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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

      मांक:नस/६/का व/२४५/२०१८ 
दनांक :  ११/०६/२०१८ 

 

ित, 
 

मा. ................................... 
सद य, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर   ४११ ०१८.  

 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक  

 २०/६/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   

मा.महोदय/महोदया, 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे जुन-२०१८ ची मािसक मा.महापािलका सभा 

बुधवार दनांक २०/६/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य 

इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे. सोबत सभेची 

कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे ह  वनंती.     

   

                   आपला व ास,ू                

                                                                            
                                               
                    नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
   पंपर  - ४११ ०१८. 

 

त :  १) कायालयीन नोट स बोड 

 २) सव शाखा मुख व शाखािधकार             
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
 

सूचना 
( महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे अनुसूची करण २ मधील  

िनयम मांक १ (ए) (एच) (आय) अ वये ) 
 

  कायप का मांक – १८ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे जुन-२०१८ ची मािसक मा.महापािलका सभा 
बुधवार दनांक २०/६/२०१८ रोजी दपुार  २.०० वाजता महानगरपािलका शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे. सदर सभेम ये 
खालील कामकाज होईल.  

         
    --------- 

 

मा.महापािलका सभा - १६ द. २०/४/२०१८ चा सभावृ ांत कायम  करण.े   

 

                                  ------- 
      ो रे 

 

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

मा. थायी सिमतीचे ठराव 

 
वषय मांक १)  संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .भु ज/ ेसर-८/८७/२०१८  
                        द.११/०५/२०१८ 

                २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. . २६६६ द.१६/५/२०१८ 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत अपंग 
क याणकार  योजने अंतगत अपंगां या सवागीण वकासासाठ  व वध कार या क याणकार  
योजना राब व यात येतात. ‘झेप पुनवसन क ’ िचंचवड ह मितमंद व गितमंद मुलांसाठ  
िश ण, िश ण व व वध कार या थेरपी देणार  सामा जक सं था असुन या सं थेने दनांक 
०२/०२/२०१८ या प ा वये कै.अंकुश बो-हाडे व ालय स.े२४ ािधकरण िनगड  ह इमारत 
वापरासाठ  वनामु य िमळणेकामी मागणी केली आहे. तर  या सं थेने मागणी केलेली जागा 
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भुिम जंदगी वभागाने तावात नमुद मु े करारना यात नमुद क न झेप या सं थेला ३ वष 
कालावधीसाठ  वापर करणेकामी नाममा  भा याने देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत य़ेत आहे. 

 
वषय मांक २) संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                       .लेखा/६/का व/५७८१/२०१८ द.१५/०५/२०१८ 

               २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. . २६६८ द.१६/५/२०१८ 
 
          कायकार  अिभयंता, थाप य वभाग यांनी द.१५/०५/२०१८ चे तावा वय ेसन २०१८-
१९ या अंदाजप कातील ब े य कायालय थाप य वभागा या वशेष योजना येथील थम 
ाधा याने करावया या कामासाठ  अपुर  तरतुद ठेव यात आलेली अस यान ेसदर लेखािशषा 

वर ल संभा य होणारा खच वचारात घेता  र. .५०,००,०००/- वभागाअंतगत वग करण 
करणकेामी कायकार  अिभयंता, थाप य वभाग यांनी द.१५/०५/२०१८ चे तावा वय ेसन 
२०१८-१९ या अंदाजप कातील ब े य कायालय थाप य वभागा या वशेष योजना येथील 
थम ाधा याने करावया या कामासाठ  अपुर  तरतुद ठेव यात आलेली अस याने  सदर 

लेखािशषावर ल सभंा य होणारा खच वचारात घेता र. .५०,००,०००/- वभागाअंतगत वग करण 

करणेबाबत ता वत केलेली आहे. वग करणाचा तपशील पुढ ल माण.े 
 

अ.
. 

उपलेखािशष अथवा कामाचे 
नाव  

पानां
क 

अ.
. 

लेखािशष सन २०१८-१९ 
ची मुळ तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद  

१. वकास िधकरणा ह तील 
पेठ .३२ येथे वायू दुषण 
िनयं ण यं णेसह गॅसवर 
आधा रत आधुिनक शव 
दा हनीसह मशानभूमी 
वकसीत करणे 

४८९ १ मशानभूमी २,००,००,००० ० ३०,००,००० 

२. रावेत सव न.ं७५ ते भ डवे 
बाग पयतचा (२बी आर ट  
एस फडर ट) १८ मी ं द 
र ता वकिसत करणे. 

१८ ७ वशेष 
योजना 

१४,००,००,००० ० २०,००,००० 

३. . .१६ ह लगत देहूरोड 
कॉ टोनमट बोड ह तील 
िशतळानगर येथील 
मशानभूमी म े व ुत/ 
डझधेल/ गॅस दा हनी 

४९ ६५ वशेष 
योजना 

० ५०,००,००० ० 
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बस वणे व थाप य वषयक 
कामे करणे. 

 एकूण     ५०,००,००० ५०,००,००० 
 

तर  वर ल माणे कायकार  अिभयंता थाप य वभाग यांनी ता वत केलेनुसार 
र. .५०,००,०००/- वग करण करणेबाबत मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत य़ेत आहे. 
 
वषय मांक ३)  संदभ -  १) मा.राज  गावडे, मा.राजू िमसाळ यांचा ताव   
                       २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. . २६७२ द.१६/५/२०१८ 
 
        कै.मा.ना.यशवंतरावजी च हाण मारक सिमती ह  मुंबई सावजिनक व त यव था 
अिधिनयम, १९५० (सन १९५० या मुंबई अिधिनयम .२९) अ वये पुणे वभाग, पुणे येथील 
सावजिनक व त यव था न दणी कायालयात न दणीकृत सं था असून या सिमती माफत 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या े ात ािधकरण िनगड  येथे कै.मा.ना. यशवंतरावजी 
च हाण यांचे भ य मारक, गोर ग रब-अनाथ व अपंगासाठ  अ यािसका (व तीगृह) सां कृितक 
भवन, ंथालय व वाचनालय, यायामशाळा, आयुव दक उपचार क  इ. बांधणेचे िनयोजन 
असुन सदरचे बांधकाम चालु आहे. सदर बांधकामा कर ता र. .५ कोट  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेमाफत देणगी देणेबाबत कै.मा.ना.यशवंतरावजी च हाण मारक सिमतीने वनंती 
केली आहे. व.यशवंतरावजी च हाण यांनी पंपर  िचंचवडसह संपुण महाराष भर राब वले या 
औ ोिगक धोरणांमुळेच पंपर  िचंचवडसह संपुण महारा भर छोटे-मोठे उ ोगधंदे सु  होऊन 
अ पावधीतच पंपर  िचंचवडसह प रसरातील गावांचे पांतर मो या औ ािगक वसाहतींम ये 
झाले. यां यामुळेच ह  नगर  रा ीयच न हेतर आंतररा ीय तारावरती नावा पास आली 
व.यशवंतरावजी च हाण यांनी राब वले या औ ोिगक आ ण सहकार धोरणांमुळेच लाखो 

हातांना रोजगार िमळाला. छो या-मो या उ ोगांना चालना िमळाली, यापा-यांना यापार 
िमळाला. यांचे हेच ऋण फेड याचे औिच य िमळावे तसेच यां या कायाची ेरणा व फूित 
भावी पढ तील युवकांना िमळावी हणून यांचे पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ात 
मारक असणे गरजेचे आहे. हणूनच कै.मा.ना. यशवंतराव च हाण यांचे महापािलका े ात 

भ य मारक उभे रहावे याक रता महापािलकेमाफत कै.मा.ना.यशवंतरावजी च हाण मारक 
सिमतीस र. .५ कोट  देणगी व पात दे यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत य़ेत आहे. 
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वषय मांक ४)    संदभ – १)  मा.महापािलका आयु  यांचे .लेखा/का व/०६/५८२८/२०१८,  
                             द.१५/०५/२०१८ 

                    २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. . २६८७ द.२३/५/२०१८ 
 
       सह शहर अिभयंता यांनी यां याकड ल पाणीपुरवठा वभागाकड ल   काह  कामांवर 
तरतूद  करणे राहून गेलेले आहे.  तसेच नवीन भाग रचनेमुळे काह  कामांचा समावेश इतर 
भागांम ये झालेली आहे.  यामुळे या कामांवर तरतूद झालेला नाह .  अशा कामां या बलांची 

३१/०३/२०१८ पयत अदायगी होऊ शकलेली नाह .  यामुळे तावात नमुद माणे वभागा 
अंतगत र कम पये १,७३,०५,०००/- (अ र  र. . एक कोट  याह र लाख पाच हजार फ ) 
वग करण करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
(वाढ/घट र. .१,७३,०५,०००/-) 
 
वषय मांक ५)  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे .लेखा/का व/०६/५८२७/२०१८,  
                         द.१५/०५/२०१८ 

                  २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. . २६८८ द.२३/५/२०१८ 
 
       सह शहर अिभयंता यांनी यां याकड ल पाणीपुरवठा वभागाकड ल   काह  कामांवर 
तरतूद  करणे राहून गेलेले आहे.  तसेच नवीन भाग रचनेमुळे काह  कामाचंा समावेश इतर 
भागांम ये झालेला आहे.  यामुळे या कामावंर तरतूद झालेली नाह .  अशा कामां या बलांची 

३१/०३/२०१८ पयत अदायगी होऊ शकलेली नाह .   यामुळे तावात नमुद माणे वभागा 
अंतगत र कम पये २९,९५,०००/-  (अ र  र. . एकोणतीस लाख पंचा णव हजार फ ) 
वग करण करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   
(वाढ/घट र. .२९,९५,०००/-) 
 

वषय मांक ६)   संदभ –१)  मा.महापािलका आयु , यांचे .लेखा/६/का व/५९५४/२०१८,  
                          द.१८/०५/२०१८ 

                 २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. . २६९५ द.२३/५/२०१८ 
 
       सह शहर अिभयंता यांनी यां याकड ल जलिन:सारण ग,ब े य कायालयांकड ल   

काह  कामांवर तरतूद  करणे राहून गेलेले आहे.  तसेच नवीन भाग रचनेमुळे काह  कामांचा 
समावेश इतर भागांम ये झालेला आहे.  यामुळे या कामांवर तरतूद झालेली नाह .  अशा 
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कामां या बलाचंी ३१/०३/२०१८ पयत बलांची अदायगी होऊ शकलेली नाह .  तावात नमुद 
माणे वभागाअंतगत र कम पये ४७,५०,०००/ वग करण करणेस मा यता देणेकामी 

मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .४७,५०,०००/-) 
  
वषय मांक ७)   संदभ –१) मा.अित र  आयु , यांचे . था/ब /५जा/का व/८४/२०१८,  
                           द.१७/०५/२०१८ 

                  २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. . २६९८ द.२३/५/२०१८ 
 
       भाग .२१ ( भागाचे नाव-दळवीनगर) आर ण .२७५ म ये शाळा इमारत 
बांधणकेामी आदेश ठेकेदार यांना संदभ .२ नुसार दे यात आलेले होते. सदर कामांतगत 
शाळे या प ह या ट याचे (तळ मजला + पा कग) काम कर यात येणार होते. सदर काम 
करताना शाळे समोर ल र या या ले हल माणे जो याची ले हल द ड मीटर इतक  ठर व यात 
आलेली होती. तथापी शाळे या भूिमपुजना या काय मात त कािलन उप मु यमं ी मा. अ जत 

दादा पवार यांनी  जवळच नाला अस यामुळे ना या या HFL नुसार सदरची जो याची ऊंची 
वाढ व यात यावी  अशा सुचना द या हो या यानुसार सदर जो याची उंची ना या या HFL 

पे ा  १.७ मी.  वाढ व यात आली. यामुळे जो याम ये भराई कर या या प रमाणात 
मो या माणात वाढ झाली. सदरचे अंदाजप क तयार करताना कॉ ट व ट लचे प रमाण तळ 
मजला व पा कग या क रता लागणा  या प रमाणानुसार पकड यात आले होते. तथापी आरसीसी 
डझायनर यांनी शाळे या ित ह  मज या या भारानुसार फाउंडेशन,कॉलम व बीम डझाईन केल.े 
यामुळे लागणा  या कॉ ट व ट लचे प रमाणात वाढ झाली. कामाचे अंदाजप क तयार 

करताना ४५० व ६०० मीटर यासचे पाईल पकड यात आले होते.तथापी आरसीसी डझायनर ने 
७५० िमिल मीटर यासाचे पाईल १२ ठकाणी दल.े यामुळे पाईल फाउंडेशन क रता लागणा  या 
र कमेत वाढ झाली.व कामा या मुळ अंदाजप कात जागेभोवती सीमािभंत बांधनेचे ता वत 
न हते.तथापी शाळा तातड ने चालू करावयाची झा यास सीमािभंत बांधणे गरजेचे आहे.मुळ 

अंदाजप कातील बाबींचे प रमाण व याची र कम व य ात कामावरती लागले या 
प रमाणाची व यासाठ  लागले या र कमांचा तावात नमुद तपशीला माण े ेमलोक पाक 
िचंचवड येथील महा मा योितबा फुले इं जी मा यम शाळे या इमारती म ये पोिलस 
आयु ालय कर याचे िनयो जत आहे. व तेथील शाळा दळवीनगर येथील या कामांतगत 
बांधकाम चाल ूअसले या शाळेत थलांत रत कर याचे िनयो जत आहे. सदर शाळेचे काम पूण 
करावयाचे झा यास वषयां कत कामा या अंदाजप क य र कमेत र कम .१,१८,००,०००/- 
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इतक  वाढ होऊन सुधा रत अंदाजप क य र कम .४,१०,००,०००/- इतक  होते. तसेच सदर 
कामा या खचात वाढ होऊन सदर कामाचा खच मा य िन वदा दरानुसार र कम 

.९१,७०,९७०/- ने वाढून र कम .३,१८,००,०००/- इतका होतो. ठेकेदाराचा मंजुर िन वदा दर 
१६.९२%कमी अस याने सदर कामाचे सुधा रत अंदाजप क तयार करणे म.न.पा. या फाय ाचे 
आहे. दळवीनगर येथील शाळे या इमारतीत शाळा चाल ूकरणसेाठ  सदरचे अंदाजप क सुधा रत 
करणे आव यक आहे. तर  भाग .२१ ( भागाचे नाव - दळवीनगर) आर ण .२७५ म य ेशाळा 
इमारत बांधणेकामी सुधा रत शास कय मा यता र कम .४,१०,००,०००/- (वाढ व अंदाजप क य 

र कम .१,१८,००,०००) व सुधा रत खच मा य िन वदा दरानुसार र कम .३,१८,००,०००/- (वाढ व 

खचाची र कम .९१,७०,९७०/-) इत या खचास व या माणे र कम .१,००,००,०००/- शहर वकास 

आराख यातुन या कामावर वग करणसे मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे.  
 

वषय मांक – ८)   संदभ १)  मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/शअ/तां/४/९२/२०१८  
                            द.०९/०५/२०१८ 

                       २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. . २७४५ द.६/६/२०१८ 
 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील र यांमधून भुिमगत सेवावा ह या 
टाक यासाठ  मनपाकडे व वध शासक य/िनमशासक य तसेच खाजगी सं थकडून र ता खोदाई 
परवानगीसाठ  करणे वेळोवेळ  सादर होत असतात. सदर सेवावा ह या नग रकां या सोयीसाठ  
आव यक अस याने महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम २३९ अ वये सदर 
सं थांना यांचेकड ल भुिमगत सेवावा ह या टाक यासाठ  र ता खोदाई परवानगी 
महापािलकेमाफत दे यात येते. महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम २४१(२) अ वये 
संबंिधत कंपनीकडून सदर खोदलेला र ता दु त कर यासाठ  जो खच येईल तो वसूल 

करावयाचा आहे. यासाठ  सदर खोदलेले र ते दु तीसाठ  मनपान े दर िन त केले असून 
सदर दर वेळोवेळ  सुधा रत कर यात येतात. मनपा या सदर चिलत दरानुसार र ता 
दु तीपोट  येणारा खच संबंिधत कंपनीकडून आगाऊ भ न घे यात येतो. स : थतीत सदर 
र ते दु ती शु काम ये र ता दु ती खच अंदाजे सरासर  र. .६,५००/- व मनपा अिधभार 
सरासर  र. .३,०००/- अस े ती मी. माणे आकार यात येतो. यानुसार अ ाप पयत सव 
खाजगी, शासक य/ िनमशासक य सं थांना (महारा  रा य वज वतरण कंपनी मया दत 

वगळून) यां या सेवावा ह या टाक यासाठ  वर ल माणे शु क आका न र ता खोद यासाठ  
परवानगी दे यात येत आहे. खोदले या र यामुळे वाहतुक स होणारा अडथळा व यामुळे होणारे 
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अपघात टाळ या या ट कोनातून तसेच नाग रकां या सुर त वाहतुक साठ  मनपास रतसर 
िन वदा या क न, सदर खोदले या र यांची दु ती तातड ने करावी लागते. 

            महारा  औ ोिगक वकास महामंडळ यांची मागणी- 

          कायकार  अिभयंता, म.औ. व.म. यांचे कड ल प   .उ.अ./ था/IFMSA0664/2018 

द.४/१/२०१८ प ाचे अवलोकन होणेस वनंती. सदर प ाम ये कायकार  अिभयंता, मऔ वम 
यांनी पं.िचं. औ ोिगक े ातील जु या जलवा ह या बदल या संदभात परवानगी वषयी 
द.२०/१२/२०१७ या पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सवसाधारण सभेम ये िनणय 
घेणेकामी वनंती केली होती. तर  अ ापपावेतो पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ या सव 
साधारण सभेम य ेकाय िनणय झाला ते अ ाप कळ व यात आलेले नाह . तर  आपण आप या 
तरावर यो य तो िनणय घेऊन परवानगी संदभात कायवाह  वर त करावी, जेणे क न सदर ल 

काम लवकरात लवकर सु  करता येईल व उ ोजकांतफ  येणा-या पा या या त ार  दूर करता 
येतील, असे कळ वलेले आहे. 
 यानुषंगाने, इकड ल प  . था/श.अ./ता/ं४/३२/२०१८ द.३१/१/२०१८ अ वये 
कायकार  अिभयंता, मऔ वम यांना अ ापपावेतो महानगरपािलके या मा.महापािलका सभेम ये 
पंपर  िचंचवड औ ोिगक े ातील जु या जलवा ह या बदल या संदभात परवानगीबाबत िनणय 
घे याबाबतची कायवाह  कर यात आललेी नाह . सबब स : थतीत मनपा या चिलत 
प दती माणे खोदाईची परवानगी घेऊन कायवाह  कर यात येणे बाबत कळ वलेले आहे. 
 उप अिभयंता, महारा  औ ोिगक वकास महामंडळ यांचेकड ल प  .उ.अ./ 

IFMNS/A56045/2018 द.१२/२/२०१८ चे अवलोकन होणेस वनंती. सदर प ा वये उप 

अिभयंता, महारा  औ ोिगक वकास महामंडळ यांनी “मऔ वम े ामधील व पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ह तील काह  जु या जलवा ह या बदल याचे काम चालू कर यासाठ  पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकाकडे र ते खोद काम करणेसाठ  परवानगी मािगतलेली आहे. सदर र ते 
मऔ व महामंडळाचे मालक चे असून र ते दु ती व देखभखालीसाठ  पंपर  िचंचवड 
नवनगरपािलकेस ह तांतर त करणेत आलेले आहेत. तर  मऔ वम े ामधील जु या 
जलवा ह या बदल यासाठ  र ते खोदकाम शु क प रग णत करताना मनपा अिधभार लावू नय”े, 

असे कळ वलेले आहे. 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील र यात बा  सं थ या भूिमगत सेवावा ह या 
टाकणेसाठ  र ता खोदाईस परवानगी देणेसाठ  र ता पुववत करणे या शु क व  मनपा अिधभार 
आकार या बाबतचे धोरण द.९/५/२००७ या मा य ता वये िन त केलेले आहे.  सदरचे 
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धोरण िन त करताना “ पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह म ये महापािलका र ते बांधणे व 
वेळोवेळ  र ते सु थतीत ठेवणेकामी मो या माणावर भांडवली खच करते.  अशा र यावर ब-
याचवेळ  यावसायीक हेतुन केबल लाई स/ टेलीफोन लाई स/ इले क लाई स व अ य सेवा 
वा ह या टाकणेसाठ  र ता खोदाईस परवानगी संबंिधत सं था/ कंपनी महापािलकेकडे मागतात. 
सदर र यावर केबल/ लाई स टाक यावर सदर सं था/ कंपनी यांना यातुन मो या माणावर 
महसूल िमळतो. सदर सं था/कंपनी मनपा या र यावर सदर यावसाियक यवहार करताना 
नफा कम वतात व मनपा मा  र यावर मो या माणावर भांडवली खच करते. सदर भांडवली 
खच काह  माणात वसूल हावा याक रता अशा सं था/ कंपनी यांना र ता खोदाईस परवानगी 
देताना मनपा अिधभार लाव यात यावा.  व हा अिधभार खोदाईसह र ते पुववत कर याचे 
मनपाचे वह त दरा खेर ज अला हदा असावा.”अस ेसदर या तावात नमुद आहे. 
 यानुसार, महापािलका े ातील र यात महारा  रा य व ुत वतरण कंपनी वगळून 

सव बा  सं थकडून र ता पुववत कर याचे शु क व मनपा अिधभार आका न र ता खोदाईस 

परवानगी दे यात येत होती. 

 तथा प- १) महारा  रा य व ुत वतरण कंपनी यांचेकडून त कालीन मा.पालकमं ी व 
ऊजा मं ी, महारा  रा य, यांचे बैठक तील सुचनेनुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व पुणे 
महानगरपािलका यांनी  र. .१५००/- व तदनंतर र. .२३००/- ती मी. या माणे एक त शु क 
आका न र ता खोदाईस परवानगी देणेचे धोरण िन त केले होते. महारा  शासनाचे नगर 
वकास वभागाने प   .संक ण -२९१५/ . .३७८/न व-२० द .१८ माच २०१६ अ वये कळ वले 
नुसार “महानगरपािलका  नगरपािलका े ात भुिमगत वज वाह नी टाक यासाठ  नागपुर 
महानगरपािलका आ ण महा वतरण यांचेत Road reinstatement बाबत झालेला सामंज य 
करारनामा नमुना समजून यानुसार सामंज य करारानुसार कायवाह  क न अनुपालन अहवाल 
शासनास सादर करणेबाबत”कळ वले आहे. यानुसार,  द.२२/१२/२०१७ या मा.आयु  यांचा 
मा य ताव,  मा. महापािलका सभा ठराव .१३१ द.०५/०२/२०१८ व महारा  रा य व ुत 
वतरण कंपनी यांचे बरोबर महापािलकेन े केले या  द.२८/२/२०१८ रोजी या सामंज य करारा 
नुसार महारा  रा य व ुत वतरण कंपनी यांचेकड ल भूिमगत सेवावा ह या टाकणेसाठ  याच 
सं थेन े मनपाने वह त केले या विनदेशा माणे र ते दु त क न  पुववत कर या या अट स  

अिधन राहून व फ   र. .१००/-  ित मी. या  माणे पयवे ण शु क आका न र ता खोदाईस 
परवानगी दे याबाबचे धोरण िन त झालेले आहे. 
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 २) महारा  शासनाकड ल द.१७/०५/२०१३ या प ानुसार द.१/४/२००६ या शासन 

िनणयानुसार या नेटव कग अिभकता/सं था (OFC केबल टाकणा-या)  शासनाची रतसर 
परवानगी घेऊन महापािलकेकडे परवानगी िमळणेकामी मागणी करतील अशा अिभकता/सं थांचे 

तावाबाबत शासन िनणय द.१/४/२००६ म ये नमुद माणे सूट देणेबाबत चा आदेश 
द.३/७/२०१३ रोजी पार त झालेला आहे. यानुसार सदर आदेशा या  दनांका पासून या 
नेटव कग कंप या शासनाची परवानगी घेऊन  र ता खोदाईसाठ  अज करतील अशा नेटव कग 
कंप यांकडून मनपा अिधभार न घेता  फ  र ता पुववत कर याचे शु क आका न र ता 
खोदाईस परवानगी दे यात येत आहे. (उदा. रलाय स जओ इ फोकॉम िल., वोडाफोन से युलर 
िल., भारती एअरटेल इ याद  नेटव कग कंप या). 
 महारा  औ ोिगक वकास महामंडळ यांनी प  .उ.अ./IFMNS/A56045/2018 
द.१२/२/२०१८ अ वय े “सदर र ते म औ व महामंडळाचे मालक चे असून र ते दु ती व 
देखभालीसाठ  पपंर  िचंचवड महानगरपािलकेस ह तांर त कर यात आलेले आहेत. तर  
मऔ वम, े ामधील जू या जलवा ह या बदल यासाठ  र ते खोदकाम शु क प रग णत करताना 
मनपा अिधभार लावू नय,े” अशी वनंती केलेली आहे. 
 महारा  औ ोिगक वकास महामंडळाने महापािलकेकडे औ ोिगक े ातील र ते देखभाल 
व दु तीसाठ  ह तांतर त केलेले आहे.  सदर र यांची जागा मालक  ह  महारा  औ ोिगक 
वकास महामंडळ यांची अस याने सदर ठकाणी याच सं थे या भूिमगत सेवावा ह या 
टाकणेसाठ  मनपा अिधभार न घतेा फ  र ता दु ती शु क घेऊन  तसेच, महारा  औ ोिगक 
वकास महामंडळ यांना  यां या जागा मालक  यितर  महापािलका काय े ात भूिमगत 
सेवाव ह या टाकणेसाठ  मनपा अिधभार व र ता दु ती शु क आका न सदर सं थेस र ता 
खोदाईस परवानगी देणेबाबतचे धोरण िन त करणेसाठ  मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे 
आव यक आहे.  

 तर , महारा  औ ोिगक वकास महामंडळाने महापािलकेकडे औ ोिगक े ातील र ते 

देखभाल व दु तीसाठ  ह तांतर त केले या जागेत याच सं थे या भूिमगत सेवावा ह या 
टाकणेसाठ  मनपा अिधभार न घेता फ  र ता दु ती शु क आका न,  तसेच, महारा  
औ ोिगक वकास महामंडळ यांना  यां या जागा मालक  यितर  महापािलका काय े ात 
भूिमगत सेवाव ह या टाकणेसाठ  मनपा अिधभार व र ता दु ती शु क आका न सदर सं थेस 
र ता खोदाईस परवानगी देणेबाबतचे धोरणा मक िनणयाकामी मा यता देणेची मा.आयु  यांची 
मागणी असली तर  सदरचा वषय द र  दाखल करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे.         
                                    -------- 
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                        मा.आयु ांकडून आलेली पञे/काम े
 
 
वषय मांक ९)  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .नर व 
                         /का व/१५/१२९/२०१८ द. ०८/०५/२०१८  
 
      पंपर  िचंचवड शहरा या सुधा रत मंजूर वकास योजनेतील आ. . ८७ ाथिमक शाळा 
या योजनाथ आर त असून सदरचे आर त ४० आर े ावर तां क शाळा ( आय.ट .आय.) 
वकसीत कर यात आलेली आहे. 

तथापी  क  सरकारने Skill Development Skill India हा मह वाचा उप मा अ वये 
महानगरपािलपके या आय.ट .आय. वषयां कत आय.ट .आय. सं थेस अिधक स म व 

अ ायावत करणे गरजेचे अस यान े यास अनुस न आय.ट .आय. सं थे या ५ ते ६ यवसाय 
िश णास जागा अपुण पडत अस याने जागा उपल धतेचे िनयोजन करणे आव यक आहे. 
यास अनुस न पंपर  िचंचवड शहरा या सुधा रत मंजूर वकास योजनेतील आ. . ८७ 
ाथिमक शाळा या योजना अंतगत वकसीत झाले या  तां क शाळा   ( आय.ट .आय.) 

लगत या मौजे पंपर  मिधल स.नं. १३९ या मे. अमृते र ट यांचे मालक या िमळकतीमिधल 
मोकळ  जागा ( O.S.) व िनवासी वभागामिधल जागा सुमारे ३८०० चौ. मी. े  तां क 
शाळा   ( आय.ट .आय.) व तारसाठ   महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम 
३७ अ वये ाथिमक शाळा  व तार योजनाथ आर त के यास क  सरकारने Skill 

Development Skill India हा मह वाचा उप म राब व यासाठ , तसेच याबाबतचे अ थापना 
वषयक कामकाज पहा यासाठ  सोईचे होणार आहे. 

            तर  पंपर  िचंचवड शहरा या सुधा रत मंजूर वकास योजनेतील आ. . ८७ ाथिमक 
शाळा या योजनाथ आर त जागेलगतची मौजे पंपर  मिधल स.नं. १३९ या िमळकतीमिधल 
मोकळ  जागा ( O.S.) व िनवासी वभागामिधल सुमारे ३८०० चौ. मी. जागा महारा  ादेिशक 
व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वय े ाथिमक शाळा व तार योजनाथ 
आर त करणेसाठ या फेरबदलाची सव वैधािनक कायवाह  कर यास व फेरबदल ताव 
शासनास सादर करणेबाबत आयु ांना ािधकृत कर यास मा यता देणेबाबत वचार करणे.      
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वषय मांक १०)  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. . 
                         लेखा/०६/का व/५७६१/२०१८ द.१५/५/२०१८  

  
शहर अिभयंता, थाप य वभाग यांनी द.१०/०५/२०१८ चे तावा वय ेसन २०१८-१९ 

या अंदाजप कातील इ े य कायालय थाप य मु यालय व भागाकड ल थम ाधा यान े
करावया या ब-याच या वकास कामांसाठ  अपुर  तरतुद ठेव यात आलेली अस याने  सदर 
लेखािशषावर ल संभा य होणारा खच वचारात घेता खालील कामांसाठ  महापौर वकास िनधीतून 

र.  ३,७०,०००/-  िनधी उपल ध क न दे यास मा.महापौर यांनी .महापौर/का व/५८३/२०१८ 
द.९/५/२०१८ प ा वये  मंजूर  दलेली आहे. वग करणां या र कमांचा तपशील खालील माणे 
आहे 

 
अ.  उपलेखािशष 

अथवा 
कामाचे 
नाव 

पानांक अ.  लेखािशष सन २०१८-१९ 
ची मुळ तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

१ भाग . 
३१ दघी 
येथील 
मनपा 
इमारतीची 
थाप य 
वषयक 
कामे करणे 

१६७ १९ इमारतयोजना  ३,७०,०००/-  

२ महापौर 
वकास 
िनधी   

४१ - महापौर िनधी ५,००,००,०००/- ० ३,७०,०००/- 

      ३,७०,०००/- ३,७०,०००/- 
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तर  वर ल माण े शहर अिभयंता  थाप य कायालय यांनी ता वत केलेनुसार व मा.महापौर 
यांनी द. ०९/५/२०१८ चे प ाचे िशफारसीनुसार र.  ३,७०,०००/- वग करण करणेस आदेश . 
लेखा/०६/का व/५७६२ /२०१८ द. १५/०५/२०१८ अ वये मा.आयु  यांनी मा यता दलेली 
अस याने केले या कायवाह चे अवलोकन करण.े 

वषय मांक ११)  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. . 
                         लेखा/०६/का व/५७६४/२०१८ द.१४/५/२०१८  

 
शहर अिभयंता, थाप य वभाग यांनी द.१०/०५/२०१८ चे तावा वय ेसन २०१८-१९ 

या अंदाजप कातील क े य कायालय थाप य मु यालय व भागाकड ल थम ाधा याने 
करावया या ब-याच या वकास कामांसाठ  अपुर  तरतुद ठेव यात आलेली अस याने सदर 
लेखािशषावर ल संभा य होणारा खच वचारात घेता खालील कामांसाठ  महापौर वकास िनधीतून 

र.  ९,३०,०००/-िनधी उपल ध क न दे यास मा.महापौर यांनी महापौर/का व/५८२/२०१८ 
द.९/५/२०१८ प ा वय े मंजूर  दलेली आहे. वग करणां या र कमांचा तपशील खालील माणे 
आहे 

अ.  उपलेखािशष 
अथवा कामाचे 
नाव 

पानांक अ.  लेखािशष सन २०१८-१९ 
ची मुळ तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

१ 

. . ४१ 
मधील मु य 
र याचे 
फुटपाथ 
वकसीत 
करणे 

११३ २२ 

दगड  
फरशी व 
फुटपाथ 

१०,०००/- ८,६०,०००/-  

 २ 

. . ४१ 
मधील 
खराळवाड  
ना याची 
दु तीची 
कामे करणे 

१०६ ८ 
नाला 
ेिनंग 

१०,२०,०००/- ७०,०००/-  

३ 
महापौर 
वकास िनधी ४१ - 

महापौर 
िनधी ५,००,००,०००/-  ९,३०,०००/- 

     एकूण ९,३०,०००/- ९,३०,०००/- 
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तर  वर ल माण े शहर अिभयंता  थाप य कायालय यानंी ता वत केलेनुसार व मा.महापौर 
यांनी द. ०९/५/२०१८ चे प ाचे िशफारसीनुसार र.  ९,३०,०००/-वग करण करणेस  आदेश . 
लेखा/०६/का व/ ५७६३  /२०१८ द.१५ /०५/२०१८ अ वये मा.आयु  यांनी मा यता दलेली 
अस याने केले या कायवाह चे अवलोकन करण.े  

वषय माकं १२)  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. . 
                         लेखा/०६/का व/५७६६/२०१८ द.१५/५/२०१८  

 
शहर अिभयंता, थाप य वभाग यांनी द.१०/०५/२०१८ चे तावा वय ेसन २०१८-१९ 

या अंदाजप कातील फ े य कायालय थाप य मु यालय व भागाकड ल थम ाधा याने 
करावया या ब-याच या वकास कामांसाठ  अपुर  तरतुद ठेव यात आलेली अस याने  सदर 
लेखािशषावर ल संभा य होणारा खच वचारात घेता खालील कामांसाठ  महापौर वकास िनधीतून 

र.  ३०,७५,०००/-  िनधी उपल ध क न दे यास मा.महापौर यांनी महापौर/का व/५८१/२०१८ 
द.९/५/२०१८   प ा वये मंजूर  दलेली आहे. वग करणां या र कमांचा तपशील खालील माणे 
आहे 

अ.  उपलेखािशष 
अथवा कामाचे 
नाव 

पानांक अ.  लेखािशष सन २०१८-१९ 
ची मुळ तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

१ 

. .१ 
पीनगर 

प रसरात 
ाँम वाँटर 

लाईन टाकण े

१८४ ८ 
सरफेस 
गटस 

५,२७,६०७/- ८,००,०००/-  

२ 

.  १ 
पीनगर 

तळवडे येथील 
च हाण व ती 
म ये पे ह ंग 
लाँक 
बस वण े

१९० १४ 

दगड  
फरशी व 
फुटपाथ 

५,२७,६१७/- ८,००,०००/-  

३ .  १ १९७ ४ इमारत ३,६३,१६२/- १,२५,०००/-  



15 
 

पीनगर 
काँलनी मधील 
व वध वाँड 
तर य कामे 

करणे 

योजना 

४ 

. .१ 
पीनगर 

प रसरातील 
मनपा 
इमारतीची 
दु ती 
वषयक कामे 
करणे 

१९३ ४ 

डांबर  
र ते 
करकोळ 
दु ती 

४,२४,६१८/- १,५०,०००/-  

५ 

. . २ 
वेणीनगर 

मधील 
थाप य 

 वषयक 
करकोळ 
देखभाल 
दु तीची 
कामे करणे 

५७७ १९ 
सरफेस 
गटस 

४,२२,८५०/- १,५०,०००/-  

६ 

.  २ 
वेणीनगर 

मधील 
सहयोगनगर 
भागातील 
टाँवरलाईनचे  

कडेने ाँम 
वाँटर लाईन 
टाकण े

१८५ २६ 

ाथिमक 
व दु यम 
िश ण 

४,२४,७१४/- १,५०,०००/-  

७ 

. .१ 
पीनगरमधील 

संत 
१९० १३ 

दगड  
फरशी व 
फुटपाथ 

५,१४,०००/- ७,८०,०००/-  
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तुकारामनगर 
प रसरातील 
पे ह ंग लाँक 
दु ती करण े

८ 

. .२ 
वेणीनगर 

म ये वाँड 
तर य 

योजनेअंतगत 
कामे करणे 

१२७ ५ 
वॉड तर य 
योजना ३,२१,८२१/- १,२०,०००/-  

९ 
महापौर 
वकास िनधी ४१ - 

महापौर 
िनधी ५,००,००,०००/-  ३०,७५,०००/- 

 एकूण    ३५,२६,३८९/- ३०,७५,०००/- ३०,७५,०००/- 

तर  वर ल माण े शहर अिभयंता  थाप य कायालय यांनी ता वत केलेनुसार व 
मा.महापौर यांनी द. ०९/५/२०१८ चे प ाचे िशफारसीनुसार र.  ३०,७५,०००/- वग करण 
करणेस  आदेश . लेखा/०६/का व/५७६५/२०१८ द. १५ /०५/२०१८ अ वये मा.आयु  यांनी 
मा यता दलेली अस याने केले या कायवाह चे अवलोकन करण.े  

वषय मांक १३)  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. . 
                         लेखा/०६/का व/६२१९/२०१८ द.२२/५/२०१८  

 
 शासन अिधकार  िश ण मंडळ यांनी द.  १९/०५/२०१८ चे तावा वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या सन २०१८-१९ या अंदाजप कातील िश ण मंडळ  वभागातील व ा याना 
द रे व पावसाळ  साधने उपल ध होणे अ यंत गरजेचे व आव यक आहे.  परंतु या लेखािशषावर 

अपुर  तरतूद ठेव यात आलेली अस याने व वाढ घट करावया या  लेखािशषावर ल संभा य 
होणारा खच वचारात घेता िश ण मंडळा या खालील कामांसाठ  महापौर वकास िनधीतून र.  
२,६५,००,०००/-  िनधी उपल ध क न दे यास मा.महापौर यांनी महापौर/का व/६२५/२०१८ 
द.१९/५/२०१८   प ा वये मंजूर  दलेली आहे. वग करणां या र कमांचा तपशील खालील माणे 
आहे. 
 
 
 
 



17 
 
अ.  कामाचे 

नाव 

पान 
मांक 

अ.  सन २०१८-१९ 
ची मुळ तरतूद 

लेखािशष 

 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद 

१ 
व ाथ  
द रे व 
पाटया 

२९७ २१ २५,००,०००/- 
व ाथ  
द रे व 
पाटया 

७०,००,०००/- ० 

२ 
पावसाळ  
साधन े

२९७ २२ ० 
पावसाळ  
साधन े

१,६०,००,०००/- ० 

३ 
बालवाड  
द रे 

३०१ ८ ० 
बालवाड  
द रे 

३५,००,०००/-  

४ 

महापौर 
वकास 
िनधी 

  ५,००,००,०००/- महापौर 
िनधी ० २,६५,००,०००/- 

 एकूण     २,६५,००,०००/- २,६५,००,०००/- 

  

तर  वर ल माणे  शासन अिधकार  िश ण मंडळ यांनी ता वत केलेनुसार व 

मा.महापौर यांनी द. १९/५/२०१८ चे प ाचे िशफारसीनुसार र.  २,६५,००,०००/- वग करण 
करणेस  आदेश . लेखा/०६/का व/६२२०/२०१८ द.  २४/०५/२०१८ अ वये मा.आयु  यांनी 
मा यता दलेली अस याने केले या कायवाह चे अवलोकन करण.े  

वषय मांक १४)  संदभ – १) मा.अित र  आयु  यांचेकड ल .िशमं/९/का व/७७/२०१८  

                          द.१४/५/२०१८   
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िश ण मंडळाकड ल ाथिमक शाळेतील 

व ा याक रता सन २०१७-२०१८ क रता पी.ट .बुटांचा व दोन जोडस सॉ स पुरवठा करणेबाबत 
या कामासाठ  शालेय बूट चे दारातच पी.ट .बूट पुरवठादार म.े संत रो हदास चम ोग व चमकार 
वकास महामंडळ (महारा  शासनाचा उप म) तयार असलेने यास मा. अित र  आयु  
सो.यांचे कड ल दनांक २१/०३/२०१७ चे मंजूर ताववा वे मा यता दे यात आली आहे. मे. 
संत रो हदास चम ोग व चमकार वकास महामंडळ (महारा  शासनाचा उप म) यांना पुरवठा 
आदेश देणेत आले असून याकामी येणा-या खचास िश ण मंडळ सभा ठराव .७१० दनांक 
२८/११/२०१६ अ वये मा यता दे यात आली आहे व िश ण मंडळ ठराव .७३४ म ये 
पी.ट .बूट व मोजे वाटप कारणेकामी येणा-या खच ८५,००,०००/- (र. .पं याऐंशी लाख .) फ  
व य  येणा-या खचास, याकामी येणारा अपे त खचास शासक य मा यता घेणेत आली 
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आहे. तर  या कामासाठ  होणा-या खचास मा यता घेणकेामी पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
िश ण मंडळाकड ल ाथिमक शाळेतील व ा याक रता देणेत आलेले पी.ट . शूज पुरवठा 
करणेबाबत या कामासाठ  सन २०१७-१८ कर ता म.े संत रो हदास चम ोग व चमकार वकास 
महामंडळ यांना पुरवठा आदेश देणेत आले असून या कामासाठ  र. . १,०७,०३,४८२/- इतके 
रकमेचे बील सादर केले अस.े यापैक  पुरवठाधारकास िश ण मंडळ सभा मंजूर ठराव .७३४ 
दनांक ५/१/२०१७ अ वये आथ क वष सन २०१७-२०१८ म ये र. . ८५,००,०००/- अदा 
करणेत आली असून उवर त र. . २२,०३,४८२/- इतका खच अदा करणे बाक  आहे. तर  म.े 
संत रो हदास चम ोग व चमकार वकास महामंडळ यांना पी.ट . शुजचा पुरवठा केले या 
कामाचे िश लक बील र. . २२,०३,४८२/- फ  िश ण मंडळ अंदाजपञक सन २०१८-१९ 
मधील लेखािशष वदयाथ   पादञाणे व सॉ स या लेखािशषाव न अदा करणेकामी व होणा-या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े      

 
वषय मांक  १५)  संदभ – १) मा.अित र   आयु  (२) यांचेकड ल जा. . 
                       वभाअक/३/का व/१६२/२०१८ द.७/६/२०१८   

 
 क  शासना या “ व छ भारत अिभयान” या धत वर रा याम य े “ व छ महारा  अिभयान 

(नागर )” राब वणेत येत आहे. 

             सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालय नाह  
यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  िनधी उपल ध क न शहर हागंदार  मु  करणे (Open 

Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा ीय जनगणना २०११ नुसार पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण ११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क शौचालय 
उभारणी कर ता िनधी उपल ध करणे आव यक आहे.  सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  शासन व 
रा य शासन यांचेकडून अनु मे र.  ४,८८,९५,०००/-  व ९,०७,७५,०००/-  असे एकुण र.  
१३,९६,७०,०००/- अनुदान ा  झाले आहे. 

           ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून येत लाभाथ स क  शासनाचे र.  ४०००/- , 

रा य शासनाचे र. . ८००० /- व मनपा ह सा र. . ४०००/-या माणे वैय क घरगुती 
शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येत आहे.        

            व छ महारा  अिभयान ( नागर  ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३१/०५/२०१८ अखेर 
केले या कायवाह ची मा हती खालील माण े
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                                                                       प “अ” 

                सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करण.े   

                            ------- 

महानगरपािलकेचे नाव 
   पंपर  िचंचवड 

      महानगरपािलका 
 

शेरा 
ज हा               पुणे  
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज केले या 

कुटंुबांची सं या 
१३५९७  

क  शासनाचे “ व छ भारत अिभयान” या 
संकेत थळावर अपलोड करणेत आले या एकूण 
अजाची सं या  

१३३९६  

मंजूर अजाची एकूण सं या १०८२४  

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय 

मनपा बांधकाम- ६९६४ 

एकुण बांधकाम पुण- १०२६६ 

सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  - ३३०२ 

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या सामुदाियक शौचालय ४६५ सीटस 

म हला–२०३िसटस कामकाज 
पूण 

पु ष–२६२ िसटस कामकाज 
पूण 

िनगत करणेत आलेला 
प हला ह ा ७५७४ लाभाथ  

GOI+GOM=४५४.४४ 

                  लाख 

     GOI = २०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 
ULB  =   १५१.४८ लाख ULB  =२०००/- ह सा 

 एकुण              ६०५.९२  लाख  
िनगत करणेत आलेला 

दुसरा ह ा 
६६५९ लाभाथ  

GOI+GOM=३९९.५४ 

                लाख 

     GOI = २०००/-व  

  GOM=४०००/- ह सा 

  ULB  =१३३.१८ लाख    ULB  =२०००/- ह सा 

 एकुण             ५३२.७२ लाख  
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सिम यांचे अहवाल 
वधी सिमती   

वषय मांक १६)  अ) दनांक ०६/०४/२०१८ व द.०९/०४/२०१८ चा सभावृ ांत कायम  
                    करण.े  

                ब) दनांक १०/०५/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
                क) दनांक १८/०५/२०१८, दनांक २५/५/२०१८ चा सभावृ ांत कायम  
                    करण.े 
                                 -------- 

      मा.म हला व बालक याण सिमती      
        

वषय मांक १७) अ) दनांक ०३/०४/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करण.े  

      ब) दनांक १०/०५/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करण.े    

                           -----        

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती    
                                                 

वषय मांक १८)  अ) दनांक २३/०२/२०१८ व द.९/०३/२०१८ चा सभावृ ांत कायम 

                   करण.े    

                ब) दनांक २३/०३/२०१८ व द.१३/०४/२०१८ चा सभावृ ांत कायम 

                   करण.े    

                क) दनांक १०/०५/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
                                   -----     
     
                                                                                                             

                                                                                                                                          
                                                     नगरसिचव 

                                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                  पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/६/का व/२४५/२०१८ 
दनांक : ११/६/२०१८              

टप :- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस)्    

            नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


