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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
मा हती व जनसंपक  वभाग 

.माजसं/५/का व/१३५६/२०१६ 

          द.२६/०७/२०१६ 
 

प रप क 
 

वषय- जा हरात रोटेशन धोरण सन २०१६-१७ बाबत 
 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने शासन मा य याद वर असणा-या वृ प ांना 
शासनमा य दराने जा हराती देणेत येतात. याम ये अ, ब, व क वग वृ प ांचा समावेश आहे. 
शासनमा य दराने जा हरात िस द करणा या खालील वृ प ांना मनपा या याद वर घे यास व 
रोटेशन ड मधील वृ प ांना यांनी दले या सवलती या दराने जा हरात वत रत कर यास 
मा. थायी सिमतीने ठराव .१६५७१ द.२८/०६/२०१६ रोजी मा यता दलेली आहे. सदर रोटेशनची 
मागणी करताना प ाम ये िन वदा र कमेचा प पणे उ लेख कर यात यावा. 
  
रोटेशन (अ) - एका कामाची िन वदा २ कोट  पयत अस यास-  
 

अ. . वृ प ाचे नाव दर ित चौ.स.मी. 
१ दै.पुढार   ४७/- 
 दै.पुणे ज हा सांज समाचार १२/- 
 दै.काितब ९/- 
 सा. पंपर  िचंचवड पवनेचा वाह ६/- 
 सा.काय चाललंय ६/- 

   
२ दै.लोकमत ३६/- 
 दै.लोकमंथन ८/- 
 दै.िस दांत समाचार ८/- 
 सा.पुरोगामी वचारांची झुंज ५/- 
 सा.गगनझेप ६/- 
   
३ दै.पु यनगर  २५/- 
 दै.बहुजनर  लोकनायक  १३/- 
 दै. व दपण  ८/- 
 सा.माझी सखी सोबती ६/- 
 सा.जन ेम ६/- 
   
४ दै.लाईफ ३६५ १९/- 
 दै.सं या १४/- 
 दै.सांज महानगर  १३/- 
 दै.पवना समाचार १२/- 
 सा.सामा य जनतेचा संघष ६/- 
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५ दै.नवभारत १९/- 
 दै.लोकमा य सांजवाता १३/- 
 दै.लोकटाई स १०/- 
 दै.पुणे पोिल टकल  ६/- 
 सा.का ज या बोगदयातून ९/- 
   
६ दै.सामना २४/- 
 दै.महारा  िनरो या ८/- 
 दै.जनमंथन ६/- 
 सा. गत भारत ७/- 
 सा. ांती काश ६/- 
   
७ दै.आज का आनंद १९/- 
 दै. दवस रा ी ९/- 
 दै. पंपर  िचंचवड समाचार ८/- 
 दै. व े र ७/- 
 सा.सहारा ८/- 
   
८ दै.केसर  २३/- 
 दै.बंधु ेम ९/- 
 दै.दािय व ८/- 
 सा.पु प काश ७/- 
 सा.आशा करण वाता ६/- 
   
९ दै.सं यानंद ३०/- 
 दै.रा तेज  १०/- 
 दै.लोक ेरणा ८/- 
 दै.नवीन सं या ६/- 
 सा.न या समाजाची चाहुल ७/- 
   
१० दै. भात २१/- 
 दै.सुरा य ११/- 
 दै.भारत डायर   ८/- 
 सा.बृहन वाता  ७/- 
 सा.समाज गजना  ६/- 

 
रोटेशन  (ब) - एका कामाची िन वदा २ कोट  पे ा जा त ते ४ कोट  पयत अस यास तसेच वकास 
ह तांतरण (ट ड आर), महापािलकेची नोकर भरती, व वध वभागातील योजना, औ ोिगक िश ण 
क ाकड ल वेश या, आयएसओ, व वध कोसस तसेच नगररचना वभागाकड ल सव जा हराती 
शासनमा य दराने खालील रोटेशन मधील वृ प ास देणेत यावी. 
१) दै.लोकमत X दै.केसर  X  दै.सं यानंद  

२) दै.पु यनगर  X  दै. भात X  दै.आज का आनंद 

३) दै.पुढार  X दै.सामना X  दै.नवभारत 
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रोटेशन (क) – मा. महापािलका सभेची नोट स थािनक वतमानप  दै. पवना समाचार म ये 
िस द करणेत यावी.  

रोटेशन (ड) – एकाच कामाची िन वदा र. .४ कोट  पे ा जा त अस यास सदर जा हरात देश तरावर 
खालील वृ प ात करारनामा न करता आकारमान िन त क न जा हराती देवून जा हरातींचे बल 
यां या सवलती या दरानुसार दे यात यावे.  

१. दै. पुढार  X  दै. हंदु तान टाई स X दै.पु यनगर  X दै. द यू इं डयन ए ेस  

२. दै. महारा  टाई स X दै. नवभारत टाई स X दै.टाई स ऑफ इं डया  

३. दै. लोकस ा X दै. लोकमत X दै.इं डयन ए स ेस X दै. बझनेस टडड 

४. दै. सकाळ. X दै. जागरण X द हंदू + बझनेस लाईन 
 

अ. . वृ प ाचे नांव पुणे आवृ ी  
दर ती चौ.सेमी 

मुंबई 
आवृ ी   दर 
ती चौ.सेमी 

रा य तर 
(महारा )    
दर ती 
चौ.सेमी 

देश तर 
(भारत)     

दर ती चौ.सेमी 
 

१ दै.लोकस ा २७५/- १,४००/- १,९००/- --- 
२ दै.इं डयन ए स ेस ५२५/- १,३००/- १,८००/- २५००/- 
३ दै.लोकस ा + 

दै.इं डयन ए स ेस 
७२५/- १,८००/- २६५०/- ३०००/- 

४ दै.महारा  टाई स  ३११/- ७४९/- १३०२/- --- 
५ दै. टाई स ऑफ 

इं डया 
५६१/- २०१२/- २५२५/- ४५३२/- 

६ दै.महारा  टाई स + 
दै. टाई स ऑफ 
इं डया + नवभारत 

टाई स 

८२८/- २६०३/- ३१०२/- ५२५०/- 

७ दै. बझनेस टडड ७५/- ३००/- ४००/- ११००/- 
८ दै. हंदु तान टाई स १,९००/- १,९००/- १,९००/- ४,२००/- 
९ दै. द हंदू + 

बझनेस लाईन 
- २७५/- २७५/- ३६००/- 

१० दै. लोकमत  ३६/- ७१५/- १,६००/- --- 
११ दै. सकाळ 

पं.िचं.मु य आवृ ी 
९४५/- 
२६३/- 

२४०/- 
- 

१,७१०/- 
- 

--- 
 

१२ दै. पुढार  ४७/- ६५०/- १,५००/- --- 
१३ दै. पु यनगर  २५/- २२/- ९००/- --- 
१४ दै. द यू इं डयन 

ए ेस 
- - - २५००/- 

१५ दै.जागरण - - - ९५००/- 
 
धोरणा मक बाबी व अट  - शत   
 

१)  मनपा या जा हरातीसाठ  जो मांक चालु असेल ते रोटेशन वकारावे लागेल. 
२) मा हती व जनसंपक वभागाकडून जा हरात रोटेशन घेत या िशवाय पर पर वृ प ांना 

जा हराती दे यात येवू नयेत. 
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३) मा हती व जनसंपक वभागाकडून रोटेशन ा  झालेनंतर, सदरची जा हरात वना वलंब 
संबंिधत वृ प ाम ये िस दस दे यात यावी. तसेच संबंिधत वभागाने िन वदा कंवा इतर 
जा हरात यांचे मु य िशषक उदा. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका हा फॉ ट साईज १४, 
थाप य वभाग हा फॉ ट साईज ११ तर िन वदा सुचना . १/२०१६-१७ हा फॉ ट साईज ९.५ 

तसेच इतर मजकुराचा उदा. िन वदा अट  शत  व कामाची नावे ९.५ या फॉ ट साईज म ये 
छापणेस तसेच इं जी वृ प े यांना अनु मे १४,११,८.५ व ८.५ या फ़ॉ ट साईज माणे 
जा हरात छापणेस वृ प ांना कळ व यात यावे. 

 
४) मा हती व जनसंपक वभागाकडून ा  झाले या रोटेशननुसार या वृ प ांने कमीत कमी 

आकारमानात जा हरात िस द केली असेल या वृ प ा या आकारमानानुसार इतर वृ प ांना 
बले अदा कर यात यावीत. 

 
५)  रोटेशन ‘अ’ नुसार िन वदेम ये एकापे ा जा त कामे ह  र. . २  कोट पयत अस यास तसेच 

रोटेशन ‘ब’ नुसार एक कंवा जा त कामे २ कोट पे ा जा त परंतु ४ कोट पयत अस यास 
यासाठ  एकच रोटेशन न घेता रोटेशन ‘अ’ व रोटेशन ‘ब’ साठ  वतंञ रोटेशन घे यात यावे.  

 
६) चालु रोटेशन िशवाय वशेष बाब हणून अितमह वाची जा हरात रोटेशन म तोडून ावयाची 

अस यास या वशेष रोटेशनला मा. आयु  अथवा मा. अित र  आयु  यांची मा यता घेणे 
संबंिधत ख यावर बंधनकारक रा हल तसेच मा यता घेऊन संबंिधत वृ पञा या नावाचा प  
उ लेख कर यात यावा. तसेच वभागाने ठरवून दले या आकारमानात जा हरात िस द केली 
असेल तर या वृ प ांना या आकारमानानुसारच बल अदा करणेत यावे. 

 
७) म.न.पा. रोटेशन याद वर ल येक सा ा हकांचा छपाईचा दवस हा वेगवेगळा अस यास 

व हत मुदतीनंतरह  ४ दवसांनी सदरची जा हरात यो य कारे छापली अस यास जा हरात 
िस दचे बल अदायगीस पा  रा हल. 

 
 

८) संबंिधत वभागांनी जा हरात मसुदा सायं. ४ वा. पयत संबंिधत वृ प ांना सम  अथवा 
 ई-मेल ारे पाठव यात येउन मण वनी ारे जा हरात िमळा याची खातरजमा करावी. 

 
 

९)  रोटेशन ा ी नंतर संबंिधत वभागाने वृ प ाम ये जा हरात िस दसाठ  न द यास याची 
कारणे मा. आयु  अथवा मा. आयु  यांचेकडे व रत सादर करावी व मा यतेनंतर याची एक 
त मा हती व जनसंपक वभागास पाठ व यात यावी. 

 
१०) जा हरात िस द बाबतचा प यवहार हा संबंिधत वृ प ा या मा. जा हरात यव थापक यां या 

नावे करावा. महापािलकेने दले या व हत मुदतीत एखा ा वृ प ाने जा हरात िस द न 
के यास/अपुण अथवा चुक ची तसेच अ प /वाच यायो य नसलेली जा हरात छाप यास अशा 
जा हराती या िस द चे बल अदायगीस पा  राहणार नाह . 

 
 

११)  महापािलकेचे बोधिच ह व जा हरात मांक जा हरातीम ये िस द कर या या सूचना 
संबंिधत वृ प ांना दे यात या यात. मनपाचे बोधिच ह/जा हरात मांक /जा हरात मसु ातील 
एखादा श द अथवा एखाद  ओंळ वृ प ाने जा हरातीत िस द  न के यास दंड हणून र. . 
१००/- (अ र  र. . शंभर फ ) संबंिधत वृ प ा या जा हरात बलामधून वजा कर यात 
यावेत. तसा दाखला बलाम ये दे यात यावा. तसेच लेखाप र ण आ ेपाम ये काह      
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ुट / आ ेप वसुली आढळून आ यास संबंिधत वभाग मुखांमाफत व रत वसुली कर यात 
यावी. व तसा पुतता अहवाल मा हती व जनसंपक वभागाकडे पाठवावा. 

 

१२)  मनपा या सव वभाग/ कायालयाकडून मा हती व जनसंपक वभागाकडे रोटेशन िमळणेकामी 
प  दले जाते. यासोबत कायालयीन मंजूर ताव, िस द साठ  ावयाचा          
मसुदा/ जा हरात / िन वदा कामे अ यावत मा हतीसह दे यात यावी. सदरचे प  जा हरात 
िस  दनांकापुव  कमान ३ दवस अगोदर मा हती व जनसंपक वभागाकडे देणे आव यक 

आहे. 

 
१३) जा हरात िस द झालेपासून आठ दवसात वृ प ांनी संबंिधत वभागाकडे जा हरात व बल े

सादर करावीत तसेच संबंिधत वभागांनी एका म ह या या आत बले अदा कर याची कायवाह  
करावी. तसेच काह  वृ प ांनी मुदतीत बले न द यास यांना १ ते २ वेळा मण वनी ारे 
बले सादर करणेस कळ वणेत यावे. तदनंतरह  संबंिधत वृ प ाचे बल ा  न झा यास इतर 
वृ प ांची बले अदा कर यात यावीत. 
 

 
१४)  सदरचे दर माहे १ ए ल २०१६ पासून लागू होतील. या माणे व वध वभागाकड ल 

वृ प ां या लं बत बला या अदायगीची कायवाह  फरकासह त संबंिधत वभागाने वर त 
करावी.  
 

१५) संबंिधत वभागाने वृ प ांची जा हरात बले िनयमानुसार तयार क न मा हती व जनसंपक 
वभागाकडून तरतुद टाकून बले अदायगीची पुढ ल कायवाह  करावी तसेच जाह रातीचे बील 
अदायगीक रता लेखा वभागाकडे पाठ व यानंतर संबंिधत वृ पञा या ितिनधींना 
मण वनी दारे कळ व यात यावे. 

 
१६)  न याने जा हराती देणे/ मा य धोरणात काह  अडचणी िनमाण झा यास अगर फेरबदल करणे 

आव यक अस यास याबाबत संपुण िनणय घे याचा अिधकार मा. आयु  यांना रा हल. 
 

 
१७)  सदर या रोटेशन धोरण प रप काची अंमलबजावणी द.०८/०८/२०१६ पासून कर यात यावी. 

तसेच पुढ ल वषाचे रोटेशन िन त होईपयत या प रप काचा अवलंब करावा. 
 

 
 
 
 

सह /- 
        आयु  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
       पंपर  - १८  

 


