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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 ३१/५/२०२२ चे ठराव 

 
मा. शासक  ठराव  मांक- ५७                 िवषय मांक  – ५७                   
               

दनांक- ३१/५/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

 
िवषय  मांक-५७ 
दनांक- ३१/५/२०२२ 
 

 
मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .इ ेकािव/काअ३/१६७/२०२२ द.१३/५/२०२२ 
अ वये, भाग . ३ चह लीमधील अमॅिनटी पेस येथे इले ीक PMPML बसेस चाज गसाठी 
EV station उभारणी करणे व उ दाब वीजपुरव ाशी संबंधीत अनुषंगीक कामे करण े या 
कामास व कामा या खचास मा यता देणेबाबत.   
 

 

 
ठराव .५७ 
दनांक- ३१/५/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .इ ेकािव/काअ३/१६७/२०२२ द.१३/५/२०२२ 
अ वये, भाग . ३ चह लीमधील अमॅिनटी पेस येथे इले ीक PMPMLबसेस चाज गसाठी 
EV station उभारणी करणे व उ दाब वीजपुरव ाशी संबंधीत अनुषंगीक काम े करणे या 
उ दाब िव ुत पुरवठा कर यासाठी करावया या िव ुत िवषयक कामासाठी होणारा खच र. . 
११,८३,३६,०९७/-- ,  म.रा.िव.िव.कं.िल. यांचेकडील मंजुर अंदाजप कानुसार सुर ा ठेव व 
इतर चाजस अदा करणेकामी एकुण र. . १,५०,७५,८५३/- व महापारेषण यांचेकडील मंजुर 
अंदाजप कानुसार सुर ा ठेव व इतर चाजस अदा करणेकामी एकुण र. . १,४७,३५२/- असा 
एक ीत अंदाजीत र. .१३,४०,००,०००/- र मेस शासक य मा यता व महापारेषण क , 
मरकळ ते इं ायणी नदीवरील पुलापयतचा भाग मनपा ह ीबाहेरील अस याने सदर र यावर 
भुिमगत केबल टाकणे व हण क ात केबल जोडणीकरीता बे (बस) तयार करणेचे कामास 
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- ५८                 िवषय मांक  –५८                   
               

दनांक- ३१/५/२०२२    खाते - मा.आयु       
  
िवषय  मांक-५८ 
दनांक- ३१/५/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . शा/१/कािव/१२७/२०२२, द.२१/०३/२०२२ 
आिण मा.िवधी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांचेकडील  ठराव मांक ०१ 
द.६/४/२०२२  अ वय,े  टी.बी अँड चे ट फिजिशयन अिभनामाचे गट अ मधील पद 

सरळसेवेने भरणेस मा यता देणे. 
 
ठराव .५८ 
दनांक- ३१/५/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . शा/१/कािव/१२७/२०२२, द.२१/०३/२०२२ 
आिण मा.िवधी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांचेकडील  ठराव मांक ०१ 
द.६/४/२०२२  अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलका आ थापनेवरील टी.बी अडँ चे ट 
फिजिशयन  संवगातील  र  पदे भर याबाबत  जािहरात .१२६५/२०२१ 
द.११/१२/२०२१ िस द कर यात येऊन ऑनलाईन प दतीने अज सादर कर याबाबत 

कळिव यात आले होते. ऑनलाईन प दतीने अज केले या व प र ा शु क  िवहीत मुदतीत  ा  
झाले या उमेदवारांना कागदप े तपासणी व मौिखक मुलाखतीस उपि थत राहणेबाबत 
कळिवणेत आले होते. यापैक  मौिखक मुलाखतीस उपि थत राहीले या उमेदवारांची 
कागदप ांची पडताळणी व मौिखक मुलाखती दनांक २५/०१/२०२२ रोजी घे यात आले या 
आहेत. 

१) पदांची वेतन ेणी :-     पे लेवल S-२३र. .६७७००- २०८७०० 

२)नामिनदशना दारे भरावया या पदांचा तपिशल, उमेदवाराचे नाव,नेमणूक वग :- सोबतचे    
प रिश  ‘अ’ नुसार 

िनवड सिमतीने उमेदवारां या मौिखक मुलाखती घेत या असून मुलाखती दर यान 
जािहरातीम ये नमूद केले माणे उमेदवारांनी सादर केलेली शै िणक अहतेची कागदप े.अनुभव, 
िवषयातील ान इ यादीनुसार उमेदवारांना गुण दे यात आलेले आहेत. सदर गुण त ा 
िवचारात घेऊन सोबतचे प  ‘अ’नुसार  पा  उमेदवारांची िनवड व ित ा यादी सादर केली 
आहे. िनवड यादीवरील उमेदवारांस मा.िवधी/मा.महापािलका सभे या मा यतेनंतर,िनयु  
देणेस तसेच िनवड यादीतील उमेदवार जू न झा यास ित ा यादीतील उमेदवारास 
िनयु दे यास स म सिमतीने (मा.िवधी/मा.महापािलका सभा) मा यता दले या 
दनांकापासून सदरचे िनवड यादीची िवधी ा ता ०१ वषाकरीता राहील. यानुसार टी.बी अँड 

चे ट फिजिशयन  अिभनामाची गट अ मधील पदे सरळसेवेने भर यास मा यता देणेकामी  
मा. शासक यांची मंजुरी देणेत येत आहे. 

ि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- ५९                 िवषय मांक  – ५९                   
               

दनांक- ३१/५/२०२२    खाते - मा.आयु   
 

 
िवषय  मांक-५९ 
दनांक- ३१/५/२०२२ 
 

 
मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . . शा/२/कािव/३६८/२०२२ द.०९/०५/२०२२ 
आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांचेकडील ठराव मांक १२७ 
द.१७/५/२०२२ अ वय,े सहा यक आयु  तथा े ीय अिधकारी यांना शासक य व िव ीय 

अिधकार दान करणेबाबत.  
 

 
ठराव .५९ 
दनांक- ३१/५/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . . शा/२/कािव/३६८/२०२२ द.०९/०५/२०२२ 
आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांचेकडील ठराव मांक १२७ 
द.१७/५/२०२२ अ वय,े महारा  शासन राजप  दनांक १४ नो हबर २०१३ नुसार शासक य 

कत  ेपार पाडताना होणा-या िवलंबास ितबंध िनयम, २०१३ अिधसूचना िस द कर यात 

आलेली आह.े महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ७२-ब म य े आयु  यां या 
हाताखाली काम करणा-या दु यम अिधका-यांकडे अंितम िनणय घे यासाठी सोपिव यात 
आले या अिधकारांची यादी िस द करतील अशी तरतुद आह.े यानुसार कायालयीन 
कामकाजा या सोई या दृ ीने िवभाग मुख, गट-अ व गट-ब या अिधका-यांना यापुव  

शासक य व  िव ीय व पाचे अिधकार दान कर यात आलेल े आहेत. महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमातील तरतुदीनुसार थािनक वरा य सं थाम य े भाग सिम यांची 
िन मती कर यात आलेली आह.े अशा येक भाग सिमती या कायक ेत ३ लाखापे ा अिधक 
लोकसं येचा समावेश होतो. भाग  सिम या िनमाण कर यामाग े शासनाचा ामु याने हा 

उ ेश आह े क , े ीय कायालयाचे कायक ेत वा त ास असले या लोकसं येस/नागरीकांना 

महापािलकेमाफत देणेत येणा-या सव अ याव यक सेवा सुिवधा ा े ीय तरावरच उपल ध 
क न देणे आव यक आह.े याकरीता सव े ीय कायालय/े भाग सिम या शासक य व 
िव ीयदृ या स म असण ेआव यक अस याने े ीय कायालयांना शासक य काजकाजा तव 

दान कर यात आलेल े अिधकार ह े काही ठरावीक कालावधीनंतर अ यावत करण े आव यक 
आह.े यानुसार खालील माण े शासक य व िव ीय अिधकार सहा यक आयु  तथा े ीय 
अिधकारी यांना दान करण ेआव यक आह.े 
1. े ीय कायालयांना व छ स ह णातंगत र. .३ लाख मयादेपयतचे अि म मंजूरीचे 
अिधकार देणेत आलेल े आहेत यामधून खालील माण े नमूद काम े क न यावयाची आहेत. 

भागाचे काय े ातील वॉल पेट ग स दयकरण, उदयान िवषयक करकोळ कामे , साफ सफाई 

िवषयक करकोळ व पाची खरेदी िवषयक काम ेक न घेण.े याबरोबरच े ीय कायालयांतगत 
येणा-या इतर िवभागांचे आप कालीन कामकाजासाठी देखील  करकोळ कामकाज करण/ेखरेदी   

करण े याबाबतचे अिधकार दान कर यात येत आहेत. (याम ये सावजिनक 
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वाचनालय,े े ागृह,े पधा परी ा क ,े अित मण कामकाजासाठी तसेच पुरिनयं णा या वेळी 

तातडीची काम ेक न घेणे या कामकाजासाठी   कोटेशन काढून खच कर याचे अिधकार दान 

कर यात यावेत) 
2. े ीय कायालय तरावर े ीय अिधकारी यांना २००० चौ.मीटर पयत या 
बांधकामांना सु वातीपासून हणजेच बांधकाम  परवानगी पासून शेवटपयतचे भोगवटा 

माणप  देणेबाबतचे संपूण अिधकार  (स ि थतीत भोगवटा माणप  देणेसाठी जी 
कायप दती अवलंिब यात येते तीच कायप दती परवानगी माणप  देणेसाठी अवलिब यात 
येईल.) 
3. गुंठेवारी प दतीने िनयमािधन बांधकाम ेिनयिमत कर याचे कामकाज े ीय कायालय 
तरावर ह तांत रत कर यात आलेल े आह.े सदरची काम े े ीय तराव न थाप य 

िवभागामाफत कर यात येणार आहेत अशा बांधकामांना अंितम मा यता दे याचे अिधकार. 
4. े ीय कायालय तरावर गट - ब संवगात जे अिधकारी रजेवर असतील यांचे रजे या 
कालावधीत कामकाजाम य े यय येऊ नय ेव कामकाज िवनािवलंब सुरळीतपण ेसु  राहाव ेया 
उ ेशाने पयायी व था हणून े ीय कायालयाअंतगत कायरत असले या अ य अिधका-यांना 
अित र  कामकाज सोपवून कामकाज क न घेणे याबाबतचे अिधकार. 
5. ेि य कायालयाकडील धडक कारवाई पथक (अनिधकृत बांधकाम/अित मण िनयं ण 
व िनमूलन) कामकाजावर संपुण िनयोजन, संचालन, सम वय ठेवण े

6. ेि य कायालयाम ये समािव  असले या िवभागीय कायालयांतगत येणा-या मालम ा 
करास पा  असले या व करयो य मु य िनि त केले या सव िमळकत ची करवसूली करण ेव 
याबाबतचे िनयोजन करण.े 

7. भूिम जदगी िवभागामाफत िवतरीत केले या/भा ाने दे यात आले या ापारी गाळे / 
भाजी मंडई मधील गाळे यांची मुदत संपु ात आ यानंतर असे ापारी गाळे/भाजी मंडई गाळे 
पु हा महापािलके या ता यात घेणे. 

े ीय कायालयाचे काय े ातील महापािलके या िविवध मालम ा/िमळकती 
उदा.शाळा, भाजी मंडई, ापारी गाळे, सां कृितक क , िवरंगुळा क ,िनवास थाने, मोक या 

जागा, ापारी गाळे, भाजी मंडई गाळे अशा िमळकत चे भाडे वसूलीचे कामकाज. 

8. े ीय कायालयाचे काय े ांतगत येणारे ाथिमक शाळांकरीता आव यकतेनुसार 
शालेय सािह य व तद्अनंुषंगीक १५ लाख मयादेपयतचे खरेदी कर याचे अिधकार. सदर 
खचाची अंदाजप क य तरतुद िश ण िवभागाकडील संबंधीत अंदाजप कामधून खच टाक यात 
यावी. 
9. जनतेला दृि गोचर असतील अशा कोण याही मालम े या कवा जागे या िव पणास 

ितबंध कर यासाठी महारा  शासन, िविध व याय िवभाग सन १९९५ चा महारा  

अिधिनयम .८, महारा  मालम े या िव पणास ितबंध कर याकरीता अिधिनयम, १९९५ 

अंतगत ‘जो कोणी, वत: कवा कोण याही अ य या माफत जनतेला दृि गोचर असेल 

अशा कोण याही जागेचे िव पण करील यास अपराध िस दी झा यानंतर कलम ३ म ये नमुद 
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केल े माण े िव पणाब ल शा ती या योजनाथ फौजदारी गु ह े दाखल 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. 
 

 
मा. शासक  ठराव  मांक- ६०                 िवषय मांक  – ६०                   
               

दनांक- ३१/५/२०२२    खाते - मा.आयु       
 
 

 
िवषय  मांक-
६० 
दनांक- 

३१/५/२०२२ 
 

 
मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . . था/उ ान/कािव/१८३/२०२२ द.१२/०५/२०२२ आिण 
मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांचेकडील  ठराव मांक १४० द.१७/५/२०२२  अ वये,   
मनपाचे  भाग .२१ पपरी येथील जोग महाराज उ ानात युर स करण े व अनुषंिगक थाप य 
िवषयक काम ेकरण ेव इतर उ ानांची थाप य िवषयक काम ेकरणेबाबत. (वाढ/घट १२,००,०००/-) 

 
ठराव .६० 
दनांक- 

३१/५/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . . था/उ ान/कािव/१८३/२०२२ द.१२/०५/२०२२ आिण 
मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांचेकडील  ठराव मांक १४० द.१७/५/२०२२  अ वये, 

भाग .२१ पपरी येथील जोग महाराज उ ानात युर स करण ेव अनुषंिगक थाप य िवषयक काम े
करण ेव इतर उ ानांची थाप य िवषयक काम ेकरणेसाठी खालील माणे तरतुद वग करणास मा. शासक 
यांची मंजूरी देणेत येत आह.े 
 

1. िन. - ४२/६८/२०२०-२१ 
2. कामाचा आदेश द.१२/०३/२०२१, 
3. िनिवदा र. .५९,७५,९२६/- 
4. िनिवदा दर – २०.९९ % कमी 
5. कामाची मुदत – १८ मिहने  

         
अ.  कामाच ेनाव पान 

. अ.  लेखािशष 
सन २०२२-२३ 

च ेमुळ 
अंदाजप कात 
उपल ध तरतूद 

वाढ 
करावयाची 

तरतुद 

घट 
करावयाची 

तरतुद 
एकूण तरतूद 

१ 

भाग .२१ पपरी
येथील जोग महाराज
उ ानात युर स करणे
व  अनुषंिगक थाप य
िवषयक कामे करणे व
इतर उ ानांची थाप य

३९१३२१ थाप य 
उ ान े ० १२००००० ० १२००००० 
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िवषयक कामे करणे. 

२ 

भाग .३२ मधील
िविवध उ ानाची
थाप य िवषयक

नुतनीकरणाची व
दु तीची कामे करणे. 

३९५३७९ थाप य 
उ ान े ४०००००० ० १२००००० २८००००० 

    
एकूण = ४०००००० १२०००००१२००००० ४०००००० 

          

ि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- ६१                 िवषय मांक  – ६१                   
               

दनांक- ३१/५/२०२२    खाते - मा.आयु     
 

 
िवषय  मांक-६१ 
दनांक- ३१/५/२०२२ 
 

 
मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . . था/इ े/कािव/१७८/२०२२ द.१४/५/२०२२ 
अ वये,अंदाजपञकात समािव  नसलेली परंतु आव यक असलेली िवकास कामे सन २०२२-२३ 
चे  अंदाजपञकात समािव  करणे व तरतूदीम ये वाढ/घट करणेबाबत. (वाढ/घट ५,०००/-) 

 

 
ठराव .६१ 
दनांक- ३१/५/२०२२ 

 
मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . . था/इ े/कािव/१७८/२०२२ द.१४/५/२०२२ 
अ वये,िपपरी चचवड मनपा या थाप य इ े ीय कायालयाकडील सन २०२२-२३ या मुळ 
अंदाजप कात समावेश नसलेली परंतु करणे आव यक असलेली कामे समािव  करणेस तसेच 
िवकास कामांची तरतूद वग करणचेी आव यकता अस याने खालील माणे वाढ घट करणेचा 

तावास मा यता िमळणेकामी सादर.   

                                                                                                      

अ. 
ं . 

उपलेखािशष 
अथवा कामाचे 

नांव 

भा
ग 

पानां
क 

अ. ं
. 

लेखािश
ष 

अंदाजप क य 
र. . 

सन २०२२-
२०२३ चा 
मुळ अंदाज 
(उपल ध 
तरतूद) 

वाढ 
करावया
ची तरतूद 

घट 
करावया

ची 
तरतूद 

सन २०२२-
२०२३ चा 
सुधारीत 
अंदाज 

१ 

पपरी चचवड 
महानगरपािलके
या र याचे 

डांबरीकरण 
करणेकरीता 
लांटसाठी 

खडी,डांबर व 
इंधन (LDO) व 

३ निवन 
काम े  

िवशेष 
योजना ४०००००००० ० १००० ० १००० 
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इतर आव यक 
सािह य पुरिवणे.( 
भोसरी, मोशी, 
च-होली, दघी, 
तळवड,े िचखली ) 

२ 

पपरी चचवड 
महानगरपािलका 
काय े ातील 
र यांचे 
डांबरीकरण 
करणेसाठी  १२० 
ते १५० TPS 

मतेची 
डांबरीकरण लांट 
भा ाने घेणे.( 
लांट -२) ( 

भोसरी, मोशी, 
च-होली, दघी, 
तळवड,े िचखली ) 

३ निवन 
काम े  

िवशेष 
योजना २०००००००० ० १००० ० १००० 

३ 

इ े ीय 
काय े ातील  र

यांवरील  सूचना 
फलक व 
दशादशक फलक 

बसिवणे व 
अनुषंिगक कामे 
करणे. 

३ निवन 
काम े  

िवशेष 
योजना १०००००००० ० १००० ० १००० 

४ 

भाग .३ च-
होली येथील 
चोिवसावाडी येथे 
अि शामन क  
बांधणे 

३ निवन 
काम े  

िवशेष 
योजना २५००००००० ० १००० ० १००० 

५ 

. .६ मोशी 
डुडुळगाव येथील 
ता यात आले या 
जागेवर ाथिमक 
शाळा इमारत 
बांधणे. 

३ निवन 
काम े  

िवशेष 
योजना ३०००००००० ० १००० ० १००० 

६ 

भाग . ३ च-
होली, 
चोिवसावाडी  ये
थील िविवध 
िवभागामाफत 
खोद यात 
आले या ेनचेस 
डांबरीकरण करणे 

३ ६२ १४ िवशेष 
योजना  

६८००००० ० ५००० ६७९५००० 
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एकुण 

     
६८००००० ५००० ५००० ६८००००० 

वरील माणे मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आह.े 
 

 
िनणय  

 
महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदशे 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- ६२                 िवषय मांक  – ६२                   
               

दनांक- ३१/५/२०२२    खाते - मा.आयु       
 
 

 
िवषय  मांक-६२ 
दनांक- ३१/५/२०२२ 
 

 
मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . . था/फ ेका/४६४/२०२२ द.२०/५/२०२२ अ वये, 
थाप य फ ेञीय कायालयाकडील िवकास कामासाठी सन २०२२-२३ या मुळ 

अंदाजपञकातील कामा या तरतूदीम ये वाढ/घट करणेबाबत. (वाढ/घट ४,९०,०००००/-)       
 

 

 
ठराव .६२ 
दनांक- ३१/५/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . . था/फ ेका/४६४/२०२२ द.२०/५/२०२२ अ वये, 
पपरी चचवड महानगरपािलका फ े ीय थाप य िवभागाकडील सन २०२२-२३ या मुळ 

अंदाजप कातील “ भाग .११ मधील मंजूर िवकासयोजनेतील ता यात आलेले र तेिवकसीत 
करण”े हे काम पूण झालेले असून देयकांची अदायगी क रता उपल ध तरतूद अपुरी अस याने 
केले या कामा या देयकांची संपूण अदायगी कं ाटदारास करणेकामी खालील माणे वाढ / घट 
क न तरतूद वग करणे आव यक आहे. 

ठेकेदाराचे नाव/ िनवीदा 

   

अ. . कामाचे नाव पान 
. 

अ. 
. लेखाशीष 

सन२०२२-२३ चे 
मुळ अंदाजप कात 

उपल ध तरतुद 

वाढ 
करावयाची 

तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद 

एकूण आव यक 
र म 

१ 

भाग .११ 
मधील मंजूर 
िवकास 
योजनेतील 
ता यात 
आलेले र ते 
िवकसीत 
करणे. 

२८ २६ िवशेष 
योजना 

४००००००० ४९०००००० ० ८९०००००० 
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तरी वरील माणे सन २०२२-२३ अंदाजप कात तरतूद वग करण करणसे  मा. शासक यांची 
मंजूरी देणेत येत आह.े 
 

२ 

भूमी संपादन 
िनधी 

 

४ १२ भांडवली १३०००००००० ० ४९०००००० १२५१०००००० 

    
एकूण १३४००००००० ४९०००००० ४९०००००० १३४००००००० 

 
ि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- ६३                 िवषय मांक  –६३                    
दनांक- ३१/५/२०२२    खाते - मा.आयु       

 
 

िवषय  मांक-६३ 
दनांक- ३१/५/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . .पापु/३६४/२०२२ द.१७/०५/२०२२ आिण 
मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांचेकडील  ठराव मांक १५० 
द.२७/५/२०२२ अ वय,े शहरातील िविवध भागातील पा याबाबत या त ारी िवचारात 

अनिधकृत नळजोड िनयिमत कर यासाठी सोबतचे प रिश  माण ेधोरण मा य करणेबाबत. 
ठराव मांक-६३ 
दनांक- ३१/५/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . .पापु/३६४/२०२२ द.१७/०५/२०२२ आिण 
मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांचेकडील  ठराव मांक १५० 
द.२७/५/२०२२ अ वय,े शहरातील िविवध भागातील पा याबाबत या त ारी िवचारात 

अनिधकृत नळजोड िनयिमत कर यासाठी िवशेष मोिहम हाती घेणे आव यक आह.े तसेच सदर 
मुदतीत जर नाग रकांनी नळजोड िनयिमत कर यासाठी अज सादर नाही केल ेतर यािव द 
कडक कारवाई करण े आव यक आह.े यानुषंगाने अनिधकृत नळ कने शनबाबतचे धोरण 
सोबत या प रिश ात दशिव या माण े िनि त कर यास मा.महापािलका सभे या ा  
अिधकारांतगत मा यता आव यक असलेने 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- ६४                 िवषय मांक  – ६४                   
दनांक- ३१/५/२०२२    खाते - मा.आयु       

 

 

िवषय  मांक-६४ 
दनांक- ३१/५/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . .पापु/मु य/कािव/३६३/२०२२ द.१७/०५/२०२२ 
आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांचेकडील  ठराव मांक १५१ 
द.२७/५/२०२२ अ वये,  
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ठराव मांक-६४ 
दनांक- ३१/५/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . .पापु/मु य/कािव/३६३/२०२२ द.१७/०५/२०२२ 
आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांचेकडील  ठराव मांक १५१ 
द.२७/५/२०२२ अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलका पाणीपुरवठा िवभागामाफत 

नाग रकांना आव यकतेनुसार िनवासी, िबगर िनवासी नळजोडणी मंजूर केली जाते. सदर 
नळजोडामाफत ाहकांना जिमनीखालील टाक त पाणीपुरवठा केला जातो व ाहकाने 
वंत पण ेटाक तील पाणी पंपा ारे इमारतीवरील टाक त पाणी चढिवण ेअपेि त आह.े तथािप 

असे िनदशनास आले आह े क ,नळजोडधारक थेट मनपाचे नळजोडास मोटर/पंप लावून पाणी 
इमारतीचे वरील टाक त चढिवत असतात तसेच काही नळजोड धारकांचे अनेक खो याम ये 
भाडेक  ठेवलेल ेअस याने यांना एका नळजोडाने िमळणारे पाणी भाडेक ं या जा त सं येमुळे 
अपूण पडते यामुळे नाग रक मनपा या नळजोडास मोटर/पंप लावून जा तीचे पाणी खेचतात 
अशा कारे मोटर/पंप नळजोडास जोड याने आजुबाजुचे नाग रकांचा पा याचा दाब कमी होत 
अस याने याबाबत या त ारी सु दा वाढतात. तरी सदर भागात पाणीपुरवठा पुरेशा दाबाने 
होण े कामी महानगरपािलकेमाफत िव ुत मोटार ज  करणेची कारवाई केली जाते. सदर 
मोटारी नळजोडधारकास परत के यास ते पुन ः सदर िव ुत मोटार/पंप महानगरपािलके या 
नळजोडास जोडतात. यामुळे सदर ज  केले या िव ुत मोटार/ पंप नळजोडधारकांना परत न 
दे याबाबत धोरणा मक िनणय घेणे आव यक आह.े सबब सदर ज  केले या िव ुत मोटार/ पंप 
परत न करणेबाबत धोरणा मक िनणय घेणे आव यक आह.े तरी ज  केले या िव ुत मोटारी/ 
पंप नळजोडधारकास परत न करणेचे धोरण िनि त करणे या सदर ताव सादर केला असून 
नळजोड दे या या अटी शत  मधील अनु. .१६ मधील अटीम य े ‘ज  केले या िव ुत मोटार/ 
पंप परत दे यात येणार नाही.’ असा अंतभाव करण ेआव यक आह,े व तसा धोरणा मक िनणय 
घेणेकामी सदरचा िवषयास मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची  
मा यता आव यक असलेने 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- ६५                 िवषय मांक  – ६५                   
दनांक- ३१/५/२०२२    खाते - मा.आयु       

 
 

िवषय  मांक-
६५ 
दनांक- 

३१/५/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . . शा/१८/कािव/३३०/२०२२ द.१७/०५/२०२२  आिण 
मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांचेकडील  ठराव माकं १५३ द.२७/५/२०२२ 
अ वये, 

ठराव  मांक-६५ 
दनांक- 

३१/५/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . . शा/१८/कािव/३३०/२०२२ द.१७/०५/२०२२  आिण 
मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांचेकडील  ठराव मांक १५३ द.२७/५/२०२२ 
अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या थायी आ थापनेवरील गट  अ ते क संवगातील र  
पद ेसरळसेवा वेशाने भर यासाठी ऑनलाईन प दतीने अज मागिव यात आल ेआहेत. र  पदांची 
भरती या तातडीने करावयाची आह.े शासन िवभागाकडील महसूली अंदाजप कात सन 
२०२२-२०२३ करीता“ इतर खच“ या  लेखािशषावर र. .१५,००,०००/-  इतक  तरतूद आह.े भरती 
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प र ा कामकाजाकरीता सदरची तरतूद अपूरी आह.े ऑन लाईन प दतीने अज मागिवण,े पि का 
छपाई व ओएमआर उ रपि का छपाई, उ रपि का मशीनवर तपासण े इ. कामाची  बीले अदा 
कर यासाठी अंदाजे १ कोटी १० लाख खच अपेि त आह.े शासन िवभागाचे सन २०२२-२३ चे 
मूळ अंदाजप काम य े महसूली खच भाग-१ मधील खालील लेखािशषावर करणेत आलेली 
अंदाजप क य तरतूद, झालेला खच व उपल ध िश लक यांचा तपशील खालील माण ेआह.े  
 

लेखािशषाचे नांव इतर खच 

अंदाजप क य तरतूद १५,००,०००/- 

झालेला खच ० 

िश लक र कम १५,००,०००/- 

 
लेखािशषाचे नांव थायी आ थापना 

अंदाजप क य तरतूद ९,४६,००,०००/- 

झालेला खच १,४४,२१,२९९/- 

िश लक र कम ८,०१,७८,७०१/- 

  
 

 
वरील त यातील “ इतर खच“ या लेखािशषावर स या उपल ध असणारी तरतूद अपुरी आह.े 

शासन िवभागाकडील थायी आ थापना या लेखािशषावर स या उपल ध असणा-या 
र. .९,४६,००,०००/- िश लक तरतूदीमधून महानगरपािलके या थायी आ थापनेवरील गट अ 
ते क संवगातील र  पद ेसरळसेवा वेशाने भर यासाठी र. .१,१०,००,०००/- इतक  तरतूद 
“इतर खच“ या लेखािशषावर वग करण े आव यक आह.े यास अनुस न तरतुद वग करणेकामी 
सदरचे िवषयास मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची मंजुरी घेण े
आव यक असलेने 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- ६६                 िवषय मांक  – ६६                   
दनांक- ३१/५/२०२२    खाते - मा.आयु       

 

 
िवषय  मांक-६६ 
दनांक- ३१/५/२०२२ 
 

 
मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . .भुिज/८/कािव/३४/२०२२ द.११/०५/२०२२ 
आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांचेकडील  ठराव मांक १६५ 
द.२७/५/२०२२ अ वये, 
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ठराव  मांक-६६ 
दनांक- ३१/५/२०२२ 

 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . .भुिज/८/कािव/३४/२०२२ द.११/०५/२०२२ आिण 
मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांचेकडील ठराव मांक १६५ द.२७/५/२०२२ 
अ वये, अ वय,े महारा   सािह य प रषद यांनी  यांचे कायालयासाठी से. नं. २४, िनगडी 

इमारत . सी, दुसरा मजला गाळा . १० ची मागणी केली होती. तथािप सदरचा गाळा गाळे 

िवतरण जािहर िनवेदनाम य ेसमािव  होता. यामुळे सदर गाळा देणे श य नस याने  पिह या 

मज यावरील गाळा . २ र  अस याने सदर गाळा  महारा   सािह य  प रषदेस दे याबाबत 

आदेश िनगत केला होता. तथािप सदर जागा कमी अस याबाबतची महारा  सािह य प रषदेची 
त ार आह.े महारा  सािह य प रषद महापािलका काय े ात मनपाचे संयु  उप म 
राबिवणार अस याने मनपा या नावलौक कात भर पडणार आह ेतसेच मनपाचे संगीत अकादमी 
सदर इमारती म ये आह.े आिण ती डा िवभागा या िनयं णाम य े चाल ू आह.े या माण े
महारा  सािह य प रषद यां या कायालया क रता से.नं.२४, िनगडी इमारत .सी, दुसरा 

मजला गाळा .१०, े फळ ११७२ चौ.मी. डा िवभागा या ता यात द यास जागा 

मनपाचे ता यात राहणार अस याने भाडे आकार याचा  राहणार नाही. 
हा  महानगरपािलकेचा उप म  राबिवण े श य आह.े सबब  महारा  सािह य प रषद यां या 

कायालयाक रता से.नं.२४, िनगडी इमारत .सी, दुसरा मजला गाळा .१०, े फळ ११७२ 

चौ.मी. डा िवभागा या ता यात देऊन सदर ठकाणी महारा  सािह य प रषद व मनपा 
यांचे  माफत सयु  उप म राबवून  ३० वषाचे M.O.U. क न सािह य प रषद समवेत उप म 

राबिवणेसाठीचा िवषय  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ कलम ७९ ’क ‘ नुसार सदरचा 

िवषयास मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची मंजुरी घेणे आव यक 
असलेने 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- ६७                 िवषय मांक  –६७                    
दनांक- ३१/५/२०२२    खाते - मा.आयु       

 
 

िवषय  मांक-६७ 
दनांक- ३१/५/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . .अमुका/०४/कािव/१७०/२०२२ द.३०/०५/२०२२ 
अ वये, सावजिनक थानांम ये अ व छता करणे, कचरा जाळणे, उघ ावर शौच  करणे इ. 
बाब क रता िनधा रत कर यात आले या दंडा या रकमांचे  पुन नधारण करणेबाबत.  

ठराव  मांक-६७ 
दनांक- ३१/५/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . .अमुका/०४/कािव/१७०/२०२२ द.३०/०५/२०२२ 
अ वये, नगरिवकास िवभागाकडील शासन  िनणय . वमअ-२०१७/ . .२५६/निव-३४ 
द.७/०९/२०१८ अ वये घनकचरा व थापन िनयम, २०१६ या तरतुद चे अनुपालन न 

करणा-या  / सं थांना दंड (Spot Fine) कर याचे अिधकार महानगरपािलकांना दान 
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कर यात आलेले आहेत. यानुसार पपरी चचवड महानगरपािलके या काय े ाम ये 
खालील माणे दंडाची आकारणी कर यात येत आहे. 
अ. . कृती / बाब दंड र. . 
१) र ते / मागावर घाण करण े १८०/- 
२) सावजिनक ठकाणी थुंकण े १५०/- 
३) उघ ावर लघवी / लघुशंका करण े २००/- 
४) उघ ावर शौच करण े ५००/- 

 
 

वरील बाब मधील सावजिनक ठकाणी थुंकणे या कृतीब ल कोरोना कालावधीम ये 
नाग रकांकडून र. . १०००/- इतक  र म दंडापोटी आकार याचे िनदश अस याने यानुसार 
दंडाची आकारणी कर यात येत होती.  
 तसेच नगरिवकास िवभाग, महारा  शासन, यांचेमाफत रा यातील महानगरपािलका / 
नगरप रषदा / नगरपंचायत म ये घनकचरा ( व थापन व हाताळणी), व छता व आरो य 
उपिवधी लागू कर याबाबत द.११ जुलै २०१९ रोजी शासन िनणय िनगत कर यात आलेला 
आहे. सदर उपिवधी आदेश . आमुका/२/कािव/४२०/२०१९ द.१६/०८/२०१९ अ वये पपरी 
चचवड महानगरपािलके या काय े ाम ये लागू कर यात आलेले आहे. 

सदर उपिवधीम ये अनुसूची – १, भाग ब (शा तीची अनुसूची) म ये कचरा फेकणे, 
उप व िनमाण करणे व व छ अंगण उ लंघन के यापोटी शा ती िनधा रत कर यात आलेले 
आहे. याचा तपिशल पुढील माणे –  

 
कचरा फेकणे, उप व िनमाण करणे व व छ अंगण उ लंघन के यापोटी शा ती ( कमान 

शा ती पयांम ये) 
अ. . तपिशल दंड र. . 

१ िवलगीकरण न केलेला व वेगळया ड यांम ये साठवण न 
केलेला कचरा सोपिव याब ल  

 

 अ) घरातुन / ावसाियक आ थापना  
 पिहला संग ३००/- 
 नंतर या येक संगी ५००/- 
 ब) मो ा माणावरील कचरा िनमाण करणारे जनक  
 पिहला संग ५०००/- 
 नंतर या येक संगी १५०००/- 

२ कचरा जाळ याब ल ५०००/- 
िविश  वगवारी / प रि थती 

३ सावजिनक सभा / समारंभ संप यावर चार तासां या आत 
व छता न के याब ल 

व छता अनामत 
र म ज  करणे + 
१०,०००/- दंड 

 
याचबरोबर रा ीय ह रत यायािधकरण यांचेमाफत कचरा जाळ याब ल 

र. .५०००/- व मो ा व पात कचरा जाळ यात आ यास र. .२५,०००/- इत या रकमेचा 
दंड कर याचे िनदश दलेले आहेत. यानुसार मनपामाफत दंड आकार यात येत आहे.   

तसेच मनपामाफत पुरिव यात येणा-या मोबाईल टॉयलेट क रता र. .१००/- सेवाशु क 
व र. .१,०००/- अनामत हणून तर मैला उपसा सुिवधा याक रता अनु मे र. .१००/- 
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सेवाशु क (िनवासी) व र. .१५०/- ( ावसाियक) आ थापनांकडून आकारले जातात. याम ये 
देखील वाढ करणे आव यक आहे.  

पपरी चचवड महानगरपािलकेमाफत िनयमांचे उ लंघन करणा-या  / 
सं थांकडून  वरील माणे दंडांची र म वसूल कर यात येते. तथािप, द.२३/११/२०२१ रोजी 
मा.आयु  सो. यांनी सदर दंडाची व सेवा शु कांची र म पुनिनधा रत कर याचे िनदश दलेले 
आहेत.  

स ि थतीत कचरा टाकणे या बाबीक रता र. .१८०/- इतक  र म दंड हणून 
आकार यात येते. तथािप, अनेक भागांम ये मो ा व पात कचरा टाकला जात अस या या 
घटना घडले या आहेत. यामुळे छो ा माणात कचरा टाकणे व मो ा व पात कचरा टाकणे 
या दो हीही घटनांक रता दंडाची र म वेगळी असणे आव यक आहे. तसेच नाग रकांमाफत 
व छतेची जोपासना हो याक रता व घाण के यास दंडाची र म अिधक ठेऊन नाग रकांना 

अ व छता कर यापासून परावृ  कर याक रता देखील दंडा या रकमेम ये वाढ करणे आव यक 
आहे. याचबरोबर काही निवन बाब क रता देखील दंडाची र म िनधा रत करणे आव यक 
आहे. याबाबतचा तपिशल खालील माणे –  

अ. . कृती / बाब 
स या लागू 

असलेला दंड र. . 
सुधा रत / निवन 

दंड र. . 

१) 

र ते / सावजिनक ठकाणी अ व छता / 
घाण करणे (छो ा माणात कचरा 
टाकणे) 

१८०/- ५००/- 

र ते / सावजिनक ठकाणी अ व छता / 
घाण करणे (मो ा माणात कचरा 
टाकणे) उदा. क, टे पो या ारे  कचरा 
टाकणे. 

१८०/- ५०,०००/- 

२) सावजिनक ठकाणी थुंकण े १५०/- १०००/- 
३) उघ ावर लघवी / लघुशंका करण े २००/- ५००/- 
४) उघ ावर शौच करण े ५००/- १०००/- 

५) 

मनपा / सावजिनक मालम ेचे 
िवदृपीकरण करणे (छोटे टीकस इ.) - ५००/- 

मनपा / सावजिनक मालम ेचे 
िवदृपीकरण करणे (मोठे टीकस, पो टस 
इ.) 

- ५०००/- 

६) ऑनसाईट कंपो ट ग (ब क वे ट जनरेटर) 

पिह या संगी 
५०००/- 

पुढील येक 
संगी 

१५०००/- 

पिह या संगी 
५०००/- 

पुढील येक 
संगी 

१५०००/- 

७) ावसाियक आ थापनांमाफत कचरापेटी 
न ठेवण े १८०/- ५००/- 

८) मोक या लॉटम ये अ व छता करण े १८०/- २०००/- 

९) 

डासो प ी थानांची िन मती करणे 
(घरगुती  आ थापना) - १,०००/- 

डासो प ी थानांची िन मती करणे 
( ावसाियक आ थापना) - २,०००/- 



15 
 
 

  
 

डासो प ी थानांची िन मती करणे 
(िनमाणाधीन इमारती, मॉ स, िथएटस, 
मोठी णालये इ.) 

- १०,०००/- 

१०) 

कचरा जाळ याब ल (छो ा 
व पाक रता) ५०००/- ५०००/- 

कचरा जाळ याब ल (मो ा 
व पाक रता) २५०००/- २५०००/- 

११) 

बंदी असले या लॅ टीकचा वापर करणे 
(पिह या संगाक रता) ५०००/- ५०००/- 

बंदी असले या लॅ टीकचा वापर करणे 
(दुस-या संगाक रता)  १०,०००/- १०,०००/- 

बंदी असले या लॅ टीकचा वापर करणे 
(ितस-या संगाक रता) 
 

२५,०००/- २५,०००/- 

१२) र यावर अथवा सावजिनक ठकाणी 
राडारोडा टाकणे - ३,०००/- 

१३) 
जैववै क य घनकचरा सामा य कच-
याम ये अथवा र यावर / सावजिनक 
ठकाणी टाकण े

२५,०००/- ३५,०००/- 

 
सेवा शु क आकारणीबाबतचा तपिशल: -  
 
अ. . कृती / बाब स या लागू असलेले 

सेवा शु क र. . 
सुधा रत / निवन सेवा 

शु क र. . 

१) मोबाईल टॉयलेट 
र. . १००/- ित दन 

(अनामत र. . 
१,०००/-) 

र. . ३००/- ित दन 
(अनामत र. . 

३,०००/-) 

२) मैला उपसा सुिवधा 
(Desludging) 

र. .१००/- िनवासी 
र. .१५०/- 

ावसाियक  

र. .१५००/- िनवासी 
र. .२५००/- 

ावसाियक 
 

वरील माणे महानगरपािलके या काय े ाम ये दंडा या रकमांम ये वाढ कर याचा 
अथवा निवन बाब क रता दंड आकार याचा िनणय घेणे ही धोरणा मक बाब अस याने तसेच 
अनेक कृती / बाब क रता न ाने / सुधा रत दंड / सेवा शु क आकारणी कर यात येणार 
अस याने याकामी महारा  महापािलका अिधिनयमातील तरतूदीनुसार मा.महापािलका 
सभेची मा यता घेऊन कायवाही करणे 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. 
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मा. शासक  ठराव  मांक- ६८                 िवषय मांक  – ६८                   
दनांक- ३१/५/२०२२    खाते - मा.आयु       

 

 
िवषय  मांक-६८ 
दनांक- ३१/५/२०२२ 
 

 
मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . . /ब ेका/कािव/०५/७७/२०२२  
द.३०/०५/२०२२  अ वये, आकूड  रे वे टेशन जवळील जागेत खा पदाथ क  (food court) 

िवकिसत करणेबाबत. अंदाजप क य र. . – ६,००,००,०००/-  
 

 
ठराव मांक-६८ 
दनांक- ३१/५/२०२२ 

 

 
मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . . /ब ेका/कािव/०५/७७/२०२२  
द.३०/०५/२०२२  अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलकेत “ब” े ीय कायालयाअंतगत 

आकूड  रे वे टेशन जवळील प रसरात िविवध शाळा, महािव ालय,े क ीय, रा य तरीय 
शासक य कायालये मोठया माणावर आहेत. तसेच नाग रकांची वदळ मो ा माणावर 

असले या या भागात HCMTR क रता आरि त जागा अि त वात आहे. सदरील मोक या 
जागेवर झाडी झुडपे असुन कचरा व राडारोडा टाक यात येत अस यामुळे Garbage 
Vulnerable point तयार झालेला आहे.  
 शहरा या स दय करणा या दृ ी कोणातून तसेच लहान मुले व जे  नाग रकांना 
िवरंगुळा हणून या ठकाणी खा पदाथ क  (food court) िवकिसत कर या या संबंधी 
मा.आयु  सो यांनी सूचना केले या आहेत. इंदौर शहरातील ५६ दुकान या धत वर खा पदाथ 
क  (food court) हणून िवकिसत करावयाचे आहे. सदर या कामात नाग रकांना िवरंगुळा 
हणून सीटआऊटस, फूड टॉ स, लहान मुलांसाठी खेळणी, पा कग, व छतागृह व लँड के पग 

इ. बाब चा अंतभाव कर यात आलेला आहे. या क पाचे संक प िच  तयार कर यात आलेल 
असून सोबत जोडले आहे. या म ये सुमारे ५० गाळे तयार होत आहेत. या प रसरात 
नाग रकांसाठी अ ावत असे आरो यदायी, व छ असे ांगण तयार कर यात येणार आहे.    

तरी सदर कामाचा सन २०२२-२३ या मूळ अंदाजप कात िवशेष योजना या 
लेखाशीषात अंतभाव क न र. .६,००,००,०००/- क रता शासक य मा यता घेणे आव यक 
आहे व सदर कामाक रता महसुली मु यालय या लेखाशीषा मधील पा. .७४२, अनु. .२९ या 
कामातून र. .१,००,०००/- एवढी र म वग करणसे  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. 

 
 
 

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

नगरसिचव 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

 

(राजेश पाटील)                                            
मा. शासक                                                              

पपरी चचवड महानगरपािलका. 
 

 



17 
 
 

  
 
 
  
 
 

( वषय .५८ चे लगत) 
मा.आयु  यांचेकड ल प  . शा/१/का व/१२७/२०२२, द.२१/०३/२०२२ 

 

 


