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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी-१८. 
 नगरसिचव कायालय  
महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक. एम.सी.ओ.-२०२०/ . .७१ (भाग-२)/निव-१४ दनांक ३ 
माच २०२२   व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ दनांक १८/०८/२०२२ अ वय े  ा  
अिधकारानुसार मा.महापािलका सभे या अिधकाराचा वापर क न मा. शासक यांनी मंजूरी दलेल े दनांक  
६/१२/२०२२ च ेठराव   

 
मा. शासक  ठराव  मांक -२१०                 िवषय मांक  – २१०             
               

दनांक- ६/१२/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-२१०    
दनांक- ६/१२/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .लेखा/२६/कािव/२१८/२०२२ द.१०/११/२०२२ 
आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक ८३८ 
द.१५/११/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या िविवध िवकास क प 

योजनेसाठी आव यक कज/कजरोखे उभारणेबाबत. 
 

 

 

ठराव . २१० 
दनांक-६/१२/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .लेखा/२६/कािव/२१८/२०२२ द.१०/११/२०२२ 
आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक ८३८  

द.१५/११/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या काय े ामधून पवना, 

इं ायणी व मुळा या नदया वाहतात. यानुसार पवना व इं ायणी न ांचे पुन ीवन करणे 
क प राबिव यात येणार आहे. यानुसार सदर क पासाठी लागणारा िनधी पपरी चचवड 

महानगरपािलका कजरोखमाफत उभार यात येणार आहे. या माणे ारंिभक ट यात 
सु वातीला र. .200 कोटीचे कज कजरोख या मा यमातून उभारणार असून सदर कजरोखे 

उभारणेकामीचा ताव रा य शासनाकडे मा यतेकामी यापूव च सादर कर यात आलेला 
आहे. तसेच पुण े व पपरी चचवड भागातून मुळा, मुठा व मुळा – मुठा या नदया वाहत 

असून, या न ांची एकूण लांबी 44.40 क. मी. इतक  आहे. यापैक  मुळा नदी ही पपरी 

चचवड मनपा व पुण ेमनपा या ह ीतून वाहत असून पपरी चचवड मनपा ह ी लगत मुळा 
नदी या काठाची लांबी सुमारे 14.20 क. मी. इतक  आहे. सदर लांबीम ये पपळे िनलख 

येथील िडफे स लँड व दापोडी येथील सी.एम.ई. चा अंतभाव आहे.या पुण लांबीचा 
अंदाजप क य खच 750 कोटी येत असून यास व या नदीचा अिधकांश भाग हा पुण ेमनपा 

ह ीत येत असलेने या नदीचे पुन ीवन क पाचे काम पुणे मनपा सोबत संयु र या 
राबिव यास यापुव च मा. थायी सिमती ठराव .11357, द.16/02/2022 व शासक 

पपरी चचवड मनपा मंजूर ठराव .18, द.06/04/2022 व ठराव .513, 
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द.03/08/2022 अ वये मा यता िमळालेली आहे. सदरपैक  पपरी चचवड ह ीतील वाकड 

बायपास ते सांगवी पूल या सुमारे 8.80 क. मी. लांबी या पिह या ट यातील सुमारे 

र. .321 कोटी कामाची (जीएसटी वगळूण) िनिवदा संयु र या काढ यात येत आहे. सदर 

िनिवदा पुण े मनपा या मंजूर दरसूचीनुसार काढ यात येत असून िनिवदा या होऊन 
य  कामास सु वात होणेस सुमारे 3 त े 4 मिह यांचा कालावधी लागणार आहे. या 

कामासाठी आव यक िनधी उपल ध करणेकामी द.01/11/2022 रोजी या झाले या 

बैठक म ये चचा होऊन यासाठी पवना व इं ायणी नदी या धत वर मुळा नदीसाठी मनपा 
कजरोखे (Municipal Bond) काढ याचा िनणय घे यात आलेला आहे. सबब मुळा नदी 

पुन ीवन क पासाठी एकूण येणा-या सुमारे र. .750 कोटी पैक  स ि थतीत पिह या 

ट यात िस द कर यात येणा-या कामाची िनिवदा पुण ेमनपा माफत संयु र या िस द 
कर यात येत आहे. यानुसार याकामी आव यक खचासाठी येक वष  होणा-या खचा या 

माणात यूिनिसपल बाँड या मा यमातून िनधी उभारणेचे तािवत आहे. सबब पवना व 
इं ायणी नदी या धत वर मुळा नदी क पासाठी मनपा कजरोखे (Municipal Bond) 

उभारणे तसेच कज/कजरोखे उभारणेकामी यापूव  नेमणूक करणेत आले या म य थ 
सं थांमाफत सदरचे कामकाज करणे आव यक आहे. यानुसार उपरो  तािवत सव 
बाब सह याकामी येणा-या य  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 -२११                 िवषय मांक  – २११             
               

दनांक- ६/१२/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-२११    
दनांक- ६/१२/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .सिविव/९/कािव/२७३/२०२२ द.१५/११/२०२२ 
आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक ८५७ 
द.१५/११/२०२२ अ वये, दी.अं.यो. रा ीय नागरी उपिजिवका अिभयान अंतगत “सावली” 

िनवारा क ाचे देखभाल व व थापनासाठी तरतुदीस मा यता िमळणेबाबत. 
 

 

 

ठराव . २११ 
दनांक-६/१२/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .सिविव/९/कािव/२७३/२०२२ द.१५/११/२०२२ 
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आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक ८५७ 

द.१५/११/२०२२ अ वये, शासन िनणय .एनयुएल.२०१४/ . /१०४/निव-३३, द.२८ 

ऑग ट २०१४ अ वये रा यातील ५३ शहराम ये दीअंयो- रा ीय नागरी उपिजिवका 
अिभयानाची अंमलबजावणी करणेत येत आहे. सदर अिभयानाम ये शहरी बेघरांना िनवारा 
हा एक घटक आहे. पपरी चचवड महानगरपािलकेतील नागरी बेघरांसाठी पपरी भाजी 
मंडई,पिहला मजला, पपरी येथे ऑ टोबर २०२० पासुन “सावली” िनवारा क  सु  कर यात 

आलेले आहे. िनवारा देखभाल व व थापनासाठी तरतुद करणेबाबत समाज िवकास 

िवभागाअंतगत इतर क याणकारी योजने या “ ये  नाग रक धोरण व उप म राबिवण”े या 

उपलेखािशषातून खच करणेबाबतचा ताव मा.अित.आयु (२) यांचेकडे सादर केला असता 
यांनी मु य लेखा व िव  अिधकारी यांचा अिभ ाय घेणेकामी कळिवलेले आहे. मा.मु य 

लेखा व िव  अिधकारी यां या अिभ ाया माण ेइतर क याणकारी योजने या “ ये  नाग रक 

धोरण व उप म राबिवण”े या लेखािशषातुन बेघर िनवारा देखभाल व व थापना या 

कामाची देयके अदा करावी व नजीक या मा.महापािलका सभे या मा यतेने “बेघर िनवारा 

देखभाल व व थापन” हे निवन लेखािशष अंदाजप काम य े समािव  क न याव े अशा 

कारचे शेरांकन केलेले आहे. मा.मु य लेखा व िव  अिधकारी, पपरी चचवड 

महानगरपािलका यांनी कळिवले या अिभ ायानुसार सदर तरतुद खच  टाक यापुव  महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम कलम -१०३ अनुसुची – ड मधील करण ७ तरतुद नुसार 

मा यता घेणे आव यक आह.े तसेच सन २०२२-२३ या आ थक वषात इतर क याणकारी या 
मु य योजनेतील उपलेखािशष जे  नाग रक धोरण व उप म राबिवण ेया लेखािशषाअंतगत 
र. .१,००,००,०००/-  इतक  तरतुद करणेत आलेली आहे. यामधुन र. .८३,७२,६२४/- 

इतका खच झालेला असुन र. .१६,२७,३७६/- इतक  र म िश लक आहे. सदर रकमेमधुन 

र. .८,११,३१९/- इतक  तरतुद न ान ेतयार कर यात येणारे उपलेखाशीष “बेघर िनवारा 

देखभाल व व थापन” या उपलेखािशषावर खालील त या माणे वग करण करणेस 

मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आहे. 
 

अ 
 

मु य योजनेचे 
नाव 

या 
उपलेखािशषामधुन 
र म वग करावयाचे 
या उपलेखाशीषाचे 

नाव 

सदर 
उपलेखािशषावर 

सन २०२२-
२०२३ साठी 
केलेली मुळ 
तरतुद र  

या 
उपलेखाशीषातु

न वाढ 
करावयाची 

र म 

या 
उपलेखाशीषा

तुन घट 
करावयाची 

र म 

एकुण तरतुद 
र म पय े

(वग करणानंतर 
) 

१ 
इतर 

क याणकारी 
योजना 

ये  नागरीक धोरण 
व उप म राबिवण े १,००,००,००० - ८,११,३१९/- ८१६०५७/- 
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२ 
इतर 

क याणकारी 
योजना 

बेघर िनवारा 
देखभाल व 

व थापन (न ाने 
केलेल ेउपलेखाशीष) 

० ८,११,३१९/- ० ८,११,३१९/- 

ि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 -२१२                 िवषय मांक  – २१२             
               

दनांक- ६/१२/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-२१२    
दनांक- ६/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . था/इ/कािव/८८५/२०२२ द.२१/११/२०२२ 
आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक ८९५ 
द.२९/११/२०२२ अ वये, मनपाचे थाप य इ े ीय कायालयाकडील सन २०२२-२३ या 

निवन कामांची अंदाजप क य र म वाढिवणे व तरतुदी म ये वाढ/ घट करणेबाबत. 
 

 

 

ठराव . २१२ 
दनांक-६/१२/२०२२ 

 
मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . था/इ/कािव/८८५/२०२२ द.२१/११/२०२२ 
आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक ८९५ 
द.२९/११/२०२२ अ वये, मनपाचे थाप य इ े ीय कायालयाकडील सन २०२२-२३ या 

नवीन कामाची अंदाजप क य र म वाढवीने तसेच तरतूद कमी अस याने निवन िवकास 
कामांची िनिवदा काढणेकामी तरतूद वग करणे आव यक अस याने यास मा.महापािलका 
सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आहे. 
 
अ
. 

. 

कामाचे नाव लेखा शष 

कामाची 
अंदाज 
प क य 
र कम 

पान 
. 

अ.
. 

सुधार त 
अंदाजप क

य र. . 

सन २०२२-२३ 
ची तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

सन २०२२-२३ 
साठ  एकुण 
सुधार त 
तरतूद 

१ 

भाग . ७ येथील 
आर ण . ४३० 

शाळा  इमारतीचे उव रत 
थाप य वषयक व 

अनुषं गक  कामे करणे. 

वशेष 
योजना 

२००००००० 
न वन 
काम 

२०००००००० १००० १००००००० ० १०००१००० 

२ 

भाग .७ भोसर  
येथील स.नं.१ शेजार ल 
ना याची सुधारणा करणे 
व थाप य वषयक कामे 

करणे.( पाट -१) 

वशेष 
योजना 

२०००००००० ६३ १ ० ३००००००० ९७००००० ० ३९७००००० 

३ 

भाग . ५ मधील 
इ याद  ठकाणी 

र यांचे हॉट म स 
प दतीन ेडांबर करण 

करणे. 

वशेष 
योजना 

७००००००० १७ ५२ ० ५२००००० १०००००० ० ६२००००० 
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४ 

भाग .३ मोशी , 
डुडूळगाव येथील व वध 

वभागामाफत 
खोद यात आले या 
ेनचेस डांबर करण 

करणे( पाणी पुरवठा, 
जल न:सारण ) 

वशेष 
योजना 

१०००००००० ६२ १३  १००० १०००००० ० १००१००० 

५ 

भाग .५ मधील 
ीकृ ण कॉलनी, 

गु कृपा कॉलनी , 
स यनारायण सोसायट , 

तुकडोजी महाराज 
हौ.सोसायट , नंदनवन 
कॉलनी व इ याद  

ठकाणी पेि हंग लॉक 
बस वणे व सुधारणा 

करणे. 

भांडवल - 
अ दगडी 
फरशी व 
फुटपाथ 

८०००००० १७९ ११ ० २७००००० १००००० ० २८००००० 

६ 

भाग .५ मधील 
अ याधु नक प दतीन े
र ते वक सत करणे व 
थाप य वषयक कामे 

करणे 

भांडवल -अ 
थाप य- 
थाप य 
वषयक 
कामे 

८०००००० १९१ १ ० ४१०१००० १२००००० ० ५३०१००० 

७ 
भाग .५ म ये मनपा 
काय मासाठ  मंडप 

यव था करणे. 

भांडवल -अ 
थाप य- 
थाप य 
वषयक 
कामे 

१०००००० १९५ ४८ ० ७००००० १००००० ० ८००००० 

८ 

भाग . ५ गवळी नगर, 
संत तुकाराम नगर व 
इ याद  ठकाणी 

र यांचे हॉट म स 
प दतीन ेडांबर करण 

करणे 

वशेष 
योजना 

३००००००० 

न वन 

काम ३००००००० १००० १००००००० ० १०००१००० 

९ 

भाग . ५ मधील 
सखुबाई गबाजी 

गवळी  उ यान येथील 
पा कग जागा वक सत 
करणे व अ यावत 
बहु मजल  वाहनतळ 

उभारणे. 

वशेष 
योजना 

४०००००००० ३८ १ ० ८३०००००० ० ३३१००००० ४९९००००० 

 एकूण     २३००००००० १२५७०४००० ३३१००००० ३३१००००० १२५७०४००० 

 
 

ि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 -२१४                 िवषय मांक  – २१४             
               

दनांक- ६/१२/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-२१४    
दनांक- ६/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . था/ क प/१४००/२०२२ द.२२/११/२०२२ 
अ वये, िजमा-३१ र यावरील िबला हॉि पटल ते डांगे चौक थेरगाव या र याचे फूटपाथ 
अबन ीट िडझाईन नुसार िवकसीत करणे या कामाकरीता शासक य मा यता र मेम ये 
वाढ क न िमळणेबाबत. 

 

 

ठराव . २१४  
दनांक-६/१२/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . था/ क प/१४००/२०२२ द.२२/११/२०२२ 
अ वये, पपरी चचवड शहरातील िजमा-३१ हा हजवडी आय.टी. पाक ते एम.आय.डी.सी. 
भोसरी, िचखली हा मु य र ता आहे. यामुळे सदर र यावरती वाहनांची मोठी वदळ असते. 
सदर र यामधील िबला हॉि पटल ते डांगे चौक, थेरगांव या र यावर पदमजी पेपर िमल 
सारखा औ ोगीक क प, िबला हॉि पटल, महारा  शासन पशुसंवधन खा याचे डेअरी फाम, 
शाळा, कॉलेज तसेच ावसाियक व रिहवासी भाग अस यामुळे वाहनांसोबतच 
पादचा यांचीही दाट वदळ असते. यामुळे वारंवार वाहतूक क डीचा सामना वाशांना व 
थािनक नाग रकांना सहन करावा लागतो, तसेच स ि थतीत रा ी या वेळी उजेडासाठी 

पदपथावर पुरेशी िव ुत व था नस यामुळे पदपथावरती घाण होते व इतर गैरकृ यही 
घडतात, बरेच वाहन चालक र यावरच वाहने लावतात यामुळे वाहतूक क डीत भर पडते. 

ा सव गो चा िवचार करता वाहतूक व था सुरळीत हो यासाठी, पादचा यांना सुरि त 
ये-जा कर यासाठी, पा कग व थेसह सदरील र याचे फूटपाथ अबन ीट िडझाईन नुसार 
िवकिसत कर याची मागणी थािनक नाग रकांची व ावसाियकांची आहे. 

       सदर कामाचा मनपा या  सन. २०२२-२३ या अंदाजप कामधे (पा. .४१ व 
अ. .३५) समावेश असून र. . १० कोटी इतक  शासक य मा यता आहे. तथािप सदर 
कामासाठीचे क प व थापन स लागार मे. अॅ युअड इंिजिनअर ग स हसेस  यांनी िव तृत 
स ह ण क न थाप य,िव ुत,पाणीपुरवठा व जलिनसाःरण िवषयक कामाचे अंदाजप क 
सन २०२२-२०२३ या दरसूचीनुसार तयार केले असून सदर कामासाठी र. . २४.९७ कोटी 
इतका खच येणार आह े याबाबतचा तपिशल खालील माणे. 

अ. . िवभाग अंदाजप क य र म . 
  १ थाप य क प िवभाग १५,६०,९५,६२६/- 

  २ जलिनःसारण िवभाग ७४,८७,८२०/- 

  ३ पाणीपुरवठा िवभाग ९४,३६,६०८/- 

  ४ िव ुत िवभाग ३,६२,६०,६५७/- 

  ५ जी.एस.टी.,रॉय टी,टे ट ग व इतर खच ४,०४,९४,८३६/- 

                    एकूण २४,९७,७५,५४७/- 
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तरी वरील काम पूण कर यासाठी  मूळ शासक य मा यता र. . १०.०० कोटी ही अपुरी 
असून सुमारे र. .२५.०० कोटी इतक  शासक य मा यता िमळणे आव यक आहे. तरी सदर 
कामासाठी असलेली र. . १०.०० कोटी इत या शाक य मा यतेम ये वाढ क न एकूण र. . 
२५.०० कोटी इतक  शासक य मा यता िमळणे आव यक अस याने यास 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 -२१५                 िवषय मांक  – २१५             
               

दनांक- ६/१२/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-२१५    
दनांक- ६/१२/२०२२ 

 
मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .लेखा/३१/कािव/२०४/२०२२  
द.२९/११/२०२२ अ वये, सन २०२२-२३ या अथसंक पातील माट िसटी िवभागा या 

तरतूदीम ये वाढ/ घट करणेबाबत. 
 

 

ठराव . २१५  
दनांक-६/१२/२०२२ 

 
मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .लेखा/३१/कािव/२०४/२०२२  
द.२९/११/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या अंदाजप कात 

पीएमपीएमएल व माट िसटी िवभागा या  सन २०२२-२३ या अथसंक पात पुढील 
त याम ये नमूद माणे तरतूद केली आहे.    

      “त ा अ”                                             (आकडे कोटीत) 

अ. . लेखािशषाचे नाव एकूण तरतूद एकूण खच एकूण िश लक 
१ पीएमपीएमएल २१९.३८ २१८.३९ ०.९९ 
२ माट िसटी ५०.०० २४.५० २५.५० 

            पीएमपीएमएल सं थेमाफत प  जा. .पी.एम.पी.एम. एल. /मु.ले.िव.अ. /३१७२ 
द. ३१/१०/२०२२ या प ा वये संचलन तूटीपोटी र. .२८ कोटी िमळणेकामी िवनंती केली 

आहे.  परंतु सदर या लेखािशषावरील तरतूद संपली अस यामुळे  पुढील माणे तरतूद 

वग करण वाढ/घट करणे आव यक आह े               

       त ा ब”                                     (आकडे कोटीत) 
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अ. . लेखािशषाचे नाव एकूण तरतूद वाढ घट 
१ माट िसटी  ५०.०० ० ७.०० 
२ पीएमपीएमएल २१९.३८ ७.०० ० 
    एकूण ७.०० ७.०० 

      उपरो   “त ा ब”  म ये नमूद माणे महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 
१०३ अनुसूची ड मधील करण ७ तरतूद २(१) नुसार सन २०२२-२३ चे 
अंदाजप कात  र. . ७,००,००,०००/- उपल ध तरतूदी म ये वाढ व घट करणे आव यक 
अस याने यास 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 -२१८                 िवषय मांक  – २१८             
               

दनांक- ६/१२/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-२१८    
दनांक- ६/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .मसाभां/४/कािव/२७१/२०२२ 
द.२९/११/२०२२ अ वये,  निवन 3.0 Tesla MRI मिशन वाय सी एम एच ऎवजी निवन 

थेरगाव णालय येथे बसिवणे देखभाल दु तीसह संचालना कामी िवनाभाडे त वावर जागा 
उपल ध क न देणे बाबत. 

 

 

ठराव . २१८  
दनांक-६/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .मसाभां/४/कािव/२७१/२०२२ 
द.२९/११/२०२२ अ वये, िनिवदा  १२/२०१८-१९ अ वये मे बी एलकेअर स हसेस 

यांना १० वष कालावधी करीता मनपाचे मालक ची ०.३ टे ला व १ निवन ३.० टे ला एम 
आर आय मिशन वखचाने बसवून संचालन व देखभाल दु तीचे कामकाज आदेश देणेत 
आलेले आहेत. 

          मनपा ची 0.3 टे ला एम आर आय मिशन जुनी झालेने व वारंवार नादु त होत 
असलेने सदर मिशनचे जागेवर िनिवदाधारकाने निवन ३.० टे ला मिशन वखचाने बसवून 
दोनही मिशनचे एम आर आय करीता र  ३९/- दर कमी क न सुधा रत दराने उवरीत 
िनिवदा कालावधी करीता कामकाजास द.३०/०६/२०२२ चे तावा वये मा यता दे यात 
आलेली असुन मा. थायी सिमती सभा ठराव  ४१० द.१३/७/२०२२ अ वये मा यता 
घेणेत आलेली आहे. 

          मे. बी ऐलकेअर स हसेस यांचे मागणीनुसार द. ३१/१०/२०२२ या 
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मा य  तावा वये सदर मशीन वायसीएमएच येथे न बसवता नवीन थेरगाव णालय येथे 
बसिव यास मा यता दलेली आहे. यास मा. महापािलका सभेने ठराव . २०४ द 
१/११/२०२२ अ वये मा यता देणेत आली आहे. यानुसार द. २१/११/२०२२ रोजी 
करारनामा क न  कामकाज आदेश देणेत आलेले आहेत. 

          तथािप, वाय सी एम एच येथील अंदाजे १००० चॊ फ़ु जागा मे बी एलकेअर 
स हसेस यांना एम.आर.आय.सटर चालिवणेकरीता िवनाभाडे त वावर देणेत 
आलेली  असलेने याच िनिवदा अटी शत  नुसार निवन 3.0 टे ला MRIमिशन बसिवणेकामी 
निवन थेरगाव णालय इमारती या तळमज यावरील वेश ार  १ येथील १४६.२१ चॊ 
मी (१५७४ चौ फ़ुट) जागा मे बी एलके अर स हसेस ा िल यांना िनिवदे या उवरीत 
कालावधीकरीता (७ वष) िवनाभाडे त वावर देणेस मा. महापािलका सभेची काय र 
मा यता देणेस तसेच तळमज यावर एमआरआय मशीन बसिव यामुळे पा कग े ातील 
१०९ .८ चौ. मी. (११८२ चौ.फु.) े   बािधत होणार अस याने मनपास कोण याही 
कारणासाठी उपयोगात आणता येणार नाही. तरी सदर या िवषयास मा. महापािलका सभेची 
काय र मा यते 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 -२१९                 िवषय मांक  – २१९           
               

दनांक- ६/१२/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-२१९   
दनांक- ६/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .  कर/मु य/९/कािव/३६६/२०२२ द.३०/११/२०२२ 
अ वये, आकारणी रिज टरला न द असले या मालम ेस मोबाईल मांक जोडणी / अ यावत 
क न ऑनलाईन मालम ा कर भरणा के यास सामा य करातील सवलतीबाबत. 

 

 

 

ठराव . २१९ 
दनांक-६/१२/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .  कर/मु य/९/कािव/३६६/२०२२ 
द.३०/११/२०२२अ वये,कर आकारणी व कर संकलन िवभागामाफत शहरातील इमारत व 

जिमनीवर मालम ा कराची आकारणी व वसूलीची कायवाही करणेत येत.े  मालम ा कर 
वसूलीकामी िविवध उपाययोजना करणेत येत आहेत.  यानुसार मालम ाधारकांनी 
िविहत वेळेत कराचा भरणा करावा व मनपाचे उ प ात वाढ हावी या 
दृ ीन ेमालम ाधारकांना मालम ा कराची िबल,े भरणा, नोटीसा, सूचना या ारे संपक क न 
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मािहती देणेकामी आकारणी रिज टरला न द असले या मालम ेस संबंिधत मालम ाधारक / 
भोगवटादार यांचा मोबाईल मांक जोडणी के यास कर वसूली उपाययोजनाम ये सुलभता  
येईल.  स ि थतीत आकारणी रिज टरला एकूण 5.88 लाख मालम ांची न दणी असून  या
पैक  सुमारे  2.80 लाख मालम ांना मोबाईल मांक नमूद असून उवरीत सुमारे 3.08 माल
म ांना मोबाईल मांक जोडलेल ेनाहीत.  महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 
140 नुसार मालम ा कराम ये सूट / सवलत देणेबाबत तरतूद नमूद आहे.  या अनुषंगान े   
मोबाईल मांक जोडणी मोिहमेसाठी या मालम ेस मोबाईल मांक संगणक णालीम ये 

जोडला गेलेला नाही अशा मालम े या मालम ाधारकांनी मोबाईल मांक जोडणी के यास 
कर वसूलीस व भिव यातील मालम ा कर िवषयक मािहती सूचना याकामी संबंिधतांशी     
संपक करणेसाठी उपयोग होईल यादृ ीन े यांना कर सवलत देऊन संपक क ेत आण याचे   
िवचाराधीन आहे,  यासाठी खालील ताव मंजूरीसाठी सादर करणेत येत आहे. 
      मालम ाधारकांनी  मालम ा कराची र म िविहत वेळेत भरणे व मनपाचे उ प ात वाढ     
होणेचेदृ ीन ेिविवध उपाययोजना करणेत येत आहेत.  या अनुषंगान ेआकारणी रिज टरला 
न द असले या मालम ेचे मालक / भोगवटादार यांचे मोबाईल मांक संगणक णालीम य े
जोडणी केलेले नाहीत.  तसेच मोबाईल मांक अ यावत नाहीत, अशा नाग रकांना मालम ा
 कराची िबल,े कर भरणा, कर सवलती, नोटीसा, आदेश इ यादी संपक क न पोहोच करणे.   

तसेच मालम ा कर िवषयक मािहती / सूचना नाग रकांना ा  होण ेयासाठी जे मालम ा 
धारक 31 िडसबर 2022 पूव  यांचे मालम ेस मोबाईल मांक जोडणी / अ यावत क न  
थकबाक  व चालू मागणीचे मूळ कराचे र मेचे अनुषंगान ेहोणारी संपूण र म ऑनलाईन     
प दतीने भरणा करतील अशा मालम ाधारकांना चालू मागणीतील सामा य करात 3%   
सवलतदेणेस 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 -२२०                 िवषय मांक  – २२०        
               

दनांक- ६/१२/२०२२     खाते - मा.आयु       
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िवषय  मांक-२२०   
दनांक- ६/१२/२०२२ 

 
मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . झोिनपु/जा/कािव/३५८/२०२२ 
द.१/१२/२०२२ अ वये, सीटीएस ं . २९९१,२९९२ गणेशनगर, भोसरी एमआयडीसी येथे 

SRA माफत झोपडप ी पुनवसन क प राबिवणेकरीता व छतागृह, पथ दव,े ेनेजलाईन, 
िप या या पा याचे नळ इ. सव अ थापनांचा अडथळा येत असलेने ते िन कािसत करणबेाबत. 

 

 

 

ठराव . २२० 
दनांक-६/१२/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . झोिनपु/जा/कािव/३५८/२०२२ 
द.१/१२/२०२२ अ वये, सीटीएस ं . २९९१,२९९२ गणेशनगर, भोसरी एमआयडीसी 
पपरी चचवड,पुणे येथील झोपडप ी पुनवसन क प राबिव यासाठी िवकसक पुणायू 

एंटर ायजेस यांना मु य कायकारी अिधकारी, झोपडप ी पुनवसन ािधकरण, पुणे व 
पपरी चचवड यांचे प  ं . जा ./झोपु ा/ता/ ताव/मा. ./१२५५/२०२१,               
द. २८/७/२०२१ अ वये िवकसक यांचा क पाचा ताव दाखल क न घे यात आलेला 

आहे. उपरो  िवषया वये सीटीएस ं . २९९१,२९९२ गणेशनगर, भोसरी पपरी चचवड 
येथील जागेवर झोपडप ी पुनवसन ािधकरण यां या अंतगत द. ११ जून २०२१ रोजी 
झाले या झोपडप ी पुनवसन अंितम आदेश ३ (क) अ वये मे. पुणायू एंटर ायजेस हे 
झोपडप ी पुनवसनाचा क प हे राबिवत आहते. सदर क पाबाबत जा. .झोपु ा/स ा-
२/झोिनआ/८७/२०२२ द.२७/०१/२०२२ अ वये मु य कायकारी अिधकारी, झोपडप ी 
पुनवसन ािधकरण, पुणे व पपरी चचवड यांचा अंितम झोपडप ी िनमुलन आदेश ३(ड) 
जारी कर यात आलेला आहे. याअ वये आदेशास अिधन रा न या जागेवरील झोप ा 
पाड याचे काम िवकसक मे. पूणायू एंटर ायझेस यांचेमाफत चालू आहे. सदरचा भूखंड 

क प राबिव यासाठी मोकळा करत असताना सदर या जागेवर क भाग, पपरी चचवड 

महानगरपािलका यांनी उपल ध क न दले या आ थापना उदा. पथ दव,े ेनेज लाईन, 
िप या या पा याचे नळाची लाईन आढळून येत अस याचे मे. पूणायू एंटर ायजेस यांनी  
द. ०७/०७/२०२२ चे प ा वये कळिवलेले आहे यामुळे उपरो  क प राबिव यासाठी 

भूखंड मोकळा करणे आव यक अस याने वरील आ थापना काढून टाकणे आव यक 
अस याचे कळिवले आहे. ेि य अिधकारी ‘क’ ेि य कायालय यांचेकडील 
क े/आ१५अ/कािव/६३२/२०२२, द.१४/१०/२०२२ अ वये गणेशनगर, गवळीमाथा 
येथील सावजिनक व छतागृह पाड यािवषयी अहवाल दलेला असून यानुसार सदर 
व छतागृहाचा वापर तेथील रिहवाशी नाग रक करत नाहीत. तेथील नाग रकां या घरात 

व बाहेर व छतागृहे अस याने गणेशनगर येथील रिहवाशी नाग रकाकडून व छतागृह 
पाड याबाबत हरकत नसलेबाबत वा री घेणेत आलेली आहे असे कळिवलेले आहे. 

          सबब, सीटीएस ं . २९९१,२९९२ गणेशनगर, भोसरी एमआयडीसी येथे SRA 
माफत झोपडप ी पुनवसन क प राबिवणेकरीता व छतागृह, पथ दव,े ेनेजलाईन, 
िप या या पा याचे नळ इ. सव अ थापनांचा अडथळा येत असलेने ते िन कािसत करणे 
आव यक अस याने यास 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 -२२१                 िवषय मांक  – २२१        
               

दनांक- ६/१२/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-२२१   
दनांक-६ /१२/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . . था/PMAY 

/४८५/२०२२ द.०६/१२/२०२२ अ वये, धानमं ी आवास योजनेअंतगत आकुड  HDH 
आर ण .२८३ व पपरी HDH आर ण .७७ येथील बेघरांसाठी घरे आर णा या 
जागेवर बांधले या  क पातील सदिनका EWS (आ थक दुबल घटक) लाभा याना वाटप 
करणेकामी  धोरण िनि त होणेबाबत. 

 

 

ठराव . २२१ 
दनांक-६/१२/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . . था/PMAY 
/४८५/२०२२ द.०६/१२/२०२२ अ वये, मा.महापािलका सभा ठराव .३९, 
द.२०/०६/२०१७ अ वये पपरी चचवड महानगरपािलका ह ीम ये धानमं ी आवास 

योजनाअंतगत शहरातील खालील EWS व HDH आर णे असले या जागांवर धानमं ी 
आवास योजनेअंतगत सदिनका बांधणे या कामास शासक य मा यता दे यात आलेली आहे. 
यानुसार एकुण शासक य मा यता रकमेस अिधन रा न महानगरपािलकेने खालील 

त यांनुसार क प कायाि वत केले आहेत. 
 

अ ..  क पाचे 
ठकाण 

आर ण 
. 

जागेचे 
एकुण े  

मनपा या 
ता यात आलेले 

े  

तािवत 
घरे 

क प कमत )र. .
कोटी म ये(  

EWS आरि त जागा 
१ च -हो ली २/८३ २.१५ २.१५ १४४२ १५०.३२ 
२ रावेत ४/१०२ १.४६ १.४६ ९३४ ९१.०७ 
३ बो -हा डेवाडी १/१६२ २.०० २.०० १२८८ १२७.७० 

एकुण ३६६४  

HDH आरि त जागा 
४ पपरी ७७ ०.६४ ०.६४ ३७० ४७.२६ 
५ आकुड  २८३ १.७८ ०.९५ ५६८ ६९.६६ 

एकुण ९३८  

एकुण (EWS + HDH) ४६०२  
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पपरी आर ण .७७ व आकुड  आर ण .२८३ येथील बेघरांक रता घरे (HDH) अंतगत 
एकुण ९३८ सदिनका असले या धानमं ी आवास योजना क पातील लाभाथ  िनि त 
झालेले नाहीत. सदर दो ही क पांची मुलभूत सुिवधा पुरिवणेची कामे अंितम ट यात 
अस याने सदर क पांतगत लाभाथ  लवकरात लवकर िनि त होणे गरजेचे आहे. अ यथा 
अनाव यक सुर ा र कांचा भुदड सोसावा लागणार आहे कवा सदर दो ही क पातील 
सदिनका वेळेत वाटप न झा यास सदर सदिनकांची तुटफूट होवून नुकसान होवू शकते. 

तथािप, सदरचे दो ही क प पपरी आर ण .७७ व आकुड  आर ण .२८३ 
(HDH) हे धानमं ी आवास योजनेअंतगत राबिवणेत येत अस यामुळे धानमं ी आवास 
योजने या मागदशक त वानुसार लाभाथ  िनि त करावे लागणार आहेत. सदर क पातील 
सदिनकां या लाभाथ  िह यास द.२५/०१/२०१९ रोजी या तावा वये मा.आयु , 
पपरी चचवड महानगरपािलका यांनी पुढील माणे मा यता दलेली आहे.  

अ. . क पाचे नाव सदिनका सं या ित लाभाथ  िह सा 
१ आकुड  ५६८ ७३५२५५ 
२ पपरी ३७० ७९२६९९ 

सदरचे दो ही ठकाणचे क प आ थकदृ ा दुबल घटकांसाठी धानमं ी आवास 
योजनेअंतगत बेघरांसाठी घरे (HDH) या आर णावर राबिवणेत आले आहेत. सदर 

क पांतील सदिनका या मनपा िवकास कामांमुळे बेघर झाले या नाग रकांसाठी राखीव 
आहेत. याक रता सदर या सदिनकांचे वाटप होणेसाठी महानगरपािलके या मंजूर िवकास 
आराख ातील आर णाने बािधत झाले या नाग रकांकडून बािधत झालेबाबत पुरावा व 
आव यक कागदप े (उदा. जागेचा ७/१२ उतारा व मालम ा प क उतारा, फेरफार, 
खरेदीखत द त, आर णाने बािधत जागेचा शासक य मोजणी नकाशा, सदर शासक य 
मोजणी नकाशावरील िवकास योजना अिभ ाय, ३० वषाचे सच व टायटल रपोट तसेच 
पपरी चचवड महानगरपािलका माफत देणेत आले या अनिधकृत / र ता बािधत जागेची 

नोटीस इ.) अजासोबत महानगरपािलके या झोपडप ी िनमुलन व पुनवसन िवभागाकडे सादर 
करणेकामी ३ वेळा ( द.२२/०२/२०२२, द.०५/०५/२०२२ व द.२४/०९/२०२२) जा त 
खपा या वतमानप ाम ये जािहरात देणेत आली होती. यास क प बािधत नाग रकांचा 
अ य प ितसाद िमळा याचे दसून येत आहे. तसेच झोिनपू िवभाग व नगररचना 
िवभागाकडे य  संपक साधणा या नाग रकांनाही सदर बाबत त डी मािहती दे यात येत 
आहे. याच माणे पपरी चचवड महानगरपािलके या सव े ीय कायकारी अिभयंता ( था) 
यांचेकडून ा  क प बािधत नाग रकांची यादी नगररचना िवभागाकडे मु यांकन क न 
र ता / आर ण बािधत े ाचे चालु रेडीरेकनर दरा माणे मु यांकन करणेकामी सादर 
कर यात आली आहे.  

HDH आर ण घरे बांधणेसाठीच आहे व EWS आर ण सु दा घरे बांधणेसाठीच 
असलेने आर णात बदल होत नाही. परंतु, घरां या वापराम ये बदल होत आहे. 
U.D.C.P.R. - 2020 मधील िनयम .४.२७ मधील अ. .३ नुसार “Any site reserved 
for specific purpose in the development plan may be allowed to be 

developed for any other public purpose with the permission of the 
Government. In doing so, buildable reservation may be allowed to be 
developed for buildable or open / recreational uses and open / recreational 
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reservation may be allowed to be developed for open / recreational uses 
only” असे नमुद आहे. यामुळे वापरातील बदलास मा.महापािलका सभेची मा यता घेवून 
HDH वापराऐवजी EWS वापर करणेस हरकत वाटत नाही अशी धारणा आहे.  

वरील नमुद बाब चा िवचार करता बेघर लाभाथ  अ य प उपल ध अस यान ेसदर 
क पाम ये धानमं ी आवास योजने या पा ता िनकषानुसार आ थकदृ ा दुबल 

घटकांमधून लाभाथ  िनि त करणे गरजेचे आहे. यासाठी  आ थकदृ ा दुबल घटकांकडून 
ऑनलाईन अज मागवून ऑनलाईन Scrutiny करता येवू शकेल. यामुळे वेळेचा अप य 
टाळता येवून संपूण या पारदशक र या राबिवता येईल.  

तरी  
१) आर णा या जिमनीचा वापर घरे बांध यासाठी केला आहे. परंतु, आर णा या 

वापराम ये बदल होत आहे. हणजे बेघरांसाठी घरे (HDH) ऐवजी आ थकदृ ा 
दुबल घटकांसाठी घरे (EWS) असे होत आहे. यास मंजूरी देणेत येत आहे. 

२) धानमं ी आवास योजनेअंतगत AHP घटकांतगत मंजुर झाले या पपरी आर ण 

.७७ (HDH) व आकुड  आर ण .२८३ (HDH) येथील क पांसाठी 
आ थकदृ ा दुबल घटकांकडून ऑनलाईन अज मागवून, ऑनलाईन Scrutiny क न 
लाभाथ  िनि त करणेस मंजूरी देणेत येत आहे. 

३) उपरो  माणे कायवाही होणेकामी UDCPR मधील िनयम .४.२७ ला अनुस न 
HDH आर णाम ये बांधले या सदिनकांचे वाटप PMAY मधील पा  लाभा याना 
करणेकामी रा य शासनाची मंजुरी घेणे आव यक अस याने रा य शासनाकडे 
पाठिवणेकामी 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. 
 

 


