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         पपरी चचवड महानगरपािलका 

                                                                   पपरी १८. नगरसिचव कायालय 
                                                                   मांक :नस/ ५/कािव/८५० /२०२१ 

                                              दनांक – १/११/२०२१ 
 

ित, 
मा. ................................... 
सद य, पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी- ४११ ०१८. 

  
                          िवषय - पपरी चचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा  
                                     दनांक १५/११/२०२१ रोजी दुपारी २.०० वाजता आयोिजत  
                                     केलेबाबत. 
   
मा.महोदय/महोदया, 
 

पपरी चचवड महानगरपािलकेची माहे नो हबर-२०२१ ची मािसक मा.महापािलका 
सभा सोमवार दनांक १५/११/२०२१ रोजी दुपारी २.०० वाजता महानगरपािलके या 

शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात मा. उप सिचव महारा  शासन नगर 

िवकास िवभाग यांचेकडील प  .कोरोना-२०२०/ . .७६/निव-१४ द.२२ ऑ टोबर 
२०२१ अ वये आयोिजत करणेत आलेली आह.े सोबत सभेची कायपि का जोडली आहे. सभेस 
आपण उपि थतीत रहावे  ही िवनंती.  
 

  
      

      आपला िव ासू,  

                                                            
                                            (उ हास बबनराव जगताप) 

             नगरसिचव 
                                           पपरी चचवड महानगरपािलका 
                                                   पपरी - ४११ ०१८. 

त :  १) कायालयीन नोटीस बोड 
        २) सव शाखा मुख व शाखािधकारी  
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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी - ४११ ०१८. 

सूचना 
 

( महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे अनुसूची करण २ मधील 
िनयम मांक १ (ए) (एच) (आय) अ वये) 

 

कायपि का मांक-६४ 
 

     पपरी चचवड महानगरपािलकेची माहे नो हबर-२०२१ ची मािसक मा.महापािलका  
सभा सोमवार दनांक १५/११/२०२१ रोजी दुपारी २.०० वाजता महानगरपािलका शासक य 

इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात मा. उप सिचव महारा  शासन नगर िवकास 

िवभाग यांचेकडील प  .कोरोना-२०२०/ . .७६/निव-१४ द.२२ ऑ टोबर २०२१ अ वये 
आयोिजत करणेत आलेली आह.े सोबत सभेची कायपि का जोडली आहे. सदर सभेम ये खालील 
कामकाज होईल. 
                                   ---- 

ो रे 
 

( महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ४४ अ वये ) 
                                  ----- 
 

मा. थायी सिमतीचे ठराव  
 

िवषय  मांक  १)  संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पव/ै४/कािव/१२/२०२१,  
                                       द.२७/१०/२०२१ 
                                   २) मा. थायी सिमतीकडील ठ. .१०५६० द.२७/१०/२०२१ 
   
 पपरी चचवड महानगरपािलका काय े ात मो ा सं याने भटके ान व जनावरे 
यांचेबाबत वेगवेगळया कारणानी अनेक त ारी िवभागास ा  होत आहेत.जसे क  इजा होण,े 

अपघात होऊन गंभीर जखमी होण,े अितसार व उलटी व इतर गंभीर आजाराने त असले या 

ा यांबाबत  त ारी ा  झा यावर औषधोपचार तातडीने कर याची गरज असते. स ि थतीत 

अ या भट या जनावरांवर  दघ काळ उपचार कर यासाठी पपरी चचवड महानगरपािलकाकडे 
मनु यबळ तथा संसाधने अपुरी अस याने सुिवधा वेळेवर उपल ध क न देण े अवघड जात 
आह.ेप रणामी,त ारी वेळेवर पुण न के याने त ारदार व नागरीकां या रोषाला सामोरे जाव े
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लागत आह.े सदर सुिवधांचे स मीकरण व  बळकटीकरण के यास आजारी ा यांना वेळेवर उपचार 
क न  त ारीपुण करण ेश य होणार आह.े 

            उपरो  संदभ य ाणी ुशूषा क /उपचार क  ह ेउपचारदृ या वयंपूण बनिव यासाठी 

भट या ान व मांजर यांसाठी मोफत उपचार व मालक  ह  असणा-या ान व मांजर संबंिधत 
सव कार या श या व बा ण िवभाग याबाबतचा सव उपचार वाजवी दरात उपल ध 
क न दे यासाठी िप. च. मनपाचा मानस आह.े या वय े खालील माण े अंदाजप क दर (सेवा 
शु क) सादर कर यात येत आह.े 

ाणी ुशूषा क याचे/पशुवै क य दवाखाने तािवत संभा  दरप क 
 
अनु. . तपशील शु क र.  

१ केस पेपर फ  २०/- 
२ बा ण िवभाग(OPD)(सामा य थमोपचार) १५०/- 

३ Specialized Treatment (Systemic Diseases Treatment Fluid 
Therapy) 

२००/- 

४ रेबीज ितबंधक लस (Anti Rabies Vaccination) १००/- 

५ - करण(लहान जनावरे) X-Ray Of Small Animal २५०/- 

६ सोनो ाफ  (USG) ३५०/- 

७ आय.पी.डी शु क ित दन ३००/- 

८ श या सेवा शु क (श यासाठी लागणारे सािह य वगळुन) ४००/- 

९ नसबंदी श या (मनपा माफत) ान १२००/- 

१० नसबंदी श या (मनपा माफत) मांजर १३००/- 

                   मे.पीपल फॉर ऍिनमल यासं थेने संयु  सम वयाने काम लवकरात चाल ूकर याचा 

ताव तािवत केलेला आह.ेमे.िपपल फॉर ऍिनम स (िप.एफ.ए) या सं थेने देऊ केलेली सुिवधा 

उपल ध क न दे यासाठी लागाणारे  या े ात अनुभवी मुन य बळ (दोन )  पुरिव या या 

मोबद यात एकुण र म पय.े ५०,०००/- ती माह महानगरपािलकेडुन मागणी केली आह.े 

या वये सदर क  सुि थतीत व सुरळीत चालिव यासाठी सदर  सं थेची मदत होउन सेवा िनयिमत 

करण े श य होणार आह.े यामुळे नमुद र म यास मा. थायी सिमती या मा यतेने एक वष 
कालावधीसाठी देण े उिचत वाटते. तसेच पशुश यिच क सक (Veterinary Surgeon)नेमणुक 

करण ेआव यक आह.े सदर पद हे मानधन त वावर सहा मिहने कालावधी करीता र.र.५०,०००/- 
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ित माह मानधनावर नेमणुक करण ेआव यक आह.ेमा. थायी सिमती या मंजुरीने सदरचा खच 
पशुवै क य िवभागा या अ थायी अ थापना या लेखािशषकामधून खच कर यात येईल. 

सबब, पशुवैदयक य िवभागाकडील भट या ा यासाठी ऍिनमल शे टर( ाणी सु ुषा क ) 

व  औषधोपचार क  सु  करणेकामी     मे.पीपल फॉर ऍिनमल या सं थ ेबरोबर संयु  सम वयाने 

एक वष कालावधीकरीता कामकाज करण े व सदर सं थेने देऊ केलेली सुिवधा उपल ध क न 
दे यासाठी या े ात लागणारे अनुभवी मुन य बळ  या मा यामातून स लागार व व थापन 

यांचे शु क याम ये ती कमान माह दोनशे ान व मांजर यांचेवर उपचार होण ेआव यक आह.े 
यापे ा कमी झा यास सं थे या माणात व थापन शु क कपात कर यात येईल. दोनशे पे ा 
कतीही अिधक झाले तर कुठलेही वाढीव शु क दे यात येणार नाही एकुण र म पय.े ५०,०००/- 

ती माह महानगरपािलकेकडून मागणी केल े माण ेखचास मा यता घेण ेतसेच पशुश यिच क सक 
(Veterinary Surgeon)  पद मानधन त वावर सहा मिहने कालावधी करीता र.र.५०,०००/- 

ित माह मानधनावर नेमणुक करण े व येणा-या खचास मा यता  देणेकामी मा.महापािलका 

सभेकडे िशफारस करणेस तसेच पाळीव ान, मांजर, इ यादी ा यांना सावजिनक ठकाणी 
नाग रक शौचालयास घेवून जातात, या माण ेउघ ावर शौच करणा-या नाग रकांना दंड केला 
जातो, या माण ेसावजिनक ठकाणी पाळीव ाणी शौचालयासाठी घेऊन जाणा-या नाग रकांना 
५००/- दंड करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आह.े  
                                  ----- 
 

          मा.िवधी सिमतीचे ठराव 
 

िवषय  मांक  २)  संदभ – १)  मा.आयु  यांचेकडील प  . शा/२/कािव/८६४/२०२१,  
                                          द.२२/०७/२०२१.  
                                              २)  मा.िवधी सिमती कडील ठराव .६३ द.१८/१०/२०२१ 
 

    पपरी चचवड महानगरपािलका आ थापनेवर  ‘कायकारी अिभयंता ( था)' अिभनामाची 
२४ पदे एस - २३ वेतन ेणी ६७७०० - २०८७०० म ये शासन मंजूर असून पदो ती करीता ५ 
पदे र  आहेत. ‘कायकारी अिभयंता ( था)’ अिभनामाची र  पदे पदो तीने भर याकामी 
मा.आयु  सो. यां या अ य तेखाली पदो ती सिमती सभा दनांक १२/०७/२०२१ रोजी 
आयोिजत कर यात आलेली होती. तुत या पदो ती सिमतीने पदो तीपूव ‘कायकारी अिभयंता 

( था)’ पदावरील अिधका-यांची शै िणक अहता, अनुभव कालावधी, सेवा ये ता, गोपनीय 

अहवाल, म ा व दािय च, संगणक अहता आिण िश तभंग िवषयक कारवाई इ या द सेवािवषयक 

तपिशल पडताळून, खालील उपअिभयंता ( था) यांना पदो तीचे आर ण र  कर यासंदभात 
मा.सव  यायालयात लंिबत असलेली िवशेष अनु ा यािचका .२८३०६/२०१७ म ये    
होणा-या अंितम िनणयाचे अिधन व शासन िनणय द.०७/०५/२०२१ चे अिधन रा न िन वळ 
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ता पुर या व पात सेवा ये तेनुसार ‘कायकारी अिभयंता ( था)’ पदावर एस - २३ वेतन ेणी 

६७७०० – २०८७०० या वेतन ेणीत पपरी चचवड महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व 

सेवांचे वग करण) िनयम, २०२० नुसार तसेच मा.महापािलका सभे या मा यतेने पदो ती 
दे याबाबत पदो ती सिमतीने सवानुमते िशफारस केली आहे. 
 

अ.  उपअिभयंता नाव ं पदो तीचा वग 
१ ीम.पाठक अनघा अिवनाश ये तेनुसार 
२ ी.जावरानी मनोहर टेकचंद ये तेनुसार 

 

सबब, उपरो  उप अिधकारी  यांना  एस - २३ वेतन ेणी  ६७७०० -२०८७०० म य े  

‘कायकारी अिभयंता ( था)' पदावर, पदो ती मधील आर ण र  कर या संदभात मा.सव  

यायालयाम ये याय िव  असलेली िवशेष अनु ा यािचका .२८३०६/२०१७ म ये होणा-या 
अंितम िनणया या अधीन व शासन िनणय दनांक ०७/०५/२०२१ चे अिधन रा न 
सेवा ये तेनुसार र  जागेवर िन वळ ता पुर या व पात पदो ती देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

                         ---- 
शहर सुधारणा सिमतीचे ठराव 

 

िवषय  मांक  ३) संदभ – १) मा.आयु  यांचेकडील प  .नरिव/कािव/१२/१३४/२०२१,  

                                        द.०१/१०/२०२१ 
                          २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकडील ठराव .३४  

                                        द.२०/१०/२०२१अ वये.   
 

पपरी चचवड महानगरपािलका मौजे भोसरी येथे स.नं.२१७ म ये जलिनःसारण 
िवभागाचे पंप ग टेशन काया वीत असून सदर पंप ग टेशनसाठी ९.०० मी ं द र ता उपल ध 
असून काही र याचा ताबा महानगरपािलकेला ा  झाला आहे. मे.महायश ए टर ायझेस तफ 
सौ.स रता अशोकपाल शमा व ी.राजे ं नारायण भोसले यांनी मौजे भोसरी येथील 
स.नं.२१६/१क/१ मधील महानगरपािलके या जलिनःसारण िवभागा या पंपीग टेशन शेजारील 
सौ.स रता अशोकपाल शमा यांचे मालक चे ११० चौ.मी. े  व ी.राजे ं नारायण भोसले यांचे 
मालक चे १०० चौ.मी. े  असून सदर े  बांधकाम यो य नस यामुळे (Non Buildable) सदर 

जागा महानगरपािलके या िवकास आराख ातील ९.०० मी र यात अंदाजे १०% जात असून 
उवरीत जागा िनवासी िवभागात असून महानगरपािलकेचा र ता व पंप ग टेशनमुळे बांधकामास 
यो य (बांधकाम परवानगी िमळू शकत नाही) होत नाही. सदर जागा महानगरपािलकेने ता यात 
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यावी व जागे या मोबदला खाजगी वाटाघाटी या व पात िमळणेस िवनंती केली आहे. तसेच 
मा.कायकारी अिभयंता, जलिनःसारण िवभाग इ भाग यांनी सदर जागा भिव यातील पंप ग 

टेशन िव तारासाठी आव यक अस याने जागा ता यात घेणेबाबत कळिवले आहे. सदर जागेची 
जलिनःसारण िवभागास भौगोिलक प रि थतीनुसार व पंपीग टेशन िव तारासाठी आव यकता 
आहे. तथािप सदर ठकाणी महानगरपािलकाचे आर ण नसून िनवासी झोन आहे. सदर जागा 
महानगरपािलकेस खाजगी वाटाघाटीने दे यास संबिधत जागामालक तयार आहेत. सदर मंजूर 
िवकास आराख ातील आर णा ितरी या (Non D.P.) जागा खाजगी वाटाघाटीने ता यात 

घेणेसाठी मा.शहर सुधारणा सिमतीमाफत मा.महापािलकासभेची मा यता घेणे आव यक आहे. तरी 
उ  करणी सद  मौजे भोसरी येथील स.नं.२१६/१क/१ मधील महानगरपािलके या 
जलिनःसारण पंपीग टेशन शेजारील मे.महायश ए टर ायझेस तफ सौ.स रता अशोकपाल शमा 
यांचे मालक चे ११० चौ.मी. े  व ी.राजे ं नारायण भोसले यांचे मालक चे १०० चौ.मी. े  
मंजूर िवकास आराख ातील आर णा ितरी या (Non D.P.Proposal) जागा खाजगी 

वाटाघाटीने मोबद या या व पात जलिनःसारण िवभागा या पंपीग टेशन िव तारासाठी 
ता यात घेणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 

िवषय  मांक  ४) संदभ – १) मा.आयु  यांचेकडील प  .नरिव/कािव/१५/१५०/२०२१,  

                                        द.११/१०/२०२१ 
                                   २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकडील ठराव .३५  

                                        द.२०/१०/२०२१अ वये.   
 

पपरी चचवड महानगरपािलकेची ह वाढ महारा  शासनाचे आदेश . 
पीसीसी/३०९६/१८०१/सीआर–२६१/निव-२२, दनांक–११/०९/१९९७ अ वये करणेत आली 

आहे. पपरी चचवड महानगरपािलके या वाढीव ह ीची िवकास योजना महारा  शासन, नगर 

िवकास िवभाग, अिधसुचना . टीपीएस–१८०५/१०५०/सीआर–७९५/०७/निव-१३, द. 

३०/०५/२००८ अ वये मंजूर आहे. तसेच द. १८/०८/२००९ रोजी या िनणया वये पुनः िस द 
केलेला भाग वगळता उव रत िवकास योजना मंजूर असून शासन िनणय . 
टीपीएस/१८१२/ . .५८/१२/पुनबांधणी .२७/१२/ईपी मंजूरी/निव-१३, दनांक 

०२/०३/२०१५ अ वये उव रत भागा या िवकास योजनेबाबत िनणय घेणेत आलेला आहे. मौजे 
िचखली येथील िपपरी चचवड महानगरपािलके या मंजुर िवकास योजनेमधील खालील त यात 
दशिवले या तािवत र ता / आर णाचे भूसंपादन करणे आव यक आहे.  
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अ. . आ. . आर णाचे योजन गट नं. 
बािधत होणारे संपादन 

करावयाचे एकुण 
सुमारे े  चौ.मी. 

१. -  मंजूर िवकास  योजनेतील 

१८.००  मी. र ता ंदी. 

मौजे िचखली येथील गट 
नं.२२१ ते २४३, ६८८ व 

६९० 

 ५००० चौ.मी. 

 

तरी उपरो  तािवत योजनाखालील जिमन  महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम व 

निवन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर र याचा भूसंपादन ताव 
मा.िज हािधकारी,पुणे यांचेकडे पाठिवणेक रता मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक 

आहे. तरी तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व 
भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करतांना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा आिण 
पारदशकता राख याचा ह  अिधिनयम - २०१३(निवन भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये संपादन 
करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 

िवषय  मांक  ५) संदभ – १) मा.आयु  यांचेकडील प  .नरिव/कािव/१५/१५१/२०२१,  

                                        द.११/१०/२०२१ 
                                   २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकडील ठराव .३६  

                                        द.२०/१०/२०२१अ वये.   
 

पपरी चचवड महानगरपािलकेची ह वाढ महारा  शासनाचे आदेश . 
पीसीसी/३०९६/१८०१/सीआर–२६१/निव-२२, दनांक–११/०९/१९९७ अ वये करणेत आली 

आहे. पपरी चचवड महानगरपािलके या वाढीव ह ीची िवकास योजना महारा  शासन, नगर 

िवकास िवभाग, अिधसुचना . टीपीएस–१८०५/१०५०/सीआर–७९५/०७/निव-१३, 

द.३०/०५/२००८ अ वये मंजूर आहे. तसेच द.१८/०८/२००९ रोजी या िनणया वये पुनः िस द 
केलेला भाग वगळता उव रत िवकास योजना मंजूर असून शासन िनणय . 
टीपीएस/१८१२/ . .५८/१२/पुनबांधणी .२७/१२/ईपी मंजूरी / निव-१३, दनांक 

०२/०३/२०१५ अ वये उव रत भागा या िवकास योजनेबाबत िनणय घेणेत आलेला आहे. मौजे 
िचखली येथील पपरी चचवड महानगरपािलके या मंजुर िवकास योजनेमधील खालील त यात 
दशिवले या तािवत र ता / आर णाचे भूसंपादन करणे आव यक आहे. 
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अ. . आ. . आर णाचे योजन गट नं. 
बािधत होणारे संपादन 
करावयाचे एकुण सुमारे 

े  चौ.मी. 
१. -  मंजूर िवकास योजनेतील 

दि णो र ३०.०० मी. 
र ता ंदी, तसेच पुव- 
पि म ३०.०० मी. ंद 
र ता व याची गोलाई 

मौजे िचखली येथील गट नं. २३५ ते 
२४४, २४८ ते २५०, २५२, २५६, 

३०१ ते ३०३, ३०५, ३११ ते 

३२५, ६०१ ते ६१३, ६१९, ते 

६२१, ६८४, ६८६ व  ६८८ 

 ३०००० चौ.मी. 

तरी उपरो  तािवत योजनाखालील जिमन  महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम व 

निवन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर र याचा भूसंपादन ताव 
मा.िज हािधकारी,पुणे यांचेकडे पाठिवणेक रता मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक 

आहे. तरी तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व 
भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करतांना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा आिण 
पारदशकता राख याचा ह  अिधिनयम – २०१३ (निवन भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये 
संपादन करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 

िवषय  मांक  ६) संदभ – १) मा.आयु  यांचेकडील प  .नरिव/कािव/१५/१५२/२०२१,  

                                        द.११/१०/२०२१ 
                                    २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकडील ठराव .३७  

                                        द.२०/१०/२०२१अ वये.   
 

       पपरी चचवड महानगरपािलकेची ह वाढ महारा  शासनाचे आदेश . 
पीसीसी/३०९६/१८०१/सीआर – २६१/ निव -२२, दनांक – ११/०९/१९९७ अ वये करणेत 

आली आहे. पपरी चचवड महानगरपािलके या वाढीव ह ीची िवकास योजना महारा  शासन, 

नगर िवकास िवभाग, अिधसुचना . टीपीएस – १८०५/१०५०/सीआर – ७९५/०७/निव-१३, 

द.३०/०५/२००८ अ वये मंजूर आहे. तसेच द. १८/०८/२००९ रोजी या िनणया वये 
पुनः िस द केलेला भाग वगळता उव रत िवकास योजना मंजूर असून शासन िनणय . 
टीपीएस/१८१२/ . .५८/१२/पुनबांधणी .२७/१२/ईपी मंजूरी/निव-१३, दनांक 

०२/०३/२०१५ अ वये उव रत भागा या िवकास योजनेबाबत िनणय घेणेत आलेला आहे. मौजे 
िचखली येथील िपपरी चचवड महानगरपािलके या मंजुर िवकास योजनेमधील खालील त यात 
दशिवले या तािवत र ता / आर णाचे भूसंपादन करणे आव यक आहे. 
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अ. . आ. . आर णाचे योजन गट नं. 
बािधत होणारे संपादन 
करावयाचे एकुण सुमारे 

े  चौ.मी. 
१. - मंजूर िवकास योजनेतील

३०.०० मी. ं द र ता 
 मौजे िचखली येथील गट नं. 
६८०, ६८७, ६८८ व ६८९ 

६००० चौ.मी. 

 

तरी उपरो  तािवत योजनाखालील जिमन  महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम व 

निवन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर र याचा भूसंपादन ताव 
मा.िज हािधकारी, पुणे यांचेकडे पाठिवणेक रता मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक 

आहे. तरी तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व 
भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करतांना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा आिण 
पारदशकता राख याचा ह  अिधिनयम – २०१३ (निवन भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये 
संपादन करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
           ----- 

           मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमतीचे ठराव 
 

िवषय  मांक  ७)  संदभ – १) मा.शैलेश मोरे व मा.रेखा दशले यांचा ताव. 
        २) मा. डा, कला सािह य व सां कृितक सिमती कडील 
                                          ठराव .५० द.१२/१०/२०२१  

पपरी चचवड महानगरपािलके या वतीने पपरी चचवड संगीत अकादमी थापना     
द. ८ जून २००१ रोजी आहे. ते हापासून सदर अकादमी म ये िविधवत संगीत दे याचे काय चालू 

आह.े  या संगीत अकादमीम ये आजपयत शेकडो िव ा यानी लाभ घेतला आहे. संगीत ेञात 
अनेक नामवंत कलाकार यांचे सादरीकरण झाले आहे. पपरी चचवड संगीत अकादमी यास 
भारतीय शा ीय संगीत े ात सम पत असलेले द गज शा ीय गायक भारतर  पंिडत भीमसेन 
जोशी संगीत अकादमी असे नाव द यास िपपरी चचवड संगीत अकादमी याचा सार चार 
हो यास आणखी मदत होईल. सबब पपरी चचवड संगीत अकादमी िनगडी यास भारतर  पंिडत 
भीमसेन जोशी संगीत अकादमी िनगडी असे नाव दे यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

             ----- 
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मा.आयु ांकडून आलेली पञे/काम े
   

िवषय  मांक  ८)  संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .अमुका/३/कािव/१७३/ 
                                      २०२१ द. ५/१०/२०२१  
     २) मा.महापािलका सभा ठराव .७२१ द.२०/१०/२०२१ अ वये.   

मा.महापािलका सभा ठराव . ६९६ द.२०/०९/२०२१ अ वये यांि क करणा ारे 
साफसफाईचा िवषय शासक य मा यतेकामी माहे ऑ टोबर मिह याचे मा.महापािलका सभेपुढे 
सादर करणेस मा यता दे यात आलेली आहे. तसेच जु या आरएफपी मधील ४ पॅकेज ऐवजी २ 
पॅकेजम ये शहरातील र यांची िवभागणी क न सुधा रत आरएफपी मसुदा तयार कर यास व 
खचाम ये कपात क न यं े आिण मनु यबळाची फेररचना कर यात यावी असेही ठरावाम ये नमूद 
कर यात आलेले आहे. 

यानुसार आरएफपी मसु ाम ये बदल क न सुधा रत आरएफपी तयार कर यात आलेला 
असून आरएफपी म ये असलेली रचना व खच याम ये बदल झालेला आहे. निवन आरएफपी 
मसु ाम ये असले या कर यात आलेला बदलांबाबतचा तपिशल खालील माणे आहे. 

सदर कामकाजाक रता िनयु  स लागार सं था मे.टंडन अबनन सो युश स ा.िल. 
यांचेमाफत सुधा रत आरएफपी मसुदा तयार कर यात आलेला असून यानुसार शहरातील १८.०० 
मी. पे ा मो ा र यांची २ भागांम ये िवभागणी कर यात आलेली असून याम ये Southern 
side of head office व Northern side of head office चे येक  १ पॅकेज अशा रतीने २ 

पॅकेज िनि त कर यात आलेले आहे. 

पॅकेज . १ क रता ३३१ कमी व पॅकेज . २ क रता ३३९.१५ कमी, इतक  र याची 

लांबी िनि त कर यात आलेली आहे. यामुळे शहरातील एकि त र याचंी अंदािजत लांबी 
(Sweeping Length)६७०.१५ गृहीत धर यात आलेली आहे. याम ये शहरातील महामाग, 

बीआरटी माग व १८.०० मी. पे ा र यांची लांबी गृहीत धर यात आलेली आहे. यांि क  
प दतीने र ते साफसफाई कामकाजाक रता आव यक असले या वाहनांची व मनु यबळा बाबतची 
मािहती आरएफपी म ये समािव  कर यात आलेला असून याचा तपिशल खालील माणे – 

Package 1: - Southern side of Head Office 

Heavy Vehicle 

(5-6 M3) 

Medium Vehicle 

(2.5-3.5 M3) 

Gobbler / Litter 
Picker Total Vehicles Hook loader / 

Compactor 
Water Tanker 

(10000 L) 

4 4 8 16 3 2 
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Proposed Manpower Deployment 

Sweeper Driver Operator Helper Total 
150 16 20 5 191 

Package 2: - Northern side of Head Office  

Heavy Vehicle 

(5-6 M3) 

Medium Vehicle 

(2.5-3.5 M3) 

Gobbler / Litter 
Picker Total Vehicles Hook loader / 

Compactor 
Water Tanker 

(10000 L) 

4 4 8 16 3 2 

Proposed Manpower Deployment 

Sweeper Driver Operator Helper Total 
150 16 20 5 191 

 सदर िनिवदा कालावधी हा ७ वषाचा असून याक रता अंदाजे र. .३६२.०४ कोट चा 
खच अपेि त आहे. तथािप, िनिवदा या राबिव या क रता खालील बाब ची पूतता क न 
कायवाही होणे आव यक आहे. 

1. िनिवदा कालावधी हा ७ वषाचा अस याने महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील 
कलम ७२(ब) नुसार असे दािय व प कर यापूव  मा.महापािलका सभेची मंजूरी घे याचे 

ावधान आहे. यामुळे सदर िनिवदा या राबिव याक रता अिधिनयमातील कलम 
७२(ब) नुसार मा.महापािलका सभेची अंदािजत र. . ३६२.०४ कोटी अथवा होणा-या 

य  खचास शासक य मा यता घेणे आव यक आहे. 
2. मा.महापािलका सभेमाफत शासक य मा यता घे यात आ यानंतर आरएफपी मसु ाम ये 

िनिवदा येपूव  अथवा िनिवदा य ेदर यान काही बदल करणे आव यक अस यास 
उदा.मनु यबळ, वाहनसं या, अंदािजत / य  खच इ. सदर बदल कर याचे अिधकार 

आयु ांना राहतील.  

3. िनिवदा येअंती िनि त होणा-या दरास व संिवदेस मा. थायी सिमती सभेची मा यता 
घेणे आव यक राहील. 

            सबब, शहरातील र ते, मंडई व इतर मोक या जागा यांि क  प दतीने साफसफाईचे 

कामकाजा क रता तयार कर यात आले या िनिवदा / आरएफपी नुसार ७ वष कालावधीक रता 
िनिवदा या राबिवणेकामी व यापोटी होणा-या अंदाजे र. .३६२.०४ कोट या अथवा य  
खचास शासक य मा यतेकामी तुतचा िवषय महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 
७२ (ब) नुसार मा.महापािलका सभेची मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

( टप- माहे  नो हबर  २०२१  च े सभेम य े घेणेच े िनणया माणे) 
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िवषय  मांक  ९)   संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .िश ण/आ था/  
                                       १अ/कािव/४१८/२०२१ द. २१/१०/२०२१  

 नगर िवकास िवभाग, महारा  रा य यांचेकडील . पीसीसी -२०२१ / . .५/ निव -२२ 
दनांक १४/०७/२०२१ अ वये ीम. नीता नानासाहेब खैरे, उपिशि का  सातारा िज हा प रषद 

यांना पपरी चचवड महानगरपािलकेम ये उपिशि का या पदावर पती-प ी एकञीकरण 
िनयमानुसार िवशेष बाब हणून िनयु  करणेबाबत आदेश ा  झालेले आहेत.  

सदर आदेशाम ये ीम. नीता नानासाहेब खैरे, उपिशि का सातारा िज हा प रषद यांना 

पपरी चचवड महानगरपािलकेम ये उपिशि का या पदावर पती - प ी एक ीकरण िनयमानुसार 
िवशेष बाब हणून िनयु  करताना पपरी चचवड महानगरपािलका महासभेची मा यता घेणे 
बंधनकारक अस याचे आदेश दले आहेत. सदर करणी ताव सादर केला असता मा. उपआयु  

ाथिमक िश ण िवभाग, पपरी चचवड महानगरपािलका यांनी नगर िवकास िवभाग, महारा  

रा य यांचेकडील आदेशानुसार पपरी चचवड महानगरपािलका महासभेची मा यता घेणकेामी 
िवषयप  सादर करणेबाबत आदेश दले आहेत.  

ीम. नीता नानासाहेब खैरे, उपिशि का, सातारा िज हा प रषद यांची पपरी चचवड 
महानगरपािलकेम ये उपिशि का या पदावर पती-प ी एक ीकरण िनयमानुसार िवशेष बाब 
हणून िनयु  करणसे मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

                       ------ 

सिम यांचे अहवाल 
मा. वधी सिमती  

 

िवषय  मांक  १०) अ) कायपिञका .२१ द.१/१०/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करण.े                       

                                                           ----- 
 

मा.महीला व बालक याण सिमती  
 

िवषय  मांक  ११)  अ) कायपिञका . १७ द.२३ /९ /२०२१ चा सभावृ ांत कायम करण.े 

                                                    ------ 
मा.शहर सुधारणा सिमती 

 
 

िवषय  मांक  १२)  अ) कायपिञका .१९ द.८/१०/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करण.े 

                                                    ------ 
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मा. डा, कला सािह य व सां कृितक सिमती 
 

िवषय  मांक  १३) अ) कायपिञका .९ द.१३/८/२०२१, द.२७/८/२०२१  

                               द. १३/९ /२०२१ व १७/९/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करण.े 

                           ब) कायपिञका .१० द.१३/९/२०२१ व द. १७/९/२०२१ 

                               चा सभावृ ांत कायम करण.े 
                           क) कायपिञका .११ द. २४/९/२०२१  चा सभावृ ांत कायम करण.े 
                                                      ------  
    

मा.िश ण सिमती 
 

िवषय  मांक  १४)   अ) कायपिञका .१४ द.१८/१०/२०२१ चा सभावृ ांत  
                                 कायम करण.े                          
         ------ 
 

      आपला िव ासू,  
                                                            
                                            (उ हास बबनराव जगताप) 

             नगरसिचव 
                                           पपरी चचवड महानगरपािलका 
                                                   पपरी - ४११ ०१८. 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 
मांक : नस/५/कािव/८५०/२०२१ 

दनांक :  १/११/२०२१  
 
टप - तुत कायपि केवरील िवषयांची िवषयप े (डॉकेटस्) नगरसिचव  

        कायालयात वाचणेसाठी ठेवणेत आलेली आहेत.   


