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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी- ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायपि का मांक –६६ 

सभावृ ांत 
दनांक –  २०/०१/२०२२                                                             वेळ –दुपारी २.०० वाजता 

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

गु वार दनांक २०/०१/२०२२ रोजी दुपारी २.०० वाजता मा. अवरसिचव महारा  शासन, नगर 

िवकास िवभाग यांचेकडील प  .कोरोना-२०२०/ . .७६/निव-१४ द.३ जानेवारी २०२२ अ वये 

आयोिजत करणेत आली होती.  मा.महापौर यांनी महानगरपािलके या मु य शासक य इमारतीमधील 

मा.महापौर क  या  ठकाणाव न ऑनलाईन प दतीने (ि हडीओ कॉ फर सग ारे) सभा संचिलत 

केली होती.  सभेस खालील स मा.सद य संबंिधत े ीय कायालयाचे सभागृहातून  ऑनलाईन प दतीने  

अथवा मोबाईल ऍप ारे उपि थत होते.  

१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे  महापौर 

२) मा.घुले नानी ऊफ िहराबाई गोवधन      उपमहापौर 

३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

४) मा. वीनल किपल हे  े

५) मा.अि नी संतोष जाधव 

६) मा.सारीका िशवाजी स ते 

७) मा.रा ल गुलाब जाधव 

८) मा.वसंत भाकर बोराटे 

९) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे 

१०) मा.बुड सुवणा िवकास 

११) मा.ल मणशेठ सोपान स ते  

१२) मा.डोळस िवकास ह र ं  

१३) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१४) मा.सागर बाळासाहेब गवळी 

१५) मा.गोफणे अनुराधा  देिवदास 

१६) मा.बारसे ि यांका िवण 

१७) मा.अिजत दामोदर ग हाण े
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१८) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

१९) मा.लांडगे रिव ल मण 

२०) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२१) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२२) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२३) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडगे 

२४) मा.सावळे िसमा र व   

२५) मा.मिडगेरी िवलास हनुमंतराव 

२६) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

२७) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

२८) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

२९) मा.केशव हनुमंत घोळवे            

३०) मा.मंगला अशोक कदम 

३१) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

३२) मा.संजय बबन नेवाळे 

३३) मा.पौ णमा र व  (आ पा) सोनवण े

३४) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

३५) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

३६) मा.उ म काश कदळे 

३७) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

३८) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

३९) मा.राजू िमसाळ 

४०) मा.शैलजा अिवनाश मोरे             

४१) मा.अिमत राज  गावडे 

४२) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

४३) मा.खानोलकर ा महेश 

४४) मा.ढाके नामदेव जनादन  

४५) मा.माधुरी  कुलकण  ऊफ मोनाताई 

४६) मा.क णा शेखर चचवडे 
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४७) मा. चचवडे सिचन बाजीराव 

४८) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 

४९) मा.अपणा िनलेश डोके 

५०) मा.अि नी गजानन चचवड-ेपाटील 

५१) मा.गावडे राज  तानाजी 

५२) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 

५३) मा.जय ी वसंत गावडे 

५४) मा.िशतल ऊफ िवजय गोरख शदे 

५५) मा.सुल णा राजू धर 

५६) मा.शाम गणपतराव लांडे  

५७) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

५८) मा.संदीप बाळकृ ण वाघेरे 

५९) मा.अिभषेक गो वद बारण े

६०) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

६१) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

६२) मा.बारणे माया संतोष 

६३) मा.वाघमारे अि नी िव म 

६४) मा.दशले रेखा राजेश 

६५) मा.कलाटे रा ल तानाजी 

६६) मा.ममता िवनायक गायकवाड 

६७) मा.कामठे तुषार गजानन 

६८) मा.च धे आरती सुरेश 

६९) मा.क पटे सं दप अ ण 

७०) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

७१) मा.सिवता बाळकृ ण खुळे 

७२) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

७३) मा.चं कांत बारकु नखात े

७४) मा.बापू उफ श ु  िसताराम काट े

७५) मा.कुटे िनमला संजय 
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७६) मा.िशतल िव ल उफ नाना काटे 

७७) मा.िव ल उफ नाना काटे 

७८) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

७९) मा.मुंढे उषा अंकुश 

८०) मा.लोखंडे चंदा राजू 

८१) मा.बनसोडे राजू िव नाथ 

८२) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

८३) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

८४) मा.रोिहत (आ पा) सुदाम काटे 

८५) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

८६) मा.राजापुरे माधवी राज  

८७) मा.नवनाथ द ू जगताप 

८८) मा.सोनवणे शारदा िहरेन 

८९) मा. संजय म हारराव वाबळे  

९०) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर  

९१) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

९२) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े

यािशवाय मा.राजेश पाटील-आयु , मा.िवकास ढाकणे-अित र  आयु  (१), मा.िजत  वाघ- 

अित र  आयु  (२),मा.उ हास जगताप-नगरसिचव तथा अित र  आयु  (३), मा. मोद भोसले-

मु य लेखाप र क, मा.राजन पाटील-शहरअिभयंता, मा.डॉ.रॉय- आरो य वैदयक य अिधकारी, 

मा.नाळे-उपसंचालक नगररचना, मा.लोणकर, मा.इंगळे, मा.खोत, मा.चारठाणकर, मा.इंदलकर, 

मा.दुरगुडे-उपआयु ,  मा.च हाण, मा.िनकम, मा.सवणे, मा.भालकर,मा.इंगळे, मा.तांबे, .ण्   - सह शहर 

अिभयंता, मा.बोधडे, मा.देशमुख, मा.नेमाने, -सहा यक आयु , मा.पाटील, मा.सूयवंशी, मा.पोरे ी, 

मा.जंुधारे, मा. शदे, मा.वाघुंडे, मा.टकले, मा.भोसल,े मा.घुबे, मा.महाजन, मा.खाबडे, मा.देशमुख, 

मा.धुमाळ, मा.च हाण, मा.न-होना -कायकारी अिभयंता, मा.गावडे- मु य अि शामक अिधकारी, 

मा.पाटील- ाचाय (आयटीआय), मा.डॉ.वाबळे- अिध ाता (वायसीएम), मा.डॉ.गोफण-ेवै क य 

अिधकारी हे अिधकारी सभेस  उपि थत  होते. 
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मा.महापौर – उपि थत मा.नगरसेवक, मा.नगरसेिवका, ऑनलाईन उपि थत असलेले सव 

सद य,मा.आयु , अिधकारी वग, प कार, नाग रक या सवाचे वागत क न सभा  कामकाजाला  

सु वात  करणेत  येत  आह.े  

१) थाप य PMAY क प िवभागाकडील पंत धान अवास योजना क पांसाठीचे सन २०२१-२२ 
चे अंदाजप कातील क पिनहाय वाढ / घट करणेस मा यता देणेबाबतचा मा.आयु  यांचा 

ताव सभा कामकाजात दाखल क न घेणेबाबतची मा.आयु  यांची मागणी मतास टाकणेत 
आली आसता –  

अनुकुल -  ८१        ितकूल- ० 
अशी मते पडली व सदरचा िवषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आला अस याचे 
मा.महापौर यांनी कट केले.   

--- 
 

मा. ानदेव थोरात  – मा.महापौर साहेब,  जे  समाजसेिवका, अनाथांची माय- प ी सधुताई 

सपकाळ यांचे िनधन, पपरी चचवड महापािलका भाजपा नगरसेवक िशतल शदे यांचे वडील - गोरख 
शदे यांचे िनधन, भारतीय जनता प ाचे िवधानप रषद सद य - आर. एन. सह यांचे िनधन, माजी 

मं ी, ये  नेते व पुरोगामी िवचारवंत - ा. एन. डी. पाटील यांचे िनधन, ज मूमधील वै णोदेवी 

मं दरात झाले या चगराचगरीम ये १२ भािवकांचे िनधन, मराठी िच पट व ना  े ातील जे  
अिभने ी - रेखा कामत यांचे िनधन, जे  हायोिलन  वादक - भालचं  देव यांचे िनधन, पपरी चचवड 
महापािलकेतील कमचारी - सुिनल शदे व उपलेखापाल अशोक पवार यांचे िनधन, मेहता पि लकेशनचे 
संचालक - सुिनल मेहता यांचे िनधन, िस द लेखक/ काशक - अ ण जाखडे यांचे िनधन, जे  क थक 
नतक प िवभूषण - पंडीत िबरजू महाराज यांचे िनधन झालेले अस याने  यांना दांजली वाहणेत 
यावी अशी सूचना मी मांडतो.    
मा. उ म कदळे  – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा.महापौर -  दांजली अपण कर यासाठी सवानी दोन िमनीटे त ध उभे रहावे. 

          (सवानी दोन िमनीटे त ध उभे रा न दांजली अपण केली.)  

मा.महापािलका सभा मांक -६२ द. २०/०९/२०२१ (दु.२.०० व २.३५ वा.)  चा सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  

--- 

मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मा.आयु , स मा.सभागृह आपले पपरी चचवड शहरा मधले 
आिण मा या वॉडातील आिण एकूण शहरामधले तीन सायकल वार यांनी ज मू ते क याकुमारी पयत 

वास केलेला आहे आिण आपल शहर देशाम ये सायकलीम ये आकरा ा मांकावर आलेल आहे आिण 
हणून अशा िवशेष उ लेखनीय काय करणा या चा स मान कर यात यावा अशी मी िवनंती करतो. 

मा.अॅड.मोरे र शेडग-े मा.महापौर साहेब सदर िवषयास मी अनुमोदन देतो. 



6 
 

(मा.महापौर, मा.उपमहापौर, मा.स ा ढ प नेते, मा. िवरोधी प नेते, मा.गटनेते, मा.सव 
पदािधकारी व संबंिधत स मा.सद य यांचे ह त ेसिचन नेमाडे, संदीप उढाण,े नवनाथ रोडगे, यश िवजय 
िचनावळे, त मय नर  खांबे, चैत य दलीप आफळे, समृ ी रामभाऊ शदे, आ मी मनोज राऊत, अ ैत 
भूषण शदे, गौतमी संजय िनकम, धनंजय पाटील यांचा  िवशेष कायाब ल स मान कर यात आला).   

--- 

मा.अॅड.मोरे र शेडग-े मा.महापौर साहेब िवषय  मांक १ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो. 

ठराव मांक - ७६२ िवषय मांक - १ 

दनांक - २०/०१/२०२२  िवभाग - मा.आयु  

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 महानगरपािलकेन,े 
काय े ातील िमळकत वर कर व करे र बाब चे दर सन २०२१-२०२२  क रता लागू केलेले 
आहे  तसेच शासनाचे िश णकर, रोजगार हमी कर व लोअरेज कराची वसुली रा य शासनान ेठरवून 
दले या दराने महारा  शासनाचे क रता केली जाते. सन २०२२-२०२३  या सरकारी वषाक रता 
दनांक २० फे ुवारी २०२२ पूव  करांचे दर ठरिवणे आव यक आहे.  या अनुषंगान े महारा  

महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम ९९  अ वये सन २०२२-२०२३  या िवि य वषासाठी 
खालील माणे करांचे आिण करे र बाब चे फ  / शु काचे दर तािवत कर यात येत आहे. 

 ताव: सन२०२२-२०२३  या सरकारी वषा क रता कराचे व करे रबाब चे दर िनि तीबाबत.  
करांच ेदर  

 
अ. 

. 
कराचे नाव कर आकारणी प दत कर यो य 

मू यावर 
सन 2021-2022चे 

चिलत दर (स याचे) 
सन 2022-

2023क रता 
तािवत दर 

िनवासी िनवासे र िनवासी िनवासे र 
1 

सामा य कर 

र म पय े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% 
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अ. 
. 

कराचे नाव कर आकारणी प दत कर यो य 
मू यावर 

सन 2021-2022चे 
चिलत दर (स याचे) 

सन 2022-
2023क रता 

तािवत दर 
िनवासी िनवासे र िनवासी िनवासे र 

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 माणे वसूल केला जातो.  
 
अ. 

. 
कराचे नाव करआकारणी प दत सन 2021-2022चे 

चिलत दर (स याचे) 
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/- 



8 
 

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 ये सामा य कर + साफसफाई कर + 
अि शामक + मनपा िश ण उपकर  हे 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 ी यांच े

वत :रहात असले या फ  एका िनवासी 
घरास सामा य करात सूट 

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

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

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

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

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

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

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

चालू सरकारी वषाचे 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 वषाचे 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 अंितम भोगवटाप क व 
अंितम ीनिब ड गCertificate ा  
झाले या िमळकत ना सामा य करात सूट 

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

चालू सरकारी वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा य कर 

र मे या 
·   3Star Rating -05% 

र मसूट 
·   4Star Rating - 08% 

र मसूट 
·   5Star Rating -10% 
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अ.  योजना सन 2021-2022चे चिलत दर (स याचे) सन 2022-2023क रता 
तािवत दर 
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 वषाचे 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 वषाचे 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 े
नामिनदिशतांच ेराहणा या याच माणे 
शहरात वा त  करणा या माजी 
सैिनकांना मालम ा करातून  सूट (शासन 
िनणयानुसार) 

मालम ा करात)सामा यकर, मल वाह 

सुिवधा लाभकर, पाणीपुरवठा लाभ कर, 
र ता कर( 100% सूट 

मालम ा करात)सामा यकर, 
मल वाह सुिवधा लाभकर, 
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 लाग ू
करणेबाबत  ) 3 वषाच े लॉक नंतर चौ या 
वष  (संदभ   : प रप क द .
21/05/2021 

मागील सलग 3 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 ते 5 मधील पा  सवलतीसह( 

मागील सलग 3 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) 

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 ये सामा य कराम य े 5% फ  

पिह या वषाक रता सूट (अ.  .1 ते 5 

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

मधील पा  सवलतीसह) 5% फ  पिह या वषाक रता 

सूट (अ.  .1 ते 5 मधील पा  
सवलतीसह) 

9 वरील योजने 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 - 
दनांक 30 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 ते 5 मधील सवलत 

योजनांसाठी - दनांक 30 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 
वषाच ेसामा य करात सवलत 

1.     द.1/4/2021 ते 30/6/2021 
अखेर सवसाधारण करात 5% 
2.   द.1/7/2021 ते 31/3/2022 
अखेर सवसाधारण करात 2% 

1. द.1/4/2022 ते

30/6/2022 
अखेर सवसाधारण करात
5% 
2. द.1/7/2022 ते

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/- पय े

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 
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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 कंुटुंिबयाना 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 देणते 
येत आहे.  
मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता – 
अनुकूल - ७२ ितकूल- ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
--- 

मा.अॅड.मोरे र शेडग-े मा.महापौर साहेब िवषय  मांक २ व मी पुढील माणे ठराव मांडतो. 

 िवषय मांक - २ 

दनांक - २०/०१/२०२२ िवभाग - मा.आयु  

संदभ - १) मा.मनपा आयु  यांचेकडील प  .पवै/०४/कािव/४३/२०२१        
द.०३/१२/२०२१ 

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

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

२०/२०२१ द.०२/०९/२०२१ अ वये 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 आहे. 
सदर प ाचे अवलोकन केल े असता पाळीव ा यांना आव यक सोय सुिवधांचे आधुिनक करण व 
पेशलाईज सेवा उप बध क न सेवा िनयमीत व भावी हो यासाठी पुणे व पपरी चचवड 

महानगरपािलका ह ीसाठी एक सुपर पेशािलटी हेटे रनरी हॉि पटल, ध येथे िनयोजीत आहे. पपरी 

चचवड महानगरपािलके या ह ीम ये पाळीव ाणी (लहान व मोठे) यांची सं या जा त असुन 
दवस दवस पाळीव ाणी पाळणेची अिभ ची वाढत आहे. यामुळे सं ये म ये भर पडत आहे. तसेच 

शहराची पा भूमी पाहता ामीण भागाचे एक ीकरण होऊन शहराची िन मती झा याने मोठी जनावरे 
पाळ याचे माण देखील ल णीय आहे. या सव पशुधनावर वेळेवर उ  दजा या त ांकडुन रोग िनदान 
व उपचार/ शै यिचि सा होणे आव यक आहे. सदरचे सुपर पेशािलटी हेटे रनरी हॉि पटल, ध या 

सव सुिवधा उप ध क न दे यास व संदभ य णालय पशंुसाठी जीवनदायी ठरणार आहे. सदरचे 
हॉि पटल माफत खालील सेवा सुिवधा उपल ध क न दे याचा मानस आहे. 

1. पपरी चचवड ह ीसाठी २४*७ णवािहका उपल ध क न देणे. 
2. आय.पी.डी सुिवधा (अंतर णिवभाग) 
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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 ये 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 देण ेया बाबतचे सेवा 

शासक य  पशुवै कां ारे मापक शासक य दराने उप बध होणार अस यान,े या लोकिहताथ कारणासाठी 

उ  हॉि पटल या इमारती या बांधकामासाठी र. .२ कोटी मागणी केलेली आहे. सदर क पाची 

उपयु ता व लोकिहत याचा सकारा मक िवचार क न सदर क पास मागणी केले माणे िनयोिजत 
क पा या मंजुरीस अिधन रा न न ान ेिशषक तयार क न या लेखािशषकावरील तरतुदीमधून खच  

टाकणे देणे 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 करणे 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 सभेकड ेमंजुरी कामी पाठिवणे यो य राहील. 

१. सुपर पेशािलटी हेटे रनरी हॉि पटल ध, पुणे या बांधकामासाठी र. .२ कोटी िनधी उपल ध 

क न देणेबाबत हे निवन लेखािशषक तयार करणे. 
२. िचखली येथील क डवाडा चालिव याचा खच या लेखािशषकाव न र. .५० लाख निवन 

लेखािशषकावर वग करणे. 
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 हणून 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 देणेत यावी. 

मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  

मा. उ म कदळे - मा.महापौर साहेब, िवषय मांक २ चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा, 
अशी सूचना मी मांडतो.   
मा. केशव घोळवे - मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो.  
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            यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता – 

ठराव मांक - ७६३ िवषय मांक - २ 

दनांक - २०/०१/२०२२  िवभाग - मा.आयु  

संदभ - १) मा.मनपा आयु  यांचेकडील प  .पवै/०४/कािव/४३/२०२१        
द.०३/१२/२०२१ 

 २) मा. थायी सिमतीकडील ठ. .१०८५३ द.१५/१२/२०२१  
                          िवषय मांक २ चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा . 

अनुकूल - ७२ ितकूल- ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
--- 

  

मा.अॅड.मोरे र शेडग-े मा.महापौर साहेब िवषय  मांक ३ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो. 

 िवषय मांक - ३ 

दनांक - २०/०१/२०२२  िवभाग - मा.आयु  

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.पुणे ४११०३१ यांनी  द.२९ िडसबर २०२१ या प ा वये, 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 ) 

िमळणे कामी िवनंती केली असून यांनी आगाऊ र. .५,००,०००/-िमळणेकामी कळिवले आह.े सदर 

प ात यांनी  

१) पपरी चचवड महानगरपािलकेने 39 th SENIOR NATIONAL ROWING CHAMPIONSHIP  

2022 अनुषंगान े सहआयोजक व ि वकार यानंतर दोघांम ये आम  रो वग व पपरी चचवड 
महानगरपािलका यां या म ये 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 अनुषंगान े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 कळिवले आहे.  
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आम  रो वग नोड,एफ क बॅट,कॉलेज ऑफ िमिलटरी इंिजिनअ रग सी.एम.इ.पुणे ४११०३१ िह 

सं था क  सरकारची सं था असून सदर सं था पपरी चचवड महानगरपािलका ह ीतील आहे. पपरी 
चचवड महानगरपािलकेकडून आम  रो वग नोड,एफ क बॅट,कॉलेज ऑफ िमिलटरी इंिजिनअ रग 

सी.एम.इ.पुण े४११०३१ यांना िनयिमतपणे STP मधून या केलेला पाणी पुरवठा केला जातो. या 

बद यात म.न.पा.स लाखो पये उ प  िमळते. पपरी चचवड महानगरपािलकेन े 39 th SENIOR 

NATIONAL ROWING CHAMPIONSHIP  2022 अनुषंगान ेसहआयोजक व ि वकार याने म.न.पा.शालेय 

कमान २५ िव ा याना ते रो वगचे िश ण देणार अस यान,ेभिव यात रो वग खेळाडू तयार हो यास 

मदत होणार अस याने याचा म.न.पास िनि तच फायदा होणार आहे. मा.महापािलका सभा ठराव 
.४२१ दनांक १८/१/२०१४ अ वये म.न.पा. डा धोरणास उपसुचनासह मा यता दलेली आहे. 

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

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

ि वकारणे आव यक आहे. पधा अनुषंगान े यांचे अिधकारी व कमचारी यांचे सहकाय व सहभाग असणे 
आव यक आहे. असे नमुद केलेले आहे. 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 अस ेनमूद केलेले आहे. सबब, 

मा.महापािलका सभा ठराव .४२१ द.१८/१/२०१४ अ वये म.न.पा. डा धोरणास उपसुचनासह 
मा यता दलेली आहे. 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 करणे 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, 
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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 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 नावे 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 देणेत यावी. 

मा. ानदेव थोरात- मा.महापौर साहेब ठरावास अनुमोदन देतो.  

मा.केशव घोळवे – मा.महापौर साहेब मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो-  मा.महापािलका सभा 

द.२४/१२/२०२१ या सभेम ये, महानगरपािलके या अ,ब,क,वग ायाम शाळा धोरण तयार तयार 
क न या बाबतचे अिधकार मा. आयु  यांना देणेस मा यता दलेली आहे. 

महानगरपािलके या एकूण ८६ ायाम शाळा असून यापैक  ५२ ायाम शाळा सेवाशु क 
त वावर ११ मिहने कराराने चालिव यास दे यात आले या आहेत. उवरीत ३४ ायाम शाळा 
म.न.पा.चा कमचारी नेमून म.न.पा.माफत ायाम शाळा चालिव या जात आहेत. 

या सं थांनी ५२ ायाम शाळा ११ मिहने कराराने चालिव यास घेतले या आहेत, या 
सं थांनी सदर ायाम शाळेत वतःचे अ यावत ायाम सािह य खरेदी क न ायाम शाळा 
अ यावत केले या आहेत. ायाम शाळा सेवाशु क त वावर चालिव यास देताना संबंिधत सं थेशी 
करारनामा कर यात येत असून सदर करारना या म ये मािसक सभासद शु क र. .१०/- व अनामत 
र. .२५/- या माणे आकारावी, असे नमूद केलेले आहे. म.न.पा.ने ठरवून दलेले शु क हे फार 
वषापासूनचे असून याम ये वाढ कर यात आलेले नाही. 

यामुळे सेवा शु क त वावर चालिव यास घेतले या ायाम शाळे या संबिधत सं थांनी 
वतःचे अ यावत ायाम सािह य खरेदी ायाम शाळेत पुरिवले अस याने सभासंदांकडून, मािसक 

शु क र. . १०/- व अनामत र. .२५/- हे शु क संबिधत सं थांना सं थेला परवडत नाही. यामुळे 
सभासदांकडून ायाम शाळे या शु कात वाढ करणेबाबत सतत मागणी होत आहे. 

म.न.पा. या ५२ ायाम शाळा ११ मिहने कराराने सेवाशु क त वावर चालिव यास घेतले या 
सं थापैक  खालील सं था म.न.पा. या ायाम शाळा ११ मिहने कराराने सेवाशु क त वावर 
चालिव यास घेणे ऐवजी ५ वष भाडे कराराने चालिव यास घेणेस तयार आहेत. 

 
अ. 

. 
भाग 

. 
ायामशाळेचे नांव व प ा ायाम शाळा भाडे कराराने 

चालिव यास मागणी करणा-या 
सं थेचे नांव 

म.न.पा.स 
ावयाचे 

मािसक भाडे 
र. . 

१ १५ छ पती िशवाजी महाराज जलतरण 
ायामशाळा से.नं.२६ जलतरण 

तलावाजवळ ािधकरण िनगडी ४४ 

नवनाथ िम  मंडळ आकुड  ७,०००/- 
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२ १५ कै.संजय काळे हे थ लब, से.नं.२७ 
कै.संजय काळे मैदान ािधकरण 
िनगडी ४४ 

सं ाम पोटस लब से.नं.२८ 
ािधकरण िनगडी ४४ 

७,०००/- 

३ १९ वातं यवीर सावरकर 
ायामशाळा से.नं.२७, ािधकरण 

िनगडी ४४ 

कॅप टोन पोटस अँ ड फटनेस 
से. . २७, िनगडी ४४  

७,०००/- 

४  ११ पोिलस वसाहत ायामशाळा 
कृ णानगर िचखली 

कै.गजानन हे े ित ाण 
िचखली 

७,०००/- 

५ 
 
 

१४ बोधनकार ठाकरे ायामशाळा 
मोहननगर जलतरण तलाव जवळ 
चचवड ४११०१९ 

अ िवनायक मिहला ित ाण 
चचवड 

७,०००/- 

६ १०  कै.सदािशव बिहरवाडे ायामशाळा 
कै.सदािशव बिहरवाडे मैदान 
शा नगर, चचवड  

हनुमान पोटस अकॅडमी, 
मोरे व ती िचखली पुणे 
४११०६२ 

७,०००/- 

७  १३ कै.मधुकर पवळे ायामशाळा 
आ णा भाऊ साठे डांगण 
यमुनानगर िनगडी ४४ 

हनुमान पोटस अकॅडमी, 
मोरे व ती िचखली पुणे 
४११०६२ 

७,०००/- 

८ १७ छ पती शा  महाराज ायाम 
शाळा  ेमलोक पाक,पोिलस आयु  
कायालय जवळ चचवड३३ 

हनुमान पोटस अकॅडमी, 
मोरे व ती िचखली पुणे 
४११०६२ 

७,०००/- 

९ २० संत तुकारामनगर ायामशाळा 
व लभनगर पपरी १८ 

हनुमान पोटस अकॅडमी, 
मोरे व ती िचखली पुणे 
४११०६२ 

७,०००/- 

१०  २० राजमाता िजजाऊ सां कृितक भवन 
मिहला ायामशाळा, संत 
तुकारामनगर पपरी १८ 

हनुमान पोटस अकॅडमी, 
मोरे व ती िचखली पुणे 
४११०६२ 

७,०००/- 

११  १३ कै.िमनाताई ठाकरे मिहला 
ायामशाळा कै. बोधनकार ठाकरे 
डा संकुल यमुनानगर, िनगडी ४४ 

ांितवीर िम  मंडळ, 
यमुनानगर,िनगडी  
 

७,०००/- 

१२  १३ कै. बदुमाधव ठाकरे ायामशाळा 
यमुनानगर, िनगडी 

ांितवीर िम  मंडळ 
,यमुनानगर,िनगडी  

७,०००/- 

१३  १४ कै.आकाश काळभोर ायामशाळा, 
काळभोरनगर, आकुड  

हदु थान रलाएबल पोटस 
लब, काळभोरनगर 

७,०००/- 

 
      सबब, वरील त यात नमूद म.न.पा. या १३ ायाम शाळेसमोर नमूद केले या सं था अ वग 
हणून  ायाम शाळा ५ वष भाडेकराराने चालिव यास घेणेस तयार असून, या बद यात यांनी 

दरमहा मािसक वगणी र. . ५००/- ते र. .६००/- सभासदांकडून आकार यास परवानगी मािगतली 
असून, ायाम शाळेचे वीज िबल, पाणी िबल ते वतः भर यास तयार अस याचे व म.न.पा. 
िनयमानुसार अटी व शत स अधीन रा न ५ वष भाडेकराराने चालिव यास घे यास तयार अस याने, 
वरील माणे १३ ायाम शाळा यांचे नावापुढे नमूद केले या सं थांना दरमहा मािसक भाडे 
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र. .७,०००/- म.न.पा.कडून आका न, या भाडेदरात दर ३ वषानी १० % भाडेवाढ क न, तसेच 
भिव यात इतरही या सं थांची, अ वग ायाम शाळा ५ वष भाडेकराराने चालिव यास घेणेस मागणी 
असेल अशा सं थांनाही संबिधत, वरील माणे ायाम शाळा भाडे आका न व म.न.पा. िनयमानुसार 
अटी व शत स अधीन रा न ५ वष भाडेकराराने चालिव यास देणेस मा यता देणेत यावी. 

मा.उ म कदळे – मा.महापौर साहेब उपसूचनेस अनुमोदन देतो.  

मा.अॅड.मोरे र शेडगे - मा.महापौर साहेब उपसूचना  ि वकारली आहे.  

मा.मंगला कदम – मा. महापौर, स मा.आयु , स मा सभागृह,  िवषय .८ हा ायाम शाळेचा िवषय 

आहे, याला ही उपसूचना ावी.  या या िवषयाला उपसूचना ावी,  िवषयांतर कशाला करता.   

मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर, स मा.आयु , स मा सभागृह िवषय .३ हा रा ीय रो वग 
चॅ पीयनशीप संदभातील आहे,  पपरी चचवड शहरात रा ीय तरावरील पधा झाले या आहेत,  
आिण हा िवषय डाशी संबंिधत असलने यास ही उपसूचना बसते, यामुळे हा िवषय उपसूचनेसह 
मंजूर कर यात यावा.  

मा.महापौर – िवषय मांक ३ उपसूचनेसह मंजूर करणेत येत आहे.  

            यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेस आला असता -.  
ठराव मांक - ७६४ िवषय मांक - ३ 

दनांक - २०/०१/२०२२  िवभाग - मा.आयु  

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.पुणे ४११०३१ यांनी  द.२९ िडसबर २०२१ या प ा वये, 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 ) 

िमळणे कामी िवनंती केली असून यांनी आगाऊ र. .५,००,००० /-  िमळणेकामी कळिवले आहे .सदर 

प ात यांनी  
१. पपरी चचवड महानगरपािलकेने 39 th SENIOR NATIONAL ROWING CHAMPIONSHIP  2022 
अनुषंगान ेसहआयोजक व ि वकार यानंतर दोघांम ये आम  रो वग व पपरी चचवड महानगरपािलका 
यां या म ये डा संबध वाढतील.यामुळे पपरी चचवड े ात नवो दत रोअस तयार हो यास माग 
खुला होईल. 
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२. पपरी चचवड महानगरपािलकेने  39th SENIOR NATIONAL ROWING 

CHAMPIONSHIP  2022 अनुषंगान े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 कळिवले आहे . 

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 आहे . पपरी 
चचवड महानगरपािलकेकडून आम  रो वग नोड,एफ क बॅट,कॉलेज ऑफ िमिलटरी इंिजिनअ रग 

सी.एम.इ.पुणे ४११०३१ यांना िनयिमतपणे STP मधून या केलेला पाणी पुरवठा केला जातो. या 

बद यात म.न.पा.स लाखो पये उ प  िमळते.   पपरी चचवड महानगरपािलकेन े39th SENIOR 

NATIONAL ROWING CHAMPIONSHIP 2022 अनुषंगान े सहआयोजक व ि वकार याने 

म.न.पा.शालेय कमान २५ िव ा याना ते रो वगचे िश ण देणार अस यान,ेभिव यात रो वग खेळाडू 

तयार हो यास मदत होणार अस याने याचा म.न.पास िनि तच फायदा होणार आहे .मा.महापािलका 
सभा ठराव .४२१ दनांक १८/१/२०१४ अ वये म.न.पा . डा धोरणास उपसुचनासह मा यता 
दलेली आहे. 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 करणे – याम ये  देशा या व रा या या िवकासा या येम ये आरो य संप  

मनु यबळ य  /अ य र या प रणाम करत असतो .रा यातील येक नाग रक सुदृढ हो यासाठी 
य  करणे गरजेचे आहे .आबालवृ द नाग रकांम ये आरो य संप  जीवनाचे मह व बबिव यासाठी 

सवागीण िवकास साध याकरीता डा पधा व खेळ यांचे मह व अन यसाधारण आहे . 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 ि वकारणे आव यक आहे . पधा अनुषंगान े यांचे अिधकारी व कमचारी यांचे सहकाय व 
सहभाग असणे आव यक आहे .असे नमुद केलेले आहे .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 केलेले आहे .
सबब, मा.महापािलका सभा ठराव .४२१ द.१८/१/२०१४ अ वये म.न.पा . डा धोरणास 

उपसुचनासह मा यता दलेली आहे .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 
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कमचा-यांसाठी डा पधाचे आयोजन करणे 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 

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 नावे 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 देणते येत आह.े  तसेच मा.महापािलका सभा 

द.२४/१२/२०२१ या सभेम य,े महानगरपािलके या अ,ब,क,वग ायाम शाळा धोरण तयार तयार 
क न या बाबतचे अिधकार मा. आयु  यांना देणेस मा यता दलेली आहे. 

महानगरपािलके या एकूण ८६ ायाम शाळा असून यापैक  ५२ ायाम शाळा सेवाशु क 
त वावर ११ मिहने कराराने चालिव यास दे यात आले या आहेत. उवरीत ३४ ायाम शाळा 
म.न.पा.चा कमचारी नेमून म.न.पा.माफत ायाम शाळा चालिव या जात आहेत. 

या सं थांनी ५२ ायाम शाळा ११ मिहने कराराने चालिव यास घेतले या आहेत, या 
सं थांनी सदर ायाम शाळेत वतःचे अ यावत ायाम सािह य खरेदी क न ायाम शाळा 
अ यावत केले या आहेत. ायाम शाळा सेवाशु क त वावर चालिव यास देताना संबंिधत सं थेशी 
करारनामा कर यात येत असून सदर करारना या म ये मािसक सभासद शु क र. .१०/- व अनामत 
र. .२५/- या माणे आकारावी, असे नमूद केलेले आहे.म.न.पा.ने ठरवून दलेले शु क हे फार 
वषापासूनचे असून याम ये वाढ कर यात आलेले नाही. 

यामुळे सेवा शु क त वावर चालिव यास घेतले या ायाम शाळे या संबिधत सं थांनी 
वतःचे अ यावत ायाम सािह य खरेदी ायाम शाळेत पुरिवले अस याने सभासंदांकडून, मािसक 

शु क र. . १०/- व अनामत र. .२५/- हे शु क संबिधत सं थांना सं थेला परवडत नाही. यामुळे 
सभासदांकडून ायाम शाळे या शु कात वाढ करणेबाबत सतत मागणी होत आहे. 

म.न.पा. या ५२ ायाम शाळा ११ मिहने कराराने सेवाशु क त वावर चालिव यास घेतले या 
सं थापैक  खालील सं था म.न.पा. या ायाम शाळा ११ मिहने कराराने सेवाशु क त वावर 
चालिव यास घेणे ऐवजी ५ वष भाडे कराराने चालिव यास घेणेस तयार आहेत. 

 
अ. 

. 
भाग 

. 
ायामशाळेचे नांव व प ा ायाम शाळा भाडे कराराने 

चालिव यास मागणी करणा-या 
सं थेचे नांव 

म.न.पा.स 
ावयाचे 

मािसक भाडे 
र. . 

१ १५ छ पती िशवाजी महाराज जलतरण 
ायामशाळा से.नं.२६ जलतरण 

तलावाजवळ ािधकरण िनगडी ४४ 

नवनाथ िम  मंडळ आकुड  ७,०००/- 
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२ १५ कै.संजय काळे हे थ लब, से.नं.२७ 
कै.संजय काळे मैदान ािधकरण 
िनगडी ४४ 

सं ाम पोटस लब से.नं.२८ 
ािधकरण िनगडी ४४ 

७,०००/- 

३ १९ वातं यवीर सावरकर 
ायामशाळा से.नं.२७, ािधकरण 

िनगडी ४४ 

कॅप टोन पोटस अँ ड फटनेस 
से. . २७, िनगडी ४४  

७,०००/- 

४  ११ पोिलस वसाहत ायामशाळा 
कृ णानगर िचखली 

कै.गजानन हे े ित ाण 
िचखली 

७,०००/- 

५ 
 
 

१४ बोधनकार ठाकरे ायामशाळा 
मोहननगर जलतरण तलाव जवळ 
चचवड ४११०१९ 

अ िवनायक मिहला ित ाण 
चचवड 

७,०००/- 

६ १०  कै.सदािशव बिहरवाडे ायामशाळा 
कै.सदािशव बिहरवाडे मैदान 
शा नगर, चचवड  

हनुमान पोटस अकॅडमी, 
मोरे व ती िचखली पुणे 
४११०६२ 

७,०००/- 

७  १३ कै.मधुकर पवळे ायामशाळा 
आ णा भाऊ साठे डांगण 
यमुनानगर िनगडी ४४ 

हनुमान पोटस अकॅडमी, 
मोरे व ती िचखली पुणे 
४११०६२ 

७,०००/- 

८ १७ छ पती शा  महाराज ायाम 
शाळा  ेमलोक पाक,पोिलस आयु  
कायालय जवळ चचवड३३ 

हनुमान पोटस अकॅडमी, 
मोरे व ती िचखली पुणे 
४११०६२ 

७,०००/- 

९ २० संत तुकारामनगर ायामशाळा 
व लभनगर पपरी १८ 

हनुमान पोटस अकॅडमी, 
मोरे व ती िचखली पुणे 
४११०६२ 

७,०००/- 

१०  २० राजमाता िजजाऊ सां कृितक भवन 
मिहला ायामशाळा, संत 
तुकारामनगर पपरी १८ 

हनुमान पोटस अकॅडमी, 
मोरे व ती िचखली पुणे 
४११०६२ 

७,०००/- 

११  १३ कै.िमनाताई ठाकरे मिहला 
ायामशाळा कै. बोधनकार ठाकरे 
डा संकुल यमुनानगर, िनगडी ४४ 

ांितवीर िम  मंडळ, 
यमुनानगर,िनगडी  
 

७,०००/- 

१२  १३ कै. बदुमाधव ठाकरे ायामशाळा 
यमुनानगर, िनगडी 

ांितवीर िम  मंडळ 
,यमुनानगर,िनगडी  

७,०००/- 

१३  १४ कै.आकाश काळभोर ायामशाळा, 
काळभोरनगर, आकुड  

हदु थान रलाएबल पोटस 
लब, काळभोरनगर 

७,०००/- 

 
      सबब, वरील त यात नमूद म.न.पा. या १३ ायाम शाळेसमोर नमूद केले या सं था अ वग 
हणून  ायाम शाळा ५ वष भाडेकराराने चालिव यास घेणेस तयार असून, या बद यात यांनी 

दरमहा मािसक वगणी र. . ५००/- ते र. .६००/- सभासदांकडून आकार यास परवानगी मािगतली 
असून, ायाम शाळेचे वीज िबल, पाणी िबल ते वतः भर यास तयार अस याचे व म.न.पा. 
िनयमानुसार अटी व शत स अधीन रा न ५ वष भाडेकराराने चालिव यास घे यास तयार अस याने, 
वरील माणे १३ ायाम शाळा यांचे नावापुढे नमूद केले या सं थांना दरमहा मािसक भाडे 
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र. .७,०००/- म.न.पा.कडून आका न, या भाडेदरात दर ३ वषानी १० % भाडेवाढ क न, तसेच 
भिव यात इतरही या सं थांची, अ वग ायाम शाळा ५ वष भाडेकराराने चालिव यास घेणेस 
मागणी असेल अशा सं थांनाही संबिधत, वरील माणे ायाम शाळा भाडे आका न व म.न.पा. 
िनयमानुसार अटी व शत स अधीन रा न ५ वष भाडेकराराने चालिव यास देणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

अनुकूल - ७२ ितकूल- ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
--- 

 

मा.अॅड.मोरे र शेडग-े मा.महापौर साहेब िवषय  मांक ४ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो. 

ठराव मांक - ७६५ िवषय मांक - ४ 

दनांक - २०/०१/२०२२ िवभाग - मा.आयु  

संदभ - १) मा.आयु  यांचेकडील प  .अि /४/कािव/६२४/२०२१,          
द. ११/११/२०२१. 

 २) मा.िवधी सिमतीकडील ठराव .९ द.२०/१२/२०२१    
 

 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 देणेत येत आह.े  

मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता – 
अनुकूल - ७२ ितकूल- ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
--- 
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मा.अॅड.मोरे र शेडग-े मा.महापौर साहेब िवषय  मांक ५ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो. 

ठराव मांक - ७६६ िवषय मांक - ५ 

दनांक - २०/०१/२०२२ िवभाग - मा.आयु  

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) यांची 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, कायकारी अिभयंता ( थाप य) यांना सह 

शहर अिभयंता ( थाप य) पदावर पदो ती देणसे मा यता देणेत येत आहे.  

मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता – 
अनुकूल - ७२ ितकूल- ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
--- 

 

मा.अॅड.मोरे र शेडग-े मा.महापौर साहेब िवषय  मांक ६ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो. 

 िवषय मांक - ६ 

दनांक - २०/०१/२०२२ िवभाग - मा.आयु  

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 
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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 ेणी 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 सवानुमत े
ि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 देणेत यावी.  

मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  

मा.केशव घोळवे - मा.महापौर साहेब मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो- पपरी चच ड  
महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) िनयम २०१६ व आकृतीबंध मा. शासनाने  
मंजुरी तव संद भय मांक १ या प ा वये नगरिवकास िवभागास सादर कर यात आले होते, यानुसार 
पपरी चचवड महानगरपािलकेचे सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) िनयम २०२० हे दनांक १८ 

फे ुवारी २०२० अ वये शासन मंजूर झालेले आहेत. तसेच संद भय मांक २ या शासन िनणया वये 
मनपा आ थापनेवरील अ याव यक सेवेतील वग . १ व ०४ या पदांचा आकृतीबंध मंजूर झालेला 
आहे. या आकृतीबंधात झोपडप ी िनमुलन व पुनवसन िवभागाक रता व मंजूर सेवा वेश िनयमाम ये 
“मु य समाज िवकास अिधकारी” (तांि क) या अिभमाना या पदाचा समावेश कर यात आलेला नाही. 

 पपरी चचवड महानगरपािलके या काय े ातील दिलत व यातील लोकशाहीर आ णाभाऊ 
साठे नागरी दिलत व ती योजना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवग य आवास योजना, राजीव 
आवास योजना, रमाई आवास योजना, इं दरा आवास योजना, वाि मक  आवास योजना तसेच शासन 
िनणय िनयोजन िवभाग ं . थािवक -२०११/ . .४७/का.१४८२, द. १३/९/२०११ व शासन िनणय 
िनयोजन िवभाग मांक थािवका -२०१६/ . .९६/का-१४८२, द. १२/०७/२०१६ अ वये आमदार 
थािनक िवकास काय म अंतगत िज हा िनयोजन सिमतीचा िवकास िनधीमधून िविवध कामे करणेत 

येतात, याच माणे नागर व ती िवभागामाफत महा मा फुले क याणकारी योजना अंतगत िविवध 
अिभयांि क  शै िणक योजनेसाठी वेश घेणेकामी िश यवृ ी व कजयोजनेसाठी पा  व अपा  िव ाथ  
िनवड करणे ही सव कामकाज तांि क व पाचे अस याने िवषयां कत पदासाठी तांि क कमचा-याचा 
सहभाग असणे गरजेचे आहे. वरील िविवध योजना भावीपणे व िवहीत कायमयादेत राबिव यासाठी 
नाग रकानां सेवा हमी कायदाअंतगत तसेच थािनक आमदारा या िविवध क याणकारी योजना आिण 
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दैन दन कामकाजाचा िनपटारा होणेकामी मु य समाज िवकास अिधकारी झोिनपु (तांि क) गट अ या 
पदाची आव यकता आहे. 
           तरी खाली नमुद केले माणे पपरी चचवड महानगरपािलके या अ थापनेवर समाज िवकास 
अिधकारी (तांि क) गट-अ पदाची र. .१५६००-३९०००+६६०० या वेतन ेणीत िन मती कर यास 
व याबाबतची अहता शासन मा यतेने िनमाण कर यास मा यता देणेत यावी. सभावृ ांत कायम 
हो याची वाट न पाहता सदर ठरावाची अंमलबजावणी करणेक रता ताव शासनाकडे पाठिवणेत 
यावा. सदर पदाची अहता खालील माणे करणेस मा यता देणेत यावी. 
अ.  संवग पदनाम नेमणुक ची प दत व 

ट े वारी  
१) नामिनदशन  
२) पदो ती 
३) ितिनयु  

नेमणुक क रता अहता व नेमणुक या 
प दती  
 

१ तांि क 
सेवा गट- 
अ 

मु य समाज 
िवकास अिधकारी-
(तांि क)    गट- अ 
वेतन ेणी 
र. .१५६००-
३९०००+६६०० 

१   पदो ती १००% 
 

१)मा यता ा   िव ापीठाकडील 
कोण याही शाखेची पदवी  
२) सरकारी/िनमसरकारी/िपपंरी 
चचवड मनपातील लोकशाहीर 

आ णाभाऊसाठे नागरी दिलत व ती 
योजना/समाजिवकास िवषयातील 
कमान ३ वषाचा अनुभव असले या 

अिभयंता दजा या (वेतन ेणी 
१५६००-३९०००+५४००) समक  
असले या अिधका-यांमधुन  पदो तीने 
िनयु . 
३) त सम कामकाजासाठी मनपातील 
सम वय अिधकारी (नोडल ऑ फसर) 
पदधारण करणारा अिधकारी अस यास 

ाधा य 
 

तसेच पपरी चचवड महानगरपािलकेचे औ ोिगक िश ण सं था मोरवाडी व मिहला औ ोिगक 
िश ण सं था कासारवाडी येथून दरवष  ६०० त े७०० िश णाथ / मिहला िश णाथ  िश ण 

पूण क न िशकाऊ उमेदवारी िमळ यासाठी,  वतःचा वयंरोजगार चालू कर यासाठी य शील 

असतात. स या िश णाथ / मिहला िश णाथ  उमेदवार यांना यासाठी शासक य औ ोिगक 

िश ण सं था, खाजगी अ थापना यां यावर अवलंबून राहाव े लागत.े आप या औ ोिगक िश ण 

सं था मोरवाडी व मिहला औ ोिगक िश ण सं था कासारवाडी साठी सेवायोजन अिधकारी ( े नग 

अँड लेसमट ऑ फसर) वग- अ, वेतन ेणी S-25: 78800- 209200 ह े पद िनमाण के यास 

िश णाथ / मिहला िश णाथ  उमेदवार यांना आप याच औ ोिगक िश ण सं थेमाफत िशकाऊ 

उमेदवारी व वयंरोजगार दे याचे कामकाज उ म रीतीन े पार पाडू शकत.े मिहला उमेदवारांना 

सबलीकरणासाठी यांची उ म कारे मदत होऊ शकत.े जा तीत जा त सं थेतील उमेदवारांना याचा 

फायदा होऊ शकतो. शासनाचे यासंदभात िनदश आहेत. 
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पपरी- चचवड महानगरपािलके या औ ोिगक िश ण सं था मोरवाडी व मिहला औ ोिगक 
िश ण सं था कासारवाडी येथ े पपरी चचवड महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे 

वग करण) िनयम २०१६ म ये खालील माण ेसुधारणा बदल कर यासाठी ताव महारा  शासनाकडे 
तातडीन ेपाठिव याक रता मा यता देणेत यावी. 

सेवा (सेवा वेश व सेवांच ेवग करण) िनयम २०२० 
पपरी चचवड महानगरपािलका औ ोिगक िश ण िवभागाकडील दु ती/ सुधा रत शै िणक अहता व अनुभव 

अहता ा प त ा 

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 

१ २ ३ ४ ५ 

१ 
तांि क सेवा 

गट- अ 

सेवायोजन 
अिधकारी 
( े नग अँड 

लेसमट 
ऑ फसर) 

पदो ती १००% 

१) मा यता ा  िव पीठाकडील यांि क  
कवा िव ुत कवा समक  अिभयांि क  

शाखेची कमान ि तीय ेणीतील पदवी 
आव यक. 
२) मनपा या औ ोिगक िश ण सं थेत 

ाचाय गट- अ पदावर कमान ३ वष 
कवा ाचाय/ उप ाचाय गट- ब पदावर 
कमान ६ वषाचा अनुभव आव यक. 

 
  

 तसेच नजीक या काळात र  होणा या कायकारी अिभयंता या पदावर सेवा जे ता, शै िणक 
अहता व अनुभव हे िनकष पुण करीत अस याने उपअिभयंता ीम. मोमीण झेड. आय. यांना कायकारी 
अिभयंता या पदावर पदो ती देणेस मा यता देणेत यावी. 

तसेच मा. उप सिचव, महारा  शासन, नगर िवकास िवभाग, मं ालय, मुंबई यांनी शासन 

िनणय . पीसीसी-२०२१/ . .२९३/निव-२२ दनांक ०५ जानेवारी २०२२ अ वये पपरी चचवड 
महानगरपािलके या आ थापनेवरील सहा यक संचालक, नगररचना व मु य कामगार क याण 

अिधकारी पद िन मतीस मा यता दली आहे.  
 ी. मोद ीरंग जगताप हे कामगार क याण अिधकारी या पदावर दनांक १६/०३/२०१८ 
पासून कामकाज करीत आहे. सदर पदावर ी. मोद ीरंग जगताप, कामगार क याण अिधकारी यांची 
साधारण ०३ वष ०९ मिहने इतक  सेवा झाली आहे. वरील शासन िनणयाम ये मु य कामगार क याण 
अिधकारी हे पद १००% पदो तीने भरणेबाबत नमूद केले आहे. सदर मु य कामगार क याण अिधकारी 

या पदासाठी आव यक असणारी शै णीक अहता व अनुभव ी. मोद ीरंग जगताप, कामगार 
क याण अिधकारी यांनी धारण केली आहे. तरी, उपरो  मु य कामगार क याण अिधकारी या पदावर 
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ी. मोद ीरंग जगताप, कामगार क याण अिधकारी यांची पदो ती ारे नेमणूक करणेस मा यता 
देणेत यावी.  

तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या कायदा िवभागात िवधी संवगातील थायी 
आ थापनेवरील व र  कोट िलिपक-एकूण २ पदांपैक  १ पद र  आहे व १ पद माहे एि ल -२०२२ 
म ये िनयत वयोमानानुसार सेवािनवृ ीमुळे र  होणार आहे. महानगरपािलकेचे कमचारी ी. दलीप 
रामपाल मोटा, पद -मु य िलिपक, संगणक मांक- ८८२७ हे कायरत असून यांची शै िणक अहता बी. 

कॉम, एलएल. बी., पो ट ॅजुवेट िड लोमा इन कॉ पुटर मॅनेजमट (P. G. D. C. M.), एल. एस. जी. 

डी. इ यादी आहे.   
ी. दलीप रामपाल मोटा हे  कायदा िवभागात माहे िडसबर -२०१७ पासुन कायरत असुन 

यांचेकडे  र  असलेले व र  कोट िलिपक पदाचे कामकाज सोपिव यात आले असून सदर कामकाज ते 
सुमारे ४ वषापासून आजतागायत करीत आहेत. खालील नमुद यायालयात ते महानगरपािलकेने दाखल 
केले या तसेच महानगरपािलके िव  दाखल दवाणी व फौजदारी एल. एल. पी, रट यािचका, अिपल,े 

दावे, अज इ यादीम ये कामकाज करीत आहेत.  

१) ना. सव च यायालय, द ली, ना. उ  यायालय, मुंबई व यांचे नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठे.    

२) मे. िज हा व स  यायालय, पुण,े मे. किन  यायाधीश थम ेणी, आकुड  (पी. सी. एम. सी. कोट)  
३) मा. मानवािधकार आयोग, मा. लोक यायालये.   

ी. दलीप मोटा यांनी िवधी शाखेची पदवी-एलएल. बी. धारण केली असून यांना उ  नमूद 
माणे यायालयीन कामकाजाचा ४ वषाचा तसेच १३ वषाचा महानगरपािलके या शासक य 

कामकाजाचा अनुभव आहे. ी. दलीप मोटा यांनी सन-२०१७ व सन २०२१ म ये यांची सेवा र  
व र  कोट िलिपक पदावर वग करणेकरीता अज केले आहेत. मा. कायदा स लागार, पपरी चचवड 

महानगरपािलका यांनी प  मांक -कास/६/कािव/३०४/२०२१ दनांक-९/०८/२०२१अ वये सेवा वग 
क रता शासन िवभागाकडे िशफारस केली असून याबाबतचा िनणय लंिबत आहे.  

महानगरपािलके या कायरत अिधकारी/कमचारी यांना र  पदांवर िनयु  केलेने यां या 
अनुभवाचा महानगरपािलकेस फायदा होतो व महानगरपािलकेचे िहत जोपासले जाते. ही बाब 
िवचारात घेता तसेच मु य िलिपक व व र  कोट िलिपक पदाची वेतन ेणी समान असुन व र  कोट 
िलिपक पदासाठी िवधी शाखेची पदवी उ ीण आव यक आहे. यामुळे  ी. दलीप रामपाल मोटा, पद -

मु य िलिपक यांची शै िणक अहता  बी. कॉम, एलएल. बी., P. G. D. C. M., एल. एस. जी. डी. 

या माणे असुन महानगरपािलके या यायालयीन कामकाजाचा ०४ वषाचा तसेच शासक य 
कामकाजाचा कामकाजाचा १७ वषाचा अनुभव आहे व मा. कायदा स लागार यांची िशफारस आहे या 
सव बाबी िवचारात घेता महानगरपािलके या थायी आ थापनेवरील  र  व र  कोट िलिपक पदावर 
यांची सेवा कायम व पी वग क न तसे शासक य आदेश मा. आयु  यांचे माफत िनगत कर यास 

मा यता दे यात यावी. 
  तसेच पपरी चचवड प कार संघ,  पपरी चचवड िमक प कार संघ व पपरी चचवड 
सोशल िमडीया प रषद या प कार संघा या सभासदांना प. च. मनपा या िनयमा माणे वै क य 
सेवा- सुिवधा लागु कर यास मा यता दे यात यावी. 
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 तसेच पी.एम.पी.एम.एल. मधील पूव पीसीएमटी कडील सेवकांना पपरी चचवड 
महानगरपािलकेम ये वग क न घे यात आले आहे. याच माणे स या पुणे महानगर प रवहन 
महामंडळातील पूव पीसीएमटीचे १९४ सेवकांना पूव या कमचा या ं माणे पपरी चचवड 
महानगरपािलके या ४०% िह यामधून वेतन अदा करीत अस याने या पूव  कर यात आले या 
कायवाही या धत वर ी. मोरे एस.सी. कायम वाहक . ४०२६ व ी. शेख एम.एम. कायम वाहक . 
२७३६ व ी. सुरज गोपाळकृ ण दुबे कायम वाहक . ४०१९ यांची पपरी चचवड 
महानगरपािलकेम ये कायम व पी सेवा वग क न घे यास शासक य मा यता देणेत यावी. 
        तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या नागरव ती िवभागाम ये रा ीय नागरी उपिजवीका 
अिभयाना  (Day NULM) अंतगत समुदाय संघटक कायरत आहेत. स या या समुदाय संघटकांना 
क शासनाकडुन कमान वेतन काय ानुसार मानधन  न देता सरसकट र. . १५,०००/- इतके मानधन 
दे यात येत आहे. सदरचे मानधन पाहाता या महागाई या काळात खुपच कमी आहे. सबब 
महानगरपािलके या नागरव ती िवभागाम ये रा ीय नागरी उपिजवीका अिभयाना  (Day NULM) 

अंतगत कायरत असले या समुदाय संघटकांनाही इतर कुशल कामगार /कमचा यां माणेच कमान वेतन 
काय ानुसार पुवल ी भावाने मानधन अदा करणेस मा यता देणेत यावी.  
 याच माणे सदर समुदाय संघटक हे मागील १० ते १५ वषापासून पपरी चचवड 
महानगरपािलके या व नागरव ती िवभागा या िविवध योजनांचे कामकाज करीत आहेत. यांची 
झालेली सेवा िवचारात घेता या समुदाय संघटकांना महापािलके या थायी अ थापनेवर कायम व पी 
समायोजीत क न घेणेस मा यता देणेत यावी.    
 तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या आय.सी.टी.सी. व एस.टी.आय िवभागाम ये 
महारा  रा य एडस्  िनयं ण सोसायटी माफत २० वषापासून कमचारी कायरत आहेत. स या या 
कमचा यांना महारा  शासनाकडुन कमान वेतन काय ानुसार मानधन न देता सरसकट र. . 
२२,९५०/- इतके मानधन दे यात येत आहे. सदरचे मानधन पाहाता या महागाई या काळात खुपच 
कमी आहे. सबब महानगरपािलके या आय.सी.टी.सी. व एस.टी.आय िवभागाम ये महारा  रा य एडस्  
िनयं ण सोसायटी माफत जे कमचारी कायरत आहेत यांनाही इतर कुशल कामगार /कमचा यां माणेच 
कमान वेतन काय ानुसार पुवल ी भावाने मानधन अदा करणेस मा यता दणेेत यावी. 

 याच माणे कमचारी हे मागील १५ ते २० वषापासून पपरी चचवड महानगरपािलके या 
आय.सी.टी.सी. व एस.टी.आय िवभागाम ये महारा  रा य एडस्  िनयं ण सोसायटी माफत कामकाज 
करीत आहेत. यांची झालेली सेवा िवचारात घेता या कमचा यांना महापािलके या थायी अ थापनेवर 
कायम व पी समायोजीत क न घेणेस मा यता देणेत यावी.  
 तसेच पपरी िचचवड महानगरपािलके या काय े ाम ये गेली २४  वष घंटागाडी कमचारी 
दैनं दन शहर व छतेचे कामकाज क रत आहेत.  आजतगायत ६१ कमचारी मयत झाले असून घंटागाडी 
कामगारांनी कोिवड -१९ सार या महामारी या आजाराचे साथी म ये अ यंत उ कृ  कामकाज केले 
असून व छ भारत अिभयाना अंतगत चांगले कामकाज केले आहे. स या यांना अ यंत अपुरे मानधन 
िमळत असून महागाई या दृ ीने व यांची गेली २४ वषाची सेवा ल ात घेता मानधन अ यंत कमी 
आहे. सात ा वेतन आयोगा माणे स ा शासनाने लागू केलेले कमान वतेन दरानुसार घंटागाडी 
कामगारांना कुशल कामगारां माणे पूवल ी भावाने मानधन वाढवून देणेस मा यता दणेेत यावी. 
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 तसेच पपरी िचचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर सुर ा अिधकारी, सहा.सुर ा 
अिधकारी, सुर ा िनरी क, सुर ा सुपरवायझर/ पयवे क या अिभनामाची पदे मंजुर आहेत. सदर 
पदाचा महानगरपािलके या मंजुर आकृतीबंधाम ये समावेश असुन यातील काही पदे र  आहेत. 
 सुर ा िवभाग अ याव यक सेवा पुरिवणारा िवभाग अस याने र  पदांमुळेकामकाज करताना 
गैरसोय होत आहे. तरी पुढील माणे सुधारणा/बदल क न पाञ कमचा-यांना र  पदी पदो ती देऊन 
तसा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) िनयम २०२० म ये याबाबत बदल करणेसाठीचा ताव महारा  
शासनाकडे तातडीने पाठिवणेस मा यता देणेत यावी. 
            

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) 

 

 

(१) (२) (३) (४) (५) 
९५ सुर ा सेवा गट-क सुर ा 

िनरी क  
पदो ती १००% १) पपरी चचवड महानगरपािलके या 

आ थापनेवरील सुर ा सुपरवायझर या 
पदावरील कमान ३ वष सेवा पुण अथवा 
रखवालदार/ सुर  र क पदावर १० वष 
सेवा पुण झाले या अिधका-याची सेवाजे ता 
व गुणव े या आधारे पदो ती.   
२) उ  मा यिमक शालांत परी ा उ ीण 
(एच.एस.सी.) आव यक  

 

उपरो  माणे बदल क न सुर ा िवभागातील सव पदे पदो तीने भरणेस मा यता देणेत यावी.  
तसेच पपरी चचवड महानगरपािलकेतील वग १ पदावरील अिधका यांना महापािलके या वतीने 
वाहन चालकासह वाहन पुरिव यात येते. स ा वाहन देय वग १ या अिधका यांना महापािलकेचे 
वाहन व वाहनचालक, ठेकेदाराकडील वाहन व वाहनचालक आिण वाहनभ ा रोखीने अदा करणेबाबत 
धोरण आहे. स ि थतीत वाहनभ ा रोखीने फ  अ याव यक िवभागात कायरत असले या 
अिधका यांना दला जातो. अ याव यक िवभागा ित र  अ य िवभागात काम करणा या वग १ 
मधील मिहला अिधका यांनाही सुरि तते या दृि कोनातुन उपरो  पयायापैक  कोणताही पयाय 
िनवड याची मुभा दे यात यावी व मिहला अिधका यांनी रोखीने वाहनभ ा िमळणेकामी मागणी 
के यास यांना रोखीने वाहनभ ा अदा करणेस मा यता दे यात यावी.    
मा. उ म कदळे - मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो.  

मा.अॅड.मोरे र शेडग-े मा.महापौर साहेब, उपसूचना वीकारली आहे. 

मा.महापौर – िवषय मांक ६ उपसूचनेसह मंजूर करणेत येत आहे.  

मा.मंगला कदम- मा.महापौर साहेब एव ा उपसूचना देवून मा.आयु  यांची अंमलबजावणी करणार 
आहेत का? 
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            यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

ठराव मांक - ७६७ िवषय मांक - ६ 

दनांक - २०/०१/२०२२ िवभाग - मा.आयु  

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 ेणी 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 सवानुमत ेि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 देणते येत आहे. तसेच  पपरी चच ड  महानगरपािलका सेवा (सेवा 
वेश व सेवांचे वग करण) िनयम २०१६ व आकृतीबंध मा. शासनाने  मंजुरी तव संद भय मांक १ 
या प ा वये नगरिवकास िवभागास सादर कर यात आले होते, यानुसार पपरी चचवड 

महानगरपािलकेचे सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) िनयम २०२० हे दनांक १८ फे ुवारी २०२० 
अ वये शासन मंजूर झालेले आहेत. तसेच संद भय मांक २ या शासन िनणया वये मनपा 
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आ थापनेवरील अ याव यक सेवेतील वग . १ व ०४ या पदांचा आकृतीबंध मंजूर झालेला आहे. या 
आकृतीबंधात झोपडप ी िनमुलन व पुनवसन िवभागाक रता व मंजूर सेवा वेश िनयमाम ये “मु य 

समाज िवकास अिधकारी” (तांि क) या अिभमाना या पदाचा समावेश कर यात आलेला नाही. 

 पपरी चचवड महानगरपािलके या काय े ातील दिलत व यातील लोकशाहीर आ णाभाऊ 
साठे नागरी दिलत व ती योजना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवग य आवास योजना, राजीव 
आवास योजना, रमाई आवास योजना, इं दरा आवास योजना, वाि मक  आवास योजना तसेच शासन 
िनणय िनयोजन िवभाग ं . थािवक -२०११/ . .४७/का.१४८२, द. १३/९/२०११ व शासन िनणय 
िनयोजन िवभाग मांक थािवका -२०१६/ . .९६/का-१४८२, द. १२/०७/२०१६ अ वये आमदार 
थािनक िवकास काय म अंतगत िज हा िनयोजन सिमतीचा िवकास िनधीमधून िविवध कामे करणेत 

येतात, याच माणे नागर व ती िवभागामाफत महा मा फुले क याणकारी योजना अंतगत िविवध 
अिभयांि क  शै िणक योजनेसाठी वेश घेणेकामी िश यवृ ी व कजयोजनेसाठी पा  व अपा  िव ाथ  
िनवड करणे ही सव कामकाज तांि क व पाचे अस याने िवषयां कत पदासाठी तांि क कमचा-याचा 
सहभाग असणे गरजेचे आहे. वरील िविवध योजना भावीपणे व िवहीत कायमयादेत राबिव यासाठी 
नाग रकानां सेवा हमी कायदाअंतगत तसेच थािनक आमदारा या िविवध क याणकारी योजना आिण 
दैन दन कामकाजाचा िनपटारा होणेकामी मु य समाज िवकास अिधकारी झोिनपु (तांि क) गट अ या 
पदाची आव यकता आहे. 
           तरी खाली नमुद केले माणे पपरी चचवड महानगरपािलके या अ थापनेवर समाज िवकास 
अिधकारी (तांि क) गट-अ पदाची र. .१५६००-३९०००+६६०० या वेतन ेणीत िन मती कर यास 
व याबाबतची अहता शासन मा यतेने िनमाण कर यास मा यता देणेत येत आहे. सदर ठरावाची 
अंमलबजावणी करणेक रता ताव शासनाकडे पाठिवणेत यावा. सदर पदाची अहता खालील माणे 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
अ.  संवग पदनाम नेमणुक ची प दत व 

ट े वारी  
१) नामिनदशन  
२) पदो ती 
३) ितिनयु  

नेमणुक क रता अहता व नेमणुक या 
प दती  
 

१ तांि क 
सेवा गट- 
अ 

मु य समाज 
िवकास अिधकारी-
(तांि क)    गट- अ 
वेतन ेणी 
र. .१५६००-
३९०००+६६०० 

१   पदो ती १००% 
 

१)मा यता ा   िव ापीठाकडील 
कोण याही शाखेची पदवी  
२) सरकारी/िनमसरकारी/िपपंरी 
चचवड मनपातील लोकशाहीर 

आ णाभाऊसाठे नागरी दिलत व ती 
योजना/समाजिवकास िवषयातील 
कमान ३ वषाचा अनुभव असले या 

अिभयंता दजा या (वेतन ेणी 
१५६००-३९०००+५४००) समक  
असले या अिधका-यांमधुन  पदो तीने 
िनयु . 
३) त सम कामकाजासाठी मनपातील 
सम वय अिधकारी (नोडल ऑ फसर) 
पदधारण करणारा अिधकारी अस यास 

ाधा य 
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तसेच पपरी चचवड महानगरपािलकेचे औ ोिगक िश ण सं था मोरवाडी व मिहला औ ोिगक 

िश ण सं था कासारवाडी येथून दरवष  ६०० त े७०० िश णाथ / मिहला िश णाथ  िश ण 

पूण क न िशकाऊ उमेदवारी िमळ यासाठी,  वतःचा वयंरोजगार चालू कर यासाठी य शील 

असतात. स या िश णाथ / मिहला िश णाथ  उमेदवार यांना यासाठी शासक य औ ोिगक 

िश ण सं था, खाजगी अ थापना यां यावर अवलंबून राहाव े लागत.े आप या औ ोिगक िश ण 

सं था मोरवाडी व मिहला औ ोिगक िश ण सं था कासारवाडी साठी सेवायोजन अिधकारी ( े नग 

अँड लेसमट ऑ फसर) वग- अ, वेतन ेणी S-25: 78800- 209200 ह े पद िनमाण के यास 

िश णाथ / मिहला िश णाथ  उमेदवार यांना आप याच औ ोिगक िश ण सं थेमाफत िशकाऊ 

उमेदवारी व वयंरोजगार दे याचे कामकाज उ म रीतीन े पार पाडू शकत.े मिहला उमेदवारांना 

सबलीकरणासाठी यांची उ म कारे मदत होऊ शकत.े जा तीत जा त सं थेतील उमेदवारांना याचा 

फायदा होऊ शकतो. शासनाचे यासंदभात िनदश आहेत. 

पपरी- चचवड महानगरपािलके या औ ोिगक िश ण सं था मोरवाडी व मिहला औ ोिगक 
िश ण सं था कासारवाडी येथ े पपरी चचवड महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे 

वग करण) िनयम २०१६ म ये खालील माण ेसुधारणा बदल कर यासाठी ताव महारा  शासनाकडे 
तातडीन ेपाठिव याक रता मा यता देणेत येत आहे. 

सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) िनयम २०२० 
पपरी चचवड महानगरपािलका औ ोिगक िश ण िवभागाकडील दु ती/ सुधा रत शै िणक अहता 

व अनुभव अहता ा प त ा 

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 

१ २ ३ ४ ५ 

१ 
तांि क सेवा 

गट- अ 

सेवायोजन 
अिधकारी 
( े नग अँड 

लेसमट 
ऑ फसर) 

पदो ती १००% 

१) मा यता ा  िव पीठाकडील यांि क  
कवा िव ुत कवा समक  अिभयांि क  

शाखेची कमान ि तीय ेणीतील पदवी 
आव यक. 
२) मनपा या औ ोिगक िश ण सं थेत 

ाचाय गट- अ पदावर कमान ३ वष कवा 
ाचाय/ उप ाचाय गट- ब पदावर कमान ६ 

वषाचा अनुभव आव यक. 
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 तसेच नजीक या काळात र  होणा या कायकारी अिभयंता या पदावर सेवा जे ता, शै िणक 
अहता व अनुभव हे िनकष पुण करीत अस याने उपअिभयंता ीम. मोमीण झेड. आय. यांना कायकारी 
अिभयंता या पदावर पदो ती देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

तसेच मा. उप सिचव, महारा  शासन, नगर िवकास िवभाग, मं ालय, मुंबई यांनी शासन 

िनणय . पीसीसी-२०२१/ . .२९३/निव-२२ दनांक ०५ जानेवारी २०२२ अ वये पपरी चचवड 
महानगरपािलके या आ थापनेवरील सहा यक संचालक, नगररचना व मु य कामगार क याण 

अिधकारी पद िन मतीस मा यता दली आहे.  
 ी. मोद ीरंग जगताप हे कामगार क याण अिधकारी या पदावर दनांक १६/०३/२०१८ 
पासून कामकाज करीत आहे. सदर पदावर ी. मोद ीरंग जगताप, कामगार क याण अिधकारी यांची 
साधारण ०३ वष ०९ मिहने इतक  सेवा झाली आहे. वरील शासन िनणयाम ये मु य कामगार क याण 
अिधकारी हे पद १००% पदो तीने भरणेबाबत नमूद केले आहे. सदर मु य कामगार क याण अिधकारी 

या पदासाठी आव यक असणारी शै णीक अहता व अनुभव ी. मोद ीरंग जगताप, कामगार 
क याण अिधकारी यांनी धारण केली आहे. तरी, उपरो  मु य कामगार क याण अिधकारी या पदावर 

ी. मोद ीरंग जगताप, कामगार क याण अिधकारी यांची पदो ती ारे नेमणूक करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या कायदा िवभागात िवधी संवगातील थायी 
आ थापनेवरील व र  कोट िलिपक-एकूण २ पदांपैक  १ पद र  आहे व १ पद माहे एि ल -२०२२ 
म ये िनयत वयोमानानुसार सेवािनवृ ीमुळे र  होणार आहे. महानगरपािलकेचे कमचारी ी. दलीप 
रामपाल मोटा, पद -मु य िलिपक, संगणक मांक- ८८२७ हे कायरत असून यांची शै िणक अहता बी. 

कॉम, एलएल. बी., पो ट ॅजुवेट िड लोमा इन कॉ पटुर मॅनेजमट (P. G. D. C. M.), एल. एस. जी. 

डी. इ यादी आहे.   
ी. दलीप रामपाल मोटा हे  कायदा िवभागात माहे िडसबर -२०१७ पासुन कायरत असुन 

यांचेकडे  र  असलेले व र  कोट िलिपक पदाचे कामकाज सोपिव यात आले असून सदर कामकाज ते 
सुमारे ४ वषापासून आजतागायत करीत आहेत. खालील नमुद यायालयात ते महानगरपािलकेने दाखल 
केले या तसेच महानगरपािलके िव  दाखल दवाणी व फौजदारी एल. एल. पी, रट यािचका, अिपल,े 

दावे, अज इ यादीम ये कामकाज करीत आहेत.  

१) ना. सव च यायालय, द ली, ना. उ  यायालय, मुंबई व यांचे नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठे.    
२) मे. िज हा व स  यायालय, पुण,े मे. किन  यायाधीश थम ेणी, आकुड  (पी. सी. एम. सी. कोट)  
३) मा. मानवािधकार आयोग, मा. लोक यायालये.   

ी. दलीप मोटा यांनी िवधी शाखेची पदवी-एलएल. बी. धारण केली असून यांना उ  नमूद 
माणे यायालयीन कामकाजाचा ४ वषाचा तसेच १३ वषाचा महानगरपािलके या शासक य 

कामकाजाचा अनुभव आहे. ी. दलीप मोटा यांनी सन-२०१७ व सन २०२१ म ये यांची सेवा र  
व र  कोट िलिपक पदावर वग करणेकरीता अज केले आहेत. मा. कायदा स लागार, पपरी चचवड 
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महानगरपािलका यांनी प  मांक -कास/६/कािव/३०४/२०२१ दनांक-९/०८/२०२१अ वये सेवा वग 
क रता शासन िवभागाकडे िशफारस केली असून याबाबतचा िनणय लंिबत आहे.  

महानगरपािलके या कायरत अिधकारी/कमचारी यांना र  पदांवर िनयु  केलेने यां या 
अनुभवाचा महानगरपािलकेस फायदा होतो व महानगरपािलकेचे िहत जोपासले जाते. ही बाब 
िवचारात घेता तसेच मु य िलिपक व व र  कोट िलिपक पदाची वेतन ेणी समान असुन व र  कोट 
िलिपक पदासाठी िवधी शाखेची पदवी उ ीण आव यक आहे. यामुळे      ी. दलीप रामपाल मोटा, 

पद -मु य िलिपक यांची शै िणक अहता  बी. कॉम, एलएल. बी., P. G. D. C. M., एल. एस. जी. डी. 

या माणे असुन महानगरपािलके या यायालयीन कामकाजाचा ०४ वषाचा तसेच शासक य 
कामकाजाचा कामकाजाचा १७ वषाचा अनुभव आहे व मा. कायदा स लागार यांची िशफारस आहे या 
सव बाबी िवचारात घेता महानगरपािलके या थायी आ थापनेवरील  र  व र  कोट िलिपक पदावर 
यांची सेवा कायम व पी वग क न तसे शासक य आदेश मा. आयु  यांचे माफत िनगत कर यास 

मा यता दे यात येत आहे. 
  तसेच पपरी चचवड प कार संघ,  पपरी चचवड िमक प कार संघ व पपरी चचवड 
सोशल िमडीया प रषद या प कार संघा या सभासदांना प. च. मनपा या िनयमा माणे वै क य 
सेवा- सुिवधा लागु कर यास मा यता दे यात येत आह.े 
 तसेच पी.एम.पी.एम.एल. मधील पूव पीसीएमटी कडील सेवकांना पपरी चचवड 
महानगरपािलकेम ये वग क न घे यात आले आहे. याच माणे स या पुणे महानगर प रवहन 
महामंडळातील पूव पीसीएमटीचे १९४ सेवकांना पूव या कमचा यान माणे पपरी चचवड 
महानगरपािलके या ४०% िह यामधून वेतन अदा करीत अस याने या पूव  कर यात आले या 
कायवाही या धत वर ी. मोरे एस.सी. कायम वाहक . ४०२६ व ी. शेख एम.एम. कायम वाहक . 
२७३६ व ी. सुरज गोपाळकृ ण दुबे कायम वाहक . ४०१९ यांची पपरी चचवड 
महानगरपािलकेम ये कायम व पी सेवा वग क न घे यास शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
        तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या नागरव ती िवभागाम ये रा ीय नागरी उपिजवीका 
अिभयाना  (Day NULM) अंतगत समुदाय संघटक कायरत आहेत. स या या समुदाय संघटकांना 

क शासनाकडुन कमान वतेन काय ानुसार मानधन  न देता सरसकट र. . १५,०००/- इतके मानधन 
दे यात येत आहे. सदरचे मानधन पाहाता या महागाई या काळात खुपच कमी आहे. सबब 
महानगरपािलके या नागरव ती िवभागाम ये रा ीय नागरी उपिजवीका अिभयाना  (Day NULM) 

अंतगत कायरत असले या समुदाय संघटकांनाही इतर कुशल कामगार /कमचा यां माणेच कमान वेतन 
काय ानुसार पुवल ी भावाने मानधन अदा करणेस मा यता देणेत येत आह.े  
 याच माणे सदर समुदाय संघटक हे मागील १० ते १५ वषापासून पपरी चचवड 
महानगरपािलके या व नागरव ती िवभागा या िविवध योजनांचे कामकाज करीत आहेत. यांची 
झालेली सेवा िवचारात घेता या समुदाय संघटकांना महापािलके या थायी अ थापनेवर कायम व पी 
समायोजीत क न घेणेस मा यता देणेत येत आह.े    
 तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या आय.सी.टी.सी. व एस.टी.आय िवभागाम ये 
महारा  रा य एडस्  िनयं ण सोसायटी माफत २० वषापासून कमचारी कायरत आहेत. स या या 
कमचा यांना महारा  शासनाकडुन कमान वेतन काय ानुसार मानधन न देता सरसकट र. . 
२२,९५०/- इतके मानधन दे यात येत आहे. सदरचे मानधन पाहाता या महागाई या काळात खुपच 
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कमी आहे. सबब महानगरपािलके या आय.सी.टी.सी. व एस.टी.आय िवभागाम ये महारा  रा य एडस्  
िनयं ण सोसायटी माफत जे कमचारी कायरत आहेत यांनाही इतर कुशल कामगार /कमचा यां माणेच 
कमान वेतन काय ानुसार पुवल ी भावाने मानधन अदा करणेस मा यता देणते येत आह.े 

 याच माणे कमचारी हे मागील १५ ते २० वषापासून पपरी चचवड महानगरपािलके या 
आय.सी.टी.सी. व एस.टी.आय िवभागाम ये महारा  रा य एडस्  िनयं ण सोसायटी माफत कामकाज 
करीत आहेत. यांची झालेली सेवा िवचारात घेता या कमचा यांना महापािलके या थायी अ थापनेवर 
कायम व पी समायोजीत क न घेणेस मा यता देणेत येत आह.े  
 तसेच पपरी िचचवड महानगरपािलके या काय े ाम ये गेली २४  वष घंटागाडी कमचारी 
दैनं दन शहर व छतेचे कामकाज क रत आहेत.  आजतगायत ६१ कमचारी मयत झाले असून घंटागाडी 
कामगारांनी कोिवड -१९ सार या महामारी या आजाराचे साथी म ये अ यंत उ कृ  कामकाज केले 
असून व छ भारत अिभयाना अंतगत चांगले कामकाज केले आहे. स या यांना अ यंत अपुरे मानधन 
िमळत असून महागाई या दृ ीने व यांची गेली २४ वषाची सेवा ल ात घतेा मानधन अ यंत कमी 
आहे. सात ा वेतन आयोगा माणे स ा शासनाने लागू केलेले कमान वतेन दरानुसार घंटागाडी 
कामगारांना कुशल कामगारां माणे पूवल ी भावाने मानधन वाढवून देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 तसेच पपरी िचचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर सुर ा अिधकारी, सहा.सुर ा 
अिधकारी, सुर ा िनरी क, सुर ा सुपरवायझर/ पयवे क या अिभनामाची पदे मंजुर आहेत. सदर 
पदाचा महानगरपािलके या मंजुर आकृतीबंधाम ये समावेश असुन यातील काही पदे र  आहेत. 
 सुर ा िवभाग अ याव यक सेवा पुरिवणारा िवभाग अस याने र  पदांमुळेकामकाज करताना 
गैरसोय होत आहे. तरी पुढील माणे सुधारणा/बदल क न पाञ कमचा-यांना र  पदी पदो ती देऊन 
तसा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) िनयम २०२० म ये याबाबत बदल करणेसाठीचा ताव महारा  
शासनाकडे तातडीने पाठिवणेस मा यता देणेत येत आह.े 
            

अ. . 
 

 

(१) 

संवग 
 

 

 

(२) 

पदनाम 
 

 

 

(३) 

नेमणुक ची प त 
व ट ेवारी 

१.नामिनदशन 
 २.पदो ती 

३. ितिनयु  
(४) 

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

 

 

(५) 

९५ सुर ा सेवा गट-क सुर ा 
िनरी क  

पदो ती १००% १) पपरी चचवड महानगरपािलके या 
आ थापनेवरील सुर ा सुपरवायझर या 
पदावरील कमान ३ वष सेवा पुण अथवा 
रखवालदार/ सुर  र क पदावर १० वष 
सेवा पुण झाले या अिधका-याची सेवाजे ता 
व गुणव े या आधारे पदो ती.   
२) उ  मा यिमक शालांत परी ा उ ीण 
(एच.एस.सी.) आव यक  

 

उपरो  माणे बदल क न सुर ा िवभागातील सव पदे पदो तीने भरणेस मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच पपरी चचवड महानगरपािलकेतील वग १ पदावरील अिधका यांना महापािलके या वतीने 
वाहन चालकासह वाहन पुरिव यात येते. स ा वाहन देय वग १ या अिधका यांना महापािलकेचे 
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वाहन व वाहनचालक, ठेकेदाराकडील वाहन व वाहनचालक आिण वाहनभ ा रोखीने अदा करणेबाबत 
धोरण आहे. स ि थतीत वाहनभ ा रोखीने फ  अ याव यक िवभागात कायरत असले या 
अिधका यांना दला जातो. अ याव यक िवभागा ित र  अ य िवभागात काम करणा या वग १ 
मधील मिहला अिधका यांनाही सुरि तते या दृि कोनातुन उपरो  पयायापैक  कोणताही पयाय 
िनवड याची मुभा दे यात यावी व मिहला अिधका यांनी रोखीने वाहनभ ा िमळणेकामी मागणी 
के यास यांना रोखीने वाहनभ ा अदा करणेस मा यता दे यात येत आहे.  सभावृ ांत कायम हो याची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाही करणेत यावी.   

अनुकूल -  ७२ ितकूल - ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
--- 

 

मा.अॅड.मोरे र शेडग-े मा.महापौर साहेब िवषय  मांक ७ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो. 

 िवषय मांक - ७ 

दनांक - २०/०१/२०२२ िवभाग - मा.आयु  

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 १०वी 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 देणेत यावी. 

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) 
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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. 

                            

मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  

मा.केशव घोळवे - मा.महापौर साहेब मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो - पपरी चचवड 
महानगरपािलके या माहे जानेवारी २०२२ मधील मा. महापािलका सभा . ६६ म ये िवषय . ७ 
म ये सुर ा िवभागाम ये सहा.सुर ा अिधकारी या पदनामाचे पद १००% पदो तीने नेमणूक 

करणेबाबतचा िवषय मा यतेकामी आहे. या िवषयाम ये नेमणूक करीता अहता म ये  “१) मा यता ा  

िव ापीठाकडील कोण याही शाखेची पदवी आव यक ” असे नमुद आहे. या अटीमुळे पदवीधर नसणा या 

सुर ा िन र क कमचा यांवर अ याय होणार अस याने याऐवजी नेमणूक करीता अहता म ये  सदरची 
अट िनर त करणेस मा यता देणेत यावी.  
मा. उ म कदळे - मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो.  

मा.अॅड.मोरे र शेडग-े मा.महापौर साहेब, उपसूचना वीकारली आहे. 

मा.महापौर – िवषय मांक ७ उपसूचनेसह मंजूर करणेत येत आहे.  

           यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता – 

ठराव मांक – ७६८ िवषय मांक - ७ 

दनांक - २०/०१/२०२२ िवभाग - मा.आयु  

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 वी 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 
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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 देणेत 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. 

                            

       तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या माहे जानेवारी २०२२ मधील मा. महापािलका 
सभा . ६६ म ये िवषय . ७ म ये सुर ा िवभागाम ये सहा. सुर ा अिधकारी या पदनामाचे पद 
१००% पदो तीने नेमणूक करणेबाबतचा िवषय मा यतेकामी आहे. या िवषयाम ये नेमणूक करीता 

अहता म ये  “१) मा यता ा  िव ापीठाकडील कोण याही शाखेची पदवी आव यक ” असे नमुद आहे. 

या अटीमुळे पदवीधर नसणा या सुर ा िन र क कमचा यांवर अ याय होणार अस याने याऐवजी 
नेमणूक करीता अहता म ये  सदरची अट िनर त करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अनुकूल - ७२ ितकूल- ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
--- 

 
मा.अॅड.मोरे र शेडग-े मा.महापौर साहेब िवषय  मांक ८ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो. 

ठराव मांक - ७६९ िवषय मांक - ८ 

दनांक - २०/०१/२०२२ िवभाग - मा.आयु  

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    
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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 सुिवधांना 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  करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  

मा.महापौर – िवषय मांक ८ मंजूर करणेत येत आहे.  

          यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता – 
अनुकूल -  ७२ ितकूल- ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
--- 

 

मा.अॅड.मोरे र शेडग-े मा.महापौर साहेब िवषय  मांक ९ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो. 

ठराव मांक - ७७० िवषय मांक - ९ 

दनांक - २०/०१/२०२२ िवभाग - मा.आयु  

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 
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उव रत ११ पदे न ाने िन मती क न मंजूर करणे 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 देणते 
येत आहे. 
मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  

मा.मंगला कदम – मा स मा.महापौर, स मा.आयु , स मा सभागृह हा िवषय िश ण मंडळाचा आहे, 

या याम ये पदे भार याचा आहेत, परंतु मा.महापौर अशा कतीतरी शाळा आहेत, स या शाळा या 
ऑनलाईन चालतात, परंतु कतीतरी शाळांना मा यता नाहीत. शाळांना मु या यापक नाहीत. शाळांना 
मु या यापक िमळाले पािहजे.  ऑनलाईन शाळा चालू कराय या अन शाळांना मु या यापकच 
नस यास कामकाज कोण बघणार? मा.महापौर आता जी तु ही मॅरेथान चालू केलेली आहे,  

अिधका यांचे आकृतीबंध तु ही हणताय, यांचे पदे जशी असतील, यां या पदा माणे आयु   पद 
देणारच नाहीत.  आयु ांना अिधकार आहेत, आ ही हणत नाहीत आयु ांना अिधकार नाहीत, परंतु 
आयु ांनी जे उपआयु  दजाची जी पदं आहेत, ती सहा यक आयु ांना देतात. तीन –तीन चाजस दलेले 

आहेत, भाग अिधका यांच तसेच केले आयु ांनी, या लोकांना भाग अिधका याचा चाज देता येत 
नाही अशा लोकांना भाग  अिधका-याचे चाज दलेत, का ? उपआयु ां या बाबतीतही तसेच झाले, 

सहा यक आयु ांना ती पदे देत आहेत. यांना यां या सहका यांचा मान सांभाळता येत नाही 
मा.महापौर, यां या काही चुका असतील तर यांनी जाहीर करा ात ना? जाहीर करा ात.  

उदाहरणाथ आप याकडे शासनाम ये ी.इंगळे, आिण आगळे यां या बद या के या, तु ही मला सांगा  
म यांतरी इंगळे साहेबां या बाबतीत म यंतरी मी बोलले होते क  यांना शासन आिण उ ान आहे. 
मग तु ही यांच िडमोशन कशाला करता, यांना पाठवून ा ना?  तु ही यांना परत पाठवून ा 

शासनाकडे पण एखा ा माणसाच आयु ांना आपण खाली आणून बसवले तर चालणार आहे का? नाही 

चालणार.  आयु ांनी हे ल ात घेतल पािहजे मा.महापौर,  क  आपण यांचे सहकारी आहेत आमचे 
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नाहीयेत. मा.महापौर साहेब तुम याकडे जर महापौर पद आहे, अन् तु हाला डाचे चेअरमन हणून 

बसवले तर चालेल का? तसच आयु ां या बाबतीत स या यां या ीकुटाम ये जर कुठले लोक बसत 

नसतील तर ते लोक यांचा स मान ठेवत नाहीत.  क  जेणेक न जरी माग या वेळेला झगडे मॅडमकडे 
कर संकलन होत, यांची रक हरी आपण जर पािहली तर रक हरी चांगली आहे.  ५५७ कोटी 
रक हरी आहेत आता स या.  मग यांना का काढल?   यां या हातात आहे, यांची बदली ते कुठेही क  

शकतात, याचा अथ यांच िडमोलेशन नाही क  शकत. या उपआयु  अन सहा यक आयु ां या 
बाबतीत. माग या वेळी सु दा मी आयु ांना  सांिगतल होतं, क  भाग अिधका यां या बाबतीत सु दा 
यांनी तसंच केल होत. मग महापािलकेत आमची जी लोक आहेत, यांना भाग अिधकारी का करत 

नाहीत? तुम या हातात आहे ना, मग ाना आम या लोकांना सु दा पदं. आस करीत नाहीत 

मा.महापौर साहेब याची दखल यायला पािहजे.  शेवटी कुठलेही असेल कुणीही असेल, आयु ां या 
बाबतीत जर आस झालं तर चालणार आहे का? तुम या बाबतीत आसं झालं तर चालेल का? तसा 

कोण याही अिधका यांचा अपमान होऊ नये, मला काय, दो ही  काय मा या घरचे नाहीत कोणी.  पण 
या मिहलेचा अपमान होण, िडमोलेशन होणं ही साधी गो  नाहीये. तर या दृ ीकोणातून मा.महापौर 

आयु ांनी ल ात घेतलं पािहजे. मा.महापौर तु ही पण याबाबत  ल   ा.  आता मघाशीच मी 
तु हाला हटलं होत क  आठ नंबर या िवषयाला तु ही ायाम शाळेची उपसूचना  देऊ शकत होता, तो 
पण डाचा िवषय होता. परंतु या डाम ये आप याला पंधरा लाख पये यांना देता येणार आहते 
का?  मंजूर केलं, केल हणजे  होणार आहे का त?े  तीन लाखापे ा आप याला परमीशन नाहीये जा त 

दे याची, कसकाय देता येईल पंधरा लाख पये?  आठ नंबरचा जो िवषय आहे, तु ही याच िवषयाला 

उपसुचना ा.  पंधरा लाख देता येणार आहेत का याचा खुलासा करा.  मा.महापौर आजची आिण पुढची 
एखादी सभा होईल,  मा.महापौर तु ही ल  घाला,  आयु ांनी यां या वत: या अिधका यांचे मनोधैय 
खचवायला नाही पािहजे.  तु ही ल  घाला मा.महापौर या गो ीवर,  याची दू ती झाली पािहजे. 

मा.महापौर-  मंगलताई तुम या भावना सवापयत पोहोच या, मा यापयत पोहोच या, कुणालाही हा 
आयु ांचा िनणय पटलेला नाहीये. एखा ाला पदो ती ावी, पण एखा ाचे पद काढून या 
अिधका याचा पपरी चचवड महानगरपािलकेम ये अपमान क  नये, आस आयु ांना मी सांगू इि छते. 
पु हा अशा घटना घडू नयेत, यांना पूववत  परत आण याचा य  करावा, याची दु ती कर यात 
यावी, आिण  िवषय मांक ९ हा मंजूर करणेत येत आहे.  

          यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता – 
अनुकूल -  ७२ ितकूल- ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
--- 
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मा.अॅड.मोरे र शेडग-े मा.महापौर साहेब िवषय  मांक १० वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो. 

 िवषय मांक - १० 

दनांक - २०/०१/२०२२ िवभाग - मा.आयु  

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. 

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

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

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

िनि त कर यात आलेली आहे. यामुळे शहरातील एकि त र 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. यािं क  प दतीने र ते साफसफाई 
कामकाजाक रता आव यक असले या वाहनांची व मनु यबळा बाबतची मािहती आरएफपी म ये 
समािव  कर यात आलेला असून याचा तपिशल खालील माणे – 

Package 1: - Southern side of Head Office 

Heavy Vehicle 

(5-6 M3) 

Medium Vehicle 

(2.5-3.5 M3) 

Gobbler / Litter 
Picker Total Vehicles Hook loader / 

Compactor 
Water Tanker 

(10000 L) 

4 4 8 16 3 2 
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Proposed Manpower Deployment 

Sweeper Driver Operator Helper Total 
150 16 20 5 191 

Package 2: - Northern side of Head Office  

Heavy Vehicle 

(5-6 M3) 

Medium Vehicle 

(2.5-3.5 M3) 

Gobbler / Litter 
Picker Total Vehicles Hook loader / 

Compactor 
Water Tanker 

(10000 L) 

4 4 8 16 3 2 

Proposed Manpower Deployment 

Sweeper Driver Operator Helper Total 
150 16 20 5 191 

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

आव यक आह े

१) िनिवदा कालावधी हा ७ वषाचा अस याने महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 
७२(ब) नुसार अस े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. 
२) 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.  

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

           सबब, शहरातील र त,े 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 यता देणते यावी. 

मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  

मा. उ म कदळे - मा.महापौर साहेब, िवषय मांक १० चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा, 
अशी सूचना मी मांडतो.  
मा.कंुदन गायकवाड - मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो.  
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यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता – 

ठराव मांक – ७७१ िवषय मांक - १० 

दनांक - २०/०१/२०२२ िवभाग - मा.आयु  

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 

 

            िवषय मांक १० चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा. 

अनुकूल - ७२ ितकूल- ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
--- 

  

मा.अॅड.मोरे र शेडग-े मा.महापौर साहेब िवषय  मांक ११ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो. 

 िवषय मांक - ११ 

दनांक - २०/०१/२०२२ िवभाग - मा.आयु  

संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  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 घेऊन येणेसाठी 
नागरी भागाची ा ी ल ात घेता सुसूिञकरण करताना अनेक अडचण ना सामोरे जावे लागते. तसेच 
नागरी भागातील दैनं दन व पातील कचरा ेनेजम ये ब-याच अंशी टाकला जातो व तो कचरा ब-
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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 आहे, 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 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. 
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          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 देणेत यावी.  

मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  

मा.केशव घोळवे - मा.महापौर साहेब मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो -  रा य शासनाने कोरोना 
िवषाणुंचा ादुभाव रोख यासाठी रा यात साथरोग ितबंधक कायदा 1897 व आप ी व थापन 

अिधिनयम 2005, द.13/03/2020 पासुन लागू केलेला आहे. पपरी चचवड महानगरपािलके या 

प रसरात देखील कोरोना साथरोगाचा ादुभाव झा याने महानगरपािलका अिधिनयम कलम 63 (3) 

नुसार साथरोग िनयं णात ठेवणेकामी आव यक उपाययोजना तातडीने करणेकरीता व तू अथवा सेवांची 
आप कालीन प र थीतीत तातडीने खरेदी करणे आव यक आहे. यास अनुस न महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम 67 (3) अ वये िवषयांक त कामास मा. आयु  सो. यांनी खािलल माणे मंजुरी दलेली 

आहे. 
 पपरी चचवड महानगरपािलके या क', ेि य कायालय काय े ामधील मनपा शाळा, 

इमारती तसेच मनपाने ता यात घेतले या शासना या तसेच खाजगी इमारतीम ये िवलगीकरण क  
तसेच कोवीड केअर सटर / णालय उभारणे बाबत मा.आयु  सो. यांनी सुचना दले या आहेत. यास 

अनुस न सदर इमारतीम ये “कोरोना”(COVID-19) केअर सटर तसेच कोवीड ालयासाठी 

वातानुकुलन यं णा बसिवणे व सदर यं णेचे, रोिह संचाचे चालन देखभाल दु ती करणे CCTV 

यं णा बसिवण,े िव ुतीकरण करणे, ता पुर या व पात जिन संच बसिवणे, व इतर िव ुतिवषयक 

कामाक रता िव ुत िवभागामाफत िनिवदा िस  करणते आली आहे. 
 सबब खालील कामाचा अंदाजप कात न ाने समावेश क न कामास शासक य मा यता देणेत 
यावी.         

अ. . कामाचे नाव ेि य 
कायालय लेखािशष 

अंदाजप क य / 
शासक य 

मा यता र म 

सन 
२०२१-
२२ ची 
मूळ 
तरतूद 

१ 

अ णासाहेब मगर टेिडयम 
येथील ज बो कोिवड  डेडीकेटेड  
हॉि पटल  येथे  ता पुर या 
व पात वाढीव वातानुकुलन 

यं णा बसिवणे व सदर 
यं णेचे, रोिह संचाचे चालन 
देखभाल दु ती करणे व  

क ेि य 
िव ुत 
िवभाग 

कोरोना िनधी १७४००००० ० 
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अनुषंिगक  कामे  
करणे.(२०२१-२०२२)             

२ 

पपरी चचवड 
महानगरपािलके या क ेि य 
कायालयांतगत कॆ. अ णासाहेब 
मगर टेिडयम डेिडकेटेड 
कोिवड ालय तसेच िविवध 
कोिवड केअर सटर, लसीकरण 
क , चाचणी क ांकरीता 
आव यक िव ुतिवषयक कामे 
करणे. 

क ेि य 
िव ुत 
िवभाग 

कोरोना िनधी ९२००००० ० 

       सबब वरील कामांचा अंदाजप कात न ाने समावेश क न कामास शासक य मा यता देणेत 
यावी. 

तसेच महानगरपािलकेचे भाग . १० मोरवाडी येथे आयटीआयची इमारत आहे. सदरची 
इमारत वापरासाठी अपुरी पडत अस यान ेइमारती या ितस या मज यावर िव तारीकरण क न सुमारे 
५ त े६ हजार चौ. फूट बांधकाम े  उपल ध होऊ शकणार आहे. 

मनपाचे थाप य िवभागाकडील सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात या कामाचा समावेश आहे. 
सदर "िवशेष योजना" या लेखािशषावर र. . १०००/- तरतूद िश लक अस याने याकामी पुरेशी तरतूद 
उपल ध क न ावी लागणार आहे. 

सबब अंदाजप क पु तक . २ म य भांडार िवभागाकडील पान . १८४-१८५ अ. . १५ 
मधील लेखािशष  "यं  सामु ी व क ा माल खरेदी"  यामधून अंदाजप क पु तक . ३ थाप य 
िवभागाकडील पान . ५३ अ. . ११३ मधील "शाळा मैदाने आिण डा संकुल उभारणे व दु ती 
करणे (िवशेष योजना)" या लेखािशषात भाग . १० येथील मोरवाडी आयटीआय इमारतीचे 
िव तारीकरण करणे या कामासाठी वाढ/ घट र. . १,००,००,०००/- वग करण करणेस मा यता देणेत 

यावी. 
 तसेच थाप य प अंदाजप क इतर िवशेष योजना, (झोिनपु थाप य िवभाग) भांडवली 
अंदाजप काम ये (५) मनपा े ातील झोपडप ांम ये नािव यपुण उप म राबिवणे, स दय करण 
करणे, व व छ भारत अिभयान अंतगत अनुषंिगक कामे करणे हे लेखािशष िनमाण करणसे मा यता 
देणेत यावी. भारत सरकार दारे  रा ीय तरावर व छ भारत अिभयान राबिवणेत येत आहे, या 
अनुषंगाने पपरी चचवड महानगरपािलका भाग घेत असते याम ये आपले मनपाचे सादरीकरण चांगले 

कारे करणेसाठी मनपा े ातील झोपडप ांम ये नािव यपुण उप म राबिवणे, स दय करण करणे, व 
व छ भारत अिभयान अंतगत अनुषंिगक कामे करणे आव यक आहे, स ि थतीत झोिनपु 

िवभागाकडील असले या अंदाजप कात लेखािशष व तरतुद उपल ध नाही.  
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         सबब सदरचे लेखािशष व यावर तरतुद करणे आव यक आहे, या माणे “मनपा े ातील 

झोपडप ांम ये नािव यपुण उप म राबिवणे, स दय करण करणे, व व छ भारत अिभयान अंतगत 
अनुषंिगक कामे करण”े हे लेखािशष थाप य प अंदाजप क इतर िवशेष योजना, (झोिनपु थाप य 

िवभाग) भांडवली अंदाजप काम ये िनमाण करणेत यावे व सदर लेखािशषावर झोिनपु थाप य 
िवभागातील भांडवली अंदाजप कातील इतर झोपडप ीवास यासाठी सुधारणा करणे या 
लेखािशषामधील अख चत तरतुदीतून र. .९० ल  इतक  तरतुद उपल ध क न दे या या तावास 
मा यता देणेत यावी, या माणे वग करण करणे आिण सदर रकमेस शासक य मा यता देणेत यावी. 
 तसेच भाग  २१, पपरी येथील एच.बी. लॉक व इतर प रसरातील र यांचे कॉ टीकरण 
करणे या कामात थळबदल करणेस मा यता देणेत यावी. भाग  २१, पपरी येथील एच.बी. लॉक व 
इतर प रसरातील र यांचे कॉ टीकरण करणेचे काम गतीपथावर आहे. पपरी येथील १८ मी. 
िड.पी. र यावर (जलतरण तलाव र ता) अमृत योजनेअंतगत १२०० मी.मी. ासाची जलिनःसारण 
निलका टाकणेचे काम करणेत आले होते. सुमारे १८ ते २० फुट खोलीवर लाईन टाकणेत आली 
असलेमुळे १८ मी. र याची दुराव था झाली आहे. नागरीकांना ये-जा करणेसाठी ास होत असून 
नागरीकां या त ारी ा  होत आहेत. यामुळे सदर र याची दु ती करणे आव यक आहे. 
मा.महापािलका सिमती सभा ठराव  ६०, द. २९/०७/२०२१ अ वये िवषयांक त कामामधून वाघेरे 
कॉलनी १,२ व ३ चे कॉ टीकरण करणेबाबत ठराव संमत झाला आहे. परंतु १८ मी. िड.पी. र याचे 
काम करणे आ याव यक असलेमुळे वाघेरे कॉलनी १,२ व ३ ऐवजी १८.मी. डी.पी. र याचे सुधारणा 
कामे क न डांबरीकरण करणेस मा यता देणेत यावी.  

तसेच च होली भाग मांक ३ म ये खालील क प/चौक  न ाने िवकिसत झाला असून, 
नाग रकांना प ा मािहत हो या या दृ ीने खालील माणे नामकरण कर यास मा यता देणेत यावी.       

  
अ. . 

ठकाणाचे / क पाचे नाव नामकरण 

1. सव नं 35 मधील िमडास टच समोर व वंदे 
मातरम सोसायटी शेजारील रोड या चौकास 
नाव देणे. 

पवार व ती चौक, डूडूळगांव. 

2. आर ण .2/65 मशानभूमीस नाव देणे. इं ायणी धाम मशानभूमी च होली बु. 
 

          तरी वरील माणे नामकरण कर यास मा यता देणेत यावी. 
 

 तसेच मनपा या भाग .३० दापोडी सीएमई गेट समोरील ेडसेपरेटरला अ ाप नाव देणेत 
आलेले नाही. तरी मा. ह भाग सिमती ठराव मांक ०८ द. ०६/०१/२०२२ अ वये मा. ह भाग 
सिमतीची िशफारस िवचारात घेता नुक याच हेिलकॅ टर दुघटनेत शिहद झाललेे िचफ ऑफ िडफे स 
जनरल िबिपन रावत यांचे नाव या ेडसेपरेटरला दे यास मा यता दणेते यावी. 
  

तसेच मोशी च होली भाग .३ ई भाग मोशी गट . ६९१ येथे उभार यात आले या भाजी 
मंडईला ी नागे र महाराज उपबाजार सिमती संचिलत कै. अमोल संजय बोराटे भाजी मंडई असे 
नामकरण कर यास मा यता देणेत यावी. 
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तसेच फ ेि य कायालयाअंतगत भाग  ११ म ये िशवतेजनगर प रसरात पपरी चचवड 
नवनगर िवकास ािधकरणामाफत मनपास रतसर ह तांतरीत करणेत आले या मोकळी जागा  २१ 
येथे थाप य िवभागामाफत बांधणेत आले या सां कृतीक भवनाचे इमारतीचे  कै. सधुताई सपकाळ 

सां कृतीक भवन व ंथालय  असे नामकरण करणेस मा यता देणेत यावी. 

तसेच फ ेि य कायालयाअंतगत भाग  १ िचखली म ये आर ण  १/९९ येथे मनपा 
माफत िवकसीत करणेत आले या शाळा इमारतीचे  माजी नगरसेिवका व. अलकाताई बाळासाहेब 
यादव असे नामकरण करणेस मा यता देणेत यावी. 

तसेच फ ेि य कायालयाअंतगत भाग  १ िचखली येथील मनपा िवकास आराख ात नमुद 
आर ण . १/९६ येथे थाप य िवभागामाफत ५०० आसन मतेचे अ ावत सोई सुिवधांनी सुस य 

असे ना गृह (टाऊन हाँल) िवकसीत करणेत येत असून सदर इमारतीचे व. अलकाताई िनवृ ी शेलार 
ना गृह असे नामकरण करणेस मा यता देणेत यावी. 

तसेच फ ेि य कायालयाअंतगत भाग  ११ मधील पाईन रोड ते महाबली चौक र यास 
भारत माता माग असे नामकरण करणेस मा यता देणेत यावी. 

तसेच गुलाबनगर दापोडी येथे महानगरपािलके या वतीने न ाने िवकिसत कर यात आले या 
सां कृितक भवनास रा ीय कॅरमपटु व. सागर बोरडे असे नामकरण कर यास मा यता देणेत यावी.  

तसेच मौजे दापोडी गाव येथील  सदर नमूद कामी दो ही नी दापोडीगाव या सवागीण 
िवकासासाठी ब मू य योगदाना ि यथ सम त दापोडी ाम थां या आ हाखातर “बॉ बे कॉलनी” हे 

नामफलक वगळून सदर मागाला व वेश ाराला “ ीमती र ाबाई तुकाराम काटे  कॉलनी” व 

िशतळादेवी चौका या पूवला िस ी टॉवर रेसीडिशयल ोजे ट या सीमा भतीला लागून, जो माग पूव- 

पि म रे वे लाईन या सीमा भती पयत या मागाला व वेश ाराला  “कै. ी. प.ै ानोबा उफ 

माउली (अ णा) सोपानराव काटे  माग” असे नामकरण कर यास मा यता देणेत यावी व महारा  

ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल कर यात व 
फेरबदलाची वैधािनक कायवाही पूण क न शासनास फेरबदलाचा ताव सादर करणे आयु  पपरी-
चचवड महानगरपािलका यांना ािधकृत कर यास मा यता दे यात यावी. 

 तसेच मा. सव  ययालयाचे आदेशानुसार बैलगाडा शयत चे अयोजन करणेबाबत 
मा यता िमळालेली आहे.  स ा या येणा-या काळात गावोगावी होणा-या गाव ज ा व बैलगाडा 
शयत चे अयोजन होणार आहे. तरी  भोसरी िवधानसभा मतदार संघातील खालील बैलगाडा घाटांचे 
थाप य िवभागातील स ा चालू असले या कामामधून येक घाटासाठी र म पये 25,00,000/- 

पयतचा खच वग करण क न घाटांची तातडीने दु ती व सुशोिभकरण करणसे मा यता देणेत यावी.   

1. तळवडे येथील बैलगाडा घाट        
2. िचखली येथील बैलगाडा घाट        
3. मोशी येथील बैलगाडा घाट     
4. च-होली येथील बैलगाडा घाट        
5. भोसरी येथील बैलगाडा घाट  
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6. जाधववाडी येथील बैलगाडा घाट          

तसेच महानगरपालीके या सन 2022-23 या निवन अंदाजप काम ये वरील येक 
घाटासाठी टेिडयम प दतीने बैठक व था करण ेव बैलांना इजा होवू नये हणून िसमा भत बांधणे 
इ यादी थाप य िवषयक कामांचा समावेश क न या कामांना भरीव तरतुद करणेस मा यता देणेत 
यावी. 

तसेच भाग  १५ वहातुक नगरी येथील लॉट के ३६ या बाजुला आतील र याला व. 
राधे यामजी आ वाल यांचे नाव दे यास मा यता देणेत यावी.  

तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या भाग .८ मधील खालील माणे िविवध 
नामकरणास मा यता देणेत यावी.   

१)  िपपरी चचवड महानगरपािलके या वतीने से टर 1 मोकळा भूखंड मांक ३ येथे िनभया या 
धत वर उ ान िवकिसत कर यात येणार आहे. सदर उ ानास “धमवीर छ पती संभाजी महाराज 
िनभया उ ान व ब उ ेशीय हॉल से टर 1” तसेच (2) पपरी चचवड महानगरपािलकेतील से टर ३ 

येथे आंतररा ीय केट ग ाउंड समोरील पपरी चचवड  नवनगर िवकास ािधकरण यानंी उ ान 
िवकिसत क न मनपा या ता यात आले या सदर उ ानास "भारतर  माजी पंत धान अटलटिबहारी 
वाजपेयी उ ान से टर 3” तसेच (3) पपरी चचवड महानगरपािलकेतील से टर 4 येथे साईनाथ 

हॉि पटल शेजारी पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरण यांनी  उ ान िवकिसत क न मनपा या 
ता यात आले या सदर उ ानास " ी वामी िववेकानंद उ ान से टर 4” तसेच (4) पपरी चचवड 

महानगरपािलके या वतीने से टर 4 मोकळा भूखंड मांक ---  यथे "जग गु  संत ी तुकाराम महाराज 

जे  नागरीक िवरंगुळा क  व उ ान से टर 4" असे नामकरण कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच 

सदर ठराव कायम होणेची वाट न पाहता अंमलबजावणी कर यास मा यता दे यात यावी. 

मा. कंुदन गायकवाड - मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो.  

मा.रा ल कलाटे - मा.महापौर साहेब मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो - भाग .२५ वाकड येथील 
काळाखडक ते वाकड पोलीस टेशनकडे जाणारा िवकास आराख ातील २४.०० मी. ं द डी.पी. र ता 
िवकसीत करणे (िनिवदा ७७/०३/२०१८-१९) हे काम स यि थतीत चालू आहे सदर कामामधील काही 
भाग हा मनपा या ता यात देणेसाठी जागा मालक िवरोध करीत असलेमुळे तेथे काम करता येत नाही. 
यामुळे सदर कामाम ये काही र म ही िश लक राहत आहे. भाग .२५ म ये ब-याच र यांची 

पावसामुळे दुराव था झाललेी अस यामुळे तेथील नाग रक डांबरीकरण क न देणेसाठी वारंवार मागणी 
करीत आहे. तरी उपरो  कामातील िश लक र मेमधून भाग . २५ म ये ठक ठकाणी डांबरीकरण 
करणे व इतर थाप य िवषयक कामे करणे या थळ बदला या तावास मा यता देणेत यावी.   

तसेच भाग . २५ वाकड येथील भुजबळ व ती मधून वाकडकर व ती माग भुमकरव ती 
येथील हजवडीकडे एम.डी.आर. ३१ र याला जोडणारा ३०.०० मी. ं द डी.पी. र ता िवकसीत करणे 
(िन.नो. .७७/०२/२०१८-२०१९) हे काम स ि थतीत चालू आहे. सदर कामामधील काही भाग हा 
मनपा या ता यात देणेसाठी जागा मालक िवरोध करीत असलेमुळे तेथे काम करता येत नाही. यामुळे 
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सदर कामाम ये काही र म ही िश लक राहत आहे. भाग .२५ म ये ब-याच र यांची पावसामुळे 
दुराव था झालेली अस यामुळे तेथील नाग रक डांबरीकरण क न देणेसाठी वारंवार मागणी करीत 
आहे. तरी उपरो  कामातील िश लक रकमेमधून भाग . २५ म ये ठक ठकाणी डांबरीकरण करणे व 
इतर थाप य िवषयक कामे करणे या थळ बदला या तावास मा यता देणेत यावी.  

तसेच मौजे सांगवी येथील सांगवी बोपोडी येथे मुळा नदीवरील पूल बांधणेकामी मौजे सांगवी 
येथील स.नं.३ पैक  जागेतून ३० मी. ंद र ता महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम २०५ 
अ वये मा. आयु  पपरी चचवड महानगरपािलका यांनी नरिव/१७/७६/२०१९ दनांक 
१९/१२/२०१९ रोजी घोिषत करणेत आलेला आहे. सदर र ता पुणे व पपरी चचवड शहरास 
जोड या या पुलासाठी आव यक अस याने यांचे भूसंपादन होणे आव यक आहे. 

क  शासनाने The Right To Fair Compensation And Transparency In Land 
Acqauistion, Rehabilitation Resettlement ACT २०१३ हा नवीन कायदा दनांक ०१ जानेवारी 
२०१४ पासून अमलात आलेला आहे. तरी उपरो  तािवत र याखालील जमीन म. ा.व.न.अ. 
१९६६ चे कलम १२६ व नवीन भूसंपादन ताव मा. िज हािधकारी, पुणे यांचेकडे पाठिवणसे मा यता 
देणेत यावी.  मा.महापािलका सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता उपरो  ठरावाची तातडीने 
अंमलबजावणी करावी. 
मा. राजू िमसाळ - मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो.   

मा.मोरे र शेडगे - मा.महापौर साहेब, उपसूचनां वीकार या आहेत. 

मा.महापौर – िवषय मांक ११ उपसूचनांसह मंजूर करणेत येत आहे.   

यानंतर उपसूचनां माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता – 
 

ठराव मांक –  ७७२ िवषय मांक - ११ 

दनांक - २०/०१/२०२२ िवभाग - मा.आयु  

संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  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 
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पाठिवणेत येते. सदरचा वास अंदाजे ७ ते ९ कलोमीटर असा होतो. याम ये मैलापाणी घेऊन येणेसाठी 
नागरी भागाची ा ी ल ात घेता सुसूिञकरण करताना अनेक अडचण ना सामोरे जावे लागते. तसेच 
नागरी भागातील दैनं दन व पातील 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 आहे, 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 ४००० चौ.मी. ेञ 
स ि थतीम ये मनपा या ता यातील िवना वापरातील अंकुशराव लांडगे सभागृहामधील ना या या 
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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 देणेत येत आह.े तसेच रा य शासनाने कोरोना 

िवषाणुंचा ादुभाव रोख यासाठी रा यात साथरोग ितबंधक कायदा 1897 व आप ी व थापन 

अिधिनयम 2005, द.13/03/2020 पासुन लागू केलेला आहे. पपरी चचवड महानगरपािलके या 

प रसरात देखील कोरोना साथरोगाचा ादुभाव झा याने महानगरपािलका अिधिनयम कलम 63 (3) 

नुसार साथरोग िनयं णात ठेवणेकामी आव यक उपाययोजना तातडीने करणेकरीता व तू अथवा सेवांची 
आप कालीन प र थीतीत तातडीने खरेदी करणे आव यक आहे. यास अनुस न महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम 67 (3) अ वये िवषयांक त कामास मा. आयु  सो. यांनी खािलल माणे मंजुरी दलेली 

आहे. 
 पपरी चचवड महानगरपािलके या क', ेि य कायालय काय े ामधील मनपा शाळा, 

इमारती तसेच मनपाने ता यात घेतले या शासना या तसेच खाजगी इमारतीम ये िवलगीकरण क  
तसेच कोवीड केअर सटर / णालय उभारणे बाबत मा.आयु  सो. यांनी सुचना दले या आहेत. यास 

अनुस न सदर इमारतीम ये “कोरोना”(COVID-19) केअर सटर तसेच कोवीड ालयासाठी 

वातानुकुलन यं णा बसिवणे व सदर यं णेचे, रोिह संचाचे चालन देखभाल दु ती करण े CCTV 

यं णा बसिवण,े िव ुतीकरण करण,े ता पुर या व पात जिन संच बसिवणे, व इतर िव ुतिवषयक 

कामाक रता िव ुत िवभागामाफत िनिवदा िस  करणेत आली आहे. 
 सबब खालील कामाचा अंदाजप कात न ाने समावेश क न कामास शासक य मा यता देणेत 
येत आहे.         

अ. . कामाचे नाव ेि य 
कायालय लेखािशष 

अंदाजप क य / 
शासक य 

मा यता र म 

सन 
२०२१-
२२ ची 
मूळ तरतूद 

१ 

अ णासाहेब मगर टेिडयम येथील 
ज बो कोिवड  डेडीकेटेड  हॉि पटल  
येथे  ता पुर या व पात वाढीव 
वातानुकुलन यं णा बसिवणे व सदर 
यं णेचे, रोिह संचाचे चालन 
देखभाल दु ती करणे व  अनुषंिगक  
कामे  करणे.(२०२१-२०२२)          

क ेि य 
िव ुत 
िवभाग 

कोरोना िनधी १७४००००० ० 
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२ 

पपरी चचवड महानगरपािलके या 
क ेि य कायालयांतगत कॆ. 
अ णासाहेब मगर टेिडयम 
डेिडकेटेड कोिवड ालय तसेच 
िविवध कोिवड केअर सटर, 

लसीकरण क , चाचणी क ांकरीता 
आव यक िव ुतिवषयक कामे करणे. 

क ेि य 
िव ुत 
िवभाग 

कोरोना िनधी ९२००००० ० 

       
 सबब वरील कामांचा अंदाजप कात न ाने समावेश क न कामास शासक य मा यता देणेत येत 
आहे. 

तसेच महानगरपािलकेचे भाग . १० मोरवाडी येथे आयटीआयची इमारत आहे. सदरची 
इमारत वापरासाठी अपुरी पडत अस यान ेइमारती या ितस या मज यावर िव तारीकरण क न सुमारे 
५ त े६ हजार चौ. फूट बांधकाम े  उपल ध होऊ शकणार आहे. 

मनपाचे थाप य िवभागाकडील सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात या कामाचा समावेश आहे. 
सदर "िवशेष योजना" या लेखािशषावर र. . १०००/- तरतूद िश लक अस याने याकामी पुरेशी तरतूद 
उपल ध क न ावी लागणार आहे. 

सबब अंदाजप क पु तक . २ म य भांडार िवभागाकडील पान . १८४-१८५ अ. . १५ 
मधील लेखािशष  "यं  सामु ी व क ा माल खरेदी"  यामधून अंदाजप क पु तक . ३ थाप य 
िवभागाकडील पान . ५३ अ. . ११३ मधील "शाळा मैदाने आिण डा संकुल उभारण ेव दु ती 
करणे (िवशेष योजना)" या लेखािशषात भाग . १० येथील मोरवाडी आयटीआय इमारतीचे 
िव तारीकरण करणे या कामासाठी वाढ/ घट र. . १,००,००,०००/- वग करण करणेस मा यता देणेत 

येत आहे. 
 तसेच थाप य प अंदाजप क इतर िवशेष योजना, (झोिनपु थाप य िवभाग) भांडवली 
अंदाजप काम ये (५) मनपा े ातील झोपडप ांम ये नािव यपुण उप म राबिवणे, स दय करण 
करणे, व व छ भारत अिभयान अंतगत अनुषंिगक कामे करणे हे लेखािशष िनमाण करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. भारत सरकार दारे  रा ीय तरावर व छ भारत अिभयान राबिवणेत येत आहे, या 
अनुषंगाने पपरी चचवड महानगरपािलका भाग घेत असते याम ये आपले मनपाचे सादरीकरण चांगले 

कारे करणेसाठी मनपा े ातील झोपडप ांम ये नािव यपुण उप म राबिवणे, स दय करण करण ेव 
व छ भारत अिभयान अंतगत अनुषंिगक कामे करणे आव यक आहे, स ि थतीत झोिनपु 

िवभागाकडील असले या अंदाजप कात लेखािशष व तरतुद उपल ध नाही.  
         सबब सदरचे लेखािशष व यावर तरतुद करणे आव यक आहे, या माणे “मनपा े ातील 

झोपडप ांम ये नािव यपुण उप म राबिवणे, स दय करण करणे, व व छ भारत अिभयान अंतगत 
अनुषंिगक कामे करण”े हे लेखािशष थाप य प अंदाजप क इतर िवशेष योजना, (झोिनपु थाप य 

िवभाग) भांडवली अंदाजप काम ये िनमाण करणेत यावे व सदर लेखािशषावर झोिनपु थाप य 
िवभागातील भांडवली अंदाजप कातील इतर झोपडप ीवास यासाठी सुधारणा करणे या 
लेखािशषामधील अख चत तरतुदीतून र. .९० ल  इतक  तरतुद उपल ध क न दे या या तावास 
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मा यता देणेत येत आह े या माणे वग करण करणे आिण सदर रकमेस शासक य मा यता देणेत येत 
आहे. 
 तसेच भाग  २१, पपरी येथील एच.बी. लॉक व इतर प रसरातील र यांचे कॉ टीकरण 
करणे या कामात थळबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. भाग  २१, पपरी येथील एच.बी. 
लॉक व इतर प रसरातील र यांचे कॉ टीकरण करणेचे काम गतीपथावर आहे. पपरी येथील १८ 

मी. िड.पी. र यावर (जलतरण तलाव र ता) अमृत योजनेअंतगत १२०० मी.मी. ासाची 
जलिनःसारण निलका टाकणेचे काम करणेत आले होते. सुमारे १८ ते २० फुट खोलीवर लाईन टाकणेत 
आली असलेमुळे १८ मी. र याची दुराव था झाली आहे. नागरीकांना ये-जा करणेसाठी ास होत असून 
नागरीकां या त ारी ा  होत आहेत. यामुळे सदर र याची दु ती करणे आव यक आहे. 
मा.महापािलका सिमती सभा ठराव  ६०, द. २९/०७/२०२१ अ वये िवषयांक त कामामधून वाघेरे 
कॉलनी १,२ व ३ चे कॉ टीकरण करणेबाबत ठराव संमत झाला आहे. परंतु १८ मी. िड.पी. र याचे 
काम करणे आ याव यक असलेमुळे वाघेरे कॉलनी १,२ व ३ ऐवजी १८.मी. डी.पी. र याचे सुधारणा 
कामे क न डांबरीकरण करणेस मा यता देणेत येत आह.े  

तसेच च होली भाग मांक ३ म ये खालील क प/चौक  न ाने िवकिसत झाला असून, 
नाग रकांना प ा मािहत हो या या दृ ीने खालील माणे नामकरण कर यास मा यता देणेत येत आहे.       

 

अ. . ठकाणाचे / क पाचे नाव नामकरण 
1. सव नं 35 मधील िमडास टच समोर व वंदे 

मातरम सोसायटी शेजारील रोड या चौकास 
नाव देणे. 

पवार व ती चौक, डूडूळगांव. 

2. आर ण .2/65 मशानभूमीस नाव देणे. इं ायणी धाम मशानभूमी च होली बु. 
 

          तरी वरील माणे नामकरण कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
 

 तसेच मनपा या भाग .३० दापोडी सीएमई गेट समोरील ेडसेपरेटरला अ ाप नाव देणेत 
आलेले नाही. तरी मा. ह भाग सिमती ठराव मांक ०८ द. ०६/०१/२०२२ अ वये मा. ह भाग 
सिमतीची िशफारस िवचारात घेता नुक याच हेिलकॅ टर दुघटनेत शिहद झाललेे िचफ ऑफ िडफे स 
जनरल िबिपन रावत यांचे नाव या ेडसेपरेटरला दे यास मा यता देणते येत आहे. 
  

तसेच मोशी च होली भाग .३ ई भाग मोशी गट . ६९१ येथे उभार यात आले या भाजी 
मंडईला ी नागे र महाराज उपबाजार सिमती संचिलत कै. अमोल संजय बोराटे भाजी मंडई असे 
नामकरण कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
 

तसेच फ ेि य कायालयाअंतगत भाग  ११ म ये िशवतेजनगर प रसरात पपरी चचवड 
नवनगर िवकास ािधकरणामाफत मनपास रतसर ह तांतरीत करणेत आले या मोकळी जागा  २१ 
येथे थाप य िवभागामाफत बांधणेत आले या सां कृतीक भवनाचे इमारतीचे  कै. सधुताई सपकाळ 
सां कृतीक भवन व ंथालय  असे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
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तसेच फ ेि य कायालयाअंतगत भाग  १ िचखली म ये आर ण  १/९९ येथे मनपा 
माफत िवकसीत करणेत आले या शाळा इमारतीचे  माजी नगरसेिवका व. अलकाताई बाळासाहेब 
यादव असे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

तसेच फ ेि य कायालयाअंतगत भाग  १ िचखली येथील मनपा िवकास आराख ात नमुद 
आर ण . १/९६ येथे थाप य िवभागामाफत ५०० आसन मतेचे अ ावत सोई सुिवधांनी सुस य 

असे ना गृह (टाऊन हाँल) िवकसीत करणेत येत असून सदर इमारतीचे व. अलकाताई िनवृ ी शेलार 
ना गृह असे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

तसेच फ ेि य कायालयाअंतगत भाग  ११ मधील पाईन रोड ते महाबली चौक र यास 
भारत माता माग असे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

तसेच गुलाबनगर दापोडी येथे महानगरपािलके या वतीने न ाने िवकिसत कर यात आले या 
सां कृितक भवनास रा ीय कॅरमपटु व. सागर बोरडे असे नामकरण कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

तसेच मौजे दापोडी गाव येथील  सदर नमूद कामी दो ही नी दापोडीगाव या सवागीण 
िवकासासाठी ब मू य योगदाना ि यथ सम त दापोडी ाम थां या आ हाखातर “बॉ बे कॉलनी” हे 

नामफलक वगळून सदर मागाला व वेश ाराला “ ीमती र ाबाई तुकाराम काटे  कॉलनी” व 

िशतळादेवी चौका या पूवला िस ी टॉवर रेसीडिशयल ोजे ट या सीमा भतीला लागून, जो माग पूव- 

पि म रे वे लाईन या सीमा भती पयत या मागाला व वेश ाराला  “कै. ी. प.ै ानोबा उफ 

माउली (अ णा) सोपानराव काटे  माग” असे नामकरण कर यास मा यता देणेत येत आहे व महारा  

ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल कर यात व 
फेरबदलाची वैधािनक कायवाही पूण क न शासनास फेरबदलाचा ताव सादर करणेस मा.आयु  
पपरी- चचवड महानगरपािलका यांना ािधकृत कर यास मा यता दे यात येत आहे. 

 तसेच मा. सव  ययालयाचे आदेशानुसार बैलगाडा शयत चे अयोजन करणेबाबत 
मा यता िमळालेली आहे.  स ा या येणा-या काळात गावोगावी होणा-या गाव ज ा व बैलगाडा 
शयत चे अयोजन होणार आहे. तरी  भोसरी िवधानसभा मतदार संघातील खालील बैलगाडा घाटांचे 
थाप य िवभागातील स ा चालू असले या कामामधून येक घाटासाठी र म पये 25,00,000/- 

पयतचा खच वग करण क न घाटांची तातडीने दु ती व सुशोिभकरण करणसे मा यता देणेत येत 
आहे.      

1. तळवडे येथील बैलगाडा घाट        
2. िचखली येथील बैलगाडा घाट        
3. मोशी येथील बैलगाडा घाट     
4. च-होली येथील बैलगाडा घाट        
5. भोसरी येथील बैलगाडा घाट   
6. जाधववाडी येथील बैलगाडा घाट        

 

तसेच महानगरपालीके या सन 2022-23 या निवन अंदाजप काम ये वरील येक 
घाटासाठी टेिडयम प दतीने बैठक व था करणे व बैलांना इजा होवू नये हणून िसमा भत बांधणे 
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इ यादी थाप य िवषयक कामांचा समावेश क न या कामांना भरीव तरतुद करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  

तसेच भाग  १५ वहातुक नगरी येथील लॉट के ३६ या बाजुला आतील र याला व. 
राधे यामजी आ वाल यांचे नाव दे यास मा यता देणेत येत आहे.  

तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या भाग .८ मधील खालील माणे िविवध 
नामकरणास मा यता देणेत येत आहे.   

(1) िपपरी चचवड महानगरपािलके या वतीने से टर 1 मोकळा भूखंड मांक ३ येथे 

िनभया या धत वर उ ान िवकिसत कर यात येणार आहे. सदर उ ानास “धमवीर छ पती संभाजी 
महाराज िनभया उ ान व ब उ ेशीय हॉल से टर 1” तसेच (2) पपरी चचवड महानगरपािलकेतील 

से टर ३ येथे आंतररा ीय केट ग ाउंड समोरील पपरी चचवड  नवनगर िवकास ािधकरण यानंी 
उ ान िवकिसत क न मनपा या ता यात आले या सदर उ ानास "भारतर  माजी पंत धान 
अटलटिबहारी वाजपेयी उ ान से टर 3” तसेच (3) पपरी चचवड महानगरपािलकेतील से टर 4 येथे 

साईनाथ हॉि पटल शेजारी पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरण यांनी  उ ान िवकिसत क न 
मनपा या ता यात आले या सदर उ ानास " ी वामी िववेकानंद उ ान से टर 4” तसेच (4) पपरी 

चचवड महानगरपािलके या वतीने से टर 4 मोकळा भूखंड मांक ---  यथे "जग गु  संत ी तुकाराम 

महाराज जे  नागरीक िवरंगुळा क  व उ ान से टर 4" असे नामकरण कर यास मा यता देणेत येत 

आहे.  

तसेच भाग .२५ वाकड येथील काळाखडक ते वाकड पोलीस टेशनकडे जाणारा िवकास 
आराख ातील २४.०० मी. ं द डी.पी. र ता िवकसीत करणे (िनिवदा ७७/०३/२०१८-१९) हे काम 
स यि थतीत चालू आहे सदर कामामधील काही भाग हा मनपा या ता यात देणेसाठी जागा मालक 
िवरोध करीत असलेमुळे तेथे काम करता येत नाही. यामुळे सदर कामाम ये काही र म ही िश लक 
राहत आहे. भाग .२५ म ये ब-याच र यांची पावसामुळे दुराव था झाललेी अस यामुळे तेथील 
नाग रक डांबरीकरण क न देणेसाठी वारंवार मागणी करीत आहे. तरी उपरो  कामातील िश लक 
र मेमधून भाग . २५ म ये ठक ठकाणी डांबरीकरण करणे व इतर थाप य िवषयक कामे करणे या 
थळ बदला या तावास मा यता देणेत येत आहे.   

तसेच भाग . २५ वाकड येथील भुजबळ व ती मधून वाकडकर व ती माग भुमकरव ती 
येथील हजवडीकडे एम.डी.आर. ३१ र याला जोडणारा ३०.०० मी. ं द डी.पी. र ता िवकसीत करणे 
(िन.नो. .७७/०२/२०१८-२०१९) हे काम स ि थतीत चालू आहे. सदर कामामधील काही भाग हा 
मनपा या ता यात देणेसाठी जागा मालक िवरोध करीत असलेमुळे तेथे काम करता येत नाही. यामुळे 
सदर कामाम ये काही र म ही िश लक राहत आहे. भाग .२५ म ये ब-याच र यांची पावसामुळे 
दुराव था झालेली अस यामुळे तेथील नाग रक डांबरीकरण क न देणेसाठी वारंवार मागणी करीत 
आहे. तरी उपरो  कामातील िश लक रकमेमधून भाग . २५ म ये ठक ठकाणी डांबरीकरण करणे व 
इतर थाप य िवषयक कामे करणे या थळ बदला या तावास मा यता देणेत येत आहे.  
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तसेच मौजे सांगवी येथील सांगवी बोपोडी येथे मुळा नदीवरील पूल बांधणेकामी मौजे सांगवी 
येथील स.नं.३ पैक  जागेतून ३० मी. ं द र ता महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम २०५ 
अ वये मा. आयु  पपरी चचवड महानगरपािलका यांनी नरिव/१७/७६/२०१९ दनांक 
१९/१२/२०१९ रोजी घोिषत करणेत आलेला आहे. सदर र ता पुणे व पपरी चचवड शहरास 
जोड या या पुलासाठी आव यक अस याने यांचे भूसंपादन होणे आव यक आहे. 

क  शासनाने The Right To Fair Compensation And Transparency In Land Acqauistion, 
Rehabilitation Resettlement ACT २०१३ हा नवीन कायदा दनांक ०१ जानेवारी २०१४ पासून 
अमलात आलेला आहे. तरी उपरो  तािवत र याखालील जमीन म. ा.व.न.अ. १९६६ चे कलम 
१२६ व नवीन भूसंपादन ताव मा. िज हािधकारी, पुणे यांचेकडे पाठिवणसे मा यता देणेत येत आहे.  
मा. महापािलका सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता उपरो  ठरावाची तातडीने अंमलबजावणी 
करावी. 

 
 
अनुकूल - ७२      ितकूल- ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

---- 

सिम यांचे अहवाल 

मा. अॅड.मोरे र शेडग े- मा.महापौर साहेब िवषय  मांक १२ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो. 

ठराव मांक - ७७३ िवषय मांक - १२ 

दनांक - २०/०१/२०२२ िवभाग - मा.नगरसिचव 

मा.िवधी सिमती 

कायपि का .२ द.३/१२/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  

मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  

 

          यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता – 
अनुकूल - ७२ ितकूल- ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
--- 

मा. अॅड.मोरे र शेडग े- मा.महापौर साहेब िवषय  मांक १३ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो. 

ठराव मांक - ७७४ िवषय मांक - १३ 

दनांक - २०/०१/२०२२ िवभाग - मा.नगरसिचव 

मा.महीला व बालक याण सिमती  
 कायपिञका .२ द.२५/११/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
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मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  

          यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता – 
अनुकूल - ७२ ितकूल- ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
--- 

 मा. अॅड.मोरे र शेडगे - मा.महापौर साहेब िवषय  मांक १४ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो. 

 

ठराव मांक - ७७५ िवषय मांक - १४ 

दनांक - २०/०१/२०२२ िवभाग - मा.नगरसिचव 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
अ) कायपिञका .२ द. ७/१२/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.                                     

ब) कायपिञका .३ द.२१/१२/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.      

मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  

          यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता – 
अनुकूल - ७२ ितकूल- ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
--- 

 

मा. अॅड.मोरे र शेडगे - मा.महापौर साहेब िवषय  मांक १५ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो. 

ठराव मांक - ७७६ िवषय मांक - १५ 

दनांक - २०/०१/२०२२ िवभाग - मा.नगरसिचव 

मा. डा, कला सािह य व सां कृितक सिमती 

 

 कायपिञका .२ द. २६/१/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.      

मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  

          यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता – 
अनुकूल - ७२ ितकूल- ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
--- 
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मा. अॅड.मोरे र शेडग े- मा.महापौर साहेब िवषय  मांक १६ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो. 

ठराव मांक - ७७७ िवषय मांक - १६ 

दनांक - २०/०१/२०२२ िवभाग - मा.नगरसिचव 

मा.िश ण सिमती  
अ) कायपिञका .२ द. २/१२/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 

ब) कायपिञका .३ द.१६/१२/२०२१ व द. २०/१२/२०२१चा सभावृ ांत कायम करणेत 
येत आहे.      

मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  

          यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता – 
अनुकूल - ७२ ितकूल- ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
--- 

मा. अॅड.मोरे र शेडगे - मा.महापौर साहेब िवषय  मांक १७ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो. 

ठराव मांक – ७७८ िवषय मांक - १७ 

दनांक - २०/०१/२०२२ िवभाग - मा.आयु  

संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ  था/PMAY /१३/२०२२  
द.१२/१/२०२२ 

 २) मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ था/PMAY /१४/२०२२ 
द.१२/१/२०२२ 

 

मा.महापािलका सभा ठराव .६३२, द.३१/०३/२०२१ अ वये सन २०२०-२१ चे सुधारीत 
व २०२१-२२ या मुळ अंदाजप कास मा यता दलेली आहे.   
 सदर या अंदाजप कांतगत मनपा अंदाजप क पु तक .१ मधील पान .१८८ वरील अ. .३ 

धानमं ी आवास योजना (खाते .07230100023167) या अंतगत अंदाजप कातील पान .१९० 

वरील अ. .४ नुसार मनपा अंदाजप कातून िह सा अंतगत सन २०२१-२२ या मुळ अंदाजप कासाठी 
र. .४९,००,००,०००/- इतक  तरतुद करणेत आलेली आहे.  
 सदरची तरतुद करताना क  शासन अनुदान, रा य शासन अनुदान, लाभाथ  िह सा व मनपा 
िह सा हे खालील माणे ा  होतील असे गृिहत धर यात आले होते.     
             (र. .लाखात) 
अ. . अनुदान व रकमा क  शासन 

िह सा 
रा य शासन 

िह सा 
लाभाथ  
िह सा 

मनपा 
िह सा 

एकुण 

१ अंदाजप कानुसार १४४६.६० १५४१.२० १२०६८.३८ ४९००.०० १९९५६.१८ 
२ य  ा  ०.०० ८०४.०० ०.०० ४९००.०० ५७०४.०० 
३ तफावत १४४६.६० ७३७.२० १२०६८.३८ ०.०० १४२५२.१८ 
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 सन २०२०-२१ चे सुधारीत व २०२१-२२ या मुळ अंदाजप कानुसार क  शासन अनुदान, 
रा य शासन अनुदान, लाभाथ  िह सा व मनपा िह सा यानुसार र. .१९९,५६,१८,०००/- इतक  र म 
या आ थक वषाम ये ा  होणे अपेि त होते. तथािप, आज अखेर पयत मनपा फंडातून उपल ध क न 
दलेले, रा य शासनाकडून ा  झालेले अनुदान र. .५७,०४,००,०००/- धानमं ी आवास योजने या 

(खाते .07230100023167) या खा यावर जमा झालेले होते. तथािप धानमं ी आवास 

योजनेअंतगत चालु असले या क पांवरील देयके अदा के यानंतर सदरची र म ही आता संपलेली 
असून सदर क पां या पुढील येणा या देयकांसाठी कोणतेही कारची तरतुद धानमं ी आवास 
योजने या (खाते .07230100023167) या खा यावर उपल ध नस याने लेखा िवभागामाफत 

तािवत केलेली देयके अदा कर यात आलेली नाहीत.  
 यामुळे धानमं ी आवास योजने या (खाते .07230100023167) या खा यावर तरतुद 

उपल ध क न घे यासाठी पुढील माणे कर यात आले या तरतुद म ये वाढ / घट करणे आव यक आहे. 
अ. 

. 
अंदाजप क य 

पान .व 
अ. . 

िवषय सन २०२१-२२ 
चा मुळ अंदाज 

वाढ घट सन २०२१-२२ 
साठीची सुधारीत 

तरतुद 

सन २०२०-२१ चे सुधारीत व २०२१-२२ चे मुळ अंदाजप कातील मनपा अंदाजप क पु तक .१ मधील तरतुदीनुसार 

लेखािशष – धानमं ी आवास योजना (खाते .07230100023167) 

१ १९१/ब (१) पंत धान आवास योजना 
घटक .१ PCSSIHDP 
अंतगत गुलाबनगर, 
जयिभम नगर, महा मा 
फुले नगर, िस दाथ नगर, 
महा मा फुले नगर, 
िस दाथ नगर, लबोरे 
चाळ दापोडी क पांचे 
पुनवसन / पुन नमाण 
करणे 

१,००,००,००० ० ९९,९९,००० १,००० 

२ १९१/ब (२) पंत धान आवास योजना 
घटक .१ PCSSIHDP 

अंतगत गांधीनगर 
झोपडप ीचे पुनवसन / 
पुन नमाण करण े

६,००,००,००० ० ५,९९,९९,००० १,००० 

३ १९१/क (१) पंत धान आवास योजना 
( पपरी वाघेरे आर ण 

.५७) 

५०,००,००० ० ४९,९९,००० १,००० 

४ १९१/क (२) पंत धान आवास योजना 
( पपरी वाघेरे आर ण 

.१५९) 

५०,००,००० ० ४९,९९,००० १,००० 

५ १९१/३ महसुली खच १,००,००,००० ० ६०,००,००० ४०,००,००० 
सन २०२०-२१ चे सुधारीत व २०२१-२२ चे मुळ अंदाजप कातील मनपा अंदाजप क पु तक .३ मधील तरतुदीनुसार 
लेखािशष – पुल व क प िवभाग (BSUP) झोपडप ी पुनवसन क प 
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६ ५५६/५/१ अजंठानगर (आकुड  

स.नं.८८ पैक ) व 
उ ोगनगर चचवड 
स.नं.१९५ (पैक ) येथे 
झोपडप ी पुनवसनासाठी 
१६८० गाळे बांधणे 
(पॅकेज – १) 

१,००,००,००० ० ९९,९९,००० १,००० 

७ ५५६/५/२ वेताळनगर ( चचवड 
स.नं.१७४ पैक ) येथे 
झोपडप ी पुनवसनासाठी 
१५६८ गाळे बांधणे. 
(पॅकेज - २) 

१,००,००,००० ० ९९,९९,००० १,००० 

८ ५५६/५/३ िम लदनगर ( पपरी 
स.नं.१२१३) येथे 
झोपडप ी पुनवसनासाठी 
१४५६ गाळे बांधणे. 
(पॅकेज - ३) 

१,००,००,००० ० ९९,९९,००० १,००० 

९ ५५६/५/४ िनगडी से टर .२२ (अ) 
येथे झोपडप ी 
पुनवसनासाठी २२४० 
गाळे बांधणे. (पॅकेज - ५) 

१,००,००,००० ० ९९,९९,००० १,००० 

१० ५५६/५/५ िनगडी से टर .२२ (ब) 
येथे झोपडप ी 
पुनवसनासाठी २३२० 
गाळे बांधणे. (पॅकेज - ६) 

१,००,००,००० ० ९९,९९,००० १,००० 

११ ५५६/५/६ िनगडी से टर .२२ (क) 
येथे झोपडप ी 
पुनवसनासाठी २४०० 
गाळे बांधणे. (पॅकेज - ७) 

१,००,००,००० ० ९९,९९,००० १,००० 

१२ ५५६/५/७ िनगडी से टर .२२ (ड) 
येथे झोपडप ी 
पुनवसनासाठी २४८० 
गाळे बांधणे. (पॅकेज - ८) 

१,००,००,००० ० ९९,९९,००० १,००० 

१३ ५५६/५/८ िनगडी से टर .२२ (इ) 
येथे झोपडप ी 
पुनवसनासाठी २३२० 
गाळे बांधणे. (पॅकेज - ९) 

१,००,००,००० ० ९९,९९,००० १,००० 

१४ ५५७/५/९ वरील JnNURM मुलभूत 
सुिवधा, अनुषंिगक कामे 
करणे, स लागार सेवा 
इ यादी कामे करणे. 

२,००,००,००० ० १,९९,९९,००० १,००० 
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लेखािशष – थाप य (EWS) क प िवभाग, BSUP EWS 
१५ ५५७/७/२ स लागार फ  १,००,००,००० ० ५०,००,००० ५०,००,००० 
१६ ५५७/७/४ इतर फ  १,००,००,००० ० ७०,००,००० ३०,००,००० 
१७ १८८/३ धानमं ी 

आवास योजना 
(खाते 

.072301000

23167) 

४९,००,००,००० १९,७९,८७,००० ० ६८,७९,८७,००० 

एकुण ७०,००,००,००० १९,७९,८७,००० १९,७९,८७,००० ७०,००,००,००० 

वरील माणे प  ‘अ’ म ये नमुद के या माणे वाढ / घट क न तािवत वाढीची र म सन 

२०२०-२१ चे सुधारीत व २०२१-२२ या मुळ अंदाजप कातील तरतुद मनपा अंदाजप क पु तक 

.१ मधील पान .१८८ वरील अ. .३ धानमं ी आवास योजना (खाते .07230100023167) या 

लेखािशषावर वग करणे अ याव यक आहे.  
 तरी वरील माणे प  ‘अ’ म ये नमुद केले या अंदाजप क य तरतुदीम ये सुचिवले माणे र. . 

१९,७९,८७,०००/- घट क न सदरची र म सन २०२०-२१ चे सुधारीत व २०२१-२२ या मुळ 

अंदाजप कातील तरतुद मनपा अंदाजप क पु तक .१ मधील पान .१८८ वरील अ. .३ धानमं ी 
आवास योजना (खाते .07230100023167) या लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  

मा.मंगला कदम – स मा. महापौर, स मा.आयु , स मा.सभागृह,  मा.आयु ांनी शहरात जी अनिधकृत 

बांधकाम चालू आहेत, या बांधकामावर सोनवणे व ती या ठकाणी फार मोठया माणावर कारवाई 
केली.  मा.महापौर जवळपास आठ कोटीची इमारत पाडली आहे काल मा.महापौर. माग या वेळेस 
शरदनगरम ये कारवाई केली या कारवाईम ये मा.महापौर तीन चार मजली इमारती पाडली.  अ रश: 
ितथे एका माणसाला हाट अटॅक आला व तो माणूस मृ यू मुखी पडला. मा.महापौर साहेब मला 
आयु ांना एक  िवचारायचा आहे, ऐवढे मोठे नुकसान,  एवढया मो ा इमारती होई पयत तु ही 
ग प बसतात आिण ऐवढे मोठे चर झा यनंतर जर तु ही पाडत असाल तर स या कोरोनाचा काळ 
आहे, आज इंड ी सगळी पॅक आहे, पूण इंड ी पॅक आहे, आज या सोनवणे व तीम ये गट . दोन जे 
आहे या याम ये जवळपास चारशे ते साडेचारशे लोकं एक गुंठा/ दोन गुं ात  एक ते दीड वष झाली 
काम करत आहेत. तेथे जवळपास १० हजार कामगार काम करत आहेत.  परंतु तु ही मला एक सांगा क  
कालची जी इमारत पाडली ती कमीत कमी आठ ते दहा कोटी पे ा जा त कमतीची इमारत होती.  
उ ा यांनी दोन नोटीस द या आहेत.  आज इंड ी ऐवढी पॅक असतांना, कोरोनाचा काळ चालू 
असतांना, सुचना देता का मालकांना? मग यांचे  बीट िनरी क काय करत होते. अिधकारीवर कारवाई 

करा  बीट िनरी कावर कारवाई करा? आहो माणसे मरायला लागलीत, आज तु ही मला सांगा 

कोरोना या काळाम ये मा.महापौर लोकांकडे पैशाची प रि थती अवघड झालेली आहे.  मु यमं ी 
सांगतात क  आप याला बंद करता येणार नाहीत कुठ याही गो ी, लॉकडाऊन घेता येणार नाही.  जर 
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लॉकडाउन घेता येणार नसेल आज जो तु ही अस या बांधले या इमारती, तु ही सील लावा, यांचेवर 
फौजदारी कारवाई करा पण आज या माणसांनी, आज आ हालाही माहीत नाही कोण ते तीन पाटनर 
होते,  तीन पाटनरने बांधली आहे.  एक एक, दोन दोन गुंठे जागा घेतले या आहते आिण यावर यांनी 
बांधकाम केलेले आहे. मा.महापौर साहेब तु ही शहराचे महापौर आहात, स  प रि थती म ये 
आयु ांना हणा क  ितथे दहा बांधकामे तु ही अशी पाडलेली आहेत क  ती बेसमट लेवलला पाडली ती 
लोक कुणी काही बोलली का? कोणी काही हणल नाही.    फाउंडेशन लेवलला असलेली बांधकामे 

महापौर साहेब तु ही पाडा, आमच काहीही हणनं नाही. परंतु एवढ मोठ बांधकाम झा यानंतर मला 
वाटतं तु ही सील करा या इमारतीला, काप रेशन या ता यात याना या इमारती.  आज लोकां या 
एव ा तीन-तीन, चार-चार मजले बांध यानंतर तु ही पाडता आिण अ रश: या कुटंुबाम ये एखा ा 

चा मृ यू झाला यला जबाबदार कोण आह?े  माग या पंधरा दवसापूव  शरदनगरम ये कारवाई 

केली, चार मजली इमारत पाडली, आहो, तो कामगार माणूस होता, पीएफ आिण सगळ फंड काढून, 
कज काढून या माणसाने बांधकाम केले होत. आिण या माणसाचा मृ यू झाला. घरात या क या 
माणसाचा. कोण जबाबदार आहे याला? आयु ांना हणाव फाउंडेशन लेवलला असलेली बांधकामे 

पाडा, बी ड ग सील क न काप रेशन या ता यात या, आ ही हणणार नाहीत,  आ ही अनिधकृत 
बांधकामाला पाठीशी घालत नाहीत.  या मोठया इमारती सील क न ता यात या.  ही कुठली प दत, 
एवढ मोठ बांधकाम झा यानंतर, दहा-दहा कोटी खच झा यानंतर तु ही बी ड ग पाडतात तर याला 
जबाबदार कोण? अधकारी जबाबदार नाहीत का याला? या अिधका यांवर सु दा कारवाई केली गेली 

पािहजे. मा.महापौर आज कोरोनाचा काळ आहे, लोकांना जगण मु क ल झालेल आहे, कामगारांना 
पगार िमळत नाहीये, या दृ ीकोणातून सहानुभूतीपूवक िवचार केला गेला पािहजे.   आिण यां या बीट 
िनरी कांना सांगा कं लेशन ले हलला असतांना पाडा आमच काहीही हणनं नाहीये, मोठया इमारती 
आहेत, यांनाही पाठीशी घालणार नाही, या मोठया इमारती आहेत या मनपानी सील क न ता यात 

या ात पण ऐव ा मोठयावर जर बुलडोजर फरवल तर मा.महापौर अ रश: सोनवणे व ती काल 
आ खी रडत होती. या गो ीची मा.महापौर गांभीयाने दखल या आिण आयु ांना आदेश ा क , या 
इमारती मो ा बांधकामे झाले या असतील यांना सील लावून काप रेशन या ता यात या ात. 
मा.महापौर यात तु ही ल  घालावे ही िवनंती.   

मा.कंुदन गायकवाड -  स मा. महापौर, स मा.आयु , स मा.सभागृह, माई आता या काही आम या 
सहकारी नगरसेवक मंगलाताई बोल या या संदभात मला बोलायचं होतं.  कारण सोनवणे व ती होती, 
तीथ कारवाई झाली महापौर, मी वारंवार याबाबत आयु ांना भेटलो,  मी परवा दवशी पण भेटलो 
होतो, माई  गे या पाच ते सहा दवसापूव  कारवाई केली होती, यात २० ते २५ प ा शेड पाडून 
टाकले आहेत.  तु हाला पण िवनंती आहे अशी कारवाई क  नका, कारण आज या लोकांनी पंधरा वीस 
शेड तु ही पाडली.  तु ही पिहले यांना नोटीशी ा.  पण तु ही नोटीसा सु दा दले या नाहीत.  आता 
काल सोनवणे व तीला कारवाई चालू आहे, आज पण कारवाई चालू केलेली आहे. कमीत कमी तीन ते 
साडेतीन कोटी पयाचे बांधकामाच नुकसान झालेलं आहे याची भरपाई कोण भरणार?  मग पिहले तो 

बीट िनरी क, बीट िनरी कांनी बांधकाम पायापासून थांबवाव, आज यात चुक  कोणाची आहे.  आयु  
साहेब मला  तु ही खरंच सांगा ही कारवाई करतांना तु हांला कती िवनंती केली. माई तु ही आयु ांवर 
कारवाई करा. आयु  साहेब सूडबु दीने  ही कारवाई करतात.  उदी  राजकारणाच आहे,  आमचे सगळे 
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नागरीक राहतात ते रेड झोन आहे, यांनी करायच काय ? आयु ांना सांगूनही ते कारवाई थांबवत 

नाहीत. मु ाम कारवाई  करत आहेत. शरदनगरम ये ४२ बांधकामे पाडली. यांचे फोटो पािहले ना तर 
चार-चार मजले इमारती हो या. मग बीट िनरी कांनी पिह याच मज यावर थांबवली असती बांधकामे 
तर यांचे नुकसान झाले नसते. यांनी कज काढून बांधकामे केली होती. अशीच सोनवणे व तीला मोठी 
कारवाई केली, आज पण कारवाई चालू आहे. सूडबु दीने कारवाई करतात का आयु  साहेब तु ही.  
आ ही वारंवार तु हाला येऊन भेटतोय, एवढी मोठी कारवाई केली ना, ही सुडबु दीने कारवाई केलेली 
आहे आयु ांनी. माई तु हाला सांगतो याला काहीतरी करा तु ही. आता पण शरद नगर, सोनवणे 
व तीला कारवाई चालू आहे.      

मा.महापौर – ठीक आहे कंुदन मी आयु ांना सांगते, आयु  साहेब जो काही मंगलताईनी, कंुदन 

गायकवाड यांनी जे िवषय मांडले ते अितशय मह वाचा िवषय आहे कोरोना या काळाम ये तु ही अशा  
कार या कारवया सवसामा य लोकांनी एक ते दीड गुंठा जागा घेवून वत:चे कुटंुबासाठी जागा कमी 

पडत असेल हणून ते बांधकाम वाढिवत असतील तर या ठकाणी आपण करवाई  क  नये. आिण आता 
जे कंुदन गायकवाड हणाले आिण मंगलताई या हणा या यां या मताशी मी सहमत आहे. आपण 
माग या वेळेस आपण जे बांधकामे पाडायला सांगीतली होती ती पाडली गेली नाहीत, यावेळी तु ही 
कोरोनाचा िवषय मधी आणला आिण यामुळे ते थांबवल गेलं, आता देखील  तीसरी लाट चालू आहे. 
लोकां या राह या या अडचणीचा गैरवापर क न आपण ा कारवाया क  नयेत असे मी आपणास 
आदेश देते. जे कम शअल/ अनिधकृत इमारती असतील यां याब ल आमचं काहीही मत नाहीये. पण 
सव सामा य लोकांना वेठीस ध  नका.   

मा.रा ल जाधव – स मा. महापौर, स मा.आयु , स मा.सभागृह,  महापौर साहेब िवषय असा आहे, 

जर आपण बीट िनरी क हे पपरी चचवड महानगरपािलकेचे कमचारी हणून नेमले आहेत, यांना 
पपरी चचवड महानगरपािलका यांचं वेतन देत असते.  ख या आथाने ते वेतन काही फुकट घेतात    

का? जर वेतन घेतात तर कामगीरी पण चोख बजावली पािहजे. पाया भारणी पासून चार-चार मजले 

इमारत असेल मोठे कम शअल शेड असेल, कवा अ य कोणतेही बांधकाम असेल, हे बांधकाम होत 
असतांना यांनी काही डोळयावर प ी बांधून भागात फरतात का? यांची कामगीरी, यांची 

जाबाबदारी यांना कळत नाही का?  माझ मत आस आहे माई क  यांनी जर जे काम चालू होतय या 

ठकाणी डोळेझाक न करता यांची जबाबदारी बजावत असतांना यांनी कोणतेही काम या ठकाणी 
होऊ ायचे नाही आिण या ठकाणी  जागेवर ते काम थांबवायच, हे यांच काम आहे. परंतु हे दोन-दोन 
मजले झाले तीन-तीन मजले झाले, यानंतर कारवाई करायची, आिण नंतर कॉलर टाईट करायची, 
आिण हणायच, आम या  अिधप याखाली ही कारवाई झाली.  नंतर दूस या दवशी पपेरला ायच, 
प कारांना ायच आिण मीडीयाला ायचं क  पपरी चचवड महानगरपािलके या वतीने अित मण 
िवभागाचे वतीने एवढी मोठी कारवाई झाली. काय मोठा ड गर पालथा घातला नाही. गोर गरीबांची 
बांधकामे पाडता, आज मा या भागात वाघे र कॉलनीम ये क े हणून आहेत यांच आज बांधकाम 
पाडल, तीस या दवशी यानंा अटॅक आला आिण यांचा मृ यू झाला. याला जबाबदार कोण? या 

शासनावर, आयु ांवर मनु यवधाचा गु हा दाखल करा आिण आसे आदेश तु ही ा. माई हे इतके मोठे 
पाप कुणा या मा यावर आहे. खरा िवषय असा आहे, आमचा ामीण भाग आहे,  काही ठकाणी  ीन 
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झोन सु दा आह,े काही ठकाणी रेड झोन सु दा आहेत, काही ठकाणी पुररेषा सु दा आहेत. परंतु हे सव 
करत असतांना आप या बीट िनरी कांनी यो य काम केल तर अशी चुक ची कामे होणार नाहीत आिण 
यामुळे जे कोणी बांधकाम करतय, जे गोरगरीब आहे यांचे नुकसान होणार नाही आिण यांना प ाताप 

देखील होणार नाही. यामुळे तु ही स  आयु ांना आता आदेश ा क  तुम या बीट िनरी कांनी या 
या चुका के यात पिह यांदा यां यवर आजपयत जे-जे बीट िनरी क असेल, जे बांधकाम परवानगीचे 

अिधकारी असेल यां यावर पिहली कारवाई करायची, आसे स  आदेश तु ही आयु ांना ा 
मा.महापौर, ध यवाद.      

मा.अिभषेक बारणे –  स मा. महापौर, स मा.आयु , स मा.सभागृह,  महापौर साहेब आपले शहराचे 

भौगोिलक प रि थतीम ये ब याचशा भागात रेड झोन आहे, ब याचशा भागात ािधकरण आर ण आहे. 
बरेचशे लॉट असे आहेत क  जे लॅन पास होऊ शकत नाही. आधा गुंठा -एक गुंठा आहे, यांची घरे 
पाडयला लागली आहेत, आज ती लोक घरं दु ती करीत आहेत.  जी दु ती करत आहेत यांची घरे 
पडायला लागली आहेत पंधरा-पंधरा वष झाली यांची घरे   सँ शन होत नाहीत. हणून ती लोक 
दू त करत आहेत.   आपण सवानी िमळून एक पॉलीसी करा महापौर साहेब, कारवाई करीत असतांना 
र यात जी बांधकामे येत आहेत, जी गाडन म ये आहेत, जी आर णात आहेत, जे बांधकाम  आहे यावर 
तो पाचवा मजला बांधतो, पिहली कारवाई यांचेवरती करा. आिण वरचे मजले काढा, परंतु जो माणूस 
रहायला एक-दोन मजले बांधतोय, याचा लॅन पास होत नाही हणून तो बांधतोय, ितथे ािधकरण 
आर ण आहे हणून बांधतोय. या शेतक यां या रेड झोनम ये जागा गेले या आहेत, या रेड झोनचा 
िनकाल लागत नाही हणून तो गोडावून बांधतोय.  यांचे जर र यात येत असेल ना महापौर साहेब तर 
िनि त कारवाई करा, पण र यात / आर णात याच जर काहीच येत नाही या यावर कारवाई करता 
तर मा.महापौर हे चुक चे आहे. आपण कुठ या  बीट  िनरी काला मला कुणाला दोष ायचा नाहीये,  
जर तु ही समजा चालू बांधकाम काढलं, आज आमचा ािधकरण आर णाचा भाग आहे,  या ठकाणी 
एखाद घर दु त करतोय आिण तु ही पाडायला आले तर हे चुक च आहे.  मी वत: मा या भागात 
तीसरा चवथा मजला कोणाला बांधू देत नाही. वरचे मजले जर कोणी बांधत असतील तर मी वरचे 
मजले काढायला लावतो. परंतु राह यासाठी मजला दोन मजले बांधतोय, आर णात आहे, लॅन पास 
होत नाही तर या यावर कृपा क न कारवाई होऊ नये. आयु  साहेब जी बांधकामे र यात आहेत, जी 
बांधकामे आर णात आहेत यावर कारवाई करा आिण  मग तु ही  या घरा या बांधकामाचा िवचार 
करा.  तु ही लॅन पास करत असाल तर सरसगट कारवाई करा.  पण ािधकारण आर णात लॅन पास 
होत नाही. आज  माग या वेळेस तु ही जो मु ा घेतला आज आपण ािधकरणा या आर णात या 
जागा एक पयात या या नावावर करणार होतो. असा ठराव केला क  जो ितथे राहतो एक पयात 
याचे नावाने बांधकाम करा. सदर करण शासनाकडे पाठवले आहे, शासनाने काय केलं याचं?  

शासनाने काही केलं क  नाही केल?ं आयु  साहेबांना िवचारा. आयु  यांनी याचा कती फॉलोअप 

घेतला? कधी होणार ती बांधकाम?ं  आज आमचे प नेते नामदेवराव ढाके यांचा वाड सु दा ािधकरण 

आर णाम ये आहे.  आज पोटतीक ने आ ही सगळयांनी तो ठराव केला क  एक पया ये घरे नावावर 
क न ा. याचा पाठपुरावा या आिण जो पयत याचा पाठपुरावा होत नाही तो पयत ािधकरण 
ह ीमध या एकाही बांधकामावर कारवाई होऊ   नये.  तीसरा मजला बांधतोय, चवथा मजला बांधतोय, 
एफएसआय या पलीकडे बांधतो  आ हीच दाखवून देतो तु ही पाडा. जो राह यासाठी बांधतोय, जो २० 
वषापासून तेथे राहतोय,  प याच घर हे तो दू त करतोय, आता या सगळया यातून काय होणार उ ा 
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बीट िनरी क हणाला हा कॉलम म ये नाही तर कॉलम म येच बांधु. तु हाला पाडायचंना तर 
आर णातल पाडा, र यातल पाडा,  माई हे आदेश तु ही स पणे ा आिण हे आयु ांना पण मा य 
होईल आसं मला वाटत.        

मा.महापौर – आयु  साहेब जे काही अिभषेकने, मंगलताईने, कंुदन गायकवाड, माजी महापौर 

मा.रा ल जाधव यां या भावना ल ात घेवून या प दतीच आप या समोर यांचं हणणं आलेल आहे, 
क  बािधत जागेवर बांधकाम असेलतर ते पाड यास आमची काही हरकत नाही, परंतु सवसमा य 
लोकां या वाटं जाऊ नये.  कोरोना आहे, लोकां या नोक-या गे यात,  पूणपणे आ थक दृ ीने कमकुवत 
झालेली लोक आहेत, शाळेची फ  भार यासाठी अडचण आलेली आहे. अशा प दतीची लोकांची आ थक 
प रि थती झालेली आहे, याब ल आयु  साहेब आपण न द यावी आिण िवषय मांक १७ हा मंजूर 
कर यात येत आहे. 

          यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता – 
अनुकूल - ७२ ितकूल- ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
--- 

मा.महापौर -  सवाचे आभार मानुन  सभा संप याचे जाहीर करणेत येत आहे. 
              ----- 

 

 (उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 
महापौर 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
 पपरी -४११ ०१८. 

 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी-४११ ०१८. 

नगरसिचव कायालय  
मांक-नस/६/कािव/ ०१ /२०२२ 

दनांक -  ०४ /२/२०२२ 
 
 
                                                                             

(उ हास बबनराव जगताप) 
नगरसिचव 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी-४११ ०१८. 

 
त – सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी यांजकडे पुढील  

        यो य या कायवाहीसाठी रवाना.            
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(मा.आयु  यांचेकडील प  .अि /४/कािव/६२४/२०२१, द.११/११/२०२१) 
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