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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 ७/४/२०२२ चे ठराव 

 

मा.प्रशासक ठराव क्रमािंक- ३१                                 पवषर् क्रमािंक  – ३१                   
               

ददनािंक- ७/४/२०२२   खाते - मा.आर्ुक्त      

 

 

पवषर्   

क्रमािंक-३१ 

ददनािंक  

७/४/२०२२ 

 
मा.महापालिका आयुक्त याांचकेडीि पत्र.क्र.प्रशा/१/कावि/१६७/२०२२ दि.०५/०४/२०२२ अन्िये, 

जादहरात क्र. १२६५/२०२१ मधीि ररक्त पिे भरणेबाबत.   
 

 

ठराव क्र.३१ 

७/४/२०२२ 

 

 

मा.महापालिका आयुक्त याांचकेडीि पत्र.क्र.प्रशा/१/कावि/१६७/२०२२ दि.०५/०४/२०२२ अन्िये 

वपांपरी चचांचिड महानगरपालिकेच्या स्थायी आस्थापनेिरीि गट अ ते क सांिगाातीि ररक्त पिे 

सरळसेिा प्रिेशाने भरण्यासाठी, ितामानपत्रात जादहरात क्र.१२६५/२०२१ प्रलसध्ि करुन ऑनिाईन 

पध्ितीने अजा मागविण्यात आिे आहेत. जादहरातीमधीि गट ब ि क सांिगाातीि खािीि 

पिाांकरीता प्राप्त झािेल्या अजााचा तपलशि खािीिप्रमाणे आहे.   

अ.क्र. पदनाम पदसिंख्र्ा  एकूण प्राप्त अजा 
१ िैद्यकीय अचधकारी १३ २०० 

२ स्टाफ नसा ७० ९९९६ 

३ साांख्ययकी सहाय्यक ०३ ४३९ 

४ िॅब टेख्क्नलशयन ०१ १९१ 

५ एक्स रे टेख्क्नलशयन ०३ २७० 

६ फामाालसस्ट ०७ ३८९७ 

७ ए.एन.एम. ३१ ४०२२ 

  एकूण १२८ १९०१५ 

        महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (मादहती तांत्रज्ञान), शासन ननणाय क्र.मातांसां-
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२०२०/प्र.क्र.०१/से-२/ ३९, दि.१८/०१/२०२२ अन्िये “पिभरतीसाठी घेण्यात येणा-या पररक्षेसाठी 
सध्या असिेल्या ओएमआर व्हेंडर कां पन्याांच े पॅनेि स्थचगत करणेत आिे आहे. तसेच 

पिभरतीसाठी यापुढे होणा-या परीक्षा TCS, IBPSि  MKCL याांच्या माध्यमातून घेण्यासाठी 
आिश्यक ती कायािाही करािी.”अस ेननिेश दििेिे आहेत. त्या अनुषांगाने स्ितांत्र आिेश सामान्य 

प्रशासन विभागाकडून ननगालमत करण्यात येतीि अस े शासन ननणायात नमूि आहे. तथापी 
अद्यापपयतं शासनाकडून पुढीि ननिेश प्राप्त झािे नाहीत. 

वपांपरी चचांचिड महानगरपालिकेतीि िरीिप्रमाणे  ररक्त पिाांची सरळसेिेने ऑनिाईन पध्ितीन े

पररक्षा घेऊन भरती कराियाची असिेने TCS,IBPSि MKCLया सांस्थाांकडून  त्याांचकेडीि सांपूणा 
साधनसामुग्रीसह (यांत्रणा), ऑनिाईन पररक्षेच े सिा टप्पे  करणेकरीता 
पत्र  क्र.प्रशा/१/कावि/१०५/२०२२ दिनाांक १०/०३/२०२२ अन्िये ननम्न स्तरािरीि िराच े

Proposalमागणी केिे होते. त्या अनुषांगाने TCS या सांस्थेचे  प्रनत उमेििार शुल्क र.रु.४३०/-  ि 

शासन ननयमानुसार िेय GST हे ननम्न िर प्राप्त झािे आहेत. 

             जादहरात क्र.१२६५/२०२१ मधीि िरीि नमूि पिाांचे ऑनिाईन पररक्षेच ेकामकाज TCS 

या सांस्थेस िेणेकामी तसेचऑनिाईन पररक्षेचे कामकाजाकररता अांिाजे ककमान र.रु.८१,७६,४५०/- 

ि शासन ननयमानुसार िेय GST तसेच प्रत्यक्ष होणा-या खचाास मा.पर्शासक याांची मांजूरी देणेत 

येत आहे. 

 

 

ननणार्  

 

 

महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभागाकडील आदेश क्रमाांक. एम.सी.ओ.-२०२०/पर्.क्र.७१ 

(भाग-२)/नवि-१४ ददनाांक ३ मारच् २०२२ अनि्ये प्रापत् अधिकारानुसार   मा.महापाललका सभेच्या 
अधिकाराचा िापर करुन उपरोक्त ठरािास  मा.पर्शासक याांनी मांजूरी ददली.  

 

 

  

मा.प्रशासक ठराव क्रमािंक- ३२                                 पवषर् क्रमािंक  – ३२                   
               

ददनािंक- ७/४/२०२२   खाते - मा.आर्ुक्त      

 

 

पवषर्  क्रमािंक-

३२ 

ददनािंक  

७/४/२०२२ 

 

मा.महापालिका आयुक्त याांचकेडीि पत्र.क्र.प्रशा/१/कावि/१६६/२०२२ दि.०५/०४/२०२२ 

अन्िये, पाणीपुरिठा विभागाच ेकामकाजाकरीता सल्िागार पिािर िरमहा एकचित 

मानधनािर तात्पुरत्या स्िरुपात अकरा मदहन्याच ेकािािधीसाठी ननयुक्ती िेणेबाबत. 
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ठराव क्र.३२ 

७/४/२०२२ 

 

मा.महापालिका आयुक्त याांचकेडीि पत्र.क्र.प्रशा/१/कावि/१६६/२०२२ दि.०५/०४/२०२२ 

अन्िये, वपांपरी चचांचिड महानगरपालिकेच्या पाणीपुरिठा विभागाांतगात जिशुध्िीकरण 

कें द्र, सेक्टर क्र.२३ येथीि स्काडा लसस्टीम तसेच भामा आसखेड येथीि धरणातून 

वपांपरी चचांचिड मनपास पाणी उपिब्ध करुन घेणेबाबतचा प्रकल्प, आांद्रा 
प्रकल्प,  जिशुध्िीकरण कें द्र, सेक्टर क्र.२३ येथीि प्रकल्पाची कामे कायााख्न्ित आहेत. 

या प्रकल्पाांच े कामाचा अनुभि असिेल्या अलभयांत्याची  नेमणूक करणेकामी 
पाणीपुरिठा विभागाने कळवििे होते. त्यानुसार सेिाननितृ्त उप 

अलभयांता(स्था)/कायाकारी अलभयांता(स्था) पिािरीि अचधका-याांची सल्िागार पिािर 

करार पध्ितीने िरमहा एकत्रत्रत मानधनािर फक्त ११ मदहने कािािधीकरीता 
तात्पुरत्या स्िरुपात नेमणूक करणेकामी जादहरात क्र.१४५५/२०२२,दि. १६/०३/२०२२ ि 

सिर जादहरातीच े अनुषांगाने जादहर ननिेिन प्रलसध्ि करण्यात येऊन, त्यानुसार 

अहाताधारक इच्छूक उमेििाराांकडून अजा मागविणेत आिे होते. तथापी जादहरातीच े

अनुषांगाने फक्त एकच अजा श्री.िडकत प्रविण विठ्ठि याांचा प्राप्त झािा आहे. प्रस्तूत 

जादहरातीमधीि सल्िागार पि हे वपांपरी चचांचिड महानगरपालिकेच्या पाणीपुरिठा 
विभागाांतगात अत्यािश्यक सेिेतीि आहे. जादहरातीमध्ये नमूि केिेिी शैक्षणणक 

अहाता ि अनुभि ते धारण करीत असल्याने मनपाच्या पाणीपुरिठा विभागाकडीि 

कामकाजाची आिश्यकता विचारात घेता  मौणखक मुिाखत न घेता श्री.िडकत 

याांची  सल्िागार पिािर मा.शासनाच ेमान्यते अधीन ननयुक्ती कराियाची आहे. 

       महाराष्ट्र शासन,सामान्य प्रशासन विभागाकडीि शासन ननणाय क्र.सांकीणा-
२७१५/ प्र.क्र. १००/१३ दिनाांक १७ डडसेबर, २०१६ मधीि तरतुिीनुसार श्री.िडकत प्रविण 

विठ्ठि याांना मानधन (मालसक पाररश्रलमक) िेण्यात येणार आहे. श्री.िडकत याांची 
पाणीपुरिठा विभागाकरीता सल्िागार पिािर कराियाच ेननयुक्तीस ि  त्याअनुषांगाने 
त्याांना िेणेत येणारे मासीक पाररश्रलमकाचे खचाास मा.पर्शासक याांची मांजूरी देणेत येत 

आहे. 
 

ननणार्  

 

 

महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभागाकडील आदेश क्रमाांक. एम.सी.ओ.-

२०२०/पर्.क्र.७१ (भाग-२)/नवि-१४ ददनाांक ३ मारच् २०२२ अनि्ये प्रापत् 

अधिकारानुसार   मा.महापाललका सभेच्या अधिकाराचा िापर करुन उपरोक्त ठरािास  
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मा.पर्शासक याांनी मांजूरी ददली.  
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मा.प्रशासक ठराव क्रमािंक- ३३                                      पवषर् क्रमािंक  –३ ३                                  

ददनािंक- ७/४/२०२२        खाते - मा.आर्ुक्त      

 

 

पवषर्  

क्रमािंक-३३ 

ददनािंक  

७/४/२०२२ 

 
 

मा.महापालिका आयुक्त याांचकेडीि पत्र.क्र.स्थापत्य/उियान/१२३/२०२२ दि.०६/०४/२०२२ अन्िये, स्थापत्य क्रीडा विभगाकडीि सन २०२२-२३ च्या 
अांिाजपिकात खिीि तक्त्यातमध्ये नमूि केल्याप्रमाणे कामाचे नािात बिि करणेबाबत.  

ठराव क्र.३३ 

७/४/२०२२ 
मा.महापालिका आयुक्त याांचकेडीि पत्र.क्र.स्थापत्य/उियान/१२३/२०२२ दि.०६/०४/२०२२ अन्िये, वपांपरी चचांचिड शहरामधीि क्रीडा स्थापत्य 

विभागामधीि मनपाच्या सन २०२२-२३ च्या अांिाजपत्रकात खािीि तक्त्यामध्ये नमूि केल्याप्रमाणे कामाच ेनािात बिि करणेस मा.पर्शासक याांची 
मांजूरी देणेत येत आहे. 

 

अ.क्र. 
उप िेखालशषा अथिा 
कामाचे मळू नाि  

उप िेखालशषा अथिा 
कामाचे नविन नाि  

िेखालशषा  पान क्र  अ.क्र 

 प्रशासकीय   

मान्यता 
रक्कम रु 

सन २०२२-२३ 

मळू तरतिू 
िाढ   घट  

सधुाररत 

तरतिू 
शरेा 

1 ग  प्रभागातीि 

नव्याने ताब्यात 

आिेिे क्रीडा विषयक 

आरक्षण विकलसत 

करणे 

प्रभाग क्र २४ मधीि 

थेरगाि जितरण 

तिाि प्रीटन्साईि 

शीटन े कव्हर करणे 

क्रीडा 
स्थापत्य 

४२५ ११० ५००००००० ८५१४५०० ० ० ८५१४५०० 

 

    
 एकूण = ५००००००० ८५१४५०० ० ० ८५१४५००  
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तरी िरीिप्रमाणे स्थापत्य क्रीडा विभागाकडीि सन २०२२ -२३ च्या मूळ अांिाजपत्रकातीि नािात बिि करणेस मा.पर्शासक याांची मांजूरी देणेत येत 

आहे.  

 

ननणार्  

 

 

महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभागाकडील आदेश क्रमाांक. एम.सी.ओ.-२०२०/पर्.क्र.७१ (भाग-२)/नवि-१४ ददनाांक ३ मारच् २०२२ अनि्ये प्रापत् 

अधिकारानसुार   मा.महापाललका सभचे्या अधिकाराचा िापर करुन उपरोक्त ठरािास  मा.पर्शासक याांनी मांजूरी ददली.  
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मा.प्रशासक ठराव क्रमािंक- ३४                                       पवषर् क्रमािंक  –३४                    
               

ददनािंक- ७/४/२०२२         खाते - मा.आर्ुक्त      

 

 

पवषर्  क्रमािंक-

३४ 

ददनािंक  

७/४/२०२२ 

 

मा.महापालिका आयुक्त याांचकेडीि पत्र.क्र.स्था/कक्ष/ेकावि/३२/२०२२ दि.०५/०४/२०२२ अन्िये, स्थापत्य क-क्षेत्रत्रय कायााियाकडीि सन २०२२-

२३ च्या मुळ अांिाजपत्रकातीि चािू कामाांना तरतूिी कमी असल्याने त्याच प्रभागातीि ननयोख्जत ि इतर कामाांमधनू तरतूि िगा करणेची 
आिश्यकता असल्याने खािीि प्रमाणे िाढ घट करणे आिश्यक आहे. तसेच अ.क्र. १०,११,१२,३० ि ३३ ही सद्यख्स्थतीत चािू कामे असल्याने या 
कामाांचा समािेश सन २०२२-२३ च्या अांिाजपत्रकात करणे गरजेच ेअसुन या कामाांचा सन २०२२-२३ च्या अांिाजपत्रकात समािेश करून सिर 

कामाांिर खािीि प्रमाणे तरतूि िगीकरण करणेबाबत. (िाढ/घट र.रु. १९,९१,५०,०००/-) 

 

 

ठराव क्र.३४ 

७/४/२०२२ 

 

 

मा.महापालिका आयुक्त याांचकेडीि पत्र.क्र.स्था/कक्ष/ेकावि/३२/२०२२ दि.०५/०४/२०२२ अन्िये, स्थापत्य क-क्षेत्रत्रय कायााियाकडीि सन २०२२-२३ 

च्या मुळ अांिाजपत्रकातीि चाि ूकामाांना तरतूिी कमी असल्याने त्याच प्रभागातीि ननयोख्जत ि इतर कामाांमधनू तरतूि िगा करणेची आिश्यकता 
असल्याने खािीि प्रमाणे िाढ घट करणे आिश्यक आहे. तसेच अ.क्र. १०,११,१२,३० ि ३३ ही सद्यख्स्थतीत चािू कामे असल्याने या कामाांचा 
समािेश सन २०२२-२३ च्या अांिाजपत्रकात करणे गरजेच ेअसुन या कामाांचा सन २०२२-२३ च्या अांिाजपत्रकात समािेश करून सिर कामाांिर 

खािीि प्रमाणे तरतूि िगीकरण करणेस मा.पर्शासक याांची मांजूरी देणेत येत आहे.  

 

अ.क्र. कामाच ेनाि 
प्रभाग 

क्र. 

सन 2022-

23 च े
िेखालशषा 

सन 2022-23 

ची मुळ तरतूि 

िाढ कराियाची 
तरतूि 

घट कराियाची 
तरतूि 

सन 2022-23 

साठी एकूण 

सुधारीत तरतूि 

शरेा 
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      पा.क्र अ.क्र             

1 

प्रभाग क्रां .२ मधीि साई 

जीिन शाळे शजेारीि 

मैिान विकसीत करणे 

2 21 1 
विशषे 

योजना 
2,30,00,000 50,00,000 0 2,80,00,000  

2 

प्र.क्र.२ बो-हाडिेाडी 
विनायक नगर, मोशी येथे 

छ.सांभाजी महाराज ि 

सरसेनापती हांबीरराि 

मोदहते याांचा पुतळा 
उभारणे 

2 60 1 
विशषे 

योजना 
15,80,60,000 0 1,89,50,000 13,91,10,000  

3 

प्रभाग क्र.२ बो-हाडिेाडी 
येथीि ताब्यात येणा-या 

गायरान जागेतीि 

आरक्षणािर शाळा इमारत 

बाांधणे. 

2 57 1 
विशषे 

योजना 
0 6,08,00,000 0 6,08,00,000  

4 

प्र.क्र.२ सेक्टर नां. १६ राजे 
लशिाजी नगर मधीि रस्ते 
अद्याित पध्ितीने करणे 

2 62 5 
विशषे 

योजना 
10,00,00,000 0 1,00,00,000 9,00,00,000   

5 

प्रभाग क्र. 2 मध्ये 

अख्स्तत्िातीि मोडकळीस 

आिेिी सािाजननक 

स्िच्छता गहृ पाडून त्या 

2 58 3 
विशषे 

योजना 
0 1,00,00,000 0 1,00,00,000   
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दठकाणी नविन स्त्री ि 

पुरूषाांसाठी सुिभ शौचािय 

बाांधणे 

6 

प्रभाग क्र.२ चचखिी मधीि 

भैरिनाथ मांदिर ते विसािा 
चौक ते आळांिी पयतं ३० 

मी. रस्ता विकसीत करणे. 

2 22 22 
विशषे 

योजना 
1,00,00,000 0 1,00,00,000 0   

7 

प्रभाग क्र. 2 मोशी गट क्र. 

1252 लशिरस्ता ते गट नां 
752 (पुणे नालशक हायिे) 
पयतंचा 30  मीटर डी. पी. 
रस्ता विकसीत करणे. 

2 61 4 
विशषे 

योजना 
5,00,00,000 0 5,00,00,000 0   

8 

प्रभाग क्र. 2 मधीि गट नां 
606 आरक्षण 1/446 येथे 

माध्यलमक शाळा इमारत 

बाांधणे 

2 57 2 
विशषे 

योजना 
1,10,00,000 40,00,000 0 1,50,00,000   
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9 

प्रभाग क्र. २ मोशी 
बारणेिस्ती, तुपेिस्ती, 

आल्हाटिस्ती, ि 

गायकिाडिस्ती, पररसरात 

िाचनािय खचुी ि 

दिशािशाक फिक पुरविणे 

ि बसविणे तसेच मुयय 

रस्त्याांना थमोप्िास्ट पट्टे 

मारणे. 

2 171 1 
भाांडििी-
िाचनािय 

0 50,000 0 50,000   

10 

प्रभाग क्र. २ 

मधीि  चचखिी गािठाण 

मधिा पेठा ि बोल्हाईचा 
मळा इत्यािी पररसरातीि 

डाांबरी रस्त्याांच ेरेचसे 

BBM पध्ितीने बुजविणे. 

2 ... ... 

भाांडििी-
खडी 

मुरूमाच े

रस्ते 

0 14,00,000 0 14,00,000 
निीन 

काम 

11 

प्रभाग क्र.2 णखरीड िस्ती, 
गायकिाड िस्ती ि तुप े

िस्ती पररसरातीि डाांबरी 
रस्त्याच ेरेंचसे 

बी.बी.एम.पध्िनतने 
बुजविणे. 

2 ... ... 
भाांडििी-
डाांबरी रस्ते 

0 18,00,000 0 18,00,000 
निीन 

काम 
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12 

प्रभाग क्र.2 मधीि बो-
हाडिेाडी, अल्हाट िस्ती ि 

बनकर िस्ती पररसरातीि 

डाांबरी रस्त्याांच ेरेंचसे 

बी.बी.एम.पध्िनतने 
बुजविणे. 

2 ... ... 
भाांडििी-
डाांबरी रस्ते 

0 18,00,000 0 18,00,000 
निीन 

काम 

13 

क क्षेत्रीय कायाािय स्थपत्य 

विभागातीि प्रभाग क्र. 2 

मधीि मुययािय 

स्तरािरीि तरतुि 

नसिेल्या कामाांची अांतीम 

त्रबिे अिा करणे 

2 176 43 

भाांडििी -
स्थापत्य 

विषयक 

कामे करणे 

0 30,00,000 0 30,00,000   

14 

प्रभाग क्र. २ मधीि स्पाईन 

रस्त्यािगत से. नां. १६ 

राजेलशिाजीनगर गुिमोहर 

हौसीांग सोसायटी ते 
जाधिसरकार चौकापयतंचा 
फुटपाथ विकसीत करणे 

2 161 15 

भाांडििी - 
िगडी फरशी 
ि फुटपाथ 

मुययािय 

0 11,00,000 0 11,00,000   
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15 

प्रभाग क्र.६ मध्ये 

मोहननगर, सद्गुरूनगर , 

िाांडगेिस्ती, महािेि नगर, 
मधबुन सोसायटी ि 

पररसरामध्ये रस्त्याांची 
खडीकरण ि बी बी एम 

पध्ितीने सुधारणा करणे. 

6 167 1 

भाांडििी-
खडीमुरुमाचे 

रस्ते 
40,00,000 18,30,000 0 58,30,000   

16 

प्रभाग क्र.६ धािडिेस्ती, 
भगतिस्ती, गुळिेिस्ती 
पररसरामध्ये  स्टॉमा िॉटर 

िाईन टाकणे. 

6 155 2 

भाांडििी-
सरफेस 

गटसा 
30,00,000 0 18,30,000 11,70,000   

17 

प्रभाग क्र.8 येथीि इांद्रायणी 
चौक िगतच ेजे ब्िॉक 

मधीि रस्ते अद्ययाित 

पध्िनतने करणे. 

8 26 155 
विशषे 

योजना 
4,10,00,000 0 3,10,00,000 1,00,00,000   

18 

प्रबाग क्र.8 मधीि 

एम.आय.डी.सी. मधीि जे 

ब्िॉक मधीि रस्ते 
अद्ययाित पध्िनतने 

करणे. 

8 26 157 
विशषे 

योजना 
3,10,00,000 0 2,10,72,000 99,28,000   
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19 

प्रभाग क्र. ८ येथीि स्पाईन 

रोड येथीि जय गणेश 

साम्राज्य चौक ते क्राांती 
चौकापयतंच्या ि इतर 

दठकाणी रस्त्यािरीि 

फुटपाथ किर पेव्हीांग 

ब्िॉक बसविणे  ि इतर 

अनुषांचगक कामे करणे. 

8 62 4 
विशषे 

योजना 
0 40,00,000  40,00,000   

20 

प्रभाग क्र.८ मधीि से. 
नां.१०,११,१२,१३ ि 

इतर  दठकाणच्या रस्त्याांची 
हॉटलमक्स पद्धतीने 
डाांबरीकरण करणे. 

8 775 8 

महसुिी-
ककरकोळ 

िरुुस्ती ि 

िेखभाि 

0 8,50,000  8,50,000   

21 

प्रभाग क्र. 8 येथीि 

डडस्रीक सेटर पररसरातीि 

फुटपाथ किर पेव्हीांग 

ब्िॉक बसविणे 

8 161 22 

भाांडििी-
िगडी फरशी 
फुटपाथ 

0 5,00,000  5,00,000   

22 
प्रभाग क्र.८ दठकदठकाणी 
खडी मुरुमाच ेरस्ते करणे. 

8 22 23 
विशषे 

योजना 
1,00,00,000 1,00,00,000  2,00,00,000   

23 

प्रभाग क्र. 8 यशिांतराि 

चव्हाण चौक ते विश्िेश्िर 

चौकापयतंचा रस्ता 
8 62 4 

विशषे 

योजना 
11,04,97,000 2,01,20,000 0 13,06,17,000   
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अद्यायित पध्ितीने 

करणे. 

24 

प्रभाग क्र. 8  येथीि सेंकेत 

हॉ टेि ते मराठा चेंबसा 
पयतंचा रस्ता अद्यायाित 

पध्ितीने करणे. 

8 61 2 
विशषे 

योजना 
10,79,97,000 1,94,00,000 0 12,73,97,000   

25 

प्रभाग क्र. ८ मध्ये 

दठकदठकाणी फुटपाथ 

िभुाजक ि रस्ता 
सुशोलभकरणाची कामे 

करणे.  

8 62 3 
विशषे 

योजना 
1,00,00,000 1,50,00,000  2,50,00,000   

26 

प्रभाग क्र. ८ मध्ये 

दठकदठकाणी पेव्हीांग ब्िॉक 

रस्ता िभुाजक ि रोड 

फननाटर विषयक कामे 
करणे  

8 62 2 
विशषे 

योजना 
1,30,00,000 10,00,000 0 1,40,00,000   

27 

प्रभाग क्र.8 येथीि w-26 

पासुन यशिांतराि चव्हाण 

चौकापयतंचा रस्ता 
रूां िीकरण करून विकलसत 

करणे  

8 26 154 
विशषे 

योजना 
1,00,00,000 0 99,99,000 1,000   
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28 

प्रभाग क्र.३७ मधीि टेल्को 
रोड पासून इांद्रायणीनगर 

चौक त ेडडख्स्रक्ट पयतंचा 
रस्ता रुां िीकरण करुन 

विकलसत करणे. 

8 16 2 
विशषे 

योजना 
0 12,00,000 0 12,00,000   

29 

प्रभाग क्र.8 मधीि 

एस.ब्िॉक येथीि w-138 

पासुन w-162 पयतं रस्ता 
अद्ययाित पध्िनतने 

करणे. 

8 26 156 
विशषे 

योजना 
1,00,00,000 0 99,99,000 1,000   

30 

प्रभाग क्र.9 खराळिाडी 
येथीि बािभिन 

इमारतीमध्ये स्थापत्य 

विषयक सुधारणा ि इतर 

अनुषांचगक कामे करणे. 

9 ... ... 
विशषे 

योजना 
0 80,00,000 0 80,00,000 

निीन 

काम 

31 

प्रभाग क्र.९ मासुळकर 

कॉिनी, अजमेरा कॉिनी, 
यशिांतनगर ि इतर भागा 
मधीि रस्त्याांच ेडाांबरीकरण 

करणे. 

9 62 9 
विशषे 

योजना 
0 80,00,000 0 80,00,000   
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32 

प्रभाग क्र 9 कामगारनगर 

खराऴिाडी भागित चगता 
मांिीर पररसर नूर मोहल्िा 
कुिदिप आांगत पररसर 

मध्ये अांतगात रस्ते 
अद्ययाित पध्िनतने 

करणे. 

9 62 10 
विशषे 

योजना 
0 30,00,000  30,00,000   

33 

प्रभाग क्र.9 मासुळकर 

कॉिनी पररसरातीि रस्ते 
खड्ड ेखडीमुरूम ि 

बी.बी.एम.पध्िनतने 
बुजविणे 

9 ... ... 
खडी मुरूम 

रस्ते 
0 8,00,000  8,00,000 

निीन 

काम 

34 

प्रभाग क्र.९ मध्ये 

खराळिाडी, नेहरुनगर ि 

आिश्यक दठकाणी स्टॉमा 
िॉटर िाईन टाकणे ि इतर 

स्थापत्य विषयक कामे 
करणे. 

9 55 5 
विशषे 

योजना 
0 35,00,000  35,00,000   

35 

वपांपरी चचांचिड 

महानगरपालिकेच्या 
इमारतीमागीि I to R 

मध्ये ताब्यात आिेल्या 

9 57 1 
विशषे 

योजना 
1,000 60,00,000 0 60,01,000   
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भुखांडािर नविन प्रशासकीय 

इमारत बाांधणे ि अनुषांचगक 

कामे करणे 

36 

प्रभाग क्र.९ मधीि प्रगती 
इख्लिश लमडीयम स्कूि 

पासुन यशिांतनगर 

चौकापयतंच्या मुयय रस्ता 
अबान डडझाईन पध्िनतने 

विकलसत करणे 

9 55 3 
विशषे 

योजना 
10,36,00,000 0 2,73,01,000 7,62,99,000   

37 

प्रभाग क्र.२८ मासुळकर 

कॉिनी येथीि आ. क्र. ८५ 

येथे नागरी आरोलय कें द्र, 

नेत्र रुलणािय, ि ननिासी 
डॉक्टराांच ेिसतीगहृ बाांधणे. 

9 51 1 
विशषे 

योजना 
50,00,000 70,00,000 0 1,20,00,000   

38 

प्रभाग क्र.9 मधीि 

नेहरूनगर मुयय 

रस्त्यािगत ि इतर 

दठकाणी स्रॉम िॉटर िाईन 

करणे. 

9 154 5 
भाांडििी- 
नािा रेननांग 

90,00,000 0 89,99,000 1,000   

            

 एकूण     82,01,55,000 19,91,50,000 19,91,50,000 82,01,55,000   
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           िरीिप्रमाणे विषयास मा.पर्शासक याांची मांजूरी देणेत येत आहे.  

 

ननणार्  
 

 

महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभागाकडील आदेश क्रमाांक. एम.सी.ओ.-२०२०/पर्.क्र.७१ (भाग-२)/नवि-१४ ददनाांक ३ मारच् २०२२ अनि्ये 

प्रापत् अधिकारानुसार   मा.महापाललका सभेच्या अधिकाराचा िापर करुन उपरोक्त ठरािास  मा.पर्शासक याांनी मांजूरी ददली.  
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मा.प्रशासक ठराव क्रमािंक-३५                                  पवषर् क्रमािंक  – ३५                   
               

ददनािंक- ७/४/२०२२   खाते - मा.आर्ुक्त      

 

 

पवषर्   

क्रमािंक-३५ 

ददनािंक  

७/४/२०२२ 

 

मा.महापालिका आयुक्त याांचकेडीि पत्र.क्र.स्थाउ/कावि/१२४/२०२२ दि.०६/०४/२०२२ अन्िये, 

स्थापत्य क्रीडा विभगाकडीि सन २०२२-२३ च्या मुळ अांिाजपिकातीि कामाच्या तरतूिीमध्ये िाढ-

घट करणेबाबत. (िाढ/घट र.रु. ३,८५,००,०००/-) 

 
 

ठराव क्र.३५ 

ददनािंक 

७/४/२०२२ 

 

 

मा.महापालिका आयुक्त याांचकेडीि पत्र.क्र.स्थाउ/कावि/१२४/२०२२ दि.०६/०४/२०२२ अन्िये, 

स्थापत्य क्रीडा विभागाकडीि खािीि कामाांना तरतूि कमी असल्याने उद्यान विभागातीि 

ननयोख्जत कामामधनू तरतूि िगा करणेची आिश्यकता असिेने खािीिप्रमाणे िाढ - घट करणेस 

मा.पर्शासक याांची मांजूरी देणेत येत आहे. 

अ.क्र. 

उप िेखालशषा 
अथिा कामाच े

नाि  

िेखालशषा  बजेट 

पान क्र 

बजेट 

अ.क्र 

मूळ 

प्रशासकीय   मा
न्यता रक्कम रु 

सन २०२२-२३ 

मूळ तरतूि  
िाढ   घट  

सुधाररत 

तरतूि 
शेरा 

१ 

अ प्रभागातीि 

ननगडी येथीि 

सांगीत 

अॅकॅडमीच े

स्थापत्य 

विषयक ि 

इतर 
सुधारणाांची 
कामे करणे  

क्रीडा 
विषयक 

कामे  
४१६ ४ १०००००००० ५०००००० १००००००० ० १५००००००  

२ 

अ प्रभागातीि 

सांजय काळे 

मैिान ि िीर 

सािरकर 

मैिानात क्रीडा 
विषयक कामे 
करणे 

क्रीडा 
विषयक 

कामे  
४१६ ५ २०००००००० ५०००००० २५००००० ० ७५०००००  
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३ 

प्रभाग क्र. ८ 

येथीि 

ज्ञानेश्िर कक्रडा 
सांकुि येथे 
आधुननकीकर
ण करणे ि 

आिश्यकतेनु
सार स्थापत्य 

विषयक कामे 
करणे   

क्रीडा 
विषयक 

कामे  
४१८ ३१ ७००००००० ५०००००० २५००००० ० ७५०००००  

४ 

चचांचिड येथीि 

िस्ताि विठोबा 
गािड े

जितरण 

तिािाची 
स्थापत्य 

विषयक 

सुधारणाांची 
कामे करणे ि 

खोिी कमी 
करणे  

क्रीडा 
विषयक 

कामे  
४१७ १६ ४००००००० ४०००००० ६०००००० ० १०००००००  

५ 

प्रभाग क्र ११ 

कृष्ट्णानगर 

येथीि स्िामी 
वििेकानांि 

क्रीडा सांकुि 

येथे  आधुनन
कीकरण करणे 

ि 

आिश्यकतेनु
सार स्थापत्य 

विषयक कामे 
करणे   

क्रीडा 
विषयक 

कामे  
४२२ ७८ १०००००००० ५०००००० २५००००० ० ७५०००००  

६ 

सांत तुकाराम 

येथीि 

आांबेडकर क्रीडा 
सांकुि 

विकलसत 

करणे  

क्रीडा 
विषयक 

कामे  
४२५ ११५ १०००००००० १००० ५०००००० ० ५००१०००  
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७ 

ननगडी 
प्राचधकरण 

येथीि सांजय 

काळे मैिानािर 

विरांगुळा कें द्र 

बाांधणे  

क्रीडा 
विषयक 

कामे  
५२ १ २००००००० ० २०००००० ० २००००००  

८ 

प्रभाग क्र.१८ 

मध्ये 

बहुउद्िेशीय 

स्पोट्ास 

कॉम्प्िेक्स 

बाांधण े

क्रीडा 
विषयक 

कामे  
५३ ८ ११००००००० २१९८०००० ८०००००० ० २९९८००००  

९ 

अ प्रभागातीि 

व्यायाम 

शाळा,बॅडलमांट
न हॉि,ई.क्रीडा 
विषयक 

सुविधाांची 
स्थापत्य 

विषयक कामे 
करणे  

क्रीडा 
विषयक 

कामे  
४१६ ८ ५००००००० ८५१४५०० ० ३५००००० ५०१४५००  

१० 

ब प्रभागातीि 

नव्याने 
ताब्यात 

आिेिे क्रीडा 
विषयक 

आरक्षण 

विकलसत 

करणे 

क्रीडा 
विषयक 

कामे  
४१८ २५ ५००००००० ८५१३५०० ० ३५००००० ५०१३५००  

११ 

क प्रभागातीि 

नव्याने 
ताब्यात 

आिेिे क्रीडा 
विषयक 

आरक्षण 

विकलसत 

करणे 

क्रीडा 
विषयक 

कामे  
४१९ ४१ ५००००००० ८५१४५०० ० ३५००००० ५०१४५००  

१२ 

ड प्रभागातीि 

नव्याने 
ताब्यात 

आिेिे क्रीडा 
विषयक 

आरक्षण 

विकलसत 

करणे 

क्रीडा 
विषयक 

कामे  
४२० ५४ ५००००००० ८५१४५०० ० ३५००००० ५०१४५००  
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१३ 

ई प्रभागातीि 

नव्याने 
ताब्यात 

आिेिे क्रीडा 
विषयक 

आरक्षण 

विकलसत 

करणे 

क्रीडा 
विषयक 

कामे  
४२१ ७१ ५००००००० ८५१४५०० ० ३५००००० ५०१४५००  

१४ 

फ प्रभागातीि 

नव्याने 
ताब्यात 

आिेिे क्रीडा 
विषयक 

आरक्षण 

विकलसत 

करणे 

क्रीडा 
विषयक 

कामे  
४२३ ८९ ५००००००० ८५१४५०० ० ३५००००० ५०१४५००  

१५ 

ह प्रभागातीि 

नव्याने 
ताब्यात 

आिेिे क्रीडा 
विषयक 

आरक्षण 

विकलसत 

करणे 

क्रीडा 
विषयक 

कामे  
४२६ १२८ ५००००००० ८५१४५०० ० ३५००००० ५०१४५००  

१६ 

राष्ट्रीय हॉकी 
स्पधेसाठी 
पॉिीग्रास हॉकी 
मैिान येथे 
स्थापत्य 

विषयक 

सुधारणाांची 
कामे करणे 

क्रीडा 
विषयक 

कामे  
४१५ ३ ० १४०००००० ० १४०००००० ०  

    एकूण 

= 
१०९००००००० ११९५८१५०० ३८५००००० ३८५००००० ११९५८१५००  

तरी िरीिप्रमाणे सन २०२२ -२३ च्या मूळ अांिाजपत्रकात तरतूि िगीकरण करणेस  मा.पर्शासक 

याांची मांजूरी देणेत येत आहे. 
ननणार्  

 

महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभागाकडील आदेश क्रमाांक. एम.सी.ओ.-२०२०/पर्.क्र.७१ (भाग-

२)/नवि-१४ ददनाांक ३ मारच् २०२२ अनि्ये प्रापत् अधिकारानुसार   मा.महापाललका सभेच्या 
अधिकाराचा िापर करुन उपरोक्त ठरािास  मा.पर्शासक याांनी मांजूरी ददली.  

 

मा.प्रशासक ठराव क्रमािंक- ३६                                 पवषर् क्रमािंक  – ३६                   
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ददनािंक- ७/४/२०२२   खाते - मा.आर्ुक्त      

 

 

विषय  

क्रमाांक-३६ 

ददनािंक  

७/४/२०२२ 

 

मा.महापालिका आयुक्त याांचकेडीि पत्र.क्र.स्था/इ/कावि/२९१/२०२२ दि. ६/०४/२०२२ अन्िये,सन 

२०२२-२३ च े अांिाजपिकीय तरतुिीमध्ये फेरबिि करुन तरतूि िगा करणेकामी ि 

तरतूिीमध्येिाढ/घट करणेबाबत. (िाढ/घट र.रु. १५,०६,६०,०००/-) 

 

ठराव क्र.३६ 

७/४/२०२२ 

 

 
मा.महापालिका आयुक्त याांचकेडीि पत्र.क्र.स्था/इ/कावि/२९१/२०२२ दि. ६/०४/२०२२ अन्िये, वपांपरी 
चचांचिड मनपाच्या स्थापत्य इ क्षेत्रीय कायााियाकडीि सन २०२२-२३ च्या मुळ अांिाजपत्रकातीि 

ननवििा कायािाहीतीि तसेच नुकतेच कामाचा आिेश िेण्यात आिेल्या विकास कामाांची तरतूि 

प्रभागात चािू  असिेल्या विकास कामािर िगा करणेची आिश्यकता असल्याने खािीि प्रमाणे 

िाढ घट करणेस  मा.पर्शासक याांची मांजूरी देणेत येत आहे. 

 
 

अ. क्रिं . 
उपिेखालशषा अथवा 

कामाचे नािंव 

प्रभा
ग 

पानािं
क 

अ.क्रिं
. 

िेखालशषा 

सन २०२२-

२०२३ चा मळु 

अिंदाज 

(उपिब्ि 

तरतूद) 

वाढ करावर्ाची 
तरतूद 

घट करावर्ाची 
तरतूद 

सन २०२२-

२०२३ चा 
सुिारीत अिंदाज 

१ 

प्रभाग क्र. ४ दिघी - 
बोपखेि येथीि सांडास 

मुता-या येथीि स्थापत्य 

विषयक आिश्यक 

सुधारणीची काम ेकरणे. 

४ ६७० २१ 
भाांडििी-

प 
० १५००००० ० १५००००० 

२ 

प्रभाग क्र.४ 

दिघी  परीसरात स्थापत्य 

विषयक ककरकोळ 

िेखभाि िरुुस्तीची काम े

करणे.  

४ ८१२ ७ महसुि ० १५००००० ० १५००००० 

३ 

प्रभाग क्र. ४ बोपखेि - 

दिघी येथीि गणेश नगर 
मधीि विविध दठकाणचे 
चराांची ि डाांबरी रस्त्याांची 
िरुुस्ती करणे. 

४ ८२१ ३१ महसुि १५००००० १५००००० ० ३०००००० 

४ 

प्रभाग क्र.४ बोपखेि - 

दिघी मधीि पुिा 
भागात  विविध दठकाणी 
हॉटलमक्स पध्ितीन ेडाांबरी 
रस्त्याांची िरुुस्ती करणे. 

४ ८२१ २२ महसुि १५००००० १५००००० ० ३०००००० 
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५ 

प्रभाग क्र.४ दिघी मध्ये 

अांतगात कॉिनी रस्ते ि 

मुयय  डाांबरी रस्त्याांची 
िरुुस्तीची काम ेकरणे. 

४ ८२० ११ महसुि १९००००० १९००००० ० ३८००००० 

६ 

प्रभाग क्र.४ मधीि दिघी - 
बोपखेि येथीि फुटपाथ ि 

पेख्व्हांग ब्िॉकची िरुुस्ती 
करणे. 

४ ८१७ १८ महसुि ० १००००० ० १००००० 

७ 

प्रभाग क्र. ४ मधीि 

बोपखेि येथीि पेिर 
ब्िॉक ि  स्थापत्य 

विषयक कामे करणे. 

४ २३४ २१ 
भाांडििी- 

अ 
० ७५०००० ० ७५०००० 

८ 

प्रभाग क्र. ४ मधीि दिघी 
येथीि पिेर ब्िॉक 

ि  स्थापत्य विषयक कामे 
करणे. 

४ २३४ २० 
भाांडििी- 

अ 
० ५०००० ० ५०००० 

९ 

प्रभाग क्र. ४ दिघी येथीि 

सांडास मतुा-याांची 
स्थापत्य विषयक 

सुधारणाची काम ेकरणे. 

४ ६७० ६ 
भाांडििी-

प 
१००० ५८०००० ० ५८१००० 

१० 

प्रभाग क्र.४ मधीि 

दिघी  मध्ये बोडा ि बेंचेस 

बसविणे ि इतर अनुषांचगक 

कामे करणे. 

४ २३५ ४५ 
भाांडििी- 

अ 
५००००० १२५००० ० ६२५००० 

११ 

प्रभाग क्र.४ 

मधीि  बोपखेि  येथीि 

डाांबरी रस्त्याांना 
थमोप्िास्ट पेंट िेणे ि 

इतर अनुषांचगक कामे 
करणे 

४ २३५ ४२ 
भाांडििी- 

अ 
५००००० १००००० ० ६००००० 

१२ 

प्रभाग क्र.४ मधीि दिघी 
येथीि डाांबरी रस्त्याांना 
थमोप्िास्ट पेंट िेणे ि 

इतर अनुषांचगक कामे 
करणे 

४ २३५ ४१ 
भाांडििी - 

अ 
५००००० १००००० ० ६००००० 

१३ 

प्रभाग क्र.४ दिघी- बोपखेि 

मध्ये दिघी येथे 
ननिडणुकीचे कामासाठी 
मांडप व्यिस्था करणे. 

४ २३६ ४७ 
भाांडििी- 

अ 
५००००० ३००००० ० ८००००० 

१४ 

प्रभाग क्र.४ मधीि दिघी - 
बोपखेि येथे 
िाचनाियाांची सधुारणा 
करणे ि आिश्यक काम े

करणे. 

४ २२४ ६ 
भाांडििी- 

अ 
४४९००० २५१००० ० ७००००० 
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१५ 

प्रभाग क्र. ४ दिघी - 
बोपखेि मधीि दिघी येथे 
विविध दठकाणी स्रॉम 

िॉटर िाईन टाकण.े 

४ १९ २ 
विशेष 

योजना १०००००० १०७३५००० ० ११७३५००० 

१६ 

प्रभाग क्र.४ मधीि 

दिघी  येथीि डाांबरी 
रस्त्याांची िेखभाि ि 

िरुुस्ती  करणे. 

४ ८२५ २८ महसुि ० ७००००० ० ७००००० 

१७ 

प्रभाग क्र. ४ दिघी येथे 
दठकदठकाणी दरलमक्स 

कॉक्रीट करणे. 

४ ६१ ५ 
विशेष 

योजना 
० ३०००००० ० ३०००००० 

१८ 

प्रभाग क्र. ४ मधीि दिघी 
येथे दठकदठकाणी 
डाांबरीकरणे करणे.  

४ १८ ४८ 
विशेष 

योजना 
१००००००० १५८०९००० ० २५८०९००० 

१९ 

प्रभाग क्र.४ बोपखेि 

गािातीि स्मशान 

भूमीजिळीि १२.०० मी/ 
२४.००मी रस्ता विकलसत 

करणे. 

४ ५५ ७ 
विशेष 

योजना 
६०००००० ९५००००० ० १५५००००० 

२० 

प्रभाग क्र. च-होिी 
येथीि  सांत ज्ञानेश्िर ि 

सांत नामिेि महाराज याांच े

भेटीिर आधारीत 

समुहलशल्पच्या परीसरात 

सांत ज्ञानेश्िर सषृ्ट्टी  तयार 

करणे. 

३ ५५ ३ 
विशेष 

योजना 
२००००००० १००००००० ० ३००००००० 

२१ 

प्रभाग क्र.३ येथीि सव्हे 

५१९ ते ४७५ पयतंचा 30 

मी डड.पी. रस्ता विकलसत 

करणे. 

३ १७ १९ 
विशेष 

योजना 
९००००००० २००००००० ० ११००००००० 

२२ 

प्र.क्र.३ च-होिी सव्हे क्र. ७ 

ते मनपा हद्ि पयतंचा 
विकास आराखड्यातीि 

३० मी रस्ता विकलसत 

करणे. 

३ १७ ३३ 
विशेष 

योजना 
९००००००० १५८८४००० ० १०५८८४००० 

२३ 

प्रभाग क्र. ६ डुडुळगाि 

येथीि सिे क्र. १३४ ते १८६ 

विकास 

आराखड्यातीि  १८ मी. 
रस्ता विकसीत करणे 

तसेच गट क्र.५१ त े७६ 

पयतंचा १८ मी रस्ता 
विकलसत करणे. 

३ १६ ६ 
विशेष 

योजना 
० २०००००० ० २०००००० 
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२४ 

प्रभाग क्र. ३ च-होिी 
येथीि सव्हे नां.१३१ येथीि 

आय.टू.आर च्या 
बिल्यात  ताब्यात  आिे
ल्या मनपाच्या जागेिरीि 

जितरण 

तिािाच े स्थापत्य 

विषयक कामे करणे. (टप्पा 
२) 

३ १५ १ 
विशेष 

योजना 
० १००००० ० १००००० 

२५ 

प्रभाग क्र. ३ मोशी येथे 
ककरकोळ िरुूस्तीांची ि 

िेखभािीची कामे करणे. 

३   महसुि १३००००० ८००००० ० २१००००० 

२६ 

प्रभाग क्र. ७ च-होिी 
बुडिेस्ती मुयय रस्ता 
ते  सव्हे नां. ८७ 

येथीि  विकास 

आराखड्यातीि १८ मी. 
रस्ता विकसीत करणे. 

३ १६ ९ 
विशेष 

योजना 
४३८०००० २५२०००० ० ६९००००० 

२७ 

प्रभाग क्र.७ भोसरी येथ े

आिश्यक दठकाणी 
स्थापत्य विषयक कामे 
करणे. 

७ २२८ ४६ 
भाांडििी- 

अ 
५००००० २९००००० ० ३४००००० 

२८ 

प्रभाग क्र.७ भोसरी येथीि 

विविध दठकाणी पेख्व्हांग 

ब्िॉक बसविणे , स्थापत्य 

विषयक ि इतर अनुषांचगक 

कामे करणे 

७ २२८ ४७ 
भाांडििी- 

अ 
४९८००० २९०२००० ० ३४००००० 

२९ 

प्रभाग क्र.७ येथीि गव्हाण े

िस्ती आदिनाथ नगर, 
जे.पी.नगर ि इतर 
परीसरात स्थापत्य 

विषयक ि इतर अनुषांचगक 

कामे करणे. 

७ २२८ ४८ 
भाांडििी- 

अ 
४००००० २३००००० ० २७००००० 

३० 

प्रभाग क्र. ७ मधीि विविध 

दठकाणी सेिा िादहन्या 
टाकिेल्या दठकाणच ेचर ि 

खड्ड ेहॉटलमक्स पध्ितीन े

सुधारणा करणे. 

७ २१८ ७ 
भाांडििी- 

अ 
५००००० ८०००० ० ५८०००० 

३१ 

प्रभाग क्र. ७ विकास 

कॉिनी,शाांतीनगर, येथे 
पेख्व्हांग ब्िॉक बसविणे ि 

सुधारणा करणे. 

७ २१४ ५ 
भाांडििी- 

अ 
५००००० ५८००० ० ५५८००० 
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३२ 

प्रभाग क्र. ७ मधीि विविध 

दठकाणचे फुटपाथची 
सुधारणा करणे ि इतर 
अनुषांचगक कामे करणे. 

७ २१४ ६ 
भाांडििी- 

अ 
५००००० ५८००० ० ५५८००० 

३३ 

प्रभाग क्र. ७ मधीि विविध 

दठकाणी स्थापत्य विषयक 

कामे करणे ि सुधारणा 
करणे. 

७ २३५ ४३ 
भाांडििी- 

अ 
० ५८००० ० ५८००० 

३४ 

प्रभाग क्र.७ भोसरी येथीि 

स.नां.१ शेजारीि नाल्याची 
सुधारणा करणे ि स्थापत्य 

विषयक कामे करणे.( पाटा 
-१) 

७ ६३ १ 
विशेष 

योजना 
३००००००० १००००००० ० ४००००००० 

३५ 

प्रभाग क्र.७ भोसरी येथीि 

स.नां.१ शेजारीि नाल्याची 
सुधारणा करणे ि स्थापत्य 

विषयक कामे करणे.( पाटा 
-२) 

७ ६३ २ 
विशेष 

योजना 
३५०००००० ४१०००००० ० ७६०००००० 

३६ 

प्रभाग क्र.७ येथीि फुटपाथ 

ि पेख्व्हांग ब्िॉकची िरुुस्ती 
करणे. 

७ ८१७ २२ महसुि ५८०००० ० ५८०००० ० 

३७ 

प्रभाग क्र.७ येथीि पेख्व्हांग 

ब्िॉकची िरुुस्ती करणे ि 

अनुवषांग काम ेकरणे. 

७ ८१७ २३ महसुि ५८०००० ० ५८०००० ० 

३८ 

जुने भोसरी हॉख्स्पटि 

(TATA हॉख्स्पटि ) येथे 
फक्त मदहिा प्रसुतीगहृ 

िनिजात लशशु (NICU) 

याांच्यासाठी अद्याित 

रूलणािय उभारण्यासाठी 
विस्ताररत करणे.  

७ ५८ १ 
विशेष 

योजना 
३००००००० ० ३००००००० ० 

३९ 

िॉडा क्र. ४ मधीि दिघी 
येथीि स.नां. ७२,८४,६९,८७ 

मधून जाणारा १२ मी ि १५ 

मी रुां िीचा डड.पी. रस्ता 
विकलसत करणे.(टप्पा -२) 

४ १८ ५० 
विशेष 

योजना 
२००००००० ० २००००००० ० 

४० 

प्रभाग क्र. ४ दिघी - 
बोपखेि मधीि दिघी येथे 
विविध दठकाणी स्रॉम 

िॉटर िाईन टाकण.े 

४ १९ ४ 
विशेष 

योजना 
१००००००० ० १००००००० ० 

४१ 

दिघी बोपखिे प्रभाग क्र.४ 

येथीि िफनभुमी 
विकलसत करणे. 

४ १५ ५ 
विशेष 

योजना 
२००००००० ० २००००००० ० 
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४२ 

प्रभाग क्र. ७ च-होिी 
येथीि सव्हे नां. ४५८ त े

स.नां. ४०४ (पठारे मळा) 
येथीि १८ मी. विकास 

आराखड्यातीि रस्ता 
विकसीत करणे. 

३ १७ १३ 
विशेष 

योजना 
१०००००० ० १०००००० ० 

४३ 

प्रभाग क्र. ७ च-होिी - 
पठारेमळा- डी.िाय. पाटीि 

कॉिेज विकास 

आराखड्यातीि ३० मी. 
रुां िीच्या रस्त्याचे उिारीत 

स्थापत्य विषयक कामे 
करणे. 

३ १७ ११ 
विशेष 

योजना 
६५००००० ० १५००००० ५०००००० 

४४ 

प्रभाग क्र. ३ मोशी येथीि 

मोरया कॉिनी फानतमा 
नगर, खान्िेशनगर, सांत 

ज्ञानेश्िर नगर इ. 

दठकाणचे रस्ते अियाित 

पध्ितीने विकसीत करणे. 

३ १६ १७ 
विशेष 

योजना 
३००००००० ० २९०००००० १०००००० 

४५ 

प्रभाग क्र.३च-होिी फाटा, 
चोविसािाडी - 
िडमुखिाडी  ते 
ताजणेमळा विकास 

आराखड्याती १८ मी 
रस्त्याचे उिारीत कामे 
करणे. 

३ १८ ४५ 
विशेष 

योजना 
३५०००००० ० ३५०००००० ० 

४६ 

प्रभाग क्र.३ डुडूळगाि 

येथीि १८ ि २४ मी 
विकास आराखड्यतीि 

मोशी आळांिी रस्ता त े

माऊिीनगर ते पुणे 

आळांिी रस्ता विकलसत 

करणे. 

३ १७ ३६ 
विशेष 

योजना 
८०००००० ० ३०००००० ५०००००० 

 एकुण     ४५९५८८००० १५०६६०००० १५०६६०००० ४५९५८८००० 

          

 
िरीिप्रमाणे विषयास मा.पर्शासक याांची मांजूरी देणेत येत आहे. 

 

ननणार्  

 

 

महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभागाकडील आदेश क्रमाांक. एम.सी.ओ.-२०२०/पर्.क्र.७१ (भाग-

२)/नवि-१४ ददनाांक ३ मारच् २०२२ अनि्ये प्रापत् अधिकारानुसार   मा.महापाललका सभेच्या 
अधिकाराचा िापर करुन उपरोक्त ठरािास  मा.पर्शासक याांनी मांजूरी ददली.  
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मा.प्रशासक ठराव क्रमािंक- ३७             पवषर् क्रमािंक  –३७                                   

ददनािंक- ७/४/२०२२        खाते - मा.आर्ुक्त      
 

पवषर्  क्रमािंक-३७ 

ददनािंक  

७/४/२०२२ 

मा.महापालिका आयुक्त याांचकेडीि पत्र.क्र.स्थाउ/कावि/१२५/२०२२ दि.०६/०४/२०२२ अन्िये, स्थापत्य  उियान विभगाकडीि सन २०२२-२३ 

च्या मुळ अांिाजपिकातीि कामाच्या तरतूिीमध्ये िाढ-घट करणेबाबत.(िाढ/घट र.रु. ४,२८,५०,०००/-) 

ठराव क्र.३७ 

७/४/२०२२ 
मा.महापालिका आयुक्त याांचकेडीि पत्र.क्र.स्थाउ/कावि/१२५/२०२२ दि.०६/०४/२०२२ अन्िये, स्थापत्य उद्यान विभागाकडीि खािीि कामाांना 
तरतूि कमी असल्याने उद्यान विभागातीि ननयोख्जत कामामधनू तरतूि िगा करणेची आिश्यकता असिेने खािीिप्रमाणे िाढ - घट करणेस  

मा.पर्शासक याांची मांजूरी देणेत येत आहे. 
 

अ.क्र. 
उप लेखालशरष् 

अथिा कामाच ेनाि  
लेखालशरष्  

बजेट 

पान 

क्र 

बजटे 

अ.क्र 

मूळ 

पर्शासकीय   

मानय्ता 
रक्कम रु 

सन २०२२-२३ 

मळू तरतूद  
िाढ   घट  

सुिाररत 

तरतूद 
शरेा 

१ 

पर्भाग क्र.९ 

मिील वप ांपरी 
चौकातील रमाबाई 

पुतळा बसविणे ि 

इतर अनुशाांघघक 

कामे करणे 

स्थापतय् 

उद्याने  
३७५ ९८ १२०००००० ६०००००० २०००००० ० ८००००००   

२ 

ब क्षेत्रीय 

कायाालयाांतरग्त 

मनपाच ेविविि 

उद्यानाांमध्ये 

स्थापतय् विषयक 

कामे करणे 

स्थापतय् 

उद्याने  
४०२ ६१ १५०००००० १००० २५००००० ० २५०१०००   
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३ 

 वप ांपरी लभमसषृ्टटी 
जिळ रमाई सषृ्टटी 
उभारणे तसेच 

म्युरलस् करणे ि  

इतर अनुषांधगक 

कामे करणे. 

स्थापतय् 

उद्याने  
४०३ ८२ २०००००००० १००० ४०००००० ० ४००१०००   

४ 

लभमसषृ्टटी ि रमाई 

सषृ्टटी येथे 

लसमालभांत बाांिणे ि  

स्थापतय् विषयक 

कामे करणे   

स्थापतय् 

उद्याने  
४०५ १०३ १०००००००० १००० ५०००००० ० ५००१०००   

५ 

पर्भाग क्र.८ नाला 
पारक् उद्यानामध्ये 

स्थापतय् विषयक 

सुिारणाांची कामे 

करणे 

स्थापतय् 

उद्याने  
४०६ १२८ १००००००० १५००००० २५००००० ० ४००००००   

६ 

पर्भाग क्र.१० 

मिील घनसरग्किी 
बदहणाबाई चौिरी 
प्राणीसांगर्हालयाची 
सुशोभीकरणाची ि 

इतर स्थापतय् 

विषयक अनुषांधगक 

कामे करणे. 

स्थापतय् 

उद्याने  
४०७ १३१ २०००००००० १००० १००००००० ० १०००१०००   
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७ 

पर्भाग क्र.९ 

मिील वप ांपरी 
चौकातील 

डॉ.बाबासाहेब 

आांबेडकर ि  रमाई 

पुतळा येथे 

स्थापतय् विषयक  

कामे करणे 

स्थापतय् 

उद्याने  
४०८ १४७ १२०००००० १००० १५००००० ० १५०१०००   

८ 

पर्भाग क्र.२० 

मिील अण्णाभाऊ 

साठे उद्यान 

लाांडिेाडी येथे 

उद्यानास कमान 

करणे ि इतर 
अनुषांधगक 

स्थापतय् विषयक 

कामे करणे 

स्थापतय् 

उद्याने  
४०८ १५३ ५०००००० १००० १५००००० ० १५०१०००   

९ 

पर्भाग क्र.७ च-

होली येथील 

आ.क्र.२/६४ येथील 

उद्यानाची उरि्रीत 

स्थापतय् विषयक 

सुिारणाांची कामे 

करणे. 

स्थापतय् 

उद्याने  
३८२ १९१ २००००००० १००० २५००००० ० २५०१०००   

१० 

पर्भाग क्र.२६ 

मिील विविि 

उद्यानामध्ये 

स्थापतय् 

उद्याने  
३९९ १२ १००००००० १०००००० ८००००० ० १८०००००   
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स्थापतय् विषयक 

कामे करणे  

११ 

पर्भाग क्र.२६ 

मिील मिील 

वप ांपळे घनलख 

गािठाणातील 

उद्यान विकलसत 

करणे 

स्थापतय् 

उद्याने  
४०० २८ ५००००००० १००० १८००००० ० १८०१०००   

१२ 

पर्भाग क्र.२८ 

मिील सि्राज 

गारड्न जिळील 

उद्यान विकलसत 

करणे ि स्थापतय् 

विषयक कामे करणे  

स्थापतय् 

उद्याने  
४०३ ७६ १०००००००० १००० ३५००००० ० ३५०१०००   

१३ 

पर्भाग क्र.२५ सांत 

सािता माळी 
उद्यान िाकड 

येथील उद्यानाच े

विस्तारीकरण करणे 

ि सशुोभीकरण 

करणे 

स्थापतय् 

उद्याने  
४०४ ९४ ५००००००० २५००००० २०००००० ० ४५०००००   

१४ 

पर्भाग क्र.२९ 

मिील ि इतर 
विविि उद्यानातील  

आिशय्क 

नुतनीकरण करणे   

स्थापतय् 

उद्याने  
४०७ १३६ १००००००० ५००००० १२००००० ० १७०००००   
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१५ 

ड पर्भागातील 

विविि 

उद्यानामध्ये 

जनजागतृी करणारे 
लभांती धचत्रे तसेच 

सामाजजक सांदेश 

रांगविणे ि इतर 

स्थापतय् विषयक 

सुशोभीकरणाची 
कामे करणे 

स्थापतय् 

उद्याने  
४०७ १४३ १००००००० १००० १८००००० ० १८०१०००   

१६ 

पर्भाग क्र.२६ 

वप ांपळे घनलख 

येथील विविि 

उद्यानामध्ये 

अत्यािशय्क ि 

तातडीची कामे 

करणे 

स्थापतय् 

उद्याने  
३८१ १८३ २००००००० ९००००० २५०००० ० ११५००००   

१७ 

पर्भाग क्र १५ 

टेललफोन एक्सचेंज 

जिळील मोकळ्या 
जागेत उद्यान 

विकलसत करणे 

स्थापतय् 

उद्याने  
३७१ २६ २५०००००० ३५००००० ० ३५००००० ०   

१८ 

पर्भाग क्र.८ 

येथील से.क्र.१ 

भूखांड ३ (िैष्टणोदेिी 
शाळेसमोरील) मध्ये 

अद्याित 

स्थापतय् 

उद्याने  
३७६ १०९ १०००००००० ३७५००००० ० ७५००००० ३०००००००   
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उद्यान,बहुउद्देशीय 

हॉल ि अनुषांधगक 

कामे करणे 

१९ 

उद्यानामध्ये 

घन:समरथ् (अपांग) 

िय्कतीांसाठी विविि 

पर्कारच्या सवुििा 
पुरविणे. 

स्थापतय् 

उद्याने  
३९८ ३ १००००००० ५०००००० ० २५००००० २५०००००   

२० 

वप ांपरी पर्भाग 

क्र.२१ मिील 

आ.क्र.१६६ येथे 

उद्यान विकलसत 

करणे  

स्थापतय् 

उद्याने  
३९० ३१४ ५००००००० १३०००००० ० ५५००००० ७५०००००   

२१ 

पर्भाग क्र.३२ 

मिील छतर्पती 
लशिाजी महाराज 

उद्यानात म्युरल 

करणे ि इतर 

उद्यानाची 
स्थापतय् विषयक  

दरुुस्तीची  कामे 

करणे. 

स्थापतय् 

उद्याने  
३९५ ३७९ १००००००० ४०००००० ० ३५००००० ५०००००   

२२ 

ग पर्भागातील 

विविि 

कारय्क्रमाांसाठी 
मांडप िय्िस्था 

स्थापतय् 

उद्याने  
४०० ३५ ४५००००० १५००००० ० १०००००० ५०००००   
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करणे 

२३ 

थेरगाि येथील 

बापुजी बुिा 
उद्यानात  

स्थापतय् विषयक 

सुिारणाांची कामे 

करणे. 

स्थापतय् 

उद्याने  
४०० ३६ १००००००० १५००००० ० ५००००० १००००००   

२४ 

पर्भाग क्र.२२ 

काळेिाडी ज्योघतबा 
उद्यानालगत 

गॅबबयनिॉल बाांिणे 

ि स्थापतय् 

विषयक विविद्य 

सुिारणाांची कामे 

करणे   

स्थापतय् 

उद्याने  
४०१ ५७ १०००००००० ३५००००० ० ३५००००० ०   

२५ 

पर्भाग क्र.२३ 

मिील नव्याने 

ताब्यात येणा-या 
पर्सनू िाम मागील 

मोकळ्या जागेत 

उद्यान विकलसत 

करणे 

स्थापतय् 

उद्याने  
४०२ ६९ ५००००००० २५००००० ० २०००००० ५०००००   
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२६ 

पर्भाग क्र.२ 

मिील एस.टी.पी 
च्या जागेिर 
उद्यान विकलसत 

करणे ि इतर 

स्थापतय् विषयक 

काम करणे 

स्थापतय् 

उद्याने  
४०६ १२९ १०००००००० १०००००० ० १०००००० ०   

२७ 

िाकड येथील 

आ.क्र.३/१८ येथे 

उद्यान विकसीत 

करणे  

स्थापतय् 

उद्याने  
३८० १६४ ५००००००० १३८४५००० ० ४०००००० ९८४५०००   

२८ 

वप ांपळे घनलख 

आ.क्र.३७४ येथे 

उद्यानाची उरि्ररत 

स्थापतय् विषयक 

कामे करणे 

स्थापतय् 

उद्याने  
३८० १६७ ५००००००० ६०००००० ० १५००००० ४५०००००   

२९ 

ड पर्भागातील 

उद्यानामध्ये 

ददव्याांग (अपांग) 

िय्कतीांसाठी विविि 

पर्कारच्या सवुििा 
पुरविणे. 

स्थापतय् 

उद्याने  
३८० १६९ १५००००० २००००० ० २००००० ०   

३० 

सांत सािता माळी 
उद्यान ि इतर 
उद्यानात स्थापतय् 

विषयक कामे  

करणे ि इतर 

स्थापतय् 

उद्याने  
३८० १७१ २५००००० २०००००० ० १४००००० ६०००००   
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अनुषांधगक कामे 

करणे. 

३१ 

वप ांपळे सौदागर 
आरक्षण 

क्र.३७१ब येथील 

उद्यानात स्थापतय् 

विषयक कामे  

करणे ि इतर 

अनुषांधगक कामे 

करणे. 

स्थापतय् 

उद्याने  
३८० १७४ १००००००० २९००००० ० १०००००० १९०००००   

३२ 

वप ांपळे गुरि येथील 

राजमाता जजजाऊ 

उद्यानात उरि्ररत 

स्थापतय् विषयक 

कामे करणे ि इतर 
अनुषांधगक कामे 

करणे  

स्थापतय् 

उद्याने  
३८० १७५ १००००००० ४०००००० ० ३०००००० १००००००   

३३ 

ड पर्भागातील 

उद्यानाची 
दरुुस्तीची कामे 

करणे  

स्थापतय् 

उद्याने  
३८१ १७८ २००००००० ९००००० ० ५००००० ४०००००   

३४ 

पर्भाग क्र.२५ 

मिील विविि 

उद्यानातील ि इतर 
दठकाणी शोभीकरण 

ि दरुुस्तीची कामे 

स्थापतय् 

उद्याने  
३८१ १७९ ८०००००० ८००००० ० ५००००० ३०००००   
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करणे  

३५ 

पर्भाग क्र.२६ 

मिील उद्यानातील 

ि इतर दठकाणी 
स्थापतय् विषयक 

शोभीकरणाची कामे 

करणे  

स्थापतय् 

उद्याने  
३८१ १८४ ८०००००० ५००००० ० २५०००० २५००००   

        एकूण = १४४३५००००० ११६५५५००० ४२८५०००० ४२८५०००० ११६५५५०००   

 

तरी िरीिप्रमाणे सन २०२२ -२३ च्या मूळ अांिाजपत्रकात तरतूि िगीकरण करणेस मा.पर्शासक याांची मांजूरी देणेत येत आहे. 
ननणार्  महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभागाकडील आदेश क्रमाांक. एम.सी.ओ.-२०२०/पर्.क्र.७१ (भाग-२)/नवि-१४ ददनाांक ३ मारच् २०२२ अनि्ये 

प्रापत् अधिकारानुसार   मा.महापाललका सभेच्या अधिकाराचा िापर करुन उपरोक्त ठरािास  मा.पर्शासक याांनी मांजूरी ददली.  
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मा.प्रशासक ठराव क्रमािंक- ३८                                 पवषर् क्रमािंक  – ३८                   
               

ददनािंक- ७/४/२०२२   खाते - मा.आर्ुक्त      

 

पवषर्  

क्रमािंक-३८ 

ददनािंक  

७/४/२०२२ 

मा.महापालिका आयुक्त याांचकेडीि पत्र.क्र.स्था/गक्षे/स्था/१७१/२०२२ दि.०६/०४/२०२२ अन्िये, 

स्थापत्य ग क्षेचिय कायााियाकडीि सन २०२२-२३ च्या अांिाजपिकातीि कामाांच्या तरतुिीमध्ये 

िाढ/घट करणेबाबत. (िाढ/घट र.रु. ५,४४,००,०००/-) 

ठराव क्र.३८ 

७/४/२०२२ 

 

मा.महापालिका आयुक्त याांचकेडीि पत्र.क्र.स्था/गक्षे/स्था/१७१/२०२२ दि.०६/०४/२०२२ अन्िये,        

ग क्षेचिय कायाािय अांतगात सन २०२२-२३ च्या मुळ अांिाजपिकातीि कामाांिा तरतुिी कमी 
असल्याने चािू विकास कामासाठी तरतूि िगा करणेस मा.पर्शासक याांची मांजूरी देणेत येत आहे. 

अ.क्र. कामाचे नाि 
िॉडा 
क्र. 

िेखालशषा 
कामाांची 
अांिाजपत्रकीय 
रक्कम 

सन २०२२-
२३ 

सन २०२२-
२३ ची मुळ 
तरतूि 

िाढ 
कराियाची 
तरतूि 

घट 
कराियाची 
तरतूि 

सन २०२२-२३ 
साठी एकूण 
सुधारीत तरतूि 

पाांन अां.क्र 

१ 

प्रभाग क्र.२७ 
रहाटणी मधीि 
श्रीनगर, 
नखातेनगर, 
तापककरनगर ि 
गािठाण पररसरात 
रस्त्याांची िरुूस्ती 
बी.एम. ि बी.सी. 
पध्ितीने करणे. 
(सन २०२०-२१ 
करीता) 

२७ 
महसुिी 
मुययाि 

४०००००० ८५७ १६ ५००००० २००००००  २५००००० 

२ 

प्रभाग क्र.२७ 
रहाटणी मधीि 
नखातेनगर, 
साईसागर 
नगर,  श्रीनगर ि 
इतर पररसरात 
रस्त्याांची 
िरुूस्ती  एम.पी.ए
म. पध्ितीने 
करणे. (सन 
२०२०-२१ करीता) 

२७ 
महसुिी 
मुययाि 

४०००००० ८५७ १७ ५००००० २००००००  २५००००० 
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३ 

रहाटणी प्रभाग 
क्र.२७  येथीि 
विविध पररसरात 
पेव्हीांग ब्िॉक 
िरुूस्तीची कामे 
करणे ि इतर 
स्थापत्य विषयक 
िरुूस्तीची कामे 
करणे. (सन 
२०२१-२२ करीता) 

२७ 
महसुिी 
मुययाि 

३०००००० ८४४ ५२ २०००० १२०००००  १२२०००० 

४ 

रहाटणी प्रभाग 
क्र.२७  येथ ेविविध 
पररसरात 
आिश्यकतेनुसार 
स्थापत्य विषयक 
िरुूस्तीची कामे 
करणे. (सन 
२०२१-२२ करीता) 

२७ 
महसुिी 
मुययाि 

३०००००० ८४४ ५३ २०००० १२०००००  १२२०००० 

५ 

निीन प्रभाग क्र 
२७ रहाटणी 
मधीि श्रीनगर , 

गजानन नगर, 
रायगड कॉिोनी 
येथीि रस्त्याांच े
कॉ ांक्रीटीकरण 
करणे 

२७ 
विशेष 
योजना 

१५००००००० २३ ५३ २३६००००० ५००००००  २८६००००० 

६ 

नविन प्र.क्र.२७ 
येथीि विविध 
रस्त्याांचे 
कॉ ांक्रीटीकरण 
करणे 

२७ 
विशेष 
योजना 

७००००००० २३ ५२ ५०००००० २४०००००  ७४००००० 

७ 

प्रभाग क्र. २७ 
रहाटणी  मध्ये 
ताब्यात येणारे 
रस्ते खडीमुरूम 
पद्धतीने 
विकलसत करणे. 
(सन २०१९-२०२० 
कररता)  

२७ 
भाांडिीि 
मुययािय 

३०००००० ३१३ ७ ७४०००० १००००००  १७४०००० 
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८ 

प्रभाग क्र.४८ 
येथीि रहाटणी 
फाटा ते लशिाजी 
चौकापयतंच्या 
१८.०० मी. रूां ि 
रस्त्याचे 
कॉक्रीटीकरण 
करणे. 

२७ 
विशेष 
योजना 

२३००००००० २२ ४६ ४८०००००  ४८००००० ० 

९ 

प्र.क्र. २७ येथीि 
श्रीनगर, 
नखातेनगर, 
साईसागरनगर 
पररसरामध्ये रस्ते 
कॉकक्रटचे करणे. 

२७ 
विशेष 
योजना 

२०००००००० २३ ६० ६३४९४६००  १०२००००० ५३२९४६०० 

१० 

प्रभाग क्र.२७ 
मधीि 
रस्त्याांिरीि खड्ड,े 

चराांची िरुूस्ती 
हॉटलमक्स 
पध्ितीने करणे. 
(सन २०२०-२१ 
साठी) 

२७ 
महसुिी 
प्रभाग 

१०००००० ८६१ २१ ३००००० ३०००००  ६००००० 

११ 

प्रभाग क्र.२७ 
रहाटणी मधीि 
खड्ड ेि चराांची 
िरुूस्ती 
एम.पी.एम.पध्िती
ने करणे. (सन 
२०२०-२१ साठी) 

२७ 
महसुिी 
प्रभाग 

१०००००० ८६१ २२ ३००००० २५००००  ५५०००० 

१२ 

प्रभाग क्र.२७ 
रहाटणी मधीि 
मनपा सांडास 
ब्िॉक ि मनपा 
इमारती मधीि 
स्थापत्यविषयक 
िरुूस्तीची कामे 
करणे. (सन 
२०२०-२१ साठी) 

२७ 
महसुिी 
प्रभाग 

१०००००० ८४९ ४४ ३००००० २०००००  ५००००० 

१३ 

रहाटणी प्रभाग क्र 
२७ येथे स्टॉमा 
िॉटर िाईन 
टाकणे. (सन 
२०२१-२२ कररता) 

२७ 
भाांडिीि 
मुययािय 

३०००००० ३१६ १४ १५००००  १५०००० ० 
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१४ 

रहाटणी प्रभाग क्र 
२७ येथे ताब्यात 
येणारे रस्ते 
विकसीत करणे.  

२७ 
भाांडिीि 
मुययािय 

३०००००० ३१३ १३ १०००००  १००००० ० 

१५ 

रहाटणी प्रभाग क्र 
२७ येथे फुटपाथ 
करणे, पेव्हीांग 
ब्िॉक बसविणे, 
रेलमक्स कॉकक्रट 
करणे ि इतर 
स्थापत्य विषयक 
कामे करणे. 

२७ 
भाांडिीि 
मुययािय 

५०००००० ३०० ४४ १५००००  १५०००० ० 

१६ 

रहाटणी प्रभाग क्र 
२७ येथीि विविध 
अांतगात 
गल्ल्याांनमध्ये 
नविन किर 
ब्िॉक बसविणे ि 
इतर अनुषांचगक 
कामे करणे.  

२७ 
भाांडिीि 
मुययािय 

५०००००० ३०० ४५ १५००००  १५०००० ० 

१७ 

प्र.क्र. २१ वपांपरी 
कॅम्प पररसरातीि 
विविध दठकाणचे 
पेव्हीांग ब्िॉक ि 
स्टॉमा िॉटर पाईप 
िाईनची िरुूस्ती 
करणे. 

२१ 
भाांडिीि 
मुययािय 

५०००००० २९९ २७ ० २००००००  २०००००० 

१८ 

प्रभाग क्र.२१ 
वपांपरीगािठाण ि 
पररसरातीि   र
स्त्याचे 
कॉक्रीटीकरण  कर
णे. 

२१ 
विशेष 
योजना 

५००००००० ६१ 
०४ 

(१५) 
८६६२००० ४४०००००  १३०६२००० 

१९ 

प्रभाग क्र २१, 

वपांपरी येथीि 
पररसरातीि 
पािसाळी गटसा ि 
चेंबसाची िेखभाि 
ि िरुूस्ती करणे 
(सन २०२१-२२ 
कररता) 

२१ 
महसुिी 
मुययाि 

५०००००० ८४३ ३८ २०९९०० १३०००००  १५०९९०० 

२० 

प्रभाग क्र. २१ 
वपांपरी येथीि 
विविध अांतगात 
रस्त्याांचे 

२१ 
भाांडिीि 
मुययािय 

१५००००० ३१० २४ ० १००००००  १०००००० 
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डाांबरीकरण करणे. 

२१ 

प्रभाग क्र २१ 
वपांपरी ि इतर 
आिश्यक भागात 
हॉटलमक्स 
पध्ितीने 
डाांबरीकरण करणे. 
(सन २०२१-२२ 
कररता) 

२१ 
भाांडिीि 
मुययािय 

५०००००० ३०५ १८ २५०००० १९५००००  २२००००० 

२२ 

प्रभाग क्र २१ 
वपांपरी मध्ये 
ख्जजामाता 
हॉस्पीटि ि 
विविध पररसरात 
स्थापत्य विषयक 
कामे करणे. (सन 
२०२१-२२ कररता) 

२१ 
भाांडिीि 
मुययािय 

५०००००० ३१९ १ १५०००० ११०००००  १२५०००० 

२३ 

प्र.क्र. २१ वपांपरी 
कॅम्प पररसरातीि 
विविध गल्ल्याांचे 
रेलमक्स पध्ितीन े
कॉकक्रटीकरण 
करणे. 

२१ 
भाांडिीि 
मुययािय 

५०००००० २९९ २६ ३००००० ३००००००  ३३००००० 

२४ 

प्रभाग क्र २१ 
वपांपरी कॅम्प 
पररसरातीि 
पािसाळी 
पाण्याचा ननचरा 
करणे करीता 
स्टॉमा िॉटर 
िाईन टाकणे 
(सन २०२०-२१ 
कररता) 

२१ 
भाांडिीि 
मुययािय 

५०००००० ३१५ १० १७२२००० २०००००  १९२२००० 

२५ 

िैभिनगर ते 
काळेिाडी पिुा 
िरम्यान 
निीिगतचा १५ 
मी.डी.पी.रस्ता 
विकसीत करणे. 

२१ 
विशेष 
योजना 

७००००००० २३ ५६ १४५३००००  ४९३०००० ९६००००० 
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२६ 

प्रभाग क्र. २१ 
मध्ये विविध 
दठकाणी सिुभ 
शौचािय बाांधणे.  

२१ 
विशेष 
योजना २००००००० ३३ २३(१) १००५७०००  ५२३६००० ४८२१००० 

२७ 

प्रभाग क्र.२१ 
वपांपरी येथीि 
शास्त्री गाडान ि 
इतर पररसरातीि 
रस्त्याांचे   कॉक्रीटी
करण करणे. 

२१ 
विशेष 
योजना 

१०००००००० ६१ १४ ४४९५१०००  ९४००००० ३५५५१००० 

२८ 

प्रभाग क्र २१, 

वपांपरी पररसरातीि 
फुटपाथ, डडव्हाइडर 
इ.ची. िेखभाि ि 
िरुूस्तीची कामे 
करणे. (सन 
२०२१-२२ कररता 

२१ 
महसुिी 
मुययाि 

५०००००० ८४३ ३७ २०९९०० ११०००००  १३०९९०० 

२९ 

प्रभाग क्र.४३ 
मधीि 
स्मशानभूमीच े
उिारीत स्थापत्य 
विषयक कामे 
करणे. 

२१ 
विशेष 
योजना 

१५०००००० २७ ४६ ३०००००० २००००००  ५०००००० 

३० 

प्रभाग क्र.२१ 
मधीि 
रस्त्याांिरीि खड्ड े
,चराांची िरुूस्ती 
हॉटलमक्स 
पध्ितीने करणे. 
(सन २०२०-२१ 
साठी) 

२१ 
महसुिी 
प्रभाग 

१०००००० ८९४ ६ २३८००० ५१७००० ० ७५५००० 

३१ 

प्रभाग क्र.२१ 
वपांपरी मधीि 
विविध परीसरात 
स्थापत्य विषयक 
िेखभाि 
िरुूस्तीची कामे 
करणे. (सन 
२०२०-२१ साठी) 

२१ 
महसुिी 
प्रभाग 

१०००००० ८८१ २० २३८००० ९१००० ० ३२९००० 

३२ 

प्रभाग क्र.२१ 
वपांपरी मधीि 
मनपा सांडास 
ब्िॉक ि मनपा 
इमारती मधीि 
स्थापत्यविषयक 

२१ 
महसुिी 
प्रभाग 

१०००००० ८८४ २१ २३१००० ४००००० ० ६३१००० 
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िरुूस्तीची कामे 
करणे. (सन 
२०२०-२१ साठी) 

३३ 

प्रभाग क्र.२१ 
येथीि अशोक 
चथएटर 
पररसरातीि 
रस्त्यािरीि 
रेंचेंस, खड्ड,े चर 
इत्यािीांची 
हॉटलमक्स 
पद्धतीने िरुुस्ती 
करणे. (सन 
२०१८-१९ करीता) 

२१ 
महसुिी 
मुययाि 

३०००००० ८५६ ४ ३९२००० १०८०००  ५००००० 

३४ 

प्रभाग क्र.२१ 
वपांपरी मधीि 
मनपा सांडास 
ब्िॉक ि मनपा 
इमारती मधीि 
स्थापत्यविषयक 
िरुूस्तीची कामे 
करणे. (सन 
२०२१-२२ साठी) 

२१ 
महसुिी 
मुययाि 

१०००००० ८५० ४७ २३१००० ४०००००  ६३१००० 

३५ 

प्रभाग क्र २४, 

थेरगाि येथीि 
गणेशनगर, 
सांतोषनगर ि 
इतर पररसरात 
आिश्यकतेनुसार 
निीन किर 
ब्िॉक बसविणे ि 
इतर स्थापत्य 
विषयक काम 
करणे. (सन 
२०२१-२२ कररता) 

२४ 
भाांडिीि 
मुययािय 

५०००००० ३०० ४० १००००००  १०००००० ० 

३६ 

प्रभाग क्र २४ 
मध्ये अांतगात 
गल्ल्याांमध्ये 
पेव्हीांग ब्िॉक 
बसविणे ि 
िरुूस्तीची कामे 
करणे. (सन 

२४ 
महसुिी 
मुययाि 

३५००००० ८४४ ४९ १५०००० ११०००००  १२५०००० 
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२०२१-२२ कररता) 

३७ 

प्रभाग क्र.२४ 
मधीि लभांगारे 
कॉनार त ेरत्निीप 
कॉिनी (िाकड 
रोड) रस्त्याच े
कााँक्रीटीकरण 
करणे. 

२४ 
विशेष 
योजना 

१०००००००० ६१ १० ५१४२२०००  ४८८७००० ४६५३५००० 

३८ 

प्रभाग क्र.२४ 
मधीि खड्ड े
जी.एस 
बी,िेटलमक्स ,एम 
पी एम   पध्ितीन े
बुजविणे. (सन 
२०२०-२१ साठी) 

२४ 
महसुिी 
प्रभाग 

१०००००० ८६१ २४ ३००००० २९५०००  ५९५००० 

३९ 

प्रभाग क्र.२४ 
मधीि खड्ड े
जी.एस 
बी,िेटलमक्स ,एम 
पी एम   पध्ितीन े
बुजविणे. (सन 
२०२१-२२ साठी) 

२४ 
महसुिी 
प्रभाग 

१०००००० ८६२ २७ ५०००० ५३३०००  ५८३००० 

४० 

प्रभाग क्र.२४ 
मधीि मनपा 
सांडास 
ब्िॉकमधीि 
स्थापत्यविषयक 
िरुूस्तीची कामे 
करणे. (सन 
२०२०-२१ साठी) 

२४ 
महसुिी 
प्रभाग 

१०००००० ८४९ ३८ ३५०००० २८००००  ६३०००० 

४१ 

प्रभाग क्र.२४ 
मध्ये विविध 
दठकाणी बोडा, 
बेंचेस बसविणे. 
(सन २०२०-२१ 
साठी) 

२४ 
महसुिी 
प्रभाग 

१०००००० ८४९ ४० ५००००० २१७०००  ७१७००० 
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४२ 

प्रभाग क्र.२४ 
मधीि विविध 
गल्ल्याांमधीि 
खचिेिे ब्िॉक 
िरुुस्त करणे. 
(सन २०२०-२१ 
साठी) 

२४ 
महसुिी 
प्रभाग 

१०००००० ८४९ ४१ ३००००० ३१००००  ६१०००० 

४३ 

प्रभाग क्र.२४ 
मधीि मनपा 
सांडास 
ब्िॉकमधीि 
स्थापत्यविषयक 
िरुूस्तीची कामे 
करणे. (सन 
२०२१-२२ साठी) 

२४ 
महसुिी 
प्रभाग 

१०००००० ८५१ ६० १००० ५८७०००  ५८८००० 

४४ 

प्रभाग क्र.२४ 
मधीि रस्त्यािर 
थमोप्िास्ट पट्टे 
मारणे . (सन 
२०२१-२२ साठी) 

२४ 
महसुिी 
प्रभाग 

१०००००० ८५१ ६१ १००० ५४९०००  ५५०००० 

४५ 

प्रभाग क्र.२४ 
मध्ये विविध 
दठकाणी बोडा, 
बेंचेस बसविणे. 
(सन २०२१-२२ 
साठी) 

२४ 
महसुिी 
प्रभाग 

१०००००० ८५१ ६२ १००० ५९९०००  ६००००० 

४६ 

प्रभाग क्र.२४ 
मधीि विविध 
गल्ल्याांमधीि 
खचिेिे ब्िॉक 
िरुुस्त करणे. 
(सन २०२१-२२ 
साठी) 

२४ 
महसुिी 
प्रभाग 

१०००००० ८५१ ६३ १३७००० ४६३०००  ६००००० 

४७ 

प्रभाग क्र २४, 

थेरगाि मध्ये 
फुटपाथ, पेव्हीांग 
ब्िॉक ि इतर 
स्थापत्यविषयक 
कामे करणे. (सन 
२०२१-२२ कररता) 

२४ 
भाांडिीि 
मुययािय 

५०००००० ३०० ३९ ११०००००  ११००००० ० 
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४८ 

प्रभाग क्र २३ 
मधीि तापकीर 
चौक ते पिारनगर 
२ पयतंच्या २४ 
मी डी पी 
रसत्याचे 
सुशोभीकरण 
इकोफ्रें डिी 
पद्धतीने करणे 

२३ 
विशेष 
योजना 

५००००००० २३ ५४ ० ६०००००  ६००००० 

४९ 

प्रभाग क्र २३ 
मधीि अशोका 
सोसायटी 
सांभाजीनगर ि 
इतर पररसरातीि 
पाण्याचा ननचरा 
करणेसाठी स्टॉमा 
िॉटर िाईन 
टाकणे. 

२३ 
भाांडिीि 
मुययािय 

३०००००० ३१६ ११ २३१४०००  २३१४००० ० 

५० 

प्रभाग क्र २३ 
मध्ये नाल्याांना 
बेडीांग करणे, 

लभांतीांची िरुूस्ती 
करणे ि इतर 
अनुषांचगक कामे 
करणे. 

२३ 
भाांडिीि 
मुययािय 

५०००००० २८८ ३ १४७४०००  ५२४००० ९५०००० 

५१ 

प्रभाग क्र.२३ 
मध्ये एम.पी.एम. 
पध्ितीने रस्ते 
विकसीत करणे. 

२३ 
भाांडिीि 
मुययािय 

२५००००० ३१३ ८ २००००० १८२५०००  २०२५००० 

५२ 

प्रभाग क्र २३ 
मधीि 
गुरूनानकनगर, 
सांदिपनगर ि 
इतर पररसरातीि 
रस्ते एम.पी.एम 
पध्ितीने विकसीत 
करणे. 

२३ 
भाांडिीि 
मुययािय 

३०००००० ३१३ ९ १८४७०० १६६५०००  १८४९७०० 



49 
 
 

  

५३ 

प्रभाग क्र २३ 
मधीि 
दठकदठकाणी 
खोििेिे रेंचेस 
बीबीएम पध्ितीन े
बुजविणे. (सन 
२०२०-२१ कररता) 

२३ 
भाांडिीि 
मुययािय 

३५००००० ३१३ १० १०६१००० ६०००००  १६६१००० 

५४ 

प्रभाग क्र.२३ 
मध्ये 
गुरूननकनगर, 
जयमल्हारनगर, 

सांभाजीनगर, 
ििृाांिन कॉिनी, 
लशिराज कॉिनी, 
ज्ञानदिप कॉिनी 
ि इतर भागात 
निीन किर 
पेख्व्हांग ब्िॉक 
बसविणे. ि इतर 
स्थापत्य विषयक 
कामे करणे 

२३ 
भाांडिीि 
मुययािय 

३५००००० २९८ २१ ० ७५०००  ७५००० 

५५ 

प्रभाग क्र.२३ 
मध्ये 
बापुजीबुिानगर, 
सांदिपनगर, 
कैिासनगर 
ि  इतर भागात 
निीन किर 
पेख्व्हांग ब्िॉक 
बसविणे ि इतर 
स्थापत्य विषयक 
कामे करणे. (सन 
२०२१-२२ कररता) 

२३ 
भाांडिीि 
मुययािय 

४०००००० २९९ ३५ १९९९०० १००००००  ११९९९०० 
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५६ 

प्रभाग क्र.२३ 
थेरगाि गािठाण 
येथीि 
जगतापनगर, 
साईनाथनगर ि 
इतर भागात 
रेलमांक्स करणे, 

निीन किर 
पेख्व्हांग ब्िॉक 
बसविणे  ि इतर 
स्थापत्य विषयक 
कामे करणे. (सन 
२०२१-२२ कररता) 

२३ 
भाांडिीि 
मुययािय 

४०००००० ३०० ३७ १९९३०० १३७५०००  १५७४३०० 

५७ 

प्रभाग क्र 
२३  मधीि 
गािठाणातीि 
िाचनािय 
विकसीत करणे ि 
इतर स्थापत्य 
विषयक कामे 
करणे 

२३ 
भाांडिीि 
मुययािय 

२५००००० ३१९ १ ८६२०००  ६००००० २६२००० 

५८ 

प्रभाग क्र.२३ 
मधीि थेरगाि 
करसांकिन 
कायाािय, पोिीस 
चौकी, 
व्यायामशाळा ि 
इतर मनपा 
इमारती  येथीि 
स्थापत्यविषयक 
िरुूस्तीची कामे 
करणे. 

२३ 
महसुिी 
मुययाि 

२५००००० ८४२ ३२ ३१६००० ० ३१६००० ० 

५९ 

प्रभाग क्र.२३ 
मधीि 
िगडुपाटीिनगर, 
जगतापनगर, 
सांभाजीनगर ि 
इतर पररसरातीि 
ब्िॉक िरुूस्ती , 

रेलमक्स ि इतर 
स्थापत्य विषयक 
कामे करणे. 

२३ 
महसुिी 
मुययाि 

२५००००० ८४२ ३३ ९८०००० ० ९८०००० ० 
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६० 

प्रभाग क्र.२३ 
मध्ये पेव्हीांग 
ब्िॉक  िरुूस्ती , 

रेलमक्स ि इतर 
स्थापत्य विषयक 
कामे करणे. 

२३ 
महसुिी 
मुययाि 

२५००००० ८४२ ३४ ० ३५००००  ३५०००० 

६१ 

प्रभाग क्र.२३ 
मध्ये निीन 
पािसाळी गटसा 
टाकणे ि 
िरुूस्तीची कामे 
करणे. 

२३ 
महसुिी 
मुययाि 

२५००००० ८४२ ३६ ० ७७५०००  ७७५००० 

६२ 

प्रभाग क्र.२३ 
थेरगाि मधीि 
विविध दठकाणी 
पेव्हीांग 
ब्िॉक  िरुूस्ती,  रे
लमक्स ि इतर 
स्थापत्य विषयक 
कामे करणे. (सन 
२०२१-२२ करीता) 

२३ 
महसुिी 
मुययाि 

५०००००० ८४३ ४३ २०८००० ११५००००  १३५८००० 

६३ 

प्रभाग क्र.२३ 
थेरगाि मधीि 
आिश्यक दठकाणी 
पेव्हीांग 
ब्िॉक  िरुूस्ती ि 
इतर स्थापत्य 
विषयक कामे 
करणे. (सन 
२०२१-२२ करीता) 

२३ 
महसुिी 
मुययाि 

५०००००० ८४३ ४४ २०३००० १२७५०००  १४७८००० 

६४ 

प्रभाग क्र २३ 
मधीि पिारनगर 
२ राघिेंद्रस्िामी 
मठ ि इतर 
चौकाांचे 
सुशोलभकरण ि 
स्थापत्य विषयक 
कामे करणे. 

२३ 
विशेष 
योजना 

७५०००००० ६० ९ २५०००००  २५००००० ० 

६५ 

प्राभाग क्र २३ 
मध्ये दठकदठकाणी 
कॉकक्रट रस्ते 
करणे. 

२३ 
विशेष 
योजना 

२०००००००० २३ ५४ ३५०००००  ३५००००० ० 
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६६ 

प्रभाग क्र २३ 
मधीि स.नां ९ 
येथीि उिाररत 
सीमालभांत बाांधण े
ि िाहनतळ 
विकलसत करणे  

२३ 
विशेष 
योजना 

१००००००००   १००००००  १०००००० ० 

६७ 

प्रभाग क्र.२३ 
थेरगाि मधीि 
विविध 
गल्ल्याांमधीि 
खचिेिे पेव्हीांग 
ब्िॉक िरुूस्त 
करणे (सन २०२१-
२२) 

२३ 
महसुिी 
प्रभाग 

१०००००० ८५० ५६ १००००० ४७५०००  ५७५००० 

६८ 

प्रभाग क्र.२३ 
थेरगाि येथीि 
पेव्हीांग ब्िॉकची 
िरुूस्ती करणे ि 
विविध स्थापत्य 
विषयक कामे 
करणे (सन २०२१-
२२ साठी 

२३ 
महसुिी 
प्रभाग 

१०००००० ८५१ ५८ ५३००० ५२२०००  ५७५००० 

६९ 

प्रभाग क्र.२३ 
थेरगाि मधीि 
मनपा सांडास 
ब्िॉकमधीि 
स्थापत्यविषयक 
िरुूस्तीची कामे 
करणे. (सन 
२०२१-२२ साठी) 

२३ 
महसुिी 
प्रभाग 

१०००००० ८४६ ३ १००००० ६१००००  ७१०००० 

७० 

प्रभाग क्र.२३ 
थेरगाि येथीि 
पिारनगर, 
पडिळनगर, 
ड्रायिर कॉिनी ि 
इतर भागात 
निीन किर 
पेख्व्हांग ब्िॉक 
बसविणे  ि इतर 
स्थापत्य विषयक 
कामे करणे. (सन 
२०२१-२२ कररता) 

२३ 
भाांडिीि 
मुययािय 

४०००००० २९९ ३६ २४९७००  २४९७०० ० 
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७१ 

प्रभाग क्र.२३ 
थेरगाि येथीि 
पिारनगर, 
पडिळनगर, 
ड्रायिर कॉिनी ि 
इतर भागात 
निीन किर 
पेख्व्हांग ब्िॉक 
बसविणे  ि इतर 
स्थापत्य विषयक 
कामे करणे. (सन 
२०२१-२२ कररता) 

२३ 
भाांडिीि 
मुययािय 

४०००००० २९९ ३६ १८००००  १८०००० ० 

७२ 

प्रभाग क्र २३ 
थेरगाि येथ े
सांदिपनगर, 
जयमल्हारनगर, 

पिारनगर ि इतर 
आिश्यक भागात 
हॉलमक्स पध्ितीन े
डाांबरीकरण करणे. 
(सन २०२१-२२ 
कररता) 

२३ 
भाांडिीि 
मुययािय 

५०००००० ३०५ १९ १९९०००  १३३३०० ६५७०० 

७३ 

प्रभाग क्र २४ 
मधीि पिारनगर 
चौक ते थेरगाि 
फाटा २४ मी.रुां ि 
रस्त्याचे 
सुशोलभकरणाची 
कामे करणे. 

२४ 
विशेष 
योजना 

७००००००० २३ ५७ ३९४६००० २०५४०००  ६०००००० 

           

 एकूण   १६६९००००००   २६०८३८००० ५४४००००० ५४४००००० २६०८३८००० 

           

              िरीि प्रमाणे विषयास  मा.पर्शासक याांची मांजूरी देणेत येत आहे. 

 
 

ननणार्  

 

महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभागाकडील आदेश क्रमाांक. एम.सी.ओ.-२०२०/पर्.क्र.७१ (भाग-

२)/नवि-१४ ददनाांक ३ मारच् २०२२ अनि्ये प्रापत् अधिकारानुसार   मा.महापाललका सभेच्या 
अधिकाराचा िापर करुन उपरोक्त ठरािास  मा.पर्शासक याांनी मांजूरी ददली.  
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मा.प्रशासक ठराव क्रमािंक- ३९                 पवषर् क्रमािंक – ३९                       
               

ददनािंक- ७/४/२०२२   खाते - मा.आर्ुक्त      

 

पवषर्  

क्रमािंक-

३९ 

ददनािंक  

७/४/२०२
२ 

मा.महापालिका आयकु्त याांचकेडीि पत्र.क्र.स्था/अक्षेका/कावि/१५/२०२२ दि.०६/०४/२०२२ अन्िये, मनपाच े

सन २०२२-२३ च्या मळु अांिाजपिकात स्थापत्य मयुयाियाकडीि नविन  कामाचा समािेश ि तरतिु 

िाढ/घट करणेबाबत. (िाढ/घट र.रु. १,००,००,०००/-) 

 

ठराव 

क्र.३९ 

७/४/२०२
२ 

 

मा.महापालिका आयकु्त याांचेकडीि पत्र.क्र.स्था/अक्षेका/कावि/१५/२०२२ दि.०६/०४/२०२२ अन्िये, वप ांपरी 
चच ांचिड महानगरपालिकेसाठी निीन प्रशासकीय इमारत बाांधणेचे ननयोजन आहे या कामाचा समािेश 

२०२१-२२ अांिाजपिकात होता तथावप सन २०२२-२३ च्या अांिाजपिकात सिर कामाचा समािेश नाही. तरी 
सिर कामाचा समािशे अांिाजपिकात करणेस तसेच आचथाक तरतिू करणेकामी िाढ/घट करणेस 

मा.पर्शासक याांची मांजरूी देणेत येत आहे. 

अ.क्र

.  

 कामाचे नाव   

पा

न 

क्र. 

अ.क्र

. 

लेखाशिर ्

ष 

अदंाजपतर्कीय 

रक्कम 

सन २०२२-२३ 

चे मळु 

अदंाजपतर्का

त उपलबध् 

तरतुद 

वाढ 

करावयाची 

तरतुद 

घट 

करावयाची 

तरतदु 

एकुण 

आविय्क 

तरतुद (सन 

२०२२-२३) 

िेरा 

१ 

वप ांपरी धच ांचिड 

महानगरपाललके

च्या धच ांचिड 

आरक्षण क्र. १८१ 

ड (प)ै या भखुांडािर 

नविन पर्शासकीय 

इमारत बाांिणे या 

आिशय्क 

अनषुांधगक कामे 

करणे. 

- - विशेष 

योजना 

५५०००००००० ० १००००००० ० १००००००० 

नविन 

नािाचा 

समािे

श 

करणे. 

२ 

बोपखेि येथे मळुा 

निीिर पुि बाांधणे 

४३ १ 
विशेष 

योजना 

५५००००००० २५००००००० 

० 

१००००००० २४००००००० 

 

 एकत्रत्रत एकुण      १००००००० १०००००००   

         वरीिप्रमाणे पवषर्ास मा.पर्िासक यांची मंजूरी देणेत येत आहे. 

ननणार्  महाराष्ट्र िासन नगर ववकास ववभागाकडील आदेि क्रमाकं. एम.सी.ओ.-२०२०/पर्.क्र.७१ 

(भाग-२)/नवव-१४ ददनांक ३ मारच् २०२२ अनव्ये प्रापत् अधधकारानसुार मा.महापाशलका सभेच्या 
अधधकाराचा वापर करुन उपरोक्त ठरावास  मा.पर्िासक यांनी मजूंरी ददली.  
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मा.प्रशासक ठराव क्रमािंक- ४०                  पवषर् क्रमािंक –४०                         
               

ददनािंक- ७/४/२०२२   खाते - मा.आर्ुक्त    

   

 

पवषर्  

क्रमािंक-४० 

ददनािंक  

७/४/२०२२ 

 

मा.महापालिका आयुक्त याांचकेडीि पत्र.क्र. अक्ष/े स्था/कावि/०२/१८/२०२२ दि.०६/०४/२०२२ अन्िये, 

स्थापत्य अ क्षेचिय कायााियाकडीि सन २०२२-२३ च्या अांिाजपिकातीि कामाांच्या तरतुिीमध्ये िाढ घट 

करणेबाबत. (िाढ/घट र.रु. ७३,१५,२००/-) 
 

ठराव क्र.४० 

७/४/२०२२ 

 

 

मा.महापालिका आयुक्त याांचकेडीि पत्र.क्र. अक्ष/े स्था/कावि/०२/१८/२०२२ दि.०६/०४/२०२२ अन्िये, 

वपांपरी चचांचिड महानगरपालिकेच्या अ क्षेिीय कायाािय कायााियाअांतगात सन २०२२-२३ च्या मूळ 

अांिाजपिकामधीि विविध विकास कामाांना तरतूि उपिब्धतेच्या मयाािेमुळे अपुरी तरतूि उपिब्ध 

करणेत आिी  आहे तरी खािीिप्रमाणे कामाच ेतरतुिीमध्ये िाढ/घट करणेस मा.पर्शासक याांची मांजूरी 
देणेत येत आहे. 

 

अ.क्
र.  

कामाच ेनाि  
पान 

क्र. 
अ.

क्र. 

 

िेखा
लशषा 

सन २०२२-२३ 

च ेमुळ 

अांिाजपिका
त उपिब्ध 

तरतूि 

िाढ 

कराियाची 
तरतूि  

 घट 

कराियाची 
तरतूि 

एकूण तरतूि 

१ 

प्रभाग क्र. १० 

मधीि िहुजी 
िस्ताि 

पुतळयाांच े

सुशोलभकरण ि 

नुतनीकरणाची 
कामे करणे. 

५५ १ 

विशषे 

योज
ना 

५४०००० १७६५००० ० २३०५००० 

२ 

पर्भाग क्र. 
१० मिील 

मोरिाडी, 
मोरिाडी 
गािठाण ि 

औद्योधगक 

पररसरातील 

रस्त्याांची 
डाांबरीकरणाची 
कामे करणे.  

७२४ ३ 
महसु
ली  

१००००० २३५००० ० ३३५००० 
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३ 

घनगडी 
प्राधिकरण 

येथील सांत श्री. 
अगर्सेन 

महाराज पुतळा 
पररसराच े

सुशोलभकरण 

करणे. 

३९ ७ 

विशषे 

योज
ना 

२७५०००० ९५०००० ० ३७००००० 

४ 

पर्भाग क्र.१५ 

मिील महात्मा 
बसिेशि्र 
महाराज पुतळा 
पररसराची 
उरि्ररत कामे 

करणे. 

३९ ८ 

विशषे 

योज
ना 

२७५०००० ११५०००० ० ३९००००० 

५ 

पर्भाग क्र.१५ 

मध्ये मांडप 

विषयक कामे 

करणे. 

७२० ३४ 
महसु
ली  

४८४१५० २१५२०० ० ६९९३५० 

६ 

पर्भाग 

क्र.१९)वप ांपरी 
येथील भाजी 
मांडईमध्ये 

स्थापतय् 

विषयक 

ककरकोळ 

देखभाल 

दरुुस्तीची कामे 

करणे.(सन 

२०२२-२३) 

७१७ ३८ 
महसु
ली 

१००० ३०००००० ० ३००१००० 

७ 

पर्भाग क्र. 
१० मोरिाडी 
म्हाडा येथील 

सांपुरण् रस्त े

स्मारट् 

िॉरड्च्या 
ितीिर 
अद्यायाित 

पिद्तीने 

लसमेंट कॉकिट 

करणे. 

२१ ४ 

विशषे 

योज
ना 

३०३२७५०० ० २०००००० २८३२७५०० 
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८ 

पर्भाग क्र.१५ 

सि्पन्पुती हौ. 
सो. च्या 
मागील MIDC 

च्या जागेमिुन 

रस्ता विकलसत 

करणे 

५५ १ 

विशषे 

योज
ना 

६०००००० ० २३१५२०० ३६८४८०० 

९ 

पर्भाग 

क्र.४३(निीन 

पर्भाग 

क्र.१९)वप ांपरी 
येथील भाजी 
मांडई लगत 

बहुमजली 
िाहनतळ 

विकलसत 

करणे. 

३८ ३ 

विशषे 

योज
ना 

३०००००० ० ३०००००० 
० 

 

 एकूण          ७३१५२०० ७३१५२००  

 

िरीिप्रमाणे विषयास  मा.पर्शासक याांची मांजूरी देणेत येत आहे. 

       
 

ननणार्  

 

महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभागाकडील आदेश क्रमाांक. एम.सी.ओ.-२०२०/पर्.क्र.७१ (भाग-

२)/नवि-१४ ददनाांक ३ मारच् २०२२ अनि्ये प्रापत् अधिकारानसुार मा.महापाललका सभचे्या अधिकाराचा 
िापर करुन उपरोक्त ठरािास  मा.पर्शासक याांनी मांजूरी ददली.   

सही/-                             सही/- 

(उल्हास बबनराि जगतााप) 

नगरसचचव 

वप ांपरी चच ांचिड महानगरपालिका 
 

(राजेश पाटीि)                                                                       

मा.प्रशासक                                                              

पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिका. 
 

 


