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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 १९/७/२०२२ चे ठराव 

 
मा. शासक  ठराव  मांक-१२१                 िवषय मांक  – १२१          
                                  

दनांक- १९/७/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

िवषय  मांक-१२१         
दनांक- १९/७/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .िश ण/आ था/१अ/कािव/२१२/२०२२ 
द.७/७/२०२२ अ वये, ीम.अचना बाळासाहेब साबळे,उपिशि का,िज हा प रषद ाथिमक 

शाळा,माण,ता.मुळशी,िज.पुणे यांना पपरी चचवड महानरपािलकेम ये उपिशि का या 
पदावर पती-प ी एक ीकरण िनयमानुसार िवशेष बाब हणून िनयु  करणेबाबत. 

 

ठराव . १२१          
दनांक-१९/७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .िश ण/आ था/१अ/कािव/२१२/२०२२ 
द.७/७/२०२२ अ वये, नगरिवकास िवभाग, महारा  शासन रा य यांचेकडील .पीसीसी-

2021/ . .332/निव-22 दनांक 01/06/2022 अ वये ीम.अचना बाळासाहेब 
साबळे,उपिशि का, िज हा प रषद ाथिमक शाळा, माण, ता.मुळशी, िज.पुणे यांना   पपरी 
चचवड महानरपािलकेम ये उपिशि का या पदावर पती-प ी एक ीकरण िनयमानुसार 

िवशेषबाब हणून िविवहत अटीस अिधन रा न  िनयु  करणेबाबत मा यता दलेली आहे. 
सदर आदेशाम य े अट “क” म ये पपरी चचवड महानगरपािलके या सभेची मा यता घेणे 
बंधनकारक रािहल असे नमुद केलेले आहे. यानुसार िनयु  बाबतचे  ि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-१२२                 िवषय मांक  – १२२          
                                  

दनांक- १९/७/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

 
िवषय  मांक-१२२       
दनांक- १९/७/२०२२ 
 

 
मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ . था/ग ेका/कािव/०६/५३५/२०२२ 
द.१३/७/२०२२ अ वये, भाग . २१ मधील नवीन िजजामाता णालयात सुस  

ऑपरेशन िथएटर तयार करणे व इतर अ याव यक कामे करणेबाबत. (अंदाजप क य र. . – 
२,००,००,०००/-)     
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ठराव . १२२          
दनांक-१९/७/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ . था/ग ेका/कािव/०६/५३५/२०२२ 
द.१३/७/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलका “ग” े ीय कायालयाअंतगत नवीन 

िजजामाता णालयाचा समावेश होतो.सदर णालय इमारत माच  २०२० म ये 
नाग रकां या सेवेक रता सु  करणेत आले आहे .सदर णालया या चौ या  मज यावर २ 
सुस  ऑपरेशन िथएटर तयार करावयाचे िनयोजन असून याक रता आव यक 
थाप यािवषयक बांधकाम पूण करणेत आले आहे.तथािप इमारत बांधणे या मूळ िनिवदेत 

मो ुलर ऑपरेशन िथएटर तयार करणे या  कामाचा समावेश नस यामुळे स ि थतीत 
ऑपरेशन िथएटरचे उव रत कामे अपूण आहेत .सदर ऑपरेशन िथएटर चे काम लवकरात लवकर 
पूण करणेबाबत मा.अित र  आयु  (१) यांनी द ३०/०५/२०२२ रोजी या बैठक त सूचना 
द या आहेत .तसेच सदरबाबत  जे  वै क य अिधकारी, नवीन िजजामाता  णालय यांनी 
द.१०/०६/२०२२  चे प ा वये मागणी केली आहे.तथािप सदर  कामे पूण करणे क रता 

िनिवदा काढणेत आली नसून याक रता कामाचा अंदाजप कात  न ाने समावेश क न 
याक रता आव यक तरतूद वग क न कामाची िनिवदा काढावी लागणार आहे .  

         तरी सदर कामाचा सन २०२२-२३ या मूळ अंदाजप कात िवशेष योजना या 
लेखाशीषावर अंतभाव क न र. .२,००,००,०००/- क रता शासक य मा यता घेणे आव यक 
आहे व सदर कामाक रता िवशेष योजना  या लेखाशीषा मधील पा. .३८ ,अनु. . ०१(बजेट 
कोड २२२३००८१७ ) भाग .५ मधील सखुबाई गबाजी गवळी उ ान येथील पा कग जागा 
िवकिसत करणे व अ ावत ब मजली वाहनतळ उभारण े  या कामातून 
र. .  १,००,००,०००/- एवढी र म वग करणे आव यक अस याने 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. 

 
मा. शासक  ठराव  मांक-१२३                 िवषय मांक  – १२३ 
                                            

दनांक- १९/७/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

 
िवषय  मांक-१२३        
दनांक- १९/७/२०२२ 
 

 
मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ . था/ग ेका/कािव/५३६/२०२२ 
द.१३/७/२०२२ अ वये, भाग . २३ मधील नवीन थेरगाव णालयात सुस  ऑपरेशन 

िथएटर तयार करणे व इतर अ याव यक कामे करणेबाबत. (अंदाजप क य  र. . – 
४,००,००,०००/-) 
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ठराव . १२३          
दनांक-१९/७/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ . था/ग ेका/कािव/५३६/२०२२ द.१३/७/२०२२ 
अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलका “ग” े ीय कायालयाअंतगत नवीन थेरगाव 

णालयाचा समावेश होतो.सदर णालय इमारत जून २०२१ म ये नाग रकां या सेवेक रता 
सु  करणेत आले आहे .सदर णालया या ितस या मज यावर ४ सुस  ऑपरेशन िथएटर 
तयार करावयाचे िनयोजन असून याक रता आव यक थाप यािवषयक बांधकाम पूण करणेत 
आले आहे.तथािप इमारत बांधणे या मूळ िनिवदेत मो ुलर ऑपरेशन िथएटर तयार 
करणे या  कामाचा समावेश नस यामुळे स ि थतीत ऑपरेशन िथएटरचे उव रत कामे अपूण 
आहेत.सदर ऑपरेशन िथएटर चे काम लवकरात लवकर पूण करणेबाबत मा.अित र  आयु  
(१) यांनी द ३०/०५/२०२२ रोजी या बैठक त सूचना द या आहेत .तसेच सदरबाबत  जे  
वै क य अिधकारी, नवीन थेरगाव णालय यांनी द.१७/०५/२०२२ चे प ा वये मागणी 
केली आहे.तथािप सदर  कामे पूण करणे क रता िनिवदा काढणेत आली नसून याक रता 
कामाचा अंदाजप कात  न ाने समावेश क न याक रता आव यक तरतूद वग क न कामाची 
िनिवदा काढावी लागणार आहे .  

         तरी सदर कामाचा सन २०२२-२३ या मूळ अंदाजप कात िवशेष योजना या 
लेखाशीषावर अंतभाव क न र. .४,००,००,०००/- क रता शासक य मा यता घेणे आव यक 
आहे व सदर कामाक रता िवशेष योजना या लेखाशीषा मधील पा. .३८ ,अनु. . ०१(बजेट 
कोड २२२३००८१७ ) भाग .५ मधील सखुबाई गबाजी गवळी उ ान येथील पा कग जागा 
िवकिसत करणे व अ ावत ब मजली वाहनतळ उभारण े  या कामातून र. . २,००,००,०००/- 
एवढी र म वग करणे आव यक अस याने 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. 

 
मा. शासक  ठराव  मांक-१२४                 िवषय मांक  – १२४          
                                  

दनांक- १९/७/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

िवषय  मांक-१२४         
दनांक- १९/७/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .सिविव/०४अ/कािव/२४५/२०२२ 
द०८/०७/२०२२ आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव 
मांक ४२२ दनांक १३/०७/२०२२  अ वये, िज हा द ांग पुनवसन क ा या इमारत 

बांधकामासाठी िनधी उपल ध क न देणे बाबत.   
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ठराव . १२४          
दनांक-१९/७/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .सिविव/०४अ/कािव/२४५/२०२२ 
द०८/०७/२०२२ आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव 
मांक ४२२ दनांक १३/०७/२०२२  अ वये, महारा  शासन, सावजिनक आरो य िवभाग, 

यांचेकडील शासन िनणय . संक ण-२०२१/ . . ०७/ आरो य ३अ मुंबई  द २८.१.२०२२ 
नुसार िज हा द ांग पुनवसन क , पुणे या क ा या नवीन इमारती या बांधकामासाठी 
सावजिनक आरो य िवभागाने िज हा  णालय, पुणे या णालया या आवारातील ४०० 

चौ.मी. जागा िज हा द ांग पुनवसन क , पुणे यांचेकरीता वापर कर यास उपल ध क न 
दलेली आहे. सदर जागेम ये इमारत बांधकामासाठी िज हा व थापन मंडळाने मंजूरी दलेली 

असून योजने या मुळ मागदशक त वानुसार व सुग य भारत अिभयाना या मागदशक 
त वानुसार  िज हा द ांग पुनवसन क ाची इमारत सव द ांगाना सुलभ व सुग य असणे 
बंधनकारक आहे. सदर इमारतीम ये तळ मज याकरीता  रॅ प सुग य शौचालय, थेरपीसाठी 
यो य ती मोकळी जागा व सव २१ कार या द ांगासाठी लागणा या सोयी सुिवधांचा िवचार 
केला गेला आहे.  सदर बांधकामासाठी पिह या ट याकरीता िज हा प रषदेकडून . ३५० ल  
िनधी उपल ध क न दे यात आलेला आहे. उवरीत दुस या ट या करीता उवरीत िनधी पुणे 
महानगरपािलका यांनी  २५० ल  व पपरी चचवड महानगरपािलका यांनी .२५० ल  
िनधी उपल ध क न देणेकरीता मा. पालकमं ी महोदय पुणे यांनी द २८.०५.२०२२ रोजी या 
बैठक म ये िनदश दलेले आहेत. िज हा द ांग पुनवसन क ामुळे पपरी चचवड 
महानगरपािलके या ह ीतील सव द ांग ना याचा लाभ होणार आहे. तसेच 
महानगरपािलके या ह ीशेजारील ामीण भागातील नागरीकांनाही याचा लाभ होणार 
आहे.  स ि थतीम ये समाज िवकास िवभागाकडे सन २०२२-२३ या आ थक वषात  द ांग 
भवन या लेखािशषावर  १२ कोटी ७० लाख एवढी तरतुद उपल ध आहे. उपरो नुसार िज हा 
द ांग पुनवसन क , पुणे या क ा या नवीन इमारती या बांधकामासाठी पपरी चचवड 

महानगरपािलका यांनी . २५० ल  िनधी उपल ध क न देणेकरीता मा. पालकमं ी महोदय 
पुणे यांनी द. २८.०५.२०२२ रोजी या बैठक म ये दले या िनदशानुसार व शासन 
िनणयानुसार िनधी उपल ध क न देणे आव यक असलेने या िज हा द ांग पुनवसन 
इमारती या बांधकामासाठी र. . २५० ल  िनधी उपल ध क न देणसे 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-१२५                 िवषय मांक  – १२५          
                                  

दनांक- १९/७/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

िवषय  मांक-१२५         
दनांक- १९/७/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .ड े/पापु/१/कािव/४३७/२०२२ 
द.११/०७/२०२२ आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव 

मांक ४२५ दनांक १३/०७/२०२२  अ वये, मनपाचे “ड” े ीय कायालय, पाणीपुरवठा 
िवभागाक रता “वाहन इंधन” व “वाहन िनवाह” असे निवन लेखािशष िवभागा या 
अंदाजप काम ये समािव  करणे व िवभागाचे “जनरेटर इंधन” या लेखािशषावरील िश लक 
तरतूद मधून “वाहन इंधन” व “वाहन िनवाह” या लेखािशषासाठी तरतूद वग करणसे 
मा यता देणेबाबत. 

 

ठराव . १२५          
दनांक-१९/७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .ड े/पापु/१/कािव/४३७/२०२२ द.११/०७/२०२२ 
आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक ४२५ दनांक 
१३/०७/२०२२  अ वये, “ड” ेि य कायालयाक रता मा.आमदार, ी.ल मण जगताप, 
चचवड िवधानसभा मतदारसंघ यानी यां या आमदार थािनक िनधीतून पुरिव यात आले या 

MH 14 JL 2448 या मांकाचा पा या या टँकरक रता इंधन खचाचे लेखािशष अंतभुत 
नस याने “ड” ेि य कायालय, पाणीपुरवठा िवभागाकडील “जनरेटर इंधन”या लेखािशषातुन 

खच करणेस तातडीची बाब हणुन मा यता िमळणेकामी तसेच “वाहन िनवाह” खचा क रता 
थायी अि मधन या लेखािशषातनू तरतुद खच करणेस मा यता िमळणकेामी ताव सादर 

कर यात आला असे. सदर तावावर मा.अित.आयु  (२) यांनी मु.ले.अ.कृ.अिभ ाय ावेत 
असे शेरांकन केले आहे. मा.मु य लेखा व िव  अिधकारी यां या शेरांकनानुसार मा.मु य लेखा 
व िव  अिधकारी यांनी वाहन इंधनाचा खच “जनरेटर इंधन” या लेखािशषातून टाकणे व “वाहन 
िनवाह” चा खच थायी अि मधन मधुन टाकणे उिचत होणार नाही असे कळिवले आहे. 
िवभागाने मा.महापािलका सभे या मा यतेने वाहन इंधन व वाहन िनवाह असे निवन लेखािशष 
िवभागा या अंदाजप काम ये समािव  क न िवभागांतगत वाढ/घट महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम १०३ अनुसुची ड मिधल करण ७ तरतुद २(१) नुसार मा. थायी सिमती 
सभेची मंजुरी घेणे आव यक आहे असा अिभ ाय दलेला आहे. यानुसार मा.महापािलका 
सभे या मा यतेसाठी “वाहन इंधन व वाहन िनवाह”असे निवन लेखािशष िवभागा या 
अंदाजप काम ये समािव  करणेची आव यकता आहे. तथािप, स ि थतीत पा या या 
टा कवरील जनरेटरसाठी जनरेटर इंधन या लेखािशषावर सन २०२२-२३ साठी 
र. .4,50000/- (अ री र. .चार लाख प ास हजार फ ) इतक  तरतुद कर यात आलेली 
आहे. यापैक  माहे 30 मे 2022 अखेर खच झालेला नसुन र. .4,50000/- (अ री र. .चार 
लाख प ास हजार फ ) इतक  तरतुद िश लक आहे. याम ये र. .3,20000/-(अ री र. .तीन 
लाख वीस हजार फ ) ची िबले ितपुत  करणे श य आहे. तरी सदर “जनरेटर 
इंधन”लेखािशषामधुन “वाहन इंधन व वाहन िनवाह” या लेखािशषासाठी खालील माणे तरतुद 
वग करणे श य आहे.  
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अ. 
. लेखािशष िश लक तरतूद 

तरतूद व गकरण 
करणेकामी  लेखािशष 

तरतूद व गकरण 
करावयाची र म शेरा 

१. जनरेटर 
4,50,000/- 

वाहन इंधन 1,25,000/-   

२. इंधन वाहन िनवाह 5,000/-   

उपरो माणे महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 103 अनुसुची ड मधील करण 
.7 तरतुद .2(1) नुसार सदर “वॉटर टँकर” चे इंधनखचासाठी “वाहन इंधन ”व “वाहन 

िनवाह” असे निवन लेखािशष “ड” ेि य कायालय पाणीपुरवठा िवभागा यासन2022-2023 चे 
अंदाजप काम ये समािव करणेस व या कायालया या “जनरेटर इंधन” या लेखािशषावरील 
िश लक र. .4,50,000/-(अ री र. .चार लाख प ास हजार फ ) मधुन “वाहन इंधन” या 
लेखािशषासाठी र. .1,25000/- (अ री र. .एक लाख पंचवीस हजार फ )“वाहन िनवाह” या 
लेखािशषासाठी र. .5,000/-(अ री र. .पाच हजार फ ) तरतुद वग क न देणकेामी 
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-१२६                 िवषय मांक  – १२६          
                                  

दनांक- १९/७/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

िवषय  मांक-१२६         
दनांक- १९/७/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ . शा/२/कािव/५९२/२०२२ द.१६ /७/२०२२ 
अ वये, थाप य िवभागांतगत न ाने क प उपिवभाग थापन कर याबाबत. 

 

ठराव . १२६          
दनांक-१९/७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ . शा/२/कािव/५९२/२०२२ द.६ /७/२०२२ अ वये, 
पपरी चचवड महानगरपािलकेचे थाप य िवभागांतगत बी.आर.टी.एस हा उपिवभाग 

काया वीत आहे. सदर िवभागामाफत चालू असलेली ब तांशी कामे पुण झालेली असून 
स ि थतीत केवळ देखभाल दु तीची कामे काया वीत आहेत. पपरी चचवड महापािलके या 
काय े ाम ये नवीन क प काया वीत करावयाचे आहेत उदा.िसटी सटर, नाग रकां या 
िज हा याचा िवषय असले या शहरातील महापािलके या निवन शाळा व निवन णालये 
िनमाण करणे तसेच न ाने िविवध क प सु  करावयाचे आहेत. याअंतगत असणारे थाप य 
िवषयक सव कामकाज िनयोिजत वेळेत व दजदार हो यासाठी वतं  क प उपिवभाग 
महापािलकेम ये असणे आव यक अस याने आदेश . शा/२/कािव/५६७/२०२२ दनांक 
०६/०७/२०२२ अ वय े थाप य िवभागांतगत क प हा उपिवभाग न ाने थापन कर यास 
व सदर िवभागाचे कामकाज वतं  सह शहर अिभयंता ( था) यांचेकडे सोपिव यास  
मा. शासक यांची काय र 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-१२७                     िवषय मांक  – १२७                             
               

दनांक- १९/७/२०२२        खाते - मा.आयु       
 

िवषय  मांक-१२७         
दनांक- १९/७/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ . था/ग े/कािव/५३९/२०२२ द.१८/७/२०२२  अ वये,  थाप य ग- ेि य कायालयाकडील सन 
२०२२-२३ या मुळ अंदाजप कातील चालू कामांना तरतूदी कमी अस याने याच भागातील िनयोिजत व इतर कामांमधून तरतूद वग करणे 
श य अस यान े तावात नमुद माणे वाढ घट करणबेाबत. 

 

ठराव . १२७          
दनांक-१९/७/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ . था/ग े/कािव/५३९/२०२२ द.१८/७/२०२२  अ वये, थाप य ग- ेि य कायालयाकडील सन 
२०२२-२३ या मुळ अंदाजप कातील चालू कामांना तरतूदी कमी अस याने याच भागातील िनयोिजत व इतर कामांमधून तरतूद वग करणे 
श य अस याने खालील माणे वाढ घट करणे श य आहे तरी सदर कामांवर खालील माणे तरतूद वग करण करणसे मा. शासक यांची मंजूरी 
देणेत येत आहे. 

अ
.  

कामाचे नाव भा
ग 

. 

पान 
. 

अ.
 

लेखा
िशष 

बजेट कोड सन २०२२-
२३ ची मुळ 
तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद  

सन २०२२-
२३ एक ण 
सुधारीत तरतूद 

शेरा 
 

१ भाग . २३ 
मधील थेरगाव 
गावठाण 
प रसरातील अंतगत 
ग लीचे 
क टीकरण करणे 
(सन २०१९-
२०२०) 

२३ ६१ ७ िवशेष 
योजना 

कोड -222301409  (04- 
Road and Bridges/01-
Road and Pavements 
- Concrete) 

23788000 22000000 0 45788000  

२ भाग . २१ 
पपरी येथील 

ि लो य 
मशानभूमीचे 

नुतनीकरण करणे. 

२१ ५८ १ िवशेष 
योजना 

कोड -222301353  (11- 
cermatotium) 

36571000  12000000 24571000 
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३ भाग .२४ मधील 
ग यांम ये 
कॉ टीकरण  
करणे. 

२४ ६१ ९ िवशेष 
योजना 

कोड -222301411  (04- 
Road and Bridges/01-
Road and Pavements 
- Concrete) 

29200000  4000000 25200000 
 

 

४ भाग .२१ पपरी 
येथील एच. बी. 
लॉक व इतर 

प रसरातील 
र यांचे  
कॉ टीकरण करणे. 

२१ ६१ १
३ 

िवशेष 
योजना 

कोड -222301415 (04- 
Road and Bridges/01-
Road and Pavements 
- Concrete) 

56279000  6000000 50279000  

 एकूण      145838000 22000000 22000000 145838000  
 

ि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-१२८                 िवषय मांक  – १२८          
                                  

दनांक- १९/७/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

िवषय  मांक-१२८         
दनांक- १९/७/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .वैदय/१/कािव/५७७/२०२२ द.१८/७/२०२२   
अ वये, यशवंतराव च हाण मेमो रयल हॉि पटल अंतगत एम.बी.बी.एस. कॉलेज सु  
कर यासाठीचे धोरणा मक िनणय घेणेबाबतचा अिधकार मा.आयु , पपरी चचवड 
महानगरपािलका यांना देणेबाबत. 

 

ठराव . १२८          
दनांक-१९/७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .वैदय/१/कािव/५७७/२०२२ द.१८/७/२०२२  
अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलकेचे यशवंतराव च हाण मृती णालय हे ७५० बेडचे 
असुन याम ये पपरी चचवड प रसरातील व शेजार या िज ातील अनेक णांना सुिवधा 
द या आहेत. यशवंतराव च हाण मृती णालय पद ु र सं थेम ये वै कय िश णाचे 

पद ु र कोसस (एम.डी., एम.एस.) चालू करणेत आलेले आहेत. सदर पद ु र सं थेम ये 
आव यक लागणारे मनु यबळ ( ा यापक, सहा. ा यापक, सहयोगी ा यापक व ा यापक 
इतर )  यांची ११८ पदांना शासनाने मा यता दलेली असुन स ि थतीत पुण वेळ व मानधन 
त वावर अ यापकांची नेमणूक  करणेत आलेली आहे. याच धत वर यशवंतराव च हाण मृती 

णलयाम ये एम.बी. बी. एस. कोसस सु  करणेकामी तािवत आहे. यशवंतराव च हाण 
मृती णलायाची  साडेनऊ एकर जागा उपल ध असुन आर ण मांक ५७ ही जागा आर ण 

बदलून घेत यास आणखी दड एकर जागा णालयास उपल ध होणे श य आहे.   
यशवंतराव च हाण मृती णालयातील पद ु र अ यास मासाठी िविवध 

अिभनामाची ११८ शासनमा य आ यापकांची पदे मंजुर असुन एम.बी.बी.एस. 
अ यास मासाठी आणखी फ  ४६ पदांची आव यकता आहे. स ि थतीत यशवंतराव च हाण 
मृती णालय पी.जी.इि टटयुटसाठी अ यापकांवर होणारा अंदािजत खचाम ये काही 
माणात वाढ होऊन एम.बी.बी.एस कॉलेज सु  करता येईल. न ाने सु  करावयाचे 

एम.बी.बी. एस. चे १५० िव ा य  मतेचे कॉलेज सु  केलेस सदर एम.बी.बी.एस चे 
िव ा याचे शै िणक शु कामधुन वै कय ा यापक संवगा या वेतनासाठी लागणारा खच 
काही माणात भागिवणे श य आहे. न ाने तािवत एम.बी.बी.एस. कॉलेजसाठी यशवंतराव 
च हाण मृती णालयाचे इमारतीमधील उपल ध जागेत व आव यकतेनुसार शेजारील 
(आर ण मांक - ५७) मोकळया जागेचे आर णात बदल क न जागा उपल ध क न घेणे व 
यावर रा  ीय आयु व ान आयोगा या मानांका माणे बांधकाम क न महािव ालयाची 

इमारत उभी करणे आिण आव यकतेनुसार िविवध अिभनामाची न ाने पदे िनमाण कर याची 
कायवाही करणेस मा यता िमळणेकामी व याबाबतचा सिव तर ताव मा. रा य शासनाकडे 
मा यतेकामी पाठिवणे तसेच सदरचे एम.बी.बी.एस. कॉलेज सु  कर याकामी क  सरकार, 
महारा  शासन कवा अ य सं थाकडे ताव पाठिवणे, तावात बदल करणे, िनयमानुसार 
शु क अदा करणे कवा एम.बी.बी.एस. कॉलेज सु  कर यासाठीचे धोरणा मक िनणय 
घेणेबाबतचा अिधकार मा.आयु , पपरी चचवड महानगरपािलका यांना देणे याबाबी 
धोरणा मक व पा या अस यामुळे 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-१२९                 िवषय मांक  – १२९          
                                  

दनांक- १९/७/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

िवषय  मांक-१२९         
दनांक- १९/७/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . था/ब ेका/कािव/१२/१३०/२०२२, 
दनांक.२९/०६/२०२२ आिण मा.िवधी  सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव 
मांक ०७ दनांक १३/०७/२०२२  अ वये पपरी चचवड महानगरपािलके या झोिनपु 

िवभाग इमारती या दुस -या मज यावर लाईट हाऊस क पाक रता आव यक थाप य िवषयक 
कामे करणेबाबत. 

 

ठराव . १२९          
दनांक-१९/७/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . था/ब ेका/कािव/१२/१३०/२०२२, 
दनांक.२९/०६/२०२२ आिण मा.िवधी  सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव 
मांक ०७ दनांक १३/०७/२०२२  अ वये, पपरी चचववड महानगरपािलके या नागरव ती 

िवकास िवभागामाफत लाईट हाऊस क प उभारणेत येणार आहे. सदर लाईट हाऊस क प 
पपरी चचवड महानगरपािलका व लाईट हाऊस क युिनटी फाऊंडेशन यां या संयु  िव माने 

राबिवणेत येत आहे. सदरचा लाईट हाऊस क प हा कौश य िवकास व रोजगार िन मती 
अंतगत शहरी वंिचत त णांना शा त उपिजिवके या संधी िमळवून देणारा उप म आहे. सदर 
लाईट हाऊस क पासाठी झोपडप ी िनमुलन व पुनवसन िवभाग इमारती या दुस-या 
मज यावरील २३७.९० चौ.मी. (२५६०.७६ चौ.फुट) जागा हॉल लाईट हाऊस क पाक रता 
५ वषाचे कालावधीसाठी ता पुर या व पात मे. लाईट हाऊस क युिनटी फाऊंडेशन यांना 
दे यास मा. आयु  सो यांनी द.०८/०९/२०२१ चे आदेशा वये मा यता दलेली आहे. सदर 
हॉलम ये लाईट हाऊस क प उभारणेक रता  फ नचर िवषयक व इतर कामे करावयाची आहेत 
व सदर कामाचे नकाशे व अंदाजप क आ कटे ट मे. खु  ूइराणी िडझाईन टुिडओ यांनी तयार 
केलेले आहे. सदर काम क न िमळणेबाबत उप आयु  नागरव ती व िवकास िवभाग यांनी 
मागणी केलेली आहे. याची अंदाजप क य र. . ५८,४८,४०४/- इतक  येत आहे. सदर 
अंदाजप क य रकमेस शासक य मा यता घेणे आव यक असलेने 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. 

 
 

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

नगरसिचव 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

 

(राजेश पाटील)                                                                       
मा. शासक                                                              

पपरी चचवड महानगरपािलका. 
 

 


