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         पपरी चचवड महानगरपािलका 

                                                                   पपरी १८. नगरसिचव कायालय 
                                                                   मांक :नस/५/कािव/९२२/२०२२ 

                                              दनांक – ११/१/२०२२ 
 

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

  
                          िवषय - पपरी चचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा  
                                     दनाकं २०/१/२०२२ रोजी दुपारी २.०० वाजता आयोिजत  
                                     केलेबाबत. 
   
मा.महोदय/महोदया, 
 

पपरी चचवड महानगरपािलकेची माहे जानेवारी-२०२२ ची मािसक मा.महापािलका 

सभा गु वार दनांक २०/१/२०२२ रोजी दुपारी २.०० वाजता मा. अवर सिचव महारा  शासन 

नगर िवकास िवभाग यांचेकडील प  .कोरोना-२०२०/ . .७६/निव-१४ द. ३ जानेवारी 
२०२२ अ वय ेऑनलाईन प दतीने (ि हडीओ कॉ फर सग ारे) आयोजीत करणेत आलेली आह.े 

मा.महापौर महानगरपािलके या मु य शासक य इमारतीमधील मा.महापौर क  या 

ठकाणाव न ऑनलाईन प दतीने (ि हडीओ कॉ फर सग ारे) सभा संचिलत करणार आहेत. 
सोबत सभेची कायपि का जोडली आहे. सभेस आपण संबंिधत ेञीय कायालयाचे सभागृहातून 
ऑनलाईन प दतीने अथवा मोबाईल ऍप ारे सहभागी हावे 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-६६ 
 

     पपरी चचवड महानगरपािलकेची माहे जानेवारी-२०२२ ची मािसक मा.महापािलका  

सभा गु वार दनांक २०/१/२०२२ रोजी दुपारी २.०० वाजता  मा.अवर सिचव महारा  शासन 

नगरिवकास िवभाग यांचेकडील पञ .कोरोना-२०२०/ . .७६/निव-१४ द. ३ जानेवारी 
२०२२ अ वय ेऑनलाईन प दतीने (ि हडीओ कॉ फर सग ारे) आयोजीत करणेत आलेली आह.े 

मा.महापौर महानगरपािलके या मु य शासक य इमारतीमधील मा.महापौर क  या 

ठकाणाव न ऑनलाईन प दतीने (ि हडीओ कॉ फर सग ारे) सभा संचिलत करणार आहेत. सदर 
सभेम ये खालील कामकाज होईल. 
                                  ------ 

मा.महापािलका सभा मांक -६२ द.२०/९/२०२१ (द.ु२.०० व २.३५ वा.) चा 
सभावृ ांत कायम करणे.  
           ------- 

 
ो रे 
 

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

मा. थायी सिमतीचे ठराव  
 

िवषय  मांक  १)  संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                                        .कर/मु य/९/कािव/३६३/२०२१, द.०३/१२/२०२१. 
                                   २) मा. थायी सिमतीकडील ठ. .१०८३६ द.८/१२/२०२१ 
   
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ९९ या तरतूदी अ वये 
महानगरपािलकेने, काय े ातील िमळकत वर कर व करे र बाब चे दर सन २०२१-
२०२२  क रता लागू केलेल े आह े तसेच शासनाचे िश णकर, रोजगार हमी कर व लोअरेज 
कराची वसुली रा य शासनाने ठरवून दले या दराने महारा  शासनाचे क रता केली जाते. सन 
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२०२२-२०२३  या सरकारी वषाक रता दनांक २० फे ुवारी २०२२ पूव  करांचे दर ठरिवण े
आव यक आह.े  या अनुषंगाने महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम ९९  अ वय ेसन 
२०२२-२०२३  या िवि य वषासाठी खालील माण ेकरांचे आिण करे र बाब चे फ  / शु काचे दर 

तािवत कर यात येत आह.े 
ताव: सन२०२२-२०२३  या सरकारी वषा क रता कराचे व करे रबाब चे दर िनि तीबाबत.  
अ. करांचे दर  

 
अ. 

. 
कराचे नाव कर आकारणी प दत कर 

यो य मू यावर 
सन 2021-2022चे 
चिलत दर (स याच)े 

सन 2022-
2023क रता 

तािवत दर 
िनवासी िनवासे र िनवासी िनवासे र 

1 

सामा य कर 

र म पये 1/- ते 12000/- 13% 14% 13% 14% 

र म पये 12001/- ते 

30000/- 
16% 17% 16% 17% 

र म पये 30001/- व 
यापुढील 

24% 24% 24% 24% 

1ब साफसफाई कर कर यो य मू यावर 5% 6% 5% 6% 

अि शामक कर कर यो य मू यावर 2% 2% 2% 2% 

मनपा िश णकर कर यो य मू यावर 4% 5% 4% 5% 

2 मल वाह सुिवधा लाभ 
कर कर यो य मू यावर 5% 5% 5% 5% 

3 पाणीपुरवठा लाभ कर कर यो य मू यावर 4% 5% 4% 5% 

4 र ता कर कर यो य मू यावर 2% 3% 2% 3% 

5 िवशेष साफसफाई कर 
(फ  मॉ स, लॉ जग 

बो डग, मंगल 

कायालय,सभागृह, 
णालय, हॉटे स, 

कॅ टी स, रे टॉरंट या 
व पा या िमळकत स    )  

कर यो य मू यावर -- 2% -- 2% 

6 वृ कर कर यो य मू यावर 1% 1% 1% 1% 

 
वरील करां ित र  “नाटयगृह कर ”(करमणूक कर) खालील माण ेवसूल केला जातो. 
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अ. 
. 

कराचे नाव करआकारणी प दत सन 2021-2022चे 
चिलत दर (स याच)े 

सन 2022-
2023क रता 

तािवत दर 

7 
 

नाटयगृहा 
वरील कर 
(करमणूक 

कर) 

1. िसनेमा 
  

अ)500 पयत  कवा  यापे ा  जा त  बैठक  व
था (िस स) असणा-या िथएटरला ती न 

ती दवस .250/- 
ती दवस 
.250/- 

ब) मराठी िसनेमा    करमाफ  करमाफ  

क) वातानुकुिलत  िथएटर ती न      ती दवस .350/- 
ती दवस 
.350/- 

2. नाटक 
ती योगास 

.100/- 
ती योगास 

.100/- 

3. सकस (कॉि हल पे स)      
ती योगास 

.100/- 
ती योगास 

.100/- 

4. तमाशा                        
ती योगास 

.100/- 
ती योगास 

.100/- 

5.संगीत जलसे/शा ीय संगीत जलस े (िथयटर 
मधील कवा िथयटर ित र  येक योगास) 

ती योगास 
.100/- 

ती योगास 
.100/- 

6. कु या / मु ीयु द ती योगास .50/-
ती योगास 

.50/- 

7. वरील खेरीज इतर येक योगास (जर 
वेगवेगळे खेळ नसतील तर अशा येक दवसास 

ती दवस .100/- 
ती दवस 
.100/- 

 
ब.सामा यकरातील सवलत योजना : सामा य कर (सामा य कराम य ेसामा य कर + साफसफाई 
कर + अि शामक + मनपा िश ण उपकर  ह ेकर समािव  आहेत) 
 

अ.  योजना सन 2021-2022चे चिलत दर (स याचे) सन 2022-2023क रता 
तािवत दर 

1 वातं य सैिनक कवा यांचे प ी यांचे 
वत: रहात असले या फ  एका िनवासी 

घरास सामा य करात सूट 

चालू सरकारी वषाच ेचालू मागणीतील देय 
सामा य कर र मे या 50% र मसूट 

चालू सरकारी वषाच ेचालू 
मागणीतील देयसामा य कर 
र मे या 50% र मसूट 

2 फ  मिहलांच ेनावे असले या, वत: 
रहात असले या फ  एका िनवासी घरास 
सामा य करात सुट 

चालू सरकारी वषाच ेचालू मागणीतील देय 
सामा य कर र मे या 50% र मसूट 

चालू सरकारी वषाच ेचालू 
मागणीतील देयसामा य कर 
र मे या 50% र मसूट 

3 40% कवा यापे ा जा त द ांग व 

असणा-या अंध, अपंग, मितमंद, 
कणबिधर व मूकबिधर यां या नावावर 
असणा-या िमळकतीस 

चालू सरकारी वषाच ेचालू मागणीतील देय 
सामा य कर र मे या 50% र मसूट 

चालू सरकारी वषाच ेचालू 
मागणीतील देयसामा य कर 
र मे या 50% र मसूट 
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अ.  योजना सन 2021-2022चे चिलत दर (स याचे) सन 2022-2023क रता 
तािवत दर 

4 संपूण िमळकतकराची र म आगाऊ 
भरणा-यां करीता सामा य करात सुट देण े

चालू सरकारी वषाच ेचालू मागणीतील 
देयसामा य कर र मे या 
1. वतं  न द असले या िनवासी 

वापरा या  िमळकतीस- 10%र म सूट 
2. िबगरिनवासी / िम  / औ ोिगक 
/मोकळया जिमनी इ. िमळकतीस -
5%र म सूट 

चालू सरकारी वषाच ेचालू 
मागणीतील देय सामा य कर 
र मे या 
1. वतं  न द असले या 
िनवासी 
वापरा या  िमळकतीस- 
10%र म सूट 
2. िबगरिनवासी / िम  / 
औ ोिगक /मोकळया जिमनी 
इ. िमळकतीस - 5%र म  
सूट 

5 

ीन िब ड ग रेट ग िसि टम िमळकती 
ीहा : ीन िब ड ग रेट ग िसि टमम य े

2500 चौ.मी. पे ा जा त भूखंडावरील 
क पांना बांधकाम परवानगी 

िवभागामाफत अिंतम भोगवटाप क व 
अंितम ीनिब ड गCertificate ा  
झाले या िमळकत ना सामा य करात सूट 

चालू सरकारी वषाच ेचालू मागणीतील 
देयसामा य करर मे या 
·   3Star Rating -05% र मसूट 
·   4Star Rating - 08% र मसूट 
·   5Star Rating - 10% र मसूट 

चालू सरकारी वषाच ेचालू 
मागणीतील देय सामा य कर 

र मे या 
·   3Star Rating -05% 

र मसूट 
·   4Star Rating - 08% 

र मसूट 
·   5Star Rating -10% 

र मसूट 

 

व ीहा: ीन िब ड ग रेट ग िसि टमम य े

2500 चौ.मी. पे ा कमी भूखंडावरील 
क पांना बांधकाम परवानगी िवभागा 

माफत अंितम भोगवटाप क व अंितम 
ीनिब ड गCertificate ा  झाले या 

िमळकत ना सामा य करात सूट 

चालू सरकारी वषाच ेचालू मागणीतील 
देयसामा य कर र मे या 
·   1Star Rating -05%र मसूट 
·   2 Star Rating - 08%र मसूट 
·   3Star Rating- 10%र मसूट 
·   4Star Rating- 12%र मसूट 
·   5Star Rating- 15%र मसूट 

चालू सरकारी वषाच ेचालू 
मागणीतील देयसामा य कर 

र मे या 
·   1Star Rating -

  05%र मसूट 
·   2 Star Rating -

  08%र मसूट 
·   3Star Rating- 

10%र मसूट 
·   4Star Rating- 

12%र मसूट 
·   5Star Rating- 

15%र मसूट 

6 
संर ण दलातील शौय पदक धारक आिण 
माजी सैिनकां या िवधवा तसेच 
अिववाहीत शहीद सैिनकांच े

मालम ा करात(सामा यकर, मल वाह 

सुिवधा लाभकर, पाणीपुरवठा लाभ कर, 
मालम ा करात(सामा यकर, 
मल वाह सुिवधा लाभकर, 
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अ.  योजना सन 2021-2022चे चिलत दर (स याचे) सन 2022-2023क रता 
तािवत दर 

नामिनदिशतांच ेराहणा या याच माणे 
शहरात वा त  करणा या माजी 
सैिनकांना मालम ा करातून  सूट (शासन 
िनणयानुसार) 

र ता कर) 100% सूट पाणीपुरवठा लाभ कर, र ता 

कर) 100% सूट 
 

7 

ामािणकपण ेदरवष  िमळकत कराचा 
भरणा करणा-या िमळकत धारकांना 
सामा य करात 2% (दोन) जादा 

ो साहनपर सवलत योजना लागू 
करणेबाबत (3 वषाचे लॉक नंतर चौ या 
वष ) संदभ : प रप क द. 
21/05/2021 

मागील सलग3 आ थक वषाम ये 31 
माचपूव  थकबाक सह संपूण िमळकत कराचा 
एक र म भरणा करणा-या िमळकत 
धारकांना चौ या वषाच ेचालू मागणी तील 
देय सामा य कर र मे या 2% र म सूट 
(अ. . 1 ते5 मधील पा  सवलतीसह) 

मागील सलग3 आ थक 

वषाम य े31 माचपूव  
थकबाक सह संपूण िमळकत 
कराचा एक र म भरणा 
करणा-या िमळकत धारकांना 
चौ या वषाच ेचालू मागणी 
तील देय सामा य कर 
र मे या 2% र म सूट 
(अ. . 1 ते5 मधील पा  
सवलतीसह) 

8 माझी िमळकत माझी आकारणी योजना: 
वयं फुत न े िमळकत कराची आकारणी

करणा-यांसाठी सवलत 
संदभ: प रप क द. 08/10/2021 

महापािलके या संकेत थळावर िमळकत
करा या न दणीसाठी अज करणा-यांना
िमळकतीची या आ थक वषात कर
आकारणी कायम होईल या आ थक
वषा या चालू मागणीतील िमळकतकर
िबलाम य े सामा य कराम य े 5% फ

पिह या वषाक रता सूट (अ. . 1 ते 5 
मधील पा  सवलतीसह) 

महापािलके या संकेत थळावर 
िमळकत करा या न दणीसाठी 
अज करणा-यांना िमळकतीची 
या आ थक वषात कर 

आकारणी कायम होईल या 
आ थक वषा या चालू 
मागणीतील िमळकतकर 
िबलाम य े सामा य कराम य े
5% फ  पिह या वषाक रता 

सूट (अ. . 1 ते5 मधील पा  
सवलतीसह) 

9 वरील योजन ेपैक  कोण याही फ  एका
योजनेचा लाभ िमळकत धारकास घेता
येईल तसेच वरील योजनेचा सामा य
करातील सवलतीचा लाभ घेणेकामी
थकबाक सह दो ही सहामाहीची संपूण
िबलाची र म एक र मी आगाऊ
भरणेची मुदत (िबल िमळो अथवा न
िमळो) 

अ. . 1 ते5 मधील सवलत योजनांसाठी-

दनांक30 जूनअखेर 
अ. . 6 चे सवलत योजनेसाठी संपूणवष 
अ. . 7 व 8 चे सवलत योजनेसाठी

संपूणवष (अ. . 1 ते 5 सवलत योजेनचा

लाभ फ  30 जून पयत) 

अ. . 1 ते5 मधील सवलत 

योजनांसाठी- दनांक30 जून 

अखेर अ. . 6 चे सवलत 
योजनेसाठी संपूणवष 
अ. .7 व 8 चे सवलत 

योजनेसाठी संपूणवष (अ. . 1 
ते 5 सवलत योजेनचा लाभ 

फ  30 जून पयत) 

10 थकबाक  सह एक र मी िमळकत कराचा
भरणा ऑनलाईन पेमट गेट-वे ारे करणा-
या िमळकत धारकास चालू आ थक
वषाचे सामा य करात सवलत 

1.     द.1/4/2021 ते 30/6/2021 
अखेर सवसाधारण करात 5% 
2.   द.1/7/2021ते31/3/2022 

1. द.1/4/2022 त े
30/6/2022 
अखेर सवसाधारण करात 
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अ.  योजना सन 2021-2022चे चिलत दर (स याचे) सन 2022-2023क रता 
तािवत दर 

अखेर सवसाधारण करात 2% 5% 
2. द. 1/7/2022 त े
31/3/2023 
अखेर सवसाधारण करात 
2% 

क.  करे र बाब चे फ  / शु कांचे दर  
 

अ. 
. 

नाव सन 2021-2022चे चिलत 
दर (स याचे) 

सन 2022-2023क रता
तािवत दर 

1 िमळकत ह तांतरण न द नोटीस फ  करयो य मू यावर 5% करयो य मू यावर 5% 

2 थकबाक  नसलेचा दाखला फ  ती दाखला 10/- पये ती दाखला 10/- पये 

3 िमळकत उतारा ती उतारा 20/- पये ती उतारा 20/- पये 

4 शासक य सेवा शु क ित बीलास10/- पये ित बीलास10/- पये 

 
सन २०२२-२०२३ या वषाक रता महानगरपािलका करांचे दर आिण करे र बाबीची फ / शु क 
िनि त करणेकामी मा यता देणेत येत आहे. तसेच सन २०२०-२१ व २०२१-२२ या कालावधीत 
मनपा ह ीमधील या िनवासी िमळकतकर धारकांचे कोरोना या महामारीने मृ यु झालेला आहे. व 
यां या नावावर िमळकत आहे. आशा कुटंुबाला दलासा देणे कामी सन २०२२-२३ या सरकारी 

वषाकरीता कराचे व करदो र बाबीचे दर िनि त करताना आशा िमळकत ना चालु सरकारी 
वषाचे चालु मागणीतील देय सामा य कर र मे या १००% सुट तसेच िमळकत कर ह तांतरण न द 

नोटीस फ  िमळकतकर धारकां या कंुटंुिबयाना माफ कर यास तसेच कोरोना मुळे मृ यु झाले या 
िमळकतकर धारकां या िमळकती ह तांतरण कर याची मोहीम ३१ जानेवारी २०२२ पयत 
राबिवणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आह.े 
 

िवषय  मांक  २)  संदभ-१) मा.मनपा आयु  यांचेकडील प  .पव/ै०४/कािव/४३/२०२१        

                                       द.०३/१२/२०२१ 
                                   २) मा. थायी सिमतीकडील ठ. .१०८५३ द.१५/१२/२०२१ 
 

मा.मु य कायकारी अिधकारी पुण े िज हा प रषद यांचेकडील प  . जावक .२२१७-

२०/२०२१ द.०२/०९/२०२१ अ वय े सुपर पेशािलटी हेटे रनरी हॉि पटल ध, पुणे या 

बांधकामा साठी र. .२ कोटी िनधी उपल ध क न देणेबाबत पपरी चचवड महानगरपािलकेस 
िवनंती केली आह.े सदर प ाचे अवलोकन केल ेअसता पाळीव ा यांना आव यक सोय सुिवधांचे 
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आधुिनक करण व पेशलाईज सेवा उप बध क न सेवा िनयमीत व भावी हो यासाठी पुण े व 
पपरी चचवड महानगरपािलका ह ीसाठी एक सुपर पेशािलटी हेटे रनरी हॉि पटल, ध येथे 

िनयोजीत आह.े पपरी चचवड महानगरपािलके या ह ीम य ेपाळीव ाणी (लहान व मोठे) यांची 
सं या जा त असुन दवस दवस पाळीव ाणी पाळणेची अिभ ची वाढत आह.े यामुळे सं य ेम ये 
भर पडत आह.े तसेच शहराची पा भूमी पाहता ामीण भागाचे एक ीकरण होऊन शहराची 
िन मती झा याने मोठी जनावरे पाळ याचे माण देखील ल णीय आह.े या सव पशुधनावर वेळेवर 
उ  दजा या त ांकडुन रोग िनदान व उपचार/ शै यिचि सा होण ेआव यक आह.े सदरचे सुपर 
पेशािलटी हेटे रनरी हॉि पटल, ध या सव सुिवधा उप ध क न दे यास व संदभ य णालय 

पशंुसाठी जीवनदायी ठरणार आह.े सदरचे हॉि पटल माफत खालील सेवा सुिवधा उपल ध क न 
दे याचा मानस आह.े 

1. पपरी चचवड ह ीसाठी २४*७ णवािहका उपल ध क न देणे. 
2. आय.पी.डी सुिवधा (अंतर णिवभाग) 
3. सव कारचे श यिच क सा. 
4. त  मागदशक माफत पशु पालकास मागदशन व स ला. 
5. सव कार या रोग िनदान व उपचार सेवा माफक दरा म य ेउप बध क न देण.े 

येणे माण े िनयोजीत सुपर पेशािलटी हॉि पटलचा फायदा पपरी चचवड शहरातील 
नागरीकांना यांचे   पशुधनास त पर त तेची पशु रोग िनदान आिण उपचार मागदशन स ला देणे 
या बाबतचे सेवा शासक य  पशुवै कां ारे मापक शासक य दराने उप बध होणार अस याने, या 

लोकिहताथ कारणासाठी उ  हॉि पटल या इमारती या बांधकामासाठी र. .२ कोटी मागणी 

केलेली आह.े सदर क पाची उपयु ता व लोकिहत याचा सकारा मक िवचार क न सदर 
क पास मागणी केल े माण े िनयोिजत क पा या मंजुरीस अिधन रा न न ाने िशषक तयार 

क न या लेखािशषकावरील तरतुदीमधून खच  टाकण ेदेण ेयो य राहील. स ि थतीत पशुवै क य 
िवभागात र. .२ कोटी कोण याही लेखािशषकावर उपल ध नाही. तरी याकामी िवभागातील 
उपल ध लेखािशषक िचखली येथील क डवाडा चालिव याचा खच याव न र. .५० लाख इतक  
रकम न ाने मागणी केले या सुपर पेशािलटी हेटे रनरी हॉि पटल ध, पुणे या बांधकामासाठी 

र. .२ कोटी िनधी उपल ध क न देणेबाबत. या निवन लेखािशषकावर वग करण ेयो य रािहल. 

उव रत र. .१.५० कोटी इतक  रकम बांधकामा या माणात सन २०२२-२०२३ या आ थक 
वषा या तरतुद तुन देणे यो य राहील.उपरो  तावास अनुस ण खालील नमुद मु े मा. थायी 
सिमती सभे माफत मा. महापािलका सभेकडे मंजुरी कामी पाठिवण ेयो य राहील. 
१. सुपर पेशािलटी हेटे रनरी हॉि पटल ध, पुणे या बांधकामासाठी र. .२ कोटी िनधी 

उपल ध क न देणेबाबत ह ेनिवन लेखािशषक तयार करण.े 
२. िचखली येथील क डवाडा चालिव याचा खच या लेखािशषकाव न र. .५० लाख निवन 
लेखािशषकावर वग करण.े 
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३. सुपर पेशािलटी हेटे रनरी हॉि पटल ध, पुणे या बांधकामासाठी र. .२ कोटी िनधी मा.उप 

आयु , पशुसंवधन, पुण े यां या नावे अदा करणेकामी मा यता देणेस तसेच सुपर पेशािलटी 

हेटे रनरी हॉि पटल ध या ठकाणी पपरी चचवड महानगरपािलकेचा ितिनधी हणनू एक 
डॉ टर व एक ितिनधी ठेवणेस तसेच भोसरी या ठकाणी पाळीव ाणी, जनावरे यांचेसाठी 
अ ावत पशुवै क य दवाखाना उभार यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
कर यात येत आह.े 
 

िवषय  मांक  ३)   संदभ- १) मा.फुगे िभमाबाई व मा.बुड सुवणा यांचा ताव. 
                                     २) मा. थायी सिमतीकडील ठ. .११००७ द.२९/१२/२०२१ 
 

कनल संदीप चहल ,कमां डग ऑ फसर आम  रो वग नोड, एफ क बॅट,कॉलेज ऑफ 

िमिलटरी   इंिजिनअ रग सी.एम.इ.पुण े४११०३१ यांनी  द.२९ िडसबर २०२१ या प ा वय,े 

द.३ ते द.९ जानेवारी २०२२ या काळात होणा-या 39 th SENIOR NATIONAL 

ROWING CHAMPIONSHIP 2022 क रता  ARMY ROWING  NODE(ARN) CME 

PUNE यांनी म.न.पा.कडून सहआयोजक व हणून ५०० खेळाडू चहा, अ पोपहार, भोजन खच 

या खचासाठी सहा य र. .१२,२५,०००/- व वाहतूक खच र. .२,००,०००/- असे एकूण  

र. .१४,२५,०००/- (अ री र. .चौदा लाख पंचवीस हजार फ ) िमळण े कामी िवनंती केली 

असून यांनी आगाऊ र. .५,००,०००/-िमळणेकामी कळिवल ेआह.े सदर प ात यांनी  

१) पपरी चचवड महानगरपािलकेने 39 th SENIOR NATIONAL ROWING 

CHAMPIONSHIP  2022 अनुषंगाने सहआयोजक व ि वकार यानंतर दोघांम ये आम  रो वग 

व पपरी चचवड महानगरपािलका यां या म य े डा संबध वाढतील.यामुळे पपरी चचवड 
े ात नवो दत रोअस तयार हो यास माग खुला होईल. 

२) पपरी चचवड महानगरपािलकेने 39 th SENIOR NATIONAL ROWING 

CHAMPIONSHIP  2022 अनुषंगाने सहआयोजक व ि वकार यानंतर आम  रो वग नोड 

दरवष  म.न.पा.शालेय िव ा याची िनवड क न यांना िश ण दे यास तयार आहेत. असे 
कळिवल ेआह.े  

आम  रो वग नोड,एफ क बॅट,कॉलेज ऑफ िमिलटरी इंिजिनअ रग सी.एम.इ.पुण े

४११०३१ िह सं था क  सरकारची सं था असून सदर सं था पपरी चचवड महानगरपािलका 
ह ीतील आह.े पपरी चचवड महानगरपािलकेकडून आम  रो वग नोड,एफ क बॅट,कॉलेज ऑफ 

िमिलटरी इंिजिनअ रग सी.एम.इ.पुण े४११०३१ यांना िनयिमतपण े STP मधून या केलेला 

पाणी पुरवठा केला जातो. या बद यात म.न.पा.सलाखो पय े उ प  िमळते. पपरी चचवड 
महानगरपािलकेने 39 th SENIOR NATIONAL ROWING CHAMPIONSHIP  2022 
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अनुषंगाने सहआयोजक व ि वकार याने म.न.पा.शालेय कमान २५ िव ा याना ते रो वगचे 
िश ण देणार अस याने,भिव यात रो वग खेळाडू तयार हो यास मदत होणार अस याने याचा 

म.न.पास िनि तच फायदा होणार आह.े मा.महापािलका सभा ठराव .४२१ दनांक 
१८/१/२०१४ अ वये म.न.पा. डा धोरणास उपसुचनासह मा यता दलेली आह.े सदर डा 
धोरणातील भाग-१ – ब  - िविवध डा पधा पान मांक ११ अनु मांक (६) म य े

शासक य,िनमशासक य सहकारी सं था, औ ोिगक ित ानांमधील कमचा-यांसाठी डा पधाचे 

आयोजन करण े– याम ये  देशा या व रा या या िवकासा या येम य ेआरो य संप  मनु यबळ 

य / अ य र या प रणाम करत असतो. रा यातील येक नाग रक सुदृढ हो यासाठी य  
करण े गरजेचे आह.े आबालवृ द नाग रकांम य े आरो य संप  जीवनाचे मह व बबिव यासाठी 
सवागीण िवकास साध याकरीता डा पधा व खेळ यांचे मह व अन यसाधारण आह.े शासक य, 

िनमशासक य िवभाग, साखर कारखाने, सहकारी सं था, सूत िगर या, महामंडळे औ ोिगक 

ित ाने या ठकाणी कायरत कमचा-यांसाठी िविवध डा पधाचे आयोजन डा िवभागामाफत 
कर यात यावे. कमचा-यांची शारीरीक तंदु ती व काय मता वाढीस लागून उ पादकता वाढीस 
लागेल. याकामी म.न.पा. प रसरातील कारखाने, कंप या, औ ोिगक सं था यांनी ही पधा खच 

कर यासाठी ायोजक व ि वकारण ेआव यक आह.े पधा अनुषंगाने यांचे अिधकारी व कमचारी 
यांचे सहकाय व सहभाग असण ेआव यक आह.े असे नमुद केलेल ेआह.े महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम, करण ९: नगरपािलका िनधी व अ य िनधी नगरपािलका िनधी, कलम ८९, 

नगरपािलका िनधी कोठे खच करावयाचा - महानगरपािलकेने नगरपािलका िनधी मधून 
करावयाचा खच या अिधिनयमात अ यथा तरतूद केली असेल या ित र  ,फ  शहरातच केला 

जाईल परंतु एकूण पािलका सद यांपैक  िन या न कमी नसतील इत या सद यांनी पाठ बा 
दले या महानगरपािलके या ठरावा ारे असा खच या अिधिनयमा या कोण याही योजनांसाठी 

शहरा या बाहेर करता येईल असे नमूद केलेल ेआह.े सबब, मा.महापािलका सभा ठराव .४२१ 

द.१८/१/२०१४ अ वय ेम.न.पा. डा धोरणास उपसुचनासह मा यता दलेली आह.े सदर डा 
धोरणातील भाग-१ – ब - िविवध डा पधा पान मांक ११ अनु मांक (६) म ये शासक य, 

िनमशासक य सहकारी सं था, औ ोिगक ित ानांमधील कमचा-यांसाठी डा पधाचे आयोजन 

करण े यामधील तरतुदीनुसार व महारा  महानगरपािलका अिधिनयम, करण ९: नगरपािलका 

िनधी व अ य िनधी नगरपािलका िनधी, कलम ८९, नगरपािलका िनधी कोठे खच करावयाचा 

याम ये नमूद केले या तरतुदीनुसार, तसेच महारा  महानगरपािलका अिधिनयम, करण ७, 

७३(ड) मधील तरतुदीनुसार, 39 th SENIOR NATIONAL ROWING CHAMPIONSHIP  

2022 AT ARMY ROWING  NODE(ARN) CME PUNE क रता म.न.पा.कडून 

सहआयोजक व हणून ५०० खेळाडू चहा, अ पोपहार, भोजनखच हा खच ि वका न साहा य 
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र. .१२,२५,०००/- (अ री र. .बारा लाख पंचवीस हजार फ ) करारनामा क न, अटी व शत  

िशिथल क न COMMANDING OFFICER, ARMY ROWING NODE यां या नाव ेदेणेस 

व सदरचा खच सन २०२१-२२ म ये केले या, रा ीय व आंतररा ीय डा पधा या 

लेखािशषावर केले या तरतूद र. .९५,००,०००/- मधून खच  टाकणेस मा यता देणेकामी 

मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आह.े 
         ----- 
 

          मा.िवधी सिमतीचे ठराव 
 

िवषय  मांक  ४)  संदभ – १) मा.आयु  यांचेकडील प  .अि /४/कािव/६२४/२०२१, द.   
                                          ११/११/२०२१. 
                            २) मा.िवधी सिमतीकडील ठराव .९ द२०/१२/२०२१    

मा.अवर सिचव, नगर िवकास िवभाग यांचेकडील .टीपीएस १८२१/ . ./१०३/२१ 
निव-१३ द.२/८/२०२१ अ वये मंजूर एकि कृत िवकास िनयं ण व ो साहन िनयमावलीतील 
तरतुद करणेकामी पुणे महानगरपािलके या धत वर पपरी  चचवड महानगरपािलकाकडुन यापुव  
इमारत बांधकामांना अि  शामक ना हरकत दाखलाकामी आकारणेत येणा-या “ अि  शमन सेवा 

शु क “ऐवजी” फायर ि िमयम चाजस ” या सुधा रत दरांचा सोबत जोडणेत आलेले त े  “ 

प रिश  - अ “ आिण “ अि शमन सेवा शु क ” या (फायर ऍ ट नुसार) सुधा रत दरांचा त ा “ 

प रिश –ब ” व उ ोगधंदे वसाय व अ य सेवा करीता निवन / नुतिनकरण अि  शमन ना हरकत 

दाखला शु काचा सुधा रत दरांचा त ा प रिश  “ क ” नूसार पपरी चचवड महानगरपािलका, 

अि  शामक िवभागाकरीता निवन एक ीत िवकास िनयं ण िनयमावली व महारा  आग ितबंधक 
व जीवसुर ा अिध िनयम २००६ चे अनुषंगाने निवन दरवाढीस मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आह.े 

िवषय  मांक  ५)   संदभ –१) मा.कोमल मेवानी व मा.संगीता ता हाणे यांचा ताव. 

                                      २) मा.िवधी सिमतीकडील ठराव .१४ द.२०/१२/२०२१    

            ी. िवण िव ल लडकत, कायकारी अिभयंता हे सेवाजे तेनुसार सह शहर अिभयंता 

( थाप य) या पदावर पदो तीने नेमणूक होणेस पा  आहेत. या अनुषंगाने िवभागीय पदो ती 
सिमतीने (D.P.C.) ी. िवण लडकत, कायकारी अिभयंता ( थाप य) याचंी सह शहर अिभयंता 

( थाप य) पदावर पदो तीने नेमणूक होणेकामी िशफारस केलेली आहे. उपरो  सव बाब चा 
िवचार क न ी. िवण लडकत, कायकारी अिभयंता ( थाप य) यांना सह शहर अिभयंता 

( थाप य) या पदावर पदो तीने नेमणूक देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत 
आहे. तसेच मा.महापािलका सभेची मा यता िमळेल या उमेद मा यतेवर ी. िवण लडकत, 
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कायकारी अिभयंता ( थाप य) यांना सह शहर अिभयंता ( थाप य) पदावर पदो ती देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे. 
 

िवषय  मांक  ६)  संदभ – १) मा.आयु  यांचेकडील प  . शा/२/कािव/१५१०/२०२१,  

                                          द. २७/१२/२०२१. 
                                      २) मा.िवधी सिमतीकडील ठराव .२० द.७/१/२०२२    
   

पपरी चचवड महानगरपािलका आ थापनेवर ‘सह आयु ’ अिभनामाचे १ पद 

पे.लेवल S-२४ वेतन ेणी ७११००-२११९०० म ये शासन मंजूर असून पदो ती करीता र  

आहे. सह आयु ’ अिभनामाचे र  पद पदो तीने भर याकामी मा.आयु सो यां या 

अ य तेखाली पदो ती सिमती सभा दनांक १४/१०/२०२१ रोजी आयोिजत कर यात आलेली 
होती. तुत या पदो ती सिमतीने पदो तीपूव ‘उप आयु ’ 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 ‘उप आयु ’ 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.७/०५/२०२१ चे अिधन रा न िन वळ ता पुर या व पात सेवा ये तेनुसार ‘सह आयु ’ 

पदावर पे.लेवल S-२४ वेतन णेी ७११००-२११९०० या वेतन ेणीत पपरी चचवड 

महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) िनयम, २०२० नुसार तसेच 

मा.िवधी/मा.महापािलका सभे या मा यतेने पदो ती दे याबाबत पदो ती सिमतीने सवानुमते 
िशफारस केली आहे. 

 

अ.  उप आयु  नाव ं पदो तीचा वग 
१ ीम.दुरगुडे आशादेवी मा ती ये तेनुसार 

 

सबब, उपरो  ‘उप आयु ’ यांना पे.लेवल S-२४ वेतन ेणी ७११००-२११९०० 

म ये ‘सह आयु ’ पदावर, पदो तीमधील आर ण र  कर यासंदभात 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 दे यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
कर यात येत आहे. 
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िवषय  मांक  ७)  संदभ – १) मा.वसंत बोराटे व मा.सुिनता तापक र यांचा ताव. 
                                      २) मा.िवधी सिमतीकडील ठराव .२१ द.७/१/२०२२    
 

पपरी चचवड महानगरपािलकेम ये सुर ा िवभागाम ये सुर ा र क, सुर ा 
सुपरवायझर, सुर ा िन र क, सहा सुर ा अिधकारी, सुर ा अिधकारी व मु य सुर ा अिधकारी 
असा पदो ती सोपन महारा  शासनाने असाधारण भाग चार ब द.१८/०२/२०२० नुसार िनि त 
करणेत आला आहे. बरेच सुर ा र क हे १० पे ा कमी शै िणक अहतेचे असलेने यांस 
पदो तीचा लाभ िमळावा या दृ ीकोनातून सुर ा सुपरवायझर व सुर ा िन र क असा पदो ती 
सोपान ठरवणेत आलेला आहे तथािप जे सुर ा र क उ  िशि त आहेत हणजे पदवीधर आहेत 
अशांक रता पदो ती िमळणेसाठी सदर सुर ा सुपरवायझर, सुर ा िन र क अशी पदो ती 
घेवूनच सहा सुर ा अिधकारी ा पदावर पदो ती िमळु शकते जे सुर ा र क पदवीधर आहेत 
तथापी सेवाजे तेत मागे आहेत यांस सहा सुर ा अिधकारी पदावर पदो ती देणे शास कय 
दृ ा श य नाही व पदवीधर सुर ा र कांवर ही बाब अ यायकारक आहे. सबब महारा  
शासनाचे पपरी चचवड महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) िनयम २०२० 
म ये खालील माणे सुधारणा / बदल करणेसाठीचा ताव महारा  शासनाकडे तातडीने 
पाठिवणेक रता मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

 

अ. . संवग पदनाम नेमणुक ची प त 
व ट े वारी 

१.नामिनदशन 
 २.पदो ती 

३. ितिनयु  

नेमणुक क रता अहता व नेमणुक या प ती 
पहा िनयम (३) 

९४ सुर ा सेवा गट-ब सहा.सुर ा 
अिधकारी 

पदो ती १००% १)मा यता ा  िव ापीठाकडील कोण याही 
शाखेची पदवी आव यक. 
२) पपरी चचवडमहानगरपािलके या 
आ थापनेवरील सुर ा र क या पदावरील 
कमान १५ वष सेवा पुण झाले या पदिवधर 

कमचा-यांची सेवाजे ता व गुणव े या 
आधारे पदो ती देणे. 

                            
                          ---- 
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डा कला सा ह य व सां कृितक सिमतीचे ठराव 
 

िवषय  मांक  ८)  संदभ –१) मा. श मला बाबर व मा. शारदा सोनवण ेयांचा ताव.  
                                     २) मा. डा कला सािह य व सां कृितक सिमतीकडील ठराव .४  
                                         द.२३/१२/२०२१     
 

  पपरी चचवड महानगरपािलकेकडून बॅड मटन हॉल, लॉन टेिनस कोट, डा मैदाने 

भाडे कराराने चालिव यास दली जातात. तसेच म.न.पा. ायामशाळा ११ मिहने कराराने 
सेवाशु क त वावर  चालिव यास दली जातात. या भाडे कराराने तसेच सेवाशु क त वावर 
कराराने चालिव यास दे यात आले या डा सुिवधानंा करसंकलन िवभागाकडून िमळकत कर 
आकारला जातो. सदर या िमळकती म.न.पा. मालक या अस याने यांचा िमळकतकर म.न.पा. 
कडून भरणे आव यक आहे. तरी भाडे कराराने तसेच सेवाशु क त वावर कराराने चालिव यास 
दे यात आले या डा सुिवधांचा िमळकत कर र  करणेक रता  मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे.  
 

           ----- 

मा.िश ण सिमतीचे ठराव 
 

िवषय  मांक  ९)   संदभ – १) मा. ि यांका बारसे व मिनषा पवार यांचा ताव. 
                                     २) मा. िश ण सिमतीकडील ठराव . ७ द.१०/१/२०२२   

   
 पपरी चचवड महानगरपािलके या अंतगत ाथिमक िश ण िवभाग कायरत आहे. 

ाथिमक िश ण िवभागा या िनयं णात मनपा या १०५ शाळा आहेत तसेच शहरातील खाजगी 
शाळांवर िनयं ण करावे लागते. पुणे महानगरपािलकेचे िश ण िवभागाची मािहती घेतली असता 
यां याकडे े ीय कायालयानुसार उप शासन अिधकारी (वग २), सहा यक शासन अिधकारी 

(वग २), व पयवे क (वग३), अशी पदे कायरत आहेत. मनपा व खाजगी शाळा यांची शासनास 

वेळोवेळी लागणारी मािहती देण,े शाळाची गुणव ा वाढिवण,े मािहती संकिलत करणे इ यादी 

कामे मनपा या ाथिमक िश ण िवभागामाफत वेळोवेळी ता काळ करावे लागते. कामकाजाम ये 
सुसू ता तसेच जलद गतीने िनणय घेणे क रता ाथिमक िश ण िवभागात े ीय कायालयानुसार 
खालील माणे पदिन मती क न यावर िनयमानुसार तसेच शासनाकडून वेळोवेळी ा  झाले या 
शासन िनणयानुसार कमचारी िनयु  करणे आव यक आहे. ाथिमक िश ण िवभागात १ उप 

शासन अिधकारी, ८ े ीय कायालायानुसार ८ व १ मु य कायालय असे ९ सहा यक शासन 

अिधकारी आव यक आहे यापैक  १ शासन अिधकारी पद मंजूर अस याने उव रत ८ पदे िन मती 
करणे आव यक आहे. तसेच येक े ीय कायालयास २ व मु य कायालयास २ असे १८ पयवे क 
आव यक असून यापैक  ७ पदे मंजूर अस याने उव रत ११ पदे न ाने िन मती क न मंजूर करणे 
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आव यक आहे. नवीन पद व  जु या पदाम ये वाढीव पदे िन मती करणेबाबतची सं या 
खालील माणे  

 

अ. . पदनाम स या या 
आकृतीबंधानुसार 
मंजूर पदसं या 

(१) 

सुधारीत 
आकृतीबंधानुसार 

तािवत पदसं या 
(२) 

आव यक पदसं या 
 

(१-२) 

१ उप शासन 
अिधकारी 
( वग २) 

० १ १ 

२ सहा यक शासन 
अिधकारी ( वग २) 

१ ९ ८ 

३ पयवे क 
( वग ३) 

७ १८ ११ 

 

       तरी उपरो  पदे व सं या ाथिमक िश ण िवभागाक रता न ाने िन मती क न पदसंखेत 
वाढ करणेस व यास शासन मा यतेकामी ताव सादर क न उमेद मा यतेवर पदे भर यास 
मा यता देणेकामी  मा. महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
        ---------- 
 

                मा.आयु ांकडून आलेली पञे/काम े
 
 

   

िवषय  मांक १०) 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.   
                                  ३) मा.महापािलका सभा ठराव .७३५ द.१८/११/२०२१ अ वये.   
                                  ४) मा.महापािलका सभा ठराव .७४८ द.२४/१२/२०२१ 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. 
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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 आललेी 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 यांची 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 

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. 
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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  जानेवारी  २०२२  च े सभेम य े घेणेच े िनणया माण)े 
 

िवषय  मांक  ११)  संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ  
                                         जिन/इ/११०७२/२५०/२०२१  द.२२/१२/२०२१ 
 
           पपरी चचवड महानगरपािलके मधील भोसरी प रसरातील पाईन र या या दि ण 
भागातील सव िनवासी ेञ औदयोिगक ेञ तसेच दघी, भोसरी, च पाणी वसाहत, स गु नगर 

परीसरातील मैलापाणी सुमारे ७ ते ९ कमी अंतरावरील कासारवाडी येथील मैलाशु ीकरण 
क ाकडे मैलाशु ीकरणासाठी येते. 

          दघी व भोसरी या पुव भागातील सव मैलापाणी भोसरी स.नं. २१७ येथील पं पग 

टेशनला ेिवटीने येते तेथून सुमारे १२०० मीटर अंतरावरील स.नं.२३१ येथील पं पग टेशनला 
Rising main पाईप लाईन ारे येते व तेथे ेिवटी व पं पगमुळे आलेले सव मैलापाणी पुढे 

आ दनाथनगर मधील (PS1) पंप ग टेशन म ये पु हा पं पग क न येते व पुढे ८५० मी. पुण-े

नािशक हायवे वरील PS-2 येथे पु हा पंप ग ारे येते व B.P.T मधुन ३१०० मी. अंतरावरील 

कासारवाडी STP येथे शु ीकरणासाठी पाठिवणेत येते. सदरचा वास अंदाजे ७ ते ९ कलोमीटर 

असा होतो. याम ये मैलापाणी घऊेन येणेसाठी नागरी भागाची ा ी ल ात घेता सुसूिञकरण 
करताना अनेक अडचण ना सामोरे जावे लागते. तसेच नागरी भागातील दैनं दन व पातील 
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कचरा ेनेजम ये ब-याच अंशी टाकला जातो व तो कचरा ब-याच अंतरापयत वाहत येऊन अंतर 
जा त असलेमुळे निलका वारंवार भरतात. तसेच अंतर वाढ यामुळे निलका देखील खूप खोलीवर 
तसेच मोठया आकारा या टाका ा लागतात. 

            यासव प रि थतीचे अवलोकन केले असता पपरी चचवड महानगरपािलका काय ेञात 

ठक ठकाणी कमी मतेचे STP िवकिसत केले तर या ठकाणी जमा होणा-या मैला पा यावर 

या क न यापुण झालेले पाणी नैस गक ना यास सोडणे श य आहे. 

           याच धत वर स.नं.२१७ येथे ५ MLD मतेचे STP चे काम सु  आहे. यामुळे दघी, 

भोसरी पुव भागातील नागरीकांची सोय होणार असुन आरो य िवषयक त ारी कमी होणार आहे. 

          च पाणी वसाहत, महादेवनगर, स गु नगर, भोसरी, धावडेव ती या नागरी ेञातील 

मैलापाणी भोसरी गावठाण माग आ दनाथ नगर (PS1) या भागात ना यामधून पाईपलाईन 

ारेवा न ने यात येते व या ठकाणी पावसाळा कालावधी म ये मोठया माणात नागरीकां या 
घराम ये मैलापाणी िशरते. तसेच ना यामधील ेनेजलाईन देखभाल व दु ती करणे अ यंत 
िज करीचे होते. यामुळे वरील नागरी भागातील मैलापाणी कै. अंकुशराव लांडगे नाटयगृह 
शेजारील उदयानास लागून उपल ध मोकळया जागेत ५MLD मतेचा STP िवकिसत क न 

व  शु ीकरण केलेले पाणी सहल क ामधील उदयानास वापरणे तसेच नाटयगृहामधील ना यास 

जोडून तळयाम ये सोडणेत यावे असा या िवभागाचा ताव आहे. यामुळे आ दनाथनगर मधील 
ना याम ये या भागामधील ेनेजचे पाणी बंद होणार असून ना यामधील पाईपलाईन हटिवणे 
श य होणार आहे. 

          सदर कामाचे ाथिमक सव ण कर यात आले असून सदर बांधकामासाठी पुढील १५ 

वषाची वाढणारी लोकसं या िवचारात घेऊन ५ MLD मते या STP या क पासाठी सुमारे 

४०००चौ.मी. इतके ेञ आव यक आह,े सदरचे ेञ कै. अंकुशराव लांडगे े ागृहा मधील 

ना या या बाजुस असले या मनपा या ता यातील िवना वापरा या मोकळया जागेत उपल ध होवू 
शकते तसेच यासाठी बाजु या उदयानाचा िवनावापराचा काही भाग घेता येवू शकतो, यास 

अनुस न सदर या क पाचे बांधकामासाठी ठोबळ अंदाजपञक तयार केले असून यास सुमारे 
अंदाजे र. . १३.१५ कोटी इतका खच अपेि त आहे. 

          सन २०२१-२२चे अंदाजपञकात िवषयांक त कामाचा अंतभाव नस याने िवषयांक त 

कामास शासक य मा यतेकामी मा.महापािलका सभेची मंजुरी घेणे आव यक आहे व सोबत या 
पञ १ नुसार तरतूद करणेकामी चालु आ थक वषा या िनयोजीत भांडवली कामामधून वाढ घट 

करावी लागणार असुन सन २०२१-२२ चे सुधारीत अंदाजपञकात तसेच सन २०२२-२३ चे 
अंदाजपञकात पुरेशी तरतूद क न काम करणे श य होणार आहे. सदर या क पासाठी आव यक 
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४००० चौ.मी. ेञ स ि थतीम ये मनपा या ता यातील िवना वापरातील अंकुशराव लांडगे 
सभागृहामधील ना या या बाजुकडील तसेच भोसरी सहल क ा या पूवकडील िवनावापराचा 
काही भाग ता यात घेवून उपल ध होवू शकते. 

          सबब, मनपा या ता यातील कै.अंकुशराव लांडगे नाटयगृहा या बाजुची तसेच भोसरी 

क ा या पूवकडील िवनावापराची सुमारे ४००० चौ.मी. इत या जागेवर ५.० एम.एल.डी. 
मते या मैलाशु ीकरण क  (STP) बांधणे तसेच सदर जागेवर ५.० एम.एल.डी. मतेचे 

मैलाशु ीकरण क  (STP) िवकिसत करणे कामाचा सन २०२१/२२ चे अंदाजपञकाम ये समावेश 

क न अंदाजपञक य र म .१३.१५ कोटीचे खचास शासक य मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

                       ------ 

सिम यांचे अहवाल 
मा. वधी सिमती  

 

िवषय  मांक  १२)  कायपिञका .२ द.३/१२/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करण.े      

                                                           ----- 
 

मा.महीला व बालक याण सिमती  
 

िवषय  मांक  १३)   कायपिञका .२ द.२५/११/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करण.े 

                                                   ------ 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
 
 

िवषय  मांक  १४)  अ) कायपिञका .२ द. ७/१२/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करण.े 

                            ब) कायपिञका .३ द.२१/१२/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करण.े    
                                                   ------ 

मा. डा, कला सािह य व सां कृितक सिमती 
 

िवषय  मांक  १५)   कायपिञका .२ द. २६/१/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करण.े                               

                                                   ------  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20

    

मा.िश ण सिमती 
 
 

िवषय  मांक  १६)   अ) कायपिञका .२ द. २/१२/२०२१ चा सभावृ ांत  

                                 कायम करण.े   
                             ब) कायपिञका .३ द.१६/१२/२०२१ व द. २०/१२/२०२१चा  
                                 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/९२२/२०२२ 

दनांक :  ११/१/२०२२  
टप - तुत कायपि केवरील िवषयांची िवषयप े (डॉकेटस्) नगरसिचव  

        कायालयात वाचणेसाठी ठेवणेत आलेली आहेत.   
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(मा.आयु  यांचेकड ल प  .अ न/४/का व/६२४/२०२१, द.११/११/२०२१)
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