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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी-१८. 
 नगरसिचव कायालय  
महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक. एम.सी.ओ.-२०२०/ . .७१ (भाग-२)/निव-१४ दनांक ३ 
माच २०२२   व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ दनांक १८/०८/२०२२ अ वय े  ा  
अिधकारानुसार मा.महापािलका सभे या अिधकाराचा वापर क न मा. शासक यांनी मंजूरी दलेल े दनांक  
१४/०२/२०२३ चे ठराव  

मा. शासक  ठराव  मांक -२७१               िवषय मांक  – २७१    
दनांक- १४/०२/२०२३         खाते - मा.आयु      

िवषय  मांक-२७१   
दनांक-१४/०२/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांच े कडील प  .लेखा/२९/कािव/३५/२०२३ द.०७/०२/२०२३ आिण 
मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक १२२५ द.०७/०२/२०२३ 
अ वये, सन २०२३-२०२४ या आ थक वषाच े जमा – खचाच े अथसंक प (“अ”,”प”,”क” व 
क /रा यशासन पुर कृत योजना) सादर करणेकामी मा यता िमळणेबाबत 

 
 
ठराव . २७१ 
दनांक-१४/०२/२०२३  

मा.महापािलका आयु  यांच ेकडील प  .लेखा/२९/कािव/३५/२०२३ द.०७/०२/२०२३ अ वये, 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ९५ नुसार महानगरपािलकेच े सन २०२३-२०२४ या 
आ थक वषाच े जमा-खचाच े अथसंक प (“अ”,”प”,”क” व क /रा यशासन पुर कृत योजना) दरवष  

माण े २० फे ुवारी पुव  संद भय महापािलका ठरावानुसार मा. थायी सिमतीस सादर करणे 
आव यक आह.े तथािप काही अप रहाय कारणामुळे सदरचे अंदाजप क अलिहदा सादर करणेकामी 
मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची मंजुरी देणेत येत आह.े 

िनणय  महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक. एस.सी.ओ.-२०२०/ . .७१ (भाग-२)/ 
निव-१४ दनांक ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ दनांक 
१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा.महापािलका  सभे या अिधकारांचा वापर क न 
उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 

 

मा. शासक  ठराव  मांक -२७२               िवषय मांक  – २७२   
दनांक- १४/०२/२०२३         खाते - मा.आयु      

िवषय  मांक-२७२  
दनांक-१४/०२/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांच े कडील प  . डा/६/कािव/७५/२०२३ द.०६/०२/२०२३ आिण 
मा. थायी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील ठराव मांक १२२६ द.०७/०२/२०२३ 
अ वये, ओम साई केट अॅकॅडमी, स.नं.४९७, जनसेवा चौक, कासारवाडी, पुण े३४ यांना म.न.पा.च े
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जलतरण तलावामागील खेळाच े मैदान सकाळी ७ ते ९ व सायं.३.३० ते 
६.३० यावेळेत ११ मिहने भाडेकराराने केट िश णासाठी  मा यता देणे बाबत. 
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ठराव . २७२ 
दनांक-१४/०२/२०२३  

मा.महापािलका आयु  यांच े कडील प  . डा/६/कािव/७५/२०२३ द.०६/०२/२०२३ अ वय,े 
ओम साई केट अॅकॅडमी, स.नं.४९७, जनसेवा चौक, कासारवाडी, पुण े ३४ यांना म.न.पा.चे 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जलतरण तलावामागील खेळाच ेमैदान, हे सकाळी ७ ते ९ व साय.ं ३.३० ते 
६.३० यावेळेत ११ मिहने भाडेकराराने तवात नमुद माणे म.न.पा.दरानुसार केट 

िश णासाठी देणेकामी ११ मिहने एकूण भाडे (जी.एस.टी.सह) र. .४८,६७५/- (अ री 
र. .अ ेचाळीस हजार सहाश े पं याह र फ ) आका न देणेकामी मा.महापािलका सभे या ा  
अिधकारांतगत मा. शासक यांची मंजुरी देणेत येत आह.े 

िनणय  महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक. एस.सी.ओ.-२०२०/ . .७१ (भाग-२)/ 
निव-१४ दनांक ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ दनांक 
१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा.महापािलका  सभे या अिधकारांचा वापर क न 
उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 

 

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

नगरसिचव 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

 

(शेखर सह)                                                                       
मा. शासक                                                              

पपरी चचवड महानगरपािलका. 
 

  


