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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  
४/१०/२०२२ च ेठराव  

 
मा. शासक  ठराव  मांक-१७७                 िवषय मांक  – १७७                  
               

दनांक- ४/१०/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-१७७      
दनांक-  ४/१०/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . शा/१/कािव/४८८/२०२२ द.१२/०९/२०२२ 
आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक ६२७      
द.१३/०९/२०२२ अ वये, मनपाचे जािहरात .१८४/२०२२ मधील गट ब व क संवगा या 

ऑनलाईन भरतीचे सव ट यांचे कामकाज मे.टी.सी.एस. कंपनीस दे यास व सदर 
जािहरातीनुसार ऑनलाईन ा  होणारे उमेदवारांचे अजा नुसार ित उमेदवार शु क 
र. .५७०/-  व शासन िनयमानुसार देय GST तसेच होणा-या य  खचास मा यता 
देणेबाबत. 
 

 

 

ठराव . १७७ 
दनांक- ४/१०/२०२२  

  

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . शा/१/कािव/४८८/२०२२ द.१२/०९/२०२२ 
आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक ६२७      
द.१३/०९/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलकेतील आव यक असणारे गट ब व 

क संवगातील एकूण १६ अिभनामाचे पदनामांची एकूण ३८६ र  पदे सरळसेवेने 
भरणेकरीता द.१४/०८/२०२२ या वतमानप ात जािहरात .१८४/२०२२ िस द केली 
असून अहताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन अज मागिव यात आले आहेत. सामा य शासन 
िवभागाकडील शासन िनणय . ािनमं१२२२/ . .५४/का.१३-अ, द.०४/०५/२०२२ 
अ वये  गट ब क व ड मधील नामिनदशना या को ातील पदे सरळसेवेने 
भरणेबाबत या  एकि त मागदशक सुचना िस द के या आहेत. सदर शासन िनणयातील 
मागदशक सूचनांनुसार पपरी चचवड महापािलका आ थापनेवरील गट ब, गट क व गट ड 
संवगातील नामिनदशना या को ातील र  पदे सरळसेवेने भर याकरीता 
द.१३/०८/२०२२ चे आदेशा वये िनवड सिमती गठीत कर यात आली आहे. सदरचे 

सिमतीचे द.१३/०८/२०२२ चे सभावृ ांता नुसार मे.टी.सी.एस. कंपनीसमवेत यापूव  
कर यात आलेला करारनामा न ाने िस द करावयाचे जािहरातीसाठी ा  धर यास तसेच 
ऑनलाईन अज केलेले ती उमेदवार शु क र. .४३०/- व पुरिव यात येणा-या सेवा सुिवधा 
क रता (ऑनलाईन प र ेत उमेदवारांवर सहज र या िनयं ण ठेवणेकरीता येक 
उमेदवाराकरीता IRIS Scan - र. .५०/-, HHMD Frisking - र. .४०/- व CCTV 
Recording - र. .५०/-) ती उमेदवार र. .१४०/- आिण शासन िनयमानुसार देय 
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जी.एस.टी. या माण े शु क अदा करणेस तसेच होणारा य  खच अदा करणेकामी 
मा. थायी सिमती सभा ठराव .२५, द.०६/०४/२०२२ व ठराव .२१५, 
द.३१/०५/२०२२ तसेच मा.महापािलका सभा ठराव .३१, द.०७/०४/२०२२ व ठराव 
.६९, द.०७/०६/२०२२ अ वये  मा यता ा  झाली आहे. मा. थायी सिमती/ 

मा.महापािलका सभे या मा यतेने द.११/०७/२०२२ चे कामकाज आदेश दे यात येऊन 
ऑनलाईन ७ पदां या प र ेचे कामकाज क न घेतले आहे. वरील माण े मा यतेनुसार 
कामकाज क न घेणेकामी मा.आयु सो व मे.टी.सी.एस.कंपनीचे ितिनधी यांचे समवेत 
कामकाजाबाबतचा करारनामा कर यात आलेला असुन सदरचा करारनामा मा. थायी सिमती 
सभेचे सद यांचे वा रीने सील केलेला आहे. द.२४/०६/२०२२ रोजी झाले या करारनामा 
SCHEDULE 1, Contract Term म ये सदरचा करारनामा हा द.२६/०५/२०२२ पासुन 
पुढील ०३ वषाकरीता ा  अस याचे नमूद कर यात आले आहे. यामुळे यापूव  
मे.टी.सी.एस. कंपनीसमवेत कर यात आलेला करारनामा, िस द केलेले जािहरात 

.१८४/२०२२ चे सव कामकाजासाठी ा  धर यात येऊन या माणे १६ पदांचे ऑनलाईन 
प र ेचे अनुषंगाने संगणक साम ीसह सव ट याचे कामकाज क न घे यात येणार आहे. तसेच 
जािहरात .१८४/२०२२ मधील गट ब व क संवगा या ऑनलाईन भरतीचे सव ट यांचे 
कामकाज मे.टी.सी.एस. कंपनीस दे यास व सदर जािहरातीनुसार ऑनलाईन ा  होणारे 
उमेदवारांचे अजा नुसार ित उमेदवार शु क र. .५७०/-  व शासन िनयमानुसार देय GST 
तसेच होणा-या य  खचास 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-१७८                 िवषय मांक  – १७८                  
               

दनांक- ४/१०/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

िवषय  मांक-१७८      
दनांक-  ४/१०/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .वायसीएमएच/७/कािव/३५७/२०२२ 
द.१३/०९/२०२२ आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव 
मांक ६२८ द.१३/०९/२०२२  अ वये, मनपाचे पी.जी.आय.वाय.सी.एम. णालयाम ये 

ए.आर.टी.सटर करीता तरतूद करणे व कमचारी नेमणूक करणेबाबत. 
 

 

 

ठराव . १७८ 
दनांक- ४/१०/२०२२  

  
 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .वायसीएमएच/७/कािव/३५७/२०२२ 
द.१३/०९/२०२२ आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव 
मांक ६२८ द.१३/०९/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या 
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पी.जी.आय.वाय.सी.एम. णालयाम ये अपुरा कमचारी वग असलेन ेन दणीकृत सं थेमाफत  
िविवध पदांवरील अिधकारी-कमचारी आउुटसो सग ारे अनुबंधीत सं थेकडून उपल ध क न 
घेणेत येत.े तथािप वाय.सी.एम. णालयाक रता बी. ही.जी.इंिडया िल.ही सं था 
वाय.सी.एम. णालयाक रता अनुबंिधत केली आहे. वाय.सी.एम. णालयामधील 
ए.आर.टी.सटर बजाज टो िल.,महारा  रा य एडस िनयं ण सं था (MSACS) व 
प. च.मनपा यां यातील ि प ीय सामंज य करारा ारे कायरत होत.ेसदर करार 
द.३१/०८/२०२२ रोजी संपु ात आला आहे. सबब सदर ए.आर.टी.सटर 

पी.जी.आय.वाय.सी.एम. णालयामाफत चालिवणेचे योजन आहे. सदरकामी आव यक 
मनु यबळ मे.बी. ही.जी.इंिडया िल.या सं थेमाफत एक वष कालावधीक रता पुरवठा करणेस 
मंजूरी देणेत येत आह.े तसेच यापोटी येणा-या कमान वेतन काय ानुसार वेतन अदायगी वर  
होणा-या प  ब माण े या खचास र. .४०,२३,६८४/- (१२ मही यांसाठी(सेवा 
शु कासह)) तसेच वेळोवेळी िस  होणा-या कमान वेतन दरानुसार वेतन अदायगीस 
मा यता घेणे आव यक आह.े  

प -ब 
अ.

 
पदनाम मागणी ितमाह वेतन ( कमान वेतन 

कायदयानुसार) 
 वग-१   

१ वै कय अिधकारी(एम.बी.बी.एस.) १ ७५०००/- 
 वग-३   
२ समुपदेशक (Counsellor) ३ २८९२३/- 
३ फामािस ट १ २८९२३/- 
४ टाफनस २ २८९२३/- 
५ क युिनटी केअर कोऑड नेटर १ २८९२३/- 
६ डाटा मॅनेजर १ २८९२३/- 
७ लॅब टे िशयन १ २८९२३/- 
 वग-१+  वग-३ = एकूण                                 १० ३,३५,३०७/- 

      
     तसेच सदर उप मासाठी आव यक असणारे िविवध उपकरण े देखभाल व दु तीसाठी 
येणारा खच पुढील माणे  
 

Sr. 
No. 

Particulars 
Annual 
Cost 

Remarks/ Justification for costs 

1 

Annual 
Equipment 
Maintenance 
Charges 
(Yearly) 

1,00,000/- 
For 2 CD4 machines, we are considering 
the actual quoted by BAL, we will review 
this with the companies. 
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3 
Office Expenses 
and operational 
cost 

1,20,000/- 
General office exps@ Rs. 10000 per 
month 

4 
EDLI 
Contribution 

6,447/- 
Actuals, we will review enhancement if 
needed as per YRGCARE’s policy. 

5 
P.F. Admin 
Charges 

6,927/- 
PF administration expenses. Considered 
the earlier expense expended. 

6 
Printing & 
Stationery 

36,000/- 

All type of stationeries and printing that are 
not part of the MSACS statutory 
requirements but required for operations of 
the centre. Calculated @ Rs. 3000 per 
month 
 

7 
Repair to assets 
(one time grant) 

50,000/- 
It is assumed that the assets clouds be old 
and expecting more repair works to occur.  
Calculated @ Rs. 5000 per month 

8 
Staff insurance 
expenses 

33,712/- As earlier has been adapted. 

9 
Emergency 
Drug purchase 
of ARV 

1,00,000/- Emergency Drug purchase grant 

10 

Centre  Co-
ordination 
meeting with 
stake holders 

24,000/- 
2000 Rs/Monthly meeting as per  MSACA 
and NACO guidelines 

 Grand Total 4,77,086/-  

   मानधन वेतनावर र. .४०,२३,६८४/- + देखभाल व दु तीवर र. .४,७७,०८६/- अस े
एकुण ४५,००,७७०/- चे खचास 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-१७९                             िवषय मांक  – १७९                
               

दनांक- ४/१०/२०२२           खाते - मा.आयु       
 

 
िवषय  मांक-१७९      
दनांक-  ४/१०/२०२२ 

 
मा.महापािलका आयु  यांचेकडील जा. . था/ह ेका/कािव/७१३/२०२२ द.२२/९/२०२२ अ वये, मनपा या ह े ीय काय े ातील 
नदीपा ालगतचा अनिधकृत भराव काढून जिमनीची समतल पातळी करणे या कामास तरतूद वग करणेची आव यकता अस यान े तावात 
नमूद माणे वाढ-घट क न तरतूद वग करण करणबेाबत. 
 

 

 
ठराव . १७९ 
दनांक- ४/१०/२०२२  

  

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील जा. . था/ह ेका/कािव/७१३/२०२२ द.२२/९/२०२२ अ वये,  थाप य ह े ीय कायालयांतगत 
नदीकडीचे अित मण काढण,े नदीकडेचा राडारोडा उचलणे हे काम चालू आहे. िवषयांक त कामा अंतगत बांधकाम परवानगी व अनिधकृत 
बांधकाम िनयं ण या िवभागाने दले या नोटीसी ारे नदीकडेचे अित मण व राडारोडा काढणेची कायवाही चालू आहे. स ि थतीत ह े ीय 
कायालयांतगत तरतूद या कामास िश लक नाही. तरतूद िश लक नस याने सदरचे काम करता येत नाही. स ि थतीत सदरचे काम NGT 
(रा ीय ह रत लवाद) यांचे पथक वारंवार शहरास भेट देत असताना राडारोडा, अित मण काढणेबाबत सूचना करीत असतात. यां या 
सूचनांनुसार नदीकडेचा राडारोडा, अित मण काढणे अ यंत आव यक आहे. सदर कामावर बांधकाम परवानगी व अनिधकृत बांधकाम िनयं ण 
या िवभागा या िबटिनरी कांनी ह े ीय अंतगत नोटीसा दले या आहेत. सदर काम करणेसाठी तरतूद असणे आव यक आह.े सदर काम 

भागांतगत करणेत येते परंतू बांधकाम परवानगी व अनिधकृत बांधकाम िनयं ण िवभागाकडून िनधी उपल ध झालेस NGT (रा ीय ह रत 
लवाद)यांनी सुचिवलेली व दाखिवलेली अ याव यक कामे करता येतील. यादृ ीने ह े ीय काय े ातील नदीपा ालगतचा अनिधकृत भराव 
काढून जिमनीची समतल पातळी करणे या कामास बांधकाम परवानगी व अनिधकृत बांधकाम िनयं ण या िवभागाकडील तरतूद उपल ध करणे 
आव यक आहे. तरी सदर कामाचे अंमलबजावणीसाठी तरतूद वग करणेची आव यकता अस याने खालील माणे वाढ-घट क न तरतूद 
वग करण करणेस मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आहे.  
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अ.
. कामाचे नाव भाग 

. सन २०२२-२३ चे लेखािशष सन २०२२-२३ 
ची मूळ तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद 

सन २०२२-२३ 
साठी एकूण 
आव यक तरतूद 

शेरा 

   
बजेट कोड पा.

. अ. . 
      

१ 

ह े ीय 
काय े ातील 
नदीपा ालगत
चा अनिधकृत 
भराव काढून 
जिमनीची 
समतल पातळी 
करणे 

३० २२२३०००४७ ९ १ िवशेष 
योजना ६०००००० २००००००० ० २६०००००० 

 

२ 

बांधकाम 
परवानगी व 
अनिधकृत 
बांधकाम 
िवभाग  -   ीन 
िब ड ग इमारत 

मोशन परतावा 

  
८२ २ महसूल ५००००००० ० २००००००० ३००००००० 

 

 
एकूण 

     
५६०००००० २००००००० २००००००० ५६०००००० 

 
 

वरील माणे ठरावास 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 
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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-१८०                 िवषय मांक  – १८०                  
               

दनांक- ४/१०/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 
िवषय  मांक-१८०      
दनांक-  ४/१०/२०२२ 

 
मा.महापािलका आयु  यांचेकडील जा. .क े/िव/कािव/४२५/२०२२ द.२३/९/२०२२ 
अ वये,  क  शासना या पंत धान आवास योजनेअंतगत पपरी चचवड महानगरपािलका 

े ात महानगरपािलकेमाफत आ थकदृ ा दुबल घटकांसाठी बो-हाडेवाडी येथे िनवासी 
गाळे बांधणे. (िव ुतिवषयक इ ा चर कामे करणे) या कामासाठी तरतूद वग करण करणे 
बाबत.   

 

 
ठराव . १८० 
दनांक- ४/१०/२०२२  

  

 

 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील जा. .क े/िव/कािव/४२५/२०२२ द.२३/९/२०२२ 
अ वये, क  शासना या पंत धान आवास योजनेअंतगत पपरी चचवड महानगरपािलका 

े ात महानगरपािलकेमाफत आ थकदृ ा दुबल घटकांसाठी बो-हाडेवाडी येथे िनवासी 
गाळे बांधणे. (िव ुतिवषयक इ ा चर कामे करणे) या कामासाठी तरतूद वग करण करणे 
कामी क  शासना या पंत धान आवास योजनेअंतगत बो-हाडेवाडी क पातील  िव ुत 
िवषयक इ ा चरची कामे करणेक रता  अंदाजप क तयार क न तातडीने िनिवदा 

िस द करणेबाबत मा. आयु  यांनी द. १२/९/२०२२ या मा. सह शहर अिभयंता (िव) 
यांना सम  झाले या चचम ये सूचना द या आहेत.  सदर कामासाठी अंदाजप क तयार 
करणेत आले असून तातडीने िनिवदा िस द करणे आव यक आहे. यानुसार िव ुत मु य 
कायालयाकडील  सन २०२२-२३ चे अंदाजप कातील खाली दशिवले या लेखािशष, 

अंदाजप क य पानांक व अ. . नुसार  वाढ व घट त ा सादर केला आहे. सबब सदर 
कामाकरीता तरतूद वग करण करणेकामी मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आहे.  सदर 
कामांचा तपशील खालील माणे. 

 

पानांक/
अ. . 

बजेट कोड न.ं 
उपलेखािशष 

अथवा कामाचे 
नाव 

सन २०२२-२३ चा 
अंदाज 

वग करण करावयाची वाढ/घट केलेनंतरची 
सन २०२२-२३ चा 

िश लक अंदाज 
घट वाढ 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

  
लेखािशष-
  महसूली     

७  िवजिवले ८००००००० १००००००० ० ७००००००० 

  

लेखािशष- थाप य 
क पांतगत 

िव ूत िवषयक 
कामे करण े

    

.३७६/३
९ 

२२२३०६६९४ 

क  शासना या 
पंत धान आवास 
योजनेअंतगत 
पपरी 
चचवड  महानगर

पािलका े ात 
महानगरपािलके 
माफत 

१००००० ० १००००००० १०१००००० 
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आ थकदृ ा 
दुबल  घटकांसाठी 
 बो-हाडेवाडी येथे 
िनवासी गाळे 
बांधण.े ( 
िव ुतिवषयक 
इ ा चर कामे 
करणे) 

  एकूण  १००००००० १०००००००  

                       उपरो  माणे िव ुत मु य कायालयाकडील महसूली अंदाजप कातील 
िवजिवले या लेखािशषावरील  घट केले या र. . १,००,००,०००/- इत या रकमेचे 
वग करण िव ुत मु य कायालयांतगत क े ीय कायालय िवभागांतगत थाप य 

क पांतगत िव तू िवषयक कामे करणे या लेखािशषातगंत तरतूद वग करण केले या 
कामां या नांवासमोर नमुद माणे तरतूद वग करणेस 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-१८१                 िवषय मांक  – १८१                  
               

दनांक- ४/१०/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 
िवषय  मांक-१८१    
दनांक-  ४/१०/२०२२ 

 
मा.महापािलका आयु  यांचेकडील जा. .मभां/१६/कािव/३०७/२०२२ द.२३/९/२०२२ 
अ वये, मनपाचे िविवध िवभागाकडील जुने िन पयोगी भंगार सािह य ई-िललावा ारे िव  
करणे बाबत.  
 

 

 
ठराव . १८१ 
दनांक- ४/१०/२०२२  

  

 

 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील जा. .मभां/१६/कािव/३०७/२०२२ द.२३/९/२०२२ 
अ वये, “ पपरी चचवड महानगरपािलके या िविवध िवभागांनी या या ठकाणी जतन 
क न ठेवलेले जुने िन पयोगी “जेथे आहे, जसे आहे तसे” या पद तीने िललावादवारे िव  
करावयाचे आहे. अशा भंगार साही याचे मु यांकन शास कय मु यांकार मे.ए. ही.शेवडे ऍ ड 
असोिसएट पुणे यांनी र. .४,१६,९९,७७१/- इतके मु यांकन केले आहे. तुत कमत अंदाजे 
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अस याने य  खु या ई िललावात कमी / जा त हो याची श यता नाकारता येत नाही. 
महारा  शासन िनणय .मातंसं ०८०/६/२०१३-DIR-DIT(MH)३९ दनांक 
०३/१२/२०१४ अ वये मु यांकन र. .१,००,०००/- या वर असलेस ई िललावा ारे िललाव 
करणेचे आदेश दे यात आलेले आहेत. सदर उ  भंगार सािह याची िव  िललाव सिमती या 
िनणयानुसार ई िललावा ारे करणेस 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-१८२                 िवषय मांक  – १८२                  
               

दनांक- ४/१०/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

िवषय  मांक-१८२      
दनांक-  ४/१०/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) पाणीपुरवठा इ ेि य यांचे कडील प  
.इ ेका/पापु/०३/कािव/४४/२०२२ द.२१/०९/२०२२ आिण मा. थायी सिमती 

अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक ६५९ द.२७/०९/२०२२  अ वये, 
मनपाचे सन २०२१ व सन २०२२ क रता भोसरी पंपीग, भोसरी गावठाण व आ मशाळा, 
शांतीनगर पा या या टाक चे व पंपीग टेशनचे प र े ातील प रचलन करणेबाबत. 

 

ठराव . १८२  
दनांक- ४/१०/२०२२  

  

मा.अित.आयु (२) पाणीपुरवठा इ ेि य यांचे कडील प  
.इ ेका/पापु/०३/कािव/४४/२०२२ द.२१/०९/२०२२ आिण मा. थायी सिमती 

अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक ६५९ द.२७/०९/२०२२  अ वये, 

मनपाचे “सन २०२१ व सन २०२२ क रता भोसरी पंपीग, भोसरी गावठाण व आ मशाळा, 

शांतीनगर पा या या टाक चे व पंपीग टेशनचे प र े ातील प रचलन करणे.” या कामाचा 
आदेश ठेकेदार “मे.सिमप स वसेस यांना  द.१४/०३/२०२२ रोजी देणेत आला असून कामाची 
िनकड पाहता मुदतपुव द.१/१२/२०२१ रोजी काम चालू करणेत आले आहे.  सदर कामाची 
मुदत १२ मिहने हणजेच द.३०/११/२०२२ पयत आहे. सदर कामात संपूण भाग .७ 
मधील भोसरी पा याची टाक , पंप ग टेशन व शांतीनगर पा याची टाक  करीता मजूर 
पुरिवणे या कामाचा समावेश आहे. सदर कामाची अंदाजपञक य र मेपयतचे कामकाज 
साधारण: ऑ टोबर २०२२ पयत संपत अस याने सदरचे चालू काम सुधा रत करणे आव यक 
आहे. पूढील सन २०२२ व सन २०२३ क रता भोसरी पंपीग, भोसरी गावठाण व 

आ मशाळा, शांतीनगर पा या या टाक चे व पंपीग टेशनचे प र े ातील प रचलन 



11 
 
 
 
 
 

करणे ( हॉ व ऑपरेशनक रता मजूर पुरिवणे) या कामाची िनिवदा काढणेची या चालू 

करणेत आली आहे. सबब, सदर चालू असले या “सन २०२१ व सन २०२२ क रता भोसरी 

पंपीग, भोसरी गावठाण व आ मशाळा, शांतीनगर पा या या टाक चे व पंपीग टेशनचे 

प र े ातील प रचलन करणे.” या कामाअंतगत पाणीपुरवठा करणेसाठी सदरचेच काम चालू 

ठेवणेची आव यकता आहे. सदर सन २०२१ व सन २०२२ क रता भोसरी पंपीग, भोसरी 

गावठाण व आ मशाळा, शांतीनगर पा या या टाक चे व पंपीग टेशनचे प र े ातील 

प रचलन करणे, हे अ याव यक काम क न घेणेकामी, ४% सेवा कर व कामगार क याण 
िवभागाचे वाढीव दराने ावयाचा वेतन फरक िवचारात घेता सदर वाढीव कामासाठी 
र. .९०,००,०००/- अिधक र. .२२,२५,०००/- असा एकुण अंदाजे खच 

र. .१,१२,२५,०००/- अपेि त आहे. तरी या कामासाठी वाढीव खचासिहत सुधा रत 
खचास मा यता घेण ेआव यक आहे. आता निवन िनिवदा काढून िनिवदा या पूण क न 
कामाचा आदेश देणेस कालावधी लागणार आहे. तोपयत अशा प रि थतीत इ भागातील 
पाणीपुरवठा कर या या दैनं दन अ याव यक सेवेसाठी सन २०२१ व सन २०२२ क रता 
भोसरी पंपीग, भोसरी गावठाण व आ मशाळा, शांतीनगर पा या या टाक चे व पंपीग 

टेशनचे प र े ातील प रचलन करणे,  या कामातून हॉ व ऑपरेशनबाबतची कामे 
“मे.सिमप स वसेस” यांचे कडून सदर काम क न घेण े आव यक व सोई कर आहे. वाढीव 
खचासिहत सुधा रत अंदाजपञक य र. .१,१२,२५,०००/- या र मेस 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-१८३                 िवषय मांक  – १८३                  
               

दनांक- ४/१०/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 
िवषय  मांक-१८३      
दनांक-  ४/१०/२०२२ 

 
मा.अित.आयु (२) पाणीपुरवठा क ेि य यांचे कडील प  

.क ेका/पापु/७/कािव/५४/२०२२ द.२१/०९/२०२२ आिण मा. थायी सिमती 
अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक ६६० द.२७/०९/२०२२   अ वये, 
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मनपाचे क भागातील पा या या टा यांवर पाणीपुरवठा संबंधीत हॉ व ऑपरेशन करणे 
करीता मजूर पुरिवण”े या कामासाठी सुधारीत अंदाजप क य रकमेस मा यता दणेेबाबत. 

 
 

 
 

 
 

 

ठराव . १८३   
दनांक- ४/१०/२०२२  

  
मा.अित.आयु (२) पाणीपुरवठा क ेि य यांचे कडील प  

.क ेका/पापु/७/कािव/५४/२०२२ द.२१/०९/२०२२ आिण मा. थायी सिमती 
अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक ६६० द.२७/०९/२०२२   अ वये, 

मनपाचे क भागातील पा या या टा यांवर पाणीपुरवठा संबंधीत हॉ व ऑपरेशन करणे 
करीता मजूर पुरिवण”े या कामाचा आदेश ठेकेदार “मे.जय भवानी इंटर ायजेस” 

यांना  द.०१/१०/२०२१ रोजी देणेत आला असून कामाची िनकड पाहता मुदतपुव 
द.०१/०९/२०२१ रोजी काम चालू करणेत आले आह.े  सदर कामाची मुदत १२ मिहने 

हणजेच द.३१/०८/२०२२ पयत आहे. सदर कामात संपूण क भागातील पा या या 
टा यांवर पाणीपुरवठा संबंधीत हॉ व ऑपरेशन करणे करीता मजूर पुरिवणे या कामाचा 
समावेश आहे. सदर कामाची मुदत संपत असून पूढील हॉ व ऑपरेशन या कामाची िनिवदा 
काढणेची या चालू करणेत आली आहे. परंतु निवन िनिवदा कायवाहीसाठी िवलंब 
लागणार आहे. सबब, सदर चालू असले या क भागातील सव भागांत पाणीपुरवठा 

करणेसाठी काम चालू ठेवणेची आव यकता असून नवीन कामा या िनिवदा येसाठी 
कालावधी लागणार अस यान ेसदर कामासाठी ३ मिहन ेमूदतवाढ घेणेची आव यकता आहे. 
सदर अ याव यक हॉ व ऑपरेशनसाठी मजूर पुरिवणेचे काम क न घेणेकामी ४% सेवा कर 
व कामगार क याण िवभागाचे वाढीव दराने ावयाचा वेतन फरक िवचारात घेता सदर 
वाढीव कामासाठी र. .८५,००,०००/- अिधक  र. .२,०८,६८,९९६/- असा एकुण अंदाजे 

खच र. .२,९३,००,०००/-   अपेि त आहे. तरी या कामासाठी वाढीव खचासिहत सुधा रत 

खचास 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-१८४                 िवषय मांक  – १८४                  
               

दनांक- ४/१०/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

िवषय  मांक-१८४      
दनांक-  ४/१०/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) पाणीपुरवठा ह े ीय यांचे कडील प  
.ह ेका/पापु/०१/कािव/१४०/२०२२ द.२३/०९/२०२२ आिण मा. थायी सिमती 

अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक ६७२ द.२७/०९/२०२२ अ वये, 

मनपाचे सन २०२०-२१ क रता ह भागातील संत तुकारामनगर व कासारवाडी टाक  
प रसरातील हॉ व ऑपरेशनसाठी मजूर पुरिवण”े या कामासाठी सुधारीत अंदाजप क य 

रकमेस मा यता दणेेबाबत. 
 

 

ठराव . १८४  
दनांक- ४/१०/२०२२  

  

मा.अित.आयु (२) पाणीपुरवठा ह े ीय यांचे कडील प  
.ह ेका/पापु/०१/कािव/१४०/२०२२ द.२३/०९/२०२२ आिण मा. थायी सिमती 

अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक ६७२ द.२७/०९/२०२२ अ वये, 

मनपाचे “सन २०२०-२१ क रता ह भागातील संत तुकारामनगर व कासारवाडी टाक  

प रसरातील हॉ व ऑपरेशनसाठी मजुर पुरवण”े याकामाचा आदेश ठेकेदार “मे. नँशनल ुप” 

यांना  द.०१/१०/२०२१रोजी देणेत आला असून, सदर कामाची मुदत १२ मिहने हणजेच 

द.३०/०९/२०२२ पयत आह.े सदर कामात ह भागातील संत तुकारामनगर व कासारवाडी 
पा या या टा यांवर पाणीपुरवठा संबंधीत हॉ व ऑपरेशन करणे करीता मजूर पुरिवणे या 
कामाचा समावेश आहे. सदर कामाची मुदत संपत असून पूढील हॉ व ऑपरेशन या कामाची 
िनिवदा काढणेची या चालू करणेत आली आहे. सबब, सदर चालू असले या ह भागातील 

कासारवाडी, फुगेवाडी, फुलेनगर, लांडेवाडी भागांत पाणीपुरवठा करणेसाठी काम चालू 

ठेवणेची आव यकता असून नवीन कामा या िनिवदा येसाठी कालावधी लागणार 
अस याने सदर कामासाठी ३ मिहने मूदतवाढ घेणेची आव यकता आहे. सदर अ याव यक 
हॉ व ऑपरेशनसाठी मजूर पुरिवणेचे काम क न घेणेकामी ४% सेवा कर व कामगार 

क याण िवभागाचे वाढीव दराने ावयाचा वेतन फरक िवचारात घेता सदर वाढीव 

कामासाठी र. .२०,००,०००/- अिधक  र. .६०,००,०००/- असा एकुण अंदाजे खच 

र. .८०,००,०००/-  अपेि त आहे. तरी या कामासाठी वाढीव खचासिहत सुधा रत खचास 

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

मंजूरी दली. 

 
 
मा. शासक  ठराव  मांक-१८५                        िवषय मांक  –१८५                  
               

दनांक- ४/१०/२०२२           खाते - मा.आयु       
 

िवषय  मांक-१८५      
दनांक-  ४/१०/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील जा. .जिन/ह े/कािव/४८७/२०२२ द.२९/९/२०२२ 
अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलका ह ेि य कायालय जलिन:सारण कामाक रता सन 
२०२२-२३ या अंदाजप कातील पान . ४७१ वरील अ. . ११ ते २४ या कामांना 
अंदाजप क य र मेस शासक य मा यता िमळणेबाबत.   

 

ठराव . १८५  
दनांक- ४/१०/२०२२  

  

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील जा. .जिन/ह े/कािव/४८७/२०२२ द.२९/९/२०२२ 
अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलका ह काय े ामधील सन २०२२-२३ 
या  अंदाजप कातील पान . ४७१ वरील अ. . ११ ते २४ या कामांना तरतुद आहे परंतु 
अंदाजप क य रकमे या रका याम ये शु य र म नजरचुक ने आलेली आहे. सदर कामांची 
िनिवदा काढणे आव यक आहे. खालील माणे यादीनुसार सदर कामांना िनिवदा 
कायवाहीसाठी अंदाजप क य रकमे या रका यात दले या र मेसाठी खालील यादीनुसार 
उपरो  कामांना शासक य मा यता घेणेकामी मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आहे. 
  

अ. . उपलेखािशष अथवा कामाचे 
नाव 

भाग 
. 

कामाची 
अंदाजप क य 

र म 

सन-२०२१ - 
२०२२ चा 

सुधारीत अंदाज 

  

सन २०२२ - २०२३ 
चा मुळ अंदाज 

१ 

कासारवाडी 
,  कंुदननगर,प रसर व 
आव यक या ठकाणी ेनेज 

व थेम ये सुधारणा करणे. 

  

२० १००००००० ० २०००००० 

२ 

महा मा फुलेनगर व लांडेवाडी 
प रसर व आव यक या
ठकाणी ेनेज व थेम ये 

सुधारणा करणे. 

  

२० १००००००० ० २०००००० 

३ 
भारतमातानगर व िवशाल 
िथएटर प रसर व आव यक 
या ठकाणी ेनेज 

२० १००००००० ० १५००००० 
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व थेम ये सुधारणा करणे. 

  

४ 

संत तुकाराम नगर प रसर व 
आव यक या ठकाणी ेनेज 

व थेम ये सुधारणा करणे. 

  

२० १००००००० ० २०००००० 

५ 

 कासारवाडी येथील 
िशतळादेवी मं दर प रसर व 
आव यक या ठकाणी ेनेज 

व थेम ये सुधारणा करणे. 

  

२० १००००००० ० ३०००००० 

६ 

 कासारवाडी येथील िहराबाई 
झोपडप ी ,व लभनगर. व 
इतर प रसरात जलिन:सारण 

व थेम ये सुधारणा करणे. 

३० १००००००० ० ३०००००० 

७ 
 फुगेवाडी  व इतर प रसरात 
जलिन:सारण व थेम ये 
सुधारणा करणे. 

३० १००००००० ० ३०००००० 

८ 

 दापोडी येथील महा मा 
फुलेनगर, लबोरे व ती व 
इतर प रसरात जलिन:सारण 

व थेम ये सुधारणा करणे. 

३० १००००००० ० ३०००००० 

९ 

 दापोडी येथील,िस दाथनगर, 
िशतळादेवी चौक व इतर 
प रसरात जलिन:सारण 

व थेम ये सुधारणा करणे. 

३० १००००००० ० ३०००००० 

१० 
 शंकरवाडी ,फुगेवाडी येथील 
ना याची े नग व साफसफाई 
करणे. 

३० १००००००० ० १५००००० 

११ 

सांगवी मैलाशु दीकरण 
क ाअंतगत समथनगर, 
आदशनगर, िस दाथनगर, 
चै बन व उवरीत प रसरात 
जलिन:सारण व थेम ये 
सुधारणा करणे. 

३१ १००००००० ० ३०००००० 

१२ 

सांगवी मैलाशु दीकरण 
क ाअंतगत 
कृ णानगर, ानेशपाक व 
उवरीत प रसरात 
जलिन:सारण व थेम ये 
सुधारणा करणे. 

३१ १००००००० ० १३००००० 

१३ सांगवी मैलाशु दीकरण ३२ १००००००० ० २०००००० 
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क ाअंतगत ममतानगर, 
जयमालानगर  व उवरीत 
प रसरात जलिन:सारण 

व थेम ये सुधारणा करणे. 

१४  

 सांगवी प रसरातील 
आनंदनगर, नमदा गाडन 
येथील ना याची े नग व 
साफसफाई करणे. 

३२ १००००००० ० १५००००० 

एकुण र. . - १४००००००० ० ३१८००००० 
 

वरील माणे ठरावास 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-१८६                 िवषय मांक  – १८६                  
               

दनांक- ४/१०/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 
िवषय  मांक-१८६   
दनांक-  ४/१०/२०२२ 

 
मा.महापािलका आयु  यांचेकडील जा. .ड े/ था/कािव/८२१/२०२२ द. २९/९/२०२२ 
अ वये, मनपाचे सन २०२२-२३ या अंदाजपञकातील िवशेष योजना िवषयक कामां या 
तरतुदीम ये वाढ/घट करणेस मा यतेबाबत.   

 

 
ठराव . १८६ 
दनांक- ४/१०/२०२२  

  

 

 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील जा. .ड े/ था/कािव/८२१/२०२२ द. २९/९/२०२२ 
अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या    ड ेि य कायालयांतगत थाप य 
िवभागाकडील िवशेष योजना िवषयक चालू िवकास कामांना सन २०२२-२३ या मूळ 
अंदाजप कात तरतूद कमी अस याने सदर िवकास कामे पूण करणे क रता सोबत या 

पञाम ये  नमूद के या माणे  र. .८,४०,००,०००/- इतक  तरतूद वाढ - घट करणेस  
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 
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. 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 .१८६ द.४/१०/२०२२ चे लगतचे प   
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मा. शासक  ठराव  मांक-१८७                 िवषय मांक  – १८७                  
               

दनांक- ४/१०/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-१८७ 
दनांक-  ४/१०/२०२२ 

मा.आयु  यांचेकडील जा. .पअक/०४/कािव/४०/२०२२ दनांक २७/०९/२०२२   आिण 
मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक ६७५ 
द.२७/०९/२०२२ अ वये, मनपा प रसरातील मुळा नदी पुन ीवन क प पुणे मनपा 

सोबत संयु र या राबिवणे बाबत   मा यता देणेबाबत. 
 

 

 
ठराव . १८७ 
दनांक- ४/१०/२०२२  

  

 

मा.आयु  यांचेकडील जा. .पअक/०४/कािव/४०/२०२२ दनांक २७/०९/२०२२ आिण 

मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक ६७५ 
द.२७/०९/२०२२ अ वये,  पुणे प रसरात मुळा, मुठा, व मुळा-मुठा या न ा वाहत असून 

यापैक  नदीचा अिधकांश भाग पुणे मनपा ह ीत येत अस याने पूण नदीचे पुन ीवन 
क पाचे काम पुणे मनपा सोबत संयु र या राबिवणेस व यासाठी पपरी चचवड ह ीतील 

नदी या लांबी या माणात येणा या सुमारे ७५० कोटी या खचास (भुसंपादन व भाववाढ 
खच वगळून) यापूव च मा. थायी सिमती ठराव . ११३५७, दनांक १६/०२/२०२२ तसेच 
मा.महापािलका सासक ठराव . १८, दनांक ०६/०४/२०२२ नुसार मा यता िमळाली 
आहे. याम ये मुळा नदीचा पपरी चचवड मनपा या बाजूचा िवकास करताना जागे या 
उपल धतेनुसार श यतो पूणपणे नैस गक प दतीने (Rural Riparian)िवकिसत करणेस व 
अनाव यक बंधारे काढणेस यापूव च मा यता दलेली आहे. या क पा बाबत मा.आयु  
यांचेकडे दनांक ०६/०९/२०२२ रोजी झाले या बैठक म ये ठरलेनुसार पपरी चचवड 
ह ीतील वाकड बायपास ते सांगवी पूल या सुमारे ८.८० क.मी. लांबी या पिह या 
ट यातील क प ाधा याने हाती घे याचा िनणय झाला. सदर कामाची िनिवदा पुणे मनपा 
माफत एकि त राबिवणेत येणार असून पुणे मनपा ह ीतील अंदाजप क भाग-१ म ये व 
पपरी चचवड भागातील अंदाजप काचा भाग-२ म ये समावेश करणेत येईल. सदर 

अंदाजप कातील दर पुणे मनपा या दरसुचीनुसार घेत यास पपरी चचवड मनपा या 
दरापे ा सदर अंदाजप क य र म कमी येत आहे. तसेच एकाच िनिवदेम ये दोन वेगवेग या 
दरसुचीचा आंतभाव होऊ शकत नाही, यामुळे क पाची अंमलबजावणी सुरळीत करणे या 
दृ ीने दो ही बाजूचे (भाग -१ व भाग -२) चे अंदाजप क पुणे मनपा या स या या मंजूर 
दरसुचीनुसार घेणे आव यक असून यासाठी . थायी सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे. 
सदरची िनिवदा झालेनंतर भाग - १  ची मंजूरी पुणे मनपा थायी सिमतीमाफत व भाग – २ 
ची मा यता प. च.मनपाचे थायी सिमती माफत घेणेत येईल. सदरची िनिवदा स ि थतीत 
अटम रेट प दतीने (B-1)करणेस यापूव च मा यता देणेत आलेली आहे.  

          याच माणे िवषयां कत संयु  क पासाठी दनांक २३/०९/२०२२ रोजी पुणे मनपा या 
िनिवदा किमटीची बैठक पार पडली याम ये दो ही बाजूचे भाग-१ व भाग-२ नुसार अटम रेट 
प दतीने (B-1)िनिवदा िस द करणेस मा यता िमळालेली आहे. तथापी पूण नदी पुन ीवन 

क पाची ा ी ल ात घेता सदर क पाचे अंमलबजावणीसाठी िनिवदापूव व िनिवदा प ात 
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मा यतेसाठी व र  अिधका यांची ‘संयु  िनिवदा सिमती’ थापन करावी असे मत असून याम ये 
दो ही मनपामधील खालील अिधका यांचा समावेश असावा. 

(१) शहर अिभयंता, पुणे मनपा 
(२) मु य अिभयंता, क प, पुणे मनपा 
(३) मु य लेखा व िव  अिधकारी, पुणे मनपा 
(४) शहर अिभयंता, प. च.मनपा 
(५) सह शहर अिभयंता, पयावरण प. च.मनपा 

(६)मु य लेखा व िव  अिधकारी, प. च.मनपा 

 याच माणे क पाची अंमलबजावणी करताना काही वाद िनमाण झा यास यासाठी व र  

अिधका यांची संयु  Dispute Review Committee चे गठण करणे आव यक आहे. सदर या 
किमटीचे सद य खालील माणे असतील. 

        (१)         मा.आयु , पुणे मनपा             - अ य  
(२)         मा.आयु , प. च.मनपा          - उपा य  
(३)         अित र  आयु , इ टेट, पुणे मनपा 
(४)         अित र  आयु , प. च.मनपा 
(५)         शहर अिभयंता, पुणे मनपा 
(६)         मु य अिभयंता, क प, पुणे मनपा 
(७)         मु य लेखा व िव  अिधकारी, पुणे मनपा 
(८)         शहर अिभयंता, प. च.मनपा 
(९)         सह शहर अिभयंता, पयावरण, प. च.मनपा 
(१०)      मु य लेखा व िव  अिधकारी, प. च.मनपा. 

          सदर किमटी ‘Dispute Review Committee’ हणून काम पािहल. 

         सबब मुळा नदी पुन ीवन क प पुणे मनपा सोबत संयु र या राबिवणेसाठी 
एकि त िनिवदा या करणेसाठी या कामाचे दो ही मनपासाठी असणारे क प स लागार 
मे.मे.एच.सी.पी. कं सलटंट, अहमदाबाद यांनी सादर केलेले पुणे मनपा ह ीतील अंदाजप क 
भाग – १ ( सुमारे ३०४ कोटी) व पपरी चचवड ह ीतील पिह या ट याचे सुमारे ८.८० 
क.मी. लांबीचे अंदाजप क भाग – २ (सुमारे ३२१ कोटी Without GST) नुसार 

संयु र या अटम रेट प दतीने (B-1)पुणे मनपा या दरसुचीनुसार तांि क मा यता घेऊन 
संयु  िनिवदा काढणेस तसेच उपरो  नमुद केले माणे क पा या अंमलबजावणीसाठी वर 
नमुद केले माणे दो ही मनपा मधील व र  अिधका यांची संयु  िनिवदा सिमती तसेच 
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‘Dispute Review Committee’ थापन करणेस 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-१८८                 िवषय मांक  – १८८              
               

दनांक- ४/१०/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-१८८ 
दनांक-  ४/१०/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील जा. . कर/मु य/९/कािव/३०२/२०२२                     
द.३/१०/२०२२ अ वये,  चालू आ थक वषात नवीन आकारणी होणा-या मालम ांचे थम 

िबल दलेनंतर संपुण मालम ा कराची र म आगाऊ भरणा करणा-या मालम ाधारकांना 
सामा य करात सवलत देणेबाबत.    
 

 

 

ठराव . १८८   
दनांक- ४/१०/२०२२  

  

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील जा. . कर/मु य/९/कािव/३०२/२०२२                     
द.३/१०/२०२२ अ वये,   करआकारणी व करसंकलन िवभागामाफत शहरातील इमारत व 

जिमन वरमहारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम १२७, १२८ व १२९ मधील 

तरतुदीनुसार  मालम ाकराची आकारणी  व वसुली करणेत येते. मालम ाकर आकारणी 

रिज टरला न द असले या मालम ाना ितवष  अनुसूची “ड” करण ८ िनयम ३९ नुसार 

मालम ाकराचे िबल दे यात येते.  तसेच िनयम ३० अ वये मालम ा कर ०१ एि ल व ०१ 

ऑ टोबर रोजी सु  होणा-या सहामाही ह याने आगाऊ देय आहे.   

 महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम १४०अ मधील तरतुदीनुसार दनांक ०१ 

एि ल रोजी मालम ा कर न द आकारणी रिज टरला न द असले या मालम ांधारकांना 
मालम ा कराचे आ थक वषाचे दो ही सहामाहीचे संपूण िबलांची र म ३० जून पूव  आगाऊ 
भरणा के यास खालील माणे चालू आ थक वषाचे मागणीतील सामा य करात सवलत लागू 
आहे. 

 आगाऊ मालम ा कर भरणारे 

मालम ाधारक 

चालूआ थकवषाचेमागणीतील 

सामा य करात सवलत 
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सन २०२२-२३ सन २०२३-२४ पासून 

वतं  न द असले या िनवासी वापरा या
मालम ेस  

१०% ५% 

िबगर िनवासी/ िम / औ ोिगक/ मोक या
जिमनी इ यादी मालम ेस 

५% ५% 

 तथािप मालम ाकराचे आकारणी रिज टरला न द नसले या व चालू आ थक वषात दनांक 

१ एि ल नंतर आकारणी होणा या नवीन मालम ाना थम आकारणी करणेत आ यास अशा 
मालम ांना यांची यापूव ची पूवल ी आकारणी अस यास याचे थकबाक सह चालू आ थक 
वषाचे येणे र मेसह मालम ा कराची िबले दली जातात.  अशा िबलांची संपूण र म 

भरणेक रता अनुसूची ड करण ८ कलम ४१ मधील तरतुदीनुसार िबल िमळा यापासून ३ 
मिहने िबल भरणेची मुदत असते व असे नाग रक िबलाची र म भरतात, मा  यांना वरील 

नमूद तसेच मनपा धोरणानुसार ३० जुन पूव  पा  ठरणा-या इतर सामा य करातील 
सवलतीचा लाभ िमळत नाही.  यामुळे नाग रक याबाबत नाराजी कट करतात.  या दृ ीने 

याकामी खालील िवषय मा. महापािलका सभे या मंजूरीसाठी सादर करणेत येत आहे.   

       महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम १४०अ नुसार चालू आ थक वषात 

नवीन या मालम ांवर थम आकारणी कायवाही होऊन अशा मालम ांना थम िबल देणेत 
आ यास सदरचे मालम ांना चालू आ थक वषाचे या दनांकास िबल संगणक णालीमधून 
िनगत होईल या दनांकापासून ३ मिह या या आत कवा ३१ माच यापैक  जे अगोदर घडेल 
या दनांकास मागणी िबलानुसार आगाऊ मालम ा कर भरणा-या मालम ाधारकांक रता 

थकबाक सह चालू आ थक वषाचे दो ही सहामाहीसह संपूण र म एक रकमी भरणा के यास 
अशा मालम ेस खालील माणे चालू आ थक वषाचे मागणीतील सामा य करात सवलत देय 
रािहल.  

 आगाऊ मालम ा कर भरणारे 

मालम ाधारक 

चालूआ थकवषाचेमागणीतील 

सामा य करात सवलत 

सन २०२२-२३ सन २०२३-२४ पासून 

वतं  न द असले या िनवासी
वापरा या मालम ेस  

१०% ५% 

िबगर िनवासी/ िम / औ ोिगक/ 
मोक या जिमनी इ यादी मालम ेस 

५% ५% 
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तसेच महापािलका धोरणानुसार अशा नवीन आकारणी होणा-या मालम ा दनांक ३० जून 
पूव  पा  ठरणा-या उवरीत सवलतीसाठी पा  ठरत अस यास अशा मालम ांना मनपा 
धोरणानुसार िनि त केले या उव रत सदर सवलतीचा लाभ चालू आ थक वषाम ये देय 
रािहल.  वरील माणे सवलत योजनेस 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-१८९                 िवषय मांक  – १८९                
               

दनांक- ४/१०/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-१८९ 
दनांक-  ४/१०/२०२२ 

 
मा.महापािलका आयु  यांचेकडील जा. .कर/मु य/९/कािव/३०३/२०२२ द .४/१०/२०२२ 
अ वये, द ांग चे मालम ेस सामा य करातील सवलतीबाबत. 
 

 

 

 
ठराव . १८९ 
दनांक- ४/१०/२०२२  

  

 

 
मा.महापािलका आयु  यांचेकडील जा. .कर/मु य/९/कािव/३०३/२०२२    
द.४/१०/२०२२ अ वये, करआकारणी व करसंकलन िवभागामाफत शहरातील इमारत व 

जिमनीवर मालम ाकराची आकारणी व वसूलीची कायवाही करणेत येते.  महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 140 नुसार मालम ाकरा म ये सूट/ सवलत 
देणेबाबत तरतूद नमूद आहे.  यानुसार मालम ाधारकांची िविहत वेळेत कराचा भरणा 
करावा व मनपाचे उ प वाढीचे दृ ीन े िविवध ो साहनपर कर सवलती महानगरपािलके 
माफत दले या आहेत.  

मा. महापािलका सभा ठराव मांक472, दनांक20/02/2014 अ वये40% कवा यापे ा 
जा त अपंग व असणा-या द ांग चे(अंध, द ांग, मितमंद, कणबिधर व मूकबिधर इ.) 
नावांवर असले या मालम ेस आ थक वषातील चालू मागणीतील सामा य करात50% 
सवलत देणेत येते.  सदर सवलतीचा लाभ संबंिधत मालम ाधारकास यावयाचा 
अस यास30 जून पूव  सवलतीची र म वगळता थकबाक सह संपूण र म भरणे आव यक 
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असलेची तरतूद आहे.  

तथािप द ांग नाग रकांची सदर सवलतीचा लाभ वषभरात के हाही घेता यावा यासाठीची 
असलेली मागणी िवचारात घेऊन अशा द ागं ना सदर सवलतीचा लाभ चालू आ थक 
वषात िनरंतर घेता यावा, या दृ ीने सदरसवलतयोजनेचा िनरंतर लाभ संबंिधतांना देणेबाबत 
िवचाराधीन आहे.  याअनुषंगान े खालील माणे िवषयप  मंजूरीसाठी सादर करणेत येत 
आहे. 

        मालम ा कर आकारणी रिज टरला न द असले या जी मालम ा  40% कवा यापे ा 
जा त अपंग व असणा-या द ांग चे(अंध, द ांग, मितमंद, कणबिधर व मूकबिधर इ.) 

नावावर आहे.  अशा महापािलका ह ीतील यांचे नावे असले या कोण याही एका मालम ेस 
आ थक वषातील चालू मागणीतील सामा य करात50% सवलत देणेत येते.  सदर सवलतीचा 
लाभ संबंिधत मालम ाधारकास यावयाचा अस यास30 जून पूव  सवलतीची र म वगळता 
थकबाक सह संपूण र म भरणे आव यक असे धोरण आहे.  याम ये सुधारणा करणेत येऊन 
सदर सवलतीचा लाभ संबंिधत मालम ाधारकास िनरंतर हणजेच चालू आ थक वषात 
के हाही संपूण मालम ा कराचा भरणा केलेस घेता येईल.   सदर धोरण चालू आ थक वष सन 
2022-2023 पासून अंमलात रािहल या सुधा रत सवलत योजनेस  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-१९०                 िवषय मांक  – १९०              
               

दनांक- ४/१०/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-१९० 
दनांक-  ४/१०/२०२२ 

 
मा.महापािलका आयु  यांचेकडील जा. .कर/मु य/९/कािव/३०४/०२२ द.४/१०/२०२२  
अ वये, थकबाक  नसलेचा दाखला िन:शु क उपल ध क न देणेबाबत. 

 

 

ठराव . १९०  
दनांक- ४/१०/२०२२  

  

 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील जा. .कर/मु य/९/कािव/३०४/०२२ द.४/१०/२०२२  
अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या कर आकारणी व कर संकलन िवभागामाफत 
शहरातील इमारत व जिमनीवर मालम ा कराची आकारणी व वसूली करणेत येते. महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम अनुसूची ‘ड’ करण 08 िनयम 39 नुसार िमळकतधारकास 

मालम ा कराचे िबल देणेत येते.  सदरचे मालम ा कराचा संपूण भरणा केलेनंतर 



31 
 
 
 
 
 

िमळकतधारक संबंिधत मालम ेचा थकबाक  नसलेचा दाख याची मागणी करतात.  स या 
नाग रकांना महानगरपािलकेचे www.pcmcindia.gov.in या संकेत थळावर मालम ा कर 

थकबाक  नसलेचा दाखला ता काळ ऑनलाईन उपल ध क न देणेत येत आहे.    याकामी मा. 

महापािलका सभा ठराव मांक 762, दनांक 20/01/2022 व ठराव मांक 24, दनांक 

06/04/2022 अ वये र म पय े 10/- आका न थकबाक  नसलेचा दाखला नाग रकांना 

देणेचे धोरण आहे. िनयिमत व ामािणकपणे कर भरणा-या करदा या नागरीकांना सुलभ सेवा 

िमळावी तसेच यां याम ये महानगरपािलकेबाबत आपुलक  व िव ास वाढीस लागावा या 
दृ ीन े  नाग रकांना थकबाक  नसलेचा दाखला कोणतेही शु क / फ  न घेता िन:शु क उपल ध 

क न देणेचे िवचाराधीन आह.े  या दृ ीने खालील माणे ताव मंजूरीसाठी सादर करणेत  

येत आह.े 

   पपरी चचवड महानगरपािलके या कर आकारणी व कर संकलन िवभागामाफत 
शहरातील इमारत व जिमनीवर मालम ा कराची आकारणी व वसूली करणेत येते. महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम अनुसूची ‘ड’ करण 08 िनयम 39 नुसार िमळकतधारकास 
मालम ा कराचे िबल देणेत येते.  सदरचे मालम ा कराचा संपूण भरणा केलेनंतर 
िमळकतधारक संबंिधत मालम ेचा थकबाक  नसलेचा दाख याची मागणी करतात.  स या 
नाग रकांना महानगरपािलकेचे www.pcmcindia.gov.in या संकेत थळावर मालम ा कर 
थकबाक  नसलेचा दाखला ता काळ ऑनलाईन उपल ध क न देणेत येत आहे.    याकामी मा. 
महापािलका सभा ठराव मांक 762, दनांक 20/01/2022 व ठराव मांक 24, दनांक 
06/04/2022 अ वये र म पये 10/- आका न थकबाक  नसलेचा दाखला नाग रकांना 
देणेचे धोरण आहे. याम ये सुधारणा क न दनांक 11/10/2022 पासून नाग रकांना 
थकबाक  नसलेचा दाखला कोणतेही शु क / फ  न घेता िन:शु क उपल ध क न देणेस 
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. 

 
सही/-                                  सही/- 

(उ हास बबनराव जगताप) 
नगरसिचव 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
 

(शेखर सह)                                                    
मा. शासक                                                              

पपरी चचवड महानगरपािलका. 
 

 


