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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -१८. 
 नगरसिचव कायालय  
महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक. एम.सी.ओ.-२०२०/ . .७१ (भाग-२)/निव-१४ दनांक ३ 
माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार   मा.महापािलका सभे या अिधकाराचा वापर क न मा. शासक यांनी मंजूरी 
दलेल े दनांक १०/५/२०२२ चे ठराव 

 

 
मा. शासक  ठराव  मांक- ४८                 िवषय मांक  – ४८                   
               

दनांक- १०/५/२०२२    खाते - मा.आयु       

 
िवषय  मांक-४८ 
दनांक १०/५/२०२२ 
 

 
मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ . शा/७/कािव/२७७/२०२२ दनांक ३०/०४/२०२२ 
आिण मा.िवधी  सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांचेकडील ठराव मांक ०२ 
द.४/०५/२०२२ अ वये, किन  अिभयंता ( थाप य) अिभनामाचे पदभरतीचे माण 

नामिनदशन ७५% व पदो ती २५% करणेस मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत 
मा. शासक यांजकडील मा यता घेणेबाबत.          
 

 

ठराव .४८ 
१०/५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . शा/७/कािव/२७७/२०२२, दनांक ३०/०४/२०२२ 
व मा.िवधी सिमती अिधकारांतगत मा. शासक यांचेकडील ठराव मांक ०२ द.४/०५/२०२२ 
अ वय,े पपरी चचवड महानगरपािलकेचे सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) िनयम २०२० 
हे दनांक १८ फे ुवारी २०२० अ वये शासन मंजूर झालेले आहेत. शा.िन. .पीसीसी-
२०२१/ . .१६९/निव-२२, द.०३/०२/२०२२ या शासन िनणया ारे किन  अिभयंता 
( थाप य) या पदाचे सुधा रत सेवा वेश िनयम व नेमणुक ची प त व ट े वारी िनि त 
कर यात आलेली आहे. याम ये लंबर या पदाचा न ाने समावेश क न नामिनदशनाने ५०%: 
व पदो तीने ५०%: असे माण िनि त कर यात आलेले आहे. पपरी चचवड 
महानगरपािलकेचा गट ब म ये समावेश करणेत आलेला आहे. याच माणे निवन गावांचा 
समावेश होणार आहे. महानगरपािलकेची वेगाने होणारी वाढ ल ात घेता आ थापनेवरील 
किन  अिभयंता ( थाप य) अिभनामा या पदा या कमचा-यांची महानगरपािलकेला मोठया 

माणात कमतरता जाणवत आहे. याचा प रणाम महानगरपािलके या िवकासकामांवर होत 
असलेने महानगरपािलकेस किन  अिभयंता ( थाप य) या अिभनामा या पदांवर न ाने 
नेमणूका कर याची आव यकता आहे. तथापी सुधारीत अहतेमुळे सरळसेवेने भरती करावयाची 
झा यास स ि थतीत किन  अिभयंता, ( थाप य) अिभनामाची पदे उपल ध होत नाहीत. तसेच 
पदो तीचे ५०% माण िवचारात घेऊन मनपा आ थापनेवरील अहताधारक कमचा-यांमधून 
पदो ती ावयाची झा यास यो य व पुरेशा माणात सदर पदासाठी कमचारी उपल ध 
हो यास शै िणक अहतेमुळे अडचणी िनमाण होत आहे. तसेच “पुणे महानगरपािलका सेवा 
(सेवा वेश व सेवांचे वग करण) िनयम २०१४ यांस मा यता दे यात आलेली आहे. याम ये 
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किन  अिभयंता ( थाप य) या पदाचे भरती माण नामिनदशन ७५% :- व पदो ती २५%: 
या माण ेिनि त केलेले आहे. उपरो  माणे पुणे मनपात जे भरती माण आह,े या माणेच 
किन  अिभयंता ( थाप य) अिभनामाचे पदभरतीचे माण नामिनदशन ७५% व पदो ती 
२५% करणे आव यक असलेने मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची 
मंजुरी देणेत येत आहे.  

 
िनणय  

 
महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक. एम.सी.ओ.-२०२०/ . .७१ 
(भाग-२)/निव-१४ दनांक ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार  मा.महापािलका 
सभे या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास  मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
 

 
मा. शासक  ठराव  मांक- ४९                 िवषय मांक  –४९                   
               

दनांक- १०/५/२०२२    खाते - मा.आयु       
  
िवषय  मांक-४९ 
दनांक १०/५/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प . .नािवयो/२/कािव/६४/२०२२ द.०९/०५/२०२२ 
अ वये, सोबत या पञ अ,ब,क,ड  नुसार काही योजनांम ये दु ती करणे, काही योजना 
न ाने सु  करणे, तसेच काही योजना र  करणेस मा यता देणेबाबत िवचार करणे.     

ठराव .४९ 
१०/५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प . .नािवयो/२/कािव/६४/२०२२ द.०९/०५/२०२२ 
अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या नागरव ती िवकास योजना िवभागामाफत मिहला 
मागासवग य , िनराधार, अनाथ बालके आिण द ांग  यांकरीता िविवध 
क याणकारी योजना राबिव यात येतात. या सव योजनांम ये कालानु प बदल करण,े काही 
सुधारणा करणे या दृ ीने कायवाही सु  आह.े याअनुषंगाने टाटा ाई ह कंपनीकडील पुढील ५ 
वषासाठीचा हीजन अहवाल व सदर योजनेत बदल सुचिव यांचे काम यापुव च दे यात आले 
आहे यास अनुस न योजनात करावया या सुधारणाकामी थम अहवाल (Inception 
Report) या िवभागास सादर कर यात आला आहे. याचा िवचार क न तसेच मा. अित. 
आय , व मा. आयु  यांचे सोबत अनेक वेळा चचा क न यासोबत िवभागाचा अंितम ताव 
मा यतेसाठी सादर कर यात आला आहे. सदर या योजनाम ये “ प  अ,ब,क,ड” माणे दु ती 
करणे आव यक आहे. 

         तरी सोबत या प  अ, ब, क, ड नुसार काही योजनांम ये दु ती करण,े काही योजना 

न ाने सु  करणे तसेच काही योजना र  करणसे मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आह.े  

िनणय  महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक. एम.सी.ओ.-२०२०/ . .७१ 
(भाग-२)/निव-१४ दनाकं ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार  मा.महापािलका 
सभे या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास  मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
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मा. शासक  ठराव  मांक- ५०                 िवषय मांक  – ५०                   
               

दनांक- १०/५/२०२२    खाते - मा.आयु       
िवषय  मांक-५० 
दनांक १०/५/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प . .आप/६/कािव/२३४/२०२२ द.०९/०५/२०२२ 
अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या काय ेञाम य ेजािहरात फलकासाठी (Outdoor 
Advertising) देणेत येणा-या परवानगीचे बाहय जािहरात धोरण  (Outdoor Advertising 
Policy) उ प  वाढी या दृ ीने ठरिवणेकामी महारा  महापािलका अिधिनयम करण २ 
िनयम १(र) नुसार मा यता देणेबाबत िवचार करणे.       

ठराव .५० 
१०/५/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प . .आप/६/कािव/२३४/२०२२ द.०९/०५/२०२२ 
अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या आकाशिच ह व परवाना िवभागामाफत खाजगी व 
महानगरपािलके या जागेवर जािहरात करणेसाठी देणेत येणा-या परवानगीसाठी आव यक 
असलेली बा  जािहरात धोरण (Outdoor Advertising Policy) ठरिवणकेामी प  अ म ये 
(मराठी व इं जी) तयार करणेत आलेले आहे यास मा.महापािलका सभेची मंजुरी आव यक 
आह.े 

          वरील माणे िवषयप  मा.िवधी सिमती सभेपुढे मंजुरीकामी सादर केले असता यांनी 
ठराव मांक ५ दनांक ३/१२/२०२१ अ वये सदर िवषय द री दाखल करणेस मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेपुढे िशफारस केली होती यास अनुस न मा.महापािलका सभेने 
ठराव मांक ३ अ वये द.१६/१२/२०२१ ठरावास मा यता देणेची मा.आयु  यांची मागणी 
असली तरी सदरचा िवषय द री दाखल करणेस मा यता दली आहे. परंतू महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम करण २ िनयम १ (र) नुसार महापािलकेचे उ  वाढीचे दृ ीने 
सदरचा िवषय पुन  मा यतेकामी ठेवणेत आला अस याने यास मा. शासक यांची मंजूरी देणेत 
येत आह.े  

िनणय  महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक. एम.सी.ओ.-२०२०/ . .७१ 
(भाग-२)/निव-१४ दनांक ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार  मा.महापािलका 
सभे या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास  मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
 

 
 
 

मा. शासक  ठराव  मांक- ५१                 िवषय मांक  – ५१                   
               

दनांक- १०/५/२०२२    खाते - मा.आयु       

 
िवषय  मांक-
५१ 
दनांक 

१०/५/२०२२ 
 

 
मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प . .कर/मु य/९/कािव/१३०/२०२२ द.०९/०५/२०२२ 
अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलके या करसंकलन िवभागामाफत दे यात येणा-या कर सवलत 
योजनांस मा यता देणबेाबत.       
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ठराव .५१ 
१०/५/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प . .कर/मु य/९/कािव/१३०/२०२२ द.०९/०५/२०२२ 
अ वये, मनपाचे करसंकलन िवभागामाफत शहरातील इमारती व जिमनीवर महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम १२७ व १२९ नुसार करआकारणी करणेत येते. मालम ाधारकांनी 
िविहत वेळेत कराचा भरणा करावायासाठी ो साहनपर िविवध करसवलती दे यात येत आहेत.  सदर 
करसवलत चा एकि त र या आढावा घेतला  असता,  मिहला, कंपो ट ग यं णा, आगाऊ 
भरणा, ऑनलाईन भरणा, माझी िमळकत माझी आकारणी या योजनेत सुधारणा क न, नवीन 
संक पना व सुधा रत कर सवलत दरासह न ाने,  तसेच या शै िणक सं थेत इ.१० वी पयत 
िश णाची सोय उपल ध आहे अशा सं थे या इमारतीस निवन सवलत योजना लागू करणेची बाब 
िवचाराधीन अस याने मिहलां या  सवागीण  िवकासासाठी  आिण  स मी करणासाठी ागितक 
दृ ीकोन जिवण,े सव  े ात  समान संधी, साधनसाम ी उपल ध क न देऊन मिहलांना 
अिधकािधक कर  सवलतीचे  काय े ात  समािव   करणेचे  िवचाराधीन आहे.  महापािलके या 
“ व छा ह” अिभयांनातगत  मनपा  ह ीतील  मो ा  गृहरचना  सं था  बरोबरच  म यम व लहान 
गृहरचना  सं था, वतं  घरे, बंगल,े हॉटेल, उपहारगृहे इ या द िबगरिनवासी अ थापनांही कर 
सवलतीम य े समावेश  करणे.  तसेच आगाऊ मालम ाकर र म भरणारे करदाते व वयं फुत ने  कर 
आकारणीसाठी अज  करणारे नाग रक यांना ापक व सुलभ करसवलती देणचेे िनि त कर यात 
आलेले आहे.  तथािप, मालम ाधारकांना सम यायी करसवलत देण,े सव घटकांना समावून घेण,े 
पुव या करसवलतीमधील ि ल ता दूर क न सहज सो या व पात न ाने करसवलती देऊन 
समानता व सुलभता ये याचे दृ ीने मालम ा करातील उवरीत सवलत योजना कायम ठेऊन खालील 
नमूद अ. . १ ते ५ सवलत योजनेम ये सुधा रत करसवलती, तसेच अ. . ६ ची ीन कूल संक पना 
राबिवणा या शै िणक सं थांक रता निवन कर सवलत तािवत  करणते येत आह.े 

 

अ. 

 
लाभधारक सुधा रत सवलत योजना आ थक वषाचे चालू 

मागणीतील सवलत 
भरणा 

कालावधी 

१ मिहला 
फ  मिहलांचेनावेअसले याफ  एका 
िनवासी मालम ेस 

 देय सामा यकर 
रकमेत 

१) सन २०२२-२३ 
क रता ५०% 

२) सन २०२३-२४ 
क रता ३०%  

३) सन २०२४-२५ 

माहे एि ल 
ते जून 
अखेर 

( येक 
वष ) 
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पासूनपुढे २०% 

२ ऑनलाईन पेमट 
थकबाक सह एक र मी िमळकत 
कराचा भरणा ऑनलाईन पेमट गेट-
वे ारे करणा या 

देय सामा यकर रकमेत- 
५% 

 

माहे एि ल 
ते जून 
अखेर 

 ( येक 
वष ) 

३ 

वयं फुत ने 
मालम ा न द 

Eassy Online 
Self 

Assessment 

“माझी िमळकत, माझी आकारणी” 
योजनेअंतगत वयं फुत ने मालम ेची 
महापािलके या संकते थळावर अथवा 
वत: अज क न मालम ाकर आकारणी 

न दणी करणा या मालम ाधारकांस 

देय सामा यकर रकमेत 
फ  पिह या वषाक रता 
५% सवलत पूव  माणे 
कायम ठेवणेत येत 
आहे.  तथािप, चूक ची 
मािहती सादर क न 
चूक ची आकारणी 
के याचे िनदशनास 
आ यास दले या 
सवलतीची र म वसूल 
करणेत येईल. 

िनरंतर 

४ 

कंपो ट ग/ 
एस.टी.पी. / झीरो 

वे ट य ंणा 
कायाि वत 

असले या  िनवासी 
मालम ा 

कंपो ट ग यं णा, एस.टी.पी. लांट, 
तसेच िझरो वे ट संक पना 
राबिवणा या इमारत मधील िनवासी 
मालम ांना 

 

 देय सामा य कर 
रकमेत 

१) ऑनसाईट कंपो ट ग 
यं णा काया वीत 
अस यास (ओला कचरा 
पूणत: िजरिवणा या) - 
५% 

२) एसटीपी काया वीत 
असलेस - ३% 

३)  ऑनसाईट 
कंपो ट ग यं णा + 
एसटीपी काया वीत 
असलेस -  ८% 

४) िझरो वे ट संक पना 
राबिवणेत येत असलेस 
(ओला व सुका कचरा 
पूणत: िजरिवणा या) - 

िनरंतर 
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८% 

५) िझरो वे ट + 
एस.टी.पी. काया वीत 
असलेस (ओला व सुका 
कचरा पूणत: 
िजरिवणा या) -  १०% 

५ 

आगाऊ 
मालम ाकर 

भरणारे 
मालम ाधारक 

संपूणिमळकतकराचीर मआगाऊभरणा -
यांकरीता 

देय सामा य कर रकमेत 

१)   िनवासी मालम ा 

 * सन २०२२-२३ 
क रता - १०% 

 * सन २०२३-२४ 
पासूनपुढे - ५% 

२)  िबगरिनवासी / 
िम  / औ ोिगक / 
मोक या जिमनी इ. 
मालम ा - ५% 

माहे एि ल 
ते जून 
अखेर 

( येक 
वष ) 

६ 
शै िणक 
सं थां या 
इमारती   

या शै िणक सं थां या 
मालम ेम य ेकमान पिहली ते दहावी 
पयत िश णाची सोय उपल ध आहे 
अशा इमारतीत कंपो ट ग यं णा, िझरो 
वे ट संक पना, रेनवॉटर हाव ट ग व 
सौरउजा क प काया वीत अस यास  

देय सामा य कर रकमेत 

१) ऑनसाईट कंपो ट ग 
यं णा काया वीत 
अस यास (ओला कचरा 
पूणत: िजरिवणा या) - 
४% 

२) िझरो वे ट संक पना 
राबिवणेत येत असलेस 
(ओला व सुका कचरा 
पूणत: िजरिवणा या) - 
७% 

३) िझरो वे ट + 
रेनवॉटर हाव ट ग 

क प काया वीत 

िनरंतर 



7 
 
 

  
 

  
 

असलेस -  ८% 

४) िझरो वे ट + 
सौरउजा क प 
काया वीत असलेस -
  ९% 

५) िझरो वे ट 
+  रेनवॉटर हाव ट ग 
+ सौरउजा क प 
काया वीत असलेस -
  १०% 

 

 वरील माणे सुधा रत सवलत योजनेस मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आह.े  
 

 
िनणय  

 
महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक. एम.सी.ओ.-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/निव-१४ दनांक ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार  मा.महापािलका सभे या 
अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास  मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 
 

 
 
 
 

सही/-                              सही/- 
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

 

(राजेश पाटील)                                      
मा. शासक                                                              

पपरी चचवड महानगरपािलका. 
 

 


