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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  
२७/१२/२०२२ चे ठराव   

 
शासक  ठराव  मांक -२३५                 िवषय मांक  – २३५       

               

दनांक- २७/१२/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-२३५   
दनांक-२७/१२/२०२२ 

  
मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .वै /८/कािव/१८६४/२०२२ द.१२/१२/२०२२ 
आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक ९९२ 
द.१३/१२/२०२२ अ वये, महारा  शु ुषागृह न दणी िनयम २०२१ शासन अिधसुचनेनुसार 

सुधा रत दराने न सग होम परवाना शु क लागु करणेबाबत.  
 
 

 

ठराव . २३५ 
दनांक-२७/१२/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .वै /८/कािव/१८६४/२०२२ द.१२/१२/२०२२ 
आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक ९९२ 

द.१३/१२/२०२२ अ वये, म.ेमहारा  शासन, सावजिनक आरो य िवभाग यांचेकडील 

अिधसुचना द.१४ जानेवारी २०२१ मधील कलम १६ चे उप-कलम(१) तसेच उप कलम (२) 

या खंड (बी) व खंड (डी) म ये दान केले या अिधकारानुसार महारा  शु ुषागृह िनयम 

१९७३ म ये महारा  शासनाकडुन सुधारणा करणेत आलेबाबत अिधसुचना िस द करणेत 
आलेली आहे, उपरो  महारा  शासन राजप , असाधारण भाग ४ ब, गु वार  जानेवारी 

१४, २०२१/पौष २४ शके १९४९ चे असाधारण मांक २० अ वये राजप  िस द क न 
महारा  शु ुषागृह न दणी  िनयम २०२१ लागु केलेले असुन यानुसार कायवाही 
कर याबाबत सुिचत केल ेआहे. सदर अिधसुचनेम ये सुधा रत िनयमाचा अंतभाव केला असुन 
सदर िनयमास महारा  शु ुषागृह न दणी (सुधा रत) िनयम, २०२१ असे संबोधावे असे नमुद 
केले असुन याम ये न दणी व नुतिनकरणाचे शु क, वाढीव शु क,  शु ुषागृह तपासणीसाठी 

ािधकृत अिधकारी, न दणी शु ुषागृहांचे व णां या अिधकाराबाबत त ार िनवारण क , 
शु ुषागृहाची रचना, आराखडा, सुिवधेतील बदल, बांधकाम कवा ेणी बदल, 
शु ुषागृहातील कमचा-यांचे िनकष, शु ुषागृहासाठी, श या गृहासाठी, अितद ता 
िवभागासाठी, सुितकागृहासाठी आपतकालीन वै कय सेवा, अंतगत णांबाबत न द 
करावयाची न द वही, णां या मृत देहाबाबत िनयम, र  सं मण सेवा, थािनक 
पयवे कय      अिधका-याकडे िविवध मािहती पुरिवणे, रा ीय आरो य काय मांत सहकाय, 
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ण ह  सिहता, शु ुषागृहान े ठेवावयाचा रिज टर नमुना- ड, णांचा अंितम प रणाम 
रिज टर, शु ुषागृहासाठी कमान माणकांचे िनकष, थािनक पयवे कय अिधका-यांने 
अवगत करावया या आजाराची मािहती, शु ुषागृहाम ये दे यात येणा-या सेवांचे 
शु ुषागृहाम ये द शत करावयाचे दरप क इ यादी िनयमांचा अिधसुचनेम ये समावेश आहे. 
सदर अिधसुचनेतील िनयम मांक ७ म ये रा यातील महानगरपािलका वगवारी नुसार 
खाजगी न सग होम/ णालये यां या खाटानुसार शु क आकारणेबाबत सुधा रत दराने शु क 
रचना खालील माणे नमुद केलेली आहे.  
१. महानगरपािलका (वग अ+/अ) े ातील शु ुषागृह                         र. . ५०००/- 
२. महानगरपािलका (वग ब) े ातील शु ुषागृह     र. . ४५००/- 
३. महानगरपािलका (वग क ) े ातील शु ुषागृह     र. . ४०००/- 
४. महानगरपािलका (वग ड ) े ातील शु ुषागृह     र. . ३५००/- 
५. नगरपािलका कवा नगरप रषद कवा नगरपंचायत कवा 

ामपंचायत कवा ािमण े ातील शु ुषागृहे    र. . ३०००/- 
 

     वरील माणे अिधसुचनेत नमुद केले माण े खाजगी न सग होम/ णालये यां या 
खाटानुसार शु क आकारणीबाबत अंमलबजावणी सुधा रत दराने पपरी चचवड 
महानगरपािलका वग ब म ये अस याने पपरी चचवड महानगरपािलका काय े ात के यास 
महापािलके या उ प ात भर पडणार आहे. न सग होम/ णालय परवाना वसायीकांनी 
यां या वसायाची परवाना फ  पपरी चचवड मनपाकडे िनयिमत जमा क न वसाय 

परवा याचे नुतिनकरण वेळेत करणे अपेि त आहे. परंतु जे न सग होम/ णालय वसायीक 
िविहत मुदतीनंतर नुतनीकरण करणार नाहीत अशा वसायीकधारकांरनी यां या 

वसायाचा परवाना नुतिनकरण िविहत मुदतीनंतर लवकरात लवकर कर या या दृ ीन े
िवलंब फ  आकारणी करणे आव यक आहे. तथािप, द बॉ बे न सग हो स रिज ेशन ऍ ट  
१९४९ म ये नमुद नसल े तरी न सग होम/ णालय े या वसायाचे परवाना नुतनीकरण 
वेळेत क न घे यास वृ  हो या या दृ ीन े सबंिधत वसायीकधारकांकडून िवलंब फ 
आकारणी करणे आव यक आहे. यामुळे मनपा या उ प ात भर पडणार आहे.  याक रता 
खालील नमुद केले माण ेिवलंब फ  आकारणी आव यक आहे.  

बेडस्   सं या िवलंब फ  ित मिहना 
५ बेडस् पयत र. .५०/- 

६ बेडस् या पुढे र. .१००/- 
 

तरी सदर अिधसुचनेची अंमलबजावणी पपरी चचवड महानगरपािलका 
काय े ातील न सग होम/ णालय ावसायांना न दणी देताना व दले या न दणीचे िविहत 
मुदतीनंतर नुतनीकरण करताना सन २०२१-२२ या चालु आ थक वषापासुन शु क 
आकार यास खालील नमुद बाब मांक १ ते ७ मा यता घेणे आव यक आहे. 
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१. सुधारीत दरान ेपरवाना फ  शु काची आकारणी द. ०१/०४/२०२१ पासुन पुवल ी 

भावाने लाग ुकरणेस. 
२. दले या परवा याचे नुतनीकरण परवा याची मुदत संपु ात आले या वषा या पुढील तीन 

वषासाठी नुतनीकरण क न देणेस. 
३. अिधसुचनेनुसार वाष क परवाना शु क / फ  आकारणी (महापािलका वग ‘ब’ दजा 

े ातील शु ुषागृह) १ त े५ खाटांसाठी र. .४५००/- व ५ पे ा जा त खाटा असले या 
शु ुषागृहाला पुढील येक  ५ वाढीव खाटां या ट यासाठी र. .४५००/- ित ५ खाटा 

माण ेवाढीव शु क आकारणेस. 
४. यापुव  सन २०२१ या पुढील कालावधीसाठी जु या दरान ेपरवाना फ  ि वका न न सग 

होम परवाना न दणी व नुतनीकरण क न दले या वसायधारकांकडुन शासन 
अिधसुचनेत नमुद केले या सुधारीत दरान ेहोणारी परवाना फ  ची फरक र म वसुल 
करणेस. 

५. शु ुषागृहा या द.०१/०४/२०२१ पासुन पुढील कालावधीसाठी नुतनीकरण क न 
दले या आ थापनेस यां या पुढील कालावधी या नुतनीकरण कालावधीसाठी लगतचे 

मागील नुतनीकरण क न देतेवेळी आकार यात आलेल ेपरवाना शु क + यावर २५% 
वाढीव शु कासह पुढील येक तीन वष य नुतनीकरणासाठी फ  शु क / परवाना फ ची 
आकारणी करणेस.  

६. न ान े थम परवाना देतेवेळी या आ थक वषात संबंिधत वसायधारकाचा ताव 
दाखल होऊन मा यता िमळेल त ेआ थक वष ध न एकुण तीन वष कालावधीसाठी 
परवाना देणेस. 

७. परवाना नुतनीकरणासाठी िवलंब झा यास संबंिधत वसायधारकांकडुन िवलंब फ  ५ 
बेडस पयत र. . ५०/- व ०६ बेडस पासुन पुढे र. . १००/- आकारणी करणेस. 

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

िनणय  महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक. एस.सी.ओ.-२०२०/ . .७१ 
(भाग-२)/निव-१४ दनांक ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश 

. शा/१८/कािव/५९२/२०२२ दनांक १८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार 
मा.महापािलका  सभे या अिधकारांचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी 

मंजूरी दली. 
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मा. शासक  ठराव  मांक -२३६                 िवषय मांक  – २३६       
               

दनांक- २७/१२/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-२३६   
दनांक-२७/१२/२०२२ 

  

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ . नरिव/कािव/१६/२४६/२०२२,                    
द.१५/१२/२०२२ अ वये, मौजे च होली येथील तावात नमुद स.नं. पैक  मधील आर ण 
. २/६२ गुरांचा पाणवठा (cattle pond) तावाने बािधत जिमनीचे भूसंपादन करणे 

बाबत.  
 

 

 

ठराव . २३६ 
दनांक-२७/१२/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ . नरिव/कािव/१६/२४६/२०२२,                    
द.१५/१२/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलकेची ह वाढ महारा  शासनाचे 

आदेश . पीसीसी/३०९६/१८०१/ सीआर–२६१/निव-२२, दनांक –११/०९/१९९७ अ वये 
करणेत आली आहे. पपरी चचवड महानगरपािलके या वाढीव ह ीची िवकास योजना 
महारा  शासन, नगर िवकास िवभाग, अिधसुचना . टीपीएस –१८०५/१०५०/सीआर–
७९५/०७/निव-१३, द. ३०/०५/२००८ अ वये मंजूर आहे. तसेच द.१८/०८/२००९ 
रोजी या िनणया वये पुनः िस द केलेला भाग वगळता उव रत िवकास योजना मंजूर असून 
शासन िनणय . टीपीएस/१८१२/ . .५८/१२/पुनबांधणी .२७/१२/ईपी मंजूरी/निव-१३, 
दनांक ०२/०३/२०१५ अ वये उव रत भागा या िवकास योजनेबाबत िनणय घेणेत आलेला 

आहे. 

        मौजे च होली येथील स.नं. ५२० पै.(जूना स.नं. ९९० पै.), स.नं. ५२१ पै.(जूना स.नं. 
९९१ पै.), स.नं. ५२२ पै.(जूना स.नं. ९९२ पै.) व स.नं. ५२३ पै.(जूना स.नं. ९९३ पै.) म ये 
मंजुर िवकास योजनेत आर ण . २/६२ गुरांचा पाणवठा (Cattle Pond) यासाठी २ हे. 
४० आर. तािवत करणेत आले असुन सदर आर ण अ ाप मनपा या ता यात आलेली 
नाही. तथािप सदर आर ण उपल ध क न देणेबाबत मा.उपआयु , तथा उपिज हािधकारी, 
पशुवै क य िवभाग यांनी मागणी केली आहे. यामुळे उ  आर णाचे खालील त यात 
दशिवले या माणे भूसंपादन करणे आव यक आहे. 

अ. . आ. 
. आर णाचे योजन स. नं. 

बािधत होणारे संपादन 
करावयाचे एकुण सुमारे 

े  चौ.मी. 

१. - 

आर ण . २/६२ 

गुरांचा पाणवठा 

(cattlepond) 

मौजे च होली येथील स.नं.
५२० पै.(जूना स.नं. ९९० 
पै.), स.नं. ५२१ पै.(जूना 
स.नं. ९९१ पै.), स.नं. 
५२२ पै.(जूना स.नं. ९९२ 
पै.) व स.नं. ५२३ पै.(जूना 

 २४००० चौ.मी. 
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स.नं. ९९३ पै.) 
 

तरी उपरो  तािवत योजनाखालील जिमन  महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम 
१९६६ चे कलम १२६ व भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करतांना वाजवी नुकसान 
भरपाई िमळ याचा आिण पारदशकता राख याचा ह  अिधिनयम - २०१३(निवन भूसंपादन 
कायदा २०१३) अ वये संपादन करणेकामी सदर र याचा भूसंपादन ताव 
मा.िज हािधकारी, पुणे यांचेकडे पाठिवणेस 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 -२३७                 िवषय मांक  – २३७       
               

दनांक- २७/१२/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-२३७   
दनांक-२७/१२/२०२२ 

  

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .फ ेका/ था/९२६/२०२२ द.२३/१२/२०२२ 

अ वये थाप य फ ेि य कायालयाकडील िवकास कामांसाठी सन २०२२-२३ या मुळ 

अंदाजप कातील कामा या तरतुदीम ये वाढ/ घट करणेबाबत.  
 

 

 

ठराव . २३७ 
दनांक-२७/१२/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .फ ेका/ था/९२६/२०२२ द.२३/१२/२०२२ 

अ वये पपरी चचवड महानगरपािलका  फ ेि य कायालय थाप य िवभागा अंतगत भाग 

. १ िचखली मधील धमराजनगरकडे जाणारा १८.०० मी. ं द  डी पी र ता िवकसीत करणेचे 

काम चालू आहे. सदर क पाकरीता सन २०२२-२३ चे मुळ अंदाजप कात िनधी उपल धते या 

मयादेमुळे पुरेशी तरतुद करणे श य झाले नाही. तथािप सदरचा क प हा िवहीत मुदतीत पुण 

करावयाचे अस याने संबंधीत ठेकेदारास देयकाची अदायगी करणेकरीता पुरेशी तरतुद उपल ध 

करणे आव यक आहे. तरी सदरचे काम अंितम क न संबंिधत ठेकेदारास देयकाची अदायगी 

करणेकामी खालील माणे वाढ / घट क न तरतुद वग करणे आव यक आहे.   
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अ  कामाचे नाव  
पान 

  अ  लेखािशष  

सन २०२२-२३ 
चे मुळ 
अंदाजप कात 
उपल ध तरतुद  

वाढ 
करावयाची 
तरतुद  

घट करावयाची 
तरतुद  

एकूण आव यक 
र म  

१ 

भाग . १ 
िचखली मधील 
धमराजनगरकडे 
जाणारा १८.०० 
मी ं द  डी पी 
र ता िवकसीत 
करणे  

२९ ७९ 

िवशेष योजना 
(रोड अँ ड 
पे हमट -02-
Road and 
Pavements - 
Black 
topped ) 
222300579 

६४२५८००० २००००००० ० ८४२५८००० 

२ 
युडीपीसीआर 
२०२० ि िमयम 
चाजस 

१६४ ६ महसुली ५०००००००० ० २००००००० ४८००००००० 

                 

 एकूण        ५६४२५८००० २००००००० २००००००० ५६४२५८००० 

         वरील माण े सन २०२२-२३ या अंदाजप कात तरतुद 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. 

 

 
मा. शासक  ठराव  मांक -२३८                 िवषय मांक  – २३८       
               

दनांक- २७/१२/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-२३८   
दनांक-२७/१२/२०२२ 

 मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ . .वै /७/कािव/२३८६/२०२२ दनांक - 
२७/१२/२०२२  अ वये, भाग .१८ चचवडमधील (आर ण .२२९) चचवड-काळेवाडी 
पुलाजवळील िव ुत दािहनीम ये दहन करणेस परवानगी देणेबाबत.  

 

 

 

ठराव . २३८ 
दनांक-२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ . .वै /७/कािव/२३८६/२०२२ द.२७/१२/२०२२  
अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या काय े ामधील मौजे चचवड येथील भाग 

.१८ चचवड-काळेवाडी पुलाजवळ िव ुत दािहनी महानगरपािलकेनी तयार केली 
अस याचे कायकारी अिभयंता (िव),  ब े ीय कायालय, िव ुत िवभाग यांनी प  

.ब ेका/िव/२०५/२०२२ द.०७/१०/२०२२ अ वये कळिवलेले आहे. सदर प ात सदरची 
िव ुत दािहनी बसिवणेक रता मशानभुमी इमारतीची उभारणी थाप य िवभागाने केलेली 
असुन िव ुत दािहनी ब े ीय कायालय, िव ुत िवभाग यांनी बसिवली आहे. यशवंतराव 
च हाण मृती णालयातील बेवारस मृतदेहा दारे सदर िव ुत दािहनीची यश वी चाचणी 



7 
 

 
 
 

 

द.१७/०६/२०२२ रोजी घेणेत आलेली आहे. सदर कामाचे ठेकेदार मे.क याणी एंटर ायजेस 
यांनी महारा  दुषण िनयं ण मंडळा या (MPCB)अिधकृत एज सी मे.गदक लॅब 

ा.िल.यांचेकडून सदर िव ुत दािहनीची तपासणी क न घेतली असुन  याबाबत या 
अहवालाम ये सदर िव ुत दािहनी मानवी मृतदेहा या दहनासाठी वापरणेस यो य अस याचे 
नमुद आहे. सदरची िव ुत दािहनी नागरीकां या वापराकरीता सु  करणेस वै क य 
िवभागाची परवानगी िमळणेबाबत कळिवलेले आहे. . .१८ चचवडमधील (आर ण 

.२२९) चचवड-काळेवाडी पुलाजवळील िव ुत दािहनीम ये महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम १९४९ मधील कलम ३२२ नुसार दहनिवधी करणेस परवानगी 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 -२३९                 िवषय मांक  – २३९       
               

दनांक- २७/१२/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-२३९   
दनांक-२७/१२/२०२२ 

 मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ . था/ क प/ १४१४/२०२२ द.०६/१२/२०२२  
अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलका ह ीत ठक ठकाणी िजजाऊ ि लनीक उभारणे व 
अनुषंिगक कामे करणबेाबत.  

 

 

 

ठराव . २३९ 
दनांक-२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ . था/ क प/ १४१४/२०२२ द.०६/१२/२०२२  
अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलकेचे े फळ साधारण १८१.००चौ. क.मी. असुन 
शहराची औ ोिगक नगरी हणुन ओळख आहे. पपरी चचवड शहर हे औ ोिगक नगरी 
अस याने इतर शहरातुन रोजगार िनिम  येणा-या नागरीकांची सं या फार मो ा माणात 
आहे. शहराम ये िनवास करणा-या नागरीकांना आरो य िवषयक सुिवधा मुबलक माणात 
चांग या कारे उपल ध हा ात हणुन शहराम ये दाट लोकव ती या भागाम ये 
ठक ठकाणी िजजाऊ ि लिनक सु  करणेचे महापािलकेचे िनयोजन आहे. याकामी ८००० ते 

१०००० व ती असलेला भाग/झोपडप ी भाग/जा त मनु य व ती/चाळी दाट लोकव तीची 
ठकाणे व या ठकाणी १ क.मी. चे अंतरात महानगरपािलकेचे णालय/दवाखाने उपल ध 

नाहीत अशा ठकाणी नागरीकां या आरो य िवषयक सुिवधा मुबलक व उ म माणात 
उपल ध क न देणे या दृ ीने िजजाऊ ि लिनक सु  करणे आव यक आहे. मा.आयु  सो. 
यांनी शहरात आव यक ठकाणी िजजाऊ ि लनीक उभारणे या सुचना दले या आहेत. 
यानुषंगाने थाप य क प िवभागामाफत िनिवदा काढणेत आलेली असुन िनिवदा अंितम 

ट यात आहे. मा.आमदार, भोसरी िवधानसभा यांनी भोसरी िवधानसभा ह ीतील दघी 
कृ णानगर येथील जु या पंप हाऊस जागेत िजजाऊ ि लिनक उभारणेबाबत इकडील 
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िवभागास सुचिवले आहे. सदर ठकाणी अंदाजे दोन ल  मतेचा संप असुन स या वापरात 
नाही व तसेच सदर ठकाणी अंदाजे ५०० चौ.फु. े ात जुने बांधकाम (लोड बेर ग) असुन 
पाणीपुरवठा िवभागाचे वॉलमन व आरो य िवभागाचे कमचारी तेथे ता पुरते बसणेसाठी 
वापर करतात. तसेच पाणीपुरवठा िवभागामाफत सदर जागेत िजजाऊ ि लिनक 
उभारणेसाठी “ना-हरकत” द.१६/११/२०२२ रोजी या प ा वये ा  झालेले आहे. सदरचे 

बांधकाम िजजाऊ ि लिनक उभारणे या कामास अडथळा ठरत आहे. मा.आमदार, भोसरी 
िवधानसभा यांनी दघी कृ णानगर येथील जु या पंप हाऊस जागेत िजजाऊ ि लिनक 
उभारणेचे काम वरीत चालु करणेबाबत सुचना दले या आहेत. यानुसार दघी कृ णानगर 
येथील जु या पंप हाऊस जागेत असलेले जुने बांधकाम काढणेस 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 -२४०                 िवषय मांक  – २४०       
               

दनांक- २७/१२/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-२४०   
दनांक-२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . मुका/िव/कािव/५८९/२०२२ द.२६/१२/२०२२  
अ वये, िव ुत िवभागाकडील तरतूद वग करण करणेबाबत.  

 

 

 

ठराव . २४० 
दनांक-२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . मुका/िव/कािव/५८९/२०२२ द.२६/१२/२०२२  
अ वये, िव ुत िवभागाकडील खालील माणे तरतूद वग करण करणे आव यक आहे. 

अ. 
. 

उप लेखािशष अथवा 
कामाचे नांव लेखािशष  नांव 

अंदाज
प क 

पानांक 
व 

अ. . 

बजेट कोड उपल ध 
तरतूद र. . 

 तरतूद  
वाढ र. . 

 तरतूद 
घट र. . 

सुधा रत  तर
तुद र म 

१ 

ए पायर इ टेट 
उ ाणपुलास 
चचवड बाजुकडे 

उतरणेस व चढणेस 
लूप/रॅ प बांधणे 

पपरी चचवड 
प रसरातील 
ठक ठकाणी लाय 

ओवर व ेट  सेपरेटर 
बांधण े

७--७ 222300
015

500000
00   35000

00 
4650000

0 

२ 
िन गडी जय ेड 
समोर FB करणे. 

पपरी चचवड 
प रसरातील 
ठक ठकाणी लाय 

ओवर व ेट  सेपरेटर 
बांधण े

७--९ 222300
017

300000
00   50000

00 
2500000

0 
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३ 

. .३२ सांगवी 
मधील शाळा 
इमारतीची 
नुतनीकरणाची 
उव रत कामे करणे. 

पपरी चचवड 
महानगरपािलका मु य 

शासक य इमारत 
िवभागवार आसन 

व था करण े

११--५ 222300073
200000
00   25000

00 
1750000

0 

४ 

. .३ मोशी येथील 
गट .६४६ पै. 
(जुना ६४९ पै.) 
येथील मुि ल म 
दफनभुमी िव कसत 
करणे. 

ि हजन २०२५ १४--३ 222300142
200000
00   25000

00 
1750000

0 

५ 

भाग  ४ द घी 
बोपखेल  येथील 
मशानभूमी  िव कस

त करणे. 

ि हजन २०२५ १४--४ 222300143
100000
00   25000

00 7500000 

६ 

द घी बोपखेल 
. .४ येथील 

दफनभुमी िव कसत 
करणे. 

ि हजन २०२५ १४--५ 222300144
200000
00   25000

00 
1750000

0 

७ 

. ..२० महेशनगर 
चौकातील मोकळया 
जागेत छ पती 
िश वाजी 
महाराजांचा पुतळा 
उभारणे. 

ि हजन २०२५ १४--१ 222300153
200000
00   30000

00 
1700000

0 

८ 

ांतीवीर चापेकर 
वाडयाचा ित स-या 
ट याची कामे 
करणे. (भाग - ३) 

ि हजन २०२५ १४-२ 222300
156

469980
00   30000

00 
4399800

0 

९ 

. ..३ च-होली 
स. . ७ ते मनपा 
हह पयतचा िव कास 
आराखडयातील ३० 
मी र ता िव किस त 
करणे. 

ि हजन २०२५ १७--
३३ 

222300
217

900000
00   15000

00 
8850000

0 

१० 

वॉड. . ४ द घी 
येथील स. नं. 
७२,८४,६९,८७ 
मांडू न जाणारा १२ 
मी व १५ मी ंदीचा 
डी.पी. र ता 
िव किस त करणे. 

ि हजन २०२५ १८-
६८ 

222300
252

300000
00   35000

00 
2650000

0 

११ 

. .. ४ द घी - 
बोपखेल मधील 
द घी येथे िविवध 
ठ काणी ॉम वॉटर 

लाईन टाकणे. 

ि हजन २०२५ १८-
०४ 

222300
260

100000
00   25000

00 7500000 
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१२ 

काळे वाडी 
िवजयनगर . .४६ 
मधील काळे वाडी 
येथील मु य र ता 
( पपरी पुल ते 
बी.आर.टी.एस. 
पयतचा) काँ टचा 
करणे. 

पे हेमट 
मनेजमट  िसि टम 
अहवालानुसार र ते 
सुधारणा अंतगत कामे 
करणे. 

२१-
१२ 

222300
322

300000
00   30000

00 
2700000

0 

१३ 

. ..३२ मधील 
नॅशनल कूल (शुभ 

ी िब ड ग  ) ते 
पायसर पुलापयत 

व परीसरातील र ते 
र ता अ याधुिन क 
प दतीने िव किस त 
करणे. 

पे हेमट 
मनेजमट  िसि टम 
अहवालानुसार र ते 
सुधारणा अंतगत कामे 
करणे. 

२३-
७६ 

222300
386

200000
00   30000

00 
1700000

0 

१४ 

. . ३२ नवी 
सांगवी मधील 
प र सरातील िविव ध 
र ते अ याधुिन क 
प दतीने िव कसीत 
करणे. 

पे हेमट 
मनेजमट  िसि टम 
अहवालानुसार र ते 
सुधारणा अंतगत कामे 
करणे. 

२३-
८७ 

222300
397

200000
00   25000

00 
1750000

0 

१५ 

. .३० दापोडी 
मधील िश तळादेवी 
चौक स.न.६ ते 
मु लीम दफनभूमी 
स.नं. १५ पयतचा 
र ता अ ावत 
प दतीने िव किस त 
करणे. 

पे हेमट 
मनेजमट  िसि टम 
अहवालानुसार र ते 
सुधारणा अंतगत कामे 
करणे. 

२३-
९७ 

222300
407

100000
00   15000

00 8500000 

१६ 
ािध करण 

भागातील ना यांचे 
सुशोिभ करण करणे. 

पे हेमट 
मनेजमट  िसि टम 
अहवालानुसार र ते 
सुधारणा अंतगत कामे 
करणे. 

३१-
०२ 

222300
621

303300
00   50000

00 
2533000

0 

१७ 

. .१० मधील 
महा मा योितराव 
फुले पुतळयाशेजारी 

ान योती 
सािव ीबाई फुले 
यांचा पुणाकृती 
पुतळा उभारणे 
कामी वा तूिवशारद 
नेमणू व मारकाचे 
सुशोिभकरण 
करणेकरीता थाप य 
िवषयक कामे 
करणे(अ) भाग 

.१० मधील 

महानगरपािलकेतील 
मुख र यावरील 

वाहतुक त सुधारणा 
कर यासाठी संक ण 
कामे करणे. 

३८-
०४ 

222300
823

265000
00   40000

00 
2250000

0 
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महा मा योतीराव 
फुले पुतळयाशेजारी 

ान योती 
सािव ीबाई फुले 
यांचा पुणाकृती 
पुतळा उभारणे 
कामी थाप य 
िवषयक कामे करणे 

१८ 

बी.आर.टी.कॉरीडॉर 
. ३ वर वाकड 

येथील पुणे-बेगलोर 
महामागा वरील 
पुलापासुन िहजवडी 
मनपा 
ह ीपयत  र ता 
ं दीकरण करणे. 

महानगरपािलकेतील 
मुख र यावरील 

वाहतुक त सुधारणा 
कर यासाठी संक ण 
कामे करणे. 

३९-
०५ 

222300
838

700000
00   40000

00 
6600000

0 

१९ 

. .१६ 
वा हेकरवाडी येथे 

ािधकरण कडून 
आले या जागेवर 
स लागार नेमणे व 
शाळा इमारत 
बांधणे 

िपपंरी चचवड 
इमारती समोरील 
मुबंई   र याचे 
ं दीकरण क न 

डांबरीकरण तसेच 
पी.सी.एम.सी. इमारत 
प रसरातील संर क 
भतीदुचाक  वाहनतळ 

सीमा भत, फुटपाथ 
इ.          

४७-
०१ 

222301
083

265000
00   40000

00 
2250000

0 

२० 
. . ६ मधील 

आर ण . ४३२ 
िव किसत करणे. 

भोसरी सं.न. मधील 
ता यात आलेली 
आर णे िवकिसत 
करणे.    

५०-
०१ 

222301
141

400000
00   40000

00 
3600000

0 

२१ 

अ े ीय कायालय 
अंतगत  िनगडी 
येथील PMPML 
बस डेपो म ये बस 
चा जग 
करीता  िव ुत 
पुरवठा घेणेसाठी 
अ याव यक व 
अनुषंिगक कामे 
करणे.  

थाप य क पाअंतगत 
िव ुत िवषयक कामे 
करणे 

३८४-
३० 

222306
883

640000
0 

16000
000   2240000

0 
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२२ 

भाग . ३ 
चह लीमधील 
अमॅिनटी पेस येथे 
इले ीक 
PMPMLबसेस 
चाज गसाठी EV 
station उभारणी 
करणे व उ दाब 
वीजपुरव ाशी 
संबंधीत अनुषंगीक 
कामे करणे. 

थाप य क पाअंतगत 
िव ुत िवषयक कामे 
करणे 

३९०-
१५४ 

222307
007

650000
0 

36000
000   4250000

0 

२३ 

फ े ीय कायालय 
अंतगत िचखली मोरे 
व ती  भाग .१ 
अंतगत संत पीठ येथे 
आव यक िव ुत 
िवषयक 
काम े करणे  ( सन 
२०१९-२० ) 

थाप य क पाअंतगत 
िव ुत िवषयक कामे 
करणे 

३८०-
१३० 

222306
785

100000
00 

70000
00   1700000

0 

२४ 

भाग .७ स.नं.१ 
येथील कब ी 

िश ण क ातील 
िव ुत िवषयक कामे 
करणे. 

थाप य क पाअंतगत 
िव ुत िवषयक कामे 
करणे 

३८०-
१२४ 

222306
779

300000
0 

40000
00   7000000 

  एकुण   646228
000 

63000
000 

63000
000 

6462280
00 

सदरची कामे ा वषातील असून चालू व पूण झालेली आहेत. या कामांवर तरतूद  िश क 
असलेन े 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 -२४१                 िवषय मांक  – २४१      
               

दनांक- २७/१२/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-२४१   
दनांक-२७/१२/२०२२ 

मा.अित र  आयु  (१) इ ेि य कायालय पाणीपुरवठा िवभाग यांचेकडील प  
.इ ेका/पापु/२/कािव/७९/२०२२ दनांक - २७/१२/२०२२ अ वय,े सन २०२१ 

व २०२२ क रता च-ह ली व वडमुखवाडी प र े ातील पा या या टाक चे 
प रचालन करणे” या कामासाठी या सुधा रत अंदाजप क य रकमेस मा यता 
िमळणेबाबत. 

 

 

 

ठराव . २४१ 
दनांक-२७/१२/२०२२ 

मा.अित र  आयु  (१) इ ेि य कायालय पाणीपुरवठा िवभाग यांचेकडील प  
.इ ेका/पापु/२/कािव/७९/२०२२ दनांक - २७/१२/२०२२ अ वये,  “सन २०२१ 

व २०२२ क रता च-ह ली व वडमुखवाडी प र े ातील पा या या टाक चे 
प रचालन  करणे”या कामाचा आदेश ठेकेदार “मे. ी.साई वयं. रोजगार सेवा सहकारी 
सं था मया.”यांना  दनांक १४/०३/२०२२रोजी देणेत आलेले होते. तथापी सदर कामाची 
िनकड पाहता पाणीपुरवठा बंद करता येत नस याने वॉलमनचा पगार देणे आव यक अस याने 
मुदतपुव ३.५ मिहने हणजेच द.०१/१२/२०२१ रोजी य ात काम चालू ठेवणेत आले 
होते. मा. अितरी  आयु  (१) यांचे   द. ११/२/२०२२ चे मंजूर टपणीनुसार 
मुदतपूव  काळातील प रचालनाचे कामाची / सेवांची िबल अदा करणेस त वत: मा यता 
िमळाली आहे. सदर कामाची मुदत िनिवदेनुसार १२मिहने हणजेच द.१३/०३/२०२३पयत 
आहे, कामात संपूण ‘इ’ भागातील  च-ह ली व वडमुखवाडी पा या या टा यांवर 
पाणीपुरवठा संबंधीत हॉ व ऑपरेशन करणे करीता मजूर पुरिवणे या कामाचा समावेश 
होता.  सदर या कामासाठी या एकुण र. .९०,००,०००/- यास मा. महापािलका सभा 
ठराव .६३२, द.३१/०३/२०२१ अ वये शास कय मा यता घेणेत आली असून सदर 
अ याव यक हॉ व ऑपरेशनसाठी मजूर पुरिवणेचे काम क न घेणेकामी ४%सेवा कर व 
कामगार क याण िवभागाचे वाढीव दराने ावयाचा वेतन फरक िवचारात घेता सदर 
कामासाठी मुदत कालावधी १२ मिह या साठीचा र. .७६,०६,२३०/- या र मे या खचास 

मा. थायी सिमती ठराव . ११४६८, द.४/३/२०२२ अ वये मा यता घे यात आलेली 
होती.    तथापी सदर या िनिवदा ये अंतगत ठेकेदारांनी घेतले या हरकतीबाबत मनपाचे 
िविवध िवभागाकडून मािहती अिभलेख व अिभ ाय मागिवणेत येत आहे. तसेच या 
हरकतीबाबत त ारदार ११ ठेकेदार यांचेबरोबर सुनावणी घे यात येणार आहे. तद् नंतर 
सुनावणीत झाले या िनणयानुसार कायवाही करणेत येणार आहे. या कायवाहीस हणजे 
पा /अपा  करण,े िनिवदा उघडण,े लेखाप र ण, थायी सिमतीपुढे सादर करण,े करारनामा 
व आदेश देणे यासाठी कमान 1½मिह याचा कालावधी अपेि त आहे. तथािप त ारदार 
अ ापही हरकत मागे घेणेस तयार नसून कायदेशीर कारवाई करणेचे य ात अस याने 
एकंदरीतच प रचलन कामाचे आदेश देणेत अंदाजे ३१/१/२०२३ पयतच कालावधी लागू 
शकतो असे वाटते.  सदर काम चालू ठेवणेसाठी ७,५०,००० ित मिहना या माणे िडसबर ते 
जानेवारी पयत अंदाजे १५,००,०००/- व दरवाढ अंदाजे ५,००,०००/- (४ ट े  स वस टॅ स 
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सह) नूसार २०,००,०००/- वाढीव र मेसह र. . ९६,००,०००/-  या रकमेस 
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 -२४२                 िवषय मांक  – २४२       
               

दनांक- २७/१२/२०२२     खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-२४२  
दनांक-२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .जा. ./ था/कािव/०६/६७/२२ द.२७/१२/२०२२ 
अ वये,  भाग .१९ चचवड िस.स.नं. ३८७६ (वाड सटर) या ठकाणी पपरी चचवड 
माट िसटी िलिमटेड कायालय, City Operation Centre (COC) Disaster Recovery 

Centre (DRC) िवकिसत करणे या कामाचा अंदाजप काम ये समावेश व तरतुदीम ये वाढ 
घट करणेस मा यता िमळणेबाबत.  

 

 

 

ठराव . २४२ 
दनांक-२७/१२/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .जा. ./ था/कािव/०६/६७/२२ द.२७/१२/२०२२ 
अ वये मनपाचे भाग  .१९ चचवड िस.स.नं. ३८७६ (वाड सटर) या ठकाणी स ि थतीत 
ता पुरते ब भाग कायालय कायरत आहे. सदर ठकाणचे ब भाग कायालय नवीन इमारतीत 
थलांत रत होणार आहे. सदरचे ब भाग कायालय थलांत रत झालेनंतर या ठकाणी 
पपरी चचवड माट िसटी िलिमटेड कायालय, City Operation Centre (COC) व 

Disaster Recovery Centre (DRC) िवकिसत करणेबाबत सह मु य कायकारी 
अिधकारी, पपरी चचवड माट िसटी िलिमटेड यांनी मागणी केली आहे. चचवड वाड सटर 
इमारतीम ये पपरी चचवड माट िसटी िलिमटेड कायालय, City Operation Centre 
(COC) = Disaster Recovery Centre (DRC) िवकिसत करणेक रता सदर ठकाणी 
थाप य िवषयक तसेच िवदुयतिवषयक कामे करणे आव यक आहे. तथािप सन २०२२-

२०२३ चे अंदाजप कात या कामाचा समावेश नाही यामुळे सदर कामाचा समावेश 
अंदाजप कात करणे आव यक आहे. सन २०२२-२३ या अंदाजप कात खालील त यात 
नमुद केलेले कामाचा समावेश व वाढ-घट करणे आव यक आहे. 

अ. 
. 

उपलेखािशष 
 अथवा कामाचे  
नाव 

कामाची  
अंदाजप क य 
 र म 

आव यक  
अंदाजप क य 
 र म 

लेखा 
िशष 

पान . 
अ. . 

सन २०२२- 
२३ची तरतूद वाढ घट 

सन २०२२- 
२३ ची  
सुधा रत 
 तरतूद 
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१.

भाग .१९  
चचवड िस.स .नं. 

३८७६(वाड 
 सटर) या ठकाणी
 पपरी चचवड  
माट िसटी 

िलिमटेड कायालय, 

City Operation 
(COC) व  Disaster 

Recovery 
 Centre (DRC) 
 िवकिसत करणे. 

 

 
 

 
४,७०,००,०००/

 

 
 

 
४,७०,००,०००/- थाप य  

िवशेष  
योजना 

      -       - ५,००,०००/        - ५,००,०००/-

२.
ब भाग  
कायालयासाठी 
 निवन शासक य 
 इमारत बांधणे. 

३५,००,००,०००/-

       - 

भांडवली   ७६/०१ ८,९३,४०,०००/      - ५,००,०००/८,८८,४०,०००/-

उपरो  माणे कामाचा समावेश करणेस व तरतुद वाढ-घट करणेस मा.महापािलका सभे या 
ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आहे.  

िनणय  महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक. एस.सी.ओ.-२०२०/ . .७१ 
(भाग-२)/निव-१४ दनांक ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश 

. शा/१८/कािव/५९२/२०२२ दनांक १८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार 
मा.महापािलका  सभे या अिधकारांचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी 

मंजूरी दली. 

 
 

सही/-                               सही/- 
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

 

(शेखर सह)                                                                       
मा. शासक                                                              

पपरी चचवड महानगरपािलका. 
 

  


