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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी- ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 

कायपि का मांक –६१ 

सभावृ ांत 

दनांक –२०.८.२०२१                    वेळ –दुपारी २.०० वाजता 

             पपरी चचवड महानगरपािलकेची माहे ऑग -२०२१ ची मािसक मा.महापािलका 
सभा शु वार दनांक २०/०८/२०२१ 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 ा वये ऑनलाईन प दतीने (ि हडीओ 
कॉ फर सग ारे) आयोजीत करणेत आलेली आह.े मा.महापौर महानगरपािलके या मु य 

शासक य इमारतीमधील मा.महापौर क  या ठकाणाव न ऑनलाईन प दतीने (ि हडीओ 
कॉ फर सग ारे) सभा संचिलत 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. वीनल किपल हे  े

३) मा.सारीका िशवाजी स ते 

४) मा.रा ल गुलाब जाधव 

५) मा.वसंत भाकर बोराटे 

६) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

७) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

८) मा.सागर बाळासाहेब गवळी 

९) मा.गोफणे अनुराधा  देिवदास 

१०) मा.अिजत दामोदर ग हाण े

११) मा.लांडगे सा रका संतोष  

१२) मा.लांडगे रिव ल मण 

१३) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

१४) मा.सावळे िसमा र व  
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१५) मा.ल ढे न ता योगेश 

१६) मा.मिडगेरी िवलास हनुमंतराव 

१७) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

१८) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

१९) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

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.पौ णमा र व  (आ पा) सोनवण े

२६) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

२७) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

२८) मा.उ म काश कदळे 

२९) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

३०) मा.वैशाली जा लदर काळभोर 

३१) मा. मोद कुटे 

३२) मा.राजू िमसाळ 

३३) मा.शैलजा अिवनाश मोरे             

३४) मा.भ डवे संिगता राज  

३५) मा.मोरे र महादू भ डव े

३६) मा.ढाके नामदेव जनादन  

३७) मा.क णा शेखर चचवडे 

३८) मा. चचवडे सिचन बाजीराव   

३९) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 

४०) मा.जय ी वसंत गावडे 

४१) मा.सुल णा राजू धर 

४२) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

४३) मा.योगेश मंगलसेन बहल 
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४४) मा.कदम िनक ता अजून 

४५) मा.संदीप बाळकृ ण वाघेरे 

४६) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाटील) 

४७) मा.ड बू आसवानी (िहरानंद) 

४८) मा.नढे िवनोद जयवंत 

४९) मा.काळे उषा दलीप 

५०) मा.अिभषेक गो वद बारण े

५१) मा. अॅड.भोसले सिचन सुरेश 

५२) मा.बारण ेझामाबाई बाळासाहेब 

५३) मा.बारणे माया संतोष 

५४) मा.कलाटे रा ल तानाजी 

५५) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

५६) मा.ममता िवनायक गायकवाड  

५७) मा.कामठे तुषार गजानन 

५८) मा.सिवता बाळकृ ण खुळे 

५९) मा.चं कांत बारकु नखाते 

६०) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

६१) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

६२) मा.नवनाथ द ू जगताप 

६३) मा. संजय म हारराव वाबळे  

६४) मा. भाऊसाहेब सोपानराव भोईर 

६५) 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.कंुभोजकर-मु य लेखाप र क, 
मा.राजन पाटील-शहर अिभयंता, मा.डॉ.रॉय- आरो य वैदयक य अिधकारी,   मा.चारठाणकर, 
मा.िचतळे, मा.झगडे, खोत-उपआयु , मा.िनकम, मा.भालकर, मा.सवण ेमा.तांब-े सह शहर 
अिभयंता, मा.देखमुख, मा.बोदडे, मा.दांगट, मा.ब रे-सहा यक आयु , मा. शद–े

.िश णािधकारी ( ाथिमक िश ण िवभाग), मा. भासे -कायकारी अिभयंता व मा.जगताप-
कामगार क याण अिधकारी हे अिधकारी सभेस  उपि थत  होते. 
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मा.महापौर – उपि थत मा.नगरसेवक, मा.नगरसेिवका, ऑनलाईन उपि थत असलेले सव 

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

कामकाजाला  सु वात  करणेत  येत  आह.े  

मा.िवलास मिडगेरी – मा.महापौर साहेब, भालचं  बारण े  - पपरी चचवड महापािलकेचे 
नगरसेवक तथा अप  आघाडी गटनेते मा. कैलास (बाबा) बारण े यांचे वडील यांचे िनधन, 
गणपतराव देशमुख  -  शेतकरी कामगार प ाचे ये  नेते माजी मं ी यांचे िनधन, नंद ुनाटेकर 
-भारताचे जे  बॅड मटन खेळाडू यांचे िनधन,  िहरामण बारण े - पपरी चचवड महापािलकेचे 
नगरसेवक मा. िनलेश बारण े यांचे वडील व माजी थायी सिमती सभापती यांचे िनधन, 
िशवशंकर भाऊ  - गजानन महाराज शेगाव सं थानचे व थापक य िव त यांचे िनधन, 
प ा सचदेव - प ी कताब ा  िस द कविय ी यांचे िनधन, बालाजी तांब े - जे  
आयुवदाचाय यांचे िनधन  झालेले अस याने यांना दांजली वाहणेत यावी.  

मा.केशव घोळव े– मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

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

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

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, िवषय मांक १ वर मी पुढील माणे ठराव मांडते.   

                                                                                        िवषय मांक – १ 
दनांक – २०/८/२०२१                                                         िवभाग – मा.आयु  

 
                    संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   

                        .अ ेका/ था/८२१/२०२१, द.२९/०६/२०२१ 
                               २) मा. थायी सिमतीकडील ठ. .९८८३ द.७/७/२०२१ 
                               ३) मा. थायी सिमतीकडील ठ. .९९८५ द.२२/७/२०२१ 
 
          थाप य अ मु यालयाकडील िव ुत िवषयक कामांकरीता सन २०२०-२१ क रता पपरी 
चचवड महानगरपािलका माट िसटीसाठी कायालय िवकसीत करणे या लेखािशषावर सुधारीत 

र. .२,४३,२६,३००/- इतक  तरतुद तावीत केलेली होती. परंतू सन २०२१-२२ म ये या 

लेखािशषावर खच वजा जाता र. .१,२५,००,०००/- इतक  तरतुद माहे माच अखेर िश लक 

होती. माहे माच अखेर झाले या कामाचे संदभात िव ुत िवषयक कामाचे िबल अदा करताना 
िबल े कग वेळेत पुण न झालेने सदरचे कामावरची र. .५०,०८,८८०/- अदायगी करता आली 

नाही.  तुत करणी केले या कामाची र म अदा करण ेआव यक आहे. याकरीता सन २०२१-

२२ म ये थाप य िवषयक कामा अंतगत पान .१५ अ. .६ वर सदरचे कामांचा समावेश केलेला 
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आहे. परंतू यावर र. .०/- इतक  तरतुद अस याचे दसून येते आता चालू आ थक वषात थाप य 
िवभागाकडून काढणेत आले या कामामधुन सदरचे कामाकरीता र म अपुरी पडत असलेने सदरचे 
िव ुत िवषयक कामांवरील र म माट िसटीसाठी काय़ालय िवकसीत करणे या लेखािशषावर 
पुढील माणे वग करणेस मा यता देणेत यावी.   

अ. कामाचे नाव 
पान 

 
अ. 

. 
लेखाशीष 

सन २०२१-२२ 
अदंाजप कात 
असणारी र म 

सन २०२१-
२२ ची तरतुद 

वाढ 
करावयाची 

तरतूद 

घट 
करावयाची 

तरतूद 

सन २०२१-
२२ ची एकूण 

आव यक 
तरतूद 

१ 

पपरी चचवड 
महानगरपािलका 
माट िसटीसाठी 

कायालय िवकसीत 
करण े

१५ ६ 

िप.िच.म.न.पा 
मु य 

शासक य 
इमारत 

िवभागवार 
आसन 
व था 

िव तारीकरण 
करण े

५००००००० ० ५०१०००० ० ५०१०००००

२ 

अ ेि य अंतगत 
भाग  14 मधील 

Smart City 

कायालय करीता 
पयाय उ  दाब िवज 
पुरवठा करणे व 
िव ुत िवषयक कामे 
करण े

३५९ ९ 
उ  लघुदाब 
पोलतारा 
हलिवण े

२००००००० ५०००००० ० १५१०००० ३४९०००० 

३ 

अ ेि य कायालय 
अंतगत LIG  मधील 

आतील र याचे 
काँ टीकरण करणे 
म ये िव ुत िवषयक 
कामे करण े

३७५ ३ 

थाप य 
क पांतगत 
िव ुत 

िवषयक काम े

१००००००० ३०००००० ० १०००००० २०००००० 

४ 

ािधकरण गंगानगर 
भागातील र याचे 
काँ टीकरण करणे 
म ये िव ुत िवषयक 

३७५ ४ 

थाप य 
क पांतगत 
िव ुत 

िवषयक काम े

१००००००० ४०००००० ० १५००००० २५००००० 
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मा. अॅड.मोरे र शेडगे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.अिभषेक बारण े– मा.महापौर साहेब, मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो- पपरी चचवड 

महानगरपािलका क मु यालय िव ुत िवभागामाफत िनिवदा नोटीस . ४५/१/२०१८-१९, 

भाग . २ अंतगत िविवध ठकाणी िव ुत िवषयक कामे करणे हे काम मे. सुमी इले ीकल 
स ह सेस यांना दे यात आलेले आहे. सदर कामाम ये वडाचा मळा ते िवसावा हॉटेल 
ंदीकरणातील िव ुत िवषयक कामाचा समावेश करणेत आला आहे. परंतु सदरचे र याचे 
थाप य िवषयक काम थाप य िवभागाकडून र  कर यात आले आहे. से टर नं १६ येथे 
थाप य िवषयक काम चालू आहे. व या ठकाणी िव ुत िवषयक काम तातडीने करणे आव यक 

आहे.  

 तरी भाग . २ अंतगत िविवध ठकाणी िव ुत िवषयक कामे करणे या कामातुन से 
१६ येथील तातडीची िव ुत िवषयक कामे करणेस मा यता देणेत यावी. 

 तसेच  भाग .१ िचखली मधील मनपा या मंजूर िवकास योजनेतील गट .१६५३ 
आर ण .१/८९ ( मा यिमक शाळा ) येथे १.८ हे टर े ावर  मनपामाफत मह वाकां ी 
अ या संतपीठ क पाचे पिह या ट याचे बांधकाम चालू आहे. स ि थतीतील चालू 
िनिवदेम य े संतपीठा या मु य इमारतीचे बांधकाम करणेत येत आहे. तथािप या भूखंडाचे 
लगतचा १.६२ हे. आकाराचा भूखंड, आर ण .१/८९ (मनपा उपयोग) हा देखील 

मा.िज हािधकारी कायालयामाफत मनपा या ता यात देणेत आला आहे. याअनुषंगाने मूळ 
योजने माणे न ाने ता यात आले या भूखंडात दुस या ट यात संतपीठाशी संल  इतर 
इमारती जसे मुल-ेमुली यांक रता वसितगृह, भोजनगृह, कमचा यांक रता िनवास इमारत, 

जागितक दजाचे सुस  ंथालय व संशोधन क  व इतर सोई सुिवधा पुरिवणा या इमारत चे 

कामे करण े

५ 

क  शासना या 
पंत धान आवास 
योजनेअंतगत पपरी 
चचवड 

महानगरपािलका 
े ात 

महानगरपािलकेमाफत 
आ थक दृ ा दुबल
घटकांसाठी आकुड  
येथे घरे बांधणे या 
कामांतगत िव ुत 
िवषयक कामे करण े

३७५ ११

थाप य 
क पांतगत 
िव ुत 

िवषयक काम े

५००००००० ७०००००० ० १०००००० ६०००००० 

एकूण र. . 
 

१४०००००००१९०००००० ५०१००००५०१००००१९००००००
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बांधकाम तसेच पिह या ट यातील इमारतीकरीता आव यक फ नचर व आसन व था 
तािवत आहे. यापूव  संतपीठ क पाचे ठकाणी य  थळपाहणीचे वेळेस दुस या ट यात 

समािव  सव बाब चे ाधा याने सादरीकरण करणेबाबत सूचना मा.आयु  सो यांनी इकडील 
िवभागास द या हो या. द.०७/०७/२०२१ रोजी मा.आयु  सो यांचे दालनात ी.महेश 
लांडगे मा.आमदार, संतपीठ संचालक मंडळ यांचे समवेत झाले या बैठक म ये दुस या ट याचा 

ाथिमक आराखडा सादर करणेत आला होता व दुस या ट यात संपूण इमारती व प रसर 
िवकिसत करणेस अंदाजे ५० कोटी इतका खच अपेि त आहे. सदरचे काम स ि थतीत 
मनपा या सन २०२१-२२ चे मूळ अंदाजप कात समािव  नस याने ते न ाने समािव  करणे 
व अंदाजप क तयार क न िनिवदा कायवाही ाधा याने करणे क रता खालील माणे तरतूद 
वग करण करणेस मा यता देणेत यावी. 

 

अ ..  

कामाचे नाव 
पा .
.  

अ .
.  

अंदाजप क य 
र म 

सन २०२१ -२२ 
मधील तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट करावयाची 
तरतुद 

एकूण आव यक 
र म  

१ 

भाग .१ 
िचखली येथे म ये 
“ संतपीठ 
”िवकिसत करणे )

ट पा २.(  

    ५०००००००० ० १००००००० ० १००००००० 

२ 

भाग  १ 
टाळगाव िचखली 
येथे संतपीठ 
िवकिसत करण.े 

६० ११० ५०००००००० १०००००००० ० १००००००० ९००००००० 

  एकूण      १००००००००० १०००००००० १००००००० १००००००० १०००००००० 

 

 तसेच फ े ीय कायालयांतगत भाग .११ पूणानगर  म ये पपरी चचवड नवनगर 
िवकास ािधकरणा माफत मनपास रीतसर ह तांत रत केले या सी.डी.सी मधील मोकळी 
जागा .३ येथे ब उ ेशीय इमारत िवकिसत करणेचे काम इकडील िवभागामाफत चालू आहे. 
सदर कामाची मूळ अंदाजप क य र म .१.० कोटी इतक  असून िनिवदा                     
र म . ७४,८७,६५६/- इतक  आहे. स ि थतीत इमारती या पायाचे काम पूण झाले असून 

लॅब करीता कॉलम चे बांधकाम चालू आहे. तथािप मूळ अंदाजप कात समािव  बाब  
ित र  काही बाबी ा य  जागेवरील प रि थतीमुळे इकडील िवभागास करा ा 

लाग या आहेत व यामुळे इमारतीचे पायाकारीता जा त खच झालेला असून स ि थतीत 
इमारत व सभोवतालचा प रसर िवकिसत करणेकरीता मुळ िनिवदा र म अपुरी पडत आहे. 
यानुषंगाने िविहत वेळेत इमारतीचे बांधकाम पूण क न नाग रकांचे वापराक रता ती खुली 

करणे करीता सदर इमारतीचे सुधा रत अंदाजप क तयार करणेची कायवाही ाधा याने करणे 
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क रता खालील माणे सदर कामा या मूळ अंदाजप क य रकमेम ये खालील माणे फेरबदल  
करणेस मा यता देणेत यावी. 

अ . .  कामाचे नाव पान  /
अनु ..  

मूळ 
अंदाजप क य 
र म 

सुधा रत  
अंदाजप क य र म 

  १ भाग . ११ 
पुणानगर येथील 
सीडीसी मोकळी 
जागा . ३ येथे 
ब उ ेशीय 
इमारत बांधणे. 
 

    
१५/१२ 

िवशेष 
योजना 

१,००,००,०००/- २,००,००,०००/- 

 

 तसेच फ े ीय कायालयांतगत भाग .११ मधील मनपा या मंजूर िवकास 
योजनेतील न ाने ता यात आलेले र ते िवकिसत करणेकरीता इकडील िवभागामाफत िनिवदा 
काढ यात आलेली असून संबंिधत कामाचे ठेकेदार मे.अजवानी इ ा चर ा.ली. यांचेमाफत 
र ते िवकिसत करणेचे काम चालू आहे. तथािप मूळ अंदाजप कात समािव  असले या व 
िवकिसत करावया या र याचे काही भागात काही जागामालकांनी या पूव  रीतसर प  अ व 
ब ारे र याची जागा मनपा या ता यात दलेली असतांनाही र या या िसमांकनावर आ ेप 
घेवून संबंिधत ठेकेदारास दमदाटी क न काम बंद करणेस भाग पाडलेले आहे. याच माणे 
र याचे काही जागे या मालक चा / िह यांचे वाद हे िविवध यायालयांम ये दावे दाखल 
अस याने या भागात ठेकेदारास र ता िवकिसत करणेचे काम करणे श य झाले नाही या सव 
कारणांमुळे स ि थतीत सदरचे काम अितशय संथगतीने चालू असून भागातील लगत या 
इतर र यांवर जसे साने चौक ते िचखली र यावर केशवनगर येथ,े नेवाळेव ती मु य 

र यावर  मनपा या िविवध िवभागांमाफत मो ा माणात खोदकाम झा याने यांचे चर 
बुजवून र ता पूववत करणे अ यंत गरजेचे असून थािनक नाग रकांची वारंवार मागणी होत 
आहे. स ि थतीत कोरोना महामारीमुळे भांडवली खचावर मयादा अस याने नवीन िनिवदा 
काढणे श य नाही तरी उपरो  कामातून केशवनगर र याचे चर बुजवण,े र ता डांबरीकरण 

करणे व नेवाळेव ती मु य र ता िविवध सेवावािह यांसह िवकिसत करणे करीता थळबदलास 
मा यता देणेत यावी. 

  तसेच माट िसटी अिभयानाअंतगत महारा  शासन शा.िन. मांक माट िस-

२०१६/ . .५०३/निव-२३, द.०९/०१/२०१७ अ वये पपरी चचवड शहराची ३ -या 

ट याम ये  माट िसटी क पाअंतगत िनवड करणेत आली असून, क पा या अंमलबजावणी 

साठी िवशेष उ ेश वहन (SPV) थापन करणेत आलेले आहे. पपरी चचवड माट िसटी 

क पासाठी क सरकारने .१००० कोटीचा िव ीय आकृतीबंध मंजूर केलेला आहे. या मजूंर 
आकृतीबंधापैक  ५०% िनधी क  सरकार माफत २५% िनधी रा य सरकार माफत आिण 
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२५% िनधी महापािलकेमाफत उपल ध होणार आहे. आतापयत जुलै २०२१ अखेर माट िसटी  
क पासाठी र. .५८७.८० कोटी िनधी ा  झालेला आहे. माट िसटी  क पाअंतगत 

र. .११४९.२३ कोटी रकमेचा क प राबिव यासाठी पपरी चचवड सवसाधारण सभा 
ठराव .२८७, द.२७/०९/२०१८ अ वये मंजूरी दलेली आहे. तथािप GST र मेमुळे आिण 

पपरी चचवड पोलीस आयु ालय नवीन िनमाण झालेने काही नवीन क प हाती यावे 
लागले यामुळे माट िसटी क प र म (SCP cost) र म .१३७८.३३ कोटी इतक  

झालेली आहे.  मंजूर क प िनधी आिण उपल ध होणारा िनधी यामधील फरक र म संबंधीत 
महापािलकेने उपल ध क न देणेस मा यता देणेत यावी. 

माट िसटी अिभयनाअंतगत स :ि थतीत खालील क प हाती घेणेत आलेले आहेत.  

 

अ ..  क पांचे नाव  िनिवदा र म (कोटी म य)े 
१. ऑि टकल फायबर केबल, हीएमडी, िसटी  वायफाय, 

माट कऑ क          
३००.९० 

२.  ए हायनमनटल मॉिनट रग, माट ॅ क 
मॅनेजमट,  िसटी स हायल स, माट पा कग, कमांड ॲ ड 
 क ोल सटर, माट वॉटर, माट िसवरेज, आयसीटी 
एनेबल एस ड यु एम,  माट िसटी मोबाईल ॲप 

५२०.३८ 

३ ीट केप  - अंडर ाऊंड युटीलीटीज , टु पाकस ॲ ड 
माट टॉयले स इन एबीडी यां या समावेशासह 

३७८.२८ 

४ युिनिसपल ई -लास स  ४५.८६ 
५ जी आय एस एनेबल ई आरपी -  युिनिसपल स हस 

लेवल बच मा कग,युिनक माट ॲडरे सग ॲ ड 
ऑनलाईन ए टॅि लशमट लायसे नग इ याद सह 

१३२.९१ 

 एकूण र ..  १३७८.३३ 

 

 वरील माणे र. . १३७८.३३ कोटीचे क प माट िसटी क पा या िनयामक 
मंडळा या मंजुरीने सु  करणेत आलेले आहेत. स :ि थतीत हे क प काया वीत असून या 

क पातून भिव यात महानगरपािलकेला ठरािवक उ प  ा  होणार आहे.  

             सदर एकूण र. .१३७८.३३ पैक  र. .११४९.२३ रकमेस नमुद कले माणे यापूव च 
मा.सवसाधारण सभेने मा यता दलेली आहे. या ित र  पीपीपी मधुन खालील क प माट 
िसटी क पांतगत घे यात यावेत. 
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१. सोलर पॉवर जनरेशन 

२. पि लक ई- टॉयलेट 

तरी माट िसटी क पासाठी शासन अनुदाना ित र  लागणारी र. .२२९.१ 
कोटीची तरतुद महापािलके या अंदाप कात पुढील तीन वषाम ये ट याट याने क न 
याबाबतचे सव अिधकार  मा.आयु  यांना देणेकामी ठरावास सवानुमते मा यता िमळावी .  

 

 तसेच राजीव गांधी पुलापासून काळेवाडी फाटयापयतचा र ता  माट िसटी या 
मा यमातून  िवकिसत कर यात यावा. (PAN City Area). सदरचे काम स :ि थतीम ये 

माट िसटी क पाम ये (SCP) समािव  नाही. क  शासना या Cycle 4 Challenge 

पधत पपरी चचवड महानगरपािलकेने सहभाग घेतलेला असुन, याम ये पपरी चचवड 

शहराची पिह या फेरीम ये पिह या अकरा शहरांम ये िनवड झाली आहे. सदर पधम ये  
र म . १ कोटीचे बि स ा  झालेले आहे. सदर पध दर यान नाग रकांनी सांगवी फाटा ते 
काळेवाडी फाटा या र यास थम पसंती द याने अंितम िनकालापूव  सदर र यावर सायकल 
ॅक व पदपथ िवकसीत करणे आव यक आहे. सदरचे काम मयादीत कालावधीम ये पूण 

करावयाचे अस याने सदरचे काम माट  िसटी क पा अंतगत ABD काय े ात चालू 

असले या िनिवदा मांक ११/२०१८-१९ मधील बचतीमधून कर यास मा यता दे यात यावी. 

 तसेच पपरी चचवड मनपाचे शासक य कामकाज मु यालय पपरी येथून चालिवले 
जाते. महानगरपािलकेचे सेवा िनयम मागील काळात शासनाने मंजूर केले असून यानुसार 
महानगरपािलकेम ये निवन संवग तयार झालेले आहे. तसेच सेवा िनयमांचे अनुषंगाने  निवन 
पदिन मती तसेच प ो या झाले या आहेत. यानुसार महानगरपािलका मु यालयात बैठक 

व था अपुरी पडत आहे. याचबरोबर महानगरपािलका पदािधका यांसाठीही बैठक व था 
वाढिवणेची मागणी व आव यकता आहे. स याचे महानगरपािलकेचे इमारतीचे ितस या 
मज यावर िव तारीकरण करणेसाठी सुमारे ६००० चौ.फुट जागा उपल ध आहे. 

 याबाबत पपरी चचवड महानगरपािलका मु यालयाचे ितस या मज यावर 
िव तारीकरण करणे या कामाचा सन २०२१-२२ या अंदाजप कात समावेश करणेस व 
कामास र. . ३०००००००/- (तीन कोटी ) शासक य मा यता देणेत यावी. 

 या माणे वरील कामाचा सन २०२१-२२ या अंदाजप कात समावेश क न र. . 
३०००००००/- (तीन कोटी ) शासक य मा यता देणेत यावी. 

तसेच सन २०२१-२२ या आ थक वषात खालील नमूद केले या कामाचा समावेश 
अंदाजप कात पान . १७ / अ. . ३ वर असुन र. . १२,००,००,०००/- इत या र मेस 

शासक य मा यता िमळाली आहे. तथािप कामाची ा ी व आव यकता िवचारात घेऊन 
ांतीवीर चापेकर वा ा या ितस-या ट यातील भाग . २ चे खालील रका याम ये नमूद 

के या माणे वाढीव शासक य मा यता देणेत यावी.     
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अनु. . कामाचे नाव  पा. . अनु. . मुळ शासक य मा यता  
आव यक शासक य 

मा यता 

१ 
ां तीवीर चापेकर वाड्या या 

ितस-या ट याची कामे करणे. 
(भाग - २ व ३) 

१७ ३ १२००००००० १७००००००० 

एकूण 
    

१२००००००० १७००००००० 

  

तरी वर नमुद केले माणे सन २०२१-२२  या मुळ अथसंक पात उपरो  नमुद कामास 
वाढीव शासक य मा यता देणेत यावी.  

तसेच मनपाचे अ ेि य कायालयांतगत  सन २०२१-२२ चे अंदाज प कात खालील 
कामांचा समावेश झालेला नाही तथापी सदर कामे करणे आव यक असलेने सदर कामांचे नांवे 
सन २०२१-२२ चे अंदाज प कात समािव  क न  कामा या नांवा समोर नमुद केले माणे 

शास कय मा यता देणेत यावी.   
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अ. . कामाचे नांव . 
. 

लेखा
िशष 

अंदाजप क सन २०२१-२२  
अंदाजप क य र म 

वाढ करावयाची 
अंदाजप कय र म 

सन २०२१-२२ 
ची तरतुद 

वाढ 
करावयाची 

तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद पानांक  अ. . 

१ 

अ ेि य 
कायालयांतगत भाग 

. १० मधील 
मोरवाडी येथील 
र याचे क टी 
करण करणे कामात 
अडथळा ठरणारे 
मरािविव कंपनीचे 
उ दाब व लघुदाब 
वाही या व पोल 

चर हलिवणे व 
अनुशंगीक कामे करणे.  

१० 

सावज
िनक 

सुर ी
तता 

निवन निवन ० ५००००००० ० ५०००००० ० 

२ 

मरािविव कंपनी िल. 
/महापारेषण / य थ 
सं थांकरीता 
सुपर हीजन चाजस व 
िव ुत िन र ण फ  
अदा करणे.  

  

िव ुत 
मु या
लय 

महसु
ली 
खच 

१५०-१५१ ६ ३०००००००० ० ३०००००००० ० ५०००००० 

        एकुण   ३०००००००० ५००००००० ३०००००००० ५०००००० ५०००००० 
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 तसेच भाग मांक ३ च-होली बु ुक स ह नं. १९३ व १९४, आर ण मांक-

एस.एस.२/९२ या जागा महापािलके या ता यात आलेले आहेत. थाप य िवभागाकडून 
या ठकाणी िसमा भतीचे काम पूण झाले आहे. सदर ठकाणी भिव यातील वाढणा-या 
लोकव तीचा िवचार करता पा या या टाक ची आव यकता आहे. यामुळे भोवताल या 
प रसरात नाग रकांना पाणीपुरवठा सुरळीत हो यास मदत होणार आहे.  तरी सदर ठकाणी 
पा या या टाक या बांधकामासाठी पाणीपुरवठा िवभागास  मा यता देणेत यावी.  

 तसेच च होली भाग मांक ३ म ये खालील क प न ाने पूण झाले असून तसेच 
काही नावांम ये नाग रकांना मािहती हो या या दृ ीने यांचे खालील माणे नावदु ती व 
नामकरण कर यास मा यता देणेत यावी. 

अ.
.  

क पाचे नाव नामकरण 

१ काळजेवाडी ाथिमक शाळा . ११० ी.भैरवनाथ ाथिमक िव ालय काळजेवाडी, च होली 
बु. 

२ िवरंगुळा क  च होली बु. गावठाण ी.वाघे र महाराज ये  नाग रक िवरंगुळा क  
च होली बु. 

३ खेळाचे मैदान च होली बु. (आर ण . 
२/२८१)  

ी.वाघे र महाराज डासंकुल च होली बु.  

४ उ ान वाघे र महाराज मं दर टेकडी च होली 
बु. 

ी.वाघे र महाराज उ ान च होली बु . 

५ जलतरण तलाव वडमुखवाडी, च होली बु. ी संत ाने र महाराज जलतरण तलाव वडमुखवाडी, 
च होली बु  

६ हॉि पटल वडमुखवाडी प ावती हॉि पटल वडमुखवाडी 
  

तरी वरील माणे नामकरण कर यास मा यता देणेत यावी. 
तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या २०१७ साल या िनवडणूक त िनवडून आले या 
कायशील नगरसेिवका वग य सौ.अचनाताई तानाजी बारणे यांचे द.१३/०७/२०२१ रोजी 
दु:खद िनधन झाले यांचे काय अितशय सो वळ आिण िनमळ असे होते लोकांम ये यांची 
लोकि यता पाहता व यानंी केले या कामाची पावती हणून भाग . २३ मधील सव 
नाग रकांची मागणी व नगरसेिवका व.अचना तानाजी बारणे यांची आठवण हणून थेरगाव 
येथील थेरगाव णालयाला नगरसेिवका व.सौ.अचनाताई तानाजी बारणे यांचे नाव दे यास 
तसेच थेरगाव येथील न ाने िवकसीत कर यात आले या सव नं. ९ मधील ब उ ेशीय 
इमारतीस वगवासी िहरामणशेठ चंदु बारणे यांचे नाव दे यास व आर ण मांक ६२८ येथील 

डांगणास वग य मो  महादु बारणे यांचे नाव दे यास मा यता देणेत यावी.  
तसेच भाग . ३० मधील खालील कामां या अंदाजपञक य र मेत वाढ करणेस 

मा यता देणेत यावी.  
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अ. . कामाचे नाव  भाग 
. 

 
लेखािशष  

पान 
.  

अ. . मुळ 
अंदाजपञक य 
र म 

वाढ केलेली 
अंदाजपञक य 
र म 

सन २०२१-
२२चा मुळ 
अंदाज 

१ भाग . ३० 
कासारवाडी 
येथे 
मशनभुमी 

बांधण े

३० िवशेष 
योजना  

५३ ९६ ५००००००० १०००००००० २०००१००० 

२ कासारवाडी 
येथील 
मु लीम 
दफनभुमीम ये 
सुधारणा 
िवषयक कामे 
करणे  

३० िवशेष 
योजना  

५६ २०१ ५००००००० १०००००००० १००००००० 

      १०००००००० २०००००००० ३०००१००० 

                  
           तरी वरील  कामासाठी सन २०२०-२१ साठीचे अंदाजपञक य रकमेत वरील माणे 
आव यक वाढ करणेस मा यता दे यात यावी. 

           तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या भाग मांक ८ मधील से टर १० मधील 
िव े र चौक ते खंडेव ती पयत या पूण र याला ी संत नामदेव पथ असे नामकरण करणेस 
मा यता दे यात यावी तसेच से टर १३ शुभ आंगनपासून ते बाबर पोटे सोसायटी मागील र ता 
ते जाधववाडी कडे जाणा-या संपूण र याला कै. सितश रामदास वडसकर पथ असे नामकरण 

कर यास मा यता देणेत यावी.  

पपरी चचवड महानगरपािलका भाग . ३२ जुनी सांगवी ते ध गावाकडे  
जाणा-या ( पायसर कॉलेज रोड) मुळा नदीवरील पुलाचे “छञपती संभाजी महाराज पुल” असे 
नामकरण करणेस मा यता देणेत यावी.     

भाग .२१ पपरी येथील शा ी गाडन व इतर प रसरातील र यांचे  
कॉ टीकरण  करणेचे काम सु  आहे. सदर कामांतगत अंदाजप कात समािव  
असले या काही ठकाणाम ये नागरीकां या मागणी माणे थळ बदल करणे आव यक 
आहे.  
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अनु 
. 

कामाचे नाव अंदाजप कात समावेश 
असलेले कामाचे ठकाण 

अंदाजप काम ये समावेश 
असले या ठकाणा ऐवजी बदल 

केलेल ेकामाचे ठकाण 
१ भाग .२१ पपरी येथील शा ी 

गाडन व इतर प रसरातील र यांचे  
कॉ टीकरण  करण.े 

अय पा मं दर र ता  िशतलादेवी मं दर ते िशवाजी 
महाराज चौक 

 

तरी वर नमूद केले माणे भाग .२१ पपरी येथील शा ी गाडन व इतर 
प रसरातील र यांचे  कॉ टीकरण करणे या कामाम ये थळबदल करणेसाठी 
मा यता देणेत यावी.  

मा.िवलास मिडगेरी – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा.सुजाता पालांडे – महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारली आहे. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

ठराव मांक -६७०                                                              िवषय मांक – १ 
दनांक – २०/८/२०२१                                                         िवभाग – मा.आयु  

 

                        संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                            .अ ेका/ था/८२१/२०२१, द.२९/०६/२०२१ 

                                   २) मा. थायी सिमतीकडील ठ. .९८८३ द.७/७/२०२१ 
                                   ३) मा. थायी सिमतीकडील ठ. .९९८५ द.२२/७/२०२१ 
 
          थाप य अ मु यालयाकडील िव ुत िवषयक कामांकरीता सन २०२०-२१ क रता पपरी 
चचवड महानगरपािलका माट िसटीसाठी कायालय िवकसीत करणे या लेखािशषावर सुधारीत 

र. .२,४३,२६,३००/- इतक  तरतुद तावीत केलेली होती. परंतू सन २०२१-२२ म ये या 

लेखािशषावर खच वजा जाता र. .१,२५,००,०००/- इतक  तरतुद माहे माच अखेर िश लक 

होती. माहे माच अखेर झाले या कामाचे संदभात िव ुत िवषयक कामाचे िबल अदा करताना 
िबल े कग वेळेत पुण न झालेने सदरचे कामावरची र. .५०,०८,८८०/- अदायगी करता आली 

नाही.  तुत करणी केले या कामाची र म अदा करण ेआव यक आहे. याकरीता सन २०२१-

२२ म ये थाप य िवषयक कामा अंतगत पान .१५ अ. .६ वर सदरचे कामांचा समावेश केलेला 
आहे. परंतू यावर र. .०/- इतक  तरतुद अस याचे दसून येते आता चालू आ थक वषात थाप य 
िवभागाकडून काढणेत आले या कामामधुन सदरचे कामाकरीता र म अपुरी पडत असलेने सदरचे 
िव ुत िवषयक कामांवरील र म माट िसटीसाठी काय़ालय िवकसीत करणे या लेखािशषावर 
पुढील माणे वग करणेस मा यता देणेत येत आहे.   
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अ. कामाचे नाव 
पान 

 
अ. 

. 
लेखाशीष 

सन २०२१-२२ 
अंदाजप कात 
असणारी र म 

सन २०२१-
२२ ची तरतुद 

वाढ 
करावयाची 

तरतूद 

घट 
करावयाची 

तरतूद 

सन २०२१-
२२ ची एकूण 

आव यक 
तरतूद 

१ 

पपरी चचवड 
महानगरपािलका 
माट िसटीसाठी 

कायालय िवकसीत 
करण े

१५ ६ 

िप.िच.म.न.पा 
मु य 

शासक य 
इमारत 

िवभागवार 
आसन 
व था 

िव तारीकरण 
करण े

५००००००० ० ५०१०००० ० ५०१०००००

२ 

अ ेि य अंतगत 
भाग  14 मधील 

Smart City 

कायालय करीता 
पयाय उ  दाब िवज 
पुरवठा करणे व 
िव ुत िवषयक कामे 
करण े

३५९ ९ 
उ  लघुदाब 
पोलतारा 
हलिवण े

२००००००० ५०००००० ० १५१०००० ३४९०००० 

३ 

अ ेि य कायालय 
अंतगत LIG  मधील 

आतील र याचे 
काँ टीकरण करणे 
म ये िव ुत िवषयक 
कामे करण े

३७५ ३ 

थाप य 
क पांतगत 
िव ुत 

िवषयक काम े

१००००००० ३०००००० ० १०००००० २०००००० 

४ 

ािधकरण गंगानगर 
भागातील र याचे 
काँ टीकरण करणे 
म ये िव ुत िवषयक 
कामे करण े

३७५ ४ 

थाप य 
क पांतगत 
िव ुत 

िवषयक काम े

१००००००० ४०००००० ० १५००००० २५००००० 

५ 

क  शासना या 
पंत धान आवास 
योजनेअंतगत पपरी 
चचवड 

३७५ ११

थाप य 
क पांतगत 
िव ुत 

िवषयक काम े

५००००००० ७०००००० ० १०००००० ६०००००० 
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तसेच पपरी चचवड महानगरपािलका क मु यालय िव ुत िवभागामाफत िनिवदा नोटीस . 
४५/१/२०१८-१९, भाग . २ अंतगत िविवध ठकाणी िव ुत िवषयक कामे करणे हे काम 

मे. सुमी इले ीकल स ह सेस यांना दे यात आलेले आहे. सदर कामाम ये वडाचा मळा ते 
िवसावा हॉटेल ंदीकरणातील िव ुत िवषयक कामाचा समावेश करणेत आला आहे. परंतु 
सदरचे र याचे थाप य िवषयक काम थाप य िवभागाकडून र  कर यात आले आहे. से टर 
नं १६ येथे थाप य िवषयक काम चालू आहे. व या ठकाणी िव ुत िवषयक काम तातडीने 
करणे आव यक आहे.  

 तरी भाग . २ अंतगत िविवध ठकाणी िव ुत िवषयक कामे करणे या कामातुन से 
१६ येथील तातडीची िव ुत िवषयक कामे करणेस मा यता देणेत येत आह.े 

 तसेच  भाग .१ िचखली मधील मनपा या मंजूर िवकास योजनेतील गट .१६५३ 
आर ण .१/८९ ( मा यिमक शाळा ) येथे १.८ हे टर े ावर  मनपामाफत मह वाकां ी 
अ या संतपीठ क पाचे पिह या ट याचे बांधकाम चालू आहे. स ि थतीतील चालू 
िनिवदेम ये संतपीठा या मु य इमारतीचे बांधकाम करणेत येत आहे. तथािप या भूखंडाचे 
लगतचा १.६२ हे. आकाराचा भूखंड, आर ण .१/८९ (मनपा उपयोग) हा देखील 

मा.िज हािधकारी कायालयामाफत मनपा या ता यात देणेत आला आहे. याअनुषंगाने मूळ 
योजने माणे न ाने ता यात आले या भूखंडात दुस या ट यात संतपीठाशी संल  इतर 
इमारती जसे मुल-ेमुली यांक रता वसितगृह, भोजनगृह, कमचा यांक रता िनवास इमारत, 

जागितक दजाचे सुस  ंथालय व संशोधन क  व इतर सोई सुिवधा पुरिवणा या इमारत चे 
बांधकाम तसेच पिह या ट यातील इमारतीकरीता आव यक फ नचर व आसन व था 

तािवत आहे. यापूव  संतपीठ क पाचे ठकाणी य  थळपाहणीचे वेळेस दुस या ट यात 
समािव  सव बाब चे ाधा याने सादरीकरण करणेबाबत सूचना मा.आयु  सो यांनी इकडील 
िवभागास द या हो या. द.०७/०७/२०२१ रोजी मा.आयु  सो यांचे दालनात ी.महेश 
लांडगे मा.आमदार, संतपीठ संचालक मंडळ यांचे समवेत झाले या बैठक म ये दुस या ट याचा 

ाथिमक आराखडा सादर करणेत आला होता व दुस या ट यात संपूण इमारती व प रसर 
िवकिसत करणेस अंदाजे ५० कोटी इतका खच अपेि त आहे. सदरचे काम स ि थतीत 

महानगरपािलका 
े ात 

महानगरपािलकेमाफत 
आ थक दृ ा दुबल
घटकांसाठी आकुड  
येथे घरे बांधणे या 
कामांतगत िव ुत 
िवषयक कामे करण े

एकूण र. . 
 

१४०००००००१९०००००० ५०१००००५०१००००१९००००००



18 
 

  

मनपा या सन २०२१-२२ चे मूळ अंदाजप कात समािव  नस याने ते न ाने समािव  करणे 
व अंदाजप क तयार क न िनिवदा कायवाही ाधा याने करणे क रता खालील माणे तरतूद 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 

अ ..  

कामाचे नाव 
पा .
.  

अ .
.  

अंदाजप क य 
र म 

सन २०२१ -२२ 
मधील तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट करावयाची 
तरतुद 

एकूण आव यक 
र म  

१ 

भाग .१ 
िचखली येथे म ये 
“ संतपीठ 
”िवकिसत करणे )

ट पा २.(  

    ५०००००००० ० १००००००० ० १००००००० 

२ 

भाग  १ 
टाळगाव िचखली 
येथे संतपीठ 
िवकिसत करण.े 

६० ११० ५०००००००० १०००००००० ० १००००००० ९००००००० 

  एकूण      १००००००००० १०००००००० १००००००० १००००००० १०००००००० 

 

 तसेच फ े ीय कायालयांतगत भाग .११ पूणानगर  म ये पपरी चचवड नवनगर 
िवकास ािधकरणा माफत मनपास रीतसर ह तांत रत केले या सी.डी.सी मधील मोकळी 
जागा .३ येथे ब उ ेशीय इमारत िवकिसत करणेचे काम इकडील िवभागामाफत चालू आहे. 
सदर कामाची मूळ अंदाजप क य र म .१.० कोटी इतक  असून िनिवदा                     
र म . ७४,८७,६५६/- इतक  आहे. स ि थतीत इमारती या पायाचे काम पूण झाले असून 

लॅब करीता कॉलम चे बांधकाम चालू आहे. तथािप मूळ अंदाजप कात समािव  बाब  
ित र  काही बाबी ा य  जागेवरील प रि थतीमुळे इकडील िवभागास करा ा 

लाग या आहेत व यामुळे इमारतीचे पायाकारीता जा त खच झालेला असून स ि थतीत 
इमारत व सभोवतालचा प रसर िवकिसत करणेकरीता मुळ िनिवदा र म अपुरी पडत आहे. 
यानुषंगाने िविहत वेळेत इमारतीचे बांधकाम पूण क न नाग रकांचे वापराक रता ती खुली 

करणे करीता सदर इमारतीचे सुधा रत अंदाजप क तयार करणेची कायवाही ाधा याने करणे 
क रता खालील माणे सदर कामा या मूळ अंदाजप क य रकमेम ये खालील माणे फेरबदल  
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अ . .  कामाचे नाव पान  /
अनु ..  

मूळ 
अंदाजप क य 
र म 

सुधा रत  
अंदाजप क य 
र म 

  १ भाग . ११ 
पुणानगर येथील 
सीडीसी मोकळी 

    
१५/१२ 

िवशेष 

१,००,००,०००/- २,००,००,०००/- 
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जागा . ३ येथे 
ब उ ेशीय 
इमारत बांधणे. 
  

योजना 

 

 तसेच फ े ीय कायालयांतगत भाग .११ मधील मनपा या मंजूर िवकास 
योजनेतील न ाने ता यात आलेले र ते िवकिसत करणेकरीता इकडील िवभागामाफत िनिवदा 
काढ यात आलेली असून संबंिधत कामाचे ठेकेदार मे.अजवानी इ ा चर ा.ली. यांचेमाफत 
र ते िवकिसत करणेचे काम चालू आहे. तथािप मूळ अंदाजप कात समािव  असले या व 
िवकिसत करावया या र याचे काही भागात काही जागामालकांनी या पूव  रीतसर प  अ व 
ब ारे र याची जागा मनपा या ता यात दलेली असतांनाही र या या िसमांकनावर आ ेप 
घेवून संबंिधत ठेकेदारास दमदाटी क न काम बंद करणेस भाग पाडलेले आहे. याच माणे 
र याचे काही जागे या मालक चा / िह यांचे वाद हे िविवध यायालयांम ये दावे दाखल 
अस याने या भागात ठेकेदारास र ता िवकिसत करणेचे काम करणे श य झाले नाही या सव 
कारणांमुळे स ि थतीत सदरचे काम अितशय संथगतीने चालू असून भागातील लगत या 
इतर र यांवर जसे साने चौक ते िचखली र यावर केशवनगर येथ,े नेवाळेव ती मु य 

र यावर  मनपा या िविवध िवभागांमाफत मो ा माणात खोदकाम झा याने यांचे चर 
बुजवून र ता पूववत करणे अ यंत गरजेचे असून थािनक नाग रकांची वारंवार मागणी होत 
आहे. स ि थतीत कोरोना महामारीमुळे भांडवली खचावर मयादा अस याने नवीन िनिवदा 
काढणे श य नाही तरी उपरो  कामातून केशवनगर र याचे चर बुजवण,े र ता डांबरीकरण 

करणे व नेवाळेव ती मु य र ता िविवध सेवावािह यांसह िवकिसत करणे करीता थळबदलास 
मा यता देणेत येत आहे. 

  तसेच माट िसटी अिभयानाअंतगत महारा  शासन शा.िन. माकं माट िस-
२०१६/ . .५०३/निव-२३, द.०९/०१/२०१७ अ वये पपरी चचवड शहराची ३ -या 

ट याम ये  माट िसटी क पाअंतगत िनवड करणेत आली असून, क पा या अंमलबजावणी 

साठी िवशेष उ ेश वहन (SPV) थापन करणेत आलेले आहे. पपरी चचवड माट िसटी 

क पासाठी क सरकारने .१००० कोटीचा िव ीय आकृतीबंध मंजूर केलेला आहे. या मंजूर 
आकृतीबंधापैक  ५०% िनधी क  सरकार माफत २५% िनधी रा य सरकार माफत आिण 
२५% िनधी महापािलकेमाफत उपल ध होणार आहे. आतापयत जुलै २०२१ अखेर माट िसटी  

क पासाठी र. .५८७.८० कोटी िनधी ा  झालेला आहे. माट िसटी  क पाअंतगत 
र. .११४९.२३ कोटी रकमेचा क प राबिव यासाठी पपरी चचवड सवसाधारण सभा 
ठराव .२८७, द.२७/०९/२०१८ अ वये मंजूरी दलेली आहे. तथािप GST र मेमुळे आिण 

पपरी चचवड पोलीस आयु ालय नवीन िनमाण झालेने काही नवीन क प हाती यावे 
लागले यामुळे माट िसटी क प र म (SCP cost) र म .१३७८.३३ कोटी इतक  

झालेली आहे.  मंजूर क प िनधी आिण उपल ध होणारा िनधी यामधील फरक र म संबंधीत 
महापािलकेने उपल ध क न देणेस मा यता देणेत येत आह.े 
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माट िसटी अिभयनाअंतगत स :ि थतीत खालील क प हाती घेणेत आलेले आहेत.  

अ ..  क पांचे नाव  िनिवदा र म (कोटी म य)े 
१. ऑि टकल फायबर केबल, हीएमडी, िसटी  वायफाय, 

माट कऑ क          
३००.९० 

२.  ए हायनमनटल मॉिनट रग, माट ॅ क 
मॅनेजमट,  िसटी स हायल स, माट पा कग, कमांड ॲ ड 
 क ोल सटर, माट वॉटर, माट िसवरेज, आयसीटी 
एनेबल एस ड यु एम,  माट िसटी मोबाईल ॲप 

५२०.३८ 

३ ीट केप  - अंडर ाऊंड युटीलीटीज, टु पाकस ॲ ड 
माट टॉयले स इन एबीडी यां या समावेशासह 

३७८.२८ 

४ युिनिसपल ई -लास स  ४५.८६ 
५ जी आय एस एनेबल ई आरपी  -  युिनिसपल स हस 

लेवल बच मा कग,युिनक माट ॲडरे सग ॲ ड 
ऑनलाईन ए टॅि लशमट लायसे नग इ याद सह 

१३२.९१ 

 एकूण र ..  १३७८.३३ 
  

 वरील माणे र. . १३७८.३३ कोटीचे क प माट िसटी क पा या िनयामक 
मंडळा या मंजुरीने सु  करणेत आलेले आहेत. स :ि थतीत हे क प काया वीत असून या 

क पातून भिव यात महानगरपािलकेला ठरािवक उ प  ा  होणार आहे.  

             सदर एकूण र. .१३७८.३३ पैक  र. .११४९.२३ रकमेस नमुद कले माणे यापूव च 
मा.सवसाधारण सभेने मा यता दलेली आहे. या ित र  पीपीपी मधुन खालील क प माट 
िसटी क पांतगत घे यास मा यता दे यात येत आह.े 

१. सोलर पॉवर जनरेशन 

२. पि लक ई- टॉयलेट 

तरी माट िसटी क पासाठी शासन अनुदाना ित र  लागणारी र. .२२९.१ 
कोटीची तरतुद महापािलके या अंदाप कात पुढील तीन वषाम ये ट याट याने क न 
याबाबतचे सव अिधकार  मा.आयु  यांना देणेकामी ठरावास सवानुमते मा यता देणेत येत आहे.  

 

 तसेच राजीव गांधी पुलापासून काळेवाडी फाटयापयतचा र ता  माट िसटी या 
मा यमातून  िवकिसत कर यात यावा. (PAN City Area). सदरचे काम स :ि थतीम ये 
माट िसटी क पाम ये (SCP) समािव  नाही. क  शासना या Cycle 4 Challenge 
पधत पपरी चचवड महानगरपािलकेने सहभाग घतेलेला असुन, याम ये पपरी चचवड 

शहराची पिह या फेरीम ये पिह या अकरा शहरांम ये िनवड झाली आहे. सदर पधम ये  
र म . १ कोटीचे बि स ा  झालेले आहे. सदर पध दर यान नाग रकांनी सांगवी फाटा ते 
काळेवाडी फाटा या र यास थम पसंती द याने अंितम िनकालापूव  सदर र यावर सायकल 
ॅक व पदपथ िवकसीत करणे आव यक आहे. सदरचे काम मयादीत कालावधीम ये पूण 

करावयाचे अस याने सदरचे काम माट  िसटी क पा अंतगत ABD काय े ात चालू 
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असले या िनिवदा मांक ११/२०१८-१९ मधील बचतीमधून कर यास मा यता दे यात येत 
आहे. 

 तसेच पपरी चचवड मनपाचे शासक य कामकाज मु यालय पपरी येथून चालिवले 
जाते. महानगरपािलकेचे सेवा िनयम मागील काळात शासनाने मंजूर केले असून यानुसार 
महानगरपािलकेम ये निवन संवग तयार झालेले आहे. तसेच सेवा िनयमांचे अनुषंगाने  निवन 
पदिन मती तसेच प ो या झाले या आहेत. यानुसार महानगरपािलका मु यालयात बैठक 

व था अपुरी पडत आहे. याचबरोबर महानगरपािलका पदािधका यांसाठीही बैठक व था 
वाढिवणेची मागणी व आव यकता आहे. स याचे महानगरपािलकेचे इमारतीचे ितस या 
मज यावर िव तारीकरण करणेसाठी सुमारे ६००० चौ.फुट जागा उपल ध आहे. 

 याबाबत पपरी चचवड महानगरपािलका मु यालयाचे ितस या मज यावर 
िव तारीकरण करणे या कामाचा सन २०२१-२२ या अंदाजप कात समावेश करणेस व 
कामास र. . ३०००००००/- (तीन कोटी ) शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

 या माणे वरील कामाचा सन २०२१-२२ या अंदाजप कात समावेश क न र. . 
३०००००००/- (तीन कोटी ) शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

तसेच सन २०२१-२२ या आ थक वषात खालील नमूद केले या कामाचा समावेश 
अंदाजप कात पान . १७ / अ. . ३ वर असुन र. . १२,००,००,०००/- इत या र मेस 

शासक य मा यता िमळाली आहे. तथािप कामाची ा ी व आव यकता िवचारात घेऊन 
ांतीवीर चापेकर वा ा या ितस-या ट यातील भाग . २ चे खालील रका याम ये नमूद 

के या माणे वाढीव शासक य मा यता देणेत येत आहे.     

अनु. . कामाचे नाव  पा. . अनु. . मुळ शासक य मा यता  
आव यक शासक य 

मा यता 

१ 
ां तीवीर चापेकर वाड्या या 

ितस-या ट याची कामे करणे. 
(भाग - २ व ३) 

१७ ३ १२००००००० १७००००००० 

एकूण 
    

१२००००००० १७००००००० 

 तरी वर नमुद केले माणे सन २०२१-२२  या मुळ अथसंक पात उपरो  नमुद 
कामास वाढीव शासक य मा यता देणेत येत आहे.   

तसेच मनपाचे अ ेि य कायालयांतगत  सन २०२१-२२ चे अंदाज प कात खालील 
कामांचा समावेश झालेला नाही तथापी सदर कामे करणे आव यक असलेने सदर कामांचे नांवे 
सन २०२१-२२ चे अंदाज प कात समािव  क न  कामा या नांवा समोर नमुद केले माणे 

शास कय मा यता देणेत येत आहे. 
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अ. 
. 

कामाचे नाव . . लेखािश ष अंदाजपञक सन २०२१-२२ 
अंदाजपञक य 
र म 

वाढ करावयाची 
अंदाजपञक य 
र म 

सन २०२१-२२ची 
तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
र म 

घट करावयाची 
र म 

पानांक अ. . 

१ अ ेञीय 
कायालयाअंतगत 
मोरवाडी येथील 
र याचे 
काँ टीकरण 
करणे कामात 
अडथळा करणारे 
मरािववी कंपनीचे 
उ दाब व लघुदाब 
वाही या व पोल 

चर हलिव णे 
व अनुषंगीक काम 
करणे.  

१० सावजिन 
क 
सुरि  
तता  

नवीन नवी
न 

० ५००००००० ० ५०००००० ० 

२ मरावीवी कंपनी 
िल./ 

महापारेषण/ञय
थ सं था करीता 

सुपर हीजन 
चाजस व   िवदयूत 
नरी ण फ अदा 

करणे.  

 िवदयुत 
मु यालय 
महसुल 
खच  

१५०-
१५१ 

६ ३०००००००० ० ३०००००००० ० ५०००००० 

    एकूण  ३०००००००० ५००००००० ३०००००००० ५०००००० ५०००००० 
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 तसेच भाग मांक ३ च-होली बु ुक स ह नं. १९३ व १९४, आर ण मांक-एस.एस.२/९२ 

या जागा महापािलके या ता यात आलेले आहेत. थाप य िवभागाकडून या ठकाणी िसमा भतीचे काम 
पूण झाले आहे. सदर ठकाणी भिव यातील वाढणा-या लोकव तीचा िवचार करता पा या या टाक ची 
आव यकता आहे. यामुळे भोवताल या प रसरात नाग रकांना पाणीपुरवठा सुरळीत हो यास मदत 
होणार आहे.  तरी सदर ठकाणी पा या या टाक या बांधकामासाठी पाणीपुरवठा िवभागास  मा यता 
देणेत येत आहे.  

 तसेच च होली भाग मांक ३ म ये खालील क प न ाने पूण झाले असून तसेच काही 
नावांम ये नाग रकांना मािहती हो या या दृ ीने यांचे खालील माणे नावदु ती व नामकरण 
कर यास मा यता देणेत येत आह.े  
 

 
अ.
.  

क पाचे नाव नामकरण 

१ काळजेवाडी ाथिमक शाळा . ११० ी.भैरवनाथ ाथिमक िव ालय काळजेवाडी, च होली 
बु. 

२ िवरंगुळा क  च होली बु. गावठाण ी.वाघे र महाराज ये  नाग रक िवरंगुळा क  
च होली बु. 

३ खेळाचे मैदान च होली बु. (आर ण . 
२/२८१)  

ी.वाघे र महाराज डासंकुल च होली बु.  

४ उ ान वाघे र महाराज मं दर टेकडी च होली 
बु. 

ी.वाघे र महाराज उ ान च होली बु . 

५ जलतरण तलाव वडमुखवाडी, च होली बु. ी संत ाने र महाराज जलतरण तलाव वडमुखवाडी, 
च होली बु  

६ हॉि पटल वडमुखवाडी प ावती हॉि पटल वडमुखवाडी 
  

 

तरी वरील माणे नामकरण कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या २०१७ साल या िनवडणूक त िनवडून आले या कायशील 

नगरसेिवका वग य सौ.अचनाताई तानाजी बारणे यांचे द.१३/०७/२०२१ रोजी दु:खद िनधन झाले 

यांचे काय अितशय सो वळ आिण िनमळ असे होते लोकांम ये यांची लोकि यता पाहता व यानंी 

केले या कामाची पावती हणून भाग . २३ मधील सव नाग रकांची मागणी व नगरसेिवका 

व.अचना तानाजी बारणे यांची आठवण हणून थेरगाव येथील थेरगाव णालयाला नगरसेिवका 

व.सौ.अचनाताई तानाजी बारणे यांचे नाव दे यास तसेच थेरगाव येथील न ाने िवकसीत कर यात 

आले या सव नं. ९ मधील ब उ ेशीय इमारतीस वगवासी िहरामणशेठ चंदु बारणे यांचे नाव दे यास 
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व आर ण मांक ६२८ येथील डांगणास वग य मो  महादु बारणे यांचे नाव दे यास मा यता देणेत 

येत आहे.  

 तसेच भाग . ३० मधील खालील कामां या अंदाजपञक य र मेत वाढ करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 
 

अ. . कामाचे नाव  भाग 
. 

 
लेखािशष  

पान 
.  

अ. . मुळ 
अंदाजपञक य 
र म 

वाढ केलेली 
अंदाजपञक य 
र म 

सन २०२१-
२२चा मुळ 
अंदाज 

१ भाग . ३० 
कासारवाडी 
येथे 
मशनभुमी 

बांधण े

३० िवशेष 
योजना  

५३ ९६ ५००००००० १०००००००० २०००१००० 

२ कासारवाडी 
येथील 
मु लीम 
दफनभुमीम ये 
सुधारणा 
िवषयक कामे 
करणे  

३० िवशेष 
योजना  

५६ २०१ ५००००००० १०००००००० १००००००० 

      १०००००००० २०००००००० ३०००१००० 

                  
        तरी वरील  कामासाठी सन २०२०-२१ साठीचे अंदाजपञक य रकमेत वरील माणे आव यक 
वाढ करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

        तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या भाग मांक ८ मधील से टर १० मधील िव े र 
चौक ते खंडेव ती पयत या पूण र याला ी संत नामदेव पथ असे नामकरण करणेस मा यता दे यात 
येत आह ेतसेच से टर १३  शुभ आंगनपासून ते बाबर पोटे सोसायटी मागील र ता ते जाधववाडी कडे 
जाणा-या संपूण र याला कै. सितश रामदास वडसकर पथ असे नामकरण कर यास मा यता देणेत येत 

आहे.  

पपरी चचवड महानगरपािलका भाग . ३२ जुनी सांगवी ते ध गावाकडे  जाणा-या 
( पायसर कॉलेज रोड) मुळा नदीवरील पुलाचे “छञपती संभाजी महाराज पुल” असे नामकरण करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.     

भाग .२१ पपरी येथील शा ी गाडन व इतर प रसरातील र यांचे  कॉ टीकरण  
करणेचे काम सु  आहे. सदर कामांतगत अंदाजप कात समािव  असले या काही ठकाणाम ये 
नागरीकां या मागणी माणे थळ बदल करणे आव यक आहे.  
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अनु 
. 

कामाचे नाव अंदाजप कात समावेश 
असलेले कामाचे ठकाण 

अंदाजप काम ये समावेश 
असले या ठकाणा ऐवजी बदल 

केलेल ेकामाचे ठकाण 
१ भाग .२१ पपरी येथील शा ी 

गाडन व इतर प रसरातील र यांचे  
कॉ टीकरण  करण.े 

अय पा मं दर र ता  िशतलादेवी मं दर ते िशवाजी 
महाराज चौक 

 

तरी वर नमूद केले माणे भाग .२१ पपरी येथील शा ी गाडन व इतर प रसरातील 
र यांचे  कॉ टीकरण करणे या कामाम ये थळबदल करणेसाठी मा यता देणेत येत आहे.  
 

 अनुकूल- ५४                 ितकूल – ० 
    अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
               ------ 
 
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, िवषय मांक २ वर मी पुढील माणे ठराव मांडते. 
ठराव मांक -६७१                                                              िवषय मांक – २ 
दनांक – २०/८/२०२१                                                         िवभाग – मा.आयु  

 
             संदभ – १)  मा.महापािलका आयु  यांचे पञ . डा/७/कािव/३२३/२०२१  
                             दनांक २/७/२०२१   

                        २) मा. डा, कला, सािह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव   .२९  
                             द.२३/०७/२०२१ 
                        ३) मा. थायी सिमतीकडील ठ. .१००७७ द.४/८/२०२१ 
   
        ामसेवक, ामपंचायत, तुळापुर यांना ी छ पती संभाजी महाराज यांचे बिलदान दन 

(फा गुन अमावा या) समाधी ठकाणी, तुळापुर येथे मंडप व था, लाईट व था, िप याचे पाणी, 

हारफुल ेइ.क रता अनुदान, आ थक सहा य अदा करणेकामी, “ ामपंचायत, तुळापुर यांना ी छ पती 

संभाजी महाराज यांचे बिलदान दन (फा गुन अमावा या) काय मासाठी ावयाचे अनुदान” असे 

न ाने लेखािशष करणेस व या लेखािशषावर सन २०२१-२२ पासून दरवष  र. .३,००,०००/- 

(अ री र. .तीन लाख फ ) इतक  तरतूद करणे या क रता उपयोिगता माणप /िविनयोग दाखला, 

खचा या पाव या सादर करण ेव दरवष  मा यता  देणेत येत आहे.  

मा. अॅड.मोरे र शेडगे -  मा.महापौर साहेब, अनुमोदन देतो.  
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 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

          अनुकूल- ५४      ितकूल – ० 
    अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
              ------ 
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, िवषय मांक ३ वर मी पुढील माणे ठराव मांडते. 

 िवषय मांक – ३ 
दनांक – २०/८/२०२१                                                         िवभाग – मा.आयु  

 
                   संदभ – १) मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.संतोष कांबळे यांचा ताव.  

                             २) मा. थायी सिमतीकडील ठ. .१००९६ द.४/८/२०२१ 

            कोिवड-१९ अंतगत मनपा या वाय.सी.एम. हॉि पटलमधील िव ुत व था / पुरवठा २४ X 

७ अखंिडतपणे ठेवणेकामी वाय.सी.एम.एच. (िव ूत) िवभागातील अिधकारी व कमचारी यांनी 
अितशय काय मपणे कोिवड-१९ अंतगत कामकाज केलेले अस याने खालील यादीतील सव अिधकारी 
व कमचारी यांना माहे एि ल २०२१ ते जुन २०२१ (३ मिह यांचा) ित माह व येक   
र. .१०,०००/- या माणे कोिवड भ ा अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 

अ.  अिधकारी / कमचा-याचे नाव पदनाम 

१ दलीप ीरंग धुमाळ कायकारी अिभयंता 

२ वासुदेव तुकाराम अवसरे किन  अिभयंता 

३ मुकंुद ीधर पाटील वीज पयवे क  

४ राघव  रामचं  धमकांबळे वीजतं ी 

५ दलीप िशवराम गुंजाळ वीजतं ी 

६ रोिहदास बाजीराव गोळे  तारतं ी 

७ अमोल सितश खराडे तारतं ी 

८ अंकुश बजरंग माळी जिन  चालक 

९ अिनल द ा य जगताप जिन  चालक 

१० धनाजी मा ती गावडे जिन  चालक 

११ सुिनल शांताराम सुपे जिन  चालक 
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१२ अिनल िहरामण नागापुरे जिन  चालक 

१३ अंकुश तुकाराम गुंड मजूर 

१४ मधुकर राजाराम ठ बरे मजूर 

१५ िगरीष गोरखनाथ जाधव मजूर 

१६ मा ती मािणक माने मटन स हे पर 

  
 
मा.अॅड.मोरे र शेडग-े  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.केशव घोळवे –  मा.महापौर साहेब, मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो- पपरी चचवड 
महानगरपािलका अंतगत वायसीएम हॉ पीटल म ये कोिवड णांसाठी काम केलेले व करणारे बॉडी 
कॉड मधील सव कामगार कमचा-यांना सु दा इतर कमचा-यां माणे पये १०,०००/- ती माह 
माणे एि ल, मे व जून २०२१ या तीन मिह यांचा पये ३०,०००/- कोिवड भ ा  अदा कर यास 

मा यता देणेत यावी. 
मा.िवलास मिडगेरी – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारली आहे.  
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 ठराव माक – ६७२                                                           िवषय मांक – ३ 
दनांक – २०/८/२०२१                                                         िवभाग – मा.आयु  

 
               संदभ – १) मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.संतोष कांबळे यांचा ताव.  

                          २) मा. थायी सिमतीकडील ठ. .१००९६ द.४/८/२०२१ 

            कोिवड-१९ अंतगत मनपा या वाय.सी.एम. हॉि पटलमधील िव ुत व था/ पुरवठा २४ X 

७ अखंिडतपणे ठेवणेकामी वाय.सी.एम.एच. (िव ूत) िवभागातील अिधकारी व कमचारी यांनी 
अितशय काय मपणे कोिवड-१९ अंतगत कामकाज केलेले अस याने खालील यादीतील सव अिधकारी 
व कमचारी यांना माहे एि ल २०२१ ते जुन २०२१ (३ मिह यांचा) ित माह व येक   
र. .१०,०००/- या माणे कोिवड भ ा अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 

अ.  अिधकारी / कमचा-याचे नाव पदनाम 

१ दलीप ीरंग धुमाळ कायकारी अिभयंता 

२ वासुदेव तुकाराम अवसरे किन  अिभयंता 
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३ मुकंुद ीधर पाटील वीज पयवे क  

४ राघव  रामचं  धमकांबळे वीजतं ी 

५ दलीप िशवराम गुंजाळ वीजतं ी 

६ रोिहदास बाजीराव गोळे  तारतं ी 

७ अमोल सितश खराडे तारतं ी 

८ अंकुश बजरंग माळी जिन  चालक 

९ अिनल द ा य जगताप जिन  चालक 

१० धनाजी मा ती गावडे जिन  चालक 

११ सुिनल शांताराम सुपे जिन  चालक 

१२ अिनल िहरामण नागापुरे जिन  चालक 

१३ अंकुश तुकाराम गुंड मजूर 

१४ मधुकर राजाराम ठ बरे मजूर 

१५ िगरीष गोरखनाथ जाधव मजूर 

१६ मा ती मािणक माने मटन स हे पर 

   
 
तसेच पपरी चचवड महानगरपािलका अंतगत वायसीएम हॉ पीटल म ये कोिवड णांसाठी 

काम केलेले व करणारे बॉडी कॉड मधील सव कामगार कमचा-यांना सु दा इतर कमचा-यां माणे पये 
१०,०००/- ती माह माणे एि ल, मे व जून २०२१ या तीन मिह यांचा पये ३०,०००/- कोिवड 
भ ा  अदा कर यास मा यता देणेत येत आह.े 

अनुकूल - ५४       ितकूल – ० 
  अशी मते पडली  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  
            ------ 
मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक ४ वर मी पुढील माणे ठराव माडंते. 
 
   

                                                                                        िवषय मांक – ४ 
दनांक – २०/८/२०२१                                                         िवभाग – मा.आयु  

 

                    संदभ  १) मा.अित र  आयु , (१) यांचेकडील प   
                                 . शा/१/कािव/८५४/२०२१, द.२८/०७/२०२१ 
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                            २) मा.िवधी सिमतीकडील ठ. .४४ द.६/८/२०२१ 
         पपरी चचवड महानगरपािलके या णालयांकरीता थायी आ थापनेवरील गट “अ”मधील 

र  असणारी पदे सरळसेवा वेशाने भर यासाठी जािहरात क.७३/२०१९ द.१३/०९/२०१९ 
िस द कर यात आली होती.  िवशेषत  अिधका-यांची  र  पदे भरणेकामी उमेदवारांचे वय, 

शै िणक अहता, अनुभव, जाती वग व समांतर आर ण इ या द िवषयक कागदप ांची तपासणी होणे 

आव यक अस याने ऑनलाईन ारे अज केलेले उमेदवारांना जािहर िनवेदन, ई-मेल ारे कादपञ 

तपासणी व मौिखक मुलाखतीस  उपि थत राहणेबाबत कळिवणेत आले होते औनलाईन अज केले या 
उमेदवारापैक  मौिखक मुलाखतीस उपि थत राहीले या व सेवायोजन कायालयाकडील 
संकेत थळाव न उपल ध झाले या उमेदवारांची कागदप ांची पडताळणी व मौिखक मुलाखती 
द.१८/०९/२०२० रोजी घेणेत आले या आहेत.   

१) नामिनदशना ारे अज मागिव याची प दती :- www.pcmcindia.gov.in या     

महापािलके या   संकेत थळामाफत Online प दतीने  

२) िवशेषत  पदांची वेतन ेणी :-   अ. . १ ते ३ वर नमुद पदांना र. .१५६०० -
३९१०० अँके .ेड पे   ७६००    अ. . ०४ ते ११ वर नमुद पदांना र. . १५६००- ३९१०० 
अँके ेड पे ६६०० (सहा ा वेतन आयोगानुसार)  
३) नामिनदशना दारे भरावया या पदांचा तपिशल, उमेदवाराचे नाव,       नेमणूक 

वग :- सोबतचे प रिश “अ”नुसार   

          िनवड सिमतीने उमेदवारां या मौिखक मुलाखती घेत या असून मुलाखती दर यान 
जािहरातीम ये नमूद केले माणे उमेदवारांनी सादर केलेली शै िणक अहतेची कागदप े .अनुभव , 
िवषयातील ान इ यादीनुसार उमेदवारांना गुण दे यात आलेले आहेत  .सदर गुण त ा िवचारात घेऊन 
सोबतचे प ‘अ’ नुसार  पा  उमेदवारांची िनवड यादी सादर केली आहे या यादीमधील िवशेषत  

अिभनामाची गट अ मधील पदे सरळसेवेने भर यास मा यता देणेत यावी. 
मा.अॅड.मोरे र शेडग-े  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.केशव घोळवे –  मा.महापौर साहेब, मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो- पपरी चचवड 

महानगरपािलका अंतगत २१० मानधनावरील बालवाडी िशि का तथा सेिवका यांची सन २०१४ 
पासुन मानधनवाढ लंिबत असुन महासभेम ये खालील त या माणे सेवाजे ता िनहाय मानधनवाढ 
करणेत यावी यासाठी मा यता देणेत यावी. 
 सदर  सुधारीत मानधनवाढीनुसार र. . १,७७,१२,०००/- (अ री र म पये एक कोटी 

स याह र लाख बारा हजार फ ) एवढे वा षक आ थक बोजा वाढत असुन िश ण िवभागातील इतर 
िश लक लेखािशषकावरील र. . १,७७,१२,०००/- एवढी तरतुद हणून वग कर यास मा यता देणेत 

यावी.  
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बालवाडी िशि का पपरी चचवड महानगरपािलका 
सेवाजे तेनुसार मानधन वाढी संदभात येणारा आ थक बोजा 

 
स ाचे मानधन िनयोिजत ताव २०२१ येणारा आ थक बोजा 
सेवाजे ता िशि का 

सं या 
मानधन सेवाजे ता िशि का 

सं या 
मानधन 
मागणी 

मानधनात 
पडणारा फरक 

वा षक 

० ते ५ ८ ७,०००/- ० ते ५ ८ १०,०००/- ३,०००/- २,८८,०००/- 
५.१ ते १० ८ ८,०००/- ५.१ ते १० ८ १२,०००/- ४,०००/- ३,८४,०००/- 
१०.१ ते 
१५ 

८४ ९०००/- १०.१ ते १५ ८४ १४,०००/- ५,०००/- ५०,४०,०००/- 

१५.१ ते 
२० 

३५ १०,०००/
- 

१५.१ ते २० ३५ १८,०००/- ८,०००/- ३३,६०,०००/- 

२०.१ ते 
पुढे 

७५ ११,०००/
- 

२०.१ ते २५ ६९ २०,०००/- ९,०००/- ७४,५२,०००/- 

   २५.१ ते ३० ३ २५,०००/- १४,०००/- ५,०४,०००/- 

   ३०.१ ते पुढे ३ ३०,०००/- १९,०००/- ६,८४,०००/- 
एकुण २१०   २१०   १,७७,१२,०००/- 

 
बालवाडी िश कांचे काम अितशय चांगले असुन कोिवड म ये सोपिवलेली जबाबदारी ८ ते १२ तास 
पयत रा ीय कत  हणून िन ेने पार पाडली आहे. पपरी चचवड महानगरपािलके या मा यमातुन 
िवकासाला मानवी चेहरा दे याचे िवधायक काय आपले मा यमातुन हाव.े बालवाडी िशि कांना 

न ाने ाि हडंड फंड, काय ा माणे सव कार या रजा व सु ा, सुती रजा, वै क य लाभ, 

बालवाडी िशि कांचा आकृतीबंध तयार क न पद मंजुरी क न महारा  शासनाकडून वेतन ेणीम ये 
बसवून यांना महानगरपािलके या आ थापनेवर कायम सेवेत सामाऊन यावे तसेच सेवािनवृ ीचा 
आ थक लाभ (र. . ५१,०००/-) वरीत लागु करणसे मा यता देणते यावी.  पपरी चचवड 

महानगरपािलकेम ये िश ण िवभागात आव यक असणारी पयवे ीय यं णेची पदे स या कमी माणात 
आहेत. यामुळे यांची सव कामे सम  िश ा अिभयान अंतगत असणारे कमचारी करत आहेत. सदर 
कमचारी हे ता पुर या व पात मानधनावर कामकाज करत अस याने पपरी चचवड 
महानगरपािलके या काय े ातील वय-ंअथसहाि यत इं जी मा यमां या शाळांवर पपरी चचवड 
मनपा िश ण िवभागाचे भावी िनयं ण राहत नाही. सदर शाळांची सं या २९४ असून या शाळां या 
बाबत िश ण िवभागाकडे सतत फ  संदभात व इतर अनेक बाब िवषयक त ारी ा  होत असतात. 

ी.िवलास पाटील यांचे िश ण इं जी मा यमातून झालेले असून स :ि थतीत ते फ  संदभात व इतर 
अनेक बाबीिवषयक त ार िनवारणासंबंधी खाजगी इं जी मा यमां या शाळा आिण पपरी चचवड 
मनपा िश ण िवभाग यां यात सम वय साध याचे काम यो य र या हाताळत आहेत. यामुळे 

ी.िवलास पाटील यांची खाजगी इं जी मा यमां या शाळांवर कायम व पी पयवे क हणून नेमणूक 
दे यास  मा यता देणेत यावी. 
मा.िवलास मिडगेरी – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 
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मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारली आहे. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता—   
ठराव मांक -  ६७३                                                              िवषय मांक – ४ 
दनांक – २०/८/२०२१                                                           िवभाग – मा.आयु  

 
                    संदभ  १) मा.अित र  आयु , (१) यांचेकडील प   
                                  . शा/१/कािव/८५४/२०२१, द.२८/०७/२०२१ 
                             २) मा.िवधी सिमतीकडील ठ. .४४ द.६/८/२०२१ 
 
         पपरी चचवड महानगरपािलके या णालयांकरीता थायी आ थापनेवरील गट “अ”मधील 

र  असणारी पदे सरळसेवा वेशाने भर यासाठी जािहरात क.७३/२०१९ द.१३/०९/२०१९ 
िस द कर यात आली होती.  िवशेषत  अिधका-यांची  र  पदे भरणेकामी उमेदवारांचे वय, 

शै िणक अहता, अनुभव, जाती वग व समांतर आर ण इ या द िवषयक कागदप ांची तपासणी होणे 

आव यक अस याने ऑनलाईन ारे अज केलेले उमेदवारांना जािहर िनवेदन, ई-मेल ारे कादपञ 

तपासणी व मौिखक मुलाखतीस  उपि थत राहणेबाबत कळिवणेत आले होते औनलाईन अज केले या 
उमेदवारापैक  मौिखक मुलाखतीस उपि थत राहीले या व सेवायोजन कायालयाकडील 
संकेत थळाव न उपल ध झाले या उमेदवारांची कागदप ांची पडताळणी व मौिखक मुलाखती 
द.१८/०९/२०२० रोजी घेणेत आले या आहेत.   

१) नामिनदशना ारे अज मागिव याची प दती :- www.pcmcindia.gov.in या     

महापािलके या   संकेत थळामाफत Online प दतीने  

२) िवशेषत  पदांची वेतन ेणी :-   अ. . १ ते ३ वर नमुद पदांना र. .१५६०० -
३९१०० अँके .ेड पे   ७६००    अ. . ०४ ते ११ वर नमुद पदांना र. . १५६००-३९१०० 
अँके ेड पे ६६०० (सहा ा वेतन आयोगानुसार)  
३) नामिनदशना दारे भरावया या पदांचा तपिशल, उमेदवाराचे नाव, नेमणूक वग 

:- सोबतचे प रिश “अ”नुसार   

          िनवड सिमतीने उमेदवारां या मौिखक मुलाखती घेत या असून मुलाखती दर यान 

जािहरातीम ये नमूद केले माणे उमेदवारांनी सादर केलेली शै िणक अहतेची कागदप े .अनुभव , 

िवषयातील ान इ यादीनुसार उमेदवारांना गुण दे यात आलेलआेहेत सदर गुणत ा िवचारात घेऊन 
सोबतचे प ‘अ’ नुसार  पा  उमेदवारांची िनवड यादी सादर केली आहे या यादीमधील िवशेषत  

अिभनामाची गट अ मधील पदे सरळसेवेने भर यास मा यता देणेत येत आहे.  तसेच  पपरी चचवड 
महानगरपािलका अंतगत २१० मानधनावरील बालवाडी िशि का तथा सेिवका यांची सन २०१४ 
पासुन मानधनवाढ लंिबत असुन महासभेम ये खालील त या माणे सेवाजे ता िनहाय मानधनवाढ 
करणेत यावी यासाठी मा यता देणेत येत आहे. 
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 सदर  सुधारीत मानधनवाढीनुसार र. . १,७७,१२,०००/- (अ री र म पये एक कोटी 

स याह र लाख बारा हजार फ ) एवढे वा षक आ थक बोजा वाढत असुन िश ण िवभागातील इतर 
िश लक लेखािशषकावरील र. . १,७७,१२,०००/- एवढी तरतुद हणून वग कर यास मा यता देणेत 

येत आह.े 
 

बालवाडी िशि का पपरी चचवड महानगरपािलका 
सेवाजे तेनुसार मानधन वाढी संदभात येणारा आ थक बोजा 

 
स ाचे मानधन िनयोिजत ताव २०२१ येणारा आ थक बोजा 
सेवाजे ता िशि का 

सं या 
मानधन सेवाजे ता िशि का 

सं या 
मानधन 
मागणी 

मानधनात 
पडणारा फरक 

वा षक 

० ते ५ ८ ७,०००/- ० ते ५ ८ १०,०००/- ३,०००/- २,८८,०००/- 
५.१ ते १० ८ ८,०००/- ५.१ ते १० ८ १२,०००/- ४,०००/- ३,८४,०००/- 
१०.१ ते 
१५ 

८४ ९०००/- १०.१ ते १५ ८४ १४,०००/- ५,०००/- ५०,४०,०००/- 

१५.१ ते 
२० 

३५ १०,०००/
- 

१५.१ ते २० ३५ १८,०००/- ८,०००/- ३३,६०,०००/- 

२०.१ ते 
पुढे 

७५ ११,०००/
- 

२०.१ ते २५ ६९ २०,०००/- ९,०००/- ७४,५२,०००/- 

   २५.१ ते ३० ३ २५,०००/- १४,०००/- ५,०४,०००/- 

   ३०.१ ते पुढे ३ ३०,०००/- १९,०००/- ६,८४,०००/- 
एकुण २१०   २१०   १,७७,१२,०००/- 

 
बालवाडी िश कांचे काम अितशय चांगले असुन कोिवड म ये सोपिवलेली जबाबदारी ८ ते १२ तास 
पयत रा ीय कत  हणून िन ेने पार पाडली आहे. पपरी चचवड महानगरपािलके या मा यमातुन 
िवकासाला मानवी चेहरा दे याचे िवधायक काय आपले मा यमातुन हाव.े बालवाडी िशि कांना 

न ाने ाि हडंड फंड, काय ा माणे सव कार या रजा व सु ा, सुती रजा, वै क य लाभ, 

बालवाडी िशि कांचा आकृतीबंध तयार क न पद मंजुरी क न महारा  शासनाकडून वेतन ेणीम ये 
बसवून यांना महानगरपािलके या आ थापनेवर कायम सेवेत सामाऊन यावे तसेच सेवािनवृ ीचा 
आ थक लाभ (र. . ५१,०००/-) वरीत लागु करणसे मा यता देणेत येत आहे.  पपरी चचवड 

महानगरपािलकेम ये िश ण िवभागात आव यक असणारी पयवे ीय यं णेची पदे स या कमी माणात 
आहेत. यामुळे यांची सव कामे सम  िश ा अिभयान अंतगत असणारे कमचारी करत आहते. सदर 
कमचारी हे ता पुर या व पात मानधनावर कामकाज करत अस याने पपरी चचवड 
महानगरपािलके या काय े ातील वय-ंअथसहाि यत इं जी मा यमां या शाळांवर पपरी चचवड 
मनपा िश ण िवभागाचे भावी िनयं ण राहत नाही. सदर शाळांची सं या २९४ असून या शाळां या 
बाबत िश ण िवभागाकडे सतत फ  संदभात व इतर अनेक बाब िवषयक त ारी ा  होत असतात. 

ी.िवलास पाटील यांचे िश ण इं जी मा यमातून झालेले असून स :ि थतीत ते फ  संदभात व इतर 
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अनेक बाबीिवषयक त ार िनवारणासंबंधी खाजगी इं जी मा यमां या शाळा आिण पपरी चचवड 
मनपा िश ण िवभाग यां यात सम वय साध याचे काम यो य र या हाताळत आहेत. यामुळे 

ी.िवलास पाटील यांची खाजगी इं जी मा यमां या शाळांवर कायम व पी पयवे क हणून नेमणूक 
दे यास मा यता देणेत येत आहे.  
           अनुकूल - ५४       ितकूल – ० 

 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  
         ----- 
मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक  ५ वर मी पुढील माणे ठराव मांडते.  
                                                                                          िवषय मांक – ५ 

दनांक – २०/८/२०२१                                                           िवभाग – मा.आयु  
 

                        संदभ : १) मा.सुजाता पालांडे, मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव. 
                                  २) मा.िवधी सिमतीकडील ठ. .४५ द.६/८/२०२१ 
 
 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. अॅड.मोरे र शेडग े– मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

 
 

मा.िवलास मिडगेरी  -   मा.महापौर साहेब, िवषय मांक ५ चा िवचार पुढील सभेचेवेळी करणेत 
यावा अशी सूचना मी मांडतो. 
मा.अंबरनाथ कांबळे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक -६७४                                                              िवषय मांक – ५ 
दनांक – २०/८/२०२१                                                         िवभाग – मा.आयु  

 
                 संदभ : १) मा.सुजाता पालांडे, मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव. 

                            २) मा.िवधी सिमतीकडील ठ. .४५ द.६/८/२०२१ 
 

            िवषय मांक ५ चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा. 
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           अनुकूल - ५४       ितकूल – ० 

 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  
         ----- 
मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक  ६ वर मी पुढील माणे ठराव मांडते. 
  

ठराव मांक – ६७५                                                               िवषय मांक – ६ 
दनांक – २०/८/२०२१                                                           िवभाग – मा.आयु  

 
            संदभ     १) मा.सुजाता पालांडे, मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव. 
                        २) मा.िवधी सिमतीकडील ठ. .४६ द.६/८/२०२१ 
 
  पपरी चचवड महानगरपािलका ह ीतील भाग .३० दापोडी आनंदवन येथील 
कृ वसाहत ही झोपडप ी गे या ७० ते ८० वषापासून या ठकाणी वसलेली असून या 
वसाहातीतील जवळपास १५० कुटंुबातील ३५० ते ४०० नाग रक हे ब िवकलांग कु रोगी व अपंग 
(मिहला तसेच पु ष) नाग रक आप या कुटंुबांसमवेत या ठकाणी राहतात. या कु णांना 
श ररावर जखमा अस याकारणाने यांचे वेळोवेळी मलमप ी (वण पचार) कर याचे काम 
सौ.सुरेखा डॅिनअल दोडमणी तसेच सौ.लता अिनल कांबळे वतः कृ पीडीत असून ते मािणकपणे 
यांची सु ुषा करीत असतात. सौ.सुरेखा डॅिनअल दोडमणी तसेच सौ.लता अिनल कांबळे यांचे 

आजवरचे काम व अनुभव िवचारात घेवून नािशक तसेच क याण ड िबवली महापािलका धत वर 
पपरी चचवड महानगरपािलके माफत दापोडी येथील आनंदवन या ब िवकलांग कृ रोगी व अपंग 

नाग रकांची वेळोवेळी े सग कर याक रता दरमहा र म .१५,०००/- (अ री पंधरा हजार 
.फ ) मानधनावर िनयु  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 

मा.अॅड.मोरे र शेडग-े  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
           अनुकूल - ५४       ितकूल – ० 

 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  
         ----- 
मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक  ७ वर मी पुढील माणे ठराव मांडते. 
ठराव मांक – ६७६                                                               िवषय मांक – ७ 
दनांक – २०/८/२०२१                                                           िवभाग – मा.आयु  

 
               संदभ  १) मा.सुजाता पालांडे, मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव. 
                        २) मा.िवधी सिमतीकडील ठ. .४८ द.६/८/२०२१ 
 
 शासन िनणय .बीसीस-२०१८/ . ./३६६/१६-ब, द.०७/०५/२०२१ मधील बाब .२ 
व ३ अंतगत समािव  तरतुदीनुसार द.२५/०५/२००४ रोजी कवा यापुव  शासन सेवेत जु 



35 
 

  

असलेले कमचारी द.२५/०५/२००४ रोजी या सेवाजे तेनुसार पुढील पदो तीस पा  ठरतील या 
िनणयानुसार पदो ती देणेबाबत मा यता देणेत आलेली आहे. यास अनुस न कायकारी अिभयंता 
थाप य या पदा या जागा र  अस यामुळे ी.सुिनलद  लहानू नरोटे यांची उपअिभयंता या 

पदावर ०६ वष सेवा पुण झालेली अस यामुळे यांना कायकारी अिभयंता थाप य या मनपा 
अ थापनेवरील मंजुर र  पदावर सेवा िनयम २०२० तसेच आकृतीबंध २०२० नुसार व यातील 
तरतुदीनुसार सेवाजे ता, तांि क व शै िणक अहता, कायानुभव इ यादी सव िनकषास अनुस न 
पा  ठरत आहेत. सबब पपरी चचवड महानगरपािलका अ थापनेवरील कायकारी अिभयंता 
थाप य ही पदे र  अस याने ी.सुिनलद  लहानू नरोटे, उपअिभयंता यांना कायकारी अिभयंता 
थाप य या पदावर पदो ती देणेस मा यता देणेत येत आहे.     

मा.अॅड.मोरे र शेडग-े  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
           अनुकूल - ५४       ितकूल – ० 

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

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक  ८ वर मी पुढील माणे ठराव मांडते. 
                                                                    िवषय मांक – ८ 

दनांक – २०/८/२०२१                                                           िवभाग – मा.आयु  
 

              संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नरिव/कािव/९/१८६/२०२१,  
                             द.०७/०७/२०२१ 
                        २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकडील ठ. . २७ द.२६/७/२०२१ 
 

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

नगरिवकास िवभाग, अिधसूचना . टपीएस- १८०८।८९४।सीआर-१७२७।०९।निव-१३, द. 
१८।०८।२००९, व अिधसुचना . टपीएस- १८१२।१६०।सीआर-५८।१२, पुनरचना नं.।२७।१२ 
ईपी मंजूर/युडी-१३,  द. ०२।०३।२०१५ अ वये िवकास योजना मंजूर आहे. वाढीव ह ी या मंजूर 
िवकास योजनेम ये मौजे कवळे येथील स.नं. १ ते ६, ८, ९, ११, १३ ते १८ व ७९ पैक  मधून मुंबई-
पुणे ुतगती महामागा या दो ही बाजूकडील १२.०० मी. सेवा र ते तािवत आहेत.        

पपरी चचवड महानगरपािलके या ह ीमधील मौजे कवळे ता. हवेली, िज.पुणे. येथील मंजूर 
िवकास योजने मधील स.नं. १ ते ६, ८, ९, ११, १३ ते १८ व ७९ पैक  मधून मुंबई-पुणे ुतगती 
महामागा या दो ही बाजूकडील १२.०० मी. सेवा र याचा िवकास करणेकामी कायकारी अिभयंता 
थाप य िवभाग, ब े ीय कायालय यांचेकडून सदर र यां या जागांचे भूसंपादन करणेबाबतची 
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मागणी आहे. सदरचे गावातील नाग रकां या वाहतूक या दृ ीने सदरचे सेवा र ते िवकिसत होणे 
गरजेचे आहे. 

याक रता मौजे कवळे येथील वाढीव ह ीचे मंजूर िवकास योजने मधील स.नं. १ ते ६, ८, ९, ११, १३ 

ते १८ व ७९ पैक  मधून मुंबई-पुणे ुतगती महामागा या दो ही बाजूकडील १२.०० मी. सेवा 
र याखालील जिमनीचे भूसंपादन, करणेकामी महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे 

कलम १२६ सह व भूमी संपादन पुनवसन व पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा 
आिण पारदशकता राख याचा ह  अिधिनयम – २०१३ (निवन भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये 

संपादन करणसे मा यता देणेत यावी.  
मा.अॅड.मोरे र शेडग-े  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो- “मा. महापािलका सभा 

ठराव . ६६० द. २९/०७/२०२१ मधील तसेच भोसरी ह ीतुन दघी ह ीतील जाणारा सवच र ता 
९.०० मीटर करणेस मा यता देणेत येत आहे.” हा मजकुर वगळ यास मा यता दे यात यावी.  तसेच 
मौजे पपळे सौदागर येथील मंजुर िवकास योजनेत ३०.०० मी. एच.सी.एम.टी.आर. र ता तािवत 
कर यात आला असून या अनुषंगाने पूवकडील स.नं. २८ व २९ ते पि मेकडील स.नं. १६९ व १८८ 
या मधील ३० मी. एच.सी.एम.टी.आर. र याने बािधत ेञाचे तसेच एच.सी.एम.टी.आर.  रे वे 
टेशन या आर णा मधील खाजगी जिमनीचे महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम 

१९६६ चे कलम १२६ व भूिमसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान भरपाई 
िमळ याचा आिण पारदशकता  राख याचा ह  अिधिनयम-२०१३ (निवन भूसंपादन कायदा २०१३) 
अ वये तातडीने संपादन करणेकामी भूसंपादन ताव मा.िज हािधकारी, पुणे यांचेकडे पाठिवणेक रता 
व सदर भूसंपादनास येणा-या य  खचास व अदा करणेकामी मा.आयु  यांना अिधकार दान 
करणेस मा यता देणेत यावी.      
मा.िवलास मिडगेरी -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारली आहे. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता--                  
ठराव मांक – ६७७                                                               िवषय मांक – ८ 
दनांक – २०/८/२०२१                                                           िवभाग – मा.आयु  

 
                 संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नरिव/कािव/९/१८६/२०२१,  
                                 द.०७/०७/२०२१ 
                            २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकडील ठ. . २७ द.२६/७/२०२१ 
 

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

नगरिवकास िवभाग, अिधसूचना . टपीएस- १८०८।८९४।सीआर-१७२७।०९।निव-१३, 
द.१८।०८।२००९, व अिधसुचना . टपीएस- १८१२।१६०।सीआर-५८।१२, पुनरचना नं.।२७।१२ 
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ईपी मंजूर/युडी-१३,  द. ०२।०३।२०१५ अ वये िवकास योजना मंजूर आहे. वाढीव ह ी या मंजूर 
िवकास योजनेम ये मौजे कवळे येथील स.नं. १ ते ६, ८, ९, ११, १३ ते १८ व ७९ पैक  मधून मुंबई-
पुणे ुतगती महामागा या दो ही बाजूकडील १२.०० मी. सेवा र ते तािवत आहेत.        

पपरी चचवड महानगरपािलके या ह ीमधील मौजे कवळे ता. हवेली, िज.पुणे. येथील मंजूर 
िवकास योजने मधील स.नं. १ ते ६, ८, ९, ११, १३ ते १८ व ७९ पैक  मधून मुंबई-पुणे ुतगती 
महामागा या दो ही बाजूकडील १२.०० मी. सेवा र याचा िवकास करणेकामी कायकारी अिभयंता 
थाप य िवभाग, ब े ीय कायालय यांचेकडून सदर र यां या जागांचे भूसंपादन करणेबाबतची 

मागणी आहे. सदरचे गावातील नाग रकां या वाहतूक या दृ ीने सदरचे सेवा र ते िवकिसत होणे 
गरजेचे आहे. 

याक रता मौजे कवळे येथील वाढीव ह ीचे मंजूर िवकास योजने मधील स.नं. १ ते ६, ८, ९, 

११, १३ ते १८ व ७९ पैक  मधून मुंबई-पुणे ुतगती महामागा या दो ही बाजूकडील १२.०० मी. सेवा 

र याखालील जिमनीचे भूसंपादन, करणेकामी महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे 

कलम १२६ सह व भूमी संपादन पुनवसन व पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा 
आिण पारदशकता राख याचा ह  अिधिनयम – २०१३ (निवन भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये 

संपादन करणसे मा यता देणेत येत आहे.  तसेच  “मा. महापािलका सभा ठराव . ६६० द. 

२९/०७/२०२१ मधील तसेच भोसरी ह ीतुन दघी ह ीतील जाणारा सवच र ता ९.०० मीटर करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.” हा मजकुर वगळ यास मा यता दे यात येत आह.े  तसेच मौजे पपळे सौदागर 
येथील मंजुर िवकास योजनेत ३०.०० मी. एच.सी.एम.टी.आर. र ता तािवत कर यात आला असून 
या अनुषंगाने पूवकडील स.नं. २८ व २९ ते पि मेकडील स.नं. १६९ व १८८ या मधील ३० मी. 

एच.सी.एम.टी.आर. र याने बािधत ेञाचे तसेच एच.सी.एम.टी.आर.  रे वे टेशन या आर णा 
मधील खाजगी जिमनीचे महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ 
व भूिमसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा आिण पारदशकता  
राख याचा ह  अिधिनयम-२०१३ (निवन भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये तातडीने संपादन 
करणेकामी भूसंपादन ताव मा.िज हािधकारी, पुणे यांचेकडे पाठिवणेक रता व सदर भूसंपादनास 
येणा-या य  खचास व अदा करणेकामी मा.आयु  यांना अिधकार दान करणेस मा यता दणेेत येत 
आहे.    

 

अनुकूल-  ५४            ितकूल-० 

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

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, िवषय मांक ९ वर मी पुढील माणे ठराव मांडते. 
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ठराव मांक – ६७८                                                               िवषय मांक – ९ 
दनांक – २०/८/२०२१                                                           िवभाग – मा.आयु  

 
                संदभ –१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नरिव/कािव/९/१८५/२०२१,  
                              द.०७/०७/२०२१ 
                          २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकडील ठ. . २८ द.२६/७/२०२१ 

 चचवड महानगरपािलके या वाढीव े ाची महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम 
१९६६ चे कलम ३१ (१) नुसार महारा  शासन, नगरिवकास िवभाग, शासन िनणय . टपीएस-
१८०५।१०५०। . .७९५।०५।निव-१३, द. ३०।०५।२००८ व महारा  शासन, नगरिवकास 
िवभाग, अिधसूचना . टपीएस- १८०८।८९४।सीआर-१७२७।०९।निव-१३, द. १८।०८।२००९, व 
अिधसुचना . टपीएस- १८१२।१६०।सीआर-५८।१२, पुनरचना नं.।२७।१२ ईपी मंजूर/युडी-१३, 
द. ०२।०३।२०१५ अ वये िवकास योजना मंजूर आहे. वाढीव ह ी या मंजूर िवकास योजनेम ये मौजे 
कवळे येथील मंजूर िवकास योजनेनुसार स.नं. ३९, ४०, ४३, ७२, ४६ व ६१ पैक  मधील पे ोल पंप 

ते मुकाई चौक र ता ते बापदेवनगर रे वे लाईन पयत जाणारा १८.०० मी. र ता तािवत 
आहेत.         

पपरी चचवड महानगरपािलके या ह ीमधील मौजे कवळे ता. हवेली, िज.पुणे. येथील मंजूर 
िवकास योजने मधील स.नं. ३९, ४०, ४३, ७२, ४६ व ६१ पैक  मधील पे ोल पंप ते मुकाई चौक र ता 
ते बापदेवनगर रे वे लाईन पयत जाणारा १८.०० मी. र याचा िवकास करणेकामी कायकारी 
अिभयंता थाप य िवभाग, ब े ीय कायालय यांचेकडून सदर र यां या जागांचे भूसंपादन 
करणेबाबतची मागणी आहे. सदरचे गावातील नाग रकां या वाहतूक साठी र ता िवकिसत होणे गरजेचे 
आहे. 

याक रता मौजे कवळे येथील वाढीव ह ीचे मंजूर िवकास योजने मधील स.नं. ३९, ४०, ४३, 
७२, ४६ व ६१ पैक  मधील पे ोल पंप ते मुकाई चौक र ता ते बापदेवनगर रे वे लाईन पयत जाणारा 
१८.०० मी. र याखालील जिमनीचे भूसंपादन, करणेकामी महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम 
१९६६ चे कलम १२६ सह व भूमी संपादन पुनवसन व पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान भरपाई 
िमळ याचा आिण पारदशकता राख याचा ह  अिधिनयम – २०१३ (निवन भूसंपादन कायदा २०१३) 
अ वये संपादन करणेस मा यता देणेत येत आहे.   
       
मा.अॅड.मोरे र शेडग-े  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

अनुकूल- ५४            ितकूल-० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमे मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
               -----        

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, िवषय मांक १० वर मी पुढील माणे ठराव मांडते. 
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ठराव मांक – ६७९                                                               िवषय मांक – १० 
दनांक – २०/८/२०२१                                                           िवभाग – मा.आयु  

 
              संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नरिव/कािव/९/१८३/२०२१,  
                             द.०७/०७/२०२१ 
                         २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकडील ठ. . २९ द.२६/७/२०२१ 

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

नगरिवकास िवभाग, अिधसूचना . टपीएस- १८०८।८९४।सीआर-१७२७।०९।निव-१३, द. 
१८।०८।२००९, व अिधसुचना . टपीएस- १८१२।१६०।सीआर-५८।१२, पुनरचना नं.।२७।१२ 
ईपी मंजूर/युडी-१३, द. ०२।०३।२०१५ अ वये िवकास योजना मंजूर आहे. वाढीव ह ी या मंजूर 
िवकास योजनेम ये मौजे कवळे येथील मंजूर िवकास योजनेनुसार स.नं. ७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८७, 
८९ ते ९६ व गावठाणा पैक  मधील मुकाई चौक ते समीर लॉ स पयतचे १८.०० मी. व २४.०० मी. 
र ते तािवत आहेत.                 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ह ीमधील मौजे कवळे ता. हवेली, िज.पुणे. येथील मंजूर 
िवकास योजने मधील स.नं. ७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८७, ८९ ते ९६ व गावठाणा पैक  मधील मुकाई 
चौक ते समीर लॉ स पयतचे १८.०० मी. व २४.०० मी. र याचा िवकास करणेकामी कायकारी 
अिभयंता थाप य िवभाग, ब े ीय कायालय यांचेकडून सदर र यां या जागांचे भूसंपादन 
करणेबाबतची मागणी आहे. सदरचे गावातील नाग रकां या वाहतूक साठी र ता िवकिसत होणे गरजेचे 
आहे. 

याक रता मौजे कवळे येथील वाढीव ह ीचे मंजूर िवकास योजने मधील स.नं. ७८, ७९, ८०, 

८१, ८२, ८७, ८९ ते ९६ व गावठाणा पैक  मधील मुकाई चौक ते समीर लॉ स पयतचे १८.०० मी. व 

२४.०० मी. र याखालील जिमनीचे भूसंपादन, करणेकामी महारा  ादेिशक व नगररचना 

अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ सह व भूमी संपादन पुनवसन व पुनवसाहत करताना वाजवी 
नुकसान भरपाई िमळ याचा आिण पारदशकता राख याचा ह  अिधिनयम – २०१३ (निवन भूसंपादन 
कायदा २०१३) अ वये संपादन करणसे मा यता देणेत यते आहे.      
मा.अॅड.मोरे र शेडग-े  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

अनुकूल- ५४            ितकूल-० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमे मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
               -----     
 

    



40 
 

  

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, िवषय मांक ११ वर मी पुढील माणे ठराव मांडते. 

 

ठराव मांक – ६८०                                                               िवषय मांक – ११ 
दनांक – २०/८/२०२१                                                           िवभाग – मा.आयु  

 
                संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नरिव/कािव/९/१८४/२०२१,  
                               द.०७/०७/२०२१ 
                           २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकडील ठ. . ३० द.२६/७/२०२१ 

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

नगरिवकास िवभाग, अिधसूचना . टपीएस- १८०८।८९४।सीआर-१७२७।०९।निव-१३, द. 
१८।०८।२००९, व अिधसुचना . टपीएस- १८१२।१६०।सीआर-५८।१२, पुनरचना नं.।२७।१२ 

ईपी मंजूर/युडी-१३, द. ०२।०३।२०१५ अ वये िवकास योजना मंजूर आहे. वाढीव ह ी या मंजूर 
िवकास योजनेम ये मौजे कवळे येथील स.नं. ७३ मधील आर ण . ४/११९ आ थक दृ ा दुबल 
घटकांसाठी घरे (EWS) या आर णाने तािवत आहे.        

पपरी चचवड महानगरपािलके या ह ीमधील मौजे कवळे ता. हवेली, िज.पुणे. येथील मंजूर 
िवकास योजने मधील स.नं. ७३ मधील आर ण . ४/११९ आ थक दृ ा दुबल घटकांसाठी घरे 
(EWS) या आर णाचा िवकास करणेकामी कायकारी अिभयंता, PMAY क प िवभाग यांचेकडून 
सदर आर णा या जागांचे भूसंपादन करणेबाबतची मागणी आहे.  

याक रता मौजे कवळे येथील वाढीव ह ीचे मंजूर िवकास योजने मधील स.नं. ७३ मधील 
आर ण . ४/११९ आ थक दृ ा दुबल घटकांसाठी घरे (EWS) खालील जिमनीचे भूसंपादन, 

करणेकामी महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ सह व भूमी संपादन 
पुनवसन व पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा आिण पारदशकता राख याचा 
ह  अिधिनयम – २०१३ (निवन भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये संपादन करणसे मा यता देणेत  येत 
आहे.     

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

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
अनुकूल-  ५४            ितकूल-० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमे मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
               -----        
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मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, िवषय मांक १२ वर मी पुढील माणे ठराव मांडते. 

                                                         िवषय मांक – १२ 
दनांक – २०/८/२०२१                                                           िवभाग – मा.आयु  

 
                  संदभ –  १) मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ  
                                  .आमुका/९/कािव/१२८/२०२१ द.७/७/२०२१ 
                              २) मा.महापािलका सभा ठ. .६६५ द.२९/७/२०२१ अ वये.   
 

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

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

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

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

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

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

 

Sr. 
No. Package Details 

Contractual 
Sweeper 

(Required with 
Mechanized 

Sweeping 
Machines) 

Driver (for 
Mechanical 
sweepers, 
transport 
vehicles & 

water 
tankers) 

Operator 
for 

Mechanical 
Sweepers 

Helper for 
transport 

vehicles and 
water tanker 

Total 

1. 
Package – 1 

(Southern side of head 
office Ward – ABDG) 

96 10 7 3 116 

2 
Package – 2 

(Southern side of head 
office Ward – BDGH) 

96 10 7 3 116 
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3 
Package – 3 

(Northern side of head 
office Ward – CHE) 

96 10 7 3 116 

4 
Package – 4 

(Northern side of head 
office Ward – ACF) 

96 10 7 3 116 

Total 384 40 28 12 464 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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



43 
 

  

साफसफाई या कामांचे मू यांकन केले जाते.तसेच माझी वसंुधरा अंतगत गुणांकन केले जाते. 
यानुसार शहरातील र ते यांिञक प दतीने साफसफाई (रोड वीपर ारे) कामकाज करणे ह े

आव यक आहे. 

६)  महासभा, िविवध िवषय सिमती कामकाज िनयम मधील मु ा . ७६ नुसार सभेस हजर 
असले या सभासदांपैक  कमान िन या सद यांनी पुन वचारा या तावा या बाजूने मत 
दले असेल व अशी मते कमान पाच असतील, याखेरीज सिमतीने एकदा िनकालात काढलेला 

कोणताही  ३ मिह यां या मुदतीत पु हा िवचाराथ घेता येणार नाही. असे नमूद आहे. 
यानुसार सदरचा िवषय हा द री दाखल होऊन, ३ मिहने पुण झालेले आहेत. 

 

सबब, शहरातील र ते, मंडई व इतर मोक या जागा यांि क  प दतीने साफसफाईचे कामकाजा 
क रता तयार कर यात आले या िनिवदा / आर.एफ.पी. नुसार ७ वष कालावधी क रता िनिवदा या 
राबिवण े कामी व यापोटी होणा-या य  खचास मा यता देणेकामी महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमातील कलम ७२ (ब) नुसार मा यता देणते यावी. 
मा.अॅड.मोरे र शेडग-े  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.िवलास मिडगेरी – मा.महापौर साहेब, िवषय माकं १२ द री दाखल करणेत यावा अशी सूचना 
मी मांडतो. 
मा.अंबरनाथ कांबळे – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर – िवषय मांक १२ द री दाखल करणेत येत आहे परत िवषय आणू नये. 
 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 

ठराव मांक – ६८१                                                               िवषय मांक – १२ 
दनांक – २०/८/२०२१                                                           िवभाग – मा.आयु  

 

      संदभ –  १) मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ  
                                .आमुका/९/कािव/१२८/२०२१ द.७/७/२०२१ 
                           २) मा.महापािलका सभा ठ. .६६५ द.२९/७/२०२१ अ वये.   
 
                         िवषय मांक १२ द री  दाखल करणेत येत आहे. 
 
     अनुकूल-५४       ितकुल- ०  
 
     अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
 
     ------ 
 
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, िवषय मांक १३ वर मी पुढील माणे ठराव मांडते. 
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ठराव मांक – ६८२                                                               िवषय मांक – १३ 
दनांक – २०/८/२०२१                                                           िवभाग – मा.आयु  

 
             संदभ- १)  मा.महापािलका आयु  यांचेकडील  
                                   जा. .वै /०९/कािव/४१२४/२०२१ द.५/८/२०२१    

महारा  शासनाने कोरोना िवषाणुचा COVID -19 ादुभाव रोख यासाठी रा यात साथरोग 

ितबंधा मक कायदा १८९७  व आप ी व थापन कायदा २००५ द.१३ माच २०२० पासून लागू 
क न अिधसूचना िनगिमत केलेली आहे. 

पपरी चचवड महानगरपािलकेमाफत कोरोना िवषाणूचा ादुभाव रोख याकरीता 
कामकाजाचे िनयोजन क न उपाययोजना कर यात येत आहेत. यानुषंगाने COVID -19 चे संदभात 

शासनाकडून कवा शास कय अिधका-याकडून ा  झालेल े शासनिनणय, आदेश, िनदश, अिधसूचना, 

प रप के, प े मा. महापािलका सभेपुढे अवलोकनाथ सादर करणे आव यक आहे. यानुसार वै क य 

िवभागाकडे सोबतचे प  “अ” नुसार COVID -19 चे संदभात शासनाकडून कवा शास कय अिधका-

याकडून ा  झालेले शासनिनणय, आदेश, िनदश, अिधसूचना, प रप के, प े आद ची मािहती स मा. 

सद यांना होणेकामी सभा कामकाज िनयमातील तरतुदीनुसार शासनाकडून कवा शास कय अिधका-
याकडून ा  झालेली प े अवलोकन करणते आल.े 

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

            यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 
            अनुकूल-५४       ितकुल- ०  
 
     अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
     ------ 
 
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, िवषय मांक १४ वर मी पुढील माणे ठराव मांडते. 
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                                                                    िवषय मांक – १४ 

दनांक – २०/८/२०२१                                                           िवभाग – मा.आयु  
 
                  संदभ –  १) मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ 
                                  .अ.िव.दु/२/२कािव/८३/२०२१ द.९/८/२०२१    
 
 पपरी चचवड महानगरपािलके या िविवध पदािधकारी व व र  अिधकारी यांचे दालनाम ये 
तातडी या बात या पहा यासाठी Dish T.V. यंञणा पुरिवणे व याचे मािसक बील अदा करणे तसेच 
मा.पदािधकारी व व र  अिधकारी यांस अिधक म वापर मयादा िनि त करणे. 
तपशील- पपरी चचवड  पपरी चचवड महानगरपािलके या िविवध पदािधकारी व व र  अिधकारी 
यांचे दालनाम ये तातडी या बात या पहा यासाठी  म.ेटाटा काय, म ेएअरटेल अशा कार या Dish 
T.V. सुिवधा पुरिवणा-या कंप याकडून सदर सुिवधा घेणे व याचे मािसक बील अदा करणे तसेच 
मा.पदािधकारी व व र  अिधकारी यांस खालील माणे सुिवधा मंजूर करणेस तसेच मािसक अिधक म 
वापर मयादा िनि त करणे आव यक आहे. 

१) सदर सुिवधा देय मा.पदािधकारी व मा. अिधकारी 
मा.पदािधकारी – मा.महापौर, मा.उपमहापौर, मा.अ य  थायी सिमती, मा.प नेता, 
मा.िवरोधीप नेता, मा. अ य -सव ेञीय कायालय यांची दालने 
मा. अिधकारी – जे अिधकारी सात ा वेतन आयोगा माणे पे-बड एस-२५ कवा यापे ा जादा 
वेतन ेणीत आहेत असे सव अिधकारी. 

२) अिधक म मािसक वापर मयादा व बील अदायगी खालील माणे देय राहील. 
(अ) उभारणीचा  (Installation Charges) चा खच १०० ट े  अंदाजे र. . २०००/- कवा य  
(ब) मािसक बील अदायगी र. . ५००/- 
३) तरतूद- 
सदरचे कामासाठी अणु िवदयुत व दूरसंचार िवभागाचे सन २०२१-२२ महसूली अंदाजपञकात 
“अिधकारी/पदािधकारी यांस टी. ही. यूज चॅनल सुिवधा पुरिवणे व बील अदा करणे “ अशा 
अिभनामाचे उपलेखािशषक न ाने िनमाण करणेस व यावर खालील माणे तरतूद वग करणसे 
मा यता देणते यावी.   
 

अ. . उपलेखािशष  मूळ तरतूद वाढ घट एकूण 
६  / 
१९४-
१९५ 

सीसीटी ही यं णा 
पुरिवणे व चालन करणे 

र. .३५,००,००० - र. .२,००,००० र. .३३,००,००० 

१०  / 
१९४-
१९५ 

अिधकारी/पदािधकारी 
यांस टी. ही. युज चॅनल 
सुिवधा पुरिवणे व बील 
अदा करणे     

- र. . २,००,००० - र. .२,००,००० 

  
मा.अॅड.मोरे र शेडग-े  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
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मा.केशव घोळव े -  मा.महापौर साहेब, मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो- िविवध िवभागांम ये 

तातडी या बात या पहा यासाठी Dish T.V. यं णा खािलल अिधका-यांना कायालयांना व 

णालयांनाही पुरिवणते यावी. 
१) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ४५ अंतगत असले या शहर अिभयंता, आरो य 

वै कय अिधकारी, उपायु , नगरसिचव, मु य लेखा प र क या पदांनाही सदर सुिवधा 

पुरिवणेस मा यता दे यात यावी. 
२) िनवडणूक िवभाग, म यवत  पूरिनयं ण तथा वायरलेस - दूर वनी क , मािहती व 

जनसंपक क , प कार क , सव अि शमन क ,े सव गट नेते, सव िवषय सिम यांचे 

अ य , सव णालये (मागणी नूसार जा तीत जा त ५ कने शन ती णालय), या 

ठकाणी देखील सदर सुिवधा पुरिव यास मा यता दे यात यावी. 
सदर कामासाठी अणु िव ुत व दूरसंचार िवभागाचे सन २०२१-२२ चे महसूली अंदाजप कात 
“अिधकारी/पदािधकारी यांस टी. ही. यूज चॅनल सुिवधा पुरिवणे व बील अदा करण”े अ या अिभनामाचे 

उपलेखािशषक न ाने िनमाण करणेस व यावर खािलल माणे तरतूद वग करणेस मा यता दे यात 
यावी. 

अ. . उपलेखािशष मूळ तरतूद वाढ घट एकूण 

६/१९४-
१९५ 

सीसीटी ही यं णा 
पुरिवणे व चालन 

करणे 
र. .३५,००,००० - र. .१५,००,००० र. .२०,००,००० 

१०/१९४-
१९५ 

अिधकारी/पदािध
कारी यांस 

टी. ही. यूज चॅनल 
सुिवधा पुरिवणे व 
बील अदा करण े

- र. .३,७०,००० - र. .३,७०,००० 

९/१९४-
१९५ 

सव कायालय 
ISDN PRI Line 
ने जोडणे व बील 

अदा करणे. 

र. .७,७०,००० र. .११,३०,००० - र. .१९,००,००० 

 
मा.िवलास मिडगेरी -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारली आहे. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता--   
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ठराव मांक – ६८३                                                               िवषय मांक – १४ 
दनांक – २०/८/२०२१                                                           िवभाग – मा.आयु  

 
                संदभ –  १) मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ 
                                .अ.िव.दु/२/२कािव/८३/२०२१ द.९/८/२०२१    
 
 पपरी चचवड महानगरपािलके या िविवध पदािधकारी व व र  अिधकारी यांचे दालनाम ये 
तातडी या बात या पहा यासाठी Dish T.V. यंञणा पुरिवणे व याचे मािसक बील अदा करणे तसेच 

मा.पदािधकारी व व र  अिधकारी यांस अिधक म वापर मयादा िनि त करणे. 

तपशील- पपरी चचवड  पपरी चचवड महानगरपािलके या िविवध पदािधकारी व व र  अिधकारी 
यांचे दालनाम ये तातडी या बात या पहा यासाठी मे.टाटा काय, मे. एअरटेल अशा कार या Dish 

T.V. सुिवधा पुरिवणा-या कंप याकडून सदर सुिवधा घेणे व याचे मािसक बील अदा करण े तसेच 

मा.पदािधकारी व व र  अिधकारी यांस खालील माणे सुिवधा मंजूर करणेस तसेच मािसक अिधक म 
वापर मयादा िनि त करणे आव यक आहे. 

१) सदर सुिवधा देय मा.पदािधकारी व मा. अिधकारी 
मा.पदािधकारी – मा.महापौर, मा.उपमहापौर, मा.अ य  थायी सिमती, मा.प नेता, 

मा.िवरोधीप नेता, मा. अ य -सव ेञीय कायालय यांची दालने 

मा. अिधकारी – जे अिधकारी सात ा वेतन आयोगा माणे पे-बड एस-२५ कवा यापे ा जादा 

वेतन ेणीत आहेत असे सव अिधकारी.  

२) अिधक म मािसक वापर मयादा व बील अदायगी खालील माणे देय राहील.  
अ) उभारणीचा  (Installation Charges) चा खच १०० ट े  अंदाजे र. . २०००/- कवा य  
(ब) मािसक बील अदायगी र. . ५००/-  

३)  तरतूद- 

सदरचे कामासाठी अणु िवदयुत व दूरसंचार िवभागाचे सन २०२१-२२ महसूली अंदाजपञकात 
“अिधकारी/पदािधकारी यांस टी. ही. यूज चॅनल सुिवधा पुरिवणे व बील अदा करणे “ अशा 
अिभनामाचे उपलेखािशषक न ाने िनमाण करणेस व यावर खालील माणे तरतूद वग करणसे 
मा यता देणते येत आहे.   
 

अ. . उपलेखािशष  मूळ तरतूद वाढ घट एकूण 

६  / 

१९४-

सीसीटी ही यं णा 
पुरिवणे व चालन 

र. .३५,००,००० - र. .२,००,००० र. .३३,००,००० 
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१९५ करण े

१०  / 

१९४-
१९५ 

अिधकारी/पदािध
कारी यांस 
टी. ही. युज चॅनल 
सुिवधा पुरिवणे व 
बील अदा करणे     

- र. . 
२,००,००० 

- र. .२,००,००० 

 

       तसेच िविवध िवभागांम ये तातडी या बात या पहा यासाठी Dish T.V. यं णा खािलल 

अिधका-यांना कायालयांना व णालयांनाही पुरिवणसे मा यता दे यात येत आहे. 

१) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ४५ अंतगत असले या शहर अिभयंता, आरो य वै कय 

अिधकारी, उपायु , नगरसिचव, मु य लेखा प र क या पदांनाही सदर सुिवधा पुरिवणेस 

मा यता दे यात येत आह.े  
२) िनवडणूक िवभाग, म यवत  पूरिनयं ण तथा वायरलेस - दूर वनी क , मािहती व जनसंपक 

क , प कार क , सव अि शमन क ,े सव गट नेते, सव िवषय सिम यांचे अ य , सव 

णालये (मागणी नूसार जा तीत जा त ५ कने शन ती णालय), या ठकाणी देखील सदर 

सुिवधा पुरिव यास मा यता दे यात येत आह.े 
सदर कामासाठी अणु िव ुत व दूरसंचार िवभागाचे सन २०२१-२२ चे महसूली अंदाजप कात 
“अिधकारी/पदािधकारी यांस टी. ही. यूज चॅनल सुिवधा पुरिवणे व बील अदा करण”े अ या अिभनामाचे 

उपलेखािशषक न ाने िनमाण करणेस व यावर खािलल माणे तरतूद वग करणेस मा यता दे यात येत 
आहे. 

अ. . उपलेखािशष मूळ तरतूद वाढ घट एकूण 

६/१९४-
१९५ 

सीसीटी ही यं णा 
पुरिवणे व चालन 

करणे 
र. .३५,००,००० - र. .१५,००,००० र. .२०,००,००० 

१०/१९४-
१९५ 

अिधकारी/पदािध
कारी यांस 

टी. ही. यूज चॅनल 
सुिवधा पुरिवणे व 
बील अदा करण े

- र. .३,७०,००० - र. .३,७०,००० 

९/१९४-
१९५ 

सव कायालय 
ISDN PRI Line 
ने जोडणे व बील 

अदा करणे. 

र. .७,७०,००० र. .११,३०,००० - र. .१९,००,००० 

 
  

       अनुकूल- ५४       ितकूल- ० 
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       अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
          ------- 
 

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक १५ वर मी पुढील माणे ठराव मांडते.  
 
ठराव मांक – ६८४                                                               िवषय मांक – १५ 
दनांक – २०/८/२०२१                                                           िवभाग – मा.आयु  

 
                         संदभ-   १) मा.महापािलका आयु  यांचेकडील  
                                        जा. .पञक/०३/कािव/०८/२०२१ द.६/८/२०२१ 
 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम ६७(अ) अ वये येक महानगरपािलकेने 
लगतपूववत  शासक य वषासंबंिधचा पयावरण स ि थती अहवाल शासनाकडून वेळोवेळी िवहीत 
कर यात येईल. अशा प दतीने महानगरपािलकासमोर सादर करणेची तरतुद आहे. 

यानुसार पपरी चचवड महानगरपािलकेचा सन २०२०-२१ चा पयावरण ि थतीदशक 
अहवाल महारा  दूषण िनयं ण मंडळाने दले या डी.पी.एस.आय.आर. या मागदशक त वानुसार सव 
आव यक मािहती संबंिधत िविवध िवभागाकडून संकिलत क न तयार कर यात आला आहे. सदर ा प 
अहवाल मा.महापािलका सभेस सादर ठेवणे आव यक आहे.  

सबब पपरी चचवड  महानगरपािलकेचा सन २०२०-२१ चा पयावरण स :ि थती अहवाल 
मा.महापिलका सभेसमोर ठेवणते आला. 

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

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

 अनुकूल- ५४      ितकूल- ० 

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

     ------ 

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक १६ वर मी पुढील माणे ठराव मांडते.  
 
 
 
 
 
 



50 
 

  

ठराव मांक – ६८५                                                               िवषय मांक – १६ 
दनांक – २०/८/२०२१                                                           िवभाग – मा.आयु  

 
                     संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकडील  
                                  जा. . था/बीआरटीएस/६३९/२०२१ द.१०/८/२०२१ 
 

पपरी चचवड मनपा या मंजुर िवकास आराख ा अंतगत वा हेकरवाडी चौक ते सांगवी 
कवळे र यावरील डेअरी फाम चौक ताथवडे पयत या ४५ मी . ं द पाईन र ता िवकसीत करणे व 

पवना नदीवर महानगरपािलका बोट लब जवळ पूल बांधणेचे िनयोजन आह े.सदर क पाम ये िनगडी 
ािधकरण येथून येणारा मनपा या िवकास आराख ा मधील ४५मी पाईन र ता वा हेकरवाडी मु य 

र ता पासून पवना नदी पुढे पशुसंवधन िवभागा या जागेतून ताथवडे येथील सांगवी कवळे 
र यावरील डेअरी फाम चौकापयतचा र ता िवकसीत करणेत येणार आह.ेसदर र यामुळे हजवडी 
आयटी पाक ,चाकण तळेगाव औ ोिगक वसाहत व नािशक मागाकडे जाणा -या  तसेच थेरगाव ,

काळेवाडी ,सांगवी ,वाकड , पपळे िनलख भागातील नाग रकांना ये जा करणे सोयीचे होणार आह े.डांगे 
चौकातील वाहतुक क डी कमी होणार आहे तसेच इंधन व वेळेची बचत देखील होणार आह.े यानुषंगाने 
पशुसंवधन िवभागा या जागेमधुन मनपा िवकास योजनेतील जागा मनपाकडे ह तांतरीत करणेबाबत 
िवनंती वेळोवेळी प ा ारे संबंिधत िवभागाकडे कर यात आलेली आहे. या दर यान या चचत द .
०५/०६/२०१८ रोजी मा.सिचव ,पशुसंवधन िवभाग महारा  रा य व मा .आयु  ,पशुसंवधन िवभाग 

महारा  रा य यां या सोबत या संयु  बैठक त झाले याचचनुसार पशुसंवधन िवभागा या जिमनीचे 
सव ण क न पयायी संरेखन तयार करणेबाबत सुचिवले होते. यासअनुस न पशुसंवधन खा याचे 
िनयोजनानुसारिवकास आराख ातील  र याचे संरेखनात सुचिव या माणे बदल क न ते अंितम 
कर यात आले आह े .याबाबत मा .िवभागीय आयु  ,पुणे िवभाग यांचे समवेत द .१७/०२/२०२० 
रोजी िवभागीय आयु  कायालय येथील बैठक म ये पुणे कायालयातील अिधका-यांनी सदर संरेखनास 

सहमती दशवली आह.े 

तथापी मनपाने यापुव  िवकास कामांसाठी ता यात घेतले या जागांबाबत मा.आयु , 

पशुसंवधन महारा , पुणे यांचे प ाचे अनुषंगाने पपरी चचवड महानगरपािलकेकडे यापूव  वळू माता 

े  ताथवडे येथील स.नं.२०,२४ व २५ मधील २.४० हे  टर े  जकात नाका, बोट लब व ४५ 

मी., ३४.३५ मी. र ता ंदीकरणासाठी ह तांत रत केलेली आहे.  यापुव  ह तांतरीत केले या जागे या 

मोबद यात मनपामाफत क न ावया या िविवध बांधकामांसाठी पशुसंवधन िवभागाने खच केलेली 
र. .१.२५ कोटी इतक  असून पशुसंवधन खा याने सन २००१ म ये सदरचा खच केलेला आहे. सदर 
कामास बरीच वष झाली असून याची कमत आज रोजी िनि तच र. .१.२५ कोटी पे ा अिधक आहे. 

तसेच वा हेकरवाडी चौक ते ध-रावेत र यावरील डेअरी फाम चौक ताथवडे पयतचा ४५ 
मी. ं द पाईन र ता िवकिसत कर यासाठी वळू माता े  ताथवडे येथील पशुसंवधन े ाची 
ह तांतरीत करावयाचे ४.४८ हे. े  (नदीवरील पुल व र यासाठी) तसेच ०.७० हे. मैलाशु ीकरण 



51 
 

  

क ासाठी असे एकूण ५.१८ हे. े ाचे महारा  रा य मा यता ा   दर सुचीनुसार (Ready Reckner 

Rate)र. .१८.५३ कोटी इतके मु यांकन होत आहे. 

जागा ह तांत रत कर या या मोबद यात खालील कामे तािवत कर यात आली आहे. 

१) मा खासदार ी. ीरंग ऊफ आ पा बारणे यांचे िनवास थान ते बोट लब पयत या संर क भतीची 
उंची ३ फूट आर.सी.सी. म ये बांधकाम क न वाढव यात यावी व यावर ३ फूट Y-वाय फ सग क न 

दे यात यावे. 

२) े ामधील अंतगत ६ क.मी. र ते िसमट काँ टचे क न िमळावेत. 

३) पंपहाऊस दु ती कर यात यावी व पाईपलाईन बदलून दे यात यावी. 

४) े ाक रता नवीन कायालयाचे बांधकाम क न िमळावे. 

५) े ावरील अिधकारी व कमचा-यांक रता एकूण ४७ िनवास थाने बांधकाम क न िमळावे. 

वरील बाब चा महारा  शासनाचे सावजिनक बांधकाम खा याकडील सन २०२०-२१ या रा य तरीय 
दरसुचीनुसार र. .२२.०३ कोटी इतका खच अपेि त आहे.  

तसेच, यापुव  ह तांतरीत केले या जागे या मोबद यात मनपामाफत क न ावया या िविवध 

बांधकामांसाठी पशुसंवधन िवभागाने खच केलेली र. .१.२५ कोटी इतक  असून एकुन र.  १९.७८ 
कोटी र मेची परीगणना के यास ह तांरीत करावया या जागे या मोबद यात े ावर करावया या 
कामाची र म . २.२५ कोटीने जा त आहे. पशुसंवधन खा याने सन २००१ म ये सदरचा खच केलेला 
आहे. सदर कामास बरीच वष झाली असून याची कमत आज रोजी िनि तच र. .१.२५ कोटी पे ा 
अिधक आहे. 

वरील बाब चा िवचार करता वळू माता े  ताथवडे येथील ५.८१ हे टर जागा ह तांत रत 
कर या या मोबद यात े ाकडे अित र  िनधीची मागणी न करता वर नमुद २२.०३ कोटी र मेची 
सव कामे े ास क न दे याबाबत िवनंती केली आहे. तसेच मनपाने सादर केलेला र.  ९९.५० 

र मेचा उ ाणपुल बांधणेचा आराख ास मा यता दशिवली आहे. तसेच सदर उ ाणपुलास Noise 

वDust Barrier लावणे बंधनकारक केले आहे. यानुसार महानगरपािलकेने सुधा रत हमीप क 

पशुसंवधन िवभागाकडे सादर के यास सदरचा जागा ह तांतरणाचा ताव शासनाकडे मंजुरी तव 
पाठिव यात येणार आह.े मा. आयु  पशुसंवधन यांनी े ावर क न ावया या कामांबाबत मागील 
अनुभव पाहता जागा य  ह तांतरीत कर यापुव  उ  तािवत १ते ५ कामांपैक  अ.  . १.ते४ 
वरील कामे पुण करणेस व .५ वरील कामांसाठी लथ पयत काम पुण करणे या अटीस अिधन रा न 
महानगरपािलकेने मागणी केलेली ५.१८ हे टर (४.४८ हे. +०.७०हे.) जागा दे यास पशुसंवधन 

िवभागाची हरकत नस याचे कळिवले आहे. 
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सबब, पशुसंवधन िवभागाने प ात नमुद के यानुसार वळू माता े  ताथवडे येथील ५.८१ 

हे टर जागा ह तांत रत कर या या मोबद यात करावया या कामांचे िव तृत अंदाजप क तयार 
कर यात आले आह,े याचा खालील त यात उ लेख कर यात आलेला आहे. 

अ.  कामाचे वणन लांबी (मी.) ं दी(मी.) उंची(मी.) 
खच र. . 
(कोटी) 

१) 

मा खासदार ी. ीरंग ऊफ आ पा 
बारणे यांचे िनवास थान ते बोट लब 
पयत या संर क भतीची उंची ३ 
फूट आर.सी.सी. म ये बांधकाम क न 
वाढव यात यावी व यावर ३ फूट Y-

वाय फ सग करणे. 

४५०.० - - ०.५० 

२) 
े ामधील अंतगत ६ क.मी. र ते 

िसमट काँ टचे करणे. 
६०००.० ६.० 

 
१३.६५ 

३) 
पंपहाऊस दु ती कर यात यावी व 
पाईपलाईन बदलणे. 

- - - ३.० 

४) 
े ाक रता नवीन कायालयाचे 

बांधकाम करणे. 
२५०.० 
चौ.मी 

- - १.१२ 

५) 
े ावरील अिधकारी व कमचा-

यांक रता एकूण ४७ िनवास थाने 
बांधकाम करणे. 

१३६६.० 
चौ.मी 

- - ३.७६ 

 
एकुण 

   
२२.०३ 

मनपाचे सन २०२०-२१ चे अंदाजप कात वा हेकरवाडी चौक ते ध-रावेत र यावरील डेअरी फाम 

चौक, ताथवडे पयतचा िवकास आराख ातील ४५.०० मी. ं द पाईन र ता िवकसीत करणे या 

कामासाठी खालील माणे अंतभाव कर यात आलेला आहे. 

 

अ. . कामाचे नाव शासक य मा यता   तरतूद सन २०२०-२१ 
पाईन र ता वा हेकरवाडी ते थेरगाव िनयोिजत 

पुलापयत पशुसंवधन खा या या जागेमधून ४५.०० 
मी.र ता िवकसीत करणे. भाग.१ 

३५.०० कोटी १०.०० कोटी 

पाईन र ता वा हेकरवाडी ते ताथवडे या र यावर 
थेरगाव बोट लब जवळ पशुसंवधन खा या या 
जागेमधून पवना नदीवर पुल बांधणे. भाग.२ 

१८०.०० कोटी १०. ०० कोटी 
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पाईन र ता वा हेकरवाडी ते थेरगाव िनयोिजत 
पुलापासून ताथवडे चौकापयत ४५.०० मी.र ता 
िवकसीत करणे. भाग.३ 

४०.०० कोटी ६. ०० कोटी 

एकूण र. . २५५.०० कोटी २६. ०० कोटी 

वरील माण ेअंदाजप कात सुचिवले या कामा या नावात बदल क न एकि त खालील कामांना 
शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

अ. . कामाचे नाव 
शासक य 
मा यता 

तरतूद सन २०२०-
२१ 

वा हेकरवाडी चौक ते ध-रावेत र यावरील डेअरी 
फाम चौक, ताथवडे पयतचा िवकास आराख ातील 

४५.०० मी. ं द पाईन र ता व पवना नदीवरील 
पुल बांधणे. 

२२५.०० कोटी २०.०० कोटी 

पशुसंवधन े ा या जागे या बद यात पशुसंवधन 
े ा या काय े ात िविवध िवकास कामे करणे. 

३०.०० कोटी ६. ०० कोटी 

एकूण र. . २५५.०० कोटी २६. ०० कोटी 

वर उ लेख के या माणे दो ही कामे मनपा या सन २०२०-२१ या अंदाजप कात नमुद केले या ३ 

कामांऐवजी तािवत कर यात येत आहे. सदर तािवत कामांसाठी यासमोर दशिव यात आले या 

र मेस शासक य मा यता व तरतुदीस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

 अनुकूल- ५४      ितकूल- ० 

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

     ------ 

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक १७ वर मी पुढील माणे ठराव मांडते.  
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ठराव मांक – ६८६                                                               िवषय मांक – १७ 
दनांक – २०/८/२०२१                                                           िवभाग – मा.आयु  

 
                      संदभ-   १) मा.महापािलका आयु  यांचेकडील 
                                      जा. .वै /९/कािव/४२१०/२०२१ 
                                      दनांक ११/०८/२०२१ 

पपरी चचवड महानगरपािलकेमाफत शहरातील नागरीकांना उ ृ  आिण दजदार आरो य 
सेवा दान करणेचे दृ ीने महापािलकेमाफत पुरिव या जाणा-या आरो य सेवांचे सोशल इ पॅ ट बॉ ड 

(SIB) या मा यमातुन बळकटीकरण आिण सुधारणा करणेत येऊन महानगरपािलकेचे 

दवाखाना/ णालयामाफत शहरातील नागरीकांना उ ृ  आिण दजदार आरो य सेवा दान करणेचे 

दृ ीने तसेच िवहीत क पाअंतगत गुंतवणुक ची परतफेड महानगरपािलकेने िनि त केलेली उ ी े सा य 
झा यावर करणेत येणार असलेमुळे महापािलकेने ाकरीता थमत: अथसंकि पय तरतुद करणसे व 

क प संदभातील िवषयावर िनणय घे यास गठीत सिमतीस िनणय घेणेचे सव अिधकार मा.महापािलका 
सभे या मा यतेने दान करणे आव यक आहे.  

पपरी चचवड महानगरपािलकेमाफत शहरातील नागरीकांना उ ृ  आिण दजदार आरो य 
सेवा दान करणेचे दृ ीने महापािलकेमाफत पुरिव या जाणा-या आरो य सेवांचे सोशल इ पॅ ट बॉ ड 

(SIB) या मा यमातुन बळकटीकरण आिण सुधारणा कर यासाठी महापािलकेने संयु  रा  िवकास 

काय मा या (UNDP) द ली कायालयासोबत सामंज य करार (MOU) केला आह.े सोशल इ पॅ ट 

बॉ ड (SIB) ही नािव यपूण िव  पुरवठा कायतं  प दत असुन ाम ये सदर क पासाठी िनवडले 

गेलेले गुंतवणूकदार आरो य सेवा क े सुधार यासाठी अि म गुंतवणुक करतील व ा गुंतवणुक ची 
परतफेड महानगरपािलकेने िनि त केलेली उ ी े सा य झा यावर केली जाईल. महापािलकेने ाकरीता 

अथसंकि पय तरतुद करणे आव यक असून उ ी े सा य न झा यास गुंतवणूकदाराला पैस न िमळ याची 
जोखीम उचलावी लागेल.  

     यूएनडीपी, संयु  रा ा या अंतगत ब तरीय िवकास करणारी अ णी सं था असून आरो य 

के ांचे स मीकरण हे यांचे मह वाचे काय े  आह.े सामंज य करारातील तरतुदीनुसार यूएनडीपी 

महापािलकेला आरो य क ां या सुधारणेसाठी लागणा-या योजना आिण यांची अंमलबजावणी ासाठी 

तांि क सहा य करत आह.े ा ित र  सदर क पाची उ ी े िनवडणे आिण आरो य सेवा क ां या 

बळकटीकरण व सुधारणांसाठी योजनेचे ट पे िनधारीत करणे यासाठी यूएनडीपीने अनुदान देऊ केले आह.े 

सदर क पाअंतगत मु यमापन करण,े योजना आखण,े जोखीम घेऊ शकणारे गुंतवणुकदार शोध यात 

मदत करणे आिण महापािलकेक रता क प अंमलबजावणी करणे यासाठी यूएनडीपीने पधा मक 
िनिवदा ये ारे पॅलेिडयम क स ट ग इंिडया ा.िल. यांची स लागार हणून िनयु  केली आह.े 
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यांनी महापािलकेचे आरो य सेवा के ां या बळकटीकरण व सुधारणांसाठी ३ वष कालावधीक रता 
अंदाजे १०० कोटी पये गुंतवणुक येणे अपेि त असलेबाबतचा अंदाज वतवला आह.े सदरचे 

गुंतवणुक ारे खालील प रणाम साधणे श य आह.े 

१) एनएबीएच मा यते ारे सव ४१ आरो य क ाम ये सुधारणा –  वै क य सेवा या सुरळीत होऊन 

णालय कमचा-यांना दैनं दन कामकाजाचे प रणामकाराक व थापन कर यास मदत होईल व 

यामुळे आरो य सेवा क ा या उपचार कर या या मतेत ण वाढ होऊन णांना सुधा रत सेवांचा 
लाभ उपल ध क न देण.े तसेच महा मा योितबा फुले जन आरो य योजनेअंतगत महापािलकेला 

स या िमळणा-या ८०% भरपाईचे माण एनएबीएच या मा यतेनंतर १००% एवढे होईल. 

२) ि तीय तरावरील ७ णालयात सुतीपूव आिण सूतीनंतर लागणा-या सुिवधांचे बळकटीकरण  
क न ा  सुिवधांचा लाभ घेणा-या णांची सं या वाढिवणे तसेच णालयात लागणारे सािह य,  

योगशाळा तसेच इतर सहा यभूत यं णा ारे सूती सेवाम ये सुधारणा के याने वाय.सी.एम.  
णालयावरील णसं येचा अित र  भार कमी होणेस मदत होईल. 

३) वायसीएम णालयाम ये इतर पेशािल ट ीटमटची मता वाढिवण े – सदर णालयात दोन 
अितरी  श या उभारणी व पूरक सेवा उपल ध क न यांचा वापर हाडां या व इतर 
श यांची वाढती मागणी पूण कर यासाठी होऊ शकेल. यामुळे श येसाठी ती ा 
(Waiting) कालावधी कमी होऊ शकेल.  

  सदर क प अंमलबजावणीसाठी खालील माणे सिमती गठीत करणे आव यक आह.े 

१) महापािलका आयु    २)अितरी  आयु  (१) 
 ३) मु य लेखा व िव  अिधकारी  ४) वै क य िवभाग मुख 

 ५) वायसीएमएच णालयाचे डीन 

 सदर क प अंमलबजावणीसाठी उ  सिमतीस खालील माणे अिधकार दान करणे आव यक 
आह.े 

 गुंतवणूकदाराची नेमणूक कर यासाठी िनिवदा / ए ेशन ऑफ इंटरे ट / िवनंती ताव 
मागिवण.े 

 आरो य क ां या सुधारणा व बळकटीकरणासाठीची उ ी े िनि त करण.े 
 गुंतवणूकदारासोबत कर या या करार, कामिगरीचे मू यमापन, अटी आिण शत  यांची रचना 

िनि त करण.े 
 क पा या अंमलबजावणीसाठी गुंतवणूकदार, युएनडीपीने िनयु  केलेले इि लमटेशन पाटनर 

(पॅलेिडयम) तसेच मॉिनट रग एज सी, पेशािल ट एज सीसार या इतर मदत करणा-या 
सं थांबरोबर ि प ीय करार करणे. 

 ठरवलेली उ ी े सा य झा यावर गुंतवणूकदाराला ि मीयम दे याबाबतचा िनणय घेण.े 
 आव यकता भास यास क पासाठी ए ो खाते उघडण.े 
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 यो य कमचारी धोरण आखण,े आरो य सुिवधा पुरव यासाठी कमचा-यांची भरती करणे, आरो य 
सेवाक े सुधार यासाठी योजना राबवण.े 

 एनएबीएच आिण इतर मा यतेसाठी संबिधत ािधकरणाकडे अज करणे. 
 पाच नवीन ि तीय तरावरील णालये कायाि वत िविवध प दत बाबत िनणय घेण.े 
 पाच नवीन ि तीय तरावरील णालयां या कामाची ा ी िनि त करणे. 
 कायदेशीर समुपदेशकाची िनयु  अंितम क न मंजूर करणे आिण अशा /एज स ना यां या 

वैयि क िनयु  प ांम ये नमुद केले या अटी व शत नुसार मोबदला देण.े 
 

पपरी चचवड महानगरपािलकेमाफत शहरातील नागरीकांना उ ृ  आिण दजदार आरो य 
सेवा दान करणेचे दृ ीने महापािलकेमाफत पुरिव या जाणा-या आरो य सेवांचे सोशल इ पॅ ट बॉ ड 

(SIB) या मा यमातुन बळकटीकरण आिण सुधारणा कर यासाठी िवहीत क पाअंतगत गुंतवणुक ची 

परतफेड महानगरपािलकेने िनि त केलेली उ ी  ेसा य झा यावर करणेत येणार असलेमुळे महापािलकेने 
ाकरीता थमत: अथसंकि पय तरतुद करणेस व वरील माणे सिमती गठीत क न क प संदभातील 

िवषयावर िनणय घेणेचे सव अिधकार दान करणे या बाब स मा यता देणेत येत आहे. 

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

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

 अनुकूल-  ५४      ितकूल- ० 

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

     ------ 

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक १८ वर मी पुढील माणे ठराव मांडते.  
 
ठराव मांक – ६८७                                                               िवषय मांक – १८ 
दनांक – २०/८/२०२१                                                           िवभाग – मा.नगरसिचव  

 
  

सिम यांच ेअहवाल 
 

मा.िवधी सिमती  
 
 

           कायपिञका . १५ द.२/७/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आह.े 

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

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
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 अनुकूल-   ५४      ितकूल- ० 

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

     ------ 

मा.सुजाता पालांडे  -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक १९ वर मी पुढील माणे ठराव मांडते.  
 

ठराव मांक – ६८८                                                               िवषय मांक – १९ 
दनांक – २०/८/२०२१                                                           िवभाग – मा.नगरसिचव  

 

मा.महीला व बालक याण सिमती  
 
 

              अ) कायपिञका .१०  द.२२/४/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आह.े 

              ब) कायपिञका .११  द.१४/५/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आह.े 

              क) कायपिञका .१२  द.२४/६/२०२१ व द.८/७/२०२१ चा सभावृ ांत  

                  कायम करणते येत आह.े    

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

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

 अनुकूल-  ५४      ितकूल- ० 

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

     ------ 

मा.सुजाता पालांडे  -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक २० वर मी पुढील माणे ठराव मांडते.  
 
ठराव मांक – ६८९                                                               िवषय मांक – २० 
दनांक – २०/८/२०२१                                                           िवभाग – मा.नगरसिचव  

 
मा.शहर सुधारणा सिमती 

 
 

          कायपिञका मांक १४ द.६/७/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आह.े 

 मा.अॅड.मोरे र शेडग े  -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
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 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

 अनुकूल- ५४      ितकूल- ० 

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

     ------ 

मा.सुजाता पालांडे    -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक २१ वर मी पुढील माणे ठराव मांडते.  
 

ठराव मांक – ६९०                                                               िवषय मांक – २१ 
दनांक – २०/८/२०२१                                                           िवभाग – मा.नगरसिचव  

 

 

मा. डा कला सािह य व सां कृितक सिमती 

             कायपिञका .७ द.१२/३/२०२१ व ९/७/२०२१ चा सभावृ ांत कायम  

             करणते येत आह.े   

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

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

 अनुकूल- ५४      ितकूल- ० 

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

     ------ 

मा.सुजाता पालांडे   -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक २२ वर मी पुढील माणे ठराव मांडते.  
 
ठराव मांक – ६९१                                                               िवषय मांक – २२ 
दनांक – २०/८/२०२१                                                           िवभाग – मा.नगरसिचव  

 

मा.िश ण  सिमती 
 

        अ) कायपिञका मांक ८ द.१८/३/२०२१ व द.२१/६/२०२१चा  सभावृ ांत  

             कायम करणते येत आह े

   ब) कायपि का    मांक ९ दनांक ०१/०७/२०२१, १५/०७/२०२१ व  

       १६/०७/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आह.े  

क)कायपिञका मांक १० द.२०/७/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आह.े    
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मा.अॅड.मोरे र शेडग े   -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

 अनुकूल- ५४      ि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/८०४/२०२१ 

दनांक - ८/९/२०२१ 
 
 

                                                                                  
                                                                               (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.            
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                           (मा.अित र  आयु , (१) यांचेकडील प   

                       . शा/१/कािव/८५४/२०२१, द.२८/०७/२०२१ िवषय .४ या लगत) 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११ ०१८ 

प -अ 

अ. . पदनाम  उमेदवाराचे नाव नेमणूक वग 

१ युरो सजन डॉ.कुडिलकर उप  माधवराव खुला 
२ ने ोलॉ ज ट डॉ. बराजदार िनरज बसवराज खुला 
३ ऑ को सजन डॉ.प हाळे िशर षकुमार हाद खुला 
४ िनवासी वै क य अिधकार  डॉ.पवार मिनष नामदेव खुला ( व.जा.(अ)) 

५ 
अने थिशयालॉ ज ट 

(भूलत ) 
डॉ. वधाटे वैशाली बबनराव इतरमागासवग 

६   करण शा  डॉ.िभ ड हेमंत चं कांत इतरमागासवग 

७ सजन डॉ.िनकम राहूल मधुकर अनुसूिचत जाती 
८ फ जिशयन डॉ.सरदे क पल सखाराम इतरमागासवग 

९ बालरोग त  डॉ.सोनी िसमा वण खुला 
१० अ थरोग त  डॉ.पाटोळे ववेक व नाथ अनुसूिचत जाती 
११ वचा व गु रोग त  डॉ.िनतनवरे गुंजन सुर  खुला (अनु.जाती) 

 

 

 

 

सह /- 
अित र  आयु  (१) 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११०१८ 
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                    ( मा.महापािलका आयु  यांचेकडील  
                      जा. .वै /०९/कािव/४१२४/२०२१ द.५/८/२०२१  िव .१३ चे लगत)  
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