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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   व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ दनांक १८/०८/२०२२ अ वय े  ा  
अिधकारानुसार   मा.महापािलका सभे या अिधकाराचा वापर क न मा. शासक यांनी मंजूरी दलेल े दनांक  ६/९/२०२२ 
च ेठराव  
 
मा. शासक  ठराव  मांक-१६५                 िवषय मांक  – १६५         
                                  

दनांक-  ६/९/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

 
िवषय  मांक-१६५         
दनांक-  ६/९/२०२२ 

 
मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . था/ क प/९९८/२०२२ द.१७/८/२०२२ अ वये, 
भ  चौक ते िनसग दशन सोसायटी पयत या र याचे थाप य िवषयक कामे करणे या कामाचे 
थळबदल करणेबाबत.   

 

 
ठराव . १६५  
दनांक-  ६/९/२०२२ 

 
मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . था/ क प/९९८/२०२२ द.१७/८/२०२२ अ वये, 

व छ सव ण -२०२२ अिभयान अंतगत पपरी चचवड शहराने सहभाग न दिवला आहे. 
भ  श  चौक ते हॅ रस ि ज हा शहरातील एक मुख र ता अस यान े सदर अिभयानांतगत 

सदर र याचे देखभाल दु ती व सुशोिभकरण करणे आव यक होते. यानुषंगाने सदर र याचे 
देखभाल दु ती करणेसाठी स ि थतीत चालु असलेली कामे अंितम ट यात आहेत. यामुळे 
यापुढे सदर र यावरील  करावयाची देखभाल दु ती व सुशोिभकरणाची कामे कर यासाठी 
काम आव यक आहे. याअनुषंगाने भ  श  चौक ते हॅ रस ि ज या र यावरील कामे 
िवषयां कत कामामधुन करणे श य आहे. 

      सदर कामाची िनिवदा कायवाही पुण क न ठेकेदार मे. रा ल क शन यांनी 
द.२२/०७/२०२२ रोजी या आदेशा वये सदरचे काम चालू केलेले आहे. सदर कामाची िनिवदा 

र. . १,६९,५१,७४०/- इतक  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 देखभाल दु ती व चौकांचे 

सुशोभीकरण करणे आव यक आहे. सदरची कामे करणे क रता िनिवदा कायवाही निवन कामे 
तािवत क न 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 होणार आहे. 
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      उपरो  कामाची तातडी ल ात घेता व ठेकेदार यांनी सदरची कामे कर यास सहमती 

दशवली अस याने सदर र यावरील देखभाल, दु ती करणे  व चौकांचे सुशोभीकरण करणे 

वरील िनिवदे या बचतीतून कर यास मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आहे. 
िनणय  महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक. एस.सी.ओ.-२०२०/ . .७१ 

(भाग-२)/निव-१४ दनांक ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश 
. शा/१८/कािव/५९२/२०२२ दनांक १८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार 

मा.महापािलका  सभे या अिधकारांचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी 

दली. 

 
मा. शासक  ठराव  मांक-१६६                 िवषय मांक  – १६६          
                                  

दनांक-  ६/९/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

 
िवषय  मांक-१६६        
दनांक-  ६/९/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .ब े/ था/कािव/१२/१५२/२०२२ द.१७/८/२०२२ 
अ वये, भाग . १८ मधील १८.०० मी.डी.पी. र यास पवनानदीवरील बटर लाय पुलाची 
उवरीत थाप य िवषयक अनुषंिगक  कामे करणे कामाचा समावेश अंदाजपञकात करणेबाबत. 

 

 
ठराव . १६६  
दनांक-  ६/९/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .ब े/ था/कािव/१२/१५२/२०२२ द.१७/८/२०२२ 

अ वये, ब े ीय कायालया अंतगत थाप य िवभागामाफत िविवध िवकास कामे सु  आहेत. 
याम ये भाग . १८ पपरी चचवड महानगरपािलके या ब ेि य कायालया अंतगत 
थाप य िवभागामाफत मनपा या िवकास आराख ातील १८.०० मी. ंद र यास 

पवनानदीवर थेरगाव ते चचवड बटर लाय पुल उभारणेचे काम करणेत येत आहे. सदरचे 
कामास द. ३१/१०/२०२२ पयत मुदतवाढ घेणेत आलेली आहे. सदरचे कामाम ये मु य पुलाचे 
काम तसेच पोहोच र याचे काम याचा अंतभाव करणते आला होता. तथािप, सदरचे कामासाठी 

जलसंपदा िवभागाकडील द. ०७/०५/२०१८ रोजीचे प ा वये पुलाचे Alignment लोकेशनला 

मा यता देणेत येऊन सदरचा पुल उभारताना IRC– 2015 मधील तरतुदीनुसार पुलाची उंची 

ठेवणेत यावी असे िनदश देणेत आले होते. यानुसार पुलाचे िनयोजन क न मु य पुलाचे 
िडझाईन करणेत आले. सदरचे िडझाईननुसार पुलाचे उंची म ये वाढ करावी लागली यामुळे 
पुलाचे मुळ कामा या प रमाणाम ये वाढ झालेने मुळ िनिवदा र मेम ये पुलाचे काम पूण करणे 
श य होत नाही. पुलाचे काम पूण होणेसाठी उव रत काम करणेक रता निवन अंदाजप क तयार 
क न काम करणे आव यक आहे. तथािप, िवषयां कत कामाचा मनपाचे सन २०२२ – २३ चे 

मुळ अंदाजप काम ये समावेश नाही. यामुळे सदर कामाचा मनपाचे सन २०२२ – २३ चे मुळ 

अंदाजप काम ये समावेश क न यास शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

        मनपामाफत उभारणेत येणा-या पुलाचे काम अपणू राहत अस याने वाहतुक चे रहदारीचे 



3 
 
 

  
 

दृ ीने पुलाचे काम पूण करणे आव यक आहे. याक रता मा. आयु  सो.यांचे समवेत आयोिजत 
द.१३/०६/२०२२ रोजीचे बैठक म ये मनपामाफत स ि थतीम ये सु  असले या बटर लाय 

पुलाचे कामातील उव रत अनुषंिगक कामे पूण करणेकामी वतं  िनिवदा कायवाही करणेत 
यावी अशा सुचना देणेत आ या व सदर तावास द.२२/०७/२०२२ रोजी मा यता दे यात 
आलेली आहे. याअनुषंगाने बटर लाय पुलाचे स ि थती मधील कामाचे अनुषंगाने थेरगाव 
बाजूकडील पोहोच र यास RE वॉल बांधण,े मु म भराव करणे तसेच र याचे सब ेडचे काम, 

डांबरीकरण, ॅ श ब रयर तसेच चचवड बाजूकडील र याचे सब ेडचे काम, डांबरीकरण, ॅ श 

ब रयर व र यावरील दशादशक फलक इ. उव रत काम पूण करणेसाठी आव यक असणा-या 

बाब चा समावेश क न सा.बां. िवभागाचे सन २०२१–२२ चे मंजूर दरसूची नुसार व 

मनपाकडील मंजूर दर पृ: थकरण यानुसार क पाचे स लागार मे. ीखंडे कं लटं ट 
यांचेमाफत अंदाजप क तयार केले असुन सदर कामाची अंदाजप क य 
र. .१४,४८,२१,०००/- इतक  येत आहे. स ि थतीम ये चालु असले या पुलाचा वापर 

होणेसाठी उव रत कामे करणे आव यक आहे. याक रता सदर कामाचा मनपाचे सन २०२२ – 

२३ चे मुळ अंदाजप काम ये समावेश क न यास र. .१४,४८,२१,०००/- इतक  शासक य 

मा यता देणेत येत आहे. 

      सबब, स ि थतीम ये चालु असले या बटर लाय पुलाचे काम पुण करणेसाठी भाग . 
१८ मधील १८.०० मी. डी.पी. र यास पवनानदीवरील बटर लाय पुलाची उवरीत थाप य 
िवषयक अनुषंिगक कामे करणे या कामाचा मनपाचे सन २०२२ – २३ चे मुळ अंदाजप काम ये 
िवशेष योजना या लेखािशषा अंतगत निवन कामे “२) पपरी चचवड प रसरात ठक ठकाणी 
लाय ओ हर व ेड सेपरेटर बांधण”े पा. . ८, अ. . १ वर समािव  क न सदर कामास 

र. .१४,४८,२१,०००/- इतक  शासक य मा यता देणेकामी मा. शासक यांची मंजूरी देणेत 
येत आहे. 

िनणय  महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक. एस.सी.ओ.-२०२०/ . .७१ 
(भाग-२)/निव-१४ दनांक ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश 

. शा/१८/कािव/५९२/२०२२ दनांक १८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार 
मा.महापािलका  सभे या अिधकारांचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी 

दली. 

 
मा. शासक  ठराव  मांक-१६७                 िवषय मांक  – १६७          
                                            

दनांक-  ६/९/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

िवषय  मांक-१६७         
दनांक-  ६/९/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ . था/ क प/९९७/२०२२ द.१७/८/२०२२ अ वये, 
पशुसंवधन े ात जागे या बद यात पशुसंवधन े ा या काय े ात िविवध िवकास कामे 
करणे या नावात बदल करणेबाबत.  
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ठराव . १६७           
दनांक-  ६/९/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ . था/ क प/९९७/२०२२ द.१७/८/२०२२ अ वये, 
मा. आयु , पशुसंवधन िवभाग, महारा  रा य यांनी ताथवडे येथील वळुमाता े ातील 
जागेवर उ ाणपुल बांधणेकरीता पपरी चचवड महानगरपािलकेस जागा ह तांतरीत कर याचे 
िशफारस प  मा. धान सिचव (प.दु.म) महारा  शासन यांना द. २३/२/२०२२ रोजी 
कळिवले आहे. 

           सदर जागा मनपास ह तांतरीत कऱणेबाबतचा ताव महारा  शासनाकडे आहे. यास 
अनुस न ताथवडे येथील,पशुसंवधन िवभागा या जागेतील अि त वातील र यांचे सव ण क न 
व यां या गरजेनुसार अंतगत र यांचा आराखडा व याचे अंदाजप क तयार करणेत आले. 
याम ये एकुण ६ क.मी. लांबी या र यांचा समावेश आहे. सदर या कामास स ि थतीत सन 
२०२२-२३ चे मूळ अंदाजप काम ये या कामांतगत पान . ५२४ अ. . २ अ वये “पशुसंवधन 

े ा या जागे या बद यात पशुसंवधन े ा या काय े ात िविवध िवकास कामे करणे” या 
नावाअंतगत शासक य मा यता र. .३०,००,००,०००/- इतक  ा  असून 
र. .१०,००,००,०००/- इतक च तरतूद सन २०२२-२३ क रता उपल ध आहे. सदर 

क पाकरीता मा. आयु , पशुसंवधन िवभाग यांनी सुचिव यानुसार खालील कामे सदर 
लेखािशषा या उपलेखािशषातगत नावात तीन अितरी  अंतभुत करणे व सदर कामाकरीता 
आव यक ती शासक य मा यता र म व तरतुद िवभागणेस मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत 
आहे.  

क) े ामधील अंतगत ६ क.मी. र ते िसमट काँ टचे क न िमळावेत. 
ख) पंपहाऊस दु ती कर यात यावी व पाईपलाईन बदलून दे यात यावी. 
ग) ध येथील पशुसंवधन िवभागा या जागेवर तसेच ताथवडे े ा या जागेवर िविवध 

इमारत चे बांधकाम करणे व अनुषंिगक कामे करणे. 

उपरो  क) अ वये सावजिनक बांधकाम िवभागाकडील सन २०२१-२२ या रा य तरीय 
दरसूचीनुसार काँ ट र ता िवकसन, यु टिलटी पाईप ॉ सग इ. बाब चा समावेश क न र म 

.१६,६०,०४,३६१/- व िनिवदा र. . १२,९४,१६,४८२/- इत या र मेचे अंदाजप क तयार 
क न TSR No. C.E. / Civil Project/३०/ २०२२-२३, द.०५/०८/२०२२ अ वये तांि क 
मा यता घे यात आलेली आहे. 

        तरी सन २०२२-२३ मधील पान . ५२४ अ. . २ अ वये “पशुसंवधन े ा या 
जागे या बद यात पशुसंवधन े ा या काय े ात िविवध िवकास कामे करण”ेया  कामा या 
नावाम ये खालील माणे कामां या उपलेखािशष अंतभाव कर या या व यास शासक य 
मा यता र म व तरतुद िवभागणे या तावास मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आहे.  
 

अ. . कामाचे नाव शासक य मा यता 
र. . 

सन २०२२-२३ ची तरतुद 
र. . 

क े ामधील अंतगत ६ क.मी. 
र ते िसमट काँ टचे क न १८,००,००,०००/- ६,००,००,०००/-
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िमळावेत 

ख 
पंपहाऊस दु ती कर यात यावी 
व पाईपलाईन बदलून दे यात 
यावी. 

४,००,००,०००/- १,००,००,०००/-

ग 

ध येथील पशुसंवधन 
िवभागा या जागेवर तसेच 
ताथवडे े ा या जागेवर 
िविवध इमारत चे बांधकाम करणे 
व अनुषंिगक कामे करणे. 

८,००,००,०००/- ३,००,००,०००/-

  एकुण ३०,००,००,०००/- १०,००,००,०००/- 
  

िनणय  महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक. एस.सी.ओ.-२०२०/ . .७१ 
(भाग-२)/निव-१४ दनांक ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश 

. शा/१८/कािव/५९२/२०२२ दनांक १८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार 
मा.महापािलका  सभे या अिधकारांचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी 
दली. 
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मा. शासक  ठराव  मांक-१६८                     िवषय मांक  – १६८                            
               

दनांक-  ६/९/२०२२             खाते - मा.आयु       
 

िवषय  मांक-१६८         
दनांक-  ६/९/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ . था/ क प/१०७९/२०२२ द.५/९/२०२२ अ वये, सन २०२२-२३ या मुळ 
अंदाजप कात थाप य मु यालयाकडील खालील चालु कामांना देयक अदा करणेकामी तरतुदवाढ घट करणेबाबत. 

 

ठराव . १६८  
दनांक-  ६/९/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ . था/ क प/१०७९/२०२२ द.५/९/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या 
थाप य क प िवभागांतगत चालू कामांना सन २०२२-२३ या अंदाजपञकाम ये तरतूद नस याने वाढ/घट करणेची आव यकता 

आहे, सदर बदल खालील त यात नमुद केलेले आहे. 
   

अ. . कामाचे नाव पान 
. 

अ.
. लेखािशष अंदाजप क य 

र म (लाखाम ये) 

सन २०२२-२३ चे 
मुळ अंदाजप कात 
उपल ध तरतुद 
(लाखाम ये) 

वाढ करावयाची 
तरतुद (लाखा 
म ये) 

घट करावयाची 
तरतुद (लाखा 
म ये) 

एकुण आव यक तरतुद 
(सन २०२२-२३) 
(लाखा म ये) 

१ 

सांगवी कवळे या 
बीआरटीएस 
कॉरीडॉर वरील 
डेडीकेटेस व बस 
टॉपची दु ती व 

अनुषंिगक कामे 
करणे. 

222310382 

६२७ ०६ महसुली ३००००००० ३७९८००० १४००००० ० ५१९८००० 

२ 

िनगडी येथील कै. 
मधुकर पवळे पुलाची 
रंगसफेदी करणे व 
थाप य िवषयक 

दु तीची कामे 
करणे. 
222310390 

६२७ १४ महसुली ५००००००० ३६३९००० २२५५००० ० ५८९४००० 
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३ 

िनगडी - दापोडी 
र यावरील ेड 
सेपरेटर, लॅब, कब 
टोन, ए सपानशन 

जा ट इ. दु ती 
करणे. 
222300887 

४० १७ िवशेष 
योजना १५०००००० ५०००००० २८८०००० ० ७८८०००० 

४ 

िनगडी-दापोडी 
मागाचे सेवा र ते व 
फुटपाथची थाप य 
िवषयक देखभाल 
दु ती करणे. 
222310391 

६२७ १५ महसुली ३००००००० १००००००० ७९६५००० ० १७९६५००० 

५ 

िनगडी दापोडी या 
मागावरील सेवा 
र याचे 
आव यकतेनुसार 
डांबरीकरण करणे 
222300853 

३९ २० िवशेष 
योजना १०००००००० ० ५५००००० ० ५५००००० 

६ 

सांगवी फाटा येथील 
ढोरे पाटील सबवे ते 
प रहार चौक 
जवळील नदीवर पुल 
बांधणे व पोहच 
र ता करणे. 
222301455 

६३ २ िवशेष 
योजना २०००००००० ५००००००० ० १००००००० ४००००००० 

७ 
िनगडी जय ेडस 
समोर FOBकरणे. 
222300017 

७ ९ िवशेष 
योजना ५००००००० ३००००००० ० १००००००० २००००००० 

  एकुण १०२४३७००० २००००००० २००००००० १०२४३७००० 
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              वरील माणे िवषयास मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आहे. 
िनणय  महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक. एस.सी.ओ.-२०२०/ . .७१ (भाग-२)/निव-१४ दनांक ३ माच २०२२ व 

कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ दनांक १८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा.महापािलका  

सभे या अिधकारांचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
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मा. शासक  ठराव  मांक-१६९                 िवषय मांक  – १६९         
                                  

दनांक-  ६/९/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

 
िवषय  मांक-१६९         
दनांक-  ६/९/२०२२ 

 
मा.अित. आयु  (१) यांचेकडील पञ .िश ण/सिश/कािव/१५/४५९/२०२२ द.६/९/२०२२ 
अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलका मा यिमक व ाथिमक शाळांक रता बोधिच ह 
(लोगो), घोषवा य, नाव व एकसारखे दशादशक िच ह िनि त करणेबाबत.     
         

 

 
ठराव . १६९  
दनांक-  ६/९/२०२२ 

 
मा.अित. आयु  (१) यांचेकडील पञ .िश ण/सिश/कािव/१५/४५९/२०२२ द.६/९/२०२२ 

अ वये,  पपरी चचवड महानगरपािलके अंतगत मा यिमक व ाथिमक िश ण िवभाग कायरत 

आहे. मा यिमक िवभागा या एकूण १८ शाळा असून ाथिमक िश ण िवभागा या 
िनयं णाखाली एकूण ११० ाथिमक शाळा व २०७ बालवाडी असे एकूण ३१७ शाळा कायरत 
आहे. मा यिमक व ाथिमक िश ण िवभागांतगत कायरत असले या मनपा या शाळा देशात 

अ ेसर हो या या दृ ीने शाळांना वतं  बोधिच ह (लोगो), घोषवा य, नाव व एकसारखे 

दशादशक िच ह सव शाळांना एकसारखे असणे आव यक आहे. यामुळे पपरी चचवड 
महापािलका शहराचा शै िणक तरावर नावलौ कक वाढ यास मदत होईल. याक रता 
खालील बाबी िन ीत करणे आव यक आहे.        

    १) महानगरपािलकेचे नाव    :- पी.सी.एम.सी.पि लक कूल  (देवनागरी िलपीम ये) शाळेचे 

                                            नामफलक लावणे. 

    २) शाळेचे बोधिच ह (लोगो) :-   सोबत जोडलेनुसार 

    ३) घोषवा य                     :- “ ानमेव श :l ” 

    ४) िविवध दशादशक िच ह े  :-  मनपा या सव शाळेचे दशादशक िच हे र या या बाजूस 

                                             लावण,े  शाळे या इमारतीम ये िविवध आव यक बाबी 

                                             दशिवणारे िच ह े लावणे (उदा.कायालय, योगशाळा, 

                                             संगणकक , ंथालय,मुला- मुल चे शौचालय इ.) एकसू ता 

                                              येणेक रता एकाच कारचे,  एकाच आकारमानाचे व एकाच 

                                             रंगसंगतीचे िविवध िच हे लावणे.   
                                  
      उ  माणे मनपा या मा यिमक व ाथिमक शाळे या इमारतीवर िन ीत केलेले 
घोषवा य व पी.सी.एम.सी. पि लक कूल असलेले बोधिच ह शाळांवर लावणेस व र या या 
बाजूस शाळा दशिवणारे तसेच इमारतीम ये उ माणे दशिवणारी िच हे लाव यास  
मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आहे.                        
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िनणय  महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक. एस.सी.ओ.-२०२०/ . .७१ 
(भाग-२)/निव-१४ दनांक ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश 

. शा/१८/कािव/५९२/२०२२ दनांक १८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार 
मा.महापािलका  सभे या अिधकारांचा 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. 
 

 


