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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  
१३/१२/२०२२ चे ठराव   

 
मा. शासक  ठराव  मांक -२२२                 िवषय मांक  – २२२        
               

दनांक- १३/१२/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-२२२   
दनांक-१३/१२/२०२२ 

मा.अित.आयु (२) पशुवै क य यांचे कडील प  .पवै/०२/कािव/२९३/२०२२ 
द.३०/११/२०२२ आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव 
मांक ९३७ द.६/१२/२०२२ अ वये, मनपा े ातील मृत जनावरे “दहनमिशन” दारे 

मो ा मृत जनावरांची िव हेवाट लावणेबाबत. 
  

 

 

ठराव . २२२ 
दनांक-१३/१२/२०२२ 

 
मा.अित.आयु (२) पशुवै क य यांचे कडील प  .पवै/०२/कािव/२९३/२०२२ 
द.३०/११/२०२२ आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव 
मांक ९३७ द.६/१२/२०२२ अ वये, पपरी चचवड  महानगरपािलका े ातील मृत 

पावलेली मोठी जानवरे (गाय वग, हैस वग, शेळी, मढी, घोडा, गाढव इ.) उचलणे आिण 
िव हेवाट लावण े कामी ई-िनिवदा .९/२०१९-२० िस द कर यात आली होती. सदरचे 
कामकाज सावजिनक आरो या या दृ ीन ेसंबंधीत अस याने तसेच महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम करण ४ अ याव यक सेवा, वग १(ड) नुसार वरीत हणजेच २४*७ उचलणे 
आव यक असत.े याकामी मा.लेखािधकारी यांनी शेरांकन केलेनुसार ʺस ि थतीत मा य ा  
िनिवदा दरानुसार मनु यबळ, दफन खच, (जे.सी.बी. सह) वाहन भाडे व वाहन इंधन खच 
याकरीता ित माह र. .३,१६,५००/- (अ री र. .तीन लाख सोळा हजार पाचशे फ ) खच 
येत आहे. उ  नमुद केले माण ेपुण ेम.न.पा. ह ीतील मोठी मृत जनावरे दहन करावयाची 
अस याने दफन खच (जे.सी.बी. सह) र. .५४,७४७/- (अ री र. .चोप  हजार सातशे 
स ेचाळीस फ ) वजा जाता र. .२,६१,७५३/-  (अ री र. . दोन लाख एकस  हजार 
सातशे ेप  फ ) िन वळ देय राहील. तसेच नायडु पॉ ड येथे एक फेरी अंदाजे ४५ क.मी. 
करीता ७ क.मी. ित. लीटर माणे अंदाजे ७ िलटर िडझेल करीता स या या 
बाजारभावानुसार र. .९१/- ित. िल. दराने ित दन र. .६३७/- (अ री र. .सहाशे 
सद ीस फ ) इतका वाहन खच होणार असुन िनिवदा दर १०% नफा िवचारात घेता 
र. .७००/- इत या इंधन खचा मधुन िनिवदा दर २१% कमी दराने ा  धरता र. .५५३/- 
(दरवाढ लागु नाही) (अ री र. .पाचशे ेप  फ ) इत या दराने िनिवदेचे उवरीत 
कालावधीकरीता कामकाजकर यात यावे.ʺ तद् नंतर मा.पशुवै क य अिधकारी यांनी शेरांकन 
केलेनुसार मे. द लीवाला ऍ ड स स, पुणे यांना याकामी प  .पवै/०२/कािव/२७३/२०२२ 
द.१६/११/२०२२ रोजी या प ा वये िवचारणा केली असता द.२१/११/२०२२ रोजी या 

ई-मेल म ये नमुद केले माणे यांनी उ  नमुद रकमेम ये कामकाज कर याची सहमती 
दशवलेली आहे. तरी मा.लेखािधकारी यांचे शेरांकन केलेनुसार िनिवदा नोटीस 
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.०९/२०१९-२०२० चे कामास मृत मोठी जनावरे पुणे महानगरपािलकेचे नायडु पॉ ड 
िव ुत दािहनी या ठकाणी दहन करणेच े अित र  कामकाजास व सदर कामकाजाकरीता 
(दफन खच वगळुन) मे. द लीवाला ऍ ड स स यांना ित माह र. .२,६१,७५३/- (अ री 
र. .दोन लाख एकस  हजार सातशे ेप  फ ) व अित र  कामकाजास र. .५५३/- ित 
फेरी दराने (दरवाढ लागु नाही) व पुण े म.न.पा.स र. .३,०००/- ित जनावर दहन 
करणेकामी या िव ुत दािहनी शु क व येणा या य  खचास मा यता आव यक आहे. सदर 
िनिवदा .०९/२०१९-२०२० मधील नमुद कालावधी पुण होईपयत मे. द लीवाला ऍ ड 
स स, पुणे यांना माहे र. .२,६१,७५३/- (अ री र. .दोन लाख एकस  हजार सातशे ेप  
फ ) इतक  रकम अदा क न िनिववदेम ये व करारना यातील अटी व शत  कायम ठेवुन 
यानुसार कामकाज क न घेणे यो य राहील. याकामी येणा-या य  खचास व सदरचा खच 

िवभागा या मृत जनावरे उचलण े व िव हेवाट लावणे या लेखािशषकावर खच करणेकामी 
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 -२२३                 िवषय मांक  – २२३        
               

दनांक- १३/१२/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-२२३  
दनांक-१३/१२/२०२२ 

मा.आयु  यांचे कडील प  . था/ क प/८९१/२०२२ द.०६/१२/२०२२ आिण मा. थायी 
सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक ९६५ द.६/१२/२०२२ अ वये, 
म.ना.से. (रजा) अिधिनयम १९८१ अ वये ी.अिभमान अ ण भोसले, उपअिभयंता ( थाप य 

क प िवभाग) यांचे M.Tech. (Transportation Engineering) उ  िश णास मा यता 
देणेबाबत. 

 

 

ठराव . २२३ 
दनांक-१३/१२/२०२२ 

मा.आयु  यांचे कडील प  . था/ क प/८९१/२०२२ द.०६/१२/२०२२ आिण 
मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक ९६५ 
द.६/१२/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलकेतील ी.अिभमान अ ण भोसले 

(उपअिभयंता, थाप य क प िवभाग) या पदवीधर अिभयं यास मनपातफ ायोिजत 
उमेदवार हणून पुणे अिभयांि क  तांि क शासक य िव ािपठाचे शासक य अिभयांि क  
महािव ालय, िशवाजीनगर पुण-े४११००५ येथे एम.टेक ( ा सपोटशन इंिजिनअ रग) हा 
दोन वष कालावधीचा अ यास मास एक वष महािव ालयात य  हजर रा न िश ण 
घेणे बंधनकारक आहे. दुसरे वष  शोध बंध (Project) करणेचे असलेने पपरी चचवड 
महानगरपािलका कामकाज सांभाळून करणे या तावास मा.आयु  यांनी 
द.३०/११/२०२२ रोजी मा यता दलेली आहे. त नुसार ी.अिभमान अ ण भोसले यांना 

M.Tech. (Transportation Engineering) उ  िश णासाठी एक वष पूण वेळ व एक 
वष कामकाज सांभाळून महारा  नागरी सेवा (रजा) अिधिनयम १९८१ मधील ८१ (ए) १ व 
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२ चे प रिश  ३ (िनयम ५२) अ वये बंधप  घेऊन १२ मिह याची य  अ ययन रजा व 
दुसरे वष  शोध बंधास शै िणक सवलतीसह य  दो ही शै िणक वषाचे शु क व संपुण 
पगारासह (वाहन व फरती भ ा ितरी ) 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 -२२४                 िवषय मांक  – २२४        
               

दनांक- १३/१२/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-२२४ 
दनांक-१३/१२/२०२२ 

मा.आयु  यांचे कडील प  . था/इ/कािव/ ९३७/२०२२ द. ०६/१२/२०२२ आिण 
मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक ९७१ 
द.६/१२/२०२२  अ वये, थाप य क व इ े ीय कायालयाकडील सन २०२२ - २३ चे 

अंदाजप कात निवन कामाचा समावेश क न वाढ व घट करणेबाबत. 
 

 

ठराव . २२४ 
दनांक-१३/१२/२०२२ 

मा.आयु  यांचे कडील प  . था/इ/कािव/ ९३७/२०२२ द. ०६/१२/२०२२ आिण 
मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक ९७१ 
द.६/१२/२०२२ अ वये, पपरी चचवड मनपा या थाप य इ व क  े ीय कायालयाकडील 

सन २०२२-२३ या मुळ अंदाजप कात खालील माणे समावेश नसलेली परंतु करणे 
आव यक असलेली कामे समािव  करणेस तसेच िवकास कामांची तरतूद वग करणेची 
आव यकता आहे.  

अ. 
ं . 

उपलेखािशष 
अथवा कामाचे 

नांव 

भा
ग 

बजेट 
कोड 

पानां
क 

अ.
ं . लेखािशष 

शासक य 
मा यता र. . 

सन २०२२-
२०२३ चा 
मुळ अंदाज 

वाढ 
करावयाची 

तरतूद 

घट 
करावयाची 

तरतूद 

सन २०२२-
२०२३ चा 
सुधारीत 
अंदाज 

१ 
भाग .७ मधील 

मनपा शाळांसाठी 
इमारती बांधणे. 

७ 
   

निवन काम ५०००००००० ० ५००००० ० ५००००० 

२ 

भाग .९ मधील 
मनपाचे मु य 

इमारत ची दु ती 
व सुधारणा करणे. 

९ 
   

निवन काम ७५००००० ० ६००००० ० ६००००० 

३ 

भाग .९ मधील 
मनपाचे मु य 
इमारतीम ये 
फ नचरची 

व था व 
अनुषंिगक कामे 

करणे. 

९ 
   

निवन काम ५०००००० ० ६००००० ० ६००००० 

४ 

भाग .७ 
भोसरी बापुजी 
बुआ चौक ते 

पी.एम.टी चौक 
पयतचा र ता 

अ ावत प दतीने 

७ 
२२२
३००
१७९

१५ २२ 
िवशेष 
योजना 

५०००००००० ५००००००० ० ५००००० ४९५०००००
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िवकिसत करणे. 

५ 

भाग .९ 
नेह नगर व इतर 

ठकाणी कलर 
पे हग लॉक व 
इतर थाप य 
िवषयक कामे 

करणे. 

९ 
२२२
३०२
५९७

१३९ ७ 

भांडवली - 
दगडी 

फरशी व 
फुटपाथ 

१०००००० ६००००० ० ६००००० ० 

६ 

भाग .९ 
खराळवाडी व 
इतर ठकाणी 
कलर पे ह ग 
लॉक व इतर 

थाप य िवषयक 
कामे करणे. 

९ 
२२२
३०२
५९८

१३९ ८ 

भांडवली - 
दगडी 

फरशी व 
फुटपाथ 

१०००००० ६००००० ० ६००००० ० 

 
एकुण 

      
५१२००००० १७००००० १७००००० ५१२०००००

         वरील माणे नवीन कामे समािव  करणेस तसेच िवकास कामांची तरतूद वग करणसे 
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 -२२५                    िवषय मांक  – २२५                       

दनांक- १३/१२/२०२२        खाते - मा.आयु       
 

िवषय  मांक-२२५   
दनांक-१३/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . अ ेका/िव/कािव/५३६/२०२२      
द. ०७/१२/२०२२ अ वये, क  शासना या पंत धान आवास योजनेअंतगत आ थकदृ ा दुबल घटकांसाठी आकुड  येथे घरे 

बांधणे या िव ुत िवषयक कामास सुधा रत शासक य मा यता व आव यक तरतूद वग करण करणेबाबत. 
 

 

ठराव . २२५ 
दनांक-१३/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .अ ेका/िव/कािव/५३६/२०२२ द. ०७/१२/२०२२ अ वये, पपरी चचवड 
महानगरपािलका े ात महानगरपािलके माफत क  शासना या पंत धान आवास योजनेअंतगत आ थकदृ ा दुबल 
घटकांसाठी मोहन नगर आकुड  येथे ५६८ घरे बांध यात आली आहेत. सदर घरांसाठी िव ुत पुरवठा करणेकामी   आव यक 
असणारा उ दाब वीजपुरवठा घेणेकामी उ दाब केबल, रोिह  संच, जनरेटर, फायर फाय टग व था, ीट लाईट पोल व 
इतर िव ुत िवषयक इ ा चरची कामे हया  कामातून कर यात येत आहे. सदर  कामाकरीता सन २०२२-२३ या  
अंदाजपञकाम ये  पानांक ३७४ अनु. . १ अ वये र. . ५ कोटी इतक  शासक य मा यता व र. . १००० इतक  तरतूद 
उपल ध आहे  सदर िव ुत िवषयक  कामाचे अंदाजप क इकडील िवभागामाफत तयार केले असता िनिवदा र म (GSTसह) 
६.५० कोटी इतक  होत असून सन २०२२ -२३ या अंदाज प कातील  नमूद शासक य मा यतेपे ा अित र  होत आहे. 
यामुळे सदर कामांस सुधा रत शासक य र. . ७ कोटी  इतक   मा यता घेण े आव यक आहे. तसेच सदर कामासाठी अ 
े ीय िवभागाकडे सन २०२२-२३ या अंदाज प काम ये अपुरी तरतूद आहे. मा.सहशहर अिभयंता PMAY  क प िवभाग 

यांनी जा. . था./PMAY ./२१३/२०२२ द.२४/०८/२०२२ रोजी िव ुत िवषयक इ ा चरची कामे कर यासाठी 
आकुड  व बो-हाडेवाडी क पासाठी येक  २ कोटी माणे एकूण र. . ४ कोटी इतक  तरतूद उपल ध अस याचे इकडील 
िवभागास प ा वये कळिवले आहे.   सदर कामास सुधा रत शासक य मा यता िमळणेकामी व तरतूद वग करण करणेकामी 
मा. महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. सदर कामांचा तपशील खालील माण,े 

अनु. 

. 

लेखाशीष कामाचे नाव अंदाजप
क पानांक 
/ अनु  

बजेट  सुधा रत 
अंदाजप क

य र. . 

उपल ध 
तरतूद 
र. . 

तरतूद वाढ 
र. . 

तरतूद घट 
र. . 

सुधा रत 
तरतूद र म 



6 
 
 
 
 

१. नवीन 
काम 
थाप य 
क पा 

अंतगत 
िव ुत 
िवषयक 
कामे 
करणे  

क  
शासना या 
पंत धान 
आवास 
योजनेअंतगत 
पपरी 
चचवड 

महानगरपािल
का े ात 
महानगरपािल
केमाफत 
आ थकदृ ा 
दुबल 
घटकांसाठी 
आकुड  येथे 
घरे बांधणे या 
कामांतगत 
िव ुत 
िवषयक काम े
कारणे. 

374/1 

222306662 7000000 1000 20000000   2001000 

२ Public 
conveni
encs 

दापोडी येथील 
महा मा 
फुलेनगर 
झोपडप ीतील 
र याने 
बािधत 
होणा या  
झोपडप ी 
धारकांचे 
पुनवसन 

५८/१४  
 

222301349       5000000   
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करणेसाठी 
प ाशेड तयार 
करणे व इतर 
अनुषंिगक 
कामे करणे.   

३  िचखली 
से. .१७ व 
१९ येथे 
आ थकदृ ा 
दुबल 
घटकांसाठी
या (ESW) 

गृह 
क पाम य े 
ये ांसाठी 

िवरंगुळा क  
बांधणे.   
 

५८/१५ 
 

222301350       4100000   

४ Sopping 
center 

िचखली 
से. .१७ व 
१९ येथे 
आ थकदृ ा 
दुबल 
घटकांसाठी
या (ESW) 

गृह 
क पाम य े 
ापारी गाळे 

बांधणे.   

५९/१ 
 

222301358       2500000   

५ Auditori
um 

िचखली 
से. .१७ व 

५९/४  
 222301363       5000000   
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१९ येथे 
आ थकदृ ा 
दुबल 
घटकांसाठी
या (ESW) 

गृह 
क पाम ये 

ब उ ेशीय 
हॉल बांधणे.   

६ Compo
und/ 
safety 
wall 

रावेत येथे 
आ थकदृ ा 
दुबल 
घटकांसाठी 
िनवासी गाळे 
बांधणे या 

क पात 
मुलभूत 
सुिवधा 
(Infrastruct
ure) पुरिवणे 

५९/१ 
 

222301365       900000   

७ status िचखली 
से. .१७ व 
१९ येथे 
आ थकदृ ा 
दुबल 
घटकांसाठी
या (ESW) 

गृह 
क पाम ये 

ब उ ेशीय 
हॉल बांधणे.   
 

६०/५  
 

222301382       2500000   
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7000000 1000 20000000 20000000 2001000 

 
 
वरील माण ेिवषयांक त कामांकरीता सुधा रत शासक य मा यता व  तरतूद वग करण 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 -२२६                 िवषय मांक  – २२६        
               

दनांक- १३/१२/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-२२६ 
दनांक-१३/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . था/श.अ./तां/४/१९८/२०२२ द.९/१२/२०२२ 
अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलका काय े ात भूिमगत सेवावािह या टाक यासाठी 
र ते खोदाई परवानगी देताना एमएनजीएल या सं थेस र ते पूववत करणेसाठी मनपा चालू 
दरामधील दली जाणारी सवलत र  करणेबाबत. 

 

 

ठराव . २२६ 
दनांक-१३/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .  था/ श.अ./ तां /४/१९८/२०२२ 
द.९/१२/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलका ह ीतील र यांमधून भुिमगत 

सेवावािह या टाक यासाठी  मनपाकडे िविवध शासक य / िनमशास कय तसेच खाजगी 
सं थांकडून र ता खोदाई परवानगीसाठी करणे वेळोवेळी सादर होत असतात. सदर 
सेवावािह या नाग रकां या सोयीसाठी आव यक अस याने महारा   महानगरपािलका 
अिधिनयमातील कलम २३९ अ वये सदर सं थांना यांचेकडील भूिमगत सेवावािह या 
टाक यासाठी र ता खोदाईस परवानगी महापािलकेमाफत दे यात येते. 
महारा   महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम २४१(२) अ वये संबंिधत 
कंपनीकडून  सदर खोदलेला र ता दु त कर यासाठी जो खच येईल तो वसूल करावयाचा 
आहे. यासाठी सदर खोदलेले र ते दु तीसाठी मनपाने दर िनि त केले असून सदर दर 
वेळोवेळी सुधा रत कर यात येतात. मनपा या सदर चिलत दरानुसार र ता दु तीपोटी 
येणारा खचव मनपा अिधभाराची र मसंबंिधत कंपनीकडून आगाऊ भ न घे यात येतो. 

महानगरपािलकेकडून िविवध सं थासाठी र ता खोदुन भूिमगत सेवावािह या 
टाकणेकरीता खालील माणे धोरणा मक िनणय घे यात आलेले आहेत. 

  
अ. 

. सं थांचा कार धोरणा मक िनणयाचा 
संदभ धोरणा मक िनणय 

१ OFC  केबल 
टाकणा-या सं था 

मा. आयु  यांचेकडील 
आदेश .  था/ श.अ./ 
तां /४/२४३/२०१३-
१४, द. ३/७/२०१३ 

सदर सं थांकडून  र ते पुववत करणेचे 
शु क घेतले जातवे अिधभार शु क 
माफ करणेत आलेला आहे. 

२ 

CCTV  केबल 
टाकणा-या सं था 
(पोलीस 
िवभागामाफत) 

मा. थायी सिमती ठराव 
. ४०३५ द. 

४/९/२०१३ 

सदर सं थांना  र ते पुववत करणेचे 
शु क  व अिधभार शु क माफ करणेत 
आलेला आहे. 

३ MSEDCL  
मा. थायी सिमती ठराव 

. १९२५ द. 
१०/१/२०१८ 

र ता पुववत करणेचे 
काम MSEDCL वतःकरणार 
असलेमुळे सदर सं थेस  र. . १००/- 

ती र.मी. इतके देखरेख 
शु क  आकारले जाते. 
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४ महा मे ो रेल 
कॉप रेशन 

मा. आयु  यांचेकडील 
द. ५/४/२०१९ रोजीचा 

मंजूर ताव 

र ता पुववत करणेचे काम महा मे ो 
रेल कॉप रेशन वतःकरणार 
आहे. सदर सं थेस अिधभार व  र. . 
१००/- ती र.मी. इतके देखरेख 
शु कआकारले जाते. 

५ 
एमएनजीएल 

(MNGL) 

मा. महापािलका सभा 
ठराव . ५११, द. 
२६/२/२०२० 

सदर सं थेस अिधभार माफ करणेत 
आलेला आहे व र. .३०००/- ती र. 
मीटर इतके र ते पुववत करणेचे 
शु क आकारणेत येत आहे. 

वर नमुद केले या धोरणा मक िनणयानुसार MSEDCLव  महामे ो रेल कॉ. या 
सं था वतः र ते पुववत करत आहेत. परंतु एमएनजीएल माफत के या जाणा-या र ते 
खोदाई करीता मनपा वखचाने र ते पुववत करत आहे. मा. महापािलका सभा ठराव . 
५११, द. २६/२/२०२० अ वये एमएनजीएल क रता र ते पुववत करणेक रतार. . 
३०००/- ती र.मी. इतके शु क आकरा यात येत आहे. तसेच सदर सं थेस मनपा अिधभार 
माफ कर यात आलेला आहे.  स यि थतीत र ते दु तीचा खच अंदाजे सरासरी 
र. .९२००/- व मनपा अिधभार सरासरी र. .६६००/- असे ती मी. माणे आकार यात 
येतो. सदर दराशी तुलना केली असता एमएनजीएल सं थेला र ते पुववत कर यासाठी 
आकार यात येणारे शु क फारच कमी वाटत े  र ते खोदाई परवानगी क रता येणा-या 

करणांचा आढावा घेतला असता एमएनजीएलसं थेमाफत मनपा ह ीम ये ब-याच 
माणात र ते खोदाई होत अस याचे दसून येते. परंतु एमएनजीएलसं थेस द या 

गेले या  सवलतीमुळे  या माणात सदर सं थेकडून  र ते पुववत कर याचे शु क वसूल 

होत नाहीत. स ि थतीत बांधकामसािह य,यं सामु ी व मनु यबळ यात बाजारभावातील 
होत असलेली भरमसाठ वाढ व यामुळे इ ा चर या भांडवली खचात मोठया माणात 
वाढ झा याने मनपास र ते बांधणी व दु ती साठी मोठया माणावर भांडवली खच 
करावा लागतो. यामुळे र त े पुववत कर यासाठी य ात येणा-या खचापे ा कमी शु क 
घेऊन र ते खोदाई परवानगी देणे हणजे मनपाचा महसूल कमी कर यासारखे आहे. 
एमएनजीएलया सं थेकडून नैस गक वायू या दराम ये देखील वाढ करणेत आलेली 
आहे.  सदर कंपनीने मनपा या र यांवर यांची भूिमगत सेवावािहनी (गॅस पाईप लाईन) 
टाक यावर यांना यातून मोठया माणावर महसूल िमळतो. अशा कारे  सदर सं था 
भूिमगत सेवावािह या टाकून ावसाियक वहार करताना नफा कमिवतात परंतु 
मनपाचा मा  र ते दु ती करीता मो ा माणावर भांडवली खच होतो. 

        वरील सव बाब चा िवचार करता नैस गक वायू हे पयावरणपूरक इंधन असले तरी 
एमएनजीएलया सं थेस  र ते पुववत कर यासाठी दली जाणारी  सवलत र  करावी, 

यां याकडून मनपा चिलत दरानुसार र ते पुववत करणेसाठीचे  शु क आकारावेत व 
यांना फ  अिधभार शु काम ये सूट देणेत यावी 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 
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(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 -२२७                 िवषय मांक  – २२७        
               

दनांक- १३/१२/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-२२७ 
दनांक-१३/१२/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . नरिव/कािव/१६/२३९/२०२२,                 
द. १२/१२/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या मंजुर िवकास योजनेतील 

मौजे बो-हाडेवाडी येथील तावात नमुद गट नंबर पैक  मधून जाणारा इं ायणी 
नदीलगत या १८ मी ं दी या र याने बाधीत जमीनीचे भूसंपादन करणेबाबत. 
 

 

 

 

ठराव . २२७ 
दनांक-१३/१२/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . नरिव/कािव/१६/२३९/२०२२,                 
द. १२/१२/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या वाढीव े ाची महारा  
ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३१ (१) नुसार महारा  शासन, 

नगरिवकास िवभाग, शासन िनणय . टपीएस-१८०५।१०५०। . .७९५।०५।निव-१३, 
द. ३०।०५।२००८ व महारा  शासन, नगरिवकास िवभाग, अिधसूचना . टपीएस- 

१८०८।८९४।सीआर-१७२७।०९।निव-१३, द. १८।०८।२००९, तसेच अिधसुचना . 
टपीएस- १८१२।१६०।सीआर-५८।१२, पुनरचना नं.।२७।१२ ईपी मंजूर/युडी-१३, द. 

०२।०३।२०१५ अ वये िवकास योजना मंजूर आहे. सदर वाढीव ह ी या मंजूर िवकास 
योजनेम ये मौजे बो-हाडेवाडी येथील गट नं.१३३३, १३३५, १३३६, १३४६, १३४७, 

१३४८,१३४९,१३५०,१३५१,१३५२,१३५५,१३५६, १३७६, १३७७, १३७८, १३७९, 
१३८३, १३८७ व १३९० पैक  मधून जाणारा इं ायणी नदीलगतचा १८ मी ं दीचा र ता 

तािवत आहे. सदर भागातील वाढ या लोकसं येचा िवचार करता वाहतूक या 
दळणवळणा या दृ ीने सदर र ते िवकिसत करणे अं यत आव यक आहेत. सदर र याने 
बाधीत जागा ट.डी.आर./एफ.एस.आय.चे बद यात मनपाचे ता यात आले या आहेत.तथािप 
उवरीत जागा ता यात घेणेकामी सदर र या या जागेचे भूसंपादन करणे आव यक आहे. 

करणी िपपंरी चचवड महानगरपािलके या मंजूर िवकास योजनेतील मौजे बो-हाडेवाडी 
येथील गट नं.१३३३, १३३५, १३३६, १३४६, १३४७, १३४८, १३४९, १३५०, १३५१, 
१३५२,  १३५५, १३५६, १३७६, १३७७, १३७८, १३७९, १३८३, १३८७ व १३९० 
पैक  मधून जाणारा इं ायणी नदीलगतचे १८ मी ं दी या र याखालील जिमनीचे 
भूसंपादन, करणेकामी महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ व निवन भूसंपादन 
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अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर र याचा भूसंपादन ताव 
मा.िज हािधकारी,पुणे यांचेकडे पाठिवणेक रता मा.महानगरपािलका सभेची मा यता घेणे 
आव यक आहे.तरी तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे 
कलम १२६ सह व भूमी संपादन पुनवसन व पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान भरपाई 
िमळ याचा आिण पारदशकता राख याचा ह  अिधिनयम –२०१३ (निवन भूसंपादन कायदा 
२०१३) अ वये संपादन करणकेामी 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 -२२८                 िवषय मांक  – २२८        
               

दनांक- १३/१२/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-२२८ 
दनांक-१३/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . नरिव/कािव/१६/२४०/२०२२,               
द. १२/१२/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या मंजुर िवकास योजनेतील 

मौजे मोशी येथील तावात नमुद गट नबंर पैक  मधून जाणारा इं ायणी नदीलगत या १८ 
मी ं दी या र याने बाधीत जमीनीचे भूसंपादन करणेबाबत. 
 

 

 

 

ठराव . २२८ 
दनांक-१३/१२/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . नरिव/कािव/१६/२४०/२०२२,                   
द. १२/१२/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या वाढीव े ाची महारा  
ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३१ (१) नुसार महारा  शासन, 

नगरिवकास िवभाग, शासन िनणय . टपीएस-१८०५।१०५०। . .७९५।०५।निव-१३, 
द. ३०।०५।२००८ व महारा  शासन, नगरिवकास िवभाग, अिधसूचना . टपीएस- 

१८०८।८९४।सीआर-१७२७।०९।निव-१३, द. १८।०८।२००९, तसेच अिधसुचना . 
टपीएस- १८१२।१६०।सीआर-५८।१२, पुनरचना नं.।२७।१२ ईपी मंजूर/युडी-१३, द. 

०२।०३।२०१५ अ वये िवकास योजना मंजूर आहे. सदर वाढीव ह ी या मंजूर िवकास 
योजनेम ये मौजे मोशी येथील गट नं.५०, ५१, ५४, ५६, ५७, ५८, ६२, ६३, ६४, ६८, ६९, 
७०, ७१, ७२,  ७३, ७४, ७५, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१,८२,८३,८६, ८७, ९०,  ९१, ९२, 
९३, ९४,  ११७, १४५, १४६, १४७, १५१, १५२, १५३, १५५, १५६, १५७, १५८, 
१५९, १६०, १६१, १६२, १६३, १६४, १६५, १८९, १९५,२००, २०४, २१३, २०७, 
२०८, २०९, २१०, २२१, २२६, २२७, २३०, २३१, २३२, २३३, २३७, २३८ व २३९ 
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पैक मधून जाणारा इं ायणी नदीलगतचा १८ मी ं दीचा र ता तािवत आहे. सदर 
भागातील वाढ या लोकसं येचा िवचार करता वाहतूक या दळणवळणा या दृ ीने सदर र ते 
िवकिसत करणे अं यत आव यक आहेत. सदर र याने बाधीत जागा 
ट.डी.आर./एफ.एस.आय.चे बद यात मनपाचे ता यात आले या आहेत.तथािप उवरीत जागा 

ता यात घेणेकामी सदर र या या जागेचे भूसंपादन करणे आव यक आहे. करणी िपपंरी 
चचवड महानगरपािलके या मंजूर िवकास योजनेतील मौजे मोशी येथील गट नं.५०, ५१, 

५४, ५६, ५७, ५८,  ६२,  ६३, ६४, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२,   ७३, ७४, ७५, ७७, ७८, 
७९,  ८०, ८१, ८२, ८३, ८६,  ८७,  ९०,   ९१,  ९२, ९३, ९४,  ११७, १४५, १४६, 
१४७,  १५१, १५२, १५३, १५५, १५६, १५७, १५८, १५९, १६०, १६१, १६२, १६३, 
१६४, १६५, १८९, १९५, २००, २०४, २१३, २०७, २०८, २०९, २१०, २२१, २२६, 
२२७, २३०, २३१, २३२, २३३, २३७, २३८ व २३९ पैक मधून जाणारा इं ायणी 
नदीलगतचे १८ मी ं दी या र याखालील जिमनीचे भूसंपादन, करणेकामी महारा  

ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ व निवन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये 
संपादन करणेकामी सदर र याचा भूसंपादन ताव मा.िज हािधकारी,पुणे यांचेकडे 
पाठिवणेक रता मा.महानगरपािलका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे.तरी तुत 
जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ सह व भूमी 
संपादन पुनवसन व पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा आिण 
पारदशकता राख याचा ह  अिधिनयम –२०१३ (निवन भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये 
संपादन करणेकामी” 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 -२२९                 िवषय मांक  – २२९        
               

दनांक- १३/१२/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-२२९ 
दनांक-१३/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . नरिव/कािव/१६/२४१/२०२२,                   

द. १२/१२/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या मंजुर िवकास योजनेतील 
मौजे िचखली येथील तावात नमुद गट नबंर पैक  मधून जाणारा इं ायणी नदीलगत या 
१२ मी व १८ मी ं दी या र याने बाधीत जमीनीचे भूसंपादन करणेबाबत. 
 

 

ठराव . २२९ 
दनांक-१३/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . नरिव/कािव/१६/२४१/२०२२, 
द.१२/१२/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या वाढीव े ाची महारा  
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ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३१ (१) नुसार महारा  शासन, 
नगरिवकास िवभाग, शासन िनणय . टपीएस-१८०५।१०५०। . .७९५।०५।निव-१३, 
द. ३०।०५।२००८ व महारा  शासन, नगरिवकास िवभाग, अिधसूचना . टपीएस- 

१८०८।८९४।सीआर-१७२७।०९।निव-१३, द. १८।०८।२००९, तसेच अिधसुचना . 
टपीएस- १८१२।१६०।सीआर-५८।१२, पुनरचना नं.।२७।१२ ईपी मंजूर/युडी-१३, द. 

०२।०३।२०१५ अ वये िवकास योजना मंजूर आहे. सदर वाढीव ह ी या मंजूर िवकास 

योजनेम ये मौजे िचखली येथील  गट नं.२,४, १९, २०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ५१, ७९, 
८०, ८१, ८२,  ८३,  ८४, ८५, ८७, ९०, ९१, ९३, १२३, २७५, २८१, ३३७, ३३८, 
३९२ , १४३६, १५५५, १५६४,१५६५,१५६६, १६५६, १६५७, १६५८, १६५९, 
१६६०, १६६१, १६६२, १६६३, १६६५, १६६६, १६६७, १६६८, १६६९, व १६७० 
पैक  मधून जाणारा इं ायणी नदीलगतचा १२ मी व १८ मी ं दीचा र ता तािवत आहे. 
सदर भागातील वाढ या लोकसं येचा िवचार करता वाहतूक या दळणवळणा या दृ ीने 
सदर र ते िवकिसत करणे अं यत आव यक आहेत. सदर र याने बाधीत जागा 
ट.डी.आर./एफ.एस.आय.चे बद यात मनपाचे ता यात आले या आहेत.तथािप उवरीत जागा 

ता यात घेणेकामी सदर र या या जागेचे भूसंपादन करणे आव यक आहे. करणी िपपंरी 
चचवड महानगरपािलके या मंजूर िवकास योजनेतील मौजे िचखली येथील  गट न.ं२, ४, 

१९, २०,  ४१,  ४२,  ४३, ४४, ४५, ५१, ७९, ८०, ८१, ८२,  ८३,  ८४, ८५, ८७, ९०,  
९१, ९३,  १२३, २७५, २८१,  ३३७,  ३३८, ३९२ , १४३६, १५५५, १५६४, १५६५, 
१५६६, १६५६, १६५७, १६५८, १६५९, १६६०, १६६१, १६६२, १६६३, १६६५, 
१६६६, १६६७, १६६८, १६६९, व १६७० पैक  मधून जाणारा इं ायणी नदीलगतचे १२ 

मी व १८ मी ं दी या र याखालील जिमनीचे भूसंपादन, करणेकामी महारा  ादेिशक व 
नगररचना अिधिनयम १९६६ व निवन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन 
करणेकामी सदर र याचा भूसंपादन ताव मा.िज हािधकारी,पुणे यांचेकडे पाठिवणेक रता 
मा.महानगरपािलका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे.तरी तुत जिमनीचे महारा  

ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ सह व भूमी संपादन पुनवसन व 
पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा आिण पारदशकता राख याचा ह  
अिधिनयम –२०१३ (निवन भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये संपादन करणेकामी” 
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 -२३०                 िवषय मांक  – २३०        
               

दनांक- १३/१२/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-२३० 
दनांक-१३/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . नरिव/कािव/१६/२४२/२०२२,                

द.१२/१२/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या मंजुर िवकास योजनेतील 
मौजे डुडूळगाव येथील तावात नमुद गट नबंर पैक  मधून जाणारा इं ायणी नदीलगत या 
१८ मी ं दी या र याने बाधीत जमीनीचे भूसंपादन करणेबाबत. 
 

 

 

 

ठराव . २३० 
दनांक-१३/१२/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . नरिव/कािव/१६/२४२/२०२२, द. 
१२/१२/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या वाढीव े ाची महारा  

ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३१ (१) नुसार महारा  शासन, 
नगरिवकास िवभाग, शासन िनणय . टपीएस-१८०५।१०५०। . .७९५।०५।निव-१३, 
द. ३०।०५।२००८ व महारा  शासन, नगरिवकास िवभाग, अिधसूचना . टपीएस- 

१८०८।८९४।सीआर-१७२७।०९।निव-१३, द. १८।०८।२००९, तसेच अिधसुचना . 
टपीएस- १८१२।१६०।सीआर-५८।१२, पुनरचना नं.।२७।१२ ईपी मंजूर/युडी-१३, द. 

०२।०३।२०१५ अ वये िवकास योजना मंजूर आहे. सदर वाढीव ह ी या मंजूर िवकास 
योजनेम ये मौजे डुडूळगाव येथील  स.नं.१, २, ३, ४, ५, १२, १३, १४, १५, १९, २०, २८, 
३३, ३५, ३६, ३७, ३८, ४०, ४२, ४४, ४५,  ४६, ४७, १२३, १२८,  २१६,  २२५, 
२२७, २२९, २३०, २३१, २३२, २३३, २३४, २३६, २३८, २३९, २४०, २४३, २४५, 
२४६  व २४७ पैक  मधून जाणारा इं ायणी नदीलगतचा १८ मी ं दीचा र ता तािवत 
आहे. सदर भागातील वाढ या लोकसं येचा िवचार करता वाहतूक या दळणवळणा या 
दृ ीने सदर र ते िवकिसत करणे अं यत आव यक आहेत. सदर र याने बाधीत जागा 
ट.डी.आर./एफ.एस.आय.चे बद यात मनपाचे ता यात आले या आहेत.तथािप उवरीत जागा 

ता यात घेणेकामी सदर र या या जागेचे भूसंपादन करणे आव यक आहे. करणी िपपंरी 
चचवड महानगरपािलके या मंजूर िवकास योजनेतील मौजे डुडूळगाव येथील  स.नं.१,२, ३, 

४,  ५, १२,  १३,  १४, १५, १९, २०, २८, ३३, ३५, ३६, ३७, ३८, ४०, ४२, ४४,  ४५, 
४६, ४७, १२३, १२८, २१६, २२५, २२७, २२९, २३०, २३१, २३२, २३३, २३४, 
२३६, २३८, २३९, २४०, २४३, २४५, २४६  व २४७ पैक  मधून जाणारा इं ायणी 
नदीलगतचे १८ मी ं दी या र याखालील जिमनीचे भूसंपादन, करणेकामी महारा  

ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ व निवन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये 
संपादन करणेकामी सदर र याचा भूसंपादन ताव मा.िज हािधकारी,पुणे यांचेकडे 
पाठिवणेक रता मा.महानगरपािलका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे.तरी तुत 
जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ सह व भूमी 
संपादन पुनवसन व पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा आिण 
पारदशकता राख याचा ह  अिधिनयम –२०१३ (निवन भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये 
संपादन करणेकामी” 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 -२३१                िवषय मांक  – २३१        
               

दनांक- १३/१२/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-२३१ 
दनांक-१३/१२/२०२२ 

 
मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .नरिव/कािव/१६/२४४/२०२२,                  
द.१२/१२/२०२२ अ वये, भामा आसखेड धरणामधुन िपपंरी चचवड महानगरापिलका 
े ासाठी महानगपािलका ह ीबाहेर जलवािहनी टाकणेसाठी जागेचे भूसंपादन करणेबाबत. 

 
 

 
 

ठराव . २३१ 
दनांक-१३/१२/२०२२ 

 
मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .नरिव/कािव/१६/२४४/२०२२, द. 
१२/१२/२०२२ अ वये, पपरी चचवड शहरामधील शहरीकरणामुळे वाढती लोकसं या व 
या अनुषंगाने शहरासाठी वाढलेली पा याची मागणी यांचा िवचार करता भिव यातील सन 

२०३१ पयतची शहराची लोकसं या गृहीत घ न जलसंपदा िवभाग, महारा  शासनाने आं ा 
व भामा आसखेड धरणामधुन अनु मे ३६.८७० द.ल.घ.मी. व ६०.७९१ द.ल.घ.मी. असे 
एकूण ९७.६६१ द.ल.घ.मी पाणी कोटा शासन िनणय . िब. स. 
आ./२०१८/(३९१/१८)/ स. (धो) द.२४/१०/२०१८ व शु ीप क शासन िनणय . 
िब. स. आ/२०१८/(३९१/१८)/ स. (धो) द. १३/११/२०१८ अ वये आं ा व भामा 
आसखेड धरणातून अनु मे ३६.८७० द.ल.घ.मी (१०१ द.ल.िल. ित दन) आिण ६०.७९० 
द.ल.घ.मी. (१६६ द.ल.िल. ित दन) असे  एकूण ९७.६६ द.ल.घ.मी (२६७ द.ल.िल. 

ित दन) पाणी कोटा आरि त केलेला आहे. सदर आं ा व भामा आसखेड धरणातील पाणी 
आणणे योजना राबिवणेसाठी िपपंरी चचवड महानगरपािलकेमाफत मे. डीआरए 
क स टंटिल. नागपूर यांची क प स लागार हणून नेमणूक कर यात आलेली आहे. सदर 
स लागार एज सीमाफत भामा आसखेड धरणामधुन िपपंरी चचवड महानगरापिलका 

े ासाठी मौजे िचखली जलशु दीकरण क ापयत उदंचन (Rising Line)व गु व 
(Gravity Line)जलवािहनी टाकणेचे तािवत करणेत आले आहे.सदर भामा आसखेड 
धरणामधुन िपपंरी चचवड महानगरापिलका े ासाठी मौजे िचखली जलशु दीकरण 
क ापयत १७०० मी.मी. ासाची ८.८ क.मी. लांबीची उदंचन जलवािहनी (Rising 
Line)व १४०० मी.मी. ासाची १८.९० क.मी. लांबीची गु व (Gravity 
Line)जलवािहनी अशी एकूण २७.७० क.मी. जलवािहनी टाकणेचे िनयोजन करणेत आले 
आहे.उ  जलवािहनी िपपंरी चचवड शहरातून व पपरी चचवड शहराबाहे न टाकणेचे 
िनयोजन अस यामुळे पपरी चचवड शहराबाहे न टाकावयाचे जलवािहनीसाठी जागा 
संपादन करणे आव यक आहे.सदर पपरी चचवड शहराबाहे न महानगरपािलका िवकास 
योजना आराख ा ितरी  े ामधुन टाकावयाचे जलवािहनीसाठी खालील माणे 
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गावांमधुन जलवािहनी या कामासाठी भूसंपादन करावे लागणार आहे. 
 

अ. . 
पाईप 
लाईन 

कार 

साखळी 
अंतर 

(चैनेज) मी. 
म य े

जलवािह
नीचा 

ास 
िम.मी. 
म य े

लांबी मी. 
म ये 

आव यक 
ंदी मी. 
म ये 

गावाचे नाव 
संपादनाखालील जिमनीचे 

गाविनहाय गट मांक / स ह 
नंबर 

१. 

उदंचन 
निलका 

Rising 
Main 

०.००-
१२८१ 

  

१७०० १२८१ ३.०० 

वाक  तफ 
वाडा 
िज.पुणे,ता. 
खेड 

२८, ३३, ३५, ३४, ३७, ५३, 
५१, ५०, ४४, ४५, ४७, ४८ 

२ 

उदंचन 
निलका 

Rising 
Main 

१२८१-
३९०० 

  

१७०० २६१९ ३.०० 

करंजिविहरे 
िज.पुणे, 

ता.खेड 

९, ८, ६, ३, २, ४३५, ४३३, 
४३४, ४२५, ४२४, ४१९, 
४२०, ३९१, ३९०, ३८०, 
३७९, ३८१, ३७८, ३७७, 
३७३, ३७२, ३५६, ३५८, 
३६५, ३३७, ३३६, ३३४, 
३३३ 

३ 

गु व 
निलका 

Gravity 
Main 

१५७२.६६
- 
२३०३.६६ 

१४०० ७३१ २.५० 
नवलाख उं े 
िज.पुणे, 
ता.मावळ 

१०९, १११, ११४, ११०, 
११९, ८५, ८४, ४६, ४५, ४४, 
४०, ४१, ४२ 

४ 

गु व 
निलका 

Gravity 
Main 

२३०३.६६
-
३७२५.२० 

१४०० १४२२ २.५० 

जाधववाडी 

िज.पुणे, 
ता.मावळ 

४२, ४५, ४६, ४७, ४८, ५३, 
५४, ५५, ५७, ५८, ५९, ७२, 
७३, ७४, ८२ 

५ 

गु व 
निलका 

Gravity 
Main 

६३७२.२८
- ७३८० १४०० १००८ २.५० 

जांबवड े

िज.पुणे, 
ता.मावळ 

११, १०, ९, ८, गावठाण, ४, 
१०४ 

६ 

गु व 
निलका 

Gravity 
Main 

७३८०-
१०५१० १४०० ३१३० २.५० 

इंदूरी 

िज.पुणे, 
ता.मावळ 

३४७, ३३८, ३३७, ३३६, 
३३४, ३३३, ३३२, ३५६, 
३५७, ३५८, ३५९, ३६०, 
३६१, ३६२, ३६३, ३६४, 
३६५, ३६६, ३६७, ३९४, 
३९५, ३८६, ३८२, ३८१, 
३८०, ३७९, ३७६, ३८३, 
३८४ 

सदर िपपंरी चचवड महानगरपािलका ह ीबाहेरील महानगरपािलका िवकास आराख ा 
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ाितरी  वाक  तफ वाडा,करंजिविहरे, नवलाख उं ,े जाधववाडी, जांबवडे, इंदूरी या सहा 
गावामधुन उदंचन (Rising Line)व गु व (Gravity Line)जलवािहनी टाकणेसाठी जागेचे 
भूसंपादन करणे आव यक आहे. उ  जलवािहनीची जागा “महारा  रा यात सुिवधा व सेवा 
(िव ुत तारमाग वगळता) दे यासाठी भूमीगत नळमाग टाक याक रता आिण भूिमगत 
वािह या बांध याक रता जिमनीमधील वापर ह ाचे संपादन कर यासाठी आिण यां याशी 
संबिधत व त नुषंिगक बाब साठी तरतुद कर याक रता सन २०१८ चा महारा  अिधिनयम 

मांक ४९ या”तरतुदीनुसार जागा संपादन करणेबाबत सहशहर अिभयंता,पाणीपुरवठा 
िवभाग यांनी मागणी केली आहे.  

करणी िपपंरी चचवड महानगरपािलका ह ीबाहेरील महानगरपािलका िवकास आराख ा 
ाितरी  वरील माणे वाक  तफ वाडा,करंजिविहरे, नवलाख उं ,े जाधववाडी, जांबवडे, 

इंदूरी या सहा गावामधुन उदंचन (Rising Line)व गु व (Gravity Line)जलवािहनी 
टाकणेसाठी जागेचे भूसंपादन करणे करणेकामी “महारा  रा यात सुिवधा व सेवा (िव ुत 
तारमाग वगळता) दे यासाठी भूमीगत नळमाग टाक याक रता आिण भूिमगत वािह या 
बांध याक रता जिमनीमधील वापर ह ाचे संपादन कर यासाठी आिण यां याशी संबिधत व 
त नुषंिगक बाब साठी तरतुद कर याक रता सन २०१८ चा महारा  अिधिनयम मांक ४९ 
अ वये”संपादन करणेकामी”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 -२३२                 िवषय मांक  – २३२    
               

दनांक- १३/१२/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-२३२ 
दनांक-१३/१२/२०२२ 

 
मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .भूिम/०९/कािव/५८९/२०२२ द.१३/१२/२०२२ 
अ वये, भोसरी एम.आय.डी.सी. जे लॉक मोकळी जागा मांक २९ येथील आर ण मांक 
४५ ही जागा बांधकामासिहत रा ीय लिलत कला अकादमीस ह तांत रत कर यासाठी 
म.औ.िव. महामंडळाचे ता यात देणेबाबत.   

 

 

 

ठराव . २३२ 
दनांक-१३/१२/२०२२ 

 
मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .भूिम/०९/कािव/५८९/२०२२ द.१३/१२/२०२२ 
अ वये,भोसरी एम.आय.डी.सी.जे लॉक मोकळी जागा मांक २९ येथील  आर ण मांक 

४५ हा भूखंड पजेशन रिस ट ारे सन १९८४ साली मनपाकडे तांतरीत झालेला असून 
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याचे े फळ ६०३७८ चौ. मी. असून यावर केलेले बांधकाम ५००० चौ.मी. आहे. सदर 
भूखंडावर वा तुिवशारदाकडून नकाशा तयार क न घेऊन दोन ट याम ये िवकसन कर याचे 
िनयोजन केलेले होते.  यातील ट पा मांक  एक साठी र. . २० कोटी इतका खच झालेला 

आहे.  सदर क पाम ये ामु याने पो ट ऑफ स, अि शामक दल, बँक ग, हॉ पीटल, पोिलस 

टेशन, अँ पीिथअटर, हॅरीटेज गॅलरी, कोट, उपहारगृह, मनोरंजन क , शॉ पग मॉल, इ यादी 

मनोरंजनपर वैिश यांचा समावेश असणार होता. 

          महापािलकेची मालम ा/िमळकत अ य सं थेस स भा ाने अथवा वापरास 

देणेकामी महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम ७९ (क) नुसार मा. महापािलका 
सभेची मा यता घेणे आव यक आहे.  तर अशी िमळकत द यानंतर ितचे भाडे चिलत 

बाजार भावापे ा कमी असता कामा नये अशी तरतुद ७९ (ड) म ये आहे.  तरी सदरचा 

क प वापरास देणेबाबत थाप य िवभागाकडून Expression Of Interest  मागिवणेत 

आली होती, परंतु यास ितसाद आलेला नाही. 

           भारतीय सं कृती व कला परंपरा यांचे जतन व संवधन कर याकरीता रा ीय 
तरावर लिलत कला अकादमी ही सं था १९४५ म ये थापना झालेली आहे.  िच कला, 

िश पकला, वा तुकला व अ य उपयोिजत कला यांचा अ यास, संशोधन, सार व कला 

िश ण देणा या सं थांना उ ेजन व आ थक मदत देणे इ. काय अकादमी तफ केली 

जातात.  यािशवाय रा ीय तरावर वा षक दशन भरिवण,े आंतररा ीय दशने आयोिजत 

करणे व कलािवषयक सािह य कािशत करणे इ. काम ही सं था करते. 

          यानुषंगान े पपरी चचवड महानगरपािलका महासभा ठराव  ५८९ 

द.२०/०१/२०२१ अ वये रा ीय लिलत कला अकादमीस अि त वातील बांधकामासिहत 

भूखंड ह तांतरणास मा यता दे यात आली आहे. यानुषंगाने सदर क प रा ीय लिलत कला 
अकादमीस ह तांतर करणेकामी महापािलकेने महारा  शासना या पुवमा यतेसाठी व 
महारा  औ ोिगक िवकास महामंडळाची नाहरकत/अिभ ायाथ सादर केलेला होता.  सदर 

भूखंडाची मूळ मालक  ही महारा  औ ोिगक िवकास महामंडळाची अस याने महारा  
औ ोिगक िवकास महामंडळा या सद य मंडळा या मा.उ ोग मं ी यांचे अ य तेखाली 
३९२ ा बैठक त ठराव .६३९७ अ वये सदर भूखंड बांधकामासिहत लिलत कला 

अकादमी या क पाकरीता करारनामा पये १/- दराने वाटप कर यास मंजूरी दे यात 
आलेली आहे.  यानुषंगाने थमत: सदर भूखंड पपरी चचवड मनपाकडून महारा  

औ ोिगक िवकास महामंडळास ह तांत रत करणेसाठी सहमु य कायकारी अिधकारी यांनी 
द. १६/०३/२०२२ रोजी या प ा वये कळिवलेले आहे. 
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           रा ीय लिलत कला अकादमीस सदर भूखंड महारा  औ ोिगक िवकास 
महामंडळामाफत ह तांतरीत झाला तरी देखील पपरी चचवड शहरातील तसेच 
महारा ातील कलाकारांना याचा लाभ होणार आह,े यामुळे महापािलकेने इमारतीवर 

केलेला २० कोटी . क पाचा मु य हेतू सा य होणार आहे.  यामुळे पपरी चचवड 

शहरा या नावलौ ककात भर पडणार आहे.  

सदर क पामुळे पपरी चचवड शहरास होणारे फायद-े  पपरी चचवड शहरा या 

सां कृितक वैभवात भर पड यास मदत होईल.  सदर क पामुळे पपरी चचवड शहर हे 

सां कृितक पयटन क  हणून िवकिसत हो यास मदत होणार आहे.  या मा यमातून 

महापािलकेला एक वेगळा नाव लौक क ा  होईल.  सदर क पामुळे शहरातील मुलां या 

कला-गुणांना वाव िमळेल.  थािनक कलाकारांना एक ासपीठ उपल ध होईल.  

         सबब, पपरी चचवड शहरात रा ीय लिलत कला अकादमीचे ादेिशक क  थापन 

कर यासाठी रा ीय लिलत कला अकादमीस सदर भूखंड इमारत बांधकामासह महारा  
औ ोिगक िवकास महामंडळामाफत ह तांतरण करणसे 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 -२३३                 िवषय मांक  – २३३      
               

दनांक- १३/१२/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-२३३ 
दनांक-१३/१२/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .औ सं/४/कािव/९७८/२०२२           
द.१३/१२/२०२२ अ वये, औ. .सं था मोरवाडी येथील मानधनावर कायरत असले या 

िनदेशकां या मानधनात वाढ करणेबाबत.   
 

 

 

 

ठराव . २३३ 
दनांक-१३/१२/२०२२ 

 
मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .औ सं/४/कािव/९७८/२०२२           
द.१३/१२/२०२२ अ वये, औदयोिगक िश ण सं था मोरवाडी िवभागाकडील कायरत 

मानधन िनदेशकां या मानधनात वाढ करणेबाबत धोरण ठरिवणेकामी द.२२/०८/२०२२ 
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रोजी ताव सादर करणेत आला होता. सदर तावा वये मा. आयु  सो. यांनी सिमती 
थापन क न अहवाल सादर करणेबाबत िनदश दले होते. यानुषंगाने अित. आयु  (३) 

यां या अ य ते खाली एकूण ६ अिधका यांची सिमती गठीत केली होती. सदर 

सिमतीम ये  अित र  आयु  (३), मु य लेखा परी क,  मु य लेखा व िव  

अिधकारी,  कायदा स लागार,  उप आयु –कामगार िवभाग व औ ोिगक िश ण 

िवभागाचे ाचाय यांचा समावेश कर यात आला होता. यानुसार दनांक ६ ऑ ट बर 
२०२२ रोजी सिमती बैठक  मा. थायी सिमती सभागृहाम ये  अित.आयु (३)यां या 
अ य ते खाली घे यात आली. याम ये सिमतीने खालील माणे िनणय घेतलेला आह,े 

1. मानधन िनदेशक ( यायालयीन िनणयाधीन ) यांना आदेिशत दनांकापासून दरमहा 
एकि त मानधन र. . ४५,०००/- (अ री र. . पंचेचाळीस हजार) दे यात यावे. 

2. माहे जुलै २०२३ पासून एकि त मानधनावर वा षक ५ %  माणे वाढ दे यात 
यावी. सदर ५ % मानधन वाढ ही पुढील धोरण ठरवे पयत लागू रहील. 

3. सदर मानधन वाढ मा. महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक 
यांजकडील मा यता घेऊन लागू करणेत येईल. 

या माणे िनणय घे यात आले आहेत. यास मा.आयु  सो. यांनी दनांक १८/११/२०२२ 
रोजी या तावा वये मा यता दलेली अस यान े 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 -२३४                 िवषय मांक  – २३४    
               

दनांक- १३/१२/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-२३४ 
दनांक-१३/१२/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .ह ेका/पापु/१/कािव/६६०/२०२२  
द.१३/१२/२०२२ अ वये, ह ेञीय कायालय पाणीपुरवठा िवभागासाठी “वाहन इंधन 

िवभाग” हे निवन लेखािशष तयार क न यावर तरतूद क न यामधून वाहन इंधनासाठी 
थायी अि म र म  देणेबाबत.         

 

 

 

ठराव . २३४  
दनांक-१३/१२/२०२२ 

 
मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .ह ेका/पापु/१/कािव/६६०/२०२२  
द.१३/१२/२०२२ अ वये, ह’ े ीय पाणीपुरवठा िवभागाअंतगत नवी सांगवी, जुनी 
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सांगवी, कासारवाडी, दापोडी, फुगेवाडी, संत तुकाराम नगर प रसरात पाणीपुरवठा करणेत 
येतो. मनपामाफत पाणीपुरवठा करणेस काही तांि क बाब मुळे आिण शट डाऊन 
कालावधीम ये पाणीपुरवठा िव किळत झालेस टँकर ारे पाणीपुरवठा केला जातो. 

           ह े ीय कायालयासाठी िडझेल इंधनावर चालणारा टँकर मा. आमदार ी. ल मण 
पांडूरंग जगताप चचवड िवधानसभा मतदार संघ यां या आमदार थािनक िनधीतुन निवन 
वॉटर टकर (९००० िल. मता)  उपल ध झाला आहे. सदर टँकरसाठी लागणा-या सन 
२०२३-२४ चे वा षक इंधनाक रता थायी अि मधन र म िमळणे आव यक आहे. 

         पाणीपुरवठा हा अ याव यक िवभाग असून िडझेल इंधन भरणेसाठी थायी अि म 
रोख र म खच  टाकून याचे समायोजन के यास टँकर ारे तातडीचा पाणीपुरवठा करणे 
श य होईल.  

          मा. आयु  यांचेकडील आदेश . लेखा/१अ/कािव/६०/२०१७ द. १८/१/२०१७ 
अ वये िविवध िवभागाचे शाखा मुखांना िव ीय अिधकार दान करणेत आलेले आहेत. सदर 
अिधकार दानाम ये अ. .१० म ये सव कायकारी अिभयंता पाणीपुरवठा िवभाग े ीय 
कायालय यांना वाहन इंधनासाठी र. . ४०,०००/- इतक  र म खच  टाकणेसाठी मंजूर 
करणेस मा यता देणेत आलेली आहे. 

         ह े ीय कायालय, पाणीपुरवठा िवभागासाठी, “वाहन इंधन िवभाग”हे लेखािशष 
उपल ध नाही. सबब न ाने “वाहन इंधन िवभाग”हे लेखािशष तयार क न, या लेखािशषावर 
र. . १,५०,०००/-  “वाहन इंधन िवभाग”या लेखािशषावर तरतूद क न र. . ४०,०००/- 
थायी अि म िमळणे आव यक आहे. 

ह े ीय कायालय पाणीपुरवठा  िवभाग 

अ. . 
लेखािशष 

 
सन २०२२-२०२३ ची तरतुद सन २०२२-२०२३ साठी 

सुधा रत तरतुद 

1 वाहन इंधन िवभाग 
(निवन लेखािशष) िनरंक १,५०,०००/- 

 

         ह े ीय कायालय, पाणीपुरवठा िवभागासाठी, “वाहन इंधन िवभाग” ह े नवीन 
लेखािशष तयार क न यावर र. . १,५०,०००/- तरतूद क न, या मधुन वाहन 
इंधनासाठी र. . ४०,०००/- इतके थायी अि म र म िमळणेबाबत व यामधुन  
आव यकतेनुसार वाहन इंधनासाठी र म खच  टाकून समायोजन 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 
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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. 
 

  
 
 

  
 


