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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 १२/८/२०२२ चे ठराव  

 

 

मा. शासक  ठराव  मांक-१५१                 िवषय मांक  – १५१          
                                  

दनांक-  १२/८/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

 
िवषय  मांक-१५१         
दनांक-  १२/८/२०२२ 

 
मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . अि /०४/कािव/३४३/२०२२, दनांक 
१८/०७/२०२२ आिण मा.िवधी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक 
०८ द.०३/०८/२०२२  अ वये, फायर ि िमयम चाजस ऐवजी अि शमन सेवा शु क  प रिश   
अ – माणे शु क आकारणी करणेबाबत. 
 

 

 
ठराव . १५१          
दनांक-  १२/८/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . अि /०४/कािव/३४३/२०२२, दनांक 
१८/०७/२०२२ आिण मा.िवधी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक 
०८ द.०३/०८/२०२२  अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलका तरावर आकारणी कर यात 
येत असले या फायर ि िमयम चाजस, अि शमन सेवा फ  व वा षक फ  यां या सुधा रत 

दरानुसार आकारणी करणेक रता मा. आयु , पपरी चचवड महानगरपािलका यांचेकडील द. 
२६.१०.२०२१ रोजीचा आदेश िनगत कर यात आलेला आहे. तसेच मा. िवधी सिमती, पपरी 
चचवड महानगरपािलका यांनी ठराव . ०९ द. २०.१२.२०२१ व मा. महापािलका ठराव 
. ७६५ द. २०.०१.२०२२ अ वये ठराव पा रत केला होता. याबाबत मा. सभापती, महारा  

िवधानप रषद, मुंबई यां या अ य तेखाली द. २२/०२/२०२२ रोजी बैठक संप  झाली. तसेच 
मराठी बांधकाम ावसाियक असोिसएशन, नारेडको, े डाई या सं थांनी सदर शु क कमी 
कर याची मागणी केली होती. िविवध सं था, संघटना तसेच बांधकाम ावसाियक यांनी 
वेळोवेळी सदरचे दर परवडत नसून यामुळे बांधकाम ावसाियक अडचणीत आलेबाबत 
त ारी / िनवेदने केली होती. यामुळे महारा  आग ितबंधक व जीवर क उपाययोजना 
अिधिनयम, २००६ मधील तरतूदीनुसार कायवाही क न कलम ११ (१), (२), (३) म ये नमुद 
अि शमन ना हरकत दाखला देणेकामी अि शमन सेवा शु काचे यापुव चे चिलत दरांम ये 
सुधारणाक न इमारत बांधकामाना "अि शमन ना हरकत दाखला शु क -अ" मधील सुधारीत 
दरांचा त ा " प रिश  अ " नूसार न ाने आकरणी करावयाचे दर हे शासन मा यते या अधीन 
रा न लागू करणेत यावेत. तसेच अि शमन सेवा शु काचे िनि त केले या दरांम ये भिव यात 
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पुढे शासन मा यता ा  होताना बदल झा यास, जादा झालेली र म संबंिधत िवकसकास याच 
अथवा अ य बांधकाम अि शमन ना हरकत दाखला करणी भरावया या रकमेम ये समायोिजत 
करणेत येईल. तसेच शु कात वाढ झा यास सदरचे शु क संबंिधताकडून िनयमानूसार ाजासह 
वसूली अनु ेय राहील या बाबत लेखी हमीप  संबंिधताकडून घेणसे मा. शासक यांची मंजुरी 
देणेत येत आहे.          

 
िनणय  महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक. एम.सी.ओ.-२०२०/ . .७१ 

(भाग-२)/निव-१४ दनांक ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार  मा.महापािलका 
सभे या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास  मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 

 
 
मा. शासक  ठराव  मांक-१५२                 िवषय मांक  – १५२          
                                  

दनांक-  १२/८/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

 
िवषय  मांक-१५२         
दनांक-  १२/८/२०२२ 

 
मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . था/बीएसयुपी. /२७०/२०२२ द.०४/०८/२०२२ 
अ वये, दापोडी येथील महा मा फुल े नगर ोपडपटटीतील र याने बाधीत होणा-या 
झोपडीधारकांचे पुनवसन कर यासाठी प ाशेड तयार करणे व इतर अनुषंगीक कामे करणे या 
कामा या िश क र मेतुन डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म साफ य योजनेअंतगत दे यात येणा-या 
सदिनका मिधल थाप य िवषयक दु ती करणे बाबत. 
 

 

 
ठराव . १५२         
दनांक-  १२/८/२०२२ 

 

 मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . था/बीएसयुपी. /२७०/२०२२ 
द.०४/०८/२०२२ अ वये,  दापोडी येथील िवकास आराख ानुसार ३० मीटर र ता िवकिसत 

क न र याने बािधत होणा या झोपडी धारकांचे पुनवसन ता पुर या व पात थलांतर 
करणेसाठी प ाशेड / ाि झट कॅ प बांधणे व यांना पंत धान आवास योजनेअंतगत लाभ देवून 
पुनवसन करणेची भाग .३० मधील स मा.नगरसद यांची मागणी होती. यास अनुस न 
सदर कामाची िनिवदा काढ यात आली होती. 

     सदरचे प ाशेड बांधणेकामी िनिवदा कायवाही केली असता स मा.नगरसद य ी.रोिहत 
आ पा काटे यांनी प ाशेड बांधणे या जागेबाबत हरकत घेवून यास िवरोध दशवून िनिवदा र  
करणेची िवनंती केली होती. या माणे िनिवदा कायवाही थिगत कर यात आली होती. 

     मा.शहर सुधारणा सिमती सद य ठराव .१८, द.०८/०१/२०२० नुसार प ाशेड 
बांधणे या जागेम ये बदल क न सदरचे काम दापोडी येथील कामातून करणेस मा यता दे यात 
आली. यास मा.आयु  सो. यांनी द.२९/१०/२०२० या तावा वये मा यता दली आहे. 
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    िवषयां कत कामाचे आदेश द.१६/१२/२०२० रोजी ठेकेदार मे.यश कत  डे हलपस आिण 
कॉ ॅ टर यांना दे यात आले आहे. 

     तथािप, ता पुरते प ाशेड Blue Line म ये येत अस याने व सव थलांतरासाठी अपुरे 
अस याने प ाशेड बांधणेस व थलांतरण करणेस तेथील नागरीक तसेच मा.नगरसेिवका 

ीम.चं कांता सोनकांबळे यांचा िवरोध अस याने सदरचे काम थिगत कर यात आले होते. 

     द.२५/०५/२०२१ रोजी मा.आयु  सो. यांचे समवेत झाले या बैठक म ये दापोडी येथील 
डी.पी. र याने बािधत होणा या झोपडीधारकांचे पा  / अपा  स ह ण स म ािधकारी तथा 
सहा.आयु , झोिनपू िवभाग यांनी करावे. तसेच ३० मी. र ता िवकिसत करता येईल असे 
िनयोजन क न बािधत झोपडीधारकांचे एकाच ठकाणी पुनवसन करावे असे िनदश दले होते. 
जागेवर होणारा िवरोध व ३० मी. र ता िवकिसत कर याचे मा.आयु  सो. यांचे िनदश पाहता 
सदर ठकाणी प ाशेडचे काम करता येणे श य झाले नाही. यामुळे ठेकेदाराने िवषयां कत काम 
िवभागाने सूचना केले माणे दुसरीकडे कर याची तयारी दशिवली होती. 

     यास अनुस न JnNURM-BSUP शहर झोपडप ी पुनवसन अंतगत से. .२२, िनगडी 
येथील पा  लाभा याचे अजंठानगर व काळभोर गोठा येथे झोिनपू शासन िवभागामाफत 
प ाशेडम ये ता पुर या व पात थलांतरण कर यात आले होते. 

      स ि थतीत सदरचे प ाशेड १० ते १५ वष जुनी झाली आहेत. सदर प ाशेड मोडकळीस 
आलेले असून तुटलेले / कुजलेले व पात आहेत. यामुळे तेथील नाग रकांची पुनवसन कर याची 
मागणी आहे. तसेच भाग .१३ मधील नगरसद या मा.कमल अिनल घोलप यांनी तसेच 
प ाशेडधारकही अजंठानगर येथील प ाशेड दु ती क न दे याची मागणी केली आहे. 
अजंठानगर येथे महानगरपािलके या जागेवर २०० प ाशेड आहेत. तेथे सं ामनगर व 
अजंठानगर येथील लाभाथ  रहात अस याने सदर २०० प ाशेड दु त करावे लागतील. 
िवषयां कत कामाची िनिवदा र. .२,३६,९४,३४५/- असून िनिवदेतील अटी शत नुसार 
ठेकेदाराने काम करणे आव यक अस याने आहे. तशी तयारी ठेकेदाराने दशिवली होती. 

      मा.शहर सुधारणा सिमतीने सद य ठराव .२६, द.०६/०७/२०२१ ारे िवषयां कत 
कामातून दापोडी येथील ३० मी. र याने बािधत झोपडीधारकांसाठी प ाशेड बांध याऐवजी 
अजंठानगर येथील मोडकळीस आले या प ाशेडची दु ती व इतर अनुषंिगक कामे करणे या 
जागा बदला या तावास मा यता दलेली आहे. तसेच द.१७/०७/२०२२ चे तावा वये 
मा.आयु  सो. यांनी मा.शहर सुधारणा सिमती या जागा बदला या सद य तावा या 
ठरावाची अंमलबजावणी क न प ाशेड दु ती व इतर अनुषंिगक कामे करणेस मा यता दलेली 
आहे. 

      यास अनुस न ठेकेदार मे.यश कत  डे हलपस आिण कॉ ॅ टर यांनी अजंठानगर येथील 
प ाशेडची दु ती केलेली आहे. सदर काम करणेकामी एकुण अंदाजे र. .४४,००,०००/- इतका 
खच झालेला आहे. सदर मुळ िनिवदा रकमेतून ठेकेदारास अदा केलेली र म वजा जाता 
र. .१,९२,००,०००/- इतक  र म िश लक आहे. द.१३/०६/२०२२ रोजीचे प ा वये 
ठेकेदाराने िवषयां कत कामा या िश लक रकमेतून िवभागाने सूचिवलेनुसार इतर  काम करणेस 
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तयारी दशिवली आहे. तसेच अजंठानगर येथील प ाशडेचे काम पुण झालेले आहे. 

     तसेच स ि थतीत पपरी चचवड महानगरपािलकेत आरो य िवभागातील वग ४ चे 
कमचारी यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मसाफ य योजनेअंतगत २५ वष सेवा पुण झालेले 
कमचारी तसेच िनवृ , वे छािनवृ  अथवा मयत कमचारी / यांचे पा  वारसदार यांना 
शासन िनणयानुसार २६९ चौ.फुट चटई े ाची मोफत सदिनका वाटपाबाबत िनणय घे यात 
आलेला आहे. सदर ठकाणी एकुण ८३ सदिनका असून सदर सदिनकांची रंगसफेदी, छत गळती, 
लोर ग फरशी, दरवाजे, चौकट, िखड या, बाथ म, टॉयलेट, ेनेज इ. थाप य िवषयक काम,े 

इले ीक वाय रग इ. िव ुत िवषयक कामे होणे आव यक आहे. तसेच सदिनकांना मनपाचा 
पाणी पुरवठा होणे आव यक आहे. िचखली घरकुल गृह क पामधील ब ेशीय इमारत बांधणेचे 
काम चालू आहे. सदर कामातील मुलभूत सुिवधा (Infra) िवषयक उदा.पे ह ग लॉक, ेनेज 
लाईन, पट ग, लॅ ड के पग, कामे करणे आव यक आहे. सदर कामे करणेक रता इकडील 
िवभागाकडे दुसरे काम चालु नस याने सदर कामे िवषयां कत कामातून करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. तसेच सदर इमारत ना िसमा भत बांधून अथवा दु ती क न देणे आव यक आहे. 
सदर ८३ सदिनकांचा तपिशल खालील माणे आहे. 

अ. . सदिनकेचे नाव सदिनकांची सं या 
१ गणेश हाईट (एच व आय वग) ३६ 

२ सुखवानी वुडस् दापोडी डी वग २५ 

३ गणेश कनारा ई इमारत १२ 

४ कत  रेसीडे सी ३ सदिनका (सदिनका . १४, १५, १८) 

५ कारा रेसीडे सी ४ सदिनका (सदिनका .४,११,१२,१३) 

६ कारा रेसीडे सी ३ सदिनका (सदिनका .१४, १५ व १६) 

एकुण ८३ 

    वरील त यात नमुद एकुण ८३ सदिनकांमधील रंगसफेदी, छत गळती, लोर ग फरशी, 
दरवाजे, चौकट, िखड या, बाथ म, टॉयलेट,िसमा भत, पा याची टाक , ेनेज इ. थाप य 
िवषयक कामे करणे आव यक आहे. 

      द.२९/०७/२०२२ रोजी मा.अित र  आयु  (३), मा.स म ािधकारी तथा सहा.आयु , 

झोिनपू िवभाग, आरो य कायकारी अिधकारी व कायकारी अिभयंता, BSUP क प 
िवभागयांनी सदर सदिनकांची सम  थळ पाहणी केली. तसेच मा.अित र  आयु  (३) यांनी 
सदर सदिनकांचे वरीत दु ती क न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मसाफ य योजनेअंतगत वाटप 
करणेचे िनदश दले. 

      तसेच द.०३/०८/२०२२ रोजीचे प ा वये उप.आयु , आरो य मु य कायालय 
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यांनी सदर या सदिनकांबाबत लाभाथ  व सफाई कमचारी आयोग यांचेकडून वारंवार िवचारणा 
होत आहे. तसेच अिखल भारतीय सफाई मजदुर काँ ेस यांनी कमचा यांना घरे िमळणेबाबत 
मा.उ  यायालय, मुंबई येथे रट िपटीशन दाखल केलेले आहे. तरी सफाई कमचा यांना 
सदिनकांचे वाटप तातडीने करावयाचे असून सदिनकांची लवकरात लवकर दु ती क न 
देणेबाबत इकडील िवभागास कळिवले आहे. 

यास अनुस न सदर सदिनकांचे दु ती क न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मसाफ य 
योजनेअंतगत वाटप करणेकामी नवीन िनिवदा काढून काम पुण करणेस िवलंब होणार आहे. 
तसेच नवीन िनिवदा काढलेस िनिवदा दर कसे येतील याबाबत अिनि तता असते. यामुळे 
ठेकेदार मे.यश कत  डे हलपस आिण कॉ ॅ टर यांचे काम १०% कमी दराने अस याने व कामे 
तातडीने करावे लागणार अस याने थाप य िवषयक दु तीचे कामाची न ाने िनिवदा न 
काढता थाप य िवषयक कामे िवषयां कत कामांतगत करणे यो य वाटते. तसेच िव ुत िवषयक 
कामे ही िव ुत िवभागामाफत करणेत येतील. थाप य िवषयक कामे करणेकामी िवषयां कत 
कामाची मुदत द.१४/०९/२०२२ पयत आहे. परंतु, सदर सदिनकांची दु ती करणेस ३ 
मिह यांचा कालावधी लागणार अस याने िवषयां कत कामाचे ठेकेदार मे.यश कत  डे हलपस 
आिण कॉ ॅ टर यांना सदिनकां या दु ती क न सदिनकांचे वाटप करणेस ३ मिह यांची 
( द.३१/१२/२०२२ पयत) भाववाढीसह मुदतवाढ देणेस 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-१५३                 िवषय मांक  – १५३          
                                  

दनांक-  १२/८/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

 
िवषय  मांक-१५३         
दनांक-  १२/८/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ . फ केा/ था/६२७/२०२२ द.०५/०८/२०२२ 
अ वये, मनपाचे थाप य फ ेि य कायालयाकडील िवकास कामांसाठी सन २०२२-२३ या 
मुळ अंदाजप कातील कामा या तरतुदीम ये वाढ/ घट करणेबाबत. 
 

 

 
ठराव . १५३          
दनांक-  १२/८/२०२२ 

 

 मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ . फ केा/ था/६२७/२०२२ द.०५/०८/२०२२ 
अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलका  फ ेि य कायालय थाप य िवभागाअंतगत भाग 

. १ िचखली येथे मनपा या मह वाकां ी संतपीठ क पाचे काम चालू आहे. सदर 
क पाकरीता सन २०२२-२३ चे मुळ अंदाजप कात िनधी उपल धते या मयादेमुळे पुरेशी 

तरतुद करणे श य झाले नाही तथापी सदरचा क प हा माहे िडसबर २०२२ पयत पुण 
करावया या अस याने संबंधीत ठेकेदारास देयकाची अदायगी करणेकरीता पुरेशी तरतुद 
उपल ध करणे आव यक आहे. याच माणे फ ेि य कायालयातील खालील नमुद केले माणे 
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काही िवकास कामांना देखील अपुरी तरतुद असून ती कामे अंतीम क न संबंिधत ठेकेदारास 
देयकाची अदायगी करणेकामी खालील माणे वाढ / घट क न तरतुद वग करणे आव यक आहे. 

 कामाचे नाव पान  अ  लेखािशष 
सन २०२२-२३ चे 
मुळ अंदाजप कात 
उपल ध तरतुद 

वाढ करावयाची 
तरतुद 

घट करावयाची 
तरतुद 

एकूण आव यक 
र म 

१ 
भाग  १ टाळगाव 

िचखली येथे संतपीठ 
िवकसीत करणे 

५८ ९ 

िवशेष योजना 
(इतर िवशेष 
योजना व बी ओ 
टी क प ) 

१०००००००० ८००००००० ० १८००००००० 

२ 

भाग  ११ मधील 
वामी िववेकानंद 

हाँल ते थरमँ स 
चौकाकडे जाणा या 
र याचे 
काँ टीकरण करण े

२२ ४२ 

िवशेष योजना 
(रोड अँ ड 
पे हमट -
काँ ट ) 

३००००००० ४००००००० ० ७००००००० 

३ 

भाग  ११ मधील 
उवरीत र याचे 
हाँटिम स प तीने 
डांबरीकरण करणे 

२१० ७ 
डांबरी र ते रोड 
अँ ड पे हमट -
लँक टाँ ड 

० २५००००० ० २५००००० 

४ भुसंपादन िनधी ३६८ ४ भांडवली खच १३०००००००० ० १२२५००००० ११७७५००००० 
  एकूण       १४३००००००० १२२५००००० १२२५००००० १४३००००००० 

तरी वरील माणे सन २०२२-२३ या अंदाजप कात तरतूद 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-१५४                 िवषय मांक  – १५४          
                                  

दनांक-  १२/८/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

 
िवषय  मांक-१५४         
दनांक-  १२/८/२०२२ 

 
मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .क ेका/िव/जा/३५७/२०२२ द.१०/८/२०२२ 
अ वये, मनपाचे . .८ मधील नेह नगर येथे पशुवैदयक य दवाखा यातील मृत ांनाक रता 
पेट इि सनरेटर दु ती करणेकामी तरतूद वग करणाबाबत.   
 

 

 
ठराव . १५४          
दनांक-  १२/८/२०२२ 

 

 पपरी चचवड मनपाचे क भाग काय ेञात भाग . ८ मधील नेह नगर येथे 
पशुवैदयक य दवाखाना येथे मृत ानांकरीता पेट इि सनरेटर उपकरण बसिवणेत आलेले 
आहे. स यि थतीम ये सदर  इि सनरेटर नादु त  आहे. मा.उपायु , पशुवैदयक य िवभाग 
यांचेकडील पञ . पवै/०२/कािव/७७/२०२२ द.१७/५/२०२२ अ वये सदर इि सनरेटरची 
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दु ती क न देणेबाबत क ेिञय िवदयुत िवभागास कळिवणेत आलेले आहे. सदर 
इि सनरेटरचीपाहणी केली असता यामधील पनस, र ॅ टरी नादु त अस याचे 
िनदशनास आहे. सदर इि सनरेटरची दु ती करणेकामी अशा कार या काम करणा-या 
उ पादकांमाफत दरपञके मागवून याबाबत दरपृ करण क न यास मा.सहशहर अिभयंता 
(िव) यांची मा यता घेणेत आलेली आहे. सदर काम करणेकरीता खाली नमुद कामाचा 
मनपाचे अंदाजपञकाम ये न ाने समावेश करणे आव यक आहे.  सबब सदर कामाचा 
अंदाजपञकाम ये न ाने समावेश क न कामाचे शासक य मा यता रकमेस व तरतूद 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.              

अ. . लेखाशीष कामाच ेनाव 
अंदाजप क 

पानांक व अनु . मूळ तरतूद र. . शासक य 
मा यता र. . तरतूद वाढ र. . तरतूद घट र. . 

१. 

करकोळदेख
भालदु ती
भाग-१( 
क ेि यिव ु
त) 

. . ८ मधील 
नेह नगर 
येथील 
पशुवॆ क य 
दवाखा यातील 
इ सीनरेटर ची 
देखभाल दु ती 
करणे. 

  

-- ०० २५,००,०००/- १०,००,०००/- ०० 

२. लोकारो य 

. . ८ मधील 
नेह नगर 
येथील 
पशुवॆ क य 
दवाखा याम ये
मृत ानांकरीता
पेटइ सीनरेटरब
सिवणे. 

  

-- ०० ७५,००,०००/- ५०,००,०००/- ०० 

अनु. 
. लेखाशीष कामाचेनाव 

अंदाजप कपानां
कवअनु . मूळतरतूदर. . शासक यमा य

तार. . तरतूदवाढर. . तरतूदघटर. . 

३. पशुवॆ क य
िवभाग 

23051-29 : 
खरेदीवदु ती– 
सी. एन. जी. 
इि सनरेटर 

93 / 7 १,५०,०००००/- -- ०० ६०,००,०००/- 

 एकूण         ६०,००,०००/- ६०,००,०००/- 

वरील माणे िवषयांक त कामांचा अंदाजपञकाम ये न ाने समावेश क न तरतूद वग करण 
करणेस शासक य मा यता 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. 
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मा. शासक  ठराव  मांक-१५५                 िवषय मांक  – १५५         
                                  

दनांक-  १२/८/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

 
िवषय  मांक-१५५          
दनांक-  १२/८/२०२२ 

 
मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .आअरं/कािव/५२५/२०२२ द.५/८/२०२२ अ वये, 
मनपाचे आचाय अञे रंगमं दर संत तुकारामनगर हे सहा महीने कालावधीसाठी ी. भाकर 
पवार िथएटर वकशॉप कंपनी चचवड यांना   ायोगीक त वावर चालिवणेस देणेबाबत.     

 

 
ठराव . १५५          
दनांक-  १२/८/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .आअरं/कािव/५२५/२०२२ द.५/८/२०२२ अ वये, 
ी. भाकर पवार, िथएटर वकशॉप कंपनी चचवड पुणे-३३. यांनी अ. . द. २७/०५/२०२२ 

व द. ०९/०७/२०२२ असे दोन ताव यां या सं थे या मा यमातुन मनपा काय े ात 
येणा या मनपा अख या रतील आचाय अ े रंगमं दर संत तुकारामनगर हे सहा मिहने 
कालावधीसाठी योिगक त वावर चालव याचा ताव सादर केला असुन सदर सं थे या 

तावाम ये आचाय अ े रंगमं दरा या काय मा संदभात उदा. ना सं था, सां कृितक 
काय म इ. म ये उ प ात काय फायदा होणार आहे. याचा आराखडा सादर केलेला आहे. 
िथएटर वकशॉप कंपनी चचवड पुणे-३३. यांनी द. ०९/०७/२०२२ या प ा वये आचाय अ े 
रंगमं दर ायोिगक त वावर सहा मिहने चालिवताना रंगमं दरा या दरमहा जमा-खचाचा 
तपिशल खािलल माणे सादर केलेला आहे. 

   

अ.  जमा होणा-या रकमेचा तपशील अंदाजे जमा होणारी 
र म 

1 
रंगमंच भाडे इतर आकारासह (3 ताशी 5000/- 

. माणे कमान एका मिह यातील 60 काय मांसाठी 
3,00,000/- 

2 
दशन आिण कलादालन व था काय म मिह यातून 

कमान 5 (3 दवसांसाठी) येक  5000/- 25,000/- 

3 
इतर सं था आिण समूहांना लहान 3 सराव खो या 
तालमीसाठी वा भाडेत वावर मिह यासाठी येक  

2000/- . माण े
6,000/- 

4 योग, कला अ यास, िविवध वग चालिव यास 
मिह याअखेर 

20,000/- 

5 वाचनालय , सभासद वा सािह य व था, आिण 
सािहि यक काय म अस यास 

5000/- 

6 
उपहारगृह वा त सम जागा भाडेत वावर द यास 3 

टॉल येक  10,000/- . माण े
30,000/- 
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7 
आपण सहा यक सं थेकडून काय म वा उप म 

आयोिजत के यास मिह यातून 4 काय म येक  
25000/- . माण े

1,00,000/- 

8 
वाहनतळ पाक ग व था 20 चारचाक  20 . माणे 

30 दुचाक  10 . माणे तासांक रता 
42,000/- 

 
एकूण अंदाजे जमा होणारी र म 5,28,000/- 

 

खचाचा तपशील 

अ.  खचाचा तपशील अंदाजे खचाची र म 

1 व थापक य कमचारी वेतन (तांि क सहा यकांसह 8 
कमचारी) 

2,50,000/- 

2 वीज आकार (मे 2022 नुसार जा तीत जा त आकार) 2,50,000/- 

  एकूण अंदाजे खच 5,00,000/- 

उपरो  सदर सं थेने आ थक धोरण व प रि थतीचा िवचार क न या बरोबर जमा खचाचा 
मेळ जमवून आ यास सं थे या वतीने कमान र म पये २५,०००/- ित मिहना िन वळ 
उ प  महानगरपािलकेस देणार आहे. याबरोबर खचा या तपिशलाम ये व थाप कय 
कमचारी वेतन ( तांि क सहा यकासह आठ कमचारी) र म पये २,५०,०००/- व िवज आकार 
र म पये २,५०,०००/- अशा अंदाजे खचाची र म संबंिधत सं था देणार आहे. 

            पपरी चचवड महानगरपािलके या आचाय अ े रंगमं दरा या वापरासाठी ठरव यात 
आले या धोरणांम ये ना योग व सां कृितक काय म, ऑक ा, जादुचे योग, ा यान,े 

स कार समारंभ, वचने इ. शाळांची ेह संमेलन, िविवध गुणदशन, मराठी िगतांचा काय म, 
नृ यांचा काय म,  किवता वाचन व गायन, वादन, एकपाि  योग, राजक य काय म, मनपा 
काय म इ. बाब चा समावेश राहील तथािप या  ित र  आयु  जे काय म सां कृितक 
काय म हणून िनणय देतील याचाही काय मात रािहल. सदर धोरणांनुसार सं थे माफत 
वापर कर यात यावा. 

            आचाय अ े रंगमं दरा या देखभाल दु तीसाठी थाप य िवभाग, िव ुत िवभाग व 
पाणीपुरवठा िवभाग यां याकडुन कर यात येईल. स याचे मनपा धोरणानुसार आचाय अ े 
रंगमं दराचे भाडे आकारणी व सं थेने सादर केलेले दर या बाबत िनि ती कर यास मा यता 
देणेत येत आहे.  ह े ीय कायालय अंतगत आरो य िवभागा माफत मा य िनिवदेनुसार साफ- 
सफाई व छता कामकाज चालु आहे. तसेच मनपा सुर ा िवभागा माफत सुर ा िवषयक 
कामकाजासाठी सुर ा कमचारी मानधनावर नेम यात आलेले आहेत. 
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            तुत नुसार ी. भाकर पवार, िथएटर वकशॉप कंपनी चचवड पुणे-३३. यां या 
ा  प ानुसार महानगरपािलकेचे आचाय अ े रंगमं दर संत तुकारामनगर हे माहे ऑ टोबर 

२०२२ पासुन ायोिगक त वावर सहा मिहने कालाविधसाठी महापािलके या धोरणामधील 
(पीपीपी) नमुद केले या काय मानुसार करारनामा क न करारना यातील अटी व शत  आिधन 
रा न  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-१५६                    िवषय मांक  – १५६                                           

दनांक-  १२/८/२०२२       खाते - मा.आयु       
 

 
िवषय  मांक-१५६         
दनांक-  १२/८/२०२२ 

 
मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ . था/ग े/कािव/६००/२०२२ द.१०/८/२०२२ अ वये, मनपाचे ग ेञीय कायालयांअतगत सन 
२०२२-२३ या मुळ अंदाजपञकातील कामांना तरतूदी कमी अस याने चालू िवकास कामांसाठी व उवरीत कामे पुण कर यासाठी तरतूद वग 
करणेबाबत.    

 

 
ठराव . १५६          
दनांक-  १२/८/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ . था/ग े/कािव/६००/२०२२ द.१०/८/२०२२ अ वये, ग  ेि य कायालय अंतगत सन २०२२-२३ 
या मूळ अंदाजप कातील कामांना तरतूदी कमी अस याने चालू िवकास कामांसाठी  व उवरीत कामे पुण करणेसाठी तरतूद वग करणेची 

आव यकता आहे.    

  अ.  कामाचे नाव वॉड . लेखािशष बजेट कोड 

कामांची 
अंदाजप क य 
र म 

  

सन २०२२-
२३ 

सन २०२२-२३ ची 
मुळ तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद 

सन २०२२-२३ 
साठी एकूण सुधारीत 
तरतूद पांन अं.  

१ 

भाग .४८ येथील 
रहाटणी फाटा ते 
िशवाजी चौकापयत या 
१८.०० मी. ं द 
र याचे कॉ टीकरण 
करणे. 

  

27 िवशेष 
योजना 

कोड -
222300356 230000000 22 46 4800000 0 4800000 0 

२ 
. . २७ येथील 
ीनगर, नखातेनगर, 

साईसागरनगर 
27 िवशेष 

योजना 
कोड -
222300370 200000000 22 60 63494600   30000000 ३३४९४६०० 



12 
 
 
 
 
 

प रसराम ये र ते 
कॉ टचे करणे. 

  

३ 

भाग .२७ रहाटणी 
मधील ीनगर, 
नखातेनगर, 
ताप करनगर व 
गावठाण प रसरात 
र यांची दु ती 
बी.एम. व बी.सी. 
प दतीने करणे. (सन 
२०२०-२१ करीता)  

27 महसुली 
मु याल 

कोड- 
222310132 4000000 612 16 500000 2000000   २५००००० 

४ 

भाग .२७ रहाटणी 
मधील नखातेनगर, 
साईसागर 
नगर,  ीनगर व इतर 
प रसरात र यांची 
दु ती  एम.पी.एम. 
प दतीने करणे. (सन 
२०२०-२१ करीता) 

  

  

  

27 महसुली 
मु याल 

कोड- 
222310133 4000000 612 17 500000 2000000   

२५००००० 

  

५ 

रहाटणी भाग 
.२७  येथील िविवध 

प रसरात पे ह ग लॉक 
दु तीची कामे करणे व 
इतर थाप य िवषयक 

27 महसुली 
मु याल 

कोड- 
222309974 3000000 604 52 20000 530000 0 

५५०००० 
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दु तीची कामे करणे. 
(सन २०२१-२२ 
करीता) 

६ 

रहाटणी भाग 
.२७  येथे िविवध 

प रसरात 
आव यकतेनुसार 
थाप य िवषयक 

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

27 

महसुलीमु
याल 

  

कोड -
222309975 

  

३०००००० 

  

६०४ 

  

५३ 

  

२०००० 

  

५३०००० 

  
0 

५५०००० 

  

७ 

नवीन भाग  २७ 
रहाटणी मधील ीनगर 
, गजानन नगर, रायगड 
कॉलोनी येथील 
र यांचेक टीकरण 
करण े 

27 

िवशेषयोज
ना 

  

कोड -
222300363 

  

१५००००००० 

  

२२ 

  

५३ 

  

२३६००००० 

  

४०००००० 

  
0 

२७६००००० 

  

८ 

निवन . .२७ येथील 
िविवध र यांचे 
क टीकरण करण े

  

27 िवशेष 
योजना 

कोड -
222300362 70000000 22 52 

५०००००० 

  

२४००००० 

  
0 

७४००००० 

  

९ 

भाग . २७ 
रहाटणी  म ये ता यात 
येणारे र ते खडीमु म 
प तीने िवकिसत करणे. 
(सन २०१९-२०२० 
क रता)  

27 भांडवली 
मु यालय 

कोड -
222304261 3000000 247 7 740000 1000000 0 १७४०००० 

१० 

भाग .२७ मधील 
र यांवरील ख ,े 
चरा ंची दु ती 
हॉटिम स प दतीने 
करणे. (सन २०२०-२१ 
साठी)  

27 महसुली 
भाग 

कोड -
222310182 1000000 615 21 300000 300000 0 ६००००० 
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११ 

भाग .२७ रहाटणी 
मधील ख े व चरांची 
दु ती 
एम.पी.एम.प दतीने 
करणे. (सन २०२०-२१ 
साठी)  

  

  

  

  

27 महसुली 
भाग 

कोड -
222310183 1000000 615 22 300000 250000 0 

५५०००० 

  

१२ 

भाग .२७ रहाटणी 
मधील मनपा संडास 
लॉक व मनपा इमारती 

मधील थाप यिवषयक 
दु तीची कामे करणे. 
(सन २०२०-२१ साठी) 

27 महसुली 
भाग 

कोड -
222310038 1000000 608 44 300000 200000 0 

५००००० 

  

१३ 

रहाटणी भाग  २७ 
येथील िविवध अंतगत 
ग यांनम ये निवन 
कलर लॉक बसिवणे व 
इतर अनुषंिगक कामे 
करणे. 

27 भांडवली 
मु यालय 

कोड -
222304090 5000000 238 45 150000 600000 0 

७५०००० 

  

१४ 

रहाटणी भाग  २७, 
येथील ीनगर व इतर 
प रसरात 
आव यकतेनुसार नवीन 
कलर लॉक बसिवणे व 
इतर थाप य िवषयक 
काम करणे. 

27 भांडवली 
मु यालय 

कोड -
222304087 5000000 238 42 150000 600000 0 

७५०००० 
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१५ 

रहाटणी भाग  २७, 
म ये फुटपाथ, पे ह ग 
लॉक व इतर 
थाप यिवषयक कामे 

करणे. 

27 भांडवली 
मु यालय 

कोड -
222304086 5000000 238 41 150000 600000 0 

७५०००० 

  

१६ 

रहाटणी भाग  २७ 
म ये आव यकतेनुसार 
कलर पे ह ग लॉक 
बसिवण,े े म स करणे 
व इतर थाप य 
िवषयक कामे करणे. 

27 भांडवली 
मु यालय 

कोड -
222304348 4000000 253 13 150000 600000 0 

७५०००० 

  

१७ 

भाग  २७ रहाटणी 
येथील शाळा 
इमारत म ये थाप य 
िवषयक कामे करण े

27 

भांडवलीमु
यालय 

  

कोड -
222304007 5000000 234 10 1000 1000000 0 

१००१००० 

  

१८ 

भाग .२७ रहाटणी 
मधील ीनगर, 
तापकरीनगर व 

भागातील िविवध 
परीसरात थाप य 
िवषयक देखभाल 
दु तीची कामे करणे. 
(सन २०२१-२२ साठी) 

  

  

  

  

27 महसुली 
भाग 

कोड -
222310002 1000000 606 8 90000 500000 0 

५९०००० 
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१९ 

भाग .२७ रहाटणी 
येथील 
महानगरपािलके या 
शौचालय व इतर 
इमारत ची देखभाल 
दु तीची व इतर 
थाप य िवषयक  कामे 

करणे. (सन २०२१-२२ 
साठी) 

27 महसुली 
भाग 

कोड -
222310059 1000000 608 65 1000 500000 0 

५०१००० 

  

२० 

भाग .२७ रहाटणी 
मधील मनपा संडास 
लॉकमधील 
थाप यिवषयक 

दु तीची कामे करणे. 
(सन २०२२-२३ 
क रता) 

27 महसुली 
भाग 

कोड -
222310066 1000000 609 6 1000 600000 0 

६०१००० 

  

२१ 

रहाटणी भाग . २७ 
येथे टॉम वॉटर लाईन 
टाकणे (सन २०२१-२२ 
क रता) 

27 भांडवली 
मु यालय 

कोड -
222304299 3000000 249 14 150000 450000 0 

६००००० 

  

२२ 

रहाटणी भाग . २७ 
येथे ता यात येणारे र ते 
िवकिसत कऱणे. (सन 
२०२१-२२ क रता) 

27 भांडवली 
मु यालय 

कोड -
222304267 3000000 248 13 100000 500000 0 

६००००० 

  

२३ 

रहाटणी भाग . २७ 
येथील तापक रनगर व 
इतर प रसरातील 
आव यकतेनुसार नवीन 
कलर लॉक बसिवणे 
व  इतर थाप य 

27 भांडवली 
मु यालय 

कोड -
222304088 5000000 238 43 150000 600000 0 

७५०००० 
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िवषयक कामे करणे. 

२४ 

भाग . २७ रहाटणी 
गावठाण, नखाते व ती 
प रसारतील र ते 
कॉ टीकरण करणे. 

27 िवशेष 
योजना 

कोड -
222300371 150000000 22 61 30000000 0 5000000 

२५०००००० 

  

२५ 

भाग  २७ रहाटणी 
म ये अित मण 
कारवाई करीता 
मशीनरी पुरिवणे. (सन 
२०२२-२३ क रता) 

27 महसुली 
भाग 

कोड -
222310093 1000000 610 34 1000 600000 0 

६०१००० 

  

२६ 

. . २१ पपरी कॅ प 
प रसरातील िविवध 
ठकाणचे पे ह ग लॉक 

व टॉम वॉटर पाईप 
लाईनची दु ती करणे. 

21 

  

भांडवली 
मु यालय 

कोड -
222304072 5000000 237 27 0 2000000 0 

२०००००० 

  

२७ 

भाग .२१ 
पपरीगावठाण व 

प रसरातील   र याचे 
कॉ टीकरण  करणे. 

21 िवशेष 
योजना 

कोड -
222304072 50000000 61 

04(1
5) 

8662000 4400000 0 
१३०६२००० 

  

२८ 

भाग  २१, पपरी 
येथील प रसरातील 
पावसाळी गटस व 
चबसची देखभाल व 
दु ती करणे (सन 
२०२१-२२ क रता) 

21 महसुली 
मु याल 

कोड -
222309960 5000000 606 38 209900 1300000 0 

१५०९९०० 

  

२९ 

भाग . २१ पपरी 
येथील िविवध अंतगत 
र यांचे डांबरीकरण 
करणे.  

21 भांडवली 
मु यालय 

कोड -
222304191 1500000 244 1 1000 1000000 0 

१००१००० 

  

३० 

भाग  २१ पपरी व 
इतर आव यक भागात 
हॉटिम स प दतीने 
डांबरीकरण करणे. (सन 
२०२१-२२ क रता)  

21 भांडवली 
मु यालय 

कोड -
222304150 5000000 242 18 250000 1950000 0 

२२००००० 
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३१ 

भाग  २१ पपरी 
म ये िजजामाता 
हॉ पीटल व िविवध 
प रसरात थाप य 
िवषयक कामे करणे. 
(सन २०२१-२२ 
क रता) 

21 भांडवली 
मु यालय 

कोड -
222304335 5000000 252 1 150000 1100000 0 

१२५०००० 

  

३२ 

. . २१ पपरी कॅ प 
प रसरातील िविवध 
ग यांचे ेिम स 
प दतीने कॉ टीकरण 
करणे. 

21 भांडवली 
मु यालय 

कोड -
222304071 5000000 237 26 300000 3000000 0 

३३००००० 

  

३३ 

भाग  २१ पपरी 
कॅ प प रसरातील 
पावसाळी पा याचा 
िनचरा करणे करीता 
टॉम वॉटर लाईन 

टाकणे (सन २०२०-२१ 
क रता)  

21 भांडवली 
मु यालय 

कोड -
222304071 5000000 249 10 1722000 200000 0 

१९२२००० 

  

३४ 

वैभवनगर ते काळेवाडी 
पुला दर यान 
नदीलगतचा १५ 
मी.डी.पी.र ता 
िवकसीत करणे.  

21 िवशेष 
योजना 

कोड -
222300366 70000000 22 56 14530000 0 5000000 

९५३०००० 

  

३५ 
भाग . २१ म ये 

िविवध ठकाणी सुलभ 
शौचालय बांधणे.  

21 िवशेष 
योजना 

कोड -
222301373 20000000 59 1 10057000 0 5236000 

४८२१००० 

  

३६ 

भाग .२१ पपरी 
येथील शा ी गाडन व 
इतर प रसरातील 
र यांच े  कॉ टीकरण 
करणे. 

21 िवशेष 
योजना 

कोड -
222301316 100000000 61 14 44951000 0 10000000 

३४९५१००० 

  

३७ 
भाग  २१, पपरी 

प रसरातील फुटपाथ, 
21   

कोड -
222309959 5000000 603 37 209900 

११००००० 
0 

१३०९९०० 
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िड हाइडर इ.ची. 
देखभाल व दु तीची 
कामे करणे. (सन 
२०२१-२२ क रता  

    

३८ 

भाग .४३ मधील 
मशानभूमीचे उवरीत 
थाप य िवषयक कामे 

करणे.  

  

  

  

  

21 िवशेष 
योजना 

कोड -
222300355 15000000 22 45 3000000 2000000 0 

५०००००० 

  

३९ 

भाग .२१ मधील 
र यांवरील ख े 
,चरांची दु ती 
हॉटिम स प दतीने 
करणे. (सन २०२०-२१ 
साठी) 

21   
कोड -
222310205 1000000 616 16 238000 517000 0 

७५५००० 

  

४० 

भाग .२१ पपरी 
मधील िविवध 
परीसरात थाप य 
िवषयक देखभाल 
दु तीची कामे करणे. 
(सन २०२०-२१ 
साठी)  

21 महसुली 
भाग 

कोड -
222310040 1000000 608 46 238000 91000 0 ३२९००० 

४१ 

भाग .२१ पपरी 
मधील मनपा संडास 
लॉक व मनपा इमारती 

मधील थाप यिवषयक 

21 महसुली 
भाग 

कोड -
222310041 1000000 608 47 231000 400000 0 

६३१००० 
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दु तीची कामे करणे. 
(सन २०२०-२१ साठी) 

४२ 

भाग .२१ येथील 
अशोक िथएटर 
प रसरातील 
र यावरील चस, ख ,े 
चर इ याद ची 
हॉटिम स प तीने 
दु ती करणे. (सन 
२०१८-१९ करीता) 

21 महसुली 
भाग 

कोड -
222310120 3000000 612 4 392000 108000 0 

५००००० 

  

४३ 

भाग .२१ पपरी 
मधील मनपा संडास 
लॉक व मनपा इमारती 

मधील थाप यिवषयक 
दु तीची कामे करणे. 
(सन २०२१-२२ साठी) 

21 महसुली 
भाग 

कोड -
222310041 1000000 608 47 231000 400000 0 

६३१००० 

  

४४ 

भाग  २१, पपरी 
गावठाण इतर भागात 
फुटपाथ व इतर 
थाप यिवषयक कामे 

करणे. (सन २०२१-२२ 
क रता) 

21   
कोड -
222304077 5000000 238 32 150000 900000 0 

१०५०००० 

  

४५ 

भाग  २१, पपरी 
कॅ प मधील इतर 
भागात फुटपाथ व इतर 
थाप यिवषयक कामे 

करणे. (सन २०२१-२२ 
क रता)  

21   
कोड -
222304078 5000000 238 33 150000 900000 0 

१०५०००० 

  

४६ 

भाग  २१, पपरी 
मधील िमल दनगर व 
इतर भागात फुटपाथ  व 
इतर थाप यिवषयक 
कामे करणे. (सन 
२०२१-२२ क रता) 

21 भांडवील 
मु यालय 

कोड -
222304079 5000000 238 34 150000 900000 0 

१०५०००० 
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४७ 

भाग .२१ पपरी 
येथील गावठाण व कॅ प 
प रसरातील पे ह ग 
लॉक, टॉम वॉटर इ. 

दु ती करणे 
व  थाप यिवषयक 
दु तीची कामे करणे. 
(सन २०२१-२२ साठी) 

21 महसुली 
भाग 

कोड -
222310046 1000000 608 52 231000 394000 0 

६२५००० 

  

४८ 
अनुसयाबाई वाघेरे 
शाळा िव तारीकरण 
करण े 

21 िवशेष 
योजना 

कोड -
222301166 200000000 51 12 10000000 0 10000000 0 

४९ 

भाग .२१ पपरी 
मधील बालामल चाळ, 
भैरवनाथ 
नगर,भीमनगर व इतर 
प रसरातील र याचे 
कॉ टीकरण  करणे.  

21 िवशेष 
योजना 

कोड -
222301413 70000000 61 11 6500000 0 6500000 0 

५० 

भाग .२१ पपरी 
मधील 
वैभवनगर  र याचे 
कॉ टीकरण  करणे.  

21 िवशेष 
योजना 

कोड -
222301414 50000000 61 12 4000000 0 4000000 0 

५१ 

भाग  २१ पपरी 
मधील मनपा शाळा 
इमारत ची , आरो य 
िवभाग कायालय, 
करसंकलन कायालय 
इ.ची थाप यिवषयक 
कामे करण े 

21 भांडवील 
मु यालय 

कोड -
222304356 9000000 253 1 1000 2000000 0 

२००१००० 

  

५२ 

भाग  २१ 
िजजामाता हॉ पीटल 
येथे थाप यिवषयक 
कामे करणे.  

21 भांडवील 
मु यालय 

कोड -
222304030 12000000 235 1 1000 5000000 0 

५००१००० 
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५३ 

भाग  २१ पपरी 
मधील कमवीर भाऊराव 
पाटील शाळा ( ाथिमक 
व मा यिमक उ त 
समुह िश ण ) व 
प रसरातील 
थाप यिवषयक कामे 

करण े 

21 भांडवील 
मु यालय 

कोड -
222304000 10000000 234 3 1000 2000000 0 

२००१००० 

  

५४ 

भाग . २१ मधील 
पपरीगाव येथील 
मशानभूमीचे 

नुतनीकरण करण े 

21 िवशेष 
योजना 

कोड -
222301354 30000000 58 2 14872000 0 10000000 

४८७२००० 

  

५५ 

भाग  २१ 
पपरीमधील कमला 

नेह  शाळा व 
प रसरातील थाप य 
िवषयक कामे करणे. 

21 भांडवील 
मु यालय 

कोड -
222304005 6000000 234 8 1000 1000000 0 

१००१००० 

  

५६ 

भाग  २१ म ये 
िविवध ठकाणी 
दळणवळण सुरळीत 
होणेचे दृ ीने दशादशक 
फलक व इतर वाहतुक 
िवषयक कामे करण े

21 भांडवील 
मु यालय 

कोड -
222304347 2500000 252 12 245000 210000 0 

४५५००० 

  

५७ 
पपरी येथील तपोवन 

र याचे कॉ टीकरण 
कऱणे. 

21 िवशेष 
योजना 

कोड -
222300374 14800000 22 64 10000000 0 2500000 

७५००००० 

  

५८ 

भाग . २१ येथील 
ि लो य मशानभुमीचे 
नुतनीकरण करणे. 

  

  

21 िवशेष 
योजना 

कोड -
222301353 50000000 58 1 36571000 0 7347000 

२९२२४००० 
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५९ 

भाग . २१ पपरी 
येथील एच.बी. लॉक व 
इतर प रसारतील 
र याचे कॉ टीकरण 
करणे.  

21 िवशेष 
योजना 

कोड 

222301415 
100000000 61 13 56279000 0 15000000 

४१२७९००० 

  

६० 

भाग .२१ पपरी 
म ये नाले साफसफाई 
क रता मशीनरी पुरिवणे 
व इतर थाप य 
िवषयक कामे करणे (सन 
२०२२-२३ क रता)  

21 महसुली 
भाग 

कोड 

222310104 
1000000 611 44 1000 600000 0 

६०१००० 

  

६१ 

भाग . २४ भगारे 
कॉनर ते र दीप कॉलन 
(वाकड रोड) र याचे 
कॉ टीकऱण कऱणे. 

24 िवशेष 
योजना 

कोड 

222301412 
100000000 61 10 51422000 8600000 0 

६००२२००० 

  

६२ 

भाग  २४, थेरगाव 
येथील गणेशनगर, 
संतोषनगर व इतर 
प रसरात 
आव यकतेनुसार नवीन 
कलर लॉक बसिवणे व 
इतर थाप य िवषयक 
काम करणे. (सन 
२०२१-२२ क रता)  

24 भांडवील 
मु यालय 

कोड -
222304085 5000000 238 40 1000000 400000 0 

१४००००० 

  

६३ 

भाग  २४ म ये 
अंतगत ग यांम ये 
पे ह ग लॉक बसिवणे 
व दु तीची कामे 
करणे. (सन २०२१-२२ 
क रता) 

24 महसुली 
भाग 

कोड -
222309971 3500000 604 49 150000 1175000 0 

१३२५००० 

  

६४ 

भाग  २४ थेरगाव 
मधील 
महानगरपािलके या 
दवाखाना, 

ायामशाळा व इतर 

24 महसुली 
भाग 

कोड -
222309983 3000000 605 6 1000 2000000 0 

२००१००० 
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इमारत ची दु तीची 
कामे करणे (सन 
२०२२-२३ क रता) 

६५ 

भाग .२४ मधील 
ख े जी.एस 
बी,वेटिम स ,एम पी 
एम   प दतीने बुजिवणे. 
(सन २०२०-२१ साठी) 

   

24 महसुली 
भाग 

कोड -
222310185 1000000 615 24 300000 295000 0 

५९५००० 

  

६६ 

भाग .२४ मधील 
ख े जी.एस 
बी,वेटिम स ,एम पी 
एम   प दतीने बुजिवणे. 
(सन २०२१-२२ 
साठी)  

24 महसुली 
भाग 

कोड -
222310188 1000000 615 27 50000 533000 0 

५८३००० 

  

६७ 

भाग .२४ मधील 
मनपा संडास 
लॉकमधील 
थाप यिवषयक 

दु तीची कामे करणे. 
(सन २०२०-२१ 
साठी)  

24 महसुली 
भाग 

कोड -
222310032 1000000 607 38 350000 290000 0 

६४०००० 

  

६८ 

भाग .२४ म ये 
िविवध ठकाणी बोड, 
बचेस बसिवणे. (सन 
२०२०-२१ साठी)  

24 महसुली 
भाग 

कोड -
222310034 1000000 607 40 500000 217000 0 

७१७००० 
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६९ 

भाग .२४ मधील 
िविवध ग यांमधील 
खचलेले लॉक दु त 
करणे. (सन २०२०-२१ 
साठी) 

24 महसुली 
भाग 

कोड -
222310035 1000000 607 41 300000 310000 0 

६१०००० 

  

७० 

भाग .२४ मधील 
मनपा संडास 
लॉकमधील 
थाप यिवषयक 

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

24 महसुली 
भाग 

कोड -
222310054 1000000 608 60 1000 587000 0 

५८८००० 

  

७१ 

भाग .२४ मधील 
र यावर थम ला ट 
प े मारणे . (सन 
२०२१-२२ साठी) 

24 महसुली 
भाग 

कोड -
222310055 1000000 608 61 1000 549000 0 

५५०००० 

  

७२ 

भाग .२४ म ये 
िविवध ठकाणी बोड, 
बचेस बसिवणे. (सन 
२०२१-२२ साठी) 

24 महसुली 
भाग 

कोड -
222310056 1000000 608 62 1000 599000 0 

६००००० 

  

७३ 

भाग .२४ मधील 
िविवध ग यांमधील 
खचलेले लॉक दु त 
करणे. (सन २०२१-२२ 
साठी) 

24 महसुली 
भाग 

कोड -
222310057 1000000 608 63 137000 463000 0 

६००००० 

  

७४ 

भाग . २४ मधील 
र यांची दु ती 
एम.पी.एम प दतीने 
दु ती कऱणे(सन 
२०२१-२२क रता) 

24 महसुली 
भाग 

कोड -
222310143 3500000 613 27 1000000 135000 0 

११३५००० 

  

७५ भाग  २४ मधील 
पवारनगर चौक ते 24 िवशेष 

योजना 
कोड -
222300367 70000000 22 57 3946000 2054000 0 

६०००००० 
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थेरगाव फाटा २४ 
मी. ंद र याचे 
सुशोिभकरणाची कामे 
करण े 

  

७६ 

भाग .२४ म ये 
गणेशनगर, लोकमा य 
कॉलनी,िहरामण बारणे 
चाळ, सदािशव कॉलनी, 
संतोषनगर, मंगलनगर 
भागात नवीन कलर 
पे ह ग लॉक बसिवण े 

  

  

  

  

24 भांडवील 
मु यालय 

कोड -
222304069 4000000 237 24 320000 800000 0 ११२०००० 

७७ 

भाग  २४ थेरगाव 
येथील ना यांना बेड ग 
करण,े भत ची दु ती 
करणे व इतर अनुषंिगक 
कामे करणे. (सन 
२०२२-२३ क रता)  

24 भांडवील 
मु यालय 

कोड -
22230928 5000000 230 2 1000 2000000 0 २००१००० 

७८ 

भाग  २४ थेरगाव 
मधील जुने लॉक 
दु त करणे व थाप य 
िवषयक दु ती करणे. 
(सन २०२२-२३ 
साठी)  

24 भांडवील 
मु यालय 

कोड -
222304091 5000000 238 1 1000 1500000 0 १५०१००० 
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७९ 

भाग .२४ थेरगाव 
मधील मनपा संडास 
लॉकमधील 
थाप यिवषयक 

दु तीची कामे करणे. 

24 महसुली 
भाग 

कोड -
222310065 1000000 609 5 1000 500000 0 

५०१००० 

  

८० 

भाग  २४ थेरगाव 
म ये अित मण 
कारवाई करीता 
मशीनरी पुरिवण े

24 महसुली 
भाग 

कोड -
222310069 1000000 609 9 1000 500000 0 

५०१००० 

  

८१ 

भाग  २४ थेरगाव 
म ये आव यकेनुसार 
पे ह ग लॉक, फुटपाथ, 
टॉम वॉटर चबर इ. 

दु ती करणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे. 

24 महसुली 
भाग 

कोड -
222310079 1000000 610 19 1000 500000 0 

५०१००० 

  

८२ 

भाग .२४ थेरगाव 
म ये अित मण 
कारवाई क रता 
मशीनरी पुरिवण े

24 महसुली 
भाग 

कोड -
222310067 1000000 609 7 1000 600000 0 

६०१००० 

  

८३ 

भाग . २४ थेरगाव 
मधील ांितवीरनगर 
पवारनगर वनदेवनगर 
व इतर ठकाणी कलर 
पे ह ग लॉक बसिवणे 
व ेिम स करणे (सन 
२०२२-२३) 

24 भांडवील 
मु यालय 

कोड 

222304093 
5000000 239 3 1000 1500000 0 

१५०१००० 

  

८४ 
भाग .२४ मधील 

ग यांम ये 
कॉ टीकरण  करणे.  

24 िवशेष 
योजना 

कोड 

222301411 
100000000 61 9 29200000 1100000 0 

३०३००००० 

  

८५ 

भाग  २३ मधील 
तापक र चौक ते 
पवारनगर २ पयत या 
२४ मी डी पी रस याचे 
सुशोभीकरण इको डली 
प तीने करण े 

23 िवशेष 
योजना 

कोड -
222300364 50000000 22 54 0 800000 0 

८००००० 
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८६ 

भाग  २३ म ये 
ना यांना बेड ग करण,े 
भत ची दु ती करणे 

व इतर अनुषंिगक कामे 
करणे.  

23 भांडवील 
मु यालय 

कोड -
222303923 5000000 230 3 1474000 0 524000 ९५०००० 

८७ 
भाग .२३ म ये 

एम.पी.एम. प दतीने 
र ते िवकसीत करणे.  

23 भांडवील 
मु यालय 

कोड -
222304262 2500000 247 8 200000 1825000 0 २०२५००० 

८८ 

भाग  २३ मधील 
गु नानकनगर, 
सं दपनगर व इतर 
प रसरातील र ते 
एम.पी.एम प दतीने 
िवकसीत करणे.  

23 भांडवील 
मु यालय 

कोड -
222304263 3000000 247 9 184700 1665000 0 1849700 

८९ 

भाग  २३ मधील 
ठक ठकाणी खोदलेले 
चेस बीबीएम प दतीने 

बुजिवणे. (सन २०२०-
२१ क रता)  

23 भांडवील 
मु यालय 

कोड -
222304264 3500000 248 10 1061000 600000 0 

१६६१००० 

  

९० 

भाग .२३ म ये 
गु ननकनगर, 
जयम हारनगर, 
संभाजीनगर, वृदांवन 
कॉलनी, िशवराज 
कॉलनी, ान दप 
कॉलनी व इतर भागात 
नवीन कलर पे हग 
लॉक बसिवणे. व इतर 
थाप य िवषयक कामे 

करण े 

२३ भांडवील 
मु यालय 

कोड -
222304066 3500000 237 21 0 75000 0 ७५००० 
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९१ 

भाग .२३ म ये 
बापुजीबुवानगर, 
सं दपनगर, कैलासनगर 
व  इतर भागात नवीन 
कलर पे हग लॉक 
बसिवणे व इतर 
थाप य िवषयक कामे 

करणे. (सन २०२१-२२ 
क रता)  

23 भांडवील 
मु यालय 

कोड -
222304080 4000000 238 35 199900 1350000   

१५४९९०० 

  

९२ 

भाग .२३ थेरगाव 
गावठाण येथील 
जगतापनगर, 
साईनाथनगर व इतर 
भागात े म स करण,े 
नवीन कलर पे हग 
लॉक बसिवण े व इतर 
थाप य िवषयक कामे 

करणे. (सन २०२१-२२ 
क रता)  

23 भांडवील 
मु यालय 

कोड -
222304082 4000000 238 37 199300 1375000 0 

१५७४३०० 

  

९३ 

भाग  २३  मधील 
गावठाणातील 
वाचनालय िवकसीत 
करणे व इतर थाप य 
िवषयक कामे करण े

23 भांडवील 
मु यालय 

कोड -
222304331 2500000 252 1 862000 0 600000 

२६२००० 

  

९४ 

भाग .२३ मधील 
थेरगाव करसंकलन 
कायालय, पोलीस 
चौक , ायामशाळा व 
इतर मनपा 
इमारती  येथील 
थाप यिवषयक 

दु तीची कामे करणे.  

23 महसुली 
भाग 

कोड -
222309954 2500000 603 32 316000 0 316000 0 
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९५ 

भाग .२३ मधील 
दगडुपाटीलनगर, 
जगतापनगर, 
संभाजीनगर व इतर 
प रसरातील लॉक 
दु ती , ेिम स व 
इतर थाप य िवषयक 
कामे करणे.  

23 महसुली 
भाग 

कोड -
222309955 2500000 603 33 980000 0 980000 0 

९६ 

भाग .२३ म ये 
पे ह ग लॉक  दु ती , 
ेिम स व इतर थाप य 

िवषयक कामे करणे.  

23 महसुली 
भाग 

कोड -
222309956 2500000 603 34 0 350000 0 

३५०००० 

  

९७ 

भाग .२३ म ये 
नवीन पावसाळी गटस 
टाकणे व दु तीची 
कामे करणे.  

23 महसुली 
भाग 

कोड -
222309957 2500000 603 35 0 775000 0 775000 

९८ 

भाग .२३ थेरगाव 
मधील िविवध ठकाणी 
पे ह ग 
लॉक  दु ती,  ेिम स 

व इतर थाप य 
िवषयक कामे करणे. 
(सन २०२१-२२ 
करीता)  

23 महसुली 
भाग 

कोड -
222309965 5000000 604 43 208000 1150000 0 

१३५८००० 

  

९९ 

भाग .२३ थेरगाव 
मधील आव यक 
ठकाणी पे ह ग 
लॉक  दु ती व इतर 
थाप य िवषयक कामे 

करणे. (सन २०२१-२२ 
करीता)  

23 महसुली 
भाग 

कोड -
222309966 5000000 604 44 203000 1275000 0 

१४७८००० 

  

१०० भाग .२३ थेरगाव 
मधील िविवध 23 महसुली 

भाग 
कोड -
222310050 1000000 608 56 100000 475000 0 

५७५००० 
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ग यांमधील खचलेले 
पे ह ग लॉक दु त 
करणे (सन २०२१-
२२)  

  

१०१ 

भाग .२३ थेरगाव 
येथील पे ह ग लॉकची 
दु ती करणे व िविवध 
थाप य िवषयक कामे 

करणे (सन २०२१-२२ 
साठी 

23 महसुली 
भाग 

कोड -
222310052 1000000 608 58 53000 522000 0 

५७५००० 

  

१०२ 

भाग .२३ थेरगाव 
मधील मनपा संडास 
लॉकमधील 
थाप यिवषयक 

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

23 महसुली 
भाग 

कोड -
222309997 1000000 605 3 100000 610000 0 

७१०००० 

  

१०३ 

भाग .२३ थेरगाव 
येथील पवारनगर, 
पडवळनगर, ायवर 
कॉलनी व इतर भागात 
नवीन कलर पे हग 
लॉक बसिवण े व इतर 
थाप य िवषयक कामे 

करणे. (सन २०२१-२२ 
क रता)  

23 भांडवील 
मु यालय 

कोड -
222304081 4000000 238 36 249700 1800000 0 

२०४९७०० 

  

१०४ 

भाग . २३ थेरगाव 
मधील र यावर 
थम ला ट प े मारणे व 
थाप य िवषयक कामे 

करणे.( २०२१-२२ )  

23 महसुली 
भाग 

कोड -
222309998 1000000 605 4 0 500000 0 500000 

१०५ 

भाग  २३, थेरगाव 
गावठाण येथील मनपा 
व इतर इमारतीमधील 
थाप यिवषयक 

23 महसुली 
भाग 

कोड -
222309989 5000000 605 12 1000 1000000 0 

१००१००० 
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दु तीची कामे करणे. 
(सन २०२२-२३ 
क रता)  

१०६ 

भाग .२३ थेरगाव 
गावठाण मधील िविवध 
ठकाणी फुटपाथ 

दु ती व िड हायडर 
दु ती व इतर थाप य 
िवषयक कामे करणे( सन 
२०२२-२३) 

23 भांडवील 
मु यालय 

कोड -
222304108 5000000 239 18 1000 2500000 0 

२५०१००० 

  

१०७ 

भाग  २३ थेरगाव 
गावठाण येथील 
गावठाण प रसरातील 
थाप य िवषयक कामे 

करण,े लॉक बसिवणे व 
इतर अनुषंिगक कामे 
करणे.(सन २०२२-२३ 
क रता)  

23 महसुली 
भाग 

कोड -
222310095 1000000 610 35 1000 635000 0 

६३६००० 

  

१०८ 

थेरगाव भाग  २३ 
म ये आव यकतेनुसार 
कलर पे ह ग लॉक 
बसिवण,े े म स करणे 
व इतर थाप य 
िवषयक कामे करणे. 
(सन २०२१-२२ 
क रता) 

23 भांडवील 
मु यालय 

कोड -
222304350 4000000 253 15 180000 1200000 0 

१३८०००० 

  

१०९ 

भाग .२३ येथील 
शासक य ब उ ेशीय 

इमारती म ये थाप य 
िवषयक कामे करणे. 

23 भांडवील 
मु यालय 

कोड -
222303964 6000000 232 7 1000 4149000 0 

४१५०००० 

  

११० 

भाग  २३ थेरगाव 
गावठाण येथील 
सावजिनक शौचालय व 
मुतारी दु त करणे. 
(सन २०२२-२३ 

23 महसुली 
भाग 

कोड -
222310088 1000000 610 28 1000 635000 0 

६३६००० 
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क रता)  

१११ 

भाग .२३ मधील 
भगवती पा स ते 
िवजय ेडस पयत या 
र याचे कॉ टीकरण 
करणे. 

23 िवशेष 
योजना 

कोड -
222300373 100000000 22 63 5000000 6500000 0 

११५००००० 

  

११२ 

भाग  २३ मधील 
स.नं ९ येथील उव रत 
सीमा भत बांधणे व 
वाहनतळ िवकिसत 
करण े

23 िवशेष 
योजना 

कोड -
222300296 100000000 20 1 1000000 2000000 0 

३०००००० 

  

११३ 
भाग . २३ म ये 
ठक ठकाणी कॉ ट 

र ते तयार करणे. 
23 िवशेष 

योजना 

कोड     

222300372 
200000000 22 62 3500000 3000000 0 

६५००००० 

  

एकूण 
२५७३८००००० 

  
    

४५९९५६००० 

  

११७८०३००० 

  

११७८०३००० 

  

४५९९५६००० 

  

वरील 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. 
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मा. शासक  ठराव  मांक-१५७                 िवषय मांक  – १५७         
                                  

दनांक-  १२/८/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

 
िवषय  मांक-१५७         
दनांक-  १२/८/२०२२ 

 
मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ . शा/६/कािव/७२०/२०२२ द.८/८/२०२२ अ वये, 
सफाई संवगांतील मयत कमचा-यां या वारसांना लाड-पागे सिमती िशफारशीसह अनुकंपा 
धोरण लागू करणेबाबत.     

 

 
ठराव . १५७          
दनांक-  १२/८/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ . शा/६/कािव/७२०/२०२२ द.८/८/२०२२ 
अ वये,  पपरी चचवड महानगरपािलके या थायी आ थापनेवर कायरत                    
असणा-या  अनुसूिचत जाती वगातील सफाई कमचा-यां या वारसांना यां या मृ युनंतर, 
सेवािनवृ ी नंतर, वे छा सेवािनवृ ीनंतर व वै कय दृ ा अपा  झा यास लाड-पागे 
सिमती िशफारशीनुसार वारस िनयु  देणेत येते. परंतु अनुकंपा धोरणानुसार शासन सेवेत 
िनयु  दे यासंदभात िनगिमत कर यात आले या शासन िनणय/प रप कात शासक य सेवेत 
असताना कमचारी/अिधकारी दवंगत झा यास या या वारसास िनयु  दे याची तरतुद आहे. 
सदर धोरण हे सेवेत असताना मृ यु झाले या सवच कमचा-यां या वारसांना लागु अस याने 
सफाई संवगातील मयत कमचा-यांना देखील सदर योजनेचा लाभ देणेस 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-१५८                 िवषय मांक  – १५८         
                                  

दनांक-  १२/८/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

 
िवषय  मांक-१५८         
दनांक-  १२/८/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .लेखा/१३/कािव/१६०/२०२२ द.८/८/२०२२ 
अ वये, Govt.Bonds म ये गुंतवणूक करणेबाबत.  

 

 
ठराव . १५८          
दनांक-  १२/८/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .लेखा/१३/कािव/१६०/२०२२ द.८/८/२०२२ 
अ वये,   महारा  महानगरपािलका अिधिनयमचे कलम -९२ नुसार महानगरपािलका िनधीतील 
जमा असले या या िश लक र मांचे िविनयोग या उ  अिधिनयमा या कवा या अ वये 
उभारले या कोण याही कजा या योजनांसाठी ताबडतोब कवा लवकर करता येणे श य नसेल 
तो पैसा ाजाने बँकेत कवा सावजिनक कज रो यांत, क  सरकार, रा य सरकार, शासनाचे 
उप म, महामंडळाकडे, शासना या िवि य सं था यां या कज रो यांत कवा ऋणप ांम ये 
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गुंतवणुक करणेची तरतूद आहे. याअनुषंगाने सदर मनपा िनधीतील िश लक असले या 
र मांची (Govt.Bonds) म ये गुंतवणुक करणेस मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आह.े 

 
िनणय  महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक. एम.सी.ओ.-२०२०/ . .७१ 

(भाग-२)/निव-१४ दनांक ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार  मा.महापािलका 
सभे या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास  मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 

 
 

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

नगरसिचव 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

 

(राजेश पाटील)                                                                       
मा. शासक                                                              

पपरी चचवड महानगरपािलका. 
 

 

 

 


