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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  
१५/११/२०२२ चे ठराव   

 
मा. शासक  ठराव  मांक -२०७                 िवषय मांक  – २०७              
               

दनांक- १५/११/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-२०७    
दनांक- १५/११/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .पवै/०२/कािव/२५५/२०२२ द.०७/११/२०२२ 
आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक ८०९      
द.९/११/२०२२ अ वये, मांजरांचे िन बजीकरण व लसीकरण कर याची कायवाही तसेच 

उपाय योजना करणेकामी धोरण िनि त करणेबाबत. 
 

 

 

ठराव . २०७ 
दनांक-१५/११/२०२२ 

  
मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .पवै/०२/कािव/२५५/२०२२ द.०७/११/२०२२ 
आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक ८०९      
द.९/११/२०२२ अ वये,  

      अ - बेवारस व भट या मांजर च ेिन बजीकरण व लसीकरण मा यत ेबाबत... 
            नगरिवकास िवभाग महारा  शासन यांचेकडील द. ०९ मे २०१९ रोजी या 

प ा वये नागरी थािनक वरा य सं थे या काय े ातील मांजरांचे आरो य चांगले 
ठेव यासाठी यांना आव यक ते लसीकरण करणे व यांची सं या मया दत ठेवणे संदभात 
भारतीय जीवजंतू क याण मंडळ यांनी दले या सुचने माण े मांजरांचे िन बजीकरण व 
लसीकरण कर याची कायवाही तसेच उपाययोजना करणेकामी धोरण िनि त करणे आव यक 

आहे. सिचव, भारतीय जीव जंतु क याण मंडळ, भारत सरकार यांचे कडील द. १६ ऑ टोबर 

२०१८ या मागदशक सुचनानुसार बेवारस व भट या मांजर चे माण वाढुन उप व होणे 
पासुन रोखणेकरीता यांचे संतती िनयमन श या हणजेच िन बजीकरण व लसीकरण 
करणे आव यक आहे. संतती िनयमन श या काय म भावी पण े राबवुन वाढ या 
मांजर ची सं या आटो यात आणणे श य आहे.  सं या आटो यात आलेवर आपोआप यांचे 

पासुन उप व िनयं ीत राहणार आहे. व लसीकरण के याने यांचेपासुन होणारा रोग संसग 
साखळी खंडीत होऊन मानवी आरो य अबािधत राखणे श य होणार आहे. तसेच सं या 
िनयंि त रािह याने होणारे अपघात व इजा तसेच यासंबंिधत त ार ची सं या आटो यात 
राहणार आहे. यानुषंगान े स ि थतीत पशुवै क य िवभागामाफत नेह नगर या ठकाणी 
मे.कॅनाईन कं ोल ऍ ड केअर ट, पुण े या सं थेमाफत मा.आयु  सो. यां या मा य 

तावानुसार भट या / मोकाट ानांवर संतती िनयमन श या िवनामोबदला कर यात 
येत आहे. सदर ठकाणी कॅट वाड िवकिसत कर याच े कामकाज चालु आहे. संबंिधत 
सं थेसमवेत भट या मांजरा या संतती िनयमन श या करणे बाबत त डी मा.पशुवै क य 
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अिधकारी यांनी सं थे या ितिनधी समवेत चचा केली असता, यांनी िवनामोबदला 

श या कर यास तयारी दशिवलेली आहे.  तसेच निजक या कालावधीत सदर सं थेसमवेत 

कर यात येणा-या करारना याम ये िवना मोबदला भट या मांजरावर श या याबाबतची 
अट ा  ध न करारनामा करणेत येईल. तरी पपरी चचवड महानगरपािलका ह ीतील 
भट या / मोकाट उप वकारक मांजर पशुवै क य िवभागामाफत तसेच ाणी क याण सं था 
व याम ये काम करणारे वयंसेवक कमचारी यांचे माफत अटकाव क न श या 
करणेकरीता मे.कॅनाईन कं ोल ऍ ड केअर ट, पुणे यां या ता यात देऊन िवनामोबदला 

श या करणेस मा यता देणे आव यक आह.े 

    ब - पाळीव मांजर करीता ऑनलाईन परवाना देणेकामी मा यता िमळणेबाबत... 

    मुंबई ांितक म.न.पा. अिधिनयम १९४९, करण प रिश  १४ िनयम २२ (अ) सहकलम 

३८६ (१) सह कु यांवरील कर उपिवधी िनयम (६) व तरतुदी परवाना धारकांवर बंधनकारक 
राहतील तसेच कोण याही ने मुंबई ांितक महापािलका अिधिनयम १९४९ करण 
प रिश  १४ िनयम २२ (१) (अ) अ वये परवाना ा  के यािशवाय ान पाळु नय,े अस े

तरतुद आहे. नमुद तरतुदीनुसार पपरी चचवड महानगरपािलके या पशुवै क य 
िवभागामाफत ान मालकास ान परवाना दला जातो. परंतु मांजर या ा यांचे संदभात 
कोणताही परवाना दला जात नाही. पाळीव मांजरास परवाना द यास यांचे मािहती 
संकिलत क न यानुसार यांचे आरो य व उप वाबाबत या उपाययोजना यावर यो य ते 
िनयोजन करणे श य आहे. िवभागामाफत स ि थतीत ान मालकांस ऑनलाईन प दतीने 

ान परवाना दे यात येत आहे. खालील माणे ान परवा याकरीता आकारणी करणेत येत 
आहे. 

 अ. . तपिशल ान परवाना मांजर परवाना 
१ निवन परवाना ७५/- ७५/- 
२ नुतिनकरण परवाना ५०/- ५०/- 
३ िवलंब शु क १०/- १०/- 
     वरील माणे ानां इतकेच मांजरांना देिखल शु क आकारा यात येऊन परवाना देणे 
यो य रािहल. मांजर परावा याकरीता पुढील माण ेअटी व शत  आहेत. 

१. या परवा याची कायदेशीर मुदत परवाना ा  झाले पासुन एक वष पयत असून तो दर 
वष  नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील. 

२. मा.महापािलका आयु  यांनी वेळोवेळी ठरिवलेले शु क अदा के यानंतर अटी व शत स 
अधीन रा न परवाना दे यात येईल. 

३. परवाना धारकाने ा  परवाना सोबत बाळगणे आव यक राहील व तो मा.महापािलका 
आयु  कवा यांनी नेमणुक केले या ािधकृत अिधका-यान े मागणी करताच सादर करणे 
आव यक राहील. 

४. मांजरास रेबीज लसीकरण करणे बंधनकारक राहील. 
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५.  परवाना धारकाने सावजिनक ठकाणी अगर र यावर मांजर मोकळे सोडता कामा नये. 
तसेच सदर मांजरापासुन इतरांना दुखापत होणार नाही यांची द ता घे यात यावी. 

६. सावजिनक आरो याचे व पयावरणाचे दृ ीन ेआप या मांजरीमुळे कुठ याही कारची घाण 
िनमाण होणार नाही याची परवाना धारकाने द ता यावी. 

७. मांजरापासुन कोण याही कारचा उप व होणार नाही यांची द ता घे यात यावी. 

८. मुंबई ांितक म.न.पा. अिधिनयम १९४९, करण प रिश  १४ िनयम २२ सह कलम 

३८६ (१)    यामधील िनयम व तरतुदी परवाना धारकांवर बंधनकारक राहतील. 

९. कोण याही ने मुंबई ांितक महापािलका अिधिनयम १९४९ करण प रिश  १४ 
िनयम २२ (१) (अ) अ वये परवाना ा  के यािशवाय मांजर पाळू नये. परंतू परवाना घेतला 

असेल आिण याचे नुतनीकरण केल े नस यास िवना परवाना मांजर पाळले आहे, अस े

समज यात येऊन उ  िनयमानुसार कारवाईस संबंिधत  पा  राहील. 

१०. सदरचा परवाना घेत यानंतर मानवी आरो यास तसेच सावजिनक व छते या 
कारणाव न म.न.पा. कडे त ार ा  झा यास त ारीचे गांभीय ल ात घेऊन यो य ती 
कारवाई करणे आिण / कवा दलेला परवाना र  कर याचे अिधकार म.न.पा.ने राखून उ  
नमुद केले माण े शु क आका न अटी व शत स अधीन रा न मांजरास ऑनलाईन प दतीने 
परवाना देणेकामी 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 -२०८                 िवषय मांक  – २०८             
               

दनांक- १५/११/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-२०८    
दनांक- १५/११/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . डा/६/कािव/१०५२/२०२२ 
द.०७/११/२०२२ आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव 
मांक ८१७      द.९/११/२०२२ अ वये, मनपाचे पै.मा तराव रावजी लांडगे आंतररा ीय 

कु ती िश ण क , भोसरी, ह ेनर सग रेस लग अकॅडमी, कां दवली, (पुव) मुंबई ४००१०१ 
यांना १० वष करारान ेचालिव यास देणेबाबत. 

 

ठराव . २०८ 
दनांक-१५/११/२०२२ 

 मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . डा/६/कािव/१०५२/२०२२ 
द.०७/११/२०२२ आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव 
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मांक ८१७  द.९/११/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या वतीन ेभोसरी 
भाग . ७ स ह न ं१,भोसरी  पुणे ३९ येथ ेन ाने पै.मा तराव रावजी लांडगे आंतररा ीय 

कु ती िश ण क , भोसरी येथे तयार करणेत आलेल ेआहे. सदर आंतररा ीय कु ती िश ण 

क , भोसरी याचा  ताबा डा िवभागाकडे द.१३/०६/२०२२  रोजी ा  झालेला आहे. 

पै.मा तराव रावजी लांडगे आंतररा ीय कु ती िश ण क , भोसरी हे न ाने बांध यात 
आलेले असून सदर [ िश ण क  म.न.पा. या वतीने चालिव यासाठी आंतररा ीय दजाचे 
कु ती िश क असणे आव यक आहे .म.न.पा.चे पै.मा तराव रावजी लांडग े आंतररा ीय 
कु ती िश ण क , भोसरी येथे आंतररा ीय दजाचे िश ण दे यासाठी एखा ा खाजगी 

सं थेस सदर आंतररा ीय कु ती िश ण क , भोसरी हे करारानाचे चालिव यास देणे यो य 
होईल. आंतररा ीय कु ती िश ण क  हे एखा ा नामां कत कु ती िश कास चालिव यास 
द यास म.न.पा.प रसरात अनेक कु ती पटू तयार हो यास मदत होईल. ी नर सग पंचम 

यादव, नर सग रेस लग अकॅडमी, लॅट नं.६०६,टॉवर ४, ग ोव टॉवर, लोखंडवाला, 

कां दवली(पूव) मुंबई-४००१०१ यांनी प  आवक द.१४/१०/२०२२ या  प ा वये, ते 

नर सग रेस लग अकॅडमी, या सं थेचे मुख ी नर सग पंचम यादव हे असून यांनी कु ती या 

खेळाम ये ऑिलि पक, जागितक, रा ीय, आंतररा ीय अनेक पधत भारताचे नेतृ व केले 

आहे. याम ये यांना अनेक पदके िमळालेल ेअसून यांना कु ती या खेळाम ये अजुन पुर कार, 

यश भारती पुर कार, िशवछ पती डा पुर कार िमळालेली आहेत. यांनी आज पयत 

जागितक आंतर रा ीय, रा ीय, रा य तरीय िव ापीठ तरावर अनेक खेळाडू घडिवलेल े
आहेत. ी नर सग पंचम यादव यांनी कु ती खेळात िमळिवले या िव याचा तपशील 
खालील माणे. 

अ. . पधच ेनाव व वष ठकाण पधचा तर िमळिवलेल े
ािव य 

१ रओ ऑिलि पक-२०१६ रओ ऑिलि पक सहभाग 
२ लंडन ऑिलि पक-२०१२ लंडन ऑिलि पक सहभाग 
३ XIX कॉमनवे थ गे स द ली आंतररा ीय पिहला मांक 

४ 
िसिनअर एिशयन ि कोरोमन अँड 

फमेल रेस लग चँि पयनिशप- 
२०१० 

द ली रा ीय पिहला मांक 

५ 
िसिनअर कॉमनवे थ  टाईल, 
ि कोरोमन टाईल अँड फमेल 
रेस लग चँि पयनिशप -२००९ 

जालंदर आंतररा ीय पिहला मांक 

६ कॉमनवे थ रेस लग चँि पयनिशप- 
२००७ 

लंडन 
ता रओ, 
कॅनडा 

आंतररा ीय दुसरा  मांक 

७ िसिनअर व ड चँि पयनिशप- 
२०१५ 

यु.एस.लास 
वेगास 

व ड 
चँि पयनिशप ितसरा  मांक 

८ कॉमनवे थ रेस लग चँि पयनिशप- 
२०११ 

मेलबॉन, 
ऑ ेिलया 

आंतररा ीय दुसरा  मांक 
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९ िसिनअर एिशयन चँि पयनिशप- 
२०२१ इंिडया आंतररा ीय ितसरा  मांक 

१० १७ वी एिशयन गे स ,इंचेलॉन-
२०१४ 

इंिडया आंतररा ीय ितसरा  मांक 

११ सेसरल कप इंटर नॅशनल टूनामट-
२०१५ इटली आंतररा ीय पिहला मांक 

१२ एिशयन गे स ,इंचेलॉन,क रया -
२०१४ 

क रया आंतररा ीय ितसरा  मांक 

१३ एिशयन गे स -२०१० चीन आंतररा ीय सहभाग 

१४ सन २०१०,२०११,२०१२ =३ 
वेळा महारा  केसरी िवजेता 

- रा य पिहला मांक 

         ी नर सग पंचम यादव यांनी नर सग रेस लग अकॅडमी, कां दवली, (पुव) मुंबई 

४००१०१ येथे एकूण १४ खेळाडू जागितक, आंतररा ीय, रा ीय, रा य तरीय, िव ापीठ 

तरावर घडिवले आहेत. ी नर सग पंचम यादव यांनी नर सग रेस लग अकॅडमी, कां दवली, 

(पुव) मुंबई ४००१०१ यांनी घडिवले या जागितक, आंतररा ीय, रा ीय, रा य तरीय, 
िव ापीठ तरीय खेळाडंूची मािहती यांनी सोबत जोडलेली असून पै.मा तराव रावजी 
लांडगे आंतररा ीय कु ती िश ण क , भोसरी, हे नर सग  रेस लग अकॅडमी, कां दवली, 

(पुव) मुंबई ४००१०१ यांनी कु ती िश ण क  सु ं  करणे क रता  कराराने चालिव यास 

देणेकामी कळिवले आहे. पपरी चचवड महानगरपािलका प रसरात रा य, रा ीय आंतर 

रा ीय तरावर कु ती खेळाडू तयार हो या या दृ ीन े ी नर सग पंचम यादव, नर सग 

रेस लग अकॅडमी, कां दवली, (पुव) मुंबई ४००१०१ यांना म.न.पा.चे पै.मा तराव रावजी 

लांडगे आंतररा ीय कु ती िश ण क , भोसरी, हे १० वष कराराने चालिव यास देण े

आव यक आहे. सबब पै.मा तराव रावजी लांडगे आंतररा ीय कु ती िश ण क , भोसरी, हे 

ी नर सग पंचम यादव, नर सग रेस लग अकॅडमी, कां दवली, (पुव) मुंबई ४००१०१ यांना 
तावास नमूद केले या अटी शत  नुसार १० वष करारान े चालिव यास देणेस 

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 -२०९                    िवषय मांक  – २०९                             

दनांक- १५/११/२०२२        खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-२०९   
दनांक- १५/११/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .िव/क ेका/४९८/२०२२ द. १५/११/२२ अ वये, क ेि य िव ुत िवभागाकडील क  
शासना या पंत धान आवास योजनेअंतगत पपरी चचवड महानगरपािलका े ात महानगरपािलके माफत आ थकदृ ा दुबल 
घटकांसाठी बो-हाडेवाडी येथे िनवासी गाळे बांधणे. ( िव ुतिवषयक इ ा चर कामे करणे) व इतर िव ुत िवषयक कामासाठी 
तरतूद वग करण करणे बाबत. 
 

 

 
 

ठराव . २०९ 
दनांक-१५/११/२०२२ 

  

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .िव/क ेका/४९८/२०२२ द. १५/११/२२ अ वये, मनपाचे क े ीय कायालयाअंतगत 

िव ुत िवभागांतगत  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 तातडीन े िनिवदा  िस द  करणेत  आली आहे. सदर कामासाठी तसेच िनिवदा मागिवणेत 

आले या  इतर िव ुतिवषयक िवकास कामांसाठी  सन २२-२३ चे अंदाजप कात अपुरी तरतूद उपल ध झा याने सदर कामांची 

अंितम बीलाची  र म  तरतूदीपे ा जा त होत अस याने सदर कामांवर िव ुत िवभागांतगत इतर लेखािशषावरील ऑ टोबर 

२०२२ अखेर खच न होणा-या तरतुदीमधून वग करण करणे श य आहे.  तसेच  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 करणे आव यक आहे. सदर कामांचा तपशील खालील माण.े 
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अ. . पानांक/अ. 
. बजेट कोड नं. लेखािशष-  कामाचे नाव 

  यापूव  चे 
संद भय 
वग करण 
आदेश 

सन २०२२-
२३ चा अंदाज 

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

घट वाढ 

१३५८/६ २२२३०६३३० 

उ दाब व 
लघुदाब 
पोल व 
तारा 
हलिवणे 

क  े ीय कायालय 
अंतगत जाधववाडी 
मोशी भाग .२ 
अंतगत  र ता 
ं दीकरण कामास 

अडथळा ठरणारे 
उप कर वािह या व 
खांब हलिवणे.( सन 
२०२१-२२ ) 

  ३५०००००   ४५४५००० ८०४५००० 

२३७३/२ २२२३०६६२० 

थाप य 
क पांतगत 

िव ुतिवषय
क कामे 
कऱणे. 

. .२ बो-हाडेवाडी 
येथील ता यात येणा-
या गायरान 
जागेतील 
आर णावर शाळा 
इमारत बांधणे या 
कामात 
िव ुितवषयक कामे 
करणे 

 - १६०००००   २००००० १८००००० 
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३३७३/३ २२२३०६६२१ 

थाप य 
क पांतगत 

िव ुत 
िवषयक 
कामे कऱणे. 

. .२ 
जाधववाडी  येथील 
न ाने होणा-
या  शाळेचे  िव ुती
करण करणे व इतर 
िव ुत िवषयक कामे 
करणे 

 - १६०००००   २००००० १८००००० 

४३७६/३९ २२२३०६६९४ 

थाप य 
क पांतगत 

िव ुत 
िवषयक 
कामे कऱणे. 

क  शासना या 
पंत धान आवास 
योजने अंतगत पपरी 
चचवड  महानगरपा

िलका े ात 
महानगरपािलके 
माफत आ थकदृ ा 
दुबल  घटकांसाठी 
बो-हाडेवाडी येथे 
िनवासी गाळे बांधणे. 
( िव ुत िवषयक 
इ ा चर कामे 
करणे)  

आदेश 
.लेखा/२९/

कािव/333/२
०२२ द. 
७/११/२२ 

१०१००००० ० १००००००० २०१००००० 
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५३३०/३३ २२२३०५७४४ सावजिनक 
सुरि तता 

क ेि य कायालय 
अंतगत भाग . ९ 
मधील न ाने होणा-
या अंतगत व इतर 
र यावर 
दवाब ीची सोय 

करणे व अनुषंिगक 
कामे 
करणे.(सन२०२१-
२२) 

 - ५००००० ४९९००० ० १००० 

६३३०/३६ २२२३०५७४७ सावजिनक 
सुरि तता 

. . ८ मधील 
न ाने होणा-या 
र यावर दवाब ी 

व था करणे व 
दवाब ी व थेचे 

नुतनीकरण करणे व 
आव यकतेनुसार 
िव ुितवषयक कामे 
करणे.(सन२०२१-
२२) 

  ७००००० ६९९००० ० १००० 
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७३३६/४ २२२३०५८६५ 

उ दाब 
 व लघुदाब 
पोल 
 व तारा 
हलिवणे 

क ेि य कायालय 
अंतगत जाधववाडी 
मोशी भाग . २ 
प रसरातील र ता 
ं दीकरणातील     
दवाब ी 

व थेतील 
 खांब हलिवणे, 
आव यकतेनुसार 
र यावर 
दवाब ीची 

 सोय करणे व 
अनुषंिगक कामे 
कऱणे.(२०२१-
२०२२) 

 - १०००००० ९९९००० ० १००० 
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८३३६/५ २२२३०५८६६ 

उ दाब व 
लघुदाब 
पोल व 
तारा 
हलिवणे 

क ेि य कायालय 
अंतगत भाग . ९ 
प रसरातील र ता 
ं दीकरणातील  

व इतर र यावरील 
दवाब ी 

व थेतील 
 खांब हलिवणे, 
आव यकतेनुसार  
र यावर 
दवाब ीची सोय 

करणे व अनुषंिगक 
कामे कऱणे. 
 (सन २०२१-२२) 

 - ७००००० ६९९००० ० १००० 

९३३८/३२ २२२३०५९१३ सावजिनक 
सुरि तता 

भाग . ६ मधील 
उवरीत प रसरातील 
दवाब ी व थेचे 

नुतनीकरण करणे व 
इतर आव यक 
अनुषंगीक कामे 
करणे. (२०२२-२३) 

आदेश 
.लेखा/२९/

कािव/२३२/२
०२२ 
 द. 
१६/९/२२ 

२००००० १९९००० ० १००० 
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१०३३८/३३ २२२३०५९१४ सावजिनक 
सुरि तता 

भाग . ८ मधील 
इं ायणीनगर व इतर 
प रसरातील 
दवाब ी व थेचे 

नुतनीकरण करणे व 
इतर आव यक 
अनुषंगीक कामे 
करणे. (२०२२-२३) 

आदेश 
.लेखा/२९/

कािव/२३२/२
०२२ द. 
१६/९/२२ 

२००००० १९९००० ० १००० 

११३३८/३४ २२२३०५९१५ सावजिनक 
सुरि तता 

भाग . ८ मधील 
मोशी ािधकरण व 
इतर प रसरातील 
दवाब ी व थेचे 

नुतनीकरण करणे व 
इतर आव यक 
अनुषंगीक कामे 
करणे. (२०२२-२३) 

आदेश 
.लेखा/२९/

कािव/२३२/२
०२२ द. 
१६/९/२२ 

२००००० १९९००० ० १००० 

१२३३८/३७ २२२३०५९१८ सावजिनक 
सुरि तता 

भाग . २ मधील 
जाधववाडी िचखली 
व इतर प रसरातील 
दवाब ी व थेचे 

नुतनीकरण करणे व 
इतर आव यक 
अनुषंगीक कामे 
करणे. (२०२२-२३) 

आदेश 
.लेखा/२९/

कािव/२३२/२
०२२ द. 
१६/९/२२ 

२००००० १९९००० ० १००० 
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१३३३९/४० २२२३०५९२१ सावजिनक 
सुरि तता 

भाग . ९ मधील 
नेह नगर व 
मासुळकर 
प रसरातील 
दवाब ी व थेचे 

नुतनीकरण करणे व 
इतर आव यक 
अनुषंगीक कामे 
करणे. (२०२२-२३) 

आदेश 
.लेखा/२९/

कािव/२३२/२
०२२ द. 
१६/९/२२ 

२००००० १९९००० ० १००० 

१४३४९/११ २२२३०६१४५ लोकारो य 

भाग . ६ व ८ 
मधील मैदाने, 

ायामशाळा  
मधे आव यकतेनुसार 
िव ुत िवषयक कामे 
करणे. (सन २०२२-
२३) 

आदेश 
.लेखा/२९/

कािव/२३२/२
०२२ द. 
१६/९/२२ 

२००००० १९९००० ० १००० 
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१५३४९/१५ २२२३०६१४९ लोकारो य 

 भाग . २ मधील 
मनपा डांगणे / 
मॆदाने / मोक या 
जागा  
इ यादी ठकाणी 
आव यकतेनुसार 
काश व था 

करणे. (सन-2022-
23) 

आदेश 
.लेखा/२९/

कािव/२३२/२
०२२ द. 
१६/९/२२ 

२००००० १९९००० ० १००० 

१६३५०/२ २२२३०६१६६ 
णालय, 

सुितगृह 
औषधालय 

. ..९ मधील 
ने   णालय व 
नागरी आरो य क  
येथील उवरीत 
िव ुत िवषयक कामे 
करणे.  

आदेश 
.लेखा/२९/

कािव/२३२/२
०२२ द. 
१६/९/२२ 

५०००० ४९००० ० १००० 
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१७३५५/२० २२२३०६२८४ उ ाने 

. . 2 मधील 
उ ानांमधे 
िव ुतिवषयक 
नुतनीकरणाची कामे 
करणे.व  
न ाने िवकिसत 
होणा-या 
उ ानाम ये 
िव ुतिवषयक व 
इतर अनुषंिगक कामे 
करणे.  ( सन 
२०२२-२३ ) 

आदेश 
.लेखा/२९/

कािव/२३२/२
०२२ द. 
१६/९/२२ 

२००००० १९९००० ० १००० 

१८३५५/२१ २२२३०६२८५ उ ाने 

. . ६ व ८   
मधील उ ानांमधे 
िव ुतिवषयक 
नुतनीकरणाची कामे 
करणे.व  
न ाने िवकिसत 
होणा-या 
उ ानाम ये 
िव ुतिवषयक व 
इतर अनुषंिगक कामे 
करणे(.2022-23) 

आदेश 
.लेखा/२९/

कािव/२३२/२
०२२ द. 
१६/९/२२ 

५०००० ४९००० ० १००० 
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१९३५५/२२ २२२३०६२८६ उ ाने 

. . ९ मधील 
उ ानांमधे 
िव ुतिवषयक 
नुतनीकरणाची कामे 
करणे.व  
न ाने िवकिसत 
होणा-या 
उ ानाम ये 
िव ुतिवषयक 
 व इतर अनुषंिगक 
कामे करणे.  ( सन 
२०२२-२३ ) 

आदेश 
.लेखा/२९/

कािव/२३२/२
०२२ द. 
१६/९/२२ 

५०००० ४९००० ० १००० 

२०३६०/६ २२२३०६३७५ ॅ फक 
िस ल 

 क ेि य कायालय
अंतगत िविवध 
चौकात  आव यकते 
नुसार ॅ फक िस ल 
बसिवण े व 
नुतनीकरण 
करणे.(सन२०२१-
२२) 

 - १२००००० २४७००० ० २३५ 
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२१३६०/७ २२२३०६३७६ ॅ फक 
िस ल 

 क ेि य कायालय 
भाग . ८ मधील 

िविवध  ठकाणी 
आव यकतेनुसार 

लकर 
बसिवणे.(सन२०२१
-२२) 

आदेश 
.लेखा/२९/

कािव/२४९/२
०२२ द. 
१६/९/२२ 

२००००० १९९००० ० १००० 

२२३६१/८ २२२३०६४०३ ॅ फक 
िस ल 

भाग .२ म ये 
पोिलस  
वाहतुक शाखे या 
मागणीनुसार िस ल 
व लकर बसिवणे. 

आदेश 
.लेखा/२९/

कािव/२४९/२
०२२ द. 
१६/९/२२ 

२००००० १९९००० ० १००० 

२३३६१/९ २२२३०६४०४ ॅ फक 
िस ल 

भाग .६ म ये 
पोिलस  
वाहतुक शाखे या 
मागणीनुसार िस ल 
व लकर बसिवणे. 

आदेश 
.लेखा/२९/

कािव/२४९/२
०२२ द. 
१६/९/२२ 

२००००० १९९००० ० १००० 
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२४३६१/१० २२२३०६४०५ ॅ फक 
िस ल 

भाग .८ म ये 
पोिलस  
वाहतुक शाखे या 
मागणीनुसार िस ल 
व लकर बसिवणे. 

आदेश 
.लेखा/२९/

कािव/२४९/२
०२२ द. 
१६/९/२२ 

२००००० १९९००० ० १००० 

२५३६१/११ २२२३०६४०६ ॅ फक 
िस ल 

भाग .९ म ये 
पोिलस  
वाहतुक शाखे या 
मागणीनुसार िस ल 
व लकर बसिवणे. 

आदेश 
.लेखा/२९/

कािव/२४९/२
०२२ द. 
१६/९/२२ 

२००००० १९९००० ० १००० 

२६३६३/१२ २२२३०६४५४ 
हायमा ट 
दवे 

बसिवणे 

क े ीय कायालय 
अंतगत भाग .२ 
अंतगत  
िविवध  
ठकाणी आव यक 
माणे हायमा ट 
दवे उभारणे  ( सन 

२०२२-२३   )  

आदेश 
.लेखा/२९/

कािव/२३२/२
०२२ द. 
१६/९/२२ 

२००००० १९९००० ० १००० 
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२७३६३/१३ २२२३०६४५५ 
हायमा ट 
दवे 

बसिवणे 

क े ीय कायालय 
अंतगत भाग .9 
अंतगत िविवध  
ठकाणी आव यक 
माणे हायमा ट 
दवे उभारणे  ( सन 

२०२२-२३   )  

आदेश 
.लेखा/२९/

कािव/२३२/२
०२२ द. 
१६/९/२२ 

२००००० १९९००० ० १००० 

२८३६४/१४ २२२३०६४५६ 
हायमा ट 
दवे 

बसिवणे 

क े ीय कायालय 
अंतगत भाग .६ 
अंतगत िविवध 
ठकाणी आव यक 
माणे हायमा ट 
दवे उभारणे  ( सन 

२०२२-२३   )  

आदेश 
.लेखा/२९/

कािव/२३२/२
०२२ द. 
१६/९/२२ 

२००००० १९९००० ० १००० 

२९३६६/१ २२२३०६५१५ उजाबचती
ची उपकरणे 

. . ६ मधील 
भगतव ती, 
गुळवेव ती व इतर 
प रसरातील हमी 
कालावधी संपले या 
टीट लाईट फट ग 

बदलणे. 

आदेश 
.लेखा/२९/

कािव/२३२/२
०२२ द. 
१६/९/२२ 

२००००० १९९००० ० १००० 
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३०३६६/२ २२२३०६५१६ उजाबचती
ची उपकरणे 

. . ६ मधील 
च पाणी वसाहत, 
देवकर व ती व इतर 
प रसरातील 
नुतनीकरण 
कामांतगत हमी 
कालावधी संपले या 
टीट लाईट फट ग 

बदलणे. 

आदेश 
.लेखा/२९/

कािव/२३२/२
०२२ द. 
१६/९/२२ 

२००००० १९९००० ० १००० 

३१३६६/३ २२२३०६५१७ उजाबचती
ची उपकरणे 

. . ८ मधील 
इं ायणीनगर व इतर 
प रसरातील 
नुतनीकरण 
कामांतगत हमी 
कालावधी संपले या 
टीट लाईट फट ग 

बदलणे. 

आदेश 
.लेखा/२९/

कािव/२३२/२
०२२ द. 
१६/९/२२ 

२००००० १९९००० ० १००० 

३२३६७/४ २२२३०६५१८ उजाबचती
ची उपकरणे 

. . ८ मधील 
ािधकरण व इतर 

प रसरातील 
नुतनीकरण 
कामांतगत हमी 
कालावधी संपले या 
टीट लाईट फट ग 

बदलणे. 

आदेश 
.लेखा/२९/

कािव/२३२/२
०२२ द. 
१६/९/२२ 

२००००० १९९००० ० १००० 
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३३३६७/५ २२२३०६५१९ उजाबचती
ची उपकरणे 

. . २ मधील बो-
हाडेवडी, मोशी व 
इतर प रसरातील 
नुतनीकरण 
कामांतगत हमी 
कालावधी संपले या 
टीट लाईट फट ग 

बदलणे. 

आदेश 
.लेखा/२९/

कािव/२३२/२
०२२ द. 
१६/९/२२ 

२००००० १९९००० ० १००० 

३४३६७/६ २२२३०६५२० उजाबचती
ची उपकरणे 

. . २ मधील 
जाधववाडी, िचखली 
व इतर प रसरातील 
नुतनीकरण 
कामांतगत हमी 
कालावधी संपले या 
टीट लाईट फट ग 

बदलणे. 

आदेश 
.लेखा/२९/

कािव/२३२/२
०२२ द. 
१६/९/२२ 

२००००० १९९००० ० १००० 
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३५३६७/७ २२२३०६५२१ उजाबचती
ची उपकरणे 

. . ९ मधील 
अजमेरा, मासुळकर 
कॉलनी व इतर 
प रसरातील 
नुतनीकरण 
कामांतगत हमी 
कालावधी संपले या 
टीट लाईट फट ग 

बदलणे. 

आदेश 
.लेखा/२९/

कािव/२३२/२
०२२ द. 
१६/९/२२ 

२००००० १९९००० ० १००० 

३६३६७/८ २२२३०६५२२ उजाबचती
ची उपकरणे 

. . ९ मधील 
नेह नगर, 
यशवंतनगर व इतर 
उवरीत प रसरातील 
नुतनीकरण 
कामांतगत हमी 
कालावधी संपले या 
टीट लाईट फट ग 

बदलणे. 

आदेश 
.लेखा/२९/

कािव/२३२/२
०२२ 
 द. 
१६/९/२२ 

२००००० १९९००० ० १००० 

३७३६९/१ २२२३०६५६३ 
अ णासाहेब 
मगर 
टेिडयम 

कै.अ णासाहेब मगर 
टेिडयम येथील 

िव ुतिवषयक  आ
व यक व तातडीची 
कामे कऱणे.सन २२-
२३ 

आदेश 
.लेखा/२९/

कािव/२३२/२
०२२ द. 
१६/९/२२ 

५०००० ३५००० ० १५००० 
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३८३७२/१९ २२२३०६६०५ 

थाप य 
क पांतगत 

िव ुतिवषय
क कामे 
कऱणे. 

. . ९ मधील H.A. 
कॉनर ते आंत र  
सोसायटी र ता 
अबन िडझाईन क न 
सुशोिभकरण करणे 
(िव ुत िवषयक कामे 
करणे) 

  १०००००० ९९९००० ०१००० 

३९३८२/१ २२२३०६८३९ 

थाप य 
क पांतगत 

िव ुतिवषय
क कामे 
कऱणे. 

कासारवाडी आर ण 
. १३ म ये खेळाचे 

मैदान  िवकिसत 
करणे( िव ुतिवषयक 
कामे कऱणे)( ा 
कामाचे 
Escallation Bill 
अदा करणे) 

आदेश 
.लेखा/२९/

कािव/२३२/२
०२२ द. 
१६/९/२२ 

१४५८५००० ४१४७००० ० १०४३८००० 

४०३८२/३ २२२३०६८२३ 

थाप य 
क पांतगत 

िव ुतिवषय
क कामे 
कऱणे. 

. .८ वै णव माता 
शाळेसमोरील 
मोक या जागेवर 
उ ान िव कसत 
करणे व 
योगाक   उभारणे 

आदेश 
.लेखा/२९/

कािव/३३४/२
०२२ द. 
७/११/२२ 

४०००००० ४००००० ० ३६००००० 
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४१६४६/५४ २२२३१०६६० 
करकोळ 

देखभाल 
दु ती  

भाग . ९ ने  
णालय व नागरी 

आरो य  क  
येथील   िल टची 
वा षक 
प दतीने  देखभाल 
दु ती कऱणे. 

  ५००००० ५००००० ० ० 

४२६४६/५५ २२२३१०६६१ 
करकोळ 

देखभाल 
दु ती  

भाग . ९ मधील 
नेह नगर 
मशानभूमी 

येथील  िव ुत 
दािहनीचे दोन 
वषाक रता चालन व 
देखभाल दु ती 
कऱणे. 

  ४००००० ३९९००० ० १००० 

४३३३४/१० २२२३०५८२२ सावजिनक 
सुरि तता 

आर णे ..६६ 
येथील बस टॉप 
िवकसीत करणे 
अंतगत िव ुत 
िवषयक कामे करणे 

  ४००००० ३९९००० ० १००० 

              १४९४५००० १४९४५०००   

उपरो  माणे िव ुत मु य कायालयाकडील महसूली अंदाजप कातील िवजिवले या लेखािशषावरील  घट केले या र. . 
१४९४५०००/- इत या रकमेचे वग करण िव ुत मु यकायालयांतगत क े ीय कायालय िवभागांतगत थाप य क पांतगत 
िव ूत िवषयक कामे करणे या लेखािशषातगत तरतूद वग करण केले या कामां या नांवासमोर नमुद माणे तरतूद वग करणेस 
मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आह.े  
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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 

 

(शेखर सह)                                                                       
मा. शासक                                                              

पपरी चचवड महानगरपािलका. 
 

 


