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           पपरी चचवड महानगरपािलका 

                                                                    पपरी १८. नगरसिचव कायालय 
                                                                    मांक :नस/५/कािव/८२९/२०२१ 

                                               दनांक – ११/१०/२०२१ 
 

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

  
         िवषय - पपरी चचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा  
                    दनांक २०/१०/२०२१ रोजी दुपारी २.०० वाजता आयोिजत  
                    केलेबाबत. 
   
मा.महोदय/महोदया, 
 

पपरी चचवड महानगरपािलकेची माहे ऑ टोबर -२०२१ ची मािसक मा.महापािलका 
सभा बुधवार दनांक २०/१०/२०२१ रोजी दुपारी २.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात मा.उपसिचव महारा  शासन नगरिवकास िवभाग 

यांचेकडील पञ .कोरोना-२०२०/ . .७६/निव-१४ द.३ जुलै २०२०व दनांक २८ जून 
२०२१ अ वये ऑनलाईन प दतीने (ि हडीओ कॉ फर सग ारे) तसेच मा. क  अिधकारी, 
आप ी व थापन भाग, मदत व पुनवसन, महसूल व वन िवभाग यांचेकडील पञ मांक-
आ -२०२०/ . .२२५/आ -१ दनांक १७/९/२०२१ अ वये सभागृहातील आसन मते या 
५०% माणे सद यांचे उपि थतीत आयोिजत करणेत आलेली आहे. 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  
 



 2

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-६३ 
 

 पपरी चचवड महानगरपािलकेची माहे ऑ टोबर-२०२१ ची मािसक मा.महापािलका सभा 
बुधवार दनांक २०/१०/२०२१ रोजी दुपारी २.०० वाजता महानगरपािलका शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात मा.उपसिचव महारा  शासन नगरिवकास िवभाग 
यांचेकडील पञ .कोरोना-२०२०/ . .७६/निव-१४ द.३ जुलै २०२० व दनांक २८ जून २०२१ 
तसेच मा. क  अिधकारी, आप ी व थापन भाग, मदत व पुनवसन, महसूल व वन िवभाग 
यांचेकडील पञ मांक-आ -२०२०/ . .२२५/आ -१ दनांक १७/९/२०२१ अ वये आयोिजत 
करणेत आलेली आहे. सोबत सभेची कायपि का जोडली आहे. सदर सभेम ये खालील कामकाज होईल. 
                                  ----- 

िनयु या 
 

िवषय  मांक   १)  महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचेकलम ३० अ वये व पपरी                
                           चचवड शहरा या महानगरपािलके या सिम यां या सभा इ.चे संचालन  
                           कर यािवषयीचे जादा िनयमांपैक  िनयम .६७ म ये िनदष के या माणे  
                           खालील ०५ (पाच) िवशेष सिम या नेमणे –  

१) मा.िवधी सिमती – 

( टप – िवधी सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या करावया या आहेत)  

२) मा.मिहला व बालक याण सिमती – 
     अ) मिहला व बालक याण सिमतीवर २ मा.सद यां या िनयु या करणे. 

ब) मिहला व बालक याण सिमतीवर ७ मा.मिहला सद यां या िनयु या  
   करणे. 

३) मा.शहर सुधारणा सिमती - 
( टप– शहर सुधारणा सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या करावया या 

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

( टप - कला डा सािह य व सां कृितक सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या 
करावया या आहेत.)  
 



 3

५)   मा.िश ण सिमती - 
( टप – िश ण सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या करावया या आहेत.)  
 

( टप – उपरो  .०१ ते ०५ माणे या िवशेष सिम यां या मा.सद यां या 
िनयु या महारा  महानगरपािलका अिधिनयामाचे कलम ३१ अ म ये तरतूद 
के या माणे माणशीर ितिनधी व देऊन नामिनदशना ारे करावया या 
आहेत.) 

 ---- 
ो रे 
 

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

मा. थायी सिमतीचे ठराव  
 

िवषय मांक २)  संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प     
                                      . डा/७अ/कािव/२०३/२०२१, द.२०/०९/२०२१. 
                                  २)मा. डा,कला,सािह य व सां कृतीक सिमती सभा ठराव 

  .४४ द.२४/०९/२०२१. 
                                  ३) मा. थायी सिमतीकडील ठ. .१०३९८ द.६/१०/२०२१   

 
पपरी चचवड महानगर पािलके या वतीने नाग रकांसाठी खालील माण े १२ जलतरण 

तलाव चालिवल ेजातात. १२ जलतरण तलावापासून खालील माण ेएकूण उ प  िमळालेल ेआह.े 
 

अ. .  जलतरण तलाव  सन २०१७-१८ 
िमळालेल ेउ प  

सन २०१८-१९ िमळालेल े
उ प  

१ १२ जलतरण तलावापासून िमळालेल े
उ प  ६२,९८,४६४/- ६८,१९,६९५/- 

 
वरील १२ जलतरण तलाव चालिवण ेकामी सन २०१७-१८ म य ेखालील माण ेअंदाज ेवा षक खच 
आलेला आह.े 

 अ. . खचाचा तपिशल सन २०१७-१८ 
क रता अंदाजे खच 

१ आ थापना खच= १२ तलाव, येक तलावावर  १ िलिपक 
व अंदाजे ४ जीवर क यांचा वा षक वेतन खच 

१,७३,२०,१७६/- 

२ सुर ा कमचारी खच ६४,७६,४००/- 
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३ थाप य िवषयक अंदाजे खच = ४६,९४,१९३/- 

४ िव ुत िबल अंदाजे (सन २०१७-१८ वीज िबल खच) ७०३७८७०/- 

५ 
१२ जलतरण तलाव पाणी शु दीकरण, परीसर व छता, 
साफ सफाई देखभाल व यांि क देखभाल दु ती 
कामकाज साठी सन २०१७-१८ म ये य  झालेला खच 

१,२५,८४,३८५/- 

  अंदाजे वा षक खच र. . ४,८१,१३,०२४/- 

 
सन २०१७-१८ म ये १२ जलतरण तलावाक रता अंदाजे एकूण वा षक खच र. .४,८१,१३,०२४/- 
इतका येत आह े व १२ जलतरण तलावापासून सन २०१७-१८ म य े एकूण वा षक उ प  
र. .६२,९८,४६४/- इतके िमळालेल ेआह.े १२ जलतरण तलावावर होणारा खच व िमळणारे उ प  
याचा िवचार करता म.न.पा.स वा षक खच र. .४,८१,१३,०२४/- वजा वा षक उ प  
र. .६२,९८,४६४/- = र. .४,१८,१४,५६०/- इतका वा षक बोजा पडत आह.े  मा.आयु  
यांचेकडील आदेश . डा/७अ/कािव/२२१/२०१४ द.३०/६/२०१४ अ वये म.न.पा. 
िविवध    डा सुिवधा दर पूव माण े लागू करणेस मा यता दली असून यानुसार आदेशाचे 
तारखेपासून आजतागायत  जलतरण तलाव दरप क खालील माण ेआकारल ेजात आह.े 
 
अ. . तपिशल ितमाही दर 

र. . 
सहामाही दर 

र. . 
वा षक दर र. . 

जुन ेदर र. . जुन ेदर र. . जुन ेदर र. . 
१ १२ वषाखालील मुले /मुली २००/- ३५०/- ५००/- 
२ १२ वषावरील  ४००/- ७००/- १०००/- 
३ अपंग, म.न.पा.कमचारी 

वतः, रा य रा ीय, अंतर 
रा ीय खेळाडू, जे  नाग रक 
प कार 

२००/- ३५०/- ५००/- 

४ लॉकर फ  ५०/- ७५/- १००/- 
५ १ साठी, वतःसाठी 

गे ट ितक ट 
 ती दन गे ट ितक ट र. .१०/- 

 
म.न.पा.जलतरण तलावाचे िमळणारे उ प  व यावर होणारा खच याम ये मो ा माणात तफावत 
येत अस याने ही तफावत कमी कर यासाठी जलतरण तलाव शु काम य े खालील माण ेवाढ करण े
आव यक आह.े 
 
 



 5

अ. . शु काचा तपिशल  दर र. . 
१ दैनं दन शु क( ती दन गे ट ितक ट) ३०/- 
२ सव साधारण मािसक शु क ६००/- 

३ सव साधारण ैमािसक शु क १,२००/- 

४ सव साधारण सहामाही शु क २,१००/- 

५ सव साधारण वा षक शु क ३,०००/- 

६ एक वेळेचे सभासद शु क व न दणी शु क ३००/- 

७ लॉकर फ  
ितमाही = .१५०/- 

सहामाही= .२००/- 
वा षक= र. .३००/- 

८ 
नेह नगर जलतरण तलाव - सराव ,िशिबर अथवा पधा 
क रता सावजिनक सं था, शाळा, कॉलेज,कंपनी , लब यांना १ 
तासाचे भाडे 

१,५००/- 

९ 
इतर जलतरण तलाव - सराव, िशिबर अथवा पधा क रता 
सावजिनक सं था, शाळा, कॉलेज यांना १ तासाचे भाडे 

१,२००/- 

१० िव ाथ  खेळाडू जलतरण िश ण शु क (मािसक) =१तास 
क रता १,५००/- 

११ 
१८ वषाखालील मुल,े मुली यांना मािसक, ैमािसक, सहामाही, वा षक शु काम य े
सवसाधारण शु का या  ५० % सवलत राहील. 

१२ 
म.न.पा.अिधकारी व कमचारी, रा ीय खेळाडू, प कार, जे  नाग रक यांना मािसक, 

ैमािसक, सहामाही, वा षक शु काम य ेसवसाधारण शु का या  ५०% सवलत राहील. 

१३ 
महानगरपािलका फ  सद य, खेळाडू द क योजना-खेळाडू, म.न.पा.शाळेतील िव ाथ  
खेळाडू, द ांग िव ाथ / द ांग नाग रक यांना सवसाधारण शु का या १००% 
सवलत राहील. (मोफत) 

 
तरी वरील माण ेम.न.पा जलतरण तलावाचे शु काम ये वाढ करणेस व जलतरण तलाव ५ वष भाडे 
कराराने चालिव यास देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आह.े 
 

िवषय मांक ३)  संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मातंिव/२/कािव/११०/२०२१,  
                                      द.२७/०९/२०२१. 
                                  २) मा. थायी सिमतीकडील ठ. .१०४०८ द.६/१०/२०२१   
 द. ४ माच २०२१रोजी मा.आयु सो. यांचे समवेत मा.मु य मािहती व तं ान अिधकारी 
तथा CSR मुख, ी.िवजय वावरे, CSR EXPERT, ीम. ुितका मुंगी, CSR सहा यक 
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स लागार झाले या बैठक त से शन८ या काय ानुसार कंपनी थापन करणेबाबत मा.आयु सो. यांनी 
िनदश दलेले होते. या अनुषंगाने िवकासा मक उप म राबिवणेकरीता से शन८ (Section 8 Act) 

या काय ानुसार SPV कंपनी थापन करणेचे तािवत आह.ेकॉप रेट वहार मं ालय भारत 

सरकारने, 'कंपनी कायदा २०१३' म ये CSR (Corporate Social Responsibility) संदभात 

काही तरतुदी के या आहेत. या नुसार कलम135 (1)  ारे या  कंपनी चे[ त पूव चे आ थक वषात] 

(अ) िन वळ मू य पय े500 कोटी कवा(ब) उलाढाल पय े1000 कोटी कवा (क)िन वळ नफा पय े

5 कोटी असेल तर या कंपनीस C.S.R (Corporate Social Responsibility) हणजेच'कंपनी या 

सामािजक उ रदािय व' अंतगत उप म घेणे अिनवाय करणेत आल े आह.े C.S.R मा यमातून खच 

केली जाणारी र म याबाबत[कलम १३५(५)] नुसार' येक कंपनीने  येक िव ीय वषात कंपनीने 

खच के याची खा ी क न यावी, जे आधी या तीन आ थक वषात केले या कंपनी या सरासरी 

िन वळ न या या कमान दोन ट े  असेल' असे नमूद केल ेआह.े फे ुवारी २०१४ ते जानेवारी २०२१ 

कॉप रेट वहारमं ालयाने वेळोवेळी िस  केले या अिधसूचना व शुि प के नुसारCSR 

संदभातील अिधिनयम अि त वात आल ेआहते. 
'कंपनी कायदा २०१३' नुसार कंप या यां या‘कॉप रेट सोशल र पॉि सिबिलटी 

पॉिलसीजम य’े संबंिधत उप म समािव  क  शकतात: - 

(१) उपासमार, दा र  आिण कुपोषण िमटवण.े [ ितबंधा मक आरो य सेवेसह आरो य सेवेला 

ो साहन देणे, व छता  आिण सुरि त िप याचे पाणी उपल ध क न देणे.] 

(२) िवशेष िश ण आिण रोजगार िवशेषत: मुल,े ि या, वृ  आिण अपंग आिण उपजीिवका 

वाढी या क पांम य े वसाय कौश य वाढिव यासह िश णाचा सार करण.े 
(३) ी-पु ष समानतेला ो साहन देणे, मिहलांचे स मीकरण करण,े मिहला आिण 

अनाथांसाठी घरे आिण वसितगृह ेउभारण.े ये  नाग रकांसाठी वृ ा म, डे केअर सटर आिण 

अशा इतर सुिवधा उभारण ेआिण सामािजक आिण आ थकदृ ा मागास गटांना भेडसावणा या 
असमानता कमी कर या या उपाययोजना. 
(४) पयावरणीय ि थरता, पयावरणीय संतुलन, वन पती आिण ा यांचे संर ण, ाणी 

क याण, कृषी वनीकरण, नैस गक संसाधनांचे संर ण आिण माती, हवा आिण पा याची 

गुणव ा राखण ेसुिनि त करण.े 
(५) रा ीय वारसा, कला आिण सं कृतीचे संर ण यासह इमारत चे पुन थापना आिण 

ऐितहािसक मह व असलेली ठकाण े आिण कलाकृती; सावजिनक ंथालयांची थापना; 

पारंपा रक कला आिण ह तकलांचा चार आिण िवकास. 
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(६) सश  दलातील द गज, यु  िवधवा आिण यांचे आि त, [क ीय सश  पोिलस 

दल(CAPF) आिण क ीय पॅरा िमिलटरी फोसस(CPMF) द गज आिण िवधवांसह यांचे 

आि त) यां या फाय ासाठी उपाय. 
(७) ामीण खेळ, रा ीय मा यता ा  खेळ, पॅरािलि पक खेळ आिण ऑिलि पक खेळांना 

ो साहन दे यासाठी िश ण. 
(८) पंत धानां या रा ीय मदत िनधी कवा पंत धान नाग रक सहा य आिण आप कालीन 

प रि थती िनधीम य े मदत(PM CARES फंड) कवा क  सरकारने थापन केले या इतर 

कोण याही िनधीम य ेयोगदान व अनुसूिचत जाती, जमाती, इतर मागासवग य, अ पसं यांक 

आिण मिहलांचे सामािजक आ थक िवकास आिण आराम आिण क याणासाठी ाधा य देणे. 
(९) (a)क  सरकार कवा रा य सरकार कवा सावजिनक े ातील उप म कवा क  सरकार 

कवा रा य सरकार या कोण याही एज सी ारे अथसहाि यत िव ान, तं ान, अिभयांि क  

आिण औषध े ातील इन यूबेटर कवा संशोधन आिण िवकास क पांम य ेयोगदान आिण(b) 

सावजिनक अनुदानीत िव ापीठांम य े योगदान, भारतीय तं ान सं था(IITs), अणुऊजा 

िवभाग(DAE) अंतगत थािपत रा ीय योगशाळा आिण वाय  सं था, जैवतं ान 

िवभाग(DBT), िव ान आिण तं ान िवभाग(डीएसटी), फामा यु टक स िवभाग, आयुवद, 

योग आिण िनसग पचार मं ालय, युनानी, िस  आिण होिमओपॅथी(आयुष), इले ॉिन स 

आिण मािहती तं ान मं ालय आिण इतर सं था, हणजे संर ण संशोधन आिण िवकास 

सं था(DRDO), भारतीय कृषी संशोधन प रषद(ICAR), भारतीय वै क य संशोधन 

प रषद(ICMR) आिण वै ािनक आिण औ ोिगक संशोधन प रषद(CSIR), शा त िवकास 

येय(SDGs) ला ो साहन दे या या उ ेशाने िव ान, तं ान, अिभयांि क  आिण 

औषधांम य ेसंशोधन कर यात गुंतलेली आह.े 
(१०) ामीण िवकास क प 

(११) झोपडप ी े ाचा िवकास('झोपडप ी े ' या श दाचा अथ असा असेल क  क  सरकार 

कवा कोण याही रा य सरकार कवा इतर कोण याही स म ािधकरणाने घोिषत केलेले 
कोणतेही े  स या लागू आह.े 
(१२) आप ी व थापन, मदत, पुनवसन आिण पुनरचना उप मांसह. 

 सामा य प रप क मांक06/2018 दनांक28.05.2018 यात असे नमूद केल े आह े क  , 

कॉप रेट सोशल र पॉि सिबिलटी अॅि टि हटीजसाठी िनधा रत केलेली र म खच कर यासाठी 
कंपनी थािनक े  आिण या या आसपास या े ांना ाधा य देईल. 
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तसेच सी.एस.आर. / सी.ई.आर. उप म राबिवणेकामी व उप मांची अंमलबजावणी करणेसाठी 
थापन करावया या Special  Purpose Vehicle [SPV]) म ये मा.आयु  सो. ह े यांचे 

अ य  असतील यानुसार यांचे अ य तेखाली महापािलकेतील ४ अिधकारी संचालक हणून 
नेमणूक करणेस मा.आयु  सो. तथा मा.अ य  यांना अिधकार राहतील.  

सदर या तािवत िवशेष उ ेश वहन (Special  Purpose Vehicle [SPV])  माफत 

खालील कामकाज मुख वेक न देणे गरजेचे आह.े 
१. CSR संदभात सरकार या वतीने वेळोवेळी िस  होणारे तरतुदी,अिधसूचना,संशोधने, शुि प के 

याबाबत अ ावत मािहती चे संकलन करण ेव ते महानगरपािलके या अिधका यांना तसेच शहरा या 
सं था व नाग रकांना अवगत क न देणे. 
२. कंप यांना आरो य,िश ण, मिहला व बाल सबलीकरण, कौश य िवकास, पयावरण, द ांग 

सबलीकरण क प राबिव या या दृटीने ोह सािहत करण े असेच महानगर पािलके सोबत  PPP      

( Public Private Partnership) मा यमातून वरील िवषयावर'करार' (MoU) घडवून आणण े , 

आव यक अस यास वरील िवषयांवर व ंत क पाची आखणी करण ेव अंमलबजावणी करण.े 
३. इतर Foundations, NGOs, Funding agencies यां याशी सम वय साधून 

यांना  आरो य,िश ण, मिहला व बाल सबलीकरण, कौश य िवकास, पयावरण, द ांग सबलीकरण 

क प राबिव या या दृटीने ोह सािहत करण े असेच महानगर पािलके सोबत  (Public Private 

Partnership) मा यमातून वरील िवषयावर'करार' (MoU) मा यमातून वरील िवषयावर'करार' 

घडवून आणण.े 
४. शहरातील ांचा अ यास क न, CSR या मा यमातून राबिव यात येऊ शकणारे क प तयार 

करण े व तेCSR  Forum तसेच इतरfunding agencies या ासिपठांवर याचे सादरीकरण 

करण े व यां याशी िनयिमत संपक आिण सम वय साधून यासाठी आव यक ती साधन-साम ी( 
आव यक ान, तं ान, िनधी, मनु य बळ इ यादी) उभी कर यास य  करण.े 

५. महानगरपािलकेचे िवकासािवषक क प तसेच काय मांचा अ यास क न यांचे‘मू य व धत’ 

कर या या दृ ीने आराखडा तयार करण ेव तो वेगवेग याForum सादर क न यासाठी लागणारी 

साधन-साम ी( आव यक ान, तं ान, िनधी, मनु य बळ इ यादी) उभी कर यास य  करण.े 

६. आप ी व थापन तसेच इतर तातडीने करावया या मदतीसाठी य  करण.े 
७. CSR अिधिनयमांना िवचारात घेऊन CSR संदभात महानगरपािलकेने दले या सूचनांची 

अंमलबजावणी करण.े 
८. इतर 
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९.  CSR (Corporate Social Responsibility) / CER (Corporate Enviroment 

Responsibility – F.No.22-65/2017-IA.III) ची कायालय थापन करणे, अिधकारी/कमचारी 

यांचेकामी पपरी चचवड महापािलकेतून ितवष  र म पय े१ कोटी तरतूद क न सदर कंपनीस 
ितवष  र म ह तांतर करण े आव यक आह.े सबब उपरो माण े पपरी चचवड 

 महानगरपािलकेतील सी.एस.आर. / सी.ई.आर. उप मांचे अंमलबजावणीसाठी मा.आयु  सो. यांचे 
अ य तेखाली िवशेष उ ेश वहन(Special Purpose Vehicle [SPV])गठीत करणेस तसेच 

सदर या SPVकंपनीस व नमूद केले या उप मांचे कामकाज सोपिवणेस मा यता िमळणेकामी व 

तसेच महानगरपािलकेचे अंदाजप कात ितवष  र म पये १ कोटी C.S.R. / C.E.R. साठी 

तरतूद क न सदर कंपनीकडे ह तांतर करणेकामी मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आह.े 
 
िवषय मांक ४)  संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१८/कािव/८१०/२०२१  
                                      द.३०/०९/२०२१.  
                        २) मा. थायी सिमतीकडील ठ. .१०४१७ द.६/१०/२०२१   
 

 पपरी चचवड महानगरपािलका कमचारी महासंघ यांनी सन २०२०-२०२१ आिण 
यापुढील चार वषासाठी महापािलका आ थापनेवरील अिधकारी व कमचा-यांना था बोनस व 

सानु ह अनुदान िमळ याकामी मागणी केलेली आह.े ८.३३% सानु ह अनुदान व जादा र म या 
संदभात मा.महापौर यांचे अ य तेखाली मा.उपमहापौर, मा.आयु , मा.अ य - थायी सिमती, 

मा.प नेते, मा.िवरोधीप  नेते व इतर पदािधकारी, अिधकारी आिण कमचारी महासंघाचे ितिनधी 
यां या म ये दनांक २७/०९/२०२१ रोजी चचा आयोिजत कर यात आली होती. या चचम ये 
महापािलका आ थापने वरील सव अिधकारी व कमचा-यांना सन२०२०-२०२१ यावषासह पुढील ४ 
वषासाठी (सन-२०२०-२१, २०२१-२२, २०२२-२३, २०२३-२४, व २०२४-२५ असे ५ वषा 

पयत) ८.३३% सानु ह अनुदान व जादा र. .२०,०००/- हणून मा यता ा  संघटने बरोबर 
करारनामा क न मंजूर कराव.े असा िनणय झालेला आह ेतसा द.२७/०९/२०२१ रोजीचा सभावृ ांत 
द.३०/०९/२०२१ रोजी ा  झालेला आह.े ८.३३% सानु ह अनुदान व जादा र. .२०,०००/- 

अदायगी कामी खालील माण ेिनकष तािवत कर यात येत आहेत. 
१) सन २०२०- २१ म ये जे कायरत अिधकारी / कमचारी वेतन ेणीम य े आहेत. यांना व रजा 

राखीव वै कय अिधकारी आिण रजा राखीव नसस यांना एक मिह या या वेतनाइतक  िव ल धी 
(इतर भ  े वगळून) हणजेच ८.३३% इतक  र म सानु ह अनुदान हणून व जादा 
र. .२०,०००/- देय राहील. एका वषाम य े सहा मिह या पासून पूण वषापयत सलग सेवेचा 

कालावधी यथा माण ८.३३% सानु ह अनुदानआिण यथा माण जादा र. .२०,०००/- देय 
राहील. सहा मिह यापे ा कमी सेवा झाले या अिधकारी / कमचा-यांना ८.३३% सानु ह अनुदान 
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व जादा र. . २०,०००/- देय राहणार नाही. तथािप या रजा राखीव वै कय अिधकारी आिण 
रजा राखीव नसस यां या नेमणुका वेतन ेणीत कर यात आले या आहेत व यांना काही दवस ेक 
देऊन पु हा वेतन ेणीत नेमणुका दे यात आ या आहेत अशां या बाबतीत खंिडत सेवेचा कालावधी 
वगळता यथा माण ८.३३% सानु ह अनुदान व यथा माण जादा र. . २०,०००/- अनु ेय 
राहील. 

२) ८.३३% सानु ह अनुदानची र म ही माच २०२१ या िव ल धीवर अदा कर यात येईल. 
याम ये वेतन मयादा राहणार नाही. 

३) महापािलकेतील अिधकारी / कमचा-यांना द.०२/०३/२०२१ ते द.३१/०३/२०२१ या 
कालावधीत पदो ती कवा सेवांतगत आ ािसत गती योजनेतंगत व र  वेतन ेणी लागु केली 
आह.ेअशा कमचा-यांना ८.३३% सानु ह अनुदान अदा कर याकामी यांचे मूळ पदावरील वेतन 
िवचारात याव.े पदो ती या पदाचे वेतन कवा व र  वेतन ेणी मधील वेतन िवचारात घेऊ नय.े 

४) िव ल धी या सं ेत मूळवेतन, वैयि क वेतन,महागाई भ ा, ितिनयु वरील भ ा, 

वसायरोध भ ा याचा समावेश असेल. तथािप घर भाडे भ ा, पूरकभ ा, वै क य भ ा व इतर 
बाबीचा समावेश कर यात येऊ नय.े 

५) बालवाडी िश कांना खालील सु ानुसार जादा र म देय राहील. 
जादा र. . २०,०००/- ÷ ३६५ × हजर दवस = ावयाची जादा र म. 

६) सन २०२०-२१ या वषाम य े सहा मिह यापासून संपूण आ थक वषात या अिधका-यांनी व 

कमचा-यांनी यात मानधनावरील अिधकारी / कमचारी, मानधनावरील वै क य अिधकारी आिण 

समूह संघटक, DAY NULM अिधकारी/कमचारी व तािसका त वावर नेमलेल े कमचारी, 
महापािलका आ थापनेवर करार प दतीने/ मानधनावर नेमले या तसेच शासनाकडून पगारापोटी 
अनुदान िमळणा-या सव अिधकारी / कमचारी यांनी काम केल ेआह ेयांचा समावेश रािहल. यांना 

जादा र. .२०,०००/- यथा माण देय राहील. मा  दोन नेमणुक या दर यान काही खंिडत 

कालावधी असेल तर तो वगळून यथा माण जादा र. . २०,०००/- देय राहील. 

७) महानगरपािलका आ थापनेवरील जे अिधकारी व कमचारी सेवािनलंिबत आहेत, अशा अिधका-
यांना/ कमचा-यांना यांना दे यात येणा-या िनवाह वेतना या ८.३३% र म यथा माणसानु ह 
अनुदान व जादा र. .२०,०००/- इतके यथा माण देय राहील. तसेच जे अिधकारी/ कमचारी  सन 
२०२०-२१ म ये सेवािनलंिबत झाले आहेत. अशां या बाबतीत यांची वेतन ेणीतील सेवा व 
सेवािनलंबन कालावधीतील िनवाह वेतन िवचारात घेऊन यथा माण ८.३३% सानु ह अनुदान व 
जादा र. .२०,०००/- देय राहील. तसेच गैरहजर/ िवनावेतनी रजेवरील कमचा-यांचे बाबतीत 

यथा माण ८.३३% सानु ह अनुदान व यथा माण जादा र. . २०,०००/- देय राहील. 
८) जे अिधकारी / कमचारी सन २०२०-२१ या वषात महापािलका सेवेत होते. तथािप िनयत 

वयोमानानुसार सेवािनवृ ,मयत कवा वे छा व वै कय कारणा तव सेवािनवृ  झाले आहेत, 

राजीनामा दलेले, सेवेतून कमी केलेल े / सेवा समा  केलेल ेअिधकारी/कमचारी यांचा सेवाकाल 
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िवचारात घेऊन तसेच बदली झालेले ितिनयु वरील अिधकारी / कमचारी यांचा सहा 
मिह यापे ा जा त असलेला सेवाकाल िवचारात घेऊन यांना यथा माण ८.३३% सानु ह 
अनुदान व यथा माण जादा र. .२०,०००/- देय राहील. 

९) महापािलका अिधकारी  व कमचा-यांना या माणे ८.३३% सानु ह अनुदान व जादा 

र. .२०,०००/- मंजूर कर यात आल े आह.े याच दराने िश ण िवभागातील(िश ण मंडळ) 

अिधकारी व कमचारी  यांना ८.३३% सानु ह अनुदान व जादा र. .२०,०००/- मंजूर कर याची 
कायवाही िश ण िवभागाने(िश ण मंडळ)करावी. 

१०) उपरो  िनकषानुसार महापािलका व िश ण िवभाग आ थापनेवरील सव अिधकारी व कमचा-
यांना सन २०२० - २१ क रता व पुढील ४ वषासाठी मा यता ा  संघटनेशी करारनामा क न 
८.३३% सानु ह अनुदान व जादा र. .२०,०००/- मंजूर कर यासाठी मा.महापािलका सभे या 
उमेद मा यतेवर मा यता दे यात येत आह,े तसेच पपरी चचवड महानगरपािलका अ थापनेवर सन 
२०२०-२०२१ या आ थक वषात अिधसं य पदावर काम करीत असले या तसेच िनयिमत 
वेतन ेणीतून अिधसं य पदावर िनयु  दले या कमचा-यांना यथा माणे ८.३३% सानु ह व 
जादा र. .२०,०००/- दे यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत 
आह.े 

िवषय मांक ५)  संदभ- १) मा.कदम शिशकांत व मा.कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव.  
                                  २) मा. थायी सिमतीकडील ठ. .१०४२८ द.६/१०/२०२१   
 

पपरी चचवड महानगरपािलके या वतीने बी.आर.टी. िवभागामाफत  भाग . २५ व २६ 
येथे अबन ीट िडझाईननुसार ४५ मीटर डी.पी. र ता िवकिसत कर यात येणार आह.े नुकतीच 
याची िनिवदा देखील िस द झाली. याम य े सद रल कामाचे शीषक ह े “ भाग .२५ मधील 

द मं दर, वाकड डी.पी.र ता अबन ीट िडझाईननुसार िवकिसत करण”े असे आह.े परंतू सद रल 
र ता  हा भाग . २५ व २६ म ये समांतर आह.े यामुळे सद रल कामाचे  शाषक ता काळ बदलून 
ते “ भाग .२५ व २६ मधील द मं दर, वाकड डी.पी.र ता अबन ीट िडझाईननुसार िवकिसत 

करण”े असे करणेस व सन २०२१-२२ या अंदाजप कात व रल माण े नावात दु ती कर यास 
मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आह.े 
                                   ----- 

          मा.िवधी सिमतीचे ठराव 
 

िवषय मांक ६)  संदभ –  १) मा.अितरी  आयु  यांचेकडील प   
                                         . शा/१/कािव/९५७/२०२१, द.१४/०९/२०२१    
                                    २) मा.िवधी सिमतीकडील ठ. .५६ द.१७/९/२०२१ 

    
पपरी चचवड महानगरपािलके या णालयांकरीता थायी आ थापनेवरील गट “अ”मधील 

र  असणारी पद े सरळसेवा वशेाने भर यासाठी जािहरात .७३/२०१९ द.१३/०९/२०१९ 
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िस  कर यात आली होती. यूरो सजन व लॅ टीक सजन ा िवशेषत  अिभनामाची र  पदे 
भरणेकामी  उमेदवारांचे वय, शै िणक अहता, अनुभव, जाती वग व समांतर आर ण इ या द 

िवषयक कागदप ांची तपासणी होण े आव यक अस याने ऑनलाईन ारे अज केलेल े उमेदवारांना 
जािहर िनवेदन, ई-मेल ारे कागदप  े तपासणी व मौिखक मुलाखतीस उपि थत राहणेबाबत 

कळिवणेत आल ेहोते. ऑनलाईन अज केले या उमेदवारांपैक  मौिखक मुलाखतीस उपि थत राहीले या 
व सेवायोजन कायालयाकडील संकेत थळाव न उपल ध झाले या उमेदवारांचे कागदप ांची 
पडताळणी व मौिखक मुलाखती दनांक १८/०९/२०२० रोजी घे यात आले या आहेत. 

 

१) नामिनदशना दारे अज मागिव याची प दती :- www.pcmcindia.gov.in या 
महापािलके या संकेत थळामाफत Online प दतीने 

२) िवशेषत  पदांची वेतन ेणी :- र. .१५६००-३९१०० ेड पे . ७६०० (सहा ा वेतन 
आयोगानुसार)                                      

३) नामिनदशना दारे भरावया या पदांचा तपिशल, उमेदवाराचे नाव, नेमणूक वग :- सोबतचे 
प  “अ”नुसार 

िनवड सिमतीने उमेदवारां या मौिखक मुलाखती घेत या असून मुलाखती दर यान जािहरातीम ये 
नमूद केले माण ेउमेदवारांनी सादर केलेली शै िणक अहतेची कागदप ,े अनुभव, िवषयातील ान 
इ यादीनुसार उमेदवारांना गुण दे यात आलेल ेआहेत. सदर गुण त ा िवचारात घेऊन सोबतचे प  
‘अ’नुसार  पा  उमेदवारांची िनवड यादी सादर केली आह.े या यादीमधील युरो सजन व लॅि टक 
सजन अिभनामाची गट अ मधील पद े सरळसेवेने भर यास मा यता देणेकामी महापािलका सभेकडे 
िशफारस कर यात येत आह.े  

                  ---- 
 

शहर सुधारणा सिमतीचे ठराव 
 

िवषय मांक ७)   संदभ- १) मा.आयु  यांचे प  .नर व/का व/९/२६७/२०२१, दनांक   

                       २८/०९/२०२१  
                      

                    २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठ. . ३१ द.८/१०/२०२१   
 

          पपरी चचवड महानगरपािलके या वाढीव े ाची महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम ३१ (१) नुसार महारा  शासन, नगरिवकास िवभाग, शासन िनणय . 
टपीएस-१८०५।१०५०। . .७९५।०५।निव-१३, द. ३०।०५।२००८ व महारा  शासन, 

नगरिवकास िवभाग, अिधसूचना . टपीएस- १८०८।८९४।सीआर-१७२७।०९।निव-१३, द. 
१८।०८।२००९, व अिधसुचना . टपीएस- १८१२।१६०।सीआर-५८।१२, पुनरचना नं.।२७।१२ 
ईपी मंजूर/युडी-१३, द. ०२।०३।२०१५ अ वये िवकास योजना मंजूर आहे. वाढीव ह ी या मंजूर 
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िवकास योजनेम ये मौजे कवळे येथील स.नं. ८, ९, १०, ३६, ३७, ३८, ३९, ४१, ७८ या पैक  
मधील मंजूर िवकास योजनेतील रावेत ह  ते दे रोड कँ टोमट ह ीपयत मुंबई – पुणे बा वळण 
महामागा लगतचे  १२.०० मी. चे दोन स ह स र याने तािवत आहे. पपरी चचवड 
महानगरपािलके या ह ीमधील मौजे कवळे ता. हवेली, िज.पुणे. येथील मंजूर िवकास योजने मधील 
स.नं. ८, ९, १०, ३६, ३७, ३८, ३९, ४१, ७८ या पैक  मधील मंजूर िवकास योजनेतील रावेत ह  ते 
दे रोड कँ टोमट ह ीपयत मुंबई – पुणे बा वळण महामागा लगतचे १२.०० मी.चे दोन स ह स 
र याचा िवकास करणे सदर भागातील वाढ या लोकसं येचा िवचार करता वाहतूक या 
दळणवळणा या दृ ीने आव यक आहे. सदर र याने बाधीत जागा ट.डी.आर./एफ.एस.आय.चे 
बद यात मनपाचे ता यात देणेस जागा मालक तयार नाहीत. यामुळे सदर र या या जागेचे 
भूसंपादन करणे आव यक आहे. याक रता मौजे कवळे येथील वाढीव ह ीचे मंजूर िवकास योजने 
मधील स.नं. ८, ९, १०, ३६, ३७, ३८, ३९, ४१, ७८ या पैक  मधील मंजूर िवकास योजनेतील 

रावेत ह  ते दे रोड कँ टोमट ह ीपयत मुंबई – पुणे बा वळण महामागा लगतचे १२.०० मी.चे दोन 
स ह स र या खालील जिमनीचे भूसंपादन, करणेकामी महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम 
१९६६ चे कलम १२६ सह व भूमी संपादन पुनवसन व पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान भरपाई 
िमळ याचा आिण पारदशकता राख याचा ह  अिधिनयम – २०१३ (निवन भूसंपादन कायदा 
२०१३) अ वये संपादन करणेकामी मा. महापािलका सभेकडे िशफारस करणते येत आहे.  
 

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

 

िवषय मांक ८)  संदभ – १) मा.रेखा दशल ेव मा.उ म कदळे यांचा ताव. 
२) मा. डा, कला सािह य व सां कितक समतीकडील ठ. .४६  

       द.२४/९/२०२१    
 

       पपरी चचवड महानगरपािलके या वतीने, यमुनानगर िनगडी येथे के टग मैदान 

नाग रकांसाठी उपल ध क न दे यात आलेल े आह े .सदर के टग मैदान यास प.पु.माधव सदािशव 
गोळवलकर असे नाव दलेले आह.े परंतु याची म.न.पा.द री न द घेतलेली नाही. तरी यमुनानगर 
िनगडी येथील के टग मैदान यास, प.पु.माधव सदािशव गोळवलकर तथा ी गु जी असे नाव देऊन 

याची म.न.पा द री न द घेणेस मा यता देणेकामी मा. महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत 
आह.े 
      ----- 
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                        मा.आयु ांकडून आलेली पञे/काम े
 

िवषय मांक ९)     संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ   
                                        .वायसीएमएच/७/कािव/२४३/२०२१ द.१६/०९/२०२१   
 

 पपरी चचवड महानगरपािलके या पद ु र सं था यशवंतराव च हाण 
मृती  णालयांकरीता थायी आ थापनेवरील गट अ व ब मधील िविवध संवगातील र  पदे 

सरळसेवा वेशाने भर यासाठी जाहीरात . ७३/२०१९, . शा/०१/कािव/७०१/२०१९, 
दनांक-१३/०९/२०१९ रोजी िस  कर यात आलेली होती. जाहीराती या अनुषंगाने 

उमेदवारां या मौिखक मुलाखती घेऊन महारा  शासन, शासन िनणय . पीसीसी-
३०१३/ . .६०१/निव-२२, दनांक- ४ माच, २०१४ अ वये एकुण मंजूर पद सं ये या ११८ पद 
सं येपैक  ७४ पा  उमेदवारांची िनवड कर यात आलेली होती व सरळसेवा वेशाने पपरी 
चचवड महानगरपािलके या पद ु र सं था यशवंतराव च हाण मृती णालया या थायी 

आ थापनेवर िनयु  दे यात आलेली आहे. या ये अंतगत आजपयत ५८ उमेदवार जू झाले 
आहेत. शासन िनणया या अ वये ११८ पदांपैक  ६० उमेदवारांची सं या र  आहे. तसेच स ा 
यशवंतराव च हाण मृती णालयात ९ िवषयांम ये पद ु र अ यास म सु  झालेला असून 
निवन ४ िवषय तािवत आहेत. आगामी वषाम ये रा ीय आयु व ान आयोग यांची तपासणी 
अपेि त आहे. उ म दजाची णसेवा, सं थेचे िव तारीकरण व आगामी वषातील रा ीय 
आयु व ान आयोग यां या तपासणीचा िवचार करता व कोरोना-१९ महामारी या दर यान 
जाणवणारी मनु यबळाची कमतरता ल ात घेता ३५ पदांची पदभरती हंगामी व पात ३ वष 
कालावधीकरीता करणेकामी वृ प ात जािहरात . ९०४ दनांक-०४/०६/२०२१ रोजी िस  
कर यात आलेली होती.  

 महारा  शासन, शासन िनणय . पीसीसी-३०१३/ . .६०१/निव-२२, दनांक- ४ माच, 
२०१४ अ वये एकुण मंजूर पद सं ये या ११८ मंजूर पदांपैक  स ा पद ु र सं थेत ५८ अ यापक 
थायी अ थापनेवर कायरत आहेत. शासन मंजूर ११८ पदांपैक  मा. महापािलका सभेने यापूव  ९० 

पदांना ३ वष कालावधीकरीता हंगामी व पात भरतीकरणेकामी मा यता दलेली आहे. उवरीत 
एकुण २८ पदांपैक  १४ पदे ही ा यापक संवगातील आहेत व १४ पदे ही  िश केतर आहेत. सदर 
एकुण २८ पदे पद ु र सं थेकरीता हंगामी व पात ३ वष कालावधीसाठी भरणे आव यक आहे. 
याचा तपिशल प -‘अ’ व प -‘ब’ म ये सादर करणेत आलेला आहे. 

                                 प –‘अ’ 

अ. . पदनाम मंजूर पद 
सं या 

मानधनावर ३वषासाठी 
मा यता यावयाची पद े

१ ा यापक वचारोग शा  ०१ ०१ 
२ सहयोगी ा यापक ने रोग िच क सा ०१ ०१ 

३ सहा यक ा यापक सवसाधारण 
श यिच क सा ०७ ०२ 
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४ सहा यक ा यापक मेडीसीन ०९ ०४ 
५ सहा यक ा यापक ीरोग व सुतीशा  ०९ ०३ 
६ सहा यक ा यापक वचारोग शा  ०१ ०१ 

७ सहा यक ा यापक उरोरोग 
शा (प मोनोलॉजी) ०१ ०१ 

८ 
Epidemiologist-cum-
Assistant  Prof ssor 

०१ ०१ 

  एकुण १४ 

िश केतरपद,े पद ु र सं था, वायसीएम णालय थायी अ थापना, महारा  शासन, नगर 
िवकास िवभाग शासन िनणय . पीसीसी-३०१३/ . .६०१/निव-२२, दनांक-४ माच, २०१४ 

प – ‘ब’ 

अ. . पदनाम मंजूर पद 
सं या 

मानधना वर ३ वषासाठी 
मा यता यावयाची पद े

१ आरो य िश क   ०३ ०३ 

२ Occupational Therapi ts ०१ ०१ 

३ Vocational Counselor ०१ ०१ 

४ Prosthetic and Orthotic technicians ०१ ०१ 

५ 
Medico-rehabilitation workers 
/(MRW) Technician/Therapist 

०१ ०१ 

६ Documentalist ०१ ०१ 

७ Cataloguer ०१ ०१ 

८ Coding Clerks ०२ ०२ 

९ Photographers ०१ ०१ 

१० Artist Modelers ०१ ०१ 

११ 
Technicians in Audio-Visual aids 
Photography and Artist 

०१ ०१ 

  एकुण १४ 

           जािहरात . ९०४ दनांक-०४/०६/२०२१ रोजी र  ३५ पदे भर याकरीता दनांक- 
०४/०६/२०२१ ते दनांक-२१/०६/२०२१ रोजी अखेर उमेदवारांकडून अज मागिव यात आले असता 

ा  झाले या अजाची िनवड सिमती माफत छाननी क न पा  ठरले या उमेदवारांची दनांक-
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०५/०७/२०२१ ते दनांक-०७/०७/२०२१ रोजी मौिखक मुलाखती घेऊन िनवड सिमती माफत 
गुणांकनानूसार िविवध िवषयातील एकुण १३ अ यापकांची िनवड सिमतीने िनवड केली आहे. सदर 
िनवड झाले या १३ अ यापकांपैक  ०९ अ यापक जू झालेले आहेत व ०२ अ यापक हे ित ा 
यादीतील आहेत.  तरी   मा. आयु  सो यांचेकडील आदेश . वायसीएमएच/७/कािव/२०१/२०२१, 
दनांक-१२/०८/२०२१ अ वये पद ु र सं था, वायसीएम णालय येथे िनयु  दे यात आलेली 

आहे. जािहरात . ९०४ मधील उवरीत २४  पदे र  रािहलेली आहेत. सदरची पद े लवकरात 
लवकर जाहीरातीत नमूद केले या िविहत अटी व शत  नुसार अ थायी अ थापनेवर भरणे आव यक 
आहे. तसेच सदरची २४ र  पदे दर सोमवारी (Walk in Interview) मौिखक मुलाखती ारे 
भर यास मा. महापािलका सभेची मा यता यावी लागणार आहे. सदर या एकुण ३५ पदांना दरमहा 
अदा करावयाचे एकुण मानधन र. . ३२,३२,७७५/- (अ री र. . ब ीस लाख ब ीस हजार 
सातशे पं याह र फ ) इत या संभा  खचास मा. महापािलका सभेची काय र मा यता घेऊन 
सदरचा खच सन २०२१- २०२२ या अंदाजप कामधील वै क य पद ु र सं था, वायसीएमएच 
पीसीएमसी मानधनावरील अ यापक व कमचारी मानधन/वेतन या लेखािशषावर केले या र. . 
६,५०,००,०००/- (अ री र. . सहा कोटी प ास लाख फ ) इत या तरतूदी मधून कर यात येईल. 

           सबब, पद ु र सं था, वायसीएम णालयात जािहरात . ९०४ मधील िनवड 
झाले या  १३ अ यापक व उवरीत २२ पदे जािहराती ारे उपल ध न झा याने दर सोमवारी Walk 
in Interview ारे ३ वष कालावधीकरीता हंगामी व पात भरणेकामी व एकुण ३५ अ यापकांना 
दरमहा अदा करावयाचे मानधन अंदाजे र. .  ३२,३२,७७५/- (अ री र. . ब ीस लाख ब ीस 
हजार सातशे पं याह र फ ) इत या संभा  खचास मा यता िमळावी. 

            तसेच महारा  शासनाकडील दनांक-०४ माच, २०१४ रोजी या शासन िनणयाचे 
अवलोकन हावे. या अनुषंगाने प -‘ब’ मधील अनु मांक १ ते ११ असे एकुण १४ िश के र 
कमचारी रा ीय आयु व ान आयोगाचे मानांकानूसार िविवध िवभागाम ये कामकाज सूरळीतपणे 
चालिव याकरीता आव यक आहेत. सदर पदे ३ वष कालावधीसाठी हंगामी व पात मानधनावर 
भरणे आव यक अस यामुळे सोबतचे नमूद प -‘ब’ मधील एकुण १४ िश के र पदांना बा ोत 
(Out Sourcing) ारे अथवा जािहरात िस द क न आव यकतेनूसार ३ वष कालावधीसाठी 
हंगामी व पात मानधनावर भरणेस मा यता असावी. तूतचे प -‘अ’ मधील १४ पदे व प -‘ब’ 
मधील १४ पदे अशा एकुण २८ पदां या मा यता देणेबाबत िवचार करणे.  

 

िवषय मांक १०)   संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ   
                                        .नरिव/कािव/१६/५७६/२०२१ द.३०/०९/२०२१   

             महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम, १९६६ चे कलम २३ सह कलम ३८ 
अ वये सुधा रत िवकास योजना तयार करणेकामी पपरी चचवड महानगरपािलकेने मा. 
महापािलका सभा ठराव . ४५३, द. ०७/०९/२०१९ व पपरी चचवड नवनगर िवकास 
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ािधकरणाने ठराव . ३४०/१७, द. ०९/०७/२०१९ रोजी इरादा जािहर केला आहे. सदर इरादा 
महारा  शासन राजप  पुणे िवभाग, पुणे पुरवणीम ये पृ  मांक १ ते ३ द. २०/११/२०१९ अ वये 

िस द झाला आहे. पपरी चचवड महानगरपािलका व पपरी चचवड नवनगर िवकास 
ािधकरणाची िवकास योजना दुस-यांदा सुधा रत कर याची कायवाही शासन िनयु  उपसंचालक, 

नगररचना, िवकास योजना िवशेष घटक, पपरी चचवड महानगरपािलका व पपरी चचवड 
नवनगर िवकास ािधकरण या कयालयामाफत कर यात येत आहे. महारा  ादेिशक िनयोजन व 
नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम २५ अ वये जिमनीचे सव ण करणे व या े ाचा िव मान 
जमीन वापर नकाशा तयार करणेसाठी खाजगी त  सं था एच.सी.पी.िडसाईन, लॅ नग अँड मॅ जमट, 
अहमदाबाद यांची नेमणूक केलेली आहे. 

              महारा  शासन, नगर िवकास िवभाग, अिधसूचना . टपीएस-
१८२१/२२१/ . .४३/२०२१/निव-१३, द.०७/०६/२०२१ अ वये पपरी चचवड नवनगर िवकास 

ािधकरण िवस जत कर यात येऊन पुणे महानगर देश िवकास ािधकरणम ये व पपरी चचवड 
महानगरपािलकाम ये िवलीन कर यात आलेले आहे. सदरची अिधसूचना महारा  शासन राजप , 
असाधारण भाग एक, पुणे िवभागीय पुरवणी म ये द. ११ जून २०२१ रोजी िस द झाली आहे. 
पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरणा या िवस जत झाले या े ापैक  पुणे महानगर देश 

िवकास ािधकरण यांची ३७५.९० हे टर े ासाठी िवशेष िनयोजन ािधकरण व उव रत े ासाठी 
महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम, १९६६ या कलम ४०(१ब) नुसार पपरी 
चचवड महानगरपािलकेची िवशेष िनयोजन  ािधकरण हणून िनयु  कर यात आलेली आहे. 

              महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम, १९६६ या कलम ४०(१) अ वये 
िवशेष िनयोजन ािधकरणाने अिधसूिचत े ासाठी भूमापन क न िव मान जमीन वापर नकाशा 
तयार करणे तसेच तािवत जमीन वापर नकाशा तयार करणे अपेि त आहे. पपरी चचवड 
महानगरपािलका िवशेषिनयोजन ािधकरण हणून िनयु  केले या ेञाची िवकास योजना तयार 
कर यासाठी महानगरपािलकेचा सवसाधारण सभेचा ठराव व पुढील कायवाही करणे आव यक आहे. 
तरी महानगरपािलकेला िनयु  केले या ेञासाठी वेगळा सवसाधारण सभेचा ठराव पा रत कर यात 
यावे असे संद भय पञा वये िवकास योजना िवशेष घटक पपरी चचवड  महानगरपािलका व पपरी 
चचवड नवनगर िवकास ािधकरण यांनी महानगरपािलकेस कळिवले आहे. 

              सबब महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम, १९६६ या कलम ४०(१) 
अ वये शासनाचे द. ०७/०६/२०२१ रोजीचे अिधसूचनेनुसार पपरी चचवड महानगरपािलका 
िवशेष िनयोजन ािधकरण हणून िनयु  असले या अिधसूिचत े ासाठी भूमापन क न िव मान 
जमीन वापर नकाशा तयार करण ेतदअनुषंिगक पुढील िवहीत वैधािनक कायवाही कर यास मा यता 
देणेबाबत िवचार करणे. 
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िवषय मांक ११)   संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ वभाअक/१/कािव/१४३/ 
                                        २०२१ द.४/१०/२०२१   

 शासन िनणय नगर   िवकास  िवभागाकडील . वअम २०१५/ . . २३/ निव ३४ दनांक 
१५ मे २०१५ नुसार संपुण रा याम ये िमशन मोड प दतीने अिभयान सु  कर यात आलेले आहे. या 
अिभयानाअंतगत सव शहरे हागणदारी मु  करणे व घनकचरा व थापनांतगत व छ करणे या दोन 
मु य बाब चा समावेश कर यात आलेला आहे.  व छ भारत अिभयान काय मा अंतगत पपरी 
चचवड महानगरपािलका व छ सव ण २०२२ ची अंमलबजावणी करीत आहे या अनुषंगाने पपरी 
चचवड शहराची हागणदारी मु  शहराचे पुढील उददी  वॉटर लस  व कचरामु  शहराचे टार 

रट ग जािहर करणे आव यक आहे. 

व छ सव ण २०२२ अंतगत पपरी चचवड शहरास वॉटर लस व कचरामु  शहरां या 
सात तारां कत नामांकन (7 टार रँक ग) कचरा मु  शहर (गारबेज  िसटी) करीता क  शासनाने 
तयार केले या िनयमावली, मागदशक सुचना व कायप दतीनुसार उपाययोजना करीत आहे. पपरी 
चचवड शहरातील घरोघरी कचरा संकलन करण,े घरोघरी कच-याचे वग करण करण,े कच-याची 

वाहतूक करणे व या करणे करीता केलेली व था, गटर, नाले व सावजिनक व छता, व छता 
ऍपचा वापर, लाि टक बंदी कायवाही तसेच ५०० टीपीडी चे मॅकेिनकल कंपो ट लॉ ट, ५ टीपीडी 
ला टीक टू फयुअल ची व था केलेली आहे. 

वॉटर लस करीता करीता क  शासनाने तयार केले या िनयमावली, मागदशक सुचना 
व कायप दतीनुसार उपाययोजना करीत आहे. सांडपाणी, भुयारी गटारे यांची व था आहे. 
सांडपा यावर या कर याकरीता लट उभार यात आले आहेत. शहर पातळीवर 
सांडपा यावर या क न कमान २५% पा याचा पुनवापर  जसे बांधकाम, फलो पादन, उदयान, 
र ते साफसफाई इ. करीता वापर केला जातो. ेनेज लाईन सुि थतीत असुन यांची देखभाल दु ती 
कर यात येते. 

   याबाबत जनतेकडुन हरकती व सूचना १५ दवसां या कालावधीत मागवुन घेऊन ा  
हरकती व सूचनांची पडताळणी क न घेऊन मानंकाबाबत समाधान अस याचा ताव शासनास 
सादर  करेल व  मानांकनासाठी शासनाने दले या वयंघोषणा करावयाची आहे. 

 सबब, पपरी चचवड शहर सात तारां कत नामांकन (7 टार रँक ग) व वॉटर लस 
मािणकरण करीता शासनाने नमुद केलेले सव िनयम पुण करीत आहे.  यामुळे पपरी चचवड शहर 
व छ सव ण २०२२ अंतगत सात तारांक त नामांकन (7 टार रँक ग) कचरा मु  शहर व वॉटर 
लस शहर  हणुन मा यता देणेबाबत िवचार करणे.  
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िवषय मांक १२)   संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ वै /०९/कािव/४८२८/२०२१  
                                        द. ४/१०/२०२१   

महारा  शासनाने कोरोना िवषाणुचा COVID -19 ादुभाव रोख यासाठी रा यात साथरोग 
ितबंधा मक कायदा १८९७  व आप ी व थापन कायदा २००५ द.१३ माच २०२० पासून लागू 

क न अिधसूचना िनगिमत केलेली आहे. 

पपरी चचवड महानगरपािलकेमाफत कोरोना िवषाणूचा ादुभाव रोख याकरीता 
कामकाजाचे िनयोजन क न उपाययोजना कर यात येत आहेत. यानुषंगाने COVID -19 चे संदभात 
शासनाकडून कवा शास कय अिधका-याकडून ा  झालेले शासन िनणय, आदेश, िनदश, अिधसूचना, 
प रप के, प े मा. महापािलका सभेपुढे अवलोकनाथ सादर करणे आव यक आहे. यानुसार वै क य 
िवभागाकडे सोबतचे प  “अ” नुसार COVID -19 चे संदभात शासनाकडून कवा शास कय अिधका-
याकडून ा  झालेले शासन िनणय, आदेश, िनदश, अिधसूचना, प रप के, प े आद ची मािहती स मा. 
सद यांना होणेकामी सभा कामकाज िनयमातील तरतुदीनुसार शासनाकडून कवा शास कय अिधका-
याकडून ा  झालेली प े मा. महापािलका सभेपुढे अवलोकनाथ सादर करणेबाबत.    

 महारा  शासनाने कोरोना िवषाणुचा COVID -19 ादुभाव रोख यासाठी रा यात साथरोग 
ितबंधा मक कायदा १८९७  व आप ी व थापन कायदा २००५ द.१३ माच २०२० पासून लागू 

क न अिधसूचना िनगिमत केललेी आहे. या माणे पपरी चचवड महानगरपािलकेमाफत कोरोना 
िवषाणूचा ादुभाव रोख याकरीता कामकाजाचे िनयोजन क न उपाययोजना कर यात येत आहेत. 
नगरसिचव िवभागाकडील प  . नस/४/कावी/२८९/२०२१  द. ८/६/२०२१ अ वये स मा. सद यांनी 
मागणी केलेनुसार COVID -19 संदभातील शासनाकडील आदेश, प रप के, प े मा. महापािलका 
सभेपुढे ठेवणेकामी नगरसिचव िवभागाकडे सादर करणेकामी कळिव यात आलेले आहे. यानुसार 
COVID -19 चे संदभात शासनाकडून कवा शास कय अिधका-याकडून ा  झालेले शासन िनणय, 
आदेश, िनदश, अिधसूचना, प रप के, प े मा. महापािलका सभेपुढे अवलोकनाथ सादर करणे आव यक 
आहे. यानुषंगाने वै क य िवभागाकडे सोबतचे प  “अ” नुसार COVID -19 चे संदभात शासनाकडून 
कवा शास कय अिधका-याकडून ा  झालेले शासन िनणय, आदेश, िनदश, अिधसूचना, प रप के, प े 

इ यादीचे अवलोकन  करण.े  
       
िवषय मांक १३)  संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .अमुका/३/कािव/१७३/२०२१ 
                                       द. ५/१०/२०२१  

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 



 20

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. यामळेु 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 



 21

 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. 

 िवषय मांक १४)   संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ  

                                        .आमुका/२/कािव/२८१/२०२१ द.२/१०/२०२१  

   नगरिवकास िवभाग, महारा  शासन, यांचेमाफत रा यातील महानगरपािलका/ 

नगरप रषदा / नगरपंचायत म ये घनकचरा ( व थापन व हाताळणी), व छता व आरो य उपिवधी 

लागू कर याबाबत द.११ जुलै २०१९ रोजी शासन िनणय िनगत कर यात आलेला आहे. सदर शासन 
िनणयानुसार रा य शासनामाफत तयार कर यात आलेले उपिवधी आदेशाचे दनांकापासून रा यातील 
सव महानगरपािलका / नगरप रषदा / नगरपंचायत साठी लागू झालेले असून याक रता महापािलका 
सभा ठरावाची अथवा वतं  मा यता घे याची आव यक नस याचे याम ये नमूद कर यात आलेले 
आहे. सदर शासन िनणयानुसार द.१ जुलै २०१९ रोजी िस द कर यात आले या अिधसूचनेची 
अंमलबावणी कर याबाबत िनदश दलेले आहेत.  
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               सदर शु क व शा ती लागू झा यानंतर जमा होणारी शु काची र म भरणा कर याक रता 

िवभागाकडे लेखािशष उपल ध नस यामुळे आरो य मु य कायालयाम ये उपयोगकता शु क वसुली 
साठी निवन लेखािशष तयार करणे आव यक आहे. 

         सबब नगरिवकास िवभाग, महारा  शासन, यांचेमाफत द.११ जुलै २०१९ रोजीचे शासन 

िनणयानुसार रा यातील महानगरपािलका / नगरप रषदा / नगरपंचायत म ये घनकचरा ( व थापन 
व हाताळणी), अ वये लागू कर यात आलेले व छता व आरो य उपिवधी पपरी चचवड 

महानगरपािलकेक रता लागू करणेकामी तसेच कचरा फेकण,े उप व िनमाण करणे व व छ अंगण 

उ लंघन के यापोटी िनधा रत शा ती या रकमेचा भरणा करणेकामी  “उपयोगकता शु क वसुली व 

शा ती” या  नावाने  निवन  लेखािशष  िनमाण करणसे मा यता देणेबाबत िवचार करणे.   

                              ------ 

सिम यांचे अहवाल 

मा. वधी सिमती  
 

 

िवषय मांक १५) अ) कायपिञका .१६ द.१६/०७/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करण.े 

                         ब) कायपिञका .१९ द.०३/०९/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
                         क) कायपिञका .२० द. १७/०९/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करण.े 

                                                           ----- 
 

 

मा.महीला व बालक याण सिमती  
 

िवषय मांक १६)  अ) कायपिञका .१५ द.२६/०८/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करण.े 

                          ब) कायपिञका .१६ द.९/०९/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
                                                   ------ 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
 
 

िवषय मांक १७)  अ) कायपिञका .१७ द.१७/०८/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करण.े 

                          ब) कायपिञका .१८ द.०७/०९/२०२१, द.२२/९/२०२१, द.२८/९/२१ 
                              चा सभावृ ांत कायम करण.े 
                                                    ------ 
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मा. डा, कला सािह य व सां कृितक सिमती 
 

िवषय मांक १८)  अ) कायपिञका .८ द.२३/०७/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करण.े 

                                                    ------  
    

मा.िश ण सिमती 
 

िवषय मांक १९)  अ) कायपिञका .१२ द.१८/८/२०२१ व द.२/०९/२०२१ चा सभावृ ांत  
                               कायम करण.े 
                          ब) कायपिञका .१३ द.१६/०९/२०२१ 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/८२९/२०२१ 

दनांक : ११/१०/२०२१  
 
टप - तुत कायपि केवरील िवषयांची िवषयप े (डॉकेटस्) नगरसिचव  

        कायालयात वाचणेसाठी ठेवणेत आलेली आहेत.   
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  (मा.अित.आयु  यांचेकडील पञ . . शा/१/कािव/९५७/२०२१ द.१४/०९/२०२१ अ वये.) 
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(मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ वै /०९/कािव/४८२८/२०२१  द. ४/१०/२०२१)   
 


