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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  
३१/०१/२०२३ चे ठराव  

मा. शासक  ठराव  मांक -२५८               िवषय मांक  – २५८    
दनांक- ३१/०१/२०२३         खाते - मा.आयु      

िवषय  मांक-२५८   
दनांक-३१/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .अि /४/कािव/०६/२०२३ द.०९/०१/२०२३ 
आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक ११७० 
द.१०/०१/२०२३ अ वये, मनपाचे अि शामक िवभागाम ये रा य शासन महारा  

अि शमन सेवा अकादमी, मुंबई कडील “उप थानक अिधकारी आिण अि ितबंधक 
अिधकारी” व “ ाथिमक अि शमन” पा म पुण केलेले िश णाथ  १२ मिहने 
कालावधीकरीता “िश  ू उमेदवार” हणून िवभागाकडील मनु यबळाची गरज पाहता 
वेळोवेळी मािसक िव ावेतनावर घेणेबाबत. 

 
 

ठराव . २५८ 
दनांक-३१/०१/२०२३  

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .अि /४/कािव/०६/२०२३ द.०९/०१/२०२३ 
आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक ११७० 
द.१०/०१/२०२३ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलका, अि शामक िवभाग हा 

अ याव यक सेवेचा तातडीक िवभाग आहे. या िवभागाचे पपरी, भोसरी, ािधकरण, 
रहाटणी, तळवडे, िचखली थेरगांव व मोशी या ०८ अि शमन क ामधुन ०३ पा यांम ये 
२४ तास कामकाज चालते. या दारे संपुण पपरी चचवड १८० चौ. क.मी. शहर व 
यालगतचे े ातील नागरीकांचे िजिवत व िव  यांची आगीपासून सुर ा केली जाते. 

याकरीता िवभागाकडे िविवध कारचे ३१ अि शामक वाहने कायरत आहेत. िवभागाकडून 
अि शामक व बचाव कामकाजा सोबतच पुरिनयं ण, अि शमन िश णे, िविवध कारचे 
टँडबाय ुटी इ यादी अ य कामकाजही पार पाडले जात.े िवभागास वषभरात साधारणत: 

१२०० पे ा अिधक अ यांितक व ा (घटना) ा  होतात. अि  शामक िवभागाम ये य  
आग िवझव याचे व बचाव काय कर याच े मह वाचे कामकाज स मपणे पार पाडणेकामी 

ामु याने य  आगीवर काम करणे मुलभुत असे “अि शमन िवमोचक” या कमचा-यांची 
िनतांत गरज असते. शहराची लोकसं या, मोठे काय े , वषभरातील आग वद  सं या, 
येणारा उ हाळा, िविवध टँडबाय आिण भाग .६ मोशी येथील उप अि शमन क  चालू 
करावयाचे अस याने, ा बाबी िवचारात घेता, व थािनक वरा य िनवडणुक चा काळ 
पाहता र  पद भरतीस होणारा िवलंब िवचारात घेता, तसेच र  २७३ अि शमन 
िवमोचक पदापैक  स या य  उपि थत केवळ ४० कमचा-यांकडुन कामकाज क न घेणेस 
येणा-या अडचणी पाहाता, निवन मोशी अि शामक क  चालू करणेकामी एका िश टम ये 
१० कमचारी असे तीन िश ट करीता ३० व यापुव  काही कायमु  झालेले २२ िश  ू
उमेदवार िवचार करता एकुण ५० अि शमन िवमोचक कमचा-यांची आव यकता आहे. 
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अि शमन िश  ू उमेदवारांना मनपा कामगार क याण िवभागाकडील कं ाटी कामगारांचे 
कमान वेतनदरांबाबत प रप क .काक/३/१०८/२०२२ द.०४/०८/२०२२ अ वये, 

अि शमन िश  ुउमेदवारांना अधकुशल कामगारांनाकरीता वेतन र. .१३०००/- + िवशेष 
भ ा र. .७०७०/- असे एकूण र. .२०,०७०/- यावरील इतर भ  े न देता पुणा कत 
र. .२०,०००/- इतके मािसक वेतन देण ेयो य राहील. कारण सदर उमेदवार हे िश णाथ  
अस याने व महारा  शासनाकडील सहा मिहन ेकालावधीचा पा म पुण केलेले अस यान,े 
सदर िश  ूउमेदवारांना मािसक र. .२०,०००/- िव ावेतन देणेस हरकत वाटत नाही. सदर 
िश  ूउमेदवारांना येणारा खच तपिशल खालील माणे आहे. 

. िश  ूउमेदवार सं या मािसक वेतन र.  एकुण मािसक खच एकुण वा षक खच 
१ ५० २०, ०००/- १०,००,०००/- १,२०,००,०००/- 

सदर िश णाथ  िश  ूउमेदवारांचे मािसक िव ा वेतनाकरीता येणारा खच हा अि शामक 
िवभागाकडील “अ थायी अ थापना ” या लेखािशषाव न खच  टाकावा. तसेच, र  २७३ 
अि शमन िवमोचक पदापैक  स या य  उपि थत केवळ ४० कमचा-यांकडुन कामकाज 
क न घेणेस येणा-या ती  अडचणी पाहाता व जो पयत अि शामक िवमोचक या अिभनामाचे 
र  पदे पूण भरती होत नाही कवा िवभागास कमचा-यांची आव यकता अस यास महारा  

अि शामक सेवा संचलनालय, मुंबई यांचेकडून १ वष कालावधीचा “उप थानक अिधकारी 
आिण अि ितबंधक अिधकारी” व ६ मिहने कालावधीचा “ ाथिमक अि शामक” िश ण 
पा म पुण / उ ीण झालेले िश णाथ  यांना केवळ एक वेळा संधी अनु ेय क न मनपा 
कामगार क याण िवभागाकडील कामगारांचे कमान वेतनदरांबाबत वेळोवेळी ा  होणारे 
प रप कामधील कुशल (१ वष कालावधीचे िश ण) व अधकुशल (सहा मिहने कालावधीचे 

िश ण) कामगारांकरीता वेतन र म + िवशेष भ ा असे एकूण येणारे र म यावरील इतर 
भ  े न देता पुणा कत र म ही मािसक वेतन हणून देणेत यावा. तसेच कामगार क याण 
िवभागाकडून य  कामकाज कालावधीचा गत अपघात िवमा व मनपा 

णालयाम ये वैय क उपचार मोफत अनु ेय क न १२ मिहन े कालावधीकरीता “िश ू 
उमेदवार” हणून वेळोवेळी घेणेत यावीत. तसेच सदर िश णाथ  िश  ूउमेदवारांचे मािसक 
िव ा वेतनाकरीता येणारा खच हा अि  शामक िवभागाकडील “अ थायी अ थापना” या 
लेखािशषाव न 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. 
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मा. शासक  ठराव  मांक -२५९               िवषय मांक  – २५९    
दनांक- ३१/०१/२०२३         खाते - मा.आयु      

िवषय  मांक-२५९    
दनांक-३१/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा फ ेि य यांचे कडील प  
.फ ेका/पापु/०५/कािव/०५/२०२३ द.१०/०१/२०२३ आिण मा. थायी सिमती 

अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक ११७१ द.१०/०१/२०२३ अ वये, 
मनपाचे “फ े ीय कायालयाचे प रसरात िविवध ठकाणी हॉ व ऑपरेशन करणे क रता 
मजूर पुरिवण”े या कामासाठी सुधारीत अंदाजप क य रकमेस मा यता िमळणेबाबत. 

 
 

ठराव . २५९ 
दनांक-३१/०१/२०२३  

मा.अित.आयु (१) पाणीपुरवठा फ ेि य यांचे कडील प  .फ ेका/ 
पापु/०५/कािव/०५/२०२३ द.१०/०१/२०२३ आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत 
मा. शासक यांजकडील ठराव मांक ११७१ द.१०/०१/२०२३ अ वये, मनपाचे “फ े ीय 

कायालयाचे प रसरात िविवध ठकाणी हॉ व ऑपरेशन करणे क रता मजूर पुरिवण”े या 
कामाचा आदेश ठेकेदार “मे.शुभम उ ोग” यांना  द.२८/०२/२०२२ रोजी देणेत आलेल ेहोत.े 
तथापी सदर कामाची िनकड पाहता मा.अित.आयु  यांचेकडील मंजूर तावानुसार मुदतपुव 
हणजेच द.०१/१२/२०२१ रोजी काम चालू करणेत आले होत.े यानुसार सदर कामाची 

मुदत ही १२ मिहने द.२७/०२/२०२२ पयत होती. सदर कामात संपूण ‘फ’ भागातील 
पा या या टा यांवर पाणीपुरवठा संबंधीत हॉ व ऑपरेशन करणे करीता मजूर पुरिवण े या 
कामाचा समावेश होता. पूढील हॉ व ऑपरेशन या कामाची िनिवदा काढणेची या चालू 
अस याने व सदर चालू असले या फ भागातील सव भागांत पाणीपुरवठा करणेसाठी काम 
चालू ठेवणेची आव यकता अस यान े नवीन कामा या िनिवदा येसाठी अंदाजे ३ 
मिह याचा कालावधी िवचारात घेऊन सदर कामाची अंदाजपञक य र मेपयतचे कामकाज 
साधारण: नो हबर २०२२ पयत संपत अस यान ेसदरचे चालू काम सुधा रत करणे आव यक 
आहे. सदर या कामासाठी या वाढीव रकमेसह एकुण र. .१,००,००,०००/- यास 
मा.महापािलका सभा ठराव .५५३, द.०४/०६/२०२० 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 िवभागाच े वाढीव दराने ावयाचा वेतन फरक िवचारात 
घेता सदर वाढीव खच र. .३४,९०,६१६/- अिधक पूव मंजूर र. .९३,१४,७४५/- असा एकुण 
अंदाजे खच र. .१,२८,०५,३६१/- अपेि त आहे. तथापी सदर या िनिवदा य े अंतगत 
मे.शुभम उ ोग व इतर १० ठेकेदारांनी यांनी 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. त नंतर सुनावणीत झाले या 
िनणयानुसार कायवाही करणेत येणार आह.े या कायवाहीस हणजे पा /अपा  करणे, िनिवदा 
उघडण,े लेखाप र ण, थायी सिमतीपुढे सादर करणे, करारनामा व आदेश देण े यासाठी 
कमान 1½ मिह याचा कालावधी अपेि त आहे. तथािप, सदर िनिवदा या पूण होईपयत 

‘फ’ े ीय कायालया अंतगत पाणीपुरवठा िनयिमत व सुरिळत चालू ठेवणे आव यक आहे. 
यासाठी पुन  पु हा पुढील कालावधीम ये काम चाल ू ठेवणेक रता मजूर उपल ध करणे 
आव यक झालेल े आहे. तरी, सदर वाढीवखच र. .३४,९०,६१६/- अिधक पूव मंजूर 
र. .९३,१४,७४५/-  असा एकुण अंदाजे खच र. .१,२८,०५,३६१/-  या सुधारीत खचास 
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खालील माणे तरतुदीम ये वाढ/घट करणेस मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत 

मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आहे. 

अ  उपलेखािशष अथवा कामाच ेनाव 
पान ./ अन ु

. 
सन २०२२-२३ चा 

मूळ अंदाज र. . 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद र. . 

घट करावयाची 
तरतूद र. . 

सन २०२२-२३
साठी एकूण 

आव यक तरतूद
र. . 

 
 
 

१ 

लेखािशष - 
फ े ीय कायालय पाणीपुरवठा  िवभाग 
महसुली खच 
“फ े ीय कायालयाच ेप रसरात िविवध 
ठकाणी हॉ व ऑपरेशन करण ेक रता 

मजूर पुरिवण.े” 

७५६/१६७ ७२००००० ३४९०६१६ ० ३७०९३८४ 

 
 

२ 

“फ े ीय कायालया अंतगत भाग 
.१,१२,१३ म ये ठक ठकाणी 

पाणीपुरवठा व थापनासाठी 
प रचालनाची काम ेकरणे.” 

८६४/१८ ३०००००० ० १४९०६१६ १५०९३८४ 

३ 

“फ े ीय कायालया अंतगत भाग 
.११.०२ अंशतः म ये ठक ठकाणी 

पाणीपुरवठा व थापनासाठी 
प रचालनाची काम ेकरणे.” 

८६५/१९ ३०००००० ० २०००००० १०००००० 

 एकूण  १३२००००० ३४९०६१६ ३४९०६१६ ६२१८७६८ 
 

ि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 -२६०              िवषय मांक  – २६०    
दनांक- ३१/०१/२०२३         खाते - मा.आयु      

िवषय  मांक-२६०   
दनांक-३१/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . था/इ/कािव/१२/२०२३ द.१०/०१/२०२३ 
आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक ११७४ 
द.१०/०१/२०२३ अ वये, मनपाचे थाप य इ े ीय कायालयाकडील सन २०२२ - २३ चे 

अंदाजप कातील तरतूदीम ये वाढ व घट करणेबाबत.  
 
 

ठराव . २६० 
दनांक-३१/०१/२०२३  

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . था/इ/कािव/१२/२०२३ द.१०/०१/२०२३ 
आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक ११७४ 
द.१०/०१/२०२३ अ वये, पपरी चचवड मनपा या थाप य इ े ीय कायालयाकडील सन 

२०२२-२३ या मुळ अंदाजप कात िवकास कामांची तरतूद वग करणेची आव यकता अस याने 
खालील माण े वाढ व घट करणेस मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक 
यांची मंजूरी देणेत येत आहे. 

अ. 
ं . 

उपलेखािशष अथवा 
कामाच ेनांव भाग बजेट कोड पा

नांक
अ.

ं . लेखािशष शासक य 
मा यता र. . 

सन २०२२-
२०२३ चा 
मुळ अंदाज 

वाढ 
करावया
ची तरतूद 

घट 
करावया
ची तरतूद 

सन २०२२-
२०२३ चा 
सुधारीत 
अंदाज 

१ 

भाग . ५ 
मधील  आर ण . 

४०२ येथे डा 
िवहार बांधण.े 

५ 22230123
0 53 18 िवशेष 

योजना 15000000 6400000 5400000 0 11800000 

२ 

भाग . ५ मधील 
इ यादी ठकाणी 

हॉटिम स प दतीने 
र यांच ेडांबरीकरण 

५ 22230315
2 181 18 

भांडवली 
अ- 

डांबरी 
र त े

10000000 5000000 0 1600000 3400000 
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करणे. 

३ 

भाग .५ मधील 
आर ण .४०० 

ाथिमक शाळा 
िवकिसत करण.े 

५ 22230114
4 50 14

-1 
िवशेष 
योजना 200000000 1800000 0 1800000 0 

४ 

भाग . ५ गवळी 
नगर व संभाजी नगर, 
संत तुकाराम नगर व 

इ यादी ठकाणी 
र यांच ेहॉटिम स 

प दतीन ेडांबरीकरण 
करणे. 

५ २२२३०३
१७२ 

182 17 

भांडवली 
अ - 

डांबरी 
र त े

10000000 5000000 0 2000000 3000000 

 एकुण       18200000 5400000 5400000 18200000 
 

ि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 -२६१               िवषय मांक  – २६१    
दनांक- ३१/०१/२०२३         खाते - मा.आयु      

िवषय  मांक-२६१    
दनांक-३१/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील जा. .इ ेका/िव/जा/१८/२०२३ द.१२/१/२०२३ 
अ वये, पपरी चचवड महापािलके या भोसरी मशानभुमी येथील िव ुतदाहीनी, दुषीत 
हवा िनयं ण यं णा व िविवध िव ुतसंच मांडणी यांची वाष क प तीने चालन, देखभाल व 
दु ती करणे (२०२३-२४) या कामा या नावाचा समावेश क न, कामा या खचास 

शासक य मा यता व तरतुद वग करणास मा यता दणेेबाबत.   
 
 

ठराव . २६१ 
दनांक-३१/०१/२०२३  

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील जा. .इ ेका/िव/जा/१८/२०२३ द.१२/१/२०२३ 
अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या ह ीत इ े ीय कायालया अंतगत भोसरी 
येथील िव ुत दािहनी ठेका प दतीने खाजगी सं थेस चालन देखभाल दु तीक रता देणेत 
आली आहे. स याचे चालु कामाची मुदत द.१४-०३-२०२३ रोजी संपु ात येत आह,े यामुळे 
पुढील कालावधीसाठी कामाची िनिवदा मागिवणे आव यक आहे. सदर कामाचा समावेश 
अंदाजप कात नस याने व काम तातडीचे अस याने सन २०२२-२३ चे सुधारीत 
अंदाजप कात देखभाल दु ती - भाग १ (इ िव ुत मु यालय) या लेखािशषावर कामा या 
नावाचा समावेश करण,े कामा या खचास शासक य मा यता घेणे व तरतुद वग करण 
होणेसाठी मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. 
सदर पपरी चचवड महापािलके या भोसरी मशानभुमी येथे दोन  िव ुतदाहीनी, एक 

दुषीत हवा िनयं ण यं णा,धुरा या िचम या, १२५ के. ही.ए. मतेचा जिन संच, क र, 
पा याचे पंप / िविवध मोटस व िविवध िव ुतसंच मांडणी जसेक  िव ुत पॅन स, सोलर वॉटर 
व एनज , ीट लाई स, अंतगत भागात बु, फॅन, ए झॉ ट फॅन,इ. बाबी बसिवणेत आ या 
आहेत. सदर यं णा २४ तास चालु ठेव यासाठी कुशल/ अकुशल कामगारांची आव यकता 
असते. तसेच अखंडीत वीजपुरव ासाठी जिन संच चालिवणे, डीझेल पुरवठा करणे, 
म.रा.िव.िव.कं.यांचेकडुन वीजपुरवठा सुरळीत राहणेसाठी पाठपुरावा करण,े अशी कामे करणे 
व संपुण यं णेची तातडीने देखभाल दु ती करणेसाठी एज सीची िनयु  करणेकामी 
तातडीने िनिवदा कायवाही करणे अपेि त आहे. सदर कामाचा तपशील खालील माणे आहे. 
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अनु. 
. लेखाशीष कामाचेनाव 

अंदाजप क 
पानांक व 

अनु . 

मूळ तरतूद 
र. . 

शासक य 
मा यतार. . 

तरतूद वाढ 
र. . 

तरतूद घट 
र. . 

१. 

करकोळ 
देखभाल 
दु ती – 
भाग १ 
(इ े ीयिव

ुत) 

पपरी चचवड 
महापािलके या 
भोसरी मशानभुमी 
येथील िव ुतदाहीनी, 

दुषीत हवा िनयं ण 
यं णा व िविवध 
िव ुतसंच मांडणी 
यांची वाष क प तीने 
चालन, देखभाल व 
दु ती करणे (२०२३-
२४) 

-- ०० १,५०,००,००० ३,००,००० ०० 

२. 

करकोळ 
देखभाल 
दु ती – 
भाग १ 
(इ े ीयिव

ुत) 

इ े ीय 
कायालयाअंतगत 
न ाने उभारणेत 
आले या निवन भाजी 
मंडई व कु ती 

िश ण क ातील 
िव ुत  व थेची 
वाष क 
प तीन े चालन 
देखभाल दु ती करणे 
व अनुषंगीक कामे 
करणे (सन २०२२-
२३) 

659/ 95 १०,००,००० -- ०० ३,००,००० 

 एकूण         ३,००,००० ३,००,०००  
वरील माणे िवषयांक त कामा या नावासमोर नमुद केले माणे र. .१.५० कोटी इत या 
र मेस शासक य मा यता, वरील माण े कामा या नावाचा समावेश करणेस 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. 

 
 

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

नगरसिचव 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

 

(शेखर सह)                                                                       
मा. शासक                                                              

पपरी चचवड महानगरपािलका. 
 

 

 


