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पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी-१८. 

 नगरसचचव कार्ाािर्  
महाराष्ट्र शासन नगर पवकास पवभागाकडीि आदेश क्रमािंक. एम.सी.ओ.-२०२०/प्र.क्र.७१ (भाग-२)/नपव-१४ 

ददनािंक ३ माचा २०२२ अन्वरे् प्राप्त अचिकारानुसार   मा.महापालिका सभेच्र्ा अचिकाराचा वापर करुन 

मा.प्रशासक र्ािंनी मिंजूरी ददिेिे ददनािंक ६/४/२०२२ च ेठराव 

 

मा.प्रशासक ठराव क्रमािंक- १८                                 पवषर् क्रमािंक  – १८                   
               

ददनािंक- ६/४/२०२२      खाते - मा.आर्ुक्त      

 

 

पवषर्  क्रमािंक-

१८ 

ददनािंक  

६/४/२०२२ 

 

मा.महापालिका आयुक्त याांच े पत्र क्र. पअक/१०/कावि/९५/२०२२,  दि.०८/०२/२०२२. 

आणि   मा.स्थायी सलमती कडीि ठ.क्र.११३५७ दि.१६/०२/२०२२ अन्िये, वपांपरी चचांचिड 

मनपा पररसरातीि मुळा (मुठा) निी पुनरुज्जीिन प्रकल्प पुिे मनपा सोबत सांयुक्तररत्या 
राबवििेबाबत.       

 
 

ठराव क्र.१८ 

६/४/२०२२ 

 

मा.महापालिका आयुक्त याांच ेपत्र क्र. पअक/१०/कावि/९५/२०२२, दि.०८/०२/२०२२. आणि   

मा.स्थायी सलमती कडीि ठ.क्र.११३५७ दि.१६/०२/२०२२ अन्िये, पुिे ि वपांपरी चचांचिड 

भागातून मुळा - मुठा या नद्या िहात असून नद्याांची एकुि िाांबी ४४.४० कक.मी इतकी 
आहे. यामधीि मुळा निी वप ांपरी चचांचिड ि पुिे मनपाच्या हद्िीिरुन िहात असून वपांपरी 
चचांचिड मनपाच्या हद्िीिगत मुळा निीच्या काठाची िाांबी सुमारे १४.२० कक.मी. इतकी 
आहे. यामध्ये वपांपळे ननिख येथीि डडफेन्स िॅन्ड ि िापोडी .येथीि सी.एम.ई. चा 
आांतभााि आहे. या पुिा निीचा अचधकाांश भाग हा पुिे महानगरपालिका हद्िीत येत 

असल्याने या पूिा निीचे पुनरुज्जीिन प्रकल्पाच े काम पुिे महानगरपालिके सोबत 

सांयुक्तररत्या करण्यास ि त्यासाठी प्रकल्प सल्िागार याांची नेमिूक करिे, प्रकल्प 

अहिाि तयार करिे ि त्याची सांयुक्तपिे अांमिबजाििी करिेच े काम पुिे 

महानगरपालिकेसोबत सांयुक्तपिे करिेस ि वपांपरी चचांचिड महापालिका हद्िीिगत 

िाहिाऱ्या निीच्या िाांबीच्या प्रमािात खचा करिेच्या प्रस्तािास मा.आयुक्त पत्र 

क्र.पअक/१०/कावि/३६६/२०१५, दि.३१/०८/२०१५ रोजीच ेपत्रानूसार मान्यता दििेिी आहे, 

त्यानांतर पुिे महानगरपालिकेमाफा त तज्ञ सल्िागार नेमून निीच्या एकुि सुमारे ४४.४० 
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कक.मी. िाांबीच्या निीचे जीओटेक्क्नकि इन््हेस्टीगेशन ररपोटा तयार करिे, हायड्रॉलिक्स 

ि हायड्रॉिॉजी बाबत ररपोटा तयार करिे. कां न्सेप्ट मास्टर प्िॅन तयार करिे, एररया 
असेसमेंट ररपोटा तयार करिे, बेसमॅप तयार करिे इत्यािीसह ड्राफ्ट मास्टर प्िॅन ररपोटा 
तयार करिेच े काम पूिा करिेत आिेिे आहे.  मळुा-मुठा निी पुनाज्जीिन प्रकल्प 

राबवििेसाठी Special Purpose Vehicle(SPV) स्थापन करुन निीची जागा 
हस्ताांतरीत करिे बाबतचा प्रस्ताि राज्य शासनाकड ेसािर करिे, तसेच SPV िा विविध 

माध्यमातून ननधी उपिब्ध करिे ि निीकाठ विकसन प्रकल्पाची िेखभाि, िरुुस्ती 
करिेच ेअचधकार िेिेस आणि मुळा, मुठा या नद्याांच्या प्रस्तावित निीकाठ विकसन 

प्रकल्पाच्या प्रारुप आराखड्यास पुिे मनपाच्या स्थायी सलमती ठराि क्र.२०९७, 

दि.१२/०२/२०१८ रोजी तसेच पुिे महानगरपालिका मा.मुख्य सभा ठराि क्र.१०३५, 

दि.२३/०२/२०१८ अन्िये मान्यता दििेिी आहे. त्याचप्रमािे मा.राज्य शासनाच ेजािक 

क्रमाांक पीएमसी-३०१८/प्र.क्र.६४१/नवि-२२, दि.०९/०४/२०२१ अन्िये प्रकल्पाची 
अांमिबजाििी करिेसाठी Special Purpose Vehicle(SPV) स्थापन करिेस 

मान्यता दििेिी आहे. त्याचप्रमािे शासनाच्या पयाािरि विभागाच े SEIAA-State 

Level Environment Impact Assessment Authorityया सलमतीने या प्रकल्पास 

SEIAA– EC0000002088, दि.१६/११/२०१९ अन्िये Environment Clearance 

(EC) प्राप्त झािे आहे. तसेच तज्ञ सल्िागार याांच्याकडून तयार करिेत आिेिा 
हायड्रॉिॉजी ि हायड्रॉलिक ररपोटा CWPRS, खडकिासिा, पुिे याांचमेाफा त ताांत्रत्रकदृष्ट्या 
तपासून घेिेत आिेिा आहे. त्याचप्रमािे जिसांपिा विभाग, महाराष्टर शासन याांनी मुख्य 

अलभयांता, पाटबांधारे विभाग याांना CWPRSचा अहिाि तपासून पुिे मनपास एन.ओ.सी. 
िेिे बाबत शासनाचे पत्र जा.क्र.सांककिा २०२०/ प्र.क्र.१४/२०२० लसां.्य (म.) दि.२१/०१/२०२१ 

रोजी कळवििे आहे. त्यानुसार पाटबांधारे विभागाने मान्यता दििेिी आहे. सिरचा प्रकल्प 

हा विस्ततृ स्िरुपाचा असल्याने यामध्ये पुिे मनपा, वपांपरी चचांचिड मनपा, खडकी 
कॅन्टोन्मेंट बोडा ि काही डडफेन्स िॅन्ड यामध्ये येत असून पुिे मनपाने त्याांच ेहद्िीतीि 

प्रकल्पाच े ११ भागामध्ये विभागािी केिी असून त्यापैकी काही भागाांची ननवििा 
मागवििेत आिी आहे. त्याच अनुषांगाने वपांपरी चचांचिड हद्िीमध्ये येिाऱ्या सुमारे १४.२० 

कक.मी. िाांबीसाठी प्रकल्प सल्िागाराने तयार केिेल्या सन २०२१-२२ च्या िराच े

पूिागिपत्रकानुसार एकुि अांिाजपत्रकीय रक्कम रुपये अांिाज ेसुमारे ७५०.०० कोटी इतकी 
येत असून यामध्ये निी पुनरुज्जीिन प्रकल्प विकलसत करताना यामध्ये मुळा निीिर 
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सध्या असिेल्या िोन बांधाऱ्यामध्ये मोठ्या प्रमािात गाळ साठल्याने उन्हाळ्यामध्ये 

अनारोग्याची क्स्थती तयार होते, त्यामुळे अनािश्यक बांधारे काढून टाकिे तसेच मुळा 
निीची वपांपरी चचांचिड हद्िीमधीि निीकाठाचा विकास करताना उपिब्ध जागा िक्षात 

घेऊन आिश्यकतेप्रमािे पूिापिे नैसचगाक पध्ितीने [Rural Riparian] विकलसत 

करिेच े प्रस्तावित आहे ि यासाठीकाही भागामध्ये जागेच ेभुसांपािन करिे आिश्यक 

असून त्यासाठीचा भुसांपािनाचा खचा अांतभूात करिेत आिेिा नाही. सांपुिा निीच्या 
िाांबीचा प्रकल्प राबवििेसाठी अांिाजे ५ िषे इतका कािािधी िागिार असून ५ िषाामध्ये 

होिारी सांभा्य भाििाढ सुत्रानुसार येिारी रक्कम ि भुसांपािनासाठी आिश्यक 

असिाऱ्या रक्कमेसह येिा-या प्रत्यक्ष खचाास प्रशासकीय मान्यता ि या प्रकल्पासाठी 
पुढीि ५ िषााच्या अांिाजपत्रकामध्ये टप्प्याटप्प्याने तरतुि उपिब्ध करुन िेिेस मान्यता 
लमळिे आिश्यक आहे.  सबब वपांपरी चचांचिड मनपा हद्िीतून िाहिाऱ्या मुळा निी 
पुनरुज्जीिन प्रकल्प पुिे मनपा सोबतच्या एकत्रत्रत प्रस्तािानुसार सांयुक्त विद्यमान े

राबवििेस ि त्यासाठी वपांपरी चचांचिड हद्िीतीि निीच्या िाांबीच्या प्रमािात प्रकल्प 

सल्िागार याांनी तयार केिेल्या प्रस्तािानुसार सन २०२१-२२ च्या िरसुचीप्रमािे येिा-या 
अांिाजपत्रकीय र.रु.७५० कोटी + सांभा्य भाििाढ किमानुसार होिारी िाढ ि 

प्रकल्पाांतगात कराियाच्या भुसांपािनासाठी आिश्यक रक्कमेसह येिा-या प्रत्यक्ष 

रक्कमेस प्रशासकीय मान्यता िेिेस तसेच आिश्यकतेप्रमािे प्रकल्पाची ्याप्ती ि टप्पे 
ननक्श्चत करिेस ि सिरचा प्रकल्प आिश्यकते प्रमािे किम १०९ नुसार खाजगी 
सहभागातून विविध वित्तीय पुरिठा्िारे (PPP/HAM/MUNICIPAL BOND) इत्यािी 
माध्यमातून ननधी उभारिेच्या धोरिास महाराष्टर प्राांनतक महानगरपालिका अचधननयम 

किम १७७, ६६(अ) ि किम ६६(४१अ) तसेच या प्रकल्पासाठी किम ७२ब अन्िये 

मा.आयुक्त याांना अांमिबजाििी प्राचधकारी म्हिून ननयुक्त करुन यासाठी सक्षम 

प्राचधकारी सलमती याांच े मान्यतेने सिा वित्तीय अचधकारासह ननवििा मागिून प्रकल्प 

राबवििेसाठी सिा अचधकार िेिेस मा.प्रशासक याांची मांजूरी िेिेत येत आहे. 

 
 

ननर्ार्  

 

 

महाराष्टर शासन नगर विकास विभागाकडीि आिेश क्रमाांक. एम.सी.ओ.-२०२०/प्र.क्र.७१ 

(भाग-२)/नवि-१४ दिनाांक ३ माचा २०२२ अन्िये प्राप्त अचधकारानुसार   मा.महापालिका 
सभेच्या अचधकाराचा िापर करुन उपरोक्त ठरािास  मा.प्रशासक याांनी मांजूरी दििी.  
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मा.प्रशासक ठराव क्रमािंक- १९      पवषर् क्रमािंक  – १९     
                                  

ददनािंक- ६/४/२०२२     खाते - मा.आर्कु्त      

 

 

पवषर्  क्रमािंक-

१९ 

ददनािंक  

६/४/२०२२ 

 

मा.महापालिका आयुक्त याांच ेपत्र.क्र.िकृ्ष/०४/कावि/६८०/२०२१, दि.१७/१२/२०२१. आणि 

मा.स्थायी सलमती कडीि ठ.क्र.११४४९ दि.२८/०२/२०२२ अन्िये, िकृ्षसांिधान विभागाच े

सन २०२१-२२ च ेसुधारीत ि सन २०२२-२३ चे मुळ अांिाजपञकास मान्यता िेिेबाबत. 

 
 

ठराव क्र.१९ 

६/४/२०२२ 

मा.महापालिका आयुक्त याांच ेपत्र.क्र.िकृ्ष/०४/कावि/६८०/२०२१, दि.१७/१२/२०२१. आणि 

मा.स्थायी सलमती कडीि ठ.क्र.११४४९ दि.२८/०२/२०२२ अन्िये, वपांपरी चचांचिड 

महानगरपालिकेच्या महाराष्टर (नागरी क्षेत्र)े झाडाांचे जतन अचधननयम १९७५ प्रकरि ६ 

किम १६ अन्िये मा.िकृ्षप्राचधकरि सलमती सभा ठराि क्र.२९ दि.७/१२/२०२१ च े  सन 

२०२१-२२ च े सुधारीत ि सन २०२२-२३ च े मुळ अांिाजपत्रकास महापालिका सभेची 
मान्यता घेिे आिश्यक आहे. सबब मा.िकृ्षप्राचधकरिाने तयार केिेिे ि मांजुर केिेिे 

अांिाजपत्रक असुन २०२१-२२ च ेसुधारीत र.रू ३०,००,३५,९७५/-ि सन २०२२-२३ च ेमुळ 

अांिाजपत्रक र.रू.४१,३०,७०,०००/- इतके आहे. सिर अांिाजपत्रकास मा.प्रशासक याांची 
मांजूरी िेिेत येत आहे. 

 
 

ननर्ार्  

 

 

महाराष्टर शासन नगर विकास विभागाकडीि आिेश क्रमाांक. एम.सी.ओ.-

२०२०/प्र.क्र.७१ (भाग-२)/नवि-१४ दिनाांक ३ माचा २०२२ अन्िये प्राप्त अचधकारानुसार   
मा.महापालिका सभेच्या अचधकाराचा िापर करुन उपरोक्त ठरािास  मा.प्रशासक याांनी 
मांजूरी दििी.  

 

 

मा.प्रशासक ठराव क्रमािंक- २०      पवषर् क्रमािंक  – २०     
                                  

ददनािंक- ६/४/२०२२    खाते - मा.आर्कु्त      

 

पवषर्  क्रमािंक-

२० 

ददनािंक  

महापालिका आयुक्त याांच ेपत्र.क्र.प्रशा/१८/कावि/१६०/२०२२, दि.२१/०२/२०२२. आणि 

मा.स्थायी सलमती  कडीि ठ.क्र.११४५८ दि.२८/०२/२०२२ अन्िये, पररभावषत अांशिान 
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६/४/२०२२ ननितृ्ती िेतन योजना/ राष्टरीय ननितृ्तीिेतन योजनेंतगात योजनेच्या सभासिाचा सेिा 

कािािधीत मतृ्यू झाल्यास त्याांच्या कुटूांत्रबयाना ियाियाच्या सानुग्रह अनुिानाबाबत.    
 

ठराव क्र.२० 

६/४/२०२२ 

मा.महापालिका आयुक्त याांच े पत्र.क्र.प्रशा/१८/कावि/१६०/२०२२, दि.२१/०२/२०२२. 

आणि मा.स्थायी सलमती कडीि ठ.क्र.११४५८ दि.२८/०२/२०२२ अन्िये, शासन ननिाय, 

वित्तविभाग क्रमाांक अांननयो:१००५/१२६/सेिा-४, दि. ३१ ऑक्टोबर२००५ अन्िये 

राज्यशासनाने ०१नो्हेंबर२००५ रोजी ककां िा त्यानांतर ननयुक्त  होिा-या 
कमाचायाांसाठी निीन पररभावषत अांशिान ननितृ्तीिेतन योजना अांमिात आििी आहे. 

या योजनेच्या अांमिबजाििीची कायापध्िती वित्त विभाग याांच ेकडीि शासन ननिाय 

क्र.अांननयो१००७/१८/सेिा-४,  दिनाांक०७/०७/२००७ अन्िये ठरवििेत आिी आहे. 

शासनाच्या या योजनेनुसार वपांपरी चचांचिड महानगरपालिकेच्या कमाचा-याांना िेखीि 

ही नविन पररभावषत अांशिान ननितृ्ती िेतन योजना जशीच्या तशी पररपत्रक क्र. 

िेखा/पेन्शन/५०५/२००६, दिनाांक१९/०७/२००६ अन्िये िागू करण्यात आिी आहे. 

महाराष्टर शासन, वित्त विभाग याांच े कडीि शासन ननिाय क्र.अांननयो-
२०१७/प्र.क्र.२९/सेिा-४दि. २९सप्टेंबर,२०१८ अन्िये दि.०१.११.२००५ रोजी ि त्यानांतर 
राज्यशासनाच्या सेिेत ननयुक्त झािेल्या ि पररभावषत अांशिान ननितृी िेतन 

योजना/राष्टरीय ननितृ्ती िेतन योजनेचा सिस्य असिारा कमाचारी १० िषे सेिा 
होण्यापूिी सेिेत असताांना मतृ्यू पािल्यास,त्याच्या नाम ननिेलशत्यक्तीस, नाम 

ननिेशन केिे नसल्यास त्याच्या कायिेशीर िारसास सानुग्रह अनुिानर. रु. १० िक्ष 

तसेच अचधकारी/कमाचा-याच्या खाती जमा असिेिी सांचचत रक्कम िेिे कामी तरतुि 

आहे.त्या नुसार दि.२९ सप्टेंबर,२०१८ च े शासन ननिायातीि तरतूिी नुसार 
दि.०१.११.२००५ रोजी ि त्यानांतर वपांपरी चचांचिड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेिर 
ननयुक्त झािेल्या ि पररभावषत अांशिान ननितृी िेतन योजना/राष्टरीय ननितृ्ती िेतन 

योजनेचा सिस्य असिारा कमाचारी १० िषे सेिा होण्यापूिी सेिेत असताांना मतृ्य ू

पािल्यास,त्याच्या नाम ननिेलशत ्यक्तीस, नामननिेशन केिे नसल्यास त्याच्या 
कायिेशीर िारसास सानुग्रह अनुिान र.रु.१० िाख िेिे कामी ननिड सलमतीची 
अनुमती आहे. सानुग्रह अनुिान अिायगी कामी खािीि प्रमािे ननकष प्रस्तावित 

करण्यात येत आहेत. 

  १) महाराष्टर शासन, वित्त विभाग याांचकेडीि शासन ननिाय क्र.अांननयो-
२०१७/प्र.क्र.२९/सेिा-४,दि.२९ सप्टेंबर, २०१८ अन्िये वपांपरी चचांचिड 

महानगरपालिकेच्या आस्थापनेिर  दिनाांक ०१.११.२००५ रोजी ि त्यानांतर सेिेत 
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ननयुक्त झािेल्या ि पररभावषत अांशिान ननितृी िेतन योजना/राष्टरीय 

ननितृ्तीिेतन योजनेचा सिस्य असिारा कमाचारी १० िषे सेिा होण्यापूिी सेिेत 

असताांना मतृ्यू पािल्यास,त्याच्या नामननिेलशत ्यक्तीस, नामननिेशन केिे 

नसल्यास त्याच्या कायिेशीर िारसास सानुग्रह अनुिान र.रु.१० िक्ष 

अचधक  कमाचा-याच्या खाती जमा असिेिी सांचचत रक्कम िेण्यात यािी. 
         २) वपांपरी चचांचिड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेिर दिनाांक ०१ नो्हेंबर 

२००५ रोजी ि  त्याांनतर ननयुक्ती झािेिा कमाचारी जर पररभावषत अांशिान 

ननितृ्ती िेतन योजना/राष्टरीय ननितृ्तीिेतन योजनेचा सिस्य होण्यास पात्र असेि, 

परांतु त्याच े खाते उघडण्याची जबाबिारी ज्या कायााियाची आहे. त्या 
कायााियाांनी ती पारपाडिी नसेि ककां िा सिर कमाचा-याचा िोष नसताना काही 
अपररहाया कारिास्ति त्याच े खाते उघडिे नसल्यास त्याच्या कायिेशीर 
िारसास िेखीि र. १० िक्ष इतके सानुग्रह अनुिान अनुजे्ञय राहीि. (NPS) खात े

उघडण्याची सांपुिा कायािाही िेखा विभागाने करािी. 
  ३) सिर सानुग्रह अनुिान मांजूरीच े अचधकार आयुक्त, वपांपरी चचांचिड 

महानगरपालिका याांना राहतीि. 

  ४) सांबांचधत कायाािय प्रमुख/ विभागप्रमुख याांनी मतृ अचधकारी/कमाचा-याच्या नाम 

ननिेलशत ्यक्ती/कायिेशीर िारसाचा मूळ अजा दि. २९ सप्टेंबर २०१८ च ेशासन 

ननिायातीि पररलशष्टट- १ ि २ तसेच मूळ अद्याित सेिापूस्तक ि मूळ मतृ्यू 
प्रमािपत्रासह पररपूिा प्रस्ताि प्रशासन विभागाकड ेसािर केल्यानांतर प्रशासन 

विभागाने सिा कायिेशीर बाबी तपासून पररलशष्टट-३ नुसार आिेश ननगात 

करण्याची कायािाही करािी ि िेखा विभागाने सांबांचधत मतृ्यू पाििेल्या कमाचा-
याच्या कायिेशीर िारसास र.रु.१० िाख सानुग्रह अनुिान अिायगीबाबतची 
कायािाही करािी. 

 ५) सिर प्रयोजनाथा येिा-या सांपूिा खचााची तरतूि स्ितांत्र िेखालशषााखािी िेखा 
विभागाने करािी. 

 ६) कमाचा-याच्या नाम ननिेलशत्यक्तीने, नाम ननिेशन केिे नसल्यास त्याच्या 
कायिेशीर िारसाने सांबांचधत आस्थापना विभागाकड ेअजा सािर करािा. 

 ७) सिर प्रकरिी एकिा धोरि ननक्श्चत झाल्या नांतर या पुढीि प्राप्त होिा-या 
प्रकरिी  पुनश्च: मान्यता घेण्याची आिश्यकता असिार नाही.महाराष्टर शासन, 

वित्तविभाग याांच े कडीि शासन ननिाय क्र.अांननयो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेिा-४ दि. २९ 

सप्टेंबर,२०१८ मधीि तरतूिीसह ि यासांिभाात शासनाकडून िेळोिेळी होिा-या 
सुधारिाांसह आणि उपरोक्त ननकषानुसार दिनाांक ०१.११.२००५ रोजी ि त्यानांतर 
वपांपरी चचांचिड महानगरपालिकेच्या सेिेत ननयुक्त झािेल्या ि पररभावषत अांशिान 

ननितृी िेतन योजना/ राष्टरीय ननितृ्ती िेतन योजनेचा सिस्य असिारा कमाचारी १० 
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िषे सेिा होण्यापूिी सेिेत असताांना मतृ्यू पािल्यास, त्याच्या नामननिेलशत 

्यक्तीस, नामननिेशन केिे नसल्यास त्याच्या कायिेशीर िारसास सानुग्रह अनुिान 

र.रु. १० िक्ष लमळिे बाबतची बाब धोरिात्मक असल्याने मा.प्रशासक याांची मांजूरी 
िेिेत येत आहे. 

 
 

ननर्ार्  

 

 

महाराष्टर शासन नगर विकास विभागाकडीि आिेश क्रमाांक. एम.सी.ओ.-

२०२०/प्र.क्र.७१ (भाग-२)/नवि-१४ दिनाांक ३ माचा २०२२ अन्िये प्राप्त अचधकारानुसार   
मा.महापालिका सभेच्या अचधकाराचा िापर करुन उपरोक्त ठरािास  मा.प्रशासक 

याांनी मांजूरी दििी.  
 

  

मा.प्रशासक ठराव क्रमािंक- २१                                               पवषर् क्रमािंक  – २१                        
               

ददनािंक- ६/४/२०२२   खाते - मा.आर्ुक्त      

 

पवषर्  क्रमािंक-

२१ 

ददनािंक  

६/४/२०२२ 

मा.महापालिका आयुक्त याांच ेपत्र क्र.भूक्ज/६/कावि/०९/२०२२, दि.२८/०२/२०२२ आणि  

मा.स्थायी सलमतीकडीि ठ.क्र.११५२९ दि.४/०३/२०२२ अन्िये, वपांपरी चचांचिड 

महानगरपालिकेच ेअण्िाभाऊ साठे बसस्थानक (ननगडी) ि भोसरी बीआरटी येथीि 

बसस्थानकािर इिेक्क्रक ्हेईकि चाक्जिंग स्टेशन उभारिेकामी ना हरकत प्रमािपञ 

िेिेबाबत. 
 

ठराव क्र.२१ 

६/४/२०२२ 

मा.महापालिका आयुक्त याांच ेपत्र क्र.भूक्ज/६/कावि/०९/२०२२, दि.२८/०२/२०२२ आणि  

मा.स्थायी सलमतीकडीि ठ.क्र.११५२९ दि.४/०३/२०२२ अन्िये, PMPMLयाांनी त्याांचे 
दि.२०/१२/२०२१ च्या पत्रात महामांडळाच्या ताफ्यात सध्या १५० इिेकरीक बसेस 

असुन िषाभरात अजून ५०० इिेकरीक बसेस िाखि होिार आहेत आणि या सिा 
बसेससाठी विविध दठकािी चाक्जिंग स्टेशन उपिब्ध असिे आिश्यक असिेच ेनमुि 

केिे आहे. निनगर विकास प्राचधकरिाकडुन मनपाच्या ताब्यात आिेल्या ि 

तात्पुरत्या स्िरूपात त्याांना िेण्यात आिेल्या अण्िाभाऊ साठे बस स्थानक ननगडी 
आणि बी.आर.टी.एस विभागामार्ा त ताब्यात िेण्यात आिेिे भोसरी बी.आर.टी.एस 

बस स्थानक या बस स्थानकाांिर चाक्जिंग स्टेशन उभारल्यास महामांडळाच्या बस 

सांचिनास ते उपयुक्त होिार आहे. सिर बस स्थानकाांिर चाक्जिंग स्टेशन 

उभारिेकामी PMPMLमहामांडळाच्या सांचािक मांडळाच्या बैठकीमध्ये ठराि क्र.६ 
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दि.०१/१०/२०२० अन्िये याबाबत धोरिात्मक मान्यता घेण्यात आिेिी आहे असे 
िेखीि नमुि केिे आहे. त्यामुळे महामांडळाच्या िापरातीि उपरोक्त िोन जागाांिर 
इिेक्क्रक ्हेईकि चाक्जिंग स्टेशन उभारिेकामी मनपाने ना-हरकत प्रमािपत्र िेिे 

बाबत महाराष्टर महानगरपालिका अचधननयम किम ७९ क अन्िये मा.प्रशासक याांची 
मांजूरी िेिेत येत आहे. 

 

ननर्ार्  
 

 

महाराष्टर शासन नगर विकास विभागाकडीि आिेश क्रमाांक. एम.सी.ओ.-

२०२०/प्र.क्र.७१ (भाग-२)/नवि-१४ दिनाांक ३ माचा २०२२ अन्िये प्राप्त अचधकारानुसार   
मा.महापालिका सभेच्या अचधकाराचा िापर करुन उपरोक्त ठरािास  मा.प्रशासक 

याांनी मांजूरी दििी. 
 

मा.प्रशासक ठराव क्रमािंक- २२                                                 पवषर् क्रमािंक  – २२                        
               

ददनािंक- ६/४/२०२२   खाते - मा.आर्ुक्त      

 

 

पवषर्  

क्रमािंक-२२ 

ददनािंक  

६/४/२०२२ 

 
मा.महापालिका आयुक्त याांच े पत्र क्र.कर/मुख्य/९/कावि/५२/२०२२, दि.०२/०३/२०२२ 

आणि  मा.स्थायी सलमतीकडीि ठ.क्र.११५३० दि.४/०३/२०२२ अन्िये, करसांकिन 

विभागातीि कमाचा-याांना प्रोत्साहनपर बक्षीस रक्कम अिा करिेबाबत.  

 
 

ठराव क्र.२२ 

६/४/२०२२ 

 

मा.महापालिका आयुक्त याांच े पत्र क्र.कर/मुख्य/९/कावि/५२/२०२२, दि.०२/०३/२०२२ 

आणि मा.स्थायी सलमतीकडीि ठ.क्र.११५३० दि.४/०३/२०२२ अन्िये, महाराष्टर 

महानगरपालिका अचधननयमातीि किम १२७ ि १२९ मधीि तरतूिीनुसार वपांपरी 
चचांचिड महानगरपालिका कायाक्षेत्रातीि इमारती ि जलमनी यािर लमळकतकराची 
आकारिी करिेत येते. कर आकारिी ि करसांकिन विभागाचे करआकारिी ि 

करिसुिीच े कामकाज करसांकिन मुख्य कायाािय ि १६ करसांकिन विभागीय 

कायाािया माफा त चािते. महानगरपालिका महसुिी उत्पन्नामध्ये िाढ करिे, 

अांिाजपत्रकीय उद्दिष्टटाांची पूताता करिे याकररता करसांकिन विभागामाफा त विविध 

उपाययोजना राबवििेत येत आहे.त्यामध्ये विभागाच्या विविध सिितीांच े फ्िेक्स/ 

बँनसा शहरातीि मुख्य चौकात उभारिे,खाजगी रेडीओ माफा त क्जांगल्स प्रलसद्ध करिे, 

थकीत लमळकतधारकाना घरभेटी िेिे,जप्तीपूिा नोटीसा बाजावििे, अांनतमतः जप्ती 
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कायािाही करिे इत्यािी उपक्रम राबवििेत येत आहे.तथावप थकीत लमळकतकराची 
जास्तीत जास्त िसुिी करून पयाायाने महापालिकेच्या सिािंगीि विकासकामास 

हातभार ्हािा याकररता करसांकिन विभागातीि कमाचाऱ्याकररता प्रोत्साहनपर बक्षीस 

योजना िागू करािी असे विचाराधीन आहे.  यामुळे सिा करसांकिन विभागीय 

कायााियाांमध्ये िसुिीविषयक स्पधाा होऊन महापालिकेच्या महसुिी उत्पन्नामध्ये िाढ 

होईि. उपरोक्त बाब विचारात घेता सन २०२१-२०२२  िषाातीि मािमत्ताकर िसुिीिर 
करसांकिन विभागातीि कमाचाऱ्याकररता प्रस्तािात नमुि प्रमािे प्रोत्साहनपर बक्षीस 

योजनेस मान्यता िेिेत येत आहे. 

 

अ. 

क्र. 

कमाचारी 
पदनाम 

प्रोत्साहनपर बक्षीस र्ोजना तपशीि प्रोत्साहनपर र.रु. 

 

 

 

१ 

सहाय्यक 

मांडिाचधकारी 
(विभागीय 

कायाािय स्तर) 

मािमत्ता कराच ेिसूिीतून लमळािेिे उत्पन्न  ि त्याांच े

नन्िळ मागिीच्या तुिनेत झािेल्या िसूिीची 
टक्केिारी यानुसार गुिित्ता आधाररत ननिड (QCBS) 

करुन प्रथम क्रमािंकास रोख रक्कम ि प्रमािपत्र 

र.रु. ५०,०००/- 

मािमत्ता कराच ेिसूिीतून लमळािेिे उत्पन्न  ि त्याांच े

नन्िळ मागिीच्या तुिनेत झािेल्या िसूिीची 
टक्केिारी यानुसार गुिित्ता आधाररत ननिड (QCBS) 

करुन द्पवतीर् क्रमािंकास रोख रक्कम ि प्रमािपत्र 

र.रु. ४०,०००/- 

मािमत्ता कराच ेिसूिीतून लमळािेिे उत्पन्न  ि त्याांच े

नन्िळ मागिीच्या तुिनेत झािेल्या िसूिीची 
टक्केिारी यानुसार गुिित्ता आधाररत ननिड (QCBS) 

करुन ततृीर् क्रमािंकास रोख रक्कम ि प्रमािपत्र 

र.रु. ३०,०००/- 

२ गट समन्ियक, 

मुख्य कायाािय 

(विभागीय 

कायाािय स्तर) 

मािमत्ता कराच ेिसूिीतून लमळािेिे उत्पन्न  ि त्याांच े

नन्िळ मागिीच्या तुिनेत झािेल्या िसूिीची 
टक्केिारी यानुसार गुिित्ता आधाररत ननिड (QCBS) 

करुन प्रथम क्रमािंकास रोख रक्कम ि प्रमािपत्र 

र.रु. २५,०००/- 

 

अ. 

क्र. 

कमाचारी 
पदनाम 

प्रोत्साहनपर बक्षीस र्ोजना तपशीि प्रोत्साहनपर र.रु. 

३ 
गट लिवपक/ 

गट प्रमुख 

गटननहाय मािमत्ता कराच ेिसूिीतून लमळािेिे 

उत्पन्न  ि त्याांच ेनन्िळ मागिीच्या तुिनेत 

झािेल्या िसूिीची टक्केिारी यानुसार गुिित्ता 
र.रु. ३०,०००/- 
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आधाररत ननिड (QCBS) करुन प्रथम क्रमािंकास रोख 

रक्कम ि प्रमािपत्र 

गटननहाय मािमत्ता कराच ेिसूिीतून लमळािेिे 

उत्पन्न  ि त्याांच ेनन्िळ मागिीच्या तुिनेत 

झािेल्या िसूिीची टक्केिारी यानुसार गुिित्ता 
आधाररत ननिड (QCBS) करुन द्पवतीर् 

क्रमािंकास रोख रक्कम ि प्रमािपत्र 

र.रु. २५,०००/- 

गटननहाय मािमत्ता कराच ेिसूिीतून लमळािेिे 

उत्पन्न  ि त्याांच ेनन्िळ मागिीच्या तुिनेत 

झािेल्या िसूिीची टक्केिारी यानुसार गुिित्ता 
आधाररत ननिड (QCBS) करुन ततृीर् क्रमािंकास रोख 

रक्कम ि प्रमािपत्र 

र.रु. २०,०००/- 

गटननहाय मािमत्ता कराच ेिसूिीतून लमळािेिे 

उत्पन्न  ि त्याांच ेनन्िळ मागिीच्या तुिनेत 

झािेल्या िसूिीची टक्केिारी यानुसार गुिित्ता 
आधाररत ननिड (QCBS) करुन चतुथा क्रमािंकास रोख 

रक्कम ि प्रमािपत्र 

र.रु. १५,०००/- 

गटननहाय मािमत्ता कराच ेिसूिीतून लमळािेिे 

उत्पन्न  ि त्याांच ेनन्िळ मागिीच्या तुिनेत 

झािेल्या िसूिीची टक्केिारी यानुसार गुिित्ता 
आधाररत ननिड (QCBS) करुन पाचवे क्रमािंकास रोख 

रक्कम ि प्रमािपत्र 

र.रु. १०,०००/- 

 

सिर प्रोत्साहनपर बक्षीस योजना सांबचधत विभागीय कायााियाांच्या सन २०२१-

२०२२  िषाातीि मािमत्ता कराच े िसूिीतून लमळािेिे उत्पन्न  ि त्याांच े नन्िळ 

मागिीच्या तुिनेत झािेल्या िसूिीची टक्केिारी यानुसार गुिित्ता आधाररत ननिड 

(QCBS) करिे. तसेच या योजनेकररता होिारा खचा करसांकिन विभागाच े

“लमळकतकर िसुिी खचा” या िेखाशीषाामधनू करिेस मान्यता मा.प्रशासक याांची 
मांजूरी िेिेत येत आहे. 

 

ननर्ार्  

 

 

महाराष्टर शासन नगर विकास विभागाकडीि आिेश क्रमाांक. एम.सी.ओ.-२०२०/प्र.क्र.७१ 

(भाग-२)/नवि-१४ दिनाांक ३ माचा २०२२ अन्िये प्राप्त अचधकारानुसार   
मा.महापालिका सभेच्या अचधकाराचा िापर करुन उपरोक्त ठरािास  मा.प्रशासक याांनी 
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मांजूरी दििी.  

 

 

मा.प्रशासक ठराव क्रमािंक- २३                                             पवषर् क्रमािंक  – २३                        
               

ददनािंक- ६/४/२०२२   खाते - मा.आर्ुक्त      

 

 

विषय  

क्रमाांक-२३ 

ददनािंक  

६/४/२०२२ 

 

मा.महापालिका आयुक्त याांच े पत्र क्र.िायसीएमएच/७/कावि/१८९/२०२२, दि.०८/०३/२०२२ आणि 

मा.स्थायी सलमती कडीि ठ.क्र.११५९२ दि.१०/०३/२०२२ अन्िये, पि्युत्तर सांस्था, यशिांतराि 

च्हाि स्मतृी रुग्िाियाांतगात बीएससी नलसिंग कॉिेज ि पॅरामेडीकि कोसेस सुरु करिेबाबत.  

 

ठराव क्र.२३ 

६/४/२०२२ 

 

मा.महापालिका आयुक्त याांच े पत्र क्र.िायसीएमएच/७/कावि/१८९/२०२२, दि.०८/०३/२०२२ आणि 

मा.स्थायी सलमती कडीि ठ.क्र.११५९२ दि.१०/०३/२०२२ अन्िये, वपांपरी चचांचिड महानगरपालिकेच्या 
पि्युत्तर सांस्था, यशिांतराि च्हाि स्मतृी रूग्िाियात आतापयिंत एकुि ९ िैद्यकीय पि्युत्तर 
विषयाांना MCI/MUHS ची मान्यता प्राप्त झािी आहे. उिारीत ६ पि्युत्तर िैद्यकीय विषयाांना 
परिानगी लमळिे करीताच े प्रयत्न सूरू आहे. तसेच पि्युत्तर सांस्था, यशिांतराि च्हाि स्मतृी 
रूग्िाियात नविन ११ मजिी ईमारतीमध्ये बीएससी नलसिंग कॉिेज ि पॅरामेडीकि कोसेस सुरू 

करिेची बाब विचाराधीन होती. त्या अनुषांगाने दिनाांक- १ सप्टेंबर, २०२१ रोजी मा. आयुक्त सो 
वपांपरी चचांचिड महानगरपालिका याांच्या अध्यक्षतेखािी पि्युत्तर सांस्था, यशिांतराि च्हाि स्मतृी 
रूग्िाियात झािेल्या आढािा बैठकीमध्ये नविन ११ मजिी ईमारतीमध्ये ३  ि ४ था मजिा येथे 

जागा ननक्श्चत करून बीएससी नलसिंग कॉिेज ि पॅरामेडीकि कोसेस सुरू करिेबाबत ननिाय झािेिा 
आहे. सिर ननिायाची अांमिबजाििी प्राधान्याने करिेकामी ि िोन्ही कोसेससाठी काही पायाभूत 

सुविधा, तज्ञ मनुष्टयबळ, अहाताधारक प्राध्यापक उपिब्धता इत्यािी बाबीांची आिश्यकता िागिार 
आहे. बीएससी नलसिंग कॉिेज ि पॅरामेडीकि कोसेस सुरू झाल्यािर िायसीएम रूग्िाियास ि 

महापालिकेच्या इतर रूग्िाियास मनुष्टयबळ प्राप्त होिार असून गरजूांना रोजगाराच्या सांधी िेणखि 

यातून ननमााि होिार आहेत. कोरोना कािािधीमध्ये िायसीएम आणि इतर महापालिका 
रूग्िाियाांमध्ये नलसिंग स्टाफची कमतरता भासिी होती. ही कमतरता काही प्रमािात कमी 
करण्यासाठी पुिे येथीि शासकीय बी. जै. िैद्यकीय महाविद्यािय ि ससून सिोपचार 
रूग्िाियाच्या धतीिर PGI YCM बीएससी नलसिंग ि पॅरामेडीकि अभ्यासक्रम सुरू करिे आिश्यक 

आहे. नलसिंग कॉिेज िायसीएम रूग्िाियामध्ये ६०, िहा(१०) विविध पॅरामेडीकि अभ्यासक्रम मध्ये 

१२५ ि PGDMLT अभ्यासक्रमामध्ये २० विद्याथी क्षमता प्रस्तावित आहे. िैद्यकीय पि्युत्तर 
अभ्यासक्रम सुरू करिेकरीता जी प्रक्रीया अििांबण्यात आिी, तशीच प्रक्रीया बीएससी नलसिंग 
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कॉिेज सुरू करिे करीताही करिे आिश्यक आहे. सिर अभ्यासक्रम सुरू झाल्यानांतर  

१. २४X७ मनुष्टयबळाची उपिब्धतेमुळे भविष्टयात कोविड-१९ सदृश्य अत्यांत त्रबकट 

पररक्स्थतीचा समथापिे सामना  करिे शक्य होईि.  

२. अपू-या तज्ञ मनुष्टयबळा अभािी बाहेर सांिलभात होिा-या रूग्िाांची सांख्या कमी होईि. 

३. नागरीकाांच्या तक्रारीांच ेप्रमाि कमी होतीि.   

४. रूग्िसेिेचा िजाा उांचािेि. 

  पॅरामेडीकि अभ्यासक्रमासाठी कुठिीही अनतरीक्त पायाभूत सुविधा ननमााि करिे आिश्यक 

असिार नाही. तसेच या करीता कुठिाही अनतरीक्त कमाचारी िगा आिश्यक असिार नाही. सद्या 
अक्स्तत्िात असिेल्या पि्युत्तर विभागाांतगात िैद्यकीय प्राध्यापकाांच्या मागािशानाखािी हा 
अभ्यासक्रम सुरू करता येण्यासारखा आहे. सिर अभ्यासक्रमाच्या १९ कोसेसपैकी खािीि ११ 

प्रकारच ेअभ्यासक्रम(कोसेस) यात समाविष्टट करता येण्यासारखे आहे.  
 
 

अ.क्र. कोसाची नाव े शैक्षणर्क 

अहाता 
आवश्र्क 

पवद्र्ाथी 
सिंख्र्ा 

कोसाचा 
कािाविी 

A १ B.Sc. P.M.T BACHELOR OF 

PARAMEDICAL TECHNOLOGY 

(Laboratory Technician) 

10+2 With 

Aggregate of 

50% in 

(Physics, 

Chemistry, and 

Biology) 

30 ३ वषे 

२ B.Sc. P.M.T BACHELOR OF 

PARAMEDICAL TECHNOLOGY 

(Radiographic Technician) 

15 

३ B.Sc. P.M.T BACHELOR OF 

PARAMEDICAL TECHNOLOGY 

(Cardio Technician) 

10 

४ B.Sc. P.M.T BACHELOR OF 

PARAMEDICAL TECHNOLOGY 

(Neuro Technician) 

10 

५ B.Sc. P.M.T BACHELOR OF 

PARAMEDICAL 

TECHNOLOGY(Blood Transfusion 

Technician) 

10 

६ B.Sc. P.M.T BACHELOR OF 

PARAMEDICAL TECHNOLOGY 

(Optometry Technician) 

10 

७ B.Sc. P.M.T BACHELOR OF 

PARAMEDICAL TECHNOLOGY 

(Perfusionist) 

10 

८ B.Sc. P.M.T BACHELOR OF 

PARAMEDICAL 

TECHNOLOGY(Operation Theatre 

Technician) 

20 
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९ B.Sc. P.M.T BACHELOR OF 

PARAMEDICAL TECHNOLOGY 

(Endoscopy Technician) 

10 

१० B.Sc. P.M.T BACHELOR OF 

PARAMEDICAL TECHNOLOGY 

(Community Medicine/Health 

Inspector/Emergency Medical 

Services) 

10 

B ११ Post Graduate Diploma in Medical 

laboratory technician (PGDMLT) 

BSc 20 १वषे 

 B.Sc. P.M.T च1े0 Courses िPGDMLT या िोन्हीां कोसासाठी प्राध्यापक िगा िेगळा 
नेमण्याची गरज िागिार नाही पि्युत्तर सांस्था, यशिांतराि च्हाि स्मतृी रूग्िाियातीि 

प्राध्यापक िगा यासाठी मागािशाक/लशक्षक राहतीि. 

C Bachlor of Science Nusing (BSc Nursing) 10+2 With 

Aggregate of 

50% in 

(Physics, 

Chemistry, and 

Biology) 

60 ४ वषे 

Total Seats 
 

215 
 

 

तसेच बीएससी नलसिंग कॉिेज सूरू करण्यासाठीINDIAN NURSING COUNCIL च े

मानाांकाप्रमािे प्राध्यापक ि इतर स्टाफ पुढीि प्रमािे आिश्यक आहे. 

B.Sc.(N) Nursing College Staff Requirement for 40-60 (Students intake) 

 

 अ.क्र. पदाच े

नाव 

मानका 
नुसार 
सिंख्र्ा 

मानकाचा सिंदभा वासीएमएच 

मागर्ी 
शैक्षणर्क अहाता आणर् अनभुव सुिाररत वेतन 

मॅरीक्समिीि 

वेतन स्तर 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१ Principal 

cum 

Professor 

१ THE GAZETTE OF 

INDIA 

:EXTRAORDINARY 

[PART III-SEC.4] 

INDIAN NURSING 

COUNCIL 

NOTIFICATION New 

Delhi, the 5th July, 

2021 [INDIAN 

NURSING COUNCIL 

{REVISED 

REGULATIONS AND 

CURRICULUM FOR 

१ Essential Qualification: 

M.Sc. (Nursing) 

Experience:M.Sc.(Nursing) 

having total 15 years’ 

experience with M.Sc. 

(Nursing) out of which 10 

years after M.Sc. (Nursing) 

in collegiate program. Ph.D. 

(Nursing) is desirable. 

S-२३:  ६७७००-

२०८७०० 

२ Vice-

Principal 

cum 

Professor 

१ १ Essential Qualification: 

M.Sc.(Nursing) Experience: 

M.Sc. (Nursing)  Total 12 

years’ experience with 

S-२०:  ५६१००-

१७७५०० 
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B.Sc. (NURSING) 

PROGRAM) 

REGULATIONS, 

2020] F.NO. 11-

1/2019-INC. 

M.Sc. (Nursing) out of 

which 10 years teaching 

experience after M.Sc. 

(Nursing) Ph.D. (Nursing) is 

desirable. 

३ Professor १ १ Essential Qualification: 

M.Sc.(Nursing) Experience: 

.Sc.(Nursing)  Total 12 

years’ experience with 

M.Sc. (Nursing) out of 

which 10 years teaching 

experience after M.Sc. 

(Nursing) Ph.D. (Nursing) is 

desirable. 

S-१६:  ४४९००-

१४२४०० 

४ Associate 

Professor 

२ २ Essential Qualification: 

M.Sc. (Nursing) Experience: 

Total 8 years’ experience 

with M.Sc. (Nursing) 

including 5 years teaching 

experience Ph.D. (Nursing) 

desirable. 

S-१६:  ४४९००-

१४२४०० 

५ Assistant 

Professor 

३ ३ Essential Qualification: 

M.Sc.(Nursing) Experience: 

.Sc.(Nursing) with total 3 

years teaching 

experiencePh.D. (Nursing) 

is desirable. 

S-१५: ४१८००-

१३२३०० 

६ Tutor १६ १६ M.Sc.(Nursing) preferable 

Experience: .Sc.(Nursing) / 

P.B.B.SC. (Nursing) with 1 

year experience. 

S-१५: ४१८००-

१३२३०० 

 
एकुर् २४ 

 
२४ 

  

 

उपरोक्त पिाांना िरमहा अिा कराियाच ेसुधाररत मॅरीक्समधीि िेतन स्तांभ क्र. ७ मध्ये 

िशाविण्यात आिेिे आहे. सिर अध्यापकाां्यनतरीक्त पुढीि तक्त्यात नमूि विषयाांसाठी(Part-

time/external faculty) ची आिश्यकता िागिार आहे. 
 

Teachers for non-nursing courses (Part-Time/External Faculty) 

 

 Sr. No. Courses/Subjects Yrs Total Hours Amount per Hours Total 

Amount 

1 2 3 4 5 6 

1 English I 60 750 45000 
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2 Anatomy I 60 (Class 40 + Lab 20 

hours) 

750+300 

(30000+6000) 

 

36000 

3 Physiology I 60 (Class 50 + Lab 10 

hours) 

750+300 

(37500+3000) 

 

40500 

4 Sociology II 60 750 45000 

5 Psychology I 60 (Class 50 + Lab 10 

hours) 

750+300 

(37500+3000) 

 

40500 

6 Biochemistry I 30 750 22500 

7 Nutrition & 

Dietetics 

I Theory 60 (Class 45 + 

Lab 15 hours) 

750+300 

(33750+4500) 

 

38250 

8 Communication & 

Education 

Technology 

II Theory 90 (Class 60 + 

Lab 30 hours) 

750+300 

(45000+9000) 

 

54000 

9 Microbiology I Theory 60 (Class 45 + 

Lab 15 hours) 

750+300 

(33750+4500) 

 

38250 

10 Pharmacology II Theory 45 (Class 35 + 

Lab 10 hours) 

750+300 

(26250+3000) 

 

29250 

11 Pathology & 

Genetics 

II Theory 45 Pathology – 

30 Hrs (Class 23 + 

Lab 07 hours) 

Genetics – 15 Hrs) 

750+300 

(17250+2100) 

(11250) 

19350 

11250 

 
Total 419850 

            

 िरीि प्रमािे प्रत्येक विषयासाठी अध्यापकाांची नेमिूक करून त्याांना प्रनत तासाकरीता 
पििी/पि्युत्तर ्यािसानयक अभ्यासक्रमासाठी महाराष्टर शासन उच्च ि तांत्र लशक्षि 

विभाग, शासन ननिाय क्र. सांकीिा-२०२१/(७५/२१)/(१)/मलश-३, दिनाांक-२२ ऑक्टोबर, २०२१ 

अन्िये सै्िाांतीक रक्कम रूपये ७५०/- (अक्षरी र. रू. सातश ेपन्नास फक्त) ि प्रात्यक्षक्षकाांकरीता 
रक्कम रूपये ३००/-(अक्षरी र. रू. तीनश ेफक्त)  अिा करािी िागिार आहे. तरी सिर होिा-या 
विविध ननयामक सांस्था/ शासन मान्यता, प्राध्यापक/ अध्यापक िगा तसेचPart-

Time/External Faculty याांचा एकुि येिारा सांभा्य खचा िैद्यकीय पि्युत्तर सांस्थेकरीता 
असिेल्या खािीि िेखालशषाामधनू करण्यात येईि ि कािाांतराने गरज भासल्यास त्याकरीता 
नविन िेखालशषा तयार करण्यात येईि. सिर कोसा सुरू केल्यास मनपास लमळिारे उत्पन्न खािीि 

तक्त्यात नमूि केिे आहे. 

 

अ.क्र
. 

नाव शासन/पवद्र्ा
थी 
शुल्क र. रू. 

एकुर् जमा 
रक्कम रूपरे् 

नाव अदा करावर्ाच े

वेतन 

एकुर् खचा रक्कम 

रूपरे् 

१ B.Sc. 

P.M.T 10 

५३,०००/- ९३,०५,०००/- १)बीएससी नलसिंग कॉिेज व पॅरामेडीकि  

 

३२,५०,०००/- 
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Courses कोसेस सुरू कररे्साठी 

शासन/म.आ.पव.पव र्ािंना अदा करावे 
िागर्ारे शुल्क रक्कम रू.: 

a)   B.Sc. P.M.T 10 

Courses 

 

११,००,०००/-  २ PGDML

T 

४७,५०० 

३ BSc 

Nursing 

२०,००० 

    
b)   PGDMLT २,५०,०००/- 

c)   BSc Nursing १९,००,०००/- 

२) प्राध्र्ापक/ अध्र्ापक वगा व 

इतर कमाचरी र्ािंना अदा कराव े

िागर्ारे वेतनBSc Nursing 

40-60 

  

a)   Principal १ १ १३१७६७७२ 

b)   Vice Principal १ 
 

१०९७७३६ 

c)   Professor १ 
 

८८५३८४ 

d)   Associate Professor २ 
 

१६२४४१६ 

e)   Assistant Professor ३ 
 

२४३६६२४ 

f)    Tutor ८-१६ 
 

१२९९५३२८ 

Total २४ 
 

२०३५७१६० 

Additional Staff for College of 

Nursing 

   

g)   Administrative Officer १ 
 

८७०९८४ 

h)   Office Suprintendent १ 
 

८१२२०८ 

i)    PA to Principal १ 
 

८१२२०८ 

j)    Accountant/Cashier १ 
 

८१२२०८ 

k)   Upper Division Clerk २ 
 

९८७१२० 

l)    Lower Division Clerk २ 
 

७७४७६८ 

m)  Store Keeper १ 
 

४९३५६० 

n)   Classroom Attendants २ 
 

११२७४२४ 

o)   Sanitary Staff- As per 

the physical space 

१ 
 

२९४४८० 

p)   Security Staff- As per 

the requirement 

१ 
 

२९४४८० 

q)   Peons/Office 

Attendant 

४ 
 

११७७९२० 

r)    Library 

a)   Librarian १ 

 

२ 

 
५७६९८४  

b)   Liabrary   Attenda

nts  १ 

  
३८७३८४ 

Hostel 
   

a)   Wardens ३ 
 

११६२१५२ 

TOTAL 
  

१,०५,८३,८८०/- 
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३)Teachers for non-nursing 

courses (Part-Time/External 

Faculty) 

 
४,१९,८५०/- 

 
एकुर् जमा रक्कम रूपरे् ९३,०५,०००/- एकुर् खचा रक्कम रूपरे् ३,४६,१०,८९०/- 

  

उपरोक्त प्रमािे सिर च ेकोसा सूरू झाल्यानांतर मनपाच्या उत्पन्नात खािीि प्रमािे िाढ होिार 
आहे. 
 

अ.क्र. कोसाच ेनाव प्रनत पवद्र्ाथी शुल्क 
एकुर् 

पवद्र्ाथी 
एकुर् शुल्क/प्रनतवषा कोसाचा कािाविी 

१. 
B.Sc. P.M.T 10 

Courses 
५३,००० १३५ ७१,५५,०००/- ३ वषा 

२. PGDMLT ४७,५०० २० ९,५०,०००/- १ वषा 
३. BSc Nursing २०,००० ६० १२,००,०००/- ४ वषा 

एकुर् शुल्क ९३,०५,०००/-  

(अक्षरी रक्कम रू. त्र्र्ान्नव िाख पाच हजार)   

 

 सिरच े कॉिेज ि कोसा सुरू करण्यासाठी महाराष्टर आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नालशक याांच े

कडीि“AFFILIATION FEE” NOTIFICATION No. 42/2017 (Amended) नूसार उपरोक्त 

प्रत्येक कोसासाठी सांिक्ग्नकरि,सांिक्ग्नकरिाच े नुतनीकरि ि विस्तारीकरि या प्रक्रीयेसाठी 
खािीि प्रमािे शुल्क महाराष्टर आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नालशक याांना अिा कराि ेिागिार 
आहे.  

बीएससी नलसिंग कॉिेज ि पॅरामेडीकि कोसेस सुरू करिेसाठी िागिारे शुल्क रक्कम रू.: 
 

अ.क्र. कोसाच ेनाव सुरूवातीचे  शुल्क 

रक्कम रू. 

  

सिंिग्ननकरर् 

शुल्क रक्कम रू. 

सिंिग्ननकरर्ाचे 
नुतनीकरर् आणर् 

पवस्तारीकरर् 

एकुर् शुल्क 

१. B.Sc. P.M.T 

10 Courses 

२,००,०००/- 

+ प्रती 
कोसा  ५०,०००/-  र्ा 
प्रमार्े १० कोसेसचे 
५,००,०००/- असे 
एकुर् ७,००,०००/- 

प्रती कोसा २०,०००/- र्ा 
प्रमार्े १० 

कोसेसचे  २,००,०००/-

 अथवा एकुर् शैक्षणर्क 

शुल्काच े१%  (र्ापैकी जे 
जास्त असेि ते) 

प्रती कोसा २०,०००/- र्ा 
प्रमार्े १० 

कोसेसचे  २,००,०००/-

 अथवा एकुर् शैक्षणर्क 

शुल्काच े१%  (र्ापैकी जे 
जास्त असेि ते) 

११,००,०००/- 

२. PGDMLT ५०,०००/- १,००,०००/- अथवा एकुर् 

शैक्षणर्क शुल्काच े

१%  (र्ापैकी जे जास्त 

असेि ते) 

१,००,०००/- अथवा एकुर् 

शैक्षणर्क शुल्काच े

१%  (र्ापैकी जे जास्त 

असेि ते) 

२,५०,०००/- 

३. BSc Nursing १५,००,००० २,००,०००/- अथवा एकुर् 

शैक्षणर्क शुल्काच े

१%  (र्ापैकी जे जास्त 

असेि ते) 

२,००,०००/- अथवा एकुर् 

शैक्षणर्क शुल्काच े

१%  (र्ापैकी जे जास्त 

असेि ते) 

१९,००,०००/- 
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एकुर् शुल्क ३२,५०,०००/- 

(अक्षरी रक्कम रू. बत्तीस िाख पन्नास हजार)   

मनपाच ेजमा खचा(अिंदाजे) तसेच मनुष्ट्र्बळाची उपिब्िता दशापवर्ारा तक्ता खािीि प्रमारे् आहे. 

अ. 

क्र. 

कोसेस सुरू 

झाल्र्ापासूनचे 
वषा 

एकूर् जमा 
एकुर् वेतनावर व 

शासन/म.आ.पव.पव 

होर्ारा खचा 
उपिब्ि मनुष्ट्र्बळ 

१ I 98,17,000/- 3,46,10,890/- 215(60  Nursing + 155 Paramedical) 

२ II 2,04,40,600/- 3,46,10,890/- 430(120 Nursing + 310 Paramedical) 

३ III 3,31,00,390/- 3,46,10,890/- 
645 (180 Nursing + 465 

Paramedical) 

४ IV 3,59,84,650/- 3,46,10,890/- 
705 (240 Nursing + 465 

Paramedical) 

 

उपरोक्त तक्त्यािरून प्रस्तावित कॉिेज ि कोसेस सुरू झाल्यापासून अांिाजे नमूि पदहल्या त े

चौथ्या िषाापासून मनपास लमळिारे िावषाक उत्पन्न र. रू.3,59,84,650/-, तसेच िेतनािर ि 

शासन/म.आ.वि.वि होिारा एकुि िावषाक खचा र. रू.3,46,10,890/- इतका सांभा्य खचा अपेक्षक्षत 

आहे. तसेच उपिब्ध मनुष्टयबळ705 (240 Nursing + 465 Paramedical) होिार आहे.  

िैद्यकीय पि्युत्तर सांस्थेकरीता सन २०२२-२३ करीता महसूि जमा ि महसूि खचा 
िेखालशषािंची नािे खािीि प्रमािे प्रस्तावित आहेत. 

 

अ.क्र. 
BSc Nursing िBPMT महसिू 

जमा िेखालशषा 
BSc Nursing ि BPMT महसिू खचा 
िेखालशषा 

शरेा 

१ 

िदै्यकीय पि्यतु्तर 
सांस्था, पराचचकीत्सा सांस्था ि 

यशिांतराि च्हाि स्मतृी 
रूग्िािय ग्रांथािय शलु्क. 

िदै्यकीय पि्यतु्तर सांस्था, पराचचकीत्सा 
सांस्था ि यशिांतराि च्हाि स्मतृी रूग्िािय 

मानधनािरीि अध्यापक ि कमाचारी 
मानधन/िेतन 

  

२ 

िदै्यकीय पि्यतु्तर 
सांस्था, पराचचकीत्सा सांस्था ि 

यशिांतराि च्हाि स्मतृी 
रूग्िािय प्रिेश शलु्क. 

िदै्यकीय पि्यतु्तर सांस्था, पराचचकीत्सा 
सांस्था ि यशिांतराि च्हाि स्मतृी रूग्िािय 

ननिासी विद्याथी विद्यािेतन 

  

३ 

िदै्यकीय पि्यतु्तर 
सांस्था, पराचचकीत्सा सांस्था ि 

यशिांतराि च्हाि स्मतृी 
रूग्िािय फॉमा फी जमा. 

िदै्यकीय पि्यतु्तर सांस्था, पराचचकीत्सा 
सांस्था ि यशिांतराि च्हाि स्मतृी रूग्िािय 

करीता विविध शासकीय ननयामक सांस्था ि 

विद्यापीठ इ. चे शलु्क भरिे 

  

४ 

िदै्यकीय पि्यतु्तर 
सांस्था, पराचचकीत्सा सांस्था ि 

यशिांतराि च्हाि स्मतृी 

िदै्यकीय पि्यतु्तर सांस्था, पराचचकीत्सा 
सांस्था ि यशिांतराि च्हाि स्मतृी रूग्िािय 

इतर खचा(महाराष्टर आरोग्य विज्ञान 
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रूग्िािय िस्तीगहृ शलु्क. विद्यापीठ, परीक्षा ननधी) 

५ 

िदै्यकीय पि्यतु्तर 
सांस्था, पराचचकीत्सा सांस्था ि 

यशिांतराि च्हाि स्मतृी 
रूग्िािय इतर जमा(महाराष्टर 

आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, परीक्षा 
ननधी) 

    

६ 

िदै्यकीय पि्यतु्तर 
सांस्था, पराचचकीत्सा सांस्था ि 

यशिांतराि च्हाि स्मतृी 
रूग्िािय ग्रांथापाि अनामत 

    

७ 

िदै्यकीय पि्यतु्तर 
सांस्था, पराचचकीत्सा सांस्था ि 

यशिांतराि च्हाि स्मतृी 
रूग्िािय िस्तीगहृ अनामत 

    

८ 

िदै्यकीय पि्यतु्तर 
सांस्था, पराचचकीत्सा सांस्था ि 

यशिांतराि च्हाि स्मतृी 
रूग्िािय शकै्षणिक शलु्क 

    

९ 

िदै्यकीय पि्यतु्तर 
सांस्था, पराचचकीत्सा सांस्था ि 

यशिांतराि च्हाि स्मतृी 
रूग्िािय सिासाधारि अनामत 

(Caution Money) 

    

 

याकरीता मा. स्थायी सलमती सभा, मा. महापालिका सभेची मान्यता घेऊन सिरचा खचा सन 

२०२२-२०२३ च्या अांिाजपत्रकामधीि जमा पीजीआय फॉमा फी, इतर जमा, िसतीगहृ 

शुल्क, ग्रांथािय शुल्क, शैक्षणिक शुल्क या िेखालशषाातून विद्याथ्यािंकडून प्राप्त होिा-या रक्कमा 
जमा करिेत येतीि. तसचे िेतनािरीि खचा मानधन– पी.जी.आय, िायसीएमएच, अध्यापक ि 

कमाचारी मानधन/िेतन या िेखालशषाािर केिेल्या र. रू.५,००,००,०००/- ि पीजीआय िायसीएमएच 

विविध शासकीय ननयामक सांस्था ि विद्यापीठ इ. शुल्क भरिे र. रू.१,५०,००,०००/- इतक्या 
सद्यक्स्थतीत उपिब्ध तरतूिी मधनू जमा ि खचा करण्यात येईि. तिनांतर शासनाकडून मान्यता 
लमळाल्यानांतर प्रस्तािात प्रस्तावित केिेल्या कोसेससाठी महसूिी जमा ि महसूिी खचा 
िेखालशषाािर  आिश्यक त्या रक्कमाांची तरतूि करण्यात येईि. पि्युत्तर सांस्था, िायसीएम 

रूग्िाियात बीएससी नलसिंग कॉिेज ि पॅरामेडीकि कोसेस सुरू केल्यास िायसीएम रूग्िाियाच्या 
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प्रत्येक विभागाांमधीि मनुष्टयबळाची जािििारी कमतरता/ उिीि भरून ननघिार ि प्रलशक्षक्षत 

मनुष्टयबळ उपिब्ध होिार असल्यामुळे नलसिंग कॉिेज ि पॅरामेडीकि कोसेस सुरू करिेकामी 
मा.प्रशासक याांची मांजूरी िेिेत येत आहे. 

ननर्ार्  

 

महाराष्टर शासन नगर विकास विभागाकडीि आिेश क्रमाांक. एम.सी.ओ.-२०२०/प्र.क्र.७१ (भाग-

२)/नवि-१४ दिनाांक ३ माचा २०२२ अन्िये प्राप्त अचधकारानुसार   मा.महापालिका सभेच्या 
अचधकाराचा िापर करुन उपरोक्त ठरािास  मा.प्रशासक याांनी मांजूरी दििी.  

 

 

मा.प्रशासक ठराव क्रमािंक- २४                            पवषर् क्रमािंक  – २४     
                                  

ददनािंक- ६/४/२०२२     खाते - मा.आर्कु्त      

 

 

पवषर्  क्रमािंक-

२४ 

ददनािंक  

६/४/२०२२ 

 
मा.महापालिका आयुक्त याांचकेडीि पत्र.क्र.कर/मुख्य/९/कावि/८४/२०२२ 

दि.२१/०३/२०२२. आणि मा.स्थायी सलमतीकडीि ठ.क्र.८ दि.२९/३/२०२२ अन्िये, 

लमळकत हस्ताांतरि फी आकारिीबाबत.  

 
 

ठराव क्र.२४ 

६/४/२०२२ 

  

 मा.महापालिका आयुक्त याांचकेडीि पत्र.क्र.कर/मुख्य/९/कावि/८४/२०२२ 

दि.२१/०३/२०२२. आणि मा.स्थायी सलमतीकडीि ठ.क्र.८ दि.२९/३/२०२२ अन्िये, वपांपरी 
चचांचिड महानगरपालिका, करआकारिी ि करसांकिन विभागामाफा त 

महाराष्टर  महानगरपालिका अचधननयमातीि किम 127 ि 129 मधीि तरतिूीनुसार 
मािमत्ताकराची आकारिी करिेत येते.  आकारिी केिेल्या लमळकतीांची अनुसूची ड 

प्रकरि 8 कराधान ननयमातीि ननयम 9 नुसार आकारिी पुस्तकात (असेसमेंट 

रक्जस्टर) लमळकतीच्या नोंिी घेिेत येतात.   अशा आकारिी पुस्तकात असिेल्या 
नोंिीमध्ये लमळकतीच ेखरेिी/ विक्री, िारसाहक्क इत्यािीमुळे हस्ताांतरि झािेस त्याच्या 
नोंिी घेिेत येतात.  लमळकत हस्ताांतरिासाठी सध्या अजा प्राप्त झािेल्या िषा अखेरचा 
सांपूिा लमळकत कर भरिा करुन घेऊन असेसमेंट रक्जस्टरिा नमूि असिेल्या करयोग्य 

मूल्याच्या 5% लमळकत हस्ताांतरि फी िसूि करिेत येऊन हस्ताांतरि कायािाही 
करिेत येते.    तसेच खरेिी/ विक्रीिस्त ऐिज पूिीचा असिा तरी त्यासाठी कोित्याही 
प्रकारची वििांब शुल्क आकारिे जात नाही. करआकारिी ि करसांकिन विभाग स्थायी 
स्िरुपाचे उत्पन्न लमळिून िेिारा विभाग आहे.  शहराचा िाढता विस्तार ि होिारे 
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नागरीकरि, नागरी सुविधा ि विकास कामािर होिारा खचा या बाबी विचारात घेतल्यास 

महानगरपालिकेच्या उत्पन्न िाढीसाठी उपाययोजना करिेआिश्यक आहे.  राज्य 

शासनाने सिा स्थाननक स्िराज्य सांस्थाांना उत्पन्न िाढीचे निीन स्त्रोत ननमााि 

करिेबाबत िेळोिेळी अिगत केिे आहे.  त्यानुसार हस्ताांतरि फी पोटी 
महानगरपालिकेस लमळािेिे उत्पन्न विचारात घेता त्यामध्ये िाढ होिेच े दृष्टटीने 
हस्ताांतरि फी आकारिीबाबत सुधाररत धोरि अांमिात आििे आिश्यक आहे, याकामी 
प्रस्ताि सािर करिेत येत आहे. 

• प्रस्ताव 

लमळकत हस्ताांतरि फी आकारिीबाबत सुधाररत कायापध्िती: 
1. खरेिीखत/ विक्री/ बक्षीसपत्र या सारखे िस्त नोंिविताना नोंििी मुद्ाांक शुल्क 

विभागामाफा त त्या लमळकतीच े चािू बाजार भािाच े मूल्याांकनािर आधाररत ककां मत 

ठरिून त्या ककां मतीिर Stamp Duty िसूि करिेत येते.  सन 2022-2023 पासनू सिर 
िस्त ऐिजानुसार मुद्ाांक शुल्क (Stamp duty) ठरविण्यासाठी शासनाने जे बाजारमूल्य 

विचारात घेतिे आहे, त्या बाजारमूल्याच े 0.50% लमळकत हस्ताांतरि फी आकारिेत 

यािी. 
2. मयत/ रक्तसांबांधी कौटुांत्रबक िाटिीपत्र / रक्त सांबांधी बक्षीसपत्र / िारसा हक्क 

प्रमािपत्र अशा प्रकरिी क्जथे प्रत्यक्ष आचथाक ्यिहार घडून आिेिा नाही  नतथ े

शासनाने ननक्श्चत केिेिे मुद्ाांक शुल्क ि हस्ताांतरि कफ रु. ५००/- यामध्ये कमी 
असिेिी रक्कम ही हस्ताांतरि कफ राहीि.   

3. महाराष्टर महानगरपालिका अचधननयमातीि प्रकरि 8 ननयम 1 

अन्िये  हस्ताांतरि सांिेख झािेनांतर उपरोक्त 1 च ेप्रकरिी 03 मदहन्यात ि उपरोक्त 2 

च े प्रकरिी 01 िषााच े आत मनपास कळवििेबाबत तरतूि आहे. सिर तरतूिीच े

अनुषांगाने सन 2022-2023 पासून लमळकत खरेिी/विक्री िस्तऐिजाचे दिनाांकापासून 

तसेच मयत/ कौटुांत्रबक िाटिीपत्राचे दिनाांक पासून 01 िषाा पेक्षा जास्त कािािधी 
झािेस िरीि िेय होिा-या हस्ताांतरि फी रक्कमेच्या 10% प्रती िषा याप्रमािे 

हस्ताांतरि फी वििांब शुल्क आकारिेत यािे. 
हस्ताांतरि फी वििांब शुल्क जमा करिे कामी िेखा विभागामाफा त ‘हस्ताांतरि फी 
वििांब शुल्क’ अलभनामाच ेस्ितांत्र िेखालशषा ननमााि करण्यास मा.प्रशासक याांची मांजूरी 
िेिेत येत आहे. 

 

ननर्ार्  

 

 

महाराष्टर शासन नगर विकास विभागाकडीि आिेश क्रमाांक. एम.सी.ओ.-२०२०/प्र.क्र.७१ 

(भाग-२)/नवि-१४ दिनाांक ३ माचा २०२२ अन्िये प्राप्त अचधकारानुसार   मा.महापालिका 
सभेच्या अचधकाराचा िापर करुन उपरोक्त ठरािास  मा.प्रशासक याांनी मांजूरी दििी.  
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मा.प्रशासक ठराव क्रमािंक- २५            पवषर् क्रमािंक  – २५     
                                  

ददनािंक- ६/४/२०२२    खाते - मा.आर्कु्त      

 

 

पवषर्  क्रमािंक-

२५ 

ददनािंक  

६/४/२०२२ 

 
मा.महापालिका आयुक्त याांचकेडीि पत्र.क्र.नरवि/कावि/०६/१३/२०२२दि.०३/०३/२०२२ 

अन्िये, वपांपरी चचांचिड महानगरपालिकेच्या मौजे ताथिड ेयेथीि स.नां.१७३ पै,१७४ पै ि १७५ 

पैकी मधीि मांजुर विकास आराखडयातीि िफनभूमी (BG) या आरक्षिातीि जागेच े

भूसांपािन करिेबाबत.      

 
 

ठराव क्र.२५ 

६/४/२०२२ 

 
 

मा.महापालिका आयुक्त याांचकेडीि पत्र.क्र.नरवि/कावि/०६/१३/२०२२ दि.०३/०३/२०२२ 

अन्िये, वपांपरी चचांचिड महानगरपालिकेच्या मौजे ताथिड ेगािाची महाराष्टर प्रािेलशक ि 

नगररचना अचधननयम १९६६ चे किम ३१ (१) अन्िये  महाराष्टर शासन, नगरविकास 

विभाग अचधसूचना क्र. टीपीएस–१८१५/२०१२/प्र.क्रां .-८४/१५/वि.यो.मांजुरी/नवि-

१३,दि.०६/०१/२०१७ ि महाराष्टर शासन, नगरविकास विभाग शासन ननिाय क्रां .-दटपीएस-

१८१५/२०१२/प्र.क्रां .८४/१५/ई.पी.मांजूरी/नवि-१३ दि.०३/१०/२०१८ रोजी मांजूर झािेिी आहे. 

सिर मांजुर विकास योजना आराखड्यात मौजे ताथिड े येथीि स.नां.१७३, १७४ ि 

१७५ मध्ये िफनभुमी (BG) च ेआरक्षि आहे. िफनभुमी (BG) आरक्षिास पोहोच रस्ता 
प्रत्यक्ष जागेिर उपिब्ध नाही. तरी विकास योजना नकाशामध्ये आरक्षिाच्या उत्तरेस स.नां. 
१७३ ि स.नां. १७४ मध्ये १२.०० मी. चा पोहोच रस्ता िशावििेिा आहे. तरी िफनभुमी (BG) 

आरक्षिासोबत पोहोच रस्त्याच ेभुसांपािन करिे गरजेच ेआहे.  तरी उपरोक्त प्रस्तावित 

प्रयोजनाखािीि जलमन  महाराष्टर प्रािेलशक ि नगररचना अचधननयम ि नविन भूसांपािन 

अचधननयम २०१३ अन्िये सांपािन करिेकामी सिर रस्त्याचा भूसांपािन प्रस्ताि 

मा.क्जल्हाचधकारी,पुिे याांचेकड ेपाठवििे आिश्यक आहे. 

   तरी सिर आरक्षिाचा ि १२.०० मी. विकास योजना रस्त्याचा तपलशि खािीिप्रमािे 

आहे.    

अ.क्र. 
विकास योजनेतीि 

प्रयोजन 
स.नां. 

बाचधत होिारे सांपािन कराियाच े

एकुि सुमारे क्षेत्र चौ.मी. 
१ िफनभूमी (BG) स.नां. १७३ पैकी ३३३०.०० चौ.मी. 
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आरक्षि स.नां. १७४ पैकी ३०००.०० चौ.मी. 

स.नां. १७५ पैकी   १०७००.०० चौ.मी. 
एकूि १७०००.००चौ.मी. 

२ 

१२.०० मी. विकास 

योजना रस्ता (२१० 

मी. अांिाजे) 

स.नां.१७३ पैकी ि 

स.नां. १७४ पै 
२५२०.०० चौ.मी. (अांिाज)े 

        तरी प्रस्तुत जलमनीच ेमहाराष्टर प्रािेलशक ि नगररचना अचधननयम १९६६ चे किम 

१२६ ि भूमीसांपािन पुनिासन ि पुनिासाहत करताांना िाजिी नुकसान भरपाई लमळण्याचा 
आणि पारिशाकता राखण्याचा हक्क अचधननयम – २०१३ (नविन भूसांपािन कायिा २०१३) 

अन्िये तातडीने सांपािन करिेस मा.प्रशासक याांची मांजूरी िेिेत येत आहे. 

 

ननर्ार्  

 

महाराष्टर शासन नगर विकास विभागाकडीि आिेश क्रमाांक. एम.सी.ओ.-२०२०/प्र.क्र.७१ 

(भाग-२)/नवि-१४ दिनाांक ३ माचा २०२२ अन्िये प्राप्त अचधकारानुसार   मा.महापालिका 
सभेच्या अचधकाराचा िापर करुन उपरोक्त ठरािास  मा.प्रशासक याांनी मांजूरी दििी.  

  

 

मा.प्रशासक ठराव क्रमािंक- २६                  पवषर् क्रमािंक  – २६     
                                  

ददनािंक- ६/४/२०२२   खाते - मा.आर्ुक्त      

 

 

पवषर्  क्रमािंक-

२६ 

ददनािंक  

६/४/२०२२ 

 
 

मा.महापालिका आयुक्त याांचकेडीि पञ क्र.स्था/बीआरटीएस/४०२/२०२२ 

दिनाांक ३०/३/२०२२ अन्िये, मौजे िाकड येथीि मुांबई बेंगिोर पक्श्चम 

बाहयिळि मागाािरीि भुमकर चौक ते भुजबळ चौकापयिंतच्या रस्त्याच ेसेिा 
रस्ते रुां िीकरि करिेबाबत.  

 
 

 

ठराव क्र.२६ 

६/४/२०२२ 

 

मा.महापालिका आयुक्त याांचकेडीि पञ क्र.स्था/बीआरटीएस/४०२/२०२२ 

दिनाांक ३०/३/२०२२  अन्िये, वपांपरी चचांचिड महानगरपालिका हद्िीतीि मुांबई 

बेंगिोर पक्श्चम बाह्यिळि महामागा हा राष्टरीय राजमागा प्राचधकरिामाफा त 

विकलसत करण्यात आिेिा आहे. सिर रस्त्याची एकूि रुां िी ६१.००मी. आहे. 

सिर रस्त्याचे िोन्ही बाजूस १२.०० मी. रुां िीचे सेिा रस्ते असून त्यापैकी ७.५० 
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मी. रुां िीचे सेिा रस्ते विकलसत करण्यात आिेिे आहे. सिर रस्ता हा दहांजिडी 
आयटी पाका  ि िाकड कड ेजािारा मुख्य रस्ता असल्याने ि मौजे िाकड येथीि 

िोकसांख्या झपा्याने िाढल्यामुळे मुांबई-बेंगिोर महामागााच े सेिा रस्ते 
िाहतुकीस अपुरे पडत आहे. त्यामुळे दि.१२/०२/२०२२रोजी मा.अनत.आयुक्त-

१,वपांपरी-चचांचिड मनपा, मा.पोिीस उपायुक्त, िाहतूक शाखा, कायाकारी 
अलभयांता,बीआरटीएस विभाग, क्षेत्रत्रय अचधकारी, ड प्रभाग, डपे्युटी मॅनेजर, 
राष्टरीय राजमागा प्राचधकरि ि इतर सांबांचधत अचधकारी याांच े समिेत स्थळ 

पहािी करण्यात आिेिी आहे. मौजे िाकड भुजबळ चौक त ेभुमकर चौक येथे 

मोठ्या प्रमािािर िाहतूक कोंडी होत असल्यामुळे भुमकर चौक ते भुजबळ 

चौकपयिंतच ेसेिा रस्त्याांचे रुां िीकरि ि मजबुतीकरि ि तसेच स्िच्छ सिेक्षि 

अांतगात सुशोलभकरि ि त्यानुषांगीक कामे करिेकरीता मा.अनत.आयकु्त-१, 

वपांपरी चचांचिड महानगरपालिका याांनी बीआरटीएस विभागास दि.१२/०२/२०२२ 

रोजी आिेश दििेिे आहे. प्रकल्प सांचािक, भारतीय राष्टरीय राजमागा प्राचधकरि 

याांनी मौजे िाकड येथीि मुांबई बेंगिोर पक्श्चम बाह्यिळि महामागाािरीि 

भुमकर चौक त ेभुजबळ चौकापयिंतच ेरस्त्याच ेसेिा रस्ते रुां िीकरि ि रस्त्याच्या 
शजेारी इतर कामाांसाठी दि.१६/०३/२०२२ रोजी ना-हरकत िाखिा दििेिा आहे. 

बीआरटीएस विभागामाफा त नालशक फाटा ते िाकड ४५.००मी. 

बीआरटीएस रस्त्याच्या डाांबरीकरिाच्या कामाची ननवििा काढिेत आिेिी आहे. 

तथावप स्माटा लसटी विभागामाफा त नालशक फाटा ते जगताप डअेरी चौकापयिंत 

पिपथ विकलसत करिेच े काम चािु आहे. त्यामुळे ननवििा क्रमाांक 

६३/०२/२०१९-२० ची ननवििा अखचचात राहिार आहे. 

तरी मुांबई बेंगिोर पक्श्चम बाह्यिळि मागाािरीि भुजबळ चौक ते 

भुमकर चौक पयिंतच ेसेिा रस्ते ि ककरकोळ कामे ननवििा क्र.६३/०२/२०१९-२० चे 

कामामधनू करिेस िरीि प्रमािे स्थळबिि होिार आहे. 

सिर ननवििा क्र.६३/०२/२०१९-२० च ेकामाच ेस्थळ बिि करिे ि सिर 

कामातुन मुांबई बेंगिोर पक्श्चम बाह्यिळि मागााच्या सेिा रस्त्याांच ेभुमकर 

चौक ते भुजबळ चौकापयिंत रुां िीकरि ि इतर कामे करिेकामीच्या प्रस्तािास 
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मा.प्रशासक याांची मांजूरी िेिेत येत आहे.  

 

ननर्ार्  

 

 

महाराष्टर शासन नगर विकास विभागाकडीि आिेश क्रमाांक. एम.सी.ओ.-

२०२०/प्र.क्र.७१ (भाग-२)/नवि-१४ दिनाांक ३ माचा २०२२ अन्िये प्राप्त 

अचधकारानुसार   मा.महापालिका सभेच्या अचधकाराचा िापर करुन उपरोक्त 

ठरािास  मा.प्रशासक याांनी मांजूरी दििी.  
 

 

 

 

 

मा.प्रशासक ठराव क्रमािंक- २७                         पवषर् क्रमािंक  – २७                       

ददनािंक- ६/४/२०२२          खाते - मा.आर्ुक्त      

 

पवषर् 

क्रमािंक 

मािंक-२७ 

ददनािंक  

६/४/२०२२ 

 

मा.महापालिका आयुक्त याांचकेडीि पञ क्र. स्था/बीआरटीएस/४१०/२०२२ दि.४/४/२०२२ अन्िये, सन 

२०२२-२३ च्या अांिाजपञकात प्रस्तािात नमुि केिेल्या कामाांच ेअांिाजपञकीय तरतुिीमध्ये िाढ-घट 

करिेबाबत. (िाढ/घट २९१६९५३००/-) 

 

 

ठराव क्र.२७ 

६/४/२०२२ 

  

मा.महापालिका आयुक्त याांचकेडीि पञ क्र. स्था/बीआरटीएस/४१०/२०२२ दि.४/४/२०२२ अन्िये, सन 

२०२२-२३ च्या अांिाजपञकात प्रस्तािात नमुि केिेल्या कामाांच ेअांिाजपञकीय तरतुिीमध्ये िाढ-घट 

करण्यास मा.प्रशासक याांची मांजूरी िेिेत येत आहे (िाढ/घट २९१६९५३००/-) 
 

अ.क्र. 
उपिेखालशषा अथवा कामाचे 

नाव 

कामाची 
अिंदाजपत्रकीर् 

रक्कम 

िेखालशषा 
सन २०२२-२३ 

चा  अिंदाज 
वाढ घट 

सन २०२२-२३ 

चा सुिाररत 

अिंदाजपत्रक 

१ 

भक्ती शक्ती चौक येथ ेगे्रड 

सेपरेटर ि उड्डािपूि 

बाांधिे. 
१८०००००००० 

स्थापत्य 

विशेष 

योजना 
० ७५०००००  ७५००००० 

२ 

बीआरटी कॉरीडॉर क्र. ३ िर 
सुिशान नगर चौक येथे गे्रड 

सेपरेटर (समति वििगक) 

बाांधिे. 

२७००००००० 

स्थापत्य 

विशेष 

योजना 
३१५२१७००० ० २८३६९५३०० ३१५२१७०० 
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३ 

साांगिी-ककिळे ि नालशक 

फाटा िाकड बस 

स्टेशन्सच्या अँटोमेटीक 

ओपननांग डोअरची िावषाक 

चािना ि िेखभाि 

्यिस्था करिे. 

५०००००० 

स्थापत्य 

विशेष 

योजना 
० ६०००००  ६००००० 

४ 

वपांपरी इांदिरा गाांधी रेल्िे 
उड्डािपुिाच ेस्रक्चरि 

ऑडीट करिे ि िरुुस्ती 
करिे. 

१०००००००० 

स्थापत्य 

विशेष 

योजना 
४००००००० १०००००००  ५००००००० 

५ 

चचांचिड लिांकरोड 

बाजूकडीि यशोपुरम, सांत 

गाडान ि साई गे्रस 

सोसायटी समोरीि ि 

एम्पायर ईस्टेट 

येथे  उड्डािपुिाखािी 
स्थापत्य विषयक कामे 
करिे. 

१५००००००० 

स्थापत्य 

विशेष 

योजना 
४००००००० २०००००००  ६००००००० 

६ 

नालशक फाटा ते िाकड या 
४५.०० मी. बीआरटीएस 

रस्त्याचे डाांबरीकरि करिे. 

२०००००००० 

स्थापत्य 

विशेष 

योजना 
४७००००० ११००००००  १५७००००० 

७ 

 राजमाता क्जजाऊ 

उड्डािपुिाखािीि सेिा 
रस्ते Urban Street 

Design नुसार विकसीत 

करिे 

२०००००००० 

स्थापत्य 

विशेष 

योजना 
१०००००००० ४१५०००००  १४१५००००० 

८ 

 नालशक फाटा ते िाकड या 
बीआरटीएस रस्त्यातीि 

शेडगे िस्ती त ेिाकड चौक 

येथीि रस्त्याच ेउिारीत 

कामे करिे.  

१०००००००० 

स्थापत्य 

विशेष 

योजना 
३७०००००० १०००००००  ४७०००००० 

९ 

िेहू कमान ते झेंड ेमळा 
रस्त्याचे रुां िीकरि ि 

मजबुतीकरि करिे. 

३५००००००० 

स्थापत्य 

विशेष 

योजना 
१५०००००० ५००००००  २००००००० 

१० 

एम्पायर इस्टेट 

उड्डािपुिास चचांचिड 

बाजुकड ेउतरिेस ि 

चढिेस िूप/रॅम्प बाांधि े

४०००००००० 

स्थापत्य 

विशेष 

योजना 
५००००००० ८५०००००  ५८५००००० 

११ 

 टेल्को रस्त्यािरीि 

इिेक्रॉननक सिन 

चौकातीि सी.डी. िका  रुां ि 

करिे ि नािा बाांधि ेि 

इतर स्थापत्य विषयक 

कामे करिे. 

२००००००० 

स्थापत्य 

विशेष 

योजना 
१००००००० ५००००००  १५०००००० 



27 
 
 

  

१२ 

टेल्को रस्त्यािरीि 

इांद्ायिी कॉनार जिळ नािा 
बाांधिे ि इतर अनुषांचगक 

कामे करिे. 

३०००००००० 

स्थापत्य 

विशेष 

योजना 
१००००००० २१०००००  १२१००००० 

१३ 

 स्थापत्य बीआरटीएस 

विभागाकडीि मुख्य 

रस्त्याांचे सेफ्टी ऑडीट 

करिे. 

१००००००० 

स्थापत्य 

विशेष 

योजना 
१००००० ५९०००००  ६०००००० 

१४ 

ननगडी-िापोडी रस्त्यािरीि 

गे्रड सेपरेटर, स्िॅब, कबा 
स्टोन, एक्सपानशन जॉईंट 

इ. िरुुस्ती करिे. 

१५०००००० 

स्थापत्य 

विशेष 

योजना 
१०००००००  ५०००००० ५०००००० 

१५ 

 साांगिी फाटा येथीि ढोरे 
पाटीि सबिे त ेपररहार 
चौक जिळीि निीिर पुि 

बाांधिे ि पोहच रस्ता करिे 

२०००००००० 

स्थापत्य 

विशेष 

योजना 
१००००० ५०००००००  ५०१००००० 

१६ 

िेहु आळांिी रस्त्यािर िेहु 

मनपा हद्िीिर कमान 

उभारिे... 

६००००००० 

स्थापत्य 

विशेष 

योजना 
१०००००००  ३०००००० ७०००००० 

१७ 

डाांगे चौक ते ताथिड ेचौका 
पयिंतचा रस्ता अबान स्रीट 

डडझाईननुसार विकलसत 

करिे. 

२०००००००० 

स्थापत्य 

विशेष 

योजना 
३५०००००० २७०९५३००  ६२०९५३०० 

१८ 

साांगिी-ककिळे रस्त्याच े

डाांबरीकरि करिे, चेंबर 
समपातळीस करिे ि 

अनुषांचगक कामे करिे. 

५०००००००० 

स्थापत्य 

विशेष 

योजना 
१०००००००० ३५००००००  १३५०००००० 

१९ 

साांगिी फाटा ते कािेरी 
नगर सबिे पयिंतचा रस्ता 
अबान स्रीट डडझाईननुसार 
विकलसत करिे. 

३०००००००० 

स्थापत्य 

विशेष 

योजना 
३७५००००० ४२५०००००  ८००००००० 

२० 

 वपांपरी चचांचिड शहरातीि 

पाककिं ग पॉलिसीनुसार 
स्थापत्य विषयक कामे 
करिे. (वपांपरी चचांचिड 

शहरातीि रस्त्यािरीि 

अनचधकृत पाककिं ग केिेिी 
िाहने (िचुाकी, चारचाकी ि 

इतर) टोक््हांग ्हॅनच्या 
मितीने उचििे. 

१०००००००० 

स्थापत्य 

विशेष 

योजना 
० १०००००००  १००००००० 

एकुर्   ८१४६१७००० २९१६९५३०० २९१६९५३०० ८१४६१७००० 
 

 

ननर्ार्  

 

महाराष्टर शासन नगर विकास विभागाकडीि आिेश क्रमाांक. एम.सी.ओ.-२०२०/प्र.क्र.७१ (भाग-२)/नवि-१४ 

दिनाांक ३ माचा २०२२ अन्िये प्राप्त अचधकारानुसार  मा.महापालिका सभचे्या अचधकाराचा िापर करुन 
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उपरोक्त ठरािास  मा.प्रशासक याांनी मांजूरी दििी.  

 
       

 

मा.प्रशासक ठराव क्रमािंक- २८                                  पवषर् क्रमािंक  – २८                        
               

ददनािंक- ६/४/२०२२    खाते - मा.आर्ुक्त      

 

 

पवषर्  

क्रमािंक-२८ 

ददनािंक  

६/४/२०२२ 

   

मा.महापालिका आयुक्त याांचकेडीि पञ क्र. स्था/बीआरटीएस/४११/२०२२ दि.४/४/२०२२ अन्िये, सन 

२०२२-२३ च्या अांिाजपञकात प्रस्तािात नमुि केिेल्या कामाांच ेअांिाजपञकीय तरतुिीमध्ये िाढ-घट 

करिेबाबत. (िाढ/घट ४,००,००,०००/-) 

 
 

ठराव क्र.२८ 

६/४/२०२२ 

 

 मा.महापालिका आयुक्त याांचकेडीि पञ क्र. स्था/बीआरटीएस/४११/२०२२ दि.४/४/२०२२ अन्िये, सन 

२०२२-२३ च्या अांिाजपञकात खािीि तक्त्यात नमुि केिेल्या कामाांच ेअांिाजपञकीय तरतुिीमध्ये 

िाढ-घट करिेस मा.प्रशासक याांची मांजूरी िेिेत येत आहे. (िाढ/घट ४,००,००,०००/-) 

 

अ.क्र
. 

उपिेखालशषा अथिा 
कामाचे नाि 

कामाची 
अांिाजपत्रकीय 

रक्कम 

िेखालश
षा 

सन २०२२-२३ 

चा  अांिाज 

िाढ घट सन २०२२-२३ 

चा सुधाररत 

अांिाजपत्रक 

 

१ पुिे आळांिी 
रस्त्यापासुन च-होिी 
िोहगाि 

हद्िीपयिंतचा विकास 

आराखड्यातीि रस्ता 
विकलसत करिे 

भाग-१ चेनेज ३/६५० 

ते चेनेज ६/७०० 

कक.मी. 

५००००००००   

 

UTF ११०००००००  ५०००००० १०५०००००० 

२ पुिे आळांिी 
रस्त्यापासुन च-होिी 
िोहगाि 

हद्िीपयिंतचा विकास 

आराखड्यातीि रस्ता 
विकलसत करिे 

भाग-२ चेनेज ६/७०० 

ते चेनेज ९/५६३ 

कक.मी. 

५००००००००  

 

UTF ११०००००००  ५०००००० १०५०००००० 

३  पुिे - आळांिी ५०००००००० UTF २७०००००००  ३००००००० २४००००००० 
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रस्त्यापासून च-होिी 
िोहगाि 

हद्िीपयिंतच्या 
विकास 

आराखड्यातीि 

रस्त्याचे उिारीत काम े

करिे.   

 

४ कासारिाडी येथे ३० 

मी.HCMTR 

रस्त्यािर सी.डी. िका  
बाांधिे. 

१००००००००    UTF १००००००० ४०००००००  ५००००००० 

 एकूि   ५००००००००  

 

४००००००० ४००००००० ५०००००००० 

 

 
 

ननर्ार्  

 

महाराष्टर शासन नगर विकास विभागाकडीि आिेश क्रमाांक. एम.सी.ओ.-२०२०/प्र.क्र.७१ (भाग-२)/नवि-

१४ दिनाांक ३ माचा २०२२ अन्िये प्राप्त अचधकारानुसार   मा.महापालिका सभचे्या अचधकाराचा िापर 
करुन उपरोक्त ठरािास  मा.प्रशासक याांनी मांजूरी दििी.  

 

 

मा.प्रशासक ठराव क्रमािंक- २९                            पवषर् क्रमािंक  – २९                        
               

ददनािंक- ६/४/२०२२    खाते - मा.आर्ुक्त      

 

 

पवषर्  

क्रमािंक-२९ 

ददनािंक  

६/४/२०२२ 

 

मा.महापालिका आयुक्त याांचकेडीि पञ क्र. फक्षेका/स्था/३२४/२०२२ दि.१/४/२०२२ अन्िये, स्थापत्य फ 

क्षेञीय कायााियााकडीि विकास कामाांसाठी सन २०२२-२३ च्या मुळ अांिाजपञकातीि कामाांच्या प्रस्तािात 

नमूि प्रमािे तरतुिीमध्ये िाढ-घट करिेबाबत. (िाढ/घट ५,५८,५८,०००/-) 

 
 

ठराव क्र.२९ 

६/४/२०२२ 

 

मा.महापालिका आयुक्त याांचकेडीि पञ क्र. फक्षेका/स्था/३२४/२०२२ दि.१/४/२०२२ अन्िये,  वपांपरी चचांचिड 

महानगरपालिका  फ क्षेत्रत्रय कायाािय स्थापत्य विभागाकडीि सन २०२२-२३ च्या मुळ अांिाजपत्रकातीि 

चाि ू तसेच पूिा झािेल्या कामाांना ननधी अभािी पुरेशी तरतूि उपिब्ध नसल्याने िेयकाांची अिायगी 
करिेकामी अांतगात िाढ / घट करून खािीि नमूि कामाांना तरतिु िगा करिेस मा.प्रशासक याांची मांजूरी 
िेिेत येत आहे. (िाढ/घट ५,५८,५८,०००/-) 
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अ क्र कामाचे नाि पान क्र अ क्र िेखालशषा 

सन २०२२-२३ 

चे मुळ 

अांिाजपत्रकात 

उपिब्ध तरतुि 

िाढ 

कराियाची 
तरतुि 

घट कराियाची 
तरतुि 

एकूि आिश्यक 

रक्कम 
 

१ 

प्रभाग क्र.११ मधीि 

पांडडत दिनियाि 

उपाध्याय 

कक्रडासांकुिाची ऊिारीत 

स्थापत्यविषयक काम े

करिे. 

२८२ ३ 
भाांडििी कामे 
क्रीडा स्थापत्य 

७७०००० ७००००० ० १४७००००  

२ 

प्रभाग क्र 11 मध्ये 

विविध दठकािी 
फुटपाथ ि स्टाँमा िाँटर 
िाईन विषयक िेखभाि 

िरुूस्तीची कामे करिे 

८२७ ८ 

महसुिी  काम े

ककरकोळ िरुुस्ती 
ि िेखभाि 

० १०००००० ० १००००००  

३ 

प्रभाग क्र ११ मधीि 

पिारिस्ती  नेिाळेि
स्ती मध्ये नािा रेननांग 

ि स्टोमा िॉटर विषयक 

कामे करिे. 

२४२ १ 
भाांडििी कामे 
नािा रेननांग 

१०००००० ३०००००० ० ४००००००  

४ 

प्रभाग क्र 11 मधीि 

लशितेजनगर पुिाानगर 
ि इतर पररसरातीि 

रस्त्याचे हाँटलमक्स 

पद्धतीने डाांबरीकरि 

करिे 

२५९ १९ 
भाांडििी कामे 
डाांबरी रस्त े

० १६००००० ० १६०००००  

५ 

प्रभाग क्र ११ मध्ये 

विविध दठकािी बोडा 
बेंचेस बसवििे 
थमोप्िास्टीक पेंटन े

प्टे मारिे ि इतर 
अनुषांगीक काम ेकरिे 

२७३ २० 

भाांडििी कामे 
स्थापत्य विषयक 

कामे करिे 

० १७००००० ० १७०००००  

६ 

प्रभाग क्र ११ मधीि 

आक्श्िनी हाँस्पीटि 

गिने प्रशािा ि इतर 
पररसरात नविन रांगीत 

पे्हीांग ब्िाँक बसवििे 
ि इतर अनुषांगीक काम े

करिे 

२५२ २७ 

भाांडििी कामे 
िगडी फरशी ि 

फुटपाथ 

१४०००० ८६०००० ० १००००००  

७ 

प्रभाग क्र ११ मधीि 

पुिाानगर येथीि सी डी 
सी ३ ते स्पाईन 

रस्त्यापयिंत स्टामँा िाँटर 
िाईन टाकि े

२४५ १ 
भाांडििी कामे 
सरफेस गटसा 

० ५००००० ० ५०००००  
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८ 

प्रभाग क्र ११ मधीि 

नेिाळेिस्ती 
पररसरातीि साईप्रयाग 

हौ सोसायटी ि इतर 
पररसरातीि रस्त्याांचे 
डाांबरीकरि करिे 

२५९ २० 
भाांडििी कामे 
डाांबरी रस्त े

० १०५०००० ० १०५००००  

९ 

प्रभाग क्र ११ मधीि 

नेिाळेिस्ती कुिळिाडी 
ि इतर पररसरात 

पे्हीांग ब्िाँक बसवििे 
स्टाँमा िाँटर िाईन 

टाकिे ि इतर 
अनुषांगीक काम ेकरिे 

२५२ २८ 

भाांडििी कामे 
िगडी फरशी ि 

फुटपाथ 

११५०००० ११५०००० ० २३०००००  

१० 

प्रभाग क्र ११ मध्ये बोडा 
बेंचेस बसवििे ि 

थमोप्िास्टीक प्टे 

मारिे ि इतर 
अनुषांगीक काम ेकरिे 

२७२ ७ 

भाांडििी कामे 
स्थापत्य विषयक 

कामे करिे 

० २१०००० ० २१००००  

११ 

प्रभाग क्र १२ 

त्रत्रिेिीनगर 
पररसरातीि रस्त्याांचे 
डाांबरीकरि करिे 

२५९ ११ 
भाांडििी कामे 
डाांबरी रस्त े

० २०१०००० ० २०१००००  

१२ 

प्रभाग क्र १२ गिेशनगर 
पररसरातीि रस्त्याचे 
खडीमुरूमीकरि ि 

डाांबरीकरि करिे 

२६५ ६ 

भाांडििी कामे 
खडी मरुूमाच े

रस्ते 
० २९२५००० ० २९२५०००  

 कामाचे नाि पान क्र अ क्र िेखालशषा 

सन २०२२-२३ 

चे मुळ 

अांिाजपत्रकात 

उपिब्ध तरतुि 

िाढ 

कराियाची 
तरतुि 

घट कराियाची 
तरतुि 

एकूि आिश्यक 

रक्कम 
 

१३ 

प्रभाग क्र ११ मधीि 

नेिाळेिस्ती 
हरगुडिेस्ती पिारिस्ती 
कुिळिाडी ि इतर 
पररसरात पे्हीांग ब्िाँक 

बसवििे 

२५७ ४ 

भाांडििी कामे 
िगडी फरशी 
फुटपाथ 

१७०००० ३००००० ० ४७००००  

१४ 

प्रभाग क्र ११ मधीि 

विविध दठकािी 
फुटपाथ विषयक 

िेखभाि िरुूस्तीची 
कामे करिे 

८३२ ५ 

महसुिी काम े

ककरकोळ िरुुस्ती 
िेखभाि 

३२०००० २००००० ० ५२००००  
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१५ 

प्रभाग क्र ११ मधीि 

नेिाळेिस्ती पिारिस्ती 
कुिळिाडी इ 

पररसरातीि रस्त्याांची 
हाँटलमक्स पद्धतीने 
िरुूस्ती करिे 

८३८ १० 

महसुिी काम े

ककरकोळ िरुुस्ती ( 
डाांबरी रस्ते ) 

२३७००० २५०००० ० ४८७०००  

१६ 

प्रभाग क्र १२ रूपीनगर 
येथीि ठाकरे शाळा ि 

खेळाच ेमैिानाची 
िेखभाि िरुूस्ती करिे 

२८२ २ 

भाांडििी कामे 
विविध कां पन्या / 
मनपाच्या सेिा 
िादहन्या 
टाकण्यासाठी 
खोििेल्या 
रस्त्याांची िरुूस्ती 
करिे 

० १०००००० ० १००००००  

१७ 

प्रभाग क्र १२ तळिड े

गाि येथीि मनपा 
शाळेची स्थापत्य 

विषयक िेखभाि 

िरुूस्ती करून रांगसफेिी 
करिे 

२८२ १ 

भाांडििी कामे 
विविध कां पन्या / 
मनपाच्या सेिा 
िादहन्या 
टाकण्यासाठी 
खोििेल्या 
रस्त्याांची िरुूस्ती 
करिे 

० १४३०००० ० १४३००००  

१८ 

प्रभाग क्र १२ 

त्रत्रिेिीनगर येथे विविध 

सेिा िादहन्याांकरीता 
खोििेिे चर बी बी एम 

करिे 

२७९ १ 

भाांडििी कामे 
विविध कां पन्या / 
मनपाच्या सेिा 
िादहन्या 
टाकण्यासाठी 
खोििेल्या 
रस्त्याांची िरुूस्ती 
करिे 

० ७०००० ० ७००००  

१९ 

प्रभाग क्र १२ एकता 
चौक पररसरातीि रस्ते 
डाांबरीकरि करिे 

२५९ १५ 
भाांडििी कामे 
डाांबरी रस्त े

० ४२७००० ० ४२७०००  

२० 

प्रभाग क्र १२ रूपीनगर 
येथे सेिा 
िादहन्याांकरीता 
खोििेिे चर बी बी एम 

करिे 

२८० १ 

भाांडििी कामे 
विविध कां पन्या / 
मनपाच्या सेिा 
िादहन्या 
टाकण्यासाठी 
खोििेल्या 
रस्त्याांची िरुूस्ती 
करिे 

० ३४१००० ० ३४१०००  
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२१ 

प्रभाग क्र १ चचखिी 
येथीि मोरेिस्ती 
म्हेत्रिेस्ती पररसरातीि 

आिश्यक दठकािी 
पे्हीांग ब्िाँक बसवििे 
ि िरुूस्ती करिे 

२५० २ 

भाांडििी कामे 
िगडी फरशी ि 

फुटपाथ 

८२५००० ४००००० ० १२२५०००  

२२ 

प्रभाग क्र १ मधीि 

रामिासनगर 
पाटीिनगर 
धमाराजनगर 
पररसरातीि अांतगात 

भागात पे्हीांग ब्िाँक 

बसवििे ि िरुूस्ती 
करिे 

२५० ६ 

भाांडििी कामे 
िगडी फरशी ि 

फुटपाथ 

६५०००० ४००००० ० १०५००००  

२३ 

प्रभाग क्र १ मध्ये 

मोरेिस्ती म्हेत्रिेस्ती 
पररसरातीि 

रस्त्यािरीि गतीरोधक 

ि रस्ते बाँडार माकींग 

करिे 

२७३ २८ 

भाांडििी कामे 
स्थापत्य विषयक 

कामे करिे 

५५०००० ४००००० ० ९५००००  

२४ 

प्रभाग क्र १ मध्ये 

दठकदठकािी विविध 

कामाांसाठी ज ेसी बी रक 

डांपर रँक्टर ि इतर 
मशीनरी पुरवििे 

२७३ २७ 

भाांडििी कामे 
स्थापत्य विषयक 

कामे करिे 

९५०००० ३५०००० ० १३०००००  

२५ 

प्रभाग क्र १ मध्ये 

मोरेिस्ती म्हेत्रिेस्ती ि 

इतर पररसरात स्थापत्य 

विषयक कामे करिे 

२७३ २५ 

भाांडििी कामे 
स्थापत्य विषयक 

कामे करिे 

१७००००० ४५०००० ० २१५००००  

 कामाचे नाि पान क्र अ क्र िेखालशषा 

सन २०२२-२३ 

चे मुळ 

अांिाजपत्रकात 

उपिब्ध तरतुि 

िाढ 

कराियाची 
तरतुि 

घट कराियाची 
तरतुि 

एकूि आिश्यक 

रक्कम 
 

२६ 

प्रभाग क्र १३ माता 
अमतृानांिमयी शाळा ि 

प्रभागातीि विविध 

दठकािी जुने पे्हीांग 

ब्िाँक िरुूस्त करिे 

नविन पे्हीांग ब्िाँक 

बसवििे ि 

आिश्यकतेनुसार 
स्थापत्य विषयक कामे 
करिे 

२५२ २४ 

भाांडििी कामे 
िगडी फरशी ि 

फुटपाथ 

० ७०००० ० ७००००  
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२७ 

प्रभाग क्र. १३ मॉडना 
कॉिेज ि ि प्रभागातीि 

विविध दठकािी जनुे 
पेक््हांग ब्िॉक िरुुस्त 

करिे, निीन पेक््हांग 

ब्िॉक बसवििे ि 

आिश्यकतेनुसार 
स्थापत्य विषयक कामे 
करिे 

२५२ २३ 

भाांडििी कामे 
िगडी फरशी ि 

फुटपाथ 

० २५०००० ० २५००००  

२८ 

प्रभाग क्र १३ एि आय 

सी काँिनी एि आय जी 
एम आय जी ि 

प्रभागातीि विविध 

दठकािी 
आिश्यकतेनुसार 
स्थापत्य विषयक कामे 
करिे 

२५२ २२ 

भाांडििी कामे 
िगडी फरशी ि 

फुटपाथ 

० १८०००० ० १८००००  

२९ 

प्रभाग क्र.१३ ननगडी 
गािठाि ि प्रभागातीि 

विविध दठकािी जनुे 
पेक््हांग ब्िॉक िरुुस्त 

करिे ि निीन पेक््हांग 

ब्िॉक बसवििे ि 

आिश्यकतेनुसार 
स्थापत्य विषयक कामे 
करिे. 

२५१ १३ 

भाांडििी कामे 
िगडी फरशी ि 

फुटपाथ 

० १०००००० ० १००००००  

३० 

प्रभाग क्र. १३ 

मधीि  विविध दठकािी 
नाल्याची 
आिश्यकतेनुसार 
िरुुस्ती करुन नािा 
रेननांग करिे ि 

आिश्यकतेनुसार 
स्थापत्य विषयक कामे 
करिे. 

२४२ ३ 
भाांडििी कामे 
नािा रेननांग 

० ५००००० ० ५०००००  

३१ 

प्रभाग क्र. १३ ननगडी 
गािठाि ि प्रभागातीि 

विविध दठकािी स्टॉमा 
िॉटर िाईनमध्ये 

सुधारिा विषयक काम 

करिे ि 

आिश्यकतेनुसार 
स्थापत्य विषयक कामे 
करिे. 

२४६ १५ 
भाांडििी कामे 
सरफेस गटसा 

० ५००००० ० ५०००००  
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३२ 

प्रभाग क्र १३ माँडान 

काँिेज ि प्रभागातीि 

विविध दठकािी 
आिश्यकतेनुसार 
स्थापत्य विषयक कामे 
करिे 

२७२ १३ 

भाांडििी कामे 
स्थापत्य विषयक 

कामे करिे 

० १०००००० ० १००००००  

३३ 

प्रभाग क्र 13 

यमुनानगर ि 

प्रभागातीि विविध 

दठकािी रस्त्याांचे 
डाांबरीकरि करिे 

२५९ १७ 
भाांडििी कामे 
डाांबरी रस्त े

० ५००००० ० ५०००००  

३४ 

प्रभाग क्र.13 मधीि 

स्मशानभुमी येथे 
पयाािरिपुरक विद्युत 

िादहनी तथा गॅसिादहनी 
(Combile) उभारिे ि 

स्थापत्य विषयक कामे 
करिे. 

१२ ३ 

विशेष योजना 
वपांपरी चचांचिड 

महानगरपालिका 
मुख्य प्रशासकीय 

इमारतीची 
विभागिार 
आसि्यिस्था 
करिे 

१०००००० ७१३५००० ० ८१३५०००  

३५ 

प्रभाग क्र ११ मधीि 

पुिाानगर येथीि स ेक्र 

१८ सीडीसी मधीि 

मोकळी जागा क्र ४ 

पयाटन कें द्ाच्या धतीिर 
विकसीत करिे 

६० २ 

विशेष योजना 
इतर विशेष 

योजना ि बी ओ 

टी प्रकल्प 

२६३००००० १६०००००० ० ४२३०००००  

३६ 

प्रभाग क्र ११ मधीि 

स्िामी वििेकानांि हाँि 

ते थरमँक्स चौकाकड े

जािाऱ्या रस्त्याच े

काँक्रीटीकरि करिे 

२२ ४२ 

विशेष योजना रोड 

पे्हमेंट मँनेजमेंट 

लसस्टीम 

३००००००० ५०००००० ० ३५००००००  

३७ 

प्रभाग क्र 13 

साईनाथनगर ि इतर 
दठकािच्या अांतगात 

रस्त्याांची पातळी कमी 
करून रस्ते विकसीत 

करिे 

२८ १३ 

विशेष योजना रोड 

पे्हमेंट मँनेजमेंट 

लसस्टीम 

११५००००० ० १०००००० १०५०००००  

३८ 

प्रभाग क्र १ टाळगाि 

चचखिी येथे सांतपीठ 

विकसीत करि 

५८ ९ 

विशेष योजना 
इतर विशेष 

योजना ि बी ओ 

टी प्रकल्प 

१०००००००० ० २००००००० ८०००००००  

३९ 

प्रभाग क्र १ चचखिी 
येथीि आरक्षि क्र 

१/९६ मध्ये  टाऊनहाँि 

विकसीत करिे (टप्पा 
२) 

२० १ 

विशेष योजना रोड 

पे्हमेंट मँनेजमेंट 

लसस्टीम 

७५०००००० ० १००००००० ६५००००००  
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 कामाचे नाि पान क्र अ क्र िेखालशषा 

सन २०२२-२३ 

चे मुळ 

अांिाजपत्रकात 

उपिब्ध तरतुि 

िाढ 

कराियाची 
तरतुि 

घट कराियाची 
तरतुि 

एकूि आिश्यक 

रक्कम 
 

४० 

फ के्षत्रत्रय 

कायााियाअांतगात 

प्रभाग क्र ११ मध्ये 

स्िगीय श्री 
गोपीनाथमुांढे याांचा 
अधााकृती पुतळा 
बसवििे ि इतर 
अनुषांगीक काम ेकरिे 

६० ३ 

विशेष योजना 
इतर विशेष 

योजना ि बी ओ 

टी प्रकल्प 

२०००००० ० २०००००० ०  

४१ 

प्रभाग क्र १ 

सोनििेिस्ती 
पररसरातीि रस्त्याचे 
डाांबरीकरि करिे 

३० ७८ 

विशेष योजना रोड 

पे्हमेंट मँनेजमेंट 

लसस्टीम 

५०००००० ० ३०००००० २००००००  

४२ 

प्रभाग क्र ११ मधीि 

साने चौक ते केशिनगर 
पयिंत रस्त्याच े

हाँटलमक्स पद्धतीने 
डाांबरीकरि करिे 

३० ७७ 

विशेष योजना रोड 

पे्हमेंट मँनेजमेंट 

लसस्टीम 

७०००००० ० ३८००००० ३२०००००  

४३ 

प्रभाग क्र १ चचखिी 
धनगर बाबा मांिीर ते 
केशिनगर पयिंत नािा 
बाांधि े

३२ १ 

विशेष योजना रोड 

पे्हमेंट मँनेजमेंट 

लसस्टीम 

२००००००० ० १०००००० १९००००००  

४४ 

प्रभाग क्र १२ तळिड े

येथे स्मशानभुमीची 
स्थापत्य विषयक 

िेखभाि िरुूस्ती करिे 

६७४ ४ 
प अांिाजपत्रक 

स्मशानभुमी 
१२५००००० ० १२४१३००० ८७०००  

४५ 

प्रभाग क्र १३ 

यमुनानगर ननगडी या 
भागासाठी सन २०२०-

२१ मध्ये मनपा 
ननिडिुकीसाठी मांडप 

्यिस्था ि इतर 
अनुषांचगक कामे करिे. 

२७५ ४४ 

भाांडििी 
कामे   स्थापत्य 

विषयक कामे 
करिे 

१२६४५००० ० २६४५००० १०००००००  

 

सन २०२२-२३ चे मळू 

अांिाजपत्रकात न्यान े

सामाविष्टठ कराियाची 
काम े
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४६ 

प्रभाग क्र 13 मध्ये 

मनपा कायाक्रमासाठी 
मांडप ्यिसथा पुरवििे 

( प्रशासकीय मान्यता :- 
५००००००) 

- - 

भाांडििी कामे 
स्थापत्य विषयक 

कामे करिे ( 

मुख्यािय ) 

० ५००००० ० ५०००००  

४७ 

प्रभाग क्र 13  साईनाथ 

नगर ि प्रभागातीि 

विविध दठकािी 
रस्त्याांचे डाांबरीकरि 

करिे. ( प्रशासकीय 

मान्यता :- ५००००००) 

- - 

भाांडििी कामे 
डाांबरी रस्ते ( 
मुख्यािय ) 

० ५००००० ० ५०००००  

 एकूि    ३११४०७००० ५५८५८००० ५५८५८००० ३११४०७०००  
 

 

ननर्ार्  

 

महाराष्टर शासन नगर विकास विभागाकडीि आिेश क्रमाांक. एम.सी.ओ.-२०२०/प्र.क्र.७१ (भाग-२)/नवि-१४ 

दिनाांक ३ माचा २०२२ अन्िये प्राप्त अचधकारानुसार   मा.महापालिका सभचे्या अचधकाराचा िापर करुन 

उपरोक्त ठरािास  मा.प्रशासक याांनी मांजूरी दििी.   
 

 

मा.प्रशासक ठराव क्रमािंक- ३०                  पवषर् क्रमािंक  – ३०                        
               

ददनािंक -६/४/२०२२     खाते - मा.आर्कु्त      

 

 

पवषर्  क्रमािंक-

३० 

ददनािंक  

६/४/२०२२ 

 

मा.महापालिका आयुक्त याांचकेडीि पञ क्र.प्रशा/७/कावि/२१३/२०२२                

दि.४/४/२०२२ अन्िये, डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर जयांती या सिासाठी सि अग्रीम र.रु. 

१५०००/- अिा करिेबाबत. 

 

 

ठराव क्र.३० 

६/४/२०२२ 

 
मा.महापालिका आयुक्त याांचकेडीि पञ क्र.प्रशा/७/कावि/२१३/२०२२                

दि.४/४/२०२२ अन्िये, वपांपरी चचांचिड महानगरपालिकेमधीि ज्या कमाचा-याांच े६ ्या 
िेतन आयोगानुसार गे्रड ितेन र.रु. ४८००/- पेक्षा अचधक नाही अशा पात्र कमाचा-याांना 
डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर जयांती या आिेश क्र. प्रशा/७/कावि/३३४/२०२१, दि.  

२३/०३/२०२१ नुसार र.रु. १२,५००/- सि अचग्रम मांजुर करण्यात आिे होते. महाराष्टर 

शासन वित्त विभागाचा शासन ननिाय क्र. अचग्रम-२०१८/प्र.क्र.३७/१८/विननयम, 

दिनाांक २३/१०/२०१८ नुसार र.रु. १२,५००/- सि अचग्रम मांजुर करिेकामी मान्यता 
िेण्यात आिी आहे. तथापी प्रकरिी वपांपरी चचांचिड महानगरपालिकेमधीि पात्र 

कमाचा-याांना डॉ. बाबासाहेब आांबडेकर जयांती या सिासाठी सि अचग्रम र. रु. 
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१२,५००/- (र.रु. बारा हजार पाचश े फक्त) ऐिजी र.रु.१५,०००/- (र.रु.पांधरा हजार 
फक्त) मांजुर करण्यास मा.प्रशासक याांची मांजूरी िेिेत येत आहे.  त्याकररता अटी ि 

शती खािीि प्रमािे राहतीि. 

१) ज्या कमाचा-याांच े ६ ्या िेतन आयोगानुसार गे्रड िेतन र.रु. ४८००/- पेक्षा 
अचधक नाही म्हिजेच ७ ्या िेतन आयोगासनुसार पे िेव्हि S- १७ (वतेन 

सिंरचना ४७६००-१५११००) पेक्षा अचधक नाही त्याच   कमाचा-याांना सिरचे 
अचग्रम िेय रादहि. 

२) तसेच गतिषी मांजुर सि अग्रीमाची सांपूिा िसुिी झािी आहे त्याच कमाचा-
याांना सिरच ेअचग्रम िेय रादहि. 

३) ज्या कमाचा-याांची मनपामध्ये कमीत कमी सहा मदहने सेिा झािी आहे ि 

अचग्रमाची परतफेड होईपयात कामािर राहण्याची शक्यता आहे अशा कमाचा-
याांना सि अचग्रम िेय रादहि. 

४) ननयमीत ितेनशे्रिीत नसिेल्या कमाचा-याांना ननयमीत ितेनशे्रिीतीि िोन 

कमाचारी जामीनिार असिे आिश्यक आहे. सांबांचधत कमाचा-याची सांपूिा 
िसुिी न झाल्यास सिरची सांपूिा िसुिी जामीनिार  कमाचा-याांच ेपगारातुन 

िसुि करण्यात यािी. 
५) िरीि अचग्रमाची िसुिी माहे मे २०२२ पासुन िरमहा र.रु. १५००/- प्रमािे 

समान १० हप्त्यात करण्यात यािी. 
६) अचग्रम अिा करण्यात आिेल्या कमाचा-याांच्या अचग्रम  िसुिीचा दहशोब 

सांबांचधत आहरि ि वितरि अचधकारी ि िेखा विभागाने अद्ययाित ठेिािा. 
  िरीि प्रमािे विषयास मान्य सि अचग्रम र.रु.१२,५००/- ऐिजी  र.रु. 

१५,०००/- इतके कराियाच ेअसल्यास  होिा-या िाढीि खचाास ि याबाबतच्या नविन 

धोरिास मा.प्रशासक याांची मांजूरी िेिेत येत आहे.  

 
 

ननर्ार्  

 

महाराष्टर शासन नगर विकास विभागाकडीि आिेश क्रमाांक. एम.सी.ओ.-

२०२०/प्र.क्र.७१ (भाग-२)/नवि-१४ दिनाांक ३ माचा २०२२ अन्िये प्राप्त अचधकारानुसार   
मा.महापालिका सभेच्या अचधकाराचा िापर करुन उपरोक्त ठरािास  मा.प्रशासक याांनी 
मांजूरी दििी.  

 

सही/- 
                             

                            सही/- 

(उल्हास बबनराि जगतााप) 

नगरसचचव 

वप ांपरी चच ांचिड महानगरपालिका 

(राजेश पाटीि)                                                                       

मा.प्रशासक                                                              
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 पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिका. 

 

 


