इंदोर शहरा या धत वर िवकिसत कर याचे िनयोजन आहे.  
खालील अट वर खाजगी  े ाम येही food court ला परवानगी द यास नाग रकांची सोय 
होईल व िनयमन करणे सोईचे होईल. 
१)     िवकसक/जागामालक यांचे वतःचे जागेत food court िवकिसत  क  शकतील. 
२)     यासाठी भुखंड यांचे  वतःचे मालक चा असणे आव यक आहे. 
३)     सदर भुखंडापैक  ५०% जागा पा कगसाठी उपल ध ठेवावी. 
४)     सदर ठकाणी िप या या पा याची आव यक ती व था करावी. 
५)     सदर ठकाणी व छता गृहांची व था करावी. 
६)     सदर टॉ ससाठी कमान २००० चौ.मी भुखंडाचे े  आव यक आहे. 
७)     टॉ स या मोजमापावर िनबघ राहणार नाहीत. तथािप, कमान  ३.०० मी ं दी 
X३.००मी. लांबी कमाल १०.००मी. ंद  X१०.००मी.लांबी इत या मापाचे टॉ स अनु ेय 
राहतील. 
८)     दोन टॉ सम ये १ मीटर कमान अंतर ठेवावे लागेल. 
९)     टॉ सचे  बांधकाम ता पुर या व पात अनु ेय राहील. 
१०)  टॉ सचे  समोर कमान लांबी या दु पट अंतर/मोकळी जागा  ठेवणे बंधनकारक राहील 
तथािप, या जागेत हटिवता येणारे टेबल खु या ठेवता येतील. 
११)   या कामासाठी र. .१०/- चौ.मी दराने शु क भरावे लागेल. 
१२)   पा या या िनच-यांची यो य ती व था करावी लागेल. 
१३)   कचरा िव हेवाटीची यो य ती व था करावी लागेल. 
१४)   यामुळे आजुबाजु या नाग रकांना कोणताही ास होणार नाही याची काळजी यावी 
लागेल. 



13 
 
 

  
 

१५)   बांधकाम परवानगी  िवभागा िशवाय इतर आव यक परवाने/दाखले ा  करणे आव यक 
राहील. 
१६)   सव buildable zone म ये असे food court अनु ेय राहतील. 
१७)   िन या पुररेषेखाली व े ात पा कग उपल ध क न द यास िन या ते लाल पुररेषे 
मधील े ात ता पुर या व पातील food court करता येईल. तथािप, पावसा यापुव  सव 
food court चे ता पुरते बांधकाम काढुन यावे लागेल. 
१८)   कमान पोहोच र ता ६ मी. ं दीचा आव यक राहील. 
१९)   यासाठी इतर ना-हरकत दाखलेची आव यकता राहणार नाही तथािप, ेनेज कने शन ना-
हरकत दाखला वापर सु  होणेपुव  सादर करावे लागेल. 
२०)   महानगरपािलकेमाफत  आकषक टॉलची रचना करणेबाबत काही नमुने उपल ध क न 
देणेत येतील. सदर नमु यातील यो य वाटले या नमु या माणे टॉलची रचना करणे िवकसकास 
बंधनकराक राहील. 
२१)   Green Belt, Green Zone याम ये सदर टॉ स करता येईल. 
२२)   Fire Safty बाबत यो य ती काळजी यावी. 
२३)   सदर टॉलसाठी नाग रकांना व नाग रकां या वाहनांसाठी येण-ेजाणेकामी वेग-वेगळा 
माग असणे आव यक आहे. 

 सदर या अटी शत स अिधन रा न पपर चचवड महानगरपािलकेत  इंदोर शहरा या धत वर 
उपरो  दशिवले माणे Food Court करणेबाबत या तावास  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-११७                 िवषय मांक  – ११७                  
               

दनांक- १३/७/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

 
िवषय  मांक-११७  
दनांक- १३/७/२०२२ 
 

 
 

मा. महापािलका आयु  यांचेकडील प  मांक .ड ेका/जिन/कािव /८१५ /२०२२, 
द.०४/०७/२०२२ आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव 
मांक ३८० दनांक ५/०७/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलका ड े ीय 

कायालय ह ीतील मलिनःसारण निलका मॅनहोल चबसची सफाई आधुिनकयांि क  प तीने 
करणे (स शन, जेट ग सह रसायक लग मिशन या सहा याने).या कामास मुदतवाढ 
िमळणेबाबत. 
 

 

 

ठराव . ११७ 
दनांक-१३/७/२०२२ 

 

मा. महापािलका आयु  यांचेकडील प  मांक .ड ेका/जिन/कािव /८१५ /२०२२, 

द.०४/०७/२०२२ आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव 
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मांक ३८० दनांक ५/०७/२०२२ अ वये, िवषयां कत काम मे. मे ो वे ट हॅ ड लग ा. 
िल.यांना मा. थायी सिमती ठराव .१०००८ दनांक २८/०७/२०२१ नुसार करारनामा 
शत नुसार द.२७/१०/२०२१ या आदेशा वये कामाचे आदेश देणेत आलेले होते. सदर कामाची 
मुदत दनांक ०३/०७/२०२२ पयत आहे. िनिवदा अटी व शत  (A) . ३ नुसार सदर 

िनिवदेतील दर हे िनिवदा कालावधी पयत कायम राहतील. सदर िनिवदेचा काय कालावधी ०७ 
(सात) वष आहे. तथािप कामाचा आदेश व करारनामा हा ०१ (तृतीय) वषासाठी देणेत आलेला 
आहे. यानंतर कामाची गती, Performance िवचारात घेऊन पुढील येक वषासाठी मा. 

थायी सिमती या मा यतेने मुदतवाढ देणेत येईल. तसेच िनिवदा अटी व शत नुसार एक 
वषानंतर भाववाढ फरक देय राहील. यानुसार ठेकेदाराने सदरचे काम तृतीय वषात 
समाधानकारक पूण केलेले आहे. चौथे वषासाठी (०३.०७.२०२३ पयत) मा. थायी सिमतीची 
मंजुरी ा  करणे आव यक आहे. सदर कामासाठी सन २०२२-२३ चे अंदाजप कात पान . 

१११२ अ. . ४ वर र म पये १,३०,००,०००/- तरतुद नमूद करणेत आलेली आहे. िनिवदा 

अटी व शत  (A) . ३ नुसार मा. थायी सिमतीने ठरावात नमूद केलेला १ वष कालावधीची 

मुदत दनांक ०३/०७/२०२२ रोजी पुण होत आह.े वर नमूद केलेनुसार ठेकेदार मे. मे ो वे ट 
हॅ ड लग ा. िल.यांस पपरी चचवड महानगरपािलका ड े ीय कायालय ह ीतील 
मलिनःसारण निलका मॅनहोल चबसची सफाई आधुिनकयांि क  प तीने करणे. (स शन, जेट ग 

सह रसायक लग मिशन या सहा याने) या कामास भाववाढ फरक अदाकरणे व दनांक 
०४/०७/२०२२ पासून दनांक ०३/०७/२०२३ पयत चौथे वषासाठीचे मुदतवाढ व र म पये 
१,२९,११,७००/-  या खचास  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-११८                 िवषय मांक  – ११८                  
               

दनांक- १३/७/२०२२    खाते - मा.आयु       
 
िवषय  मांक-११८  
दनांक- १३/७/२०२२ 
 

मा.मनपा आयु  यांचेकडील प  मांक जेएनएनयुआरएम/३/कािव/१८० /२०२२ दनांक ०४ 
/०७ /२०२२ आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक 
३८६ दनांक ५/०७/२०२२ अ वये अमृत अिभयानांतगत सुधारणांची (Reforms) पुतता 
केलेब ल ा  झाले या ो साहन अनुदानाचा वापर िविहत केलेली मागदशक सुचना “ पपरी 
चचवड शहरात व छ भारत अिभयानातगत अंतभूत घटकांसाठी ” करणेबाबत. 

 

 

ठराव . ११८ 
दनांक-१३/७/२०२२ 

 

मा.मनपा आयु  यांचेकडील प  मांक जेएनएनयुआरएम/३/कािव/१८० /२०२२ दनांक ०४ 
/०७ /२०२२ आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक 
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३८६ दनांक ५/०७/२०२२ अ वये,  क  शासन पुर कृत अमृत अिभयानाम ये पपरी चचवड 
शहराचा समावेश झालेपासुन अ ापपयत अमृत अिभयानांतगत सुधारणांची (Reforms) ची 
पूतता के यामुळे पपरी चचवड महानगरपािलकेस ो साहन अनुदान (Reform Incentive) 

ा  झालेले आहे. सदरचे सन २०१६-१७, सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ या वषाकरीता 
ा  झालेले एकूण ो साहन अनुदान र. .३,८१,१७,४३६/- (अ री र म पये तीन कोटी 

ए या शी लाख सतरा हजार चारशे छ ीस फ ) पैक  िश लक असलेले 
एकुणर. .३,३२,२०,७८३ /- (अ री र म पये तीन  कोटी ब ीस लाख वीस हजार सातशे 
यएशी  फ ) इतके ो साहन अनुदान+ सदरचे बँक खा यावरील ाज पपरी चचवड 

शहरात व छ भारत अिभयानातगत अंतभूत घटकां या  कामासाठी करणेस 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-११९                 िवषय मांक  – ११९                  
               

दनांक- १३/७/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

 
िवषय  मांक-११९ 
दनांक- १३/७/२०२२ 
 

 

 
मा.मनपा आयु  यांचेकडील प  . था/EWS /२४०/२०२२, द.१३/०७/२०२२ अ वये, 

थाप य EWS क प िवभागांतगत इतर िवशेष योजना लेखािशषाखालील कामां या 
अंदाजप क य रकमेत दु ती करणेबाबत. 

 

 

ठराव . ११९ 
दनांक-१३/७/२०२२ 

 

मा.मनपा आयु  यांचेकडील प  मांक . था/EWS /240/2022, द.१३/०७/२०२२ 
अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलकेचे सन २०२१-२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२३ चे 
मुळ अंदाजप कास मा.महापािलका सभा ठराव .१, द.२९/०३/२०२२ अ वये मा यता 
दलेली आहे. तसेच मा.महापािलका सभा ठराव .४७, द.०४/०५/२०२२ अ वये थाप य, 

िव ुत, पाणीपुरवठा, जलिनः सारण, पयावरण व अ य सव िवभागां या भांडवली व महसुली 
कामांसाठी एकि त शासक य मा यता दे यात आलेली आहे. तसेच मा.आयु  सो. यांचेकडील 
आदेश . था/लेखा/१/कािव/१८८/२०२२, द.२३/०५/२०२२ सदर ठरावां या 
अंमलबजावणीस मा.आयु  सो. यांनी मा यता दलेली आहे. 

            तथािप, सन २०२१-२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२३ चे मुळ अंदाजप काम ये 
इतर िवशेष योजना या लेखािशषाअंतगत थाप य EWS क प िवभागातील काही कामांचे 
अंदाजप क य र म हे र. .०/- दसत आहे. यामुळे इतर िवशेष योजना या लेखािशषाअंतगत 
थाप य EWS क प िवभागातील कामां या अंदाजप क य रकमेत खालील माणे दु ती 

करणे आव यक आहे. 
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पान  / 
अ. . 

उपलेखािशष अथवा कामाचे 
नाव 

वॉड 
. 

कामाची 
अंदाजप क य 

र म 

सन २०२१-२२ 
चा सुधारीत 
अथसंक प 

सन २०२२-२३ 
चा अंदाज 

  लेखािशष - थाप य िवशेष 
योजना (एच.ओ./सी.ई.)         

  01- Buildings         

  01- Office Buildings         

५८/४ 

िचखली से. . १७ व १९ 
येथे आ थकदृ ा दुबल 
घटकांसाठी या  (EWS) 
गृह क पाम ये ाथिमक 
शाळा आर ण िवकिसत 
करणे. 

११ २०००००००० ० १०००००००

५८/५ 

िचखली से. . १७ व १९ 
येथे आ थकदृ ा दुबल 
घटकांसाठी या  (EWS) 
गृह क पाम ये मा यिमक 
शाळा आर ण िवकिसत 
करणे. 

११ २०००००००० ० १०००००००

  
04- Public 
Conveniences 

     

५८/१४ 

दापोडी येथील महा मा 
फुलेनगर झोपडप ीतील 
र याने बािधत होणा या 
झोपडप ी धारकांचे पुनवसन 
करणेसाठी प ाशेड तयार 
करणे व इतर अनुषंिगक कामे 
करणे 

  ३००००००० ६०००००० १५००००००

५८/१५ 

िचखली से. . १७ व १९ 
येथे आ थकदृ ा दुबल 
घटकांसाठी या  (EWS) 
गृह क पाम ये जे ांसाठी 
िवरंगुळा क  बांधण े

११ २००००००० ० ५००००००

  13- Vegetable Markets      

५९/१ 

िचखली से. . १७ व १९ 
येथे आ थकदृ ा दुबल 
घटकांसाठी या  (EWS) 
गृह क पाम ये भाजी मंडईचे 
आर ण िवकिसत करणे. 

११ ६००००००० ८०००००० १०००००००

  14 - Shopping Center      
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५९/१ 

िचखली से. . १७ व १९ 
येथे आ थकदृ ा दुबल 
घटकांसाठी या  (EWS) 
गृह क पाम ये ापारी 
गाळे बांधण े

११ २००००००० ० ५००००००

  
16- Sport Buildings / 
Stadium 

     

५९/४ 

िचखली से. . १७ व १९ 
येथे आ थकदृ ा दुबल 
घटकांसाठी या  (EWS) 
गृह क पाम ये मिहला व 
पु षांसाठी ायामशाळा 
बांधण े

११ १००००००० ० ५००००००

  20 - Multi Purpose Hall      

५९/१ 

िचखली से. . १७ व १९ 
येथे आ थकदृ ा दुबल 
घटकांसाठी या  (EWS) 
गृह क पाम ये ब उ ेशीय 
इमारत बांधणे. 

११ ६००००००० ३५०००००० १५००००००

  
21 - Compound / 
Safety Wall 

     

५९/१ 

रावेत येथे आ थकदृ ा 
दुबल घटकांसाठी िनवासी 
गाळे बांधणे या क पात 
मुलभूत सुिवधा 
(Infrastructure) पुरिवणे. 

१६ ६००००००० ० १००००००

५९/२ 

बो हाडेवाडी येथे 
आ थकदृ ा दुबल 
घटकांसाठी िनवासी गाळे 
बांधणे या क पात मुलभूत 
सुिवधा (Infrastructure) 
पुरिवणे. 

२ ६००००००० ५००००० २५००००००

५९/३ 

पपरी (HDH आर ण 
.७७) येथे आ थकदृ ा 

दुबल घटकांसाठी िनवासी 
गाळे बांधणे या क पात 
मुलभूत सुिवधा 
(Infrastructure) पुरिवणे. 

९ ३००००००० ३०००००० १५००००००

५९/४ 

आकुड  (HDH आर ण 
.२८३) येथे आ थकदृ ा 

दुबल घटकांसाठी िनवासी 
गाळे बांधणे या क पात 
मुलभूत सुिवधा 

१४ ६००००००० ५००००० २५००००००
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(Infrastructure) पुरिवणे. 

५९/५ 

डुडुळगांव येथे आ थकदृ ा 
दुबल घटकांसाठी िनवासी 
गाळे बांधणे या क पात 
मुलभूत सुिवधा 
(Infrastructure) पुरिवणे. 

३ ८००००००० ० ५०००००

५९/६ 

िचखली से. .१७ व १९ येथे 
आ थकदृ ा दुबल 
घटकांसाठी या  (EWS) 
गृह क पामधील आर ण 
भुखंडांना िसमा भत बांधणे. 

११ २००००००० ८९७३००० ५०८५०००

  
02 - Park and Play 
Grounds 

     

  
01 - Park and Play 
Ground 

     

६०/४ 

िचखली से. . १७ व १९ 
येथे आ थकदृ ा दुबल 
घटकांसाठी या  (EWS) 
गृह क पाम ये खेळाचे 
मैदान आर ण िवकिसत 
करणे. 

११ १०००००००० ० ५००००००

  
03 - Statues, heritage 
assets, antiques and 
other work of art 

     

  01 - Statues      

६०/४ 

पपरी वाघेरे (HDH 
आर ण .५७) येथे 
आ थकदृ ा दुबल 
घटकांसाठी िनवासी गाळे 
बांधणे या क पात मुलभूत 
सुिवधा (Infrastructure) 
पुरिवणे. 

  ५००००००० ० ९०००००

६०/५ 

िचखली से. .१७ व १९ येथे 
आ थकदृ ा दुबल 
घटकांसाठी या  (EWS) 
गृह क पामधील आरि त 
व  मोक या जागा िवकिसत 
करणे. 

११ १००००००० २१००० ५००००००
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  02 - Heritage assets      

६०/५ 

पपरी वाघेरे (HDH 
आर ण .१५९) येथे 
आ थकदृ ा दुबल 
घटकांसाठी िनवासी गाळे 
बांधणे या क पात मुलभूत 
सुिवधा (Infrastructure) 
पुरिवणे. 

  ५००००००० ० ९०००००

  04-Roads and Bridges      

  
02 - Road and 
Pavements - Black 
topped 

     

६२/१२ 

िचखली से. .१७ व १९ येथे 
आ थकदृ ा दुबल 
घटकांसाठी या  (EWS) 
गृह क पामधील र ते 
दु ती व डांबरीकरण करणे. 

११ ३००००००० ८०००००० ४००००००

६२/१५ 

िचखली से. .१७ व १९ येथे 
आ थकदृ ा दुबल 
घटकांसाठी या  (EWS) 
गृह क पामधील र ते 
डांबरीकरण करणे व 
देखभाल दु ती करणे. 

११ १००००००० १००००० २५०००००

  
04 - Pavements and 
footpaths 

     

६३/१० 

च होली येथे आ थकदृ ा 
दुबल घटकांसाठी िनवासी 
गाळे बांधणे या क पात 
मुलभूत सुिवधा 
(Infrastructure) पुरिवणे. 

३ ८००००००० २००००००० ३५००००००

६३/११ 

िचखली से. .१७ व १९ येथे 
आ थकदृ ा दुबल 
घटकांसाठी या  (EWS) 
गृह क पामधील उव रत 
थाप य िवषयक कामे करणे. 

११ २००००००० १००००० २५०००००

  
06- Sewerage and 
Drainage 

     

  
01 - Storm Water 
Drainage 
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६३/१ 

िचखली से. .१७ व १९ येथे 
आ थकदृ ा दुबल 
घटकांसाठी या  (EWS) 
गृह क पामधील Storm 
Water गटरचे कामे करणे. 

११ ४००००००० ० ५००००००

  
08 - Plant and 
Machinery 

     

  
03 - Sewerage 
Treatment Plant 

     

६३/१ 

पंत धान आवास 
योजनेअंतगत ठक ठकाणी 
STP बांधणे व देखभाल 
दु ती करण े

ससा २१००००००० ५१७००००० ५०००००००

एकुण   १५१००००००० १४१८९४००० २५७३८५०००

    तरी वरील माणे सन २०२१-२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२३ चे मुळ अंदाजप कात 
थाप य EWS क प िवभागाकडील इतर िवशेष योजना अंतगत कामांचे अंदाजप क य 

र मेत दु ती करणे व शासक य मा यता िमळणे आव यक अस यान े तावात नमुद माण े
यास 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. 
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मा. शासक  ठराव  मांक-१२०                      िवषय मांक  – १२०                 
               

दनांक- १३/७/२०२२         खाते - मा.आयु       
 

िवषय  
मांक-१२० 

दनांक- 
१३/७/२०२२ 
 

मा.मनपा आयु  यांचेकडील प  .ड े/ था/कािव/५५३/२०२२ द.१३/७/२०२२ अ वये, थाप य िवभाग, ड ेि य कायालयाकडील सन २०२२-२३ या 
अंदाजप कातील िवशेष योजना िवषयक कामां या तरतुदीम ये वाढ - घट करणेस मा यतेबाबत. 

 

ठराव . १२०  
दनांक-

१३/७/२०२२ 

मा.मनपा आयु  यांचेकडील प  .ड े/ था/कािव/५५३/२०२२ द.१३/७/२०२२ अ वये, "ड" ेि य कायालयांतगत थाप य िवभागाकडील भांडवली, महसुली, प-
अंदाजप क व िवशेष योजना िवषयक चालू िवकास कामांना सन २०२२-२३ या मूळ अंदाजप कात तरतूद कमी अस याने सदर िवकास कामे पूण करणे क रता सोबत 
जोडणेत आले या उपसुचनेत नमूद केले माण ेर. .८,८०,४४,१००/-इतक  तरतूद वाढ - घट करणे आव यक आहे.” 

          ड े ीय कायालयाअंतगत थाप य िवभागा या सन २०२२-२३ या मूळ अंदाजप कातील भांडवली, महसुली, प-अंदाजप क व िवशेष योजना 
िवषयक कामांना तरतूदी कमी अस यान ेचालू िवकास कामांसाठी तरतूद वग करणेची आव यकता अस यान े यास तावात नमूद माण ेमा. शासक यांची 
मंजूरी देणेत येत आहे. 

अन ु 
. 

उप लेखािशष 
अथवा 

कामाचे नाव 
बजेट कोड लेखािशष 

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 . अनु.
ं . 

१ भाग .२५ 
वाकड 
गावठाण 
येथील र ते 
िसमट 
कॉ टचे 
करणे. 

२२२३००३३५ थाप य 
िवशेष योजना 

२१ २५ २५००००००० २५००००००० ३०२८९००० ० १४००००० २८८८९००० 
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२ भाग .२५ 
वाकड येथील 
वामी 

िववेकानंदनग
र .१ ते ५, 
शुभदा, यशदा 
व ानदा 
कॉलनी व 
भागातील 

इतर 
प रसरातील 
र यांचे 
हॉटिम स 
प दतीने 
डांबरीकरण 
करणे. 

२२२३०३००० पथ-डांबरी 
र ते 

(भांडवली 
मु यालय) 

१६६ २२ २५०००००० २५०००००० ११०००००० ० १४०००० १०८६०००० 

३ भाग .२५ 
वाकड येथील 
मनपा या 
इमारत ची 
रंगरंगोटी 
करणे व इतर 
थाप य 

िवषयक कामे 
करणे. 

२२२३०२९३५ इमारत 
योजना 

(भांडवली 
मु यालय) 

१६२ ३ ५०००००० ५०००००० ८९०००० २००००० ० १०९०००० 

४ भाग .२५ 
वाकड येथील 
सदगु  
कॉलनी, 
चौधरी पाक, 
वामी 

िववेकानंदनग
र, व 
भागातील 

इतर 
प रसरातील 
फुटपाथ, 

२२२३०९५५८ डांबरी र ते 
पथ द ु ती व 

देखभाल 
(मु यालय 
महसुली) 

५८२ १ ५०००००० ५०००००० २५४५००० १५५००० ० २७००००० 
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पे ह ग 
लॉकची 

दु तीची 
कामे करणे 
(सन २०२०-
२१ करीता) 

५ भाग .२५ 
वाकड व 
भागातील 

इतर 
प रसरातील 
मनपा 
इमारत ची 
दु तीची 
कामे करणे. 
(सन २०२०-
२१ करीता) 

२२२३०९३६८ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

(मु यालय 
महसुली) 

५७० १ २५००००० २५००००० ० ३५०००० ० ३५०००० 

६ भाग .२५ 
पुनावळे व 
भागातील 

इतर 
प रसरातील 
फुटपाथ, 
पे ह ग 
लॉकची 

देखभाल व 
दु तीची 
कामे करणे. 
(सन २०२१-
२२ करीता) 

२२२३०९४५० करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
( भाग 

महसुली) 

५७५ ११ १०००००० १०००००० ३५०००० २५०००० ० ६००००० 

७ भाग .२५ 
ताथवडे व 
भागातील 

इतर 
प रसरातील 
फुटपाथ, 
पे ह ग 
लॉकची 

२२२३०९४६६ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
( भाग 

महसुली) 

५७६ १ १०००००० १०००००० ३५०००० २००००० ० ५५०००० 
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देखभाल व 
दु तीची 
कामे करणे. 
(सन २०२१-
२२ करीता) 

८ भाग .२५ 
वाकड येथील 
संडास लॉक 
व मुता-यांची 
थाप य 

िवषयक कामे 
करणे. 

२२२३०८३३७ प-अंदाजप क 
संडास व 
मुता-या 

४९६ २ ३०००००० ३०००००० ५५०००० ० १७०००० ३८०००० 

९ भाग .२५ 
पुनावळे व 
ताथवडे 
येथील संडास 
लॉक व मुता-

यांची थाप य 
िवषयक कामे 
करणे. 

२२२३०८३३८ प-अंदाजप क 
संडास व 
मुता-या 

४९६ ३ ४०००००० ४०००००० ५५०००० ० १७०००० ३८०००० 

१० . .२६ 
येथील 
काळेवाडी 
फाटा ते 
छ पती 
चौकापयतचा 
िसमट 
कॉ टचा 
र ता करणे. 

२२२३००१६६ थाप य 
िवशेष योजना 

१५ ९ १२००००००० १२००००००० ३२४००००० ४३००००० ० ३६७००००० 

११ भाग .२५ 
म ये 
आव यकतेनु
सार र ते 
कॉ टीकरण 
करणे. 

२२२३००३३९ थाप य 
िवशेष योजना 

२१ २९ ५०००००००० ५०००००००० ५००००००० ३८०००००० ० ८८०००००० 
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१२ भाग .२६ 
पपळे 

िनलख-र क 
चौक येथील 
बी.आर.टी.ए
स. 
र यालगत 
िमिलटरी 
ह ीत 
भारताचा 
रा वज 
उभारणे व 
इतर थाप य 
अनुषंिगक 
कामे करणे. 

२२२३०११४६ थाप य 
िवशेष योजना 

५१ १ ५०००००० ५०००००० २५००००० ० २००००० २३००००० 

१३ भाग .२६ 
पपळे िनलख 

येथे िविवध 
सेवा वािह या 
टाकणेसाठी 
केले या 
खोदाईचे चर 
बुजिवणे व 
आव यकतेनु
सार र यांचे 
हॉटिम स 
डांबरीकरण 
करणे. 

२२२३००५७१ थाप य 
िवशेष योजना 

२९ ७१ ५००००००० ५००००००० ७५००००० ३५००००० ० ११०००००० 

१४ भाग .२६ 
मधील 
मनपा या 
शाळा 
इमारत ची 
रंगरंगोटी 
करणे व इतर 
थाप य 

िवषयक कामे 
करणे. 

२२२३०८३२१ प-अंदाजप क 
ाथिमक व 

दु यम िश ण 

४९४ २ ३०००००० ३०००००० ५४६००० ० ८१८०० ४६४२०० 



26 
 
 

  
 

१५ भाग .२६ 
कावेरीनगर, 
बेल ठकानगर, 
वेणूनगर, 
क पटेव ती व 
शेख व ती व 
भागातील 

इतर 
प रसरात 

ॉम वॉटर 
लाईन व चबर 
दु तीची 
कामे करणे. 
(सन २०२१-
२२ करीता) 

२२२३०९४८२ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
( भाग 

महसुली) 

५७७ ६ १०००००० १०००००० २००००० १४०००० ० ३४०००० 

१६ भाग .२६ 
िवशालनगर, 
जगताप 
डेअरी, पपळे 
िनलख 
गावठाण व 
भागातील 

इतर 
प रसरात 

ॉम वॉटर 
लाईन व चबर 
दु तीची 
कामे करणे. 
(सन २०२१-
२२ करीता) 

२२२३०९४८३ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
( भाग 

महसुली) 

५७७ ७ १०००००० १०००००० २००००० १४०००० ० ३४०००० 

१७ भाग .२६ 
िवशालनगर, 
जगताप 
डेअरी, पपळे 
िनलख 
गावठाण व 
भागातील 

२२२३०९४८५ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
( भाग 

महसुली) 

५७७ ९ १०००००० १०००००० २००००० १४०००० ० ३४०००० 
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इतर 
प रसरात 
थाप य 

िवषयक 
दु ती करणे. 
(सन २०२१-
२२ करीता) 

१८ भाग .२६ 
पपळे िनलख 

मधील मनपा 
दवाखना, 
मनपा शाळा, 

ायाम 
शाळा, 
आरो य 
कायालय, व 
ड े ीय 
कायालय, 
इ यादी 
इमारतीची 
देखभाल 
दु ती करणे. 
(सन २०२१-
२२ करीता) 

२२२३०९४७१ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
( भाग 

महसुली) 

५७७ ४ १०००००० १०००००० ३५०००० ३२०००० ० ६७०००० 

१९ भाग .२५ 
वाकड येथील 
भुजबळ व ती 
मधून 
वाकडकर 
व ती माग 
भुमकरव ती 
येथील 
हजवडीकड े

एम.डी.आर.३
१ र याला 
जोडणारा 
३०.०० मी. 

२२२३००५१८ थाप य 
िवशेष योजना 

२७ १८ ३५००००००० ३५००००००० ५००००००० १००००००० ० ६००००००० 
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ं द डी.पी. 
र ता 
िवकसीत 
करणे. 

२० भाग .२६ 
पपळे िनलख 

येथील र क 
चौक ते पपळे 
िनलख 
गावठाणातून 
संर ण 
िवभागा या 
ह ीतून 
जाणा-या या 
१८.०० मी. 
डी.पी. 
र यास सब-
वे करण,े व 
ता यात 
येणारा 
१२.०० मी. 
ं दीचा 

डी.पी. र ता 
िवकसीत 
करणे. 

२२२३००००८ थाप य 
िवशेष योजना 

७ १ ११००००००० ११००००००० ५७४००००० ० ३१००००० ५४३००००० 

२१ भाग .२६ 
मधील 
छ पती चौक 
ते उ कष 
चौकापयत 
िसमट 
कॉ टचा 
र ता करणे. 

२२२३००१६७ थाप य 
िवशेष योजना 

१५ १० २०००००००० २०००००००० १५७००००० २१००००० ० १७८००००० 

२२ भाग .२६ 
पपळे 

िनलख- वाकड 
मधील संडास 
मुता-याची 

२२२३०९४७२ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
( भाग 

महसुली) 

५७७ ५ १०००००० १०००००० ३५०००० ३२०००० ० ६७०००० 
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देखभाल 
दु ती करणे. 
(सन २०२१-
२२ करीता) 

२३ भाग .२६ 
पपळे िनलख 

प रसरात 
आरो य 
िवषयक 
कामकाजाकरी
ता व इतर 
थाप य 

िवषयक 
कामाकरीता 
क, े न, 

जे.सी.बी., 
डंपर, ँ टर, 
इ यादी 
मिशनरी 
पुरिवणे.  (सन 
२०२१-२२ 
करीता) 

२२२३०९४३५ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
( भाग 

महसुली) 

५७४ १० १०००००० १०००००० ३५०००० ३२०००० ० ६७०००० 

२४ भाग .२६ 
पपळे िनलख 

येथील ड 
े ीय 

कायालय 
इमारतीची व 
मनपा या 
इतर 
इमारत ची 
देखभाल व 
दु तीची 
कामे करणे व 
इतर थाप य 
िवषयक कामे 
करणे. (सन 
२०२१-२२ 

२२२३०९४८६ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
( भाग 

महसुली) 

५७८ १० १०००००० १०००००० ३५०००० ३२०००० ० ६७०००० 
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करीता) 

२५ भाग .२६ 
कावेरीनगर, 
बेल ठकानगर, 
वेणूनगर, 
क पटेव ती व 
शेख व ती व 
भागातील 

इतर 
प रसरात 
ख ,े चरांचे 
खडीकरण व 
डांबरीकरणाने 
दु ती करणे. 
(सन २०२१-
२२ करीता) 

२२२३०९४५७ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
( भाग 

महसुली) 

५७६ १८ १०००००० १०००००० ३५०००० ३२०००० ० ६७०००० 

२६ भाग .२६ 
वाकड-िपपंळे 
िनलख म ये 
को ड िम स 
पद तीने ख े 
चर बुजवणे. 
(सन २०२१-
२२ करीता) 

२२२३०९४५९ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
( भाग 

महसुली) 

५७६ २० १०००००० १०००००० ३५०००० ३२०००० ० ६७०००० 

२७ भाग .२६ 
पपळे िनलख 

म ये िविवध 
काय मांकरी
ता मंडप 

व था 
करणे. (सन 
२०२१-२२ 

२२२३०९४३६ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
( भाग 

महसुली) 

५७४ ११ १०००००० १०००००० २००००० ० ८२५०० ११७५०० 
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करीता) 

२८ भाग .२६ 
िवशालनगर, 
जगताप 
डेअरी, पपळे 
िनलख 
गावठाण व 
भागातील 

इतर 
प रसरात 
पे हीग लॉक 
व फुटपाथची 
दु तीची 
कामे करणे. 
(सन २०२१-
२२ करीता) 

२२२३०९४५६ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
( भाग 

महसुली) 

५७६ १७ १०००००० १०००००० १४७००० ० ३६२०० ११०८०० 

२९ भाग .२६ 
पपळे िनलख 

येथील 
र यावरील 
ख े व चेस 
खडीमु म, 
एम.पी.एम. व 
को डिम स 
प दतीने 
भरणे. (सन 
२०२०-२१ 
करीता) 

२२२३०९५६७ डांबरी र ते 
पथ द ु ती व 

देखभाल 
(मु यालय 
महसुली) 

५८३ १० २५००००० २५००००० ३३०००० ० ४५००० २८५००० 

३० भाग .२६ 
पपळे िनलख 

गावठाण व 
भागातील 

इतर 
प रसरातील 
पावसाळी 

२२२३०९६०४ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

(मु यालय 
महसुली) 

५८५ १० ५०००००० ५०००००० ३३०००० ० २८४००० ४६००० 
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पा या या 
लाईनची 
दु तीची 
कामे करण,े 
आव यकतेनु
सार निवन 
लाईन टाकणे 
व पे ह ग 
लॉकची 

देखभाल 
दु ती 
िवषयक कामे 
करणे. (सन 
२०२१-२२ 
करीता) 

३१ भाग .२६ 
िवशालनगर, 
पपळे िनलख 

गावठाण व 
भागातील 

इतर 
प रसरातील 
र यावरील 
ख ,े चेस 
इ याद ची 
WMM, 
MPM, 
B.M., B.C. 
व Cold Mix 
प दतीने 
दु तीची 
काम ेकरणे. 
(सन २०२१-
२२ करीता) 

२२२३०९५८८ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

(मु यालय 
महसुली) 

५८४ ३१ ५०००००० ५०००००० १०००००० ६५०००० ० १६५०००० 
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३२ भाग .२६ 
पपळे िनलख 

येथील 
अनािधकृत 
बांधकामे व 
अित मणे 
हटिवणेकामी 
मिशनरी 
पुरिवणे. (सन 
२०२१-२२ 
करीता) 

२२२३०९३६५ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

(मु यालय 
महसुली) 

५७० १ ३०००००० ३०००००० १०००००० ४२०००० ० १४२०००० 

३३ निवन भाग 
.२८ येथील 

रहाटणी 
मनपा शाळा 
ते पपळे 
सौदागर 
मशानभूमी 

पयत या 
र याचे 
यु.टी.ड यु.टी
. प दतीने 
कॉ टीकरण 
करणे. 

२२२३००१५९ थाप य 
िवशेष योजना 

१४ २ ८००००००० ८००००००० १९५००००० ० ३०००००० १६५००००० 

३४ भाग .२८ 
पपळे 

सौदागर व 
रहाटणी 
येथील डी.पी. 
व नॉन डी.पी. 
र यांचे 
हॉटिम स 
प दतीन े
डांबरीकरण 
करणे. 

२२२३०२९९७ पथ-डांबरी 
र ते 

(भांडवली 
मु यालय) 

१६६ १९ १००००००० १००००००० १०४०००० ४१०००० ० १४५०००० 

३५ भाग .२८ 
पपळे 

सौदागर व 

२२२३०९५७७ डांबरी र ते 
पथ द ु ती व 

देखभाल 

५८३ २० २५००००० २५००००० १३००००० १२०००० ० १४२०००० 
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रहाटणी 
प रसरातील 
र यांवरील 
चर / चेस 
WBM & 
MPM 
प दतीने 
भरणे. (सन 
२०२०-२१ 
करीता) 

(मु यालय 
महसुली) 

३६ भाग .२८ 
पपळे 

सौदागर व 
भागातील 

इतर 
प रसरात 

ॉम वॉटर 
लाईन, चबर 
व इतर 
करकोळ 

दु तीची 
कामे करणे. 
(सन २०२१-
२२ करीता) 

२२२३०९४८७ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
( भाग 

महसुली) 

५७८ ११ १०००००० १०००००० ३००००० ८००००० ० ११००००० 

३७ भाग .२८ 
पपळे 

सौदागर व 
रहाटणी 
प रसरातील 
राडारोडा 
उचलणे व 
भागातील 

आरो य 
िवषयक 
कामकाजाकरी
ता व इतर 
कामकाजाकरी
ता मिशनरी 

२२२३०९४२८ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
( भाग 

महसुली) 

५७४ ३ १०००००० १०००००० ० २००००० ० २००००० 
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पुरिवणे. (सन 
२०२०-२१ 
करीता) 

३८ भाग .२८ 
पपळे 

सौदागर व 
प रसरातील 
मनपा 
इमारत ची 
देखभाल, 
दु तीची व 
रंगरंगोटीची 
कामे करणे. 
(सन २०२१-
२२ करीता) 

२२२३०९३७६ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

(मु यालय 
महसुली) 

५७० ९ ७०००००० ७०००००० २७४०००० ० ३००००० २४४०००० 

३९ भाग .२९ 
पपळे गुरव 

येथील 
सुदशननगर, 
जवळकरनगर
, महारा  
कॉलनी, व 
इतर 
प रसरातील 
र ते अ ावत 
प दतीने 
िवकसीत 
करणे. 

२२२३००१६२ थाप य 
िवशेष योजना 

१४ ५ १५००००००० १५००००००० १८०००००० ० २३००००० १५७००००० 

४० भाग .२९ 
पपळे गुरव 

येथील 
वैदूव ती 
आनंदनगर, 
गणेशनगर, 

२२२३००१६४ थाप य 
िवशेष योजना 

१५ ७ १५००००००० १५००००००० २७५००००० ० १६३००००० ११२००००० 
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इ यादी 
भागातील 
र ते अ ावत 
प दतीने 
िवकसीत 
करणे. 

४१ पपळे गुरव 
भाग .२९ 

ल मीनगर, 
भालेकरनगर, 
तुळजाभवानी
नगर, 
िभमाशंकर 
कॉलनी, 
गंगो ीनगर 
प रसरातील 
र ते अ ावत 
प दतीने 
िवकसीत 
करणे. 

२२२३००१६८ थाप य 
िवशेष योजना 

१५ ११ १५००००००० १५००००००० २१४००००० १३७००००० ० ३५१००००० 

४२ भाग .२९ 
पपळे गुरव 

येथील 
गंगो ीनगर, 
िवजयनगर, 
भालेकरनगर, 
साईनाथनगर, 
तुळजाभवानी
नगर, सुवण 

पाक, 
गु द नगर, 
पंचरत गर व 
इतर उवरीत 
प रसरातील 
र ते अ ावत 
प दतीने 

२२२३००३४२ थाप य 
िवशेष योजना 

२१ ३२ ३०००००००० ३०००००००० ३५१००००० ० ६००००० ३४५००००० 
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िवकसीत 
करणे. 

४३ भाग .२९ 
पपळे गुरव 

मधील 
उवरीत 
र यांचे 
कॉ टीकरण 
करणे. 

२२२३००३४३ थाप य 
िवशेष योजना 

२१ ३३ ३०००००००० ३०००००००० ३९६००००० ० ३८७७००० ३५७२३००० 

४४ भाग .२९ 
पपळे गुरव 

येथील 
सुयनगरी व 
इतर 
प रसरातील 
र याचे 
कॉ टीकरण 
करणे. 

२२२३००३४४ थाप य 
िवशेष योजना 

२१ ३४ १०००००००० १०००००००० १६४८५००० ० ५४८५००० ११०००००० 

४५ भाग .२९ 
पपळे गुरव 

येथील 
बस टॉपजव
ळील 
मनपा या 
मा यिमक 
शाळा 
इमारतीत 
पपरी 
चचवड माट 

िसटी 
इनो हेशन 
सटर तयार 
करण े

२२२३०११७७ थाप य 
िवशेष योजना 

५२ २ ८००००००० ८००००००० १७१००००० ३८३९१०० ० २०९३९१०० 
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४६ भाग .२९ 
पपळे गुरव 

येथील अमृता 
कॉलनी व 
इतर 
प रसरातील 
टॉम वॉटर 

लाईन टाकणे 
व इतर 
थाप य 

िवषयक कामे 
करणे. 

२२२३०२९१५ लोकारो य-
सरफेस गटस 
(भांडवली 
मु यालय) 

१६० १५ ३०००००० ३०००००० १४००००० ० ३००००० ११००००० 

४७ भाग .२९ 
पपळे गुरव 

येथील 
गंगो ीनगर, 
िवजयनगर, 
भालेकरनगर, 

ीकृ ण 
कॉलनी, 
अभंग कॉलनी 
व इतर 
प रसरात 
पे ह ग लॉक 
व इतर 
थाप य 

िवषयक कामे 
करणे. 

२२२३०२९५८ पथ-दगडी 
फरशी व 
फुटपाथ 

(भांडवली 
मु यालय) 

१६४ १३ २५००००० २५००००० ४७०००० ० ७२६०० ३९७४०० 

४८ भाग .२९ 
पपळे गुरव 

येथील मनपा 
इमारत ची 
रंगरंगोटी, 
देखभाल व 
दु तीची 
कामे करणे. 
(सन २०२०-

२२२३०९३७३ इमारती 
करकोळ 

दु ती व 
देखभाल 
(महसुली) 

५७० ६ ३०००००० ३०००००० १३००००० ० १००००० १२००००० 
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२१ करीता) 

४९ भाग .२५ 
ताथवडे म ये 
आव यकतेनु
सार मिशनरी 
पुरिवणे व 
इतर 
अनुषंिगक 
देखभाल व 
दु तीची 
कामे करणे. 
(सन २०२२-
२३ करीता) 

२२२३०९४९२ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
( भाग 

महसुली) 

५७८ २ १०००००० १०००००० १००० ६५०००० ० ६५१००० 

५० भाग .२५ 
पुनावळे म ये 
आव यकतेनु
सार मिशनरी 
पुरिवणे व 
इतर 
अनुषंिगक 
देखभाल व 
दु तीची 
कामे करणे. 
(सन २०२२-
२३ करीता) 

२२२३०९४९५ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
( भाग 

महसुली) 

५७८ ५ १०००००० १०००००० १००० ६५०००० ० ६५१००० 

५१ भाग .२५ 
वाकड म ये 
आव यकतेनु
सार मिशनरी 
पुरिवणे व 
इतर 
अनुषंिगक 
देखभाल व 
दु तीची 
कामे करणे. 
(सन २०२२-

२२२३०९४९८ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
( भाग 

महसुली) 

५७८ ८ १०००००० १०००००० १००० ६३०००० ० ६३१००० 
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२३ करीता) 

५२ भाग .२५ 
वाकड येथील 
अनािधकृत 
बांधकामे व 
अित मणे 
हटिवणेकामी  
मिशनरी 
पुरिवणे. (सन 
२०२२-२३ 
करीता) 

२२२३०९४९९ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
( भाग 

महसुली) 

५७८ ९ १०००००० १०००००० १००० ६३०००० ० ६३१००० 

५३ भाग .२६ 
वाकड- पपळे 
िनलख 
प रसरात 
आरो य 
िवषयक 
कामकाजाकरी
ता व इतर 
थाप य 

िवषयक 
कामाकरीता 
क, े न, 

जे.सी.बी., 
डंपर, ँ टर, 
इ यादी 
मिशनरी 
पुरिवणे.  (सन 
२०२२-२३ 
करीता) 

२२२३०९५०२ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
( भाग 

महसुली) 

५७९ १२ १०००००० १०००००० १००० ६५०००० ० ६५१००० 
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५४ भाग .२८ 
पपळे 

सौदागर 
प रसरात 
आरो य 
िवषयक 
कामकाजाकरी
ता व इतर 
थाप य 

िवषयक 
कामाकरीता 
क, े न, 

जे.सी.बी., 
डंपर, ँ टर, 
इ यादी 
मिशनरी 
पुरिवणे.  (सन 
२०२२-२३ 
करीता) 

२२२३०९५०३ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
( भाग 

महसुली) 

५७९ १३ १०००००० १०००००० १००० ६५०००० ० ६५१००० 

५५ भाग .२९ 
पपळे गुरव 

प रसरात 
िविवध 
िवकास 
कामांसाठी 
मिशनरी 
पुरिवणे व 
इतर थाप य 
िवषयक 
देखभाल व 
दु तीची 
कामे करणे. 
(सन २०२२-
२३ करीता) 

२२२३०९५०५ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
( भाग 

महसुली) 

५७९ १५ १०००००० १०००००० १००० ६५०००० ० ६५१००० 

५६ भाग .२५ 
वाकड येथील 
आर ण 

.४/२३ म ये 

- थाप य 
िवशेष योजना 
(निवन काम) 

- - ३०००००००० ३०००००००० ० २०००००० ० २०००००० 



42 
 
 

  
 

शाळेची 
उवरीत कामे 
करण े

५७ भुमी संपादन 
िनधी 

- भांडवली खच 
(अ) 
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             वरील माण ेिवषयास तावात नमूद माणे 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. 
 

 
 

  

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

नगरसिचव 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

 

(राजेश पाटील)                                      
मा. शासक 

पपरी चचवड महानगरपािलका. 
 

 


