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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -१८. 
 नगरसिचव कायालय  
महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक. एम.सी.ओ.-२०२०/ . .७१ (भाग-२)/निव-१४ दनांक ३ 
माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार   मा.महापािलका सभे या अिधकाराचा वापर क न मा. शासक यांनी मंजूरी 
दलेल े दनांक १७/५/२०२२ चे ठराव 

 

 
मा. शासक  ठराव  मांक- ५२                 िवषय मांक  – ५२                   
               

दनांक- १७/५/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

 
िवषय  मांक-५२ 
दनांक १७/५/२०२२ 
 

 
मा.अित. आयु  (३) यांचेकडील पञ . जावक मांकः- १६९/२०२२  
द. ११/०५/२०२२ अ वये, मा. शासक यांनी मा य केले या सन २०२२-२३ चे महापािलका 

अंदाजप कातील थाप य प अंदाजप क भांडवली खच झोिनपु ( थाप य) याम ये “मनपा 
े ातील झोपडप यांम ये नािव यपुव उप म राबिवणे, सौदंय करण करणे व व छ भारत 

अिभयान अंतगत अनुषंिगक  कामे करण”े असे नवीन लेखािशष क न याक रता तावात 
नमुद माणे वाढ-घट क न र. . ५० ल  इतक  तरतुद वग करणेबाबत. 
 

 

 
ठराव .५२ 
१७/५/२०२२ 

 

मा.अित. आयु  (३) यांचेकडील पञ . जावक मांकः- १६९/२०२२ द. ११/०५/२०२२ 
अ वये,  मा. शासक यांनी मा य केले या सन २०२२-२३ चे महापािलका अंदाजप कातील 
थाप य प अंदाजप क भांडवली खच झोिनपु ( थाप य) याम ये “मनपा े ातील 

झोपडप यांम ये नािव यपुव उप म राबिवण,े सौदंय करण करणे व व छ भारत अिभयान 
अंतगत अनुषंिगक  कामे करण”े असे नवीन लेखािशष क न याक रता खालील माणे वाढ-घट 
क न र. .५० ल  इतक  तरतुद वग करणे आव यक आहे.    

              

अ. 

ं  
कामाचे नाव लेखािशष पान 

. अ. . 
सन २०२२- 

२३ ची तरतुद 

वग करण व आव यकत े
नुसार होणारी 

एकुण आव यक 
तरतुद 

      
  वाढ घट 

 

१ 

पपरी चचवड 
महानगरपािलका 

े ातील 
ठक ठकाण या 

झोपडप यांम ये 

मागासवग
य 

झोपडप ी 
684    1 2,00,00,000     00 50,00,000 1,50,00,000 
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वरील माणे वाढ -घट क न तरतूद वग करणेस मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आह.े 

ल टर डे हलपमट     
( cluster 
Development ) 
करणेसाठी स लागार 
नेमणे व ल टर 
डे हलपमट 

ची कामे करणे. 

 

 पुनवसन 

२ 

मनपा े ातील 
झोपडप यां 

म ये नािव य पूण 
उप म राबिवणे, 
स दय करण करणे व 
व छ भारत अिभयान 

अंतगत अनुषंिगक कामे 
करणे 

मनपा 
े ातील  

झोपडप यां
म येनािव
यपूण 

उप म 
राबिवणे,
स दय कर
ण करणे व 
व छ 

भारत 
अिभयान 
अंतगत 
अनुषंिगक 
कामे करणे. 

  
    00 50,00,000     00 50,00,000 

  
                     एकुण .  2,00,00,000 50,00,000 50,00,000 2,00,00,000 

 
िनणय  

 
महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक. एम.सी.ओ.-२०२०/ . .७१ 
(भाग-२)/निव-१४ दनांक ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार  मा.महापािलका 
सभे या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास  मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
 

 
मा. शासक  ठराव  मांक- ५३                 िवषय मांक  –५३                   
               

दनांक- १७/५/२०२२    खाते - मा.आयु       
  
िवषय  मांक-५३ 
दनांक १७/५/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ . िव/ग े/थेर/५५/२०२२  
द. ११/०५/२०२२ अ वये, थेरगांव मशानभुिमतील गॅस दाहीनीचे चालन देखभाल दु ती 

करणे (सन २०२२-२०२३) या कामासाठी र म . ५०,००,०००/- या खचास शासक य 
मा यता देणेबाबत.    

ठराव .५३ 
१७/५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ . िव/ग े/थेर/५५/२०२२ द. ११/०५/२०२२ 
अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलकेमाफत थेरगाव गावठाण भाग  २३ येथे गँस दाहीनी 
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बसिवणेत येणार असुन, याचे थाप य िवषयक इमारतीचे काम अंतीम ट यात असुन, पुढील 
दोन मही यात काम पुण होईल. ा कामातील गॅस दािहनी व इतर आव यक साही य जागेवर 
उपल ध कर यात आलेले आहे. इमारतीचे काम झा यानंतर गॅस दािहनी उभारणेचे काम सु  
क न पुण कर यात येईल. त पुव , सदर या गॅस दािहनीचे चालन व देखभाल दु ती करीता 
कमचारी नेमणे आव यक आहे. तथािप मनपा या धोरणा नुसार निवन कमचारी भरती बंद 
अस याने, ठेकेदांर प दतीने कमचारी उपल ध क न घेणे बाबत सुचिव या येत आहे. या करीता 
या कामाचे व आव यक गॅसचे अंदाजप क तयार कर यात आले असुन अठरा महा याकरीता 
र म  ४९,९४,१०८/- इतका खच आपे ीत आहे. 

         या कामाकरीता सन २०२२-२०२३ चे अंदाजप काम ये “ णालय, सुितगह, 
औषधालय” या लेखािशषाखाली पानांक ४६६  व अ. . १ वर कामाची अंदाजप क य र म 
र. . २०,००,०००/- इतक च र म दशिव यात आली  याच र मेस मा. सवसाधारण सभा 

शासक य मा यता दे यात आलेली अस याने, सुधारीत र. . ५०,००,०००/- या र मेस 
शासक य मा यता घेण ेआव यक अस याने यास मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आह.े  

िनणय  महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक. एम.सी.ओ.-२०२०/ . .७१ 
(भाग-२)/निव-१४ दनांक ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार  मा.महापािलका 
सभे या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास  मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 

 

मा. शासक  ठराव  मांक- ५४                 िवषय मांक  – ५४                   
               

दनांक- १७/५/२०२२    खाते - मा.आयु   
     

िवषय  
मांक-५४ 

दनांक 
१७/५/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ . अ ेका/कािव/७/१०५/२०२२ द.५/५/२०२२ अ वये, पपरी 
चचवड महानगरपािलकेचे मु य इमारतीत मागदशक  धोरण (Way finding Strategy) / फलक इ. 
माणे कामे करणे. या कामाचा अंदाजप कात िवशेष योजना या लेखािशषकात  समावेश करणे व सदर 

कामास तावा सोबत जोडले या त यात नमूद के या माणे तरतूद र. . १०००/- वग करण करणेबाबत. 

ठराव .५४ 
१७/५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ . अ ेका/कािव/७/१०५/२०२२ द.५/५/२०२२ अ वये, पपरी 
चचवड महानगरपािलकेचे मु य इमारतीत मागदशक  धोरण (Way finding Strategy)/ फलक इ. माणे 

कामे करण े या कामाचा अंदाजप कात िवशेष योजना या लेखािशषकात  समावेश करणेबाबत व सदर 
कामास सोबत जोडले या त यात नमूद के या माणे तरतूद र. . १०००/- वग करण करणकेामी. 

अ. . कामाचे नाव पान. . अ. . लेखाशीष सन २०२२-२३ 
अंदाजप कात 
असणारी र म 
अंदाजप कातील 
र म  

आव यक 
असणारी 
अंदाजप क य 
र म  

सन २०२२-
२३ मधील 
तरतूद  

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

ा य  
आव क 
तरतूद 

१ पपरी चचवड 
महानगरपािलकेचे 
मु य इमारतीत 
मागदशक धोरण 
(Way finding 
Stratergy)/ 
फलक इ. माणे 
कामे करणे. 

  िवशेष 
योजना 

० २००००००० ०  १००० ० १००० 
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२ पपरी चचवड 
महानगरपािलकेचे 
मु य शास कय 
इमारतीम ये 
फ नचरची व इतर 
अनुषंिगक कामे 
करणे. (सन 
२०२१-२०२२ 
साठी) 

 
 

११ 

 
 

७ 

िवशेष 
योजना 

१००००००० ० ३८००००० ० १००० ३७९९००० 

     १००००००० २००००००० ३८००००० १००० १००० ३८००००० 

एकूण २००००००० ४००००००० ७६००००० २००० २००० ७६००००० 

     वरील माणे तरतूद वग करणास मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आह.े  

िनणय  महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक. एम.सी.ओ.-२०२०/ . .७१ (भाग-२)/निव-१४ 
दनांक ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार  मा.महापािलका सभे या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास  मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
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मा. शासक  ठराव  मांक- ५५                    िवषय मांक  – ५५                                  

दनांक- १७/५/२०२२       खाते - मा.आयु     
   

 
िवषय  मांक-५५ 
दनांक १७/५/२०२२ 
 

 
मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ . था उदयान/कािव/१८२/२०२२ द.१२/५/२०२२ अ वये, थाप य डा िवभागाकडील सन 
२०२२-२३ या मूळ अंदाजप कात तावात नमूद केले या कामांना शासक य मा यता िमळणे व कामा या तरतुदीम ये वाढ-घट 
करणेबाबत.(वाढ/घट र. . २०,००,०००/-) 
 

 
ठराव .५५ 
१७/५/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ . था उदयान/कािव/१८२/२०२२ द.१२/५/२०२२ अ वये,  थाप य डा िवभागाकडील 
सन २०२२-२३ या मूळ अंदाजप कात खालील नमूद केले या कामांना शासक य मा यता िमळणे व कामा या तरतुदीम ये वाढ-घट 
करणेचा ताव आहे. 

. 
उप लेखािशष 
अथवा कामाचे 

मूळ नाव  
लेखािशष  पान 

 
 

अ.  
 शासक य   

मा यता र म  

सन २०२२-
२३ मूळ 
तरतूद 

वाढ   घट  सुधा रत 
तरतूद 

१ 

पपळे सौदागर 
येथे 
िगयारोहणासाठी 
लाय ब ग वाँल 

बांधणे . 

डा 
थाप य - - १०००००००० ० १००००००   १०००००० 

२ 

वाकड येथे 
आंतररा ीयदजाचे 
बँड मटन कोट 
बांधणे कामासाठी 
थाप य व िव ुत 

डा 
थाप य - - ४०००००००० ० १००००००   १०००००० 
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िवषयक कामे 
करणे.  

३ 

ड भागाम ये 
डा िवषयक 

सुिवधांची 
थाप य िवषयक 

कामे करणे. 

डा 
थाप य ४२० ५१ ५००००००० ६००००००   २०००००० ४०००००० 

      एकूण =   ६०००००० २०००००० २०००००० ६०००००० 

       तरी  सन २०२२-२३ चे मूळ अंदाजप कात सदर कामाचा समावेश झाला नस याने सदर कामाचा समावेश सन २०२२-२३ चे मूळ 
अंदाजप काम ये करणेस मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आह.े  
 

 
 
िनणय  

 
 
महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक. एम.सी.ओ.-२०२०/ . .७१ (भाग-२)/निव-१४ दनांक ३ माच २०२२ अ वये 

ा  अिधकारानुसार  मा.महापािलका सभे या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास  मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
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मा. शासक  ठराव  मांक- ५६                 िवषय मांक  – ५६                   
               

दनांक- १७/५/२०२२    खाते - मा.आयु       
 
 

 
िवषय  मांक-५६ 
दनांक १७/५/२०२२ 
 

 
मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .िव/ग ेका/कािव२/२९/२०२२ द.१०/५/२०२२ 
अ वये, पपरीगाव येथील भैरवनाथ मंदीर इमारतीचे नुतनीकरणागंत िवदयुतिवषयक कामे 
करणे (िन.नो. .39/18-2020-21) या कामास र. . 87,30,466/- यास सुधा रत शासक य 
मंजुरी देणेबाबत. 
 

 

 
ठराव .५६ 
१७/५/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .िव/ग ेका/कािव२/२९/२०२२ द.१०/५/२०२२ 
अ वये, पपरीगाव येथील भैरवनाथ मंदीर इमारतीचे नुतनीकरणाचे काम थाप य 
िवभागामाफत सु  असून िव ुतिवषयक कामासाठी िन.नो. .39/18-2020-21, िनिवदा र म 

.50,44,361/- आिण कामाचे आदेश .िवमुका/04/कािव/724/2021, द.08/06/2021 
अ वेय मे.अबान इले ीक व स यानंा देणेत आलेले आहेत. पपरी गावठाणातील मं दर 
अस याने सुशोिभकरणांतगत रंगीत द ांचा समावेश िवदयुत िवषयक कामात केलेला आहे. 
मं दराचे बांधकामा सोबतच िव ुतिवषयक काम करण े देखील अ याव यक आह,े यािशवाय 
मं दराचे काम पूण होणार नाही. यामुळे िव ुत िवषयक काम पूण होणेसाठी मूळ िनिवदा 
र मेम ये र. .44,32,914/- वाढ करणे आव यक आहे. सदर वाढीव र म िनिवदा 
नो. .39/18-2020-21 या मंजूर दरानेच मे. अबान ईले ीक व स यांना अदा करावी 
लागणार आहे. मा. थायी सिमती सभा सद य पारीत ठराव . 10688, द.25/11/2021 
नुसार मूळ िनिवदा र. .5044361/- म ये र. .4432914/- वाढ करणेस मा यता दलेली 
आहे. वाढ क न सुधा रत िनिवदा र. .9477275/- एवढी असणार आहे. िनिवदा मंजूर दर 
17.75 ट े  कमीने र. .8730466/- एव ा र मेपयत खच करणे श य आहे. 

सदर कामास मा.महापािलका सभा ठराव .553, द.04/06/2020 नुसार 1,00,00,000/- 
यास शासक य मंजूरी ा  आहे. तथािप मा.आय़  सो यांचेकडील सदर ठरावाची 
अंमलबजावणी करणेकामी आदेश . था/लेखा/1/कािव/201/2020, द.20/07/2020 नुसार 
िनिवदा या पूण झा यावर मंजूर िनिवदा र मेइतक  शासक य मंजूरी राहील असे नमूद 
केले आहे. यामुळे सदर  कामास वाढीव र मेसह मंजूर िनिवदा र. .8730466/- यास 
सुधा रत शासक य मंजूरी घेणे आव यक आहे. तरी पपरीगाव येथील भैरवनाथ मंदीर 
इमारतीचे नुतनीकरणांगत िव ुतिवषयक कामे करणे.(िन.नो. .39/18-2020-21) या कामास 
र. . 8730466/-यास सुधा रत शासक य मा यता देणकेामी मा. शासक यांची मंजूरी देणेत 
येत आह.े      
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िनणय  

 
महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक. एम.सी.ओ.-२०२०/ . .७१ 
(भाग-२)/निव-१४ दनांक ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार  मा.महापािलका 
सभे या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास  मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

नगरसिचव 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

 

(राजेश पाटील)                                                                       
मा. शासक                                                              

पपरी चचवड महानगरपािलका. 
 

  


