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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 ४/५/२०२२ चे ठराव 

 
मा. शासक  ठराव  मांक- ४४                 िवषय मांक  – ४४                   
               

दनांक- ४/५/२०२२     खाते - मा.आयु       
  
िवषय  मांक-४४ 
दनांक ४/५/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प . .अि /४/कािव/१११/२०२२ द.२२/०४/२०२२ 
अ वये, अि शमन िवभागाकडील Quick Response vehicle (देवदूत) – चे देखभाल दु ती 
व चलन वलन (O&M) करणेकामी  “ CSMC and O & M ” ह ेनिवन लेखािशषावर तयार 
करण ेव बीले खच  टाकणेबाबत.   

ठराव .४४ 
४/५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प . .अि /४/कािव/१११/२०२२ द.२२/०४/२०२२ 
अ वये, अि शमन या तातडीक आप कालीन िवभागा या कामकाजाचे व प व गरज ल ात 
घेता, अि  शामक िवभागाने खरेदी केले या Quick Response vehicle (देवदूत) – ६ नग 
यांचे ०३ वषाकरीता Comprehensive Service Maintenance Contract (CSMC) 
तसेच कमचारी वग िवभागाकडे कमी अस याने, वाहनांचे Operation (O&M) कामकाज 
करणेकामी  “ CSMC and O&M” नावाचे निवन लेखािशष तयार करणसे तसेच अि  शामक 
िवभागाकडील सन २०२२-२०२३ चे “ अि  शमन क  बांधणी ” या लेखािशषाम ये र. . 
१२४,००,००,०००/-  (अ री र.  एकशे चोवीस कोटी फ  ) उपल ध असुन सदर र मेतून 
सन २०२२-२३ या आ थक वषाकरीता र.  ६,००,००,०००/- (अ री र.  सहा कोटी ) तरतुद 
ही  “ CSMC and O&M” या निवन लेखा िशषावर वग क न सदरची बीले खच  टाकणसे 
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- ४५                 िवषय मांक  – ४५                   
               

दनांक- ४/५/२०२२    खाते - मा.आयु        

 
िवषय  मांक-४५ 
दनांक ४/५/२०२२ 
 

 
मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . .िवमुक/५/कािव/२३२/२०२२, द.१९/०४/२०२२ 
आिण मा. थायी सिमती या ा  अिधकारांतगत मा. शासक ठराव मांक ८२ 
द.२६/४/२०२२  अ वये, मनपाचे िव ुत िवभागा अंतगत तरतूद वग करण व न ाने समािव  

काम ेकरणेस मा यता देणेबाबत. 
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ठराव .४५ 
४/५/२०२२ 

 
मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . .िवमुक/५/कािव/२३२/२०२२, द.१९/०४/२०२२ 
आिण मा. थायी सिमती या ा  अिधकारांतगत मा. शासक ठराव मांक ८२ 
द.२६/४/२०२२  अ वये, मनपाचे िव ुत मु य कायालयाकडील सन 2022-23 चे महसूली 

अंदाजप कातील लेखािशष ीट लाईट बीले (उपयोगात आणले या िवजेचा खच) या 
लेखािशषाक रता र. .30,00,00,000/- उपल ध तरतूदीमधून र. .9,00,00,000/-(अ री 
र. .नऊ कोटी फ ) भांडवली कामांक रता सोबत जोडले या प -अ नुसार वग करण करण े
तसेच म.रा.िव.िव.कं.िल. / महापारेषण / य थ सं था क रता सुपरि हजन चाजस व िव ुत 
िनरी ण फ  अदा करण े या लेखािशषाक रता र. .20,00,00,000/- उपल ध तरतूदीमधून 
र. .7,50,00,000/-(अ री र. .सात कोटी प ास लाख फ ) िव ुत िवभागाकडील 
भांडवली कामांक रता सोबत जोडले या प -ब नुसार न ाने समािव  करावया या 
कामांक रता अंतगत वग करण करणसे व न ाने समािव  कर यात आले या कामां या 
अंदाजप क य र म व या नावासमोर दशिवले या तरतूदीस 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- ४६                 िवषय मांक  – ४६                   
               

दनांक- ४/५/२०२२    खाते - मा.आयु       
 

 
िवषय  मांक-४६ 
दनांक ४/५/२०२२ 
 

 
मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . .वैदय/१/कािव/३४९/२०२२, द.२९/०४/२०२२ 
अ वये, महानगरपािलके या दाट लोकव ती या भागाम ये िजजाऊ ि लिनक सेवा सु  
करणेकामी आव यक मनु यबळ वैदयक य िवभागामाफत उपल ध क न घेणेकामी मा यता 
देणेबाबत.  
 

 
ठराव .४६ 
४/५/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . .वैदय/१/कािव/३४९२/२०२२, द.२९/०४/२०२२ 
अ वये, पपरी चचवड शहराम ये िनवास करणा-या नाग रकांना आरो य िवषयक सेवा सुिवधा 
मुबलक माणात चांग या कारे उपल ध हा ात हणुन नाग रकां या सोई या दृ ीने पपरी 
चचवड महानगरपािलकेमाफत िविवध ठकाणी वाय.सी.एम णालयासह ह.भ.प भाकर 

म हारराव कुटे मेमो. हॉ पीटल, आकुड  , िजजामाता णालय , थेरगाव णालय , भोसरी 
णालय अशा सुस  / अ याधुिनक णालयासह तालेरा णालय , यमुनानगर णालय , 

सांगवी णालय व २७ दवाखाने िविवध भागाम ये कायरत आहेत. सदर णालय / 
दवाखा याम ये येणा-या नाग रकांवर उपचार करणेकामी वैदयक य अिधकारी / पँरामेडीकल 
टाफ व इतर वग ४ चे कमचारी उपल ध क न देणेत येत आहेत. प.िच.मनपाने CSR 

देणगी या मा यमातुन संपूण शहरातील वैदयक य पायाभूत सुिवधांचे “ Medical Gap 
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Analysis ” केलेले अस याने पायाभूत वैदयक य सुिवधा महानगरपािलके या िविवध 
भागाम ये िजजाऊ ि लिनक सु  करणेचे महापािलकेचे धोरण आहे. शहराम ये िजजाऊ 
ि लिनक सु  के यास नाग रकांचे आरो य चांगले राहील. याउददेशाने ८००० ते १०००० 
व ती असलेला भाग / झोपडप ी भाग / जा त मनु य व ती /  चाळी / दाट लोकव तीची 
ठकाणे व या ठकाणी १ क.मी. चे अंतरात महापािलकेचे णालय / दवाखाने उपल ध 

नाहीत अशा ठकाणी िजजाऊ ि लिनक सेवा सु  करणेचे व सदर िजजाऊ ि लिनकसाठी 
महापािलके या िमळकती /खाजगी िमळकतधारकडील भाडे त वावरील िमळकती अथवा 
कं टेनर ारे सदर सेवा उपल ध क न घेणेचे तसेच सदर सेवेतील येक ि लिनकसाठी 
आव यक मनु यबळ वैदयक य िवभागामाफत उपल ध क न घेणेचे तावीत आहे. 

     महापािलकेमाफत िजजाऊ ि लिनक सेवा महापािलका प रसरात सु  के यास खाली नमुद 
के या माणे महापािलकेस व प रसरातील नाग रकांना सेवेचा लाभ होईल. 

१) प रसरातील नाग रकांसाठी पया  आरो य िवषयक सुिवधा उपल ध क न द यामुळे 
नाग रकांचे आरो य चांगले रािहल. 

२) िजजाऊ ि लिनक या योजनेम ये णांची तपासणी व आव यक औषधे उपल ध क न 
देणेत आ याने नाग रकां या आरो यात सुधारणा होतील. 

३) सदर सेवेमुळे मनपा प रसरातील नाग रकांना जागेवरच ाथिमक उपचार सु  
झा यामुळे णालयावर / दवाखा यावर िनमाण होणारा ास कमी होईल. 

४) णांना वेळीच  तातडीने उपचार िमळा यास शहरातील नाग रकांचे आरो य 
सुधार याने णवाढ हो याचे माणात घट होईल . 

५ ) णांना चांग या कार या आरो य  सेवा / सुिवधा महापािलकेमाफत पुरिवणे श य 
होईल. 

६ ) ग रब नाग रकांना / ना लवकरात लवकर उपचार देणे श य होईल. 

७) सदर िजजाऊ ि लिनकमाफत णांना सेवा देणेबरोबर शासनामाफत नाग रकां या 
आरो या या दृ ीने राबिवणेत येणा-या रा ीय काय माअंतगत आरो य िवषयक सेवा 
पुरिवणे श य होईल. 

८) सदर सेवेम ये महापािलके या णालयात / दवाखा याम ये करकोळ वैदयक य 
कारणांसाठी होणारी नाग रकांची वदळ / गद  कमी होईल यामुळे णालयात अिधक 
चांग या कारे उपचार उपल ध क न देणे श य होईल. िजजाऊ ि लिनक अंमलबजावणी 
करणेचे बाब धोरणा मक असलेने यास मा. महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक 
आहे. 

    तरी महानगरपािलके या दाट लोकव ती या भागाम ये िजजाऊ ि लिनक सु  करणेचे 

महापािलकेमाफत तावीत आह.े याकामी ८००० ते १०००० व ती असलेला भाग / 
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झोपडप ी भाग / जा त मनु य व ती /  चाळी / दाट लोकव तीची ठकाणे व या ठकाणी १ 

क.मी. चे अंतरात महापािलकेचे णालय / दवाखाने  उपल ध नाहीत अशा ठकाणी िजजाऊ 

ि लिनक सेवा सु  करणेचे तसेच सदर िजजाऊ ि लिनकसाठी महापािलके या िमळकती 
/खाजगी िमळकतधारकाकडून भाडे त वावरील िमळकती अथवा कं टेनर ारे सदर सेवा 
उपल ध क न घेणेचे तावीत आहे. सदर िजजाऊ ि लिनक सेवा सु  करणेकामी आव यक 
मनु यबळ वैदयक य िवभागामाफत उपल ध क न घेणेकामी सुिचत केले आहे. सदरची बाब 
धोरणा मक 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- ४७                 िवषय मांक  – ४७                   
               

दनांक- ४/५/२०२२    खाते - मा.आयु       
  

 
िवषय  मांक-४७ 
दनांक ४/५/२०२२ 
 

 
मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . . था/लेखा/१/कािव/१२६/२०२२, द.२/०५/२०२२ 
अ वये, “सन २०२२-२३ या आ थक वषातील िविवध कामांसाठी एकिञत शासक य मा यता 
देणेबाबत.    

ठराव .४७ 
४/५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कडील प . . था/लेखा/१/कािव/१२६/२०२२, द.२/०५/२०२२ 
अ वये,  मा. महापािलका ( शासक) सभा ठराव मांक १ दनांक २९/०३/२०२२ अ वये 
पपरी चचवड महानगरपािलकेचे सन २०२१-२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२३ चे मुळ 

अंदाजप क मा. थायी सिमती ठराव मांक ११४३ द.  २३/०२/२०२२ अ वये महारा  

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९चे कलम ९६ नुसार मा यतेची िशफारस क न 
अंितमत:ि वकृतीकामी मा. महापािलका सभेपुढे सादर केले होते. दरवष  मा. महापािलका 
सभेसमोर अंदाजप क सादर केले नंतर यात स मा. सद यकडून सव कामांसाठी एकि त 

शासक य मा यता देणेकामी उपसुचना सादर करीत असतात व यास मा. महापािलका सभा 
मा यता देते.   

         मा. महापािलका सभेचा कायकाल संपु ात आलेने सदरचे अंदाजप क मा. शासक 
यांचेकडे सादर केले होते. यास शासक महापािलका सभेने ठराव .   १  दनांक 
२९/०३/२०२२  अ वये मंजूरी दलेली आहे. सदर अंदाजप कात थाप य, थाप य उदयान, 
थाप य डा, िव ुत, पाणीपुरवठा, जलिन: सारण, पयावरण व अ य सव िवभागां या 
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भांडवली व महसूली कामांचा समावेश कर यात आलेला आहे. 

            मा. महापािलका सभेने मंजूर केले या अंदाजप कातील व तू व सेवांचे खरेदी 
संदभातील महसूली कामे व भांडवली अंदाजप कातील अ याव यक सेवेतील कामे तसेच 
िवकास कामे कर यासाठी या आ थक वषातील सदरची भांडवली, महसुली, अ याव यक 

सेवेतील कामे व िवकास कामे यां या नावासमोर नमूद अंदाजप क य र मेस एकि त 
शासक य मा यता व सदर शासक य मा यतेचीर म ही िनिवदा या पुण झा यावर मंजूर 

िनिवदा र मेइतक  राहील. तदनंतरच या/ या कामांची िनिवदा या हाती घेवून सदरची       

िवकास कामे उपल ध कालावधी म ये करणे श य होईल. यासाठी शास कय मा यता तातडीने 
िमळण ेआव यक  आहे. 

           सन २०२२-२३ या अ थक वषाचे मंजूर अंदाजप कात नमूद केले माणे अ अंदाजप क 
सव िवभाग, क अंदाजप क, पाणीपुरवठा व जलिन: सारण िवभाग, सव कार या िवशेष 
योजना, थाप य उ ान, थाप य डा, पयावरण अिभयांि क , झोपडप ी िनमुलन व 
पुनवसन िवभाग, झोिनपू थाप य, EWS व BSUP िवभाग, िव ुत िवभाग, वृ संवधन, 
शु द/अशु द जलउपसा क , से टर २३, िव ुत, सव िवभागाचे प अंदाजप ककाम,े भुयारी गटर 
योजना, सव भाग, मु यालयासह भाग तरावरील सव कारची देखभाल व दु तीची काम,े 
UTFफंडातील िवकास कामे इ यादी सव िवकास कामां या समोर दशिवले या अंदाजप क य 
र मेस तसेच महसुली अंदाजप कातील व तु व सेवां या खरेदी संदभातील लेखािशषासमोर 
दशिवले या एकूण अंदाजप क य र मेस शासक य मा यता देणसे मा. शासक यांची मंजूरी  
आहे. सदर शासक य मा यतेची र म ही िनिवदा या पुण झा यावर मंजूर िनिवदा 
र मेइतक  राहील 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. 
 

 
 

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

नगरसिचव 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

 

(राजेश पाटील)                                                                       
मा. शासक                                                              

पपरी चचवड महानगरपािलका. 
 

 

 


