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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 ३/८/२०२२ चे ठराव  

 
मा. शासक  ठराव  मांक-१३०                 िवषय मांक  – १३०          
                                  

दनांक-  ३/८/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

 
िवषय  मांक-१३०         
दनांक-  ३/८/२०२२ 

 
मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .इ/ था/कािव/०१/६८३/२०२२ द.२०/७/२०२२ 
अ वये, भाग .४ दघी– बोपखेल येथील दघी म ये मशानभुमी िवकिसत करणे या कामाचे 
अंदाजप कातील नाव भाग .४ दघी येथील मशानभुमीला िसमा भत बांधणे असे दु ती 
करणे व सदर कामातून बोपखेल येथील मनपा शाळेचे वग खो या बांधणेस मा यता देणेबाबत. 
 

 

 
ठराव . १३०          
दनांक-  ३/८/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .इ/ था/कािव/०१/६८३/२०२२ द.२०/७/२०२२ 
अ वये, भाग .४ दघी येथील मशानभुमीला िसमा भत बांधणे ( िनिवदा .६७/३-
२०२०/२१) हे काम चालू आहे. सदर कामांअतगत मौजे – दघी येथील स.नं.६४ पै. या 
िमळकतीम ये आर ण .२/१३४ “जकातनाका” या योजनाचे बािधत े ास िसमा भत 
बांधणे या कामाचा समावेश आहे. सदर आर णाचे उ र बाजुस स.नं.८७ पै. या खासगी 
िमळकतीचा काही भाग तािवत आर णाने बािधत होत आहे. सदर खासगी मालक चे े  
मनपाचे ता यात आ यािशवाय िवषयांक त कामातून िसमा भत बांधता येत नाही. सदर चालू 
कामातून भाग .४ मधील बोपखेल येथील म.न.पा. शाळेम ये वगखो या व प ाशेड 
बांधणेची मागणी मा.उप आयु , िश ण िवभाग, पपरी चचवड महनगरपािलका, पपरी -१८ 
यांनी केलेली आहे. स ि थतीत बोपखेल येथील म.न.पा शाळेम ये उपल ध वग खो या  सन 
२०२२-२३ या शै िणक वषासाठी अप-ुया पडत आहेत. सदर काम करणेस अंदाजप कात 
तरतूद नाही. तथािप सदरचे काम िवषयांक त कामामधून करता येईल. तथािप सदर कामाचे 
नाव सन २०२२-२३ या अंदाजप कात भाग .४ दघी बोपखेल येथील दघी म ये 
मशानभुमी िवकिसत करणे असे चुक ने आले आहे. तरी सदर कामा या नावाऐवजी सन 

२०२२-२३ या अंदाजप कात भाग .४ दघी येथील मशानभुमीला िसमा भत बांधणे, हे 
नाव समािव  करणे व या कामातून शाळेचे वाढीव वग खो या बांधणेसाठी थळ बदल करणेस 
मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. 

             िवषयांक त कामातून बोपखेल येथील म.न.पा.शाळेम ये व प ाशेडचे बांधकाम केलेस 
म.न.पा.शाळेतील िव ा याचे शै िणक नुकसान होणार नाही. सदर काम करणेस र. . 
१,१५,३४,९२४/- इतक  र म अपेि त आहे व उवरीत रकमेतून मुळ काम िनिवदा रकमे या 
मयादेत रा न करणेत येईल. 

            तरी सदर कामातून भाग .४ मधील बोपखेल येथील म.न.पा. शाळेम ये वगखो या 
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व प ाशेडचे काम करणे या व अंदाजप कातील कामाचे नाव दु ती करणे या ि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-१३१                 िवषय मांक  – १३१          
                                  

दनांक-  ३/८/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

 
िवषय  मांक-१३१         
दनांक-  ३/८/२०२२ 

 
मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .ब ेका/पापु/२/कािव/७६/२०२२ 
द.१३/०७/२०२२ आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव 
मांक ४३५ दनांक १९/०७/२०२२  अ वये, सन २०२२-२३ चे अंदाजप कातील कामांचे 

िवभागणी क न नाव बदलणे तसेच या कामांसाठी वाढ/ घट करणेस व िनिवदा काढणेस 
मा यता िमळणेबाबत. 

 

 
ठराव . १३१          
दनांक-  ३/८/२०२२ 

 
 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .ब ेका/पापु/२/कािव/७६/२०२२ 

द.१३/०७/२०२२ आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव 

मांक ४३५ दनांक १९/०७/२०२२  अ वये, पाणीपुरवठा िवषयक महसुली खालील कामाचा 
समावेश सन २०२२-२०२३ चे अंदाजप कात करणेत अलेला असून यास महापािलका सभेची 

मा यता आह.े मा  सदर कामे ही प रचालन व देखभाल दु ती असे एकि त व पाची असून 

यास एकि त मा यता आह.े तथािप या चार कामां ित र  इतर अंदाजप कातील सव कामे 

ही मजूर पुरिवणेचे काम वंत  व देखभाल दु ती करणे कामाची वंत पणे घेणेत आली असून 
यां या िनिवदासु ा वंत  काढणेत येत आहे. तरी खालील कामांची िवभागणी मजुर पुरिवण े

व देखभाल दु ती करणे अशी अंदाजप कात दु ती क न यां या वंत  िनिवदा काढणेचा 
तावास मा यता आव यक असलेन े यास मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आह.े 

 
अ) 

अ.
. कामाचे नाव अंदाजप क य 

र. . तरतूद र. . निवन तािवत नाव 
तािवत 

अंदाजप कय 
र. . 

िनिवदा र. . 

१ 

सन २०२२-
२३  करीता 
स.ंन.०९ नायडू 
पा या या 
टाक वरील व 
यावरील बायपास 

या जल े ाम ये 

१,२०,००,००० ४,४८,००० 

अ) सन २०२२-२३  साठी 
सं.न.०९ नायडू पा या या 

टाक वरील व यावरील बायपास 
या जल े ाम ये दैनं दन 

प रचालन करणेसाठी मजूर 
पुरिवण े

४५,००,००० ३३,७२,२८८ 
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दैनं दन प रचालन 
करणे 
व  पाणीपुरवठा 
िवषयक देखभाल 
दु तीची कामे 
करणे. 

० 

ब) सन २०२२-२३  साठी 
सं.न.०९ नायडू पा या या 

टाक वरील व यावरील बायपास 
या जल े ाम ये पाणीपुरवठा 

िवषयक देखभाल दु तीची कामे 
करणे. 

७५,००,००० ६६,२५,९५४ 

२ 

सन २०२२-२३ 
साठी कवळे 
मामुड  व रावेत 
स.नं.९६ 
पा या या 
टाक वरील 
जल े ाम ये 
दैनं दन प रचालन 
व पाणीपुरवठा 
िवषयक देखभाल 
दु ती करण.े 

१,७०,००,००० 

५,००,००० 

अ) सन २०२२-२३  साठी कवळे, 
मामुड  व रावेत 

स.नं.९६  पा या या टाक वरील व 
यावरील बायपास या 

जल े ाम ये दैनं दन प रचालन 
करणेसाठी मजूर पुरिवण े

८५,००,००० ४५,३६,००० 

० 

ब) सन २०२२-२३  साठी कवळे, 
मामुड  व रावेत स.नं.९६ 

पा या या टाक वरील व यावरील 
बायपास या जल े ाम ये 

पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल 
दु तीची कामे करण.े 

८५,००,००० ५४,६३,४१३ 

३ 

सन २०२२-२३ 
साठी िबजलीनगर 
व ेमलोक 
पा या या 
टाक वरील 
जल े ाम ये 
दैनं दन प रचालन 
व पाणीपुरवठा 
िवषयक देखभाल 
दु ती करण े

२,००,००,००० 

५,००,००० 

अ) सन २०२२-२३  साठी 
िबजलीनगर व ेमलोक  पा या या 
टाक वरील व यावरील बायपास 

या जल े ाम ये दैनं दन 
प रचालन करणेसाठी मजूर 

पुरिवण े

१,००,००,००० ६७,२१,६३२ 

० 

ब) सन २०२२-२३  साठी 
िबजलीनगर व ेमलोक पा या या 
टाक वरील व यावरील बायपास 

या जल े ाम ये पाणीपुरवठा 
िवषयक देखभाल दु तीची कामे 

करणे. 

१,००,००,००० ३२,७७,७०० 

४ 

सन २०२२-२३ 
साठी से. .२९ 
रावेत पा या या 
टाकवरील 
जल े ाम ये 
दैनं दन प रचालन 
व पाणीपुरवठा 
िवषयक देखभाल 
दु ती करण.े 

१,५०,००,००० 

५,००,००० 

अ) सन २०२२-२३  साठी 
स.े .२९ रावेत  पा या या 

टाक वरील व यावरील बायपास 
या जल े ाम ये दैनं दन 

प रचालन करणेसाठी मजूर 
पुरिवण े

७५,००,००० ३६,७४,६८८ 

० 

ब) सन २०२२-२३  साठी 
से. .२९ रावेत पा या या 

टाक वरील व यावरील बायपास 
या जल े ाम ये पाणीपुरवठा 

िवषयक देखभाल दु तीची कामे 
करणे. 

७५,००,००० ६३,२४,१६२ 

ब) वाढ / घट  करावयाची काम े

अ.
. कामाचे नाव 

पान 
./ 

अ.  
निवन तािवत नाव लेखािशष सन २०२२-२३ 

ची मुळ तरतुद 
वाढ करावयाची 

तरतूद 
घट 

करावयाची 
तरतूद 

१. 

सन २०२२-
२३  करीता 
स.ंन.०९ नायडू 
पा या या 
टाक वरील व 
यावरील बायपास 

या जल े ाम ये 
दैनं दन प रचालन 
करणे 
व  पाणीपुरवठा 
िवषयक देखभाल 
दु तीची कामे 
करण े

११०२/
३८ 

अ) सन २०२२-२३  साठी 
सं.न.०९ नायडू पा या या 
टाक वरील व यावरील 

बायपास या जल े ाम ये 
दैनं दन प रचालन करणेसाठी 

मजूर पुरिवण े

महसूली 

४,४८,०००/- 
      

ब) सन २०२२-२३  साठी 
सं.न.०९ नायडू पा या या 
टाक वरील व यावरील 

बायपास या जल े ाम ये 
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल 

दु तीची कामे करण.े 

- १०,००,००० ० 
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२. 

सन २०२२-२३ 
साठी कवळे मामुड  
व रावेत स.नं.९६ 
पा या या 
टाक वरील 
जल े ाम ये 
दैनं दन प रचालन 
व पाणीपुरवठा 
िवषयक देखभाल 
दु ती करण.े 

११०१/
३४ 

अ) सन २०२२-२३  साठी 
कवळे, मामुड  व रावेत 
स.नं.९६  पा या या 

टाक वरील व यावरील 
बायपास या जल े ाम ये 

दैनं दन प रचालन करणेसाठी 
मजूर पुरिवण े

महसूली ५,००,०००/- 
  

    

ब) सन २०२२-२३  साठी 
कवळे, मामुड  व रावेत 
स.नं.९६ पा या या 

टाक वरील व यावरील 
बायपास या जल े ाम ये 

पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल 
दु तीची कामे करण.े 

महसूली - १०,००,००० ० 

३ 

सन २०२२-२३ 
साठी िबजलीनगर व 

ेमलोक पा या या 
टाक वरील 
जल े ाम ये 
दैनं दन प रचालन 
व पाणीपुरवठा 
िवषयक देखभाल 
दु ती करण े

११०१-
३१ 

अ) सन २०२२-२३  साठी 
िबजलीनगर व 

ेमलोक  पा या या 
टाक वरील व यावरील 

बायपास या जल े ाम ये 
दनंै दन प रचालन करणेसाठी 

मजूर पुरिवण े
 महसूली 

५,००,०००/- 
  

    

ब)सन २०२२-२३  साठी 
िबजलीनगर व ेमलोक 
पा या या टाक वरील व 

यावरील बायपास या 
जल े ाम ये पाणीपुरवठा 

िवषयक देखभाल दु तीची 
कामे करण.े 

         - १०,००,००० ० 

४ 

सन २०२२-२३ 
साठी से. .२९ 
रावेत पा या या 
टाकवरील 
जल े ाम ये 
दैनं दन प रचालन 
व पाणीपुरवठा 
िवषयक देखभाल 
दु ती करण.े 

११०१-
३३ 

अ) सन २०२२-२३  साठी 
स.े .२९ रावेत  पा या या 

टाक वरील व यावरील 
बायपास या जल े ाम ये 

दैनं दन प रचालन करणेसाठी 
मजूर पुरिवण े

 महसूली 

५,००,०००/-     

ब) सन २०२२-२३  साठी 
से. .२९ रावेत पा या या 
टाक वरील व यावरील 

बायपास या जल े ाम ये 
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल 

दु तीची कामे करण.े 

- १०,००,००० ० 

५ 

सन २०२२-२३ 
करीता भाग . 
१६ म ये रावेत 
प रसरात 
पाणीपुरवठा 
िवषयक  देखभाल 
दु तीची कामे 
करण े

११००/
२५ 

  महसूली ५,००,००० ० ५,००,००० 

६ 

सन २०२२-२३ 
करीता भाग . 
१६ म ये कवळे व 
मामुड  प रसरात 
पाणीपुरवठा 
िवषयक  देखभाल 
दु तीची कामे 
करण े

११०१/
२६ 

  महसूली ५,००,००० ० ५,००,००० 

७ 

सन २०२२-२३ 
करीता भाग . 
१७ वा हेकरवाडी व 
इतर प रसरात 
पाणीपुरवठा 
िवषयक  देखभाल 
दु तीची कामे 
करण े

११०१/
२७ 

  महसूली ५,००,००० ० ५,००,००० 
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८ 

सन २०२२-२३ 
करीता भाग . 
१७ म ये 
िबजलीनगर व इतर 
प रसरात 
पाणीपुरवठा 
िवषयक  देखभाल 
दु तीची कामे 
करण े

११०१/
२८ 

  महसूली ५,००,००० ० ५,००,००० 

९ 

सन २०२२-२३ 
करीता भाग . 
१७ म ये ेमलोक व 
इतर  प रसरात 
पाणीपुरवठा 
िवषयक  देखभाल 
दु तीची कामे 
करण े

११०१/
२९ 

  महसूली ५,००,००० ० ५,००,००० 

१
० 

भाग . 
१८  म ये 
चचवडगाव व 

इतर  प रसरात 
पाणीपुरवठा 
िवषयक  देखभाल 
दु तीची कामे 
करण े

११०१/
३० 

  महसुली ५,००,००० ० ५,००,००० 

१
१ 

सन २०२२-२३ 
करीता मलोक 
पाक येथील 
टा यांची रंगसंगती 
करणे व थाप य 
िवषयक कामे करण.े 

११०२/
४३ 

  महसुली ५,००,००० ० ५,००,००० 

१
२ 

सन २०२२-२३ 
करीता ए ो येथील 
टा यांची रंगसंगती 
करणे व थाप य 
िवषयक कामे करण.े 

११०२/
४४ 

  महसुली ५,००,००० ० ५,००,००० 

                                                                                                       एकुण ४०,००,००० ४०,००,००० 

 वरील माणे या ि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-१३२                 िवषय मांक  – १३२          
                                  

दनांक-  ३/८/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

िवषय  मांक-१३२        
दनांक-  ३/८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .मभां/०५/कािव/६६०/२०२२ द.१८/०७/२०२२ 
आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक ४४५ दनांक 
१९/०७/२०२२  अ वये, मनपाचे मा.पदािधकारी व मा.अिधकारी यांना मोबाईल संच 
पुरिवणेकामी धोरण ठरिवणेबाबत. 

 

ठराव . १३२          
दनांक-  ३/८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .मभां/०५/कािव/६६०/२०२२ द.१८/०७/२०२२ 
आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक ४४५ दनांक 
१९/०७/२०२२  अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलकेचे मा.पदािधकारी व मा.अिधकारी 
यांना कायालयीन कामकाजासाठी मोबाईल संच वाटपाचे स ि थतीत अंमलात असणारे 
मोबाईल संच वाटपाचे धोरण हे िव ुत िवभागा ारे सन २००७ म ये  िनि त केलेले असुन या 
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धोरणानुसार सव मा.पदािधकारी / मा.अिधकारी यांना अिधकतम र. .२०,०००/- या खच 

मयादेतील मोबाईल संच म यवत  भांडार िवभागा ारे खरेदी क न संबंिधत मा.पदािधकारी व 
मा.अिधकारी यांना वाटप कर यात येतात. स ि थतीत बाजारपेठेम ये निवनतम टॆ ॉलॉजीचे 
व पेिस फकेशनचे कमी दराम ये मोबाईल संच उपल ध असुन तुत या मोबाईल संच 
वाटपाचे धोरणास बराच कालावधी झालेला असुन याम ये सुधारणा होणे आव यक असुन 
खालील माणे मा.पदािधकारी व मा.अिधकारी यांना मोबाईल संच पुरिवणेकामी धोरण 
ठरिवणेसाठी मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आहे. 
अ) मा.अिधकारी यांचेक रता मोबाईल संच खरेदी - सव मा.अिधकारी यांना मनपा तफ 
पुरिव यात येणा-या मोबाईल संचा या सुिवधेतून वगळ यात येत असुन यापुढे कोण याही 
पदावरील अिधका-यांना मनपा माफत मोबाईल संच अथवा कोणतीही ितपूत  देय राहणार 
नाही. 
आ)मा.पदािधकारी यांचेक रता मोबाईल संच खरेदी – 

1. मा.पदािधकारी यांना यापूव चे मंजुर धोरणानुसार अिधकतम र. .२०,०००/- चे खच 

मयादेतील मोबाईल संच म यवत  भांडार िवभागामाफत खरेदी क न दे यात येत होता. 
तथािप, यापुढे अशी कोणतीही मोबाईल संचाची खरेदी कर यात येणार नाही. याबाबत 
संबंिधत मा.पदािधकारी यांना थम वखचाने यांचे पसंतीचा कोणताही मोबाईल संच 
खरेदी करणे आव यक असुन याची ितपूत  र. .२०,०००/- या मयादेत संबंिधत 
िवभागा ारे, संबंिधत पदािधका-यान े GST सह बील सादर केलेनंतर करावयाची आह.े 
उदा. भाग सिमती सभापती- भाग कायालयान,े डा सिमती सभापती – डा िवभागान,े 

िश ण सिमती सभापती – िश ण िवभागान,े मा.महापौर, मा.उप महापौर, मा. थायी 
सिमती सभापती – नगरसिचव िवभागाने व इतर सिमती सभापती या माणे या या 
सिमती सभापत या मोबाईल संचाची ितपूत  या या िवभागाने यांचेकडील यो य या 
लेखािशषाव न करावी. 

2. अशी ितपूत  करतांना संबंिधत मा.पदािधकारी यांनी सादर केले या मोबाईल संचा या 
बीलाची र म अथवा अिधकतम र. .२०,०००/- या पैक  जी र म कमी असेल ती र म 
संबंिधत मा.पदािधकारी यांना देय रािहल व सदर र म संबंिधत मा.पदािधकारी यांचे बक 
खा यात संबंिधत िवभागा ारे जमा करावी. 

3. मा.पदािधकारी हे या पदावर व या कालावधीक रता कायरत असतील या 
कालावधीक रता केवळ एकदाच सदर सुिवधा देय रािहल. 

4. संबंिधत मोबाईल संच खरेदी के यानंतर मोबाईल संचाची देखभाल दु ती, चोरी होणे, 
गहाळ होण,े हरवणे इ. सव मोबाईल संचा या सुर ेची जबाबदारी संबंिधत वापरक याची 
रािहल. तसेच मोबाईल संच गहाळ, चोरी, तुटला / फुटला अथवा इतर कोण याही 
कारणा तव वापरक यास दुसरा मोबाईल संच खरेदी करणेकामी मनपातफ कोणतीही र म 
अदा केली जाणार नाही. 

5. सदरची सुिवधा केवळ मोबाईल संच खरेदी केला तरच लागु असेल, मोबाईल संच खरेदी न 
करता कोणतीही र म देय असणार नाही 

6. संबंिधत मा.पदािधकारी यांनी यांचे ारा खरेदी केलेला मोबाईल संच हा कायम व पी 
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यांचेकडेच ठेवावयाचा असुन यांचा कायकाळ संपलेनंतर तो मनपाकडॆ जमा कर याची 
आव यकता नाही. 

     वरील माणे 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. 
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मा. शासक  ठराव  मांक-१३३                     िवषय मांक  – १३३                             
               

         दनांक-  ३/८/२०२२         खाते - मा.आयु       
 

िवषय .-१३३         
दनांक-  

३/८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .ड /े था/कािव/५६८/२०२२ द.२०/०७/२०२२ अ वये, थाप य िवभाग सन २०२२ -२३ या 
अंदाजप कातील भांडवली व िवशेष योजना िवषयक कामां या तरतदुीम ये वाढ   - घट करणेस मा यता देणेबाबत. 
 

 

ठराव . १३३          
दनांक-  

३/८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .ड े/ था/कािव/५६८/२०२२ द.२०/०७/२०२२ अ वये, "ड" ेि य कायालयांतगत थाप य 
िवभागाकडील भांडवली 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 तावा सोबतचे  पञात नमूद केले माणे र. .५,००,४०,०००/- इतक  तरतूद वाढ - घट करणे 
आव यक  आहे. 

थाप य िवभागा या सन २०२२-२३ या मूळ अंदाजप कातील भाडंवली व िवशेष योजना िवषयक कामांना तरतूदी कमी अस याने चालू िवकास 
कामांसाठी तरतूद वग करणेची आव यकता अस याने यास मा. शासक यांची मंजुरी 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 
येथील आर ण .४/२३ 
म ये शाळा इमारत 
बांधणे. 

२२२३००२८८ थाप य िवशेष 
योजना 

१९ १ ३०००००००० ३०००००००० १०४२८०००० ३८०००००० ० १४२२८०००० 

२ भाग .२५ म ये 
आव यकतेनुसार र ते 
कॉ टीकरण करणे. 

२२२३००३३९ थाप य िवशेष 
योजना 

२१ २९ ५०००००००० ५०००००००० ८८०००००० २०००००० ० ९००००००० 

३ भाग .२५ वाकड 
येथील कलाटे पाक व इतर 
प रसरातील  डी.पी. र ते 
अ ावत प दतीने 
िवकसीत करणे. 

२२२३००३३७ थाप य िवशेष 
योजना 

२१ २७ ३०००००००० ३०००००००० ५००००००० १००००००० ० ६००००००० 
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४ भाग . ६ धावडेव ती 
मधील आर ण . ४३२ 
िवकिसत करणे. 

२२२३०११४१ िवशेष योजना-
भोसरी सं.नं.1 
मधील ता यात 
आलेली आर ने 
िवकसीत करणे 

५० १ ४०००००००० ४०००००००० ४००००००० ० ८७१६००० ३१२८४००० 

५ भाग .६ मधील 
सदगु नगर व 
प रसरातील ना यांची 
सुधारणा करणे. 

२२२३०२४५६ भांडवली-नाला 
ेन ग 

१३० १ २८००००० २८००००० १९८०००० ० ५८००० १९२२००० 

६ भाग .६ मधील 
धावडेव ती व 
प रसरातील ना यांची 
सुधारणा करणे. 

२२२३०२४५१ भांडवली-नाला 
ेन ग 

१३० ३ ६८००००० ६८००००० २३५५००० ० ३०००० २३२५००० 

७ भाग .६ धावडेव ती, 
भगतव ती, गुळवेव ती 
प रसराम ये  टॉम वॉटर 
लाईन टाकणे. 

२२२३०२४६१ भांडवली-
सरफेस गटस 

१३१ २ ७५००००० ७५००००० ११७०००० ० ११७०००० ० 

८ भाग .६ म ये धावडे 
व ती व भगत व ती  येथ े
सी.डी. वक बांधणे. 

२२२३०२५२० भांडवली-पुल 
क प 

१३४ १ ० ० ६६०००० ० २६००० ६३४००० 

९ भाग .६ म ये 
भगतव ती, गुळवेव ती व 
प रसरात क ट पे वग 
व  पे ह ग लॉकची कामे 
करणे. 

२२२३०२५४२ भांडवली-दगडी 
फरशी व 
फुटपाथ 

१३६ १८ ५५००००० ५५००००० २३०८००० ० १७००० २२९१००० 

१० भाग .६ मधील 
धावडेव ती व 
प रसरातील र यांचे 
डांबरीकरण करणे. 

२२२३०२६०४ भांडवली-डांबरी 
र ते 

१३९ ३ ७५००००० ७५००००० ५९६०००० ० १०४००० ५८५६००० 

११ भाग .६ मधील 
भगतव ती, गुळवेव ती व 
प रसरातील र यांचे 
डांबरीकरण करणे. 

२२२३०२६०५ भांडवली-डांबरी 
र ते 

१३९ ४ ४०००००० ४०००००० २६६०००० ० १२५००० २५३५००० 

१२ भाग . ६ मधील लांडगे 
व ती, महादेव नगर व 
प रसरातील र यांची 
डांबरीकरणाने सुधारणा 
करणे. 

२२२३०२६०७ भांडवली-डांबरी 
र ते 

१३९ ६ ५५००००० ५५००००० ४३००००० ० ७३००० ४२२७००० 
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१३ भाग .६ म ये पि म 
भागात ख े व चरांची 
डांबरीकरणाचे सुधारणा 
करणे 

२२२३०२६१० भांडवली-डांबरी 
र ते 

१३९ ९ ३७००००० ३७००००० २९१०००० ० ११०००० २८००००० 

१४ भाग . ६ मधील पुणे 
नािशक र या या पुव 
बाजूस  र यांचे चर व 
ख े खडीमु माने व एम 
पी एम प दतीने बुजिवणे. 

२२२३०२६४६ भांडवली-खडी 
मु माचे र ते 

१४१ ४ ५५००००० ५५००००० ४६४०००० ० २०००००० २६४०००० 

१५ भाग . ६ मधील 
च पाणी वसाहत, देवकर 
व ती व प रसरात  
थाप य िवषयक 

सुधारणेची कामे करणे. 

२२२३०२७३५ भांडवली-
थाप य िवषयक 

कामे करण े

१४७ १३ ५५००००० ५५००००० २५००००० ० ३०००० २४७०००० 

१६ भाग .६ म ये मनपा 
व छतागृहांची थाप य 

िवषयक कामे करणे. 

२२२३०८२८४ भांडवली प-
संडास व मुतारी 

४९० १ १९००००० १९००००० ६१०००० ० ४१००० ५६९००० 

१७ भाग .८ ठक ठकाणी 
खडी मु माचे र ते करणे.   

२२२३००३३३ िवशेष योजना-
पे हमट मॅनेजमट 

िसि टम 
अहवालानुसार 
र ते सुधारणा 
अंतगत कामे 

करणे 

२१ २३ १०००००००० १०००००००० २००००००० ० १००००००० १००००००० 

१८ भाग . ८ म ये 
ठक ठकाणी फुटपाथ 

दुभाजक व र ता 
सुशोिभकरणाची कामे 
करणे.  

२२२३०१४४५ िवशेष योजना- 
इतर िवशेष 
योजना व 

बी.ओ.टी क प 

६२ ३ १०००००००० १०००००००० २५०००००० ० २५००००० २२५००००० 

१९ भाग . 2 पुणे नािशक 
महामाग ते ग. . १०६२ 
पयतचा १८ मी. DP 
र ता िवकसीत करणे 

२२२३००३३१ िवशेष योजना-
पे हमट मॅनेजमट 

िसि टम 
अहवालानुसार 
र ते सुधारणा 
अंतगत कामे 

करणे 

२१ २१ १५००००००० १५००००००० १७६७०००० ० १५२००० १७५१८००० 
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२० . .२ बो-हाडेवाडी 
िवनायक नगर, मोशी येथे 
छ.संभाजी महाराज व 
सरसेनापती हंबीरराव 
मोिहते यांचा पुतळा 
उभारणे कामी अनुषंगीक 
कामे करण े

२२२३००३०६ िवशेष योजना-
पे हमट मॅनेजमट 

िसि टम 
अहवालानुसार 
र ते सुधारणा 
अंतगत कामे 

करणे 

२० १ १५००००००० १५००००००० १०५०९१००० ० ६०९८००० ९८९९३००० 

२१ भाग .२ जाधववाडी 
मधील गट नंबर ५३९ 
िवकसीत करणे . 

२२२३००३३० िवशेष योजना-
पे हमट मॅनेजमट 

िसि टम 
अहवालानुसार 
र ते सुधारणा 
अंतगत कामे 

करणे 

२१ २० १५००००००० १५००००००० ४००००००० ० ३१००००० ३६९००००० 

२२ . .२ से टर नं. १६ राजे 
िशवाजी नगर मधील र ते 
अ ावत प दतीने करणे  

२२२३०१४३१ िवशेष योजना- 
इतर िवशेष 
योजना व 

बी.ओ.टी क प 

६२ ५ ४०००००००० ४०००००००० ९००००००० ० ३१५०००० ८६८५०००० 

२३ भाग .९ मधील गती 
इि लश िमडीयम कूल 
पासुन यशवंतनगर 
चौकापयत या मु य र ता 
अबन िडझाईन प दितने 
िवकिसत करणे 

२२२३०१२७०  िवशेष योजना- 
शाळा मैदाने 
आिण डा 

संकुल उभारणे व 
दु ती करणे 

५५ ३ २५००००००० २५००००००० ७६२९९००० ० १२५००००० ६३७९९००० 

२४ भाग .२८ पपळे 
सौदागर व रहाटणी 
येथील डी.पी. व नॉन 
डी.पी. र ते WMM व 

MPM प दतीने िवकसीत 
करणे. 

२२२३०३०२९ पथ-
खडीमु माचे 

र ते 

१६८ ७ ९०००००० ९०००००० ७००००० ४०००० ० ७४०००० 

२५ 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 २४४०००० ० ४०००० २४००००० 
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  एकूण २८७२२००००० २८७२२००००० ६९१५३३००० ५००४०००० ५००४०००० ६९१५३३००० 

 

ि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-१३४                 िवषय मांक  – १३४          
                                  

दनांक-  ३/८/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

िवषय  मांक-१३४         
दनांक-  ३/८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प   .ग ेका/पापु/२/कािव/७८/२०२२                       
द .२२/०७  / २०२२ अ वये, पपरी वाघेरे जुनी ५ ल  िलटस मतेची उंच टाक  पाडून नवीन 

उंच टाक  बांधणेबाबत. 
 

 

ठराव . १३४          
दनांक-  ३/८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . ग ेका/पापु/२/कािव/७८/२०२२           
द. २२/०७ /२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलका े ातील ग े ीय या 

कायालयाअंतगत भाग . २१ येथ े“ पपरी वाघेरे जुनी ५ ल  िलटस मतेची उंच टाक  
पाडून नवीन उंच टाक  बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे ” या कामाचे उपरो  संदभ . ४ 
अ वये द. ०३/०३/२०२१ रोजी ठेकेदार मे. आर.जी. सानप अँ ड कंपनी यांना कामाचे आदेश 
देणेत आले आहे. सदर कामास २४ मिहने मुदत आहे. 

       स ि थतीत सदर ठकाणी अि त वात असलेली ५ ल  िल. मतेची जुनी उंच पा याची 
टाक  पाडुन निवन १० ल  िल. मतेची उंच टाक  बांधणे आव यक आहे. यासाठी जुनी ५ 
ल  िल. मतेची उंच पा याची टाक  पाडून नवीन उंच टाक  बांधणेची कायवाही या 
िवभागामाफत लवकरच करणेत येणार आहे. तसेच सदर पा या या टाक या आवारातील 
िवनावापर पडून असलेले टॉयलेट लॉक पाड या या िवषयास संदभ . १ अ वये मा. ग भाग 
सिमती  ठराव . ६, द. ०६/०९/२०२१ अ वये मा यता िमळालेली आहे. 

      तरी पपरी वाघेरे येथील नवमहारा  पा याची जुनी ५ ल  िलटस मतेची उंच टाक , 
िवनावापर पडून असलेले टॉयलेट लॉक व ऑ फस पाडणे 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-१३५                 िवषय मांक  – १३५          
                                  

दनांक-  ३/८/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

िवषय  मांक-१३५        
दनांक-  ३/८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . डा/०७/कािव/३०५/२०२२         
द .२५/०७  / २०२२ अ वय,े सािव ीबाई फुल े आकादमी पपरी क रता ी.को हे अशोक 

द ा य (िनवृ  अित र  मु य कायकारी अिधकारी) यांची ६ मिहने कालावधी क रता करार 
प दतीने मानधन त वावर संचालक पदावर िनयु  करणे बाबत.    
 

 

ठराव .१३५         
दनांक-  ३/८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . डा/०७/कािव/३०५/२०२२ द .२५/०७  / २०२२ 
अ वये, क ीय लोकसेवा आयोग (UPSC) माफत घेत या जाणा-या नागरी सेवा (Civil Service 
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Examination) परी ांना बसणा-या िव ा याना िन:शु क मागदशन करणे या उ ेशान,े पपरी 
चचवड महानगरपािलके या वतीन,े ान योती सािव ीबाई फुले मारक , पपरी ४११०१८ 

येथे सन २०२२-२३ पासून, न ान े“ सािव ीबाई फुले अकादमी” सु  कर यात येत आहे . 

        सािव ीबाई फुले अकादमी या सं थेक रता, ”संचालक” या पदासाठी ६ मिहने 
कालावधीक रता करार प तीने मानधन त वावर सेवािनवृ  शासक य अिधकारी, त  यां या 
सेवा उपल ध करणेसाठी पा  व इ छुक उमेदवारांनी यांचे अज, संबिधत मुळ माणप  व 
संबिधत माणप ा या सा ां कत तीसह द.१६/०७/२०२२ रोजी सकाळी  ११.०० वा थेट 
मुलाखतीसाठी मा.आयु  यांचे कायालय, पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११०१८ 
येथे उपि थत राहणेकामी द.०७/०७/२०२२ चे दैिनक लोकमत वृ प ात जाहीर कटन 
२०२२-२३ जािहरात िस  कर यात आली होती. 

        यानुसार द.१६/०७/२०२२ रोजी स.११.०० वा मा.आयु  यांचे कायालय, पपरी 
चचवड महानगर पािलका, पपरी ४११०१८ येथे संचालक पदासाठी ३ उमेदवार उपि थत 

रािहले उपि थत  ३ उमेदवार यां या मुलाखती घेत या असता, यापैक   डॉ. को हे अशोक 
द ाञय यांचा ३० वष शासक य कामाचा अनुभव िवचारात घेता, तसेच यांनी यशदा पुणे या 
नामवंत िश ण सं थेत यांनी ७ वष सहयोगी ा यापक हणून काम केलेले असून तेथील 
पधा परी ा क ाचे संचालक हणून पदभार सांभाळला अस याने यांची सािव ीबाई फुले 

अकादमी या सं थेक रता ,”संचालक” पदावर िनयु  करणे आव यक आहे. 

       सबब सािव ीबाई फुले अकादमी, पपरी क रता, ी को हे अशोक द ा य, (िनवृ  
अित र  मु य कायकारी अिधकारी ) यांची ६ मिहने कालावधी क रता करार प तीने मानधन 
त वावर, संचालक पदावर िनयु  करणेस, तसेच ी को हे अशोक द ा य, (िनवृ  अित र  
मु य कायकारी अिधकारी) यांना महारा  शासन िनणय .सामा य शासन िवभाग शासन 
िनणय मांक:संक ण-२७१५/ . .१००/१३ द.१७ िडसबर २०१६ या शासन िनणयातील ड 
(१ ते ५ ) अ वये शासन मा यते या अधीन रा न, चिलत िनयमानुसार देय मािसक 
पा र ािमक (मानधन) अदा 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-१३६                 िवषय मांक  – १३६         
                                  

दनांक-  ३/८/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

 
िवषय  मांक-१३६        
दनांक-  ३/८/२०२२ 

 
मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प   .पअक/०५/कािव/४३७/२०२२                         
द .२५/०७  / २०२२ अ वये, दे रोड व खडक  कॅ टो मट बोड प रसरातील कचरा मोशी कचरा 

डेपोम ये कचरा ि वकरणेस परवानगी देणे बाबत. 
 

 

 
ठराव . १३६         
दनांक-  ३/८/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प   .पअक/०५/कािव/४३७/२०२२                        
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द .२५/०७  / २०२२ अ वये, दे  रोड व खडक  कॅ टो मट े ातील प रसरातून गोळा होणारा 
कचरा हा अनु मे िनगडी, से.नं. २२ या बाजूस व संत तुकारामनगर येथे असले या 
िमिलटरी या मोक या जागेत िवना या टाकला जात असून या कच यास वारंवार आग 
लागते. तसेच कच याची दुग धी व धुर पपरी चचवड प रसरात पस न अनारो याची 
प रि थती िनमाण झा याने प रसरातील नाग रकांचे आरो यावर प रणाम होऊन अ थमा, दमा 
अशा प दतीचे सनाचे गंभीर िवकार होत अस या या त ारी या भागातील लोक ितिनधी 
तसेच िविवध सामािजक सं था यांनी मनपाकडे केलेली आहे. मा.आयु  व दे रोड कॅ टो मट या 
मु यािधकारी यांचे सोबत दनांक ०२/०६/२०२२ रोजी झाले या बैठक म ये ठरलेनुसार 
ता पुरती उपाययोजना हणून दे रोड व खडक  कॅ टो मट बोड काय े ातील गोळा होणारा 
कचरा (अंदाजे २० ते ३० मे.टन ित दन) मोशी कचरा डेपोम ये पुढील पयायी व था 
होईपयत  मनपा या मोशी कचरा डेपोम ये ि वकारणेची िवनंती केली आहे. याच माणे दे रोड 
छावणी प रषद यांचे दनांक १०/०६/२०२२ चे प ानुसार यांनी वखचाने मोशी पयत 
वाहतुक क न यासाठी या शु क देणेची तयारी दशिवली आहे. िनगडी व संत तुकारामनगर 
प रसरातील नाग रकांना होणारा ास ल ात घेता ता पुर या व पात सदरचा कचरा मोशी 
येथे घेणेसाठी परवानगी देणे आव यक आहे. 

         तथािप पपरी चचवड शहरालगत असले या दे रोड व खडक  कॅ टो मट 
ेञातील   कच-याची शा ञो  प दतीने िव हेवाट लाव याची यंञणा यांचेकडे उपल ध 

नस याने व सदरचा कचरा पपरी चचवड शहराम ये व लगत टाकत अस याने यांची पयायी 
व था होईपयत दे रोड व खडक  कॅ टो मट यांचेकडील मनपा ह ीबाहेरील गोळा होणारा 

कचरा यांचे वखचाने मोशी येथे वाहतुक क न आणुन देणे या अट वर मनपा या मोशी कचरा 
डेपोम ये ि वका न सदर कच यावर या करणेकामी मनपास येणा या खचा या माणात 

ितटन ५०४/- पये शु क आकारणेस व ह ीबाहेरील नमुद ठकाणचा कचरा ि वकारणेस 
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-१३७                 िवषय मांक  – १३७          
                                  

दनांक-  ३/८/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

िवषय  मांक-१३७        
दनांक-  ३/८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . था/िन/मु य/१९७/२०२२                            
द .२५/०७  / २०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलका हददीम ये िसटी सटर िवकिसत 

करणेसाठी स लागार नेमणूक करणे  बाबत. 
 

 
ठराव . १३७         
दनांक-  ३/८/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प   . था/िन/मु य/१९७/२०२२  द .२५/०७  / २०२२ 
अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलकेमाफत चचवड स.नं.४७३६ ते ४७४१, ४७४४ ते 
४७५३ येथे िबझनेस सटरचे आर णाचे जागेवर िसटी सटर िवकिसत करणेकामी िवषयां कत 
कामाची िनिवदा .२२/०१/२०२१-२०२२ िनयमानुसार िस  क न कामाचा आदेश 
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. था/िन/मु य/१४७/२०२२ दनांक १८/०५/२०२२ कामाचे आदेश िनगत करणेत आलेले 
आहेत. सदरचा िसटी सटर (City center) क प सावजिनक खाजगी सहभाग (Public 
Private Partnership) त वावर िवकसीत कर यासाठी ांजे शन अँड हायझर/ स लागार 
(Transaction Advisor/ Consultant) मे.केपीएमजी अँड हायझर स ह सेज ा.िल.यांची 
नेमणूक करणेत आलेली आहे. या अनुषंगाने दनांक १८/०५/२०२२ रोजी मे.केपीएमजी 
अँड हायझर स ह सेज ा.िल.यांना कामाचा आदेश िनगत करणेत आला आहे. 

दनांक २९/०६/२०२२ रोजी मे.केपीएमजी अँड हायझर स ह सेज ा.िल.यांनी Inception 
and Site Survey Report सादर केला असून, दनांक १३/०७/२०२२ रोजी मा.आयु ांकडे 
झाले या बैठक म ये मा.आयु  सो यांनी मे.केपीएमजी अँड हायझर स ह सेज ा.िल.यांना 
केले या कामाचे िबल अदायगी करणबेाबत सूचना दले या आहेत. 

सदर कामाची िनिवदा िस  करताना पपरी चचवड मनपाचे सन २०२०-२१ चे मूळ 
अंदाजप काम ये पानांक ३८० वरील िव ुत भांडवली खच गोषवारा या उपलेखािशषा अंतगत 
शू य (0) तरतूद कर यात आलेली होती. तसेच सन २०२२-२३ चे मूळ अंदाजप काम ये िसटी 
सटर क पासाठी के याची दसून येत नाही. मे.केपीएमजी अँड हायझर स ह सेज ा.िल.यांचे 
िबल अदायगी करणेकामी सदर कामाची सन २०२२-२३ चे मूळ अंदाजप काम ये न द घेणे 
आव यक आहे. या करीता सदर काम िवशेष योजना या लेखािशषा अंतगत ‘ पपरी चचवड 
महानगरपािलका ह ीम ये िसटी सटर िवकिसत करणेसाठी स लागार नेमणूक करणे बाबत’ या 
उपलेखािशषा अंतगत .१.००कोटी इतक  र म तरतूद करणेत यावी. यासाठी आव यक वाढ - 
घट करणेचा त ा खालील माण–े 

अ.  उपलेखािशषकाचे नाव पा
नांक 

अ.
 

उपल ध 

 तरतूद 
वाढ घट एकूण आव यक 

तरतूद 

१ 

पपरी चचवड 
प रसरातील ठक ठकाणी 
लाय ओ हर व ेड 

सेपरेटर बा ंधणे मधील काम 

ए पायर इ टेट उ ाण 
पुलास चचवड बाजुकडे 
उतरणेस व चढणेस लूप/ 
रॅ प बांधणे (बजेट कोड–
२२२३०००१५) 

७ ७ ५,००,००,००० ० १,००,००,००० ४,००,००,००० 

२ 

पपरी चचवड 
महानगरपािलका ह ीम ये 
िसटी सटर 
िवकसीत            करण े

निवन 
काम ० १,००,००,००० ० १,००,००,००० 

  एकुण     ५,००,००,००० १,००,००,००० १,००,००,००० ५,००,००,००० 

      तरी उपरो  माणे िवषयां कत कामाचे नाव मनपाचे सन २०२२-२३ चे मूळ 
अंदाजप काम ये निवन कामाचा समावेश क न वरील त या माणे वाढ-घट करणेस व सदर 
कामासाठी लागणारी उवरीत तरतुद सन २०२२-२३ चे सुधा रत अंदाजप काम ये करणेस 
मा. शासक यांची मंजूरी 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-१३८                 िवषय मांक  – १३८          
                                  

दनांक-  ३/८/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

िवषय  मांक-१३८        
दनांक-  ३/८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .वैदय/१०/कािव/७२२/२०२२ द.२६/०७/२०२२ 
अ वये सन २०२२/२३ या अंदाजप कात ऍिनिमया मु  पीसीएमसी व कॅ सर हॉ पीटल हे 
निवन लेखाशीष तयार करणे बाबत. 
 

 

 
ठराव . १३८         
दनांक-  ३/८/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .वैदय/१०/कािव/७२२/२०२२ द.२६/०७/२०२२ 
अ वये, क  व रा य शासना या धत वर पपरी चचवड महानगरपािलका काय े  ऍिनिमया 
मु  कर यासाठी “ऍिनिमया मु  पीसीएमसी” या मोिहमे या ापक अंमलबजावणी मोठया 

माणावर कर यात येते. ऍिनिमया मु  पीसीएमसी मोिहमेची अंमलबजावणी खालील नमुद 
तरावर कर यात येणार आहे. 

अिभयानाचे तर : - 

 सामुदाियक तर 
 शालेय तर 
 मनपा दवाखाना / णालय तर (ऍिनिमया मु  पीसीएमसी कॉनर) 
 खाजगी ि लनीक व हॉ पीटल तर 

उ  नमुद येक तराव न ऍिनिमया आढळुन येणा-या णांना व इतर लाभाथ  गटास 
ऍिनिमया मु  भारत मागदशक सुचनानुसार उपचारा मक व ितबंधा मक आरो य सेवा, 
औषध वाटप करणे आव यक आहे. तसेच ऍिनिमया आढळुन आले या णांचा पाठपुरावा 
करणेसाठी अिभयाना या येक तरावरील कामकाजाचे पयवे ण करणे अ यंत गरजेचे आहे. 
जेणेक न येक अपेि त लाभाथ  गटापयत पोहचुन व ऍिनिमयाचे णांना वेळेत उपचारा मक 
सेवा देता येईल. याअनुषंगाने पपरी चचवड महानगरपािलके या कामकाजाची ा ी, 

णांना दे यात येणारी सेवा, जनजागृती क न सव संबंिधत अिधकारी/कमचारी तसेच खाजगी 
वै क य ावसाियक यांना आवाहन क न वेळोवेळी पाठपुरावा करण े इ. साठी 
महानगरपािलकेस खच करावा लागणार आहे. याकामी सन २०२२-२३ या आथ क वषाच े
अंदाजप काम य े १.”ऍिनिमया मु  पीसीएमसी  “२.“कॅ सर हॉ पीटल“  ह े दोन लेखािशषक 
न ाने करणेस मा यता घेणे आव यक अस यान े यास मा. शासक यांची मंजूरी 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-१३९                 िवषय मांक  – १३९          
                                  

दनांक-  ३/८/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

िवषय  मांक-१३९        
दनांक-  ३/८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .अ ेका/िव/२९१/२०२२ द.२२/०७/२०२२ आिण  
मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक ४७३ दनांक 
२६/०७/२०२२ अ वये, मनपाचे साय स पाक येथील तारांगण णाली कायाि वत करणे 
कामाचा खच अदा करणे कामी सदर कामा या नावाचा समावेश सन २०२२-२३ चे 
अंदाजप काम ये क न यावर तरतूद वग करणे बाबत. 
 

 

 
ठराव . १३९         
दनांक३/८/२०२२ 

 

 
मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .अ ेका/िव/२९१/२०२२ द.२२/०७/२०२२ आिण  

मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक ४७३ दनांक 

२६/०७/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी साठी साय स पाक जवळ 

ऑ टो-मेकॅिनकल आिण 2D िडिजटल तारांगण णाली असले या हाय ीड कॉि फगरेशन 

िस टमचे 5 वषासाठी ऑपरेशन आिण देखभाल दु ती सह पुरवठा, थापना, चाचणी क न 

कायाि वत करणे. कामाचा खच अदा करणे करीता क पा या संबंधीत लेखािशषावर आव यक 
ती तरतूद उपल ध क न घेउन यानुसार बील खच  टाकून लेखा िवभागात सादर करणे बाबत 
मा. लेखा व िव  अिधकारी यांनी कळिवले आहे. यानुसार, िव ुत िवभागांतगत वाढ घट क न 

तरतूद वग करण तावीत करणेत आलेल ेआहे. तसेच  सन २०२२-२३ चे अंदाजप काम ये 

तारांगण क प उभारणे लेखािशषावर सदर कामा या नावाचा समावेश क न यावर तरतूद 
वग करणे आव यक आहे.  
 

अ. 
. कामाचे नाव लेखाशीष 

अंदाजप क 
२०२२-२३ उपल ध 

तरतूद 

वग करण करावयाची सुधा रत तरतूद 
२०२२-२३ पानां

क 
अ. 

 वाढ घट 

१ 

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी
साठी साय स पाक जवळ ऑ टो-
मेकॅिनकल आिण 2D िडिजटल तारांगण

णाली असले या हाय ीड कॉि फगरेशन
िस टमचे 5 वषासाठी ऑपरेशन आिण
देखभाल दु ती सह पुरवठा, थापना, 
चाचणी क न कायाि वत करणे. 

तारांगण क प 
उभारणे. ३७० १ ० ५७८००००० ० ५७८००००० 

२ 
. . ८ म ये RTO जवळ PMPML बस
टॉप येथ ेEV Station उभारण.े 

थाप य 
क पांतगत ३८६ ७७ ६५०१००० ० ६४००००० १०१००० 
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िव ुत िवषयक 
कामे करणे. 

३ 
. . ८ म य े District Center जवळ

PMPML बस टॉप येथे EV Station 
उभारणे. 

थाप य 
क पांतगत 

िव ुत िवषयक 
कामे करणे. 

३८६ ७८ ६५०१००० ० ६४००००० १०१००० 

४ 
मरािविव कं. िल./ महापारेषन/ य थ
सं था करीता सुपर हीजन चाजस व
िव ुत िन र ण फ  अदा करणे. 

महसुली खच 
  

७५०००००० ० ४५०००००० ३००००००० 

     
८८००२००० ५७८००००० ५७८००००० ८८००२००० 

        सबब, उपरो  नमुद माण े सन २०२२-२३ चे अंदाजप कात कामा या नावाचा 
समावेश क न सदर कामावर तरतूद वग 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-१४०                 िवषय मांक  – १४०          
                                  

दनांक-  ३/८/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

िवषय  मांक-१४०       
दनांक-  ३/८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . अिव.द.ुसं./आ था/कािव/७२०/२०२२ 
द.२५/०७/२०२२ आिण  मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव 
मांक ४७६ दनांक २६/०७/२०२२ अ वये, अणुिवदयुत व दूरसंचार िवभागाकडील मुळ 

अंदाजप कातील सन २०२२ चे महसुली अंदाजप कातील तरतुद वग करणाबाबत. 
 

 

 
ठराव . १४०         
दनांक३/८/२०२२ 

 
मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .अिव.द.ुसं./आ था/कािव/७२०/२०२२ 
द.२५/०७/२०२२ आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव 
मांक ४७६ दनांक २६/०७/२०२२ अ वये, मनपाचे अणुिवदयुत व दूरसंचार िवभागाकडील 

महसुली अंदाजप कातील सन २०२२-२३ चे मुळ अंदाजप कात  खालील माणे वाढ / घट 
करणेस मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आहे. 
 

अ. . कामाचे नाव भाग अंदाजप क य 
र म 

२२-२३ ची 
तरतुद घट वाढ २२-२३ ची 

तरतुद 

22231 

1845 

मा यिमक शाळांम ये उभार यात आले या 
CCTV यं णेची वा षकत वावर देखभाल 
दु ती करणे 

Comm

on 
20000000 2500000 1000000 0 1500000 

22231 
1847 

फ भागाअंतगत िविवध ठकाणी उभार यात 
आले या CCTV यं णेची वा षक त वावर 
देखभाल दु ती करणे 

Comm
on 

10000000 2000000 1500000 0 500000 

22231 
1848 

अ भागाअंतगत िविवध ठकाणी उभार यात 
आले या CCTV यं णेची वा षक त वावर 
देखभाल दु ती करणे 

Comm
on 

10000000 2000000 1500000 0 500000 

22231 

1850 

क भागाअंतगत िविवध ठकाणी उभार यात 
आले या CCTV यं णेची वा षक त वावर 

Comm

on 
10000000 2000000 1500000 0 500000 
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देखभाल दु ती करणे 

22231 
1853 

ब भागाअंतगत िविवध ठकाणी उभार यात 
आले या CCTV यं णेची वा षक त वावर 
देखभाल दु ती करणे 

Comm
on 

10000000 2000000 1500000 0 500000 

22231 
ह भागाअंतगत िविवध ठकाणी उभार यात 
आले या CCTV यं णेची वा षक त वावर 
देखभाल दु ती करणे 

Comm
on 

10000000 2000000 1500000 0 500000 

 

आय हॉि पटल, मासुळकर कॉलनी येथील 
CCTV यं णेची वा षक त वावरदेखभाल 
दु ती करणे 

Comm

on 
10000000 0 0 1500000 1500000 

 

आई गाडन दापोडी िसतांगण गाडन 
कासारवाडी व दापोडी पा याची टाक येथील 
CCTV यं णेची वा षक त वावर देखभाल 
दु ती करणे 

Comm

on 
10000000 0 0 1500000 1500000 

 

वेताळ महाराज उ ान-सांगवी, बाळासाहेब 

िशतोळे ि व मग पुलसांगवी, काळुराम जगताप 
ि व मग पुल सांगवी, बाबासाहेब जलतरण 

तलाव कासारवाडी येथील CCTV यं णेची 
वा षक त वावर देखभाल दु ती करणे 

Comm

on 
10000000 0 0 1500000 1500000 

 

नटस ाट िनळुफुले रंगमं दर सांगवी येथील 
CCTV यं णेची वा षक त वावर देखभाल 
दु ती करणे 

Comm

on 
10000000 0 0 1500000 1500000 

 

ी. छ पती िशवाजी महाराज उ ान मधुबन 
सोसायटी सांगवी येथीलCCTV यं णेची 
वा षक त वावर देखभाल दु ती करणे 

Comm
on 

10000000 0 0 1500000 1500000 

 
मनु यबळ पुरिवणे 

Comm

on 
10000000 0 0 1000000 1000000 

 
एकुण 

 
130000000 12500000 8500000 8500000 12500000 

 

 
ि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-१४१                 िवषय मांक  – १४१          
                                  

दनांक-  ३/८/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

िवषय  मांक-१४१        
दनांक-  ३/८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .अिव.द.ुसं./आ था/कािव/७२१/२०२२ 
द.२५/०७/२०२२ मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक 

४७७ दनांक २६/०७/२०२२ अ वये, अणुिवदयुत व दूरसंचार िवभागाकडील मुळ 
अंदाजप कातील सन २०२२-२३ चे भांडवली अंदाजप कातील तरतुद वग करणाबाबत. 
 

 

 
ठराव . १४१         
दनांक-  ३/८/२०२२ 

 
मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .अिव.द.ुसं./आ था/कािव/७२१/२०२२ 
द.२५/०७/२०२२ मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक 

४७७ दनांक २६/०७/२०२२ अ वये, मनपाचे अणुिवदयुत व दूरसंचार िवभागाकडील 
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भांडवली अंदाजप कातील सन २०२२-२३ चे मुळ अंदाजप कात  खालील माणे वाढ / घट 
करणेस मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आहे. 
 

बजेट 
कोड कामाचे नाव भाग . 

अंदाजप क य 
र म 

सन 
२२– २३ 

तरतुद 
घट वाढ 

सन 
२२– २३ चा 

अंदाज 

2223
0 

7201 

स लागार फ अदा करणे 
Comm

on 
५००००००० १००००००० ४०००००० ० ६०००००० 

2223

0720
3 

िविवध झोपडप ा ंम ये CCTV यं णा 
उभारणे 

Comm

on 
४००००००० १०००० १०००० ० ० 

2223
0 

7204 

िविवध पाणीपुरवठा क ावर 
CCTVयं णा उभारणे 

Comm
on 

५००००००० १०००० १०००० ० ० 

2223
0 

7205 

िविवध अि शमन क ाम ये वायरलेस 
यं णा उभारणे 

Comm

on 
१००००००० १०००००० ० २०००००० ३०००००० 

2223

0 
7206 

पोलीस यं णेकरीता िविवध यं णा 
उभारणे 

Comm

on 
१००००००० १०००० १०००० ० ० 

2223

0 
7207 

CCTVयं णा उभारणे- निवन क प 
Comm

on 
५०००००००

०० ३५००००० ३४५०००० ० ५०००० 

2223

0 

7209 

िविवध ठकाणी दुर वणी यं णा उभारणे 
Comm

on 
२५००००० ५००००० ५००००० ० ० 

2223

0 
7210 

िविवध िवभागांकरीता BODY 

WORNकॅमेरा उभारण े

Comm

on 
२००००००० १०००० १०००० ० ० 

2223

0 
7211 

वॉक  टॉक  यं णा उभारण े
Comm

on 
१००००००० १०००० १०००० ० ० 

 
आरो य िवभागाकरीता वायरलेस यं णा 

उभारणे 
Comm

on 
१००००००० ० ० ३०००००० ३०००००० 

 

अि शमन क   येथे वायरलेस मा ट 
उभारणे 

 

Comm

on 
२०००००० ० ० १०००००० १०००००० 

 
YCMH येथे CCTVयं णा उभारणे 

Comm
on 

१००००००० ० ० १०००००० १०००००० 

 
अि शमन िवभागाकरीता ोन यं णा 

उभारणे 
Comm

on 
१००००००० ० ० १०००००० १०००००० 

एकूण 
 

१५०५०००० ८०००००० ८०००००० १५०५०००० 
 

ि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 मजंूरी दली. 
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मा. शासक  ठराव  मांक-१४२                 िवषय मांक  – १४२          
                                  

दनांक-  ३/८/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

िवषय  मांक-१४२       
दनांक-  ३/८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .अ ेका/िव/कािव/५७/२०२२ द.२६/०७/२०२२ 
मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक ४९० दनांक 
२६/०७/२०२२ अ वये, िव ुत िवभागातील सन २०२२-२३ चे अंदाजप कातील 
लेखािशषावर तरतुद वग करणेबाबत. 
 

 

 
ठराव . १४२         
दनांक-  ३/८/२०२२ 

 
 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .अ ेका/िव/कािव/५७/२०२२ द.२६/०७/२०२२ 

मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक ४९० दनांक 

२६/०७/२०२२ अ वये,  माननीय आमदार ी.अ णा बनसोडे पपरी िवधानसभा  यांनी 
द.०२/०६/२०२२ रोजी या  प ा वये  भाग .१५ िनगडी ािधकरण मधील जलाराम चौक 

येथे र या या दो ही बाजूस सुशोभीकरण होणे कामी आकुड  रे वे टेशन प रसरात 
बसिव यात आले या  decorative पोल माणे पोल बसिव यात याव ेअशी मागणी केली होती. 

यानुसार अ े ीय िव ुत िवभागामाफत ठेव यात आले या कायलयीन टपणी 
वर  मा.अित र  आयु  २ यांनी न दिवले या शेराकांनानुसार  सदर कामास मा.आयु  सो 

यांची  मा यता ा  झा यावर शासक य मा यतेचा ठराव सवसाधारण सभेसमोर सादर 
कर यात यावा असे नमूद केले आहे. सदर कामाचे सन २०२२-२३ या अंदाजप कात 
समावेश  क न शासक य मा यता व आव यक तरतूद  उपल ध नस याने तरतूद वग करण 

करणे आव यक आहे. सबब सदर कामाचा व अ भागातील भ  श  उदयान येथील 
रा वज फडकिवणे चालन व  देखभाल  तसेच अनुषंिगक यं णेचे चालन  देखभाल 

दु ती  करणे. ट पा २ या कामाचा समावेश अंदाजप कात नस यामुळे सदर कामास 

शासक य मा यता िमळणेकामी व तरतूद वग करण करणेस मा. शासक यांची मंजूरी देणेत 
येत आहे. 
अ
नु
. 

. 

लेखाशीष कामाचे नाव 
अंदाजप क 
पानांक/ अनु 

 

अंदाजप क य 
र. . 

उपल ध तरतूद 
र. . 

तरतूद वाढ र. 
. तरतूद घट र. . सुधा रत तरतूद 

र म 

१
. 

नवीन काम 
थाप य 

क पा अंतगत 
िव ुत िवषयक 

कामे करणे 

अ े ीय कायालय 
अंतगत . . १५ 
िनगडी ािधकरण 
मधील जलाराम 

चौकातील अंतगत 
र यावर डेकोरेतीव 

पोल बसवून 
सुशोभीकरण करणे 

 

२५००००० 
 
 

०० ९९०००० 
 

९९०००० 

२ नवीन काम 
लोकारो य 

भ  श  उदयान 
येथील रा वज 
फडकिवणे चालन 
व  देखभाल  तसेच 
अनुषंिगक यं णेचे 
चालन  देखभाल 

 
५०,००,००० ०० ७६०००० 

 
७६०००० 
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दु ती  करणे. ट पा 
२ 

३ 

े ागृह व 
नाटयगृहे 
बांधणे व 

नुतनीकरण 
करणे 

अ े ीय कायालाय ू
अंतगत भाग . १५ 
मधील ना गृह म ये 
साउंड िस टीम तसेच 

टेजवरील  लाईट व 
अनुषंिगक कामे 

करणे. 

३७०/०२ 
१५००००००

० 
 

२१३००००० ८७००००० 
 

३००००००० 

४ 

थाप य 
क पा अंतगत 

िव ुत िवषयक 
कामे करणे 

भाग  १५ 
टेिलफोन ए सचज 
जवळील लॉटवर 
उदयान िवकिसत 
करणे कामातील 

िवदयुत िवषयक कामे 
करणे. 

३८४/२३ १५०००००० ५००००० 
 

५००००० ० 

५ महसुली विन ेपण व था 
व देखभाल ३६-८ १,२५,००००० १,२५,००००० 

 
२५००००० १००००००० 

६ महसुली हाय िलक गा ा 
भा ाने घेणे ३६-१० ७०००००० ७०००००० 

 
७०००००० ० 

७ महसुली वाहन इंधन 
(अिधकारी ) ३६-०४ १५०००० १५०००० 

 
१५०००० ० 

८ महसुली टायस ूब खरेदी ३६-१२ १५०००० १५०००० 
 

१५०००० ० 

९ महसुली 
वाहन इंधन 
(कायालय) 

 
३६-०६ १५०००० १५०००० 

 
१५०००० ० 

  
 
   

४१७५०००० १०४५०००० १०४५०००० ४१७५०००० 
 

ि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-१४३                 िवषय मांक  – १४३          
                                  

दनांक-  ३/८/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

िवषय  मांक-१४३        
दनांक-  ३/८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . नरिव/कािव/१०/२७/२०२२, द.२१/०७/२०२२ 

अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या मंजुर िवकास योजनेतील मौजे पुनावळे व रावते 
येथून जाणा-या मंुबई-बगलोर ६० मी. महामागा या दो ही बाजुस असले या १२.०० मी. 
स हस र याने बाधीत जमीनीचे भूसंपादन करणेबाबत. 
 

 

 
ठराव . १४३         
दनांक-  ३/८/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . . नरिव/कािव/१०/२७/२०२२, 

द.२१/०७/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या ह ीमधील मौजे पुनावळे 

येथील  स.नं.११, १२, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४ पैक  मधून व मौजे रावेत 
येथील स.नं. १७, २५, २६, २७, २८, ३१, ३२, ३३, ३४, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४५, ४७, 
४८, ४९, ५०, ५९, ६०, ६१, ६२, ६४, ६५ या पैक  मधून जाणा-या मंजूर िवकास योजनेतील 
मुंबई – पुणे बा वळण ६० मी. महामागा लगत या सदर १२.०० मी. स ह स र याचा 
िवकास करणे, सदर भागातील वाढ या लोकसं येचा िवचार करता वाहतूक या 
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दळणवळणा या दृ ीने आव यक आहे. सदर र याने बाधीत जागा ट.डी.आर./एफ.एस.आय.चे 
बद यात मनपाचे ता यात देणेस जागा मालक तयार नाहीत. यामुळे सदर र या या जागेचे 
भूसंपादन 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-१४४                 िवषय मांक  – १४४          
                                  

दनांक-  ३/८/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

िवषय  मांक-१४४        
दनांक-  ३/८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . थ/बीआरटीएस/१७/२०२२/ द.७/७/२०२२ 
अ वये,  “ मनपा नो पा कग शु क वसुली जमा” व “मनपा नो पा कग शु क  वसुली खच ” असे 
नवीन उपलेखािशष िनमाण करणेबाबत.  

 

ठराव . १४४         
दनांक-  ३/८/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . थ/बीआरटीएस/१७/२०२२/ द.७/७/२०२२ 

अ वये,  पपरी चचवड महानगरपािलकेने शहरातील मुख र यांवर पा कग पॉिलसीची 
अंमलबजावणी करणेचे काम द. ०१/०७/२०२१ पासुन चालु केलेले आहे. सदर पा कग 
पॉिलसी राबिवताना पा कग केले या ठकाणी वाहन धारकांकडुन पा कग शु क िनयमानुसार 
घेणेत येत आहे. तसेच पा कग पॉिलसीची अंमलबजावणी करताना नो पा कगम ये लावलेली 
वाहने उचल यासाठी मा. पोिलस आयु  यांचे मागणीनुसार व टो ग हॅन ठेकेदारास िविश  
र म देऊन उवरीत शु क र म मनपा कोषागारात जमा करणेस मा. थायी सिमती या ा  
अिधकारात मा. शासक यांनी ठराव . १ द. २९/०३/२०२२ रोजी मा यता दलेली आहे. 
पपरी चचवड शहरा या पा कग पॉिलसी ारे ठेकेदारामाफत जमा झालेली पा कग शु काची 

र म ही मनपा कोषागारात “इतर जमा” या लेखािशषावर जमा करणेत येते. तसेच, नो पा कग 

म ये लावले या वाहनावरील दंडा मक शु क र म ही स यि थतीत थाप य िवभागामाफत    
“इतर जमा” या लेखािशषावर जमा करणेत येते. तथािप, सदरची र म ही Urban Transport 

Fund(UTF) याम ये जमा करणे आव यक आहे. 

सदर र मे या जमा/खचाचा तपिशल िमळणे  व िहशोब ठेवणे सोईचे हो या या दृ ीने  
“मनपा नो पा कग शु क वसुली जमा” व “मनपा नो पा कग शु क वसुली खच” असे नवीन 
उपलेखािशष िनमाण 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. 

 
 



25 
 
 

 

मा. शासक  ठराव  मांक-१४५                       िवषय मांक  – १४५          
                                  

दनांक-  ३/८/२०२२          खाते - मा.आयु       
 

िवषय  मांक-१४५        
दनांक-  ३/८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . था/ क प/९०७/२०२२ द.२५/७/२०२२ अ वये, सन २०२२-२३ या मुळ अंदाजप कात 
थाप य मु यालयाकडील तावात नमुद नवीन कामांना तरतुद वाढ घट करणेबाबत. 

 
 

ठराव . १४५         
दनांक-  ३/८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . था/ क प/९०७/२०२२ द.२५/७/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या थाप य 
क प िवभागांतगत न ाने करावया या कामांना सन २०२२-२३ या अंदाजप काम ये िनिवदा काढणेकरीता तरतुद नस याने वाढ/घट 

करणेची आव यकता आहे. तसेच पपरी रे वे उ ाणपुलाखालील अि त वातील गा यांचे दु ती करणे या कामाची ा ी वाढ यामुळे सन 
२०२३ या अंदाजप कात नमुद अंदाजप कय र म . १०००००००/- बदल होत आहे. सदर बदल खालील त यात नमुद केलेले आहे. 
 

अ.
.   कामाचे नाव   पान 

. 
अ.

. लेखािशष अंदाजप क य 
र म 

सन २०२२-२३ 
च ेमुळ 

अंदाजप कात 
उपल ध तरतुद 

वाढ 
करावयाची 

तरतुद 

घट करावयाची 
तरतुद 

एकुण आव यक 
तरतुद (सन 
२०२२-२३) 

शेरा 

१ िपपंरी रे वे 
उ ाणपुलाखालील 
अ ती वातील 
गा यांचे दु ती 
करणे. 

६२९ १८ महसुली  २५०००००० ६००००० १००००००० ० १०६०००००   

२ पपरी इं दरा गांधी 
रे वे उ ाणपुलाचे 

चरल ऑडीट 
करणे व दु ती करणे. 

४३   ४ िवशेष 
योजना 

१०००००००० ४००००००० ० १००००००० ३०००००००   

    एकूण  ४०६००००० १००००००० १००००००० ४०६०००००  

   
तरी वरील माणे सन २०२२-२३ या अंदाजप कात निवन कामाचा समावेश क न तरतुद वाढ / घट करणेस मा. शासक यांची मंजूरी देणेत 
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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-१४६                      िवषय मांक  – १४६                             
               

दनांक-  ३/८/२०२२         खाते - मा.आयु       
 

िवषय  मांक-१४६        
दनांक-  ३/८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . था. ./कािव/९०५/२०२२ द.२५/७/२०२२ अ वये, सन २०२२-२३ या मुळ अंदाजप कात 
थाप य मु यालयाकडील तावात नमुद नवीन कामांना तरतुद वाढ घट करणेबाबत. 

 
 

ठराव . १४६         
दनांक-  ३/८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . था. ./कािव/९०५/२०२२ द.२५/७/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या थाप य 
क प िवभागांतगत न ाने करावया या कामांना सन २०२२-२३ या अंदाजप काम ये िनिवदा काढणेकरीता तरतुद नस याने वाढ/घट करणेची 

आव यकता आहे.  सदर बदल खालील त यात नमुद केलेले आहे. 
 

अ.
. 

कामाचे नाव पान 
. 

अ. . लेखािश
ष  

अंदाजपञक य 
र म 

सन २०२२-
२३ चे मुळ 

अंदाजपञकात 
उपल ध 
तरतुद 

वाढ 
करावयाची 

तरतुद 

ट 
करावयाची 

तरतुद 

 एकुण 
आव यक 
तरतुद 

(सन२०२२-
२३) 

शेरा 

१ बीआरटीएस कॉरीडॉर .१ 
या र यावर खोदले या सेवा 
वािह यांचे चरांची दु ती 
करणे. 

६२९ १२ महसुली  १७५००००० ६००००० ९४००००० ० १०००००००   

२  बीआरटीएस कॉरीडॉर -१ 
वरील िनगडी ते िपपंरी या 
र यावर पॅचवक प दतीने 
डांबरीकरणे करणे. 

६२९ १५ महसुली  १७५००००० ६००००० ९४००००० ० १०००००००   
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३  बीआरटीएस कॉरीडॉर -१ 
वरील दापोडी  ते िपपंरी या 
र यावर पॅचवक प दतीने 
डांबरीकरणे करणे. 

६२९ १६ महसुली  १७५००००० ६००००० ९४००००० ० १०००००००   

४ थाप य बीआरटीएस 
िवभागाकडील वाहतुक 
सुधारणा िवषयक कामे करणे. 

४३ ९ िवशेष 
योजना 

५००००००० १००००० २९००००० ० ३००००००   

५ पपरी चचवड मनपा 
ह ीतील मु य र यावरील 
चौकांचे सुशोिभकरण करणे. 

४२ ८६ िवशेष 
योजना 

२०००००००० १००००० २४००००० ० २५०००००   

६ शहरातील मु य र यांचे 
वाहतुक  िनयोजनानुसार 
आव यक थाप य  िवषयक 
कामे करणे.  

४५ १२ िवशेष 
योजना 

२०००००००० १००००० २९००००० ० ३००००००   

७ रावेत येथील संत तुकाराम 
महाराज (बा केट ि ज) 
पुलाची रंग सफेदी करणे. 

४३ १८ िवशेष 
योजना 

२००००००० १००००० ४९००००० ० ५००००००   

८ शहरा या स दय करणात भर 
टाकणे या दृ ीने 
सुशोिभकरणाची कामे करणे . 

४५ १४ िवशेष 
योजना 

२०००००००० १००००० ७४०००००   ७५०००००   

९  काळभोर नगर व बजाज 
ऑटो समोरील सब-वेची 
देखभाल दु ती व 
सुशोिभकरण करणे.  

८ २ िवशेष 
योजना 

२००००००० १००० ० १००० ०   

१० ािधकरण रे वे लाईन लगत 
असले या मोक या जागेत 
सुशोिभकरण करणे. 

४० १० िवशेष 
योजना 

१५००००००० १००००० ० १००००० ०   

११ H.A. जवळील ेड सेपरेटर व 
वरील मोक या जागेचे 
सुशोिभकरण करणे. 

४० १५ िवशेष 
योजना 

१५०००००० १०००००० ० ७९९००० २०१०००   

१२ से टर .२९ रावेत येथे 
पीएमपीएमएल साठी बस 
डेपो िवकिसत करणे. 

४३ २ िवशेष 
योजना 

१०००००००० १०००००० ० १०००००० ०   

१३ भ -श  चौक िनगडी 
येथील फुटपाथ माट अबन 

४० १९ िवशेष 
योजना 

१५००००००० १००००० ० १००००० ०   
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ीट िडझाईन नुसार 
िवकिसत करणे. 

१४ पपरी वाघेरे मधील र हर 
रोड पासुन रहाटणी 
(काळेवाडी) कडे जाणा-या 
पवना नदीवर पुल बांधणे 

४३ ११ िवशेष 
योजना 

२५००००००० १००००० ० १००००० ०   

१५  थाप य बीआरटीएस 
िवभागाकडील र यांचे अबन 

ीट िडझाईन नुसार 
आव यक व उवरीत कामे 
करणे.  

४१ २४ िवशेष 
योजना 

३०००००००० १००००० ० १००००० ०   

१६  रहाटणी माशनभुमी 
जवळील र यापासुन पपरी 
कडे जाणा-या र यावर 
पवना नदी येथे पुल बांधणे.  

४३ १३ िवशेष 
योजना 

२५००००००० १००००० ० १००००० ०   

१७  पपरी डॉ. आंबेडकर चौक ते 
गणेश टॉल (गोकुळ हॉटेल) 
र या पयतचा र ता Urban 
Street Design नुसार 
िवकसीत करण े 

४१ २७ िवशेष 
योजना 

१२००००००० १००००० ० १००००० ०   

१८  िनगडी ते दापोडी या 
बीआरटीएस कॉरीडोरवर 
साईनेजेस व रोड फ नचरची 
कामे करणे.  

४१ ३७ िवशेष 
योजना 

५००००००० १००००० ० १००००० ०   

१९  भ  चौक ते िनसग दशन 
सोसायटी पयत या र याचे 
थाप यिवषययक कामे करणे.  

४३ ३ िवशेष 
योजना 

५००००००० १००००००० ० १००००००० ०   

२०  ािधकरण 
कायालयाजवळील 
पीएमपीएमएल करीता 
आर ीत जागेवर आकुड  रे वे 
टेशन बस थांबा िवकसीत 

करणे.  

४१ ४४ िवशेष 
योजना 

१०००००००० १००००० ० १००००० ०   
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२१  आकुड  रे वे लाईन लगत 
असले या मोक या जागेत 
सुशोिभकरण करणे.   

४१ ४५ िवशेष 
योजना 

१५००००००० १००००० ० १००००० ०   

२२  सांगवी फाटा येथील ढोरे 
पाटील सबवे शेजारील 
मनपा या ता यातील जागेवर 
आयकॉिनक चर उभारणे.  

४१ ४७ िवशेष 
योजना 

५०००००००० १००००० ० १००००० ०   

२३ िनगडी येथीलBIG इंडीया 
चौक ते टळक चौक पयतचा 
र ता अबन ीट िडझाईन 
नुसार िवकिसत करणे. 

४२ ५२ िवशेष 
योजना 

३०००००००० ५०००००० ० ५०००००० ०   

२४ बा केट ि ज ते मुकाई चौक 
पयत या र याचे फुटपाथचे 
नुतनीकरण करणे व 
डांबरीकरण करणे. 

४२ ५९ िवशेष 
योजना 

२५००००००० १००००००० ० १००००००० ०   

२५ सांगवी फाटा ते जगताप 
डेअरी पयतचा र ता सायकल 
फॉर चज अतंगत फुटपाथ व 
पदपथ िवकिसत करणे. 

३९ २८ िवशेष 
योजना 

१५००००००० २५००००० ० २५००००० ०   

२६  िनगडी दापोडी र यांचे 
कॉ टीकरणाची दु ती 
करणे. 

३८ ५ िवशेष 
योजना 

५०००००००० १००००० ० १००००० ०   

२७ क  शासना या सायकल फॉर 
चज या उप माअंतगत 
शहरातील िविवध र यांवर 
सायकल ॅक उभारणे. 

३९ ३१ िवशेष 
योजना 

५०००००००० १००००० ० १००००० ०   

२८ पपरी चचवड शहरातील 
पुलांची व ेडसेपरेटरची 
थाप य िवषयक कामे करणे. 

४२ ६१ िवशेष 
योजना 

२०००००००० १००००० ० १००००० ०   

२९ रावेत येथे िवप यणा क  
उभारणे.  

४२ ६२ िवशेष 
योजना 

१५००००००० १००००० ० १००००० ०   

३०  
बीआरटीएस िवभागाकडील कायशाळा आयोिजत 
करणेसाठी अनुषंिगक खचकरणे.
 

४२ ७५ िवशेष 
योजना 

५०००००० १००००० ० १००००० ०   
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३१ लोकमा य हॉ पीटल ते 
हाळसाकांत चौक पयतचा 

र ता अबन ीट िडझाईन 
नुसार िवकिसत करणे. 

४२ ८४ िवशेष 
योजना 

२५००००००० १०००००० ० १०००००० ०   

३२ आकुड  रे वे टेशन ते 
हाळसाकांत चौक पयतचा 

र ता अबन ीट िडझाईन 
नुसार िवकिसत करणे. 

४२ ८५ िवशेष 
योजना 

३०००००००० १०००००० ० १०००००० ०   

३३ शहरातील मु य चौकांचे  
वाहतुक  िनयोजनानुसार 
आव यक थाप य  िवषयक 
कामे करणे.  

४५ १३ िवशेष 
योजना 

२०००००००० १०००००० ० १०००००० ०   

३४ औध रावेत र यावरील 
राजीव गांधी पुल ते 
काळेवाडी फा ापयत 
डेडीकेटेड लेनची  रंगरसफेदी 
करणे व अनुषंिगक काम े
करणे. 

४५ १५ िवशेष 
योजना 

१००००००० १००००० ० १००००० ०   

३५ औध रावेत र यावरील 
काळेवाडी  फाटा ते संत 
तुकाराम महाराज  पुलापयत 
डेडीकेटेड लेनची  रंगरसफेदी 
करणे व अनुषंिगक काम े
करणे. 

४५ १६ िवशेष 
योजना 

५००००००० १००००० ० १००००० ०   

३६ औध रावेत र यावरील  संत 
तुकाराम महाराज  पुल ते 
मुकाई चौकापयत डेडीकेटेड 
लेनची  रंगरसफेदी करणे व 
अनुषंिगक कामे करणे. 

४५ १७ िवशेष 
योजना 

५००००००० १००००० ० १००००० ०   

३७ डुडुळगाव येथील जु या 
जकात ना या या जागी 
PMPML साठी बस डेपो 
िवकिसत करणे. 

४५ १९ िवशेष 
योजना 

२०००००००० १०००००० ० १०००००० ०   

३८ च-होली अँिमनीटी पेस येथे 
PMPML साठी बस डेपो 

४५ २० िवशेष 
योजना 

२०००००००० १०००००० ० १०००००० ०   
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िवकिसत करणे. 

३९ मोशी येथील आरटीओ समोर 
PMPML साठी बस डेपो 
िवकिसत करणे. 

४५ २१ िवशेष 
योजना 

५०००००००० १०००००० ० १०००००० ०   

४० रावेत संत तुकाराम महाराज 
पुल ते मुकाई चौकापयतचा 
र याचा कडेला पदपथ व 
सायकल ॅक तयार करणे. 

४६ ४१ िवशेष 
योजना 

३०००००००० १००००००० ० १००००००० ०   

४१ PMPML करीता पपरी 
चचवड ह ीतील डेप चे 

खडीकरण डांबरीकरण करणे. 

४६ ४९ िवशेष 
योजना 

२०००००००० १००००० ० १००००० ०   

४२ इं दरा गांधी उ ाणपुलाचे 
मजबुतीकरणाचंी उवरीत 
कामे करणे रंग सफेदी करणे व 
इतर थाप य िवषयक कामे 
करणे. 

४६ ५० िवशेष 
योजना 

५००००००० १००००० ० १००००० ०   

४३ भ  श  ते मुकाई 
चौकापयतचा ४५ मी 
र यावरील अ पुघर 
निजक या चौकाचे 
सुशोिभकरण करणे. 

४६ ५१ िवशेष 
योजना 

२०००००००० १००००० ० १००००० ०   

४४ रावेत येथील धमराज चौक व 
वा हेकरवाडी फाटा चौकाचे 
सुशोिभकरण करणे. 

४६ ५२ िवशेष 
योजना 

२२००००००० १००००० ० १००००० ०   

४५ पपरी चचवड शहरातील 
सांगवी कवळे र यावरील 
चौकांचे सुशोिभकरण करणे. 

४६ ५३ िवशेष 
योजना 

२५००००००० १००००० ० १००००० ०   

४६ मुंबई-पुणे र यावरील 
चौकांचे वाहतुक िनयोजना 
दृ ीने आव यकती थाप य 
िवषयक काम ेकरणे. 

४६ ५४ िवशेष 
योजना 

२०००००००० १००००० ० १००००० ०   

४७  आकुड  रे वे लाईन लगत 
असले या मोक या जागेत 
सुशोिभकरण करणे. (राबेत 

४६ ५५ िवशेष 
योजना 

१५००००००० १००००० ० १००००० ०   



32 
 
 

 

बाजुस)  

४८  िनगडी-दापोडी र यावर 
ठक ठकाणी पॅचवक प दतीने 

डांबरीकरण करणे.  

४६ ५७ िवशेष 
योजना 

३००००००० १००००० ० १००००० ०   

४९ अ ेि य कायालयाअंतगत 
भागातील र यांची वाहतुक 

िनयोजन िवषयक काम ेकरणे. 

४६ ५८ िवशेष 
योजना 

५००००००० १००००० ० १००००० ०   

५० ब ेि य कायालयाअंतगत 
भागातील र यांची वाहतुक 

िनयोजन िवषयक काम ेकरणे. 

४६ ५९ िवशेष 
योजना 

५००००००० १००००० ० १००००० ०   

५१ क ेि य कायालयाअंतगत 
भागातील र यांची वाहतुक 

िनयोजन िवषयक काम ेकरणे. 

४६ ६० िवशेष 
योजना 

५००००००० १००००० ० १००००० ०   

५२ ड ेि य कायालयाअंतगत 
भागातील र यांची वाहतुक 

िनयोजन िवषयक काम ेकरणे. 

४६ ६१ िवशेष 
योजना 

५००००००० १००००० ० १००००० ०   

५३ ई ेि य कायालयाअंतगत 
भागातील र यांची वाहतुक 

िनयोजन िवषयक काम ेकरणे. 

४६ ६२ िवशेष 
योजना 

५००००००० १००००० ० १००००० ०   

५४ फ ेि य कायालयाअंतगत 
भागातील र यांची वाहतुक 

िनयोजन िवषयक काम ेकरणे. 

४६ ६३ िवशेष 
योजना 

५००००००० १००००० ० १००००० ०   

५५ ग ेि य कायालयाअंतगत 
भागातील र यांची वाहतुक 

िनयोजन िवषयक काम ेकरणे. 

४६ ६४ िवशेष 
योजना 

५००००००० १००००० ० १००००० ०   

५६ ह ेि य कायालयाअंतगत 
भागातील र यांची वाहतुक 

िनयोजन िवषयक काम ेकरणे. 

४७ ६५ िवशेष 
योजना 

५००००००० १००००० ० १००००० ०   

           
 एकिञत एकूण     ८७४२५००००० ५१२०१००० ४८७००००० ४८७००००० ५१२०१०००  

 
तरी वरील माणे सन २०२२-२३ या अंदाजप कात निवन कामाचा समावेश क न तरतुद वाढ / घट करणसे मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत 
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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-१४७                 िवषय मांक  – १४७          
                                  

दनांक-  ३/८/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

िवषय  माकं-१४७      
दनांक-  ३/८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .पअक/१०/कािव/१९२/२०२२ द.१/८/२०२२ 
अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलकाचे सन २०२१-२२ चा पयावरण ि थतीदशक अहवाल 
मा.महापािलका सभेस सादर करणेबाबत. 
 

 

ठराव . १४७         
दनांक-  ३/८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .पअक/१०/कािव/१९२/२०२२ द.१/८/२०२२ 
अ वये, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम ६७(अ) अ वये येक 
महानगरपािलकेने लगतपूववत  शासक य वषासंबंिधचा पयावरण स ि थती अहवाल 
शासनाकडून वेळोवेळी िवहीत कर यात येईल. अशा प दतीने महानगरपािलकासमोर सादर 
करणेची तरतुद आहे. 

         यानुसार पपरी चचवड महानगरपािलकेचा सन २०२१-२२ चा पयावरण 
ि थतीदशक अहवाल महारा  दूषण िनयं ण मंडळाने दले या डी.पी.एस.आय.आर. या 
मागदशक त वानुसार सव आव यक मािहती संबिंधत िविवध िवभागाकडून संकिलत क न 
तयार कर यात आला आहे. सदर ा प अहवाल मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत 
मा. शासक यांजकडेस  मा यतेकामी ठेवणे 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-१४८                 िवषय मांक  – १४८          
                                  

दनांक-  ३/८/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

िवषय  मांक-१४८        
दनांक-  ३/८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . था/ क प/९३८/२०२२ द.३०/७/२०२२ अ वये, 
सांगवी येथे ध णालयासाठी कमचारी वसाहत अित मह वा या साठी बांधणेचे 
उवरीत कामे करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे या कामा या थळबदल करणेबाबत. 
 

 

ठराव . १४८         
दनांक-  ३/८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . था/ क प/९३८/२०२२ द.३०/७/२०२२ अ वये, 
सांगवी कवळे बीआरटीएस र ता, उ ाणपूल व ेड सेपरेटर िवकिसत करीत असताना ध 
येथील उरो णालयाची सुमारे ४०६०.००चौ.मी. जागा मनपास आव यक अस याने सदरची 
जागा ता यात देत असताना णालय माफत काही अटी व शत  या आधारे सदरची जागा 
ता यात दे यात आली आहे. याम ये सदर र या या लगत असले या इमारती या जागेस 
िसमा भत बांधण,े सदर र याने बािधत होत असलेली कमचारी िनवास इमारत पुनबाधणी 
क न देणे व अित मह वा या  साठी अितथीगृह  बांध या या कामांचा अंतभाव करणेत 
आलेला होता. सदर र ता िवकिसत करीत असताना र या या लगत असले या जागेस 
िसमा भत बांध यात आलेली आहे तसेच कमचारी वसाहतीचे काम देखील पुण कर यात आलेले 
आहे. सदर िनिवदे म ये ध णालयासाठी  अित मह वा या साठी अितथीगृह 



35 
 
 

 

बांध याचे व इतर अनुषंिगक  कामे कर या या कामांचा अंतभाव आह.े 

         सदर कामाची िनिवदा कायवाही पुण क न ठेकेदार मे.पी.ए. िशरोळे इंिजिनयस अँड 
कॉ ॅ टर यांनी द.०८/१०/२०२१ रोजी या आदेशा वये सदरचे काम चालू केलेले आहे. 
स ि थतीत सदरचे काम पुण झालेले आहे. सदर कामाची िनिवदा र. .१,६३,११,३१५/-इतक  
असून अितथी गृहाचे काम पूण क न देखील सुमारे र. . ४५,००,०००/- इतक  र म िश लक 
आहे. मनपाने व छ सव ण २०२३ साठी तयारी चालू केली असून तसेच नजीक या काळात 
ऑ टोबर-२०२२ म ये आंतररा ीय हॉक या पधा व नो हबर-२०२२ म ये आंतररा ीय 
मॅरेथॉन चे आयोजन मनपा माफत कर याचे िनयोिजत आहे. याक रता शहरा या स दयात भर 
घाल या या दृ ीने र यांची व चौकांचे सुशोभीकरण करणे आव यक आहे. सदरची कामे करणे 
क रता िनिवदा कायवाही के यास सदरची कामे मुदतीत पूण करणे श य होणार नाही. यामुळे 
सदरची कामे ता काळ हाती घेणे आव यक अस यान ेचालू असले या कामातून सदरची कामे 
करणे संयुि क वाटते. सदरची कामे कर यास ठेकेदार यांनी सहमती दशवली अस याने सदर 
िनिवदेतून वरील सुशोभीकरणाची कामे करणे श य आहे. 

          आकुड  येथील ना गृहाचे काम अंितम ट यात आले असून तेथे कलाकारां या 
खोलीतील मेकअपसाठी आव यक असणारे फ नचर व इतर करकोळ व पाची कामे करणे 
क रता सुमारे र. .१०.०० ल  पयां या िनधीची आव यकता आहे. सदर ना गृहाचे उ ाटन 
नजीक या काळाम ये अपेि त अस याने सदरची कामे तातडीने करणे आव यक आहे. सदरची 
कामे चालू असले या कामातून के यास सदर ना गृह नजीक या काळात खुले करणे श य 
होईल. याक रता सदरचे काम वरील िनिवदे या बचतीतून के यास कामे तातडीने पुण करणे 
श य होईल. 

         उपरो  दो ही कामांची तातडी ल ात घेता व ठेकेदार यांनी सदरची कामे कर यास 
सहमती दशवली अस याने शहरातील र यांचे व चौकांचे सुशोभीकरण करणे तसेच 
ना गृहातील फ नचरची व त सम कामे वरील िनिवदे या बचतीतून कर 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-१४९                 िवषय मांक  – १४९          
                                  

दनांक-  ३/८/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

िवषय  मांक-१४९        
दनांक-  ३/८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . मभां/७/कािव/१६२/२०२२, दनांक - 
०२/०८/२०२२ अ वये, “कोरोना िनधी” या लेखािशषावर तरतूद वग करणेबाबत. 
 

 

 
ठराव . १४९         
दनांक-  ३/८/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . मभां/७/कािव/१६२/२०२२, दनांक - 
०२/०८/२०२२ अ वये, पपरी चचवड मनपाचे म यवत  भांडार िवभागाकडे कोरोना या 
संसगज य रोगावरील िनयंञण व उपाययोजना अंतगत खचासाठी “कोरोना िनधी” हे लेखािशष   
िनमाण करणेत आले असून सदर लेखािशषावर िविवध िवभागांची कोरोना िवषयक खचाची 
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िबले या िवभागाकडून खच  टाकली जातात. 

      “कोरोना िनधी” या लेखािशषावर सन २०२२-२३ या अंदाजपञकात तरतूद कमी पडत 
असलेने इतर िवभाग/लेखािशषाव न या लेखािशषावर तरतूद वग करणे आव यक आहे.  

अ.
. िवभागाचे नाव लेखािशष 

पानांक/ 
अ. . मुळ तरतूद वाढ घट सुधा रत तरतूद 

१ 

वाहन दु ती 
कायशाळा 
िवभाग 

शासक य 
वाहने पेअर 
पाट खरेदी व 
दु ती करणे 

पा.७९ 

अ. .२३० 
(८) 

१,५०,००,००० - ७०,००,००० ८०,००,००० 

२ 

तांि क 
वाहने  पेअर 
पाट खरेदी व 
दु ती करणे 

पा.७९ 

अ. .२३० 
(१०) 

२,००,००,००० - १,३०,००,००० ७०,००,००० 

३ 
JNNURMअंतग
त पेअर पाट 
खरेदी व दु ती 

पा.७९ 

अ. .२३० 
(५) 

१,००,००,००० - ५०,००,००० ५०,००,००० 

४ 

म यवत  
भांडार िवभाग 

उपकरणे खरेदी 

पा.७९ 

अ. .४१० 
(२) 

५०,००,००,००० - २०,००,००,००० ३०,००,००,००० 

५ कोरोना िनधी 

पा.७९ 

अ. .२३० 
(१२) 

२०,००,००,००० २२,५०,००,००० - ४२,५०,००,००० 

एकूण ७४,५०,००,००० २२,५०,००,००० २२,५०,००,००० ७४,५०,००,००० 

 तरी वरील माणे वग करण 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-१५०                 िवषय मांक  – १५०          
                                  

दनांक-  ३/८/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

िवषय  मांक-१५०      
दनांक-  ३/८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .फ ेका/ था/६१३/२०२२ द.२/८/२०२२ अ वये, 
पपरी चचवड महानगरपािलके या भाग .13 यमुनानगर म ये लाईट हाऊस क पाकरीता 

आव यक थाप य िवषयक कामे करणेबाबत. 
 

 

ठराव . १५०         
दनांक-  ३/८/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .फ ेका/ था/६१३/२०२२ द.२/८/२०२२ अ वये, 
पपरी चचवड 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 फांऊंडेशन यां या संयु  िव माने राबिवणेत येत आहे. सदरचा लाईट हाऊस 

क प हा कौश य िवकास व रोजगार िनम ती अंतगत शहरी वंिचत त णांना शा वत 
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उपिजिवके या संधी िमळवून देणारा उप म आहे. सदर लाईट हाऊस क पासाठी यमुनानगर 
येथील मिहला व बालक याण इमारती या तळ + पिहला + दुस-या मज यावरील 154.51 
चौ.मी. जागा हॉल लाईट हाऊस क पाकरीता ५ वषाचे कालावधीसाठी ता पुर या व पात 
मे.लाईट हाऊस क युिनटी फाऊंडेशन यांना दे यास मा.आयु  सो यांनी द.14/01/2022 चे 
आदेशा वये मा यता दलेली आहे. सदर हॉलम ये लाईट हाऊस क प उभारणेक रता फ नचर 
िवषयक व इतर कामे क न िमळणेबाबत मा.उप आयु  नगारव ती िवकास योजना िवभाग, 
पपरी चचवड महानगरपािलका यांनी द.17/02/2022 चे प ा वये मागणी केलेली आहे. सदर 

कामाचे अंदाजप क तयार करणेसाठी सदर कामास र. .60,00,000/- इतक  शासक य 
मा यता घेणे 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. 

 
 
 

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

नगरसिचव 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

 

(राजेश पाटील)                                                                       
मा. शासक                                                

पपरी चचवड महानगरपािलका. 
 

  


