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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  
१/११/२०२२ च ेठराव   

 

मा. शासक  ठराव  मांक -१९७                 िवषय मांक  – १९७               
               

दनांक- १/११/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-१९७    
दनांक- १/११/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांच े कडील प  . वमअक/३/कािव/१८१/२०२२ द.१८/१०/२०२२ 
अ वये, मनपाच े व छ भारत अिभयान नागरी व व छ महारा  अिभयान नागरी अंतगत सात 
तारां कत नामांकन (7 टार रँक ग) कचरा मु  शहर व ODF++/वॉटर लस (Water +) शहर 
जाहीर  करण ेबाबत.  

 

 

 
ठराव . १९७  
दनांक-१/११/२०२२ 

  

 

 
मा.महापािलका आयु  यांच े कडील प  . वमअक/३/कािव/१८१/२०२२ द.१८/१०/२०२२ 
अ वये, शासन िनणय नगर   िवकास  िवभागाकडील . वअम २०१५/ . . २३/ निव ३४ 
दनांक १५ मे २०१५ नुसार संपुण रा याम ये िमशन मोड प दतीने अिभयान सु  कर यात 

आलेले आहे. या अिभयानाअंतगत सव शहरे हागणदारी मु  करणे व घनकचरा 
व थापनांतगत व छ करणे या दोन मु य बाब चा समावेश कर यात आलेला आहे. व छ 

भारत अिभयान काय मा अंतगत पपरी चचवड महानगरपािलका व छ सव ण २०२३ 
ची अंमलबजावणी करीत आहे या अनुषंगाने पपरी चचवड शहराचे हागणदारी मु  
शहराचे पुढील उददी  ODF++/ वॉटर लस  व कचरामु  शहराचे टार रेट ग जािहर करणे 
आव यक आहे. व छ सव ण २०२३ अंतगत पपरी चचवड शहरास ODF++/ वॉटर लस 
व कचरामु  शहरां या सात तारां कत नामांकन (7 टार रँक ग) कचरा मु  शहर (गारबेज 

 िसटी) करीता क  शासनाने तयार केले या िनयमावली, मागदशक सुचना व 
कायप दतीनुसार उपाययोजना करीत आहे. पपरी चचवड शहरातील घरोघरी कचरा 
संकलन करणे, घरोघरी कच-याचे वग करण करणे, कच-याची वाहतूक करणे व या करणे 
करीता केलेली व था, गटर, नाले व सावजिनक व छता, व छता ऍपचा वापर, लाि टक 

बंदी कायवाही तसेच मेकॅिनकल कंपो ट लँट, बायोगॅस लँट, ला टीक टू युअल लँट ची 
व था केलेली आहे.  

ODF++/ वॉटर लस करीता क  शासनाने तयार केले या िनयमावली, मागदशक सुचना व 
कायप दतीनुसार उपाययोजना करीत आहे. शहरातील सामुदाियक व सावजिनक शौचालये 
व छ व सुि थतीत आहेत व सांडपाणी भुयारी गटारे यांची व था आहे. ेनेज लाईन 

सुि थतीत असुन यांची देखभाल दु ती कर यात येते. सांडपा यावर या कर याकरीता 
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लँट उभार यात आले आहेत. घरे, ावसाियक आ थापना, ेनेज, नाले इ याद मधून सोडले 
जाणारे सव सांडपाणी पयावरणात सोड यापूव  समाधानकारक पातळीवर (CPCB 
िनयमांनुसार) या कर यात येत आहे. शहर पातळीवर सांडपा यावर या क न 
कमान २५% पा याचा पुनवापर जसे बांधकाम, फलो पादन, उदयान, र ते साफसफाई इ. 

करीता वापर केला जातो. 
  
याबाबत जनतेकडुन हरकती व सूचना १५ दवसां या कालावधीत मागवुन घेऊन ा  
हरकती व सूचनांची पडताळणी क न घेऊन मानंकाबाबत समाधान अस याचा ताव 
शासनास सादर करेल व मानांकनासाठी शासनाने दलेली वयंघोषणा करावयाची आहे. 
सबब, पपरी चचवड शहर सात तारां कत नामांकन (7 टार रँक ग) व ODF++/ वॉटर 
लस मािणकरण करीता शासनाने नमुद केलेले सव िनयम पुण करीत आहे.  यामुळे पपरी 
चचवड शहर व छ सव ण २०२३ अंतगत सात तारांक त नामांकन (7 टार रँक ग) कचरा 

मु  शहर व ODF++/ वॉटर लस शहर  हणुन मा.महापािलका सभे या ा  
अिधकारांतगत 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-१९८                 िवषय मांक  – १९८               
               

दनांक- १/११/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-१९८    
दनांक- १/११/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांच े कडील प  .वैदय/११/कािव/१७३७/२०२२ द.१९/१०/२०२२ 
अ वये,सन २०२२-२३ या अंदाजपञकात “सरोगसी” (िनयमन) कायदा २०२१ व सहा यक जनन 
तं ान (िनयमन ) कायदा २०२१ हे निवन लेखाशीष तयार करणेबाबत.     

 

 

 
ठराव . १९८ 
दनांक-१/११/२०२२ 

  

 

मा.महापािलका आयु  यांच े कडील प  .वैदय/११/कािव/१७३७/२०२२ द.१९/१०/२०२२ 

अ वये, भारत सरकार तसेच रा य शासनाने “सरोगसी (िनयमन) कायदा २०२१" व 
"सहा यक जनन तं ान (िनयमन) कायदा २०२१" द.४ मे २०२२ व द. १३ जुन २०२२ 
पासून लागू करणेकामी अिधसूचना िनगिमत केलेली आहे. तसेच महारा  शासन राजप ात 

िस द अिधसुचनेम ये सदरचे काय ांतगत "वै क य संचालक" यांना पपरी चचवड 
मनपा या काय े ासाठी समुिचत ािधकारी हणुन शासनामाफत िनयु  दे यात आ याचे 
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कळिवले आहे. यानुसार पपरी चचवड महानगरपािलकेस रा य कुटुंब क याण कायालय 
पुणे यांचेमाफत कामकाजाचे िनयोजन कर याबाबतचे िनदश ा  झाले आहेत.  

पपरी चचवड महानगरपािलके या काय े ात नागरीकांसाठी वै क य िवभागामाफत ७ 
णालये व २८ दवाखाने व १ सव पचार सेवा देणारे णालय असून सदर णालयां या 

मा यमातुन एकूण १५०० खाटां या आरो य सेवा पुरिव या जातात. तसेच पपरी चचवड 
महानगरपािलकेचे िनयं णांतगत महानगरपािलका हददीत असणारे सव खाजगी णालये / 
दवाखाने, योगशाळा तपासणी क े आहेत.      

मा. अित र  संचालक, आरो य सेवा, कुटंूब क याण, माताबाल संगोपन व शालेय आरो य 
पुणे यांचेकडील प  . राकुकका/पीसीपीएनडीटी/क -८ड /न ती .८२०/ART & 
Surrogacy ऍ ट या रा य समुिचत ािधकारी अिधसुचनेवावत/५१७३९-८०४/२०२२ द. 
२२/७/२०२२ नुसार पपरी चचवड महानगरपािलके या काय े ात यापूव  
पीसीपीएनडीटी अंतगत न दणी कर यात आले या “सरोगसी (िनयमन) कायदा २०२१" व 
"सहा यक जनन तं ान (िनयमन) कायदा २०२१" क ाना सदर कायदयांतगत 
खालील माणे न दणी शु क भ न न दणी कर याचे सुिचत कर यात आलेले आहे. 

अ. . तपशील र. . 
१ सहा यक जनन तं ान (िनयमन) बँक ५०,०००/- 

२ सहा यक जनन तं ान (िनयमन) तर १ ५०,०००/- 

३ सहा यक जनन तं ान (िनयमन) तर २ २,००,०००/- 

४ सरोगसी (िनयमन)कायदा २०२१ क  २,००,०००/- 

   
तसेच सदर काय ांतगत न दणी करीता https://registry.artsurrogacy.gov.inऑनलाईन 
पोटल संकेत थळ तयार कर यात आलेले आहे. यावर उपरो  न दणी शु क ऑनलाईन 
भरणेकामी सुचना दे यात आले या आहेत. यानुसार “सहा यक जनन तं ान (िनयमन) 
कायदा २०२१” करीता दर ५ वषानी व “सरोगसी (िनयमन) कायदा २०२१" करीता दर ३ 
वषानी न दणी/नुतनीकरण करणे बंधनकारक असुन यावर उपरो  न दणी शु क ऑनलाईन 
भरणेकामी सुचना दे यात आले या आहेत. 
 
   तथापी, उपरो ्    बाब चे अवलोकन करता तसेच भारत सरकार व महारा  रा य शासनाने 
सुिचत के यानुसार खालील माणे न ाने लेखािशष कुटंुब क याण िवभागांतगत िनमाण 
कर यात येवुन याअंतगत न दणी शु क ऑनलाईन भरणेकामी मा यता घेणे तसेच सदर 
लेखाशीषावर जमा झालेली र म महारा  शासना या िनदशानुसार खच अथवा वग करण 
करणेस मा यता घेणे आव यक आहे. 
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जमा अंदाजप क 

१. सरोगसी (िनयमन) कायदा २०२१ 

२. सहा यक जनन तं ान (िनयमन) कायदा २०२१ 

खच अंदाजप क 

१. सरोगसी (िनयमन) कायदा २०२१ 

२. सहा यक जनदन तं ान (िनयमन) कायदा २०२१ 

तरी, सन २०२२-२०२३ चे सुधा रत अंदाजप कात “सरोगसी (िनयमन) कायदा २०२१" व 
"सहा यक जनन तं ान (िनयमन) कायदा २०२१"   हे निवन लेखािशष िनमाण झा यास 
पुढील कामकाजाचे िनयोजन करणे सुलभ होईल. 

        वरील माणे िवषयास मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत 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 -१९९                 िवषय मांक  – १९९             
               

दनांक- १/११/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-१९९    
दनांक- १/११/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांच े कडील प  .ड /े था/कािव/९०२/२०२२                       
द.२०/१०/२०२२ अ वये, मनपाचे भाग .२५ ताथवडे गावठाण पासून जीवननगर माग स ह 

नं.९९ त े १०० पुनावळेकडे जाणारा २४.०० मी. ं द र ता िवकिसत करणे या कामात थळ बदल 
क न ताथवडे व पुनावळे प रसरात पावसाळी वािहनी टाकणे व डांबरीकरणाने र यांची कामे 
करणे,तसेच निवन र ते िवकसीत करणे बाबत. 
 

 

 

 
ठराव . १९९  
दनांक-१/११/२०२२ 

  

 

 
मा.महापािलका आयु  यांच े कडील प  .ड /े था/कािव/९०२/२०२२                       
द.२०/१०/२०२२ अ वये, मनपाच े भाग .२५ ताथवडे गावठाणापासून जीवननगर माग 

स ह नं.९९ व १०० मधून पुनावळेकडे जाणारा २४.०० मी. डी.पी. र ता िवकसीत करणे या 
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कामाचे आदेश ठेकेदार मे. ही. एम. मातेरे इ ा चर (इं.) ा. िल.यांना 
द.१८/०९/२०१९ रोजी दे यात आलेला आहे. यानुसार स ि थतीम ये काम सु  असून 

र. .१५,३३,७९,११०/- इतका खच झालेला असून र. .१४,७१,१६,३५४/- इतक  िश लक 
आहे. या र मेतून थळबदल केले या निवन तािवत कामांसाठी अंदाजे 
र. .७,००,००,०००/- इतका खच अपेि त आहे. 

“मा.आयु सो, पपरी चचवड महानगरपािलका यांनी द.२२/०७/२०२२ रोजी ताथवडे, 
पुनावळे व वाकड प रसरात र यांची पाहणी केली होती. सदर पाहणी दर यान पुनावळे व 
ताथवडे येथील मु य र यावर मो ा माणावर पावसाचे पाणी या वाहणा-या पा यामुळे 
र यावर ठक ठकाणी ख े झालेले आहेत. स यि थतीत ताथवडे व पुनावळे  नाग रकांनी 
सारथी हे पलाईन, ि वटर, ई-मेल, आपले सरकार व पी.जी.पोटल या त ार िनवारण 
संकेत थळावर पाणी साचणेबाबत मो ा माणावर त ारी ा  होत आहेत. याअनुषंगाने 
स यि थतीत नवीन टडर या राबिव यासाठी लागणारा वेळ व या कामासाठी लागणारी 
तरतूद याबाब  िवचारात घेता स यि थतीत ताथवडे येथे चालू असले या भाग .२५ 
ताथवडे गावठाण पासून जीवननगर माग स ह नं.९९ ते १०० पुनावळेकडे जाणारा २४.०० 
मी. ं द र ता िवकिसत करणे या कामातून ताथवडे व पुनावळे प रसरात पावसाळी वािहनी 
टाकणे व सदर ठकाणचे डांबरीकरण र ता दु ती करणे संयु क वाटत आहे. स यि थतीत 
ताथवडे-पुनावळे येथील नाग रकांकडून वारंवार ा  होणा-या त ारी व कामाची 
आव यकता ल ात घेता सदर कामात थळ बदल क न ताथवडे व पुनावळे प रसरात 
पावसाळी वािहनी टाकणे व डांबरीकरणाने र यांची दु ती कामे, तसेच निवन र ते 
िवकसीत करणे आव यक आहे.  वरील माणे िवषयांस मा.महापािलका सभे या ा  
अिधकारांतगत 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- २००                 िवषय मांक  – २००               
               

दनांक- १/११/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-२००    
दनांक- १/११/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांच े कडील प  .पाप ु क प/०२/७१२/२०२२ द .१९/१०/२०२२ 
अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या पाणी पुरवठा िवशेष योजना या लेखाशीषातगत या 
कामांतगत जॅकवेल व पंप हाऊस बांधणे या कामा या नावात बदल करणे व सुधारीत अंदाजप क य 
र मेसाठी सुधा रत शासक य मा यता देणे बाबत. 

 

 

ठराव . २०० 
दनांक-१/११/२०२२ 

  

 

मा.महापािलका आयु  यांच े कडील प  .पाप ु क प/०२/७१२/२०२२ द .१९/१०/२०२२ 
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अ वये, मनपा अंदाजप क सन २०२२-२३ म ये पा. ./अ. .-४३५/२ यावर ‶ या कामांतगत 
जॅकवेल व पंप हाऊस बांधणे ″या आशयाचे काम आहे. कामाचे नाव अप-ुया व पाचे आहे. 
तसेच कामास अंदाजप क य र म कमी आहे. यामुळे कामा या नावात बदल करणे आिण 
सुधारीत अंदाजप क य र मेम ये बदल करणे आव यक आहे. कामाची मूळ अंदाजप क य 
र म १५० कोटी इतक  आहे. परंतु GST १८ %, स लागाराची फ  ५ % आिण १० वष 
देखभाल दु ती करणे तसेच नवीन दरसुची या दरा म ये झालेली वाढ यामुळे सदर 
कामा या सुधारीत अंदाजप क य र मेम ये वाढ करावी लागत आहे. कामा या नावात बदल 
करणे व अंदाजप क य र मेम ये वाढ करणे आव यक आहे. सदर कामाचा तपिशल खालील 
नमूद त या माणे आहे. 

अ. . कामाचे नाव सुधारीत कामाचे नाव अंदाजप क य र. . सुधारीत 
अंदाजप क य र. . 

  

१ 

या कामांतगत 
जॅकवेल व पंप 
हाऊस बांधण े

लेखाशीष – 
पाणीपुरवठा िवशेष 
योजना िनधी 

(पा. ./अ. .-
४३५/२) 

भामा आसखेड 
धरणाजवळ मौजे वाक  
तफ वाडा येथे अशु द 
जलउपसा क  बांधणे व 
यासाठी जॅकवेल, 

पंपहाऊस, अँ ोच ीज, 
इंटेक चॅनेल बांधणे व 
िव ुत, यांि क , 
Instrumentation, 
SCADA सह इतर 
अनुषंिगक कामे करणे 
आिण १० वष देखभाल 
दु ती करणे. 

१५०,००,००,००० १७२,००,००,००० 

 

 

 वरील माणे िवषयास मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत 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-२०१                     िवषय मांक  – २०१                            

दनांक- १/११/२०२२         खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-२०१    
दनांक- १/११/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . इ े/िव/४/कािव/३८९/२०२२ द.२०/१०/२०२२ अ वये, सन २०२२-२३ या अंदाजप कातील 
इ िव ुत मु यालयाकडील काही चालू िवकास कामानंा तरतूद नस याने तरतूद वग करणास मा यता िमळणे  बाबत 

 

 

ठराव . २०१  
दनांक-१/११/२०२२ 

  

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . इ े/िव/४/कािव/३८९/२०२२ द.२०/१०/२०२२ अ वये, सन२०२२-२३ या अंदाजप कातील इ 
िव ुत मु यालयाकडील काही चालु िवकास कामांना तरतूद उपल ध नस याने कामे पूण होऊ शकत नाही. या कामांची मुदत समा  होत 
अस याने िह कामे पूण करणे आव यक आहेत. यामुळे इ िव ुत मु यालयाकडीलआव यक कामांना खालील माणे िविवध कामा या उलप ध 
तरतुदी मधून तरतूद उपल ध करणे श य आहे. अशा कामाचा तरतुद वाढ घाट त ा पुढील माणे आहे. 
 

अ.
. बजेट कोड लेखािशष कामाचे नाव भाग अंदाजप क 

पृ ./अ. . 
सन २०२२/२३ 

ची तरतुद वाढ घट 
सन २०२२/२३ 

ची सुधारीत 
तरतुद 

1 222306777 

थाप य 
क पांतगत 
िव ुत 
िवषयक 

काम े

राजमातािजजाऊ 
उ ाणपुला खालील सेवा 
र ते अबन ीट िडझाईन 
नुसार िवकसीत करणे. 
(िव ुत िवषयक कामे 
करणे.) 

इ 
े ीय 380/122 8000000 0 2000000 6000000

2 222306309 इमारत 
योजना 

मनपा शासक य 
इमारतीम ये 
आव यकतेनुसार युपीएस 
,पॅनल बसिवणे व 
तद्अनुषंिगक कामेकरण े

मुका 356/02 2500000 0 1500000 1000000

3 222306310 इमारत 
योजना 

मनपा शासक य 
इमारतीम ये अि शामक 

ितबंध व सुरि तते या 
मुका 356/03 3500000 0 2500000 1000000
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दृ ीने आव यक तीकामे 
करण े

4 222306311 इमारत 
योजना 

मनपा शासक य 
इमारतीम ये िव ुत यं णेचे 
ऊजा बचत व ऊजा 
सुरि तते या दृ ीने 
आव यक ती कामे करण े

मुका 356/04 3500000 0 3000000 500000

5 222306341 भुमीगत 
केबल 

निवन ग े ीय कायालय 
इमारत आवारातील व 
दगडुपाटील नगर येथील 
र यात येणारे ा सफारमर 
सब टेशन हलिवणे बाबत 

ग 
े ीय 358/1 500000 0 499000 1000

6 222305897 सावजिनक
सुरि तता 

भाग .२६ मोहन नगर 
भागातील चौकात व 
आव यक या ठकाणी 
सीसीटी ही बसिवण े

ब 
े ीय 338/16 1500000 0 1499000 1000

7 222306770 

थाप य क
पांतगत 
िव ुत 
िवषयक 

काम े

भाग .३ च-होली येथील 
संत ाने र व संत नामदेव 
महाराज यांचे भेटीवर 
आधारीत समुह िश पा या 
प रसरात संत ाने र सृ ी 
तयार करणे या कामातील 
िव ुत िवषयक कामे करणे. 

इ 
े ीय 379/115 6010000 0 3327000 2683000

8 222305835 
सावजिनक
सुरि तता ( 
इ भाग) 

भोसरी  .७  शांतीनगर,
गुळवे व ती,भोसरी
गावठाण व 
उवरीत  द ांचे 
नुतणीकरण करणे व 
आव यकत े नुसार काश 

इ 
े ीय 334/23 500000 220000 0 720000
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व था करणे. (सन 
२०२०-२१) 

9 222306032 

इमारत, 
शाळा, 
शॉ पग 
सटर (इ 

भाग) 

इ े ीय कायालया अंतगत 
न ाने तयार होणा-या 
िविवध इमारती, शाळा, 
कायालय,े दवाखाने येथे 
आव यकत े नुसार 
िव ुतीकरणाची करणे व 
अनुषंिगक कामेकरणे ( 
निवन भाग .३,४,५,७) 

इ 
े ीय 344/9 300000 500000 0 800000

10 222306004 

इमारत, 
शाळा, 
शॉ पग 
सटर (इ 

भाग) 

भाग .७ स ह . १ 
आर ण .४३० येथे 
न ाने होणा-या ाथिमक 
शाळा इमारतीचे िव ुत 
िवषयक कामे करणे.(ट पा-
१) 

इ 
े ीय 342/12 1000 1799000 0 1800000

11 222306117 लोकारो य 
इ भाग 

इ े ीय कायालया अंतगत 
अंकुशराव लांडगे 

े ागृहातील वनी ेपण
यं णेमधील आव यक 
ि पकर,माईक व 
उपकरणांचे व टेज
लाईट ग यं णेचे 
नुतणीकरण करणे.  ( निवन 
भाग .७) 

इ 
े ीय 348/2 0 75000 0 75000

12 222306081 लोकारो य 
इ भाग 

इ े ीय िव ुत 
कायालया या काय े ा
मधील जुने भोसरी 

इ 
े ीय 346/1 500000 12000 0 512000
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हॉ पीटल येथ े सोलर वॉटर 
व सोलर एनज  यं णा 
बसिवणे व अनुषंगीक कामे 
करणे. (सन २०२०-२१) 

13 222306108 लोकारो य 
इ भाग 

. .७भोसरी येथे न ाने 
बसिवणेत येणा-या िवदयुत 
दािहनी क रता रोिह  संच 
व जिन  संच बसिवणे व 
अनुषंगीक कामे करण े

इ 
े ीय 347/7 1000000 29000 0 1029000

14 222306757 

थाप य 
क पा 

अंतगत 
िव ुत 
िवषयक 
कामे इ 

भाग 

बोपखेल येथील मनपा या 
आरि त जागेत उदयान 
िवकिसत करण े

इ 
े ीय 379/102 1000 1500000 0 1501000

15 222306764 

थाप य 
क पाअंत

गत िव ुत 
िवषयक 
कामे इ 

भाग 

भाग .३ चह ली येथील 
आर ण .२/८१ खेळाचे 
मैदान िवकसीत करणे व 
िव ुत िवषयक कामे करणे. 
(ट पा २) 

इ 
े ीय 379/109 2850000 65000 0 2915000

16 222306765 

थाप य 
क पा 

अंतगत 
िव ुत 
िवषयक 
कामे इ 

भाग 

भाग . ३ मोशी येथील 
गावठाण, ल मीनगर ( 
दि ण-उ र ) भागातील 
र ते िवकसीत करणे. 
(िव ुत िवषयक कामे 
करणे) 

इ 
े ीय 379/110 4000000 3000000 0 7000000
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17 222306784 

थाप य 
क पा 

अंतगत 
िव ुत 
िवषयक 
कामे इ 

भाग 

भाग .४ मधील र ता 
ंदीकरणात अडथळा 

ठरणारे उ दाब व लघुदाब 
खांब व तारा हलिवण े व 
िवदयुत िवषयक कामे 
करणे. 

इ 
े ीय 380/128 3000000 2900000 0 5900000

18 222305927 

सावजिनक
सुरि तता 

 ( इ भाग) 

 इ े ीय िव ुत 
िवभागाअंतगत पुणे आळंदी
र यावरील बी.आर.टी. 
लेनम ये आव यकतेनुसार 

काश व था, ॅ फक 
िस ल उभारणे व अनुषंगीक 
कामे करणे. (सन २०२२-
२३) 

इ 
े ीय 339/46 1500000 800000 0 2300000

19 222306033 

इमारत, 
शाळा, 
शॉ पग 
सटर (इ 

भाग) 

इ े ीय कायालया अंतगत 
भाग .३,४,५ व ७ 

मधील िविवध मनपा 
इमारती, उ ाने व 
र यावर आव यकतेनुसार 
सी.सी.टी. ही. यं णा 
बसिवणे व अनुषंिगककामे 
करणे. (सन २०२०-२१) 

इ 
े ीय 344/10 1000 1499000 0 1500000

20 222306758 

थाप य 
क पा 

अंतगत 
िव ुत 
िवषयक 
कामे इ 

भाग .३ मोशी आळंदी 
र ता ते डुडुळगाव 
गावठाणा पयतचा १८ मी 
डी.पी.र ता िवकसीतकरणे. 
एकुण लांबी - १७०० मी. 

इ 
े ीय 379/103 2500000 1766000 0 4266000
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भाग 

21 222310728 
करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

नािशकफाटा येथील भारत 
र  जे.आर.डी. टाटा 
ऊ ाणपुलावरील रंगीत 
द ांची  देखभाल 

दु ती  करणे (सन 
२०१९-२०२२) 

मंुबईपु
णे 

र ता 
651/25 133000 160000 0 293000

            41796000 14325000 14325000 41796000

 
 
तरी उपरो  त यात नमुदके या माणे सन २०२२-२३ या अंदाजप कातील तरतुदीम ये वाढ-घट करणेस मा.महापािलका सभे या ा  
अिधकारांतगत 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- २०२                 िवषय मांक  – २०२               
               

दनांक- १/११/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-२०२    
दनांक- १/११/२०२२ 

 

मा.अित र  आयु  – (१) यांचे कडील प  .ह ेका/िव/२६०/२०२२ द.२१/१०/२०२२ 
अ वये,कासारवाडी उपिवभाग अंतगत भाग मांक ३० मधील फुगेवाडी येथील निवन 
शाळा इमारतीचे िवदयुतीकरण व अनुषंिगक कामे करणे या कामाचे िश लक रकमेतून 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मसाफ य योजनेअंतगत दे यात येणा-या सदिनका मधील िवदयुत 
िवषयक दु तीची कामे करणे बाबत.           

 

 

ठराव . २०२  
दनांक-१/११/२०२२ 

  

 

मा.अित र  आयु  – (१) यांचे कडील प  .ह ेका/िव/२६०/२०२२ द.२१/१०/२०२२ 
अ वये, मनपाचे ह ेि य कायालया अंतगत भाग ं मांक ३० फुगेवाडी येथील निवन शाळा 
इमारतीचे िव ुितकरण व अनुषंिगक कामे करणे ,िनिवदा नोटीस मांक २७/८ - २०२०-
२०२१ नुसार व आदेश मांक िवमुका/४/कािव/४५८/२०२१ दनांक -३०/०३/२०२१ 
मे.अवधुत ईलेि कल लाई स अँ ड स वसेस पुणे- १७ यांना देणेत आलेले आहेत.सदर 
कामाची िनिवदा र. . ४४,१०,८२१/-  कामाचा दर १७.३१% कमी इतका असुन सदर 
कामावर आज अखेर र. .१२,८३,८११/- (अ री र. . बारा लाख या शी हजार आठशे 
अकरा फ ) व आणखी अंदाजे १२ लाख खच उव रत कामासाठी अपेि त आहे. 

मनपा माफत ह ेि य काय े ांतगत गणेशनगर, दापोडी येथील सुखवाणी वु स आिण इतर 
इमारती म ये बांध यात आले या मनपा या ता यातील सदिनका आरो य िवभागा कडील 
कमचा यांना मसाफ य योजने अंतगत वाटप करणे बाबत मा.आयु  यांनी मा यता दली 
आहे. सदर सदिनकांची द.२९-०७-२०२२ रोजी मा. अित र  आयु  – ३ यांचे उपि थतीत 
थळ पाहणी करणेत आलेली आहे. सदर इमारती मधील एकुण ८३ सदिनका वाटप करणेत 

येणार आहेत. यांचे देखभाल दु तीचे कामास  अंदाजे र म पये ८,४५,०००/-  इतका 
खच अपेि त आहे. 

मसाफ य योजनेतील कामाचा समावेश सन २०२२-२३ चे अंदाजप कात न हता. सदर 
काम अचानक सुचिवले आहे. स ि थतीत ह भागाअंतगत िव ुती करणाचे इतर कोणतेही 
काम चालु नस याने मसाफ य योजनेअंतगत सदिनका वाटप करणे पुव  सदिनकां या 
िव ुतीकरणाची दु तीची कामे करणे आव यक आहे. सदर कामे करणे कामी न ाने िनिवदा 
मागिव याऐवजी फुगेवाडी शाळे या कामातील िश लक र मेतुन करणे श य आहे.  उपरो  
काम  िनिवदे या खचा या मयादेत होणार आहे. तसेच उ  सदर कामाची मुदत द. 
३०/०६/२०२२ रोजी संपु ात आली आहे. सबब उपरो  कामे करणेक रता 
द.३०/११/२०२२ पयत मुदतवाढ िमळणे आव यक आहे. 

तरी कासारवाडी उपिवभाग अंतगत भाग . ३० मधील फुगेवाडी येथील निवन 
शाळाइमारतीचे िव ुतीकरण व अनुषंिगक कामे करणे या कामाचे िश लक रकमेतुन डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर मसाफ य योजनेअंतगत दे यात येणा या सदिनकामधील िव ुत 
िवषयक दु तीची कामे करणेकामी येणारे र. . ८,४५,०००/- (अ री र. . आठ लाख 
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पंचेचाळीस हजार फ ) चे खचास तसेच थळ बदलास मा.महापािलका सभे या ा  
अिधकारांतगत 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-२०३                 िवषय मांक  – २०३               
               

दनांक- १/११/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-२०३    
दनांक- १/११/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .फ ेका/िव/०२/३८४/२०२२ द.२१/१०/२०२२ 
अ वये, म.न.पा.चे दे - आळंदी र याने िचखली जलशु ीकरण क ाकडे जाणा-या 
र यावरील ा सफॉमर व पोल हलिवणेबाबत. 

 

 

ठराव . २०३  
दनांक-१/११/२०२२ 

  

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .फ ेका/िव/०२/३८४/२०२२ द.२१/१०/२०२२ 
अ वये, मनपाचे िचखली जलशु ीकरण क  धमराजनगरकडे जाणा-या र यावर 
महािवतरणचे वीजसंच मांडणी अडथळा ठरत अस यामुळे थलांतरीत करणे आव यक 
असलेने तातडीची बाब हणून सदरचे काम संतपीठ येथे िव ुतिवषयक कामे करणे या 
कामातून करणेसाठी आव यक थळ बदलास तसेच सुधारीत शासक य मा यता र. . ५ 
कोटीव न  र. . ६ कोटी इतक  वाढिवणेस मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत 
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-२०४                 िवषय मांक  – २०४              
               

दनांक- १/११/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-२०४   
दनांक- १/११/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  जा. .मसाभां/४/कािव/२४६/२०२२ दनांक 
३१/१०/२०२२ अ वये निवन 3.0 Tesla MRI मिशन वाय सी एम एच ऎवजी निवन 
थेरगाव णालय येथे बसिवणे बाबत. 
 

 

 

 
ठराव . २०४   
दनांक-१/११/२०२२ 

 मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  जा. .मसाभां/४/कािव/२४६/२०२२ दनांक 
०१/१०/२०२२ अ वये पपरी चचवड महानगरपािलके या वै क य िवभागामाफत िनिवदा 
सूचना . १२/२०१८-१९ अ वये मनपाने उपल ध क न दले या जागेत िवना भाडेत वावर 
मनपाची 0.3 MRI मशीन चालिवण े व एक निवन 3.0 TMRI  मशीन वखचाने खरेदी 
क न दो ही मशीनचे संचालन व देखभाल दु ती चे आदेश . मसाभां/४/कािव/१९/२०१९ 
द.२६.१०.२०१९ अ वये मे. बी एलकेअर स ह सेस ा.ली. यांना १० वष 

कालावधीकरीता कामकाज आदेश दे यात आले आहेत.  मनपाचे 0.3 टे ला मशीन वारंवार 
नादु त होत असलेने व सदर मशीन जुनी झालेने मे. बी एलकेअर स ह सेस यांनी 
१२.०९.२०२१ चे प ा वये ०.३ टे ला एमआरआय मशीन ऐवजी याच जागेत निवन ३.० 
टे ला एमआरआय मशीन वखचाने बसिवणेस परवानगी मागीतली होती. 
मा.अिध ाता,वाय.सी.एम.एच.यांचे प  . वायसीएमएच/१५/कािव/१२५५/२०२१ द. 
२९.०९.२०२१ अ वयेतां ीक बाबी तपासुन परवानगी देणेस िशफारस केलेली आहे. 
बायोमेडीकल इंिजिनअर ग िवभाग यांना जा. .मसाभां/४/कािव/३३/२०२२ द. 
०१.०२.२०२२ रोजी ०.३ टे ला मशीन संदभात  अहवाल तपासुन सादर करणे बाबत 
कळिवले होते यांचेकडील प  . वै /बा.म.इ/१/कािव/३४/२०२२ द. ०८.०३.२०२२ 
रोजी मशीनचे सुटे भाग व सॉ टवेअर सपोट उपल ध होऊ शकत नस याचे कळिवले आहे. या 
बाबत Blue Star या कंपनीचा अिभ ाय घेणेत आलेला आहे. सदरचे मशीन दु ती क न 

देखील कधीही बंद पडु शकते यामुळे सदर मशीन िनलखीत करणे अथवा जु या MRI मशीन 

Refurbishकरणा-या कंपनीकडुन दर मागवुन घऊेन िवकणे उचीत होइल असा अिभ ाय 
दला आहे. मे. बी एलकेअर स ह सेस यांनी जु या मशीन ऐवजी निवन ३.० टे ला मशीन 

खरेदी क न बसिवणेस आिण सदर सटर चालिवणेस परवानगी मागीतली आहे. यासाठी या 
पूव या निवन मशीन संदभातील सव अटी शत  यांचेवर बंधनकारक अस याचे यांनी 
कळिवले आहे.  तसेच िनिवदेतील मा.आयु सो यांचे कडुन ि वकृत करणेत आलेले दराने काम 
करणेस तयार असले बाबत कळिवले आहे. मे. बी एलकेअर स ह सेस यांना जु या MRI सटर 

जागी निवन 3.0 टे ला मशीन बसवुन चालिवणेस देणेत यावे कवा कसे या कामी मा.आयु  
क ाम ये द.१३.०५.२०२२ रोजी बैठक आयोजीत करणेत आली होती. सदर बैठक म ये 
संबंधीत िनिवदाकारास स या या दराम ये कती दर कमी क न देऊ शकता या बाबत 
िवचारणा करणेत यावी या नंतर निवन मशीन खरेदी व चलन देखभाल दु ती करणेस 
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मा यता देता येइल अशा सूचना मा.आयु सो यांनी द या हो या या माणे मे. बी एलकेअर 
स ह सेस यांना मसाभां/४/कािव/१५३/२०२२ द. २४.०५.२०२२ रोजी दर कमी करणे 
िवषयी प  देणेत आले होते. यांचेकडुन प  .RAS/ cardio/475/2022 
द.२५.०५.०२०२२ रोजीचे प ा वये एका कॅन साठी र. .३९/- या माणे दोन मशीन 

साठी र. .७८/- कमी क न िनिवदा अटी शत  माणे काम कर याची तयारी दशवली 
आहे. यानुसार मा. थायी सिमती ( शासक) सभा ठराव   ४१० द १३/७/२०२२ अ वये 
मा यता देणेत आली आहे.  मे. बी एलकेअर स ह सेस यांनी द.१२.०९.२०२२ रोजी 
प ा वये निवन 3.0TMRI घेणेत येणारी मशीन निवन थेरगाव णालय येथे बसिवणेकामी 

िवनंती केलेली आहे. या मुळे वायसीएम णालय येथील MRI  क ावरील ताण कमी होइल 
आिण जा तीत जा त णांना याचा फायदा होइल असे कळिवले आहे. सदर प ावर 
मा.आयु सो यांनी निवन 3.0TMRI  मशीन निवन थेरगाव णालय येथे बसिवणेत यावे 
असे शेरांकन केले आहे. मा.आयु सो यांचे शेरांकना माणे ये  वै क य अिधकारी यांना प  

. मसाभां/४/कािव/१९४/२०२२ द. १६.०९.२०२२ अ वये थेरगाव णालय येथे 3.0 

TMRI  बसिवणेकामी जागा आहे कवा कसे या बाबत खातरजमा करणेिवषयी कळिवले होते. 
थेरगाव णालयाकडील प  . थे /१/कािव/३३९५/२०२२ द. १४.१०.२०२२ अ वये 
मा.कायकारी अिभयंता, थाप य िवभाग, ग- े ीय कायालय यांनी चरल इंिजिनअर 

सोबत सदर जागेची पाहणी केली असून 3.0TMRI बसिवणेकामी इमारती या 
तळमज यावरील वेश ार . १ (स यि थथीत फिजओथेरपी व डटल ओपीडी िवभाग) 
येथील जागा सुचिवलेली आहे. याचे िडझाइन माणे चरल ेद नग करणे आव यक आहे 
असे कळिवले आहे.   वाय.सी.एम. णालय येथे िनिवदा . १२/२०१८-१९ चे मे. बी 

एलकेअर स ह सेस यांना २ MRI मशी स चालिवणेस दे याचे आदेशानुसार मनपा कडील 

जुनी MRI 0.3 टे ला मशीन नादु त असलेने या ऐवजी कं ाटदाराने 3.0TMRI मशीन 

खरेदी क न बसिवणेस व सुधारीत दराने चालिवणेस द.  ०६/०७/२०२२ चे तावा वये 
मा यता दलेली आहे.  िन.सु. . १२/२०१८-१९ चे कामांतगत बसवावयाचे निवन 
3.0TMRIमशीन निवन थेरगाव णालय येथे सु  के यास नागरीकांस यांचे सोयीचे दोन 
ठकाणी सेवा उपल ध होणार असलेने जा तीत जा त णांस िनिवदा दरापे ा कमी दरात 

MRIची  सुिवधा उपल ध होणार अस याने मे. बी एलकेअर स ह सेस यांना वायसीएमएच 

येथे निवन 3.0 TMRI  मशीन बसिवणे ऐवजी िनिवदेचे उवरीत कालावधी करीता  निवन 

थेरगाव णालय येथे वखचान े बसिवणे, संचालन व देखभाल दु ती चे काम हे कामाचे 
व पातील व ठकाणातील बदल या व पाचे असून सदरचे धोरणा मक िनणय घेणे 

आव यक असलेने मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत 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. 

 
मा. शासक  ठराव  मांक-२०५                 िवषय मांक  – २०५              
               

दनांक- १/११/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-२०५   
दनांक- १/११/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  सिविव/०५/कािव/३३६/२०२२ द.०१/११/२०२२ 
अ वये इतर क याणकारी योजने अंतगत योजनेम ये दु ती करणेबाबत.  

 

 

 
ठराव . २०५   
दनांक-१/११/२०२२ 

  

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  सिविव/०५/कािव/३३६/२०२२ द.०१/११/२०२२ 
अ वये पपरी चचवड महानगरपािलके या सामाज िवकास िवभागा माफत इय ा १० वी 
आिण १२ वी म ये ८० ट े  पे ा जा त गुण िमळाले या गुणवंत िव ा याना ब ीस र म 
देण,े ही योजना कायरत आहे.   या योजने अंतगत इ. १० वी म ये ८०% ते ९०% गुण 
संपादन केले या महारा  रा य मंडळ ( SSC Board) अंतगत येणा या शाळांमधील व 
िश ण ह  कायदा (Right to Education Act) अंतगत शाळांमधील िवदयाथ  / 
िवदयाथ न ना ब ीस र म देणे, इ. १० वी म ये ९०% पे ा जा त गुण संपादन केले या 
िवदयाथ  / िवदयाथ न ना ब ीस र म देणे. व इ. १२वी म ये ९०% पे ा जा त गुण 
संपादन केले या महारा  रा य मंडळ (HSC Board) अंतगत शाळांमधील िवदयाथ  / 
िवदयाथ न ना ब ीस र म देणे. या योजनाम ये दु ती करणेकामी स मा. माजी नगरसद य 
िव ाथ  तसेच पालक यांनी मागणी केली आहे. सदर मागणी िवचारात घेता व मा.आयु  
यांचे द.१९/१०/२२ रोजी या शेरांकनानुसार सदर योजनेत खालील माणे सुधारीत बदल 
करणे आव यक आहे. 
अ.                 स याची योजना सुधारीत योजना  

१) 

योजनेचे नाव– इ. १०वी म ये ८०% ते 
९०% गुण संपादन केले या महारा  रा य्   
मंडळ( SSC Board) 
अंतगतयेणा या  शाळांमधील  व िश ण 
ह  कायदा (Right to Education Act) 
अंतगतशाळांमधील िवदयाथ / 
िवदयाथ न ना ब ीस  र म देणे. 

योजनेचे नाव – इ. १०वी म ये ८०% ते 
९०% गुण संपादन केले या महारा  रा य्   
मंडळ ( SSC Board),CBSC Board, 
ICSC  Board 
अंतगतयेणा या  शाळांमधीलिवदयाथ / 
िवदयाथ न ना ब ीस  र म देणे. 

 

  

योजनेचे व प – पपरी चचवड 
महानगरपािलका हददीत वा त ास 
असणा-या  इ. १०वी म ये ८०% ते ९०% 
गुण संपादन केले या महारा  रा य 
मंडळ  (SSC Board) शाळांमधील 
िवदयाथ / िवदयाथ न ना  िश ण ह  

योजनेचे व प – पपरी चचवड 
महानगरपािलका हददीत वा त ास 
असणा-या  व पपरी चचवड 
महानगरपािलके या 
मा यिमक  िव ालयातील िव ाथ  वगळता 
इ.१० वी म ये वा षक परी ेम य े ८०% ते 
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कायदा (Right to Education Act) 
अंतगतशाळांमधील िवदयाथ / 
िवदयाथ न ना ब ीस  र म देणे.. 

९०% गुण संपादन केले या  महारा  रा य्   
मंडळ( SSC Board), CBSC Board, 
ICSC  Board 
अंतगतयेणा या  शाळांमधीलिवदयाथ / 
िवदयाथ न ना ब ीस  र म देणे. 

  लाभाचे व प- र. .१०,०००/- ब ीस 

लाभाचे व प– 

१)महारा  रा य्   मंडळ ( SSC Board) 
अंतगत येणा या  शाळांमधील िवदयाथ / 
िवदयाथ न ना ब ीस र. .१०,०००/- 

२) CBSC Board, ICSC  Board अंतगत 
येणा या  शाळांमधील िवदयाथ / 
िवदयाथ न ना र. .५,०००/- ब ीस 

  

२)                स याची योजना सुधारीत योजना   

  

योजनेचे नाव –. इ. १०वी म ये 
९०% पे ा जा त गुण संपादन 
केले या  महारा  रा य् मंडळ( SSC 
Board) अंतगत येणा या  शाळांमधील  व 
िश ण ह  कायदा (Right to Education 
Act) अंतगत 
शाळामधील  िवदयाथ / िवदयाथ न ना 
ब ीस  र म देणे 

योजनेचे नाव – इ. १०वी म ये ९०% पे ा 
जा त गुण संपादन केले या महारा  रा य्   
मंडळ( SSC Board),CBSC Board, 
ICSC  Board अंतगत 
येणा या  शाळांमधील िवदयाथ / 
िवदयाथ न ना ब ीस  र म देणे. 

  

  

योजनेचे व प – पपरी चचवड 
महानगरपािलका हददीत वा त ास 
असणा-या  इ.१०वी म ये ९०% गुण 
संपादन केले या महारा  रा य मंडळ 
(SSC Board) शाळांमधील िवदयाथ / 
िवदयाथ न ना व िश ण ह  कायदा 
(Right to Education Act) 
अंतगतशाळांमधील िवदयाथ / 
िवदयाथ न ना ब ीस  र म देणे. 

योजनेचे व प – पपरी चचवड 
महानगरपािलका हददीत वा त ास 
असणा-या  व पपरी चचवड 
महानगरपािलके या 
मा यिमक   िव ालयातील िव ाथ  
वगळता इतर सव िव ालयातील इ.१० वी 
म ये वा षक परी ेम य े  ९०%पे ा 
जा त  गुण संपादन केले या  महारा  रा य्   
मंडळ( SSC Board), CBSC Board, 
ICSC  Board अंतगत 
येणा या  शाळांमधील िवदयाथ / 
िवदयाथ न ना ब ीस  र म देणे. 

  

  लाभाचे व प- र. .१५,०००/- ब ीस 

लाभाचे व प– १)महारा  रा य्   मंडळ( 
SSC Board) अंतगत येणा या  शाळांमधील 
िवदयाथ / िवदयाथ न ना 
ब ीस र. .१५,०००/- ब ीस 

२) CBSC Board, ICSC  Board 
अंतगतयेणा या  शाळांमधीलिवदयाथ / 
िवदयाथ न ना र. .७,५००/- ब ीस 
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३) स याची योजना सुधारीत योजना 

  - 

योजनेचे नाव – इ. १२वी म ये ८०% ते 
९० % गुण संपादन केले या महारा  रा य्   
मंडळ( HSC Board),CBSC Board, 
ICSC  Board अंतगत येणा या  शाळांमधील 
िवदयाथ / िवदयाथ न ना ब ीस  र म देणे. 

  - 

योजनेचे व प – पपरी चचवड 
महानगरपािलका हददीत वा त ास असणा-
या  इ.१२ वी म ये वा षक 
परी ेम ये  ८०% ते ९०% गुण संपादन 
केले या महारा  रा य मंडळ  (HSC 
Board) CBSC Board, ICSC  Board 
अंतगत शाळांमधील 
िवदयाथ / िवदयाथ न ना ब ीस  र म देण े

  - 

लाभाचे व प– १)महारा  रा य्   मंडळ( 
HSC Board) अंतगत येणा या शाळांमधील 
िवदयाथ / िवदयाथ न ना 
ब ीस र. .१०,०००/- ब ीस 

२) CBSC Board, ICSC  Board अंतगत 
येणा या  शाळांमधील िवदयाथ / 
िवदयाथ न ना र. .५,०००/- 

 ब ीस 

४) स याची योजना सुधारीत योजना 

  

योजनेचे नाव –.इ. १२वी म ये ९०% पे ा 
जा त गुण संपादन केले या  महारा  रा य 
मंडळ  (HSC Board) अंतगत शाळांमधील 
िवदयाथ / िवदयाथ न ना ब ीस  र म 
देण े

योजनेचे नाव – इ. १२वी म ये ९०% पे ा 
जा त गुण संपादन केले या महारा  रा य्   
मंडळ ( HSC Board),CBSC Board, 
ICSC  Board अंतगत येणा या  शाळांमधील 
िवदयाथ / िवदयाथ न ना ब ीस  र म देणे. 

  

योजनेचे व प – पपरी चचवड 
महानगरपािलका हददीत वा त ास 
असणा-या इ. १२वी म ये ९०% पे ा 
जा त गुण संपादन केले या  महारा  रा य 
मंडळ  (HSC Board) अंतगत शाळांमधील 
िवदयाथ / िवदयाथ न ना ब ीस  र म 
देण े

योजनेचे व प – पपरी चचवड 
महानगरपािलका हददीत वा त ास असणा-
या  इ.१२ वी म ये वा षक 
परी ेम ये   ९०% पे ा जा त गुण संपादन 
केले या महारा  रा य मंडळ  (HSC 
Board) CBSC Board, ICSC  Board 
अंतगत शाळांमधील 
िवदयाथ / िवदयाथ न ना ब ीस  र म देण े

  लाभाचे व प- र. .१५,०००/- ब ीस 
लाभाचे व प– १)महारा  रा य्   मंडळ 
(HSC Board) अंतगतयेणा या शाळांमधील 
िवदयाथ / िवदयाथ न ना 



20 
 
 

 
 
  

ब ीस र. .१५,०००/- ब ीस 

२) CBSC Board,  ICSC  Board अंतगत 
येणा या  शाळांमधील िवदयाथ / 
िवदयाथ न ना र. .७,५००/- ब ीस 

                 वरील माणे बदल केले असता या योजनेसाठी सन २०२२-२३ या 
आ थक वषात खालील माणे अंदाजे िव ा य  सं या व यासाठी अपे ीत खच 
येणार आहे. 

इ. १० वी म ये ८०% ते ९०%गुण संपादन केले या महारा  रा य्   मंडळ ( SSC 
Board) अंतगत येणा या  शाळांमधील िवदयाथ / िवदयाथ न ना ब ीस 
. १५५०x१०,०००=१,५५,००,०००/- 

 इ. १०वीम ये८०% ते ९०% गुण संपादन केले या CBSC Board, ICSC  Board 
अंतगत येणा या  शाळांमधील िवदयाथ / िवदयाथ न ना ब ीस 
. १५००x ५०००  = ७५,००,०००/- 

इ. १०वीम ये९०%पे ा जा त गुण संपादन केले या महारा  रा य्   मंडळ( SSC 
Board) अंतगत येणा या  शाळांमधील िवदयाथ / िवदयाथ न ना ब ीस 
. ७५०x १५००० = १,१२,५०,०००/- 

इ. १०वीम ये९०%पे ा जा त गुणसंपादनकेले या CBSC Board, ICSC  Board 
अंतगत येणा या  शाळांमधील िवदयाथ / िवदयाथ न ना 
ब ीस  ७००x ७,५००  =  ५२,५०,०००/- 

इ. १२ वी म य८े०% ते ९०% गुण संपादन केले या महारा  रा य्   मंडळ( HSC 
Board) अंतगत येणा या  शाळांमधील िवदयाथ / िवदयाथ न ना 
ब ीस.९००x १०,०००  = ९०,००,०००/- 

 इ. १२ वी म ये८०% ते ९०% गुण संपादन केले या CBSC Board, ICSC  Board अंतगत 
येणा या  शाळांमधील िवदयाथ / िवदयाथ न ना ब ीस ६५०x ५००० =३२,५०,०००/- 

इ. १२ वी म ये ९०% पे ा जा त  गुण संपादन केले या महारा  रा य्   मंडळ (HSC Board) 
अंतगत येणा या  शाळांमधील िवदयाथ / िवदयाथ न ना 
ब ीस .१८०x१०,००० = १८,००,०००/- 

 इ. १२ वीम ये ९०%पे ा जा त गुण संपादन केले या CBSC Board, 
ICSC  Board अंतगत येणा या  शाळांमधील िवदयाथ / िवदयाथ न ना 
ब ीस  १००x ५,००० = ५,००,०००/- 
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वरील माणे एकूण खच र.  ५,४०,५०,०००/- अंदाजे आहे. 

                इतर क याणकारी इ. १०वी व १२ वी म ये ८०% ते ९०% व 
९०% पे ा जा त गुण संपादन केले या खाजगी शाळेतील िव ा याना ब ीस 
र म देणे, या योजने अंतगत  सन २०२१-२२ या वषात िव ा याची आकडेवारीत 
जा त माणात वाढ झा याने सन २०२२-२३ म ये तरतुद उपल ध नाही. सदर 
तरतुदी बाबत लेखािधकारी यांचेशी चचा केली असता, सन २०२२-२३ या  अ थक 
वषातील तरतुद ही  खु या वगातील  मुलीसाठी मिहला व बालक याण या 
योजने या लेखािशषा मधुन खच करणेस तसेच मागासवग य मुले व मुली साठी 
मागासवग य योजने मधुन तरतुद खच कर यास, व खुला वगातील मुलांसाठी 
इतर क याणकारी योजना मधुन खच करणेस व योजना दु त करणेस व सदर 
खचास मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत 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-२०६                 िवषय मांक  – २०६          
               

दनांक- १/११/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-२०६   
दनांक- १/११/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  नरिव/कािव/आ-५/७३/२०२२ द.०१/११/२०२२ 
व मा. थायी सिमती ठराव ं .७७८ द.१/११/२०२२ अ वये, पपरी चचवड 
महानगरपािलके या नगररचना िवभागासाठी भूसंपादन िनधी या लेखािशषावर सन २०२२-
२३ या अंदाजप कात तरतूद करणेबाबत.  

 

ठराव . २०६   
दनांक-१/११/२०२२ 

  

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  नरिव/कािव/आ-५/७३/२०२२ द.०१/११/२०२२ 
व मा. थायी सिमती ठराव ं .७७८ द.१/११/२०२२ अ वये “मा.आयु  यांचेकडील   द. 
२०/१०/२०२२ रोजी या तावाचे सुचनेनुसार मा.आयु ांनी लेखािशष  भुसंपादन 
िनधीसाठी र. . २० कोटी वग करणा ारे देणेचे सुिचत केले आहे. यानुसार खालील माणे 
वग करण क न वाढ व घट करणेत येत आहे. 
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अ. . िवभाग 
अंदाजप क 

पा. . 
अंदाज क 

अ. . लेखािशष वाढ घट  

१ थाप य १६५ १/८ 
UDCPR 2020 
ि िमयम चाजस - २० कोटी 

२ नगररचना ४ १२ भूसंपादन िनधी २० कोटी - 

एकूण २० कोटी २० कोटी 

   वरील त या माणे वाढ व घट ारे वग करण क न लेखािशष भूसंपादन िनधीवर र. . 
२० कोटीची वाढ करणेस  मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत 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. 
 

  


