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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी- ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायपि का मांक –६२ 

सभावृ ांत 
दनांक – २०/९/२०२१                      वेळ –दुपारी २.०० वाजता 

 
           पपरी चचवड महानगरपािलकेची माहे स टबर-२०२१ ची मािसक मा.महापािलका 
सभा सोमवार दनांक २०/०९/२०२१ रोजी दुपारी २.०० वाजता मा.उपसिचव महारा  

शासन नगरिवकास िवभाग यांचेकडील पञ .कोरोना-२०२०/ . .७६/निव-१४ दनांक ३ 
जुलै २०२० व दनांक २८ जून २०२१ या प ा वय े ऑनलाईन प दतीने (ि हडीओ 
कॉ फर सग ारे) आयोजीत करणेत आलेली आह.े मा.महापौर महानगरपािलके या मु य 

शासक य इमारतीमधील मा.महापौर क  या ठकाणाव न ऑनलाईन प दतीने (ि हडीओ 
कॉ फर सग ारे) सभा संचिलत केले होते. सभेस खालील स मा.सद य संबंिधत ेञीय 
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.सारीका िशवाजी स ते 

४) मा.रा ल गुलाब जाधव 

५) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

६) मा.तापक र िवनया दप (आबा)   

७) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

८) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

९) मा.गोफणे अनुराधा  देिवदास 

१०) मा.अिजत दामोदर ग हाण े

११) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

१२) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडग े

१३) मा.मिडगेरी िवलास हनुमंतराव 

१४) मा.लांडे िव ांत िवलास 

१५) मा.गीता सुिशल मचंरकर    

१६) मा.रा ल हनुमंतराव भोसले 
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१७) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

१८) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

१९) मा.अनुराधा गणपत गोरख े

२०) मा.केशव हनुमंत घोळवे            

२१) मा.मंगला अशोक कदम 

२२) मा.तुषार रघुनाथ हगे  

२३) मा.अि नी िभमा बोबडे 

२४) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

२५) मा.संजय बबन नेवाळे 

२६) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

२७) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

२८) मा.घोलप कमल अिनल  

२९) मा.उ म काश कदळे 

३०) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

३१) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

३२) मा.वैशाली जा लदर काळभोर 

३३) मा.राजू िमसाळ 

३४) मा.शैलजा अिवनाश मोरे             

३५) मा.बाबर श मला राजू 

३६) मा.अिमत राज  गावडे 

३७) मा.खानोलकर ा महेश 

३८) मा.भ डवे संिगता राज  

३९) मा.मोरे र महादू भ डव े

४०) मा.ढाके नामदेव जनादन  

४१) मा.माधुरी कुलकण  उफ मोनाताई 

४२) मा.क णा शेखर चचवडे 

४३) मा. चचवडे सिचन बाजीराव 

४४) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 

४५) मा.अपणा िनलेश डोके 

४६) मा.अि नी गजानन चचवडे (पाटील)   



3 
 

४७) मा.गावडे राज  तानाजी 

४८) मा.जय ी वसंत गावडे 

४९) मा.िशतल उफ िवजय गोरख शदे    

५०) मा.शाम गणपतराव लांडे 

५१) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

५२) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

५३) मा.कदम िनक ता अजुन  

५४) मा.संदीप बाळकृ ण वाघेरे 

५५) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाटील) 

५६) मा.ड बू आसवाणी (िहरानंद) 

५७) मा.नढे िवनोद जयवंत  

५८) मा.पाडाळे िनता िवलास 

५९) मा.काळे उषा दलीप 

६०) मा.अिभषेक गो वद बारण े

६१) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

६२) मा. अॅड.भोसले सिचन सुरेश   

६३) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

६४) मा.कलाटे रा ल तानाजी 

६५) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

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 नखाते 

७४) मा.बापु उफ शञु  िसताराम काटे 

७५) मा.कुटे िनमला संजय 

७६) मा.िशतल िव ल उफ नाना काटे 
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७७) मा.िव ल उफ नाना काटे 

७८) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

७९) मा.मुंढे उषा अंकुश 

८०) मा.कदम शिशकांत गणपत 

८१) मा.लोखंडे चंदा राजू 

८२) मा.बनसोडे राजू िव नाथ 

८३) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

८४) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

८५) मा.राजापुरे माधवी राज  

८६) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

८७) मा.नवनाथ द ू जगताप 

८८) मा.हषल म छ  ढोरे  

८९) मा. संजय म हारराव वाबळे  

९०) मा. भाऊसाहेब सोपानराव भोईर 

९१) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

९२) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

९३) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े

 

       यािशवाय मा.राजेश पाटील-आयु , मा.िवकास ढाकण-ेअित र  आयु  (१), मा.उ हास 
जगताप-नगरसिचव तथा अित र  आयु  (३), मा. मोद भोसल-ेमु य लेखाप र क, 
मा.राजन पाटील-शहर अिभयंता, मा.डॉ.रॉय- आरो य वैदयक य अिधकारी, मा.कोळंब-े मु य 
लेखा व िव  अिधकारी, मा.नाळे-उपसंचालक नगररचना, मा.चारठाणकर, मा.दुरगुडे-
उपआयु , मा.पोमण-मु य मािहती व तंञ ान अिधकारी,  मा.सवण,े मा.भालकर, मा.तांब-े 
सह शहर अिभयंता, मा.बोदडे मा.जोशी, मा.देशमुख-सहा यक आयु , मा.सेठीया, मा.लडकत, 
मा.खाबडे -कायकारी अिभयंता, मा.वाबळे-अिध ता (वायसीएमएच) व मा.जरांडे-मु य सुर ा 
अिधकारी हे अिधकारी सभेस  उपि थत  होते. 

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.े  

 

अ) िवशेष मा.महापािलका  सभा मांक -५६ द.२६/३/२०२१ व द.३१/३/२०२१ 
            चा सभावृ ांत कायम करणते आ याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े  
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        ब) मा.महापािलका सभा मांक -५९ द.१८/६/२०२१ चा सभावृ ांत कायम 
            करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  

क) मा.महापािलका सभा मांक -६० द.२०/७/२०२१ व द.२९/७/२०२१ चा  
            सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
        ड) मा.महापािलका सभा मांक -६१ द.२०/८/२०२१ चा सभावृ ांत कायम  
            करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
     ------- 
मा.नगरसिचव – िवषय मांक १ महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम २३  म ये 

तरतूद के या माणे मा. थायी सिमती सद य पदाचा राजीनामा दला अस याने  मा. थायी 
सिमती सद य वाची एक जागा रकामी झाली अस याने सदर रका या जागेवर िनयु  
करणे. मा.सद यां या िनयु या सन २००७ चा महारा  अ यादेश मांक २ अ वये महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३१ अ म ये तरतूद के या माणे माणशीर ितिनिध व 
देऊन नामिनदशना दारे करणे करीता सदर कलमा अ वये महानगरपािलका अिधिनयमा वये 
गठीत कर यात येणा-या सिम यांम ये महानगरपािलकेतील मा यता ा  राजक य प ांना व 
गटांना खाञीपुवक पुरेसे ितिनधी व िमळावे हणून सिम यांवर बलाबलानुसार ितिनधी व 
दे याची तरतूद कर यात आली. तसेच र  होणा-या जागवेर राजीनामा दलेले मा.सद य 
या मा यता ा  प ाचा, न दणीकृत प ाचा गटाचा आघाडीचा कवा ं टचा आहे याच 

मा यता ा  प ा या/ न दणीकृत प ा या/गटा या/आघाडी या कवा ं ट या मा.सद यास 
नामिनदिशत करावयाचे आहेत. १) मा.लांडगे रिव ल मण पपरी चचवड महानगरपािलका 
भारतीय जनता पाट . 

           पपरी चचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट चे गटनेते तथा सभागृहनेता 
मा.नामदेव ढाके यांनी यां या प ाचे १ सद यांचे नांव बंद लखोटयाम ये वा रीनीशी 
मा.महापौरांकडे ावेत. (बंद लखोटा देणेत आला.) 

 मा.महापौर यांनी बंद लखोटा सवासम  उघडला आिण याम ये असणारे नांव 
ी.अ णा बोदडे, यांनी सभागृहात वाचून दाखिवले ते पुढील माण-े १) मा.सुजाता सुिनल 

पालांडे, पपरी चचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट .  

ठराव मांक -६९२                                  िवषय मांक – १ 
दनांक – २०/९/२०२१              िवभाग – मा.नगरसिचव  

 
          मा.लांडगे रिव ल मण यांनी मा. थायी सिमती सद य पदाचा राजीनामा दला 
अस याने मा. थायी सिमती सद य वाची एक जागा रकामी झाली अस याने महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम २३ व कलम ३१ अ म ये िनदश के या माणे माणशीर 

ितिनधी व देवून नामिनदशना ारे िनयु  करणेकामी मा यता ा  प ांचे/न दणीकृत 
प ांचे/गटांचे तौलिनक सं याबळ िवचारात घेवुन आिण सदर रका या जागेवर सभागृह 
नेता/िवरोधी प नेता/प नेता/गटनेता यां याशी िवचारिविनमय क न महानगरपािलकेतील 
प ां या/गटां या सं याबळा या माणात १) मा.सुजाता सुिनल पालांडे या पािलका 



6 
 
सद यांची पपरी चचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमती सद य हणून 
नामिनदशना ारे िनयु  कर यात आली अस याचे जाहीर करणेत येत आहे. 

 

महापौर 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

 

     ------  

(मा.सुजाता सुिनल पालांडे, िनयु  मा. थायी सिमती सद य यांचा पु तक व फुल देवून स मान 
करणेत आला. ) 

मा.नामदेव ढाके -   मा.महापौर साहेब, आज या सभेम ये मा.सोमनाथ िनवृ ी पनवर यांचा 
िवशेष स मान कर याची िवनंती करतो. 

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

(मा.सोमनाथ िनवृ ी पनवर यांचा िवशेष उ लेखनीय कायाब ल पु तक व फुल देवून स मान 
करणेत आला.) 

मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, शहरातील ात व अ ात दवंगत स तसेच 
क याण सह – उ र देशचे माजी मु यमं ी यांचे िनधन, चंदन िम ा - जे  प कार व 

रा यसभेचे माजी खासदार यांचे िनधन, वासू परांजपे – जे  केटपटू व िश क यांचे िनधन, 

आर.एम.वाणी -  िशवसेनेचे माजी आमदार  यांचे िनधन झाले अस याने यांना आज या सभेत 
दांजली अपण करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो. 

मा.अॅड.मोरे र शेडग-े मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा.महापौर -  दांजली वाहणेसाठी सवानी दोन िमनीटे त ध उभे रहावे. 

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

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

                                                                                   िवषय मांक – २ 
दनांक – २०/९/२०२१              िवभाग – मा.आयु  

 
             संदभ- १) मा. िभमाबाई फुगे व मा.संतोष कांबळे यांचा ताव 
                      २) मा. थायी सिमती कडील ठ. .१०१२८ द.११/८/२०२१   
 

मे. ॉिलटी केटररस अँ ड कॅ टीन कॉ टर यांना वाय.सी.एम.हॉि पटल येथील 
कॅ टीन द. ०७/०४/२०१६ ते ०८/०३/२०२१ या कालावधीसाठी कराराने चालिवणेस दलेले 
आहे. तथािप माच- २०२० पासून कोरोना ादुभावामुळे कॅ टीन बंद होते. यामुळे मे. ॉिलटी 
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केटररस अँ ड कॅ टीन कॉ टर यांची आ थक अडचण/ क डी िनमाण झाली आहे. यांची द. 
३१/०३/२०२१ अखेरची भाडे थकबाक  र. .२०,०५,९९०/- माफ करणेस 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 चचवड 

महानगरपािलकेमाफत नवीन िजजामाता णालय, पपरी येथे न ाने तयार करणेत आले या 

हॉि पटलचे इमारतीम ये 3 Tesla MRI, CT Scan, Cath Lab, X-ray, Pathology 

िवभाग हा खासगी शासक य भागीदारी अंतगत सु  करणेची ट हे थकेअर फाऊंडेशनची 
तयारी आहे. राजीव गांधी जीवनदायी आरो य िवमा योजना / महा मा फुले आरो य योजना 
यांचा णांना लाभ िमळून MRI, cath LAB इ यादी सार या महाग ा तपास या मोफत 

होऊ शकेल, तसेच आ थक दृ ा दुबल णांना याचा लाभ घेता येईल. यामुळे शहरातील 

नाग रकांना चांग या कारची वै क य सेवा उपल ध होणार असून याचा फायदा होणार 
आहे. मे. ट हे थकेअर फाऊंडेशन या सं थेने शासन अथवा महानगरपािलकेने ठरवून दले या 
दरात काम कर याची तयारी दशवलेली आहे ही बाब िवचारात घेता तसेच सं थेचा सदर हेतू 
पाहता मे. ट हे थकेअर फाऊंडेशन यांना नवीन िजजामाता णालय, पपरी येथील 

इमारतीम ये योगशाळा तसेच 3 Tesla MRI, CT Scan, Cath Lab, X-ray इ यादी 

क रता ाथिमक चाचणी सटरसाठी िवनामु य जागा उपल ध क न दे यास तसेच वीज व 
पाणी मनपामाफत उपल ध क न दे यास मा यता देणेत यावी. तसेच पपरी चचवड 
महानगरपािलके या ०८ णालया मधील ीरोग िवभागासाठी आव यक Cervicoscope 

(Trans – Vaginal Digital Examiniation Device) १० (नग) उपकरणे पपरी चचवड 

महानगरपािलके या म यवत  भांडार िवभागाकडून खरेदी कर यात आलेली असून याचा 
पुरवठा पपरी चचवड महानगरपािलके या म यवत  सािह य भांडार, वाय.सी.एम. णालय 

पद ु र सं था, पपरी येथे कर यात आलेला आहे. सदर Cervicoscope (Trans– 

Vaginal Digital Examiniation Device) या उपरकरणाचा उपयोग ीयां या 

गभाशया या मुखाची तपासणी साठी कर यात येतो. सदरील उपकरणे ही महापािलके या ०८ 
णालयामधील ीरोग िवभाग आिण ेि य भेटी दारे बाहय संपक स ांतगत िशबीरांम ये 

वाप न ी लाभा याची उपरो  तपासणी करता येईल. जेणेक न ी लाभा याना असलेला 
गभाशया या मुखाचा जंतुसंसग/कॅ सर यांचे िनदान होऊन यांना पुढील उपचाराक रता 
म.न.पा. या वाय.सी.एम. णालयाम ये संदभ त कर याची कायवाही करता येईल. सदरचे 
Cervicoscope (Trans–Vaginal Digital Examiniation Device) उपकरण 

हताळ यासाठी आिण या दारे केले या तपासणीचा अहवाल देणेक रता िशि त कमचारी 
( ीरोगत , टाफनस) आिण संपूण Online Reporting णालीची (system) यांची 

आव यकता आहे.  प.िच.म.न.पा. काय े ाम ये जा तीत जा त बाहयसंपक िशिबरे िनयमीत 
पणे आयोिजत के याने महानगरपािलका काय े ामधील जा तीत जा त ी लाभा याना 
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याचा लाभ घेता येईल. याक रता िनयिमत पणे िशिबरे आयोिजत करणे, तपासणी करणे, 

अहवाल तयार करणे, णांना संदभ त करणे याकामी खाजगी बाहय सं था (एज सी) िनयु  

करणे आव यक आह,े जेणेक न स या या प. च.मनपा या कायरत कमचारी यांचेवर ताण 

येणार नाही. यामुळे याक रता पपरी चचवड महानगरपािलके या म यवत  भांडार 
िवभागाकडून ई-िनिवदा िस द क न पपरी चचवड महानगरपािलके या ०८ 

णालयांक रता Cervicoscope (Trans – Vaginal Digital Examiniation Device) 

उपकरण हताळ यासाठी आिण या दारे केले या तपासणीचा अहवाल देणेक रता िशि त 
कमचारी ( ीरोगत , टाफनस) आिण संपूण Online Reporting णाली (system) साठी 

खाजगी बाहय सं था (एज सी) िनयु  करणेस मा यता देणेत यावी. तसेच कडनी केअर 

डायिलिसस सटर यां या वतीने पुणे व पपरी चचवड येथे गरीब णांसाठी गे या दोन 
वषापासून डायिलिसस सटर सु  कर यात आले आहे. महापािलके माफत थेरगाव येथे न ाने 
उभार यात आले या हॉि पटल या इमारतीम ये आठ (८) मशीन सह डायिलिसस सटर सु  
कर याची मे. कडनी केअर डायिलिसस सटर यांची तयारी आहे. राजीव गांधी जीवनदायी 
योजना /आयु मान भारत योजना/ महा मा फुले जन आरो य योजनेचा गोरगरीब णांना लाभ 
िमळून देऊन, यांना कडनी या संदभात कुठ याही सम या असतील या या वरील उपचार 

पूणतः मोफत कर यात येतील व मोफत डायिलिसस होऊ शकेल. तसेच या णांचा 
कोण याही शासक य योजने म ये समावेश नाही. तसेच आ थक दृ ा दुबल णांना मोफत 
डायिलिसस क न दे यात सं था तयार आहे. यामुळे शहरातील नाग रकांना चांग या कारची 
वै क य सेवा उपल ध होणार असून याचा फायदा होणार आहे. ही बाब िवचारात घेता व 
सं थेचा सदर हेतू पाहता मे. कडनी केअर डायिलिसस सटर यांना नवीन णालया या 
इमारतीम ये डायिलिसस सटर साठी िवनामू य जागा उपल ध क न दे यास तसेच 
डायिलिसस सटर साठी वीज व पाणी मनपा माफत उपल ध क न दे यास मा यता देणेत 
यावी. तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या व.इं दरा गांधी सुतीगृह, सांगवी येथील 

हॉि पटलचे इमारतीम ये Sonography, X-ray, Pathology िवभाग हा खासगी शासक य 

भागीदारी अंतगत सु  करणेची लाईफ केअर म टी पेशािलटी हॉि पटलची तयारी आहे. 
यामुळे शहरातील नाग रकांना चांग या कारची वै क य सेवा उपल ध होणार असून याचा 

फायदा होणार आहे. मे.लाईफ केअर म टी पेशािलटी हॉि पटल या सं थेने शासन अथवा 
महानगरपािलकेने ठरवून दले या दरात काम कर याची तयारी दशवलेली आहे ही बाब 
िवचारात घेता तसेच सं थेचा सदर हेतू पाहता मे.लाईफ केअर म टी पेशािलटी हॉि पटल 
यांना व. इं दरा गांधी सुतीगृह, सांगवी येथील इमारतीम ये योगशाळा, तसेच 

Sonography, X-ray इ यादी क रता ाथिमक चाचणी सटरसाठी िवनामु य जागा उपल ध 

क न दे यास तसेच वीज व पाणी मनपामाफत उपल ध क न दे यास मा यता देणेत यावी.  
तसेच मे. साई सेवा इंटर ायजेस यांना पपरी चचवड महानगरपािलका येथील उपहारगृह 
जानेवारी २०१८ ते जानेवारी २०२३ या कालावधीसाठी कराराने चालािवणेस दलेले आहे. 
मे. साई सेवा इंटर ायजेस यांनी उपहारगृहाचे भाडे एक रकमी भरले आहे. तथािप माच-
२०२० पासून करोना ादुभावामुळे उपहारगृह बंद होते, यामुळे  मे. साई सेवा इंटर ायजेस 
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यांची आ थक अडचण/ क डी िनमाण झाली आहे. यामुळे यांना जानेवारी २०२३ पासून २ 
वष पुढे पुढील भाडे घेऊन यांना मुदत वाढ देणेस मा यता दणेेत यावी.  तसेच डॉ. डी. वाय. 
पाटील युिनटेक सोसायटी पुव चे नाव (डॉ. डी. वाय. पाटील िव ा ित ान सोसायटी) ही 
सं था पपरी चचवड महानगरपािलके या ह ीम ये गेले अनेक वषापासून ानदानाचे पिव  
काय करीत आहे. सदर सं थेला ानदाना या कायासाठी जागेची आव यकता होती हणून 
पपरी चचवड महानगरपािलकेने से.नं.२७ अ, िनगडी येथील आय टी आय इमारत ३० वष 

कालावधीसाठी भाडेकराराने सदर सं थे या ता यात दलेली आहे. तथािप सदर  इमारत ही 
फार जुनी झालेने व मोडकळीस आलेने सदर आय टी आय इमारत भाडेकराराने न देता आहे 
या जागेवर डॉ. डी. वाय. पाटील िव ा ित ान सोसायटी ही सं था नवीन इमारत उभी 

करणार असून नवीन इमारत बांधकामासह डॉ. डी. वाय. पाटील िव ा ित ान या सं थेस 
सदर इमारत बांधकाम पुण वाचा दाखला िमळालेनंतर ३० वष नाममा  िलजने देणेस मा यता 
देणेत यावी.  

मा.उ म कदळे- मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.अॅड.मोरे र शेडग-े मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारली आहे. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
 

ठराव मांक – ६९३                                                           िवषय मांक – २ 
दनांक – २०/९/२०२१                िवभाग – मा.आयु  

 

             संदभ- १) मा. िभमाबाई फुगे व मा.संतोष कांबळे यांचा ताव 
                      २) मा. थायी सिमती कडील ठ. .१०१२८ द.११/८/२०२१    
 

               मे. ॉिलटी केटररस अँ ड कॅ टीन कॉ टर यांना वाय.सी.एम.हॉि पटल येथील 
कॅ टीन द. ०७/०४/२०१६ ते ०८/०३/२०२१ या कालावधीसाठी कराराने चालिवणेस दलेले 
आहे. तथािप माच- २०२० पासून कोरोना ादुभावामुळे कॅ टीन बंद होते. यामुळे मे. ॉिलटी 
केटररस अँ ड कॅ टीन कॉ टर यांची आ थक अडचण/ क डी िनमाण झाली आहे. यांची     
द. ३१/०३/२०२१ अखेरची भाडे थकबाक  र. .२०,०५,९९०/- माफ करणेस मा यता देणेत 

येत आहे. तसेच पपरी चचवड महानगरपािलकेमाफत नवीन िजजामाता णालय, पपरी 

येथे न ाने तयार करणते आले या हॉि पटलचे इमारतीम ये 3 Tesla MRI, CT Scan, 

Cath Lab, X-ray, Pathology िवभाग हा खासगी शासक य भागीदारी अंतगत सु  

करणेची ट हे थकेअर फाऊंडेशनची तयारी आहे. राजीव गांधी जीवनदायी आरो य िवमा 
योजना / महा मा फुले आरो य योजना यांचा णांना लाभ िमळून MRI, cath LAB इ यादी 

सार या महाग ा तपास या मोफत होऊ शकेल, तसेच आ थक दृ ा दुबल णांना याचा 

लाभ घेता येईल. यामुळे शहरातील नाग रकांना चांग या कारची वै क य सेवा उपल ध 
होणार असून याचा फायदा होणार आहे. मे. ट हे थकेअर फाऊंडेशन या सं थेने शासन 
अथवा महानगरपािलकेने ठरवून दले या दरात काम कर याची तयारी दशवलेली आहे ही बाब 
िवचारात घेता तसेच सं थेचा सदर हेतू पाहता मे. ट हे थकेअर फाऊंडेशन यांना नवीन 
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िजजामाता णालय, पपरी येथील इमारतीम ये योगशाळा तसेच 3 Tesla MRI, CT 

Scan, Cath Lab, X-ray इ यादी क रता ाथिमक चाचणी सटरसाठी िवनामु य जागा 

उपल ध क न दे यास तसेच वीज व पाणी मनपामाफत उपल ध क न दे यास मा यता देणेत 
येत आहे. तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या ०८ णालया मधील ीरोग 
िवभागासाठी आव यक Cervicoscope (Trans–Vaginal Digital Examiniation 

Device) १० (नग) उपकरणे पपरी चचवड महानगरपािलके या म यवत  भांडार 

िवभागाकडून खरेदी कर यात आलेली असून याचा पुरवठा पपरी चचवड 
महानगरपािलके या म यवत  सािह य भांडार, वाय.सी.एम. णालय पद ु र सं था, पपरी 

येथे कर यात आलेला आहे. सदर Cervicoscope (Trans–Vaginal Digital 

Examiniation Device) या उपरकरणाचा उपयोग ीयां या गभाशया या मुखाची 

तपासणी साठी कर यात येतो. सदरील उपकरणे ही महापािलके या ०८ णालयामधील 
ीरोग िवभाग आिण ेि य भेटी दारे बाहय संपक स ांतगत िशबीरांम ये वाप न ी 

लाभा याची उपरो  तपासणी करता येईल. जेणेक न ी लाभा याना असलेला गभाशया या 
मुखाचा जंतुसंसग/कॅ सर यांचे िनदान होऊन यांना पुढील उपचाराक रता म.न.पा. या 
वाय.सी.एम. णालयाम ये संदभ त कर याची कायवाही करता येईल. सदरचे 
Cervicoscope (Trans–Vaginal Digital Examiniation Device) उपकरण 

हताळ यासाठी आिण या दारे केले या तपासणीचा अहवाल देणेक रता िशि त कमचारी 
( ीरोगत , टाफनस) आिण संपूण Online Reporting णालीची (system) यांची 

आव यकता आहे. प.िच.म.न.पा. काय े ाम ये जा तीत जा त बाहयसंपक िशिबरे िनयमीत 
पणे आयोिजत के याने महानगरपािलका काय े ामधील जा तीत जा त ी लाभा याना 
याचा लाभ घेता येईल. याक रता िनयिमत पणे िशिबरे आयोिजत करणे, तपासणी करणे, 

अहवाल तयार करणे, णांना संदभ त करणे याकामी खाजगी बाहय सं था (एज सी) िनयु  

करणे आव यक आह,े जेणेक न स या या प. च.मनपा या कायरत कमचारी यांचेवर ताण 

येणार नाही. यामुळे याक रता पपरी चचवड महानगरपािलके या म यवत  भांडार 
िवभागाकडून ई-िनिवदा िस द क न पपरी चचवड महानगरपािलके या ०८ 

णालयांक रता Cervicoscope (Trans–Vaginal Digital Examiniation Device) 

उपकरण हताळ यासाठी आिण या दारे केले या तपासणीचा अहवाल देणेक रता िशि त 
कमचारी ( ीरोगत , टाफनस) आिण संपूण Online Reporting णाली (system) साठी 

खाजगी बाहय सं था (एज सी) िनयु  करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच कडनी केअर 
डायिलिसस सटर यां या वतीने पुणे व पपरी चचवड येथे गरीब णांसाठी गे या दोन 
वषापासून डायिलिसस सटर सु  कर यात आले आहे. महापािलके माफत थेरगाव येथे न ाने 
उभार यात आले या हॉि पटल या इमारतीम ये आठ (८) मशीन सह डायिलिसस सटर सु  
कर याची मे. कडनी केअर डायिलिसस सटर यांची तयारी आहे. राजीव गांधी जीवनदायी 
योजना /आयु मान भारत योजना/ महा मा फुले जन आरो य योजनेचा गोरगरीब णांना लाभ 
िमळून देऊन, यांना कडनी या संदभात कुठ याही सम या असतील या या वरील उपचार 



11 
 
पूणतः मोफत कर यात येतील व मोफत डायिलिसस होऊ शकेल. तसेच या णांचा 
कोण याही शासक य योजने म ये समावेश नाही. तसेच आ थक दृ ा दुबल णांना मोफत 
डायिलिसस क न दे यात सं था तयार आहे. यामुळे शहरातील नाग रकांना चांग या कारची 
वै क य सेवा उपल ध होणार असून याचा फायदा होणार आहे. ही बाब िवचारात घेता व 
सं थेचा सदर हेतू पाहता मे. कडनी केअर डायिलिसस सटर यांना नवीन णालया या 
इमारतीम ये डायिलिसस सटर साठी िवनामू य जागा उपल ध क न दे यास तसेच 
डायिलिसस सटर साठी वीज व पाणी मनपा माफत उपल ध क न दे यास मा यता देणेत येत 
आहे. तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या व.इं दरा गांधी सुतीगृह, सांगवी येथील 

हॉि पटलचे इमारतीम ये Sonography, X-ray, Pathology िवभाग हा खासगी शासक य 

भागीदारी अंतगत सु  करणेची लाईफ केअर म टी पेशािलटी हॉि पटलची तयारी आहे. 
यामुळे शहरातील नाग रकांना चांग या कारची वै क य सेवा उपल ध होणार असून याचा 

फायदा होणार आहे. मे.लाईफ केअर म टी पेशािलटी हॉि पटल या सं थेने शासन अथवा 
महानगरपािलकेने ठरवून दले या दरात काम कर याची तयारी दशवलेली आहे ही बाब 
िवचारात घेता तसेच सं थेचा सदर हेतू पाहता मे.लाईफ केअर म टी पेशािलटी हॉि पटल 
यांना व. इं दरा गांधी सुतीगृह, सांगवी येथील इमारतीम ये योगशाळा, तसेच 

Sonography, X-ray इ यादी क रता ाथिमक चाचणी सटरसाठी िवनामु य जागा उपल ध 

क न दे यास तसेच वीज व पाणी मनपामाफत उपल ध क न दे यास मा यता देणेत येत आहे.  
तसेच मे. साई सेवा इंटर ायजेस यांना पपरी चचवड महानगरपािलका येथील उपहारगृह 
जानेवारी २०१८ ते जानेवारी २०२३ या कालावधीसाठी कराराने चालािवणेस दलेले आहे. 
मे. साई सेवा इंटर ायजेस यांनी उपहारगृहाचे भाडे एक रकमी भरले आहे. तथािप माच-
२०२० पासून करोना ादुभावामुळे उपहारगृह बंद होते, यामुळे  मे. साई सेवा इंटर ायजेस 

यांची आ थक अडचण/ क डी िनमाण झाली आहे. यामुळे यांना जानेवारी २०२३ पासून २ 
वष पुढे पुढील भाडे घेऊन यांना मुदत वाढ देणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच डॉ. डी. वाय. 
पाटील युिनटेक सोसायटी पुव चे नाव (डॉ. डी. वाय. पाटील िव ा ित ान सोसायटी) ही 
सं था पपरी चचवड महानगरपािलके या ह ीम ये गेले अनेक वषापासून ानदानाचे पिव  
काय करीत आहे. सदर सं थेला ानदाना या कायासाठी जागेची आव यकता होती हणून 
पपरी चचवड महानगरपािलकेने से.नं.२७ अ, िनगडी येथील आय टी आय इमारत ३० वष 

कालावधीसाठी भाडेकराराने सदर सं थे या ता यात दलेली आहे.  तथािप सदर  इमारत ही 
फार जुनी झालेने व मोडकळीस आलेने सदर आय टी आय इमारत भाडेकराराने न देता आहे 
या जागेवर डॉ. डी. वाय. पाटील िव ा ित ान सोसायटी ही सं था नवीन इमारत उभी 

करणार असून नवीन इमारत बांधकामासह डॉ. डी. वाय. पाटील िव ा ित ान या सं थेस 
सदर इमारत बांधकाम पुण वाचा दाखला िमळालेनंतर ३० वष नाममा  िलजने देणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

 अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 

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

        ----- 
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मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, उपसूचना काय वाचली ते काहीच समजत नाही, आवाज 

येत नाही. 

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

                                                                                         िवषय मांक - ३ 
दनांक – २०/९/२०२१                    िवभाग- मा.आयु  

 

               संदभ- १) मा. िभमाबाई फुगे व मा.संतोष कांबळे यांचा ताव.  
                        २) मा. थायी सिमती कडील ठ. .१०१२९ द.११/८/२०२१   
 

            ओम जय आनंद चॅ रटेबल टचे वतीने थेरगाव येथे डांगे चौकात  गरीब णांसाठी 
गे या ४ वषापासून डायिलसीस सटर सु  करणेत आले आहे. महापािलकेमाफत थेरगाव येथे 
न ाने तयार करणेत आले या हॉि पटलचे इमारतीम ये ७ मिशनसह डायिलसीस सटर सु  
करणेची मे. ओम जय आनंद चॅ रटेबल टची तयारी आहे. राजीव गांधी जीवनदायी आरो य 
िवमा योजना / महा मा फुले जनआरो य योजना यांचा णांना लाभ िमळून डायिलसीस 
मोफत होऊ शकेल तसेच या णाचा कोण याही शासक य योजनेस समावेश नाही. तसेच 
आ थक दृ ा दुबल णांना मोफत डायिलसीस क न दे यास सं था तयार आहे. यामुळे 
शहरातील नागरीकांना चांग या कारची वै क य सेवा उपल ध होणार असून याचा फायदा 
होणार आहे. ही बाब िवचारात घेता व सं थेचा सदर हेतू पाहता मे. ओम जय आनंद चॅ रटेबल 

ट यांना नवीन णालयाचे इमारतीम य ेडायिलसीस सटरसाठी िवनामु य जागा उपल ध 
क न दे यास तसेच डायिलसीस सटरसाठी वीज व पाणी मनपामाफत उपल ध क न दे यास 
मा यता दे यास व सदर बाब धोरणा मक अस याने याकामी मा यता देणेत यावी. 

मा.उ म कदळे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, िवषय मांक ३ द री दाखल करणेत यावा अशी 

सूचना मी मांडतो. 

मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

ठराव मांक – ६९४                                                               िवषय मांक - ३ 
दनांक – २०/९/२०२१                    िवभाग- मा.आयु  

 

               संदभ- १) मा. िभमाबाई फुगे व मा.संतोष कांबळे यांचा ताव.  
                        २) मा. थायी सिमती कडील ठ. .१०१२९ द.११/८/२०२१   
 

                           िवषय मांक ३ द री दाखल करणेत येत आहे.   

           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 ४ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो. 

ठराव मांक - ६९५                                                               िवषय मांक - ४ 
दनांक – २०/९/२०२१                    िवभाग- मा.आयु  

 
                  संदभ- १) मा.आयु सो यांचे प  .पअक/३/कािव/७/२०२१,  
                               द.०६/०८/२०२१. 
                           २) मा. थायी सिमती कडील ठ. .१०१४९ द.१८/८/२०२१   
                                व ठ. .१०२३८ द.१/९/२०२१  
 

 पपरी चचवड शहरातून वाहणा-या पुन जीवन क पा या अंमलबजावणीसाठी 
िवशेष उ ेश वहन (Special Purpose Vehicle [SPV]) थापन करणे बाबत. पपरी 
चचवड शहरा या ह ीतून पवना, मुळा व इं ायणी या तीन न ा वाहतात. यामधील मुळा 

नदीकाठ िवकसन क प, पुणे मनपा या सहकायाने एकि तपणे राबिवणेत येत असून, 
शहरातून वाहणा-या पुणे मनपाने या कामासाठी थापन केले या कंपनीस मुळा नदी या पपरी 
चचवड शहरातील लांबी या माणात आव यक तो खच दला जाणार आह.े तसेच पपरी 
चचवड शहरा या म यवत  भागातून पवना नदी वाहत असून, शहरा या उ रेकडील 

ह ीव न इं ायणी नदी वाहत आहे. इं ायणी नदीची एक बाजू पपरी चचवड ह ीत असून 
दुसरी बाजू पुणे ामीणम ये हणजेच PMRDA यां या अख या रत येत अस याने नदी या 

दूषणासाठी यानुसार पपरी चचवड ह ीतून वाहणा-या पवना व इं ायणी नदी पुन जीवन 
क प राबवणेसाठी अशा कामांचा अनुभव असणा-या Ms. HCP Desing & Planning & 

Management Pvt. Ltd. यांची क प स लागार हणून जून २०१८ म ये नेमणुक करणेत 
आली असून स ि थतीत या क पाचा क प अहवाल [DPR] बनिव याचे कामकाज अंितम 
ट यात आहे. पवना व इं ायणी नदीसाठी पुन जीवन क प राबिवणेकामी सिव तर क प 
अहवाल तयार करणेसाठी मा. थायी सिमतीने ठराव मांक २५९०, दनांक २५/०४/२०१८ 
अ वये मा यता दलेली आहे. तसेच मा.महापािलका सभेने ठराव मांक १७७, दनांक 
२०/०४/२०१८ अ वये दो ही न ांसाठी नदी सुधार क प राबिवणेस एकि त शासक य 
मा यता दलेली आहे. या अनुषंगाने क प स लागारांमाफत तयार होणा-या सिव तर क प 
अहवालानुसार [DPR] क पाची अंमलबजावणी ाधा याने करणेसाठी वतं  कंपनी 
Special Purpose Vehicle [SPV] थािपत करण ेआव यक आहे. पवना व इं ायणी नदी 
पुन जीवन क पाची ा ी पाहता सदर दो ही नदीशी सबंिधत शासना या िविवध सं था 
आहेत, याम ये नदीची जागा ही महसुल िवभाग, िज हािधकारी कायालय, पुणे यांचेशी 
सबंिधत असून तसेच पाणी िवषय़क संशोधन करणारी क  शासनाची CWPRS सं था 
खडकवासला, पुणे येथे आह,े पाऊस व पुरि थतीचे अनुषंगाने नदी या वहना बाबतचे तांि क 
अिधकार महारा  शासन पाटबंधारे िवभाग यांचे काय े ात येतात. तसेच शहरातील इं ायणी 
नदीचा दुसरा काठ पुणे ामीण हणजे PMRDA यां या काय े ात येत असून पवना नदीचा 
काही भाग PCNTDA व Defense यां या काय े ात येतो. या अनुषंगाने पवना व इं ायणी 
नदी पुन जीवन क पा या सिव तर क पाची अंमलबजावणी करणेसाठी थापन 
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करावया या Special Purpose Vehicle [SPV] म ये खालील सद यांचा आंतभाव करणे 
आव यक आहे. 
1. मा. महापौर, प. च.मनपा. 
2. मा. अ य , थायी सिमती, प. च.मनपा. 
3. मा. सभागृह नेते, प. च.मनपा. 
4. मा. आयु , प. च.मनपा. (मु य कायकारी अिधकारी) 
5. मा. िवरोधी प नेते, प. च.मनपा. 
6. मा. िज हािधकारी, पुणे िज हा 
7. मा. मु यािधकारी, PMRDA 
8. मा. शहर अिभयंता, प. च.मनपा. 
9. मा.मु य अिभयंता, पुणे जलसंपदा िवभाग 
10. मा. सहशहर अिभयंता, पयावरण, प. च.मनपा 
11. मा. उपसंचालक, नगररचना िवभाग, प. च.मनपा. 
12. मा.मु य लेखा व िव  अिधकारी, प. च.मनपा. 
सदर या तािवत िवशेष उ ेश वहन (Special Purpose Vehicle [SPV]) ला महारा  

शासनाची मा यता घेणे आव यक असून सदर या SPV माफत खािलल कामकाज मु य वेक न 

करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

1. यापूव  मा.महापािलका सभेने मंजूरी दलेनुसार शहरातून वाहणा-या नदीपा ाची 
जागा महारा  शासना या महसुल िवभागाकडून मा.िज हािधकारी यांचे माफत देखभाल, 

दु तीकामी SPV कडे ह तांतरीत क न घेणे. 

2. नदी पुन जीवन क पासाठी महारा  शासन व क  शासन याचेंकडील िविवध 
योजने अंतगत आ थक सहा य अनुदान, कवा आव यकता भास यास Municipal Bond 

कवा कज उभे करणे. 

3. क पा या भावी अंमलबजावणीसाठी आव यकतेनूसार नदी प रसरात Town 

Planning Scheme [TP]  राबिवणे यासाठी आव यक सव िनणय घेणे व यातून िनधी व 

लॅ ड बँक तयार कर याचे अिधकार या कंपनीस असतील. 

4. क पाचे अंमलबजावणीसाठी CSR कवा CER चे अनुदानामधून कवा पूण क प 

कवा क पाचा काही भाग PPP त वावर राबिवणेचा अिधकार कंपनीस असेल. 

5. क पाचे काम पूण झालेनंतर याचे चालन, देखभाल, दू तीचे काम करणेचे अिधकार 

SPV कंपनीस देणे. 
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 सबब उपरो माणे पपरी चचवड शहरातील पवना व इं ायणी नदी पुन जीवन 
क पाचे अंमलबजावणीसाठी वर नमुद केले या सद यांचा समावेश क न िवशेष उ ेश वहन 

(Special Purpose Vehicle [SPV]) गठीत करणेस तसेच सदर या SPV कंपनीस वर 

नमूद केले माणे कामकाज सोपिवणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

(बोललेले काहीच ऐकू येत नाही असे स मा.सद यांनी मा.महापौर क ात येवून सांगीतले)  

(सभागृहात ग धळ) 

मा.महापौर – सवानी बसून यावे. 

मा.राजू िमसाळ – मा.महापौर साहेब, आ ही तु हांला िवनंती करत होतो क  उपसूचना काय हे 

काहीच समजत न हते आवाज येत न हता परत वाचून दाखवा.  तीथ न बंद आहे, आवाज 
येत नाही काहीच ऐकू येत नाही. 

(सभागृहात ग धळ) 

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, आमचा तुम यावर काहीच आरोप नाही पण आ हांला 

ऐकूच येत नाही.  

(सभागृहात ग धळ)  

मा.महापौर - सव सद यां या भावना ल ात घेता ही सभा आज द. २०/९/२०२१ दु.२.३५ 
पयत तहकूब करणेत येत आहे. 

               ------ 

 

(उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 
महापौर 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी -४११ ०१८. 

 

 

 

 

 



16 
 
 

 

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी- ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायपि का मांक –६२ 

सभावृ ांत 
( द.२०/९/२०२१ दु.२.०० ची तहकूब सभा) 

 

दनांक – २०/९/२०२१                     वेळ –दुपारी २.३५ वाजता 
        

       पपरी चचवड महानगरपािलकेची द.२०/९/२०२१ (दु.२.००) ची तहकूब 
मा.महापािलका सभा सोमवार दनांक २०/०९/२०२१ रोजी दुपारी २.३५ वाजता 
मा.उपसिचव महारा  शासन नगरिवकास िवभाग यांचेकडील पञ .कोरोना-
२०२०/ . .७६/निव-१४ दनांक ३ जुलै २०२० व दनांक २८ जून २०२१ या प ा वये 
ऑनलाईन प दतीने (ि हडीओ कॉ फर सग ारे) आयोजीत करणेत आलेली आहे. मा.महापौर 
महानगरपािलके या मु य शासक य इमारतीमधील मा.महापौर क  या ठकाणाव न 
ऑनलाईन प दतीने (ि हडीओ कॉ फर सग ारे) सभा संचिलत केले होते. सभेस खालील 
स मा.सद य संबंिधत ेञीय 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.सारीका िशवाजी स ते 

४) मा.रा ल गुलाब जाधव 

५) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

६) मा.तापक र िवनया दप (आबा)   

७) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

८) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

९) मा.गोफणे अनुराधा  देिवदास 

१०) मा.अिजत दामोदर ग हाण े

११) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

१२) मा.संतोष (आ णा) ने र ल ढे 

१३) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडग े
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१४) मा.मिडगेरी िवलास हनुमंतराव 

१५) मा.लांडे िव ांत िवलास 

१६) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

१७) मा.रा ल हनुमंतराव भोसले    

१८) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

१९) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

२०) मा.अनुराधा गणपत गोरख े

२१) मा.केशव हनुमंत घोळवे            

२२) मा.मंगला अशोक कदम 

२३) मा.तुषार रघुनाथ हगे  

२४) मा.अि नी िभमा बोबडे 

२५) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

२६) मा.संजय बबन नेवाळे 

२७) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

२८) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

२९) मा.उ म काश कदळे 

३०) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

३१) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

३२) मा.वैशाली जा लदर काळभोर 

३३) मा.राजू िमसाळ 

३४) मा.शैलजा अिवनाश मोरे             

३५) मा.बाबर श मला राजू 

३६) मा.अिमत राज  गावडे 

३७) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

३८) मा.खानोलकर ा महेश 

३९) मा.भ डवे संिगता राज  

४०) मा.मोरे र महादू भ डव े

४१) मा.ढाके नामदेव जनादन  

४२) मा.माधुरी कुलकण  उफ मोनाताई 

४३) मा.क णा शेखर चचवडे 
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४४) मा. चचवडे सिचन बाजीराव 

४५) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 

४६) मा.अपणा िनलेश डोके 

४७) मा.आि नी गजानन चचवडे (पाटील)   

४८) मा.गावडे राज  तानाजी 

४९) मा.जय ी वसंत गावडे 

५०) मा.कोमल  दपक मेवाणी 

५१) मा.िशतल उफ िवजय गोरख शदे     

५२) मा.शाम गणपतराव लांडे 

५३) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

५४) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

५५) कदम िनक ता अजुन 

५६) मा.संदीप बाळकृ ण वाघेरे 

५७) उषा संजोग वाघेरे (पाटील)  

५८) मा.ड बू आसवाणी (िहरानंद) 

५९) मा.नढे िवनोद जयवंत  

६०) मा.पाडाळे िनता िवलास 

६१) मा.काळे उषा दलीप 

६२) मा.पवार मिनषा मोद   

६३) मा.अिभषेक गो वद बारण े

६४) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

६५) मा. अॅड.भोसले सिचन सुरेश  

६६) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

६७) मा.कलाटे रा ल तानाजी 

६८) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

६९) मा.ममता िवनायक गायकवाड 

७०) मा.कामठे तुषार गजानन 

७१) मा.च धे आरती सुरेश 

७२) मा.क पटे सं दप अ ण 

७३) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 
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७४) मा.सिवता बाळकृ ण खुळे 

७५) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

७६) मा.चं कांत बारकु नखाते 

७७) मा.बापु उफ शञु  िसताराम काटे 

७८) मा.कुटे िनमला संजय 

७९) मा.िव ल उफ नाना काटे 

८०) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

८१) मा.मुंढे उषा अंकुश 

८२) मा.कदम शिशकांत गणपत 

८३) मा.लोखंडे चंदा राजू 

८४) मा.बनसोडे राजू िव नाथ 

८५) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

८६) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

८७) मा.राजापुरे माधवी राज  

८८) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

८९) मा.नवनाथ द ू जगताप 

९०) मा.हषल म छ  ढोरे  

९१) मा.भाऊसाहेब सोपानराव भोईर 

९२) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

९३) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े

  
 

              यािशवाय मा.राजेश पाटील-आयु , मा.िवकास ढाकणे-अित र  आयु  (१), 
मा.उ हास जगताप-नगरसिचव तथा अित र  आयु  (३), मा. मोद भोसल-ेमु य 
लेखाप र क, मा.राजन पाटील-शहर अिभयंता, मा.डॉ.रॉय- आरो य वैदयक य अिधकारी, 
मा.कोळंब-े मु य लेखा व िव  अिधकारी, मा.नाळे-उपसंचालक नगररचना, मा.चारठाणकर, 
मा.दुरगुडे-उपआयु , मा.पोमण-मु य मािहती व तंञ ान अिधकारी,  मा.सवण,े मा.भालकर, 
मा.तांब-े सह शहर अिभयंता, मा.बोदडे मा.जोशी, मा.देशमुख-सहा यक आयु , मा.सेठीया, 
मा.लडकत, मा.खाबडे -कायकारी अिभयंता, मा.वाबळे-अिध ता (वायसीएमएच) व 
मा.जरांडे-मु य सुर ा 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  आहे. 

 पोमण साहेबांना सूिचत करते क  हा तांञीक बीघड होत असताना आपले कमचारी 
जीथे स मा.सद य बसलेले आहेत या ठकाणी ठेवावीत जेणेक न कामाम ये अडचण िनमाण 
होणार नाही.  िवषय मांक ४ वर कोणाला बोलायचे आहे का.  

मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मा.महापौर साहेब,  
आ ही तु हांला िवनंती केलेली होती क  िवषय मांक २ ला उपसूचना दलेली आहे ती काहीच 
समजलेली नाही. िवषय मांक २ परत वाचा.  

मा.महापौर -  मा.प नेते, बहल साहेबांच असं हणण आहे क  िवषय माकं २ ची उपसूचना 
दाखवा  तरी याची झेरॉ स त यांना दे यात यावी.  

मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, यांना मी झेरॉ स देतो िवषय मांक २ होवून  गेलेला 
आहे. 

मा.महापौर – िवषय मांक ४ मांडला आहे यावर कोणाला बोलायच आहे का. 

मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, िवषय मांक २ ला या उपसूचना दले या आहेत या 

मी मा.योगेश बहल यां याकडे पाठवतो परंतु आपण िवषय मांक ४ वाचलेला आहे यावर 
कोणाला बोलायच असेलतर यांना बोलू दया नसेल बोलायच तर िवषय मांक ५ चालू करा. 

मा.अजीत ग हाणे -  मा.महापौर साहबे, िव. .२ ची उपसूचना वाचावी. 

मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, िव. . ४ था आता चालू आहे तु हांला िव. .२ या 

उपसूचनांची त देतो.  

मा.महापौर – िवषय मांक ४ मांडला आहे यावर कोणाला बोलायच आहे का. 

मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, ही प दत चुक ची आहे, तांञीक बीघाडामुळ आ ही 
तुम या क ात आलो होतो आ ही तीथ तुमचा िनषेध केला नाही तु हांला िवनंती केली आिण ते 
तु ही मा य केल क  मी ही सभा तहकूब क न पु हा घेते.  परंतु उपसूचना काय वाच या या 
आ हांला ऐकू आ या नाहीत आ ही ती िवनंती करतो क  या उपसूचना तु ही वाचून दाखवा. 

मा.महापौर – िवषय मांक २ झालेला आहे या यानंतर िव. .३ पण झालेला आहे आता ४ 

था िवषय चालू आहे.       

मा.संदीप वाघेरे -  मा.महापौर साहेब,  पपरी चचवड शहरा या दृि ने हा सवात मह वाचा 
िवषय आह ेपयावरणाचा.  सहा नंबरचा जो िवषय आह ेतो पयावरणाचा आह ेनदी पुनरजीवीत 

कर यासंदभात. मा.महापौर साहेब, गेली चार वष झाले मी पयावरणा या संदभात  

वेगवेगळया तरावरती वेगवेगळे मु े उपि थत केले, येक गो ीसाठी फॉलोअप केला या 
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कंपनीचा डीपीआर फायनल होत आला. मा.महापौर साहेब, मला खेदानी एक सांगायच आहे 
क  २०१८ ला आयु  साहेबांना सांगीतल क  एसपी ही क न बॉ ड काढा, दोन हजार कोटीचे 
बॉ ड काढातर दोनशे कोटीचे काढले, ठक आहे. सीएसआर, सीईआर म ये मी वेळोवेळी 
महापािलकेला, आयु ांना आिण पयावरण िवभागा या संजय कुलकण ना पञ दलं क  ही 
पपरी चचवड शहराची डे हलपमट आहे इथे येक िब डर, बांधकाम ावसायीक  सीईआर 

अक टमधून महापािलकेला जमा करतात. शंभर कोटी पयत ोजे ट असेलतर दोन ट े , पाचशे 
कोटी पयत असेलतर दड ट ा, हजार कोटी पयत असेलतर एक ट ा अशा मा यमातून 
आजपयत महापािलकेला वेळोवेळी पञ दलं क  सीईआरम ये आता आपले फंडस कती जमा 
झाले या यानंतर दोन वषापुव  महापािलकेनी आिण पयावरण िवभागाने १४६ कोटीच टडर 
काढल याला मी िवरोध केला आिण या या िवरोधात मी कोटातही गेलो क  पहीला आपला 
डीपीआर मंजूर झाला पाहीजे, ए हायरमटची परमीशन आली पाहीजे या बाक या गो ी 
सगळया झा यानंतर तु ही हे टडर काढा. या या अगोदर पण वेळोवेळी नदीपाञा या बाजूनी 

ेनेज लाईन गेले या आहेत या सगळया ेनेजलाईन फुट या सगळ पाणी नदीत जातं, सगळया 
नदया दूषीत झा या. पयावरण िवभाग आपण २०११-१२ ला चालू केला या यानंतर संजय 
कुलकण  तीथ कायकारी अिभयंता हणून होते आता ते सहशहर अिभयंता हणून आलेत. आता 
आपण बॉ ड काढतो यावेळेला मी हणलो होतो क  पेशल परपज करा या यानंतर लॅ डबँक 
तयार होईल, बेटरमट चाजस नदीसुधारम ये लोकानंा लावा या यातन साधारणपणे 
महापािलकेला  पंधरा ते वीस हजार कोटी पये कवा लॅ डबँक जमा होईल या यातन हे शहर 
आप याला सगापूर या धत वर डे हलप करता येईल पण आजपयत ती गो  झालेली नाही. 
या याम ये बारा लोक आहेत  मा. महापौर, प. च.मनपा. मा. अ य , थायी सिमती, 

प. च.मनपा,  मा. सभागृह नेते, प. च.मनपा, मा. आयु , प. च.मनपा. (मु य कायकारी 

अिधकारी), मा. िवरोधी प नेते, प. च.मनपा, मा. िज हािधकारी, पुणे िज हा, मा. 

मु यािधकारी, PMRDA, मा. शहर अिभयंता, प. च.मनपा, मा.मु य अिभयंता, पुणे 

जलसंपदा िवभाग, मा. सहशहर अिभयंता, पयावरण, प. च.मनपा, मा. उपसंचालक, 

नगररचना िवभाग, प. च.मनपा, मा.मु य लेखा व िव  अिधकारी, प. च.मनपा. अशा बारा 

जणांची िनयु  केलेली आहे. या पयावरणा या दृ ीने येकाची जबाबदारी आहे येकाच 
कत  आहे क  पपरी चचवड शहराम ये पयावरण कसं राहील पाहीजे, कसं सुधारल पाहीजे 
हणजे नुसती नदी सुधार नाही इथ ए हायरमट आहे, जल दुषण आहे, हवा दुषण आहे, 
वनी दुषण आहे या यावरती कं ोल आल पाहीजे या दृि ने सगळयानी काम करण यो य 

आिण गरजेच होतं. पण आजपयत ते पपरी चचवड महापािलकेम ये कधीही केल गेलेल नाही. 
या या तीरी  यांनी माग यावेळेला हणजे जे हा िवलास मिडगेरी थायीचे चेअरमन होते 
यावेळेस राञी तीन वाजेपयत बसून १४६ कोटीच पवना आिण इं ायणीच टडर काढल 

वा तिवक पाहता याला एनजीटीची मंजूरी न हती ते काम आता कुठ आिण कतपत पोहचलेल 
आहे. हणजे फ  टडरमधुन पैशासाठी हे काढल होतं का. अमृत योजनाम ये क ाचे एवढे पैसे 
आले क  येक ठकाणी येक भागाम ये ेनेज लाईन आिण ॅम लाईन वेगळया कराय या 
हो या नवीन लाईनी टाकाय या हो या अमृतच काम आजपयत का झालेल नाही.  मी मा या 

भागात चार वष झालय एकच लाईन टाकतो हजार एमएमची भाटनगरपासून कासारवाडी 
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एसटीपी पयत. चार वषात चार एि झ यूटी ह िजनीअर झालेत अजूनपयत ते काम पुण 

झालेल नाही.  मा या भागात चार पंप हाऊस आहेत चारही पंप हाऊसच पाणी नदीत जातय 
आिण उलट आपण पंप ग क न भाटनगर एसटीपीला घेतो आिण तीथन फ टर करतो हणजे 
भाटनगर एसटीपी पयत पाणी पोहचतच नाही. हणजे  नुसता भ गळ कारभार चाललेला आहे 
टडर काढायचे नंतर याची अम ट वाढवायची, काम करायच नाही. एनजीटीची परमीशन 
नसताना हे उदयोग क न टडर काढल या या िवरोधात मला वत:ला कोटात जाव लागल. मी 
कुठ या प ाचा ितनीधी हणून कवा लोक ितिनधी हणून बोलत नाहीतर पपरी 
चचवडचा नागरीक हणून बोलतोय आिण मला या शहरा या पयावरणाची काळजी आहे 
हणून  हे करतो.  आजपयत आप या पपरी चचवड महापािलकेत नदीसुधारसाठी कवा 

पयावरणासाठी कती कोट पये खच केला, आतापयत कती अहवाल आले. आपला पयावरण 
िवभाग करतय काय फ  कागदी घोडे नाचवतय का. आता इथ जे िवरोधी प ात बसले 
रा वादी  पण असतील आिण बीजेपी पण असतील पयावरणासाठी या दो ही प ाने आजपयत 
काय केलय.  माझ हणण एक आहे क  जर हे करायच आहेतर फुल लेस म ये करा. आयु  
साहेब मी तु हांला पही याच जीबीला हणल होत क  तु हांला चांगल काम कर याची ही संधी 
आहे. मी पही या पासून तुम या कामाची हातोटी बघीतलेली आहे तु ही िवनाकारण कुणाला 
वेळ देत नाहीत आिण कामा या ितरी  बोलतही नाहीत. पण आज महापािलकेनी एवढ 
क न एवढा खच क न आजपयत पवना नदी, मुळा  नदी, इं ायणीनदी यां यासाठी केल काय.  
हे सगळ तु ही करा एसपी ही झालीच पाहीजे, बॉ ड आलेच पाहीजे, बॉ ड या मा यमातून ही 
नदी सुधार यो य आिण चांग या प दतीची होईल पण या याम ये पारदशकपणा ठेवा. जशी 
माटिसटीसाठी आपण कंपनी आणली या यात पारदशकपणा अजीबात नाही, काय चाललय, 

काय होतय हे जे माटिसटीम ये सद य आहेतना तेवढयांनाच कळतय बाक चे १२८ आिण ५  
असे १३३ नगरसेवक आहेत यांना कुणालाही कळत नाही क  माटिसटीम ये कती र म 
आली, कती खच झाली, कतीचा जनसेट कतीला घेतला गेला चार ते साडेचार कोटीला पण 
जनसेट तीथ घेतले गेलेले आहेत. हणजे माटिसटीम ये   कती कोटीचा ाचार झाला तसच 
या बॉ ड प दतीने नदीसुधारम ये पण होणार आहे का. उ ेश चांगला आहे पण ते या प दतीने 
अंमलबजावणी झाली पाहीजे.  मा.महापौर साहेब, तु ही आता संजय कुलकण ना लेअरकट 
आदेश दया क  १४६ कोटीच जे टडर काढल होत पाईपलाईनच, नदीला यारलल लाईन 
करणार होते ते टडर काढल ते एनजीटीन का थांबवल का चालू आहे. मग जर एनजीटीची 
परमीशन न हतीतर टडर काढायची घाई का केली. या यासाठी राञी तीन वाजेपयत उदयोग 
केले का, सकाळी सहा वाजता जावून नारळ फोडले का. मा.महापौर साहेब, तु ही लेअरकट 
संजय कुलकण कडून खुलासा मागवून या नंतर हा िवषय मंजूर करा.   

मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. सवात थम मी संदीप 
वाघेर पाटलांच मनापासून अिभनंदन क  इि छतो. भारतीय जनता पाट ला घरचा आहेर 
दलेला आहे. माट िसटी या नावाखाली कोटयावधी पयाचा ाचार आहे तो आप या 

समोर उघड होणारच आहे. दुसर हणजे आता एसपी ही ही ाय हेट िलमीटेड आहे.  
मा.महापौर साहेब, मला असं हणायच आहे क  जे आता संदीप वाघेरेनी मांडलेल आहे ती स य 
प रि थती आहे. एसपी ही ाय हेट िल. ची कंपनी केलेली आहे आिण ते करत असताना खरच 
कती भयान प रि थती या नदयांची आहे याम ये पीएमआरडीए एका बाजूला, पीसीएनडीटीए 

दुस-या बाजूला, महापािलका एका बाजूला ही व तुि थती आहे.  मा.महापौर साहेब, आपण 
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पण नदी या काठीच राहता तु हांला पण याच मह व ल ात आहे. मला असे हणायच आहे 
क  या सगळया प रि थती ल ात घेता आप याला खुप बारकाईने या िवषयाकडे बघाव 
लागणार आहे. या याम ये पुव  पीसीएनडीटीए होती आता महापािलका आहे फ  या याम ये 
आपला पयावरण िवभाग खच करणार आहे का अस होणार अस नाही. हा िवषय आप याला 
गांभीयाने यावा लागणार आहे. आप या सवाना सुजलाम, सुफलाम करावा लागणार यासाठी 
कोटयावधी पये आपण खच करतो. कुठलाही खच करत असताना सवात चांगली गो ी जी 
आहे ते पाणी आहे आिण ते पाणी जर आपण िनमळ आिण व छ देवू शकणार नसू आिण याच 
िनयोजन आपण व थीत केल नाहीतर आप याला हे शहर माफ करणार नाही. दुस-या 
बाजूला आपली औदयोगीक एमआयडीसी आहे  एमआयडीसीच  पण घाणेरड पाणी याम ये 
येतय या लोकांचा पण सहभाग याम ये असला पाहीजे या लोकांना पण घेतल पाहीजे हणून 
या गो ीचा या िवषयावर आपण सवानी अ यास केला पाहीजे, अ यास क नच आपण हा 
िवषय ख-या अथाने सवानी या याम ये चचा क न यायला पाहीजे.  आजची आपण ही काही 
ऑनलाईन िमट ग घेतो  या ऑनलाईन िमट गम ये तु ही मला बोलायची संधी दली याब ल 
पु हा मी आपले आभार मानतो परंतु अनेकांना आवाज ऐकायला येत नाही अनेकांना अनेक 

ॉ लेम आहेत. हा िवषय आिण या या पुढचा पण िवषय मह वाचे िवषय आहेत या मह वा या 
िवषयाला माझी आप याला िवनंती आहे क  मा.पालकमं यांनी असं सूिचत केल होत क    
साधारण २ ऑ टोबर नंतर कदािचत आप याकड कोवीड ब लची जी काही िशथीलता आहे ती 
ये याची श यता आहे, तुम या मनाम ये पण काही नाही. माझी आप याला अशी िवनंती 
असणार आहे जे मह वाचे िवषय आहेत याम ये सवाचा सहभाग यावा सभागृहाम ये याचेवर 
सादकबाधक चचा हावी, िवचारांची देवाणघेवाण हावी आिण मग असे िवषय ते हा आपण 
मंजूर करावे. सहा नंबरचा पण िवषय असाच आहे तोपयत हे दोन िवषय आपण तहकूब करावेत 
आप याला या यावर सादकबाधक चचा करता येईल. आरोप- यारोप कर यापे ा ख-या 
अथाने शहराला काय पाहीजेल आिण आपण काय केल पाहीजेल. ते हा माझी आप याला अशी 
िवनंती आहे हे दोन िवषय जर आपण तहकूब ठेवले आिण पुढ या वेळेला यावेळेला 
सभागृहाम ये आपण बोलू यावेळेला सवाना बोल याची आपण संधी दयाल, यांचे िवचार 
ऐकूण या, ध यवाद. 

मा.सिचन िचखले -   मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह.  खरतर महापौर 
साहेब, अ यंत मह वाचा आिण शहराचा िज हाळयाचा िवषयाची आपण चचा करत आहोत. 
पवना आिण इं ायणी नदी या सिव तर क पाची अंमलबजावणी कर यासाठी आपण 
एसपी ही ही सं था थापन करतो. मा.महापौर साहेब, तु हांला माहीती असेल क  आपण 
सवजण तु ही होते, प नेते होते याच माणे ावणजी हाड कर साहेब होते आिण सवप ीच 
गटनेते होते यांची एक िमट ग पु याम ये झाली, िमट ग झा यानंतर पवना आिण इं ायणीनदी 
सुधार क पा संदभात सखोल चचा या ठकाणी कर यात आली आिण या यानंतर ही कंपनी 
थापन कर यात आली या याम ये महापौर असतील, अ य  असतील, आयु  असतील आिण 

या यामधुन सवप ीय गटने यांना डावल यात आलेल आहे. या यािवषयी मी तुम याशी 
पञ वहार केला, हाड कर साहेब असताना सु दा पञ वहार केला पण  हाड कर साहेबांनी 
मला सांगीतल क  या समावेशासाठी तु हांला प ने यांची आिण मा.महापौरांची मा यता 
यावी लागेल या यानंतरच सवप ीय गटने यांचा या याम ये समावेश कर यात येतो. पुणे 

महानगरपािलकेम य े सवप ीय गटने यांना या याम ये सामावून घेतलेल आहे. मग आप या 
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महानगरपिलकेनी यािवषयी का दुजाभाव केला यासंदभात मी तुम याकडे पञ सु दा दल आहे 
परंतु याच एकही उ र मला िमळालेल नाही.  

 माझी आपणास अशी िवनंती आहे क  पपरी चचवड शहरातून वाहणा-या नदयां या 
पुनरजीवन क पा या अंमलबजावणीसाठी िवशेष उ ेश वहन  एसपी ही थापान कर यात 
येणार आहे याम ये सवप ीय गटनेता यांची सु दा िनयु  कर यात यावी जेणेक न सवप ीय  
गटनेता/लोक ितिनधी यांना यांचे मत व िवचार मांडता येतील व नदी सुधार क पास 
हातभार लागेल, ध यवाद. 

मा.अजीत ग हाण-े  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. योगेश भाईनी 
सांगीत या माणे हा चार नंबर िवषय चालू आहे का सहा नंबर चालू हे आ हांला कुणालाही 
माहीत नाही आपण अंदाजे हणतो हा चार नंबर आहे. मा.महापौर साहेब, ऑनलाईन सभा 
आहे आमची आप याला मगाशी पण िवनंती होती आ हांला ऐकू येत नाही ही िस टीम जी 
आहे, आज ठक आहेत आप याला आदेश आहेत ऑनलाईन सभा यायची हणून आपण 
ऑनलाईन घेतो. परंतु ऑनलाईन सभा घेत असताना ही जी िस टीम आहे ती ॉपर असली 
पाहीजे, येकाला याचा आवाज व थीत ऐकू आला पाहीजे. मगाशी जे घडल ते आ हांला 
तु ही कोणीही नवर पण दसत न हते आिण या ठकाणी काही ऐकू येत न हतं आिण आ ही 
तु हांला िवनंती करत होतो क  हा जो काही दोन नंबरचा िवषय आहे याला जी तु ही 
उपसूचना वाचली ती आ हांला कुणालाही ऐकू आलेल नाही. मगाशी नामदेव राव आ हांला 
हणाले क  याची झेरॉ स त देवू कवा हॉटसअप क  मा.महापौर साहेब मळुात ही प दत 

चुक ची आहे. आ हांला ती जी उपसूचना आहे ती नीट ऐकायला आली नाही ती तु ही 
वाचायला पाहीजे परंतु नामदेवराव तु ही अ यंत चुक या प दतीने सभागृह चालवताय, अशा 
प दतीने चालवलतर ग धळच होणार आहे.  मा.महापौर साहेब, आिण आयु  साहेब या दो ही 
िवषया या संदभात संदीप वाघेरेनी या िवषयाम ये ब-याच दवसापासून खुप सहभाग घेतला, 
तु ही घाईघाईम ये या क पाचा नारळही फोडला आिण काम सु  कर या या दृि ने िवचार 
केला होता परंतु अजुनही भरपूर कामकाज या यातल पे डीग आहे असं असताना इतक  घाई 
कर याच कारण काय आहे. कारण हा िवषय चांगला आहे आज तु ही कुठ याही कानाकोप-यात  

गेलातर नदया या बाजूनी शहर वसली आहेत आिण यां या बाजूनी जी काय डे हलपमट होती 
या ठकाणी ि मीएम ती लोक देतात हणजे अिधकचे पैसे शासनाला कवा या संबंिधत 

महापािलकेला कवा या या ठकाणची जे लोक कोणी काम करतील यांना अिधकचे पैसे िमळू 
शकतात अशा प दतीचा हा िवषय आहे. यामुळे या इत या मह वा या िवषयाला अशा 
प दतीने घाई घाईने तु ही मागेही केल आिण पु हा आता असे, तरी आता योगेश बहल यांनी 
जी िवनंती मांडलेली आहे तीच माझीही िवनंती राहणार आहे क  तु ही हा िवषय जनरल 
बॉडीसमोर आणा, सगळया सभासदांना नेमका हा िवषय कळला पाहीजे. आप या शहराम ये 
या काही तीन नदया जातात याची जी काही डे हलपमट करणार आहेत याच जे काही 
ेझे टेशन असेल या याम ये आपण नेमक काय करणार आहोत हे सगळया सभासदांना कळाल 

पाहीजे. मुळातच आपण एसपी ही फॉम करतो, एसपी ही जे हा फॉम होईल ते हा आप याला 
काहीच कळणार नाही, जे कोणी किमटीम ये असणार आहेत यांना हा िवषय   िडटे सम ये 
कळणार आहे परंतु नगरसेवक हणून आ हांला याची कुठलीही माहीती नसणार.  माट 
िसटी या बाबतीम ये आज आपण सगळे अ ानी आहोत या या भागाम ये माट िसटीच 
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काम होत याची माहीती कुणाला नसते. या र याची परत परत खोदाई केली जाते हे 
थाप य िवभागाला माहीती नसतं आिण या ठकाणी या काही अडचणी िनमाण होतात 
याला हे अशा चुक या प दतीने कामकाज चालू आहे या यामुळे या अडचणी िनमाण होतात. 
या यामुळ जे माट िसटीत घडलय आता मी या या खोलात आता बोलणार नाही कारण 
माट िसटीम ये तु ही वेगवगळया प दतीने मेन कॉ ॅ टस वेगळे, सब कॉ ॅ टस वेगळे, ये  

काम करताना अडचणी िनमाण होतात.  परवा दवशी सु दा आप या एका नगरसेिवकेनी तीथ 
अंदोलन केल आिण या नंतर जे काही घडल ते शहरानी पाहील परंतु या याम ये मुळ िवषय 
काय होता गणपती उ सव होता आिण गणपती उ सवाम ये तीथ खोदाईच काम चालू होतं 
आिण ती खोदाई तीथ या संबंिधत नगरसेवकांना माहीत न हती अशा कारची यांची भूमीका 
होती तशा प दतीने शासनाला भेटले होते आिण हीच त ार आमची सगळयांची महापौर 
आहे आिण मग अशा प दतीने जर काम होणार असेलतर ते आप या शहरा या िहता या 
दिृ कोनातून अ यंत चुक च आहे आिण तीच प रि थती आता तु ही एसपी ही फॉम करणार 
आहात आता सिचन िचखलेनी िवषय मांडला क  गटने यांना सु दा तु ही या याम ये सामावून 
घेतल तर िनि तपणे यांचाही या ठकाणी िवचार होईल आिण यां या या काही सुचना 
आहेत याचंा अंतरभाव याम ये क  शकतो. आता आपण बॉ ड यायच ठरवतो अनेक 
महानगरपािलकेची या ठकाणी आपण नाव दलेली आहेत. म यंतरी बॉ ड या संदभात माहीती 
घे याचा य  केला. बॉ ड घेत याने आप या महापािलकेची न च जी काही पत आहे ती 
माकट म ये कळते आिण याचा फायदा आप याला भिव यकाळात िनि तपणे होणार आहे. 
या यातून आप याला जे काही पैसे उभे राहणार आहेत या याम ये जो काही इ े ट आहे तो 

आप याला िनि तपणे कमी असणार आहे परंतु हे करत असताना भिव यकाळाम ये आपण जे 
काही या बॉ ड या मा यमातून पैसे उभे क  आिण याचे जे रटनस दयायचे आहेत ते रटनस 
सु दा वेळचेवेळेला गेले पाहीजेत. आज आप या महापािलकेची प रि थती अ यंत चांगली आहे 
परंतु उदया या काळाम ये जर आपली आथ क प रि थती ढासळली, इथून माग या काळात 
आपण कज का घेतले नाहीतर आप याला भिव याम ये या काही अडचणी िनमाण झा यातर 
या कजाची परतफेड करता येणार नाही आिण आता ही आपली महापािलका अतीशय स म 

आहे आपण अनेक क प केलेले आहेत आिण ते आप या वत: या पैशातून केलेत परंतु हे जर 
करायच असेलतर या बॉ डमधून जो काही िनधी उभा राहणार आहे या यातून जे काही 
रटनस आप याला दयावे लागणार आहेत याचा अ यासपुवक िवचार झाला पाहीजे.  नाहीतर 

पुढ जावून असं नको हायला क  आपण घाईघाईत चुक चा िनणय घेतला, पुढ जावून आथ क 
अडचण आप याला येवू शकते. आपण आता याम ये उ लेख केलेला आहे जो काही नदी या 
बाजूने ोजे ट होणार आहेत, नदी या बाजूने या काही जागा आहेत या जागाम ये जे हा 
काही डे हलपमट होणार आहे या याम ये आपण ऍडीशनल या लोकांना ि मीएम चाज क  
शकतो आिण लॅ ट िसटी, तो लॅ ट ऐरीया आप याला करता येवू शकतो. यामुळ हा अ यंत 
मह वाचा िवषय आहे याम ये घाई न करता येणारी जी सभा होईल याम ये हा िवषय मंजूर 
करावा अशा कारची मी आप याला िवनंती करतो, ध यवाद.  

मा.मंगला कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आताचा जो िवषय 
आहे तो मह वाचा िवषय आहे, आपण कोणताही िवषय करायचा असेलतर या िवषया मधला 
पहीला कॉलम आहे  शहरातून वाहणा-या नदीपा ाची जागा महारा  शासना या महसुल 
िवभागाकडून मा.िज हािधकारी यांचे माफत देखभाल, दु तीकामी SPV कडे ह तांतरीत 
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क न घेणबेाबत आिण मा.महापौर मी सांगते िवषय मांक ४ व ६ कर याची गडबड का क  
नये यासाठी मी तु हांला सांगते क  मा.महापौर तुमच  नाव आता येईल परंतु यावेळेस 
खरोखरच काम चालू होणार आहे यावेळेला तु ही तीथे पदिस द महापौर नसणार. यामुळ 
मा.महापौर साहेब, मला असं वाटत क  शहरानी तुम याकडे बघताना कमीत कमी तु ही 
अ यास क न हा िवषय करावा कारण हा िवषय फार मोठा आहे. महापािलकेला कमीतकमी 
या महापौरां या काळात कजबाजारी झाले असतरी आप यावर वेळ येवू नये आिण हणून हा 
िवषय करताना काहीही गडबड करायची गरज आहे असं मलातरी वाटत नाही. हा िवषय खुप 
पुव पासून सु दा चाललेला आहे. ही एसपी ही होणार आहे या यानंतर परत हा िवषय 
सभागृहात येणार नाही आिण जे पदिस द जे बारा लोक असतील तेच या िमट गला जातील 
पर पर ते िनणय घेतील यामुळे हा िवषय गडबड क न करावा अशी कुठलीही या यात काही 
गरज आहे अस मला वाटत नाही. आिण हणून हा िवषय अ यासासाठी तहकूब ठेवा. 
सगळयांना अ यास क  दयात, तुम याही नागरीकांना, तुम याही नगरसेवकांना कळूदेत. आता 
संदीप वाघेरे बोलले ते एक नागरीक हणून बोलले ते नगरसेवक आहेत भाजपचे नगरसेवक 
आहेत या यात चुकून यां या तोडून िवरोधीप  ने यांच पण नाव गेल. िवरोधी प नेते आ ही 
सगळे लोक जागृक  आहोत यामुळ तो िवषय लांबचा परंतु हे िवषय करत असताना महारा  
शासन आिण क सरकार या याम ये काय कज उभ करणार आहेत, कशा प दतीने फंड ग 
होणार आहे या यातुन कुठला कुठला िनधी येणार आहे, लॅ डबँक तयार होणार आहे, सीएसआर 
आहे, पीपीई त वावर करणार आहेत, सीईआर हे सगळे जे काही तुम या माणे एसपी ही आहे 
दोनशे कोटीच कज यायच आहे. मगाशी अजीतभाऊनी पण सांगीतल, योगेशभाईनी पण 
सांगीतल क  जी लोक नदी या कडेला असतात  ते आप याला या यामधुन िनधी देव ूशकतात. 
मा.महापौर तु ही महीला महापौर आहात, तु ही इ ड ीम ये बोला सीएसआर फंडाबाबत. 

आप याकडून कती क.मी.ची आपली नदी जाते या नदीची डे हलपमट सीएसआर फंडामधुन 
क  शकतात का नाही.  एक दोन सभा तीकडे बोलवा. दोनशे कोटी घेवून  काप रेशनवर पुढे 
जर करायची वेळ आली नाहीतर चार ते पाच वष बीजेपीनी जे काम केल या बीजेपी या 
कामामुळे काप रेशन कजबाजारी झाली असं कर यापे ा आिण हे पदािधकारी परत तु ही पुढे 
कुणीही नसणार. पदिस द अिधकारी हेच याम ये आहेत. तरी मा.महापौर साहेब, चार नंबर 
आिण सहा नंबरचा िवषय परत परत रपीट करायला लागू नये या यासाठी अ यास झाला 
पाहीजे नुसत आपल तीथ नाव लाग यासाठी हे होणार नाही या यासाठी पुढची ोसीजर 
असणार आहे.  िनवडणूक ची आचारसंहीता लागेल या कालावधीत काहीही होणार नाही. दोन 
ऑ टोबरनंतर आप याला सगळयांना एकमेकां समोर बसून बोलता येईल यावेळेला या यावर 
िवचार क  यात तोपयत याचा अ यास क  यात तोपयत चार नंबर आिण सहा नंबरचा िवषय 
तहकूब करावा अशी आमची नं  िवनंती आहे. या यावरती आ हांला प ीय गालबोट लावायच 
नाही पण हा शहरा या नावलौक कात भर घालाणारा नदीसुधार क प आहे यादृि कोनातून 
िवचार करावा आिण िव. .४ व ६ आज या िमट गम ये तहकूब करावा आप याला यावेळेस 

समोरासमोर बसून बोलता येईल यावेळेस हा िवषय यावा एवढी मी िवनंती करते. 

मा.वैशाली घोडेकर -   मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मला पहीला  

हा िवचारायचा आहे क  डीपीआर तयार हायला कती वष लागायला पाहीजे,  आज साडेतीन 
वष झाले अजूनही डीपीआर तयार नाही आिण तरीही तु ही आ हांला सांगताय क  अंदाजे 
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दोनशे कोटी पये खच येतील. आता तु ही एसपी ही करता, एसपी ही या या आ दच हायला 
पाहीजे होती. मग साडेतीन वष अिधका-यांनी काय केलं, तु ही काय केल. मग तु ही उगाचच 
नदयांच पुजन करत सुटलात का. यावेळेस तुम या हातात काहीच न हत आिण तु ही उदघाटन 
क न मोकळे झालात. म ये कोणीतरी काही हणल रा वादीन पण काय केल. मी हणाले 
आ ही काही नाही केल हणून तु हांला स ा िमळाली तर तु ही काय केल हे िवचा   शकतो. 
हा आ हांला अिधकार आहे तु हांला अिधकार नाही आ ही काय केलं. आ ही आजपयत जी 

क प हातात घेतली ती लवकरात लवकर पुण केली. परंतु तु ही  नुसता क पाचा गाजावाजा 
केला पण आज काय एकातरी नदीचा डीपीआर पुण पाहीजे होता, कती खच येतो तो पण 
पाहीजे तर मग या सगळया गो ीना अथ होता. मी संदीप वाघेरच अिभनंदन करेल क  ते जे 
हणले  कागदी घोडे नाचव याच काम चालल आहे अतीशय प  यांनी भाजपला हा घरचा 

आहेर दलेला आहे. ख-या अथाने या ठकाणी दसतय क  कागदी घोडे आपण या ठकाणी 
नाचवताय. दोनशे कोटीम ये तु ही दो ही नदयांचा क प पुण करणार आहात का हा पण 
तु ही िवचार केला का आिण तुमची कज यायची घाई चालली एसपी ही करायची होतीतर 
आदीच हायला पाहीजे होती. साडेतीन वषानंतर तु ही झोपेतून जागे झालात का क  आता 
आ हांला एसपी ही करायची. डीपीआर कुठपयत आला हे तु ही आ हांला सांगीतल नाही. 
डीपीआरम ये काय चालल आहे हे तु ही आ हांला सांगीतल नाही. इथ तु ही िलहील आहे क  
अनुभवी कंपनी. एसपी ही ही जी कंपनी आहे ती अनुभवी कंपनी आहे. मग अनुभव कंपनीने 
एका नदीचा थोडा पण डीपीआर तयार केला नाही का याची उ र ही आयु ांनी दली  
पाहीजेत, सभागृहात दली पाहीजेत. यामुळे योगेशभाई हणाले, अजीत ग हाणे हणाले क  
हा िवषय तहकूब झाला पाहीजे जेणेक न आ हांला सगळयांना या यात जे चालल आहे ते 
सभागृहात ऐक याचा आिण उ र माग याचा अिधकार आहे.  यामुळे मा.महापौर मी 
आप याला िवनंती करेल क  चार नंबरचा आिण सहा  नंबरचा िवषय आम या सगळयां या 
िवनंतीला मान देवून तहकूब करावा आिण तुम याही डो यावर याच ओझ घेवू नये एवढच मी 
या ठकाणी सांगेल, ध यवाद.  

मा.रा ल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह.  एसपी ही कंपनी 
करत असताना माटिसटीच काय झाल हा देखील आप या सवा या समोर िवषय आहे.  आपण 
हे टडर काढत असताना मुळा नदीच टडर पुणे महापािलकेनी काढल मला वाटत या ठकाणी 
सिचन िचखले आिण मी आ ही दोघेही झेे टेशनला गेलो होतो. परंतु पपरी चचवड 
महापािलकेत देखील आपण ही कंपनी करत असताना मला असं वाटत क  सगळयांना 
िव ासात घेताल आताच संदीपनी सांगीतल क  मी कुठ या प ाचा हणून बोलत नाही खरतर 
संपुण सभागहृानी संदीपच अिभनंदन केल पाहीजे क  एक पपरी चचवड महापािलकेचा 
नागरीक आिण एक फ  नगरसेवक मग तो भारतीय जनता पाट चा आहे का रा वादीचा का 
िशवसेनेचा अशी कुठलीही वा छता न करता यांनी एक िवदारक गो  झाली खरतर या या 
मनातल तो बोलला आिण ते माई घे यासारख आहे.  ही कंपनी सु  असताना  सीएसआर काय 
होणार, सीईआरच काय होणार आिण जर या कंपनीचा माटिसटीसारखा ाचाराच कुरण 
हणून  वापर झालातर याच पुढे काय होणार.  तु ही एसपी ही कंपनी कर यापे ा जर एक 

िवभाग केलातर मला वाटत माई जाता जाता  हे असे बॉ ड काढण आिण कज उभारणं कुठलही 
कज घतेाना ते कज आपण रीटन कसं क , कशा प दतीने ते कज फेडाव लागेल या सगळया 
गो ीचा अंतभाव कुठतरी खरतर या करारात असायला पाहीजे होता. करारात नसेलतर डॉकेट 
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असेलतर तु ही सव सद यांना डॅकेट देखील दयायला पाहीजे होतं.  खरतर या ती ही नदया 
डे हलप होणं हे गरजेच आहे. परंतु या डे हलप होत असताना नुसते नदीकाठ जरी तु ही 
सुधारलेतरी यातून जाणा-या पा याच काय. आज जर आपण पवना नाही पाहीली, मुळा नाही 
पाहीलीतर अ रश: या ठकाणी गटर झालय तर या पा याच शु दीकरणाच काय. येक 
ना याचा तु ही अंतभाव केलेला आहे का कुठतरी क सलटंट नेमायचा आिण यांच डॉकेट तयार 
करायच आिण याच ेझे टेशन हे ठरावीक लोकांना दयायच आिण मग आता जे संदीपन 
सांगीतल ट े वारीसाठी तर आपण टडर काढ याची घाई करत नाहीतनां अशी शंका येते.  जर 
आपण नदीचा काठ सुधारलातर, तु ही घेणार पवना जल वाहीनी. मग तु ही कुठलही काम न 
करता खरतर परत तु ही हेच करणार का १४६ कोटीच टडर, तु ही टडर करणार सकाळी सहा 
वाजता, याच तु ही भूिमपुजन केलं या कामाची काय प रि थती हे देखील या या समोर 
यायला पाहीजे होतं. या कामाला जर एनजीटीने िवरोध केलेला आहे टेट को दलायतर या 
कामाचा अंतभाव या डॉकेटम ये का नाही. हणजे कुठतरी अशी कंपनी घाईघाईत थापन क  
नका. आप या मनात काही नसेल परंतु हे स ाधारी माई या खांदयावर बंदुक ठेवतील आिण हे 
करतील यामुळे माई तु ही जाता जाता असं काही न करता जस आता सिचन िचखलेनी 
सांगीतल या ठकाणी येक प ाचा एक ितनीधी पाहीजे.  

 मी या ठकाणी उपसूचना देतो क  आपण येक प ाचा गटनेता या ठकाणी नेमावा 
आिण हा िवषय मंजूर करणार असालतर उपसूचनेसह हा िवषय मंजूर करावा. आदरवाईज 
प नेते माझी आप याला िवनंती आहे कजरोखे उभारतोय आपण या या ाजाच मीटर सु  
होईल याच कती वष काय वष, कती काळ या सगळया गो ीचा व थीत अ यास झाला 
पाहीजे. या िवषयाला आमचा िवरोध नाही परंतु आज ही कंपनी कर याला आमचा िवरोध 
आहे. यामुळ माई माझी आपणाला िवनंती आहे क  आपण या िवषयाच व थीतपणे 

ेझे टेशन दयाव, दौ-याला कती खच आला  आजपयत या यावर आपण दडशे कोटी खच 
केलेला आहे याच काय झाल.  हा िवषय शहरा या अतीशय िज हाळयाचा आहे, शहरात या 
जलवाही यांचा िवषय आहे हे होत असताना तु ही घाई क  नका. कुठतरी कज उभा न 
कुठतरी तुम या डो यावर घेवू नका क  माईन यावेळेस कज काढायला लावल. याचा एक 
िवभाग जरी करता आला तरी याचा देखील आपण िवचार करावा आिण माई याची घाई न 
करता आपण हा िवषय तहकूब करावा अशी मी िवनंती करतो.  

मा.सिचन िचखले -  मा.महापौर साहेब, रा लजीन जी उपसूचना मांडली याला मी अनुमोदन 
देतो. 

मा.महापौर – खालीबसा, िमसाळ साहेब तु ही बोला.  

मा.राजू िमसाळ -   मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आम या िसनीअर 

मंडळीने हा िवषय कती मह वाचा आहे याब ल आता क पना दली आहे. माई तु ही जाता 
जाता २०० कोटीच कज आपण घेतो ते तुम या माथी लाग ू नये आिण हा िवषय व सहा  
नंबरचा िवषय यासाठी यावेळी आपली सभा ऑफलाईन होईल, आपले सव नगरसेवक आहेत 
यांचे िवचार या याम ये आपण यावेत आिण हे दो ही िवषय तहकूब ठेवावेत आता सवानी 

याब ल शहरा या िहताचे हे  आहे असे सांगीतलेले आहे. नाहीतर तु ही या दोन 
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िवषयासाठी  एक पेशल जीबी लावावी व सवाचे िवचार आपण या याम ये यावेत तोपयत हे 
िवषय तहकूब ठेवावेत अशी मी तु हांला िवनंती करतो.  

मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. पपरी चचवड 
शहरामधुन वाहणा-या या जलवाही या आहते पवना आिण इं ायणी नदी या नदी या 
संदभाम ये एसपी ही तयार करायच, एसपी हीला मा यता दे याचा िवषय आज या ठकाणी 
आलेला आहे.  योगेशभाईनी उ लेख केला क  सं दप वाघेरेनी घरचा आहेर दलेला आहे परंतु 
सं दप वाघेरे नदी सुधार क पा या बाबतीत वारंवार कुलकण या बरोबर तो नदी सुधार 

क प चांगला हावा हा मुळ उ ेश डोळया समोर ठेवून या ठकाणी ते बोलत असतात. याचा 
अथ असा नाही क  भारतीय जनता पाट चा नगरसेवक आहे आिण मग तो घरचा आहरे देतो 
परंतु याचंी जी काही मांड याची भूिमका आहे ती अतीशय व छ आिण मािणकपणे आहे.  
हा जो काही नदी सुधारचा ोजे ट आहे तो शहराम ये अतीशय जलदगतीने झाला पाहीजे 
अशा कारची भूमीका या ठकाणी संदीप वाघेरेनी मांडलेली आहे. परंतु उगीचच याला घरचा 
आहेर आिण अस चुक च दे याचा य  या ठकाणी सभागृहाम ये केलेला आहे. खर हणजे 
मा.महापौर मी आप याला सु दा सांगीतल क  िवषय मांक २ ला उपसूचना द या या नंतर 
मी वत: सांगीतल क य  िशपाया माफत ती ि ट पाठवतो. हॉटसप वरती पाठवतो असा 
उ लेख मी या ठकाणी केला नाही. मा.महापौर साहेब आपणच हणलात  िवषय मांक दोन 
आिण तीन मंजूर झालेला आहे आिण या ठकाणी िवषय मांक ४ चालू झालेला आहे यामुळे 
िवषय मांक ४ वरती बोला.  यामुळे सभागृहाम ये कवा स मानीयांची दशाभूल कर याचा 
या यामागे उ ेश दसतोय. मा.महापौर साहेब, मला सभागृहाला सांगायच आहे क  गे या 
अनेक वषापासून पवना आिण इं ायणी नदी आपण बघतो. २०१७ ला भारतीय जनता पाट ची 
स ा या महापािलकेम ये आली आिण आ हांला कुठतरी वाटल क  खर हणजे या नदया या 
आहेत या आप या शहरात या र वाही या आहेत आिण शहरातल हे वैभव आहे आिण हे 
कुठतरी चांगल झाल पाहीजे ही भूमीका यावेळेला आ ही घेतली. मला वाटत माग या 
काळाम ये या स मननीयांनी या ठकाणी उ लेख केला आपण घाईघाईने आणू नये कवा आता 
लगेच घेवू नये सहा नंबरचा िवषय आहे यावरती मी सिव तर बोलणार आहे. परंतु आजचा जो 
काही िवषय या ठकाणी आलेला आहे खर हणजे २०१७ या अगोदरची नदयांची प रि थती 
काय होती हे आपण बघीतल नदयांना एमपीसीबी या माफत कती नोटीसा आ या 
या यावरती कुणी अ यास केला का माग या काळाम ये.  आपली सव टम अहमदाबादला 
जावून आ या यानंतर चागंला ोजे ट जर महापािलकेम ये अंतभूत आपण करत असणारतर  
तो चांगला ोजे ट आहे यामुळे िवरोधकाना यां या मताम ये आज हा  ोजे ट 
झा या यानंतर भारतीय जनता पाट ने एक चांगली भूमीका या शहरासाठी मांडली. असा 

क प होत असताना यांना साहजीक कुठतरी थोडस वाटणारच आहे क  हा चांगला ोजे ट 
या ठकाणी होतोय आिण हणून या ठकाणी अशा कारच व  िवरोधीप ा या मा यमातून 
केल जातय.  मला एक उ लेख करायचा आहे क  यावेळेला या िवषयाकडे थोडस डोकावून जर 
बघीतलतर जून २०१८ या महासभेम ये यावेळेला आपण एस.टी.पी. िडझाइ नग अँड लॅ नग 
मॅनेजमट ा.िल. या क पाला आपण यावेळेला मंजूरी दलेली आहे. िवरोधकाना असं वाटत 
क  स मा.महापौरांना आपण बोललो क  जाता जाता तु ही काही क  नका परंतु महापौर 
आपण आहेत मी पदािधकारी आहे भारतीय जनता पाट या मा यमातून हा िवषय अतीशय 
चांगला आणलेला असताना, इथ महापौर, प नेता कवा िवरोधी प नेता हे मह वाच नसुन 
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शहर मह वाच आहे आिण शहरासाठी हा अतीशय चांगला ोजे ट आहे. शासनाकडे आपण 
ईसीएला पाठवलेल आहे आिण खर हणजे सभागृहाम ये हा िवषय आणत असताना एसपी ही 
आपणच करतोय का, पुणे महापािलकेनी केल आहे, आपण अहमदाबादला सु दा बघीतल 
चांगल या ठकाणी आलय आिण या ठकाणी सांगीतल क  घाईघाईने आणलेल आहे. 
स मा.महापौर मी आप याला पु हा एकदा कषाने जाणवीपुवक सांगतो क  २५/४/२०१८ ला 
ठराव मांक २५९० या मा यमातून िवषयपञीकेमधुनच ते दलेल आहे क  याला आपण 
मा यता दलेली आह े या नदी क पासाठी.  याला थायी सिमतीने शासक य मा यता 
दलेली आहे याचा डीपीआर तयार झालेला आहे हा अंतीम ट याम ये आह े आिण अंतीम 

ट पयाम ये असताना याला अशा कारच एसपी ही थापन करण हे मँडेटरी बंधनकारक असत 
आिण हणून याला या महासभेम ये मा यता दयायची आहे. एसपी ही थापन करायची 
या याम ये असणारे सद य ते या ठकाणी दलेले आहेत या याम ये आपण हणत नाही उषा 

उफ माई ढोरच नाव पदिस द करा हणून कवा नामदेव ढाके यांच पदिस द नाव करा. 
या ठकाणी पदिस द असणारे महापौर, सभागृहनेते, िवरोधी प नेते आिण जे काही अिधकारी 

आहेत यांच नाव लावतो. माग या काळाम ये काय झाल ते आप या सगळयांना माहीती आहे 
या संदभात मी बोलणार नाही परंतु यांनी यांनी या ठकाणी उ लेख केला. खर हणजे हा 

एक एसपी ही कर याचा उ ेश आहे गत नाव लाव याचा हा उ ेश नाही. या िवषयी 
स मा. िज हया या पालकमं यांनी सु दा सांगीतल क  जलदगतीने हा िवषय आप याला 
घेतला पाहीजे. ईसीए ला वत: पालकमं यांनी सु दा  या ठकाणी भूमीका मांडली आहे.  या 
ईसीए या संदभाम ये पाठपुरावा ते सु दा करत आहेत मग असा चांगला ोजे ट असताना 
फ  याला मोडा घालायचा, थांबावयाचा अशा कारची िवरोधकांची भुिमका या ठकाणी 
दसते. स मा. महापौर व या संदभाम ये आज या ठकाणी चांग या प दतीने ोजे ट असताना 

खरं हणजे या ठकाणी िशवसेनेचे गटने यांनी उ लेख केला क  गटार झालेली आहे ५ 
वषा याम ये कमीतकमी या महापािलके या दो ही नदयाम ये जी आव था बघा आज काय 
प रि थती आहे.  आपण वत: पवना घाटाव न येतो  इं ायणी नदीची आव था बघीतली 
अनेक ेनेज लाइन टाकून या ठकाणी असणा-या कंपन ना वारंवार नोटीसा देऊन ते 
थांबव याच काम इ ड ी या अनेक मा यमातुन मा.महापौर या सभागृहाचे आपण सव 
पदािधकारी यांचे वतीने केले आहे. आिण हणुन स मा. महापौर खरं हणजे हा िवषय अितशय 
चांगला आहे आिण २०० कोटी कज रोखे संदभात पुढ या िवषयावर मी बोलणार आहे.  तो 
िव तृत व पाम ये याची आपण कशा कारे काय करणार आहे मला असं वाटतय क  स मा. 
सभासदांनी आप या स मा. नगरसेवकांनी या संदभाम ये वाचला, या ठकाणी उ लेख केला 
क  आपण घाई घाईने आणता कामा नये. या वेळी २०१८ ला सभागृहाची मा यता घेतली 
यावेळेला याच ेझटेशन या सभागृहाम ये आप या पयावरण िवभागाचे माफत आप या 

स मा. सवाना या ठकाणी कशा प दतीचा हा डी पी आर असेल. नदी सुधार कशा प दतीने 
असेल. काय काय उपाययोजना या याम ये के या जातील याची ोसेस काय असणार या 
संदभात या वेळेला ेझटेशन  दले. हा एक चांगला िवषय शहरा या वैभवात भर पाडणारा 
िवषय आहे आिण या वेळेला नगरसेवक, पदािधकारी एका शहरामधुन एखादा िवषय चांगला 
घेऊन आल े आिण एस.पी. ही. जी काय कंपनी आहे एक चांगला अनुभव या कंपनीचा आहे. 
चांगला उप म शहरा या दो ही न ां या मा यमातुन या ठकाणी होतोय. पयावरणाचा        
-हास जो काही न ां या मा यमातुन होतोय याला कुठे तरी आळा बसुन हे शहर चांग या 
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प दतीने या ठकाणी आप या पुढचा उप म असा आहे क  या शहराचे नदयांमधुन जी काय 
पवना नदी आहे या ठकाणी पवना नदीमधुन फयुचरम ये बिघतले तर बोटी यामधुन वासी 
या ठकाणी  नेता येतील का या िवषयी एका बाजूने आपण िवचार करतोय जनतेचा 
ॅ फकम ये वेळ वाया जाता कामा नये या साठी आपण वेगवेगळया सावजिनक सुिवधा करत 

असताना नदी सुधार या इं ायणी या व पवने या मा यमातून सु दा आपण िवचाराधीन 
आहोत.मा. महापौर यामुळे हा एक िवषय चांगला शहरासाठी शहरा या वैभवात वाढ 
करणारा आहे यामुळे या वेळेला भारतीय जनता पाट ला आता स मा.सद यांनी  या ठकाणी 
उ लेख केला योगेशभा नी केला, अिजतभाऊनी उ लेख केला क  महापौर हा िवषय तु ही क  
नका परंतु हा िवषय आप या शहरासाठी अितशय उ लेखनीय आहे व शहरा या वैभवात भर 
टाकणारा आहे हणुन स मा. महापौर हा िवषय या ठकाणी मंजूर करावा व फ  एस.पी. ही. 
आिण ती सद य गठीत कर याचा हा िवषय . ४ आहे, िवषय . ६ वरती आपण ते  कशा 
प दतीने  अंमलात  आणणार आिण कशा प दतीने पैसे उभे करणार आहोत याबाबत मी पुढ या 
िवषयाला बोलणार आहे परंतु स मा. महापौर हा िवषय आपण मंजूर करावा अशी मी 
आपणांस िवनंती करतो.  

मा. महापौर – िवषय . ४ बाबत याचंा िवरोध आहे यांचा िवरोध न दवून हा िवषय  मंजूर 

कर यात येत आहे याची न द यावी.  

 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. योगेश बहल – आवाज येत नाही.  
मा. महापौर – िवरोध न दवला बहल साहेब तुमचा. तु ही बोला. 
मा. योगेश बहल – मा. महापौर साहेब  िवशेषत: मी प ने यांना सांगू इि छतो क  आ ही 

कोणी पण िवषयाला िवरोध केलेला नाही. नीट समजून या. आ ही आधीच हटलेलय क  या 
शहरा या दृ ीकोनातुन अितशय मह वाचा िवषय आहे. आम या कोणाचाही तर या िवषयाला 
िवरोध नाही. आ ही आधी सांिगतले क  या या म ये मह वाचे वेगवेगळे घटक येतात  याला 
एस.पी. ही. केली, मंजुरी दली  सगळं आ हाला मािहती आहे परंतु  या म ये जसं मी बोललो, 

मंगलताई बोल या, अिजत ग हाणे बोलल,े रा ल कलाटे बोललेत , सिचन बोललेत, आमचा 

कोणाचाही िवरोध नाही. आम यापैक  कोणी िवरोध केलेला नाही. मला वाटतय फ  
प ने यांना काय वाटतय ते प नेते फ  कामगार नेते नसुन मला वाटतय मोठे कलाकार 
आहेत. यांची कलाकारी सांगावयचीय झाली तर मा. महापौर साहेब नगरसिचवांना माझी 
एक िवनंती क  नगरसिचव मी जे बोलतोय ते  िमिनटस् या. महापौर साहेब  ते िमिनटस या 
कृपा क न  माझे िमिनटस या. िवषय . २ ला  ते इतके बोलले इतके बोलले क  तु ही 
आ हाला बोलू दले नाही. एक हयाला उपसूचना दली गेली या ठकाणी महापौर साहेब मला 
मािहत नाही तु हांला मािहत नाही. नगरसिचवानंा मािहत आहे का नाही मला मािहत नाही.  
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िवषय . २ ला त बल ६ उपसूचना द या गे या. आिण ते हणाले झेरॉ स पाठवतो   आिण 
झेरॉ स पाठवून मेहेरबानी केली आपण. दुसरी उपसूचना दली ८ हॉि पटलची                      
आठ हॉि पटलम ये सटरम ये डायिलसीस सटर सु  कर याची सगळयांना जागा मोफत 
दे याची  िवरोधी प ने यांचा वॉड आहे या वॉडातील इमारत पाडणार आहेत. यांना मोफत 
जागा ायची याला भाडे आकारायचे नाही तो पण िवषय आपण केला. याच बरोबर 
व.इं दरा गांधी सुतीगृह सांगवी येथील हॉि पटलचे इमारतीम ये Sonography, X-ray, 

Pathology िवभाग ितथे वेगवेगळया सोयी आहेत तो पण िवषय आपण मंजूर केला  मा. 

महापौर साहेब एका िवषयाला सहा उपसूचना या सु दा संपूण न वाचता ही कोणती गुंडिगरी 
आहे हा कोणता सभाशा ञाचा िनयम आह े ह े नगरसिचवांनी सांगावे. या सहा या सहा 
उपसूचना वाच या गे या का नाही तर आमची िमिनटसम ये ही न द क न या. मा. महापौर 
साहेब आ ही जीव तोडून बोलत होतो  एवढं ओरडत होतो आ हांला ऐकायला येत न हते. 
तुमचे स मा. सद य तेथे आले आिण यांनी सांिगतले क   स मा. महापौरांना िवनंती करतो क  
महापौर पु हा सभा घेतील. प  नेते हणतात मागे जाता येत नाही. यांना का मागं जाता येत 
नाही तर यांचे जे काळ काम आहे ना काळं काम जे काळं काम करतात ना ते उपसूचने या 
मा यमातुन उपसूचने या मा यमातुन यांनी केलेले एक वाचली आिण सहा ढकलुन द या. एक 
वाचली आिण सहा ढकलुन द या तुम या मनाम ये जर काळं नाही तु हांला व छ कारभार 
करायचाय तु हांला  काम करायचे नाहीए तुमचे मन िनमळ आहे तु ही नेते आहात तु ही 
युिनयनचे लीडर आहात मग तु ही असं ग धळायचं काम का करताय. का नीट वाच या नाहीत 
आता पाठवुन काय फायदा आहे आ हांला महापौर साहेब हेच हणायचय क  या वेळेला या 
सहा या सहा उपसूचना वाच या गे या अस या सभागृहाला कळल असतं, प कारांना कळल 
असत एक तर ऑनलाईन सभा हणजे काही ऐकू येत नाही तु ही दसत नाही आता तु ही 
दसताय आ हाला ऐकू येतेय ध यवाद याब ल.  परंतु या प दतीने हे काम ग धळाचं काम 

चालू आहे. खोटं काम चालू आह,े सभा शा ञाचे िनयम धा यावर बसवून चालू आहे मा. 

महापौर साहेब सभागृह असं चालत नाही सभागृह अिजबात चालत नाही. दुसरी गो  मी 
सांिगतले क  ठीक आहे. संदीपचे मी समथन केलं. इथपयत बोललो ठीक आहे. मी िवषयाला 
िवरोध केलेला नाही. आम यापैक  कोणीही िवषयाला िवरोध केला नाही. आमची तु हांला 
फ  िवनंती आहे क  ऑनलाईनम ये जे काय बोलले गेल जे काय बोलले जातं ते काही कळत 
नाही. अनेकांना बोलायची इ छा आहे अनेकजणांना िवषय समजुन यायचा आहे अनेकांना 
याम ये अनेक मह वा या सूचना कराय या आहेत िवरोध नाही. सूचना कराय या 
आहेत. हणुन आ ही तु हांला हात जोडून िवनंती केली क  तु ही िवषय या वेळेला 
ऑनलाईनला घेता सभागृहाम ये चचा क  या वेळेला िवषय मंजूर करा हणतो आ ही. फ  
हयाम ये बाक यांचे हणणे काय आहे ते ऐकून या, यां या सूचना काय आहेत या ऐकून 

या. तुमचे स ा ढ प नेते खूप अ यासू आहेत ते आ हांला मा य आहे. यां या 
अ यासूपणाबाबत आम या मनात शंका नाही. ते गुणवान आहेत. अहो ते िव ान आहेत पण  
आमची अ ल तेवढी नाही आ हांला तेवढी अ ल नाही आ ही नाही यां याएवढे शार आ ही 

ा प नाही क  शकत आ हांला नाही एवढे बौि दक बौि दकता दलेली आ हांला संधी िमळते. 
ते कती शार आहेत ते मारताना येक बॉलला छ ा मारतात हणुन यांनी २ नंबर या 
िवषयाला  िस सर मारला. एक उपसूचना वाचली सहा ढकलून द या. असं कती पाप 
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करणार आहेत. असे कती खोटं बोलणार आहेत. मा. महापौर साहेब हणुन आमचं हणणं असे 
आहे हणुन मंगलताई पण तेच हण या क  तु ही कदािचत अजुन चार – सहा मिहने आहात 

चार मिहने पाच मिहने आहात तर तुम या काळाम ये असे काय होऊ नये अशी  यांची अपे ा 
होती आिण दुसरी गो  उपसूचनासहीत मंजूर करा असं आ ही हणत होतो आ ही तु हांला. या 
ठकाणी रा ल कलाटनी पण उपसूचना दली आहे. ते हणाले तो िवषय तु हांला मंजूरच 

करायचा तर तो उपसूचनेसह मंजूर करा. याम ये गैर काय आहे. चुकलं काय आिण या 
चांग या िवषयाला कोणाचा िवरोध नाही.  आमचं हणणे तेच आहे पयावरण िवभागाने नेमके 
काय केलले आहे पयावरण िवभाग काय क  इि छत आह,े रा याचे काय हणणे आह,े आपण 
काय करणार आहोत अजुन काय करता येणार आहे का एवढी घाई आप याला कशाला. जर 
िवषय चांगला आहे  करायचाय ना आ ही पण हणतो िवषय करायचा आह,े चांगला िवषय 
आहे परंतु सवाचं काय मत आहे यां या काय सूचना आहेत या जाणुन या आिण मग करा 
घाई कशाला करता. अजीबात याम ये घाई क  नये. संदीपच मी समथन केलतर यांना वाईट 
का वाटल. या वायसीएममधल कॅ टीन याच माफ करा, मनपा मधल कॅ टीन याचही करा. 
हा जनतेचा पैसा आहे महानगरपािलके या अिधिनयमा माणे मोफत देता येत नाही देता येत 
असेलतर कोण या कायदया खाली देता येते याचा पण उ लेख करा. का आपण देतो आपण 
काही धमादाय आयु  हणून काढल नाही. लोकां या भ यासाठी करतोय  हे मा य आहे तीथ 
आपण करावे याब ल काही हणण नाही. परंतु लपुनछपून काम. का नाही उपसूचना सगळया 
वाच या का नाही आ हांला कळू द या हे चुक च आहे. तु ही आ हांला बोलू दल याब ल 
ध यवाद, पु हा बोलू दल याब लही आभारी आहे.  

मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. स मा. योगेश 

बहलनी िव. . २ चा उ लेख केला परंतु मा.महापौर साहेब आपण सांगीतल क  िव. . ४ चालू 
आहे मी या यावरती हणलेलो न हतो कारण क  एकदा तुम याकडून िवषय मंजूर झाला तर 
सभाशा ञा माणे मी सांगण यो य नाही परंतु या ठकाणी आपण िव. . २ मंजूर केला होता 
यानंतर आपणही सांगीतल क  िव. . २ व ३ मंजूर केलेला आहे यामळु िव. .४ वरती आपण 

बोला. या सभागृहाम ये योगेशभाईनी जी काही भूमीका मांडली आहे ती बरोबर आहे यांना 
वाटतय क  हे ऑफलाईन सभेम ये या परंतु या िवषया या मा यमात या यावेळेला 

ेझे टेशन झाल आहे याचा मी उ लेख केला आहे मी सा ीदार होतो याचा सभागृहाम ये. मी 
पालकमं यांचा या याम ये उ लेख केला आिण असा चांगला िवषय आहे यामुळे हा िव. .४ 
मंजूर करा. 

मा.महापौर – िव. . ४ मंजूर केलेला आहे िव. . ५ वाचावा. 

मा.अॅड.मोरे र शेडग-े मा.महापौर साहेब, िवषय मांक ५ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो. 
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                                                                                         िवषय मांक – ५ 
दनांक – २०/९/२०२१                   िवभाग- मा.आयु     

  

             संदभ- १) मा. बुड सुवणा व मा. कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव.  
                      २) मा. थायी सिमती कडील ठ. .१०१७७ द.१८/८/२०२१   
 
 ािधकरण से. .२४ येथे लाल बहादूर शा ी चौकाजवळ सावजिनक सुिवधा 
क ाकरीता भूखंड आरि त आहे. सदर भूखंडा या काही भागावर जुने अि शामक क  
अि त वात आहे. जु या अि शामक क ाम ये स  ि थतीत एकच अि शामक वाहन (बंब) 
ठेव याची व था आहे. सदर व था अपुरी असून सदर आरि त जागेवर निवन अि शामक 
क  इमारत वै क य सुिवधा क ासह बांधणे आव यक असून सदर कामाचा मनपा या सन 
२०२१-२२ या अंदाप काम ये खालील नमुद माणे समावेश क न याकरीता तरतूद करणे व 

शासक य मा यता देणते यावी.  
 

अ. . कामाचे नाव लेखािश
ष 

अंदाजप क य 
र. . 

सन २०२१-
२२ची तरतूद 
र. . 

वाढ घट एकूण 
तरतूद र. . 

१ भाग .१५ मधील लाल 
बहादुर शा ी चौकाजवळ ल 
आर त जागेवर न वन 
अ नशामक क  इमारत, 
वै क य सु वधा क ासह 
(Medical Aid) बांधणे. 

वशेष 
योजना 

७,००,००,००० ० १५,००,००
० 

० १५,००,००० 

२ भाग .१५ काचघर 
चौकाजवळ ल आर त 
जागेवर न वन OPD  
इमारत बांधणे व 
अ नशामक क  इमारतीचे 
नुतणीकरण करणे. 

वशेष 
योजना 

४,००,००,००० १५,००,००० ० १५,००,००० ० 

 

 
तरी वरील माणे कामाचा मनपा या सन २०२१-२२ या अंदाजप काम ये समावेश क न 
तरतूद करणेस  मा यता देणेत यावी.  
मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.केशव घोळव-े मा.महापौर साहेब, मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो-- ई े ीय 
कायालयाकडील भाग मांक ७ च-होली येथील ताजणेमळा काळजेवाडी ते च-होली गाव 
र ता िवकसीत करणे. तथािप सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात सदर कामाचा समावेश नसून 
कामाक रता तरतूद उपल ध नाही. तरी सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात सदर कामाचा 
समावेश क न खालील माणे तरतूद वग करण सुचिव यात येत आहे या माणे सन २०२१-
२२ या आ थक वषात खालील माणे इतर कामातुन वाढ / घट क न सदर वग करणास व 
खालील माणे तरतुद वग करण करणेस मा यता देणेत यावी. 
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अ
 

ले
खा
िश
ष 

उपलेखािशष  
अथवा  

कामांचे नाव 

पान 
. 

अनु 
. 

अंदाजप क
य  

र. . 

सन २०२१-
२२ चा मुळ 

अंदाज 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयची 
तरतूद 

सन २०२१-
२२ चा 
सुधा रत 
अंदाज 

शेरा 

१  

भाग मांक 
७ चह ली 
येथील 

ताजणेमळा 
काळजेवाड  ते 
चह ली गाव 

र ता वकिसत 
करणे. 

- - ०.०० ०.०० ७५००००००० ०.०० ७५००००००० . २ 
व न 
१ 

म ये 
वग 

२  
महापौर वकास 

िनधी ४३ १८ २१५५५५००० २१५५५५००० ०.०० ७५००००० २०८०५५००० 

एकूण २१५५५५००० २१५५५५००० ७५००००००० ७५००००००० २०८०५५००० 
 
तसेच खालील माणे मा यता देणेत यावी.  

अ.
. कामाचे नाव  पान 

. 
अ.
. 

लेखा
िशष 

सन २०२१-
२२ 

अंदाजप कात 
असणार  
र कम  

सन  २०२१-
२२  मधील 

तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

य  
आव यक 
तरतुद 

शेरा 

१ सांगवी- कवळे 
र याचे 
डांबर करण करणे 
चबर समपातळ स 
करणे व 
अनुषंिगक कामे 
करणे. 

    वशे
ष 
योज
ना 

५०००००००० ० १५०००००० ० १५०००००० न वन 
काम 

२ रावेत संत 
तुकाराम महाराज 
पुल ते मुकाई 
चौकापयतचा 
र या या कडेला 
पदपथ व सायकल 
ॅक तयार करणे. 

    वशे
ष 
योज
ना 

३०००००००० ० १००००००० ० १००००००० न वन 
काम 

३ रावेत गावठाण ते 
मामुड  पवना 
नद कडेला पादचार  
माग व सायकल 
ॅक वकिसत 

करणे. 

४४ १३२ वशे
ष 
योज
ना 

२०००००००० ३८१८००० ० २०००००० १८१८०००   
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४ सांगवी फाटा ते 
जगताप डेअर  
पयतचा र ता 
सायकल फॉर चज 
अतंगत फुटपाथ व 
पदपथ वकिसत 
करणे. 

४५ १४३ वशे
ष 
योज
ना 

१५००००००० ११४५३००० ० ११०००००० ४५३०००   

५ क  शासना या 
सायकल फॉर चज 
या उप मांतगत 
शहरातील व वध 
र यांवर सायकल 
ॅक उभारणे. 

४५ १४८ वशे
ष 
योज
ना 

५०००००००० ७६३५००० ० ५०००००० २६३५०००   

६ पंपर  िचंचवड 
शहरातील पुलांची 
व ेड सेपरेटरची 
थाप य वषयक 

कामे करणे. 

४५ १४९ वशे
ष 
योज
ना 

२०००००००० ३८१८००० ० ३५००००० ३१८०००   

७ रावेत येथे 
वप यणा क  
उभारणे. 

४५ १५० वशे
ष 
योज
ना 

१५००००००० ३८१८००० ० ३५००००० ३१८०००   

  एकुण ३०५४२००० २५०००००० २५०००००० ३०५४२०००   

 

 तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या 
अंदाजप कातील कामां या शासक य मा यता व तरतुद म ये वाढ / घट क न 
वग करण करणसे मा यता देणेत यावी. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन 
२०२१-२२ या अंदाजप कातील वकास कामांसाठ  अपुर  तरतुद ठेवणेत आली 
अस यान े मशानभुमीचे मह वाचे कामाचे अंदाजप क तयार क न िन वदा 
कायवाह  करणेसाठ  अंदाजप क य रकमेम ये व तरतुद म ये वाढ करणे 
अ याव यक आहे. यासाठ  खालील माणे अंदाजप क य रकमेम ये ( शासक य 
मा यता र कम ) व तरतुद म ये वाढ/घट क न वग करण करणसे मा यता देणेत 
यावी. 

अ.
. 

कामाचे नाव पान 
 

अ 
 

लेखािश
ष 

सन २०२१-
२२ 

अंदाजप क
य र कम 

सुधार त 
अंदाजप क
य र कम 

सन २०२१-
२२ मधील 
तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

एकूण 
आव यक 
र कम 
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१ भाग  १२ 
तळवडे येथे 
मशानभुमीची 
थाप य 
वषयक देखभाल 
दु ती करणे  

५३
७ 

४ मशान 
भुमी  

८०००००० २००००००० ५०००००० ५०००००० ० १००००००० 

२ भाग  १२ 
तळवडे येथील 
तळवडे िचखली 
ह  प रसरातील 
जुने 
अ त वातील 
र यांचे 
खड मू मीकरण 
व डांबर करण 
करणे  

२०५ २६ ख़ड  
मु माचे 
र ते  

२००००००० २००००००० १०००१००० ० ५०००००० ५००१००० 

  एकूण        २८०००००० ४००००००० १५००१००० ५०००००० ५०००००० १५००१००० 
 

तरी सुधारीत शासक य मा यता र. . २०००००००/- (अ री र. . दोन कोटी  फ ) व 
तरतुद र.  ५००००००/- (अ री र. . प ास लाख फ ) इतके वग करण करणेस मा यता 
देणेत यावी 

 तसेच सन २०२१-२२ चे मुळ अंदाजप कातील िवशेष योजना या लेखािशष अंतगत 
भाग .२६ मधील निवन िवकास कामांचा समावेश करणेस मा यता देणेत यावी. भाग 
.२६ वाकड- पपळे िनलख येथे खालील नमूद केलेले िवकास काम नाग रकां या सोयी या 

दृ ीने करणे आव यक आहे. यामुळे सदर या निवन िवकास कामांचा सन २०२१-२२ या 
मुळ अंदाजप कात िवशेष योजना या लेखािशषका अंतगत समावेश करणेस मा यता देणेत 
यावी. 

 
अनु 
. 

कामाचे नाव लेखािशष शासक य 
मा यता 
र कम 
पये 

१ वाकड येथील भूवी सोसायट  ते शॉने ट टॉवर 
येथील ना याची सुधारणा करणे व नाला 
बं द त करणे. 

वशेष योजना  
(न वन काम) 

५ कोट  
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 तसेच . .२६ येथील काळेवाडी फाटा ते छ पती चौकापयतचा िसमट कॉ टचा 
र ता करणे या कामाअंतगत याच भागातील इतर प रसरातील र ते कॉ टीकरण करणेस 
मा यता देणेत  यावी.  भाग .२६ येथील काळेवाडी फाटा ते छ पती चौकापयतचा िसमट 
कॉ टचा र ता करणे (िनिवदा .७०/०९/२०१८-१९) चे कामाचे आदेश ठेकेदार मे.मंजुळाई 
कं शन कं. यांना . था/िन/ड-मु य/१४५/२०१९ द.२५/०२/२०१९ अ वये देणेत आलेले 
होते सदरचे काम गतीपथावर सु  आहे.  
 तसेच या कामातून काही र म िश लक राहत आहे यामुळे भाग .२६ येथील 
काळेवाडी फाटा ते छ पती चौकापयतचा िसमट कॉ टचा र ता करणे (िनिवदा 

.७०/०९/२०१८-१९) या कामातून याच भागातील इतर प रसरातील र ते कॉ टीकरण 
करणे आव यक आहे.  

तरी वरील माणे साईट बदलाबाबत या तावास मा यता देणेत यावी. 
तसेच दे  कमान ते झडे मळा र याचे ं दीकरण व मजबुतीकरण करणे या कामातुन 

भाग  ११ मधील राघव  हाँटेल ते न  फेज १ पयत तसेच भाग  ११ मधील 
कृ णानगर मु य र याचे काँ टीकरण करणे या कामातील िव ुत िवषयक कामे करणे व 
थळ बदलास मा यता देणेत यावी. फ ेि य कायालयाअंतगत भाग  ११ म ये थाप य 

िवभागामाफत राघव  हाँटेल ते न  फेज १ पयत तसेच भाग  ११ मधील कृ णानगर 
मु य र याचे काँ टीकरण करणे या कामां या िनिवदा काढणेत आले या आहेत. तथापी यात 
िव ुत िवषयक कामांचा समावेश नाही. उपरो  दो ही कामांकरीता िव ुत व था 
करणेकरीता कामाचा समावेश िव ुत िवभागाचे अंदाजप कात सन २०२१-२२ म ये करणेत 
आला आहे. कोरोना महामारीमुळे भांडवली खचावर मयादा अस याने या कामांकरीता पुरेशी 
तरतुद उपल ध होऊ शकलेली नाही. स ि थतीत थाप य  िवभागामाफत र ता िवकसीत 
करणेचे काम गती पथावर असून र ता खोदाईम ये िव ुत वािह या, केबल, एच टी पोल, 

डी.पी. इ. यांचा अडथळा होत असून वारंवार केबल नादु त होत आहेत. अपु या तरतुदीमुळे 
िवषयांक त र यांकरीता िव ुत िवषयक कामां या िनिवदा िस  करणे श य होत नाही. 
तसेच िनिवदा कायवाही करवायाची झा यास तरतुद वग करण झालेनंतरच िनिवदा काढता 
येईल व यात बराच कालावधी जाणार आहे.  

तरी दे  कमान ते झडे मळा र याचे ं दीकरण व मजबुतीकरण करणे व भाग  ११ 
मधील राघव  हाँटेल ते न  फेज १ पयत तसेच भाग  ११ मधील कृ णानगर मु य 
र याचे काँ टीकरण करणे या कामातील िव ुत िवषयक कामे करणे मधील आव यक 
सािह य व बाबी समान आहेत. तरी दे  कमान ते झडे मळा र याचे ं दीकरण व मजबुतीकरण 
करणे या कामातुन भाग  ११ मधील राघव  हाँटेल ते न  फेज १ पयत तसेच भाग  
११ मधील कृ णानगर मु य र याचे काँ टीकरण करणे या कामातील िव ुत िवषयक कामे 
करणेस व थळबदलास मा यता देणेत यावी.  

तसेच मा. महापािलका सभा ठराव .६५१ द. १८/६/२०२१ नुसार पपरी चचवड 
मनपा प रसरात वाहतूक व थेत सुधारणा करणेकामी ा फक िस ल म ये सुधारणा करणे 
आव यक अस याने “ पपरी चचवड मनपा प रसरात एलईडी डेकोरे ट ह ॅ फक िस ल 

बसिवणे.” या कामासाठी येणारा खच र म पये एक कोटीचे खचास शासक य मा यता 
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देणेस व सदर र म पये एक कोटी “महापौर िवकास िनधी ”या लेखाशीषातून खच कर यास 

मा यता दे यात आलेली आहे.  
तथािप सदरचे काम माट िसटीचे थाप य िवभागाचे काम गतीपथावर अस याने 

सदरचे ॅ फक िस ल सुधारणा करणेचे काम तातडीने करणे आव यक आहे. यामुळे उपरो  
नमूद ॅ फक िस लचे कामासाठी होणारा खच र. . १ कोटी हे माट िसटी मधील चालू काम 
िन. .११-१८/१९ आदेश .PCSCL/T/KAVI/17/2019 द.16/05/2019 या कामास 

महापौर िवकास िनधीमधुन पपरी चचवड माट िसटी िल. कडे या कामाकरीता तरतूद वग 
कर यास व ॅ फक िस लचे काम माट िसटी या उ  नमूद चालू कामातून अित र  बाब 
क न िनिवदा अटी शत नुसार क न घे यास मा यता देणेत यावी. 
 तसेच मामुड  गाव स.नं.३५/३ जमीनीवरील आर ण . ४/१७५ बस टॅ डचे 
आर ण र  करणेस मा यता देणेत यावी. पपरी चचवड महापािलके या िवकास योजना 
आराख ानुसार मामुड  गाव स.नं. ३५/३ या जमीनीवर आर ण .४/१७५ ही जागा 
पीसीएमटी बस टॅडसाठी राखीव आहे.  
 सदरचे आर ण हे दे रोड कॅ टोमटचे २००० याडचे ह ीजवळ आहे. मामुड  
गावठाणाचा समावेश दे रोड कॅ टोमटम ये आहे. कॅ टोमट मधून िनयोिजत बस टॉपकडे येणारे 
र ते लहान आहेत. यामुळे कॅ टोमट या बाजूने बस माग होणेची श यता खूप कमी आहे. 
यामुळे आर ण . ४/१७५ पीसीएमटी बस टॅडसाठी िवकास योजनेनुसार ठेवलेले आर ण 

र  करणेस मा यता दे यात यावी.   
तसेच मा. महापािलका ठराव . ६८५ द. २०/०८/२०२१ या ठरावाम ये बदल 

करणेस मा यता देणेत यावी. मा. महापािलका ठराव . ६८५  द.२०/०८/२०२१ अ वये 
पा रत ठरावामधील सदर कामांकरीता तरतुद सन २०२०-२१ या सालाकरीता कर यात आली 
आहे असे नमुद आहे. याम ये २०२०-२१ ऐवजी सन २०२१-२२ तरतुद कर यात आली आहे, 
असे नमुद कर यास  मा यता देणेत यावी. 

तसेच “ भाग .१४ म ये मोहननगर सां कृितक भवन येथे छ पती िशवाजी महाराज 
यांचा पुणाकृती पुतळा बसिवणे व अनुषंिगक कामे करणेस मा यता देणेत यावी. " “ भाग . 
१४ म ये मोहननगर सां कृितक भवन येथे छ पती िशवाजी महाराज यांचा पुणाकृती पुतळा 
बसिवणे व अनुषंिगक कामे करणे ” या कामाचा समावेश मनपाचे सन २०२१-२२ चे 
अंदाजप कात पान  . १७ वर अ. . ५९ म ये समावेश करणेत आलेला आहे. छ पती 
िशवाजी महाराजाचंा मेघडंबरी म ये सहासनावर बसलेला पुणाकृती पुतळा मोहननगर 
िस.स.नं .४८८५ येथील रा माता िजजाऊ सां कृितक भवना या आवारातील मोक या जागेत 
बसिवणेबाबत नाग रकांची मागणी आहे. यासाठी सदर कामाचे अंदाजप क, िनिवदा या 
व आव यक परवान या िमळिवणेकरीता मा यता देणेत यावी. तरी छ पती िशवाजी 
महाराजांचा मेघडंबरी म ये सहासनावर बसलेला पुणाकृती पुतळा मोहननगर िस.स.नं. 
४८८५ येथील रा माता िजजाऊ सां कृितक भवना या आवारातील मोक या जागेत 
बसिवणेस मा यता देणेत यावी.  
 तसेच सन १९४७ साली भारताला वातं य ा  झाले. या वष  सन २०२१ म ये 
आपला देश ७५ वे वातं य वष हणून िहरक महो सवी वष साजरे करत आहे. आप या पपरी 
चचवड शहराम ये भारताला वातं य िमळाले यावेळेस सा ीदार असलेले अनेक नाग रक 

वा त ास आहेत. अशा नाग रकांचा गुणगौरव व कौतुक करणे हे आप या महापािलकेला 
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भुषणावह आहे. हणून आप या पपरी चचवड शहराम ये वातं यानंतर भारता या पिह या 
झडावंदना या दवशी जे नाग रक यां या वयाची १८ वष पुण करीत होते व जे या 
सुवण णाचे सा ीदार होते अशा नाग रकांचा महानगरपािलके या या वष या 
वधापन दना या दवशी यथोचीत स मान कर यास मा यता देणेत यावी.  

तसेच भाग  २७ रहाटणी म ये छ पती िशवाजी महाराज चौक येथे ी छ पती 
िशवाजी महाराज यांचा अ ा ढ पुतळा बसिवणेस मा यता देणेत यावी. मा. महापािलका 
सभा ठराव  ३२९, द. २०/१२/२०१८ अ वये भाग  २७ रहाटणी मधील छ पती 

िशवाजी महाराज चौक येथे ी छ पती िशवाजी महाराज यांचा अ ा ढ पुतळा उभारणेसाठी 
मा यता देणेत आली आहे. परंतु सामा य शासन िवभाग यांचेकडील शासन िनणय 
३११६/ . .३०८/२९, द. ०२/०५/२०१७ मधील मु ा  २० नुसार पुतळा उभार यासाठी 

पा रत केलेले ठराव हे १ वषापे ा जुने असू नयेत अशी तरतूद समािव  आहे. यामुळे 
मा.महापािलका सभा ठराव  ३२९, द. २०/१२/२०१८ यास मा.महापािलका सभेची 

पुनमा यता घेणे आव यक आहे. तरी भाग  २७ रहाटणी मधील छ पती िशवाजी महाराज 
चौक येथील ी छ पती िशवाजी महाराज यांचा अि त वात असलेला अधाकृती पुतळा बदलून 
याजागी ी छ पती िशवाजी महाराज यांचा अ ा ढ पुतळा उभारणेस मा यता देणेत यावी. 

सदर कामाकरीता महापािलका अंदाजप कातील ' भाग  २७ रहाटणी येथील छ पती 

िशवाजी महाराज चौक येथे िशवाजी महाराज यांचा अ ा ढ पुतळा उभारणे व अनुषंिगक 
कामे करणे ' (पान  ३८, अनु . ४७३) या िशषकावरती ' . .२७ रहाटणी येथील नखाते 

नगर ते कोकणे चौक या १२ मी. ंद र ता िवकसीत करणे. ' (पान  ३०, अनु  २०७) या 

कामामधून र. . ५०,००,०००/- इतरी तरतूद वग करणेस मा यता देणेत यावी. तरी सदरचा 

ठराव हा कायम होणेची वाट न पाहता अंमलबजावणी करणेत यावी. 
तसेच मौजे मोशी गट नं.६४६ पै. मधील आ. .१/१८९ मनपा उपयोग या ठकाणी 

शासनाकडून ह तांतरीत झाले या ६.०० हे. े ावर ८५० बेडचे हॉि पटल िवकसीत करणेस 
मा यता देणेत यावी. थाप य बीआरटीएस िवभागामाफत भाग .१ िचखली येथील गट 

.१६५३ व १६५४ (गायरान) मधील आर ण .१/८८ (अ) येथे ८५० बेडचे हॉ पीटल 
िवकसीत करणे. या कामास मा.महापािलका सभा ठराव .५९४ द.२०/०१/२०२१ अ वये 
र. .३५० कोटी इतक  शासक य मा यता व र. .५० लाख इतक  तरतुदीस िमळाली आहे. 
उपरो  ठरावाचे अंमलबजावणीस मा.आयु  यांची द.१८/०२/२०२१ चे मंजुर टपणी वये 
मा यता िमळाली आहे. तथापी सदरचे े  मा.िज हािधकारी, पुणे यांचेकडील प  .पमफ-
१/कािव/९३५/०६, द.०८/११/२००६ अ वये Identified Forest वन े  हणून मा.मु य 

वनसंर क ( ादेिशक) पुणे यांना कळिवले आहे. यामुळे सदर जागा मनपास वरील कामासाठी 
िमळणे श य नाही. यामुळे मौजे मोशी गट नं.६४६ पै. याम ये मनपाचे मंजुर िवकास 
योजनेतील आ. .१/१८९ मनपा उपयोग या योजनाखालील शासक य गायरान जमीन 
मनपास सन २०१९ म ये मा.िज हािधकारी, पुणे यांचेमाफत ६.० हे. े  मनपास ह तांतरीत 
कर यात आले आहे. मा.िज हािधकारी यांचे आदेशानुसार सदर ह तांतरीत जागा ३ वषात 
िवकसीत न के यास सदर जागा िज हािधकारी यांचेमाफत काढून घे यात येईल अ या अटी 
शत वर जागा ह तांतरीत कर यात आली आहे. स ि थतीत जागा मोकळी आहे. यामुळे 
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वरील हॉि पटल मौजे मोशी गट नं.६४६ पै. मधील आ. .१/१८९ मनपा उपयोग या ठकाणी 
िवकसीत के यास सदर भागाचा िवकास होऊन पपरी चचवड शहरातील नाग रकासंाठी 
मो ा माणावर वै क य सुिवधांचा लाभ होईल.  

भाग .१ िचखली येथील गट .१६५३ व १६५४ (गायरान) मधील आर ण 
.१/८८ (अ) येथे ८५० बेडचे हॉ पीटल िवकसीत करणे. या कामास मा.महापािलका सभा 

ठराव .५९४ द.२०/०१/२०२१ अ वये र. .३५० कोटी इतक  शासक य मा यता व 
र. .५० लाख इतक  तरतुदीस िमळाली आहे या ऐवजी थळबदल क न मौजे मोशी गट 
नं.६४६ पै. मधील आ. .१/१८९ मनपा उपयोग या ठकाणी शासनाकडून ह तांतरीत 
झाले या ६.०० हे. े ावर ८५० बेडचे हॉि पटल िवकसीत कर यास मा यता देणेत यावी व 
यास र. .३५० कोटी इतक  शासक य मा यता व र. .५० लाख इतक  तरतुद असावी यास 

मा यता दे यात यावी. 

तसेच नागरव ती िवकास योजना िवभागामाफत पपरी चचवड मनपा हददीतील 
महीला, बालके, मागासवग य , द ांग , कु ण , अनाथ –िनराधार मुले, 

एच.आय. ही. बाधीत मुले या समाजातील गरजु घटकांसाठी यां या सवागीण िवकासांसाठी 
िविवध कार या क याणकारी योजना राबिव यात येतात परंतु तृतीयपंथीय  हा घटक 
सु दा गरजू आिण वंिचत असुन या तृतीयपंथीयांसाठी या िवकासा या दृ ीकोनातुन 
काही  क याणकारी योजना राबिवणे आव यक आहे. तरी सन २०२१-२०२२ आ थक वषात “ 

तृतीयपंथीय िवकासा मक योजना” हे वतं  लेखाशीष िनमाण करणे तसेच या लेखाशीषावर 

नागरव ती योजना िवभागाकडील इतर क याणकारी योजनेअंतगत असणा-या “इतर योजना / 

काय म” या उपलेखाशीषाअंतगत र  २,००,००,००० (अ री र  दोन कोटी फ ) िश लक 

असुन सदर उपलेखाशीषातुन र  १५,००,०००/- (अ री र  पंधरा लाख फ ) इतक  तरतुद 
वग कर यास तसेच सन २०२२- २०२३ या आ थक वषासाठी “तृतीयपंथीय िवकासा मक 

योजना” या लेखाशाषावर भरीव तरतुद कर यास मा यता देणेत यावी.  

 तसेच पाणीप ी संबंधातील थकबाक दारांचे मा. यायालयामाफत िनवाडा कर यात 
येतो. द.२५/०९/२०२१ रोजी रा ीय लोकअदालतीचे आयोजन कर यात आलेले असून, अशा 

कारे वेळोवेळी आयोजीत कर यात येणा-या रा ीय लोकअदालतीचा नागरीकांना लाभ हावा 
याकरीता महारा  महानगरपािलका अिधिनयमामधील अनुसुची ड करण ८ िनयम ५० 
अ वये शा ती/दंड फ  कवा वसुलीचा खच मा.आयु ास आप या वे छा िनणयानुसार िनयम 
४१ खाली शा ती कवा िनयम ५० खालील फ  वसुलीचा खच पुणतः कवा अंशतः माफ करता 
येईल अशी तरतूद आहे. अशा कारची दंड माफ चा ठरावास मा.महासभेने 
द.०७/०९/२०१९, ठराव .४५२ अ वये मा यता दलेली होती. याच अनुषंगाने 
द.२५/०९/२०२१ रोजी होणा-या रा ीय लोकअदालतीचे दनािनिम  बजाव यात येणा-या 

नोटीशी या अनुषंगाने थकबाक सह संपुण पाणीप ी बील एकर मी भरणा-या ाहक / 
िमळकतधारकांना खालील माणे सवलत दे यास मा यता देणेत यावी. 
अ. . थकबाक सह संपूण पाणीबील एक 

र कमी भरणेकामी कालावधी 
मनपा पाणीबीलाम ये माफ  / 
सवलत ट केवार  

१ द.२५/०९/२०२१ रोजी तसेच भरणा दनांकापयत आकारणेत 
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वेळोवेळ  आयो जत करणेत येणा-या 
रा ीय लोकअदालतीचे दवशी 

आले या मनपा पाणीबीलाचे वलंब 
दंड र कमेचे ९०% सवलत 

 
तसेच शहरातील र यांची यांि क  प दतीने साफसफाईचे कर याचे कामकाजाची 

िनिवदा या राबिव याक रता मा यता देणेत यावी. मा.महापािलका सभा ठराव .६८१ 
द.२०/०८/२०२१ अ वये यांि क  प दतीने र ते साफसफाई कर याचा िवषय द री दाखल 

कर यात आलेला आहे. तथािप, व छ भारत अिभयानाम ये शहराचे गुणांकन सुधार यासाठी 

यांि क करणाचा अवलंब करणे आव यक आहे. तसेच देशातील मुख शहरांम ये यानुसार 
कामकाज कर यात येत असून चिलत िनयमानुसार यांि क करणा ारे र ते साफसफाईचे 
कामकाज करणे मनपास बंधनकारक आहे. तसेच सदर कामकाजाची िनकड ल ात घेता 
आरो य िवभागामाफत यांि क  प दतीने र ते साफसफाई या कामकाजाक रता न ाने 
आरएफपी तयार क न सादर करणे यो य राहील. याक रता जु या आरएफपी मधील ४ पॅकेज 
ऐवजी २ पॅकेजम ये शहरातील र यांची िवभागणी क न सुधा रत आरएफपी मसुदा तयार 
करावा, तसेच खचाम ये कपात क न व यं े आिण मनु यबळाची फेररचना कर यात यावी. 

यानुसार यांि क करणा ारे साफसफाईचा िवषय शासक य मा यतेकामी माहे ऑ टोबर 
मिह याचे मा.महापािलका सभेपुढे सादर करणेस मा यता देणेत यावी.  
  
    तसेच पपरी चचवड पोिलस आयु ालयाचा िव तार मो ा े ात आहे. पपरी चचवड 
शहर हे औ ोिगक व कामगार नगरी हणून ओळखले जाते. यामुळे जगभरातील अनेक 
नामां कत कंप या तसेच आय टी कंप या देखील शहरात आहेत. शहरातील रोजगाराची सहज 
उपल धता व वाढ या रोजगारा या संधी यामुळे शहरा या लोकसं येत दवस दवस भर पडत 
आहे. तसेच शहरातील िविवध भागांम ये मो ा माणात वारंवार वाहतूक क डी होते. यामुळे 
वाहतुक चे िनयमन व वाहतुक सुरळीत कर यासाठी मो ा माणात मनु यबळ हे पुरवावे 
लागते. तसेच कोिवड-१९ या साथरोगा या पा भूमीवर देखील शहरात मो ा माणात 
पोिलस बंदोब त पुरवावा लागत आहे.   
 पपरी चचवड शहर पोिलस दला या ह ीम ये गणेशो सव िमरवणूक बंदोब त, 
छ पती िशवाजी महाराज जयंती बंदोब त, पालखी बंदोब त, रमजान, बकरी ईद बंदोब त, 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंती बंदोब त तसेच शहरातील अित मह वा या साठी 
पुरवावा लागणारा इ यादी िविवध मह वाचे बंदोब त तसेच शहरातील कायदा व सु व था 
अबािधत राखणे अ यंत आव यक आहे.  
 त हा पपरी चचवड शहरातील सवसामा य नाग रक व औ ोिगक प रसरा या 
सुरि ततेसाठी अ याधुिनक ोन यं णा खरेदी क न पपरी चचवड पोलीस आयु ालयाचे 
मागणीनुसार ह तांतरीत करणे अ यंत गरजेचे आहे. सदर कामाचा पपरी चचवड 
महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या अंदाजप कात न ाने समावेश क न महापौर 
िवकास िनधीमधुन सदर लेखाशीषावर र म .३,००,०००/- (अ री र म .तीन लाख फ ) 
कवा य  येणा-या खचास तसेच अंदाजप क य र मेस व शासक य मा यता देऊन तरतुद 

वग करणेस मा यता देणेत यावी. 
      तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या ह ेि य कायालयातंगत सांगवी प रसरातील 
नाग रकांना अ याव यक पाणीपुरवठा सुरळीत करणे अ यंत गरजेचे आहे. स या सांगवी 
प रसरामधील अि त वात असणा-या पा या या टाक संबंधी थाप य िवषयक कामे करणे 
आव यक आहे. तसेच सन २०२१-२२ चे महापािलका अंदाजप कात ह भागातंगत सन 
२०२०-२१ क रता सांगवी प रसरातील टाक वरील थाप य िवषयक व सुशोिभकरणाची कामे 
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करणे या कामाचा समावेश असून ह ेि य कायालय पाणीपुरवठा िवभागामाफत सदर काम 
स या सु  आहे. तसेच सदर कामाक रता सन २०२१-२२ चे महापािलका अंदाजप क य र म 

. २५,००,०००/- मा यता दे यात आलेली आहे. परंतु सदर पाणीपुरवठा िवषयक पा या या 
टाक संबंधीचे वाढीव कामकाज ल ात घेता अंदाजप क य र म . २५,००,०००/- तसेच 
सदर कामासाठी संभा  वाढीव खच िवचारात घेता सदर लेखाशीषावर र म 

.२०,००,०००/- (अ री र म . वीस लाख फ ) वाढीव अंदाजप क य र मेस व 
शासक य मा यता देऊन महापौर िवकास िनधीमधुन तरतुद वग करणेस मा यता देणेत यावी. 

     तसेच मौजे दापोडी येथील सव नंबर ५ पैक  म ये मंजूर िवकास योजनेत आर ण मांक 
३/२४ व ३/२५ दशिवलेने सदर मुळ मालक भूिमहीन हो याची श यता आहे तसेच याच सव 
नंबर म ये रे वे मंञालयाचे, पुव  जागा संपा दत केली आहे व पपरी चचवड मनपाने दापोडी- 
पपळे गुरव र या या आर णासाठी जागा संपा दत केलेली आहे. जर उव रत ेञ आर ण 
मांक ३/२४ व ३/२५ साठी संपा दत केले तर मूळ मालक िव थािपत हो याची श यता आहे. 

सदर नमुद आर ण इसवी सन १९९७ पूव पासून हणजे दापोडी गाव पुणे मनपा म ये 
अस यापासून कायम आहे. तरी सदर नमुद आर णे र  कर यास मा यता देणेत यावी व 
सी.एम.इ./ भोसरी ह ीतील स ह नंबर ३७४, ३७८, ३८०, ३८६ आिण ३८७ पै या सी. 
एम.इ. आवारातील जु या फुगेवाडी जकात ना या या ५ हे ६२ आर ेञावर थलांतरीत 
कर यास मा यता देणेत यावी. महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे 
कलम ३७ अ वये फेरबदल कर यात व फेरबदलाची वैधािनक कायवाही पूण क न शासन फेर 
बदलाचा ताव सादर करणे मा.आयु  पपरी चचवड महानगरपापिलका यांना ािधकृत 
कर यास मा यता देणेत यावी. तसेच मा.महापािलका सभा ठराव  ६४१, द. २०/०५/२०२१ 
नुसार भाग  २७ रहाटणी येथील अंतगत र यांचे कॉ टीकरणाचे कामातून रहाटणी येथील 
सहगड कॉलनी, सोम ार कॉलनी, कृ णाई कॉलनी, मधुसुदन कॉलनी, स नगड कॉलनी १ व 

२ तसेच बळीराज कॉलनी १ ते ४ हे र ते कॉ टचे करणेचा ठराव मंजूर करणेत आला आहे. 
परंतु सदरचे र यांचे कॉ टीकरण न करता डांबरीकरण करावयाचे अस याने मा. महापािलका 
सभा ठराव  ६४१, द. २०/०५/२०२१ म ये कॉ टीकरणासाठी मंजुर केले या र यांचे 
स ि थतीत कॉ टीकरण न करता डांबरीकरण करणेत यावे व या प दतीने मा. महापािलका 
सभा ठराव  ६४१, द. २०/०५/२०२१  म ये दु ती करणसे मा यता देणेत यावी जेणे क न 
सदर कामामुळे चालु कॉ टीकरणा या कामावर याचा प रणाम होणार नाही. 
    तसेच सभा .५६ द.३१/०३/२०२१ िवषय . १ ठराव . ६३२ अ वये डा 
िवभागा या मुळ अदांजपञकाम ये ठेकेदारी प दतीने काळजीवाहक नेमणे हे न ाने लेखािशष 
तयार क न र. .२,००,००,०००/- इतक  तरतुद वग कर यात आलेली आहे. सन २०२१-२२ 
म ये या लेखािशषकावर तरतुद खच  पड यात येणार नस याने सदरची तरतुद ही िश लक 
राहणार आहे. तसेच डा िवभागाकडे असणारे जलतरण तलावावर येणारे नागरीक, मुले 
तसेच खेळाडु यावर िनयञंण िवषयक कामकाज करणेसाठी जलतरण तलावावर ठेकेदारी 
प दतीने जीवर क कम मदतीनस यांची नेमणुक करावयाची अस याने डा िवभागाकडील 
पान . १७८ अ. . १९ मधील “ठेकेदारी प दतीने काळजीवाहक नेमण”े या 
लेखािशषाकाव न र. .२,००,००,०००/- (दोन कोटी) तरतुद “ठेकेदारी प दतीने जीवर क 
कम मदतनीस नेमण”े या न ाने लेखािशषाकावर वग करणेस मा यता दे यात यावी. 
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डा िवभागाकडील जलतरण तलावावर येणा-या नागरीक, मुले तसेच खेळाडु यावर 

िनयञंण िवषयक कामकाजासाठी मनपा या अंदाजपञक  तरतुदीम ये “ठेकेदारी प दतीने 
जीवर क कम मदतनीस नेमण.े” या नावाचे नवीन लेखािशष तयार क न ठेकेदारी प दतीने 
काळजीवाहक नेमण ेया लेखािशषावरील तरतुद  र.  दोन कोटी फ  ही “ठेकेदारी प दतीने 
जीवर क कम मदतनीस नेमण”े या लेखािशषावर वग करणेस मा यता दे यात यावी.  
तसेच भाग . २० मधील खालील कामा या तरतुदीम य ेवाढ घट करणसे मा यता देणेत 

यावी.  
  

अ.
. 

उपलेखािश
ष अथवा 
कामाचे 
नाव 

पानांक अ. ं
. 

अंदाजप
क य र. . 

लेखािश
ष 

सन २०२१-२२ 
ची मुळ 
अंदाज 

(उपल ध 
तरतूद) 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

सन २०२१-२२ 
चा सुधार त 

अंदाज 

१ भाग . 
२० 

महेशनगर 
चौकातील 
मोकळया 
जागेत 
छ पती 
िशवाजी 

महाराजांचा 
पुतळा 
उभारण े

२१ १२२ ५००००००० वशेष 
योजना 

५००० २००००००० ० २०००५००० 

२ भूसंपादन ५ १२ - - १५०००००००० ० २००००००० १४८००००००० 

अ. 

. 

लेखािशषक महसुली 
अंदाजपञका
मधील पान 

. / अ. . 

सन २०-२१ चे मुळ 
अंदाजपञकात करणेत 
आलेली तरतुद र. . 

वाढ करावयाची 
तरतुद  

घट करावयाची 
तरतुद 

सुधा रत तरतुद 
र म  

१ ठेकेदारी प दतीने 
काळजीवाहक नेमणे  

१७८/१९ २,००,००,०००/- ---------- २,००,००,०००/- ------ 

२ ठेकेदारी प दतीने 
जीवर क कम 
मदतनीस नेमणे.  

नवीन ------------- २,००,००,०००/-  २,००,००,०००/- 
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िनधी 

 एकूण    २००००००० २०००००००  

 
तरी वरील कामासाठी सन २०२१-२२ साठीचे अंदाजप कात वरील माणे आव यक तरतूद 
करणसे मा यता देणेत यावी. 
 

      तसेच मनपाचे अ ेञीय कायालयांतगत सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात  खालील 
कामाचा समावेश झालेला नाही तथापी सदर काम करणे आव यक असलेने सदर कामांचे नावे 
सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात समािव  क न कामा या नावासमोर नमूद केले माणे 

शासक य मा यता देणेत यावी. 
 

अ.
. 

कामाचे नाव . 

. 

 

लेखािशष अंदाजप क  सन २०२१-
२२ ची 

अंदाजप क
य तरतुद  

वाढ 
करावयाची 
अंदाजप क
य तरतुद 

सन २०२१-
२२ ची 
तरतुद 

वाढ करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

    पानां
क 

अ.
. 

     

१ भाग . १५ 
अंतगत 
व वध 
ठकाणी 
र याचे 

काँ ट करणे 
हया 

कामाकर ता व 
इतर 

र यावर 
आव यक 
व ुत 

वषयक कामे 
करणे 

१५ थाप य 
क पांतग
त व ुत 
वषयक 
कामे 
करणे 

न वन न व
न 

० २००००००० ० ७०००००० ० 

२ म रा व व 
कंपनी िल. 

/महापारेषण/ 
य थ 

सं थांकर ता 
सुपर हजन 
चाजस व 
व ुत 

 व ुत 
मु यालय 
महसुली 
खच 

१५०-
१५१ 

६ ३०००००००० ० ३०००००००० ० ७०००००० 
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िनर ण फ  
अदा करणे 

    एकूण  ३०००००००० २००००००० ३०००००००० ७०००००० ७०००००० 

  
 
 
 भाग .२९ पपळे गुरव मधील उवरीत र यांचे कॉ टीकरण करणे      
(िन.नो. .८१/०१/२०१९-२०) या कामाचे आदेश ठेकेदार मे.ए.जी.असोिसए स यांना 
द.१७/०५/२०२१ रोजी देणेत आलेला आहे. सदर कामाअंतगत पपळे गुरव येथील िशवनेरी 

कॉलनी,  भाऊनगर,  अमृता कॉलनी,  कृ णराज कॉलनी,  मोरया पाक .१ व इतर 

प रसरातील र यांचे कॉ टीकरण करणेचा समावेश क न अंदाजप क तयार करणेत आले 
होते. परंतू सदर भागातील मा.नगरसद य यांनी नाग रकां या व वाहतूक या सोयी या 
दृ ीने सदर र यांचे कॉ टीकरणाचे काम न करता याऐवजी सदर कामा या िनिवदेतून पपळे 
गुरव येथील ीकृ णनगर, पवनानगर, िभमाशंकर कॉलनी व इतर भागातील र यांचे 

कॉ टीकरणाचे काम करणेत यावे अशी मागणी केलेली आहे. मा.नगरसेवक यांनी सुचिवले या 
भागातील र यां या कॉ टीकरणाची आव यकता ल ात घेता भाग .२९ पपळे गुरव 
मधील उवरीत र यांचे कॉ टीकरण करणे (िन.नो. .८१/०१/२०१९-२०) या कामा या 
िनिवदेतून सदर र यांचे कॉ टीकरणाचे काम करता येणे श य आहे . स ि थतीत निवन 
िनिवदा काढून काम करणे श य नाही. सदर कामाची िनिवदा दर २५.५७ % कमी अस याने 
सदर कामा या िनिवदेतून मा.नगरसेवक यांचे मागणीनुसार सदर र यांचे कॉ टीकरणाचे 
काम के यास मनपाचे कोणतेही आ थक नुकसान होणार नसून फायदाच होणार आहे. तरी 

भाग .२९ पपळे गुरव मधील उवरीत र यांचे कॉ टीकरण करणे 
(िन.नो. .८१/०१/२०१९-२०) चे कामातून  मा.नगरसद य  यांचे मागणीनुसार पपळे गुरव 
येथील ीकृ णनगर, पवनानगर, िभमाशंकर कॉलनी  व इतर भागातील र यांचे कॉ टीकरण 

करणे या कामास साईट बदलास (Change of site)  मा यता देणेत यावी.  तसेच  

पान 
ं . 

अनु.
ं .  कामाचे नाव िन वदा र कम उपल ध तरतूद 

सन २०२१-२२ 
आव यक मधील 

वाढ तरतूद 
घट 

आव यक 
असणार   एकूण 

तरतूद 
३१ २४७ भाग ं  ३१ म ये नवी 

सांगवी पंपळे गुरव 
िमिलटर  ह  लगतचा  
र ता UTWT प तीने 
वकिसत करणे ट पा १ 

४,११,३१,६०९/- ५०,००,०००/- २,००,००,०००/-   २,५०,००,०००/- 
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३० २३१ 

भाग ं  ३१ ांती चौक 
ते शिन मं दर पयतचा 
र ता अ ावत प तीने 
वकिसत करणे 

४,०४,४९,७६०/- १,२०,००,०००/- १,००,००,०००/-   २,२०,००,०००/- 

३१ २४३ 
भाग ं  ३१ मधील र ते 

अ याधुिनक प तीने 
वकिसत करणे 

४,१५,५८,३९६/- 1,२५,००,०००/- १,००,००,०००/-   २,२५,००,०००/- 

३१ २४५ 

भाग ं  ३१ कृ णा चौक 
ते साई चौकचा र ता 
UTWT प तीने वकिसत 
करणे 

४,१३,३२,६७०/- १,००,००,०००/-  १,००,००,०००/-
     २,००,००,०००/- 

३१ २४२ 

भाग ं  ३१ मधील 
फेमस चौक ते शिन मं दर 
र ता UTWT प तीने 
वकिसत करणे 

४,०३,९२,२३६/- १,२५,००,०००/-
   

१,००,००,०००/-
     २,२५,००,०००/- 

३२ २६८ भाग ं  ३१ म ये 
सांगवी पोिलस चौक  ते 
सांगवी फाटा र ता 
UTWT प तीने वकिसत 
करणे  

८,२५,३४,६१०/-  ५२,००,०००/-  १,५०,००,०००/-   २,०२,००,०००/- 

३२ २६९ भाग ं  ३१ म ये  
UTWT प तीने वकिसत 
करणे  

८,२३,९४,०७१/-  ६२,००,०००/-  १,५०,००,०००/-   २,१२,००,०००/- 

३१ २४४ 

भाग ं  ३१ मधील ढोरे 
फाम ते फेमस चौक र ता 
UTWT प तीने वकिसत 
करणे 

४,१५,२०,८३०/- १,२०,००,०००/-  १,००,००,०००/-    २,२०,००,०००/- 

३० २३० 

भाग ं  ३१ मधील साई 
चौक ते सांगवी पोिलस 
चौक  र ता UTWT 
प तीने वकिसत करणे 

४,४२,००,०००/- ३०,००,०००/-  १,००,००,०००/-    १,३०,००,०००/- 

 
 
तसेच भोसरी मधील रा माता िजजाऊ उ ाणपुलाखाली दघी रोडला जाणा या चौकाला सदर 
"भारतीय संिवधान चौक" असे नामकारण करणेस मा यता देणेत यावी सदर “ भारतीय 

सिवधान चौकाचे ” सुशोभीकरण पािलके या मा यमातून या ठकाणी करणेस मा यता देणेत 

यावी जेणे क ण रा माता िजजाऊ उ ाण पुला या शोभेत आनखीन वाढ होइल.  
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    तसेच खालील कामां या नावाचा सन २०२१-२२ या अंदाजपञकात समावेश क न 

शासक य मा यता तसेच सदर कामांसाठी तरतूद वग करणास मा यता देणेत यावी. 
 

अ. . उप लेखािशष अथवा 
कामाचे नाव  लेखािशष  

बजेट 
पान 

 

बजेट 
अ.  

  
शासक य   
मा यता 
र कम  

सन 
२०२१-
२२ मूळ 
तरतूद 

वाढ   घट  सुधा रत 
तरतूद शेरा 

१ 

अ भागाम ये डा 
वषयक कामांची 
थाप य वषयक 

देखभाल दु तीची 
तसेच सुधारणांची कामे 

करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

- - २००००००० ० २००००००       

२ 

ब भागाम ये डा 
वषयक कामांची 
थाप य वषयक 

देखभाल दु तीची 
तसेच सुधारणांची कामे 

करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

- - २००००००० ० २००००००       

३ 

क भागाम ये डा 
वषयक कामांची 
थाप य वषयक 

देखभाल दु तीची 
तसेच सुधारणांची कामे 

करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

- - २००००००० ० २००००००       

४ 

ड भागाम ये डा 
वषयक कामांची 
थाप य वषयक 

देखभाल दु तीची 
तसेच सुधारणांची कामे 

करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

- - २००००००० ० २००००००       

५ 

इ भागाम ये डा 
वषयक कामांची 
थाप य वषयक 

देखभाल दु तीची 
तसेच सुधारणांची कामे 

करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

- - २००००००० ० २००००००       

६ 

फ भागाम ये डा 
वषयक कामांची 
थाप य वषयक 

देखभाल दु तीची 
तसेच सुधारणांची कामे 

डा 
वषयक 
कामे  

- - २००००००० ० २००००००       
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करणे  

७ 

ग भागाम ये डा 
वषयक कामांची 
थाप य वषयक 

देखभाल दु तीची 
तसेच सुधारणांची कामे 

करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

- - २००००००० ० २००००००       

८ 

ह भागाम ये डा 
वषयक कामांची 
थाप य वषयक 

देखभाल दु तीची 
तसेच सुधारणांची कामे 

करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

- - २००००००० ० २००००००       

  एकूण =                
 
 
तसेच खालील कामां या नावाचा सन २०२१-२२ या अंदाजपञकात समावेश क न 

शासक य मा यता तसेच सदर कामांसाठी तरतूद वग करणास मा यता देणेत यावी. 
 
  

अ.
. 

उप लेखािशष अथवा 
कामाचे नाव  

लेखािश
ष  

बजेट 
पान 

 

बजेट 
अ.  

  
शासक य   
मा यता 
र कम  

सन 
२०२१-
२२ मूळ 
तरतूद 

वाढ   
घट  सुधा रत तरतूद शेरा 

१ 

अ भागातील 
यायामशाळा,बॅडिमंटन 
हॉल इ. डा वषयक 
कामांची थाप य 
वषयक देखभाल 
दु तीची तसेच 
सुधारणांची कामे करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

- - ३००००००० ० २०००००       

२ 

ब भागातील 
यायामशाळा,बॅडिमंटन 
हॉल इ. डा वषयक 
कामांची थाप य 
वषयक देखभाल 
दु तीची तसेच 
सुधारणांची कामे करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

- - ३००००००० ० २०००००       

३ 

क भागातील 
यायामशाळा,बॅडिमंटन 
हॉल इ. डा वषयक 
कामांची थाप य 

डा 
वषयक 
कामे  

- - ३००००००० ० २०००००       
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वषयक देखभाल 
दु तीची तसेच 
सुधारणांची कामे करणे  

४ 

ड भागातील 
यायामशाळा,बॅडिमंटन 
हॉल इ. डा वषयक 
कामांची थाप य 
वषयक देखभाल 
दु तीची तसेच 
सुधारणांची कामे करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

- - ३००००००० ० २०००००       

५ 

इ भागातील 
यायामशाळा,बॅडिमंटन 
हॉल इ. डा वषयक 
कामांची थाप य 
वषयक देखभाल 
दु तीची तसेच 
सुधारणांची कामे करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

- - ३००००००० ० २०००००       

६ 

फ भागातील 
यायामशाळा,बॅडिमंटन 
हॉल इ. डा वषयक 
कामांची थाप य 
वषयक देखभाल 
दु तीची तसेच 
सुधारणांची कामे करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

- - ३००००००० ० २०००००       

७ 

ग भागातील 
यायामशाळा,बॅडिमंटन 
हॉल इ. डा वषयक 
कामांची थाप य 
वषयक देखभाल 
दु तीची तसेच 
सुधारणांची कामे करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

- - ३००००००० ० २०००००       

८ 

ह भागातील 
यायामशाळा,बॅडिमंटन 
हॉल इ. डा वषयक 
कामांची थाप य 
वषयक देखभाल 
दु तीची तसेच 
सुधारणांची कामे करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

- - ३००००००० ० २०००००       

  एकूण =                

 
तसेच खालील कामां या नावाचा सन २०२१-२२ या अंदाजपञकात समावेश क न 

शासक य मा यता तसेच सदर कामांसाठी तरतूद वग करणास मा यता देणेत यावी. 
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अ. . उप लेखािशष अथवा 
कामाचे नाव  लेखािशष  

बजेट 
पान 

 

बजेट 
अ.  

  
शासक य   
मा यता 
र कम  

सन 
२०२१-
२२ 
मूळ 
तरतूद 

वाढ   घट  सुधा रत 
तरतूद शेरा 

१ 

अ भागातील 
पोह या या तलावांची 
थाप य वषयक कामे 

कारणे व उंची कमी 
करणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

- - ३७५००००० ० २५०००      

२ 

ब भागातील 
पोह या या तलावांची 
थाप य वषयक कामे 

कारणे व उंची कमी 
करणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

- - ७५००००० ० २५०००      

३ 

क भागातील 
पोह या या तलावांची 
थाप य वषयक कामे 

कारणे व उंची कमी 
करणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

- - ७५००००० ० २५०००      

४ 

ड भागातील 
पोह या या तलावांची 
थाप य वषयक कामे 

कारणे व उंची कमी 
करणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

- -     २५०००      

५ 

इ भागातील 
पोह या या तलावांची 
थाप य वषयक कामे 

कारणे व उंची कमी 
करणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

- - २२५००००० ० २५०००      

६ 

फ भागातील 
पोह या या तलावांची 
थाप य वषयक कामे 

कारणे व उंची कमी 
करणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

- - ७५००००० ० २५०००      
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७ 

ग भागातील 
पोह या या तलावांची 
थाप य वषयक कामे 

कारणे व उंची कमी 
करणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

- - ७५००००० ० २५०००      

८ 

ह भागातील 
पोह या या तलावांची 
थाप य वषयक कामे 

कारणे व उंची कमी 
करणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

- - ३००००००० ० २५०००      

  एकूण =       १२००००००० ० २०००००       

 

तसेच खालील कामां या नावाचा सन २०२१-२२ या अंदाजपञकात समावेश क न 
शासक य मा यता तसेच सदर कामांसाठी तरतूद वग करणास मा यता देणेत यावी. 

 
 

अ. . 
उप लेखािशष 
अथवा कामाचे 

नाव  
लेखािशष  

बजेट 
पान 

 

बजेट 
अ.  

  
शासक य   
मा यता 
र कम  

सन २०२१-
२२ मूळ 
तरतूद 

वाढ   घट  
सुधा
रत 

तरतूद 
शेरा 

१ 

भाग .८ 
मधील डा 
वषयक व 
मनपाचे व वध 
काय मासाठ  
मंडप यव था 
करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

८३१ २४ ५०००००० २५०००००   २५०००००     

२ 

भाग .२ 
िचखली मधील 
जाधववाड  बो-
हाडेवाड  
बनकरव ती व 
आ हाटव ती 
प रसरात मनपाचे 

डा वषयक व 
मनपाचे व वध 
काय मासाठ  
मंडप यव था 
करणे   

डा 
वषयक 
कामे  

८३१ २७ ३७५०००० २५०००००   २५०००००     
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३ 

भाग .२ 
मधील जाधववाड  
प रसरात मनपाचे 
व वध काय म 
व डा वषयक 
काय मासाठ  
मंडप यव था 
करणे   

डा 
वषयक 
कामे  

८३१ ३२ २४९०००० २२४३०००   २२०००००     

४ 

भाग .२ 
िचखली मधील 
बो-हाडेवाड  
प रसरात मनपाचे 
व वध काय म 
डा वषयक 

काय मासाठ  
मंडप यव था 
करणे   

डा 
वषयक 
कामे  

८३१ ३३ २४९०००० १६०००००   १६०००००     

५ 

भाग .९ 
मासुळकर मधील 

डा वषयक 
कामांसाठ  तसेच 
मनपा 
काय मासाठ  
मंडप यव था 
करणे   

डा 
वषयक 
कामे  

८३१ ३४ ६०००००० ३००००००   ३००००००     

६ 

भाग .१२ 
पीनगर येथील 

ठाकरे शाळा व 
खेळाचे मैदानाची 
देखभाल दु ती 
करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

८३२ ६० २००००००० २००००००   २००००००     

७ 

भाग .२० 
येथील आंबेडकर 

डा संकुल 
येथील मैदान 
वकिसत करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

८३३ ८० १०००००००० ३४००००००   ४००००००     

  
एकूण = 

      
  १,७८,००,००० १,७८,००,००० 

    

 
 
तसेच भाग . २५ वाकड, ताथवडे,पुनावळे येथे खालील नमूद केलेले िवकास काम 
नाग रकां या सोयी या द ीने करणे आव यक आहे यामुळे सदर या निवन िवकास कामांचा 
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सन २०२१-२२ या मुळ अंदाजपञकात िवशेष योजना या लेखािशषाअंतगत समावेश करणेस 
मा यता देणेत यावी. 
 

अ. . कामाचे नाव  लेखािशष  शासक य मा यता 
र कम पय े

१ भाग . २५ मधील मधुबन हॉटेल 
ते इंद रा रोड २४.०० मी. ं द र ता, 
िस वहर पून हॉटेल ते इंद रा रोड 
१८.०० मी. ं द र ता तसेच या 
दो ह  र यांना जोडणा-या वाकड 
िशवेपयतचा १८.०० मी. ं द या 
र यांचे काँ ट करण करणे.  

वशेष योजना  

(न वन काम)  
३० कोट  

 

तसेच 
 

अ.  कामाचे नाव पान  अनु.   िनिवदा र म 
सन २०२१-२२ 

ची उपल ध 
तरतूद 

सन २०२१-२२ 
आव यक मधील 

वाढ तरतूद 
घट आव यक असणारी  

एकूण तरतूद 

१ 

भाग ं  ३१ ांती 
चौक ते शिन मं दर 
पयतचा र ता 
अ ावत प तीने 
िवकिसत करणे 

३० २३१ ४,०४,४९,७६०/- १२०००००० १५०००००० ० २७०००००० 

२ 

भाग ं  ३१ मधील 
र ते अ याधुिनक 
प तीने िवकिसत 
करणे 

३१ २४३ ४,१५,५८,३९६/- १२५००००० १००००००० ० २२५००००० 

३ 

भाग ं  ३१ कृ णा 
चौक ते साई चौकचा 
र ता UTWT 
प तीने िवकिसत 
करणे 

३१ २४५ ४,१३,३२,६७०/- १००००००० १००००००० ० २००००००० 

४ 

भाग ं  ३१ मधील 
फेमस चौक ते शिन 
मं दर र ता UTWT 
प तीने िवकिसत 
करणे 

३१ २४२ ४,०३,९२,२३६/- १२५००००० १००००००० ० २२५००००० 

५ 

भाग ं  ३१ मधील 
ढोरे फाम ते फेमस 
चौक र ता UTWT 
प तीने िवकिसत 
करणे 

३१ २४४ ४,१५,२०,८३०/- १२०००००० ७५००००० ० १९५००००० 
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६ 

भाग ं  ३१ मधील 
साई चौक ते सांगवी 
पोिलस चौक  र ता 
UTWT प तीने 
िवकिसत करणे 

३० २३० ४,४२,००,०००/- ३०००००० १००००००० ० १३०००००० 

७ 

भाग ं  ३१ म ये 
सांगवी पोिलस 
चौक  ते सांगवी 
फाटा र ता UTWT 
प तीने िवकिसत 
करणे  

३२ २६८ ८,२५,३४,६१०/- ५२००००० १२५००००० ० १७७००००० 

८ 
भाग ं  ३१ म ये  

UTWT प तीने 
िवकिसत करणे  

३२ २६९ ८,२३,९४,०७१/- ६२००००० १००००००० ० १६२००००० 

९ 

भाग ं  ३१ म ये 
नवी सांगवी पपळे 
गुरव िमिलटरी ह ी 
लगतचा  र ता 
UTWT प तीने 
िवकिसत करणे ट पा 
१ 

३१ २४७ ४,११,३१,६०९/- ५०००००० १५०००००० ० २००००००० 

  मनपा मे ो क प ५५३ २ ० ५०००००००० ० १०००००००० ४०००००००० 

          
५७८४००००० १०००००००० १०००००००० ५७८४००००० 

 

 तसेच देशपातळीवर चालू असले या कोरोणा महामारीमुळे व भांडवली खचावर 
मयादा अस यामुळे मनपा या सन २०२१-२२ या मुळ अंदाजप कात िविवध िवकास 
कामांना पुरेशी तरतुद उपल ध होऊ शकलेली नाही याच माणे या कामांना पुरेशी तरतुद 
उपल ध आहे. अशा कामां या देखील िनिवदा कायवाही होऊन कामाचे आदेश ा  होणेस 
िवलंब होणेची दाट श यता आहे.  

 भाग  १ िचखली म ये धनगरबाबा  मंदीर ते केशवनगर पयत नाला बांधणेचे 
कामाचा समावेश मनपा या सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात असून कामाचा आदेश देखील 

ा  झाला आहे. सदर कामाची िनिवदा र म ४ कोटी इतक  आहे. स ि थतीत पावसा यामुळे 
नाला बांधणेचे कामास सु वात होऊ शकलेली नाही. भागाम ये स ि थतीत िवकास कामे 
चालू नस याने िविवध कामे जसे थाप य िवषयक देखभाल दु ती, पे ह ग लाँक बसिवणे इ 
कामे बंद असून नागरीकांची मो ा माणावर ओरड होत आहे.  

 तरी उपरो  नाला बांधणे या कामातून भागाम ये िविवध ठकाणी देखभाल दु ती 
करणे पे ह ग लाँक बसिवणे व इतर कामे करणे श य असून याकरीता मुळ कामाचे थळ 
बदलास मा यता देणेत यावी. 

मा.चं कांत नखाते – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा. अॅड.मोरे र  शेडग-े मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारली आहे. 
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
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ठराव मांक – ६९६                                                           िवषय माकं – ५ 

दनांक – २०/९/२०२१                िवभाग- मा.आयु     
  

             संदभ- १) मा. बुड सुवणा व मा. कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव.  
                      २) मा. थायी सिमती कडील ठ. .१०१७७ द.१८/८/२०२१         
 
 ािधकरण से. .२४ येथे लाल बहादूर शा ी चौकाजवळ सावजिनक सुिवधा 
क ाकरीता भूखंड आरि त आहे. सदर भूखंडा या काही भागावर जुने अि शामक क  
अि त वात आहे. जु या अि शामक क ाम ये स  ि थतीत एकच अि शामक वाहन (बंब) 
ठेव याची व था आहे. सदर व था अपुरी असून सदर आरि त जागेवर निवन अि शामक 
क  इमारत वै क य सुिवधा क ासह बांधणे आव यक असून सदर कामाचा मनपा या सन 
२०२१-२२ या अंदाप काम ये खालील नमुद माणे समावेश क न याकरीता तरतूद करणे व 

शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
 

अ.
. 

कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क य 
र. . 

सन २०२१-
२२ची तरतूद 
र. . 

वाढ घट एकूण तरतूद 
र. . 

१ भाग .१५ मधील लाल 
बहादुर शा ी 
चौकाजवळ ल आर त 
जागेवर न वन 
अ नशामक क  इमारत, 
वै क य सु वधा क ासह 
(Medical Aid) बांधणे. 

वशेष 
योजना 

७,००,००,००० ० १५,००,००० ० १५,००,००० 

२ भाग .१५ काचघर 
चौकाजवळ ल आर त 
जागेवर न वन OPD  
इमारत बांधणे व 
अ नशामक क  
इमारतीचे नुतणीकरण 
करणे. 

वशेष 
योजना 

४,००,००,००० १५,००,००० ० १५,००,००० ० 

 
 
तरी वरील माणे कामाचा मनपा या सन २०२१-२२ या अंदाजप काम ये समावेश क न 
तरतूद करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच ई े ीय कायालयाकडील भाग मांक ७ च-
होली येथील ताजणेमळा काळजेवाडी ते च-होली गाव र ता िवकसीत करण.े तथािप सन 
२०२१-२२ चे अंदाजप कात सदर कामाचा समावेश नसून कामाक रता तरतूद उपल ध नाही. 
तरी सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात सदर कामाचा समावेश क न खालील माणे तरतूद 
वग करण सुचिव यात येत आह े या माण े सन २०२१-२२ या आ थक वषात खालील माण े
इतर कामातुन वाढ / घट क न सदर वग करणास व खालील माणे तरतुद वग करण करणेस 
मा यता देणेत येत आह.े 
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अ
 

ले
खा
िश
ष 

उपलेखािशष  
अथवा  

कामांचे नाव 

पान 
. 

अनु 
. 

अंदाजप क
य  

र. . 

सन २०२१-
२२ चा मुळ 

अंदाज 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयची 
तरतूद 

सन २०२१-२२ 
चा सुधा रत 

अंदाज 

शे
रा 

१  

भाग मांक 
७ चह ली 
येथील 

ताजणेमळा 
काळजेवाड  ते 
चह ली गाव 

र ता वकिसत 
करणे. 

- - ०.०० ०.०० ७५००००००० ०.०० ७५००००००० 

. 
२ 
व
न 
१ 
म
ये 

वग २  
महापौर वकास 

िनधी ४३ १८ २१५५५५००० २१५५५५००० ०.०० ७५००००० २०८०५५००० 

एकूण २१५५५५००० २१५५५५००० ७५००००००० ७५००००००० २०८०५५००० 
 
तसेच खालील माणे मा यता देणेत येत आहे.  

अ.
. कामाचे नाव  पान 

. 
अ.
. 

लेखा
िशष 

सन २०२१-
२२ 

अंदाजप कात 
असणार  
र कम  

सन  २०२१-
२२  मधील 

तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

य  
आव यक 
तरतुद 

शेरा 

१ सांगवी- कवळे 
र याचे 
डांबर करण करणे 
चबर समपातळ स 
करणे व 
अनुषंिगक कामे 
करणे. 

    वशे
ष 
योज
ना 

५०००००००० ० १५०००००० ० १५०००००० न वन 
काम 

२ रावेत संत 
तुकाराम महाराज 
पुल ते मुकाई 
चौकापयतचा 
र या या कडेला 
पदपथ व सायकल 
ॅक तयार करणे. 

    वशे
ष 
योज
ना 

३०००००००० ० १००००००० ० १००००००० न वन 
काम 

३ रावेत गावठाण ते 
मामुड  पवना 
नद कडेला पादचार  
माग व सायकल 
ॅक वकिसत 

४४ १३२ वशे
ष 
योज
ना 

२०००००००० ३८१८००० ० २०००००० १८१८०००   
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करणे. 

४ सांगवी फाटा ते 
जगताप डेअर  
पयतचा र ता 
सायकल फॉर चज 
अतंगत फुटपाथ व 
पदपथ वकिसत 
करणे. 

४५ १४३ वशे
ष 
योज
ना 

१५००००००० ११४५३००० ० ११०००००० ४५३०००   

५ क  शासना या 
सायकल फॉर चज 
या उप मांतगत 
शहरातील व वध 
र यांवर सायकल 
ॅक उभारणे. 

४५ १४८ वशे
ष 
योज
ना 

५०००००००० ७६३५००० ० ५०००००० २६३५०००   

६ पंपर  िचंचवड 
शहरातील पुलांची 
व ेड सेपरेटरची 
थाप य वषयक 

कामे करणे. 

४५ १४९ वशे
ष 
योज
ना 

२०००००००० ३८१८००० ० ३५००००० ३१८०००   

७ रावेत येथे 
वप यणा क  
उभारणे. 

४५ १५० वशे
ष 
योज
ना 

१५००००००० ३८१८००० ० ३५००००० ३१८०००   

  एकुण ३०५४२००० २५०००००० २५०००००० ३०५४२०००   

 

 तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील 
कामां या शासक य मा यता व तरतुदीम ये वाढ / घट क न वग करण करणेस मा यता देणेत 
येत आह.े पपरी चचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील िवकास 

कामांसाठी अपुरी तरतुद ठेवणेत आली अस याने मशानभुमीचे मह वाचे कामाचे अंदाजप क 
तयार क न िनिवदा कायवाही करणेसाठी अंदाजप क य रकमेम ये व तरतुदीम ये वाढ करणे 
अ याव यक आहे. यासाठी खालील माणे अंदाजप क य रकमेम ये ( शासक य मा यता र म 
) व तरतुदीम ये वाढ/घट क न वग करण करणेस मा यता देणेत येत आह.े 
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अ.
. 

कामाचे नाव पान 
 

अ 
 

लेखािश
ष 

सन २०२१-
२२ 

अंदाजप क
य र कम 

सुधार त 
अंदाजप क
य र कम 

सन २०२१-
२२ मधील 
तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

एकूण 
आव यक 
र कम 

१ भाग  १२ 
तळवडे येथे 
मशानभुमीची 
थाप य 
वषयक देखभाल 
दु ती करणे  

५३
७ 

४ मशान 
भुमी  

८०००००० २००००००० ५०००००० ५०००००० ० १००००००० 

२ भाग  १२ 
तळवडे येथील 
तळवडे िचखली 
ह  प रसरातील 
जुने 
अ त वातील 
र यांचे 
खड मू मीकरण 
व डांबर करण 
करणे  

२०५ २६ ख़ड  
मु माचे 
र ते  

२००००००० २००००००० १०००१००० ० ५०००००० ५००१००० 

  एकूण        २८०००००० ४००००००० १५००१००० ५०००००० ५०००००० १५००१००० 
 

तरी सुधारीत शासक य मा यता र. . २०००००००/- (अ री र. . दोन कोटी  फ ) व 
तरतुद र.  ५००००००/- (अ री र. . प ास लाख फ ) इतके वग करण करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

 तसेच सन २०२१-२२ चे मुळ अंदाजप कातील िवशेष योजना या लेखािशष अंतगत 
भाग .२६ मधील निवन िवकास कामांचा समावेश करणेस मा यता देणेत येत आहे. भाग 
.२६ वाकड- पपळे िनलख येथे खालील नमूद केलेले िवकास काम नाग रकां या सोयी या 

दृ ीने करणे आव यक आहे. यामुळे सदर या निवन िवकास कामांचा सन २०२१-२२ या 
मुळ अंदाजप कात िवशेष योजना या लेखािशषका अंतगत समावेश करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 
 
अनु 
. 

कामाचे नाव लेखािशष शासक य 
मा यता 
र कम 
पये 

१ वाकड येथील भूवी सोसायट  ते शॉने ट टॉवर 
येथील ना याची सुधारणा करणे व नाला 
बं द त करणे. 

वशेष योजना  
(न वन काम) 

५ कोट  
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 तसेच . .२६ येथील काळेवाडी फाटा ते छ पती चौकापयतचा िसमट कॉ टचा 
र ता करणे या कामाअंतगत याच भागातील इतर प रसरातील र ते कॉ टीकरण करणेस 
मा यता देणेत  येत आहे.  भाग .२६ येथील काळेवाडी फाटा ते छ पती चौकापयतचा 
िसमट कॉ टचा र ता करणे (िनिवदा .७०/०९/२०१८-१९) चे कामाचे आदेश ठेकेदार 
मे.मंजुळाई कं शन कं. यांना . था/िन/ड-मु य/१४५/२०१९ द.२५/०२/२०१९ अ वये 
देणेत आलेले होते सदरचे काम गतीपथावर सु  आहे.  
 तसेच या कामातून काही र म िश लक राहत आहे यामुळे भाग .२६ येथील 
काळेवाडी फाटा ते छ पती चौकापयतचा िसमट कॉ टचा र ता करणे (िनिवदा 

.७०/०९/२०१८-१९) या कामातून याच भागातील इतर प रसरातील र ते कॉ टीकरण 
करणे आव यक आहे.  

तरी वरील माणे साईट बदलाबाबत या तावास मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच दे  कमान ते झडे मळा र याचे ं दीकरण व मजबुतीकरण करणे या कामातुन 

भाग  ११ मधील राघव  हाँटेल ते न  फेज १ पयत तसेच भाग  ११ मधील 
कृ णानगर मु य र याचे काँ टीकरण करणे या कामातील िव ुत िवषयक कामे करणे व 
थळ बदलास मा यता देणेत येत आहे. फ ेि य कायालयाअंतगत भाग  ११ म ये थाप य 

िवभागामाफत राघव  हाँटेल ते न  फेज १ पयत तसेच भाग  ११ मधील कृ णानगर 
मु य र याचे काँ टीकरण करणे या कामां या िनिवदा काढणेत आले या आहेत. तथापी यात 
िव ुत िवषयक कामांचा समावेश नाही. उपरो  दो ही कामांकरीता िव ुत व था 
करणेकरीता कामाचा समावेश िव ुत िवभागाचे अंदाजप कात सन २०२१-२२ म ये करणेत 
आला आहे. कोरोना महामारीमुळे भांडवली खचावर मयादा अस याने या कामांकरीता पुरेशी 
तरतुद उपल ध होऊ शकलेली नाही. स ि थतीत थाप य  िवभागामाफत र ता िवकसीत 
करणेचे काम गती पथावर असून र ता खोदाईम ये िव ुत वािह या, केबल, एच टी पोल, 

डी.पी. इ. यांचा अडथळा होत असून वारंवार केबल नादु त होत आहेत. अपु या तरतुदीमुळे 
िवषयांक त र यांकरीता िव ुत िवषयक कामां या िनिवदा िस  करणे श य होत नाही. 
तसेच िनिवदा कायवाही करवायाची झा यास तरतुद वग करण झालेनंतरच िनिवदा काढता 
येईल व यात बराच कालावधी जाणार आहे.  

तरी दे  कमान ते झडे मळा र याचे ं दीकरण व मजबुतीकरण करणे व भाग  ११ 
मधील राघव  हाँटेल ते न  फेज १ पयत तसेच भाग  ११ मधील कृ णानगर मु य 
र याचे काँ टीकरण करणे या कामातील िव ुत िवषयक कामे करणे मधील आव यक 
सािह य व बाबी समान आहेत. तरी  दे  कमान ते झडे मळा र याचे ं दीकरण व 
मजबुतीकरण करणे या कामातुन भाग  ११ मधील राघव  हाँटेल ते न  फेज १ पयत 
तसेच भाग  ११ मधील कृ णानगर मु य र याचे काँ टीकरण करणे या कामातील िव ुत 
िवषयक कामे करणेस व थळबदलास मा यता देणेत येत आहे.  

तसेच मा. महापािलका सभा ठराव .६५१ द. १८/६/२०२१ नुसार पपरी चचवड 
मनपा प रसरात वाहतूक व थेत सुधारणा करणेकामी ा फक िस ल म ये सुधारणा करणे 
आव यक अस याने “ पपरी चचवड मनपा प रसरात एलईडी डेकोरे ट ह ॅ फक िस ल 

बसिवण.े” या कामासाठी येणारा खच र म पये एक कोटीचे खचास शासक य मा यता 
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देणेस व सदर र म पये एक कोटी “महापौर िवकास िनधी ”या लेखाशीषातून खच कर यास 

मा यता दे यात आलेली आहे.  
तथािप सदरचे काम माट िसटीचे थाप य िवभागाचे काम गतीपथावर अस याने 

सदरचे ॅ फक िस ल सुधारणा करणेचे काम तातडीने करणे आव यक आहे. यामुळे उपरो  
नमूद ॅ फक िस लचे कामासाठी होणारा खच र. . १ कोटी हे माट िसटी मधील चालू काम 
िन. .११-१८/१९ आदेश .PCSCL/T/KAVI/17/2019 द.16/05/2019 या कामास 

महापौर िवकास िनधीमधुन पपरी चचवड माट िसटी िल. कडे या कामाकरीता तरतूद वग 
कर यास व ॅ फक िस लचे काम माट िसटी या उ  नमूद चालू कामातून अित र  बाब 
क न िनिवदा अटी शत नुसार क न घे यास मा यता देणेत येत आह.े 
 तसेच मामुड  गाव स.नं.३५/३ जमीनीवरील आर ण . ४/१७५ बस टॅ डचे 
आर ण र  करणेस मा यता देणेत येत आहे. पपरी चचवड महापािलके या िवकास योजना 
आराख ानुसार मामुड  गाव स.नं. ३५/३ या जमीनीवर आर ण .४/१७५ ही जागा 
पीसीएमटी बस टॅडसाठी राखीव आहे.  
 सदरचे आर ण हे दे रोड कॅ टोमटचे २००० याडचे ह ीजवळ आहे. मामुड  
गावठाणाचा समावेश दे रोड कॅ टोमटम ये आहे. कॅ टोमट मधून िनयोिजत बस टॉपकडे येणारे 
र ते लहान आहेत. यामुळे कॅ टोमट या बाजूने बस माग होणेची श यता खूप कमी आहे. 
यामुळे आर ण . ४/१७५ पीसीएमटी बस टॅडसाठी िवकास योजनेनुसार ठेवलेले आर ण 

र  करणेस मा यता दे यात येत आहे.   
तसेच मा. महापािलका ठराव . ६८५ द. २०/०८/२०२१ या ठरावाम ये बदल 

करणेस मा यता देणेत येत आहे. मा. महापािलका ठराव . ६८५         द.२०/०८/२०२१ 
अ वये पा रत ठरावामधील सदर कामांकरीता तरतुद सन २०२०-२१ या सालाकरीता 
कर यात आली आहे असे नमुद आहे. याम ये २०२०-२१ ऐवजी सन २०२१-२२ तरतुद 
कर यात आली आहे, असे नमुद कर यास  मा यता देणेत येत आहे. 

तसेच “ भाग .१४ म ये मोहननगर सां कृितक भवन येथे छ पती िशवाजी महाराज 

यांचा पुणाकृती पुतळा बसिवणे व अनुषंिगक कामे करणेस मा यता देणेत येत आहे. " “ भाग 

. १४ म ये मोहननगर सां कृितक भवन येथे छ पती िशवाजी महाराज यांचा पुणाकृती 
पुतळा बसिवणे व अनुषंिगक कामे करणे ” या कामाचा समावेश मनपाचे सन २०२१-२२ चे 

अंदाजप कात पान  . १७ वर अ. . ५९ म ये समावेश करणेत आलेला आहे. छ पती 
िशवाजी महाराजांचा मेघडंबरी म ये सहासनावर बसलेला पुणाकृती पुतळा मोहननगर 
िस.स.नं .४८८५ येथील रा माता िजजाऊ सां कृितक भवना या आवारातील मोक या जागेत 
बसिवणेबाबत नाग रकांची मागणी आहे. यासाठी सदर कामाचे अंदाजप क, िनिवदा या 

व आव यक परवान या िमळिवणेकरीता मा यता देणेत येत आहे. तरी छ पती िशवाजी 
महाराजांचा मेघडंबरी म ये सहासनावर बसलेला पुणाकृती पुतळा मोहननगर िस.स.नं. 
४८८५ येथील रा माता िजजाऊ सां कृितक भवना या आवारातील मोक या जागेत 
बसिवणेस मा यता देणेत येत आह.े  

 तसेच सन १९४७ साली भारताला वातं य ा  झाले. या वष  सन २०२१ म ये 
आपला देश ७५ वे वातं य वष हणून िहरक महो सवी वष साजरे करत आहे. आप या पपरी 
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चचवड शहराम ये भारताला वातं य िमळाले यावेळेस सा ीदार असलेल े अनेक नाग रक 

वा त ास आहेत. अशा नाग रकांचा गुणगौरव व कौतुक करणे हे आप या महापािलकेला 
भुषणावह आहे. हणून आप या पपरी चचवड शहराम ये वातं यानंतर भारता या पिह या 
झडावंदना या दवशी जे नाग रक यां या वयाची १८ वष पुण करीत होते व जे या 
सुवण णाचे सा ीदार होते अशा नाग रकांचा महानगरपािलके या या वष या 
वधापन दना या दवशी यथोचीत स मान कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

तसेच भाग  २७ रहाटणी म ये छ पती िशवाजी महाराज चौक येथे ी छ पती 
िशवाजी महाराज यांचा अ ा ढ पुतळा बसिवणसे मा यता देणेत येत आहे. मा . महापािलका 
सभा ठराव  ३२९, द. २०/१२/२०१८ अ वये भाग  २७ रहाटणी मधील छ पती 

िशवाजी महाराज चौक येथे ी छ पती िशवाजी महाराज यांचा अ ा ढ पुतळा उभारणेसाठी 
मा यता देणेत आली आहे. परंतु सामा य शासन िवभाग यांचेकडील शासन िनणय 
३११६/ . .३०८/२९, द. ०२/०५/२०१७ मधील मु ा  २० नुसार पुतळा उभार यासाठी 

पा रत केलेले ठराव हे १ वषापे ा जुने असू नयेत अशी तरतूद समािव  आहे. यामुळे 
मा.महापािलका सभा ठराव  ३२९, द. २०/१२/२०१८ यास मा.महापािलका सभेची 

पुनमा यता घेणे आव यक आहे. तरी भाग  २७ रहाटणी मधील छ पती िशवाजी महाराज 
चौक येथील ी छ पती िशवाजी महाराज यांचा अि त वात असलेला अधाकृती पुतळा बदलून 
याजागी ी छ पती िशवाजी महाराज यांचा अ ा ढ पुतळा उभारणेस मा यता देणेत येत 

आहे. सदर कामाकरीता महापािलका अंदाजप कातील ' भाग  २७ रहाटणी येथील छ पती 

िशवाजी महाराज चौक येथे िशवाजी महाराज यांचा अ ा ढ पुतळा उभारणे व अनुषंिगक 
कामे करणे ' (पान  ३८, अनु . ४७३) या िशषकावरती ' . .२७ रहाटणी येथील नखाते 

नगर ते कोकणे चौक या १२ मी. ंद र ता िवकसीत करणे. ' (पान  ३०, अनु  २०७) या 

कामामधून र. . ५०,००,०००/- इतक  तरतूद वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. तरी 

सदरचा ठराव हा कायम होणेची वाट न पाहता अंमलबजावणी करणेत यावी. 
तसेच मौजे मोशी गट नं.६४६ पै. मधील आ. .१/१८९ मनपा उपयोग या ठकाणी 

शासनाकडून ह तांतरीत झाले या ६.०० हे. े ावर ८५० बेडचे हॉि पटल िवकसीत करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. थाप य बीआरटीएस िवभागामाफत भाग .१ िचखली येथील गट 

.१६५३ व १६५४ (गायरान) मधील आर ण .१/८८ (अ) येथे ८५० बेडचे हॉ पीटल 
िवकसीत करणे. या कामास मा.महापािलका सभा ठराव .५९४ द.२०/०१/२०२१ अ वये 
र. .३५० कोटी इतक  शासक य मा यता व र. .५० लाख इतक  तरतुदीस िमळाली आहे. 
उपरो  ठरावाचे अंमलबजावणीस मा.आयु  यांची द.१८/०२/२०२१ चे मंजुर टपणी वये 
मा यता िमळाली आहे. तथापी सदरचे े  मा.िज हािधकारी, पुणे यांचेकडील प  .पमफ-
१/कािव/९३५/०६, द.०८/११/२००६ अ वये Identified Forest वन े  हणून मा.मु य 

वनसंर क ( ादेिशक) पुणे यांना कळिवले आहे. यामुळे सदर जागा मनपास वरील कामासाठी 
िमळणे श य नाही. यामुळे मौजे मोशी गट नं.६४६ पै. याम ये मनपाचे मंजुर िवकास 
योजनेतील आ. .१/१८९ मनपा उपयोग या योजनाखालील शासक य गायरान जमीन 
मनपास सन २०१९ म ये मा.िज हािधकारी, पुणे यांचेमाफत ६.० हे. े  मनपास ह तांतरीत 
कर यात आले आहे. मा.िज हािधकारी यांचे आदेशानुसार सदर ह तांतरीत जागा ३ वषात 
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िवकसीत न के यास सदर जागा िज हािधकारी यांचेमाफत काढून घे यात येईल अ या अटी 
शत वर जागा ह तांतरीत कर यात आली आहे. स ि थतीत जागा मोकळी आहे. यामुळे 
वरील हॉि पटल मौजे मोशी गट नं.६४६ पै. मधील आ. .१/१८९ मनपा उपयोग या ठकाणी 
िवकसीत के यास सदर भागाचा िवकास होऊन पपरी चचवड शहरातील नाग रकांसाठी 
मो ा माणावर वै क य सुिवधांचा लाभ होईल.  

भाग .१ िचखली येथील गट .१६५३ व १६५४ (गायरान) मधील आर ण 
.१/८८ (अ) येथे ८५० बेडचे हॉ पीटल िवकसीत करणे. या कामास मा.महापािलका सभा 

ठराव .५९४ द.२०/०१/२०२१ अ वये र. .३५० कोटी इतक  शासक य मा यता व 
र. .५० लाख इतक  तरतुदीस िमळाली आहे या ऐवजी थळबदल क न मौजे मोशी गट 
नं.६४६ पै. मधील आ. .१/१८९ मनपा उपयोग या ठकाणी शासनाकडून ह तांतरीत 
झाले या ६.०० हे. े ावर ८५० बेडचे हॉि पटल िवकसीत कर यास मा यता देणेत येत आहे व 
यास र. .३५० कोटी इतक  शासक य मा यता व र. .५० लाख इतक  तरतुद असावी यास 

मा यता दे यात येत आहे. 
तसेच नागरव ती िवकास योजना िवभागामाफत पपरी चचवड मनपा हददीतील 

महीला, बालके, मागासवग य , द ांग , कु ण , अनाथ –िनराधार मुले, 

एच.आय. ही. बाधीत मुले या समाजातील गरजु घटकांसाठी यां या सवागीण िवकासांसाठी 
िविवध कार या क याणकारी योजना राबिव यात येतात परंतु तृतीयपंथीय  हा घटक 
सु दा गरजू आिण वंिचत असुन या तृतीयपंथीयांसाठी या िवकासा या दृ ीकोनातुन 
काही  क याणकारी योजना राबिवणे आव यक आहे. तरी सन २०२१-२०२२ आ थक वषात “ 

तृतीयपंथीय िवकासा मक योजना” हे वतं  लेखाशीष िनमाण करणे तसेच या लेखाशीषावर 

नागरव ती योजना िवभागाकडील इतर क याणकारी योजनेअंतगत असणा-या “इतर योजना / 

काय म” या उपलेखाशीषाअंतगत र  २,००,००,००० (अ री र  दोन कोटी फ ) िश लक 

असुन सदर उपलेखाशीषातुन र  १५,००,०००/- (अ री र  पंधरा लाख फ ) इतक  तरतुद 
वग कर यास तसेच सन २०२२- २०२३ या आ थक वषासाठी “तृतीयपंथीय िवकासा मक 

योजना” या लेखाशाषावर भरीव तरतुद कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

 तसेच पाणीप ी संबंधातील थकबाक दारांचे मा. यायालयामाफत िनवाडा कर यात 
येतो. द.२५/०९/२०२१ रोजी रा ीय लोकअदालतीचे आयोजन कर यात आलेले असून, अशा 

कारे वेळोवेळी आयोजीत कर यात येणा-या रा ीय लोकअदालतीचा नागरीकांना लाभ हावा 
याकरीता महारा  महानगरपािलका अिधिनयमामधील अनुसुची ड करण ८ िनयम ५० 
अ वये शा ती/दंड फ  कवा वसुलीचा खच मा.आयु ास आप या वे छा िनणयानुसार िनयम 
४१ खाली शा ती कवा िनयम ५० खालील फ  वसुलीचा खच पुणतः कवा अंशतः माफ करता 
येईल अशी तरतूद आहे. अशा कारची दंड माफ चा ठरावास मा.महासभेने 
द.०७/०९/२०१९, ठराव .४५२ अ वये मा यता दलेली होती. याच अनुषंगाने 
द.२५/०९/२०२१ रोजी होणा-या रा ीय लोकअदालतीचे दनािनिम  बजाव यात येणा-या 

नोटीशी या अनुषंगाने थकबाक सह संपुण पाणीप ी बील एकर मी भरणा-या ाहक / 
िमळकतधारकांना खालील माणे सवलत दे यास मा यता देणेत येत आहे. 
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अ. . थकबाक सह संपूण पाणीबील एक र मी 

भरणेकामी कालावधी 
मनपा पाणीबीलाम ये माफ  / सवलत 
ट े वारी 

१ द.२५/०९/२०२१ रोजी तसेच वेळोवेळी 
आयोिजत करणेत येणा-या रा ीय 
लोकअदालतीचे दवशी 

भरणा दनांकापयत आकारणेत आले या 
मनपा पाणीबीलाचे िवलंब दंड र मेचे 
९०% सवलत 

 
तसेच शहरातील र यांची यांि क  प दतीने साफसफाईचे कर याचे कामकाजाची 

िनिवदा या राबिव याक रता मा यता देणेत येत आहे. मा.महापािलका सभा ठराव 
.६८१ द.२०/०८/२०२१ अ वये यािं क  प दतीने र ते साफसफाई कर याचा िवषय द री 

दाखल कर यात आलेला आहे. तथािप, व छ भारत अिभयानाम ये शहराचे गुणांकन 

सुधार यासाठी यांि क करणाचा अवलंब करणे आव यक आहे. तसेच देशातील मुख 
शहरांम ये यानुसार कामकाज कर यात येत असून चिलत िनयमानुसार यांि क करणा ारे 
र ते साफसफाईचे कामकाज करणे मनपास बंधनकारक आहे. तसेच सदर कामकाजाची िनकड 
ल ात घेता आरो य िवभागामाफत यांि क  प दतीने र ते साफसफाई या कामकाजाक रता 
न ाने आरएफपी तयार क न सादर करणे यो य राहील. याक रता जु या आरएफपी मधील 
४ पॅकेज ऐवजी २ पॅकेजम ये शहरातील र यांची िवभागणी क न सुधा रत आरएफपी मसुदा 
तयार करावा, तसेच खचाम ये कपात क न व यं े आिण मनु यबळाची फेररचना कर यात 

यावी. यानुसार यांि क करणा ारे साफसफाईचा िवषय शासक य मा यतेकामी माहे 
ऑ टोबर मिह याचे मा.महापािलका सभेपुढे सादर करणेस मा यता देणेत येत आहे.   
    तसेच पपरी चचवड पोिलस आयु ालयाचा िव तार मो ा े ात आहे. पपरी चचवड 
शहर हे औ ोिगक व कामगार नगरी हणून ओळखले जाते. यामुळे जगभरातील अनेक 
नामां कत कंप या तसेच आय टी कंप या देखील शहरात आहेत. शहरातील रोजगाराची सहज 
उपल धता व वाढ या रोजगारा या संधी यामुळे शहरा या लोकसं येत दवस दवस भर पडत 
आहे. तसेच शहरातील िविवध भागांम ये मो ा माणात वारंवार वाहतूक क डी होते. यामुळे 
वाहतुक चे िनयमन व वाहतुक सुरळीत कर यासाठी मो ा माणात मनु यबळ हे पुरवावे 
लागते. तसेच कोिवड-१९ या साथरोगा या पा भूमीवर देखील शहरात मो ा माणात 
पोिलस बंदोब त पुरवावा लागत आहे.   
 पपरी चचवड शहर पोिलस दला या ह ीम ये गणेशो सव िमरवणूक बंदोब त, 

छ पती िशवाजी महाराज जयंती बंदोब त, पालखी बंदोब त, रमजान, बकरी ईद बंदोब त, 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंती बंदोब त तसेच शहरातील अित मह वा या साठी 
पुरवावा लागणारा इ यादी िविवध मह वाचे बंदोब त तसेच शहरातील कायदा व सु व था 
अबािधत राखणे अ यंत आव यक आहे.  
 त हा पपरी चचवड शहरातील सवसामा य नाग रक व औ ोिगक प रसरा या 
सुरि ततेसाठी अ याधुिनक ोन यं णा खरेदी क न पपरी चचवड पोलीस आयु ालयाचे 
मागणीनुसार ह तांतरीत करणे अ यंत गरजेचे आहे. सदर कामाचा पपरी चचवड 
महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या अंदाजप कात न ाने समावेश क न महापौर 
िवकास िनधीमधुन सदर लेखाशीषावर र म .३,००,०००/- (अ री र म .तीन लाख फ ) 
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कवा य  येणा-या खचास तसेच अंदाजप क य र मेस व शासक य मा यता देऊन तरतुद 

वग करणेस मा यता देणेत येत आह.े 
      तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या ह ेि य कायालयातंगत सांगवी प रसरातील 
नाग रकांना अ याव यक पाणीपुरवठा सुरळीत करणे अ यंत गरजेचे आहे. स या सांगवी 
प रसरामधील अि त वात असणा-या पा या या टाक संबंधी थाप य िवषयक कामे करणे 
आव यक आहे. तसेच सन २०२१-२२ चे महापािलका अंदाजप कात ह भागातंगत सन 
२०२०-२१ क रता सांगवी प रसरातील टाक वरील थाप य िवषयक व सुशोिभकरणाची कामे 
करणे या कामाचा समावेश असून ह ेि य कायालय पाणीपुरवठा िवभागामाफत सदर काम 
स या सु  आहे. तसेच सदर कामाक रता सन २०२१-२२ चे महापािलका अंदाजप क य र म 

. २५,००,०००/- मा यता दे यात आलेली आहे. परंतु सदर पाणीपुरवठा िवषयक पा या या 

टाक संबंधीचे वाढीव कामकाज ल ात घेता अंदाजप क य र म . २५,००,०००/- तसेच 

सदर कामासाठी संभा  वाढीव खच िवचारात घेता सदर लेखाशीषावर र म 
.२०,००,०००/- (अ री र म . वीस लाख फ ) वाढीव अंदाजप क य र मेस व 

शासक य मा यता देऊन महापौर िवकास िनधीमधुन तरतुद वग करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 
     तसेच मौजे दापोडी येथील सव नंबर ५ पैक  म ये मंजूर िवकास योजनेत आर ण मांक 
३/२४ व ३/२५ दशिवलेने सदर मुळ मालक भूिमहीन हो याची श यता आहे तसेच याच सव 
नंबर म ये रे वे मंञालयाचे, पुव  जागा संपा दत केली आहे व पपरी चचवड मनपाने दापोडी- 
पपळे गुरव र या या आर णासाठी जागा संपा दत केलेली आहे. जर उव रत ेञ आर ण 
मांक ३/२४ व ३/२५ साठी संपा दत केले तर मूळ मालक िव थािपत हो याची श यता आहे. 

सदर नमुद आर ण इसवी सन १९९७ पूव पासून हणजे दापोडी गाव पुणे मनपा म ये 
अस यापासून कायम आहे. तरी सदर नमुद आर णे र  कर यास मा यता देणेत येत आहे व 
सी.एम.इ./ भोसरी ह ीतील स ह नंबर ३७४, ३७८, ३८०, ३८६ आिण ३८७ पै यासी एम.इ. 
आवारातील जु या फुगेवाडी जकात ना या या ५ हे ६२ आर ेञावर थलांतरीत कर यास 
मा यता देणेत येत आहे. महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम 
३७ अ वये फेरबदल कर यात व फेरबदलाची वैधािनक कायवाही पूण क न शासन फेर 
बदलाचा ताव सादर करणकेामी आयु  पपरी चचवड महानगरपापिलका यांना ािधकृत 
कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच मा.महापािलका सभा ठराव  ६४१, द. 

२०/०५/२०२१ नुसार भाग  २७ रहाटणी येथील अंतगत र यांचे कॉ टीकरणाचे 
कामातून रहाटणी येथील सहगड कॉलनी, सोम ार कॉलनी, कृ णाई कॉलनी, मधुसुदन कॉलनी, 

स नगड कॉलनी १ व २ तसेच बळीराज कॉलनी १ ते ४ हे र ते कॉ टचे करणेचा ठराव मंजूर 
करणेत आला आहे. परंतु सदरचे र यांचे कॉ टीकरण न करता डांबरीकरण करावयाचे 
अस याने मा. महापािलका सभा ठराव  ६४१, द. २०/०५/२०२१  म ये कॉ टीकरणासाठी 

मंजुर केले या र यांचे स ि थतीत कॉ टीकरण न करता डांबरीकरण करणेत यावे व या 
प दतीने मा. महापािलका सभा ठराव  ६४१, द. २०/०५/२०२१  म ये दु ती करणसे 

मा यता देणेत येत आह े जेणे क न सदर कामामुळे चालु कॉ टीकरणा या कामावर याचा 
प रणाम होणार नाही. 
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    तसेच सभा .५६ द.३१/०३/२०२१ िवषय . १ ठराव . ६३२ अ वये डा 
िवभागा या मुळ अदांजपञकाम ये ठेकेदारी प दतीने काळजीवाहक नेमणे हे न ाने लेखािशष 
तयार क न र. .२,००,००,०००/- इतक  तरतुद वग कर यात आलेली आहे. सन २०२१-२२ 
म ये या लेखािशषकावर तरतुद खच  पड यात येणार नस याने सदरची तरतुद ही िश लक 
राहणार आहे. तसेच डा िवभागाकडे असणारे जलतरण तलावावर येणारे नागरीक, मुले 
तसेच खेळाडु यावर िनयञंण िवषयक कामकाज करणेसाठी जलतरण तलावावर ठेकेदारी 
प दतीने जीवर क कम मदतीनस यांची नेमणुक करावयाची अस याने डा िवभागाकडील 
पान . १७८ अ. . १९ मधील “ठेकेदारी प दतीने काळजीवाहक नेमण”े या 
लेखािशषाकाव न र. .२,००,००,०००/- (दोन कोटी) तरतुद “ठेकेदारी प दतीने जीवर क 
कम मदतनीस नेमण”े या न ाने लेखािशषाकावर वग करणेस मा यता दे यात येत आहे. 
 

 
 
 

डा िवभागाकडील जलतरण तलावावर येणा-या नागरीक, मुले तसेच खेळाडु यावर 
िनयञंण िवषयक कामकाजासाठी मनपा या अंदाजपञक  तरतुदीम ये “ठेकेदारी प दतीने 
जीवर क कम मदतनीस नेमण.े” या नावाचे नवीन लेखािशष तयार क न ठेकेदारी प दतीने 
काळजीवाहक नेमण ेया लेखािशषावरील तरतुद     र.  दोन कोटी फ  ही “ठेकेदारी प दतीने 
जीवर क कम मदतनीस नेमण”े या लेखािशषावर वग करणेस मा यता दे यात येत आह.े  

तसेच भाग . २० मधील खालील कामा या तरतुदीम य ेवाढ घट करणसे मा यता 

देणेत येत आह.े  

 

 

 

 

 

अ. 

. 

लेखािशषक महसुली 
अंदाजपञ
कामधील 
पान . / 
अ. . 

सन २०-२१ चे मुळ 
अंदाजपञकात 
करणेत आलेली 
तरतुद र. . 

वाढ करावयाची 
तरतुद  

घट करावयाची 
तरतुद 

सुधा रत तरतुद 
र कम  

१ ठेकेदार  प दतीने 
काळजीवाहक नेमणे  

१७८/१९ २,००,००,०००/- ---------- २,००,००,०००/- ------ 

२ ठेकेदार  प दतीने 
जीवर क कम 
मदतनीस नेमणे.  

नवीन ------------- २,००,००,०००/-  २,००,००,०००/- 
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अ.
. 

उपलेखािश
ष अथवा 
कामाचे 
नाव 

पानांक अ. ं
. 

अंदाजप
क य र. . 

लेखािश
ष 

सन २०२१-२२ 
ची मुळ 
अंदाज 

(उपल ध 
तरतूद) 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

सन २०२१-२२ 
चा सुधार त 

अंदाज 

१ भाग . 
२० 

महेशनगर 
चौकातील 
मोकळया 
जागेत 
छ पती 
िशवाजी 

महाराजांचा 
पुतळा 
उभारण े

२१ १२२ ५००००००० वशेष 
योजना 

५००० २००००००० ० २०००५००० 

२ भूसंपादन 
िनधी 

५ १२ - - १५०००००००० ० २००००००० १४८००००००० 

 एकूण    २००००००० २०००००००  
 
तरी वरील कामासाठी सन २०२१-२२ साठीचे अंदाजप कात वरील माणे आव यक तरतूद 
करणसे मा यता देणेत येत आहे. 
      तसेच मनपाचे अ ेञीय कायालयांतगत सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात  खालील 
कामाचा समावेश झालेला नाही तथापी सदर काम करणे आव यक असलेने सदर कामांचे नावे 
सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात समािव  क न कामा या नावासमोर नमूद केले माणे 

शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
 

अ.
. 

कामाचे नाव . 

. 

 

लेखािशष अंदाजप क  सन २०२१-
२२ ची 

अंदाजप क
य तरतुद  

वाढ 
करावयाची 
अंदाजप क
य तरतुद 

सन २०२१-
२२ ची 
तरतुद 

वाढ करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

    पानां
क 

अ.
. 
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१ भाग . १५ 
अंतगत 
व वध 
ठकाणी 
र याचे 

काँ ट करणे 
हया 

कामाकर ता व 
इतर 

र यावर 
आव यक 
व ुत 

वषयक कामे 
करणे 

१५ थाप य 
क पांतग
त व ुत 
वषयक 
कामे 
करणे 

न वन न व
न 

० २००००००० ० ७०००००० ० 

२ म रा व व 
कंपनी िल. 

/महापारेषण/ 
य थ 

सं थांकर ता 
सुपर हजन 
चाजस व 
व ुत 

िनर ण फ  
अदा करणे 

 व ुत 
मु यालय 
महसुली 
खच 

१५०-
१५१ 

६ ३०००००००० ० ३०००००००० ० ७०००००० 

    एकूण  ३०००००००० २००००००० ३०००००००० ७०००००० ७०००००० 

  
 
 
 भाग .२९ पपळे गुरव मधील उवरीत र यांचे कॉ टीकरण करणे      
(िन.नो. .८१/०१/२०१९-२०) या कामाचे आदेश ठेकेदार मे.ए.जी.असोिसए स यांना 
द.१७/०५/२०२१ जी देणेत आलेला आहे. सदर कामाअंतगत पपळे गुरव येथील िशवनेरी 

कॉलनी,  भाऊनगर,  अमृता कॉलनी,  कृ णराज कॉलनी,  मोरया पाक .१ व इतर 

प रसरातील र यांचे कॉ टीकरण करणेचा समावेश क न अंदाजप क तयार करणेत आले 
होते. परंतू सदर भागातील मा.नगरसद य यांनी नाग रकां या व वाहतूक या सोयी या 
दृ ीने सदर र यांचे कॉ टीकरणाचे काम न करता याऐवजी सदर कामा या िनिवदेतून पपळे 
गुरव येथील ीकृ णनगर, पवनानगर, िभमाशंकर कॉलनी व इतर भागातील र याचें 

कॉ टीकरणाचे काम करणेत यावे अशी मागणी केलेली आहे. मा.नगरसेवक यांनी सुचिवले या 
भागातील र यां या कॉ टीकरणाची आव यकता ल ात घेता भाग .२९ पपळे गुरव 
मधील उवरीत र यांचे कॉ टीकरण करणे (िन.नो. .८१/०१/२०१९-२०) या कामा या 
िनिवदेतून सदर र यांचे कॉ टीकरणाचे काम करता येणे श य आहे . स ि थतीत निवन 
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िनिवदा काढून काम करणे श य नाही. सदर कामाची िनिवदा दर २५.५७ % कमी अस याने 
सदर कामा या िनिवदेतून मा.नगरसेवक यांचे मागणीनुसार सदर र यांचे कॉ टीकरणाचे 
काम के यास मनपाचे कोणतेही आ थक नुकसान होणार नसून फायदाच होणार आहे. तरी 

भाग .२९ पपळे गुरव मधील उवरीत र यांचे कॉ टीकरण करणे 
(िन.नो. .८१/०१/२०१९-२०) चे कामातून  मा.नगरसद य  यांचे मागणीनुसार पपळे गुरव 
येथील ीकृ णनगर, पवनानगर, िभमाशंकर कॉलनी  व इतर भागातील र यांचे कॉ टीकरण 

करणे या कामास साईट बदलास (Change of site)  मा यता देणेत येत आहे.  तसेच  

पान 
ं . 

अनु.
ं .  कामाचे नाव िन वदा र कम उपल ध तरतूद 

सन २०२१-२२ 
आव यक मधील 

वाढ तरतूद 
घट 

आव यक 
असणार   एकूण 

तरतूद 
३१ २४७ भाग ं  ३१ म ये नवी 

सांगवी पंपळे गुरव 
िमिलटर  ह  लगतचा  
र ता UTWT प तीने 
वकिसत करणे ट पा १ 

४,११,३१,६०९/- ५०,००,०००/- २,००,००,०००/-   २,५०,००,०००/- 

३० २३१ 

भाग ं  ३१ ांती चौक 
ते शिन मं दर पयतचा 
र ता अ ावत प तीने 
वकिसत करणे 

४,०४,४९,७६०/- १,२०,००,०००/- १,००,००,०००/-   २,२०,००,०००/- 

३१ २४३ 
भाग ं  ३१ मधील र ते 

अ याधुिनक प तीने 
वकिसत करणे 

४,१५,५८,३९६/- 1,२५,००,०००/- १,००,००,०००/-   २,२५,००,०००/- 

३१ २४५ 

भाग ं  ३१ कृ णा चौक 
ते साई चौकचा र ता 
UTWT प तीने वकिसत 
करणे 

४,१३,३२,६७०/- १,००,००,०००/-  १,००,००,०००/-
     २,००,००,०००/- 

३१ २४२ 

भाग ं  ३१ मधील 
फेमस चौक ते शिन मं दर 
र ता UTWT प तीने 
वकिसत करणे 

४,०३,९२,२३६/- १,२५,००,०००/-
   

१,००,००,०००/-
     २,२५,००,०००/- 

३२ २६८ भाग ं  ३१ म ये 
सांगवी पोिलस चौक  ते 
सांगवी फाटा र ता 
UTWT प तीने वकिसत 
करणे  

८,२५,३४,६१०/-  ५२,००,०००/-  १,५०,००,०००/-   २,०२,००,०००/- 
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३२ २६९ भाग ं  ३१ म ये  
UTWT प तीने वकिसत 
करणे  

८,२३,९४,०७१/-  ६२,००,०००/-  १,५०,००,०००/-   २,१२,००,०००/- 

३१ २४४ 

भाग ं  ३१ मधील ढोरे 
फाम ते फेमस चौक र ता 
UTWT प तीने वकिसत 
करणे 

४,१५,२०,८३०/- १,२०,००,०००/-  १,००,००,०००/-    २,२०,००,०००/- 

३० २३० 

भाग ं  ३१ मधील साई 
चौक ते सांगवी पोिलस 
चौक  र ता UTWT 
प तीने वकिसत करणे 

४,४२,००,०००/- ३०,००,०००/-  १,००,००,०००/-    १,३०,००,०००/- 

 
 
तसेच भोसरी मधील रा माता िजजाऊ उ ाणपुलाखाली दघी रोडला जाणा या चौकाला सदर 
"भारतीय संिवधान चौक" असे नामकारण करणेस मा यता देणेत येत आह े सदर “ भारतीय 

सिवधान चौकाचे ” सुशोभीकरण पािलके या मा यमातून या ठकाणी करणेस मा यता देणेत 

येत आह े जेणे क ण रा माता िजजाऊ उ ाण पुला या शोभेत आनखीन वाढ होइल.  
 

    तसेच खालील कामां या नावाचा सन २०२१-२२ या अंदाजपञकात समावेश क न 
शासक य मा यता तसेच सदर कामांसाठी तरतूद वग करणास मा यता देणेत येत आहे. 

 
 
 
 
 

अ. . उप लेखािशष अथवा 
कामाचे नाव  लेखािशष  

बजेट 
पान 

 

बजेट 
अ.  

  
शासक य   
मा यता 
र कम  

सन 
२०२१-
२२ मूळ 
तरतूद 

वाढ   घट  सुधा रत 
तरतूद शेरा 

१ 

अ भागाम ये डा 
वषयक कामांची 
थाप य वषयक 

देखभाल दु तीची 
तसेच सुधारणांची कामे 

करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

- - २००००००० ० २००००००       

२ 

ब भागाम ये डा 
वषयक कामांची 
थाप य वषयक 

देखभाल दु तीची 
तसेच सुधारणांची कामे 

डा 
वषयक 
कामे  

- - २००००००० ० २००००००       
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करणे  

३ 

क भागाम ये डा 
वषयक कामांची 
थाप य वषयक 

देखभाल दु तीची 
तसेच सुधारणांची कामे 

करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

- - २००००००० ० २००००००       

४ 

ड भागाम ये डा 
वषयक कामांची 
थाप य वषयक 

देखभाल दु तीची 
तसेच सुधारणांची कामे 

करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

- - २००००००० ० २००००००       

५ 

इ भागाम ये डा 
वषयक कामांची 
थाप य वषयक 

देखभाल दु तीची 
तसेच सुधारणांची कामे 

करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

- - २००००००० ० २००००००       

६ 

फ भागाम ये डा 
वषयक कामांची 
थाप य वषयक 

देखभाल दु तीची 
तसेच सुधारणांची कामे 

करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

- - २००००००० ० २००००००       

७ 

ग भागाम ये डा 
वषयक कामांची 
थाप य वषयक 

देखभाल दु तीची 
तसेच सुधारणांची कामे 

करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

- - २००००००० ० २००००००       

८ 

ह भागाम ये डा 
वषयक कामांची 
थाप य वषयक 

देखभाल दु तीची 
तसेच सुधारणांची कामे 

करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

- - २००००००० ० २००००००       

  एकूण =                
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तसेच खालील कामां या नावाचा सन २०२१-२२ या अंदाजपञकात समावेश क न 

शासक य मा यता तसेच सदर कामांसाठी तरतूद वग करणास मा यता देणेत येत आहे. 
 
  

अ.
. 

उप लेखािशष अथवा 
कामाचे नाव  

लेखािश
ष  

बजेट 
पान 

 

बजेट 
अ.  

  
शासक य   
मा यता 
र कम  

सन 
२०२१-
२२ मूळ 
तरतूद 

वाढ   
घट  सुधा रत तरतूद शेरा 

१ 

अ भागातील 
यायामशाळा,बॅडिमंटन 
हॉल इ. डा वषयक 
कामांची थाप य 
वषयक देखभाल 
दु तीची तसेच 
सुधारणांची कामे करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

- - ३००००००० ० २०००००       

२ 

ब भागातील 
यायामशाळा,बॅडिमंटन 
हॉल इ. डा वषयक 
कामांची थाप य 
वषयक देखभाल 
दु तीची तसेच 
सुधारणांची कामे करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

- - ३००००००० ० २०००००       

३ 

क भागातील 
यायामशाळा,बॅडिमंटन 
हॉल इ. डा वषयक 
कामांची थाप य 
वषयक देखभाल 
दु तीची तसेच 
सुधारणांची कामे करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

- - ३००००००० ० २०००००       

४ 

ड भागातील 
यायामशाळा,बॅडिमंटन 
हॉल इ. डा वषयक 
कामांची थाप य 
वषयक देखभाल 
दु तीची तसेच 
सुधारणांची कामे करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

- - ३००००००० ० २०००००       

५ 

इ भागातील 
यायामशाळा,बॅडिमंटन 
हॉल इ. डा वषयक 
कामांची थाप य 
वषयक देखभाल 
दु तीची तसेच 

डा 
वषयक 
कामे  

- - ३००००००० ० २०००००       
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सुधारणांची कामे करणे  

६ 

फ भागातील 
यायामशाळा,बॅडिमंटन 
हॉल इ. डा वषयक 
कामांची थाप य 
वषयक देखभाल 
दु तीची तसेच 
सुधारणांची कामे करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

- - ३००००००० ० २०००००       

७ 

ग भागातील 
यायामशाळा,बॅडिमंटन 
हॉल इ. डा वषयक 
कामांची थाप य 
वषयक देखभाल 
दु तीची तसेच 
सुधारणांची कामे करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

- - ३००००००० ० २०००००       

८ 

ह भागातील 
यायामशाळा,बॅडिमंटन 
हॉल इ. डा वषयक 
कामांची थाप य 
वषयक देखभाल 
दु तीची तसेच 
सुधारणांची कामे करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

- - ३००००००० ० २०००००       

  एकूण =                

 
तसेच खालील कामां या नावाचा सन २०२१-२२ या अंदाजपञकात समावेश क न 

शासक य मा यता तसेच सदर कामांसाठी तरतूद वग करणास मा यता देणेत येत आहे. 

अ. . उप लेखािशष अथवा 
कामाचे नाव  लेखािशष  

बजेट 
पान 

 

बजेट 
अ.  

  
शासक य   
मा यता 
र कम  

सन 
२०२१-
२२ 
मूळ 
तरतूद 

वाढ   घट  सुधा रत 
तरतूद शेरा 

१ 

अ भागातील 
पोह या या तलावांची 
थाप य वषयक कामे 

कारणे व उंची कमी 
करणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

- - ३७५००००० ० २५०००      

२ 

ब भागातील 
पोह या या तलावांची 
थाप य वषयक कामे 

कारणे व उंची कमी 
करणे व इतर 

डा 
वषयक 
कामे  

- - ७५००००० ० २५०००      
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अनुषंिगक कामे करणे  

३ 

क भागातील 
पोह या या तलावांची 
थाप य वषयक कामे 

कारणे व उंची कमी 
करणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

- - ७५००००० ० २५०००      

४ 

ड भागातील 
पोह या या तलावांची 
थाप य वषयक कामे 

कारणे व उंची कमी 
करणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

- -     २५०००      

५ 

इ भागातील 
पोह या या तलावांची 
थाप य वषयक कामे 

कारणे व उंची कमी 
करणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

- - २२५००००० ० २५०००      

६ 

फ भागातील 
पोह या या तलावांची 
थाप य वषयक कामे 

कारणे व उंची कमी 
करणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

- - ७५००००० ० २५०००      

७ 

ग भागातील 
पोह या या तलावांची 
थाप य वषयक कामे 

कारणे व उंची कमी 
करणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

- - ७५००००० ० २५०००      

८ 

ह भागातील 
पोह या या तलावांची 
थाप य वषयक कामे 

कारणे व उंची कमी 
करणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

- - ३००००००० ० २५०००      

  एकूण =       १२००००००० ० २०००००       
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तसेच खालील कामां या नावाचा सन २०२१-२२ या अंदाजपञकात समावेश क न 

शासक य मा यता तसेच सदर कामांसाठी तरतूद वग करणास मा यता देणेत येत आहे. 
 
 

अ. . 
उप लेखािशष 
अथवा कामाचे 

नाव  
लेखािशष  

बजेट 
पान 

 

बजेट 
अ.  

  
शासक य   
मा यता 
र कम  

सन २०२१-
२२ मूळ 
तरतूद 

वाढ   घट  
सुधा
रत 

तरतूद 
शेरा 

१ 

भाग .८ 
मधील डा 
वषयक व 
मनपाचे व वध 
काय मासाठ  
मंडप यव था 
करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

८३१ २४ ५०००००० २५०००००   २५०००००     

२ 

भाग .२ 
िचखली मधील 
जाधववाड  बो-
हाडेवाड  
बनकरव ती व 
आ हाटव ती 
प रसरात मनपाचे 

डा वषयक व 
मनपाचे व वध 
काय मासाठ  
मंडप यव था 
करणे   

डा 
वषयक 
कामे  

८३१ २७ ३७५०००० २५०००००   २५०००००     

३ 

भाग .२ 
मधील जाधववाड  
प रसरात मनपाचे 
व वध काय म 
व डा वषयक 
काय मासाठ  
मंडप यव था 
करणे   

डा 
वषयक 
कामे  

८३१ ३२ २४९०००० २२४३०००   २२०००००     

४ 

भाग .२ 
िचखली मधील 
बो-हाडेवाड  
प रसरात मनपाचे 
व वध काय म 
डा वषयक 

काय मासाठ  
मंडप यव था 
करणे   

डा 
वषयक 
कामे  

८३१ ३३ २४९०००० १६०००००   १६०००००     
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५ 

भाग .९ 
मासुळकर मधील 

डा वषयक 
कामांसाठ  तसेच 
मनपा 
काय मासाठ  
मंडप यव था 
करणे   

डा 
वषयक 
कामे  

८३१ ३४ ६०००००० ३००००००   ३००००००     

६ 

भाग .१२ 
पीनगर येथील 

ठाकरे शाळा व 
खेळाचे मैदानाची 
देखभाल दु ती 
करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

८३२ ६० २००००००० २००००००   २००००००     

७ 

भाग .२० 
येथील आंबेडकर 

डा संकुल 
येथील मैदान 
वकिसत करणे  

डा 
वषयक 
कामे  

८३३ ८० १०००००००० ३४००००००   ४००००००     

  
एकूण = 

      
  १,७८,००,००० १,७८,००,००० 

    

 
 
तसेच भाग . २५ वाकड, ताथवडे,पुनावळे येथे खालील नमूद केलेले िवकास काम 
नाग रकां या सोयी या द ीने करणे आव यक आहे यामुळे सदर या निवन िवकास कामांचा 
सन २०२१-२२ या मुळ अंदाजपञकात िवशेष योजना या लेखािशषाअंतगत समावेश करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 
 

अ. . कामाचे नाव  लेखािशष  शासक य मा यता 
र कम पये 

१ भाग . २५ मधील मधुबन हॉटेल 
ते इंद रा रोड २४.०० मी. ं द र ता, 
िस वहर पून हॉटेल ते इंद रा रोड 
१८.०० मी. ं द र ता तसेच या 
दो ह  र यांना जोडणा-या वाकड 
िशवेपयतचा १८.०० मी. ं द या 
र यांचे काँ ट करण करणे.  

वशेष योजना  

(न वन काम)  
३० कोट  

  
तसेच 
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अ.  कामाचे नाव पान 
 अनु.   िनिवदा र म सन २०२१-२२ 

ची उपल ध तरतूद 

सन २०२१-२२ 
आव यक मधील 

वाढ तरतूद 
घट आव यक असणारी  

एकूण तरतूद 

१ 

भाग ं  ३१ ांती चौक 
ते शिन मं दर पयतचा 
र ता अ ावत प तीने 
िवकिसत करणे 

३० २३१ ४,०४,४९,७६०/- १२०००००० १५०००००० ० २७०००००० 

२ 
भाग ं  ३१ मधील र ते 

अ याधुिनक प तीने 
िवकिसत करणे 

३१ २४३ ४,१५,५८,३९६/- १२५००००० १००००००० ० २२५००००० 

३ 

भाग ं  ३१ कृ णा चौक 
ते साई चौकचा र ता 
UTWT प तीने 
िवकिसत करणे 

३१ २४५ ४,१३,३२,६७०/- १००००००० १००००००० ० २००००००० 

४ 

भाग ं  ३१ मधील 
फेमस चौक ते शिन मं दर 
र ता UTWT प तीने 
िवकिसत करणे 

३१ २४२ ४,०३,९२,२३६/- १२५००००० १००००००० ० २२५००००० 

५ 

भाग ं  ३१ मधील ढोरे 
फाम ते फेमस चौक र ता 
UTWT प तीने 
िवकिसत करणे 

३१ २४४ ४,१५,२०,८३०/- १२०००००० ७५००००० ० १९५००००० 

६ 

भाग ं  ३१ मधील साई 
चौक ते सांगवी पोिलस 
चौक  र ता UTWT 
प तीने िवकिसत करणे 

३० २३० ४,४२,००,०००/- ३०००००० १००००००० ० १३०००००० 

७ 

भाग ं  ३१ म ये 
सांगवी पोिलस चौक  ते 
सांगवी फाटा र ता 
UTWT प तीने 
िवकिसत करणे  

३२ २६८ ८,२५,३४,६१०/- ५२००००० १२५००००० ० १७७००००० 

८ 
भाग ं  ३१ म य े 

UTWT प तीने 
िवकिसत करणे  

३२ २६९ ८,२३,९४,०७१/- ६२००००० १००००००० ० १६२००००० 

९ 

भाग ं  ३१ म ये नवी 
सांगवी पपळे गुरव 
िमिलटरी ह ी लगतचा  
र ता UTWT प तीने 
िवकिसत करणे ट पा १ 

३१ २४७ ४,११,३१,६०९/- ५०००००० १५०००००० ० २००००००० 

  मनपा मे ो क प ५५३ २ ० ५०००००००० ० १०००००००० ४०००००००० 

          
५७८४००००० १०००००००० १०००००००० ५७८४००००० 

 
         तसेच देशपातळीवर चालू असले या कोरोणा महामारीमुळे व भांडवली खचावर मयादा 
अस यामुळे मनपा या सन २०२१-२२ या मुळ अंदाजप कात िविवध िवकास कामांना पुरेशी 
तरतुद उपल ध होऊ शकलेली नाही याच माणे या कामांना पुरेशी तरतुद उपल ध आहे. 
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अशा कामां या देखील िनिवदा कायवाही होऊन कामाचे आदेश ा  होणेस िवलंब होणेची दाट 
श यता आहे.  
 

 भाग  १ िचखली म ये धनगरबाबा  मंदीर ते केशवनगर पयत नाला बांधणेचे 
कामाचा समावेश मनपा या सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात असून कामाचा आदेश देखील 

ा  झाला आहे. सदर कामाची िनिवदा र म ४ कोटी इतक  आहे. स ि थतीत 
पावसा यामुळे नाला बांधणेचे कामास सु वात होऊ शकलेली नाही. भागाम ये स ि थतीत 
िवकास कामे चालू नस याने िविवध कामे जसे थाप य िवषयक देखभाल दु ती, पे ह ग 

लाँक बसिवणे इ कामे बंद असून नागरीकांची मो ा माणावर ओरड होत आहे.  
 

 तरी उपरो  नाला बांधणे या कामातून भागाम ये िविवध ठकाणी देखभाल दु ती 
करणे पे ह ग लाँक बसिवणे व इतर कामे करणे श य असून याकरीता मुळ कामाचे थळ 
बदलास मा यता देणेत येत आहे.  
 
           अनुकूल- ८१       ि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. 

ठराव मांक – ६९७                                                           िवषय मांक – ६ 
दनांक – २०/९/२०२१                िवभाग- मा.आयु    

 

            संदभ- १) मा.आयु सो यांचे प  .लेखा/२६/कािव/९९/२०२१,        
                                   द.०६/०९/२०२१. 
          २) मा.आयु सो यांचे प  .लेखा/२६/कािव/१०२/२०२१,  
                                  द.०८/०९/२०२१. 
                             ३) मा. थायी सिमती कडील ठ. .१०२६८ द. ८/९/२०२१   
 

 

पपरी चचवड महानगरपािलके या काय े ामधून पवना, इं ायणी व मुळा या नदया 
वाहतात. यामधील मुळा नदीचा ब तं:श भाग पुण ेमनपाम य ेयेत अस याने सदरचा क प 
पुण े मनपामाफत राबिवणेत येणार आह.े तथािप शहरातून वाहणा-या पवना नदीची लांबी 
सुमारे 24.50 कमी व इं ायणी नदीची लांबी सुमारे 24.50 कमी आह.े या नदयांचे 
पुन ीवन करणे या क पाला यापूव च मा. महापािलका सभेची शासक य मा यता 
िमळालेली आह.े यानुसार पवना व इं ायणी नदी या क प अहवालास पयावरण ना हरकत 
(Environment Clearance) बाबतचा ताव महारा  शासना या पयावरण िवषयक 

सिमतीकडे पाठिवलेला आह.े सदरची या अंितम ट यात आह.े सदर या क पाला EC 

िमळालेनंतर मंजूर DPR नुसार क पाची अंमलबजावणी करणे या आव यक खचासाठी 
येक वष  होणा-या खचा या माणात यूिनिसपल बाँड या मा यमातून िनधी उभारणेचे 
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तािवत आह.े यानुसार पपरी चचवड महानगरपािलकेमाफत सु वातीला अंदाजे 
र. .200/-कोटीपयतचा िनधी कज/कजरोख े या व पात उभार याचा मानस असून 
याकामी"पीसीएमसी" कवा "जारीकता" कवा खाजगी लेसमट आधारावर कज दे या या 
("बाँ स") या व पात कज उभार यात येणार आह.े याअनुषंगाने महापािलकेने 
कज/कजरो यांसाठी सन 2021-22 या अथसंक पाम य े मा. महापािलका सभा ठराव . 

632, द.31/03/2021 अ वय े “महापािलका भांडवली क पांसाठी कजरोख े उभारण”े या 

लेखािशषाखाली 400 कोटी पयांची तरतूद कज/ कज सुर ा ठेव हणून मंजूर कर यात 
आलेली आह.े यानुसार कज/कजरोख ेउभार यासाठी काही सं थांची नेमणूक करणे आव यक 
असलेने मचट बँकर, े डीट रेट ग सं था, डीबचर टी, रेजी ार, लीगल क िसल, डीपॉझीटर, 

टॉक ए चज, बँकर इ. सं थांची िनयु  करणे आव यक आह.े स ि थतीम य ेया सं थापैक  

मचट बँकर, े डीट रेट गसाठी, डीबचर टी, रेजी ार, लीगल क िसल यांची मा. थायी 

सिमती सभा ठराव .9672, द. 09/06/2021 व .10054, द.04/08/2021 अ वये 
िनयु  कर यात आलेली आह.े वरील बाब या आधारे महापािलका बाँ स जारी कर यासाठी 
खालील बाब स मा यता िमळण ेआव यक आह.े  
अ)केवळ महानगरपािलके या िव मान मंजुरी (वर सूचीब  के या गेले या) खाजगी लेसमट 
आधारावर िडबचस या व पात बाँ स वाढव ू शकते जेणेक न कमाल मयादेपयत र. . 
200/-कोटी नदी सुधार क पां या अंमलबजावणीत महानगरपािलके या वा ाला 

अथसहा य दे यासाठी (यापुढे "बाँ स" हणून संद भत), आिण जे अटी व शत नुसार 

मा यता ा  टॉक ए सचज वर सूचीब  केल े जाऊ शकते,सेबी ( युिनिसपल डेट 

िस यु रटीजची जारी व यादी) िविनयम, 2015 नुसार,िस यु रटीज कॉ ॅ स (िनयमन) 

अिधिनयम, 1956,सेबी (डेट िस यु रटीजची जारी व यादी) िविनयम, 2008, आिण 

यासंबंधातील इतर कायद,े िनयम, दशािनदश, अिधसूचना, प रप के, कवा इतर कोण याही 
िनयामक ािधकरणा ारे जारी केलेल.े 
ब)महापािलका आयु / अित र  आयु  आिण या ारे अिधकृत/ संयु पण े आिण सव 

वहारां या कागदप ांवर वा री कर यास अिधकृत असतील. याम ये ऑफर द तऐवज, 

उप म, करार, बाँ स इ य ूकिमटीची थापना यासह कोण याही बाब चा िनणय घे याबाबत 
आिण महापािलका/ महामंडळामाफत बाँ स जारी कर यासंबंधी कोणतेही काम हाती घेईल. 
क) वरील माण ेनमुद केलेनुसार महानगरपािलकेची बाँ स इ य ूकिमटी ("बाँड किमटी") ची 
थापना क न याम ये खालील सद यांचा समावेश असेल: 

1)  आयु  

2)  अित र  आयु  

3)  मु य लेखा व िव  अिधकारी 

4)  क प संबंिधत िवभागाचे िवभाग मुख 

5)  मु य लेखा प र क 

उपरो  नमुद बाँड किमटीबाँडचे माण, वेळ आिण व प, जारी कर या या प तीचा िनणय 

घे यास अिधकृत असेल तसेच या संदभातील पतधोरण एज सीज, िव त, कायदेशीर 
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स लागार, ठेवीदार, टॉक ए सचजइ. कमान सद यता, ओ हरि शनची धारणा, मुदतवाढ 
यासह मया दत नसले या सव म य थ व एज स ची िनयु  करेल तसेच बाँडइ य ूकरण ेअथवा 
बाँड इ य ू( िनगत) लवकर ारंभ इ. बाबी करेल. 
ड)तसेच बाँड सिमतीचे सद य संयु पण े आिण सव पुढील कायवाही कर यास अिधकृत 
असतील, याम ये सव आव यक कृ ये, सव आव यक कागदप /े करार/ साधने/ अनु योग 

आिण यासंबंधी या लेखी घटनांवर वा री करतील, तसेच यांना आव यक आिण इि छत 
वाटेल या बाबी यां या िनणयावर अवलंबून असतील. बाँड किमटीला इतर गो बरोबरच 
पुढील बाब चा अिधकार दला जाईल: 
1) े िडट रे टग एज सीज, िव त, Registrar, कायदेशीर स ला, िडपॉिझटरीज, टॉक 

ए सचज, बँकस इ याद ची िनयु  अंितम आिण मंजूर करण.े बाँड या अशा कार या 

ऑफरम य ेसामील होण ेआिण फ , किमशन, दलाली इ याद चा समावेश असले या अशा सव 
/ सं थांना मोबदला देण.े यां या वैयि क िनयु  प ात नमूद के या माण ेअशा अटी व 

शत  पर पर ठरिव या जाऊ शकतात. 
2) चिलत बाजारपेठेतील अटी आिण लागू काय ांचा िवचार क न इ यूची मुदत,  ाज दर 
इ यादी बाँड या जारी कर या या अटी अंितम करण.े 
3) मुदतीची प ,े बाँडची रचना, तसेच संरिचत पेमट मेकेिनझम / ए ो मॅकेिनझम / 

Waterfall Mechanism/ बुडीत फंडाची यं णा/ ाज देय यं णा/ डीएसआरए यं णा कवा 
बॉ सची रचना आिण वेळेवर स ह सगसाठी आव यक असले या कोण याही इतर अटी/ 
यं णा िनि त क न अंितम करण.े 
4) बाँड या मु ासाठी िव ीय टेटमे ट/ कटीकरण द तऐवज/ मािहती ापन/ ऑफर 

कागदप  आिण इतर कागदप  ेकाढण,े अंितम करण ेआिण वा री करण ेआिण सेबी आिण 
टॉक ए सचजम य ेते आव यक अस यास आव यक ती कागदप  े / करारनामा सादर करण.े 

याम ये करार/ काम/े सामंज य करार/ माणप /े ित ाप /े घोषणा प /े उप म इ. आिण 
इतर सव आव यक कागदप  ेआिण अशी सव कृ य ेआिण गो ी करण.े  तसेच सेबी या यो य 
पूतते या मुदतीत बाँडचे वाटप करण े आिण यासंबंधात आव यक असले या सव 
औपचा रकतांचे पालन करण.े तसेच टॉक ए सचज कवा अ य बाँडस जारी कर यासाठी लागू 
असणारे कायद े कवा िनयम यांचा अवलंब करेल. 
5) रा ीय नगरपािलका लेखा िनयमावलीनुसार कवा रा य शासनाने लागू केले या त सम 
महानगरपािलका लेखा िनयमावलीनुसार कवा जाहीर केले या कागदप / मािहती 

ापनप ात समािव  असले या लागू असले या आ थक मते/ पुन- व िपत िव ीय िववरण 
प कांना बाँ स जारी कर यासाठी मंजुरी देणे. 
6) बाँ सचे वगणी हणून िमळालेल े अजाचे पैसे वीकारण,े वाटपा या आधारे िनणय घेण,े 
बाँ सचे वाटप मंजूर क न बाँ सचे वाटप करण.े 
7) संबंिधत अथॉ रटीज/ िनयामक सं था/ एज सी कडून िल टग ऍि लकेशनची अंमलबजावणी 
तसेच टॉक ए सचजसह िल टग करारासार या सव आव यक मंजूरी िमळिव यासाठी अज 
करण ेव पाठपुरावा करण.े हणजेच बीएसई िलिमटेड ("बीएसई") कवा बाँड या यादीसाठी 
नॅशनल टॉक ए सचज ऑफ इंिडया िलिमटेड ("एनएसई"), रिज ार, नॅशनल िस यु रटीज 
िडपॉिझटरी िलिमटेड ("एनएसडीएल") आिण स ल िडपॉिझटरी स हसेस (इंिडया) यां याशी 
करारनामा करण.े बाँ सचे िडमटे रअलायझेशनसाठी मया दत ("सीडीएसएल") आिण 
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शासक य/ महामंडळा या/ महापािलके या वतीने कोण याही आव यक वैध ािधकरणा ारे 
आव यक असले या बाँडस जारी कर यासंबंधी इतर आव यक कागदप /े करार अंमलात 
आणण/े करण.े 
8) रो यां या वगणी या संदभात अजाची र म गोळा कर यासाठी एक कवा अिधक बँकस 
यांची िनयु  करण.े 
9) बाँड इ य ू कर यासाठी बँकांकडे एक कवा अिधक िवना-ह  ए ो चाल ू (करंट) खाती 
उघडण े आिण बाँ स जारी करताना गुंतवणूकदारांकडून ा  झाले या रकमेसाठी तसेच 

चड पेमट मेकॅिनझम/ ए ो मॅकेिनझम / Waterfall Mechanism चे कामकाज 
चालिव यासाठी/ बुडणा  या िनधीची यं णा/ ाज देय यं णा/ डीएसआरए यं णा कवा 
बाँड या जबाबदा-या तसेच वेळेवर परतफेड कर यासाठी आव यक असले या कोण याही इतर 
अटी/ यं णा िनि त करण.े 
10) मा टर एशन फॉम, कॉप रेट ऍ शन फॉम आिण एनएसडीएल आिण सीडीएसएल तसेच 

बॉ स या िडमटे रअलायझेशनसाठी रिज ारकडे आव यक ते कागदप /े करार तयार करणे, 

वा री करण,े फाईल करण ेआिण अंमलात आणण.े 

11) संबंिधत िनयामक/ वैधािनक मु ां या पूततेसाठी आिण डीईएमएटी (DEMAT)खा यात 
वाटप/ बाँड माणप ांची पतप  े जमा न करण े यासार या कोण याही पूव-इ य/ू इ युनंतर 
गुंतवणूकदारां या सम या/ त ार चे िनवारण कर यासाठी अनुपालन अिधकारी नेमण.े उदा. 
परतावा ऑडर, ाज वॉरंट इ. 

12) डीएएमएटी (DEMAT) सुिवधा अंतगत बाँडचे वाटप करण े आिण एनएसडीएल/ 

सीडीएसएल, Registrarआिण ह तांतरण एजं स यां याशी आव यक करार क न 

डीईएमएटी (DEMAT) सुिवधा पुरिवण.े  

13) बॉ स िडमटे रयलायझेशन आिण या ा सूचीब  कर या या तािवत मु ासाठी 
महामंडळाचा/ महापािलकेचा िश ा िचकटिवण.े 
14) लागू कायद ेव िनयमांनुसार मु ांक शु क भरण.े 

15) जारी क या या बाँड या तािवत मु ांशी संबंिधत इतर कोण याही िवषयावर िनणय 
घेणे. 
ग) महानगरपािलका आयु / अित र  आयु  यां या पुढील बैठक त जनरल बोडाची मा यता 
िमळा यानंतर पुढील अित र  काम कर यासाठी संयु पण े अथवा येक सद य अिधकृत 
असतील. 
1) भागधारकांना बाँड माणप  ेदेणे. 

2) बॉ सचे िडमटे रयलाइझ कर यासाठी आव यक अशी सव कृ य,े काम,े बाबी आिण गो ी 
करणे. 
3) एनएसडीएल आिण सीडीएसएलला आव यक असलेल ेसव करार आिण अशा द तऐवजांवर 
वा री करण.े 

4) वाटप कर यात आले या लाभाथ या खा यावर रोख ेजमा करण.े 

        उपरो  नमूद तपिशला माण े महापािलकेचे कज/ कजरोख े उभारणेकामी उपरो  
तािवत सव बाब सह याकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 
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मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

 अनुकूल- ८१       ि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 – २०/९/२०२१                िवभाग- मा.आयु    

 
             संदभ :१) मा.सुजाता पालांडे, मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव. 
            २) मा.िवधी सिमतीकडील ठ. .४५ द.६/८/२०२१ 
  ३) मा.महापािलका सभा ठ. .६७४ द.२०/८/२०२१  
                          अ वये.   
 पपरी चचवड महानगरपािलके या मा.िवधी सिमतीकडे मा.महापािलका सभेने 
िविवध अिधकार दान केले आहेत. यानुसार मा.िवधी सिमतीची मा यतेकामी आव यक 
िवषय ब-याचवेळा िवधी सिमतीकडे येणारे िवषय सद य पा रत ठराव क न मा. थायी 
सिमती आिण मा.महापािलका सभेपुढे पर पर ठेवून मा यता घेतली जाते, यामुळे 
मा.िवधी सिमतीकडे िवषय सादर होत नाहीत. तरी, यापुढे मा.िवधी सिमतीचे अिधकारात 
असलेले िवषय पर पर मा. थायी सिमती कवा मा.महापािलका सभेपुढे सद य पा रत 
ठराव सादर क  नयेत आिण जरी स मा.सद यां या ताव/उपसुचनेनुसार अशा िवषयांना 
मा यता दे यात आली तरी असे िवषय रतसर शासना माफत मा.िवधी सिमतीपुढे सादर 
करणेस मा यता देणेत यावी. 
मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.केशव घोळवे – मा.महापौर साहेब, िवषय मांक ७ द री दाखल करणेत यावा अशी 

सूचना मी मांडतो. 
मा.चं कांत नखाते – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
 

ठराव मांक – ६९८                                                           िवषय मांक – ७ 
दनांक – २०/९/२०२१                िवभाग- मा.आयु    

 

             संदभ :१) मा.सुजाता पालांडे, मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव. 
                      २) मा.िवधी सिमतीकडील ठ. .४५ द.६/८/२०२१ 
  ३) मा.महापािलका सभा ठ. .६७४ द.२०/८/२०२१  
                          अ वये.   
 

                       िवषय मांक ७ द री दाखल करणेत येत आहे. 
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      अनुकूल-८१        ि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. 
                                                                                      िवषय मांक – ८ 
दनांक – २०/९/२०२१                िवभाग- मा.आयु    

 

               संदभ – १) मा.वसंत बोराटे, मा.पौ णमा सोनवणे यांचा ताव.  
                         २) मा.िवधी सिमतीकडील ठ. .५० द.२०/८/२०२१ 
 

  पपरी चचवड महानगरपािलके म ये यापूव  सफाई संवगात काम करणा-या     
कमचा-यांना लाड-पागे सिमती या िशफारसीनुसार वारसा ह ाने नोकरी दे यात येत होती. 
याचा सफाई संवगात काम करणा-या समाजातील सव घटकांना लाभ िमळत होता, परंतु 

. शा/०६/कािव/११९१/२०२१, द,०२/०७/२०२१ चे प ा वये महानगरपािलके या वतीने 
कोणतीही पूवसूचना न देता अचानक पणे सफाई संवगातील काम करणा-या अनुसूिचत जाती 
(SC) वगळता ST, NT, OBC व खु या वगातील (OPEN)  वारसांना नोकरी देणे बंद 

कर यात आले आहे. सदरची बाब अ यायकारक आह,े परंतु सफाई संवगात काम करणा-या 

समाजातील सव जाती-धमा या कमचा-यांनी आज शहरातील नाग रकांचे आरो य चांगले 
राहाव,े यासाठी दवस-रा  पंचवीस ते तीस वषापासून साफ-सफाईची कामे केली आहेत व 

क रत आहेत. उ हात थंडीत व िवशेषतः पावसा यात अितशय घाणेरडी दुगधी येत असताना 
देखील वतः या जीवाची पवा न करता व यां या कुटंुबीयांचा िवचार न करता शहराची 
पयायाने देशाची सेवा करीत घाणीचे मैला साफ कर याचे काम केले आहेत, यां या वारसांना 

लाड पागे सिमती या िशफारशीनुसार ह ाची असलेली नोकरी फ  जाती या आधारावर 
िहसकावली जात आहे. वारसांना या ठकाणी कामाला का घेऊ नय?े असा  उपि थत होत 

आहे. स ि थतीत यां या सेवािनवृ ी, वे छा िनवृ ीनंतर या घाणी या कामामुळे अनेक 

आजार होतात व जडलेले असतात यामुळे यांची जबाबदारी आरो याची देखभाल करणे हे 
यां या वारसा वर अवलंबून असते तसेच सेवािनवृ ी व वे छािनवृ ी घेत याने यां या 

उपिजिवकेचे साधन बंद पडलेले आहे व स या आ थक अडचण ना सामोरे जावे लागत आहे 
हणून जे कोणी सफाई कमचारी कामगार आहेत यांना वारसा ह  हणून यां या ठकाणी 

नोकरी िमळावी व या कोणी सफाई कमचा-यांनी वे छािनवृ ी, सेवािनवृ ी घेतली असेल व 

घेणार असेल यां या वारसदारांचा यो य तो िवचार हावा आिण सव समाजातील सफाई 
कमचारी यांचे काम एकाच कारचे अस याने याम ये जातीय िनकष लाव यात येऊ नयेत. 
तरी आरो य िवभागामधील सव कमचा-यां या वारसास पुवल ी भावाने पपरी चचवड 
महानगरपािलकेत नेमणूक होणेस व सव महानगरपािलकेमधील लंिबत करण े िनकाली 
काढणेस मा यता देणेत यावी. 
मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
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मा.केशव घोळवे – मा.महापौर साहेब, मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो-  महारा  शासन, 

शासन िनणय मांक:सफाई-२०१५/ . .२६८/महामंडळे, द. ११ माच २०१६ म ये पुढील 

माणे तरतुद आह-े शासन िनणयातील मु ा . ३ (३) मधील “सफाई कमचारी हणुन 

सेवािनवृ  झाले या कवा होणा-या अथवा वे छा सेवािनवृ ी घेणा-या कवा सेवेत असताना 
िनधन पावले या अनुसूिचत जातीमधील इतर सफाई कमचा-यां या वारस कवा नातेवाईक 
यांस सदर योजनेचा लाभ दे यात यावा”.   

सदर तरतुदी या अनुषंगाने शासनाकडून मनपाकडील प  . 
शासन/६/कािव/२४८/२०२१ द.०९/०२/२०२१ अ वये मागदशन मागिवले असता, 

महारा  शासन, नगर िवकास िवभाग यांचेकडील प  . पीएमसी-३०१८/ . .३६४/निव-

२२ दनांक १७ जून २०२१ अ वये पुढील माणे मागदशन ा  झाले आह-े  दनांक 
११/०३/२०१६ या शासन िनणयातील मु ा . ३ (३) मधील “सफाई कमचारी हणुन 

सेवािनवृ  झाले या कवा होणा-या अथवा वे छा सेवािनवृ ी घेणा-या कवा सेवेत असताना 
िनधन पावले या अनुसूिचत जातीमधील इतर सफाई कमचा यां या वारस कवा नातेवाईक 
यांस सदर योजनेचा लाभ दे यात यावा. अशी प  तरतूद आहे. यामुळे अनुसूिचत जाती 

ितरी  अ य वगातील सफाई कमचा यां या वारसास वारसा ह ाने िनयु  दे याची 
तरतूद नाही.” 

उपरो  शासनाचे मागदशनानुसार महापािलका तरावर प रप क . 
शा/६/कािव/११९१/२०२१ द.०२/०७/२०२१ अ वये सव िवभाग मुख व संबंिधत कमचा-

यांना कायवाही करणेबाबत शासना या वतीने कळिवलेले आहे. तथािप द.०२/०७/२०२१ 
पयतच अनुसूिचत जात वगा ित र  इतर जात वगातील सफाई संवगातील कमचारी 
िनयत वयोमानानुसार सेवािनवृ  अथवा वे छा सेवािनवृ  अथवा वै क य कारणा तव सेवा 
िनवृ  झालेले आहेत. अशा सेवािनवृ  झाले या सफाई संवगातील कमचा-यां या वारस व 
नातेवाईकांना लाड-पागे धोरणानुसार वारस ह  िनयु  योजनेचा लाभ देणसे मा यता यावी. 

शासनाकडील या संदभातील मागदशन येईपयत या कालावधीत या  कमचा-यांनी 
वत: या नोकरीतून वे छा सेवािनवृ ी घेवून यांचे वारसांना नोकरी िमळेल या उददेशाने 
वे छा सेवािनवृ ी घेतली आहे. अशा कमचा-यांनी यांचे वारसांना िनयु  देणेत यावी 

याकरीता अज सादर केले होते. सबब एक  िवशेष बाब हणून अशा कमचा-यांचे (अनु.जाती 
ित र ) लाड-पागे धोरणानुसार वारस ह  िनयु  योजनेचा लाभ देणेकरीता शासनाकडे 
ताव पाठिव यासाठी मा यता दे यात यावी.  

तसेच लाड पागे सिमती या िशफारशीनुसार सफाई संवगात कायरत असले या  
अनुसूिचत जाती वगातील कमचारी वगळता अ य वगातील कमचा-याचे वारसांना 
शासनाने दनांक १७ जुन २०२१ रोजी केले या मागदशनाचे तारखेपयत या कमचा-यांनी 
मनपा सेवेतून वे छािनवृ ी घेतलेली आहे अशा कमचा-यांचे वारसांना मनपा सेवेत वारस 
नेमणूक दे यास व आव यकता असलेस शासनाचे मा यतेने कायवाही करणेस मा यता देणेत 
यावी. तसेच महापािलका सभा ठराव . ६१० द.१८/०३/२०२१ अ वये पुव पी.सी.एम.टी. 
कडील १२४ कमचारी पपरी चचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर कायम व पी वग 
करणेसाठी मा यता देणेत आलेली आहे. ही मा यता िवचारात घेवून पुव पी.सी.एम.टी. कडील 
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१२४ कमचा-यांना यांचे सेवािनवृ ी नंतर िमळणारे सव आ थक फायदे (उदा. ॅ युएटी, 
अ जत रजा रोखीकरण, भिव य िनवाह िनधी) महापािलकेमाफत अदा करणेस मा यता देणेत 
यावी.  
मा.चं कांत नखाते – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन देतो. 

मा. अॅड.मोरे र शेडग े– मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारली आहे. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक – ६९९                                                           िवषय मांक – ८ 
दनांक – २०/९/२०२१                िवभाग- मा.आयु    

 

               संदभ – १) मा.वसंत बोराटे, मा.पौ णमा सोनवणे यांचा ताव.  
                         २) मा.िवधी सिमतीकडील ठ. .५० द.२०/८/२०२१ 
 

पपरी चचवड महानगरपािलके म ये यापूव  सफाई संवगात काम करणा-या   
कमचा-यांना लाड-पागे सिमती या िशफारसीनुसार वारसा ह ाने नोकरी दे यात येत होती. 
याचा सफाई संवगात काम करणा-या समाजातील सव घटकांना लाभ िमळत होता, परंतु 

. शा/०६/कािव/११९१/२०२१, द,०२/०७/२०२१ चे प ा वये महानगरपािलके या वतीने 
कोणतीही पूवसूचना न देता अचानक पणे सफाई संवगातील काम करणा-या अनुसूिचत जाती 
(SC) वगळता ST, NT, OBC व खु या वगातील (OPEN)  वारसांना नोकरी देणे बंद 

कर यात आले आहे. सदरची बाब अ यायकारक आह,े परंतु सफाई संवगात काम करणा-या 

समाजातील सव जाती-धमा या कमचा-यांनी आज शहरातील नाग रकांचे आरो य चांगले 
राहाव,े यासाठी दवस-रा  पंचवीस ते तीस वषापासून साफ-सफाईची कामे केली आहेत व 

क रत आहेत. उ हात थंडीत व िवशेषतः पावसा यात अितशय घाणेरडी दुगधी येत असताना 
देखील वतः या जीवाची पवा न करता व यां या कुटंुबीयांचा िवचार न करता शहराची 
पयायाने देशाची सेवा करीत घाणीचे मैला साफ कर याचे काम केले आहेत, यां या वारसांना 

लाड पागे सिमती या िशफारशीनुसार ह ाची असलेली नोकरी फ  जाती या आधारावर 
िहसकावली जात आहे. वारसांना या ठकाणी कामाला का घेऊ नय?े असा  उपि थत होत 

आहे. स ि थतीत यां या सेवािनवृ ी, वे छा िनवृ ीनंतर या घाणी या कामामुळे अनेक 

आजार होतात व जडलेले असतात यामुळे यांची जबाबदारी आरो याची देखभाल करणे हे 
यां या वारसा वर अवलंबून असते तसेच सेवािनवृ ी व वे छािनवृ ी घेत याने यां या 

उपिजिवकेचे साधन बंद पडलेले आहे व स या आ थक अडचण ना सामोरे जावे लागत आहे 
हणून जे कोणी सफाई कमचारी कामगार आहेत यांना वारसा ह  हणून यां या ठकाणी 

नोकरी िमळावी व या कोणी सफाई कमचा-यांनी वे छािनवृ ी, सेवािनवृ ी घेतली असेल व 

घेणार असेल यां या वारसदारांचा यो य तो िवचार हावा आिण सव समाजातील सफाई 
कमचारी यांचे काम एकाच कारचे अस याने याम ये जातीय िनकष लाव यात येऊ नयेत. 
तरी आरो य िवभागामधील सव कमचा-यां या वारसास पुवल ी भावाने पपरी चचवड 
महानगरपािलकेत नेमणूक होणेस व सव महानगरपािलके मधील लंिबत करणे िनकाली 
काढणेस मा यता देणेत येत आहे.  तसेच महारा  शासन, शासन िनणय मांक:सफाई-
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२०१५/ . .२६८/महामंडळे, द. ११ माच २०१६ म ये पुढील माणे तरतुद आह-े शासन 

िनणयातील मु ा . ३ (३) मधील “सफाई कमचारी हणुन सेवािनवृ  झाले या कवा होणा-

या अथवा वे छा सेवािनवृ ी घेणा-या कवा सेवेत असताना िनधन पावले या अनुसूिचत 
जातीमधील इतर सफाई कमचा-यां या वारस कवा नातेवाईक यांस सदर योजनेचा लाभ 
दे यात यावा”.   

सदर तरतुदी या अनुषंगाने शासनाकडून मनपाकडील प  . 
शासन/६/कािव/२४८/२०२१ द.०९/०२/२०२१ अ वये मागदशन मागिवले असता, 

महारा  शासन, नगर िवकास िवभाग यांचेकडील प  . पीएमसी-३०१८/ . .३६४/निव-

२२ दनांक १७ जून २०२१ अ वये पुढील माणे मागदशन ा  झाले आह-े  दनांक 
११/०३/२०१६ या शासन िनणयातील मु ा . ३ (३) मधील “सफाई कमचारी हणुन 

सेवािनवृ  झाले या कवा होणा-या अथवा वे छा सेवािनवृ ी घेणा-या कवा सेवेत असताना 
िनधन पावले या अनुसूिचत जातीमधील इतर सफाई कमचा यां या वारस कवा नातेवाईक 
यांस सदर योजनेचा लाभ दे यात यावा. अशी प  तरतूद आहे. यामुळे अनुसूिचत जाती 

ितरी  अ य वगातील सफाई कमचा यां या वारसास वारसा ह ाने िनयु  दे याची 
तरतूद नाही.” 

उपरो  शासनाचे मागदशनानुसार महापािलका तरावर प रप क . 
शा/६/कािव/११९१/२०२१ द.०२/०७/२०२१ अ वये सव िवभाग मुख व संबंिधत कमचा-

यांना कायवाही करणेबाबत शासना या वतीने कळिवलेले आहे. तथािप द.०२/०७/२०२१ 
पयतच अनुसूिचत जात वगा ित र  इतर जात वगातील सफाई संवगातील कमचारी 
िनयत वयोमानानुसार सेवािनवृ  अथवा वे छा सेवािनवृ  अथवा वै क य कारणा तव सेवा 
िनवृ  झालेले आहेत. अशा सेवािनवृ  झाले या सफाई संवगातील कमचा-यां या वारस व 
नातेवाईकांना लाड-पागे धोरणानुसार वारस ह  िनयु  योजनेचा लाभ देणसे मा यता देणेत 
येत आह.े  

शासनाकडील या संदभातील मागदशन येईपयत या कालावधीत या  कमचा-यांनी 
वत: या नोकरीतून वे छा सेवािनवृ ी घेवून यांचे वारसांना नोकरी िमळेल या उददेशाने 
वे छा सेवािनवृ ी घेतली आहे. अशा कमचा-यांनी यांचे वारसांना िनयु  देणेत यावी 

याकरीता अज सादर केले होते. सबब एक  िवशेष बाब हणून अशा कमचा-यांचे (अनु.जाती 
ित र ) लाड-पागे धोरणानुसार वारस ह  िनयु  योजनेचा लाभ देणेकरीता शासनाकडे 
ताव पाठिव यासाठी मा यता दे यात येत आह.े  

तसेच लाड पागे सिमती या िशफारशीनुसार सफाई संवगात कायरत असले या 
अनुसूिचत जाती वगातील कमचारी वगळता अ य वगातील कमचा-याचे वारसांना 
शासनाने दनांक १७ जुन २०२१ रोजी केले या मागदशनाचे तारखेपयत या कमचा-यांनी 
मनपा सेवेतून वे छािनवृ ी घेतलेली आहे अशा कमचा-यांचे वारसांना मनपा सेवेत वारस 
नेमणूक दे यास व आव यकता असलेस शासनाचे मा यतेने कायवाही करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. तसेच महापािलका सभा ठराव .६१० द.१८/०३/२०२१ अ वये पुव 
पी.सी.एम.टी. कडील १२४ कमचारी पपरी चचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर 
कायम व पी वग करणेसाठी मा यता देणेत आलेली आहे. ही मा यता िवचारात घेवून पुव 
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पी.सी.एम.टी. कडील १२४ कमचा-यांना यांचे सेवािनवृ ी नंतर िमळणारे सव आ थक फायदे 
(उदा. ॅ युएटी, अ जत रजा रोखीकरण, भिव य िनवाह िनधी) महापािलकेमाफत अदा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

अनुकूल - ८१      ि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. 
                                                                                      िवषय मांक – ९ 

दनांक – २०/९/२०२१                िवभाग- मा.आयु    
 
        संदभ : १) मा.आयु  यांचेकडील प  . शा/२/कािव/१०८५/२०२१,  
                            द.२८/०८/२०२१ 
    २) मा.िवधी सिमतीकडील ठ. .५२ द.३/९/२०२१ 

 

पपरी चचवड महानगरपािलका आ थापनेवर  'मािहती व तं ान 

अिधकारी'  अिभनामाची पद ेS-२३ वेतन ेणी र.  ६७७००-२०८७०० म ये शासन मंजूर 

असून पदो ती करीता १ पद र  आहे. 'मािहती व तं ान अिधकारी' अिभनामाची र  पद े

पदो तीने भर याकामी मा.आयु  सो यां या अ य ते खाली पदो ती सिमती सभा दनांक 
२१/०८/२०२१ रोजी आयोिजत कर यात आलेली होती. तुत या पदो ती सिमतीने 
पदो तीपूव ‘कॉ युटर ो ॅमर’ पदावरील  अिधका-यांची शै िणक अहता, अनुभव कालावधी, 

सेवा ये ता, गोपनीय अहवाल, म ा व दािय व, संगणक अहता आिण िश तभंग िवषयक 

कारवाई इ या द सेवािवषयक तपिशल पडताळून, खालील ‘कॉ युटर ो ॅमर’ 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 'मािहती व 

तं ान अिधकारी' पदावर एस-२३ वेतन ेणी र.  ६७७००-२०८७०० या वेतन ेणीत 

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

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

अ.  कॉ युटर ो ॅमर कमचा-यांच ेनाव ं पदो तीचा वग 
१ ीम.गोडसे उ वला द ा य ये तेनुसार 
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        सबब, उपरो  ‘कॉ युटर ो ॅमर’ यांना एस-२३ वेतन ेणी र.  ६७७००-२०८७०० 

म ये 'मािहती व तं ान अिधकारी' 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 चचवड 

महानगरपािलके या आ थापनेवरील शास कय व तां ीक सेवा ित र  अ य सेवां या  
िवभागाचे  त सम वेतन ेणी धारण करणा  या व मनपा दीघ सेवा झाले या “  िवभाग मुख ” 

कमचा  यानंा देखील समान पदो तीची  संधी देणे आव यक आहे.  
            पपरी िचचंवड महानगरपािलकेचे अि  शमन, सुर ा व आप ी व थापन हे 

अ याव यक सेवेचे, नागरीकांची िजिवत, िव हानी पासुन सुर ा व बचाव करणारे मनपा 

िमळकतीचे संर ण, सुर ा करणारे  मह वाचे िवभाग असून, आप ी आलेवर सदर िवभागाचे 

कामकाज हे सम वय ठेवून करणे आव यक आहे. अि  शामक, आप ी व थापन व सुर ा या 

िवभागाकरीता संर ण दला माणे यो य सम वय साधणे व भावी कामकाज होणेकामी एकच 
व र  िनयंि त अिधकारी असलेस, सदर अिधका  यामाफत संपुण आप कालीन प रि थतीचा 

आढावा घेण,े िनयं ण ठेवण,े यो य तो सम वय साधुन कामकाज करणेकामी  “ सह. आयु  

(आप ी सेवा) ”  हे वतं  पद न ाने िनमाण करणेची आव यकता आहे.  

            तरी, पपरी चचवड महानगरपािलकाकडील अि त वात असलेले  “सह. आयु ” या 

एकमेव पदा ित र  “सह.आयु  (आप ी सेवा)” असे निवन पद िनमाण क न, सदर 

पदाकरीता पुढील माणे सेवा वेश िनयम लागू करणे आव यक आहे. 
. पदनाम नेमणुक 

प दती 
न ाने मंजूर करावयाची अहता 

१ सह आयु , 

(आप ी सेवा) 

१५६००-३९१००  

ेड वेतन ६९००  

पदो ती  

१०० % 

१) मा यता ा  िव ािपठाची कोण याही शाखेची 
पदवीधर  

२) मु य अि  शमन अिधकारी कवा मु य सुर ा 
अिधकारी कवा मु य आप ी व थापन अिधकारी 
या पदावरील कमान ३ वषाचा अनुभव असणारा सेवा 
जे  अिधकारी असणे आव यक   

 



89 
 

 तरी, शास कय व तां ीक संवगा ित र  उ  माणे आप ी िवषयक कामकाज 

करणा  या  “ िवभाग मुख ” अिधका-यांना देखील शासक य सेवेम ये व र  तरावर 

कामकाज करणेची समान संधी देणेकामी वरील माणे निवन पद िनमाण क न सदर पदाचे 
आकृतीबंध व सेवा वेश िनयमास मंजूरी िमळणेकामी वरील उपसुचना वीकृत क न ठराव 
मंजूरीस मा यता देणेत यावी  तसेच सदर पद िनम ती बाबत ताव शासनाकडे मंजुरी कामी 
पाठिव यास मा यता देणेत यावी. सदर पद िनमाण करणसे मा यता देणेत यावी.  
 तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या अणुिवदयुत व दूरसंचार िवभागात सह 
शहर अिभयंता (दूरसंचार) या अिभनामाचे पद मंजूर असून स या र  आहे. ी. थॉमस 
नरो हा, कायकारी अिभयंता (दूरसंचार) हे सदर पदावर सेवाजे  असून ते B-Tech in 

Electronics & Communication Engineering, Diploma In Electronics & 

Telecommunication Engineering, महारा  शासनाचे अिभयां ीक  अिधकारी 

महािवदयालय, नािशक यांचेकडील िवदयुत अिभयंता यांची ावसायीक प र ा उ ीण आहेत 

तसेच ते संगणक अहताही धारण क रत आहेत. मनपामधे यांनी केले या उ कृ  कामाबाबत 
यांचे व र ांनी गेली १५ वष यांचे गोपणीय अहवालात सतत अ यु कृ  A+ अशी न द केली 

आहे.  
 ी. थॉमस नरो हा, कायकारी अिभयंता (दूरसंचार) हे सह शहर अिभयंता   

(दूरसंचार) या पदाक रता महारा  शासनाचे मंजूर सेवािनयमानुसार िवहीत केललेी शै णीक 
व तां ीक अहता व अनुभव धारण क रत आहेत. तसेच ते एकमेव अहताधारक व सेवाजे  
कायकारी अिभयंता (दूरसंचार) आहेत.  
 पपरी चचवड महानगरपािलकेम ये CCTV स हल स, फायबर ऑ टीक केबल ग, 

िववीध कारची वायड व वायरलेस क युिनकेशन यं णा, तारागंण, िववीध कारची 

Electronics & Telecommunication Engineering संबंधीत Audio & Vidio यं णा, 

वैदय कय उपकरणे इ यादी सव यं णांचे सूयो य िनयं ण व कामकाजासाठी ी. थॉमस 
नरो हा, कायकारी अिभयंता (दूरसंचार) यांची सह शहर अिभयंता (दूरसंचार) पदावर 

सेवाजे तेने पदो ती दारे नेमणूक करणेस व यानुसार यांचेकडे उपरो  नमूद कामकाज 
सोपवणेस मा यता देणेत यावी.  
 तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर व र  वीय सहायक व 
लघुलेखक, िनवड ेणी या अिभनामाची पदे न ाने िन मती करणसे मा यता देणेत यावी. 

महारा  शासनामाफत द. १८ फे ुवारी २०२० रोजी या अिधसूचने ारे पपरी चचवड 
महानगरपािलका सेवा  (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) िनयम २०२० लागू कर यात आलेले 
आहेत. यानुसार मनपा सेवेत वेशाक रता सुधा रत िनयमांना मा यता दे यात आलेली आहे. 
तथािप, पपरी चचवड शहराचा झपा ाने िव तार होत असून महानगरपािलके या 

काय े ाम येही वाढ होत आहे. याअनुषंगाने महापािलकेम ये न ाने अित.आयु  व 
उपआयु ांची पदे िन मत कर यात आलेली आहेत. यामुळे शासक य कामकाजा या 
सोईसाठी महानगरपािलकेम ये लघलुेखक संवगातील निवन पदांची िन मती करणे आव यक 
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आहे. याकामी पपरी चचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर व र  वीय सहायक (गट 
अ) या अिभनामाचे २ पद व लघुलेखक, िनवड ेणी (गट ब) या अिभनामाची ३ पदे न ाने 

खालील अहतेत व पदसं यते िनमाण करणेस मा यता देणेत यावी. 
 

संवग पदनाम व पदसं या नेमणुक ची प दत व 
ट े वारी 
१.नामिनदशन 
२.पदो ती 
३. ितिनयु  

नेमणुक  क रता अहता 

शासक य 
सेवा  
गट –अ 

वरी  ि वय 
सहा यक (२ पद)े 

पदो तीने १०० ट े  
(वेतन ेणी ५६१००-
१७७५०० वेतन तर 
एस-२०) 

पपरी चचवड 
महानगरपािलके या 
आ थापनेवरील लघुलेखक  
(िनवड ेणी) पदावरील कमचा-
यांमधुन सेवाजे तेनुसार 
पदो तीने 

शासक य 
सेवा 
गट- ब 

लघुलेखक 
िनवड ेणी  
(३ पदे) 

पदो तीने १०० ट े  
(वेतन ेणी ४४९००-
१४२४०० वेतन तर 
एस-१६) 

पपरी चचवड 
महानगरपािलके या 
आ थापनेवरील लघुलेखक  
(उ तर) पदावरील 
कमचा यांमधुन सेवाजे तेनुसार 
पदो तीने 

 

तसेच लघुलेखक (उ तर) या अिभनामाची ४ अित र  पदे व लघुलेखक  (िन तर) या 
अिभनामाची ८ अित र  पदे मनपा आ थापनेवर िन मती करणेस मा यता देणेत यावी. 
     तसेच मा. थायी सिमती ठराव ं .१०१७५ द.१८/८/२०२१ नुसार पपरी चचवड 
महानगरपािलका आ थापनेवर ए सरे-टे िशअन अिभनामाची १० पदे बी. एस. सी. 
भौितकशा  व ए सरे टे िशअन या अहतेम ये मंजूर आहेत. तथापी या अहतेम ये उमेदवार 
उपल ध होत नस यामळेु बी.एस.सी. भौितकशा   ही अहता िशथील क न १२ वी शा  व 
ए सरे-टे िशअन कोस उ ीण या अहतेम ये ८ पैक  ६ कमचा-यांना पदावर नेमणूका दे यात 
आले या आहेत. 
       अहताधारक उमेदवार उपल ध होत नस याने एस.टी. वगातील अनुशेष सन १९९३ 
पासून िश लक आहे. अनुशेष भर याबाबत य  क नही एस.टी. वगातील उमेदवार 
उपल ध होत नाही. यामुळे अनुशेष िश लक आहे. ी. यशवंत सोपान डावखर, हे मनपा 

णालयात वॉडबॉय पदावर ८ वषापासून िनयमीत वेतन ेणीत काम करत आहेत. यांची 
अहता ही १२ वी शा  व  ए सरे-टे िशअन कोस उ ीण असून ते एस.टी. वगातील आहेत.   
       या सव बाब चा िवचार करता ी. यशवंत सोपान डावखर, वॉडबॉय हे १२ वी शा  व 

ए सरे-टे िशअन कोस उ ीण ही अहता धारण करीत असून एस.टी. वगातील मनपा 
कमचारी आहेत. ए सरे-टे िशअन पदाचा एस.टी. वगाचा सन १९९३ सालापासून अनुशेष 
िश लक आहे. यापुव  बी. एस. सी भौितकशा  ही शै िणक अहता िशथील क न ए सरे-
टे िशअन पदावर नेमणूका दे यात आ या आहेत. यानुसार ी.यशवंत सोपान डावखर, 
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वॉडबॉय यांना बी.एस.सी. भौितकशा  ही अहता िशथील क न यांना ए सरे-टे िशअन 
पदावर िनयु  देवून एस.टी. वगातील अनुशेष भ न काढणसे तसेच आव यकतेनुसार 
शासनाची मा यता घे याबाबत शासनाने कायवाही करणेस मा यता देणेत यावी. 
 तसेच मनपा या आ थापनावरील अिभयांि क  िवभागा या आकृितबंधाम ये मु य 
अिभयंता अिभनामाची पदे मंजुर करणसे मा यता देणेत यावी. पपरी चचवड 
महानगरपािलके या आ थापनेवरील िविवध पदां या आकृितबंधास महारा  शासना या 
नगरिवकास िवभागाची मा यता िमळाली आहे. पपरी चचवड मनपाचे े फळ १८१ 
चौ. कमी असून स याची लोकसं या सुमारे २५ ते ३० लाख इतक  आहे. मनपाचा सरासरी 
वा षक अथसंक प सुमारे ७००० कोटी पये इतका असून शहराची वाढ झपा ाने होत आहे. 
महापािलकेत न ाने ७ गावांचा समावेश कर याचे तािवत के यामुळे भिव यात मनपा या 
काय े ात वाढ होणार आहे. पपरी चचवड महानगरपािलकेचा समावेश नुकताच ‘ब’ वग 

महापािलकेत झाला असून महारा  शासना या नगरिवकास िवभागाने पुणे मनपा या धत वर 
आकृितबंध तयार करणेिवषयी मनपास सुचिवलेले आहे. पपरी चचवड मनपाचे वाढते 
काय े , वाढती लोकसं या, नाग रकरणाचा झपा ाने होणारा िवकास व शासना या िविवध 

योजना व या अनुषंगाने वाढणा-या िवकास कामाची ा ी ल ात घेऊन महानगरिपलके या 
अिभयांि क  िवभागा या आ थापनेवरील पदांचा आकृितबंध पुणे मनपा या महारा  
शासनाने शासन िनणय . पीएमसी-३०१४/ . .२/निव-२२, दनांक २६ ऑग ट २०१४ चे 

मंजूर आकृितबंधानुसार पपरी चचवड मनपाचे आ थापनेवरही अिभयांि क  िवभागात 
खालील माणे न ाने पदिन मती करणसे मा यता देणेत यावी. 
 

 पदनाम वेतन ेणी पदाची अहता कामकाज 

१ शहर अिभयंता 
(मु य अिभयंता 

समक ) 

एस-२९ 
१३११००-
२१६६०० 

१. थाप य अिभयांि क  शाखेतील 
पदवीधर कवा त सम अहता धारक व 
सह शहर अिभयंता पदावरील कमान २ 
वषाचा अनुभव 

२. १००% पदो तीने मनपा सेवेतील सह 
शहर अिभयंता पदामधून सेवा य़े तेने 

बांधकाम परवानगी व 
अनािधकृत बांधकाम, 
िवषयक व े ीय 
कायालयाकडील  
थाप य िवभागाचे  

संपुण कामकाज 

 

 

. पदनाम वेतन ेणी पदाची अहता कामकाज 

२ मु य 
अिभयंता  

( ोजे टस) 

एस-२९ 
१३११००-
२१६६०० 

१. थाप य अिभयांि क   मधील पदवीधर 
कवा त सम अहता धारक / पद ु र 

पदवी धारण करणा-या सह शहर 
अिभयंता पदावरील कमान २ वषाचा 
अनुभव  

२. १००% पदो तीने सेवा य़े ता व 
गुणव े या आधारे 

मु य र ते, BRTS, पुल 
व क प, वाहतुक 
िनयोजन,  इमारती 

क प, 
BSUP/SRA/PMAY 
इ यादी.  
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३ मु य 
अिभयंता 

(पयावरण) 

एस-२९ 
१३११००-
२१६६०० 

१. पयावरण अिभयांि क  िवभागातील 
पदवी कवा त सम अहता धारक कवा 
पद र पदवी धारण करणा-या  
सेवा ये  सह शहर अिभयंतामधून  
१००% पदो तीने  

२. सह शहर अिभयंता, (पयावरण) या 
पदावरील कमान २ वष कामकाजाचा 
अनुभव आव यक. 

पयावरण अिभयांि क  
िवभाग, पाणीपुरवठा, 
जलिन:सारण, उ ान इ. 
पयावरण िवषयक 
सबंिधत िवभागाचे 
कामकाज 

 
  

सबब पपरी चचवड मनपाचे वाढते े , वाढती लोकसं या व या अनुषंगाने 

वाढणारा िवकास कामावरील वाढणारा ताण व या अनुषंगाने शासना या िविवध योजना व 
मनपाचा अथसंक पात होणारी वाढ ल ात घेता याची अंमलबजावणी प रणामकारक 
होणे या दृ ीने पुणे मनपा या धत वर पपरी चचवड  महानगरपािलके या अिभयांि क  
िवभागाम ये उपरो माणे मु य अिभयंता, समक  पदांची वरील माणे पदिन मती क न 

सुधा रत आकृितबंधास मा यता देणेत यावी.  
 तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या आ थापनेवरील मंजूर आकृितबंधानुसार 
“अित र  आयु ” या पदनामाची तीन पदे वेतन ेणी एस-२५, ७८८००-२०९२०० ेड पे 
७६०० म ये मंजुर आहेत. यापैक  दोन पदे ही शासना या सेवेतील अिधका-यांमधून 

ितिनयु ने व एक पद शासन िनणय . एमसीओ-२०१४/ . .२१८/निव-१४, दनांक 
०६/०१/२०१५, दनांक ०७/०१/२०१५ व दनांक २५/०६/२०१५ अ वये नगरिवकास 
िवभागा या मा यतेनुसार मनपामधील कायरत सेवा ये  अिधका-यांमधून पदो तीने भर यास 
मा यता आहे. महापािलका सेवेतील MMC Act-Sec.45 अंतगत पदावरील अिधका-यांना 
यांची सेवा कायम झा या या दनांकापासून १० वषाचा अनुभव “अित र  आयु ” पदावर  

नेमणूक क रता  आव यक आहे. MMC Act- Sec. 45 अंतगत पदावर िनवड झा यानंतर 
सेवािनवृ ीचे वेळी ब तांशी अिधका-यांची १० वष सेवा पुण होत अस याने महापािलका 
सेवेतील  MMC Act-Sec.45  अंतगत अिधका-यांची या पदावर िनयमीत िनयु  हो यास 
अडचण आहे. सबब सदर पदाक रता खालील माणे अहतेम ये शासन मा यतेने सुधारणा 
करणेस मा यता देणेत यावी.  

१) महारा  महापािलका अिधिनयमा या कलम ४५ अंतगत उपायु  व नगरसिचव या गट “अ”  
मधील समक  पदावरील सेवा िनयिमत झा याचे तारखेपासून अथवा पदाचे समावेशन 
झा या या तारखेपासून कमान ०७ वष सेवा पुण करणा-या सेवा ये  अिधका-याची 
“अित र  आयु ” पदावर पदो तीने नेमणूक कर यासाठी सेवािनयमात शासन मा यतेने 
बदल कर यास मा यता देणेत यावी तसेच महापािलका अ थापनेवरील “सह शहर अिभयंता” 
वेतन ेणी र. . ७८८००-२,०९,२०० ेड पे ७६०० ही “शहर अिभयंता पदाची” समक  
वेतन ेणी असून, उपायु  व नगरसिचव पदाचे वेतन ेणीपे ा व र  वेतन ेणी अस याने “सह 
शहर अिभयंता” पदावरील सेवा ये  अिधका-याला “अित र  आयु ” पदावर नेमणुक ची 
संधी िनमाण हावी याक रता “ब” वग महानगरपािलकेम ये MMC Act-Sec.45  अंतगत 
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महानगरपािलके या अ थापनेवरील शासक य संवगातील अिधका-यांक रता ०१ पद  आिण 
तांिञक संवगातील अिधका-यांक रता ०१ पद असणे आव यक आहे. सबब “अितरी  आयु ” 
(तांिञक) वेतन ेणी एस-२९ र. .१,३१,१००-२,१६,६०० या वेतन ेणीत एक जादा 
“अित र  आयु ” अिभनामाचे पद िनमाण कर यास तसेच “सह शहर अिभयंता” या पदाचा 
समावेश “महारा  महापािलका अिधिनयमांचे कलम ४५ म ये क न न ाने िनमाण होणा-या 
“अित र  आयु ” (तांिञक) या पदावर समक  वेतन ेणी असले या “शहर अिभयंता” आिण 
MMC Act-Sec.45  म ये न ाने समािव  होणा-या “सह शहर अिभयंता” या पदावर काम 
करणा-या सेवाजे  अिधका-याची नेमणूक करणेकामी मंजूर अकृतीबंध व सेवािनयमात दु ती 
कर यास मा यता देणेकामी ताव शासनाकडे पाठिव यास मा यता दे यात यावी.    
       तसेच महापािलका अ थापनेवरील शासक य संवगातील MMC Act-Sec.45 अंतगत 
नेमणूक केले या अिधका-यांची वेतन ेणी ही महापािलका अ थापनेवरील तांिञक संवगातील 
MMC Act-Sec.45  अंतगत “शहर अिभयंता” व भिव यकाळात MMC Act-Sec.45 म ये 
समावेश करावया या “सह शहर अिभयंता” या पदां या वेतन े या जा त अस याने स याचे 
मंजूर  “अित र  आयु ” पदावर शासक य संवगातील उपायु  व नगरसिचव, सह.आयु  
या पदांवर काम करणा-या सेवा ये   अिधका-याची नेमणूक कर यास आिण न ाने “अित र  
आयु ” (तांिञक) पद िनमाण झा यानंतर  MMC Act-Sec.45  अंतगत सह शहर अिभयंता 
या पदाचा समावेश क न या पदावरील सेवा ये  अिधका-याची सेवा ये तेने नेमणूक 
करणेकामी सेवा िनयमात दु ती कर यास  मा यता दे यात यावी.  
 तसेच पपरी चचवड महानगरपािलका आ थापनेवर “सहा यक संचालक नगररचना” 

या संवगातील गट-अ मधील दजाचे वेतन ेणी र. .१५६००-३९१०० ेडवेतन ६६०० 
(सहा ा वेतन आयोगानुसार) एक पद शासन िनणय .पीसीसी-२०२१/ . .५२/निव-२२, 

द.२१ जून २०२१ अ वये शासन मंजूर झालेले आहे. 
स ि थतीत पपरी चचवड महानगरपािलकेचा सुधा रत िवकास आराखडा  तयार 

करणेबाबत कायवाही गतीपथावर आहे. तसेच नगररचना योजना ( ट.पी.ि कम), क  व 

रा य शासना या योजना तसेच महानगरपािलके या मंजूर िवकास आराख ामधील र ते व 
आर णे यां या जागा संपादना िवषयी कायवाही चालू आहे. तसेच न ाने पपरी चचवड 
नवनगर िवकास ािधकऱणाचा भाग पपरी चचवड महानगरपािलकेम ये समािव  झाला 
आहे.तसेच ११ नवीन गावे पपरी चचवड महानगरपािलका ह ीत समािव  करणेबाबत 
शासनास ताव सादर करणेत आला आहे. यामुळे वाढणा या लोकसं येचा व शहरीकरणाचा 
िवचार करता पपरी चचवड महानगरपािलका “ब” वग महानगरपािलका अस यामुळे ठाणे 

शहर या “ब” वग महानगरपािलके माणे पपरी चचवड महानगरपािलका आ थापनेवर 

नगररचना व िवकास िवभागासाठी “सहा यक संचालक नगररचना” या संवगातील आणखी 

एक पद िन मती क न यास शासन मा यता घेणेकामी कायवाही करणेस व सदर या 
पदावरील अनुभव,  शै िणक आहता व पा ता धारण करणारे पदो तीपुव पदावरील कायरत 

असलेले मनपा अिधकारी ी.संदेश खडतरे, उप अिभयंता यांना “सहा यक संचालक 

नगररचना” या गट-अ मधील पदावर शासन मंजूरी पुव  उमेद मा यतेवर  पदो ती देणेस व 

शासन मंजूरी नंतर िनयमीत पदो ती नेमणूक दे यास  मा यता देणेत यावी. 
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मा.चं कांत नखाते -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.अॅड.मोरे र शेडग-े मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारली आहे. 
 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक - ७००                                                           िवषय मांक – ९ 

दनांक – २०/९/२०२१                िवभाग- मा.आयु    
 
 

        संदभ : १) मा.आयु  यांचेकडील प  . शा/२/कािव/१०८५/२०२१,  

                            द.२८/०८/२०२१   
     २) मा.िवधी सिमतीकडील ठ. .५२ द.३/९/२०२१  
  

 पपरी चचवड महानगरपािलका आ थापनेवर  'मािहती व तं ान 

अिधकारी'  अिभनामाची पद ेS-२३ वेतन ेणी र.  ६७७००-२०८७०० म ये शासन मंजूर 

असून पदो ती करीता १ पद र  आहे. 'मािहती व तं ान अिधकारी' अिभनामाची र  पद े

पदो तीने भर याकामी मा.आयु  सो यां या अ य ते खाली पदो ती सिमती सभा दनांक 
२१/०८/२०२१ रोजी आयोिजत कर यात आलेली होती. तुत या पदो ती सिमतीने 
पदो तीपूव ‘कॉ युटर ो ॅमर’ पदावरील  अिधका-यांची शै िणक अहता, अनुभव कालावधी, 

सेवा ये ता, गोपनीय अहवाल, म ा व दािय व, संगणक अहता आिण िश तभंग िवषयक 

कारवाई इ या द सेवािवषयक तपिशल पडताळून, खालील ‘कॉ युटर ो ॅमर’ 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 'मािहती व 

तं ान अिधकारी' पदावर एस-२३ वेतन ेणी र.  ६७७००-२०८७०० या वेतन ेणीत 

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

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

 

अ.  कॉ युटर ो ॅमर कमचा-यांच ेनाव ं पदो तीचा वग 
१ ीम.गोडसे उ वला द ा य ये तेनुसार 

  

       सबब, उपरो  ‘कॉ युटर ो ॅमर’ यांना एस-२३ वेतन ेणी र.  ६७७००-२०८७०० 

म ये 'मािहती व तं ान अिधकारी' 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 
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रा न सेवा ये तेनुसार र  जागेवर िन वळ ता पुर या व पात पदो ती दे यास मा यता 
देणेत येत आहे.  तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या आ थापनेवरील शास कय व 
तां ीक सेवा ित र  अ य सेवां या  िवभागाचे  त सम वेतन ेणी धारण करणा  या व मनपा 
दीघ सेवा झाले या “  िवभाग मुख ” कमचा  यानंा देखील समान पदो तीची  संधी देणे 

आव यक आहे.  
            पपरी िचचंवड महानगरपािलकेचे अि  शमन, सुर ा व आप ी व थापन हे 

अ याव यक सेवेचे, नागरीकांची िजिवत, िव हानी पासुन सुर ा व बचाव करणारे मनपा 

िमळकतीचे संर ण, सुर ा करणारे  मह वाचे िवभाग असून, आप ी आलेवर सदर िवभागाचे 

कामकाज हे सम वय ठेवनू करणे आव यक आहे. अि  शामक, आप ी व थापन व सुर ा या 

िवभागाकरीता संर ण दला माणे यो य सम वय साधणे व भावी कामकाज होणेकामी एकच 
व र  िनयंि त अिधकारी असलेस, सदर अिधका  यामाफत संपुण आप कालीन प रि थतीचा 

आढावा घेण,े िनयं ण ठेवण,े यो य तो सम वय साधुन कामकाज करणेकामी   “ सह. आयु  

(आप ी सेवा) ”  हे वतं  पद न ाने िनमाण करणेची आव यकता आहे.  

            तरी, पपरी चचवड महानगरपािलकाकडील अि त वात असलेले  “सह. आयु ” या 

एकमेव पदा ित र  “सह.आयु  (आप ी सेवा)” असे निवन पद िनमाण क न, सदर 

पदाकरीता पुढील माणे सेवा वेश िनयम लागू करणे आव यक आहे. 
. पदनाम नेमणुक 

प दती 
न ाने मंजूर करावयाची अहता 

१ सह आयु , 

(आप ी सेवा) 

१५६००-३९१००  

ेड वेतन ६९००  

पदो ती  

१०० % 

१) मा यता ा  िव ािपठाची कोण याही शाखेची 
पदवीधर  

२) मु य अि  शमन अिधकारी कवा मु य सुर ा 
अिधकारी कवा मु य आप ी व थापन अिधकारी 
या पदावरील कमान ३ वषाचा अनुभव असणारा सेवा 
जे  अिधकारी असणे आव यक   

 

 तरी, शास कय व तां ीक संवगा ित र  उ  माणे आप ी िवषयक कामकाज 

करणा  या  “ िवभाग मुख ” अिधका-यांना देखील शासक य सेवेम ये व र  तरावर 

कामकाज करणेची समान संधी देणेकामी वरील माणे निवन पद िनमाण क न सदर पदाचे 
आकृतीबंध व सेवा वेश िनयमास मंजूरी िमळणेकामी वरील उपसुचना वीकृत क न ठराव 
मंजूरीस मा यता देणेत येत आहे,  तसेच सदर पद िनम ती बाबत ताव शासनाकडे मंजुरी 
कामी पाठिव यास मा यता देणेत येत आह.े सदर पद िनमाण करणसे मा यता देणेत येत आहे.  
 तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या अणुिवदयुत व दूरसंचार िवभागात सह 
शहर अिभयंता (दूरसंचार) या अिभनामाचे पद मंजूर असून स या र  आहे. ी. थॉमस 
नरो हा, कायकारी अिभयंता (दूरसंचार) हे सदर पदावर सेवाजे  असून ते B-Tech in 
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Electronics & Communication Engineering, Diploma In Electronics & 

Telecommunication Engineering, महारा  शासनाचे अिभयां ीक  अिधकारी 

महािवदयालय, नािशक यांचेकडील िवदयुत अिभयंता यांची ावसायीक प र ा उ ीण आहेत 

तसेच ते संगणक अहताही धारण क रत आहेत. मनपामधे यांनी केले या उ कृ  कामाबाबत 
यांचे व र ांनी गलेी १५ वष यांचे गोपणीय अहवालात सतत अ यु कृ  A+ अशी न द केली 

आहे.  
 ी. थॉमस नरो हा, कायकारी अिभयंता (दूरसंचार) हे सह शहर अिभयंता   

(दूरसंचार) या पदाक रता महारा  शासनाचे मंजूर सेवािनयमानुसार िवहीत केलेली शै णीक 
व तां ीक अहता व अनुभव धारण क रत आहेत. तसेच ते एकमेव अहताधारक व सेवाजे  
कायकारी अिभयंता (दूरसंचार) आहेत.  
 पपरी चचवड महानगरपािलकेम ये CCTV स हल स, फायबर ऑ टीक केबल ग, 

िववीध कारची वायड व वायरलेस क युिनकेशन यं णा, तारांगण, िववीध कारची 

Electronics & Telecommunication Engineering संबंधीत Audio & Vidio यं णा, 

वैदय कय उपकरणे इ यादी सव यं णांचे सूयो य िनयं ण व कामकाजासाठी ी. थॉमस 
नरो हा, कायकारी अिभयंता (दूरसंचार) यांची सह शहर अिभयंता (दूरसंचार) पदावर 

सेवाजे तेने पदो ती दारे नेमणूक करणेस व यानुसार यांचेकडे उपरो  नमूद कामकाज 
सोपवणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर व र  वीय सहायक व 
लघुलेखक, िनवड ेणी या अिभनामाची पदे न ाने िन मती करणसे मा यता देणेत येत आहे. 

महारा  शासनामाफत द. १८ फे ुवारी २०२० रोजी या अिधसूचने ारे पपरी चचवड 
महानगरपािलका सेवा  (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) िनयम २०२० लागू कर यात आलेले 
आहेत. यानुसार मनपा सेवेत वेशाक रता सुधा रत िनयमांना मा यता दे यात आलेली आहे. 
तथािप, पपरी चचवड शहराचा झपा ाने िव तार होत असून महानगरपािलके या 

काय े ाम येही वाढ होत आहे. याअनुषंगाने महापािलकेम ये न ाने अित.आयु  व 
उपआयु ांची पदे िन मत कर यात आलेली आहेत. यामुळे शासक य कामकाजा या 
सोईसाठी महानगरपािलकेम ये लघुलखेक संवगातील निवन पदांची िन मती करणे आव यक 
आहे. याकामी पपरी चचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर व र  वीय सहायक (गट 
अ) या अिभनामाचे २ पद व लघुलेखक, िनवड ेणी (गट ब) या अिभनामाची ३ पदे न ाने 

खालील अहतेत व पदसं यते िनमाण करणेस मा यता देणते येत आह.े 
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संवग पदनाम व पदसं या नेमणुक ची प दत व 

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

नेमणुक  क रता अहता 

शासक य 
सेवा  
गट –अ 

वरी  ि वय 
सहा यक (२ पद)े 

पदो तीने १०० ट े  
(वेतन ेणी ५६१००-
१७७५०० वेतन तर 
एस-२०) 

पपरी चचवड 
महानगरपािलके या 
आ थापनेवरील लघुलेखक  
(िनवड ेणी) पदावरील कमचा-
यांमधुन सेवाजे तेनुसार 
पदो तीने 

शासक य 
सेवा 
गट- ब 

लघुलेखक 
िनवड ेणी  
(३ पदे) 

पदो तीने १०० ट े  
(वेतन ेणी ४४९००-
१४२४०० वेतन तर 
एस-१६) 

पपरी चचवड 
महानगरपािलके या 
आ थापनेवरील लघुलेखक  
(उ तर) पदावरील 
कमचा यांमधुन सेवाजे तेनुसार 
पदो तीने 

 

 तसेच लघुलेखक (उ तर) या अिभनामाची ४ अित र  पदे व लघुलेखक       
(िन तर) या अिभनामाची ८ अित र  पदे मनपा आ थापनेवर िन मती करणेस मा यता 
देणेत येत आह.े 
      तसेच मा. थायी सिमती ठराव ं .१०१७५ द.१८/८/२०२१ नुसार पपरी चचवड 
महानगरपािलका आ थापनेवर ए सरे-टे िशअन अिभनामाची १० पदे बी. एस. सी. 
भौितकशा  व ए सरे टे िशअन या अहतेम ये मंजूर आहेत. तथापी या अहतेम ये उमेदवार 
उपल ध होत नस यामुळे बी.एस.सी. भौितकशा   ही अहता िशथील क न १२ वी शा  व 
ए सरे-टे िशअन कोस उ ीण या अहतेम ये ८ पैक  ६ कमचा-यांना पदावर नेमणूका दे यात 
आले या आहेत. 
        अहताधारक उमेदवार उपल ध होत नस याने एस.टी. वगातील अनुशेष सन १९९३ 
पासून िश लक आहे. अनुशेष भर याबाबत य  क नही एस.टी. वगातील उमेदवार 
उपल ध होत नाही. यामुळे अनुशेष िश लक आहे. ी. यशवंत सोपान डावखर, हे मनपा 

णालयात वॉडबॉय पदावर ८ वषापासून िनयमीत वेतन ेणीत काम करत आहेत. यांची 
अहता ही १२ वी शा  व  ए सरे-टे िशअन कोस उ ीण असून ते एस.टी. वगातील आहेत.   
         या सव बाब चा िवचार करता ी. यशवंत सोपान डावखर, वॉडबॉय हे १२ वी शा  

व ए सरे-टे िशअन कोस उ ीण ही अहता धारण करीत असून एस.टी. वगातील मनपा 
कमचारी आहेत. ए सरे-टे िशअन पदाचा एस.टी. वगाचा सन १९९३ सालापासून अनुशेष 
िश लक आहे. यापुव  बी. एस. सी भौितकशा  ही शै िणक अहता िशथील क न ए सरे-
टे िशअन पदावर नेमणूका दे यात आ या आहेत. यानुसार ी.यशवंत सोपान डावखर, 

वॉडबॉय यांना बी.एस.सी. भौितकशा  ही अहता िशथील क न यांना ए सरे-टे िशअन 
पदावर िनयु  देवून एस.टी. वगातील अनुशेष भ न काढणसे तसेच आव यकतेनुसार 
शासनाची मा यता घे याबाबत शासनाने कायवाही करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
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 तसेच मनपा या आ थापनावरील अिभयांि क  िवभागा या आकृितबंधाम ये मु य 
अिभयंता अिभनामाची पदे मंजुर करणसे मा यता देणेत येत आह.े पपरी चचवड 
महानगरपािलके या आ थापनेवरील िविवध पदां या आकृितबंधास महारा  शासना या 
नगरिवकास िवभागाची मा यता िमळाली आहे. पपरी चचवड मनपाचे े फळ १८१ 
चौ. कमी असून स याची लोकसं या सुमारे २५ ते ३० लाख इतक  आहे. मनपाचा सरासरी 
वा षक अथसंक प सुमारे ७००० कोटी पये इतका असून शहराची वाढ झपा ाने होत आहे. 
महापािलकेत न ाने ७ गावांचा समावेश कर याचे तािवत के यामुळे भिव यात मनपा या 
काय े ात वाढ होणार आहे. पपरी चचवड महानगरपािलकेचा समावेश नुकताच ‘ब’ वग 

महापािलकेत झाला असून महारा  शासना या नगरिवकास िवभागाने पुणे मनपा या धत वर 
आकृितबंध तयार करणेिवषयी मनपास सुचिवलेले आहे. पपरी चचवड मनपाचे वाढते 
काय े , वाढती लोकसं या, नाग रकरणाचा झपा ाने होणारा िवकास व शासना या िविवध 

योजना व या अनुषंगाने वाढणा-या िवकास कामाची ा ी ल ात घेऊन महानगरपािलके या 
अिभयांि क  िवभागा या आ थापनेवरील पदांचा आकृितबंध पुणे मनपा या महारा  
शासनाने शासन िनणय . पीएमसी-३०१४/ . .२/निव-२२, दनांक २६ ऑग ट २०१४ चे 

मंजूर आकृितबंधानुसार पपरी चचवड मनपाचे आ थापनेवरही अिभयांि क  िवभागात 
खालील माणे न ाने पदिन मती करणसे मा यता देणेत येत आह.े 
 

 पदनाम वेतन ेणी पदाची अहता कामकाज 

१ शहर अिभयंता 
(मु य अिभयंता 

समक ) 

एस-२९ 
१३११००-
२१६६०० 

३. थाप य अिभयांि क  शाखेतील 
पदवीधर कवा त सम अहता धारक व 
सह शहर अिभयंता पदावरील कमान २ 
वषाचा अनुभव 

४. १००% पदो तीने मनपा सेवेतील सह 
शहर अिभयंता पदामधून सेवा य़े तेने 

बांधकाम परवानगी व 
अनािधकृत बांधकाम, 
िवषयक व े ीय 
कायालयाकडील  
थाप य िवभागाचे  

संपुण कामकाज 

 

 

. पदनाम वेतन ेणी पदाची अहता कामकाज 

२ मु य 
अिभयंता  

( ोजे टस) 

एस-२९ 
१३११००-
२१६६०० 

३. थाप य अिभयांि क   मधील पदवीधर 
कवा त सम अहता धारक / पद ु र 

पदवी धारण करणा-या सह शहर 
अिभयंता पदावरील कमान २ वषाचा 
अनुभव  

४. १००% पदो तीने सेवा य़े ता व 
गुणव े या आधारे 

मु य र ते, BRTS, पुल 
व क प, वाहतुक 
िनयोजन,  इमारती 

क प, 
BSUP/SRA/PMAY 
इ यादी.  

३ मु य 
अिभयंता 

(पयावरण) 

एस-२९ 
१३११००-
२१६६०० 

३. पयावरण अिभयांि क  िवभागातील 
पदवी कवा त सम अहता धारक कवा 
पद ु र पदवी धारण करणा-या  

पयावरण अिभयांि क  
िवभाग, पाणीपुरवठा, 
जलिन:सारण, उ ान इ. 
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सेवा ये  सह शहर अिभयंतामधून  
१००% पदो तीने  

४. सह शहर अिभयंता, (पयावरण) या 
पदावरील कमान २ वष कामकाजाचा 
अनुभव आव यक. 

पयावरण िवषयक 
सबंिधत िवभागाचे 
कामकाज 

 

 सबब पपरी चचवड मनपाचे वाढते े , वाढती लोकसं या व या अनुषंगाने 

वाढणारा िवकास कामावरील वाढणारा ताण व या अनुषंगाने शासना या िविवध योजना व 
मनपाचा अथसंक पात होणारी वाढ ल ात घेता याची अंमलबजावणी प रणामकारक 
होणे या दृ ीने पुणे मनपा या धत वर पपरी चचवड  महानगरपािलके या अिभयांि क  
िवभागाम ये उपरो माणे मु य अिभयंता, समक  पदांची वरील माणे पदिन मती क न 

सुधा रत आकृितबंधास मा यता देणेत येत आहे.  
 तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या आ थापनेवरील मंजूर आकृितबंधानुसार 
“अित र  आयु ” या पदनामाची तीन पदे वेतन ेणी एस-२५, ७८८००-२०९२०० ेड पे 
७६०० म ये मंजुर आहेत. यापैक  दोन पदे ही शासना या सेवेतील अिधका-यांमधून 

ितिनयु ने व एक पद शासन िनणय . एमसीओ-२०१४/ . .२१८/निव-१४, दनांक 
०६/०१/२०१५, दनांक ०७/०१/२०१५ व दनांक २५/०६/२०१५ अ वये नगरिवकास 
िवभागा या मा यतेनुसार मनपामधील कायरत सेवा ये  अिधका-यांमधून पदो तीने भर यास 
मा यता आहे. महापािलका सेवेतील MMC Act-Sec.45 अंतगत पदावरील अिधका-यांना 
यांची सेवा कायम झा या या दनांकापासून १० वषाचा अनुभव “अित र  आयु ” पदावर  

नेमणूक क रता  आव यक आहे. MMC Act- Sec. 45 अंतगत पदावर िनवड झा यानंतर 
सेवािनवृ ीचे वेळी ब तांशी अिधका-यांची १० वष सेवा पुण होत अस याने महापािलका 
सेवेतील  MMC Act-Sec.45  अंतगत अिधका-यांची या पदावर िनयमीत िनयु  हो यास 
अडचण आहे. सबब सदर पदाक रता खालील माणे अहतेम ये शासन मा यतेने सुधारणा 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

२) महारा  महापािलका अिधिनयमा या कलम ४५ अंतगत उपायु  व नगरसिचव या गट “अ”  
मधील समक  पदावरील सेवा िनयिमत झा याचे तारखेपासून अथवापदाचे समावेशन 
झा या या तारखेपासून  कमान ०७ वष सेवा पुण   करणा-या सेवा ये  अिधका-याची 
“अित र  आयु ” पदावर पदो तीने नेमणूक कर यासाठी सेवािनयमात शासन मा यतेने 
बदल कर यास मा यता देणते येत आहे तसेच महापािलका अ थापनेवरील “सह शहर 
अिभयंता” वेतन ेणी र. . ७८८००-२,०९,२०० ेड पे ७६०० ही “शहर अिभयंता पदाची” 
समक  वेतन ेणी असून, उपायु  व नगरसिचव पदाचे वेतन ेणीपे ा व र  वेतन ेणी 
अस याने “सह शहर अिभयंता” पदावरील सेवा ये  अिधका-याला “अित र  आयु ” पदावर 
नेमणुक ची संधी िनमाण हावी याक रता “ब” वग महानगरपािलकेम ये MMC Act-Sec.45  
अंतगत महानगरपािलके या अ थापनेवरील शासक य संवगातील अिधका-यांक रता ०१ पद  
आिण तांिञक संवगातील अिधका-यांक रता ०१ पद असणे आव यक आहे. सबब “अितरी  
आयु ” (तांिञक) वेतन ेणी एस-२९ र. .१,३१,१००-२,१६,६०० या वेतन ेणीत एक जादा 
“अित र  आयु ” अिभनामाचे पद िनमाण कर यास तसेच “सह शहर अिभयंता” या पदाचा 
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समावेश “महारा  महापािलका अिधिनयमांचे कलम ४५ म ये क न न ाने िनमाण होणा-या 
“अित र  आयु ” (तांिञक) या पदावर समक  वेतन ेणी असले या “शहर अिभयंता” आिण 
MMC Act-Sec.45  म ये न ाने समािव  होणा-या “सह शहर अिभयंता” या पदावर काम 
करणा-या सेवाजे  अिधका-याची नेमणूक करणेकामी मंजूर अकृतीबंध व सेवािनयमात दु ती 
कर यास मा यता दणेेकामी ताव शासनाकडे पाठिव यास मा यता दे यात येत आह.े    
       तसेच महापािलका अ थापनेवरील शासक य संवगातील MMC Act-Sec.45 अंतगत 
नेमणूक केले या अिधका-यांची वेतन ेणी ही महापािलका अ थापनेवरील तांिञक संवगातील 
MMC Act-Sec.45  अंतगत “शहर अिभयंता” व भिव यकाळात MMC Act-Sec.45 म ये 
समावेश करावया या “सह शहर अिभयंता” या पदां या वेतन े या जा त अस याने स याचे 
मंजूर  “अित र  आयु ” पदावर शासक य संवगातील उपायु  व नगरसिचव, सह.आयु  
या पदांवर काम करणा-या सेवा ये   अिधका-याची नेमणूक कर यास आिण न ाने “अित र  
आयु ” (तांिञक) पद िनमाण झा यानंतर  MMC Act-Sec.45  अंतगत सह शहर अिभयंता 
या पदाचा समावेश क न या पदावरील सेवा ये  अिधका-याची सेवा ये तेने नेमणूक 
करणेकामी सेवा िनयमात दु ती कर यास  मा यता दे यात येत आहे.  
 तसेच पपरी चचवड महानगरपािलका आ थापनेवर “सहा यक संचालक नगररचना” 

या संवगातील गट-अ मधील दजाचे वेतन ेणी र. .१५६००-३९१०० ेडवेतन ६६०० 
(सहा ा वेतन आयोगानुसार) एक पद शासन िनणय .पीसीसी-२०२१/ . .५२/निव-२२, 

द.२१ जून २०२१ अ वये शासन मंजूर झालेले आहे. 
स ि थतीत पपरी चचवड महानगरपािलकेचा सुधा रत िवकास आराखडा  तयार 

करणेबाबत कायवाही गतीपथावर आहे. तसेच नगररचना योजना ( ट.पी.ि कम), क  व 

रा य शासना या योजना तसेच महानगरपािलके या मंजूर िवकास आराख ामधील र ते व 
आर णे यां या जागा संपादना िवषयी कायवाही चालू आहे. तसेच न ाने पपरी चचवड 
नवनगर िवकास ािधकऱणाचा भाग पपरी चचवड महानगरपािलकेम ये समािव  झाला 
आहे. तसेच ११ नवीन गावे पपरी चचवड महानगरपािलका ह ीत समािव  करणेबाबत 
शासनास ताव सादर करणेत आला आहे. यामुळे वाढणा या लोकसं येचा व शहरीकरणाचा 
िवचार करता पपरी चचवड महानगरपािलका “ब” वग महानगरपािलका अस यामुळे ठाणे 

शहर या “ब” वग महानगरपािलके माणे पपरी चचवड महानगरपािलका आ थापनेवर 

नगररचना व िवकास िवभागासाठी “सहा यक संचालक नगररचना” या संवगातील आणखी 

एक पद िन मती क न यास शासन मा यता घेणेकामी कायवाही करणेस व सदर या 
पदावरील अनुभव,  शै िणक आहता व पा ता धारण करणारे पदो तीपुव पदावरील कायरत 

असलेले मनपा अिधकारी ी.संदेश खडतरे, उप अिभयंता यांना “सहा यक संचालक 

नगररचना” या गट-अ मधील पदावर शासन मंजूरी पुव  उमेद मा यतेवर पदो ती देणेस व 

शासन मंजूरी नंतर िनयमीत पदो ती नेमणूक दे यास  मा यता देणेत येत आहे. 
 

अनुकूल -८१      ितकूल- ०  
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमे 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 – २०/९/२०२१                   िवभाग- मा.आयु     

 

           संदभ :   १) मा.आयु  यांचेकडील प  . शा/२/कािव/१०८६/२०२१,  
                                    द.२८/०८/२०२१  
                               २) मा.िवधी सिमतीकडील ठ. .५३ द.३/९/२०२१ 
 

पपरी चचवड महानगरपािलका आ थापनेवर ‘वै क य अिध क’ अिभनामाचे १ पद 

पे.लेवल S-२५ वेतन ेणी ७८८००-२०९२०० म ये शासन मंजूर असून पदो ती करीता र  

आहे. ‘वै क य अिध क’ अिभनामाची र  पद ेपदो तीने भर याकामी मा.आयु  सो यां या 

अ य ते खाली पदो ती सिमती सभा दनांक २१/०८/२०२१ रोजी आयोिजत कर यात 
आलेली होती. तुत या पदो ती सिमतीने पदो तीपूव ‘वै क य उपअिध क’ पदावरील 

अिधका-यांची शै िणक अहता, अनुभव कालावधी, सेवा ये ता, गोपनीय अहवाल, म ा व 

दािय व, संगणक अहता आिण िश तभंग िवषयक कारवाई इ या द सेवािवषयक तपिशल 

पडताळून, खालील ‘वै क य उपअिध क’ 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.०७/०५/२०२१ चे अिधन रा न िन वळ 
ता पुर या व पात सेवा ये तेनुसार ‘वै क य अिध क’ पदावर पे.लेवल S-२५ वेतन ेणी 

७८८००-२०९२०० या वेतन ेणीत पपरी चचवड महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व 
सेवांचे वग करण) िनयम, २०२० नुसार तसेच मा.िवधी/मा.महापािलका सभे या मा यतेने 

पदो ती दे याबाबत पदो ती सिमतीने सवानुमते िशफारस केली आहे. 

अ.  वै क य उपअिध क नाव पदो तीचा वग 
१ डॉ.जाधव शंकर बळवंत ये तेनुसार 

  

            सबब, उपरो  ‘वै क य उपअिध क’ यांना  पे.लेवल S-२५ वेतन ेणी ७८८००-

२०९२०० म य े‘वै क य अिध क’ 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. 
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मा. ानदेव  थोरात – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.केशव घोळवे – मा.महापौर साहेब, िवषय मांक १० द री दाखल करणेत यावा अशी 

सूचना मी मांडतो. 
मा.चं कांत नखाते – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक -७०१                                                               िवषय मांक – १० 
दनांक – २०/९/२०२१                   िवभाग- मा.आयु     

 

           संदभ :   १) मा.आयु  यांचेकडील प  . शा/२/कािव/१०८६/२०२१,  
                                    द.२८/०८/२०२१  
                               २) मा.िवधी सिमतीकडील ठ. .५३ द.३/९/२०२१ 
  
                            िवषय मांक १० द री दाखल करणेत येत आहे. 
 

 अनुकूल- ८१               ि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. 

ठराव मांक – ७०२                                                              िवषय मांक – ११ 
दनांक – २०/९/२०२१                   िवभाग- मा.आयु     

 
            संदभ -१) मा.अित.आयु  (१) यांचेकडील  
                                  जा. .क ेका/िवजा/४७८/२०२१ द.२६/८/२०२१     
 

   रा य शासनाने कोरोना िवषाणुंचा ादुभाव रोख यासाठी रा यात साथरोग 
ितबंधक कायदा 1897 व आप ी  व थापन अिधिनयम २००५ द.१३/३/२०२० पासून 

लागू केलेला आहे. पपरी चचवड महानगरपािलके या प रसरात  देखील कोरोना साथ रोगाचा 

ादुभाव झा याने महानगरपािलका अिधिनयम कलम   (३) 63 नुसार साथरोग िनयं णात 

ठेवणेकामी आव यक उपाय योजना तातडीने करणेकरीता व तु अथवा सेवांची आप कालीन 
परीि थतीत तातडीने खरेदी करणे आव यक आह े

   मनपा या “क ेि य कायालय अंतगत भाग . २ मधील दे  – आळंदी र ता ते 

वडाचा मळा १८ मीटर न ाने होणा-या डी. पी. र यावर दवाब ी व था करणे व 

अनुषंगीक कामे करणे” चे काम िनिवदा नोटीस . १०/०१-२०१९/२० व कायादेश 
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. िव.मुका/५/कािव/२१२/२०२० द. ११/०३/२०२० अ वये म.े सुमी इले ीक स स ह सेस 

यांचेमाफत सु  आह.े (िनिवदा र म . १,३३,८५,७९८/- िनिवदा दर १७.२० % कमी). 

             कॆ. अ णासाहेब मगर टेिडयम येथे पी.एम.आर.डी.ए. माफत डेडीकेटेड कोिवड ज बो 

ालय तयार करणेत आलेले आह.े व स यि थतीमधे सदर ालय प रसरात मनपामाफत 

कॅ यु टी शेड, वॉचमन म, ां या नातेवाईकांसाठी वेट ग म, फायरमन म तसेच मॉचुरी 

म तयार करणेत आले या आहेत. स यि थतीमधे सदर ालयाकरीता काया वीत असले या 

रोिह संचामधे न ाने तयार करणेत आले या शेड करीता िव ुतपुरवठा करणेकामी िव ुतभार 
उपल ध नस याने सदरचा िव ुतभार कॆ. अ णासाहेब मगर टेिडयम येथील जलतरण 

तलावाचे रोिह संचामधून 31/2 X 240 sq.mm.  व 31/2 X 185 sq.mm.  लघुदाब केबल व 

िमनी फ डर पीलर उभा न तातडीने काया वीत क न घेणेत आला आह.े तसेच 

म.रा.िव.िव.कंपनी या मीटर ग कऑ क पासून रोिह संचा या RMU (Ring Main 

Unit) पयतची केबल यापुव  ेक झालेली अस याने पयायी व थेकामी सदर ठकाणी 

नवीन 3 X 300 sq.mm. ची नवीन उ दाब केबल टाकणेत आली आह.े सदर कामाकरीता 

आव यक खच हा र. . २३,२५,४८१/- इतका आह.े सदरचा खच हा िवषयांक त कामाचे 

िश लक रकमेतुनच करणेत येणार असलेने कामास व खचास सुधारीत तांि क मा यतेची 
आव यकता नाही. 

            सबब, सदरचे काम हे तातडीचे असलेने स या ‘क’ ेि य कायालयाकडील चालू 

असले या उपरो  नमूद केले या अशा कार या कामातून म.े सुमी इले ीक स स ह सेस 

यांचेमाफत क न घेणेत आलेले आह.े सबब सदर कामाकरीता “चज ऑफ साईट” करीता  

काय र मा यता देणेत येत आहे. 
मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
 अनुकूल - ८१      ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
               ----- 
मा.संदीप वाघेरे –  मा.महापौर साहेब, मला िवषय नंबर ११ वर बोलायच होतं पण तो िवषय 

तु ही लगेच मंजूर केला. मा.महापौर साहेब, तु ही मा.आयु ांना सहा मही यापुव  आदेश दले 
होते पश हॉि पटल या अहवाला या बाबतीत. तो अहवाल आयु ांकडे आलेला आहे याचा 
खुलासा आयु ांनी केला का अजून पयत सभागृहात. या अहवाला संदभात आयु ांनी आज 
खुलासा करण ेगरजेच आहे.  
मा.महापौर- ठक आहे हे िवषय झाले क  तो अहवाल काय आहे याची आयु ांकडून वरती 
जावून माहीती घेवू यात.     
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मा.अॅड.मोरे र शेडग-े मा.महापौर साहेब, िवषय मांक १२ वर मी पुढील माणे ठराव 

मांडतो. 

ठराव मांक – ७०३                                                              िवषय मांक – १२ 
दनांक – २०/९/२०२१                   िवभाग- मा.आयु     

 
       संदभ -१) मा.आयु  यांचेकडील जा. . था/बीआरटीएस/१०७९/२०२१ 
                          द. ७/९/२०२१     

पपरी चचवड शहरा या स दयात आणखी भर घालणे व यायोगे शहरा या 
आंतररा ीय ितमेस साजेसे शहर िन मती या दृ ीने सुशोिभकरणाचे य  करणे आव यक 
आहे. यानुषंगाने मनपातील िवकिसत करणेत आले या र या या व उ ानां या भतीवर 
काही िवशेष संक पनावर आधा रत ा फटी वॉल व ितकृत चा वापर क न शहरात 
सुशोभीकरण करणे यासाठी िविवध कार या क  शासना या व रा य शासना या 
योजनां या अनुषंगाने िविवध संदेशपर भीती िच े रंगिवणे इ यादी कामे करणे आव यक आहे. 

देशातील िविवध रा यातील शहरात उपरो  माणे संक पना आधा रत (theme 

based)िभ ी िच े(graffiti walls) रंगिव यात आली आहेत, तसेच िश प(sculptures) 

उभार यात आली आहेत. अ या कारचे  संक पना आधा रत िभ ी िच े(graffiti walls) 

रंगिवणे तसेच िश प(sculptures)उभारणी िविवध ठकाण या उ ाणपुला या तंभावर व 

पुला खालील री  जागेम ये करणेत आ याचे आढळून येते. सदर काम कर यासाठी या या 
शहरातील महानगरपािलकेने व इतर ठकाण या या े ात काम करणा-या सं थांची नेमणूक 
क न सदर कामे केली आहेत. 

अ या कारे काम कर या या दृ ीने पुढील त  स लागारांनी तयारी दशिवली आहे. 

अ. . त  स लागारचे नाव केले या कामाचा तपशील 
१ Symbiosis Skill University, 

Pune - 
२. MIT ADT University, Pune - 
३. Pune Binale Foundation, 

Pune पुणे शहरातील व वध ठकाणी 
४. Start India, Delhi Lodhi Estate Delhi 

५. Art Gen(Sunny Sculptures), 
Surat ५२ पुतळे , सुरत 

६. Hastankit Foundation, Thane 
नागपूर येथील संक पधा रत िभ ी िच े व 

िश प 

 



105 
 
उपरो  माणे काम करणेसाठ  सन २०२१-२२ या अंदाजप काम ये कामा या 
नावाचा समावेश क न पुढ ल माणे तरतुद करणे आव यक आहे. 

अ  कामाचे नाव 
अंदाजप क य 

र कम 
लेखािशष 

पान . 

अ.  

सन 
२०२१-२२ 

ची 

तरतूद 

वाढ घट 

सन २०२०-
२१ चा 
सुधा रत 

अंदाजप क 

१ 

पंपर  िचंचवड 
शहरात व वध 
ठकाणी िभ ी िच े व 
िश प उभारणी ारे 
शहराचे सुशोभीकरण 
करणे 

५.०० कोट  
थाप य 
वशेष 

योजना 

न वन 
काम 

- 
५०.०० 

लाख 
- 

५०.००  

लाख 

२ 

पंपर  िचंचवड 
शहरातील पुलांची व 
ेडसेपरेटरची 
थाप य वषयक 

कामे करणे. 

२०.०० कोट  
थाप य 
वशेष 

योजना 
४५/१४९ ३८.१८ 

लाख 
- 

३०.०० 
लाख 

८.१८  

लाख 

३ 

थाप य बीआरट एस 
वभागाकड ल 
र यांचे अबन ट 
डझाईन नुसार 
आव यक व उवर त 
कामे करणे. 

३०.०० कोट  
थाप य 
वशेष 

योजना 
४३/७६ 

३८.१८ 
लाख 

- 
२०.०० 
लाख 

१८.१८ 

 लाख 

 एकूण    

७६.३६ 

लाख 

५०.०० 
लाख 

५०.०० 
लाख 

७६.३६ 

लाख 

 

उपरो  नमूद सं था समवेत सदरची सुशोभीकरणाची कामे करणेसाठी िविवध सं था व 
कलाकार सं था सोबत MOU/Collabration करणे व यासाठी येणा-या खचास मा यता 

दे याचे अिधकार मा.आयु  यांना देणसे मा यता देणेत येत आहे.     
मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर -  िव. . १२ वर कोणाला बोलायचे आह ेका. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल- ८१      ितकूल- ० 
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 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 – ७०४                                                              िवषय मांक – १३ 
दनांक – २०/९/२०२१                   िवभाग- मा.आयु     

 

      संदभ -१) मा.आयु  यांचेकडील जा. . था/बीआरटीएस/१०७८/२०२१ 
                        द. ७/९/२०२१  

  पपरी चचवड महानगरपािलकेने भारत सरकार या शहरी िवकास मं ालयाने 
(MoHUA) यांनी माटिसटी िमशन अंतगत जाहीर केले या िविवध Challenge म ये 
सहभाग न दिवलेला आहे. क शासना या माट िसटी िमशन योजने या मागदशक सुचनानुसार 
शहरातील नाग रकांसाठी पादचारी क ीत र ते पुनरचना  करणेसाठी Cycle4Change 
Challenge, Streets4People (Main Road its neighbor hood Road) and 
Transport & All या पधाम ये मनपाने न दणी क न भाग घेतला आहे. भारत सरकार या 
“The Streets for People Challenge”या पधसाठी तांि क बाबी करीता 
ITDP(Institute of Transportation Development Policy) या आंतररा ीय NGO ने 
स य पा ठबा दलेला आहे. सदर पधत येक शहराने पादचारी क ीत र ते िवकसीत 
करणेसाठी नाग रक, अबन िडझाईन त /िव ाथ  आिण शहरातील वा तुिवशारद यां या 
सुचना/माग या याचंा र ते िनयोजनात व र ते बांधणेकामी समावेश करावा असे सुिचत केलेले 
आहे. महापािलकेने वेबसाईट व सारथी अँप ारे नाग रकां या सुचना मागिव या हो या 
याम ये एकूण २०० नाग रकांनी सुचना न दिव या आहेत. याम ये ामु याने शहरातील 

पदपथ सलगपणे व ं द आिण चाल या यो य अित मण मु  असावेत याचा उ लेख दसून 
येतो. तसेच पपरी चचवड शहराची Indian Cycles 4 change Challenge अंतगत 
साय लोथॉन पधत देशभरातील ११० शहरांमधुन ११ शहराम ये द.२८ जुलै २०२१ िनवड 
झालेली असून महापािलकेस पये १ कोटीचे बि स क  शासनाने जािहर केलेले आहे.         

पपरी चचवड महानगरपािलकेमाफत आ कटे ट/अबन िडझाईन महािव ालयीन त  
ा यापक/ ावसाियक आिण िव ाथ  यांचा समावेश असणारी “The Streets for People” 

ही डीझाईन पधा / ितयोिगता आयोिजत ५ माच २०२१ ते १८ एि ल २०२१  आयोिजत 
केली होती.या पधसाठी पपरी चचवड शहरातील ािधकरणातील टळक चौक ते बीग 
इंडीया चौक, लोकमा य हॉि पटल ते गंगानगर आिण या याशी संल  आंबेडकर र ता असे 
र ते िनि त केलेले आहेत या पधम ये १३४ जनांनी सहभाग घेतला होता. यापैक  

ावसायीक (Urban Road Designer / Architect)४३ आिण िव ा या या ९१ जनांचा 
चा सहभाग होता. या पधतील िवजे यां या िडझाईनमधील उ कृ /गुणा मक बाब चा 
महानगरपािलका आप या र ते िवकसना या (Tactical Urbanism ारे) कामाम ये/डीपी 
र यां या क पाम य ेसमावेश करील जेणेक न क  शासनाचे “The Street for People 
Challenge” या पधचे उ ी  साकारणे श य होईल. या पधतील िवजे यांना 
मा.महापौरां या ह ते स ट फकेट व बि स िवतरण केलेले आहे. 
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वरील माणे नमुद केले या सव पधातून नाग रकां या सहभागाने व यांना अपेि त 
असले या संक पनांचा/सोयीसुिवधांचा शहरा या िनयोजनात आंतरभाव क न शहराचा 
शा वत िवकास हावा हे येय िनि त केलेले आहे. याचाच एक भाग हणून शहरास पादचारी 
व सायकली ेही धोरण ठरिवणे आव यक आहे व ते मंजुर क न क  शासनास पाठिवणे गरजेचे 
आहे. सदर धोरण ठरिवताना अबन लॅनर/िडझाईनर व नाग रकां या सुचना िवचारात घेवून 
ITDP (Institute of Transportation Development Policy) या आंतररा ीय NGO 
या मदतीने तयार केलेले आहे. सदर “पादचारी व सायकल ेही धोरण” मा.महापािलका 

सभेची मा यता घेवून ते लवकर क शासनाकडे सादर करावयाचे आहे. 

  तरी पपरी चचवड शहरातील नाग रकांसाठी “पादचारी व सायकल ेही धोरण” तयार 
केलेले असून यास मा यता देणेत येत आहे.  

मा. ानदेव थोरात  - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.   
मा.राजू िमसाळ - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. हया िवषयाची 
थोडीशी आ हांला प ता हावी.  हा िवषय न  काय आह ेकशा प दतीने करणार आह ेयाची 

थोडीशी  मािहती िमळावी. 

मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आप या शहरा या 

आता  जे काय सायकल फॉर चज जो काय  काय म आपण वेगवेगळया ठकाणी घेतला आिण 
मला असं वाटतं क  ११० शहरांमधुन ११ शहरं ती िनवडली यात पपरी चचवडचे नाव 
आलले आह ेआिण या संदभाम य ेमा. महापौर  िवरोधी प  ने यांनी सांगीतल ेक  या संदभात 

िव तृत मािहती िमळावी. आपण सवण ेसाहेबांना या संदभात मािहती दे यास सांगाव.े 

मा. महापौर – सवण ेसाहेब आपण िवषय . १३ ची मािहती ा. 

मा. ीकांत सवण े – स मा. महापौर, स मा. आयु  स मा. सभागृह पपरी चचवड 

महानगरपािलकेने शहराम ये नॉन मोटराई ड ा सपोट धोरण अवलंबाव े याचे कारण असे 
आह ेक   ग हनमट ऑफ इंिडयाचे जे काय चॅलजेस आहेत स या  चाल ूअसलेली याम य े१ ले 
आह ेसायक स  फॉर चज या याम य े आपण संपूण भारत देशाम य े जेवढया शहरांनी भाग 
घेतला होता यापैक  ११ शहरांची  िनवड केली आह े यात आपलही शहर िनवडल ंगेलेल ंआह े
आिण आप याला याचं १ कोटीचं ब ीस देखील िमळालले आह.े तसंच आपण स या ीटस 

फॉर पीपल या योजनेत देखील सहभाग न दिवला आह े आिण याम य े पपरी चचवडची 
िनवड  झालेली आह.े  आिण ा सपोट फॉर ऑलचे चॅलज सु दा सु  आह ेआिण याचा स ह 

चालू आह.े या सगळया गो साठी शहराम ये नॉन मोटराई ड ा सपोट पॉिलसी असावी या 

पॉिलसीचा या ठकाणी आपण िवषय सादर केलेला आह.े ती पॉिलसी अशी आह ेक  शहरातील 

जे काही र ते आपण िवकिसत करतोय या र याचा वापर करणारे नागरीक असतील, 

हॉि पट स असतील, मोटर कार वापरणारे असतील बस असतील हे ही हेईक स असतील तर 
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यांना येकाला र यावर इ टेबल जागा िमळाली पािहजे आिण सुरि त पदपथ आिण 

सायकल ॅकची  िन मती शहरात झाली पािहजे हा हेतु ठेवून आिण अशा प दतीने र ते 
िवकिसत कर यासाठी  महापािलकेचे एक धोरण असल ेपािहजे  हणुन ते धोरण तयार केलेले 
आह.े या धोरणाला आपण लोकां या मधुन सहभाग न दवलेला आह.े यांचेकडून आले या 

सजेशन आिण आ टरेशनचा या याम य े आपण समावेश क न ह े धोरण तयार केलेल े आह.े 

शहरातील र ते िवकिसत करताना ते कसे  करावेत व ते कसे पयावरण पुरक  सुरि त पादचारी 
आिण सायकल वारांसाटी राहतील यांचा या धोरणात आपण िवचार केला आह े यामुळे इथुन 
पुढे  िवकिसत होणारे सव र ते या धोरणानुसार िवकिसत होतील यासाठी हा िवषय आणला 
आह.े  

मा. राजू िमसाळ – मा. महापौर साहेब तु ही िवषय मंजूर करा. आज मी सांगतो माझा भाग 

असेल कवा मोरे र भ डवचा भाग असेल. आपण  अबन डे हलपमटम य े  रोड केल ेआहेत 

साहेब.  किमशनर साहेबांना मला हे सांगायच क  मा. हड कर साहेबां या काळाम य े काही 

धोरण ं झाली होती साहेब तु ही सायकल ॅक साठी लाल प े मारलेत. आपण फुटपाथ मोठे 

केलेत का तर नागरीकांना या पाथवेचा उपयोग झाला पािहजे.  फुटपाथवर चालता आले 

पािहजे. आिण या वेळी हड कर साहबांनी सांिगतले आह े या वेळी मला वाटतं सवण ेसाहेब 

असतील तर सवण ेसाहेबांनाही माझा हा  आह े  क  या वेळी तु ही ह ेरोड डे हलपमट 
करताना तु ही आ हांला अशी क पना दली होती क  या रोडवर अित मण होईल या यावर 
एक तु ही कॉड नेमणार होते. आज बघा तु ही आम या रोडला या डी.वाय. पाटील या 

रोडला सगळया सायकल ॅकवर सव अित मण झालेले आह.े सगळया गाडया उ या असतात 

आज या पाथवेवर पूण फुटपाथवर पूण हातगाडया आहेत.  तर मला ह े धोरण ह े करत 

असताना पिह यांदा आपण सायकली आण या हो या मला वाटतं या सायकल  कुठे  गे या 
नंतर या कुठं गायब झा या ते कळाल ेपण नाही. यामुळे महापौर याचे आ हाला वि थत 

ेझटेशन होऊन ॉपर खुलासा हावा आिण जे रोड तु ही शहराम य ेऑलरेडी डे हलप केलेत 
तेच तरी वि थत होऊ ात. याचेवर  तुम याकडे कॉड नाही. तु ही गु ारा रोडपासुन 

बघा कवा आमचा आकुड  रे व े टेशनचा रोड बघा अ या रोडवर माई पूण अित मण 
झालेले आह.े हणजे जे  पपज आपण सा य कर यासाठी चाललोय ते पपज सा य होत नाही. 

आवाज बारीक झाला क  आ ही तुम यापयत येतो तसं नको हायला. माझ ं हणण ंआह ेक  हा 

िवषय पुढ या जी.बी. ला यावा.   

मा.सिचन िचखल े– मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. शासना या वतीने 

अतीशय चांगला िवषय आणलेला आह.े शासनाचे मी वागत करतो याची अंमलबजावणी 

हावी हीच इ छा आह,े ध यवाद. 
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मा. अिजत ग हाण े– मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. या ठकाणी आता 

राजू िमसाळ हयांनी जे मु  े मांडल े आहेत या मु यावर मा. आयु  साहेब मी आप याकडे 

आम या भोसरीला जे अबन ीट या अंतगत काम चाल ूआह ेह ेकाम सु  झा यानंतर आ ही 
जे हा त ार केली आिण अिधका-यांनी यावेळेस ितथ या ापा-यांनी जे हा त ारी के या 

ते हा ेझटेशन ठेवल ेआिण ेझटेशन देत असताना पिहल ंतर आ ासन आयु  साहेब आ हांला 
सवण े साहेबांनी आिण यां या टीमनी असं दलं होतं क  ह े काम चाल ू आह े काम चालू 
झा यानंतर कुठ याही कारचे अित मण आ ही या ठकाणी होऊ देणार नाही. आयु  साहेब 

मी या दवशी तु हांला क पना दली क  तु ही एखा ा दवशी वेळ काढा आिण या 
प रसरात जर तु ही आलात तर तुम या ल ात येईल आता पासून या ठकाणी अित मण सु   
झालेले आह.े मुळात एवढं मोठं काम या ठकाणी काढलेल आह ेक  मा या मािहती माण े३१ 

ते ३८ कोटीचे काम या ठकाणी आपण  करतोय आिण मुळात मु ा हा होता क  एवढे पैसे या 
ठकाणी आपण खच करतोय ते मुळात थ आहेत का.  एवढया मोठया माणात आपण ितथं 

खच करतोय आिण या हेतुने आपण ते करतोय तो हेतु आपला  सा य होतो का. पिह यादंा 

सु वातीला आयु  साहेब फुटपाथ मोठे पकडले  आिण र ते छोटे केल े होते नंतर जे हा 

नागरीकांनी िवरोध केला यामुळे मग र याची ं दी वाढवली व फुटपाथ कमी केला. साहेब 

हया याम य े सु वातीला ८ मीटर मॅक्झीमम फुटपाथ  यांनी  ठेवला होता आिण  र ते होते 
७.५ मीटरचे नंतर मग या वेळेस िवरोध झाला या वेळेस  ८ मीटर व न    ४-४.५  मीटर 

वरती  फुटपाथ आणल.े यानंतर पाक ग होणार होतं. यांनी पॅरलल पाक ग ठेवल ं होतं. 

या यातनं जे हा माणसं उतरतील ते हा तो डायरे ट र यावर या  गाडीला धडकेल अशा 
कारचे िनयोजन झालं होतं. या यानंतर हयांनी या याम ये पाक गची ो हीजन बदलली 

आिण नंतर आता र ते मोठे केलेत आिण ४.५ मीटरचे काही तरी फुटपाथ करायला घेतललेे 

आहेत. परंतु ते काम होत असताना आयु  साहेब आताही या ठकाणी ािलटीचे काम होत 

नाही. अनेक लोकांनी या ठकाणी आता पासुन अित मण  सु  केल े आह े आिण या 

उ ाणपुलाखाली आयु  साहेब यांनी  गाडन केलय दोन ठकाणी यांनी या ठकाणी  जे काही 
दृ य पाहाल या ठकाणी आ ही याचे ि हडीओ काढतोय सवण े साहेब रोज, या ठकाणी 
लोकांना वेगळया कामासाठी चुक या उ ोगासाठी ते गाडन  उपल ध क न दलं आह ेमुळात 
खरंच हायवेवर गाडन यो य आह े का  इतके मोठं दुषण असताना या  ठकाणी गाडन 
टकणार आह ेका  आिण तु ही काय सांिगतल ं ये  नागरीकांसाठी कुठल े ये  नागरीक तेथ े

जाणार आहेत गाडनम य.े  श य आह े का ते रोड ॉस करण ं श य आह े का. परंतु अ यंत 

चुक या प दतीने ते काम चाल ूआह ेएका बाजूला वारेमाप पैसे खच करायचे महापािलकेचे 
नागरीकांचे नुकसान करायचे दुस-या बाजूने या हेतूसाठी आपण  काम करतोय तो हेतु पण 

सा य होतोय का. आज तु ही जे काय आम यापुढे कागदांवर छान छान आह ेपण य ात काय 

प रि थती आह ेती आयु  साहेब तु ही हया  सगळया संदभातील खोलात जा आिण  या अबन 
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ीट या नावाखाली हया पपरी चचवड शहराम य े ठक ठकाणी जी काम ंचाल ूआहेत आिण 
जी झालेली आहेत याची आपण सखोल चौकशी करावी अशी िवनंती करतो.  

मा. शाम लांडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. माई आयु ांचे 

धोरण आह,े ठराव न ह.े नावाला फ  धोरण दसतय मला. माई याचं सवण ेसाहेबांनी थायी 

सिमती सभागृहात ह ेदाखवलेल आह े ते यांनी सांिगतल े  दापोडी ते िनगडी आिण िनगडी ते 
दापोडी याचा सायकल ॅक बनवणार सायकल चालव यासाठी. याला िवरोध आह े
सायकलवा यांना आमचा. ॅक बनवावा सगळं करावं. माई  दापोडी पासुन िनघाल ं पिहलं  

सु वात धरली पु यापासुन पिहल ं दापोडी आिण यानंतर िनगडी  हा तर दापोडीत कुठला 
र ता कती मीटर ता यात घेतला ते सवण ेसाहेबांना मािहती आह.े यानंतर अ फा ला हल 

कंपनीपाशी आलं ना माई तेथ े६१ मीटर बरोबर  झालेल ंआह.े अ फा ला हल कंपनी पासून तर 

पपरी पयत माई ६१ मीटरचा ताबा घेतलेला नाही आिण पपरी या पुढे पासुन  ६१ मीटर 
झालयं आिण िनगडी ६१ मीटरचा रोड नाही ४५ मीटरचा माई. याचा अथ  कासारवाडीम ये 

६१ मीटरचा ताबा मुंबई पुण े र याव न नगररचनाने घेतला नाही ही चुक  कोणाची तर  
अिधका-यांची चुक  आह े माई. ६१ मीटरच घेतला नाही. दुसरी गो  माई आपला  तो  

जे.आर.डी. टाटा उ ाणपूल तुम याकडे सांगवीकडे जाणारा रँप आह ेतोच फुटपाथ म ये केला 

आह.े हणजे ६१ मीटर नसताना पिहला कमी रोड  ितथ े७ ते ८ मीटर रोड कमीच घेतलेला 

आह.े पैसे तर सव वरनं देऊन बसलेलोय भूसंपादन जागावा यांना  तो रँप तुमचा फुटपाथम य े

केला. ते आता सायकल ॅक के यानंतर ितथली जागा कती राहणार अिजबात नाही राहत माई 

पपरी पयत. हणजे १०० कोटीचे टडर काढ यासाठी  सायकल धोरण ह ेठरवल ेगेलेल आहे 

माई. याटाईमाला सवण ेसाहेबांना तेच सांगतोय क  आ हांला सायकल चालव याला िवरोध 

नाही. या या आधी माई माट िसटीम य ेपण आपण सायकली घेत यात कुठं गायब झा यात 

या सायकली, या कुठ या सायकली चालव यात कुठ या सोसायटीवा याला सगळया 

सायकली द यात  या कुठं गे या. हणजे टडर डोळयासमोर ठेवलेल ं आह े माई हे १०० 

कोटीचं  आिण परत िनगडी ते  दापोडी असं १०० कोटीचे काढणार आहेत टडर हणजे दोन 
टडर १००-१०० कोटीचे काढणार ते सवण े साहेबां या डो यात आह.े आ हांला गोल गोल 

गोल गोल क न सांिगतल.ं सवण े साहेबांना या दवशी दाखवल ं तर हटल े तु हांला फ  

दाखवतोय या यात  काही  सूचनाही द यात सद यांनी. चाज ग कुठं पािहजे, कुणाला कॉफ  

हाऊस कुठं पािहजे, आिण टॉयलेट कुठं पािहजे, पण  टडर काढ यासाठी तो स लागार 

डोळयासमोर ठेवून  आलाय यांचे टडर कोणाला भेटणार ह ेसगळं डोळयासमोर ठेवून आलेल 
माई  ६१ मीटर ता यातच नाही. मग तु ही ६१ मीटर ता यात नसताना तु ही सायकल ॅक 

कसा करणार.  पिहलं तु ही िनगडी ते दापोडीच करणारे  पिहलं सवण ेसाहेबांनी सांगाव  ६१ 

मीटर ता यात घेतला आह ेका, याचा खुलासा करा पिहला आिण नसेल घेतल ेतर या या 
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अिधका-यांनी या या काळात के या असतील चुका तर यां यावर कारवाई होणार आह ेका.  

आता ६१ मीटर ची जागा तु हांला कोण देणार आहेत ता यात सांगाना कुठली दुकाने पाडणार 
पु हा भूसंपादन करणार का. होऊ शकतं का या काळातल बंड साहेबां या ६१ मीटर आह े ते 

पुणत: झालेला नाही. या यामुळे सायकल ॅक करता येणार नाही फ  टडर िनघेल 

िनवडणूक या आधी. या यामधुन काय होईल कुणाला चरायचं ना ते च न घेणार या यात 

माई. माई खुलासा करायला लावा माई या यात खुलासा क  ा. सवण े साहेबांनी सांगाव 

जागा  अ फा लावल पासुन ते पपरी या महापािलकेपयत ही भेटली का आिण िशवाय 
या यात बीआरटी येती ती कासारवाडीची बीआरटी माई बघ यासारखी आह.े  कायम 

बीआरटीचे टडर िनघतय हायवेला पण या बीआरटीचं नागमोडी झाकझुक  झालंय ते 
हया यापयत बघा माई आमं ण हॉटेल पयत सगळा स यानाश झालायं या यात मे ोचा पोल 
आप या महापािलके या  समोर कॉप रेशनचे गेट आह ेना तीथ पोल आलेत याचे  परत  आता 
सायकल ॅक टाकणार  हणजे महापािलका कंपाऊंड वॉल तु हांला आत यावी लागणार आह े
हणजे प रि थती खुप वाईट आह ेफ  या िवभागाला टडर काढायचे  आिण डोळयासमोर 

ठेवून  रग करायची हेच डो यात दसतयं तर या यावर आमचा िवरोध असणार माई  हया 
गो ीला. पण  जर याचं  धोरण काही ठरवायचं असेल तर  ६१ मीटर ता यात या. सगळं 

करा. खुप वाटतं ना माई १००-१००  कोटीचे  दोन काम करायचे आह.े ह ेजाऊ ाना पिहलं 

या या आधी बे ट िसटी होती ना बे ट िसटीचा पुर कार भेटलाय आता माट िसटी झाली 
माट िसटीत या सायकली गे या,  सायकली चालवायला  कोण नाही हे झालय. लय वाटल ंना 

माई तर रग रोड आह ेना आपला या यावर १००–१००,  २०० कोटीचे आह ेना तो रोड 

आणावा  आिण या यावर सायकल ॅक करावा. दुसरी गो  माई नािशक फाटा ते दापोडी 

पयत िनघतोय मोशी पयत िनघतोय   क  काढतय आपल ंटडर याचं या यात  सायकल ॅक 
टाकून या. हणजे सायकलवा यांना पण आपण याय द यागत होईल  आिण हयाचा १००- 

१००, २०० कोटी रग रोड म य ेखच करा. तो रोड ता यात या व यात सायकल ॅक टाका. 

१८ मीटर या वरती असणारा  र ता यावर चांगला ३० मीटरचा होतो  तो  या यावर काम 
करा.  पिहल े जे  हायवेला तु ही सगळं बािधत क न टाकला आह े आिण यातल ं कुठलंही 

अित मण िनघणार नाही,  काही नाही िनघणार माई. नािशक फाटयापासुन ते माई या जय 

महारा  चौकापयत तुमचा फुटपाथ गायब झालेला आह.े तुमचं तु ही  पाक गचं धोरण आणलय 

ना ते पाक गचं धोरण ६१ मीटर या डांबरा या रोडवर टाकलेल ंआह.े हणजे ितथ ंपािहजे ना 

या दुकानदाराला  पाक ग झोन पािहजे तसं केलंय. अरे, पैशाचा उ माद चाललेला आह.े हणुन 

माई हे टडर नका क , हे धोरण नंतर ठरवा. ऑफ टाईम जीबी म ये या आिण या टायमाला  

आयु  सगळे एक  िमळून बसुन गटनेते याचा  िनणय या माई,  यामुळे ह ेिवषय  क  नका 
ही न  िवनंती. 
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मा. राजू िमसाळ – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह.  माई हयाचा 

खुलासा करायला लावा क  एवढं तळमळीनी  बोललेत शाम अ णा माई तर िनदान खुलासा 
मागवा आिण ह ेपु हा होऊ शकतं का  

मा. योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मा. महापौर 

साहेब ध यवाद. वा तिवक पाहता मा. शाम लांडनी जे मत मांडल,े शाम लांडचा आिण माझा  

भाग तोच आह.े पण वा तिवक पाहता शाम लांडे ितथनं पिहल े पण  नगरसेवक हणुन 

िनवडून आलेल ेआहेत. आिण मा. महापौर साहेब आप याला िवनंती अशी आह ेक  संबंिधत 

अिधका-यांना माशल कंपनीनंतर पुढे शंकरवाडीपयत जर आलो तर प रि थती बघावी क  का 

आपण वाईड ग करत नाही दुसरी गो  क  मा. आयु  साहेब ऑनलाईनवर आहेत या ठकाणी 

महापौर साहेब पुलाखाली जे काही े न लागतात या गाडया लागतात बाहेरचा कोण जो 
ि गत मालक आह ेतो यां याकडून दीड दीड लाख पय ेभाडे घेतात हणजे महापािलकेची 

जागा आिण पैसे कमवणारे कोण आहेत  ते पण बघा. दुस-या बाजूला जीव मुठीम य े घेऊन 

लोकांना वाहनं चालवावी लागतात कार डेकोर या नावाखाली सगळया कार रोडला 
लावले या असतात. टु हीलरवर पण जाता येत नाही. तरी आपण उ ाणपूलाव न खाली 

उतरलो ना  महापौर साहेब तुम याइकडून येताना तर आपण चालतो समोर गाडया रोडवर 
असतात. लोक जीव मुठीत घेऊन वाहनं  चालवतात तर काय करतं आपलं शासन  काय 

करतय ह ेिनयोजन, िवषय चांगलाय. पु हा सांगतो िवषयाला िवरोध नाही. परंतु िवषय करत 

असताना या काय ुटी आहेत या काय चुका आहेत या कोण दु त करणार आपण काय पुढे 
पुढे गेल ंमाग ेमाग ेगेल ंम य े नेट बंद याला जबाबदार कोण ते काढणार कोण कधी काढणार 
कधी म ये जर कोणी उ ा सायकल घेऊन आला तर थोडयावेळाने पु याकडे िनघाला 
माशलपयत आिण डो यावर सायकल यायची आिण परत संत तुकाराम नगर पयत 
चालवायची असं करणार आह े का आपण महापौर साहेब याचं िनयोजन व थीत हायला 
पािहजे. वा तिवक पाहता मला तर कळलंच नाही सवण ेसाहेब आहेत हणुन, अिजत हणाला 

क  सवण े साहेब आहेत हणुन अथात सवण े साहेब पण अनुभवी आहेत जुने आहेत हया 
महापािलकेम य ेजाणकार आहेत. यांना पण कळलं पािहजे क  जे शाम सांगतोय पोटितडीकेने 

जे मी मांडायचा य  करतोय ितथ ेलोक गैरफायदा घेतात या काय चुका झा या आहेत जे 
राजू िमसाळनी सांिगतल ेिवरोधी प ने यांनी सांिगतल ंते पण आपण पािहलं पािहजे यात या 

ुटया या काही आहेत या दूर झा या पािहजेत महापौर साहेब.  िवषय चांगला आह.े  

िवषयाला आमचा िवरोध नाही. ुटया दूर क न जर ह े करणार असतील तर आपण िवषय 

करावा. अ यथा यांना पिहले आदेश  ा. आयु ांना आपण सांगा काय प रि थती आह े कोण 

ितथ ंभाडं खातय महापािलकेची जागा आपण ता यात का घेत नाही आपण ितथल ेभूसंपादन 
का करत नाही भूसंपादनाला जबाबदार कोण आह ेआपले अिधकारी का ग प बसलेल ेआहेत का 
यांना ह ा येतो का यांना मिह यातुन भाडं िमळतंय काय कारण आह े  ितथला नगरसेवक 

ितथला आ ही नगरसेवक असताना वा तिवक पाहता नगरसेवकांचे िहतसंबंध असतात 
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नगरसेवक सांगत असतात आयु  साहेब ह ेक  नका, आयु  साहेब अित मण काढू नका. तो 

माझा पा णा आह ेतो अमुक आहे,  तो तमुक आह.े इथे प रि थती उलटी आह.े स माननीय 

सद य सांगतात क  तु ही अित मण काढा र ता मोठा करा आपण का करत नाही हया यामाग े
काय दडलय ते तर सांगाव.ं आता महापौर साहेब आप या प ावर बोलत नाही मी, 

शासनावर बोलतोय. आता तर तु ही यांना ठणकावुन सांगाव.ं आज जे काय शामरावांनी 

मांडल ंमी मांडतोय काय चुक चं आह ेकोण भाडं खातय कोण चुक चं काम करतय  कोण गाडया 
रोडवर लावतय, काय चाललले आहे, लोकं जीव मुठीत घेऊन चालले आहेत. िवषय चांगला 

आह.े िवषय करा पण ुटया आपण पिह या दूर करा ा अशी आप याला िवनंती आह.े  मा. 

महापौर साहेब आिण सवण ेसाहेबांनी सांिगत यापे ा मला वाटतं यां यापे ा जा त चांगली 
मािहती मला प ने यांनी दली. प ने यांनी ेझटेशन ावे, प ने यांनी मािहती ावी आिण 

मग िवषय मंजुर करावा प नेते खुप चांगली मािहती देतात. 

मा.नामदेव ढाके –  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. बरोबर आह े यांचे 

हणण.े महापौर साहेब मला मािहती आह ेते का बोलले, ते मला मािहती आह.े  

मा. महापौर – सवण ेसाहेब व मा. आयु  यांना सांग ूइि छते क  या सभासदांनी सायकल 

ॅक संदभात ुटी सांिगत या आहेत यांची दखल यावी हा आदेश देत आह ेव िवषय . १३ 

मंजूर कर यात येत आह.े  

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१           ितकूल- ० 

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

              ------  

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

ठराव मांक – ७०५                                                           िवषय मांक – १४ 
दनांक – २०/९/२०२१                िवभाग- मा.नगरसिचव     

 
   

मा.िवधी सिमती  
 

      अ) कायपिञका .१७ द. ६/८/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आह.े 
      ब) कायपिञका .१८ द. १८/१०/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
 

मा. ानदेव थोरात  - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
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 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल -८१      ि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 १५ वर मी पुढील माणे ठराव 
मांडतो. 
 

ठराव मांक – ७०६                                                           िवषय मांक – १५ 
दनांक – २०/९/२०२१                िवभाग- मा.नगरसिचव     

 

 मा.महीला व बालक याण सिमती  
 

   अ) कायपिञका .१३ द.२२/७/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 

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

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल -८१      ि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 १६ वर मी पुढील माणे ठराव 
मांडतो. 
 

ठराव मांक – ७०७                                                           िवषय मांक – १६ 
दनांक – २०/९/२०२१                िवभाग- मा.नगरसिचव     

 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
 

     अ) कायपिञका .१५ द.२०/७/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आह.े 

     ब) कायपिञका .१६ द. ३/८/२०२१, द.१७/८/२०२१ चा सभावृ ांत  
         कायम करणेत येत आह.े 

मा. ानदेव थोरात  - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल -८१      ि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 १७ वर मी पुढील माणे ठराव 
मांडतो. 
 

ठराव मांक – ७०८                                                           िवषय मांक – १७ 
दनांक – २०/९/२०२१                िवभाग- मा.नगरसिचव   

  मा.िश ण सिमती 
 

          कायपिञका .११  द.५/८/२०२१ चा  सभावृ ांत कायम करणेत येत आह.े 
 

मा. ानदेव थोरात  - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल -८१      ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
       ----     
मा.महापौर- सवाचे आभार मानुन आजची सभा संपली असे मी जाहीर करते.    

               ----- 

 

 (उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 
महापौर 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
 पपरी -४११ ०१८. 

 
पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी-४११ ०१८. 

नगरसिचव कायालय  
मांक-नस/५/कािव/९१२ /२०२१ 

दनांक -  २१/१०/२०२१ 
 
 

                                                                              
(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.            
  


