
1 
 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी १८. नगरसिचव कायालय 
मांक:नस/५/कािव/७४२/२०२१ 

दनांक : ०९ / ०७/२०२१ 
 

  
ित, 

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

  
 
 िवषय - पपरी चचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा  
                                        दनांक २०/०७/२०२१ रोजी दुपारी २.००वाजता आयोिजत  
                                        केलेबाबत. 
   
मा.महोदय/महोदया, 
 
 पपरी चचवड महानगरपािलकेची माहे जुलै-२०२१ ची मािसक मा.महापािलका सभा मंगळवार 
दनांक २०/०७/२०२१ रोजी दुपारी २.०० वाजता मा.उपसिचव महारा शासन नगरिवकास िवभाग 

यांचेकडील पञ .कोरोना-२०२०/ . .७६/निव-१४ दनांक ३ जुलै २०२० व दनांक २८ जून २०२१ या 
प ा 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 आहते. सोबत सभेची कायपि का जोडली आह.े 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 वय)े 

 
कायपि का मांक-६० 

 
          पपरी चचवड महानगरपािलकेची माहे जुल-ै२०२१ ची मािसक मा.महापािलका सभा 
मंगळवार दनांक २०/०७/२०२१ रोजी दुपारी २.०० वाजता मा.उपसिचव महारा  शासन 
नगरिवकास िवभाग यांचेकडील पञ .कोरोना-२०२०/ . .७६/निव-१४ दनांक ३ जुलै २०२० आिण 
दनांक २८ जून २०२१ या प ा वये 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.  

   ----- 

ो रे 
 

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

 

मा. थायी सिमतीच ेठराव 
 

िवषय मांक १) संदभ –१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .भूिज/८/कािव/५०/२०२१,  
                                    द.१७/०५/२०२१ 
                                 २) मा. थायी सिमतीकडील ठ. .९५१८ द.२७/०५/२०२१   
 
               पपरी चचवड शहरासाठी वतं  पोलीसआयु  कायालय द.१५/०८/२०१८ पासून 
न ाने सु  झालेले आह.े पोलीस उप आयु , प रमंडळ-२, पपरी चचवड यांचेकडीलप  

.पोउआ/प र.२/बांधकाम/२०८८/२०२१, द.१५/०४/२०२१ व द.२३/१२/२०२०नुसार प रमंडळ-
२ या ह ीतील सांगवी, वाकड, हजवडी, िचखली, दे रोड, तळेगाव दाभाडे, तळेगाव एमआयडीसी हे 
७ पोलीस टेशन तसेच िशरगाव व रावेत वतं  पोलीस चौक  हा भाग येतो. सदर ठकाणी पोलीस 
िवभागाचे कायालय सु झा यास कायदा  सु व था व शास कय कामकाज करणे सोईचे होणार आह.े 
तसेचपोलीस आयु ालयातील अिधकारी वगासाठी वतं  िनवास थान उभारता येऊशकते. याकरीता 
खालील I to R ची जागा सुिवधा भुखंडाची मागणी केलेली आह.े 
 

अ. . गावाचे नांव व  स  .नं.  जागेचा तपशील े पळ 

१ 
मौजे वाकड स.न.ं 
१११/१/१मधील१८ गुंठे 

मौजे वाकड I to Rचे बद यात िमळालेली 
मोकळी जागा सुिवधा भुखंड 

मोकळी जागा१८ गुंठे-
१७९१.८६चौ.मी.१९२८७.५८चौ.फुट
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२ 
मौजे पुनावळे स.नं. १२/१ त े७ 
पै.मधील ३.५ गुंठे 

मौजे पुनावळे I to Rचे बद यात 
िमळालेली मोकळी जागा सुिवधा भुखंड 

मोकळी जागा-३.५ गुंठे-
३५३.२७४चौ.मी.३८०२.५९चौ.फुट 

 
मागणी केलेली जागा I to R चे बद यात मनपास िमळालेली आह.े सदर सुिवधा भुखंड पोलीस 
िवभागास ३० वषा या कालावधीसाठी िप. च. मनपाचे उप संचालक नगररचना, िवभाग हे िनधा रत 
करतील यादराने भुईभाडे आका न दर ५वषानंतर चिलत दराने भाडे वाढ सादर क न ३० वषा या 
कालावधीक रता दे याचा ताव आह.े  पपरी चचवड पोलीस आयु ालयाचे पोलीस उपआयु  
प रमंडळ-२ पपरी चचवडकरीता  मौजे वाकड स.नं.१११/१/१  पक   येथील १८ गुंठे व मौजै 
पुनावळेस.नं.१२/१ ते ७ पै. मधील ३.५ गुंठे  I to R ची मोकळी जागा सुिवधा भुखंड 
प. च.म.न.पा. या िनयम/अटी  शत नुसार पपरी चचवड पोलीस आयु ालयाचे पोलीस उपआयु  

प रमंडळ-२ चे कायालयास ३० वषा या कालावधीसाठी दर ५ वषाने  चिलत दराने भाडेवाढ या 
अट स अिधन रा न भुई-भा ाने वापरासाठी देणेस महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७९ 
कनुसार मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आह.े 

 
िवषय मांक – २)   संदभ –१) मा.महापािलका आयु यांचे प  . शा/११/कािव/२९५/२०२१,  

                                                 द.१८/०६/२०२१ 
                                    २) मा. थायी सिमतीकडील ठ. .९८०५ द.२३/०६/२०२१   

 
       महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ५१ व ६७ मधील तरतूदीस अनुस न मा. थायी 
सिमती सभा ठराव .७४८५ द.१६/९/२०२० व मा.महापािलका सभा ठराव .५७० 
द.१३/१०/२०२० यांचे मा यतेने मा.आयु  सो. यांचेकडील आदेश . शा/११/कािव/४८५/२०२० 
द.२६/१०/२०२० व . शा/११/कािव/१२८/२०२१ द.१०/३/२०२१ अ वये २४ माच, २०२० ते 

१७ मे, २०२० व १४ जुल,ै २०२० ते २३ जुलै, २०२० या ६५ दवसा या लॉकडाऊन कालावधीम ये 

कोरोना िवषयक काम करणारे महानगरपािलका िविवध िवभागाकडील कमचारी, मानधनावरील, 

ठेकेदाराकडे काम करीत असलेलेकमचारी, िश णाथ  (कोपा-पासा) तसेच भांडार िवभाग व इतर 

िवभागातील कमचारी यांना य  केले या कामां या माणात हजर दवसा माण े ित दन १५०/- 
(अ री- र.  एकशे प ास फ ) ो साहन भ ा मंजूर करणेत आला आह.े सि थतीतील“कोरोना” 

िवषाणू (COVID-19) दुसरी लाट असून पपरी चचवड महानगरपािलका प रसरात कोिवड -१९ 

बािधत णाचंी सं या मो ा माणात वाढत आह.े “कोरोना िवषाणू” (COVID-19) ादूभाव 

रोख यासाठी िनमाण झाले या आप कालीन प र थतीचा सामना करणे या अनुषंगाने कोरोना 
िवषाणूमुळे िनमाण झाले या आजाराचे पा भूमीवर ितबंधा मक उपायोजना करण ेक रता मनपा या 
वतीने उपाययोजना करणेत येत आहेत.“कोरोना िवषाण”ू (COVID-19) चे काळात कामकाज     

करणा-या यशवंतराव च हाण मृती णालयासह महापािलका णालय   / दवाखाना येथील कायरत 
अिधकारी/कमचारी यांना वतं  कोिवड भ ा अदा करणेबाबत वै कय मु य कायालयामाफत 
द.१९/०५/२०२१ रोजी मा.आयु  सो यांचेकडे ताव सादर करणेत आला होता . यानुसार 

महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालय तसेच मनपाची इतर णालय ेव दवाखाने 
या ठकाणी कोिवड-१९ या काळात मानधनावर कायरत असले या त  वै कय अिधकारी /वै कय 
अिधकारी तसेच दंत श यिचक सक यांना र. .१५०००/- , टाफ नस व सव पॅरामेडीकल टाफ यांना 
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र. .१०,०००/- तसेच योगशाळा सहा यक/वग ४ मधील कमचारी यांना र. .५,०००/- या माण े

मािसक वेतना ित र  वतं  कोिवड भ ा १ एि ल २०२१ पासून ३० जून २०२१ अखेर दरमहा 
अदा करणेस मा. थायी सिमती सभा ठराव .९४५०, द.१२/०५/२०२१ अ वय े मा यता देणेत 

आलेली आह.े यासंदभातील कायवाही वै कय िवभागाकडून करणेत आलेली आह.े याच धत वर, 

महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालय तसेच मनपाची इतर णालय ेव दवाखाने 
या ठकाणी कोिवड१९ या काळात आ थापनेवर कायरत असलेल ेवै कय तांि क संवगातील अिधकारी 
 /कमचारी यांना खालील देय माण ेकोिवड भ ा मंजुरी बाबत तािवत केल ेआह.े 

 

अ ..  महापािलका णालय/दवाखानामधील थायी अ थापनेवरील 
कायरत वैदयक य त  / वैदयक य अिधकारी/इतर कमचारी वतं  कोिवड भ ा र ..  

१ वग १ व २ १५,०००/- 

२ वग - ३ १०,०००/- 

३ वग -४  ५,०००/- 
 

तुत करणी पुढील कायवाही शासन िवभागामाफत करणेबाबत मा.अित.आयु  
(१) यांना शेरांकन केले आहे सदर शेरांकनानुसार मा.आयु ्    सो. मा यता दलेली आह.े सादर करणेत 
आले या तावानुसार नमुद देयनुसार खालील माणे खच अपे ीत आह.े 

 

अ ..  वग 
एकूण कमचारी सं या 

एकूण दरमहा कोिवड भ ा एकूण र ..  
वै कय वाय .सी.एम.एच  

१ २ ३ ४ ५ (३+४) ६ ७ (५X६) 

१ वग-१ १६ ६८ ८४ १५,०००/- १२,६०,०००/- 

२ वग-२ ७४ १४ ८८ १५,०००/- १३,२०,०००/- 

३ वग-३ ३०६ २८१ ५८७ १०,०००/- ५८,७०,०००/-- 

४ वग-४ २४६ १५१ ३९७ ५,०००/- १९,८५,०००/- 

एकूण वग १ ते ४ ६४२ ५१४ ११५६ -- १,०४,३५,०००/- 

 
वरील माण े कोिवड भ ा संबंिधतांना अदा करावयाचा झा यास माहे १ एि ल २०२१ ते 

३०जून २०२१ क रता एकूण खच र. .१,०४,३५,०००/- (अ री र. . एक कोटी चार लाख प तीस 

हजार फ ) ितमाह अपेि त आह.े सदरचा कोिवड भ ा माहे १ एि ल २०२१ ते ३० जून २०२१ 
क रता कालावधीम ये मंजूर कर याचे तािवत केले आह.े यानुसार वरील दराने कोिवड भ ा अदा 
करणेस तसेच जागितक महामारी कोिवड-१९ अंतगत कामकाज करणा-या मानधनावरील वै कय 
अिधकारी यांना र. .१५,०००/- जनन व बाल आरो य (RCH), रा ीय नागरी आरो य अिभयान 

(NUHM)व रा ीय यरोग दुरीकरण काय म (NTEP)अंतगत मानधनावर कायरत असलेले शहर 

काय म व थापक, शहर लेखा व थापक, लेखापाल, िलिपक, ए.एन.एम., डेटाए ी ऑपरेटर तथा 
लेखापाल टाफनस, व र  डॉटस लस व यरोग एच.आय. ही. पयवे क, व र  यरोग उपचार 
पयवे क, व र  यरोग योगशाळा पयवे क, ट.बी.हे थ ि हजीटर, िप.पी.एम. कॉड नेटर, 
फामािस ट, योगशाळा तं , बालवाडी िशि का व आशा वयंसेिवका यांना र. .१०,०००/- तसेच 
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मदतनीस व ाय हर यांना र. .५,०००/- या माणे एि ल, २०२१ ते ३० जून २०२१ अखेर कोिवड 
भ ा देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकेड िशफारस करणेत येत आह.े  

    ------ 
    

मा.िवधी सिमतीचेठराव 
 

िवषय  मांक ३) संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/२/कािव/५५१/२०२१,  
                                     द.०७/०६/२०२१ 
                                 २) मा.िवधी सिमतीकडील ठ. . ४० द. १८/०६/२०२१    
 
 पपरी चचवड महानगरपािलका आ थापनेवर ‘ ये  वै क य अिधकारी' अिभनामाची 
१६ पद े S-२३ वेतन ेणी र.  ६७७००-२०८७००म ये शासन मंजूर असून४ पदे र  
आहेत. ‘ ये वै क य अिधकारी' अिभनामाची र  पद े पदो तीने भर याकामी मा.आयु  सो 
यां या अ य तेखाली पदो ती सिमती सभा दनांक ३१/०५/२०२१ रोजी आयोिजत कर यात 
आलेली होती. तुत या पदो ती सिमतीने पदो तीपूव‘ वै क य अिधकारी' 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 सेवा िवषयक तपिशल पडताळून, खालील 
वै क य अिधकारी गट–ब  यांना पदो तीचे आर ण र  कर या संदभात 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 
‘ ये  वै क य अिधकारी' पदावर S-२३ वेतन ेणी र.  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 
आह.े 

अ.  द.०१/०१/२०२० रोजी या 
सेवा ये ता यादीतील मांक वै क य अिधकारी नाव ं पदो तीचा वग 

१ १४ डॉ.मंडपे र व  नारायण ये तेनुसार 
२ १५ डॉ.अलवी स यद नासेर इ ाहीम ये तेनुसार 
३ १७ डॉ.ढगे िशवाजी   बकराव ये तेनुसार 

              
सबब, उपरो  वै क य अिधकारी यांना S-२३ वेतन ेणी र.  ६७७००–२०८७०० म ये ‘ ये  

वै क य अिधकारी'  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 
अधीनव शासन िनणय दनांक ०७/०५/२०२१ चे अिधन रा न सेवा ये ते नुसार र  जागेवर 
िन वळ ता पुर या व पात पदो ती दे यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आह.े 
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िवषय मांक – ४)  संदभ : १) मा.अनुराधा गोफण,े मा.वसंत बोराटे यांचा ताव – 
                                    २)  मा.िवधी सिमतीकडील ठ. . ४१ द.०२/०७/२०२१    
 

शासन िनणय .बीसीसी-२०१८/ . ./३६६/१६-ब, द.०७/०५/२०२१ मधील बाब .२ व 

३ अंतगत समािव  तरतुदीनुसार द.२५/०५/२००४ रोजी कवा यापुव  शासन सेवेत जू असलेले 
कमचारी द.२५/०५/२००४ रोजी या सेवाजे तेनुसार पुढील पदो तीस पा  ठरतील या िनणयानुसार 
पदो ती देणेबाबत मा यता देणेत आलेली आह.े यास अनुस न कायकारी अिभयंता थाप य या 
पदा या जागा र  अस यामुळे ीम.अनघा अिवनाश पाठक यांची उपअिभयंता या पदावर ९ वष सेवा 
पुण झालेली अस यामुळे यांना कायकारी अिभयंता थाप य या म.न.पा.अ थापनेवरील मंजूर र  
पदावर सेवा िनयम २०२० तसेच आकृतीबंध २०२० नुसार व यातील तरतुदी नुसार सेवाजे ता, 

तांि क व शै िणक अहता, कायानुभव इ यादी सव िनकषास अनुस न पा  ठरत आहेत. सबब पपरी 

चचवड महानगरपािलका अ थापनेवरील कायकारी अिभयतंा थाप य ही पदे र  अस याने ीमती 
अनघा अिवनाश पाठक, उपअिभयंता यांना कायकारी अिभयंता थाप य या पदावर पदो ती देणेस 

मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेतयेत आह.े   
----- 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
 
िवषय  मांक ५) संदभ –१)  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नरिव/कािव/११/१६८/२०२१,  
                                      द.२९/०६/२०२१ 
                                  २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकडील ठ. .२० द.०६/०७/२०२१   
 
           पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरणाकडील मंजूर िवकास योजनेतील महापािलके या 
िनयोजन िनयं ण क ेत समािव  झाले या े ातील मौजे भोसरी येथील स.नं.२०९ व २१० पैक  म ये 
आर ण .४०५ उ ान व यालगत उ र दि ण १२ मी. र ता तािवत आह.े आर ण .४०५ 
उ ानाचे भूसंपादनानुसार १४३८२.७० चौ.मी. े ाचा ताबा द.०७।१०।२००५ रोजी महापािलकेस 
भूसंपादनाने िमळालेला आह.े परंतु सदर १२ मी. र याम य े गरीब नाग रकांची घरे अस याने 
मानवते या दृ ीकोनातून यांची घरे नपाडता सदर र ता स.नं.२१० पैक  म ये मनपाचे मो ा 
गटारा या पि मेला लागून थलातंरीत करणेबाबत व सदर र ता थलांतरीत के यामुळे आर णाचे 
कमी होणारे े  यांचेच मालक चे स.नं. २११/१ पैक  मधून घेणेबाबत संबिधत जागामालक यांनी 
द.२४।०३।२००५ रोजी महापािलकेकडे ताव सादरकेलेला आह.े सदर तावा या अनुषंगाने 

अजदाराकडून स.नं.२११।१ चे ७।१२ नुसार यांचे मालक ची जागा दशिवणारा मोजणी नकाशा घेऊन 
र ता थलांतरीत के यामुळे आर णाचे कमी होणारे २२४४ चौ.मी. े ाचा रतसर ताबा घेऊन 
तदनंतरच महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये मंजूर िवकास 
योजनेतील दि णो र १२ मी.र याची आखणी व आर णाची स.नं.२११/१ मधील ता यात घेतले या 
२२४४चौ.मी. े ासह होणारी सुधा रत ह  असा फेरबदलाची कायवाही करणेचे तावास त कालीन 
मा.आयु  यांनी द.२५।११।२००५ रोजी या टपणी वये मा यता दलेली आह.े यानुषंगाने संबिधत 
जागा मालक यांचेकडून ७/१२ उतारा, र ता थलांतरीत के यामुळे आर णाचे कमी होणारे २२४४ 

चौ.मी. े ाची मोजणी नकाशा, टायटल सच रपोट तसेच य.ुएल.सी. बाबत र. .३००/- चे मु ांकावर 

शपथप  व बंधप  िल न घे यात आलेले आह.े सदर ता यात यावया या े  बि सप ाने ता यात 
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घेणेकामी बि सप ाचा मसुदा तसेच मालक  बाबत कायदा स लागार, िपपरी चचवड 

महानगरपािलका यांचे द.२२।०६।२००९ रोजी अिभ ाय घेवून अजदाराकडून शपथप  बंधप  िल न 
घेऊन द.१० स टबर २००९ रोजी र ता फेरबदल के यामुळे आर णाचे कमी होणारे २२४४ चौ.मी. 

े  स.नं.२११/१ पैक  मधून बि सप ाने मनपाचे ता यात घे यात आलेले आह.े सदर द त दु यम 
िनबंधक हवेली १७ - ०८७५२, द.३०।०९।२००९ रोजी न दणीकृत कर यात आलेला आह.े तसेच 

सदर ता यात घेतले या २२४४ चौ.मी. े ासाठी फेरफार .२४७१४ अ वये पपरी चचवड 
महानगरपािलके या नावाची न द झालेली असूनतसा सुधा रत ७/१२ उतारा व फेरफार 
द.०३।१२।२०१० रोजी या प ा वये कामगार तलाठी, भोसरी यांनी महापािलकेकडे पाठिवलेला 

आह.े सबब, सदर ठकाणी आज या जागेवर या प रि थतीनुसार िवकास योजनेत बदल करणे म ा  

आह.े सदर फेरबदला नंतर उ र दि ण १२ मी र याची भूसंपादनाची पुढील कायवाही करणे श य 
होईल. तुत करणी दि णउ र १२ मी.र यामधील गरीब नाग रकांची घरे वाचिवणेचे दृ ीने 
मनपाचे मो ा गटाराला लागून पि मेकडे १२ मी. र ता आखणी करणेकामी व र ता आखणी 
बदल यामुळे आर णाचे कमी होणारे स.नं. २११/१ मधून मनपा या ता यात घेतले या े ानुसार 
आर णाचे ह ीम ये महारा  व ादेिशक नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये सव 
फेरबदलाची कायवाही करणेस व फेरबदलाची सुचना िस द झा यानंतर महापािलकेस ा  होणा-या 
हरकती/सुचना अजाबाबत संबिधतांना सुनावणी देणे तद्अनुषंगीक वैधािनक या  पुणक न 

फेरबदलाचा ताव शासन मंजूरी तव सादर करणे यासाठी मा.आयु , पपरी चचवड 

महानगरपािलका, पपरी-१८ यांना ािधकृत करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 

िशफारस करणेत येत आह.े 
 
िवषय माकं ६)  संदभ – १) मा.सुिनता तापक र, मा.वैशाली घोडेकर यांचा ताव – 
                                  २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकडील ठ. .२२ द.०६/०७/२०२१   
 
             पपरी चचवड महानगरपािलके या वाढीव े ाची महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम ३१ (१) नुसार महारा  शासन, नगरिवकास िवभाग, शासन िनणय 

. टपीएस-१८०५/१०५०/ . .७९५/०७/निव-१३, द.९ जुलै २००८, शासन िनणय . टपीएस 
१८०९/१९८५/ . .१८९३/०९/निव-१३, द.१८/०८/२००९ व अिधसुचना . टपीएस-१८१२/ 
१६०/ . .५८/१२/पुनबांधणी .२७/१२/ई.पी.-मंजूरी/निव-१३, द.०२/०३/२०१५ अ वये मंजूर 
असले या वाढीव ह ी या मंजूर िवकास योजनेम ये मौजे दघी, ता.हवेली, िज.पुणे येथील स.नं.७३ व 
७४ पै. दघी-भोसरी िशवेलगत मंजूर िवकास योजनेतील १५.०० मी. ं द र ता तािवत आह.े  पपरी 
चचवड महानगरपािलके या ह ीमधील मौजे दघी, ता.हवेली, िज.पुणे येथील स.नं.७३ व ७४ पै. 

मधील १५.०० मी. ं द र याचे आर ण पपरी  चचवड महानगरपािलके या मंजूर िवकास 
योजनेनुसार आह.े  मौजे दघी, ता.हवेली, िज.पुणे येथील स.नं.७३ व ७४ पै. मधील १५.०० मी. 
र याचा िवकास करणेकामी सदर भागातील मा.नगरसद य व नाग रक यांची मागणी आह.े  सदरचे 
गावातील नाग रकां या वाहतुक साठी र ता िवकसीत होणे गरजेचे आह.े मा.नगरसद य व नाग रकांचे 
मागणीचे अनुषंगाने नाग रकां या वाहतुक या िहताथ मौजे भोसरी व दघी स.नं.७३ व ७४ पै. येथील 
सावंतनगर कमानीपासून पुढे ते बी.यु.भंडारी येथील गृह क पापयत मंजूर िवकास योजनेतील १५.०० 
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मी.र ता हा महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये ९.०० मी. करणेस 
मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणते येत आह.े  
 
िवषय मांक ७)  संदभ –१) मा.सुिनता तापक र, मा.साधना मळेकर यांचा ताव – 
                                 २) मा.शहर सुधारणा सिमती कडील ठ. .२३ द.०६/०७/२०२१   
 
       मौजे दापोडी येथील स.नं.३६ मधील ३०.०० मी सांगवीकडे जाणा-या र या या डा ा बाजूची 
वामी िववेकानंद महािव ालया या भतीला लागून व यांि क  भवन, दापोडी यां या इमारती मागील 

जागा मंजूर िवकास आराख ातील औ ोिगक िवभागात समािव  आह.े सदर जागा ही पुणपणे नदी ते 
िनळी पुररेषेखाली अस याकारणाने सदर जागा महारा  शासनाकडील संबंिधत िवभागास ताव 
सादर क न यावर खेळाचे मैदान व जलतरण तलावासाठी व उ ानासाठी १ हे टर (२.४७ एकर) े  
महानगरपािलके या ता यात घेऊन व म. ा.व न.र. अिधिनयम १९६६ अ वय े वैधािनक कायवाही 
करणेचे हणजेच जाहीर नोटीस करणेकामीचे हरकती सुचनांवर सुनावणी घेऊन ताव शासनास सादर 
करणेचे अिधकार मा.आयु  यांना दान करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आह.े 
 

िवषय मांक ८) संदभ –१) मा.अनुराधा गोरख,े मा. ा खानोलकर यांचा ताव – 
                                २) मा.शहर सुधारणा सिमती ठराव .२४ द.०६/०७/२०२१   
 
        पपरी चचवड शहरातील दापोडी व लगतचे प रसरात मो ा माणात दाट लोकव ती असून 
झोप ांचे माण जा त आह.े तसेच पवना नदीमुळे दरवष  पावसामुळे पुरसदृ य प रि थती िनमाण 
होते. यामुळे दापोडी येथील स.नं.३६ म ये औ ोिगक िवभाग तसेच िन या व लाल पुररेषात 
सांगवीकडे जाणा-या र या या उज ा बाजून ८० गुंठे जागा कायशाळा व थापक, एस.टी.महामंडळ 

व महारा  शासनाकडील संबंिधत िवभागाकडे ताव सादर क न सदर जागा महानगरपािलके या 
ता यात आ यानंतर मंजूर िवकास आराख ामधील जागेवरील औ ोिगक िवभागावर अि शमन क ाचे 
आर ण तािवत करणेबाबत महारा  ादेिशक नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये 
फेरबदलाबाबत कायवाही करणेचे हणजेच जाहीर नोटीस करणेकामीचे हरकती सुचनांवर सुनावणी 
घेऊन ताव शासनास सादर करणेचे अिधकार मा.आयु  यांना दान करणेस करणेस मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आह.े 

------ 
 

मा.आयु ांकडून आलेली पञ/ेकाम े
 

िवषय मांक –९) संदभ – १) मा.आयु  यांचेकडील जा. .नरिव/कािव/०६/७७/२०२१  
                                       द.१५/०६/२०२१  
 

पपरी चचवड महानगरपािलकेत न ाने समािव  मौजे ताथवडे येथ ेगावठणातील िमळकत चे 
िसटी स ह करणेबाबत उप अिध क, भूिम अिभलेख, मुळशी (पौड) यांचे द.२५/०१/२०२१ चे प  
मनपास ा  झाले असून सदर प ाम ये मौजे ताथवडे, ता. मुळशी, िज.पुणे येथील गावठाण 

िवभागातील िसटीस ह करणेबाबत महानगरपािलकेचा संमती दशक ठराव क न उप अिध क भुिम 
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अिभलेख यांचे कायालयास पाठिवण े बाबत कळिवल े आह.े सबब मौजे ताथवडे, ता. मुळशी, िज.पुणे 

येथील गावठाण िवभागातील िसटी स ह करणसे मा यता देणेतबाबत िवचार करण.े 
 

िवषय मांक –१०)  संदभ – १) मा.अित.आयु  (१) आयु  यांचेकडील  
                                          जा. .िवमुका/ग /ेकािव/४८३/२०२१ द.१५/०६/२०२१  
 

पपरी चचवड मनपाचे ग भाग काय े ात न ाने थेरगाव येथ े हॉि पटलचे काम अंितम 
ट यात असुन निजक या काळात करोना िवषाणुचा वाढता ादुभाव ल ात घेता करोना या णाचे 
अलिगकरण करणे करीता ता पुर या व पात थेरगाव णालयाचा वापर करणेत येणार अस याने, 

वस या पपरी येथील िजजामाता हॉ पीटल करोना या पेशंट करीता वापरणेत येत असुन, या 

हॉ पीटल मधील िवज पुरवठा खंडीत झा यास आय.सी.यु. म ये, तातडीने पयायी िवज पुरव ा करीता 

यु.पी.एस. यं णा बसिवणे आव यक अस याने या कामाची पाहणी क न कामचे अंदाजप क तयार 
करणेत आल े असुन यास र म .५५,६८,२४२/- इतका खच आपे ीत आह.े सदर कामाकरीता सन 

२०२१-२०२२चे अंदाजप क य तरतुद करणेत आलेली नस याने सदरचा खच मु य कायालय म यवत  
भांडार िवभागा कडील “कोरोना िनधी” या लेखािशषकातुन कर यात येणार आह.े सदर कामास व 

र. .५५,६८,२४२/- (अ री र. .पंचाव  लाख अडूस  हजार दोनशे बेचाळीस फ ) या खचास 

शासक य मा याता देणेबाबत िवचार करण.े  
 

िवषय मांक ११)   संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ  
                                          .आमुका/९/कािव/१२८/२०२१ द.७/७/२०२१ 
 

पपरी चचवड महानगरपािलके माफत शहरातील र ते यांि क  प दतीने साफसफाईचे 
कामकाज कर याक रता मा. थायी सिमती सभा ठराव .३१६४ द.११/०९/२०१८ अ वये शहरातील 
र ते, मंडई व इतर मोक या जागा यांि क  प दतीने साफसफाईचे कामकाजाक रता आरएफपी तयार 

कर याक रता म.ेटंडन अबन सो युश स ा.िल. यांची िनयु  कर यास मा यता दे यात आलेली आह.े 
यानुसार शहरातील १८.०० मी व यापे ा मो ा र यांची साफसफाई ही यांि क  प दतीने 

करणेकामी मे.टंडन अबन सो युश स ा.िल. यांचे माफत तयार कर यात आलेला आरएफपी मसुदा 
द.७/०१/२०२१ रोजी सादर कर यात आलेला आह.े सदर आरएफपीचे अनुषंगाने द.१९/०१/२०२१ 

रोजी मा.आयु  सो. यांचे सम  सादरीकरण झालेले असून याम ये दु ती कर या या सूचना 
स लागार सं थेस दे यात आले याहो या. यानुसार म.ेटंडन अबन सो युश स ा.िल. यांचे माफत 
द.१९/०१/२०२१ रोजी सुधा रत आरएफपी मसुदा सादर कर यात आलेला आह.े 

यानुसार शहरातील १८.०० मी. पे ा मो ा र यांची चार भागांम ये िवभागणी कर यात 
आलेली असून याम ये Southern side of head officeचे २ पॅकेज  व Northern side of head 
officeचे २ पॅकेज अशा रतीने ४ पॅकेज िनि त कर यात आलेले आह.ेपॅकेज . १ क रता २२१.६८ 
कमी, पॅकेज . २ क रता २३६.०२ कमी, पॅकेज . ३ क रता २३९.८६ कमी आिण पॅकेज . ४ 

क रता २३०.६९ कमी इतक  र याची लांबी िनि त कर यात आलेली आह.े यामुळे शहरातील 
एकि त र यांची अंदािजत लांबी (Sweeping Length) ९२८.२५ गृहीत धर यात आलेली आह.े 
याम ये शहरातील महामाग, बीआरटी माग व १८.०० मी.पे ा जा त र यांची लांबी गृहीत धर यात 
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आलेली आह.े यांि क  प दतीने र ते साफसफाई कामकाजाक रता आव यक असले या 
मनु यबळाबाबतची मािहती आरएफपी म ये समािव  कर यात आलेला असून याचा तपिशल 
खालील माणे – 

 

Sr. 
No. Package Details 

Contractual 
Sweeper 

(Required with 
Mechanized 

Sweeping 
Machines) 

Driver (for 
Mechanical 
sweepers, 
transport 
vehicles & 

water 
tankers) 

Operator 
for 

Mechanical 
Sweepers 

Helper for 
transport 

vehicles and 
water tanker 

Total 

1. 
Package – 1 

(Southern side of head 
office Ward – ABDG) 

96 10 7 3 116 

2 
Package – 2 

(Southern side of head 
office Ward – BDGH) 

96 10 7 3 116 

3 
Package – 3 

(Northern side of head 
office Ward – CHE) 

96 10 7 3 116 

4 
Package – 4 

(Northern side of head 
office Ward – ACF) 

96 10 7 3 116 

Total 384 40 28 12 464 

 
तसेच यांि क  प दतीने र ते साफसफाई कामकाजा क रता आरएफपी म ये २४ ि वप ग मशीन ८ क 
लोडर व ४ पा याचे टँकसची आव यकता अस याचे नमूद कर यात आलेले आह.े तथािप, वाहनां या 

सं येम ये आव यकतेनुसार बदल हो याची श यता आह.े सदर िनिवदा कालावधी हा ७ वषाचा असून 
याक रता अंदाजे र. .४६३.९४ कोट चा खच अपेि त आह.े तथािप, िनिवदा या राबिव याक रता 

खालील बाब ची पूतता क न कायवाही होण ेआव यक आह.े 
 

१) िनिवदा कालावधी हा ७वषाचा अस याने महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 
७२(ब) नुसार असे दािय व प कर यापूव  मा.महापािलका सभेची मंजूरी घे याचे ावधानआह.े 
यामुळे सदर िनिवदा या राबिव याक रता अिधिनयमातील कलम ७२(ब)नुसार 

मा.महापािलका सभेची अंदािजत र. .४६३.९४ कोटी अथवा होणा-या य खचास 
शासक य मा यता घेणे आव यक आह.े 

 

२)  मा.महापािलका सभेमाफत शासक य मा यता घे यात आ यानंतर आरएफपी मसु ाम ये 
िनिवदा येपूव  अथवा िनिवदा य े दर यान काहीबदल करणे आव यक अस यास 
उदा.मनु यबळ, वाहनसं या, अंदािजत / य खच इ. सदर बदल कर याचे अिधकार  मा. 
आयु ांना राहतील. 

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

४)  यापुव  मा. थायी सिमतीकडील ठराव .८३५८ द.०८/०२/२०२१ अ वय े सदर या 
िवषयास मा यता देवून, सदरचा िवषय मा. महापािलका सभेची शासक य मा यता 
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िमळणेकामी िशफारस करणेत आलेली होती. तथापी मा. महापािलका सभा ठराव .६०९ 
द.१८/०३/२०२१ अ वये द तरी दाखल करणेत आलेला होता. 

५)  तथापीI) Construction & Demolition Waste Arrangement Rule 2016, (II) Hazardos& 

other waste (Management &Transboundry Management) Rule 2016 (III) Solid 
Waste Management Rule 2016 (IV) E-Waste (Management) Rule 2016 (V) 
Biomedical Waste (Management &Hanling) Rule 2016 (VI) Plastic Waste 
Management Rule 2016या ित र  मनपा प रसराम ये पयावरण संर णाचे दृ ीने 
िविवध कायदे अि त वात असून यानुसार वेळोवेळी यो यती कायवाही करणे मनपास 
बंधनकारक आह.े(Environment Protection Act 1986, Waste Prevention & Control 
Pollution) Act 1974  Air (Prevention & Control of Pollution) Act 1981तसेच व छ 
भारत अिभयानाअंतगत दरवष  क ामाफत शहराची पाहणी करणेकामी ितिनधी येत 
असतात. याम ये घनकचरा व थापन, शौचालय साफसफाई, र ते साफसफाई इ. सव 
साफसफाई या कामांचे मू यांकन केले जाते.तसेच माझी वसंुधरा अंतगत गुणांकन केले जाते. 
यानुसार शहरातील र ते यांिञक प दतीने साफसफाई (रोड वीपर ारे) कामकाज करणे ह े

आव यक आह.े 

६)  महासभा, िविवध िवषय सिमती कामकाज िनयम मधील मु ा . ७६ नुसार सभेस हजर 
असले या सभासदांपैक  कमान िन या सद यांनी पुन वचारा या तावा या बाजूने मत दले 
असेल व अशी मते कमान पाच असतील, याखेरीज सिमतीने एकदा िनकालात काढलेला 
कोणताही  ३ मिह यां या मुदतीत पु हा िवचाराथ घेता येणार नाही. असे नमूद आह.े 
यानुसार सदरचा िवषय हा द री दाखल होऊन, ३ मिहने पुण झालेले आहेत. 

 

सबब, शहरातील र ते, मंडई व इतर मोक या जागा यांि क  प दतीने साफसफाईचे कामकाजा क रता 
तयार कर यात आले या िनिवदा / आर.एफ.पी. नुसार ७ वष कालावधी क रता िनिवदा या 
राबिवण े कामी व यापोटी होणा-या य  खचास मा यता देणेकामी महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमातील कलम ७२(ब) नुसार मा यता देणेबाबत िवचार करण.े 
 
िवषय मांक –१२)    संदभ – १) मा.आयु  यांचेकडील जा. .कर/मु य/९/कािव/१८९/२०२१  
                                            द.२८/०६/२०२१  
 
 महारा  शासन पयटन व सां कृितक काय िवभाग शासन िनणय मांक टीडीएस 
२०२०/९/ . .५०२/पयटन, द.३ िडसबर २०२० चे आदरित य ेञास औदयोगीक दजा 
दे याबाबत या शासन िनणयाचे  अवलोकन करण.े    
 

-------- 
 
 
 
 
 



12 
 

 
 

सिम यांच ेअहवाल 
 

मा.िवधी सिमती  
 

 
िवषय  मांक १३ )   अ) कायपि का मांक१३, द.०४/०६/२०२१चा सभावृ ांत कायम करण.े 
                             ब) कायपि का मांक१४, द.१८/०६/२०२१चा सभावृ ांत कायम करणे 
 

----- 
 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
 

िवषय  मांक १४)   अ) कायपि का मांक १२, द.०४/०५/२०२१चा सभावृ ांत कायम करण.े 
                            ब) कायपि का मांक १३, द.१५/०६/२०२१चा सभावृ ांत कायम करण.े 
 
                                                        ----- 

 

मा.िश ण  सिमती 
 
िवषय  मांक १५)  कायपि का मांक ०७, द.१८/०२/२०२१, द.२३/२/२०२१ व ४/३/२०२१ चा 
                           सभावृ ांत कायम करण.े 
 
 

     

                                                                                     
                                                                    (उ हास बबनराव जगताप) 
                                                                                              नगरसिचव 
                                                                                 पपरी चचवड महानगरपािलका 
                                                                                         पपरी - ४११ ०१८. 
 
 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी ४११ ०१८.  नगरसिचव कायालय 
मांक : नस/ ५ /कािव/७४२ /२०२१ 

दनांक : ०९ /०७/२०२१ 
 
टप - तुत कायपि केवरील िवषयांची िवषयप े (डॉकेटस्) नगरसिचव कायालयात  

        वाचणेसाठी ठेवणेत आलेली आहेत.   
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