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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 ५/७/२०२२ चे ठराव 

 
मा. शासक  ठराव  मांक-९६                 िवषय मांक  – ९६                   
               

दनांक- ५/७/२०२२    खाते - मा.आयु       
 
िवषय  मांक-९६  
दनांक- ५/७/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . डा/४/कािव/१४१/२०२२ द.२२/६/२०२२ 
अ वये, Junior International 6 Nations Hockey Tournament 2022 चे आयोजन 
करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणे बाबत. 
 

 

 

ठराव . ९६ 
दनांक-५/७/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . डा/४/कािव/१४१/२०२२ द.२२/६/२०२२ 
अ वये, ीम.एलेना नॉमन, मु य कायकारी अिधकारी, हॉक  इंिडया यांनी 
No.HI/PNE/2022/01/01 Date 20 January 2022 चे प ा वय,े पपरी चचवड 
महानगरपािलकेने Junior International 6 Nations Hockey Tournament 2022 चे 
आयोजन माहे स टेबर - ऑ टोबर २०२२ म ये करणेकामी म.न.पा. व हॉक  इंिडया यां या 
कामकाजाबाबत व जबाबदा-यांबाबत कळिवलेले आहे. 

       सदर पधा खचाचे अंदाज प कावर व पधा अनुषंगाने करावया या िविवध कामासंदभात 
मा.आयु सो. यांचेकडे द.१७/०३/२०२२ रोजी सभा आयोिजत केली होती. सदर सभेम ये 
मा.आयु सो. यांनी पधा आयोजना संदभाम ये थाप य, िव ुत, डा िवभाग व पपरी 
चचवड सी.टी.ओ. कायालय यांना पधा िवषयक िविवध कामकाजा संदभात सुचना दले या 

आहेत. 

        हॉक  इंिडया यांनी Junior International 6 Nations Hockey Tournament 
2022 चे आयोजनकामी खालील िवभागांकडून, िविवध कामे क न यावी लागणार आहेत. 

अ. . संबंिधत िवभाग 
१ डा िवभाग 
२ वाहन दु ती कायशाळा िवभाग 
३ मािहती व तं ान िवभाग 
४ मािहती व जनसंपक िवभाग 
५ िव ुत िवभाग, ह ेि य कायालय 
६ डा थाप य िवभाग 
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       तरी पपरी चचवड महानगरपािलके या वतीने, फेडरेशन ऑफ इंटरनॅशनल हॉक  यांचे 
मा यतेने, हॉक  इंिडया व हॉक  महारा  यांचे सहकायाने माहे स टेबर - ऑ टोबर २०२२ म ये 
मेजर यानचंद हॉक  टेिडयम, नेह नगर, पपरी १८ येथे Junior International 6 
Nations Hockey Tournament 2022 आयोिजत करणेस सदर पधकामी येणारा काही 
खच ायोजक व घेऊन करणेस, सदर पधा अनुषंगाने डा िवभाग, वाहन दु ती कायशाळा 
िवभाग, मािहती व तं ान िवभाग, मािहती व जनसंपक िवभाग, िव ुत िवभाग, ह ेि य 
कायालय, व डा थाप य िवभाग या िवभागामाफत होणारा संबिधत खच हा यां या 
संबिधत लेखािशषातून करणेस, याकामी येणा-या अंदाजे र. .११,०२,५९,५५२/- चे खचास 
अथवा य  येणा-या खचास व कमी पडणारी तरतूद वग क न घेणेस 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-९७                 िवषय मांक  – ९७                   
               

दनांक- ५/७/२०२२    खाते - मा.आयु       
 
िवषय  मांक-९७  
दनांक- ५/७/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .भुिज/९/२८२/२०२२ द.२७/६/२०२२ अ वये, 
पपरी चचवड महानगरपािलका व माजी सैिनक संघ यांचे संयु  िव माने शिहद कनल 

संतोष महाडीक भवन या ब उ ेिशय इमारत या ठकाणी उप म राबिवणेबाबत. 
 

 

 

ठराव . ९७ 
दनांक-५/७/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .भुिज/९/२८२/२०२२ द.२७/६/२०२२ अ वये, 
पपरी चचवड महापािलका औ ोिगक नगरीत  भोसरी, दघी, बोपखेल, गणेशनगर, 

मोशी, च होली या ठकाणी अंदाजे ५००० माजी सैिनक व यांची कुटंुिबये वा त  करीत 
आहेत. माजी सैिनकां या वीरमाता, वीरप ी, पे शनर व यां या प रवारासाठी िमळणा या 
क याणकारी योजना राबवणेसाठी व यां या अडी-अडचणी सोडवणेसाठी तेथील माजी 
सैिनकांनी माजी सैिनक िवकास संघ, दघी ही संघटना थापन केली आहे. यां या 
कायालया या मा यमातून कामाची ा ी खूप मोठी आहे.  पपरी चचवड 
महानगरपािलकेने दघी येथे ब उददेशीय इमारत िवकिसत क न सदर इमारतीस शिहद 
कनल संतोष महाडीक भवन असे नाव देऊन महापािलकेने आप या शुर िवरांचा स मान 
केलेला आहे.  या ठकाणी सैिनकां या िविवध क याणकारी योजना मदत क  चालू करणे 

आव यक आहे.  हा उप म पपरी चचवड मनपाचे संयु  िव माने राबिव यास शहरातील 
सैिनकां या सम या सुटतील आिण या उप मामुळे मनपाचे नाव लौ ककात भर 
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पडेल.  पपरी चचवड मनपा  व माजी सैिनक संघ यांचे संयु  िव माने शिहद कनल 
संतोष महाडीक भवन या ब उ ेिशय इमारतीम ये खालील उप म राबिवणेबाबत िनयोजन 
आहे. 

िवषयाचा सिव तर तपशील - 

संयु  िव माने राबिव यात येणारे उप म - 

१) सेवा िनवृ  सैिनकांसाठी व यां या कुटुिबयांसाठी क ल डे हलपमट सटर. 

२) िव ा यासाठी सेना दलातील व इतर पधा परी ांसाठी मागदशन क . 

३) सेवा िनवृ  सैिनकांसाठी मोबाईल आरो य क . 

४) माजी सैिनकां या मिहलांसाठी व िवधवांसाठी लघुउ ोग मागदशन क . 

५) संर णाशी संबंिधत सव पु तकांचे ंथालय व वाचनालय. 

६) माजी सैिनक व यां या पा यांसाठी वधू वर सूचक क . 

७) यु तरावर आजपयत झाले या कायवाहीचे कायम व पी दशन. 

८) सेवािनवृ ीनंतर नोकरी िवषयी मािहती व मागदशन क . 

९) माजी सैिनकां या प रवारासाठी समुपदेशन क . 

१०) माजी सैिनकांना पे शन िवषयी या सम या व यावरील उपाय समुपदेशन क . 

११) माजी सैिनकांना रा य क याण िवभागाकडून उपल ध सवलती दे याचे काय करणे. 

१२) सैिनक क याणा या दृ ीने उपयु  असे उप म. 

सदर उप म संयु  िव माने शिहद कनल संतोष महाडीक या ब उ ेिशय इमारतीमधील 
दुसरा व ितसरा मजला ( े फळ येक  ७९.९३ चौ.मी.) या ठकाणी राबिव याकामी मा. 
थायी सिमतीकडील ठराव . ११४२४, िवषय . ७४, द. १६/०२/२०२२ रोजी मा यता 

देणेत आलेली आह.े यानुसार सदर उप म राबिवणसे 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-९८                 िवषय मांक  – ९८                   
               

दनांक- ५/७/२०२२    खाते - मा.आयु       
 
िवषय  मांक-९८  
दनांक- ५/७/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .ड े/ था/कािव/५०१/२०२२ द.२८/६/२०२२ 
अ वये, सन २०२२-२३ चे मुळ अंदाजप कात अंतगत भाग .२५ म ये निवन कामाचा 
समावेश क न शासक य मा यता देणेबाबत.   
  

 

 

ठराव . ९८ 
दनांक-५/७/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  .ड े/ था/कािव/५०१/२०२२ द.२८/६/२०२२ 
अ वये, " भाग .२५ वाकड येथील आर ण .४/२३ म ये शाळेची उवरीत कामे करणेचे काम 
नाग रकां या सोयी यादृ ीने करणे आव यक आहे. यानुसार सदर कामाचा नमूद केले माणे 
सन २०२२-२३ या मुळ अंदाजप कात समावेश क न र. .३० कोटी इतक  शासक य 
मा यता घेणे 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-९९                      िवषय मांक  – ९९                   
               

दनांक- ५/७/२०२२         खाते - मा.आयु       
 

 
िवषय  मांक-९९  
दनांक- ५/७/२०२२ 
 

 
मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . था/ह े/कािव/३१९/२०२२ द.३०/६/२०२२ अ वये, सन २०२२-२३ चे मुळ 
अंदाजप कातील तरतुद वग करणा बाबत.   

 

 

ठराव . ९९ 
दनांक-५/७/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प  . था/ह े/कािव/३१९/२०२२ द.३०/६/२०२२ अ वये,  थाप य ह- ेि य 
कायालयाकडील सन २०२२-२३ या मुळ अंदाजप कातील चालू कामांना तरतूदी कमी अस याने याच भागातील िनयोिजत व 
इतर कामांमधून तरतूद वग करणे श य अस याने खालील माणे वाढ घट करणे श य आहे तरी सदर कामांवर खालील माणे तरतूद 
वग करण करणेस मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आहे. 

अ
.

 

कामाचे नाव भा
ग 

. 

सन 2022-
23 चे  

लेखा
िशष 

बजेट कोड सन २०२२-
२३ ची मुळ 
तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

सन २०२२-
२३ साठी 
एकूण 
सुधारीत 
तरतूद 

शे
रा 

   पान 
. 

अ.         

1 भाग . ३१ 
नवी सांगवी 
पपळेगुरव 

िमिलटरी ह ी 
लगतचा र ता 
िवकसीत करणे. 
ट पा - १. 

31 23 85 िवशेष 
योजना 

कोड -222300395  
(01-Buildings 
/01-Ofice 
Buildings) 

10000000 10500000 0 20500000  

2 भाग .३१ 
प रसरातील 

31 23 72 िवशेष 
योजना 

कोड - 
222300382          

12000000 0 3000000 9000000  
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मु य र ते 
अ ावत 
प तीने 
िवकिसत करणे. 

01-Buildings 
/02-School 
Buildings 

3 भाग .३१ 
एम. के. हॉटेल 
ते कृ णा चौक 
र ता 
अ याधुिनक 
प तीने 
िवकिसत करणे 

31 23 84 िवशेष 
योजना 

कोड - 
222300394         
01-Buildings 
/02-School 
Buildings 

2500000 0 2500000 0  

4 भाग .३१ 
मधील र ते 
िवकिसत करणे 

31 24 110 िवशेष 
योजना 

कोड - 
222300420           
01-Buildings 
/02-School 
Buildings 

5000000 0 5000000 0  

 एकूण      29500000 10500000 10500000 29500000  

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-१००                 िवषय मांक  – १००                   
               

दनांक- ५/७/२०२२    खाते - मा.आयु       
 
िवषय  मांक-१००  
दनांक- ५/७/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . .अ ी/४/कािव/२५९/२०२२ द.२०/०६/२०२२ 
आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक ३०३ दनांक 
२३/०६/२०२२ अ वये, अि  शामक िवभागाचे अंदाजप ाकातील .४१०२०-१ “अि  शमन 
क  बांधणी ” या लेखािशषाचे नाव बदलून“ अि  शमन क ाकरीता भुसंपादन व अि  शमन क  
बांधणी ” असे नामबदल करणबेाबत. 

 

 

ठराव . १०० 
दनांक-५/७/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . .अ ी/४/कािव/२५९/२०२२ द.२०/०६/२०२२ 
आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक ३०३ दनांक 
२३/०६/२०२२ अ वये, अि  शामक िवभागाचे सन २०२२-२३ चे मुळ अंदाजप काचे . 
४१०२० - ०१ - अि  शमन क  बांधणी या लेखािशषावर र.  १२४,००,००,०००/- इतक  
तदतूद उपल ध होती. सदर लखेािशषातून िवभागाचे क र पॅा स हेईलचे चलनवलन करीता 
र.  ६,००,००,०००/- वग करणे बाबत मा.आयु  व मा. महापािलका सभेची मंजूरी घेवून 
लेखा िवभागा दारे कायवाही चालू आहे. सदर कायवाही पुण झालेवर . ४१०२०-१- 
अि  शमन क  बांधणी या स याचे लेखािशषावर र.  ११८,००,००,०००/- (र.  एकशे आठरा 
कोटी) इतक  तदतूद िश लक राहणार आहे. तरी, . ४१०२०-१ “ अि  शमन क  बांधणी ” या 
लेखािशषाचे स याचे नाव बदूलन “ अि  शमन क ाकरीता भुसंपादन व अि  शमन क  बांधणी ” 
असा उ लेख / नाव बदल 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. 
 

 
मा. शासक  ठराव  मांक-१०१                 िवषय मांक  –१०१                  
               

दनांक- ५/७/२०२२    खाते - मा.आयु       
 
िवषय  मांक-१०१  
दनांक- ५/७/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . .नािवयो/०६/कािव/५२/२०२२ द.२३/०६/२०२२ 
आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक ३२१ दनांक 
२३/०६/२०२२ अ वये, पपरी चचवड शहरातील वय वष १८ ते ३५ या वयोगटातील युवक, 
युवत ना Skilling Programme अंतगत िविवध कौश य िवकास िश ण देणेबाबत. 

 

 

ठराव . १०१ 
दनांक-५/७/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . .नािवयो/०६/कािव/५२/२०२२ द.२३/०६/२०२२ 
आिण मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक ३२१ दनांक 
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२३/०६/२०२२ अ वये, पपरी चचवड शहरातील १८ ते ३५ वयोगटातील युवक, युवत ना 
नामां कत सं थामाफत मोफत  िविवध कौश य िश ण देवून, रोजगारा या संधी िनमाण 
क न दे याबाबतची बाब िवचाराधीन होती. या अनुषंगाने याबाबत महापािलकेमाफत िविवध 
कौश य िश ण देणा-या सं थांशी संपक साध यात आलेला होता. यानुसार १) मे. 
िस बॉयिसस क ल ऍ ड ोफेशनल युिन हसिसटी यां या िस बॉयिसस ओपन क ल ऍ युकेशन 
सोसायटी,२) टेक म ह ा माट ऍकॅडमी, ३) महारा  नॉलेज कॉप रेशन िलमीटेड, ४) टाटा 

ाइ ह ५) इंडो जमन टूल म  इ यादी िश ण सं थेकडील कौश य िवकास िश णयांनी 
महापािलकेशी वेळोवेळी संपक साधलेला असून, यांनी पपरी चचवड शहरातील  वय वष १८ 
ते ३५ या वयोगटातील युवक, युवत ना कौश य िश ण देणेबाबत समथता दशिवली असून, 
यांचेमाफत राबिव यात येणा-या कौश य िश ण कोसस (िवषयांची) मािहती सोबतचे 
प ाम ये सादर कर यात आलेली आहे. 

पपरी चचवड महापािलका े ातील वय वष १८ ते ३५ वयोगटातील युवक, युवत ना 
िस बॉयिसस ओपन ऍ युकेशन सोसायटीकडील कौश य िवकास िश ण िविवध कौश य 
असलेले मनु यबळ तयार होणार असून, यांना नवीन रोजगारा या संधी िनमाण होणार आहेत. 
या अनुषंगाने िश णाथ करीता कोसस राबिवणे या कामाची गरज िवचारात घेता, सदरचे 

काम हे िवना-िनिवदा मागिवता संबंिधत सं थेस िनयु  देणे आव यक आहे. या अनुषंगाने 
समाज िवकास िवभागाकडील Skilling Programmee अंतगत 
१) मे. िस बॉयिसस क ल ऍ ड ोफेशनल युिन हसिसटी यां या िस बॉयिसस ओपन क ल 
ऍ युकेशन सोसायटी, २) टेक म ह ा माट ऍकॅडमी, ३) महारा  नॉलेज कॉप रेशन िलमीटेड, 
४) टाटा ाइ ह, ५) इंडो जमन टूल म  इ यादी िश ण सं थेकडील कौश य िवकास 

िश ण रािबणेकामी र. . २५,०००/- पयत या कोसस  रकमे या १०% सहभाग शु क 
िश णाथ कडून घेऊन, यांना िश ण देणेत यावेत व  जे िश णाथ  र. . २५,०००/- पे ा 

जा त रकमेचे कोसस क  इि छत आहेत, यांना  र म .२२,५००/- (अ री र. .बावीस 
हजार पाचशे फ )महापािलकेमाफत अथसहा य / अनुदान हणून अदा करणेस, 

तसेच पपरी चचवड महापािलका े ातील वय वष १८ ते ३५ वयोगटातील युवत करीतां या 
कौश य िवकास िश णा या शु काची / खचाची र म + अित र  कर असे एकूण र म अथवा 

य  येणा-या खचाची र म ही महापािलका अंदाजप कातील मिहला व बाल क याण 
योजने या पंिडत दनदयाळ उपा याय – मिहलांसाठी ान कौश य काय म या 
उपलेखािशषावरील तरतूदमधून खच कर यात येणार असून आिण वय वष १८ ते ३५ 
वयोगटातील युवकांकरीतां या कौश य िवकास िश ण शु क / खचाची र म + अित र  कर 
असे एकूण र म अथवा य  यणेा-या खचाची र म ही महापािलका अंदाजप कातील इतर 
क याणकारी योजने या इतर योजना काय म या उपलेखािशषामधून खच कर यात येणार 
आहे.  यानुसार, पपरी चचवड महापािलका े ातील वय वष १८ ते ३५ वयोगटातील युवक, 
युवत ना १) मे. िस बॉयिसस क ल ऍ ड ोफेशनल युिन हसिसटी यां या िस बॉयिसस ओपन 
क ल ऍ युकेशन सोसायटी,२) टेक म ह ा माट ऍकॅडमी , ३) महारा  नॉलेज कॉप रेशन 

िलमीटेड, ४) टाटा ाइ ह    ५) इंडो जमन टूल म  या सं थेमाफत सोबत या प ाम ये 
नमूद केलेले कौश य िवकास िश ण (कोसस) देणेस व याकामी यांची िनयु  करणकेामी 
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मा यता देणसे, तसेच याकामी युवत या कौश य िवकास िश णा या शु काची / खचाची 
र म + अित र  कर असे एकूण र म ही महापािलका अंदाजप कातील मिहला व बाल 
क याण योजने या पंिडत दनदयाळ उपा याय – मिहलांसाठी ान कौश य काय म या 
उपलेखािशषा या उपल ध तरतूदीमधून कर यास व सदर युवकां या कौश य िवकास िश ण 
शु क / खचाची र म + अित र  कर असे एकूण र म ही महापािलका अंदाजप कातील इतर 
क याणकारी योजने या इतर योजना काय म या उपलेखािशषा या उपल ध तरतूदीमधून 
कर 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-१०२                 िवषय मांक  – १०२                   
               

दनांक- ५/७/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

 
िवषय  मांक-१०२  
दनांक- ५/७/२०२२ 
 

 
मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ . . डा/२/कािव/११३५/२०२२ द. 
०५/०७/२०२२ अ वये, International Marathon चे आयोजन करणेस व याकामी येणा-या 
खचास देणे बाबत. 

 

 
ठराव . १०२ 
दनांक-५/७/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ . . डा/२/कािव/११३५/२०२२ द. 

०५/०७/२०२२ अ वये, पपरी चचवड शहाराची डा नगरी ओळख िनमाण करणे या 
अनुषगांने िविवध उप म अंमलात आणणे िविवध पधा घेण,े खेळांची आवड िनमाण करण,े 

यातुन नागरीकांचे आरो य जोपासणे आव यक आहे. शहराची डा सं कृती, शहराची ओळख 

रा ीय, आंतररा ीय तरावर िनमाण करणे आव यक आहे. शहरात International 

Marathon  चे आयोजन केलेस शहराचे नावलौ कक वाढून शहरास नवीन ओळख िनमाण 

होणार आह े

         Procam International Pvt. Ltd. िह कंपनी गेली ३४ 

वष International  Marathon  च े आयोजन करणेकामी कायरत असून या कंपनीने  52 

International Marathon चे यश वीरी या आयोजन केलेले आहे. Procam International 

Pvt. Ltd. यांचे सोबत सहआयोजक व ि वकारणे  व याक रता Procam International 

Pvt. Ltd. यांचे सोबत International Marathon  पधचे आयोजन करण,े याबाबत यांचेशी 
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१० वषाक रता  करारनामा क न, सुरवातीचे ३ वषाक रता येक वष  सदर पधा 

आयोजनासाठी  र. .३ कोटी Procam International Pvt. Ltd.यांना देणे तसेच या पधा 

अनुषंिगक संबिधत िवभागां या खचास मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आह.े 

        वरील माणे International Marathon  चे आयोजन करणेकामी कायवाही करणेस  व 

याकामी येणा-या य  खचाकामी मा.आयु  यांना संपूण अिधकार देणे 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-१०३                 िवषय मांक  – १०३                   
               

दनांक- ५/७/२०२२    खाते - मा.आयु       
 
िवषय  मांक-१०३  
दनांक- ५/७/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .”ड” ेका/जिन/कािव/८१४/२०२२              
द.४/७/२०२२ अ वये, सन २०२१-२०२२ या अंदाजप कातील “ताथवडे स ह नं. १९ येथील 

आर ण .०६ येथे मैलाशु ीकरण क प बांधणे “ मधील कामा या नावात बदल क न 
“ताथवडे येथील पशुसंवधन िवभागा या जागेत मैलाशु ीकरण क प (STP) बांधण”े कामास 
सुधा रत शासक य मा यता िमळण ेबाबत.  

 

 

ठराव . १०३ 
दनांक-५/७/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .”ड” ेका/जिन/कािव/८१४/२०२२              
द.४/७/२०२२ अ वये,  पपरी चचवड शहरा या महानगर पािलके या काय े ा अंतगत 

ताथवडे या दाट लोकव ती या भागाचा समावेश होतो सदर भागात िविवध गृह क प तसेच 
इतर िनवासी भागाचा झपा ाने िवकास होत असून नाग रकां या सोयीसाठी सावजिनक 
आरो या या दृ ीने तसेच नदीचे  दूषण रोख यासाठी ताथवडे येथे िनयोिजत व बरेच वष 

लंिबत असलेला मैलाशु ीकरण क  (STP) बांधणे आव यक आहे. यानुसार सदर कामांचे 
तपशीलवार अंदाजप के (DPR) व आराखडे तयार करणेकामी स लागारांची नेमणूक कर यात 
आली आहे. 

           यानुसार वर नमूद केले या कामाचे तपशीलवार अंदाजप के व आराखडे तयार करणेकामी 
नेम यात आले या त  स लागारांमाफत सादर कर यात आले या अहवालानुसार सदर कामांची 
अंदाज प क य र म खालील माणे येत आहे. 
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           ताथवडे येथे मैलाशु ीकरण क प बांधण-े अंदाजप क य र. .३०,००,००,००० 
(तीस कोटी ) 

             वरील िवषयां कत कामाचा पपरी चचवड महानगर पािलके या सन २०२१-२२ 
या सुधा रत व सन २०२२-२३ या मुळ अंदाजप काम ये भु. ग. यो. िनधी अंतगत पा. ./आ. 
. ५८१/२० वर समावेश आहे. सदर सव साधारण व पा या कामासाठी ढोबळ मानाने 

अंदाजप क य र. .२५,००,००,००० (पंचवीस कोटी) व सन २०२२-२३ साठी 
र. .७५,००,०००(पं याह र लाख) इत या तरतुदीस मा यता आहे तथािप सदरची शासक य 
मा यता र म िह ताथवडे  येथे नवीन मैलाशु ीकरण क  (STP) बांधणे कामांची 
अंमलबजावणी करणेकामी तांि कदृ ा िनिवदा काढ या या दृ ीने अपुरी आहे. तसेच 
अंदाजप कात नमुद केलेनुसार स.न १९ आ. . ०६ ऐवजी स.न. १७ येथे तावीत 
अस यामुळे नावात बदल करणे आव यक आहे. वरील सव बाब चा िवचार करता ताथवडे  येथे 
नवीन मैलाशु ीकरण क  बांधणे अ याव यक अस याने सदर िवषयांतगत कामास खालील 
त यात सुचव या माणे सुधा रत शासक य मा यता घेणे आव यक आहे. 

   लेखाशीष –भु.ग.यो िनधी अंतगत 

अ. . 

अंदाजप का
तील 

पान/अ. . 

कामाचे नाव 
अंदाज प क य 

र म 

सन २०२१-२२चा 
मुळ अंदाज 

१. ५८१/२० 
ताथवडे स ह नं. १९ येथील 

आर ण .०६ येथे 
मैलाशु ीकरण क प बांधण े

२५,००,००,००० ७५,००,००० 

२.   

ताथवडे येथील पशुसंवधन 
िवभागा या जागेत 

मैलाशु ीकरण क प 
(STP) बांधणे 

३०,००,००,००० ७५,००,००० 

         तरी नाग रकां या सोयीसाठी सावजिनक आरो या या दृ ीने तसेच नदी दूषणात 
होणारी वाढ रोख यासाठी ताथवडे येथे नवीन मैलाशु ीकरण क  बांधणे कामी र म . ३० 
कोटी र मेस सुधा रत शासक य मा यता व नावात बदल 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. 
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मा. शासक  ठराव  मांक-१०४                 िवषय मांक  – १०४                   
               

दनांक- ५/७/२०२२    खाते - मा.आयु       
 
िवषय  मांक-१०४  
दनांक- 

५/७/२०२२ 
 

मा.अितरी   आयु  (२) करआकारणी व करसंकलन िवभाग  यांचेकडील पञ . जावक मांक : 
कर/मु य/9/कािव/ 192 /2022 दनांक :  01/07/2022 अ वये, मालम ा कराच ेऑनलाईन पेमट करणा-
मालम ाधारकास सामा य करातील सवलतीबाबत. 

 

ठराव . १०४ 
दनांक-५/७/२०२२ 

मा मा.अितरी   आयु  (२) करआकारणी व करसंकलन िवभाग यांचेकडील पञ . जावक मांक : 
कर/मु य/9/कािव/ 192 /2022 दनांक :  01/07/2022 अ वये,   कर आकारणी व कर संकलन 
िवभागामाफत शहरातील इमारत व जिमनीवर मालम ा कराची आकारणी व वसूलीची कायवाही 
करणेत येते.  महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 140 नुसार मालम ा कराम य ेसूट / 
सवलत देणेबाबत तरतूद नमूद आह.े  यानुसार मालम ाधारकांची िविहत वेळेत कराचा भरणा 
करावा व मनपाचे उ प  वाढीचे दृ ीने िविवध ो साहनपर कर सवलती महानगरपािलकेमाफत 
दले या आहेत.  मा. शासक यांचेकडील मा.महापािलका सभा ठराव मांक 51, दनांक 

10/05/2022 नुसार  मालम ाधारक मालम ा कराचा भरणा ऑनलाईन प दतीने 30 जून पूव  

करतील अशा मालम ाधारकांना सन 2022-2023 पासून चालू मागणीतील सामा य करात 5% 
सवलत देणेत येत आह.े  परंतु जा तीत जा त नाग रकांना ऑनलाईन प दतीने भरणा करावा 
याक रता सदरचे सवलत योजनेत सुधारणा करणेची बाब िवचाराधीन आह.े  या अनुषंगाने 
खालील माण ेिवषयप  मंजूरीसाठी सादर करणेत येत आह.े 
        मालम ाधारकांनी मालम ा कराची र म िविहत वेळेत भरणे, थक त र म वसूली होण ेव 
मनपाचे उ प  वाढीचे दृ ीने ो साहनपर सामा य करात िविवध सवलत योजना देणेत येतात. 
यापैक  ऑनलाईन प दतीने जे मालम ाधारक आ थक वषात 30 जून पूव  मालम ा कराचा  

भरणा करतील अशा मालम ाधारकांना सन 2022-2023 पासून चालू मागणीतील सामा य 
करात 5% सवलत देणेत येते.  याम ये खालील माण ेसुधा रत कर सवलत तािवत करणेत येत  
आह.े 
 

अ.  लाभ धारक सवलत योजना आ थक वषाचे चाल ूमागणीतील सवलत  

1 ऑनलाईन 
पेमट  

थकबाक सह एक र मी 
मालम ा  कराचा भरणा 
ऑनलाईन पेमट गेट-
वे ारे करणारे 
मालम ाधारक 

देय सामा य कर र मेत  
1. माह ेएि ल ते जून अखेर भरणा  

के यास – 5% 
 

2. माह ेजुल ैते स टबर अखेर भरणा 
 के यास – 4% 
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वरील माण ेसुधा रत सवलत योजनेस 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-१०५                     िवषय मांक  – १०५                                  

दनांक- ५/७/२०२२        खाते - मा.आयु       
 
िवषय  मांक-१०५  
दनांक- ५/७/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ . था/ह ेञ/३०२/२०२२ द.४/७/२०२२ अ वये, थाप य ह- ेि य कायालयाकडील सन २०२२-
२३ या मुळ अंदाजप कातील चालू कामांना तरतूदी कमी अस याने भूसंपादन िनधी या लेखािशषातून तरतूद वग करणेबाबत. 

 

 

ठराव . १०५ 
दनांक-५/७/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ . था/ह ेञ/३०२/२०२२ द.४/७/२०२२ अ वये, थाप य ह- ेि य कायालयाकडील सन २०२२-
२३ या मुळ अंदाजप कातील चालू कामांना तरतूदी कमी अस याने भूसंपादन िनधी या लेखािशषातून तरतूद वग करणेची आव यकता 
अस याने खालील माणे वाढ घट करणे आव यक आहे.  तरी सदर कामांवर खालील माणे तरतूद वग करण करणे आव यक आहे.      

अ.
. कामाचे नाव भाग 

 

सन 2022-23 चे 

लेखािशष सन 2022-23 ची 
मुळ तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

सन 2022-23 
साठी  

एकूण  

सुधारीत तरतूद 

बजेट कोड पा.  अ.  

१ 

भाग .३० 
दापोडी संुदरबाग 
येथे अ ावत 
प दतीने र ता 
िवकिसत करणे. 

३० २२२३००४१० २४ १०० िवशेष 
योजना १००००००० ६०००००० ० १६०००००० 

२ 

भाग .३० मधील 
नािशक फाटा स.नं. 
५०२ ते स.नं.४९६ 
पयत पवना 

३० २२२३००४०३ २३ ९३ िवशेष 
योजना १३०००००० ५५००००० ० १८५००००० 
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नदीलगत (शंकर 
मं दर ते पपळे गुरव 
पुलापयतचा र ता 
अ ावत प दतीने 
िवकिसत करणे. 

३ 

भाग . ३० 
दापोडी येथील 
छ पती िशवाजी 
महाराज पुतळा ते 
बोपोडी पुल र ता 
अ यावत प तीने 
िवकसीत करणे. 

३० २२२३००४१२ २४ १०२ िवशेष 
योजना १८५००००० ५०००००० ० २३५००००० 

४ भूसंपादन िनधी     २ ६ िवशेष 
योजना १३०००००००० ० १६५००००० १२८३५००००० 

  एकूण           1,341,500,000 16,500,000 16,500,000 

 

1,341,500,000     
       

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-१०६                 िवषय मांक  – १०६                   
               

दनांक- ५/७/२०२२    खाते - मा.आयु       
 
िवषय  मांक-१०६ 
दनांक- ५/७/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ . फ ेका/ था/५५२/२०२२ द.५/७/२०२२ अ वये,  
फ ेि य कायालय, थाप य िवभागाकडील नवीन िवकास कामाचा समावेश  मनपा या सन 
२०२२-२३ या मुळ अंदाजप कात क न तरतूद उपल ध करणे बाबत.  
 

 

 

ठराव . १०६ 
दनांक-५/७/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ . फ ेका/ था/५५२/२०२२ द.५/७/२०२२ 
अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलका फ ेिञय कायालय थाप य िवभागाकडील काही 
िवकास कामांचा समावेश मनपा या सन २०२२-२३ या मुळ अंदाजपञकत झालेला नाही 
तथािप सदरची िवकास कामे करणे आव यक असून यांचा न ाने अंदाजपञकात समावशे क न 
सिव तर अंदाजपञक तयार करणे व िनवीदा या करणे आव यक आहे. मा.आयु  साहेब 
यांचे समवेत यांचे दालनात द.४/७/२०२२ रोजी संतपीठ संचालक मंडळासोबत झाले या 
बैठक त मा.आयु  साहेब यांनी कामांचा समावेश अंदाजपञकात करणेबाबत आदेश दलेले 
आहेत.     
 

अ 
  

कामाचे नाव  पान 
  

अ 
 

लेखािशष  सन २०२२-
२३ चे मुळ 
अंदाजप कात 
उपल ध 
तरतुद  

वाढ 
करावया
ची 
तरतुद  

घट 
करावया
ची 
तरतुद  

एकूण 
आव यक र म 

१ 

भाग .१ 
िचखली येथे 
संतपीठ मु य 
इमारतीकरीता 
फ नचर व था 
करणे. 
( शा.मा. 
१५०००००००/-) 

- - 

िवशेष 
योजना 
इतर िवशेष 
योजना व 
बी ओ टी 

क प  

० १००० ० १००० 

२ 

भाग  १ 
िचखली येथील 
आर ण  १/९६ 
म ये  टाऊनहाँल 
िवकसीत करणे 
(ट पा २) 

२० १ 

िवशेष 
योजना रोड 
पे हमट 
मँनेजमट 
िस टीम  

६५०००००० ० १००० ६४९९९००० 

  एकूण        ६५०००००० १००० १००० ६५०००००० 

         

          तरी वरील माणे सन सन २०२२-२३ या अंदाजप कात नवीन िवकास कामाचा 
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समावेश करणसे मा. शासक यांची मंजूरी 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. 
 

 
मा. शासक  ठराव  मांक-१०७                 िवषय मांक  – १०७                   
               

दनांक- ५/७/२०२२    खाते - मा.आयु       
 
िवषय  मांक-१०७  
दनांक- ५/७/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .िवमुका/७६४/२०२२ द.५/७/२०२२ अ वये, EV 
Charging व था उपल ध क न देणेबाबत. 

 

 

ठराव . १०७ 
दनांक-५/७/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .िवमुका/७६४/२०२२ द.५/७/२०२२ अ वये, 
“महारा  शासना या “माझी वसंुधरा” धोरणाअंतगत  थािनक वरा य सं थां या पातळीवर 
अपारंपा रक उज या िन मतीसाठी नािव यपुण उप मास चालना िमळणेकरीता िविवध 
उपाययोजना राबिवणे तसेच नुतनीकरण म उजा िन मतीचे ल य सा य करणेकरीता नवीन 
आिण अ य उजा मं ालया या िविवध काय मां या/धोरणां या उपल धतेवर 
आधा रत  निवकरणीय उजा क प िवकिसत करणे िवचारािधन आहे. याअनुषंगाने पपरी 
चचवड शहरातील नाग रकांना Electrical Vehicle Charging ची सुिवधा उपल ध करणे 

कामी २० ठकाणी वाजवी दराने िविभन एज सी यांचे  BOO (Build Operate and Own) 
Model वर EV Charging Facility वाजवी दराने उपल ध क ण देणेचे िनयोजन 
आहे.िप.िच.म.न.पा माफत EV Charging टेशन ०७ वष कालावधी क रता संबधीत एज सी 
यांना BOO (Build Operate and Own) Model वर देणेचे िनयोजन आहे.िप.िच.म.न.पा 
सदर एज सी यांना फ  जागा मनपा कडून उपल ध क न देणेत येईल व ०७ वषाक रता 
एज सी माफत सदर जागे वर वत: या खचाने म.रा.िव.िव.कं यांचे कडून वीज पुरवठा घेणे व 
EV Charging टेशन उभारणे व  या ०७ वषा क रता चालन व देखभाल करणे आव यक 
राहील.  एज सी यांनी Ceiling Tariff  for Customer ( Rs. 17 / Unit  )  अिधक  GST 
असे  Charging Fees ह े ाहका ं कडून वसूल क  शकतो RFP म ये नमुद केलेनुसार 
म.रा.िव.िव.कं यांचेकडील िव ुत वीजशु कात वाढ/घट झालेस यानुसार ाहकांकडून र म 
एज सीने वसुल करणेस मा यता असेल व सदर एज सीने िप.िच.म.न.पा याला Percentage 
On Ceiling Tariff For Customer(Revenue Sharing) ESCROW चे मा यमातुन देणे 
आव यक आहे व अिधकतम Revenue Sharing % देणारे एज सी  यांना कामाचे आदेश 
देणेचे िनयोजन आहे.  एज सी माफत येक  EV Charging टेशन क रता अंदाजे र. . 
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६९,००,०००/- इतका खच अपेि त आहे. सदर खच एज सी वतः करणार आहे. मनपास 
कोणताही खच करावा लागणार नाही. सबब सदर क पाक रता  एकूण २० x र. . 
६९,००,००० = र. . १३,८०,००,०००/-  (र. . तेरा कोटी शी लाख इतका खच अपेि त 
आहे. सदर क प अंतगत नाग रकांक रता वाजवी दराने  EV Charging सुिवधा उपल ध 
क ण देणेचा उ शे आहे सबब  सदर कामासाठी आव यक एकूण र.  १३.८० कोटी 
खचास  उजा बचत या लेखाशीष अंतगत शासक य मा यता 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-१०८                 िवषय मांक  – १०८                   
               

दनांक- ५/७/२०२२    खाते - मा.आयु       
 
िवषय  मांक-१०८  
दनांक- ५/७/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .वै /१३/कािव/५३९/२०२२ द.०५/०७/२०२२ 
अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलका णालय/दवाखा यातील वै क य सेवा/सुिवधा व 
औषधोपचाराकरीता आकारणी करावयाचे दर शासनाकडील दरानुसार पुनसुधारीत करणे 
बाबत. 
  

 

 

ठराव . १०८ 
दनांक-५/७/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .वै /१३/कािव/५३९/२०२२ द. ०५/०७/२०२२ 
अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलकेचे एकुण ८ णालय व २९ दवाखा यांमधुन पपरी 
चचवड महानगरपािलका ह ीतील व ह ीबाहेरील णांना उपचाराथ आरो य सेवा सुिवधा 

पुरिव या जातात. सदरचे उपचाराथ दे यात येणा-या सेवा व ऒषधोपचाराचे स या आकारणी 
करणेत येत असलेले दर मा. आयु  सो यांचे आदेश  वै /७/कािव/३३११ /२०१० द. 
२३/१२/२०१० पासून लागू कर यात आलेले असून अ ापपयत सदर दरप कानुसार आकारणी 
केली जाते. 

       मा. अिध ाता वाय सी एम एच यांनी संगणक णाली म ये मनपा माफ़त आकार यात 
येणा-या दरांचा समावेश करणे आव यक असून, सदरचे दर अ ापपयत सुधारीत झालेले 
नसलेने, संगणक य णालीम ये णालय/दवाखाना माफ़त आकार यात येणा-या सुधारीत 
दरांचा समावॆश क न संगणक णाली अ ावत करणे यो य होणार असलेने सदरचे सुधारीत दर 
लागू करणे बाबत िवनंती केली आहे. तसेच यानुसार णालयाकरीताचॆ आकार यात येणा-या 
दरात सुधारणा करणे आव यक आहे. 

      महारा  शासन, वै क य िश ण व ऒषधी े िवभाग यांचेकडील  शासन िनणय  
वैिशिव-२०१७/ ।१९१/ शा-२ द २० नो हबर २०१७ नुसार रा यातील शासक य वै क य 
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व दंत महािव ालयांशी संलि त णालयातील ऒषधोपचार तसेच िनरिनरा या वै क य 
सुिवधांसाठी आकार यात येणारे सुधारीत शु कास मंजुरी दे यात आलेली आहे. रा य 
शासनाकडून आकारणेत येणारे दर व मनपा कडून आकारणेत येणारे दर याम ये तफ़ावत रा  
नये याकरीता रा य शासनाचे णालय/दवाखाना करीता लागू असलेले दर मनपाचे 

णालयामाफ़त दे यात येणा-या वेगवेग या  सुिवधा व ऒषधोपचारा करीताही लागू करणे 
आव यक आहे. 

       पपरी चचवड महानगरपािलका णालयामाफ़त दे यात येणा-या सेवा/सुिवधा व 
ऒषधोपचाराकरीता महानगरपािलका माफ़त आकारणेत येणारे दर हे मा. आयु  सो यांचे 
आदेश  वै /७/कािव/३३११/२०१० द २३/१२/२०१० पासून लागू कर यात आलेले असून 
अ ापपयत सुधारीत दर िनि त केलेले नसलनेे सदरचे दर हे महारा  शासन, वै क य िश ण 
व ऒषधी े िवभाग यांचेकडील  शासन िनणय  वैिशिव-२०१७/ ।१९१/ शा-२ द २० 
नो हबर २०१७ नुसार रा यातील शासक य वै क य व दंत महािव ालयांशी संलि त 

णालय/दवाखा यातील ऒषधोपचार तसेच िनरिनरा या वै क य सुिवधांसाठी िनधारीत 
केलेले सुधारीत दर हे मनपा णालय/दवाखानाकरीता लागू करणे आव यक आहे. तसेच मनपा 
माफ़त स याचे दरानुसार पपरी चचवड शहरात वा त ाचा पुरावा सादर न             
करणा-या  णांकडून येक वै क य िशषाम ये आंतर णा िबलाम ये २० % जादा फ़  
आकार याचे व ओपीडी णांचे बाबतीत वा त ाचा पुरावा आव यक असणार नाही हे 
मनपाचे स याचे धोरण कायम ठेवून शासन िनणय  वैिशिव-२०१७/ ।१९१/ शा-२ द २० 
नो हबर २०१७ नुसार िनधारीत केलेले दर मनपाचे णालय/दवाखा याकरीता लागू करणेस 
तसेच यापुढे वेळोवेळी शासनाकडून ा  होणा-या सुधारीत  दरानुसार कायवाही करणेकामी 
मा यता घेणे व यापूव  मनपा माफत काढणेत आलेला आदेश . 
वै /२/कािव/४१६/२०१४, दनांक-२९/०४/२०१४ नुसार महा मा योितबा फुले जन आरो य 
योजनेअंतगत येणारे केशरी रेशनकाडधारक नाग रक वगळुन इतर केशरी रेशनकाडधारक 
नाग रकांना देणेत आलेली मोफत सुिवधा आदेश िनर त करणे यांस मा यता िमळणे कामी व 
याबाबत सिव तर आदेश िनगत करणेचे अिधकार आयु , पपरी चचवड महानगरपािलका 
यांना देणेस 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. 
 

  


