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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  
१०/०१/२०२३ चे ठराव   

 
मा. शासक  ठराव  मांक -२४३                 िवषय मांक  – २४३       
               

दनांक- १०/०१/२०२३            खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-२४३   
दनांक-१०/०१/२०२३ 

  
मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा क े ीय यांच े कडील प  .क ेका/पापु/०७/कािव/६२/२०२२ 

द.१६/१२/२०२२ आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव 
मांक १०४४ द.२७/१२/२०२२ अ वये, मनपाच े ‘क’ भागातील पा या या टा यांवर 

पाणीपुरवठा संबंधीत हॉ व ऑपरेशन करण े करीता मजूर पुरिवण”े या कामासाठी सुधारीत 
अंदाजप क य रकमेस मा यता िमळणबेाबत. 

 
 

 

ठराव . २४३ 
दनांक-१०/०१/२०२३  

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा क े ीय यांच े कडील प  .क ेका/पापु/०७/कािव/६२/२०२२ 

द.१६/१२/२०२२ आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव 
मांक १०४४ द.२७/१२/२०२२ अ वये, मनपाचे “क भागातील पा या या टा यांवर 

पाणीपुरवठा संबंधीत हॉ व ऑपरेशन करणे करीता मजूर पुरिवण”े या कामाचा आदेश ठेकेदार “मे.जय 
भवानी इंटर ायजेस” यांना  दनांक ०१/१०/२०२१ रोजी देणेत आला असून कामाची िनकड पाहता 
मुदतपुव द.०१/०९/२०२१ रोजी काम चालू करणेत आले होते.  सदर कामाची मुदत १२ मिहने 

हणजेच द.३१/०८/२०२२ पयत होती. सदर कामात संपूण ‘क’ भागातील पा या या टा यांवर 
पाणीपुरवठा संबंधीत हॉ व ऑपरेशन करण े करीता मजूर पुरिवण े या कामाचा समावेश होते. सदर 
कामाची मुदत संपत अस याने पूढील हॉ व ऑपरेशन या कामाची िनिवदा काढणेची या चालू 
अस याने निवन िनिवदा कायवाहीसाठी िवलंब लागणार होता. सबब, सदर चालू असले या ‘क’ 

भागातील सव भागांत पाणीपुरवठा करणेसाठी काम चालू ठेवणेची आव यक िवचार करता नवीन 
कामा या िनिवदा येसाठी कालावधी लागणार अस याने िवषयां कत कामासाठी ३ मिहने मूदतवाढ 
घेणेत आलेली होती. तथापी या कामासाठी या िनिवदा या अ ापही पुण झालेली नाही. सदर या 
िनिवदा य ेअंतगत मे.शुभम उ ोग व इतर १० ठेकेदारांनी यांनी घेतले या हरकतीबाबत मनपाच े
िविवध िवभागाकडून मािहती अिभलेख व अिभ ाय मागिवणेत येत आह.े सदर मािहती उपल ध 
झालेनंतर यांच े हरकतीबाबत सुनावनी होऊन यथोिचत िनणय याव े लागणार आहेत व त ंतर 
िनयमानुसार िनिवदा कायवाही पूण करता येणार आह.े या सव येस अंदाजे 1½ मिह याचा 
कालावधी लाग याची श यता आह.े सबब यासाठी कालावधी लागत अस याने, पपरी चचवड 
महानगरपािलके या ‘क’ े ीय कायालय अंतगत येणा-या े ामधील पाणीपुरवठा िवतरण व था 
सुरळीत ठेवण े आव यक आह.े यामुळे पु हा पुढील कालावधीम ये कामाक रता मजूर उपल ध करणे 
आव यक झालेले आह.े अशा प रि थतीत पुन  सदर कामास कमान २ मिह याची मुदतवाढ घेण ेव 
सदर या २ मिह या या कालावधीसाठी या वाढीव र मेसह एकुण र मेस व सदर कालावधी या 
वाढीव खचासह एकुण सुधा रत खचास मा यता घेण े आव यक आह.े सदर अ याव यक हॉ व 
ऑपरेशनसाठी मजूर पुरिवणेच े काम क न घेणेकामी ४% सेवा कर व कामगार क याण िवभागाच े
वाढीव दरान े ावयाचा वेतन फरक िवचारात घेता सदर कामासाठी या वाढीव २ मिहने 
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कालावधीसाठी वाढीव अंदाजप क य रकमेसह एकुण र. .३,५०,००,०००/- यास शास कय मा यता 
घेणेकामी व वाढीव २ मिहने कालावधीसाठी वाढीव खच र. . ४०,००,०००/- यासह एकुण खच र म 

. ३,३३,००,०००/- चे 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 -२४४                 िवषय मांक  – २४४       
               

दनांक- १०/०१/२०२३            खाते - मा.आयु       
 

 

िवषय  मांक-२४४   
दनांक-१०/०१/२०२३ 

  
मा.महापािलका आयु  यांच े कडील प  .मातिव/१२/कािव/४७०/२०२२ द.२६/१२/२०२२ 
आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक १०७१ 
द.२७/१२/२०२२ अ वये, मनपाच े मािहती व तं ान िवभागाकडे सीसीटी ही स हल स यं णा 

उभारणे कामाकरीता अ य िवभागाकडील तरतूद वग करणबेाबत. 
 
 

 

ठराव . २४४ 
दनांक-१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांच ेकडील प  .मातिव/१२/कािव/४७०/२०२२ द.२६/१२/२०२२ आिण 
मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक १०७१ द.२७/१२/२०२२ 
अ वये, पपरी चचवड मनपाच े सी.सी.टी. ही स हल स क पाच े कामकाजाच े क पाकरीता स ा 
भांडवली अंदाजप क . ३ नुसार पानांक ४१० अ. . ६ नुसार असलेली तरतूद संपलेली आह,े सदर 
कामाचा खच अदा करणे करीता आणखी तरतूद आव यक आह.े तरी खालील त यात नमुद माण े
िश ण िवभागाकडील उपल ध महसुली तरतूदी मधुन र. . २५ कोटी इतक  तरतूद वग करणेस मा यता 
घेणे आव यक आहे.  

अ. 
. लेखािशष 

अंदाजप क तरतूद सन २०२२-२३ ची 
मुळ तरतूद वाढ घट सुधारीत तरतूद 

पानांक अ. . 

१ सीसीटी ही स हल सच े
काम करणे. (Project) 

भांडवली   
४१० ६ ७६७०००००० १९००००००० ० ९५७०००००० 

२ ाथिमक िश ण िवभाग 
टॅब खरेदी व िश ण 

महसुली 
१४४ २ १०७५००००० ० १०००००००० ७५००००० 

३ शै णीक स लागार फ  १४४ ३ २००००००० ० २००००००० ० 

४ िश ण िवषयक नािव य 
पुण योजना १४४ ४ ५००००००० ० २६०००००० २४०००००० 

५ ई लन ग कूल १४५ २९ ४६८९५००० ० ४४०००००० २८९५००० 

 एकुण   ९९१३९५००० १९००००००० १९००००००० ९९१३९५००० 

 उपरो  नमुद नुसार महसुली अंदाजप कातील १९ कोटी इतक  तरतूद भांडवली अंदाजप कात वग 
करणसे 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 -२४५                 िवषय मांक  – २४५     

दनांक- १०/०१/२०२३                           खाते - मा.आयु       

 

 

िवषय  मांक-२४५   
दनांक-१०/०१/२०२३ 

  
मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . डा/७/कािव/७०२/२०२२ द.२६/१२/२०२२ 
आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक १०८७ 
द.२७/१२/२०२२ अ वये, ी.िशव छ पती पोटस कॉ पले स, बालेवाडी, पुण ेयेथे होणा-या 

रा ीय व र  गट बॅड मटन पधसाठी सह आयोजक व घेणेस मा यता िमळणेबाबत.  
 
 

 

ठराव . २४५ 
दनांक-१०/०१/२०२३  

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . डा/७/कािव/७०२/२०२२ द.२६/१२/२०२२ 
आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक १०८७ 
द.२७/१२/२०२२ अ वये, पुणे िज हा मे ोपॉिलटन बॅड मटन असोिसएशन (PDMBA) 

यां या मा यतेने रा ीय व र  गट बॅड मटन पधा २०२३ चे आयोजन द. २२ फे ुवारी ते 
२८ फे ुवारी २०२३ या काळात ी.िशवछ पती डा संकुल, हाळंूग,े बालेवाडी, पुणे येथे 
करणेत आलेले आहे. पुणे िज हा मे ोपॉिलटन बॅड मटन असोिसएशन (PDMBA)  यांनी सदर 
पधसाठी पपरी चचवड महानगरपािलका, रा ीय व र  गट बॅड मटन पधा २०२३ या 
पधसाठी सह आयोजक व ि वका न अटी शत  िशिथल क न, मे.पुण े िज हा मे ोपॉिलटन 

बॅड मटन असोिसएशन (PDMBA)यां या नावे आ थक सहा य र. .२०,००,०००/- (अ री 
र. .वीस लाख फ ) अदा करणेस व सदरचा खच “रा ीय व आंतररा ीय डा पधा” या 
लेखािशषावर केले या तरतूद मधून खच  टाकणेस 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 -२४६                 िवषय मांक  – २४६     

दनांक- १०/०१/२०२३                           खाते - मा.आयु       

 

िवषय  मांक-२४६   
दनांक-१०/०१/२०२३ 

 मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . झोिनपु/ था /जा/कािव/ ०५/२०२३ द. 
०५/०१/२०२३ अ वये, लोकशाहीर अ णाभाऊ साठे नागरी दिलत व ती सुधार 
योजनेअंतगत चचवड मतदारसंघातील दिलत व तीतील कामांना िव ीय व शासक य 
मंजूरी िमळणेबाबत. 
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ठराव . २४६ 
दनांक-१०/०१/२०२३  

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . झोिनपु/ था /जा/कािव/ ०५/२०२३ द. 
०५/०१/२०२३ अ वये, िज हािधकारी कायालय, नगरप रषद शासन शाखा पञ . 
जा. .पसन/कािव/२०६६/२०२२ द.०३/११/२०२२ अ वये, मा. आमदार महोदयांना 
अनु ेय असले या िनधीमधून लोकशाहीर अ णाभाऊ साठे नागरी दिलत व ती सुधार 
योजनेअंतगत सन २०२२-२३ क रता कामांची यादी सादर केली आहे. यानुसार पपरी 
चचवड महानगरपािलकेतील सबंिधत िवभागाकडून कामांची तातडी व आव यकता 

िवचारात घेऊन खालील माणे अंदाजप के तयार करणेत आलेले आहे. 

अ. . कामाचे नाव 
अंदािजत 
र म . 
(लाखात) 

१ चचवड मतदारसंघातील ब े ीय कायालय अंतगत कवळे/रावेत, जाधववाडी, 
रमाबाईनगर येथील दिलत व ती प रसरातील अंतगत र ते िवकिसत करणे. 

१०.०० 

२ 
चचवड मतदारसंघातील ब े ीय कायालय अंतगत कवळे/रावेत, 

(एम.बी.कँ पझोपडप ी, कवळे, जाधव व ती, रमाबाईनगर रावेत) दिलत 
व ती प रसरातील अंतगत र ते िवकिसत करण े

२०.०० 

३ 

चचवड मतदारसंघातील चचवडगाव/मोरयानगर, 
वेताळनगर,भोईरनगर,संतोषनगर, सुदशननगर, िवजयनगर झोपडप ी दिलत 
व तीम ये हायमा ट दवे लावणे व िव ुत िवषयक सावजिनक सेवा सुिवधा 
पुरिवणे. 

२०.०० 

४ 
चचवड मतदारसंघातील काळेवाडी, िवजयनगर, ताप करनगर झोपडप ी 

येथील दिलतव तीम ये वाचनालय व समाजमं दरचे थाप य िवषयक 
सावजिनक सेवा-सुिवधा पुरिवणे. 

२०.०० 

५ चचवड मतदारसंघातील ग े ीय कायालय अंतगत गणेशनगर प रसरात 
दिलतव तीम ये सावजिनक सेवा-सुिवधा पुरिवणे. २०.०० 

६ 

चचवड मतदारसंघातील ड े ीय कायालय अंतगत वाकड (काळा खडक, 
हातोबानगर, अ णाभाऊ साठेनगर झोपडप ी) दिलतव ती सावजिनक 

उपयोगासाठी मुता-या व शौचालय, थाप य िवषयक सावजिनक सेवा-सुिवधा 
पुरिवणे.. 

२०.०० 

७ 
चचवड मतदारसंघातील ड े ीय कायालय अंतगत पपळे िनलख 

(पंचशीलनगर) दिलत व तीम ये थाप य िवषयक सावजिनक सेवा-सुिवधा 
पुरिवणे. 

१०.०० 

८ चचवड मतदारसंघातील ग े ीय कायालय अंतगत रहाटणी येथील दिलत 
व तीम ये थाप य िवषयक सावजिनक सेवा-सुिवधा पुरिवणे. १०.०० 

९ भाग . २९ पपळेगुरव (वैद ुव ती,जयभवानीनगर, ल मीनगर) दिलत 
व तीम ये थाप य िवषयक सावजिनक सेवा-सुिवधा पुरिवणे. 

२०.०० 

१० 
चचवड मतदारसंघातील ह े ीय कायालय अंतगत राजीवगांधीनगर, 

राजारामनगर, मुळानगर झोपडप ी दिलतव तीम ये सां कृितक क  थाप य 
िवषयक सावजिनक सेवा-सुिवधा पुरिवणे. 

२०.०० 

११ चचवड मतदारसंघातील ह े ीय कायालय अंतगत सांगवी (मुळानगर) १०.०० 
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हायमा ट दवे लावणे व िव ुत िवषयक सावजिनक सेवा-सुिवधा पुरिवण े

१२ िम लदनगर पुनवसन क पाक रता सीसीटी ही यं णा आिण सोलर िस टम 
बसिवणेबाबत.. 

२४७.७१ 

 

१३ 
वॉड . १३ से. .२२ येथील संजय हॉटेल चौक ते मनपा शाळा, काळभोर गोठा 
प रसरात पावसाळी पाणी वा न नेणेसाठी वािहनी टाकणे व सभोवताल या 
प रसरात थाप य िवषयक कामे करणे. 

३०.०० 

१४ 
वॉड . १३ से. .२२ येथील मनपा दवाखाना आझाद चौक ते काळभोर गोठा 
येथील ना यापयत पावसाळी पाणी वा न नेणेसाठी वािहनी टाकणे व 
सभोवताल या प रसरात थाप य िवषयक कामे करणे. 

३०.०० 

१५ 
वॉड . १३ से. .२२ येथील संजय हॉटेल चौक ते मनपा शाळा, काळभोर 
गोठा  ते मनपा दवाखाना आझाद चौक येथील र ता व फुटपाथ िवकिसत करणे. 

३०.०० 

१६ वॉड . १३ से. .२२ येथील ना याचे थाप य िवषयक कामे करणे. ३०.०० 

सदर कामांची नावे महानगरपािलके या अंदाजप कात नस याने यांना शास कय 
मा यता िमळणे आव यक आहे. यानुसार उ  कामे व यापुढील अंदाजप क य र मेस 
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 -२४७                      िवषय मांक  –२४७ 

दनांक- १०/०१/२०२३                               खाते - मा.आयु       

िवषय  मांक-२४७   
दनांक-१०/०१/२०२३ 

 मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . क ेका/िव/जा/०१ /२०२३ दनांक - ०४ /०१/२०२३ अ वये, भाग .९ मधील 
दवाखाना व इतर इमारतीची सुधारणा करणेकामी थाप य िवषयक कामे करणे(या अंतगत मासुळकर कॉलनी येथील न ाने 
उभारणेत आले या ने  णालय व नागरी आरो य क  MODULAR OT म ये क रता िव ुत व थाप य िवषयक कामे करणे या 
कामासाठी तरतूद वग करण करणे बाबत. 

 
 

 

ठराव . २४७ 
दनांक-१०/०१/२०२३  

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . क ेका/िव/जा/०१ /२०२३ दनांक - ०४ /०१/२०२३ अ वये,  प. च.मनपा  क 
े ीय कायालय िव ुत िवभागामाफत भाग .९ मधील मासुळकर हॉ पीटल येथे खालील OT चे काम चालु आहे सदर िनिवदा 
थाप य व िव ुत िवभागाची एकि त असुन अंदाजप क य पानांक ६४/३६ वर यांस २५ लाख तरतुद उपल ध आहे. सदर काम 

३१ िडसबर २०२२ पयत पुण करणेचे मा.आयु  यांनी सांिगतलेनुसार सदर OT चे ५०%  काम पुण झाले आहे. परंतु सदर 
कामास अपुण तरतुद असलेन ेसदर  कामा या िबलांची र म तरतूदीपे ा जा त 
होत  अस याने  सदर  कामांवर  िव ुत   िवभागांतगत    इतर लेखािशषावरील माच २०२२ अखेर खच न  होणा-या 
तरतुदीमधून  थाप य िवभागाचे खालील कामावर वग करण   करणे    श य   आहे. यानुसार िव ुत मु यालय व  क व ड भाग 
िव ुत िवभागाकडील सन २०२२-२३ चे अंदाजप कातील खाली दशिवले या लेखािशष, अंदाजप क य पानांक व अ. . 
नुसार  वाढ व घट त ा सादर केला आहे. सबब सदर कामाकरीता तरतूद वग करण करणेकामी मा. महापािलका सभेची मा यता 

घेणे आव यक  आहे.सदरकामाचातपशील खािलल माण,े      
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     तपशील -    

    
अ. 

. 
कामाचे नाव बजेट कोड नं. भाग लेखाशीष 

अंदाजप क 
२०२२-२३ उपल ध 

तरतूद 
वग करण करावयाची 

सुधा रत तरतूद २०२२-२३ 
पानांक अ.  वाढ घट 

१ 

भाग .९ 
मधील 
दवाखाना व 
इतर 
इमारतीची 
सुधारणा 
करणेकामी 
थाप य 

िवषयक कामे 
करणे(या 
अंतगत 
मासुळकर 
कॉलनी 
येथील न ाने 
उभारणेत 
आले या ने  

णालय व 
नागरी 
आरो य क  
MODULAR 
OT म ये 
क रता िव ुत 
व थाप य 
िवषयक कामे 
करणे. 

२२२३०१४९७ 
थाप य 

मु यालय 
क भाग 

िवशेष 
योजना 

शाळा,इमा
रत, मैदाने 

६४ ३६ २५००००० १५२७४००० ० १७७७४००० 

२ ड े ीय २२२३०६०८५ ड भाग लोकारो य ३४६ ३ ४७४६६३७ ० ४६००००० १४६६३७ 
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कायालय 
शासक य 

इमारत व 
िविवध 
शासक य 

इमारतीक र
ता अि शमन 
यं णा 
बसवणे. 

िव ुत 

३ 

भाग .२८ 
पपळे 

सौदागर 
मधील 
आर ण 

.३६२ 
खेळाचे मैदान 
िवकिसत 
करणे व 
िश पवाल 
करणे या 
कामांगत 
िव ुत 
िवषयक कामे 
करणे. 

२२२३०६०८७ ड भाग 
िव ुत लोकारो य ३४६ ५ १६६७५०३ ० ४००००० १२६७५०३ 

४ 

भाग .२५ 
ताथवडे 
गावातुन 
िजवननगरमा
ग स.नं.९९ व 
सन १०० 
मधुन पुनावळे 
गावाकडे 
जाणारा 

२२२३०६७१८ ड भाग 
िव ुत 

थाप य 
क पा 

अंतगत 
िव ुत 

िवषयक 
कामे ड 

भाग 

३७७ ६३ २५००००० ० २५००००० ० 
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डी.पी.र यां
वर िव ुत 
िवषयक कामे 
करणे. 

५ 

अ णासाहेब 
मगर 
टेिडयम 

येथील 
जलतरण 
तलावाच े
िव ुत 
िवषयक 
नूतनीकरण व 
अनुषंिगक 
कामे करणे. 

२२२३०६१२१ क भाग 
िव ुत लोकारो य ३४८ ४ १००० २२७४००० ० २२७५००० 

६ 

निवन भोसरी 
हॉि पटल येथे 
Express 
Feeder ारे 
वीजपुरवठा 
करणे व इतर 
अनुषंिगक 
कामे करणे. 

 - क भाग 
िव ुत 

मु यालय- 
णालये 

सुतीगृह,े
औषधालय े

निवन 
काम   २४४९००० ० ४८००० १००० 

७ वीजबील े  - 
मु यकाया
लय िव ुत 

िवभाग 
 महसुली     ६००००००० ० १००००००० ५००००००० 

                १७५४८००० १७५४८०००   

      उपरो  माणे िवभागांतगत तरतूद वग करण केले या कामां या नांवासमोर नमुद माणे तरतूद वग 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 
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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. 

 
 
 
 

 



11 
 
 
 
 
 

मा. शासक  ठराव  मांक -२४८                 िवषय मांक  – २४८     

दनांक- १०/०१/२०२३                           खाते - मा.आयु       

 

 

िवषय  मांक-२४८   
दनांक-१०/०१/२०२३ 

 मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . नरिव।कािव।०९।०१।२०२३, द. 
०५।०१।२०२३ अ वये, भूसंपादन,पुणे िपपंरी चचवड मनपा प रसरातील मुळा नदी 
पुन ीवन क प पुणे मनपा सोबत संयु र या राबिवणेकामी िपपंरी चचवड ह ीतील 
वाकड बायपास ते सांगवी पुलापयत ( ेच १,२ व ३) मुळा नदी पुन ीवन क पासाठी 
जागेचे भूसंपादन करणेबाबत. 
 

 
 

 

ठराव . २४८ 
दनांक-१०/०१/२०२३  

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . नरिव।कािव।०९।०१।२०२३, द. 
०५।०१।२०२३ अ वये, िपपंरी चचवड मनपा प रसरातील मुळा नदी पुन ीवन क प 
पुणे मनपा सोबत संयु र या राबिवणेकामी पपरी चचवड मनपा ह ीतील वाकड बायपास 
ते बोपखेलपयत ( ेच १,२ व ३) मुळा नदी या एकूण १४.२० क.मी.लांबी पैक  पिह या 
ट यात वाकड बायपास ते सांगवी पूलापयत ८.८० क.मी. लांबीचे खालील माणे पपरी 
चचवड मनपी ह ीतील मनपा िवकास योजना ितरी  मुळा नदी या डा ा बाजूचे 

भूसंपादन करावे लागणार आहे. 

अ. . गावाचे नाव 
नदी पा ातील संपादनाखालील 

जिमनीचे गाविनहाय गट मांक / 
स ह नंबर/िस.स.नंबर 

नदी 
नदीचे 

भूसंपदना या 
बाजूचे थान 

१. वाकड 

स.नं. २३, स.नं. २२, स.नं. १९, 
स.नं. १८, स.नं. १४, स.नं. १३, 
स.नं. ९, स.नं. ८, नाला, स.नं. २, 
गावठाण, स.नं. २८०, स.नं. 
२७९, स.नं. २७८, िस.स.नं. 
८१४, िस.स.नं.८१५, 
िस.स.नं.८१६, 
िस.स.नं.८१७,िस.स.नं.८१८, 
िस.स.नं.८१९, िस.स.नं.८२०, 

िस.स.नं.८२१, िस.स.नं.८२२, 
िस.स.नं.८२३, िस.स.नं.८५८, 
िस.स.नं.८५९, िस.स.नं.८६०, 
िस.स.नं.८६१, िस.स.नं.८६२, 
िस.स.नं.८६३,िस.स.नं.८६४, 
िस.स.नं.८६५, िस.स.नं.८६६, 

मूळा नदी डावी बाजू 
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िस.स.नं.८६७, िस.स.नं.८६८, 
िस.स.नं.८८२, िस.स.नं ८८३, 
िस.स.नं ८८४, िस.स.नं ८८५, 
िस.स.नं ८८६, िस.स.नं ८८७, 

िस.स.नं ८८८,िस.स.नं. ८८९, 
िस.स.नं. ८९०, िस.स.नं. ८९१, 
िस.स.नं. ८९२, स.नं. २६२, 
िस.स.नं. १९३७, 
िस.स.नं.१९३८, स.नं. ५६, 
िस.स.नं. २७३७ व िस.स.नं. 
२७३८  

२ पपळे 
िनलख 

स.नं. २७, स.नं. २६, स.नं. २५, 

िस.स.नं. ९७९, िस.स.नं. ९७३, 
िस.स.नं. ९७२, िस.स.नं. ९७१, 
िस.स.नं. ९७०, िस.स.नं. ९६९, 
िस.स.नं. ९६८, िस.स.नं. ९६७, 
िस.स.नं. ९६६, िस.स.नं. ९६५, 
िस.स.नं. ९६३, िस.स.नं. ९६२, 
िस.स.नं. ७७६,  िस.स.नं. ७७५, 
िस.स.नं. ७७४, िस.स.नं. ७७३, 
िस.स.नं. ७७२, िस.स.नं. ७७१, 
िस.स.नं. ७७०, िस.स.नं. ७६९, 

िस.स.नं. ७६८, िस.स.नं. ७६७, 
िस.स.नं.७६६,,िस.स.नं. ७६५, 
िस.स.नं. ७६४, िस.स.नं. ७६३, 
िस.स.नं. ७६२, िस.स.नं. ७६१, 
िस.स.नं. ८८३, िस.स.नं. ८८२, 
िस.स.नं. ८८१,िस.स.नं. ८८०, 
िस.स.नं. ८७९, िस.स.नं. ८७८, 
िस.स.नं. ७७७, िस.स.नं. ७७८, 
िस.स.नं. ७९१,  िस.स.नं. ७९२, 

िस.स.नं. ७९३, िस.स.नं. 
७९४,  िस.स.नं. ७९५, िस.स.नं. 

मूळा नदी डावी बाजू 
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७८६, िस.स.नं. ७८७,  िस.स.नं. 
७८८, िस.स.नं. ७८९, िस.स.नं. 
७९०, िस.स.नं. ७९६, िस.स.नं. 
७९७, िस.स.नं. ७९८, िस.स.नं. 

७९९, िस.स.नं. ८००, िस.स.नं. 
८०३, िस.स.नं. ८०४, िस.स.नं. 
८०५, िस.स.नं. ८०६, िस.स.नं. 
८०७, िस.स.नं. ८०८, िस.स.नं. 
८०९, िस.स.नं. ८१०, िस.स.नं. 
७५८, िस.स.नं. ७५७, िस.स.नं. 
७५६, िस.स.नं. ७५५, िस.स.नं. 
७५४, िस.स.नं. ७५३, िस.स.नं. 
७५१, िस.स.नं. ७५२, िस.स.नं. 
७५०, िस.स.नं. ७४९, िस.स.नं. 

७४८, िस.स.नं. ७४७, िस.स.नं. 
७४६, िस.स.नं. ७४५,िस.स.नं. 
७४४, िस.स.नं. ७४३, िस.स.नं. 
८६६, िस.स.नं. ७४०, िस.स.नं. 
७३९, िस.स.नं. ७३८, िस.स.नं. 
७३५, िस.स.नं. ७३६, िस.स.नं. 
७३७, स.नं. ६९, स.नं. ६५, स.नं. 
६४, स.नं. ६२, स.नं. ५९ ,स.नं. 
५८, स.नं. ५७, स.नं. ५६, स.नं. 

५०, स.नं. ५१, स.नं. ५२, स.नं. 
५३, स.नं. ५४ व  स.नं. ५५  

३ सांगवी 

स.नं. ४८, स.नं. ४७, स.नं. ४६, 
स.नं. ४५, स.नं. ४४, नाला /रोड, 
स.नं. ३६, स.नं. ३५, नाला/रोड, 
स.नं. ३५, स.नं. २८, स.नं. २७, 
स.नं. २६, स.नं. २४, स.नं. २३, 

स.नं. १७ व स.नं. ११  

मूळा नदी डावी बाजू 

 करणी िपपंरी चचवड महानगरपािलका ह ीतील पिह या ट यात वाकड बायपास ते 
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सांगवी पूलापयत ८.८० क.मी. लांबीचे मनपा िवकास योजने ितरी  मुळा नदी या 
डा ा बाजूचे वरील माणे दशिव यानुसार वाकड, पपळे िनलख व सांगवी या गावांम ये 
भूसंपादन, करणेकामी महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ व निवन भूसंपादन 
अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर क पाचा भूसंपादन ताव 
मा.िज हािधकारी, पुणे यांचेकडे पाठिवणेक रता मा.महानगरपािलका सभेची मा यता घेणे 
आव यक आहे. 

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 
पिह या ट यात वाकड बायपास ते सांगवी पूलापयत ८.८० क.मी. लांबीचे मनपा िवकास 
योजना ितरी  मुळा नदी या डा ा बाजूचे वरील माणे दशिव यानुसार वाकड, पपळे 
िनलख व सांगवी या गावांम ये संपादन करणेक रता 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 -२४९                 िवषय मांक  – २४९     

दनांक- १०/०१/२०२३                           खाते - मा.आयु       

 

 

िवषय  मांक-२४९   
दनांक-१०/०१/२०२३ 

  
मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . लेखा/३१/कािव/२५१/२०२३ द.५/१/२०२३ 
अ वये, सन २०२१-२२ या वषातील संचलन तूट र म पीएमपीएमएल सं थेस अि म 
व पात अदा करणेबाबत. 

 
 

 

ठराव . २४९ 
दनांक-१०/०१/२०२३  

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . लेखा/३१/कािव/२५१/२०२३ द.५/१/२०२३ 
अ वये, अ य  व व थापक य संचालक यांचेकडील प  जा. .पी.एम.पी.एम. 
एल./मु.ले.िव.अ./३६७३ , द.२८/११/२०२२नुसार सन २०२१-२२ या एकूण संचलनतूट 
र. .७१८.९७ कोटी पैक  ४०% वािम व िह यानुसार र. .२८७.५९ कोटी पैक  र. .२५९ 
कोटी ा  झाले असून उव रत येणे बाक  र. .२८ कोटी माणे अदा करणेस िवनंती केली 
आहे.    

अ य  व व थापक य संचालक यांचेकडील प  ं .पीएमपीएमएल/मुलेिवअ/ 
३६१७, दनांक १४/१२/२०२१ नुसारपीएमपीएमएल िनधी या लेखािशषावर सन २०२२-
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२३ साठी एकूण तरतूद र. .२१९.३८कोटी करणेत आली असून याम ये संचलनतूट २०१.३८ 
कोटी िविवध कारचे पासेस र. .१० कोटी वग ३ व ४ या वेतन ितपूत  क रता र. .८ 
कोटी असा अपे ीत खच गृहीत धर यात आलेला आहे.आजअखेर एकूण खच 
र. .२१८.३८ कोटी झाला असून, मा.महापािलका सभा ठराव .२१५ द.०६/१२/२०२२ 
नुसार र. .७.०० कोटी तरतूद वग करणेत आली आहे.  तसेच यापूव  मा. थायी सिमती ठराव 

.१०५५९, द.२७/१०/२०२१ या मा यतेनुसार र. .४३,००,००,०००/-  सन २०२१-
२२ मधील संचलनतूटीपोटी अि म व पात देणेत आलेले आहेत. शासन िनणयानुसारसन 
२०२१-२२ या संचलनतूटीचे महानगरपािलकेतील मु यलेखाप र क यांनी लेखाप र ण 
क न अंितम संचलनतूट िनि त क न अहवाल दे याची जबाबदारी पीएमपीएमएल 

व थापनाची राहील याबाबत माहे जानेवारी २३ पयत कायवाही पूण क न अहवाल 
दयावा.पीएमपीएमएल सं थेस सन २०२२-२३ या अथसंक पातील अमृत योजना (िसवरेज) 
जलिन: सारण या तरतूदीमधून पीएमपीएमएल िनधी या लेखािशषावर र. .२४.०० कोटी 

मा.महापािलका सभे या उमेद मा यतेवर वग करण क न पीएमपीएमएल सं थेस 
संचलनतूटीपोटी र. .२४,००,००,०००/- (अ री र. .चोवीस  कोटी फ ) अि म व पात 
अदा करणे आव यक आह.े   सन २०२१-२२ या अंदािजत संचलनतूटीचे लेखाप र ण होऊन 
तूट कायम होईपयत अदा करावयाचे अस यान े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 -२५०                 िवषय मांक  – २५०     

दनांक- १०/०१/२०२३                           खाते - मा.आयु       

 

 

िवषय  मांक-२५०   
दनांक-१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . जा. .पअक/०४/कािव/२३३/२०२३ 
द.१०/०१/२०२३ अ वये, पपरी चचवड शहरा या घनकच-या या िवघटनासाठी 

अ याधुिनक तं ानावर आधा रत वे ट टु एनज  क प उभारणेबाबत.  
 
 

 

ठराव . २५० 
दनांक-१०/०१/२०२३  

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . जा. .पअक/०४/कािव/२३३/२०२३ 
द.१०/०१/२०२३ अ वये,  पपरी चचवड शहरा या घनकच-या या िवघटनासाठी 

अ याधुिनक तं ानावर आधा रत वे ट टु एनज  क प मोशी - गट नं ४५८ व ४६० ते 
४६५ येथे चालू आहे. सदर कामास सुधा रत बांधकाम परवानगी . बी.पी./मोशी 
/६३/२०१९  द. ११/११/२०१९ अ वये बांधकाम चालू कर याचा दाखला (कमे समट 
स ट फकेट) घेणेत आला आहे. मंजूर बांधकाम परवानगी नकाशा माणे क पाचे शासक य 
कायालय, जलशु दीकरण क , िव ुत याड इ यादी न ाने उभारणी करावयाची आहे. सदर 
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ठकाणी जूने कंपो ट ग शेड, टोअर म, मजूरांसाठी िव ामगृह, योगशाळा इ यादी 
अस याने ते पाडणे आव यक आहे. सदरचे जूने बांधकाम िन कािसत करणेसाठी मंजुरी 
आव यक आहे. 

तरी वे ट टू एनज  क पाची बांधकाम परवानगी नूसार निवन शासक य इमारत उभारणे व 
इतर सुिवधा तयार करणेसाठी यापूव चे जूने बांधकाम िन कािसत करणे बाबतचे तावास 
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 -२५१                 िवषय मांक  – २५१     

दनांक- १०/०१/२०२३                           खाते - मा.आयु       

 

 

िवषय मांक-२५१ 
दनांक-१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . . था/ क प/२०/२०२३ द.१०/०१/२०२३ 
अ वये, भाग .१ िचखली येथील गट . १६५३ व १६५४ (गायरान ) मधील आ. . 
१/८८ (अ) येथे हॉ पीटल िवकिसत करणे या नावाम ये मोशी येथील गट .६४६ मधील 
गायरान जागेम ये हॉि पटल बांधणे या माणे बदल क न यास सुधारीत वाढीव शास कय 
मा यता िमळणेबाबत. 

 
 

 

ठराव . २५१ 
दनांक-१०/०१/२०२३  

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . . था/ क प/२०/२०२३ द.१०/०१/२०२३ 
अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलका प रसरामधील भाग .१ िचखली येथील गट . 
१६५३ व १६५४ (गायरान ) मधील आ. . १/८८ (अ) येथे ८५० बेडचे  हॉ पीटल िवकिसत 
करणे या कामास मा.महापािलका सभा ठराव . ५९४ द. २०/०१/२०२१ अ वये मा यता 
िमळालेली आहे. तथािप सदरचे े  मा.िज हािधकारी यांचेकडील प  . 
पमफ/१/कािव/९३५/२००६ द. ०८/११/२००६ अ वये Identical Forest  वन े  हणून 
मा.मु य वनसंर क ( ादेिशक) पुणे यांना कळिवले आहे. यामुळे भाग .१ िचखली येथील 
गट . १६५३ व १६५४ (गायरान ) मधील जागा मनपास स या िमळणे श य नाही. 

       मोशी गट नं. ६४६ पै. मधील मनपाचे मंजूर िवकास योजनेतील आ. . १/१८९ मनपा 
उपयोग या योजनाखालील शास कय गायरान जमीन मनपांस सन २०१९ म ये 
मा.िज हािधकारी ,पुणे यांचेमाफत ६ हे टर े  मनपांस ह तातरीत कर यात आलेले आहे. 
तसेच मा. िज हािधकारी , पुणे यांचेकडील .पमह/िसआर/०५/२०२२ द. २८/०९/२०२२ 
रोजी या सुधारीत आदेशानुसार मोशी गट नं.६४६ पै. मधील आ. . १/१८९ मधील ६ हे टर 
जागा मनपा उपयोग ( हॉ पीटल –Dispensary ) या योजनाकरीता मनपाचे ता यात 
आलेली आहे. मनपाचे ता यात आलेली शास कय गायरानाची जागा स ि थतीत मोकळी 
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आहे.तसेच मा.महापािलका सभा ठराव . ६९६ द. २०/०९/२०२१ अ वये मोशी येथील 
गट नं. ६४६ पै. जागेवर  हॉ पीटल बांधणेकरीता मंजूरी िमळालेली असून या ठकाणी 
हॉ पीटल िवकिसत के यास या भागाचा िवकास होऊन पपरी चचवड शहरातील 
नाग रकांसाठी मो ा माणावर वै कय सुिवधांचा लाभ होईल. 

सबब  भाग .१ िचखली येथील गट . १६५३ व १६५४ (गायरान ) मधील आ. . १/८८ 
(अ) येथे हॉ पीटल िवकिसत करणे ऐवजी मोशी येथील गट नं. ६४६ पै. जागेवर हॉ पीटल 
बांधणे करीता मनपाचे सन २०२२-२३ चे मुळ अंदाजप कामधील पान .४२ अ. .७२ 
मधील नावात बदल करावा लागेल. तसेच सन २०२२-२३ चे मुळ अंदाजप कामधील पान 

.४२ अ. .७२ मधील  भाग .१ िचखली येथील गट . १६५३ व १६५४ (गायरान ) 
मधील आ. . १/८८ (अ) येथे हॉ पीटल िवकिसत करणे या करीता नमूद असले या 

शास कय मा यतेसह असणा-या तरतूदी मोशी येथील गट नं. ६४६ पै. जागेवर हॉ पीटल 
बांधणे या कामाकरीता समािव  करणे आव यक आहे. 

         मनपाचे सन २०२२-२३ चे मुळ अंदाजप कामधील पान .४२ अ. .७२ म ये 
हॉ पीटल िवकिसत करणे या कामाचा समावेश असून यास र. . २१४, ७४,८३,६४७/- 
इत या रकमेस शास कय मा यता िमळालेली असून र. .१०,००,००० /- इतक  तरतूद 
उपल ध आहे. हॉ पीटल बांधणे या कामाकरीता मनपाने िनयु  केलेले क प व थापन 
स लागार मे. बेरी िब ट पेस िडझाईन ा.िल. यांनी िव तृत स ह ण क न थाप य, िव ुत, 
अि शामन, वै कय इ यादी िवषयक कामाचे अंदाजप क सन २०२२-२३ चे दरसुचीनुसार 
तयार केले आहे. यानुसार मोशी येथील गट नं. ६४६ पै. जागेवर हॉ पीटल बांधणेचे काम पुण 
करणेकरीता मुळ शास कय मा यता र म . २१४, ७४,८३,६४७/- ही अपुरी  असून र. . 
४५०,००,००,०००/- इतक  शास कय मा यता िमळणे आव यक आहे. 

            तरी भाग .१ िचखली येथील गट . १६५३ व १६५४ (गायरान ) मधील आ. . 
१/८८ (अ) येथे हॉ पीटल िवकिसत करणे या मनपा या सन २०२२-२३ चे मुळ 
अंदाजप कामधील पान .४२ अ. .७२ म ये बदल क न मोशी येथील गट .६४६ मधील 
गायरान जागेम ये हॉि पटल बांधणे असा नावात बदल क न हॉ पीटल िवकिसत करणे या 
कामासाठी असले या र. .२१४, ७४,८३,६४७/- या मुळ शास कय मा यतेम ये सुधारीत 
वाढ क न एकूण र. .४५०,००,००,०००/- इतक  शास कय मा यता िमळणे आव यक 
आहे. 

          तरी तावात नमुद केले माणे भाग .१ िचखली येथील गट . १६५३ व १६५४ 
(गायरान ) मधील आ. . १/८८ (अ) येथे हॉ पीटल िवकिसत करणे या नावाम ये मोशी 
येथील गट .६४६ मधील गायरान जागेम ये हॉि पटल बांधणे या माणे नावात बदल करणे 
व सदर कामाकरीता र. .४५० 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 
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. 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 -२५२                 िवषय मांक  – २५२     

दनांक- १०/०१/२०२३                           खाते - मा.आयु       

 

 

िवषय  मांक-२५२   
दनांक-१०/०१/२०२३ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . . था/ क प/२१/२०२३ द.१०/०१/२०२३ 

अ वये, भोसरी येथील राजमाता िजजाऊ उ ाणपुलाखालील सेवार ते अबन ीट 
िडझाईननुसार िवकिसत करणे कामातुन प. च.शहरात िविवध ठकाणी ॅ पपासून बनिवणेत 
आले या िश प बसिवणेसाठी फाउंडेशनची कामे करणेस व कामासाठी होणा-या थळबदलास 
मा यता िमळणेबाबत.  
 

 
 

 

ठराव . २५२ 
दनांक-१०/०१/२०२३  

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . . था/ क प/२१/२०२३ द.१०/०१/२०२३ 

अ वये, पपरी चचवड शहरात ॅ पपासून तयार करणेत आलेले िश प िविवध ठकाणी 
बसिवणेस मा.आयु  यांचेकडील द.९/३/२०२२ या तावानुसार मा यता िमळालेली 
आहे. 

       यानुसार थाप य बीआरटीएस िवभागामाफत राजमाता िजजाऊ उ ाणपुलाखालील 

सेवार ते अबन ीट िडझाईननुसार िवकसीत करणेचे काम (िन.नो. .३२/१/२०१९-२०) 
गतीपथावर आहे. सदर या कामात थािनक नागरीकांकडून सुशोिभकरणा या कामा या 

अंतगत फुटपाथ, बैठक व थेस तसेच पुलाखालील जागा िवकिसत करताना होणारा िवरोध 

व आ ेपामुळे कामा या डीझाईनम ये झाले या बदलामुळे सुशोिभकरणाचे काम वगळ याने 
आ थक बचत होत आहे. सदर बचतीमधुन पपरी चचवड शहरात िविवध ठकाणी 

ॅ पपासून बनिवणेत आले या िश प बसिवणेसाठी फाउंडेशनची कामे करणेत आली आहे. 

            िनिवदा नोटीस .३२/१/२०१९-२० नुसार भोसरी येथील राजमाता िजजाऊ 

उ ाणपुलाखालील सेवार ते अबन ीट िडझाईननुसार िवकिसत करणे या कामातुन िश प 
उभारणेकरीता आव यक असणारे फाऊंडेश स क न घेणेबाबत मा.आयु सो. यांचे 
द.८/४/२०२२ चे मंजुर तावानुसार मा यता घेणेत आलेली होती. याअनुषंगाने 

स ि थतीत िश पाचे फाऊंडेशनची कामे पुण करणेत आलेली आहेत. सबब सदर िविवध 
ठकाणी करणेत आले या फाऊंडेशनचे कामामुळे होणा-या थळबदलास काय र मा यता 
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घेणे 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 -२५३                 िवषय मांक  – २५३     

दनांक- १०/०१/२०२३                           खाते - मा.आयु       

 

 

िवषय  मांक-२५३   
दनांक-१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . डा/७/कािव/१५/२०२३ द.१०/१/२०२३ 
अ वये, ६५ वी वरी  गट व माती रा य तरीय अ ज यपद कु ती पधा आिण महारा  केसरी 
कताब लढत २०२३, कोथ ड, पुणे या पधसाठी सह ायोजक व हणून आ थक सहा य 

अदा करणेस मा यता देणेबाबत.     
 
 

 

ठराव . २५३ 
दनांक-१०/०१/२०२३  

 
मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . डा/७/कािव/१५/२०२३ द.१०/१/२०२३ 
अ वये, ी. ही. एन सुद, सरिचटणीस, Wrestling Federation Of India यांनी द. 
०९/०१/२०२३ या  प ा वये भारतीय कु ती महासंघ [WFI] ने महारा  रा य कु तीगीर 
संघटना िवस जत केली आहे आिण महारा  रा यातील कु तीचे दैनं दन वहार 
चालिव यासाठी ी. संजय कुमार सह यां या अ य तेखाली तदथ सिमतीची थापना केली 
आहे. तदथ सिमतीने "६५ वी व र  रा य तरीय कु ती पधा आिण महारा  केसरी िवजेतेपद 
२०२२-२३" चे पधचे आयोजन सां कृितक ित ान, पुणे यां या वतीने द. १० ते १४ 
जानेवारी २०२३ या काळात पै. मामासाहेब मोहोळ, डानगरी कनारा हॉटेल जवळ, 
हातोबा नगर रोड, पेठकर सा ा य इमारती शेजारी, कोथ ड, पुण,े येथे कर यात येणार 

आहे    ६५ वी व र  रा य तरीय कु ती पधा आिण महारा  केसरी कताब २०२२-२३" चे 
पधसाठी पपरी चचवड महानगरपािलकेकडे को- पॉ सर हणून र.  २५,००,०००/- 

(अ री र.  पंचवीस लाख फ ) आ थक सहा य िमळावे असे कळिवले आहे.  
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम नगरपािलका िनधी व अ य िनधी, करण ९ 

मधील कलम ८९ म ये नगरपािलका िनधी कोठे खच करायचा याम ये महानगरपािलकेने 

नगरपािलका िनधीमधून करावयाचा खच, या अिधिनयमात अ यथा तरतूद केली असेल 

या ित र , फ  शहरातच केला जाईल; परंतु एकूण पािलका सद यांपैक  िन या न कमी 
नसतील इत या सद यांनी पा ठबा दले या महानगरपािलके या ठरावा ारे असा खच या 
अिधिनयमा या कोण याही योजनांसाठी शहरा या बाहेर करता येईल. असे नमुद केलेले 
आहे. 
         पपरी चचवड महानगरपािलका यांचे सह ायोजक वान,े Wrestling Federation 
Of India यां या मा यतेन े६५ वी व र  गट व माती रा य तरीय अ ज यपद कु ती पधा 



20 
 
 
 
 
 

महारा  केसरी कताब लढत २०२२-२३ चे आयोजन द. १० ते १४ जानेवारी २०२३ या 
काळात पै. मामासाहेब मोहोळ, डानगरी कनारा हॉटेल जवळ, हातोबा नगर रोड, पेठकर 
सा ा य इमारती शेजारी, कोथ ड, पुण,े येथे करणेत आलेले आहे. 
      सदर पधसाठी अट . १) आ थक सहा य र.  ३ लाखापे ा जा त अस याने यास 
शासनाची मा यता घेणे २) Wrestling Federation Of India यां या मा यतेन ेसां कृितक 

ित ान, पुणे यां या वतीन ेआयोिजत ६५ वी व र  गट व माती रा य तरीय अ ज यपद 
कु ती पधा महारा  केसरी कताब लढत २०२२-२३ पधा ही िप.िच.म.न.पा ह ीबाहेर 
आहे. या २ अटी शत  िशिथल क न Wrestling Federation Of India यां याशी 
करारनामा क न, Wrestling Federation Of India यां या नावे आ थक सहा य   र.  
२५,००,०००/- (अ री र.  पंचवीस लाख फ ) अदा करणेस व  सदरचा खच रा ीय व 
आंतररा ीय डा पधा या लेखािशषावर केले या तरतूद मधून खच  टाकणेस मा यता घेणे 
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. 
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मा. शासक  ठराव  मांक -२५४               िवषय मांक  – २५४     

दनांक- १०/०१/२०२३         खाते - मा.आयु      

 

िवषय  मांक-२५४    
दनांक-१०/०१/२०२३ 

 
मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . जशुके/पापु/२९/२०२३ द.१०/०१/२०२३ 
अ वये, पाणीपुरवठा महसुली अंदाजप क या लेखाशीषातगत नवीन नाव समािव  करणे व 
अंदाजप क य रकमेस शासक य मा यता िमळणेबाबत. 

 

 

ठराव . २५४  
दनांक-१०/०१/२०२३  

 
मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . जशुके/पापु/२९/२०२२ द.१०/०१/२०२ 
अ वये, जलशु ीकरण क , से टर . २३, िनगडी येथे दरवष  िविवध कामे िह “महसुली 
कामे” या लेखाशीष अंतगत केली जातात. मनपा अंदाजप क सन २०२२-२३ म ये वरील 
नमूद कामे माच २०२२ अखेर पूण होत आहेत. सदरची कामे सात याने करणे आव यक 
अस याने याच कामांचे नवीन नाव पुढील वषा या अंदाजप कात समावेश करावे लागणार 
आहे. याअनुषंगाने नवीन वषात घे यात आलेले कामाचे अंदाजप क बनवण,े िनिवदा िस  
करणे व कामाचे आदेश होईपयत साधारण एि ल पासून ३ ते ४ मिहने इतका कालावधी 
जाणार आहे. यामुळे मनपा अंदाजप क सन २०२२-२३ म ये नवीन कामाचे नाव समािव  
करणे व अंदाजप क य र मेस शासक य मा यता घेणे गरजेचे आहे.  या अनुषंगाने 
खालील माणे नमुद केले माणे कामांना मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांअंतगत 
मा. शासक याचंी मंजूरी देणेत येत आहे.   
 

अ. . कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क य र. . 
सन २०२३ – 

२४ मूळ तरतूद 
र. . 

१. 

पपरी चचवड शहरातील 
पा याची तसेच न ांची 
तपासणी य त सं थे 
माफत करणे. 

महसुली कामे 

(जलशु दीकरण क  से. . 
२३ पाणीपुरवठा िवभाग) 

१,१०,००,०००/- ४५,००,०००/- 

२. 

जलशु ीकरण क , 
से टर २३, या 
आवारात  िविवध 
युिन ची यांि क प दतीने 
साफ सफाई करणे. 

महसुली कामे 

(जलशु दीकरण क  से. . 
२३ पाणीपुरवठा िवभाग) 

१,१०,००,०००/- ७५,००,०००/- 

  
ि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 -२५५               िवषय मांक  – २५५     
दनांक- १०/०१/२०२३         खाते - मा.आयु      

 
िवषय  मांक-२५५    
दनांक-१०/०१/२०२३ 

 
मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . ब ेका/पापु/१/कािव/३०/२०२३ 
द.१०/०१/२०२३ अ वये, “पवना थेट पाईपलाईन कामाअंतगत आणलेले लोखंडी पाईप व 

इतर सािह य थंलातरीत करण”े - या कामा या अंदाजप क य र मेस शासक य मा यता 
िमळणेबाबत.  
 

 
 

 
ठराव . २५५  
दनांक-१०/०१/२०२३  

 
मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . ब ेका/पापु/१/कािव/३०/२०२३ 
द.१०/०१/२०२३ अ वये, पवना धरणापासून से. . २३ पयत थेट पाईप लाईन टाकणेचे 

काम सन २०११ पासून शासना या आदेशानुसार बंद आहे. सदर कामाअंतगत आणलेले 
१८०० िम.मी. ासाचे एम. एस पाईप व मिशनरी इ यादी या कामाचे ठेकेदार मे. 
एन.सी.सी.एस.एम.सी. इं दू यांनी वडगाव, मावळ येथील वडगाव म ये ठक ठकाणी 

खाजगी जागेत ठेवलेले आहेत. पवना थेट पाईपलाईनचे काम पुन:  सु  होत नसलेने 
संबंिधत ठेकेदारानी द.२५/०३/२०१९ रोजी Termination notice दलेली आहे. या 
अनुषंगाने मनपा माफत संबंिधत ठेकेदाराचे अंितम िबल अदा करणेची कायवाही चालू आहे.  
द.२९/१२/२०२२ रोजी मा. आयु  क ात संबंिधत ठेकेदार व वडगाव, मावळ येथील 

जागामालक यां यासमवेत बैठक झाली. सदर बैठक त पवना थेट पाईपलाईन अंतगत 

आणलेले १८०० िम.मी. ासाचे लोखंडी पाईप व मिशनरी वडगाव, मावळ येथून मनपा 

ह ीत तातडीने थंलातरीत करणेचे ठरलेले आहे. या अनुषंगाने सदर कामाचे अंदाजप क 
तयार करणेसाठी शासक य मा यता आव यक आहे. या कामासाठी सन २०२२-२३ या 
अंदाजप कास मा. शासक सभा ठराव . १ द.२९/०३/२०२२ अ वये शासक य मा यता 
िमळालेली आहे. सदरचे काम हे पान . ७०२, अ. . १६ वर आहे. या कामासाठी र. . 

३,००,००,०००/- एवढी तरतूद सुचिव यात आलेली आहे. परंतू सदर कामासाठी 

नजरचूक ने अंदाजप क य र म िनरंक आलेली आहे. यामुळे िनिवदा कायवाही करणेस 
अडचणी िनमाण होत आहेत. तरी िवषया कत “पवना थेट पाईपलाईन कामाअंतगत आणलेले 

लोखंडी पाईप व इतर सािह य थंलातरीत करणे” या कामास र. . १० कोटी एव ा 

अंदाजप क य र मेस 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 -२५६                  िवषय मांक  – २५६     

 दनांक- १०/०१/२०२३            खाते - मा.आयु      

िवषय  मांक-२५६    
दनांक-१०/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . जावक मांक:- िवमुका/०६/कािव /०२ /२०२३ द. १०/०१/२०२३ अ वये, 
क  शासना या पंत धान आवास योजनेअंतगत पपरी चचवड महानगरपािलका े ात महानगरपािलकेमाफत 
आ थकदृ ा दुबल घटकांसाठी आकुड  येथे घरे बांधणे या िव ुत िवषयक  कामांतगत सुधा रत शासक य मा यता व 
आव यक तरतूद वग करण या कामा या मा.महापािलका सभे या मा य ठरावाम ये दु ती करणेबाबत. 

 
 

ठराव . २५६  
दनांक-१०/०१/२०२३  

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . जावक मांक:- िवमुका/०६/कािव /०२/२०२३ द. १०/०१/२०२३ 

अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलका े ात महानगरपािलकेमाफत 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 ा चर ची कामे ा  कामातून कर यात येत आहे. सदर कामांस 

सुधा रत शासक य मा यता  र.  ७ कोटी व २ कोटी तरतूद वग करणास महापािलका सभा ठराव मांक २२५ 
दनांक.१३/१२/२०२२ रोजी मा यता दे यात आली होती. परंतु  सदर ठरावाम ये  सोबत त याम ये शासक य मा यता 

र. .७०००००००/-  ऐवजी र . ७००००००/-  आिण तरतूद वाढ म ये  र . २०००००००/- इतक  र म घे यात 
आलेली आहे.  परंतु सुधा रत तरतूद र म र. .२०००१०००/- इतक  घे याऐवजी र . २००१०००/- इतक  नजर 
चुक ने घे यात आलेली आहे. तरी सदर ठरावाम ये शासक य मा यता र. .७०००००००/- व सुधा रत तरतूद 
र. .२०००१०००/- अशी दु ती करणे आव यक आह े
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अन.ु 

. 

लेखाशीष कामाचे नाव अंदाजप
क पाना ंक 
/ अन ु  

बजेट  सुधा रत 
अंदाजप क

य र. . 

उपल
ध 

तरतूद 
र. . 

तरतूद वाढ र. 

. 

तरतूद घट 
र. . 

सुधा रत तरतूद 
र म 

१. नवीन काम 
थाप य 
क पा अंतगत 

िव ुत िवषयक 
कामे करणे  

क  शासना या 
पंत धान आवास 
योजनेअंतगत पपरी 
चचवड 

महानगरपािलका 
े ात 

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

३७४/१  

222306662 70000000 1000 20000000   20001000 

२ Public 
convenience 

दापोडी येथील महा मा 
फुलेनगर 
झोपडप ीतील र याने 
बािधत होणा या  
झोपडप ी धारकांचे 
पुनवसन करणेसाठी 
प ाशेड तयार करणे व 
इतर अनुषंिगक कामे 
करणे.   

५८/१४  
 

222301349       5000000   

३ Public 
convenience 

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

क पाम ये  
ये ांसाठी िवरंगुळा 

क  बांधणे.   
 

५८/१५ 
 

222301350       4100000   
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४ Sopping 
center 

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

क पाम ये  ापारी 
गाळे बांधणे.   

५९/१ 
 

222301358       2500000   

५ Auditorium िचखली से. .१७ व 
१९ येथे आ थकदृ ा 
दुबल घटकांसाठी या 

(ESW) गृह 

क पाम ये 
ब उ ेशीय हॉल 
बांधणे.   

५९/४  
 

222301363       5000000   

६ Compound/s
afety wall 

रावेत येथे 
आ थकदृ ा दुबल 
घटकांसाठी िनवासी 
गाळे बांधणे या 

क पात मुलभूत 
सुिवधा 
(Infrastructure) 
पुरिवणे 

५९/१ 
 

222301365       900000   

७ Statues ि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   

   
 

  
70000000 1000 20000000 20000000 20001000 

 
 
वरील माणे िवषयांक त कामा या सुधारीत शासक य मा यता व आव यक तरतूद वग करणा या दु तीस 
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. 
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मा. शासक  ठराव  मांक -२५७               िवषय मांक  – २५७    
दनांक- १०/०१/२०२३         खाते - मा.आयु      

 
िवषय  मांक-२५७    
दनांक-१०/०१/२०२३ 

 
मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . आमुका/४/कािव/४५४/२०२३ द.१०/१/२०२३ 
अ वये, मलकंुड टा यांचे (Septic Tank) व छतेसाठी या वाहनांबाबत तसेच उघ ावर 
अनिधकृतपणे मैला टाकणा यास दंड आकारणे इ.बाबत. 

 
 

 
ठराव . २५७  
दनांक-१०/०१/२०२३  

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . आमुका/४/कािव/४५४/२०२२ द.१०/१/२०२३ 
अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलका काय ेञातील सव नागरीकांनी मलकंुड टाक या 

मतेनुसार, यात साचलेला मैला ३ वषा या िनयिमत कालावधीत महापािलकेने मा यता 
दले या ितिनधी सं था / ठेकेदारांकडूनच उपसणी केली पािहजे कवा महापािलकेची मदत 

घेऊन िविश  शु क भ न मैला उपसा क न घेणे अिनवाय आहे. याच माणे सेि टक टँक 
कवा मलवािहनी सफाई करणा-या कमचा-यांनी सफाईची सुरि त आव यक उपकरणे 

प रधान करणे बंधनकारक आहे. से टीक टँकमधील घाणीचा उपसा िनवात टाक यु  
वकचरा निलकांसह यांि क उपकरणां या सहा यानेच केला पािहजे. सेि टक टँकची सफाई 

थेट मानवी कमचा-यांकडून कर यास स  मनाई आहे. 

     क  शासना या अिधसूचना .एस.ओ.१३५७(इ) दनांक ०८/०४/२०१६ घनकचरा 
व थापन िनयमांनुसार तरतुद चे अनुपालन न करणा-या  / सं थांना दंड कर याचे 

अिधकार नगरप रषद / नगरपंचायत ना शासन िनणय . वमअ-२०१७ / . .२५६ 
(१)/निव-३४, नगरिवकास िवभाग, महारा  शासन, द.०७ स टबर २०१८ अ वये दान 
कर यात आले आहेत. यानुसार खु यावर अनिधकृतपणे मैला टाक यास पुढील माणे शा ती 
आकारणेचे तािवत आहे. 

अ. . अपराध कचरा 
उ प ीचे ोत दंड / तडजोड शु क 

      पिह या 
वेळेस दुस-या वेळेस पुढ या येक 

वेळी 

१ 

मलमू  / सांडपाणी / उ सग 
खासगी गटारे / मलवािहनी 
या ारे पावसाळी पा या या 
वािह या, र ता, मोक या 
जागा, जलसाठे, जलमाग, 
शेतजमीन अथवा अ य 
अवां छीत ठकाणी उ स जत 
के यास दंड 

िनवासी 
िमळकती र. .२००/- र. .३००/- र. .४००/- 

ावसाियक 
िमळकती र. .५००/- र. .७५०/- र. .१०००/- 

तसेच अन दणीकृत उपसक वाहना ारे मैला उपस यास आकारावयाचा दंड, खाजगी उपसक 
वाहनांसाठी न दणी शु क, मलकंुड टा या (septic tank) साफ करावयाचा कालावधी 
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पुढील माणे असेल,  

अ. . कार तपशील 

१ 

खाजगी उपसक वाहनांसाठी न दणी शु क 

(Registration Fee for private Disludging 
vehicle) 

र. .१०,०००/- 
ित वष 

२ 

अन दणीकृत उपसक वाहना ारे मैला उपस यास दंड 
(िनवासी िमळकती) 

Fine for desludging   using unauthorized/ non 
registered vehicle (residential properties) 

र. .३०००/- 
( ित खेप) 

३ 

अन दणीकृत उपसक वाहना ारे मैला उपस यास दंड 
( ावसाियक िमळकती) 

Fine for desludging   using unauthorized/ non 
registered vehicle (nonresidential properties) 

र. .५०००/- 
( ित खेप) 

४ 

मलकंड टा या (septic tank) साफ कर याचा 
कालावधी/वारंवारता 

(Frequency of Septic Tank Cleaning) 

दर ३ वषानी 

 
वरील ि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. 

 

 
 

 

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

नगरसिचव 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

 

(शेखर सह)                                                                       
मा. शासक                                                              

पपरी चचवड महानगरपािलका. 
 

  


