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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर - ४११ ०१८                           
मा.महापािलका सभा 

 कायप का मांक – ५२ 
सभावृ ांत 

दनांक – २०.१.२०२१                वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे जानेवार -२०२१ ची मािसक 
मा.महापािलका सभा बुधवार दनांक २०/१/२०२१ रोजी दुपार  २.०० वाजता 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात 
मा.उपसिचव महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल पञ .कोरोना-
२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने ( हड ओ 
कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आलेली आहे. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते.  

   

१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे       महापौर 

२) मा.केशव हनुमंत घोळवे          उपमहापौर 

३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

४) मा. वीनल क पल हे  े

५) मा.साधना अंकुश मळेकर 

६) मा.अ नी संतोष जाधव 

७) मा.सार का िशवाजी स ते 

८) मा.राहुल गुलाब जाधव 

९) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

१०) मा.बुड सुवणा वकास 

११) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
१२) मा.डोळस वकास ह र ं  

१३) मा.घुले नानी उफ हराबाई गोवधन   

१४) मा.गायकवाड िनमला मनोज 
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१५) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१६) मा.बारसे यांका वण 

१७) मा.अ जत दामोदर ग हाण े

१८) मा.लांडगे सार का संतोष 

१९) मा.लांडगे र व ल मण 

२०) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२१) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२२) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२३) अॅड.िनतीन ाने र लांडगे  

२४) मा.सावळे िसमा र वं  

२५) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

२६) मा.लांडे व ांत वलास 

२७) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

२८) मा.राहुल हनुमंतराव भोसल े

२९) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३०) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३१) मा.अनुराधा गणपत गोरख े

३२) मा.मंगला अशोक कदम 

३३) मा.तुषार रघुनाथ हंगे  

३४) मा.अ नी िभमा बोबडे 

३५) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

३६) मा.संजय बबन नेवाळे 

३७) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

३८) मा.भालेकर वण महादेव 

३९) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

४०) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

४१) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

४२) मा.घोलप कमल अिनल 



3 
 

  

४३) मा.उ म काश कदळे 

४४) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

४५) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

४६) मा.यादव मीनल वशाल 

४७) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

४८) मा. मोद कुटे 

४९) मा.राजू िमसाळ 

५०) मा.शैलजा अ वनाश मोरे             

५१) मा.बाबर शिमला राजू 

५२) मा.अिमत राज  गावडे  

५३) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५४) मा.खानोलकर ा महेश 

५५) मा.भ डवे संिगता राज  

५६) मा.ढाके नामदेव जनादन  

५७) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

५८) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
५९) मा.अपणा िनलेश डोके 

६०) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

६१) मा.गावडे राज  तानाजी 
६२) मा.जय ी वसंत गावडे 

६३) मा.कोमल दपक मेवानी 
६४) मा.सुल णा राजू धर 

६५) मा.शाम गणपतराव लांडे 

६६) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

६७) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

६८) मा.कदम िनक ता अजुन 

६९) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

७०) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
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७१) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
७२) मा.नढे वनोद जयवंत 

७३) मा.काळे उषा दलीप 

७४) मा.पवार मिनषा मोद 

७५) मा.बारणे अचना तानाजी 
७६) मा.अिभषेक गो वंद बारणे   

७७) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

७८) मा. अॅड.भोसले सिचन सुरेश 

७९) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८०) मा.बारण ेमाया संतोष   

८१) मा.िनलेश हरामण बारण े

८२) मा.वाघमारे अ नी व म 

८३) मा.दशले रेखा राजेश 

८४) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
८५) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

८६) मा.कामठे तुषार गजानन 

८७) मा.च धे आरती सुरेश 

८८) मा.क पटे सं दप अ ण 

८९) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभवुन  

९०) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

९१) मा.चं कांत बारकु नखाते 

९२) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

९३) मा.कुटे िनमला संजय 

९४) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

९५) मा. व ठल उफ नाना काटे 

९६) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

९७) मा.मुंढे उषा अंकुश 

९८) मा.लोखंडे चंदा राजू 
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९९) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

१००) मा.आशा धायगुडे-शडग े

१०१) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

१०२) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

१०३) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

१०४) मा.राजापुरे माधवी राज  

१०५) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

१०६) मा.नवनाथ द ू जगताप  

१०७) मा.संतोष बबन कांबळे 

१०८) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

१०९) मा.हषल म छं  ढोरे  

११०) मा. वाबळे संजय म हारराव   

१११) मा.भाऊसाहेब सोपानराव भोईर  

११२) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

११३) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

११४) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े 

    यािशवाय मा. ावण ह डकर-आयु , मा.अ जत पवार-अित र  आयु  (२), 
मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.चारठाणकर, मा.इंदलकर, मा.लोणकर- 
उपआयु , मा.सवण-े सह शहर अिभयंता, मा.डॉ.वाबळे- अिध ता वायसीएमएच, 
मा.कुलकण - कायकार  अिभयंता, मा.गायकवाड- जनतासंपक अिधकार  हे 
अिधकार  सभेस  उप थत  होते. 

                          ----                          

मा.महापौर- उप थत मा.नगरसेवक, मा.नगरसे वका, ऑनलाईन उप थत असलेले 
सव सद य, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, नाग रक या सवाचे  वागत  क न  
सभा  कामकाजाला  सु वात  करणेत  येत  आहे.   
मा. वकास डोळस – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. भंडारा 
ज हा णालयात लागले या आगीत दहा नवजात बालकांचे िनधन यांना तसेच   
व णु सावरा – भाजपाचे जे  नेते आ ण माजी मं ी यांचे िनधन, वलासकाका 
उंडाळकर पाट ल – काँ ेसचे जे  नेते व माजी सहकारमं ी यांचे िनधन, ीपती 
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खंचनाळे – प हले हंदकेसर  व ताद यांचे िनधन, संपतराव जेधे – भोरचे माजी 
आमदार यांचे िनधन, मोतीलाल होरा – म य देशचे माजी मु यमं ी यांचे िनधन, 
कंुदन ढाके – दै.जनश  व दै.लेवाश चे संपादक यांचे िनधन, महेश लडकत व 
वजय शेवाळे – पुणे महापािलका भाजपा नगरसेवक यांचे िनधन, सुयकांत महाड क 
– िशवसेनेचे माजी आमदार व भारतीय कामगार सेनेचे अ य  यांचे िनधन, 
वजया नाईक – क य आयुष मं ी ीपाद नाईक यां या प ी  यांचे अपघाती 
िनधन, क याण काळे –मराठ चे जे  अ यासक व लेखक यांचे िनधन, शांत 
पारखी – महापािलकेचे कमचार  यांचे िनधन झाले अस याने यांना आज या 
सभेत दांजली अपण करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो. 
मा.सागर आंगोळकर - मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो.  
मा.महापौर - दांजली अपण कर यासाठ  सवानी दोन िमनीटे त ध उभे रहावे. 
       (सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.)  
      ------- 

अ) महापािलका सभा मांक – ४८ द.१८/०९/२०२०, द. ०६/१०/२०२०  
     (द.ु२.०० वा.) व १३/१०/२०२० (द.ु२.०० व २.२० वा.) चा सभावृ ांत कायम  
     करणते आ याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
आ) महापािलका सभा मांक – ५१ द.८/१२/२०२० चा सभावृ ांत कायम  
     करणते आ याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 

                                   ------ 
वषय मांक १) मा.केशव हनुमंत घोळव े यांनी मा. डा, कला, सा ह य व 
सां कृितक सिमती सद य पदाचा राजीनामा दला असनू मा. डा, कला, सा ह य व 
सां कृितक सिमती सद य वाची एक जागा रकामी झाली अस यान े महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमचे कलम ३१ अ आ ण पंपर  िचंचवड शहरा या 
महानगरपािलके या सिम यां या सभा इ .चे  संचालन कर या वषयीचे जादा 
िनयमांपैक  िनयम . ६९ म ये िनदश के या माणे सदर रका या जागवेर 
िनयु  करण.े  

मा.नगरसिचव – वषय मांक १- महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम 
२३ म ये तरतूद के या माणे मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सद य 
पदाचा राजीनामा दला अस याने  मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती 
सद य वाची एक जागा रकामी झाली अस याने सदर रका या जागेवर िनयु  
करणे. मा.सद यां या िनयु या सन २००७ चा महारा  अ यादेश मांक २ 
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अ वये महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३१ अ म ये तरतूद 
के या माणे माणशीर ितिनिध व देऊन नामिनदशना दारे करणे कर ता सदर 
कलमा अ वये महानगरपािलका अिधिनयमा वये गठ त कर यात येणा-या 
सिम यांम ये महानगरपािलकेतील मा यता ा  राजक य प ांना व गटांना 
खाञीपुवक पुरेसे ितिनधी व िमळावे हणून सिम यांवर बलाबलानुसार 
ितिनधी व दे याची तरतूद कर यात आली. तसेच र  होणा-या जागांवर 

राजीनामा दलेले मा.सद य या मा यता ा  प ाचा, न दणीकृत प ाचा गटाचा 
आघाड चा कंवा ं टचा आहे याच मा यता ा  प ा या/न दणीकृत 
प ा या/गटा या/आघाड या कंवा ं ट या मा.सद यास नामिनदिशत करावयाचे 
आहेत. १) मा.केशव हनुमंत घोळव े पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता 
पाट ,          

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट चे गटनेते तथा 
सभागृहनेता मा.नामदेव ढाके यांनी यां या प ाचे १ सद यांचे नांव बंद 
लखोटयाम ये वा र नीशी मा.महापौरांकडे ावेत. (बंद लखोटा देणेत आला.) 
 मा.महापौर यांनी बंद लखोटा सवासम  उघडला आ ण याम ये असणारे 
नांव ी. करण गायकवाड, यांनी सभागृहात वाचून दाख वले ते पुढ ल माण-े     
१) मा.तुषार रघुनाथ हग,े पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट .  
 

ठराव मांक - ५८४                        वषय मांक – १ 
दनांक – २०/१/२०२१             वभाग – मा.नगरसिचव  

मा.केशव हनुमंत घोळव े यांनी मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक  
सिमती सद य पदाचा राजीनामा दला अस याने मा. डा, कला, सा ह य व 
सां कृितक सद य वाची एक जागा रकामी झाली अस याने महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३१ अ आ ण पंपर  िचंचवड शहरा या 
महानगरपािलके या सिम यां या सभा इ.चे संचालन कर या वषयीचे जादा 
िनयमांपैक  िनयम .६९ म ये िनदश के या माणे माणशीर ितिनधी व देवून 
नामिनदशना ारे िनयु  करणेकामी मा यता ा  प ांचे/न दणीकृत प ांचे/गटांचे 
तौलिनक सं याबळ वचारात घेवुन आ ण सदर रका या जागेवर सभागृह 
नेता/ वरोधी प नेता/प नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय क न 
महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माणात १) मा.तुषार रघुनाथ 
हंगे या पािलका सद याचंी पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, 
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सा ह य व सां कृितक सिमती सद य हणून नामिनदशना ारे िनयु  कर यात 
आली अस याचे जाह र करणेत येत आहे.  

 

                                   (उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 

        महापौर 
                                        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
        ------  
(िनयु  सिमती सद यांचा पु तक व फुल देवून स मान करणेत आला.) 
                           ------ 
मा.योगीता नागरगोजे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडते. 

                                       वषय मांक- २ 
दनांक २०/१/२०२१                                   खाते- मा.आयु  
 

               संदभ - १)  मा.िशतल िशंदे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव –  

           २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .७५९० द.०७/१०/२०२० 
           ३) मा.महापािलका सभा ठराव .५८२, द.०८/१२/२०२०  
 

         सन २००७ म ये दो ह  प रवहन सं थेचे एक ीकरण होऊन पुणे महानगर 
प रवहन महामंडळ िल. ह  सं था थापन करणेत आलेली आहे. सदर सं था 
थापन झा यानंतर शासन िनणया ारे संचालक मंडळाची रचना अंितम कर यात 

आलेली आहे. याम ये पुणे महापािलकेचे ३ संचालक व पपंर  िचंचवड 
महानगरपािलकेचे २ संचालक िनयु स मा यता देणेत आलेली आहे. वा त वक 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे भौगोिलक े  व लोकसं या झपा याने वाढत 
अस याने याह  महापािलकेमधून पुणे महापािलके माणे १ जादा संचालक असणे 
आव यक वाटते जेणेक न पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील नाग रकां या 
सोईसाठ  प रवहनचा पाठपुरावा करणे सोईचे होईल. तर  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या मा.महासभेमधून िनवड झाले या १ नगरसेवकास संचालक 
हणून नेमणूक स मा यता देणेकामी व सदर या संचालक पदिनिमतीस शासनाची 

मा यता िमळणेकामी शासनाने पुढ ल कायवाह  करणेस मा यता देणते यावी. 
मा.माधवी राजापुरे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
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मा.केशव घोळव े - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- 
महापािलका सभेतुन एका नगरसेवकास पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िल. या 
सं थेवर संचालक हणून नेमणूक द यास सं म िनमाण होवु शकतो. सबब 
यापुव  या माणे पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िल. या सं थेवर संचालक 
हणून मा.महापौर व मा. थायी सिमती सभापती यांना पदिस   संचालक िनयु  

होत असते याच माणे पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतुन पुणे महानगर प रवहन 
महामंडळ िल. या सं थेवर मा.स ा ढ प नेता यांची पदिस  संचालक हणून 
िनयु  करणेस मा यता देणेत यावी. तसेच सदर पद िनिमतीचा ताव 
शासनाकडे मा यतेकामी पाठ वणेस मा यता देणेत यावी तथा प शासना या उमेद 
मा यते या अिधन राहुन ठरावाची तातड ने अंमलबजावणीस मा यता देणेत यावी 
तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर शासक य संवगातील गट 
“अ” मधील “ वशेष अिधकार ” या अिभनामाचे एक पद शासन मंजुर असुन शासन 
िनणय पीएमसी-२०२०/  २०५/न व-२२ दनांक २७ ऑग ट २०२० नुसार या 
पदा या नेमणुक ची प दत, ट केवार  आ ण सेवा वेश िनयमास मा यता दे यात 
आलेली आहे. सदर पदाला पे लेवल  S-२०, ५६१००-१७७५०० अशी वेतन ेणी 
शासन मंजुर आहे.  मनपाचा मा हती व जनसंपक वभाग हा मह वाचा वभाग 
असुन सदर वभागा या कामकाजाची या ी वचारात घेता स मतेने आ ण 
सुलभतेने शासक य कामकाज होणेसाठ  “ वशेष अिधकार ” पदाची गरज असुन 
सदर वभागा या कामकाजाचा वाढता याप पाहता व सदर पदाची िनकड वचारात 
घेऊन तसचे “ वशेष अिधकार ” या पदास शासन मा यता अस याने या पदावर 
पदो नतीने नेमणुक साठ  मा हती व जनसंपक वभागातील ी. करण देव  
गायकवाड हे सेवा ये ता याद म ये एकमेव अिधकार  असून पदो नती िमळणेस 
पा  आहेत. स थतीत ी. करण देव  गायकवाड हे दनांक ११/०४/२००८ पासून 
जनता संपक अिधकार  या पदावर कायरत असुन “ वशेष अिधकार ” पदास 
असणार  सव अहता ते धारण कर त अस याने यांना शासक य संवगातील  
“ वशेष अिधकार ” ( वेतन ेणी- पे लेवल  S-२०, ५६१००-१७७५०० ) या गट-अ 
पदावर ल पदो नतीला मा यता देणेस तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा 
वै कय वभाग हा अ याव यक सेवा पुर वणारा वभाग असुन या वभागातील 
कामकाजाचा वाढता याप व वाढ व पदांची आव यकता वचारात घेता 
महापािलके या आ थापनेवर वै कय वभागाकर ता “सहा यक आरो य वै कय 
अिधकार ” या अिभनामाचे गट “अ” मधील पद शासनान ेमंजूर केलेल ेआहे. 
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 महारा  शासनाकड ल असाधारण राजप  द. १८ फे ुवार  २०२० अ वये 
महानगरपािलके या आ थापनेवर ल पदांकर ता सेवा वेश िनयम मंजूर कर यात 
आलेले असून याम ये “सहा यक आरो य वै कय अिधकार ” पदाकर ता 
पदो नतीची अहता िन त कर यात आलेली आहे.  
     स थतीत वै कय अिधकार  संवगाम य े डॉ.ल मण पांडुरंग गोफण,े 
ये  वै कय अिधकार , हे सेवा ये  व शासनान े िन त केलेली अहता धारण 

कर त असून यांना “सहा यक आरो य वै कय अिधकार ” पदावर पदो नती देणेस 
व याकर ताची पुढ ल सव शास कय कायवाह  तातड न ेकरणसे मा यता देणेत 
यावी. तसेच महारा  शासन नगर वकास वभाग, शासन िनणय :पीसीसी-
२०२०/ . .११/का व-२२ द.१२ ऑ टोबर, २०२० नुसार शासन वभागाकड ल 
आदेश . शा/२/का व/४९१/२०२० दनांक १४/१०/२०२० अ वये 
महानगरपािलका आ थापनेवर ल वग-१ या सहा यक आयु  पदावर कायरत 
असले या ०४ अिधका-यांची उपआयु  या पदावर केले या समावेशनास मा यता 
देणेत यावी. 
मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.योगीता नागरगोजे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक- ५८५         वषय मांक- २ 
दनांक २०/१/२०२१                                   खाते- मा.आयु  
 

               संदभ - १)  मा.िशतल िशंदे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव –  

           २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .७५९० द.०७/१०/२०२० 
           ३) मा.महापािलका सभा ठराव .५८२, द.०८/१२/२०२०  
 

      सन २००७ म ये दो ह  प रवहन सं थेचे एक ीकरण होऊन पुणे 
महानगर प रवहन महामंडळ िल. ह  सं था थापन करणेत आलेली आहे. सदर 
सं था थापन झा यानंतर शासन िनणया ारे संचालक मंडळाची रचना अंितम 
कर यात आलेली आहे. याम ये पुणे महापािलकेचे ३ संचालक व पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेचे २ संचालक िनयु स मा यता देणेत आलेली आहे. वा त वक 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे भौगोिलक े  व लोकसं या झपा याने वाढत 
अस याने याह  महापािलकेमधून पुणे महापािलके माणे १ जादा संचालक असणे 
आव यक वाटते जेणेक न पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील नाग रकां या 
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सोईसाठ  प रवहनचा पाठपुरावा करणे सोईचे होईल. तर  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या मा.महासभेमधून िनवड झाले या १ नगरसेवकास संचालक 
हणून नेमणूक स मा यता देणेकामी व सदर या संचालक पदिनिमतीस शासनाची 

मा यता िमळणेकामी शासनाने पुढ ल कायवाह  करणेस मा यता देणेत यावी असा 
वषय असलातर  महापािलका सभेतुन एका नगरसेवकास पुणे महानगर प रवहन 
महामंडळ िल. या सं थेवर संचालक हणून नेमणूक द यास सं म िनमाण होवु 
शकतो. सबब यापुव  या माणे पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िल. या सं थेवर 
संचालक हणून मा.महापौर व मा. थायी सिमती सभापती यांना पदिस   
संचालक िनयु  होत असते याच माणे पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतुन पुणे 
महानगर प रवहन महामंडळ िल. या सं थेवर मा.स ा ढ प नेता यांची पदिस  
संचालक हणून िनयु  करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच सदर पद 
िनिमतीचा ताव शासनाकडे मा यतेकामी पाठ वणेस मा यता देणेत येत आहे 
तथा प शासना या उमेद मा यते या अिधन राहुन ठरावाची तातड ने 
अंमलबजावणीस मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या आ थापनेवर शासक य संवगातील गट “अ” मधील “ वशेष 
अिधकार ”  या अिभनामाचे एक पद शासन मंजुर असुन शासन िनणय पीएमसी-
२०२०/  २०५/न व-२२ दनांक २७ ऑग ट २०२० नुसार या पदा या नेमणुक ची 
प दत, ट केवार  आ ण सेवा वेश िनयमास मा यता दे यात आलेली आहे. सदर 
पदाला पे लेवल  S-२०, ५६१००-१७७५०० अशी वेतन ेणी शासन मंजुर आहे. 
      मनपाचा मा हती व जनसंपक वभाग हा मह वाचा वभाग असुन सदर 
वभागा या कामकाजाची या ी वचारात घेता स मतेने आ ण सुलभतेने 
शासक य कामकाज होणेसाठ  “ वशेष अिधकार ” पदाची गरज असुन सदर 
वभागा या कामकाजाचा वाढता याप पाहता व सदर पदाची िनकड वचारात घेऊन 
तसेच “ वशेष अिधकार ” या पदास शासन मा यता अस याने या पदावर 
पदो नतीने नेमणुक साठ  मा हती व जनसंपक वभागातील ी. करण देव  
गायकवाड हे सेवा ये ता याद म ये एकमेव अिधकार  असून पदो नती िमळणेस 
पा  आहेत. स थतीत ी. करण देव  गायकवाड हे दनांक ११/०४/२००८ पासून 
जनता संपक अिधकार  या पदावर कायरत असुन “ वशेष अिधकार ” पदास 
असणार  सव अहता ते धारण कर त अस याने यांना शासक य संवगातील  
“ वशेष अिधकार ” ( वेतन ेणी- पे लेवल  S-२०, ५६१००-१७७५०० ) या पदावर ल 
पदो नतीला मा यता देणेस तसेच याबाबतची सव शासक य कायवाह  तातड ने 
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करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा वै कय 
वभाग हा अ याव यक सेवा पुर वणारा वभाग असुन या वभागातील कामकाजाचा 
वाढता याप व वाढ व पदांची आव यकता वचारात घेता महापािलके या 
आ थापनेवर वै कय वभागाकर ता “सहा यक आरो य वै कय अिधकार ” या 
अिभनामाचे गट “अ” मधील पद शासनाने मंजूर केलेले आहे. 
 महारा  शासनाकड ल असाधारण राजप  द. १८ फे ुवार  २०२० अ वये 
महानगरपािलके या आ थापनवेर ल पदांकर ता सेवा वेश िनयम मंजूर कर यात 
आलेले असून याम ये “सहा यक आरो य वै कय अिधकार ” पदाकर ता 
पदो नतीची अहता िन त कर यात आलेली आहे.  
  स थतीत वै कय अिधकार  संवगाम ये डॉ.ल मण पांडुरंग गोफण,े ये  
वै कय अिधकार , हे सेवा ये  व शासनाने िन त केलेली अहता धारण कर त 
असून यांना “सहा यक आरो य वै कय अिधकार ” पदावर पदो नती देणेस व 
याकर ताची पुढ ल सव शास कय कायवाह  तातड ने करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. तसेच महारा  शासन नगर वकास वभाग, शासन िनणय :पीसीसी-
२०२०/ . .११/का व-२२ द.१२ ऑ टोबर, २०२० नुसार शासन वभागाकड ल 
आदेश . शा/२/का व/४९१/२०२० दनांक १४/१०/२०२० अ वये 
महानगरपािलका आ थापनेवर ल वग-१ या सहा यक आयु  पदावर कायरत 
असले या ०४ अिधका-यांची उपआयु  या पदावर केले या समावेशनास मा यता 
देणेत येत आहे.       

अनुकूल -८१      ितकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी 

कट केले. 
      -----  

मा.सं दप वाघेरे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
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   वषय मांक- ३ 
दनांक २०/१/२०२१                                   खाते- मा.आयु  
 

                 संदभ – १) मा.िशतल िशंदे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव. 
           २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .७५९९, द.०७/१०/२०२० 
 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२०-२१ चे अंदाजप कातील खालील 
नमूद केले या वकास कामांना त या माणे सन २०२०-२१ चे अंदाजप कात वाढ/घट 
करणेस मा यता देणते यावी.  

अ.
. 

कामाचे नाव/उपलेखािशष लेखािशष पान . सन २०२०-२१ 
चा मुळ अंदाज 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

सन २०२०-
२१ सुधा रत 
तरतूद 

१. भाग .२१ पंपर  मधील 
पावर हाऊस चौक ते पंपळे 
सौदागर पुला पयत या 
र याचे कॉ ं ट करण करणे 

वशेष 
योजना 

८१/१२९ २५०००००० ६००००००० ० ८५०००००० 

२. भाग .२१ पंपर  मधील 
बालामल चाळ भैरवनाथ 
नगर, भीमनगर व इतर 
प रसरातील र याचे 
कॉ ं ट करण करणे 

वशेष 
योजना 

८२/१३० १००००० २००००००० ० २०१००००० 

३. भाग .२१ पंपर  मधील 
वैभवनगर र याचे 
कॉ ं टाकरण करणे 

वशेष 
योजना 

८२/१३१ १००००० २००००००० ० २०१००००० 

 घट करावयाचे तरतूद       

४. पंपर  िचंचवड मनपा 
प रसरातील पवना नद  
पु नरजीवन क प राब वणे 

भांडवली 
अ 
भाग-अ 

३६२/९ ४०००००००० -- ५०००००००  

५. पं.िचं.मनपा प रसरातील 
इं ायणी नद  पु नरजीवन 
क प राब वणे 

भांडवली 
अ 
भाग-अ 

३६२/११ २०००००००० -- ५०००००००  

 एकूण    १०००००००० १००००००००  
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मा.अंबरनाथ कांबळे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.केशव घोळव े – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माण े उपसूचना मांडतो- 
बी.आर.ट .एस. वभागामाफत िन वदा .४१/०१/२०१७-१८ अ वये मनपा माफत 
मौजै रहाटणी येथील कोकणे चौक ते काळेवाड  फाटा चौका पयत ३०.०० मी. 
ं द चा उ च मता ुतगती माग तयार करणेचे काम गती पथावर आहे. सदर 
कामाची एकूण लांबी १६६०.०० मी. आहे. यापैक  ८४०.०० मी. लांबी मनपा ह त 
व उवर त ८२०.०० मी. लांबी पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या ह त 
आहे. मनपा ह तील ९०% जागा ता यात असून सदर ठकाणी काम चालू आहे, 
परंतू पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण ह तील ८२०.०० मी. लांबी व 
३०.०० मी. ं द ची र या या जागेबाबतचा वाद मा.उ च यायालयात याय व  
अस याने तेथे स थतीत र याचे काम करता येत नाह . 

भ व यात जे हा मा.उ च यायालयाचे िनकाल िमळा यानंतर व 
ािधकरणाकडून र याची जागा मनपा या ता यात द यानंतर र याचे काम 

करणे श य आहे. याम ये अिन त कालावधी लागणार आहे. यामुळे तेथील काम 
पुण करता येणे श य नाह , हणून सदर या कामात िन वदा र कम अखिचत 
रहाणार आहे. 

यामुळे सदर िन वदा (िन.नो. .४१/०१/२०१७-१८) र कमेतील अखिचत 
र कमेतून "मौजे पंपळे िनलख येथील र क चौक ते औंध र यामधील लीप 
रोडचे काम करणे" श य होणार आहे. तसेच संर ण वभागाने र क चौक ते औंध 
र याम ये १५० मी. लांबीचा व २५ फुट ं द चा लीप रोड मनपाने बांधून 
देणेबाबत मागणी केलेली आहे.  

तर  मौजे रहाटणी येथे कोकणे चौक ते काळेवाड  फाटा चौका पयत ३०.०० 
मी. ं द चा उ च मता ुतगती माग (HCMTR) वकसीत करणे 
(िन.नो. .४१/०१/२०१७-१८) या कामा या अंतगत मौजे पंपळे िनलख येथील 
र क चौक ते औंध र यामधील लीप रोडचे काम करणे या थळ बदलास  
मा यता देणेत यावी. 

तसेच थेरगावातील पवारनगर नं २ ते सुनधाम सोसायट  या र याम ये 
येणारा अितउ चदाब (EHV) टॉवर हल वणेबाबत कळ वणेत आले आहे. सदरचा 
टॉवर सावजिनक सुर े या ीने हल वणे अं यत आव यक आहे. तथापी सदरचा 
टॉवर हल वणे कर ता जागा उपल ध होणार नस यान,े सदर ठ काणी कमी जागेत 
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बसणारा मोनो पोल उभा करणेत यावा असे मत आहे. सदर कामाकर ता या 
वभागाकडे सन २०२०-२१ या आिथक वषात तरतुद कर यात आलेली नस यान,े हे 
काम करणे कर ता २०२०-२१ या आिथक वषात खालील त यात नमुद के या 
माणे ा कामा या नावाचा समावेश, तरतुद, वग करण कर यास व अंदाजप क य  

र कमेस शासक य मा याता देणेत यावी. 

 

अ ..  कामाचे नाव लेखािशषक पान 
 अ . अंदाजप क य 

र ..  

सन 
२०२०-
२१ चा 
मुळ 
अंदाज 
र ..  

करावयाची 
वाढ  
र. . 

करावयाची 
घट र  ..  

सन 
२०२०-

२१ चा 
सुधार त 
अंदाज 
र ..  

१ 

थेरगावातील 
पवारनगर नं 

२ ते 
सुनधाम 

सोसायट  या 
र याम ये 
येणारा 

अितउ चदाब  
(EHV) 
टॉवर 

हल वणे. 

थाप य 
क प 
वषयक 

कामे      
 (ग 
भाग) 

- - १.५ कोट  - १ कोट  - १ कोट  

२ 

भाग  
९(न वन 
भाग  
१०) 

संभाजीनगर 
येथील बड 
हॉली येथे 
लेझर शो 
कर ता 

आव यक 
कामे करण े

वदयुत 
मु य 

कायालय 
उ ाने,   

(अ भाग)  

४१२ १ - ८.६२५ 
कोट  - १ कोट  ७.६२५ 

कोट  
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उपरो  त यात नमुद माणे वर ल  कामाची नाव,े अंदाजप क य र कम  
 १,५०,००,०००/-( अ र  र कम  एक कोट  प नास लाख फ ) व तरतुद 

र कम  १,००,००,०००/-( अ र  र कम  एक कोट  फ ) सन २०२०-२१ चे 
मनपाचे अंदाजप कात समा व  करणेस मा यता देणेत यावी तसेच यास 
आव यक तरतुद मनपा या मंजुर अदांजप कातील पान  ४१२ अ.  १ येथील 
वदयुत मु य कायालय उ ान,े अ भाग या  लेखािशषकातुन वग करणेस व 
यास शासक य मा यता देणेत यावी.  

तसेच खालील कामाकर ता या वभागाकडे सन २०२०-२१ या आिथक वषात 
पुरेशी तरतुद कर यात आलेली नस यान,े हे काम करणे कर ता २०२०-२१ या 
आिथक वषातखालील त यात, तरतुद, वग करण क न िमळणेस मा यता देणेत 
यावी.  
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अ ..  कामाचे नाव लेखािशषक पान 
 अ . अंदाजप क य 

र ..  

सन 
२०२०-२१ 
चा मुळ 
अंदाज 
र ..  

करावयाची 
वाढ र  ..  

करावयाची 
घट र  ..  

सन २०२० -२१ 
चा 

सुधार तअंदाज 
र. . 

१ 
पंपळे िनलख आ. . 
३९८ येथे उ ान 
वकिसत करणे 

उ ाने, ड 
भाग ४१४ ६ ५,००,००,००० २००००० ५८,००,००० ० ६०,००,०००/- 

२ 

भाग  ९(न वन 
भाग  १०) 

संभाजीनगर येथील 
बड हॉली येथे लेझर 
शो कर ता आव यक 

कामे करणे 

वदयुत 
मु य 

कायालय 
उ ाने,   

(अ भाग) 

४१२ १ २० कोट  ८.६२५ 
कोट  ० ५८,००,००० ८.०४५ कोट  

 
  
उपरो  त यात नमुद माणे तरतुद मनपा या मंजुर अदांजप कातील पान  ४१२ अ. . १ येथील वदयुत मु य कायालय उदयाने, अ भाग या  
लेखािशषकातून वग करणेस मा यता देणेत यावी.        
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तसेच क शासना या धानमं ी आवास योजनेअंतगत पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलकेमाफत डुडुळगांव आर ण .१/२३३, गट नं.१०५प,ै १०७पै ते ११२ पै 
येथे आिथक या दुबल घटकांसाठ  १३७८ िनवासी गाळे बांधणेकामी क प 
राब व याचे िनयोजन आहे.  

सदर कामास मा.महापािलका सभा ठराव .३९, द.२०/०६/२०१७ अ वये 
मा यता िमळालेली आहे. सदर ठराव करतेवेळ  सदर कामा या अंदाजप क य 
र कम ह  सन २०१६-१७ या DSR माणे दर गृ हत ध न अंदाजप क य खच 
र. .७४,१३,९०,७२०/- (Infra खच वगळता) काढलेली होती.  

याच माणे अंदाजप क बन वणेकामी आव यक लागणा-या सव नाहरकत 
दाखले घे याची कायवाह  सु  असून कामाचे अंदाजप क सन २०१९-२०२० या 
सावजिनक बांधकाम वभागाकड ल रा य तर य दरसूची (State Schedule Rate), 
MJP DSR- २०१९-२० व पं.िचं.म.न.पा. मंजूर दर पृ थकरणानुसार करणेत येत 
आहे. याकामी अंदाजप क य खच र. .१८०,००,००,०००/- (अ र  र. . एकशे ऐंशी 
कोट  फ ) इतका येणार आहे. 

 परंतू, सन २०२०-२१ चे मुळ अंदाजप कात वषयां कत कामाची 
अंदाजप क य र. .९०,००,००,०००/- अस यामुळे अंदाजप क य रकमेस तां क 
मा यता घेणे व शासनाकडे DPR मा यतेसाठ  पाठ वणे श य नस याने सुधार त 
अंदाजप क य र. .१८०,००,००,०००/- स शासक य मा यता देणते यावी. 

 सबब, सन २०१९-२० या दरसुचीनुसार व मंजूर दरपृ थकरणानुसार सदर 
क पासाठ  येणा-या अंदाजप क य र. .१८०,००,००,०००/- स शासक य मा यता 

देणेत यावी. 
  तसेच भाग .३ मधील गंधव पाक, िस वनायकनगर, च-होली भागात 

न याने मो या माणात व ती झालेली आहे. नाग रकांचे सोईसाठ  सदर र ते 
तातड ने तयार करणे आव यक आहे. कामाची तातड  वचारात घेता थाप य 
बीआरट एस वभागाकड ल “पुणे आळंद  र यावर ल वडमुखवाड  फाटा ते 
चौ वसावाड  फाटा येथील कृषी खा याकड ल ता यात आले या जागेवर र ता 
ं द करण व ना याचे बांधकाम करण”े (िन वदा .७४/५/२०१८-१९) या कामा या 
बचती मधुन गंधव पाक, िस वनायक नगर, च-होली व लगतचे र ते तयार 
करणेचे काम करणेस मा यता देणेत यावी. तसेच भाग .१४ आकुड  येथील 
ववेकनगर भागातील र यांचे कॉ ं ट करण करणे अंतगत व ुत वषयक कामे 
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करणे ा कामाचा सन २०२० -२०२१ समावेश अंदाजप कात न याने समावेश क न 
आव यक ती तरतूद वाढ व घट कर यास व अंदाजप क य रकमेस शासक य 
मा यता देणेत यावी.  

 
अ

..  
कामाचे नांव लेखािशष  पानां

क 
अ ..  अंदाजप क य 

तरतूद 
)र कम(  

सन २०२० -
२०२१ ची 

तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

एकूण 
आव यक 
तरतूद 

१ भाग . ९ 
(नवीन भाग 
 १०) 

संभाजीनगर 
येथील बड हॅली 
येथे लेझर शो 
क रता आव यक 
कामे करणे 

उ ाने ४१२ १ 

२०००००००० ७७८००००० ० ३५००००० ७४३००००० 

२ भाग .१४ 
आकुड  येथील 
ववेकनगर 
भागातील 
र यांचे 
कॉ ं ट करण  
करणे अंतगत 
व ुत वषयक 
कामे करणे 

थाप य 
क पां

तगत 
व ुत 
वषयक 
कामे 
करणे 
)अ 
भाग(  

४४२ १६ 

१०००००००                  
- ३५००००० ० ३५००००० 

    एकुण   ७७८००००० ३५००००० ३५००००० ७७८००००० 
  

तसेच इ े ीय कायालयाकड ल व वध थाप य वषयक कामे करणेकामी 
तरतूद उपल ध नस याने "महापौर वकास िनधी" या लेखािशषातून मा. 
महापािलका सभे या उमेद मा यतेवर तरतूद वग करणेत आलेली आहे. सदर 
वग करणास मा यता देणेत यावी. 

 
अ
..  

कामाचे नाव लेखािश
ष 

पानां
क 

अ
..  

सन २०२० -२१ 
ची मुळ तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद 

सन २०२० -२१ 
चा सुधार त 

अंदाज 
१ दघी-बोपखेल 

भाग . ४ 
थाप
य 

242 80 ४,००,००० ४,००,००० 0 ८,००,००० 
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येथील दघी 
मधील थाप य 
वषयक कामे 
करणे. 

वषयक 
कामे 

२ दघी-बोपखेल 
भाग . ४ 

येथील बोपखेल 
मधील रोड 
फिनचर ची कामे 
करणे. 

थाप
य 
वषयक 
कामे 

242 79 ४,००,००० ४,००,०००      ० ८,००,००० 

३ भाग . ४ 
मनपा 
व छतागृहाची 
थाप य 
वषयक कामे 
करणे. 

संडास 
मुता-या 

619 07 १०,५०,००० १०,५०,००० ० २१,००,००० 

४ दघी -बोपखेल  
भाग  .४ 

येथील बोपखेल 
मधील मनपा 
इमारतीचे 
नुतणीकरण व 
अनुषंिगक कामे 
करणे.  

इमारत 
योजना  

235 09 १०,५०,००० १०,५०,००० ० २१,००,००० 

५ महापौर वकास 
िनधी 
 

महापौर 
वकास 
िनधी 

६३ १८ ५,३५,००,००० 0 २९,००,००० ५,०६,००,००० 

 एकुण    ५,६४,००,००० २९,००,००० २९,००,००० ५,६४,००,००० 

 
तसेच मा.महापौर वकास िनधीक रता सन २०२०-२१ या अंदाजप कांत 

र. .५,००,००,०००/- तरतूद कर यात आली आहे. तथा प महापौर वकास 
िनधीसाठ  तरतूद ची आव यकता अस याने खालील माणे वाढ/घट करणेस 
मा यता देणेत यावी. 
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तसेच भाग .२ पुणे नािशक महामाग ते गट नं.१०६२ पयतचा १८ मी. 

र ता वकिसत करणे या भाग .२ मधील चालू असले या कामामधून ३० मी. 
वडाचा मळा येथील ड पी र याचे व Woods Ville Phase-2 मधील जोडणारा १८ 
मी. ड पी र याचे उवर त डांबर करण करणेचे व फुटपाथ/अनुषंिगक कामे 
करणेक रता (र कम पये २ कोट  पयतचे काम) चालू कामामधील िश लक 
रकमेतून करणेस मा यता देणेत यावी. 

तर  सन २०२०-२१ या अंदाजप कात वर नमूद केले या तरतुद 
वग करणस मा यता देणेत यावी.   

तसेच सन २०२०-२१ या अंदाजप कात थाप य वशेष योजना या 
लेखािशषका अंतगत ड े ीय कायालय थाप य वभागातील पंपळे गुरव, पंपळे 
सौदागर प रसरातील वकास कामांचा समावेश करणसे मा यता देणेत यावी. 

अ.
. 

लेखािशष पान 
. 

अ
न ु
. 

सन २०२०-२१ 
ची मुळ तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट करावयची 
तरतूद 

सुधा रत तरतूद शेरा 

१ महापौर 
वकास िनधी 

६३ १८ ५,३५,००,००० ५,००,००,००० ---- १०,३५,००,००० अ. .२ 
व न 
वग 

२ मु य 
अंदाजप क १ 
मधील आं ा 
व भामा 
आसखेड 
क पांतगत 

िचखली येथे 
उभाराय या 
जलशु करण 
क ासाठ  देहू 
येथून नद तून 
जल उपसा 
क न पाईप 
लाईन ारे 
पाणी आणणे 
व इतर 
त अनुषंिगक 
कामे करणे 

२३९ इ २२,००,००,००० ----- ५,००,००,००० १७,००,००,००० --- 
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सा व ीबाई फुले पुणे व ापीठ, पुणे आ ण पंपर  िचंचवड माट िसट  िल. 
यांचेम ये भाग .२९ पंपळे गुरव येथील बस टॉपजवळ ल मनपा या मा यिमक 
शाळा इमारतीत पंपर  िचंचवड माट िसट  इनो हेशन सटर तयार करणेबाबत 
सामंज य करार झालेला आहे. 

यानुषंगाने भाग .२९ पंपळे गुरव येथील बस टॉपजवळ ल मनपा या 
मा यिमक शाळा इमारतीत पंपर  िचंचवड माट िसट  इनो हेशन सटर तयार 
करणेसाठ  थाप य वभागामाफत Virtual Class Room, Office, Conference 

Hall, Furniture, Internal & External Decoration,उ ाहक (Lift) बस वणे, इ याद  
आव यक काम े थाप य वभागामाफत करणेत येणार आहे.  

तसेच भाग . २८ पंपळे सौदागर येथे रहाटणी येथील ािधकरणा या 
पेठ .३८ मधील वरंगुळा क ातील अ यािसकेत MPSC, UPSC या 
व ा या या सोई या ीने, अ यिसकेम ये फिनचर करणे व इतर थाप य 
वषयक कामे करणे आव यक आहे. यास अनुस न सदर ठकाणी वर ल नमुद 
केलेली कामे करणचेे अंदाजप क तयार करणेसाठ  वषयां कत कामाचा सन २०२०-
२१ या सुधार त व सन २०२१-२२ चे मुळ अंदाजप कात समावेश क न आव यक 
तरतुद िमळा यास थाप य वभागास पुढ ल िन वदा कायवाह  करणे सोईचे होईल.  

तर  खालील नमूद केले माणे भाग .२९ पंपळे गुरव येथील बस टॉप 
जवळ ल मनपा या मा यिमक शाळा इमारतीत पंपर  िचंचवड माट िसट  
इनो हेशन सटर तयार करणे व पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील भाग 
.२८ पंपळे सौदागर (मौजे रहाटणी येथील ािधकरणा या पेठ .३८ औंध रावेत 

र यालगत) वरंगुळा क /अ यािसकासाठ  फिनचर करणे व इतर थाप य 
वषयक कामे करणे या कामाचा सन २०२०-२१ चे सुधार त व सन २०२१-२२ चे 
मुळ अंदाजप कात थाप य वशेष योजना या लेखािशषका अंतगत समावेश क न 
यास शासक य मा यता िमळणेस व तरतुद म ये वाढ/घट क न आव यक 

तरतुद िमळणे या तावास मा यता देणेत यावी. 
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अनु 
. 

कामाचे नाव लेखािश
ष 

शास
क य 
मा य
ता 

सन 
२०२० 
ची मुळ 
तरतुद 

वाढ घट सन २०२०-२१ 
ची सुधार त 

तरतुद 

१ भाग .२९ पंपळे गुरव येथील 
बस टॉपजवळ ल मनपा या 
मा यिमकशाळा इमारतीत पंपर  
िचंचवड माट िसट  इनो हेशन सटर 
तयार करणे 

थाप
य 

वशेष 
योजना 

५.०० 
कोट  

० ३.०० कोट  ० ३.०० कोट  

२ भाग .२८ पंपळे सौदागर (मौजे 
रहाटणी येथील ािधकरणा या पेठ 
.३८ औंध रावेत र यालगत) 
वरंगुळा क  / अ यािसकासाठ  
फिनचर करणे व इतर थाप य 
वषयक कामे करणे. 

थाप
य 

वशेष 
योजना 

१.०० 
कोट  

० ०.५० 
कोट   

० ०.५० कोट  

३ भाग .२९ पंपळेगुरवमधीलउवर तर
यांचेकॉ ट करणकरणे. 

(पान .३५, अनु .१२२) 

थाप
य 

वशेष 
योजना 

३०.०० 
कोट  

२.०० 
कोट  

० १.७५कोट  ०.२५ कोट  

४ भाग .२९ पंपळेगुरव येथील 
गंगो ीनगर, वजयनगर, 
भालेकरनगर, साईनाथनगर, 
तुळजाभवानीनगर, सुवणपाक, 
गु द नगर, पंचर  नगर व इतर 
उवर त प रसरातील र ते अ ावत 
प दतीने वकसीत करणे. (पान 
.३५, अनु .१२१) 

थाप
य 

वशेष 
योजना 

३०.०० 
कोट  

२.०० 
कोट  

० १.७५ 
कोट  

०.२५ कोट  

 एकूण  ६६.०० 
कोट  

४.०० 
कोट  

३.५० 
कोट  

३.५० 
कोट  

४.०० कोट  

 
तसेच सन २०२०-२१ अंदाजप कात न याने काम समा व  क न यास 

शासक य मा यता देणेत यावी.  
  

अनु 
. 

कामाचे नाव अंदाजप
क य 
र कम 

लेखािशष पान . 
अ. . 

सन २०२०-
२१ ची 
तरतुद 

वाढ घट सन २०२०-
२१ चा 
सुधार त 

अंदाजप क 
१ पंपर  िचंचवड मनपा 

ह तील मु य 
र यावर ल चौकांचे 
सुशोिभकरण करणे 

२०.०० 
कोट  

थाप य 
वशेष 

योजना  

- ५.०० लाख ५.०० 
लाख 

० ५.०० लाख 

२ राजमाता जजाऊ २०.०० थाप य ५६/१०२ १०.३७ ० ५.०० १०.३२ 
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उ डाणपुलाखालील सेवा 
र ते Urban Street 

Design नुसार वकिसत 
करणे 

कोट  वशेष 
योजना 

कोट  लाख कोट  

 एकुण     ५.०० 
लाख 

५.०० 
लाख 

१०.३७ 
कोट  

 
तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या े ातील "ड" व "ह" े ीय 

कायालया अंतगत असणा-या शहरातील छो या मो या तसेच बीआरट  र यांवर 
नाग रकां या सोयीसाठ  व शहरा या सुशोिभकरणसाठ  अ यंत क पक व सुंदर 
नामफलक दशादशक फलक तसेच र ता सुर ा िच हे इ. उभारणे आव यक आहे. 
सदर या कामाचा सन २०२०-२१ या सुधा रत अंदाजप काम ये समावेश क न 
सन २०२०-२१ या अंदाजप कातील महापौर वकास िनधीतून र. .२५,००,०००/- 
(अ र  र. .पंचवीस लाख फ ) एवढ  तरतुद वग करणा ारे उपल ध क न दे यास 
मा यता देणेत यावी. तसेच सदर कामाचा सन २०२१-२२ चे मुळ अंदाजप कात 
समावेश करणेस मा यता देणेत यावी. 

 
अनु 
. 

कामाचे नाव लेखािशष अंदाज 
प क 
पान 

. 

अ
..  

मुळ शासक य 
मा यता र ..  

सन २०२० ची 
मुळ तरतुद 

वाढ घट सन २०२०  -२१ 
ची सुधार त 

तरतुद 

१ मनपा 
े ातील ड 

व ह े ीय 
कायालय 
अंतगत 
असणा  -या  

व वध  
र यांवर 
नामफलक व 
दशादशक 
फलक 
उभारणे 

 -  -  - ५,००,००,००० ० २५,००,००० ० २५,००,००० 

२ महापौर 
वकास 
िनधी  

महापौर 
वकास 
िनधी 

६३ १८ ५,००,००,००० ५,३५,००,००० ० २५,००,००० ५,१०,००,००० 

 एकूण    १०,३५,००,००० ५,३५,००,००० २५,००,००० २५,००,००० ५,३५,००,००० 
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     तसेच महापािलका सभा ठराव . ५७५, दनांक १३/१०/२०२० नुसार खालील 
वकास कामाचे नावात बदल करणसे व सुधार त शासक य मा यता देणसे व 
तरतूद करणसे मा यता देणेत यावी. 
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अ.
. 

महासभा ठराव 
.५७५ , 
द.१३/१०/२०२० 
नुसार कामाचे नाव 

लेखािशषक अ. . पानांक मुळ 
शासक य 

मा यता 
र. . 

महासभा ठराव 
.५७५ , 
द.१३/१०/२०
२० नुसार  
तरतुद 

नावात बदल झाले या 
कामाचे नाव 

सुधार त 
शासक य 

मा यता र. . 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

१ भाग .७ भोसर  
येथील स.नं.१ 
शेजार ल ना याची 
सुधारणा करणे व 
थाप य वषयक 

कामे करणे. 

वशेष 
योजना 

महासभा ठराव .५७५, 
द.१३/१०/२०२० 

५०००००००० 
 

१०००१००० 
 

भाग .७ भोसर  
येथील स.नं.१ शेजार ल 
ना याची सुधारणा 
करणे व थाप य 
वषयक कामे करणे.  
( पाट -१) 

२०००००००० 
 

५००१००० 
 

० 

    भाग .७ भोसर  
येथील स.नं.१ शेजार ल 
ना याची सुधारणा 
करणे व थाप य 
वषयक कामे करणे.  
( पाट -२) 

२०००००००० 
 

५०००००० 
 

० 

२ भाग .७ भोसर  
येथील स.नं.१ 
शेजार ल ना याची 

वशेष 
योजना 

   १००००००० 
 

 ५०००००००० 
 

 १०००१००० 
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सुधारणा करणे व 
थाप य वषयक 

कामे करणे. 
 एकुण        १०००१००० १०००१००० 

  
      तर  वर ल प ानुसार उपरो   थाप य वषयक कामाचे सुधार त नावास, सुधार त शाक य मा यतेस व सुधार त तरतुद स मा यता देणेत यावी. तसेच तुळापुर 
येथे ी.छ पती संभाजी महाराजांचे बिलदान थळ आहे. दरवष  फा गुन आमाव येला बिलदान दन / छ पती संभाजी महाराजांची पु यितथी हणून साजर  केली 
जाते. या ठकाणी पंपर  िचंचवडसह रा यातील व वध भागातून जनता दशनासाठ  येत असते. ामपंचायतील  सु वधा उपल ध क न दे यासाठ  िनधी अभावी अडचणी 
येत असतात. तर  छ पती संभाजी महाराजांचे बिलदान दनािनिम  तुळापुर ामपंचायतीस महाराजांचे समाधी थळाचे ठकाणी मंडप यव था, लाईट यव था, 
प याचे पाणी, हार-फुले इ याद  क रता र. . ५,००,०००/- ( अ र  र. . पाच लाख फ ) खचाची र कम मनपा ह बाहेर महारा  महापािलका अिधिनयमाचे कलम 
८९ नुसार उपल ध क न दे यास मा यता दे यात यावी. 
 
  



28 
 

  

मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.सं दप वाघेरे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता-   
 

ठराव मांक- ५८६                                    वषय मांक- ३ 
दनांक- २०/१/२०२१                                   खाते- मा.आयु  
 

                 संदभ – १) मा.िशतल िशंदे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव. 
           २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .७५९९, द.०७/१०/२०२० 
 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२०-२१ चे अंदाजप कातील खालील 
नमूद केले या वकास कामांना त या माणे सन २०२०-२१ चे अंदाजप कात वाढ/घट 
करणेस मा यता देणते येत आहे.  

अ.
. 

कामाचे नाव/उपलेखािशष लेखािशष पान . सन २०२०-२१ 
चा मुळ अंदाज 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

सन २०२०-
२१ सुधा रत 
तरतूद 

१. भाग .२१ पंपर  मधील 
पावर हाऊस चौक ते पंपळे 
सौदागर पुला पयत या 
र याचे कॉ ं ट करण करणे 

वशेष 
योजना 

८१/१२९ २५०००००० ६००००००० ० ८५०००००० 

२. भाग .२१ पंपर  मधील 
बालामल चाळ भैरवनाथ 
नगर, भीमनगर व इतर 
प रसरातील र याचे 
कॉ ं ट करण करणे 

वशेष 
योजना 

८२/१३० १००००० २००००००० ० २०१००००० 

३. भाग .२१ पंपर  मधील 
वैभवनगर र याचे 
कॉ ं टाकरण करणे 

वशेष 
योजना 

८२/१३१ १००००० २००००००० ० २०१००००० 

 घट करावयाचे तरतूद       

४. पंपर  िचंचवड मनपा 
प रसरातील पवना नद  
पु नरजीवन क प राब वणे 

भांडवली 
अ 
भाग-अ 

३६२/९ ४०००००००० -- ५०००००००  

५. पं.िचं.मनपा प रसरातील भांडवली ३६२/११ २०००००००० -- ५०००००००  
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इं ायणी नद  पु नरजीवन 
क प राब वणे 

अ 
भाग-अ 

 एकूण    १०००००००० १००००००००  

         

तसेच बी.आर.ट .एस. वभागामाफत िन वदा .४१/०१/२०१७-१८ अ वये मनपा 
माफत मौजै रहाटणी येथील कोकणे चौक ते काळेवाड  फाटा चौका पयत ३०.०० 
मी. ं द चा उ च मता ुतगती माग तयार करणेचे काम गती पथावर आहे. सदर 
कामाची एकूण लांबी १६६०.०० मी. आहे. यापैक  ८४०.०० मी. लांबी मनपा ह त 
व उवर त ८२०.०० मी. लांबी पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या ह त 
आहे. मनपा ह तील ९०% जागा ता यात असून सदर ठकाणी काम चालू आहे, 
परंतू पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण ह तील ८२०.०० मी. लांबी व 
३०.०० मी. ं द ची र या या जागेबाबतचा वाद मा.उ च यायालयात याय व  
अस याने तेथे स थतीत र याचे काम करता येत नाह . 

भ व यात जे हा मा.उ च यायालयाचे िनकाल िमळा यानंतर व 
ािधकरणाकडून र याची जागा मनपा या ता यात द यानंतर र याचे काम 

करणे श य आहे. याम ये अिन त कालावधी लागणार आहे. यामुळे तेथील काम 
पुण करता येणे श य नाह , हणून सदर या कामात िन वदा र कम अखिचत 
रहाणार आहे. 

यामुळे सदर िन वदा (िन.नो. .४१/०१/२०१७-१८) र कमेतील अखिचत 
र कमेतून "मौजे पंपळे िनलख येथील र क चौक ते औंध र यामधील लीप 
रोडचे काम करणे" श य होणार आहे. तसेच संर ण वभागाने र क चौक ते औंध 
र याम ये १५० मी. लांबीचा व २५ फुट ं द चा लीप रोड मनपाने बांधून 
देणेबाबत मागणी केलेली आहे.  

तर  मौजे रहाटणी येथे कोकणे चौक ते काळेवाड  फाटा चौका पयत ३०.०० 
मी. ं द चा उ च मता ुतगती माग (HCMTR) वकसीत करणे 
(िन.नो. .४१/०१/२०१७-१८) या कामा या अंतगत मौजे पंपळे िनलख येथील 
र क चौक ते औंध र यामधील लीप रोडचे काम करणे या थळ बदलास  
मा यता देणेत येत आहे. 

तसेच थेरगावातील पवारनगर नं २ ते सुनधाम सोसायट  या र याम ये 
येणारा अितउ चदाब (EHV) टॉवर हल वणेबाबत कळ वणेत आले आहे. सदरचा 
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टॉवर सावजिनक सुर े या ीने हल वणे अं यत आव यक आहे. तथापी सदरचा 
टॉवर हल वणे कर ता जागा उपल ध होणार नस यान,े सदर ठ काणी कमी जागेत 
बसणारा मोनो पोल उभा करणेत यावा असे मत आहे. सदर कामाकर ता या 
वभागाकडे सन २०२०-२१ या आिथक वषात तरतुद कर यात आलेली नस यान,े हे 
काम करणे कर ता २०२०-२१ या आिथक वषात खालील त यात नमुद के या 
माणे ा कामा या नावाचा समावेश, तरतुद, वग करण कर यास व अंदाजप क य  

र कमेस शासक य मा याता देणेत येत आहे. 

 

अ ..  कामाचे नाव लेखािशषक पान 
 अ . अंदाजप क य 

र ..  

सन 
२०२०-
२१ चा 
मुळ 
अंदाज 
र ..  

करावयाची 
वाढ  
र. . 

करावयाची 
घट र  ..  

सन 
२०२०-

२१ चा 
सुधार त 
अंदाज 
र ..  

१ 

थेरगावातील 
पवारनगर नं 

२ ते 
सुनधाम 

सोसायट  या 
र याम ये 
येणारा 

अितउ चदाब  
(EHV) 
टॉवर 

हल वणे. 

थाप य 
क प 
वषयक 

कामे      
 (ग 
भाग) 

- - १.५ कोट  - १ कोट  - १ कोट  

२ 

भाग  
९(न वन 
भाग  
१०) 

संभाजीनगर 
येथील बड 
हॉली येथे 
लेझर शो 
कर ता 

आव यक 
कामे करण े

वदयुत 
मु य 

कायालय 
उ ाने,   

(अ भाग)  

४१२ १ - ८.६२५ 
कोट  - १ कोट  ७.६२५ 

कोट  
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उपरो  त यात नमुद माणे वर ल  कामाची नाव,े अंदाजप क य र कम  

 १,५०,००,०००/-( अ र  र कम  एक कोट  प नास लाख फ ) व तरतुद 
र कम  १,००,००,०००/-( अ र  र कम  एक कोट  फ ) सन २०२०-२१ चे 
मनपाचे अंदाजप कात समा व  करणेस मा यता देणेत येत आहे तसेच यास 
आव यक तरतुद मनपा या मंजुर अदांजप कातील पान  ४१२ अ.  १ येथील 
वदयुत मु य कायालय उ ान,े अ भाग या  लेखािशषकातुन वग करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

तसेच खालील कामाकर ता या वभागाकडे सन २०२०-२१ या आिथक वषात 
पुरेशी तरतुद कर यात आलेली नस यान,े हे काम करणे कर ता २०२०-२१ या 
आिथक वषातखालील त यात, तरतुद, वग करण क न िमळणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  



32 
 

  

अ ..  कामाचे नाव लेखािशषक पान 
 अ . अंदाजप क य 

र ..  

सन 
२०२०-२१ 
चा मुळ 
अंदाज 
र ..  

करावयाची 
वाढ र  ..  

करावयाची 
घट र  ..  

सन २०२० -२१ 
चा 

सुधार तअंदाज 
र. . 

१ 
पंपळे िनलख आ. . 
३९८ येथे उ ान 
वकिसत करणे 

उ ाने, ड 
भाग ४१४ ६ ५,००,००,००० २००००० ५८,००,००० ० ६०,००,०००/- 

२ 

भाग  ९(न वन 
भाग  १०) 

संभाजीनगर येथील 
बड हॉली येथे लेझर 
शो कर ता आव यक 

कामे करणे 

वदयुत 
मु य 

कायालय 
उ ाने,   

(अ भाग) 

४१२ १ २० कोट  ८.६२५ 
कोट  ० ५८,००,००० ८.०४५ कोट  

 
  
उपरो  त यात नमुद माणे तरतुद मनपा या मंजुर अदांजप कातील पान  ४१२ अ. . १ येथील वदयुत मु य कायालय उदयाने, अ भाग या  
लेखािशषकातून वग करणेस मा यता देणेत येत आहे.        
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तसेच क शासना या धानमं ी आवास योजनेअंतगत पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलकेमाफत डुडुळगांव आर ण .१/२३३, गट नं.१०५प,ै १०७पै ते ११२ पै 
येथे आिथक या दुबल घटकांसाठ  १३७८ िनवासी गाळे बांधणेकामी क प 
राब व याचे िनयोजन आहे.  

सदर कामास मा.महापािलका सभा ठराव .३९, द.२०/०६/२०१७ अ वये 
मा यता िमळालेली आहे. सदर ठराव करतेवेळ  सदर कामा या अंदाजप क य 
र कम ह  सन २०१६-१७ या DSR माणे दर गृ हत ध न अंदाजप क य खच 
र. .७४,१३,९०,७२०/- (Infra खच वगळता) काढलेली होती.  

याच माणे अंदाजप क बन वणेकामी आव यक लागणा-या सव नाहरकत 
दाखले घे याची कायवाह  सु  असून कामाचे अंदाजप क सन २०१९-२०२० या 
सावजिनक बांधकाम वभागाकड ल रा य तर य दरसूची (State Schedule Rate), 
MJP DSR- २०१९-२० व पं.िचं.म.न.पा. मंजूर दर पृ थकरणानुसार करणेत येत 
आहे. याकामी अंदाजप क य खच र. .१८०,००,००,०००/- (अ र  र. . एकशे ऐंशी 
कोट  फ ) इतका येणार आहे. 

 परंतू, सन २०२०-२१ चे मुळ अंदाजप कात वषयां कत कामाची 
अंदाजप क य र. .९०,००,००,०००/- अस यामुळे अंदाजप क य रकमेस तां क 
मा यता घेणे व शासनाकडे DPR मा यतेसाठ  पाठ वणे श य नस याने सुधार त 
अंदाजप क य र. .१८०,००,००,०००/- स शासक य मा यता देणते येत आहे. 

 सबब, सन २०१९-२० या दरसुचीनुसार व मंजूर दरपृ थकरणानुसार सदर 
क पासाठ  येणा-या अंदाजप क य र. .१८०,००,००,०००/- स शासक य मा यता 

देणेत येत आहे. 
  तसेच भाग .३ मधील गंधव पाक, िस वनायकनगर, च-होली भागात 

न याने मो या माणात व ती झालेली आहे. नाग रकांचे सोईसाठ  सदर र ते 
तातड ने तयार करणे आव यक आहे. कामाची तातड  वचारात घेता थाप य 
बीआरट एस वभागाकड ल “पुणे आळंद  र यावर ल वडमुखवाड  फाटा ते 
चौ वसावाड  फाटा येथील कृषी खा याकड ल ता यात आले या जागेवर र ता 
ं द करण व ना याचे बांधकाम करण”े (िन वदा .७४/५/२०१८-१९) या कामा या 
बचती मधुन गंधव पाक, िस वनायक नगर, च-होली व लगतचे र ते तयार 
करणेचे काम करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच भाग .१४ आकुड  येथील 
ववेकनगर भागातील र यांचे कॉ ं ट करण करणे अंतगत व ुत वषयक कामे 
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करणे ा कामाचा सन २०२० -२०२१ समावेश अंदाजप कात न याने समावेश क न 
आव यक ती तरतूद वाढ व घट कर यास व अंदाजप क य रकमेस शासक य 
मा यता देणेत येत आहे.  

 
अ

..  
कामाचे नांव लेखािश

ष 
पानां
क 

अ ..  अंदाजप क य 
तरतूद 

)र कम(  

सन २०२० -
२०२१ ची 

तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

एकूण 
आव यक 
तरतूद 

१ भाग . ९ 
(नवीन भाग 
 १०) 

संभाजीनगर 
येथील बड हॅली 
येथे लेझर शो 
क रता आव यक 
कामे करणे 

उ ाने ४१२ १ 

२०००००००० ७७८००००० ० ३५००००० ७४३००००० 

२ भाग .१४ 
आकुड  येथील 
ववेकनगर 
भागातील 
र यांचे 
कॉ ं ट करण  
करणे अंतगत 
व ुत वषयक 
कामे करणे 

थाप य 
क पां

तगत 
व ुत 
वषयक 
कामे 
करणे 
)अ 
भाग(  

४४२ १६ 

१०००००००                  
- ३५००००० ० ३५००००० 

    एकुण   ७७८००००० ३५००००० ३५००००० ७७८००००० 
  

तसेच इ े ीय कायालयाकड ल व वध थाप य वषयक कामे करणेकामी 
तरतूद उपल ध नस याने "महापौर वकास िनधी" या लेखािशषातून मा. 
महापािलका सभे या उमेद मा यतेवर तरतूद वग करणेत आलेली आहे. सदर 
वग करणास मा यता देणेत येत आहे. 

 
अ
..  

कामाचे नाव लेखािश
ष 

पानां
क 

अ
..  

सन २०२० -२१ 
ची मुळ तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद 

सन २०२० -२१ 
चा सुधार त 

अंदाज 
१ दघी-बोपखेल 

भाग . ४ 
थाप
य 

242 80 ४,००,००० ४,००,००० 0 ८,००,००० 
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येथील दघी 
मधील थाप य 
वषयक कामे 
करणे. 

वषयक 
कामे 

२ दघी-बोपखेल 
भाग . ४ 

येथील बोपखेल 
मधील रोड 
फिनचर ची कामे 
करणे. 

थाप
य 
वषयक 
कामे 

242 79 ४,००,००० ४,००,०००      ० ८,००,००० 

३ भाग . ४ 
मनपा 
व छतागृहाची 
थाप य 
वषयक कामे 
करणे. 

संडास 
मुता-या 

619 07 १०,५०,००० १०,५०,००० ० २१,००,००० 

४ दघी -बोपखेल  
भाग  .४ 

येथील बोपखेल 
मधील मनपा 
इमारतीचे 
नुतणीकरण व 
अनुषंिगक कामे 
करणे.  

इमारत 
योजना  

235 09 १०,५०,००० १०,५०,००० ० २१,००,००० 

५ महापौर वकास 
िनधी 
 

महापौर 
वकास 
िनधी 

६३ १८ ५,३५,००,००० 0 २९,००,००० ५,०६,००,००० 

 एकुण    ५,६४,००,००० २९,००,००० २९,००,००० ५,६४,००,००० 

 
तसेच मा.महापौर वकास िनधीक रता सन २०२०-२१ या अंदाजप कांत 

र. .५,००,००,०००/- तरतूद कर यात आली आहे. तथा प महापौर वकास 
िनधीसाठ  तरतूद ची आव यकता अस याने खालील माणे वाढ/घट करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 
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तसेच भाग .२ पुणे नािशक महामाग ते गट नं.१०६२ पयतचा १८ मी. 

र ता वकिसत करणे या भाग .२ मधील चालू असले या कामामधून ३० मी. 
वडाचा मळा येथील ड पी र याचे व Woods Ville Phase-2 मधील जोडणारा १८ 
मी. ड पी र याचे उवर त डांबर करण करणेचे व फुटपाथ/अनुषंिगक कामे 
करणेक रता (र कम पये २ कोट  पयतचे काम) चालू कामामधील िश लक 
रकमेतून करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

तर  सन २०२०-२१ या अंदाजप कात वर नमूद केले या तरतुद 
वग करणस मा यता देणेत येत आहे.   

तसेच सन २०२०-२१ या अंदाजप कात थाप य वशेष योजना या 
लेखािशषका अंतगत ड े ीय कायालय थाप य वभागातील पंपळे गुरव, पंपळे 
सौदागर प रसरातील वकास कामांचा समावेश करणसे मा यता देणेत येत आहे. 

अ.
. 

लेखािशष पान 
. 

अ
न ु
. 

सन २०२०-२१ 
ची मुळ तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट करावयची 
तरतूद 

सुधा रत तरतूद शेरा 

१ महापौर 
वकास िनधी 

६३ १८ ५,३५,००,००० ५,००,००,००० ---- १०,३५,००,००० अ. .२ 
व न 
वग 

२ मु य 
अंदाजप क १ 
मधील आं ा 
व भामा 
आसखेड 
क पांतगत 

िचखली येथे 
उभाराय या 
जलशु करण 
क ासाठ  देहू 
येथून नद तून 
जल उपसा 
क न पाईप 
लाईन ारे 
पाणी आणणे 
व इतर 
त अनुषंिगक 
कामे करणे 

२३९ इ २२,००,००,००० ----- ५,००,००,००० १७,००,००,००० --- 
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सा व ीबाई फुले पुणे व ापीठ, पुणे आ ण पंपर  िचंचवड माट िसट  िल. 
यांचेम ये भाग .२९ पंपळे गुरव येथील बस टॉपजवळ ल मनपा या मा यिमक 
शाळा इमारतीत पंपर  िचंचवड माट िसट  इनो हेशन सटर तयार करणेबाबत 
सामंज य करार झालेला आहे. 

यानुषंगाने भाग .२९ पंपळे गुरव येथील बस टॉपजवळ ल मनपा या 
मा यिमक शाळा इमारतीत पंपर  िचंचवड माट िसट  इनो हेशन सटर तयार 
करणेसाठ  थाप य वभागामाफत Virtual Class Room, Office, Conference 

Hall, Furniture, Internal & External Decoration,उ ाहक (Lift) बस वणे, इ याद  
आव यक काम े थाप य वभागामाफत करणेत येणार आहे.  

तसेच भाग . २८ पंपळे सौदागर येथे रहाटणी येथील ािधकरणा या 
पेठ .३८ मधील वरंगुळा क ातील अ यािसकेत MPSC, UPSC या 
व ा या या सोई या ीने, अ यिसकेम ये फिनचर करणे व इतर थाप य 
वषयक कामे करणे आव यक आहे. यास अनुस न सदर ठकाणी वर ल नमुद 
केलेली कामे करणेचे अंदाजप क तयार करणेसाठ  वषयां कत कामाचा सन २०२०-
२१ या सुधार त व सन २०२१-२२ चे मुळ अंदाजप कात समावेश क न आव यक 
तरतुद िमळा यास थाप य वभागास पुढ ल िन वदा कायवाह  करणे सोईचे होईल.  

तर  खालील नमूद केले माण े भाग .२९ पंपळे गुरव येथील बस टॉप 
जवळ ल मनपा या मा यिमक शाळा इमारतीत पंपर  िचंचवड माट िसट  
इनो हेशन सटर तयार करणे व पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील भाग 
.२८ पंपळे सौदागर (मौजे रहाटणी येथील ािधकरणा या पेठ .३८ औंध रावेत 

र यालगत) वरंगुळा क /अ यािसकासाठ  फिनचर करणे व इतर थाप य 
वषयक कामे करणे या कामाचा सन २०२०-२१ चे सुधार त व सन २०२१-२२ चे 
मुळ अंदाजप कात थाप य वशेष योजना या लेखािशषका अंतगत समावेश क न 
यास शासक य मा यता िमळणेस व तरतुद म ये वाढ/घट क न आव यक 

तरतुद िमळणे या तावास मा यता देणेत येत आहे. 
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अनु 
. 

कामाचे नाव लेखािश
ष 

शास
क य 
मा य
ता 

सन 
२०२० 
ची मुळ 
तरतुद 

वाढ घट सन २०२०-२१ 
ची सुधार त 

तरतुद 

१ भाग .२९ पंपळे गुरव येथील 
बस टॉपजवळ ल मनपा या 
मा यिमकशाळा इमारतीत पंपर  
िचंचवड माट िसट  इनो हेशन सटर 
तयार करणे 

थाप
य 

वशेष 
योजना 

५.०० 
कोट  

० ३.०० कोट  ० ३.०० कोट  

२ भाग .२८ पंपळे सौदागर (मौजे 
रहाटणी येथील ािधकरणा या पेठ 
.३८ औंध रावेत र यालगत) 
वरंगुळा क  / अ यािसकासाठ  
फिनचर करणे व इतर थाप य 
वषयक कामे करणे. 

थाप
य 

वशेष 
योजना 

१.०० 
कोट  

० ०.५० 
कोट   

० ०.५० कोट  

३ भाग .२९ पंपळेगुरवमधीलउवर तर
यांचेकॉ ट करणकरणे. 

(पान .३५, अनु .१२२) 

थाप
य 

वशेष 
योजना 

३०.०० 
कोट  

२.०० 
कोट  

० १.७५कोट  ०.२५ कोट  

४ भाग .२९ पंपळेगुरव येथील 
गंगो ीनगर, वजयनगर, 
भालेकरनगर, साईनाथनगर, 
तुळजाभवानीनगर, सुवणपाक, 
गु द नगर, पंचर  नगर व इतर 
उवर त प रसरातील र ते अ ावत 
प दतीने वकसीत करणे. (पान 
.३५, अनु .१२१) 

थाप
य 

वशेष 
योजना 

३०.०० 
कोट  

२.०० 
कोट  

० १.७५ 
कोट  

०.२५ कोट  

 एकूण  ६६.०० 
कोट  

४.०० 
कोट  

३.५० 
कोट  

३.५० 
कोट  

४.०० कोट  

 
तसेच सन २०२०-२१ अंदाजप कात न याने काम समा व  क न यास 

शासक य मा यता देणेत येत आहे.  
  

अनु 
. 

कामाचे नाव अंदाजप
क य 
र कम 

लेखािशष पान . 
अ. . 

सन २०२०-
२१ ची 
तरतुद 

वाढ घट सन २०२०-
२१ चा 
सुधार त 

अंदाजप क 
१ पंपर  िचंचवड मनपा 

ह तील मु य 
र यावर ल चौकांचे 
सुशोिभकरण करणे 

२०.०० 
कोट  

थाप य 
वशेष 

योजना  

- ५.०० लाख ५.०० 
लाख 

० ५.०० लाख 

२ राजमाता जजाऊ २०.०० थाप य ५६/१०२ १०.३७ ० ५.०० १०.३२ 
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उ डाणपुलाखालील सेवा 
र ते Urban Street 

Design नुसार वकिसत 
करणे 

कोट  वशेष 
योजना 

कोट  लाख कोट  

 एकुण     ५.०० 
लाख 

५.०० 
लाख 

१०.३७ 
कोट  

 
तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या े ातील "ड" व "ह" े ीय 

कायालया अंतगत असणा-या शहरातील छो या मो या तसेच बीआरट  र यांवर 
नाग रकां या सोयीसाठ  व शहरा या सुशोिभकरणसाठ  अ यंत क पक व सुंदर 
नामफलक दशादशक फलक तसेच र ता सुर ा िच हे इ. उभारणे आव यक आहे. 
सदर या कामाचा सन २०२०-२१ या सुधा रत अंदाजप काम ये समावेश क न 
सन २०२०-२१ या अंदाजप कातील महापौर वकास िनधीतून र. .२५,००,०००/- 
(अ र  र. .पंचवीस लाख फ ) एवढ  तरतुद वग करणा ारे उपल ध क न दे यास 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच सदर कामाचा सन २०२१-२२ चे मुळ अंदाजप कात 
समावेश करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 
अनु 
. 

कामाचे नाव लेखािशष अंदाज 
प क 
पान 

. 

अ
..  

मुळ शासक य 
मा यता र ..  

सन २०२० ची 
मुळ तरतुद 

वाढ घट सन २०२०  -२१ 
ची सुधार त 

तरतुद 

१ मनपा 
े ातील ड 

व ह े ीय 
कायालय 
अंतगत 
असणा  -या  

व वध  
र यांवर 
नामफलक व 
दशादशक 
फलक 
उभारणे 

 -  -  - ५,००,००,००० ० २५,००,००० ० २५,००,००० 

२ महापौर 
वकास 
िनधी  

महापौर 
वकास 
िनधी 

६३ १८ ५,३५,००,००० ५,३५,००,००० ० २५,००,००० ५,१०,००,००० 

 एकूण    १०,३५,००,००० ५,३५,००,००० २५,००,००० २५,००,००० ५,३५,००,००० 
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     तसेच महापािलका सभा ठराव . ५७५, दनांक १३/१०/२०२० नुसार खालील 
वकास कामाचे नावात बदल करणसे व सुधार त शासक य मा यता देणसे व 
तरतूद करणसे मा यता देणेत येत आहे. 
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अ.
. 

महासभा ठराव 
.५७५ , 
द.१३/१०/२०२० 
नुसार कामाचे नाव 

लेखािशषक अ. . पानांक मुळ 
शासक य 

मा यता 
र. . 

महासभा ठराव 
.५७५ , 
द.१३/१०/२०
२० नुसार  
तरतुद 

नावात बदल झाले या 
कामाचे नाव 

सुधार त 
शासक य 

मा यता र. . 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

१ भाग .७ भोसर  
येथील स.नं.१ 
शेजार ल ना याची 
सुधारणा करणे व 
थाप य वषयक 

कामे करणे. 

वशेष 
योजना 

महासभा ठराव .५७५, 
द.१३/१०/२०२० 

५०००००००० 
 

१०००१००० 
 

भाग .७ भोसर  
येथील स.नं.१ शेजार ल 
ना याची सुधारणा 
करणे व थाप य 
वषयक कामे करणे.  
( पाट -१) 

२०००००००० 
 

५००१००० 
 

० 

    भाग .७ भोसर  
येथील स.नं.१ शेजार ल 
ना याची सुधारणा 
करणे व थाप य 
वषयक कामे करणे.  
( पाट -२) 

२०००००००० 
 

५०००००० 
 

० 

२ भाग .७ भोसर  
येथील स.नं.१ 
शेजार ल ना याची 
सुधारणा करणे व 
थाप य वषयक 

कामे करणे. 

वशेष 
योजना 

   १००००००० 
 

 ५०००००००० 
 

 १०००१००० 
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 एकुण        १०००१००० १०००१००० 
  
      तर  वर ल प ानुसार उपरो   थाप य वषयक कामाचे सुधार त नावास, सुधार त शाक य मा यतेस व सुधार त तरतुद स मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
तुळापुर येथे ी.छ पती संभाजी महाराजांचे बिलदान थळ आहे. दरवष  फा गुन आमाव येला बिलदान दन / छ पती संभाजी महाराजांची पु यितथी हणून साजर  
केली जाते. या ठकाणी पंपर  िचंचवडसह रा यातील व वध भागातून जनता दशनासाठ  येत असते. ामपंचायतील  सु वधा उपल ध क न दे यासाठ  िनधी अभावी 
अडचणी येत असतात. तर  छ पती संभाजी महाराजांचे बिलदान दनािनिम  तुळापुर ामपंचायतीस महाराजांचे समाधी थळाचे ठकाणी मंडप यव था, लाईट 
यव था, प याचे पाणी, हार-फुले इ याद  क रता र. . ५,००,०००/- ( अ र  र. . पाच लाख फ ) खचाची र कम मनपा ह बाहेर महारा  महापािलका अिधिनयमाचे 
कलम ८९ नुसार उपल ध क न दे यास मा यता दे यात येत आहे. 
      

अनुकूल-  ८१          ितकूल-० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

------ 
  
 
 
 



43 
 

  

मा. ानदेव थोरात- मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
           वषय मांक- ४ 
दनांक- २०/१/२०२१        वभाग – मा.आयु  
     
         संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   

                                               .पअक/५/का व/५४६/२०२०, द.२३/१०/२०२० 
                २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .७७२७  
                   द.०९/१२/२०२०  अ वये.  
 
       पंपर  िचंचवड शहरातील सांडपा यावर शहरातील व वध मलिन:सारण 

क ा दारे या केली जाते. सदर मलिन:सारण क ामधून बाहेर पडणा-या 
यायु  पा यावर पुढ ल या क न शहरातील औ ोिगक तसेच िनवासी भागात 

पाणी पुरवठा कर याकर ता [Recycling & Reuse] स लागारामाफत शहरासाठ  
व तृत आराखडा तयार कर यात आला आहे पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
मा. वधी सिमती माफत मा.महापािलका सभा ठराव .३३८, वषय मांक १० 
द.२०/१२/२०१८ नुसार उ  पुनवापर व पुनच  करणा या व तृत धोरणास तसेच 
सदर या क पाची अंमलबजावणी PPP कंवा HAM Mode l नुसार करणेचे 

तावास मंजुर  ा  झाली आहे. सदर यायु  पाणी पुरव याक रता 
स लागारामाफत शहरासाठ  व तृत आराखडा [Master Plan] तयार कर यात आला 
आहे. सदर Master Plan म य ेशहरा या भौगोिलक रचनेनुसार चार भाग कर यात आल े

आहेत. 

1. भाग ं . १ : पंपळे सौदागर, वाकड, हंजवड  MIDC िचंचवड 
2. भाग ं . २ : िचखली MIDC 

3. भाग ं . ३ : िनगड  ािधकरण व तळेगाव MIDC 

4. भाग ं . ४ : चाकण MIDC 

       सदर आराख यानुसार संपूण शहरासाठ  ित दन १२० दशल  िलटर एव या 
यायु  पा याचा पुनवापरकेला जाऊ शकतो. सदर Master Plan पैक  प ह या 

ट याम ये माट िसट  अंतगत  Area Based Development (ABD) मधील पंपळे 
सौदागर,तसेच वाकड, हंजवड  MIDC Area याक रता कासारवाड  मलिनःसारण या 
क ातून ित दन ७५ दशल  िलटर सांडपा ण या क न पाणीपुरवठा करण े ता वत आहे. 

तथा प, शहरासाठ  व तृत आराख यामधून मनपा ह बाहेर ल हंजवड  भागासाठ  MIDC कडून 



44 
 

  

अ ाप MOU झाले नस याने स थतीत प ह या ट यामधून वगळ याचे तसेच शहरातील 
पा याची टंचाई असणा-या भागाचा समावेश क न ाधा य म बदल कर याचे ता वत 
कर यात येत आहे, यानुसार शहरातील वेगाने वाढणा-या िचखली व च-होली भागाचा दुस-
या ट यातील भागाचा समावेश ाधा याने प ह या ट यात करणे या तावास मा यता 
घेणे आव यक आहे. याम ये िचखली मैलाशु द करण क  ट पा १ ( मता १६ एम.एल.ड ) 
हे ३० वषापे ा जुने झाले असून जु या तं ानावर आधा रत आहे. सदर STP ची दु ती 
करणेसाठ  मोठा खच लागणार आहे. िचखली येथील सदर मलशु करण क ाचे आयु यमान 

संपु ात येत अस यान ेसदर मलशु करण क ाची पुनबाधणी करण ेआव यक आहे. याक रता 
सदर ठकाणी स या या १६ MLD मते या क ा या ठकाणी अ याधुिनक तं ानावर ल व 

भ व यातील वाढणा-या सांडपा याचा वचार क न २० MLD मतेचा MBR तं ानावर STP 

करणेचे ता वत कर यात येत आहे. नूतनीकरण ता वत असले या क पातून पुनवापर 
यो य पा याची िनिमती कर यात येईल. यामुळे खचात बचत होणार आहे. पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या पुनवापर व पुनच करणा या क पाची िन वदा काढणेकामी व वध 

तां क मते,कल समज या हेतून े व वध संभा वत इ छुक िन वदाधारकांची अनौपचा रक बैठक 

[Pre Tender Conference] दनांक ११/०६/२०२० रोजी Online आयो जत करणात आली होती. 
सदर बैठक म य े इ छुक िन वदाधारक यांनी क प HAM प तीम य े कमीत - कमी ६०% 

क प कमतीची र कम उभी क  शकतात तसेच व वध व ीय सं था व व ीय पुरवठा करणा-
या धनको यांनी क प उभारणी या काळात कजावर ल लागणारे याज IDC (Interest During 

Construction) हे क प कमतीम य ेगृह त धरावा अशी मागणी केली. याबाबत क पा या 
Technical Appraisal Committee (TAC) कडे मागणी वचाराथ ठेवली असता TAC सिमतीन े

या बाबींस मा यता दली आहे. तसेच, क प अंमलबजावणीसाठ  महारा  ांितक 

महानगरपािलका अिधिनयमा या कलम १७७, ६६अ, कलम ६६ या पोटकलम ४१अ नुसार लोक 

खाजगी सहभागातून (PPP) कंवा HAM [Hybrid Annuity Model] पुनवापर व पुनच करण 

या क  व यं णा उभारणी व  कलम १०९ नुसार व वध वतीय पुरवठादारा ारे िनधी 
उभारणेसाठ  मा. आयु  यांना कलम ७२ (ब) अ वय े ािधकृत करणेस मा यता देणेचेह  

ता वत आहे. क पाचा ाधा य म बदलून शहरा या वाढ चा वेग व पा याचा तुटवडा 
असले या भागांचा समावेश पह या ट यात क न खालील भागाचा समावेश करणेस मा यता 
आव यक आहे. 

1. वाकड, पंपळ सौदागर, पंपळेगुरव, कासारवाड , िचंचवड, िचखली च-होली व MIDC    

           े ात कासारवाड  येथून ७५, िचखली मधून २० व च-होली येथून ५ अस ेएकुण ित दन  

           सुमारे १०० दशल  िलटर इतके पाणी पुनच करण दारे उपल ध करण ेव यापैक  सुमारे  
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           ८ एम.एल.ड . पाणी प या या गुणव ेचे शु द करणेसाठ  RO णालीचा वापर करण.े 

2. यायु  पा या या पुनवापराक रता आव यक या ठकाणी आराख यानुसार सुमारे  
           ३०६ कमी ाथिमक जाळे तयार करण.े   

3. वाकड, पंपळे सौदागर, कासारवाड  एम.आय.ड .सी. िचखली व च-होली अशा पाच  

           ठकाणी  १ ते ५ दशल  िलटर मतेचे जलकंुभाची िनिमती. 

4. या ता वत योजन े अंतगत येणारा खच तसेच क पा या बांधकाम कालावधीतील 

याज इ याद ंचा समावेश करता क पाचा मुळ खच र. .५३२/- कोट  व जीएसट , रॉय ट  

Contingencies Charges, Interest During Construction व Work Establishment 

Charges इ याद  सह एक त क पाचा अंदा जत खच र. .६५४/- कोट  इतका येत आहे. 

यास शासक य मा यता आव यक आहे. 

5. सदर योजना HAM प तीनेच राब व याचे ता वत असून याम य े एकूण खचापैक  

मनपा माफत जा तीत जा त ४०% भांडवली खच कं ाटदारास क प उभारणी या कालावधीत 

ट यान े वतर त कर यात येईल व उव रत ह सा क प काया वत झा यापासून ७ वषात 

ैमािसक प तीन े वतर त कर यात येईल. सदर क पा या १५ वषा या प रचालनाची तसेच 

देखभाल व दु तीची जबाबदार  सबंिधत ठेकेदाराची असणार आहे. सबब, पंपर  िचंचवड 

शहरातील सांडपा यावर या क न याचे पुनच करण तसेच पुन:वापर [Recycling & 

Reuse] करण े या क पा या सुधा रत र. .६५४/- कोट या अंदाजप क य र कमेस कंवा 
क पा या कंमतीम य ेबदल झालेस होणारे य  खचास शासक य मा यता िमळणेकामी 

तसेच यापूव  मा.महापािलका सभेने ठराव मांक ७१, दनांक ०७/१२/२०१८ रोजी मा यता 
दले या वषयाम य ेवर ल नमूद केले माण ेशहराची होणार  वाढ व काह  भागात असणार  पाणी 
टंचाई यांचा वचार क न क पाचा ाधा य म बदलणेस तसेच आव यकते माण े क पाची 
या ी िन त करणेस तसेच सदरचा क प कलम १०९ नुसार खाजगी सहभागातून व वध 

व ीय पुरव या दारे िनधी उभारणे या (PPP/HAM) धोरणास महारा  ांितक महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम १७७, ६६अ, कलम ६६ चे पोटकलम ४१ अ याच माण ेया क पासाठ  कलम 

७२(ब) अ वय ेसव मा.आयु  यांना अंमलबजावणी ािधकार  हणून सव व ीय अिधकार देवून 

िन वदा मा यतेकामी स म ािधकार  यांचेकडे सादर करणेचे सव अिधकार देणेस मा यता देणते 
यावी.  
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मा.केशव घोळवे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.एकनाथ पवार-  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. खरतर हा वषय खुप 
मोठा आहे आ ण मा.महापौर साहेब मी आप याला वनंती करतो क  या वषया या 
संदभाम ये आपण काय नेमक करणार आहेत याच ेझटेशन दयाव आप याला 
पा याची गरज काय आहे, आपण कशा प दतीने करतो यासंदभातील ेझटेशन 
दे याचे आदेश दयावते. 
मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब,  वषय मांक ४ चा वचार पुढ ल सभेचे 
वेळ  करणेत यावा अशी सूचना मी मांडतो. 
मा.सुरेश भोईर – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर-  ेझटेशन आप या सवाना दाखव यात येईल तोपयत हा वषय 
तहकूब करणेत येत आहे.      
  यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक- ५८७                                   वषय मांक- ४ 
दनांक- २०/१/२०२१        वभाग – मा.आयु  
     

         संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                                               .पअक/५/का व/५४६/२०२०, द.२३/१०/२०२० 

                २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .७७२७  
                   द.०९/१२/२०२०  अ वये.  
 

       वषय मांक ४ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा.   
  अनुकूल- ८१        ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी 
कट केले. 

         ---- 
 
मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो. 
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ठराव मांक- ५८८                                   वषय मांक- ५ 
दनांक- २०/१/२०२१        वभाग – मा.आयु  

 

                 संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                           .पवै/३/का व/१५६/२०२०, द.२८/१०/२०२० 

                        २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .७८६१ द.२३.१२.२०२०  

                                                     अ वये.   
  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील छो या पाळ व ाणी (कु ा, 
मांजर) इ. यांची एकुण सं या व यांचे आयु य ल ात घेता अचानक तसेच 
आजारांने उपचारा दर यान मृत ा यांचे व हेवाट  बाबत नेह नगर पंपर  या 
ठकाणी छोटे पाळ व ाणी दफन भुमी सन २००७ रोजी काया वत कर यात आली 
होती. दहन मिशन या ठकाणी द.१६/१२/२०१६ ते द.१६/०३/२०२० या कालावधीत एकुण 

१३०९ इत या पाळ व ा यांचे दहन प दतीन े व हेवाट लाव यात आलेली आहे. या 
कर ता सी.एन.जी. गॅस वापराचे मािसक देयके वभागामाफत म.ेमहारा  नॅचरल गॅस 

िलिमटेड यांना सरासर  र. .१५,०००/- ते र. .२०,०००/- इतक  रकम अदा कर यात येत 

आहे. पावसा यां या मोसमात या पाळ व ा यांची मृतां या आक यांत वाढ होत असते. 
मािगल काह  दवसांपासुन वयंघो षत ाणी ेमी ं दारा शहरातील भटक  मृत कु ी 
या ठकाणी आणुन दहन कर याची मागणी कर यात येऊन नाईलाजा तव यांचे ह  दहन 

केल ेजाते. व तुतः सदर सेवा ह  पाळ व ा यांकर ता हणजेच यांचे मालक आहेत यांचे 

कर ता िनःशु क असुन भटके मृत ाणी (मांजर, कु ा.) यांची म.न.पा. या आरो य 

वभागा दारे े य कायालय िनहाय व हेवाट लाव यात येते. उपरो  पण ेम.न.पा. दारा 
दहन मिशन देखभाल दु ती व गॅस चे देयके तसेच मिशन  हाताळणारे म.न.पा.चे 

कमचार  यांचा खच पाहता आिथक  भार जा तीचा होत अस याचे दसुन येते. तर  

मालकांचे मृत पाळ व ाणी यांना ित जनावर शु क आकारणी संयु क रा हल. या तव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील पाळ व मृत कु ा व मांजर यांना खालील 

त यात नमुद केल े माण ेदर आकारण े ता वत आहे. 
 

अ. . जनावरांचा कार दहन शु काची र कम 

१ कुञा २०००/- 
२ मांजर  २०००/- 

        
      तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह बाहेर ल ाणी मालकांना दे खल 

र. .३०००/- इतक  दहन शु क आका न उ  सेवा दे यात येईल.तुलना मक या उ  
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त यांतील दरांचा वचार करता, मिशन देखभाल दु ती कायरत कमचार  वग, 

सी.एन.जी. गॅसचे दर ल ात घेता ता वत दर माफक आहे. तसेच उप व कारक 

वयंघो षत ाणी ेमी यांना िश त लावण े दे खल श य होईल. तसेच  ता वत केलेल े

दर मा य झालेस म.न.पा. ह तील पाळ व ाणी मालकांना र हवासी दाख यांचे पुरावा 
ा  ध न मा य दरानुसार सेवा उपल ध क न दे यात येईल. सबब, ता वत केल ेनुसार 

छोटे पाळ व ाणी दहन मिशन (Pet incinerator) वापरा कर ता शु क आकारणेस 

मा यता देणेकामी मा.महापािलकासभेकडे िशफारस करणबेाबत मा.आयु  यांची 
मागणी असली तर , तुत वषयात पाळ व मृत कु ा व मांजर यां या दहनासाठ  
र. .२०००/- इतके दहन शु क ता वत केले आहे. सदर दहन शु काची र कम 
जा त आहे ती कमी क न पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील तसेच 
ह बाहेर ल पाळ व मृत कु ा व मांजर यां या दहन शु काची र कम र. .१०००/- 
इतक  आकारणेस मा यता देणते येत आहे. 
मा.संतोष कांबळे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
      अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 

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

           ------  

मा.शिमला बाबर -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 
ठराव मांक- ५८९                                   वषय मांक- ६ 
दनांक- २०/१/२०२१        वभाग – मा.आयु    

 

                  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                            .भू ज/०९/का व/३३७/२०२०, द.२३/१२/२०२० 
                         २) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                            .भूिम/०९/का व/३१९/२०२०, द.१८/१२/२०२० 

                         ३) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .७९१० द.२३/१२/२०२०  

                                                       अ वये.     

 भोसर  एमआयड सी जे लॉक अंतगत मोकळ  जागा .२९ येथील आर ण 
.४५ मधील सदर भूखंड हा ताबा पावती ारे सन १९८४ म ये महापािलकेकडे 

एमआयड सीकडून ह तांतर त झालेला असून याचे े फळ ६०,३७८ चौ.मी. आहे. 
सदर भूखंडावर ता वत आर णा या वकासा या अनुषंगाने बालनगर  क प 
वकिसत कर या या वचाराने थाप य वभागामाफत क प वकास सु  कर यात 
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आलेला असून सदर क पात मु यतः लहान मुलांना बालिश ण हा वषय 
डो यासमोर ठेवून व वध े ांतील सामा य ान देणा-या सेवा व सं थांची मा हती 
दे याकर ता बांधकाम सु  कर यात आले. सदर ठकाणी लहान मुलांना िश णासाठ  
अ नशमन, णालय, बँक ंग, पोिलस टेशन, पो ट ऑ फस अ या कार या सेवांची 
मा हती देणे व सोबत मनोरंजन व याकर ता अँ पीिथएटर इ. क  िनमाण करणे 

ता वत आहे. सदर बालनगर  क पाचा ट पा-१ सु  कर यात आला असून 
द.२५ मे २०१८ म ये ट पा-१ चे काम पूण कर यात आले आहे. याअंतगत सुमारे 
५,००० चौ.मी. इतके बांधकाम पूण कर यात आले असून यावर सुमारे .२० कोट  
इतका खच कर यात आला आहे. सदर क पाचे पुढ ल ट यात बांधकाम 

कर यापूव  सदर क प चाल व याकर ता Expression Of Interest  (EOI) 
माग व यात आलेला असून यास कोणताह  ितसाद ा  झालेला नाह . 
दर यान या कालावधीत रा यातील व वध शहरांम ये थत असले या िच कला 
महा व ालयांकडून तसेच बॉ बे आट सोसायट सार या िस  सं थेकडून 

महारा ामधील कला वकासासाठ  लिलत कला अकादमी या वभागीय क ासाठ  

सदर जागा दे याबाबतीत वचारणा कर यात आली आहे. या अनुषंगाने लिलत 
कला अकादमीचे व ामान अ य  ी.उ म पाचारणे यांनी महारा ातील व वध 

ितिनधींसमवेत जुल ैम ह यात सदर क पास भेट देवून सदर क पाची जागा 
यावर ल बांधकामासह लिलत कला अकादमी या वभागीय क ा या उभारणीसाठ  

अ यंत उपयु  अस याचे मा य क न सदर जागा महापािलका व रा य 

शासनामाफत यावर ल बांधकामासह लिलत कला अकादमीस िमळावी अशी वनंती 
केली. लिलत कला अकादमी ह  सं था भारत सरकार या भारतीय सां कृितक कला व 

परंपरा यांचे जतन, संवधन कर याकर ता रा ीय तरावर ल असलेली अ णी सं था असून 

िच कला, िश पकला, वा तूकला व अ य उपयो जत कला यांचा अ यास, संवधन, सार 

व कलािश ण देणा-या सं थांना उ ेजन व आिथक मदत देण ेइ. काय कर याकर ता सदर 

अकादमीची थापना कर यात आली आहे. यािशवाय रा ीय तरावर, आंतररा ीय 

तरावर भारतीय कलाकारांची कला मक दशन ेभरवण,े कला वषयक सा ह य कािशत 

करण े व नवीन कलाकारांना िश ण व ो साहन देण े इ. व पाची मह वपूण काम े

सं थेमाफत कर यात येतील. तर , लिलत कला अकादमीत भारत सरकार यांची मागणी व 
संपूण क पाची मागणी मधील अ यु च यापक हेतू वचारात घेता पंपर  िचंचवड 

शहरा या आगामी वकासा या अनुषंगान े व शहरा या सां कृितक वैभवात भर 

घाल या या अनुषंगान े लिलत कला अकादमी, भारत सरकार यांचे वभागीय  क  जर 



50 
 

  

पंपर  िचंचवड शहरात थापन झा यास शहरास व पयटनात महापािलकेस एक वेगळा 
नावलौ कक ा  हो यास मदत होणार आहे. सदर क पामुळे रा यातील व पयायान े

शहरातील  व ा याना, युवकांना व ये  कलाकारांना सवानाच एक यासपीठ उपल ध 

होणार असून यामाफत वतःची कला जोपासना ह  अिधक वकिसत व प रपूण करण े

त ण व होतक  कलाकारांना श य होणार आहे. या वाय  लिलत कला अकादमी या 
मा यमातून िच , िश प व इतर कलांचे एक  कायम व पी दशन थापन झा यास 

शहराम य ेमो या माणात पयटकांना आकृ  कर याकर ता सदर बाब सहा यभूत होणार 

आहे. शहराम य ेनागर कांना आपली कला मक अिभ ची व सां कृितक ठेवा तसेच व वध 

उपयो जत कलांचा आ वाद घे या या अनुषंगान े देखील मोठा हातभार लागणार आहे. 

बालकांचा व व ा याचा चतुर  वकास साध या या अनुषंगान ेदेखील मूळ आर णा या 
संक पनेशी िनगड त सदर वापर असून केवळ पंपर  िचंचवड शहरासाठ  नाह तर संपूण 

रा यासाठ  सदर क  हे एक मानदंड होऊ शकणार आहे. सदर क पाची जिमन ह  

एमआयड सीकडून वनामू य ह तांतर त झालेली अस या कारणान े ह तांतर त 

कर यापूव  एमआयड सी तसेच रा य शासनाची देखील मा यता घेण ेआव यक राहणार 

आहे. तसेच सदर ठकाणी आ ापयत सुमारे ५,००० चौ.मी. इतके बांधकाम 

महापािलकेमाफत कर यात आल े असून सदर बांधकाम वापर यायो य असून 

भ व यातील बांधकाम लिलत कला अकादमी माफत यां या िनधीतून कर यात येणार 

आहे. तर  अ त वातील बांधकाम ह तांतर त कर याकर ता सवसाधारण सभेची मा यता 
घेण े आव यक आहे. तर  वर ल सव बाबींचा पंपर  िचंचवड शहरास व पयायान े

महापािलकेस होणारा यापक फायदा वचारात घेता पुढ ल सवसाधारण सभेत ठरणार 

अशा अट -शत या अिधन राहून सदर क प रा य शासना या मा यतेन े यावर ल 

बांधकामासह लिलत कला अकादमी, भारत सरकार या सं थेस नाममा  दरान े देणेकामी 
सदरचा वषय महारा  महापािलका अिधिनयम ७९ (क) व ७९ (ग) नुसार मा यता देणेत 
येत आहे.  

 

क प राब व याकर ता महापािलकेमाफत ता वत अट  व शत  : 
 

(१)  पंपर  िचंचवड महापािलका ह तील कलाकारांना वषातील पंधरा दवस (दोन 
आठवडे) कला दशन भरवण,े दशन भरवणे अथवा वकशॉप आयो जत करण े
याक रता राखीव ठेवणे. 

      (२) वषभरात िनयो जत कर यात येत असले या कायशाळा, िश णांम ये  
      थािनक कलाकारांना ाधा य देणे. 
      (३) व वध दशन,े कला दालने इ. पाह यासाठ  थािनक नागर कांकर ता  
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      सवलतीचे दर आकारणे. 
      (४) पुढ ल वकासा या ट यात आव यक िनधी लिलत कला अकादमी, भारत 
      सरकार यां या मा यमातून उभारणे. 

मा.शारदा सोनवण-े  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल- ८१        ितकूल- ० 
      अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी 
कट केले. 

       ---- 
मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो.  
                वषय मांक- ७ 
दनांक- २०/१/२०२१        वभाग – मा.आयु    

 
                  संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   

                          .नर व/का व/१५/१६८/२०२० द.०२/११/२०२० 
                        २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .२  

                          द.९/१२/२०२० अ वये.  
 

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची जु या ह ची सुधा रत वकास 
योजना महारा  शासनाचे आदेश .ट पीएस।१८९३। १२७६ ।सीआर ।१९४।९३।युड -१३, 

द.१८ स टबर १९९५ अ वये मंजूर करणेत आली आहे. मौजे पंपर  वाघेरे येथील 
पपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजुर वकास योजनेमधील खालील त यात 

दश वले या ता वत आर णाचे भूसंपादन करणे आव यक आहे. 
 
 

अ. . आ. . आर णाचे योजन स.नं. / िस.स.नं. 
बािधत होणारे संपादन 
करावयाचे एकुण सुमारे 

े  चौ.मी. 
१. - सुधा रत मंजूर 

वकास   योजनेतील 
१२  मी. ं द  र ता 

सं.न. २२४ ते २२९ यामिधल िस.स.नं. १११०, 

१११९/१३ ते १११९/१६ ११६५, ११७०, ११८५, १२५४, 

१२६७/२ ते १२६७/५, १२६८, १२६८/१,१२६८/२, 

३०००.०० चौ.मी. 

                        

        तर  उपरो  ता वत योजनाखालील जिमन  महारा  ादेिशक व 
नगररचना अिधिनयम व न वन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन 
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करणेकामी सदर र याचा भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार ,पुणे यांचेकडे 
पाठ वणसे तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे 
कलम १२६ व भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करतांना वाजवी नुकसान भरपाई 
िमळ याचा  आ ण  पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम - २०१३(न वन भूसंपादन 
कायदा २०१३) अ वये संपादन करणसे मा यता देणेत यावी. 
मा. वकास डोळस -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका ह तील मौजे पंपर  वाघेरे येथील खालील नमुद मंजूर 
वकास योजनेतील ता वत र ते व आर णे न वन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ 
अ वये संपादन करणे व भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे 
पाठ वणेस मा यता देणेत यावी. 
१) पवना नद  लगत स.नं. ३११ ते ३२२, इ याद  पयत मंजूर वकास 
योजनेतील १८ मी. र ता. 
२) पवना नद  कड ल स.नं. २,३,४ ते ११ इ याद  पयत मंजुर वकास 
योजनेतील १५ मी. द ण-उ र र ता. 
३) स.नं.१,२ इ याद  मधील आ. .१६२, खेळाचे मैदान                
        तसेच मौजे आकुड  येथील ६०.०० मी. र याने बाधीत होणा-या 
आंबेडकर नगर येथे सुमारे २६० घरे (झोपडप ट ) आहेत सदर झोपड ट या दो ह  
बाजुस पुण मतेचा र ता वकसीत आहे. या झोपडप ट मुळे वाहतुक या रहदार स 
अडथळा होत असलेन,े सदर बािधतांचे पुनवसन करणे गरजेचे आहे. सदर बािधतांचे 
पुनवसन के यास ६०.०० मी. र ता संपुण खुलासा होऊन वाहतुक चा अडथळा कमी 
होईल. 
 तर  सदर र ता बाधीतांचे पुनवसन मौजे आकुड  येथील ता यात आले या 
आर ण . २६८ बेघरांसाठ  घरे (HDH साठ  आर ीत असणारा भुखंड) याम ये 
होणेस व या अनुषंगाने पुढ ल कायवाह  करणेस मा यता देणेत यावी. तसेच 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मौजे पंपळेगुरव येथील स.नं. ५१ मधील 
मंजूर वकास योजनेतील तावीत १८ मी. ं द उव रत र ता न वन भूसंपादन 
अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणे व भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार , पुणे 
यांचेकडे पाठ वणेस मा यता देणेत यावी. तसेच मौजे पंपळे सौदागर येथील पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या मंजुर वकास योजनेमधील खालील त यात 
दश वले या ता वत र याचे भूसंपादन करणेस मा यता देणेत यावी. 
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अ. . आ. . आर णाचे योजन स.नं. बािधत 

होणारे/संपादन 
करावयाचे 
एकुण सुमारे 
ेञ हे.  

१ १८ 
मी.र ता 

स.नं. ७८ ते ११९ 
मधील कलम २०५ 
अ वये घो षत  १८ मी. 
र ता. 

स.नं. ७८ ते ११९ 
मधील व इतर 
उवर त स.नं. 
मधील ेञ 

४०५०.०० 
चौ.मी. 

२ आ. . 
३७१ अ 

हेजीटेबल माकट व 
शॉ पंग कॉ ले स   

स.नं.१३५ ते १३६  ४०००.०० 
चौ.मी. 

३ आ. . 
३६१ अ 

उदयान २१ पैक   १५००.०० 
चौ.मी. 

४ १२ मी. 
र ता 

नद कड ल १२.०० 
मी.र ता (one nation 

road) 

२३ पैक  व २५ 
पैक  

१०००.०० 
चौ.मी. 

 
उपरो  ता वत योजनाखालील जिमन महारा  ादेिशक व नगररचना 

अिधिनयम व  नवीन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर 
र याचा भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेस मा यता 
देणेत यावी.  
 तर  तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे 
कलम १२६ व भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करतांना वाजवी नुकसान भरपाई 
िमळ याचा आ ण पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम-२०१३ (न वन भूसंपादन 
कायदा २०१३) अ वये तातड ने संपादन करणेस मा यता देणेत यावी. तसेच मौजे 
पंपळे सौदागर येथे कलम २०५ अ वये घोषीत १८ मी. र ता असुन सदर 
र यापासून २० मी. ड .पी. र यापयत र ता जोडणे आव यक आहे. यामुळे 
सदर स.नं. ६१,६२,६३ मधुन १८ मी. र ता कलम ३७ अ वये घोषीत करणेस तसेच 
सदर कायवाह  पुण क न ताव शासन मंजुर स सादर कर यास मा.महापिलका 
आयु  यांना ािधकृत कर यास मा यता देणेत यावी.  
मा.राहूल जाधव -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
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    यानंतर उपसूचने माणचेा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता-    
ठराव मांक – ५९०                                 वषय मांक- ७ 
दनांक- २०/१/२०२१       वभाग – मा.आयु    

 
                  संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   

                          .नर व/का व/१५/१६८/२०२० द.०२/११/२०२० 
                        २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .२  

                          द.९/१२/२०२० अ वये.  
 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची जु या ह ची सुधा रत वकास योजना 
महारा  शासनाचे आदेश .ट पीएस।१८९३। १२७६ ।सीआर ।१९४।९३।युड -१३, द.१८ 

स टबर १९९५ अ वये मंजूर करणेत आली आहे. मौजे पंपर  वाघेरे येथील पपर  
िचंचवड महानगरपािलके या मंजुर वकास योजनेमधील खालील त यात दश वले या 

ता वत आर णाचे भूसंपादन करणे आव यक आहे. 
 
 

अ. . आ. . आर णाचे योजन स.नं. / िस.स.नं. 
बािधत होणारे संपादन 
करावयाचे एकुण सुमारे 

े  चौ.मी. 
१. - सुधा रत मंजूर 

वकास   योजनेतील 
१२  मी. ं द  र ता 

सं.न. २२४ ते २२९ यामिधल िस.स.नं. १११०, 

१११९/१३ ते १११९/१६ ११६५, ११७०, ११८५, १२५४, 

१२६७/२ ते १२६७/५, १२६८, १२६८/१,१२६८/२, 

३०००.०० चौ.मी. 

                        

        तर  उपरो  ता वत योजनाखालील जिमन  महारा  ादेिशक व 
नगररचना अिधिनयम व न वन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन 
करणेकामी सदर र याचा भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार ,पुणे यांचेकडे 
पाठ वणसे तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे 
कलम १२६ व भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करतांना वाजवी नुकसान भरपाई 
िमळ याचा  आ ण  पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम - २०१३(न वन भूसंपादन 
कायदा २०१३) अ वये संपादन करणसे मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका ह तील मौजे पंपर  वाघेरे येथील खालील नमुद मंजूर 
वकास योजनेतील ता वत र ते व आर णे न वन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ 
अ वये संपादन करणे व भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे 
पाठ वणेस मा यता देणेत येत आहे. 
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१) पवना नद  लगत स.नं. ३११ ते ३२२, इ याद  पयत मंजूर वकास 
योजनेतील १८ मी. र ता. 

२) पवना नद  कड ल स.नं. २,३,४ ते ११ इ याद  पयत मंजुर वकास 
योजनेतील १५ मी. द ण-उ र र ता. 

३) स.नं.१,२ इ याद  मधील आ. .१६२, खेळाचे मैदान                 
 

            तसेच मौजे आकुड  येथील ६०.०० मी. र याने बाधीत होणा-या 
आंबेडकर नगर येथे सुमारे २६० घरे (झोपडप ट ) आहेत सदर झोपड ट या दो ह  
बाजुस पुण मतेचा र ता वकसीत आहे. या झोपडप ट मुळे वाहतुक या रहदार स 
अडथळा होत असलेने, सदर बािधतांचे पुनवसन करणे गरजेचे आहे. सदर बािधतांचे 
पुनवसन के यास ६०.०० मी. र ता संपुण खुलासा होऊन वाहतुक चा अडथळा कमी 
होईल. 
 तर  सदर र ता बाधीतांचे पुनवसन मौजे आकुड  येथील ता यात आले या 
आर ण . २६८ बेघरांसाठ  घरे (HDH साठ  आर ीत असणारा भुखंड) याम ये 
होणेस व या अनुषंगाने पुढ ल कायवाह  करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मौजे पंपळेगुरव येथील स.नं. ५१ मधील 
मंजूर वकास योजनेतील तावीत १८ मी. ं द उव रत र ता न वन भूसंपादन 
अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणे व भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार , पुणे 
यांचेकडे पाठ वणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच मौजे पंपळे सौदागर येथील 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजुर वकास योजनेमधील खालील त यात 
दश वले या ता वत र याचे भूसंपादन करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 
अ. . आ. . आर णाचे योजन स.नं. बािधत 

होणारे/संपादन 
करावयाचे 
एकुण सुमारे 
ेञ हे.  

१ १८ 
मी.र ता 

स.नं. ७८ ते ११९ 
मधील कलम २०५ 
अ वये घो षत  १८ मी. 
र ता. 

स.नं. ७८ ते ११९ 
मधील व इतर 
उवर त स.नं. 
मधील ेञ 

४०५०.०० 
चौ.मी. 

२ आ. . 
३७१ अ 

हेजीटेबल माकट व 
शॉ पंग कॉ ले स   

स.नं.१३५ ते १३६  ४०००.०० 
चौ.मी. 
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३ आ. . 
३६१ अ 

उदयान २१ पैक   १५००.०० 
चौ.मी. 

४ १२ मी. 
र ता 

नद कड ल १२.०० 
मी.र ता (one nation 

road) 

२३ पैक  व २५ 
पैक  

१०००.०० 
चौ.मी. 

                        
उपरो  ता वत योजनाखालील जिमन महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम व  नवीन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर 
र याचा भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 
 तर  तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे 
कलम १२६ व भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करतांना वाजवी नुकसान भरपाई 
िमळ याचा आ ण पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम-२०१३ (न वन भूसंपादन 
कायदा २०१३) अ वये तातड ने संपादन करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
मौजे पंपळे सौदागर येथे कलम २०५ अ वये घोषीत १८ मी. र ता असुन सदर 
र यापासून २० मी. ड .पी. र यापयत र ता जोडणे आव यक आहे. यामुळे 
सदर स.नं. ६१,६२,६३ मधुन १८ मी. र ता कलम ३७ अ वये घोषीत करणेस तसेच 
सदर कायवाह  पुण क न ताव शासन मंजुर स सादर कर यास मा.महापिलका 
आयु  यांना ािधकृत कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
 अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 

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

      ----- 
मा.अनुराधा गोरखे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडते. 
                                                  वषय मांक- ८ 
दनांक- २०/१/२०२१        वभाग – मा.आयु  

 

                संदभ – १) मा.मा.वैशाली घोडेकर, मा.साधना मळेकर यांचा ताव.   

                    २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .५   

                       द.९/१२/२०२०    
 
         पंत धान आवास योजनेसाठ  घटक .१ व PCSSIHDP अंतगत गांधीनगर 
झोपडप ट चे पुनवसन/पुनिनमाण करणेकामी म.ेM.M.Project Consultants Pvt.Ltd. 
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यांची नेमणूक करणेस मा. थायी सिमती ठराव .७१२२ द.२७/०५/२०२० मा यता 
दलेली आहे. यास अनुस न द.०७/०९/२०२० रोजी मे.M.M.Project Consultants 

Pvt.Ltd. यांना वषयां कत काम करणेस कामाचे आदेश दे यात आलेल ेआहे. स लागार 
यांनी द.१४/०९/२०२० रोजीचे प ा वय ेगांधीनगर झोपडप ट  पुनवसन क पाचे Draft 

Concept Report व Conceptual Design  सादर केलेल ेआहे. सदर Draft Concept 

Report व Conceptual Design  नुसार गांधीनगर पुनवसन क पाची सं  मा हती 
खालील माण ेआहे. 

 वषयां कत पुनवसन क प SRA कड ल िनयमावलीनुसार राब व यात येणार  
      आहे. 
 मशाल यांचेकड ल २००२ चे स हनुसार अ त वात असले या झोपडयांची सं या–  
      १४५० 
 गांधीनगर झोपडप ट चे े  - ६२७१४.३० चौ.मी. 
 पुनवसनासाठ  वचारात घेतले या(Google Map व Land Potential नुसार)=२०३२  
      सदिनका 
 व साठ  बांधावया या सदिनकांची सं या- र हवाशी ४७६ सदिनका+३४४ वा ण य  
      सदिनका 
 पुनवसनासाठ  बांधकाम दर र. .३३६० ित चौ.फुट चटई े ावर व र. .२१०० ित  
      चौ.फुट Super Built up area 
 व साठ चा बांधकाम दर- र. .३५६० ित चौ.फुट चटई े ावर व र. .२१०० ित  
      चौ.फुट Super Built Up Area 

 पुनवसनासाठ  वापर यात येणारा F.S.I.-३.० 
 ब ड ंगची उंची – ४० मी. पुनवसनासाठ , ७० मी. व साठ  
 पुनवसना या जागा मालकांचा मोबदला- ५०% पयत(Ready Reckoner) 
 पुनवसना या सदिनकेचे े फळ – ३०० चौ.फुट चटई े  
 व साठ  े फळ ४५० चौ.फुट ते ६०० चौ.फुट चटई े  
 क पासाठ  एकूण बांधकाम खच- र. .३८३.६१ कोट  
 स : थतीत क प कंमत र. .५०७.९० कोट (Encroached Area समा व   
      क न) 
 लाभा याना ा झट कॅ प व यासाठ या सु वधा मोफत पुर वणेत येणार 
 ा झट साठ  थलांत रत करणेत येणा-या लाभा यासाठ  वकसकामाफत घर  
      भाडयाची लाईट, पाणीसह / ता पुर या िनवा-याची/प ाशेडची अथवा रोख  
      रकमेबाबतची सु वधा देणेत येणार आहेत. 
 सु वधा े (HIKES) वकसकान े वकिसत करावयाचे आहे. 
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 सदर क पाची मुदत कामाचे आदेश झा यापासून ५ वष राह ल व स लागारान े
      वह त मुदतीत क प पूण करण ेबंधनकारक राह ल.  

गांधीनगर झोपडप ट  पुनवसन/पुनिनमाण क पातील सदिनकांची मा हती 

अ

. 

 इमारती सदिनका सु वधा 
(चौ.फुट) 

एकूण े फळ 
(चौ.फुट) 

कार मजले सं या र हवाशी े फळ 
(चौ.फुट) 

वा ण य बालवाड , 
वेल फेयर 
सटर इ. 

१ पुनवसनासाठ  
बांधकाम 

३ ११ ५ १८२९ ३०० २०३ ९० ४३०५६ १०९३७५४ 

२ व  साठ चा 
बांधकाम 

२ २० ३ ४७६ ४५० चौ.फुट 
ते ६०० 
चौ.फुट 

३४४   ५७३५९२ 

३ ट .ड .आर         २६१५७५० 

    ८ २३०५  ५४७ ९० ४३०५६  

     

        तर  गांधीनगर येथील झोपडप ट चे पुनवसन/पुनिनमाण करणेकामी 
येणा-या क प कंमत र. .५०७.९० कोट  व सदर क पा पंत धान आवास 
योजना घटक .१ अंतगत राब वणेक रता जागेवर मनपाचे व वध आर ण 
असलेमुळे जागा मालकास जागा ता यात घेणेकामी मोबदला घावा लागणार आहे. 
यासाठ  अंदाजे र. .१०० कोट  खच अपे त आहे. तर  क पा या Concept & 

Feasibility Report ला मा यता तसेच यानुसार व तृत क प आराखडा (DPR) 
तयार क न येणा-या खचास मा यता देणेत यावी.  

मा. वनल हेञे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  
करणेत यावा अशी सूचना मी मांडतो. 
मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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ठराव मांक – ५९१                                 वषय मांक- ८ 
दनांक- २०/१/२०२१       वभाग – मा.आयु  
 

                संदभ – १) मा.मा.वैशाली घोडेकर, मा.साधना मळेकर यांचा ताव.   

                    २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .५   

                       द.९/१२/२०२०    

 
        वषय मांक ८ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.    

 अनुकूल- ८१      ितकूल- ० 

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

          ----- 
मा.शिमला बाबर -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 
                                                 वषय मांक- ९ 
दनांक- २०/१/२०२१       वभाग – मा.आयु  
 

            संदभ – १) मा.आयु  यांचेकड ल जा. . था/बी.आर.ट .एस/९८९/२०२०  

                     द.२३/१२/२०२०  
  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या बीआरट एस वभागामाफत भ – श  

चौक िनगड  येथे उ डाणपूल व ेडसेपरेटर बांधणेचे काम गतीपथावर आहे. सदर 
क पामधील उ डाणपुलाचे काम पुण झालेले आहे. तसेच सदर पुल वाहतुक साठ  

खुला करणेत आलेला आहे. स थतीत रोटर  व ेड सेपरेटरचे काम पुण वाकडे 
आहे. क प चालू कर यापुव  क पास नाव देणे या ीने मा. “फ” भाग सिमती 
ठराव . ०४ द.०४/०६/२०१८ अ वये सदर उ डाण पुलाचे नाव “जगदगु  संत 
तुकाराम महाराज व छ पती िशवाजी महाराज (भ  – श )” दे याचा ठराव मंजुर 
करणेत आलेला आहे. सोबत ठरावाची त जोडली आहे. तथा प मनपा काय े ातील 
क पांना नाव देणेपुव  मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. तर  

सदर ठरावाचे अनुषंगाने उ डाणपुलाला “जगदगु  संत तुकाराम महाराज व छ पती 
िशवाजी महाराज (भ –श )” उ डाणपुल या माणे नाव देणेचा तावास मा यता 
देणेत यावी. 
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मा. वनल हेञे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा.िसमा सावळे -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- भाग . 
८ मधील से.नं. १० मधील नालापाकला कुठलेह  नाव नाह . नालापाक नाव 
नस यामुळे ल ात येत नाह . से.१० मधील नालापाकला वग य मीनाताई 
कामतेकर नाव दे यास मा यता देणेत यावी.  

मा.जय ी गावडे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देते. 
मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- ह भाग 
. ३० कासारवाड  आर ण . २२ स ह नं. ४९७/अ येथे मनपाने न याने खेळाचे 

मैदान वकसीत केलेले सदर मैदानासाठ  ह भाग थाप य वभागाकडून वेश ार 
कमानीचे काम करणेत आले आहे. सदर कमानीस मा.ह भाग सिमती ठराव . 
१९ द.६/२/२०२० अ वये कै.संजयकुमार सदािशव लांडगे (मूत कार) नाव दे यास 
मा यता देणेत यावी. तसेच पंपळेगुरव येथील वकसीत उदयानाला 
ह.भ.प.”ब टूराव (आ पा) गेणूजी जगताप” असे नामकरण करणेस मा यता देणेत 
यावी. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भाग मांक १० मधील संभाजीनगर 
िस द वनायक मं दर बड हॅली शेजार ल रकामा भुखंड आहे याचे वेश ारावर 
“ वातं यवीर वनायक दामोदर सावरकर” असे नामकरणेस कर यास मा यता 
देणेत यावी.  

         १. भाग मांक ११ मधील पुणानगर येथील CDC 4 या भूखंडाम ये 
महानगरपािलके या उ ानाचे कामकाज सु  आहे. सदर उ ानास “भारतर  अटल 
बहार  वाजपेयी उ ान” असे नामकरण कर यास मा यता देणेत यावी. 

     २. भाग मांक ११ मधील पुणानगर येथील CDC 3 या भूखंडाम ये 
महानगरपािलके या उ ानाचे कामकाज सु  आहे. सदर उ ानास “ वग य मोदजी 
महाजन उ ान” असे नामकरण कर यास मा यता देणेत यावी. 

    ३. भाग मांक ११ मधील िशवाजीपाक  येथील जॉगस पाक व मैला 
शु द करण क  येथील महानगरपािलके या उ ानाचे कामकाज सु  आहे. सदर 
उ ानास “डॉ. यामा साद मुखज  उ ान” असे नामकरण कर यास मा यता देणेत 
यावी. 

    ४. भाग मांक ११ मधील पुणानगर येथील CDC 1 या भूखंडाम ये 
महानगरपािलके या उ ानाचे कामकाज सु  आहे. सदर उ ानास 
“ ी िस द वनायक उ ान” असे नामकरण कर यास मा यता देणेत यावी. 
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    ५. मौजे मोशी येथील सावजिनक गट नं. ३१०, ३१३, ३१४ मधील जागेम ये 
मनपाचे उ ान वकसीत करणे बाबत आर ण पडले असून स थतीम ये यास 
वकसीत करणे कामी मनपाने ठराव केला आहे. तर  सदर जागेवर ल 
उ ानास “कुदळे गाडन” असे नामकरण कर यास मा यता देणेत यावी. तसेच  
मौजे वाकड येथील सावजिनक गट नं. ७, १६० मधील हायव े सबवे र याला 
कै.ह.भ.प.मनोहरता या सोपाना भुजबळ तसेच वाकड येथील मनपा शाळा . 
५७/१ व ५७/२ यास कै.तुकाराम नाना कलाटे यांचे नाव दे यास मा यता देणेत 
यावी.  
मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.शिमला बाबर -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनां वकार या आहेत. 
 यानंतर उपसूचनां माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक – ५९२                                वषय मांक- ९ 
दनांक- २०/१/२०२१       वभाग – मा.आयु  

 

           संदभ – १) मा.आयु  यांचेकड ल जा. . था/बी.आर.ट .एस/९८९/२०२०  

                    द.२३/१२/२०२०  
  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या बीआरट एस वभागामाफत भ – श  

चौक िनगड  येथे उ डाणपूल व ेडसेपरेटर बांधणेचे काम गतीपथावर आहे. सदर 
क पामधील उ डाणपुलाचे काम पुण झालेले आहे. तसेच सदर पुल वाहतुक साठ  

खुला करणेत आलेला आहे. स थतीत रोटर  व ेड सेपरेटरचे काम पुण वाकडे 
आहे. क प चालू कर यापुव  क पास नाव देणे या ीने मा. “फ” भाग सिमती 
ठराव . ०४ द.०४/०६/२०१८ अ वये सदर उ डाण पुलाचे नाव “जगदगु  संत 
तुकाराम महाराज व छ पती िशवाजी महाराज (भ  – श )” दे याचा ठराव मंजुर 
करणेत आलेला आहे. सोबत ठरावाची त  जोडली आहे. तथा प मनपा 
काय े ातील क पांना नाव देणेपुव  मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक 
आहे. तर  सदर ठरावाचे अनुषंगाने उ डाणपुलाला “जगदगु  संत तुकाराम महाराज 
व छ पती िशवाजी महाराज (भ –श )” उ डाणपुल या माणे नाव देणेचा 

तावास मा यता देणेत येत आहे. तसेच भाग . ८ मधील से.नं. १० मधील 
नालापाकला कुठलेह  नाव नाह . नालापाक नाव नस यामुळे ल ात येत नाह . 
से.१० मधील नालापाकला वग य मीनाताई कामतेकर नाव दे यास मा यता देणेत 
येत आहे. तसेच ह भाग . ३० कासारवाड  आर ण . २२ स ह नं. ४९७/अ 
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येथे मनपाने न याने खेळाचे मैदान वकसीत केलेले सदर मैदानासाठ  ह भाग 
थाप य वभागाकडून वेश ार कमानीचे काम करणेत आले आहे. सदर कमानीस 

मा.ह भाग सिमती ठराव . १९ द.६/२/२०२० अ वये कै.संजयकुमार सदािशव 
लांडगे (मूत कार) नाव दे यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपळेगुरव येथील 
वकसीत उदयानाला ह.भ.प.”ब टूराव (आ पा) गेणूजी जगताप” असे नामकरण 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भाग 
मांक १० मधील संभाजीनगर िस द वनायक मं दर बड हॅली शेजारल रकामा 

भुखंड आहे याचे वेश ारावर “ वातं यवीर वनायक दामोदर सावरकर” असे 
नामकरणेस कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच 

         १. भाग मांक ११ मधील पुणानगर येथील CDC 4 या भूखंडाम ये 
महानगरपािलके या उ ानाचे कामकाज सु  आहे. सदर उ ानास “भारतर  अटल 
बहार  वाजपेयी उ ान” असे नामकरण कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

     २. भाग मांक ११ मधील पुणानगर येथील CDC 3 या भूखंडाम ये 
महानगरपािलके या उ ानाचे कामकाज सु  आहे. सदर उ ानास “ वग य मोदजी 
महाजन उ ान” असे नामकरण कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

    ३. भाग मांक ११ मधील िशवाजीपाक  येथील जॉगस पाक व मैला 
शु द करण क  येथील महानगरपािलके या उ ानाचे कामकाज सु  आहे. सदर 
उ ानास “डॉ. यामा साद मुखज  उ ान” असे नामकरण कर यास मा यता देणेत 
येत आहे. 

    ४. भाग मांक ११ मधील पुणानगर येथील CDC 1 या भूखंडाम ये 
महानगरपािलके या उ ानाचे कामकाज सु  आहे. सदर उ ानास 
“ ी िस द वनायक उ ान” असे नामकरण कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

    ५. मौजे मोशी येथील सावजिनक गट नं. ३१०, ३१३, ३१४ मधील जागेम ये 
मनपाचे उ ान वकसीत करणे बाबत आर ण पडले असून स थतीम ये यास 
वकसीत करणे कामी मनपाने ठराव केला आहे. तर  सदर जागेवर ल 
उ ानास “कुदळे गाडन” असे नामकरण कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच  
मौजे वाकड येथील सावजिनक गट नं. ७, १६० मधील हायव े सबवे र याला 
कै.ह.भ.प.मनोहरता या सोपाना भुजबळ तसेच वाकड येथील मनपा शाळा . 
५७/१ व ५७/२ यास कै.तुकाराम नाना कलाटे यांचे नाव दे यास मा यता देणेत 
येत आहे.  
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 अनुकूल - ८१      ितकूल- ० 

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

            ----- 

मा.अनुराधा गोरखे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडते.  

ठराव मांक – ५९३                                वषय मांक- १० 
दनांक- २०/१/२०२१       वभाग – मा.आयु  

 
           संदभ – १) मा.आयु  यांचेकड ल प  .अ ेका/ व/१/का व/५३४/२०२१ 
                     द.०७/०१/२०२१ 
 

     मनपाचे भाग माक १४ मिधल मनपाचे िनगड  चौक येथील अ त व 
मॉल म ये माट िसट  कायालय काया वत करणेत आलेले आहे. सदर ठकाणी 
मरा व व कंपनी माफत याचें ािधकरण सब टेशन येथुन पयायी उ चदाब वीज 
पुरवठा जोडणेचे काम तातड ने करणे आव यक आहे. सदर कामाचे अंदाजप क 
तयार क न तां क मा यता घेणेचे तावास मा.आयु  यांनी मा यता दलेली 
आहे. तथापी सदर काम हे अचानक उ वले मुळे सदर कामाचा समावेश सन 
२०२०-२१ चे अंदाजप कात नाह . तसेच सदर कामाकर ता सन २०२०-२१ म ये 
तरतूद उपल ध नाह . सदरचे काम तातड ने करणे आव यक असुन याकर ता सदर 
कामाचे नांव सन २०२०-२१ चे अंदाजप कात समा व  क न तरतूद उपल ध करणे 
आव यक आहे. तर    " वॉड .१४ माट िसट  कायालयाकर ता पयायी उ चदाब 
वीज पुरवठा करणे व व ुत वषयक कामे करणे " ा कामाचा समावेश सन 
२०२०-२१ चे अंदाजप कात क न सदर कामाकर ता खालील माणे तरतूद 
वग करणास  मा यता देणेत येत आहे.  
 
 

अ
.

. 

कामाचे नांव लेखािशष पानां
क 

अ.
. 

अंदाजप क
य तरतूद 

)र कम(  

सन २०२० 
- २०२१ ची 
तरतूद   

वाढ 
करावयाची 
तरतूद  

घट 
करावयाची 
तरतूद  

एकूण 
आव यक 
तरतूद 

१ भाग . ९ (नवीन 
भाग  १०) संभाजीनगर 

उ ाने ४१२ १ २०००००००० ८४८००००० ० ७०००००० ७७८००००० 
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येथील बड हॅली येथे 
लेझर शो क रता आव यक 
कामे करणे. 

२ वॉड . १४ माट िसट  
कायालयाकर ता पयायी 
उ चदाब वीज पुरवठा 
करणे व व ुत वषयक 
कामे करणे  

उ च व 
लघुदाब 
पोल व 
तारा 
हल वणे 

४२२ १३ २००००००० ० ७०००००० ० 
 

७०००००० 

           एकूण ८४८००००० ७०००००० ७०००००० ८४८००००० 
     

मा.शारदा सोनवणे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा.मंगला कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. आप याकडे अशी था 
आहे क  या भागात जो िनधी आहे याच या भागातच वग रण हाव अशी 
आजपयतची था होती. आज भाग . ९ मधला ७० लाखाचा िनधी दुसर कडे 
कुठेतर  नेणार आहेत. म यंतर  आयु  साहेबांकडे एक फाईल नेली होती 
या याम ये यांनी असं सांगीतल क  िसट  जनीअरनी याचा खुलासा करावा क  

या याम ये तरतूद करता येणार आहे का. आयु  साहेब तु ह  असं मनानी क  
शकता क  बड हॅलीम ये आता खच होणार नाह ए मग तीथ करा मग या 
फाईलवरह  तु ह  तसं करायला पाह जे होतं. कमीत कमी या भागाचा िनधी आहे 
याच भागाम ये तो वग करण झाला पाह जे,  पुव  तसं होत होतं. आज आम या 

वॉडम येह  तीन नगरसेवक बीजेपीचे आहेत, एवढ तर  द ता यायला पाह जे होती 
क  आम या वॉडातला िनधी कमीत कमी आम या वॉडात वग करण करा. ते न 
होता या फाईलमधला रमाक बघता आ ण दुसर कडे माञ वग करण करणार 
आहेत. आयु  साहेब मला असं वाटत क  कमीत कमी तु ह  येथून पुढ तु ह  या 
गो ीची द ता यावी क  या वॉडातील िनधी आहे या वॉडातील लोकाना 
व ासात याव. मला माह ती आहे क  याचा अथ मी असं समजणार क  तीन 
नगरसेवकानी तु हांला िनधी वग करणासाठ  परमीशन दलेली आहे. पण माझ काम 
आहे क  याला वरोध करणं, याला माझा वरोध आहे. या वॉडातील िनधी आहे 
या वॉडातच तो वापरावा. आम या वॉडातील िनधी दुस-या वॉडात वापरणार 

असालतर माझा या गो ीला वरोध आहे. आयु  साहेब तुमच पञ आहे. मला 



65 
 

  

माह ती आहे हा जर  िनधी तु ह  इकडे घेतलातर  दुसरा तु ह  आ हांला देवू शकता 
हणून आता मी सौ यपणे सांगते क  तु ह  यथूेन पुढे काम करताना या 

वॉडातील िनधी आहे याच वॉडात वापरावा. अ यत: मी असं आता हणते क  
आम या वॉडात तीन नगरसेवक जर  भारतीय जनता प ाचे असलेतर यां या 
सं मतीने हा वषय झालेला आहे. हणजे चांग या ोजे टचा िनधी दुसर कडे वग 
करता ह  चुक ची था आहे अशी था येथून पुढे पाडू नये अशी माझी आयु  
साहेब तु हाला वनंती आहे. 
 यानंतर सदर ठराव मता टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल- ८१      ितकूल- ० 

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

        ---- 
मा.योगीता नागरगोजे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडते.       

                                                वषय मांक- ११ 
दनांक- २०/१/२०२१           वभाग – मा.आयु  

             
             संदभ – १) मा.आयु  यांचेकड ल प  .क ेका/ व/जा/०६/२०२१ 
                       द.०७/०१/२०२१ 
 

      मौजे तळवडे वेणीनगर या ठकाणी पाईन रोडचे उवर त काम कर याचे 

महापािलकेचे िनयोजन आहे. या कर ता या ठकाणी स या अ त वात असले या 
िमळकत धारकांचे पुनवसन करणे आव यक आहे. सदर िमळकतधारकांचे पुनवसन 

करणेकामी नवनगर वकास ािधकरणांतगत भाग .८ मधील पेठ .११ येथील 
भूखंड मनपाकडे ह तांतर त करणेत आलेला आहे. तसेच  सदर भूखंडातील लेआऊट 
देखील मंजूर कर यात आलेला आहे. सदर भूखंडामधील र हवाशांसाठ  व ुत वषयक 
पायाभूत सु वधा पंपर  िचंचवड महापािलकेमाफत वकिसत करावयाचे आहेत. सदर 
ठकाणी थाप य वषयक कामे बी.आर.ट .एस. वभागामाफत करणेत येत 
आहेत.   सदर ठकाणी व ुत वषयक कामे करणेसाठ  वषयांक त कामाचा 
महापािलके या अंदाजप कात न याने समावेश क न यास खालील त यानुसार 
शासक य मा यता व तरतूद वग करणास मा यता देणेत येत आहे.  
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अनु. 
. 

कामाचे नाव लेखाशीष अंदाजप
क पानांक 
व अनु. 

शासक य 
मा यता 

सन 
२०२०-२१ 
तरतूद 

वाढ घट एकूण 

१ वेणीनगर चॊक तळवडे 
येथील पाईन र याने 
बाधीत िमळकत धारकांचे 
पुनवसन भाग . ८ 
मधील पेठ . ११ येथे 
करणेत येत असले या 
ठकाणी ले आऊट मधील 

अंतगत र ते वकिसत 
करणे व सु वधा 
पुर वणेसाठ  व ुत वषयक 
कामे करणे. 

थाप य 
क पां- 

तगत 
व ुत 
वषयक 
कामे क 
भाग  

१००००००० ० ५००००० ० ५००००० 

२ वेणीनगर चौक, तळवडे 
येथील पाईन र याने 
बािधत िमळकतधारकांचे 
पुनवसनासाठ  लेआऊट 
मधील अंतगत र ते 
वकिसत करणे व सु वधा 
पुर वणे. 

थाप य 
वशेष 
योजना 

५९/ 
१४८ 

१०००००००० ३४५८००० ० ५००००० २९५८००० 

           
        सबब सदर काम अंदाजप कातील व ुत वभागाचे ‘क’ े य कायालयांतगत 
“ थाप य क प अंतगत व ुत वषयक काम करण”े या लेखािशषावर न याने 
समावेश करणेकामी तसेच या कामाकर ता वर नमूद केले माणे आव यक 
शासक य मा यता व तरतूद वग करणास  मा यता देणेत यावी. 

मा.सुवणा बुड -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा.केशव घोळवे - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  
िचंचवड शहरामधील भाग .२८ पंपळे सौदागर येथील राजमाता जजाऊ उ ानात 
थाप य वषयक व व ुत वषयक कामे करणेबाबत मागणी होत आहे. सदर या 

कामाचा सन २०२०-२१ या अंदाजप काम ये समावेश क न र कम पये ४.०० 
कोट  यास शासक य मा यता देणेत यावी तसेच सदर कामासाठ  तरतूद 
वग करणास मा यता देणेत यावी.  
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अ
.

. 

कामाचे नांव लेखािश
ष 

पा
नां
क 

अ
.

. 

मुळ 
शासक

य 
मा यता 
र. . 

सुधार त 
शासक य 

मा यता 
र. . 

सन २०२०-
२०२१ ची 
तरतूद 

वाढ  घट  एकूण 
आव यक 
तरतूद 

१ भाग .२८ 
पंपळे सौदागर 
येथील राजमाता 
जजाऊ उ ानात 
थाप य वषयक 

व व ुत वषयक 
कामे  करणे 

थाप
य 

उ ान 

- - - ४००००००० ० २००००००० - २००००००० 

२ भूसंपादन िनधी 
(नगररचना) 

- ३४२ ३ - - १५०००००००० - २००००००० १४८००००००० 

 एकुण     ४००००००० १५०००००००० २००००००० २००००००० १५०००००००० 
 

 तसेच पंपर  िचंचवड शहरामधील भाग .२६ मधील पंपळे िनलख येथील 
भाकर साठे उ ानात वरगुंळा क  बांधणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेबाबत 

मागणी होत आहे. सदर या कामाचा सन २०२०-२१ या अंदाजप काम ये समावेश क न  
र कम पये ८० लाख यास शासक य मा यता देणेत यावी तसेच सदर कामासाठ  तरतूद 
वग करणास मा यता देणेत यावी. 

 
अ
.

. 

कामाचे नांव लेखािश
ष 

पा
नां
क 

अ
.

. 

मुळ 
शासक

य 
मा यता 
र. . 

सुधार त 
शासक य 

मा यता 
र. . 

सन २०२०-
२०२१ ची 
तरतूद 

वाढ  घट  एकूण 
आव यक 
तरतूद 

१ भाग .२६ 
मधील पंपळे 
िनलख येथील 
भाकर साठे 

उ ानात वरगुंळा 
क  बांधणे व 
इतर थाप य 
वषयक कामे 
करणे. 

थाप
य 

उ ान 

- - - ८०००००० ० ५०००००० ० ५०००००० 

२ भूसंपादन िनधी 
(नगररचना) 

- ३४२ ३ - - १५०००००००० - ५०००००० १४९५०००००० 

 एकुण     ८०००००० १५०००००००० ५०००००० ५०००००० १५०००००००० 
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तसेच सन २०२०-२१ या अंदाजप कात न याने काम समा व  क न यास शासक य 
मा यता देणेत यावी.  
 

अ
 

कामाचे नाव अंदाजप
क य 
र कम 

लेखािशष पान 
. 

अ . 

सन 
२०२०-२१ 
ची तरतूद 

वाढ घट सन २०२०-
२१ चा 
सुधार त 

अंदाजपञक 
१ भाग .१ िचखली येथील गट 

.१६५३ व १६५४ (गायरान) 
मधील आर ण .१/८८(अ) 
येथे ८५० बेडचे हॉ पटल 
वकिसत करणे. 

३५०.०० 
कोट  

थाप य 
वशेष 

योजना 
- ५०.०० 

लाख 
५०.०० 
लाख - ५०.०० लाख 

 
२ 

बोपखेल फाटा ते दघी जकात 
नाका पयत या र याचे 
ं द करण क न मजबुतीकरण 
करणे. 

८३.०० कोट  UTF 
६४१/ 
३६ 

४.०० 
कोट  - ५०.०० 

लाख 
३.५० 
कोट  

 एकूण    
 

५०.०० 
लाख 

५०.०० 
लाख 

४.०० 
कोट  

 
तसेच अंदाजप कात समावेश नसलेली परंतु करणे आव यक असलेली वकास 

कामे सन २०२०-२१ चे अंदाजप कात समा व  करणसे मा यता देणेत यावी. भाग 
.७ येथील खालील न वन वकास कामे सन २०२०-२१ या मनपा या 

अंदाजप कात समावेश करणेस व शासक य मा यता देणेत यावी.  
 

अ ..  कामाचे नाव अंदाजप क य र ..  
१ भाग .७ येथील फुगे माने तालीम येथे नवीन अ ावत इमारत बांधणे. ३००००००० 

 
तसेच सन २०२०-२०२१ चे अंदाजप कात खालील माणे कामास  सुधार त 

शास कय मा यता देणेत यावी. 
  

 
 
अ .ं .  

 
 

कामाचे नांव 

सन २०२०-२१ 
मधील मूळ 
अंदाजप काती
ल पानांक 
/ मांक  

सन २०२०-२१ मधील मूळ 
अंदाजप कातील अंदाजप क य 
र कम ( शास कय मा यता) 
र कम पये 

सन २०२०-२१ 
अंदाजप काम ये करावयाची 
सुधार त अंदाजप क य 
र कम   (सुधार त 
शास कय मा यता) र कम 
पये 

 लेखािशष - थाप य क प अंतगत व ुत कामे – मुंबई पुणे र ता व ुत  
१. भ -श  चौक येथे ेड    
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सेपरेटर व उ डानपुलाचे 
दवाब ी  यव था करणे व 
व ुत वषयक कामे करणे 

४६७/५ ३,००,००,०००/- ४,५०,००,०००/- 

 
वर नमूद केले या कामाकर ता र. . ४,५०,००,०००/- या र कमेस सुधार त 

शास कय मा यता देणेत यावी. तसेच ॲटो ल टर येथे उभारणेत येणा-या जं बो 
णालयाक रता वातानुकुिलत यं णा बस वण े व इतर अनुषंिगक काम े करणेचे 

काम मनपाचे आकुड  णालयाचे व ता रकरण करणे ट पा १ व २ अंतगत व ुत 
वषयक कामे करणे याकामातून करणेस मा यता देणेत यावी. को वड–१९ 
महामार चे िनयं णाक रता व को वड णांना त परतेने वै क य सेवा उपल ध 
क न देणेक रता अँटो ल टर येथील हॉल ए व बी म ये जं बो णालय तयार 
करणेचे िनयोजन करणेत आले होते, तथा प सदर णालयाचे व ुतीकरण करण,े 
वातानुकुलन यं णा बस वणे ा कामाक रता िन वदा मागवून काम करणेसाठ  
पुरेसा अविध उपल ध नस याने तसेच को वड–१९ मुळे सव  लॉकडाउन 
अस यामुळे व सदरचे काम अित.तातड चे अस याने ते मनपाचे आकुड  

णालयाचे व ता रकरण करणे ट पा १ व २ अंतगत व ुत वषयक कामे करण,े 
िन वदा .१/७७/१-२०१६-१७ व िन वदा .५३/२-२०१८-१९  ा चालू कामातून 
तातड ने अ याव यक बाब हणून कामाचे जागेत बदल क न काम पुण करणेस 
मा यता देणेत यावी. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका नागरव ती वकास 
योजना वभागाचे म हला व बालक याण योजनेअंतगत पवनाथड  ज ेचे िनयोजन 
पी.ड लू.ड .मैदान, सांगवी येथे माच द.०४.०३.२०२० ते द.०८.०३.२०२० या 
कालावधीत आयो जत करणेत आलेले होते. सदर काय माकर ता झाले या एकुण 
र. . ९७,३६,७४६/- चे खचास मा. थायी सिमती सभेने ठराव मांक – ७६०७ 
द. १४/१०/२०२० नुसार मा यता दलेली आहे. 
        सदर काय मांक रता खालील माणे वभागानुसार खच झालेला आहे. 
 
अ . वभागाचे नाव खचाचा तपशील झालेला एकूण खच 
१. थाप य वभाग, ह े य 

कायालय. 
मंडप यव था व टॉल उभारणे. ४२,९१,१८४/- 

२. व ुत वभाग,ह े य 
कायालय. 

व ुत यव था. ३८,८३,५६२/- 

३. मा हती व जनता संपक सां कृितक काय म. १३,६५,०००/- 
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वभाग. 

४. सुर ा वभाग व 
अ नशामक वभाग. 

सुर ा यव था, पा कग 
यव था,अ नशामक यव था. 

१,९७,०००/- 

 एकूण ९७,३६,७४६/- 

 
सदर एकुण र.र. ९७,३६,७४६/- चे खचास शास कय मा यता देणेत यावी.  

तसेच भाग .३ मोशी च-होली येथील सैिनक कॉलनी, िस द वनायक नगर येथे 
मनपाचे पाणीपुरवठा वतरण यव था नस याने तसेच भौगोलीक या पा याची 
पाईपलाईन टाकणेस अडचण आहे. यासाठ  सदर भागात टकर दारे पाणीपुरवठा 
करणे आव यक आहे. परंतु सन २०२०-२१ चे मुळ अंदाजप कात या कामाचा 
समावेश नाह . तर , मंजूर अंदाजप कातील महसूली कामामधून अनु मांक २६, 
पान .८६६ “ ई भागत ठक ठकाणी जुनी वापरात नसलेली टाक  पाडणे व इतर 
अनुषंिगक दु ती वषयक कामे करणे.” या कामाची मुळ तरतूद र कम 
.१६,००,०००/- पैक  र कम .१५,००,०००/- या कामास वग करणेस मा यता 

दे यात यावी व अनु मांक २८, पान .८६६ “ई भागात भाग .३,४,५ व ७ 
मधील व ुत पंप व अनािधकृत कने शन तोड यासाठ  मजूरासह यं णा पुर वणे.” 
या कामाची मुळ तरतूद र कम .१६,००,०००/- पैक  र कम .१५,००,०००/- या 
कामास वग करणेस मा यता दे यात यावी. (एकूण र कम .३०,००,०००/-) तसेच 
अंदाजप क य र कम .४५,००,०००/- यास शासक य मा यता दे यात यावी. 
तसेच महापािलका अंदाजप क २०२०-२१ म ये खालील कामाचा समावेश नजर 
चुक ने राह ला होता, तर  कामाचा समावेश अंदाजप क पु तकाम ये कर यास 
मा यता देणेत यावी.  

 
 
 

अ. . लेखािशष उपलेखािशष अथवा कामाचे 
नाव 

अंदाजप क य 
र कम . 

िन वदा र कम 
. 

१ वशेष 
योजना 

भाग . ३१ मधील र ते 
अ याधुिनक प तीने 
वकिसत करण े

५००००००० ४१५५८३९६ 
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तसेच सन २०२०-२१ या आिथक वषात खालील नमूद केले या कामांची 
आव यकता असून नाग रकां या सोयीसाठ  सदरची कामे करणे गरजेचे आहे व 
सदर कामांम ये व ुत वषयक कामे कर यासाठ  खाली नमूद के या माणे वाढ व 
शासक य मा यता दे यात यावी.  

अ.
. 

कामाचे नाव पान 
. 

अनु. 
. 

मुळ शासक य 
मा यता 

आव यक 
शासक य 

मा यता 
१ पंपर  िचंचवड पोलीस 

आयु ालय व या अंतगत 
व वध ठकाणी थाप य 
वषयक व फिनचरची कामे 
करणे (ट पा-२) 

६० १० १२०००००० 
 

१७०००००० 
 

२ भाग .१७ बला हॉ पटल 
पासून वा हेकर वाड  पयतचा 
र ता दो ह  बाजंूनी पदपथ 
तसेच सायकल ॅक करण े

३० २४ ३०००००००० 
 

३६००००००० 
 

 एकुण   ३१२०००००० 
 

३७७०००००० 
 

 
 

      तसेच पंपर  येथील कै.अ णासाहेब मगर टेड यम समोर ल इमारतीम ये 
मे.कोटासाठ  फन चर व इतर थाप य वषयक कामे करणे या कामास 
मा.महापािलका सभा ठराव . ४२२ दनांक २० जून २०१९ अ वये  र कम . ५ 
कोट  चे खचास शासक य मा यता िमळालेली आहे. सदरचे अंदाजपक सन २०१९-
२० या रा य तर य दरपञका माणे तयार करणेत आलेले होते. यास अनुस न 
पपर  नेह नगर येथील स.नं. १०९,११० व िस.स.नं. ६३६५, ६३६६, ६३६७, ६३७०, 
६३७२ मधील कै. अ णासाहेब मगर टेड यम समोर ल मनपा या ता यातील संपुण 
इमारत मे. कोटास भाडेत वावर देणेकामी मा. ज हा यायािधश-६, पुणे यांनी 
मागणी केले माणे आव यक फन चर, पाट श स तसेच इतर अनुषंिगक थाप य व 
वदयुत वषय कामे करणेबाबत िन वदा िस द करणेत आली होती. तथा प, 
को ह ड-२०१९ (कोरोना) महामार मुळे मे. कोटासाठ  आव यक फन चर, पाट श स 
तसेच इतर अनुषंिगक थाप य व वदयुत वषयक कामे यासाठ  लागणारा खच 
एकूण मू यांकनाम ये समा व  क न भाडे अदा करणेबाबत मे. कोटाची मा यता 



72 
 

  

ा  न झालेमुळे व मनपा माफत िस द करणेत आले या िनवीदेचा वैधता 
कालावधी समा  झालेमुळे सदरची िनवीदा र  करावी लागली. 
 मौजे पंपर -वाघेरे येथील स.नं. १०९,११० व िस.स.नं. ६३६५, ६३६६, ६३६७, 
६३७०, ६३७२ मधील कै.अ णासाहेब मगर टेड यम समोर ल मनपा या ता यातील 
संपुण इमारत मे. कोटास भाडेत वावर देणेकामी आव यक फन चर, पाट श स 
तसेच इतर अनुषंिगक थाप य व वदयुत वषय काम े (सन२०१९-२० चे 
अंदाजपञकातील पा. . ७९, अ. .८६) करणेसाठ  न वन िनवीदा सन २०२०-२१ 
या रा य तर य दरपञका माणे िस द करणे आव यक असुन या कामासाठ  

र कम . ७.५० कोट चे खचास शासक य मा यता देणेत यावी.  

मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.योगीता नागरगोजे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक – ५९४                                वषय मांक- ११ 
दनांक- २०/१/२०२१            वभाग – मा.आयु  

             
             संदभ – १) मा.आयु  यांचेकड ल प  .क ेका/ व/जा/०६/२०२१ 
                       द.०७/०१/२०२१ 
 

 मौजे तळवडे वेणीनगर या ठकाणी पाईन रोडचे उवर त काम कर याचे 

महापािलकेचे िनयोजन आहे. या कर ता या ठकाणी स या अ त वात असले या 
िमळकत धारकांचे पुनवसन करणे आव यक आहे. सदर िमळकतधारकांचे पुनवसन 

करणेकामी नवनगर वकास ािधकरणांतगत भाग .८ मधील पेठ .११ येथील 
भूखंड मनपाकडे ह तांतर त करणेत आलेला आहे. तसेच  सदर भूखंडातील लेआऊट 
देखील मंजूर कर यात आलेला आहे. सदर भूखडंामधील र हवाशांसाठ  व ुत वषयक 
पायाभूत सु वधा पंपर  िचंचवड महापािलकेमाफत वकिसत करावयाचे आहेत. सदर 
ठकाणी थाप य वषयक कामे बी.आर.ट .एस. वभागामाफत करणेत येत 
आहेत.   सदर ठकाणी व ुत वषयक कामे करणेसाठ  वषयांक त कामाचा 
महापािलके या अंदाजप कात न याने समावेश क न यास खालील त यानुसार 
शासक य मा यता व तरतूद वग करणास मा यता देणेत येत आहे.  
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अनु. 
. 

कामाचे नाव लेखाशीष अंदाजप
क पानांक 
व अनु. 

शासक य 
मा यता 

सन 
२०२०-२१ 
तरतूद 

वाढ घट एकूण 

१ वेणीनगर चॊक तळवडे 
येथील पाईन र याने 
बाधीत िमळकत धारकांचे 
पुनवसन भाग . ८ 
मधील पेठ . ११ येथे 
करणेत येत असले या 
ठकाणी ले आऊट मधील 

अंतगत र ते वकिसत 
करणे व सु वधा 
पुर वणेसाठ  व ुत वषयक 
कामे करणे. 

थाप य 
क पां- 

तगत 
व ुत 
वषयक 
कामे क 
भाग  

१००००००० ० ५००००० ० ५००००० 

२ वेणीनगर चौक, तळवडे 
येथील पाईन र याने 
बािधत िमळकतधारकांचे 
पुनवसनासाठ  लेआऊट 
मधील अंतगत र ते 
वकिसत करणे व सु वधा 
पुर वणे. 

थाप य 
वशेष 
योजना 

५९/ 
१४८ 

१०००००००० ३४५८००० ० ५००००० २९५८००० 

           
        सबब सदर काम अंदाजप कातील व ुत वभागाचे ‘क’ े य कायालयांतगत 
“ थाप य क प अंतगत व ुत वषयक काम करण”े या लेखािशषावर न याने 
समावेश करणेकामी तसेच या कामाकर ता वर नमूद केले माणे आव यक 
शासक य मा यता व तरतूद वग करणास  मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  

िचंचवड शहरामधील भाग .२८ पंपळे सौदागर येथील राजमाता जजाऊ उ ानात 
थाप य वषयक व व ुत वषयक कामे  करणेबाबत मागणी होत आहे.सदर या 

कामाचा सन २०२०-२१ या अंदाजप काम ये समावेश क न र कम पये ४.०० 
कोट  यास शासक य मा यता देणेत येत आहे तसेच सदर कामासाठ  तरतूद 
वग करणास मा यता देणेत येत आहे. 

अ
.

. 

कामाचे नांव लेखािश
ष 

पा
नां
क 

अ
.

. 

मुळ 
शासक

य 
मा यता 
र. . 

सुधार त 
शासक य 

मा यता 
र. . 

सन २०२० -
२०२१ ची 

तरतूद 

वाढ  घट  एकूण 
आव यक 
तरतूद 

१ भाग .२८ 
पंपळे सौदागर 
येथील राजमाता 

थाप
य 

उ ान 

- - - ४००००००० ० २००००००० - २००००००० 
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जजाऊ उ ानात 
थाप य वषयक 

व व ुत वषयक 
कामे  करणे 

२ भूसंपादन िनधी 
(नगररचना) 

- ३४२ ३ - - १५०००००००० - २००००००० १४८००००००० 

 एकुण     ४००००००० १५०००००००० २००००००० २००००००० १५०००००००० 
 

 तसेच पंपर  िचंचवड शहरामधील भाग .२६ मधील पंपळे िनलख येथील 
भाकर साठे उ ानात वरगुंळा क  बांधणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेबाबत 

मागणी होत आहे. सदर या कामाचा सन २०२०-२१ या अंदाजप काम ये समावेश क न  
र कम पये ८० लाख यास शासक य मा यता देणेत येत आहे तसेच सदर कामासाठ  
तरतूद वग करणास मा यता देणेत येत आहे. 

 
अ
.

. 

कामाचे नांव लेखािश
ष 

पा
नां
क 

अ
.

. 

मुळ 
शासक

य 
मा यता 
र. . 

सुधार त 
शासक य 

मा यता 
र. . 

सन २०२०-
२०२१ ची 
तरतूद 

वाढ  घट  एकूण 
आव यक 
तरतूद 

१ भाग .२६ 
मधील पंपळे 
िनलख येथील 
भाकर साठे 

उ ानात वरगुंळा 
क  बांधणे व 
इतर थाप य 
वषयक कामे 
करणे. 

थाप
य 

उ ान 

- - - ८०००००० ० ५०००००० ० ५०००००० 

२ भूसंपादन िनधी 
(नगररचना) 

- ३४२ ३ - - १५०००००००० - ५०००००० १४९५०००००० 

 एकुण     ८०००००० १५०००००००० ५०००००० ५०००००० १५०००००००० 
 
 
तसेच सन २०२०-२१ या अंदाजप कात न याने काम समा व  क न यास शासक य 
मा यता देणेत येत आहे. 
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अ
 
कामाचे नाव अंदाजप

क य 
र कम 

लेखािशष पान 
. 

अ. . 

सन 
२०२०-२१ 
ची तरतूद 

वाढ घट  सन २०२०-
२१ चा 
सुधार त 
अंदाजपञक 

१ भाग .१ िचखली येथील गट 
.१६५३ व १६५४ (गायरान) 

मधील आर ण .१/८८(अ) 
येथे ८५० बेडचे हॉ पटल 
वकिसत करणे. 

३५०.०० 
कोट  

थाप य 
वशेष 
योजना 

- ५०.०० 
लाख 

५०.०० 
लाख 

- ५०.०० लाख 

 
२ 

बोपखेल फाटा ते दघी जकात 
नाका पयत या र याचे 
ं द करण क न मजबुतीकरण 
करणे. 

८३.०० UTF ६४१/
३६ 

४.०० 
कोट  

 

   --- 

५०.०० 
लाख 

३.५० कोट  

 एकूण     ५०.०० 
लाख 

५०.०० 
लाख 

४.०० कोट   

 
 

तसेच अंदाजप कात समावेश नसलेली परंतु करणे आव यक असलेली वकास 
कामे सन २०२०-२१ चे अंदाजप कात समा व  करणसे मा यता देणेत येत आहे. 
भाग .७ येथील खालील न वन वकास कामे सन २०२०-२१ या मनपा या 

अंदाजप कात समावेश करणेस व शासक य मा यता देणेत येत आहे.  
 

अ ..  कामाचे नाव अंदाजप क य र ..  
१ भाग .७ येथील फुगे माने तालीम येथे नवीन अ ावत इमारत बांधणे.  ३००००००० 

 
तसेच सन २०२०-२०२१ चे अंदाजप कात खालील माणे कामास  सुधार त 

शास कय मा यता देणेत येत आहे. 
  

 
 
अ .ं .  

 
 

कामाचे नांव 

 सन २०२०-२१ 
मधील मूळ 
अंदाजप काती
ल पानांक 
/ मांक 

सन २०२०-२१ मधील मूळ 
अंदाजप कातील अंदाजप क य 
र कम ( शास कय मा यता) 
र कम पये 

 सन २०२०-२१ 
अंदाजप काम ये करावयाची 
सुधार त अंदाजप क य र कम   
(सुधार त शास कय 
मा यता) र कम पये  

 लेखािशष - थाप य क प अंतगत व ुत कामे – मुंबई पुणे र ता व ुत  
१. भ -श  चौक येथे ेड    
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सेपरेटर व उ डानपुलाचे 
दवाब ी  यव था करणे व 
व ुत वषयक कामे करणे 

४६७/५ ३,००,००,०००/- ४,५०,००,०००/- 

 
वर नमूद केले या कामाकर ता र. . ४,५०,००,०००/- या र कमेस सुधार त 

शास कय मा यता देणेत येत आहे. तसेच ॲटो ल टर येथे उभारणेत येणा-या 
जं बो णालयाक रता वातानुकुिलत यं णा बस वण े व इतर अनुषंिगक काम े
करणेचे काम मनपाचे आकुड  णालयाचे व ता रकरण करणे ट पा १ व २ 
अंतगत व ुत वषयक कामे करणे याकामातून करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
को वड–१९ महामार चे िनयं णाक रता व को वड णांना त परतेने वै क य सेवा 
उपल ध क न देणेक रता अँटो ल टर येथील हॉल ए व बी म ये जं बो णालय 
तयार करणेचे िनयोजन करणेत आले होते, तथा प सदर णालयाचे व ुतीकरण 
करणे, वातानुकुलन यं णा बस वणे ा कामाक रता िन वदा मागवून काम 
करणेसाठ  पुरेसा अविध उपल ध नस याने तसेच को वड–१९ मुळे सव  लॉकडाउन 
अस यामुळे व सदरचे काम अित.तातड चे अस याने ते मनपाचे आकुड  

णालयाचे व ता रकरण करणे ट पा १ व २ अंतगत व ुत वषयक कामे करण,े 
िन वदा .१/७७/१-२०१६-१७ व िन वदा .५३/२-२०१८-१९  ा चालू कामातून 
तातड न ेअ याव यक बाब हणून कामाचे जागेत बदल क न काम पुण करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच पवनाथड  ज ा २०१९-२० चे काय माक रता 
झाले या एकूण  र. .९७,३६,७४६/- चे खचास शासक य मा यता देणेत येत 
आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका नागरव ती वकास योजना वभागाचे म हला 
व बालक याण योजनेअंतगत पवनाथड  ज ेचे िनयोजन पी.ड लू.ड .मैदान, सांगवी 
येथे माच द.०४.०३.२०२० ते द.०८.०३.२०२० या कालावधीत आयो जत करणेत 
आलेले होते. सदर काय माकर ता झाले या एकुण र. . ९७,३६,७४६/- चे खचास 
मा. थायी सिमती सभेने ठराव मांक – ७६०७ द. १४/१०/२०२० नुसार 
मा यता दलेली आहे. 
        सदर काय मांक रता खालील माणे वभागानुसार खच झालेला आहे. 
 
अ . वभागाचे नाव खचाचा तपशील झालेला एकूण खच 
१. थाप य वभाग, ह 

े य कायालय. 
मंडप यव था व टॉल उभारणे. ४२,९१,१८४/- 

२. व ुत वभाग,ह े य व ुत यव था. ३८,८३,५६२/- 
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कायालय. 

३. मा हती व जनता संपक 
वभाग. 

सां कृितक काय म. १३,६५,०००/- 

४. सुर ा वभाग व 
अ नशामक वभाग. 

सुर ा यव था, पा कग 
यव था,अ नशामक यव था. 

१,९७,०००/- 

 एकूण ९७,३६,७४६/- 
  

सदर एकुण र.र. ९७,३६,७४६/- चे खचास शास कय मा यता देणेत येत 
आहे. तसेच भाग .३ मोशी च-होली येथील सैिनक कॉलनी, िस द वनायक नगर 
येथे मनपाचे पाणीपुरवठा वतरण यव था नस याने तसेच भौगोलीक या 
पा याची पाईपलाईन टाकणेस अडचण आहे. यासाठ  सदर भागात टकर दारे 
पाणीपुरवठा करणे आव यक आहे. परंतु सन २०२०-२१ चे मुळ अंदाजप कात या 
कामाचा समावेश नाह . तर , मंजूर अंदाजप कातील महसूली कामामधून अनु मांक 
२६, पान .८६६ “ ई भागत ठक ठकाणी जुनी वापरात नसलेली टाक  पाडणे व 
इतर अनुषंिगक दु ती वषयक कामे करणे.” या कामाची मुळ तरतूद र कम 
.१६,००,०००/- पैक  र कम .१५,००,०००/- या कामास वग करणेस मा यता 

दे यात येत आहे व अनु मांक २८, पान .८६६ “ई भागात भाग .३,४,५ व 
७ मधील व ुत पंप व अनािधकृत कने शन तोड यासाठ  मजूरासह यं णा 
पुर वणे.” या कामाची मुळ तरतूद र कम .१६,००,०००/- पैक  र कम 
.१५,००,०००/- या कामास वग करणेस मा यता दे यात येत आहे (एकूण र कम 
.३०,००,०००/-) तसेच अंदाजप क य र कम .४५,००,०००/- यास शासक य 

मा यता दे यात येत आहे. तसेच सन २०२०-२१ चे अंदाजप काम ये कामाचे नाव 
समा व  करणेस मा यता देणेत येत आहे. महापािलका अंदाजप क २०२०-२१ म ये 
खालील कामाचा समावेश नजर चुक ने राह ला होता, तर  कामाचा समावेश 
अंदाजप क पु तकाम ये कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

 
अ. . लेखािशष उपलेखािशष अथवा कामाचे 

नाव 
अंदाजप क य 
र कम . 

िन वदा र कम 
. 

१ वशेष 
योजना 

भाग . ३१ मधील र ते 
अ याधुिनक प तीने 
वकिसत करण े

५००००००० ४१५५८३९६ 
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तसेच सन २०१९-२० या सुधा रत व सन २०२०-२१ या मुळ 

अंदाजप कात कामांना वाढ व शासक य मा यता देणेत येत आहे. सन २०२०-२१ 
या आिथक वषात खालील नमूद केले या कामांची आव यकता असून नाग रकां या 
सोयीसाठ  सदरची कामे करणे गरजेचे आहे व सदर कामांम ये व ुत वषयक 
कामे कर यासाठ  खाली नमूद के या माणे वाढ व शासक य मा यता दे यात येत 
आहे. 

 
अ.
. 

कामाचे नाव पान 
. 

अनु. 
. 

मुळ शासक य 
मा यता 

आव यक 
शासक य 

मा यता 
१ पंपर  िचंचवड पोलीस 

आयु ालय व या अंतगत 
व वध ठकाणी थाप य 
वषयक व फिनचरची कामे 
करणे (ट पा-२) 

६० १० १२०००००० 
 

१७०००००० 
 

२ भाग .१७ बला हॉ पटल 
पासून वा हेकर वाड  पयतचा 
र ता दो ह  बाजंूनी पदपथ 
तसेच सायकल ॅक करण े

३० २४ ३०००००००० 
 

३६००००००० 
 

 एकुण   ३१२०००००० 
 

३७७०००००० 
 

 
 

     तसेच पंपर  येथील कै.अ णासाहेब मगर टेड यम समोर ल इमारतीम ये 
मे.कोटासाठ  फन चर व इतर थाप य वषयक कामे करणे या कामास 
मा.महापािलका सभा ठराव . ४२२ दनांक २० जून २०१९ अ वये  र कम . ५ 
कोट  चे खचास शासक य मा यता िमळालेली आहे. सदरचे अंदाजपक सन २०१९-
२० या रा य तर य दरपञका माणे तयार करणेत आलेले होते. यास अनुस न 
पपर  नेह नगर येथील स.नं. १०९,११० व िस.स.नं. ६३६५, ६३६६, ६३६७, ६३७०, 
६३७२ मधील कै. अ णासाहेब मगर टेड यम समोर ल मनपा या ता यातील संपुण 
इमारत मे. कोटास भाडेत वावर देणेकामी मा. ज हा यायािधश-६, पुणे यांनी 
मागणी केले माणे आव यक फन चर, पाट श स तसेच इतर अनुषंिगक थाप य व 
वदयुत वषय कामे करणेबाबत िन वदा िस द करणेत आली होती. तथा प, 
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को ह ड-२०१९ (कोरोना) महामार मुळे मे. कोटासाठ  आव यक फन चर, पाट श स 
तसेच इतर अनुषंिगक थाप य व वदयुत वषयक कामे यासाठ  लागणारा खच 
एकूण मू यांकनाम ये समा व  क न भाडे अदा करणेबाबत मे. कोटाची मा यता 
ा  न झालेमुळे व मनपा माफत िस द करणेत आले या  िनवीदेचा वैधता 

कालावधी समा  झालेमुळे सदरची िनवीदा र  करावी लागली. 
 मौजे पंपर -वाघेरे येथील स.नं. १०९,११० व िस.स.नं. ६३६५, ६३६६, ६३६७, 
६३७०, ६३७२ मधील कै. अ णासाहेब मगर टेड यम समोर ल मनपा या 
ता यातील संपुण इमारत मे. कोटास भाडेत वावर देणेकामी आव यक फन चर, 
पाट श स तसेच इतर अनुषंिगक थाप य व वदयुत वषय काम े(सन२०१९-२० चे 
अंदाजपञकातील पा. . ७९, अ. .८६) करणेसाठ  न वन िनवीदा सन २०२०-२१ 
या रा य तर य दरपञका माणे िस द करणे आव यक असुन या कामासाठ  

र कम . ७.५० कोट चे खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे.  

 अनुकूल- ८१      ितकूल- ० 

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

        ------ 
 
मा.कमल घोलप -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 
                                               वषय मांक- १२ 
दनांक- २०/१/२०२१          वभाग – मा.आयु  

 

            संदभ – १) मा.आयु  यांचेकड ल जा. पअक/०३/का व/०३/२०२१  

                      द.११/१/२०२१ 
       महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम ६७(अ) अ वये येक 

महानगरपािलकेने लगतपूव शासक य वषासंबंिधचा पयावरण स थती अहवाल 

शासनाकडून वेळोवेळ  वह त कर यात येईल, अशा प दतीने दरवष  ३१ जुल ै पूव  
मा.महापािलका सभेकडे सादर करणे आव यक आहे. तथापी यावष  माच २०२० 
पासून को वड महामार मुळे लागू झाले या लॉकडाऊन व यानंतर या ितबंधामूळे 
सन २०१९-२० या पयावरण स थतीत अहवालासाठ  आव यक मा हती मनपा या 
व इतर शासक य – िनमशासक य वभागाकडून वेळेत ा  होऊ शकली नाह . 
सदरची मा हती ा  क न घेणेसाठ  वलंब होत अस याने सन २०१९-२० चा 
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पयावरण स थती अहवाल तयार क न मा.महापािलका सभेसमोर ठेवणेस 
मा.आयु  याचेंकड ल तावानुसार मुदतवाढ घेणेत आली होती. यानुसार ा  
मा हती या आधारे सन २०१९-२० चा मनपाचा पयावरण स थती अहवाल महारा  
दूषण िनयं ण मंडळाने दले या मागदशक सुचने माणे तयार केलेला असून 

सदरचा ा प अहवाल मा.महापािलका सभेसमोर अवलोकनाथ सादर करणे आव यक 
आहे 

      सबब पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा सन २०१९-२० चा पयावरण 
स थती अहवाल नजीक या मा.महापािलका सभेसमोर ठेवणेत येत आहे. 
मा.चंदा लोखंडे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा.सिचन िचखल े – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका.  या वषयाला 
अनुस न मी आप याला दुसरा वषय सांगतो. आज भ -श  उ डाणपुलाचं 
नामकरण झाल,ं भ  –श  “उ डाणपुलाला जगदगु  संत तुकाराम महाराज” व 
“छ पती िशवाजी महाराज” ( भ  –श  उ डाणपूल ) अस ेनामकरण केले आहे. 
याब ल सव भागातील नगरसेवकांच याचबरोबर मा.महापौर,मा.आयु  यांचे 

हाद क अिभनंदन करतो आ ण थांबतो ध यवाद. 
मा.तुषार कामठे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. आजचा पयावरणाचा  
जो वषय आहे यासंदभाम ये मला मा.आयु ांकडनं खुलासा पा हजे. महापािलके या 
खचाने ३ अिभयं यांना आपण पयावरणा या संदभातील िश णासाठ  पाठ वणेत 
आलेले होते. या अिभयं यांना आपण पयावरणाचा पदभार न देता यानंा 
नगररचना कंवा बांधकाम वभागाचा पदभार दलेला आहे. मी या वषया या 
संदभाम ये दोन वेळेस मा हती मागवली होती. या अिभयं यांकडनं आपण या 
अपे ा य  के या आहेत याम ये महापािलकेने पयावरण वभाग कंवा वाहतुक 
वभाग यां या िश णासाठ  आपण जे पैसे खच केले आहेत. ८/८ म हने आपण 
यांना िश णासाठ  पाठ वले यांना ते पद न देता बाक चेच पदं देत आहोत. 
यासंदभात आ ह  मा हती घेतली आहे. त हा आ हांला सांग यात आलं क , ती 

लोक ती जागा सोडायला तयार नाह त. मग आपण यां या िश णासाठ  पैसे 
कशासाठ  घालवले आहेत. याचा खुलासा आयु  साहेब आपण ावा अशी वनंती 
करतो.   
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मा.मंगला कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. मला वाटते हा जो 
पयावरणाचा अहवाल आहे तो येका या घर  कधी आला हे मला मा हती नाह . 
हा अहवाल आपण या शहरा या,तुम या-आम या ीकोनातून तु ह  वाचला असेल 
असं वाटत कारण तु ह  या सभागृहाम ये पयावरणावर बोलू दलं जात 
नाह .पयावरणाम ये फ  एकच वषय नाह  या याम ये येक पानन पान जर 
तु ह  चाळलं तर गेली चार वष या पयावरणावर बोलता आलं नाह . पयावरण 
हणजे काय? हे आप याला समजलं आहे क ,नाह  हे मला मा हती नाह . 

पयावरणावर आपण सवानी अ यास केला गेला पा हजे. या अहवालाची त मला 
काल सं याकाळ च िमळाली मी आज सकाळ  सहज या याम ये बिघतलं पान 
नं.६९६ वर तर दहन केलेले ाणी ६९६ हणजे मी सभागृहाला सांगू इ छते  हे 
आप याला माह ती आहेत का. मग फ  ६९६ ाणीच दहन झाल े का? कु ी 
चावले यांची सं या १२७५१ मोकाट कु ी चावले यांची सं या १२७५१ आहे व दहन 
केलेले ाणी ६९६ आहे. या याम ये पाळ व ाणी आहेत का,र यावरची भटक  
कु ी आहेत का? हशी आहेत का? बैलं आहेत का? घोडे आहेत का? पयावरणा या 
वषयावर सगळयांना अ यास कर याची संधी िमळाली पा हजे. तु हांला या 
अहवालाचा काह  मिथत अथच कळला नाह  तर आ ह  काय बोलणार? मा या 
सहकार  भिगनी पयावरणावर अगद  टेबलावर बांगडया घेवून जाणा-या या 
अहवालावर चचा न करता चार वष कशा काय ग प बस या हे मला समजत नाह . 
माझी मै ीण आजपयत कशी काय ग प बसली आहे हेच मला कळत नाह . का 
संपल शहरातल पयावरण. येक शहराम ये इंड ज कती आहे आ ण या 
इंड जमधील पाणी ना याम ये कशा प दतीने सोडले जाते. हे बघा मा.आयु  
साहेब, आज राञी जर मला हा अहवाल िमळाला असेल तर मी सकाळ  हे पु तक 
कुठंपयत वाचणार आहे आ ण कुठपयत नाह  हे ह  मला कळालेलं नाह . मी 
माणसां या मृ युचं सांगते रोगराईन ेमरणा-या मृ युची आकडेवार  नाह . याम ये 
ड य,ुमलेर या, दय वकार कोणाला झाले,पॅरॅिलसीसने कती गेले. कुठ या, कुठ या 
आजाराने कती माणसे गेली याची आकडेवार  यांना देता आली नाह . या याम ये 
फ  नैसग क मृ यु २१४५ झाले आहेत मग बाक चे मृ यु झालेच नाह त का? या 
अहवालाम ये अशी मा हती दलेली आहे क , पु याने दले या मा हतीनुसार असे 
या या खाली िलह ललें आहे. हणजे आपण काय केलं आहे, आपण काह च नाह ना 

केलं. पंपर  िचंचवड म ये कती कंप या आहेत या कंप याचे नदयाम य ेफेसयु  
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पाणी येतं आ ण या फेसयु  पा यामुळे नद तील मासे मरतात आ ण या अशु द 
पा यामुळे वन पती उगवते. या कंप या या अशु द पा याचा ास नागर कांना 
होणार आहे. पण पयावरणाम ये तशा कंपनीची नावे का दलेली नाह त. या 
कंप या अशु द पाणी सोडतात यांची नांवे या पयावरणा या अहवालाम ये का 
नाह त. महारा  शासना या दुषण महामंडळाने आप याला दंड केलेला होता. तसेच 
आपण आळंद  नगरपािलकेला आपण पाणी कशासाठ  देतो. आपण आप या 
शहरातील नागर कांना दवसाआड पाणी देतो आ ण आळंद  नगरपािलकेला आपण 
पाणी का देतो तर आप या प रसरातील कंप या या नद म ये अशु द पाणी 
सोडतात हणुन आप याला िश ा हणुन आळंद  नगरपािलकेला पाणी ावे लागत 
आहे. पंपर  िचंचवड महापािलकेला ह  िश ा आहे. हवेतील दुषण कमी 
कर यासाठ  कोणी पुढाकार यायचा आहे. सीएनजी या गाडयांची सं या ८६९ 
दलेली आहे. आ ण डझेल या गाडयांची सं या ७४१ दलेली आहे. येक गाड  ह  
सीएनजीवर का चालत नाह त. किमशनरांची गाड  सु दा सीएनजीवर आहे क  नाह  
हे पण बिघतलं पा हजे. आ ण हे आपणच आप या पासून सु वात केली पा हजे. 
दुषण कमी कर यासाठ  आपण केलं आहे तर फ  जो कॉ ॅ टर आहे या या 

कडे असले या ८६९ बस या गाडया या सीएनजीवर चालणा-या आहेत  आ ण काह  
बस आ या असतील आप या शहरातील दुषण घालव यासाठ  आपण काय 
करतोय तर आपण फ  या बसेसचा वापर आपण केलेला आहे. मा.आयु  
साहेब,आपण ५/६ वषापुव  आपण र ावा यांना  सीएनजी  कट बसव यासाठ    
अनुदान  दलं होतं. पंपर  िचंचवड शहरातील येक र ाचालकांनी सीएनजीवर 
र ा चालवली पा हजे. यासाठ  आपण काय य  केलेले आहेत का. या शहराम ये 
सीएनजीवर चालणा-या कती र ा आहेत आ ण यांना आपण अनुदान दलेलं 
आहे का? कुठलेह  प लक ा सपोट असु ा यांनी सीएनजीवर गाडया 
चालव यासाठ  आपण य  केलेला आहे का?  साय लोथॉन केलं संपला वषय 
एक दवस साय लोथॉन के याने दुषण संपणार नाह . उप म चांगला आहे मला 
कोणा याह  उप माला नांव ठेवायचं नाह . या यामधनं जागृती होणार आहे.परंतु 
यासाठ  कॉप रेशनने काय केलं आहे. कॉप रेशनचा लोगो परवा या याम ये वापरलं 
गेलं असेल, कातर कॉप रेशनचा लोगो असावा हणून पण कॉप रेशनने या यासाठ  
काय केलं आहे. आपण आप या महापािलके या शाळेतील लहान मुलांना सायकल 
देतो मग ह  मुले सायकल वापरतात का? पयावरणासाठ  याचा आप याला फायदा 
होतो का? हे सगळं बघायला पा हजे. या पयावरणा या अहवालाम ये आपण जे 
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पाणी पतो याचा पान मांक ७५ या पुढे आहे. हे सु दा मला वाचता आलं 
नाह . जैवीक ववीधता, उदयान ते आहे पान . ९९ वर ते सु दा मला वाचता 
आल नाह . आपण या शहराम ये कती उ ाने केली आहेत. याम ये जे,जे 
अिधकार  आहेत ते खुप हुशार आहेत यांनाह  मला नांवे ठेवायची नाह त. 
आजपयत मी कुठ याह  अिधका-याला बांगडयांचा आहेर केलेला नाह  आ ण मला 
करायचाह  नाह . मला यां याकडनं काम क न यायचं आहे आ ण यांनी 
चांग या प दतीने काम करावं, यांच आ ह  या सभागृहात कौतुक करावं अशी 
माझी इ छा आहे. जैवीक उदयान पंपर  िचंचवड शहराम ये कती केली आहेत 
याचा खुलासा हायला नको का, सभागृहात सगळयांना कळायला नको का.  या 
शहराम ये उदयान वभागाने ऑ सीजनची लेवल वाढ यासाठ  कती झाडे लावलेली 
आहेत. आ ण ह   झाडे उदयान वभागाने लावली आहेत का? पयावरण वभागाने 
लावली आहेत हे समजलं पा हजे. यासाठ  मा.महापौर साहेब,हा वषय अ यंत 
मह वाचा आहे यावर स व तर चचा हो यासाठ  वषय तहकुब ठेवणेत यावा अशी 
मी सभागृहा या वतीने वनंती करते. 
मा.राहुल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असललेे सव नगरसेवक, नगरसे वका. मंगलाता नी बरोबर 
सांिगतलं आहे क , आम यापयत तर हा अहवाल पोहचला पण नाह . हा अहवाल 
काल रा ी कोणाला दले, कोणाला ड युट केले खरं तर हा एक संशोधनाचाच 
एक वषय आहे. आयु  साहेब,मी तु हांला वाकड या एसट पीचे बरेच वेळा फोटो 
पाठवले होते. वाकड या गाडनम ये दरवष  मैलाचं सगळं या सगळं  पाणी या 
गाडनम ये असतयं, आम याकड पंपींग होवून ते पंपळेिनलखला जातं. दुषण 
मंडळा या आप याला नोट सा येतात. मला वाटतं आप या सगळया वभागानां 
एकच काम राह लेलं आहे कामाचे ठेके काढणे, कं सलटंट बरोबर 
फरणे, यात याअट /शत वर ल  देणे, हे ओपन िस े ट संपुण महापािलकेला 
मा हती आहे. प नेते आप याला जवळ,जवळ पाच वष होत आललेी आहेत. आपण 
जे काह  आता पाहतो आहे ते फ  कागदावरच दसुन येत आहे.आ हांला य ात 
कुठं दसत नाह . मैला तसाच आहे,फेसयु  पाणी तसंच नद त जात आहे. यामुळे 
मासे मृत पावतात. पयावरण हणजे नेमकं काय आहे.यावष  शहराम ये 
कोरोनामुळे लॉकडाऊन या काळाम य े  दुषण कमी झालेलं आहे याचा शहरावर 
काय प रणाम झाला याचा उ लेख या अहवालाम ये असावा आ ण तो सव 
नगरसेवकांनी वाचावा. आ ण यावर चचा हावी. यानंतर हा अहवाल मंजुर 
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करावा. परंतु या ठकाणी उगाचचं अ या रा ी अहवाल आणायचा २/४ तासात 
अहवाल वाचा,अहवाल न वाचता सभागृहात आले तर बरे,घाई-गडबड त पण मंजुर 
झाला पा हजे. आताच तुषारनी सांिगतलं आहे क , या कमचा-यांवर आपण 
पयावरण आ ण वाहतुक वभागा या िश णासाठ  खच केला या लोकांना या 
वभागाम ये काम का दलं नाह . यांना इतर वभागाम ये काम का दलं या सव 
गो ीचा उहापोह झाला पा हजे. पयावरण हा मह वाचा वषय आहे.पयावरण 
किमट ला तर  मा हती आहे का हा अहवाल हणुन, माई  हा वषय तहकुब ठेवणेत 
यावा. सव सद यांची या ठकाणी मागणी आहे. एक वतं  िमट ंग ठेवुन याम ये 
हा वषय आणावा अशी वनंती करतो.  
मा.कंुदन गायकवाड - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. आज 
आम या भाग .१ मधील आम या नागर कांना जो ास होत आहे तो हणजे 
आज २० ते २५ दवस झाल ंकुठ या कंपनीच अँिसड सारखे पाणी यायला भेटत 
आहे. या २५ दवसाम ये  कुठ या  कंपनीचे पाईप िलकेजमधनं िलकेज होत आहे 
ते आप या लोकांना सापडत नाह . गायकवाड साहेबांना घेऊन आ ह  पाईपलाईन 
चेक केली पण कुठे िलकेज आहे ते सापडत नाह . पाईपलाईनमधनं पुण लाल 
कलरचे पाणी अँिसड सारखे पाणी येत आहे. सोनवणे व तीम ये जेवढया कंप या 
आहेत  या कंप याचा स ह झाला पा हजे. वह र चं,बोअरवेलचं पण पाणी सु दा 
लाल रंगाचं झालेलं आहे. मग लोकांनी पाणी यायचं का नाह  आ ण नागर कांना 
टँकरने पाणी ायचे हणले तर आप याकडे टँकर पण नाह त हणुन आपले 
अिधकार  सांगतात.  एवढं कर त असताना आपण आखी नवीन लाईन टाकली आहे 
या दवशी साहेब तु ह  िचखली म ये केशर ग लीला आले होते ितथे बैठ  घरे 

असतील या ठकाणी संपुण नवीन पाईप लाईन टाकली आहे. दुसरा वषय आहे 
इं ायणी नद या जलपण चा ती सु दा काढलेली नाह . याचं टडर सु दा काढलेलं 
आहे पण आम या इथ एकह  जलपण  िनघालेली नाह . यासंबंधीत जे अिधकार  
आहेत यां यावर कडक कारवाई करणेत यावी. आ ण आम याकडचे जे.ई.गायकवाड 
साहेब आहेत यांची बदली करणेत यावी. यांना कुठलेह  काम सांिगतले तर ते हॉ 
करतात असे हणतात पण काम करत नाह त. ेनेजलाईन ह  ॉम वॉटर म ये 
टाकलेली आहे दो ह  पाणी एक च जात आहे. तर  आपण याची दखल यावी अशी 
मी वनंती करतो. जे जे अिधकार  वग आहेत यां यावर कारवाई करावी अशी 
माझी वनंती आहे.    
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मा.उषा मुंढे  - मा. मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. आयु  साहेब, हा 
पयावरणाचा वषय ८ म ह यापुव  आलेला होता. यावेळेस पण मा याकडं बिघतलं 
जातं पयावरणाचा वषय हा मा या किमट म ये येत नसून जैव व वधता कमीट  ह  
माझी आहे जैव व वधता कमीट  ह  काय आहे हेच जर कुलकण  साहेबांना मा हती 
नसेल तर आ ण पयावरण हणुन जर तु ह  मा याकडे बघत असाल तर मी काय 
करायचं आयु  साहेब,तु ह च मला समजुन सांगा क , माझे अिधकार काय आहेत?  
मा.भाऊसाहेब भोईर- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक. कोण या किमट ला 
काय,काय अिधकार आहेत याची कायपञीका आपण ता वत करावी. ब-याच 
जणांचा सं म आहे तो दूर होईल. पयावरणा या संदभात सव स मा.सद यांनी 
मह वा या सूचना दले या आहेत. खरंतर जागितक संकट सवात मोठं कोणतं 
भेडसावत होतं कोरोना या आगोदर तर लोबल वाँम गच जगाला ितस-या 
महायु दापे ा मोठं संकट होतं ते या पयावरणाचं आ ण हणुन मध या 
कालखंडाम ये आपण याकडे थोडं दुल  केलं कारण एका मोठया रोगाला सामोरे 
जात असताना नाह  हटलं तर  या गो ीकडे दुल  होत गेलं. मी प ह यापासून या 
सभागृहाम ये माझे मत य  करत आलेलो आहे क ,तु ह  हा वषय गांभ याने का 
घेत नाह . कारण या कोरोना या आगोदर नवी मुंबई पासून पु यापयत संपुण हवा 
दुषीत झालेली आहे. शहरं रहा याजोगी झालेली न हती असं जागितक अहवालातनं 
िस द झालेलं आहे. द ली पे ाह  भयानक अव था आप या शहराम ये येऊन 
ठेपलेली होती. या कोरोनामुळे या सगळया गो ीचा समतोल राखला गेला. परंतु 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने आजपयत या इितहासाम ये पयावरणाकडं कधीह  
गांभ याने ल  दलेलं नाह . कारण इतर िन वदा या मोठया असतात. आ ण या 
आथ क आ ण भौितक गतीम ये आपण जा त गांभ याने ल  देत गेलो. पण या 
गो ीकडे आपण कायम  दुल  कर त आलेलो आहोत. आपण मैलाशु द करण क  
करतो,अंडर ाऊंड ेनेजच पाण कुठ गेल पाह जे, मैलाशु द करणाम य े व  
मैलाशु द करणाम य े ते शु द करण क न ते नंतर ना यात सोडून पु हा नद ला 
जावून िमळतं, आजपयत झालेलं आहे का? आता आपण सवजण जाऊ सव 
अंडर ाऊड ेनेजचं पाणी डायरे ट  ना याम ये सोडलेलं आहे. आ ण हे आपण 
कती वष ओरडायचं, या सव गो ीवर कती वष बोलायचं  भोपाळला वायुगळती 
झा यानंतर लोक गे यानंतर मग चचा होऊन गे यानंतर मग यावर पयाय 
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शोधलेले आहेत. मग नद चे पाणी पऊन जनावरं मरणार, कोयना धरणाम ये जसे 
हजारो मासे मेले नंतर मग जागे होतो. जसं एखादया आर ण बदली 
कर यासाठ ,एखादया वषयाला ताबडतोब उपसूचना दे यासाठ  या सव गो ीसाठ  
शासनाने घाई-गडबड ने िनयोजनब द दघकाळ कामं करतं तसं पयावरणा या 

संदभाम ये तसं का करत नाह . मी वृ संवधन सिमतीम ये आहे झाडं 
मोज यासाठ चं टडर ६ कोट  .चे आहे. मी याला सहज बोलवल तर याला 
वाटल आपण ये  जावून भेटाव तर मी हणलो वैय क नको भेटू, तीकडे 
िमट ंगम ये भेट. याचं आयु ांना सु दा आ य वाटलं क , कुठली झाडं मोजली 
आहेत झाडं मोज याचं टडर ६ कोट चं असेल आ ण दड वषाम ये काह च केलं 
नसेल तर आपण कुठं चाललो आहे. नाह  हणलं तर  आपण वत:च आ मिचंतन 
तर  करा क ,आपण हे काय करतोय. या वृ संवधन सिमतीचा अथच तो आहे क  
हे पयावरणाचा समतोल राख यासाठ  काह  काह  िनयाजनब द काम केल पाह जे.    
पयावरणासाठ  आपण काय,काय िनयोजनब द कामं केली पा हजेत. आयु  
साहेब,तुम यापयत फाईल गेली आ ण परत आली. मा.महापौर साहेब, गेली १२ वष 
मी अंदाजप कात एक तरतुद पा हली आहे क  १ कोट  .ह  जाह रातीसाठ  खच 
करावे लागतात. जाह रातीचं युग आहे. अ याव यक काय पा हजे, मी ४/५ 
िच पटाचं िनम ती केली जस व त धा याची दुकान अतात तसं व ताम ये 
यव थीत िनयोजन क न देतो आहे. फाईलवर चचा करा यावर संतोष पाट ल 
यांनी चचा क न, क न वाट लावली आ ण िनघुन गेले. आयु  साहेब,  आयु  
साहेब तुम याकडे फाईल आली होती ते हा मी वनंती केली होती का. इथ या 
शहराम ये मु ा बव सारखे ऍ टस आहेत, शांत दामले आहेत, नीता दामले 
आहेत, सोनाली कुलकण  आहे. यांना जर सांिगतलं क  या शहरासाठ  जाह रात करा 
तर सगळं जग बघेल तुमची जाह रात. हे सगळे आप या शहराचे भूिमपु  आहेत. 
आप या अिधका-यांना याचं काह  गांभ य नाह  यांना फ  मोठे टडर, रटडर, 
उपसूचना, आयु ां या खाल या अिधका-यांची जी ट म आहे यांच रॅकेट,  आ ण 
मग कोण या अिधका-याला पकड यानंतर कोणत काम होतयं यात सगळे म गुल 
आहेत. आ ण कोरोनामुळे या सगळया गो ी झाकले या आहेत. याचा ज हा  उ ेक  
होईल त हा यास आपण जबाबदार रहाल. यामुळे या पयावरणा या संदभात 
आपण एक वशेष सभा या. हा वषय सवाना कळू ा नेमकं आपण काय 
करतोय,कशासाठ  करतोय. २०/२० वष अंडर ाऊंड ेनेजचं पाणी ना याम ये जात 
आहे. आठ दहा वषापुव  मा टर लॅन काढलेला आहे आ ह . हा वषय सोपा नाह . 
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या कोरोनामुळे या सगळया गो ी झाकले या आहेत आ ण याचा उ ेक क हा तर  
येईल आ ण याचे प रणाम आप याला भोगावे लागतील. ब-याच वेळा कळत न 
कळत आप या सवाना भोगावं लागत. हणुन मा.महापौर साहेब, या वषयासाठ  
एक वशेष सभा या. या ठकाणी प ीय वाद ववाद कर याचा वषय नाह . यामुळे 
वृ संवधन सिमतीम ये वृ  लागवड ह  परत परत याच ख डयाम ये होते क  
काय असं वाटतयं. मी कधी कधी वचार करतोय क , गे या २०/२५ वषापासून 
दरवष  ७० हजार झाडं लावली, एक लाख झाड लावली. अहो,इतक  झाडं लावली 
असती तर माणसाला एकमेकाला झाडं कापूनच बघावं लागलं असतं. काय,कुठे झाडं 
लावली हेच कळनां मला आजपयत आ ण वृ  ािधकरण सिमतीला झाडं 
काढ याचा वषय येतो. मग तु ह  झाडं कोणती मोजता. हे सगळं काय चाललं 
आहे ते समजत नाह  पण हा वषय गांभ याने या. आ ण अ यंत मह वाचं 
िनयोजन करा. आयु  साहेब,तु ह  या ठकाणी कती दवस आहात हे मला मा हती 
नाह . या शहरातील पयावरण हे सगळं दु षत झालेलं आहे. पवना नद चं सगळं 
गटर झालेलं आहे. हा वषय गांभ याने घेऊन या वषयासाठ  वशेष सभा घे यात 
यावी अशी मी मागणी करतो.  
मा.ॲड.सिचन भोसल े - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. शहरातील 
अ यंत मह वा या अशा या पयावरणावर आपण सवजण चचा कर त आहोत. माई 
आपणांस सव थम मी आप याला वनंती करतो क , हा वषय आपण तहकुब 
ठेवणेत यावा कारण हा अहवाल मला रा ी िमळालेला आहे. हा अहवाल कोणीच 
वाचलेला नाह . पयावरणा या संदभात अनेक  आहेत यामुळे या वषयावर 
खरंच वचार कर याची गरज आहे. मा.आयु  साहेब, शहरातील पयावरणा या 
बाबतीत बोलायचं झालं तर थम नद चे दुषण होत आहे. ब-याचशा कंप या या 
यांच पाणी हे डायरे ट ना याम ये सोडतात यामुळे  दुषण होत आहे. आ ण 
यामुळे नद तील मास,ेइतर काह  ाणी असतील ते मरतात आ ण यातुन जे काह  

रोग िनमाण होतात या यासाठ  स मा.आयु  साहेब,आप याकडनं एवढाच खुलासा 
पा हजे क , आपण गे या ४/५ वषा या कालावधीम ये आपण कोण या 
उपाययोजना केले या आहेत. या यावर आपण िनयं ण आण यासाठ  कोण या 
योजना राबव या आहेत. दुसरा मु ा गे या ४/५ वषाम ये जलपण चा वषय 
नेहमीच गाजत असतो. जलपण  काढ यासाठ चं दरवष चे  टडर ४,५,६,९ कोट चा 
वषय असतो. हणजे मागील ४/५ वषाचा वचार केला तर ३० ते ३५ कोट  
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.जलपण  काढ यासाठ  खच झालेले आहेत. परंतु आज जर आपण य  पा हलं 
तर शहरातील एकह  नद  अशी नाह  क , जथं तु हांला जलपण  दसणार नाह . 
पावसाळया या पुढं तु ह  जलपण  काढली परंतु या यावर परमनं ट उपाय 
आजपयत तु ह  क  शकलेले नाह त. हे आपण आजपयत क  शकलो नाह . कंवा 
पुढचा आपला काय लॅन आहे हे आपण क  शकत नाह . आ ण य  सु दा क  
शकलो नाह  आ ण केला असेल तर तो अयश वी हणाव लागेल. उदाहरण सांगतो 
क  आम या भागाम ये पवना नद  आहे पवना नद ची आजची प र थती पा हली 
तर ती पुण नद  आहे असं वाटतच नाह . एक गाडन आहे असं वाटतयं पूण 
जलपण न ंभरलेलं आहे. मा.आयु  साहेब,मी आप याला न  वनंती करतो क , 
येणा-या १०/१५ दवसा या आत या वषयाम ये आपण जातीने ल ं घालून या 
शहरात या सव  नदयामधील जलपण  ह  वर त काढून घे याची आपण तजवीज 
करावी अ यथा िशवसेना या सव नद या कना-यावरती बसुन एक मोठं आंदोलन 
उभ करेल आ ण या आंदोलनाम ये जे काह  प रणाम होतील यास आपण 
सव वी जबाबदार रहाल.पयावरणा या बाबतीत अनेक गो ी आहेत यामधील मी 
फ  एकच मु ा सांिगतला आहे. याच  वषयावर आपण वचार करावा. अशी मी 
या सभागृहा या वतीने वनंती करतो.  
मा. ा खानोलकर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. मा.आयु  
साहेब,  गे या ४ वषापुव  मी देहूरोड कॅ टो मट बोड संदभात आप याला प  दलं 
होतं क , कॅ टो मट बोडाचे जे दुषीत पाणी आहे ते आप या नद त िमसळून आ ख 
पंपर  िचंचवड शहर पाणी पत आहे. यासंदभात देहुरोड कँ टो मट बोडाने एसट पी 
लँ ट उभा क न पाणी शु द क न नद त सोडावे यासंदभात मी प  दलेलं होतं. 
यावर आजपयत कुठलीह  कारवाई केली गेलेली नाह . आयु  साहेब,आपण देहुरोड 

कॅ टो मट बोडाला स चे आदेश देवुन यांनी एसट पी लँ ट उभा क न 
यामधुनच दुषीत पाणी शु द क न नद त सोडावे असे आप यामाफत यांना 

कळ व यात यावे. अशी वनंती करते. 
मा.सुवणा बुड - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. माग या वष  असाच 
पयावरणाचा वषय झाला होता. यावेळेसह  मी असा वषय घेतला होता क , 
मा या भागाम य े िनगूड  बंधारा ते मोशी टोल नाका इथपयत ह  नद  मा या 
भाग मांक ३ म ये येते. या याम ये हरामाता ट पल आहे तीथे आपला एक 
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एसट पी ला ट आहे आ ण आता दुसरा पण चालू झाला आहे आ ण आता तीसरा 
पण चालू करतात तर  या दोन ला टच मी माग यावेळेस सांगीतल होतं क  
आपली जी नद या कडेनी लाईन गेलेली आहे ती पुण िलकेज आहे या नद म ये 
सगळ पाणी साठतय, सगळ तीथे जातय आ ण मी मागे सांगीत या माणे आम या 
शेताम य ेसगळ कडे ते पाणी दलं जात. ते शेतांम ये भाजीपा याला पाणी जातं. 
यांचे सगळयांचे हातपाय या पा यानी खराब होतात हे मी मागे पण सांगीतल 

होतं आ ण भाजीपाला पण खराब होतो. हे मी माग या वष  सांगीतल होतं तर  हे 
चालूच आहे आ ण आता तीसरा ला ट होतो. तर  या तीस-या ला टला माझा 
वरोध आहे. हा ला ट होवू नये आ द याच लॉ टम ये पाईपलाईन तु ह  
यव थीत क न ठेवा. दुसर  गो  हणजे आम याकडे जेवढे ेनेजलाईन झाले या 
आहेत या ेनेजलाईन ओपन आहेत ते पुण पॅक केलेले नाह . याच सांडपाणी 
सु दा नद म ये जात आ ण आम याकडे अजूनह  ेनेजलाईन नाह . जोपयत ह  
ेनेजलाईन होत नाह  तोपयत हा तीसरा लॉ ट मी क  देणार नाह  माझा याला 
वरोध आहे तर  ह  आपण द ता यावी आ ण मला बोल यास संधी दली 
याब ल ध यवाद. 

मा.अजीत ग हाणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. पयावरणा या 
वषया संदभात सवानीच या ठकाणी मत मांडली आहेत. या ठकाणी माझी मागणी 
आहे क  पयावरण डपाटमटच चर नेमक कसं आहे. आप याकडे कुलकण  
साहेब आहेत हे सगळयांनाच माह ती आहेत परंतु यां या अंडर कोण कोण काम 
करत, कती अिधकार  काम करतात आ ण नेमक कशा व पाच कामकाज या 
डपाटमटकडन केल जातं आ ण या अनुषंगाने तुषार कामठेनी वषय आप या 
समोर मांडला होता आ ण याचा खुलासा करणं अपे ीत होतं क  तीन जेईला 
आपण नागालँडला िशकायला पाठवल, या ठकाणी यां यावरती आपण जवळ पास 
वीस वीस लाखाचा खच केला आ ण ये ात जे हा ते येथे जॉई ट झाले यावेळेस 
यांना आपण पयावरण डपाटमट न देता यांना नगररचना असेल कंवा ब ड ंग 

परमीशन डपाटमटम ये जॉई ट केलं. या या मागचा नेमका हेतू काय आहे हे पण 
कळाल पाह जे. तसेच सभागृहाला कळाल पाह जे क  पयावरण डपाटमट नेमकं 
काय काम करतं. आता मगाशी बोलता बोलता मुंढेताई हणा या नेमक कशा 
व पाच कामकाज आहे हे मलाह  माह ती नाह  आ ण यांना या अिधका-यांनीह  

कधी खुलासा जावून दला नाह . तर  या अनुषंगाने सभागृहाला कळल पाह जे क 
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नेमक पयावरण डपाटमट काय काम करतं. आज जगाम ये सगळयात मोठ  
सम या कुठली आहेतर पयावरणाची आहे. मगाशी भाऊसाहेबांनी लोबल वॉिनग 
संदभात खुलासा केला. संपुण जग या या संदभात बारकाईने ल  देवून काम 
कर याचा य  करतं. कोरोना या काळाम ये जगाम ये आज आपण जर पाह लतर 
अनेक ञासाला आपण समोर गेलो परंतु या याम ये एक चांगली गो  काय घडली 
ती दुषण कमी झालं. कारण गाडयांची वाहतूक कमी झाली, या यामुळे िन तपणे 
अनेक कारच दुषण कमी झालं यामुळे तो एक फायदा या काळाम ये झाला. या 
सगळयावर आप या महापािलकेच पयावरण डपाटमट कसं काम करतं हे सु दा 
कळल पाह जे. महारा  ग हमटने गे या अनेक वषापासून ए हायर मट डपाटमट 
केल. दोन लाख लोकसं ये या पुढ जर एखाद क शन असेलतर यासाठ  एक 
ए हायरमट किमट  थापन केलेली आहे. आ ण ती किमट  येक दोन लाखा या 
पुढचे या याम ये बारकाईने बघीतल जातं क  कशा प दतीने पयावरण 
जोपास याच काम या किमट या मा यमातून केलं जात. आ ण येक गो  
अतीशय कडकपणे याची अंमलबजावणी ते डपाटमट क न घेतं असत या 
अनुषंगाने आप या महापािलके या थरावरती कुठतर  आपण कमी पडतो हे 
िन तपणे आहे. दुसर मला या ठकाणी एक िनदशनास आणुन दयायच आहे क  
आम या भोसर ची मशानभूमी आहे आ ण या मशानभूमीम ये पयावरण 
डपाटमटनी एक ए झॉ च युनीट बसवलेल आहे. मला वाटते संतोष आ णानी 
सु दा टॅ ड ंग किमट या िमट ंगम ये अनेकवेळा हा वषय घेतला होता. 
या ठकाणी मृ यु झा यानंतर यावेळेस अ य वधीसाठ  जातो यावेळेस तीथे जो 

धुर येतो तो धुर या ए झॉ टमधन बाहेर टाकत नाह  तो सगळया लोकां या 
अंगावर जातो या यामागच कारण आहे क  ते जे युनीट बसवल आहे ते 
बसव यापासून ते कधी आजतागायत चालू नाह . वारंवार आ ह  भोसर या 
सगळया नगरसेवकांनी या गो ीची त ार क न सु दा या यावरती कुठलीह  
कारवाई झाली नाह  इत या हलगज पणाने काम ते डपाटमट करतं. असे अनेक 
मु े आहेत. मगा तो वषय महापौर तु ह  तहकूब केला तो सु दा पयारणाशीच 
िनगड त आहे या यावरती अनेक लोकांना बोलायच होतं परंतु अशा मोठमोठया 
वषयात या लोकांना इ े ट आहे. असे मोठे वषय कोठयावधी पयाचे आणायचे 
आ ण या यातून काह तर  फायदा क न यायचा अशा भावनतूेन काम करणार  
काह  मंडळ  या डपाटमटम ये आहे मला काह  कुणाचे नाव यायचे नाह  परंतु 
ह  फॅ ट आहे. या यामुळे आयु  साहेब या डपाटमटला बारकाईनी ल  दे याची 
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गरज आहे. ह  शहराची आ ण नागर कांची गरज ल ात घेवून या संदभात 
गांभीयान ल  दयाव. पयावरण वभागाचे एचओड  जे आहेत यांनी या ठकाणी 
पयावरणा संदभात चार श द सांगू दयात कारण आ ह  सगळे बोलतोय. तर  
यांनी या ठकाणी खुलासा करावा अशा कारची अपे ा या ठकाणी य  करतो. 

मा.अनुराधा गोरखे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. आज जो हा 
पयावरणाचा वषय चालला आहे यासंदभात चार वषात मी वेळोवेळ  सांगीतलेल 
आहे. फ  दोनदाच िमट ंग झाले या आहेत. उषाताईकड पयावरणाचे अ य  
हणून बघीतल जातं. पण खरच या सिमतीचा काह ह  उपयोग नाह . ह  सिमती 

शासनाने दलेली आहे जर या यातून कुठल काम करायला संधी िमळत नसेलतर 
आ ण यातली काह  माह तीच िमळत नसेलतर ह  किमट  बरखा त करावी अशी 
माझी वनंती आहे.  
मा.अंबरनाथ कांबळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. पयावरणा या 
वषयावर आता आपले बरेच मागदशक बोलले. मी ह ेञाचा अ य  असतानी 
आम या मागदशक नगरसेवीका शडगेताई, काटेताई आ ह  सवजण आम या 
भागाम ये दापोड  असू दयात, कासारवाड  असू दयात, नवी सांगवी आ ण जूनी 

सागंवी या भागातून दोन नदया गेले या आहेत आ ण आयु  साहेब यावेळेला 
नवीन आलेले होते यावेळेस ते आम या जू या सांगवीचा दौरा करत होते. यांना 
जलपण  दाखवत असतानी आयु  साहेबांना म छर जशा माशा चावत हो याना 
तसे आयु  साहेबांना म छर चावत होते. आयु  साहेब पुढ पळत होते आ ह  
यां या माग होतो. आयु  साहेबांना वचारा हे खोट नाह . नवीनच आयु  साहेब 

आलेले होते. तर  माझ एवढच हणणं आहे क  आपले जे कोणी अिधकार  असतील 
हया नद त जे घाण पाणी जातय कंवा कंप यांच पाणी जात असेल कंवा राडारोडा 
टाक या जातो या यामुळ ह  जलपण  तयार होते. आप या अिधका-यांनी अ यास 
करायला पाह जे क  या शहरामधुन एवढया सुंदर दोन नदया येतात आ ण यात जे 
पाणी जात या पा यात अनेक गो ी सोड या जातात या यामुळ ह  जलपण  
तयार होते. आता आमचे ये  नगरसेवक भाऊसाहेब भोईर साहेब, काल एक वषय 
टॅ ड ंगला आला कारण मी साडेतीन वष भागाचा अ य  होतो मी सारखा 

कुलकण  साहेबांना बोलवायचो आ ण सांगायचो क  नदयाम ये राडा टाकला जातोय 
तर काल एक टॅ ड ंगला ११ कोट चा असा एक वषय आला क  नदयामधला राडा 
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काढायचा आहे मग कुलकण  साहेब काय आतापयत झोपले होते काय. मलातर 
वाटतय मी तीन वष यांना सांगत होतो. आम या भागातील सोळा नगरसेक 
आहेत भागाची िमट ंग या वेळेस कुलकण  साहेबांना या गो ी सांगायचो. काल 
वषय आला मी लगेच कुलकण  साहेबांना बोललो कुलकण  साहेब आता हा वषय 
तु ह च आणला आहे मग तु ह  झोपले होते का आतापयत राडा पडत होता तो. 
अशा गो ी आपले अिधकार  अजीबात मनावर घेत नाह त. आयु  साहेब या यावर 
गंभीरपणे ल  दयायला पाह जे. सुंदर अशा दोन नदया आप या या शहरामधुन 
येतात आ ण या यातूनच या अनेक गो ी आप याला भोगा या लागतात. मला जे 
दोन श द बोलायला दले याब ल मी मनापासून ध यवाद मानतो.  
मा.संद प वाघेरे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. पयावरणाचा दरवष  
अहवाल येतो. आता सगळयांनी सांगीतल अहवाल कधी आला काय आला 
अजूनपयत मा यापयत तर  काह  पोहचलेला नाह . सवात मह वाच हणजे 
माग या पेपरला बातमी वाचली ह  महापािलका १९७० ला थापन झाली. 
नगरपालीका या यानंतर महानगरपािलका असं झालेल आहे. प नास वषापयत 
पवना नद ची लांबी आपण २४ क.मी. पयत धरत होतो. १८ क.मी.इं ायणी नद  
आ ण मुळा नद  ती ६ क.मी. हणजे वाकडपासून पंपळे िनलख या ह म ये 
हणजे सांगवी पयत. एकच क सलटंट राह ला मी आयु  साहेबांना वनंती केली 

क  एकच आलेला आहे या याकडन स ह क न घेवू. दो ह  नदयाचा याला स ह 
करायला लावला. आठ ते साडे आठ क.मी. पवनानद ची लांबी वाढली,इं ायणीची 
वाढली अस काह काह  झालेलं आहे. आपण याला स वाकोट वाढवून दले. हणजे 
५० वषानी कळल का क  नद ची लांबी एवढ  एवढ  आहे आ ण आता आपण 
ड पीआर बनवलेला आहे मी पण कुलकण  साहेबांकडे जावून ेझे टेशन बघीतलेल 
आहे. २७५७ कोट चा काह तर  सगळा तो ोजे ट आहे. आयु  साहेब मला 
सांगायला खेद वाटतो क  मी जर  स ाधार  प ात नगरसेवक आहे मी 
नद सुधारसाठ  गे या तीन ते चार वषापासून काम करतो फॉम या परमीशनपासून. 
आता बुड ताईनी पण सांगीतल क  नद पाञात ेनेजलाईनच पाणी हणजे 
एसट पीला न जाता डायरे ट नद त जातं, भाऊसाहेब पण तेच बोलले, ब-याच 
लोकांना हे माह ती आहे. आ ण वेळोवेळ  हे उघडक स पण आणलं आ ण हड ओ 
रेकॉड ग पण संबंिधत अिधका-यांना दलं जातं पण आजपयत कारवाई कुठ झालेली 
नाह . या सव गो ीसाठ  मी पह ल रा यसरकारकड अ पल केल होतं याची ९० 
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दवसाची मुदत होवून गेली या यानंतर आता मी नाईलाजा तव हायकोटात 
पट शन दाखल केलं. क  तीथ जी अंनाग द  सव चाललेली आहे आ ण मी मागे 
पण बोललो आहे क  नद  ह  आपली आई आहे. ती चांगली सुधारली पाह जे 
चांगली राह ली पाह जे आपण तीथे गेलोतर आप याला व छता वाटल पाह जे. 
मग ती इं ायणी असेल, पवना असेल, मुठा असेल सगळया नदया तीच 
इ हायरमट चांगल राह ल पाह जे. या यासाठ  इ हायरमट डपाटमटनी काह ह  
काम केलेल नाह . आजपयत फ  टडर काढायच आ ण आप या वत: या पाटनर 
लोकांचे हात ओले करायचे. आयु  साहेब तु ह  या यात जातीपुवक ल  घातल 
पाह जे.  तु ह  कुठ या अिधका-यांना पाठ शी घालून हा उदयोग क   नका. कारण 
क  आता भाऊसाहेब पण हणाले तु ह  आता जाल वगैरे पण जाल जाल हणून 
तु ह  चार वष राह लात आ ण आमचेह  चार वष गेलेत. आता राह ले या एक 
वषाम ये तर  नदया सुधारच टडर वगैरे प लश क न मी तु हांला हणल होत 
दोन हजार कोट चे बॉ ड काढा ते सु दा नाह  काढले, तु ह  हणाले हाळूहाळू काढू. 
साहेब, जे काह  करायच आहेना ते एकदाच टाट टू ए ड काम करा आ ण या 
कामाचा फडशा पाडून टाका आ ण जेणेक न असं वाटल पाह जे क  आयु  
साहेबांनी शहरासाठ  काह तर  केल आ ण तुषार कामठेचा खुलासा आहे तो करावा 
एवढ बोलून थांबतो, जय हंद, जय महारा .  
मा. मोद कुटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. मी आप या िनदशनास 
आणून देतो क  मा या भागाम ये काळभोरनगर या प रसराम ये इ ड अल 
से टर मोठया माणावर आहे. या ठकाणची वारंवार आ ह  संजय कुलकण  
यां याकडे त ार पण केलेली आहे क  तीथ या धुरानी तीथ या लोकां या 
घशाम ये, िल हरचे ञासेस हायला लागलेले आहेत. ती मी आप याला वनंती 
करतो क  एवढ  माह ती दयावी इ ड अल से टरच जे वे ट आहे कंवा 
या यातून जो िनमाण होणारा धुर आहे या यावर िनयोजन कर याकर ता 

महापालीके या वतीने कुठली िनयमावली आहे क  नाह  आ ण या िनयमावलीची 
अंमलबजावणी होतेय का नाह . आप या शहराम ये एवढया इ डस ज आहेत 
यातून होणार दूषण या यावर िनयंञण आण यासाठ  कुठली योजना आप याकडे 

आहे का. कंवा या इ ड जम ये जावून कुणी चेक करतय का नाह . जी हवा 
दूषीत होते या यावर कुठले बंधन आणता येतील का नाह  याबाबत आपण 

खुलासा दयावा.  
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मा. वाती (माई) काटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. मा या 
भागात दोन नदयाचा संगम होतो पण तीथल पाणी घाण कशामुळे होतय क  

नद म ये सगळा राडारोडा सोडला जातो ते कशामुळ तर अती मणमुळे होतय. 
ेनेज लाईन आ ण ॉम वॉटरची लाईन एकञीत जोडणीमुळे ते पाणी कुठ जात ते 

कळत नाह . इतक  प र थती बकट आहे क  तु ह  जाता येता तीथ थांबून बघा. 
इतका घाण या नद चा वास येतो क  मशानभूमीम ये गे यानंतर दोन िमनीट 
सु दा बसवत नाह  इतक  प र थती बीकट झालेली आहे. जलपण  पुण न  करा 
असं मी पह यापासून सांगत आलेली आहे. ते काय करतात ता पुरत काढतात 
आ ण कडेनी तसेच राह लेली असते ती तशीच राहते या यामुळ परत ती पसरते. 
तर  एकदाच याचा काह तर  शोध करा आ ण ती न  क न टाका. नद या 
पा याचा वास कशामुळे येतो तर माई या पुलावरती तु ह  दोन िमनीटे थांबा, 
आयु ांना सु दा येता जाता माह त असेल क  इतका घाण वास येतो क  आपण 
जर थांबलोतर थांबावस सु दा वाटत नाह . तर  जो राडारोडा टाकला जातो तो बंद 
झाला पाह जे आ ण या नद म ये जी काह  घाण सोडतात ती पण बंद केली 
पाह जे. कासारवाड पासून ते दापोड पयत या पा याची काय अव था झालेली आहे 
ते बघावे. यात दो ह  नदयांचा संगम, तीकडच पाणी व छ असत आ ण इकडच 
पाणी घाण असतं. ते ताबडतोब दसून येत क  कोण या पा याची कती फरक 
आप याला दसतो ते. तर  माई या नद या पा याचा काह तर  बंदोब त करावा 
आ ण लोकांना ञास झाला नाह  पा हजे यासाठ  तु ह  जातीने ल  दले पाह जे. 
तु ह  पण एकदा हजीट करा हणजे तुम या ल ात येईल, ध यवाद. 
 
 
मा.आशा धायगडेू-शडगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. मला वाटते 
पयावरणाचा वषय आज तहकूब होईल परंतु आज तु ह  सगळयांना बोलू देता 
यामुळे तुमच मनापासून या ठकाणी कौतूक केल पाह जे आ ण तुमचे आभारह  

मानले पाह जे. मगाशी मंगलाताईनी सांगीतल क  अनेकांनी आपआप या सम या 
मांड या पयावरण हा देशाचा, शहराचा आ ण जगाचा मह वपुण  असताना 
देखील आप याकडे पयावरणाचा अहवाल काल नऊ, दहा पयत नगरसेवकां या 
घरापयत पोहचला. काह कडे पोहचलाह  नसेल. आता िसमाताई हणा या मला 
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पोहचला नाह , सं दप वाघेरे हणाले मलाह  पोहचला नाह . अस असताना अडकवून 
राह यानी हा वषय न क च मजूंर करणार नाह त याची खाञी वाटते. आयु  
साहेब मी दोन तीन मह यापुव  तुम याकडे एक पञ दलेलं होतं क  पंपर  
िचंचवड शहरातून जी काह  मा या शहरातून पवना नद  आली, पुण शहरातून 
वाहणा-या पवना नद च पञ दलं होतं. कासारवाड  असेल, फुगेवाड  असेल, दापोड  
असेल, पंपर , रावेत अशा सगळया प रसरामधून जाणा-या पवना नद म य े कती 
मोठया माणाम ये राडारोडा टाकला जातो असा  वचारलेनंतर मला उ र काय 
आल क  यांनी सांगीतल क  कासारवाड  म ये अम यावर, तुम यावर कारवाई 
केली. या यामुळ काय होइल क  तुम या आशाताईनी पञ दलं यामुळे आ ह  
कारवाई केली. मी या शहराची नगरसेवक आहे फ  भागापुरती मयाद त न क  
नाह  या शहराची आहे. उदया मी पुढची टम लढवेल, नाह  लढवेल, िनवडून येईल 
नाह  येणार हा पुढचा जर तरचा वषय आहे. परंतु मी असताना मी या शहरासाठ  
काय चांगल दलं, काय चांगल केलं आ ण अशा वेळेला मला उ र आल क  
आप या वॉडातील तीन लोकांवर कारवाई केली. मी कुणावर कारवाईच पञ दलेलं 
न हतं तु हांला. मी शहराम ये कती राडारोडा टाकला जातो या यावर 
महानगरपािलका काय काम करते असा साधा  वचारला होता आ ण 
या यावरती आपण खुलासा देणं अपे ीत होतं. मला सांगीतल गेल क  ह 
भागाम ये आपण िनवीदा काढली राडारोडा उचल याची. मला वचारायच आहे क  

आपण िनवीदा काढली ती कधी ओपन केली यांनंतर आपण वक ऑडर दली का. 
साहेब, इतका मह वपुण  आहे शहराचा राडारोडा नद म ये टाक याने 
दवस दवस नद च पाञ लहान होत चालल आहे. पवना नद  असेल, इं ायणी 
असेल, मुळा-मुठा नद  असेल या सगळया नदयांवरती मोठया माणाम ये 
अित मण झालेल असताना इतका मोठा आपला पयावरण वभाग आहे या 
पयावरण वभागामधन काह ह  करत नाह त. आ ह  स ाधार  असो काह  काह ह  
असा या यापासून पळून चालणार नाह त. एखाद दुसर काम कमी झालंतर ते 
चालून जातं. परंतु पयावरनावरती गाभंीयान वचार कर याची वळे आलेली आहे. 
संजय कुलकण  साहेबांना मी अनेकवेळा सांगीतलेल होतं क  साहेब राडारोडा 
टाकतात, मी सांगीतल क  तु ह  मे ोवा यांना वचारा क  तु ह  राडारोडा काढला 
यांनी तो आप या वे  एनज म ये हणा कंवा सीएनजी वे टम ये दलातर याचे 

चलन भेटतात यांनी ते दाखवायचे. यांनी सगळयाची सगळा राडारोडा हा नद या 
कनार  असेल या ठकाणी फुकटम ये भराव टाकला आ ण ते हे काम करत 
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असताना मा या शहराच वाटोळ कर याच काम ामु याने या मे ो वभागाने केलं. 
तु ह  तेथे येवून बघा आप या ठेकेदारांचे जेसीबी चालतात मे ोने टाकलेल 
मटेर अल लेन कर यासाठ  तोह  हड ओ मी तु हांला देवू शकते. आ ण हे काह  
फ  फुगेवाड त चालत, कासारवाड त चालतं, दापोड त चालतं अशातला काह  वषय 
नाह  तर सव शहरामधला हा वषय आहे. साहेब, एखादा गांभीयपुवक वषय 
असेलतर आ ह  तुम या पयत पोहच वतो नाह तर आ ह  आम या या सगळया 
वषयाची व हेवाट आ ह  आम या ले हलवर अिधका-याशी चचा क न तीथ या 
तीथेच करत असतो. परंतु यावेळेला असं वाटत क  हा अ यंत काळजीपुवक 
हाताळ याचा वषय आहे आ ह  आयु  साहेब तुम या पयत पोहच वत असतो. 
आ ण या यावर जर इतक बेजबाबदार उ र आल क  तुम या वॉडातील चार 
लोकांवर कारवाई केली. यावेळेस मलाच खुप वाईट वाटल क  मी पञ दल हणून 
ह  कारवाई झाली क  काय. परंतु असं न करता मा.महापौर साहेब, आज जे जे 
नगरसेवक बोलले खरतर अनेकवेळा मी हे स ा कुणाची आहे याला काह  फरकच 
पडत नाह  हे मला ामु याने सांगायचे आहे. आ ह  खुप वेळा सांगीतल क  असं 
असं होतं माग यावेळेस आ ह  बोललो होते क  जलपण  काढली हे झाल असं खुप 
आ ह  वेगळया गो ी के या या शहरासाठ  परंतु वा त वक आपण पाह ला गेलतर 
असं वाटत क  आपण सगळे १३३ जण हातबल आहोत अिधका-यांची जी 
मानसीकता आपण बघीतलीना ती काह तर  वेगळ क न दाखव याची आ ण आ ह  
शहर बदलू शकतो क  आ ह  तुम या सगळया बरोबर आहोतच याच बरोबर 
तुमची मानसीक तयार  असंण खुप आव यक आहे. आज अनेक नगरसेवक बोलले 
ती व तु थती आहे. आ ह तर पाच वषासाठ  आहोत तु ह  कायमचे आहेत 
आम याम ये पु हा नवा गड  नव रा य अशी अव था आहे पण तुमची वषानुवष 
ती पद असतात यांना हे शहर का कळत नाह . यांना का वाटत नाह  क  आपण 
जो काह  पगार घेतो या पगारा या मोबद याम ये शहर वकसीत क न देणं, या 
शहराला अदयावत करनं हणजे आपली जबाबदार  आहे. आ ह   िनवडून येवून 
चार वष झाली यावेळेस पासून सांगीतल होत क  ना याच पाणी सोडल जातं. 
एसट पीला पाणी वदावूट ट केलेलं सोडल जातं मग हे आप या अिधका-याना का 
कळत नाह . यावेळेला आपण नद ला पाणी सोडतो या यामधला खरच पीएच 
चेक करायचा, आप या प या या पा याचा सु दा दजा नाह . मा याकडे एका 
िश कांनी खुप मोठ पञ दलं यांना मी घर  बोलवलं आ ण ते पाणी चेक क न 
दाखवलं. आप या प याचा पा याचा सु दा दजा नाह तर एसट पी या पा याचा 
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दजा कोण राखतो आ ण काय राखतो या या वषयी शंका आहे. साहेब, हे सगळ 
करत असताना राडारोडा असेल, एसट पीच पाणी असेल ना यात सोडलेल पाणी 
असेल या सगळया वरती अ यंत गांभीयपुवक काम केल पाह जे. दोन नद चा प टा 
आहे तु ह  खरतर जी नद या पाञाला लागून जागा असेल क  यांची कुणाची 
असेल याला मोबदला देवून ती जागा जर आप या ता यात घेतली आपण 
महानगरपािलकेनी तर तो एकदाच काय तो वषय ठरवा आ ण या यावरती काम 
केल पाह जे. जेणेक न नद या पाञाशेजारची जी जागा आहे ती आप याला 
चांग या कारे वकसीत करता आली पाह जे. जर ती जागा माझी असेल याचा 
मोबदला महानगरपािलके या िनयमात बसत नसेलतर पालीकेच एक धोरण करा 
आ ण या धोरणाम ये आपण यांना काह तर  मोबदला देवून ती जागा आप या 
ता यात घेवून या ठकाणी वकसीत करता आली पाह जे. एवढच नाह तर आप या 
इं ायणी नद या कडेनी आप या पवना नद या कडेनी आप याकड ेनेजची लाईन 
टाकली जाते. मा.महापौर साहेब, मला अिधकार  फोन करतात क  ताई आज 
आम या-तम यानी आडवली, या जागेचा मालक असेल कंवा शेतमालक असेल ते 
आमच काम अडवतात यामुळ पंधरा दवस आमच कामच बंद आहे. ती ेनेजची 
लाईन टाकत असेलतर तो चांगला क प आहे तो केला पाह जे आ ण ती 
भ व याची गरज आहे. मग याचवेळेला तु ह  एर गेशन बरोबर एक िमट ंग घेतली 
पाह जेल, शेतमालकाला बोलवल पाह जे, एक लाईन आणून दली पाह जे आ ण ह  
लाईन येथून जाणार आहे काह  शंका असेलतर ती लेअर करा आ ण तीथ या 
तीथ वषय िमटवला पाह जे. येकवेळेला आम याकडे आलेतर आ हांला पण 
तुम याशीच चचा करायची आ ण तु ह  ते नाह च ऐकलतर हणायच माञ नोट स 
दया हेच सगळे वषय अ यंत चुक या प दतीने चालतात. शहरातील मह वाच 
काम तु हांला हाती यायच असेलतर, भ व यात आप याला नद पाञाचा वचार 
करायचा असेलतर तु हांला याचा आराखडा तयार करावा लागणार आहे आ ण 
या यावरती अ यंत पॉ झट हली आम या १३३ जणां या बरोबर आ ण अिधका-

यांची एकदा बैठक घेवून काय काय कराव लागणार आहे या यावरती एक 
आराखडा तयार करायला पाह जे यात माग या पाच वषात असं वाटत क  न क  
कुठ या टमला आपण नद  क प हाती घेतलेला असेल आ ण आपली चांगली नद  
झालेली असेल. परंतु हे माग या टमलाह  व नच राह ल आ ण दुदवाने गेली चार 
वष सरले शेवट या वषात मला नाह  वाटत क  आ ह  काह तर  वेगळ क  
शकणार आहेत आ ण शहराला हणू शकणार नाह त क  आ ह  नगरसेवक आहोत 



98 
 

  

आ ह  शहरासाठ  न क  चांगल केल.ं तीथ तु हांला टडर काढ याची गरज नाह  
फ  कंप याना जर  आवाहन केलतर , मग ती आ फा ला हल असेल, सँडवीक 
कंपनी असेल हे सगळे तयार आहेत क  आ हांला ऐर या सांगा, आ हांला सांगा क  
तु ह  एक क.मी. चा ऐर या डे हलप करायचा आहे याचा सगळा खच दयायला ते 
तयार आहेत फ  तु हांला नेमक काय क न हाव आहे हणजे आप या 
महानगरपािलके या पयावरणा या ड पीआरम ये आप याला काय क न यायच 
आहे हे िन त करा. आप याला आनंदच आहे तु हांला पैशाची सु दा गरज 
लागणार नाह  कंवा वेगळा खच करायची गरज लागणार नाह . यां या सीएसआर 
फंडात र कम आहे यातून हे दयायला तयार असतील असे या ठकाणी मी तु हांला 
सांगते आ ण थांबते, जय हंद जय महारा . 
मा.हषल ढोरे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. आमच सांगवी गाव हे 
दो ह  नदया या म ये आहे ते एक बेटासारख गाव आहे. या या एका बाजुला 
मुळा नद  आहे आ ण दुस-या बाजूला पवना नद  आहे. आ ह  या ठकाणी जे हा 
२०१७ ला िनवडून आलो या यानंतर दड वष झाली स मा.मा.महापौर माई 
असतील आमचे सहकार  िमञ असतील, नगरसवेक संतोष कांबळे, नगरसेवीका 
सोनवणेताई हे सव उप थत होतो आ ण तु ह  आम या स ह नं. १ ममता 
नगरमधील राडारोडा पाह यासाठ  आले होते. आयु  साहेब स.नं. १ म ये जवळ 
जवळ ५०० मी. आतम य ेनद म ये वीस फुट खालपासून ते वर पयत जो राडारोडा 
टाकला ममतानगर भागाम ये तो तु ह  वत: डोळयानी पाह ला आहे. तु ह  
या ठकाणी संबंिधत अिधका-यांना सांगीतल होत क  हे कोणी जे केल असेल 
या यावरती एफआयआर दाखल करा ताबडतोब तो राडारोडा उचला पण याला दड 

वष उलटून झालेले आहेत. या ठकाणी अवजून तु हांला सांगावस वाटत क  या 
भागामधील सव घर ह  जूनी आहेत आ ण नद त एवढ अती मण झाल आहे 
या यामुळे या संपुण भागाम ये पावसाळयात एवढा भयानक प रणाम होतो.  
पावसाळयाम ये पुर आलेला होता ते हा तु ह  आलेला होतात. या राडारोडयामुळे 
यावेळेस ममतानगरम ये सगळ कडून पाणी घुसलेल होतं. यावेळेस हे पाणी 

लोकां या घराम ये घुसले यावेळेस माई वत: तीथ हो या आमचे सव 
नगरसद य होते तु ह  वत: आलेले होते खुप भयानक प र थती झाली होती. 
या ठकाणी एक वह र आहे याम येह  या नद ना याच घाण पाणी या ठकाणी 

जातं या यावरती आयु  साहेब तु ह  पयावरण खा याला खुप कडक श दाम ये 
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सांगीतल पाह जे. पयावरण खात फ  काह  नावालाच आहे का. कुलकण  साहेबांना 
काह ह  सांगीतल क  ते आंग झटकून मोकळे झालेले असतात मग पयावरण 
खा याचा उपयोग काय आहे ते खात बंद क न टाकाना. फ  टडर काढ यासाठ  ते 
खात आहे का. ते खात खरच बंद केल पाह जे. या खा याचा कुठ याह  कारचा 
उपयोग नाह . तीथ अतीशय चुक चा कारभार चालतो. हा राडारोडा अजून उचलला 
नस यामुळे तीथ अजून अित मण वाढत चाललेल आहे. तीथ उदया जर 
झोपडप ट  बसली कंवा अित मण झालतर, कुणी बाहेरची लोक राहायला आलीतर 
आम या सांगवीम ये एक झोपडप ट  सारख एक वातावरण तयार होईल. साहेब, 
तु ह  या यावरती कडक कारवाई करावी हे आ हांला अपे ीत आहे. तर  या यावर 
लवकरात लवकर कारवाई होईल अशी मला अपे ा वाटते. आप या भागाम ये 
पवनानद  आ ण मुळा नद  या दो ह  नदया अस यामुळे आम या सांगवीला दरवष  
म छरांचा भयानक ञास होतो. आता जानेवार  मह ना चालू झालेला आहे आ ण 
आम या भागाम ये म छर वाढलेले आहेत मी रॉय सरां याह  कानावर घातल आहे. 
तो पुण पाला आताजर काढलातर नवीन पाला तयार होणार नाह  याची पुणपण े
तु ह  द ता यावी आ ण तसं संबंिधत अिधका-यांना सांगून आ हांला यावेळेस 
म छरमु  सांगवी पाह जे एवढ च तु हांला मी या संगी वनंती करतो आ ण मला 
या ठकाणी बोलायची संधी दली याब ल आभार मानतो.  
मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. पयावरण स थती 
अहवाल मा यापयत तर अजून आलेला नाह . यामुळे आपण वषय तहकूब करावा 
हणून सगळया सद यानी मागणी केलेली आहे आ ण िन तपणे सगळयांचा 

मागणीचा वचार करता आपण तो तहकूब करणार आहात. मंगलाताईनी सांगीतल 
क  आ ह  पयावरणा या वषयावर कती बोलायचं. आयु  साहेब या 
महानगरपािलकेचा पयावरण स थती अहवाल आ ण पयावरण दुरदश  अहवाल 
तुमचा एका बाजूनी फोटो आ ण आमचा दुस-या बाजुनी फोटो असायचा. आ ण 
तु ह  काय काय चुका के या या नमे या चुकांवर बोट ठेवायचो आ ण याम ये 
सुधारणा सुचवायचो. मापक अपे ा तुम याकडन एवढ च होती क  तो जर क ा 
तु ह  सगळयानी िगरवला असतातर िन तपणे आम या डोळयात झणझणीत 
आंजन घातल असतं. कसं असतं भाऊसाहेब तु ह  कुणी काह  बोलतच नाह  हे 
आ हांला आ ह  गृह त धरलेलं आहे. तु ह  खुप वष स ा राबवलेली आहे आ ह  
याच पंचवाष कला आलोत. परंतु एकच िन तपणे कळल आहे क  स ेत असणा-या 
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लोकां या बरोबर अिधकार  वग असतो असं आजपयत मानत होतो आता हाळू हाळू 
याम य े बदल हायला लागला आहे आ ण हणून या यावेळेस वरोधी प  
वरोधी प ाची भूमीका पार पाडत नाह  या या वेळेस स ेची धंूद  यायला सुरवात 
होते. तुमच सगळयांच अिभनंदन, मंगलाताई तुमच सु दा अिभनंदन, मनापासून क  
आज मला खरच खुप खंत वाटली क  आपण काय केलय चार पाच वष स ेत 
आलो हणजे असं तर नाह ना क  महापािलके या चुकांवरती बोलायचच नाह . 
मनापासून आभार  आहे मोठ  बह ण हणून खरच तु हाला खुप आदश मानते 
भाऊसाहेब आ ण तुमच आभार पण मानते क  तु ह  चांगल सांगीतल. आ ण 
िन तपणे जर  आपला स थती अहवाल यावेळेस कधी येईल सभागृहापुढे क  
हा वषय आज तहकूब के यानंतर यावेळ  या पयावरणाम ये काय काय चुका 
आहेत ते िन तपण े सांगले. एक ामा णक अपे ा आहे क  याम ये 
अनेक कारचे बदल आ ह  सुचवतो. आ ह  काह  यातले त  नाह  आहोत आ ह  
सु दा अनके त  लोकांना बोलावून यांना वचारतो यांचे मानांक तपासतो आ ण 
या यावरती अ यास क न तो मांडतो. आ ह  या यावेळेस पयावरणावरती 

बोलायचो या या वेळेस, पयावरण हणजे काय हे सोप आहे ठक आहे नद  
आहे, राडारोडा आहे, म छर होतात या सगळया गो ी इझीली घेत या जातात. 
यावेळेस कोरोनासारखी महामार  आली आ ण मग कळायला लागल क  एका एका 
ासाच मह व काय. हणजे माग या पंचवाष कला मी आ ण आशाताई, भाऊसाहेब 

मगाशी तु ह  हणालात क  झाड कुठे लावतात माह ती नाह . तर या झाडाचा 
स ह कर यासाठ  अिधकार  लोकांची टम घेवून आ ह  आयु ांना पञ दयायचो, 
यावेळेस साळंूके साहेब होते उदयान वभागाचे अिध क, अघोषीत स ाट. यांना 

आ ह  पञ दयायचो क  साहेब आ हांला ती जागा दाखवा क  कुठे वृ ारोपण 
माग या वष  केलं ते याची आ हांला वृ गणना करायची आहे, कारण कोटयावधी 
पये खच हायचे. पञ द यानंतरह  दोन-दोन, तीन-तीन मह ने आमची हजीट 

टाळ या जायची. काह ह  असू देत मग तीथ आ हांला आंदोलन करायला लागल 
असू देत, आ हांला तीथ वाईट बोलणं असू देत आ ह  ते सगळ करायचो आ ण 
अिधका-यांना आ ह  बरोबर घेवून जायचो. यावेळेस उदयान अिध क कंवा 
यांचा समक  असणारा कुठलाह  अिधकार  आम या बरोबर नसायचा मग आ ह  

आपल जायचो एखादया युिनअरला बरोबर घेवून, एखाद  एज सी घेवून आ ण मग 
७० हजार झाड लावलीत मग ती कुठ लावलीत तर एकंदर त ेञ जर पाह लतर 
या ठकाणी ७० हजार झाड बसतच नाह त, लाख झाड बसतच नाह त. मग 
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झाडाची कमंत काय, झाड कती फुटाचे आहेत पाच फुटाचे आहेत, चार फुटाचे 
आहेत, सात फुटाचे आहेत आ ण लावलीत काय खुरट . एक फुटाचे पण लावलेले 
न हते. काह तर लॅ ट क या पशवीम येच असायचे. मग अशा कारच बोगस 
बलींग हे सगळे कार झालेले आहेत आ ण मनापासून इ छा होती क  
या याम ये कुठेतर  सुधारणा हावी. चुका दाखवतो हणजे वाईटच हेतू आहे 

अशातला काह  भाग नाह . परंतु या ठकाणी या चुका दाखव यानंतर 
या यावरती काय करे ट ह मेजर घेतले पाह जेत कंवा काय घेतलेत हे आजपयत 

कळलेल नाह . एखादया वषयाचा कती पाठपुरावा करायचा. कतीवेळा एखादयाला 
वाईट बोलायचं. सगळया कारच हणजे गॅसदाह नी असू देत कंवा मगाशी आम या 
अजीतदादानी उ लेख केला या ठकाणी असणा-या शवदाह नीचा क  सगळा धुर तो 
खालीच येतो, फॅ ट आहे. भोसर म ये तेवढ  एकच मशानभूमी आहे आ ह  
तीकडेच घेवून जातो. आ ह  बघतो काह  या याम ये सुधारणा होत नाह . आता हे 
सगळे वषय परत जु या गो ीला न याने उजाळा दे याचा आहे. परंतु वषय आसा 
आहे क  हे वारंवार बोलत राह लतर िन तपणे या यावर कारवाई केली जाते 
आ ण हणून तुम याकडन अपे ा आहे. राडारोडा नद या आतम ये टाकतात का. 
मगाशी सं दप वाघेरेनी सांगीतल क  नद ची लांबी वाढवली गेली, आ ह  हणतो क  
नद ची ं द  कमी केली. बरं कुणी केली काय केली हे वेगळ सांगायची गरज आहे 
का. आ ण सगळ जर आ ह च सांगायच तर मग तुमची टम काय करते. आमची 
तर एकदम वाईट प र थती आहे साहेब. “एका तळयात होती बदके अनेक सुरेख, 
तर   यात वेगळे एक” यातले वेगळे आ ह  आहेत. आ ह तर कु पच आहेतना 
आ ह  स ेत असलोतर  आ ह  चुका दाखवतो. आ ह  वरोधात होतो तर  आ ह  
कु पच होतो पण आ ह  चुका दाखवत होतो तर तुमची लोक काय करतात. तुमची 
लोकतर काह च करत नाह तना मग आ ह  सांगायच इथ राडारोडा पडलेला आहे तो 
कुठ उचलून टाकायचा बघा. अरे, सगळ  दुकानदार  आ ह च करायची बरं तेह  क  
हे शहर आमच आहे, ह  कमभूमी आमची आहे िन तपणे करायला आवडेल. 
आप या शहराला चांगल, सुंदर, व छ, पयावरणमु  बघायला कुणाला आवडणार 
नाह , आ हांला आवडेलना. आपले अिधकार  बहा र आहे याबाबतीत तर. मगाशी 
भाऊसाहेबांनी सांगीतल कुणी कुणाची तळ  उचलायची हे माह ती आहे या यात 
आ ह  वेगळ सांगायची गरज नाह . तुमची नाळ तीथ बांधलेली आहे. आपण 
सगळयांनी सभागृहात समजून घेतल पाह जे. आयु ाना कळत नाह  पुढे गेलतर  
वाइट बोलतात मागे आलेतर  वाईट बोलतात, जागेवर थांबलतर  वाईट बोलतात, 
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मग करायच काय. काह  िनणय घेत यानंतर आप याला एकदा कुठतर  थांबल 
पाह जे. आ ह  आप याला सांगीतल साहेब क  हे आमच इले शन ईअर आहे या 
इले शन ईअरला आ ह  कुठलह  कुणाच काह ह  ऐकूण घेणार नाह त. आ हांला 
आमच शहर चांगल पाह जे आम या शहरामध या पयावरणाची हानी होत असेल,  
-हास होत असेलतर िन तपणे याकडे ल  वेधल पाह जे. मगाशी पा याचा 
पुनरवापरा वरचा वषय होता. शहराची गरज आहे, यायला पाह जे होता, या 
शहराला नवीन कुठलह  पाणी िमळणार नाह . भामा-आसखेड, आं ा वर तु ह  कती 
दवस राहणार आहेत. शहराची लोकसं या वाढते आहे हे स य आहे आ ण 
या यावर जर का वषय होत असेल हे तु हांला जर का ल ात आल असेलतर 
यावेळ  तु ह  वरोध करायला पाह जे होता. पण नाह  केला, तीत या ताकद ने 
वरोध होत नाह  हे आमच दु:ख आहे. आ ण हणून मला तु हांला वनंती 
करायची आहे क  िन तपणे अशा सगळया गो ीवर तुमचा आवाज उठला पाह जे. 
पा या या पुनरवापरावरती काय करतो आपण हे आज नाह  करत गे या अनेक 
वषापासून चालू आहे. मी २००७ ला नगरसेवक झाले यावेळेस पासून आजूनपयत 
मी नद सुधारच ऐकते. नद  सुधारणार मग आ ह  इकडे अशी तशी खोली वाढवणार 
आहोत. मग आ ह  तीकडे वॉटर ा सपोट चालू करणार आहोत. खुप काह  काह  
वेगवेगळ  आ ह  व न पाह लेले आहेत. यावेळेला जलसंधारण मंञी होते 
मा.अजीतदादा पवार आ हांला वाटल एकदम काय म आहेत, डॅशींग आहेत शंभर 
ट के होणार. दहा वष झाले झालच नाह . आता परत स ता आहे परत तुम या 
हातात आहे. आतातर  माग  लावा जोपयत रा यशासनाची आ ह  मदत घेत नाह त 
तोपयत तो क प आ ह  पुढे रेटू शकणार नाह त. आ ण जर तु हांला असं वाटत 
असेल क  नद ची ं द  वाढलेली आहे लांबी वाढलेली आहे तर िन तपणे याम ये 
जे तुमचे मंञी आहेत यां याकडे आपण दाद मागू शकतो. तु ह  मागा आ ह  पण 
तुम या बरोबर येवू दाद मागायला हे काय चाललेल आहे हणून आ ण ए ककडे 
तु ह  नद च स ह ण क न घेता, दुसर कडे एमपीसीबी सारखी आप याकडे सं था 
आहे यांनी पयावरणावरती ख-या अथाने काम करायला पाह जे ते काय करतात ते 
काह च करत नाह त. एमआयड सीम ये यांचच चालत. यांनी कुठे कारवाई केली 
ते आप याला वचारत नाह त आप याला सांगत नाह त. आपले एसट पी खराब 
झालेत या यावरती ते काह  कारवाई करत नाह त. मला वाटते स-े२२ चा वषय 
सोडलातर बाक  कुठे कारवाई पण केलेली मला आठवत नाह . हे सगळे अनेक 
वषय रा यशासनाशी िनगड त आहेत आ ण या यावरती कुठेतर  एकदा 
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वचारमंथन आपण केल पाह जे राजकारणतर आपण करतोच आहोत. परंतु 
राजकारणा बरोबर एक वेगळया मागाने सु दा या यावरती माग  काढ याची गरज 
आहे आ ण िन तपणे आपण सगळे िमळून हे शहर चांगल कस राह ल याकडे  
ल  दे याची गरज आहे. मा.आयु  साहेब आता जर आपण गेलोत तर मे ोच 
आता जे काह  काम चाललेल आहे आ ण यांनी खरच जो काह  राडारोडा आहे तो 
कुठे नेऊन टाकला आहे या यावरती आपला अ यास होणं फार गरजेच आहे. 
यामुळे नद ची खोली जी आहे ती कमी केली. पयायाने काय झाल तु ह  सगळे 

नद चे कनारे बघा मा याकडे माग या  पंचवाष कचे पण फोटो आहेत या ठकाणी 
यावेळेला नद चे काट मोकळ  होती आता जर गेलातर तीथे भर पडली आ ण भर 

पडून या ठकाणी आता नवीन व ती उदयास येते. हॉटे स येतात, भंगारचे दुकान 
आहेत सगळच होतय. आ ण त ार के यानंतर आप याकडे एकदम घाणेरड  सवय 
आहे क  नावािनशी कळव या जातं. हणजे काय एकतर जावून मॅनेज कर 
नसेलतर याला दोन चार िश या दे. हे दोनच कार यातन होवू शकतात, आ ण 
यामुळे साहेब काम करणं खुप कठ ण आहे. असं वाटायला लागल क  कती 

लोकांची दु मनी यायची आ ण का यायची. दुसरा एक वचार येतो क  मी जर 
आज थांबले तर उदया मा या नातवाला काय उ र देणार आहे. तु तर डोळस होती 
तुलातर वाटत होत खुप शहाणी आहे हणून मग तु का नाह  बोललीस या 
वषयावरती आ ण हणून बोलाव लागत साहेब. नुसत वषयाला वरोध हणून 
वरोध नाह तर काह  गो ीम ये िन तपणे बदल घडले पाह जेत हणून सांगते. 
याम ये या या सबंिधत अिधका-यांची डयुट  आहे, जबाबदार  आहे याम ये या 
या अिधका-यांनी काय कारवाई केली, काय काम केलं कुचराई कुठे केली 
यां यावरती कारवाई पण करा. मी तर माग या दहा वषात संजय कुलकण ना 

एवढ बोललेली आहे क  यांच िनलंबन हायच बाक  राह ल होतं. यावेळेस अनेक 
लोक याच सभागृहातले संजय कुलकण  यांची बाजू यायचे, काय बोलणार. आ ह  
तर आजह  टकाच करतो आ ण आ ह  ते हाह  टका केली. आमचे जर  हातपाय 
बांधलेले  असलेतर  आमच त ड मोकळ आहे यामुळे आ ह  बोलतो आ ह  बोलणं 
थांबवत नाह त. यामुळे यांनी यांनी यांची बाजू घेतली होती यांनी पण एकदा 
वचार कर याची गरज आहे. आज यांना या ठकाणी काम करायला जमत 
नसेलतर मगाशी तुषार कामठे यांनी एक वषय मांडला या वषया या संदभात 
काय समजा आप या शासनाने काह  अिधका-यांना ेिनंगला पाठवल असेल, 
अगद  वदेशात पाठवलेल आहे आ हांला अिभमान आहे या ठकाणी जावून यांनी 
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उ च िश ण घेतल मग या ले हलच आपण आप याकडे एखाद खात आपण 
िनमाण केलं आहे का, यांना ती जबाबदार  दली आहे का, नाह  दली. आम या 
उषा मुंढे आहेत यांना अ य पद दल आहे. अ य पद देवून काय केल साहेब 
यां याकडे काह च पोटफोलीओ नाह  मग िन तपणे यां यावरती लोक टका 

करतात. आता आम या आई साहेब बोल या गोरखेताई अ यंत सुंदर या बोल या 
आ ण यांनी तर किमट  बरखा तीची मागणी केली. आपण पोटफोलीओ देत नाह  
यांना यांचे अिधकार जर सांगत नसतीलतर, याची अंमलबजावणी होत नसेलतर 

अशा कमीटया सु दा काह  कामा या नाह त. मग हे शहर या अिधका-यांच नाह  
का आ ण नसेलतर यांना बाहेर टाका तीथ नवीन कोणीतर  नेमा. मा.महापौर 
साहेब, आपणास वनंती आहे क  हा वषय आपण तहकूब करावा आ ण या 
वभागाला आपण स  ताक द दया, पयावरण अहवाल हा येणार हे यांना आज 
माह ती न हतं तर यांना दरवष  माह ती असतं क  कुठ या तारखेला आप याला 
पयावरण स थती अहवाल दयायचा असतो, तो तुम या हा ते, आयु ां या हा ते, 
टॅ ड ंग चेअरमन या हा ते याच वमोचन होत असतं हे यांना माह ती असतं 

आ ण सगळया नगरसद यांना, पञकारांना, या शहरातले जे पयावरण ेमी नागर क 
आहेत यांना हा अहवाल आठ दवस, पंधरा दवस आद  कसा िमळेल या याकड 
आपण ल  दलं पाह जे. तर  हा वषय आपण तहकूब करावा एवढच या ठकाणी 
सांगते, ध यवाद.  
मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. आता आपण 
पयावरणा या अनुषंगाने सवजण सभागृहात बोलत आहोत. खर पाहता वषय 
मांक ४ वर आपण चचा करायला पाह जे होती परंतु मा या आ द या सहकायाने 

सांगीतल. याच माणे कती कोट ची काम झटापट ने मंजूर हातील आ ण मंजूर 
मंजूर हणून पुढे जायच कुणाला बोलू दयायच नाह , आता बोलू द याब ल 
ध यवाद. वा त वक पाहता व. . ४ हा पंपर  िचंचवड शहरातील सांडपा यावर 
शहरातील व वध मलिन:सारण क ा दारे या केली जाते. सदर मलिन:सारण 
क ामधून बाहेर पडणा-या यायु  पा यावर पुढ ल या क न शहरातील 
औ ोिगक तसेच िनवासी भागात पाणी पुरवठा कर याकर ता [Recycling & Reuse] 
स लागारामाफत शहरासाठ  व तृत आराखडा तयार कर यात आला असा एवढा 
मोठा वषय आपण मंजूर केलेला आहे.  

मा.महापौर -  व. . ४ हा आपण तहकूब केलेला आहे. 
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मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. तहकूब केलेला आहे का 
तर माझी एक याम ये अशी वनंती आहे क  यावेळेला आपण याची वशेष सभा 
घेणार आहेत या वशेष सभेम ये या याब लचा नेमका काय आराखडा आहे तो 
पण या दवशी सादर करावा. तो जर सादर केलातर या याम ये काह  सुचना 
करता येतात का, या याम ये काह  बदल करता येतात का हे सु दा बघण तीतकच 
उिचत राह ल. शेवट  माझी एक आप याला अशी वनंती होती क  महापािलकेतील 
जी काह  काम आहेत ती स लागािशवाय आपण कामच करत नाह त. आप या 
अिधका-यांची िसनॅर ट  यांचा अ यास, गे या वीस-पंचवीस वषाम ये यांनी 
घेतलेल मोशन हे सगळ यथ आहे. येक गो ीम ये आप याला क सलटंट 
लागतो, येक गो ीम ये आप याला स लागार लागतो. माझी आप याला वनंती 
आहे क  सव सभागृहाने एवढया पोटतीडक ने वषय मांडलेला आहे मला वाटत क  
आपला नाला व छ कर यासाठ  एक क सलटंट, रोड यव थत व छ होतात 
का नाह  याला एक क सलटंट, एसट पी ऑपरेट होतात का नाह  याला एक 
क सलटंट. मग आप या अिधका-यांनी काह  कामच करायचे नाह  आ ण विश  
एखादया अिधका-या ब ल बोलून पण काह  अथ नाह . सगळयाच हणणं तेच 
आहे क  अिधकार  काम करत नाह त. माझी मा.आयु  साहेब आप याला वनंती 
आहे क  ब ड ंग बांधायची तर क सलटंट, मोठा रोड करायचा तर क सलटंट मला 
वाटत हे सव कर यापे ा या शहराची व छता कशी राह ल, व छतेसाठ  अजून 
दहा क सलटंट नेमायचे असतीलतर नेमा परंतु लोकांना व छता असली पाह जे. 
शहर ढासमु  असल पाह जे, शहर व छ असल पाह जे. आपण वृ ारोपण करतोत 
तर मग वृ ारोपणासाठ  पण क सलटंट ठेवा. दुसर  गो  अशी आहे क  आपण 
एकतर एज सी ठेवलेली आहे झाड काढ यासाठ  तर ती झाड अशी काढतात क  
एखाद धोकेदायक झाड असेल, उंच नारळाच झाड असेलतर ते काढा हणलतर ते 
हणतात आमच काम नाह . परंतु याचे फांदया, बुंदे वकायला िमळतात अशा 

प दतीच झाड असेलतर पटकन काढून घेतात. हणजे आपण या कॉ ॅ टरला 
कोण या िनयमान नेमल आहे ते पण माह त नाह . मग मोठमोठ  झाड क  याची 
लाकड वापरता येतात अशी झाड आपण नगरसेवकांनी त ार क न सु दा ती 
काढली गेली पाह जेत ती काढली जात नाह त आ ण बाक ची झाड माञ कुणी फोन 
जर  केला तर  मग वृ  सिमतीची मा यता असो कंवा नसो अशा कारची 
मोठमोठ  झाड सु दा काढली जातात. अशा प र थतीम ये पयावरणामधली लोक 
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काम करतात वृ  ािधकरण सिमती या लोकांच ते कती िमट ंगम ये ल  
घालतात कंवा काय या वभागाचा कोण अिधकार  आहे तो काय करतो हे सव 
पाहणे गरजेच आहे, ध यवाद.  
मा.राजू िमसाळ - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. मला वाटत जवळपास 
दड तास या पयावरणा या वषयावर चचा सु  आहे. सवात मह वाच हणजे 
महारा  दुषण बोडाने आप याला काह  ञुटबाबत दंड केला आहे का याचाह  
खुलासा होणे गरजेचे आहे. मंगलाताईनी या वषयाला सुरवात केली आ ण यांनी 
मागणी पण केलेली आहे, भाऊसाहेब भोईर सु दा बोलले. माझी वनंती आहे क  
मा.महापौर साहेब या यासाठ  वशेष सभा फ  पयावरणावर हावी अशी माझी 
आप याला वनंती आहे.  
मा.शैलजा मोरे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. आता जो पयावरणाचा 
वषय झाला तो मला खर हणजे ञास वाटतो क  आता हण या माणे इतके 
झाडे लावले. ब-याचवेळा आ हांला परमीशन यावी लागली क  झाडे लावायची 
आहेत पण जे खरोखरच गरजेचे झाड आहेत याम ये िनयम आ ण अट म ये 
आ ह  आडकतो. आम या तीथे वमाजी राहतात, ताई आहेत या अ रश: वार या. 
हाड करांना ब-याचवेळेस मी हणले वाट यास तु ह  हजीट दया. पािलकेचे 
अिधकार  असतील बी.एम.गायकवाड, पी.एम.गायकवाड, साळंूके असताना सु दा 
यांनी हजीट दली. काह  काह  झाड जी आहेत ती जूनी आहेत जे क  घराम ये 

जातात, घरा या बसेीनमधुन, अंगणामधुन जातात यामुळ यांना दरवष  बेसीन 
बदलाव लागतं, बाथ म बदलाव लागतं. हणून हणून सु दा झाड काप या गेल 
नाह . आ ह  यांना एवढ पण सांगीतल क  हे जी झाड लावलेली आहेत यातले जे 
झाड जुनी झालेली आहेत ते आ ह  काढतो आ ण तेथे पंपळ, वड यानंी 
पयावरणाचा –हास होणार नाह  ते झाड आ ह  लावतो आहोत तर ती सु दा मला 
परमीशन िमळाली नाह  आ ण ती बाई वारली पण वमाजीच झाड कापता नाह  
आल. बहलजीने हण या माणे नारळा या झाडाला अ रश: वाळवी लागलेली 
असते. हाड करजी मा असावी मी आपला उ लेख केला नाह , मा.महापौरताई मी 
आपला उ लेख केला नाह  डायरे ट बोलायला लागले. सभागृहातील माझे सगळे 
सहयोगी. पण खरोखर यांना ञास आहे आ हांला सांगाव लागत क  खरोखर हे झाड 
खराब झाल याला वाळवी लागलेली आहे पण याच काह  िमळत नाह  हणून 
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आपले पालीकेचे अिधकार  ते अजीबात काढत नाह त. साळंूके बरोबर एकनाथजी 
होते आ ण हाड करजी होते ते हा मी चार वेळा साळंूकेना सांगीतल यांनी पण 
काढल नाह . पण एवढ मी हणेल हाड करजी आता को ह डम ये आपण जे काम 
केल कंवा आपली जी टम होती याला आ ह  सगळेजण नतम तक आहोत. पण 
आपले जे टमवक आहे मग ते पयावरण असु देत कंवा काह ह  असु देत, 
पा यासाठ  मी तु हांला फोन केला तर  या याम ये तु हांला ल  घालणे खुप 
गरजेचे आहे. हे हणणार नाह  क  आमच अिधकार  ऐकत नाह त, ऐकतात पण ते 
टाळाटाळ करतात. दसुर  गो  मी तु हांला कु याच सांगीतल, पयावरणाचा वषय 
इथे थांबता कामा नये. राञी मला अहवाल आला, यांची तीसर , चौथी टम आहे 
हणून यांनी एवढातर  वाचला पण मी अजीबात तो वाचलेला नाह  हणजे 
याबाबतीम ये मी शु य आहे असे हणायला मला हरकत नाह . तो अहवाल यांनी 
हण या माणे आ हांला आठ दवस आ द यायला हवा होता. आ ह  जे नवीन 

लोक आहोत यांना तो अहवाल नुसता वाचून चालणार नाह  तर जसे आपण 
मा.शरद पवारांची पु तक वाचली, मा.अटल बहार ंची पु तक वाचली. तो अहवाल 
आ हांला चाळून चाळून वाचावा लागेल हणजे प तीस वेळा वाचू ते हा आ ह  
िमट ंगम ये काह तर  बोल ूशकू, हणून याला पंधरा दवसाचा अवधी दया आ ण 
एक िमट ंग या. कु यांचा माग यावेळेस वषय झाला आपण खर हणजे कु याला 
जगवायला पाह जे मी नाह  हणत नाह . हाड करजी मला मा या भागाम य े मा 
मागावी लागते क  मी डुकर पकडू शकते क  याला कमंत आहे मग माणसाला 
खरच कमंत नाह  का. पालीका पा याचे बील वाढवणार हे करणार, ते करणार, 
टॅ स वाढवणार यासाठ  पुण शहराची जनता याला ऍ से ट करते कारण यांना 
माह ती आहे क  ह  वह र जी आहे याला थोडेच झरे आहेत, खुप सारे झरे नाह त 
क  आपण सगळयानी पाणी उपसलना या झ-यातून पाणी िमळेल का पैसा 
िमळेल. जे हा पालीकेला टॅ स व पाम ये आ ह  देवू ते हाच पालीका सोई क  
शकते हा पुण शहराचा  आहे. जसं गाईसाठ  आपण पांजरपोळला करतो आहोत 
तस कु याचं कराव असं मी सांगते. आ ह  चौघाह  नगरसेवकांना लोकां या सहया 
या या लागतील क  कुणा कुणाला कु यामुळे ञास आहे. त ण पोरांना पुण 

अपंग व आलेल आहे. मला ह  गो  वाईट वाटते क  आपण कु यासाठ  काह  नाह  
क  शकत, का नाह  क  शकत यां यासाठ  सु दा पांजरपोळला यव था करावी. 
मी असं हणणार नाह  क  हे डॉ टर वाईट आहेत पण दगडे हणजे दगडासारखेच 
दगड आहेत. यांना सारख सांगीतल तर  कळत नाह  यांना बोलवा आ ण 
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डसमीस करा. इतक  नसबंद  केली हणतात यासाठ  इतका खच केला हणतात 
मग ह  सं या कशी काय वाढते. यापुढे सुधारणा झाली नाह तर पालीकेम ये 
काळया फती लावून थांबेल. मग तो कु याचा वषय हणा कंवा पयावरणाचा 
वषय हणा. पयावरण हणजे तुमच आमच सगळयांच जगण आहे आ ण या 
जग याला आपण इतक गांभीयाने घेत नाह त. आता कोरोनासारखा आजार झाला 
यानंतर पयावरणा या मा यमातून दसुरा आजार होवू शकतो. हणजे आपण ह  
टम वाढवणार दवाखाने मोठमोठे बांधणार पण हे सगळ होवूनह  आप याला 
पयावरणाच संतुलन राखल पाह जे तर या सगळया गो ी होणार नाह त. सगळे 
हण या माणे मी असेच हणेल मी नवीन आहे, पण ठेकेदाराची भरती जा ती 

होते. हाड करजी तु ह  को ह डला खच केला मी नतम तक आहे, सगळे पालीकेचे 
लोक नतम तक आहेत. पण या याम ये तु हांला काह तर  िनणय यावा लागेल. 
एक अजून मी वषय बोलले काय होते आम याकडे क  पा याची पाईपलाईन... 
ऐकूण या िनयामाम य ेआ ण अ टम ये सारखे आ हांला अडकायच नाह . नाह तर 
िनयम अट साठ  पालीकेला खरच सांगते तुम या कायालयाला मी कुलूप लावेल. 
आम याकडे पा याची लाईन आहे, आड च फुटपयत आहे या या खाली असेलतर 
आ ह  बदलणार. २४X७ जी आहे ती मला अजीबात आवडलेली नाह . २४X७ 
आपण काम करणार आ ण ती वषभरानंतर पाणी येणार आहे. पण हा जो सात 
आठ वष आ हांला ञास झालेला आहे तो कोण भोगणार. यांना हणल ह  लाईन 
जर पाच ते सहा घर  येत नसेल. एलआयजी सोसायट म ये दाट व ती आहे यांना 
पाणी मोठया माणात चांगल यायला लागल आहे. पाणी एक दवसाआड आहे 
आ ह  यांना समजावून सांगतो. या दवशी मी हणले सात आठ घराम ये पाणी 
येत ते उंचवटयावर आहे आ ह  ते बघणार नाह  एक दवसात साडेसातशे ली. पाणी 
येते हणजे तु हांला तीन ते साडेतीन हजार ली. पाणी येत हणजे स फिसए ट 
पाणी आहे. आ हांला वॉ ट ट ने पाणी नको आ हालंा वॉलीट ने पाणी पाह जे. 
आ हांला ेशर जा ती हवं. मी आप याला हणल होत क  तु ह  टकले यांचेशी 
बोला, तु ह  कंुभार यां याशी बोला मी यां या चार हजीट घेत या यांनी मला 
सहकाय केल नाह . आता मी या सहा घराची वत: या खचाने पाईपलाईन 
करणार. एखादया ठकाणी उंचवटा आहे तर करायला काय हरकत आहे. आपण 
हणलात मी अहवाल मागवतो, यांना बोलतो, काह तर  करतो, काह  केल का 

आपण हाड करजी. शहरातले  आहेत यापैक  कु याचा  पह ला सोडवा 
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नाह तर मी स ाधार  असताना सु दा आप याकडे मोचा आणीन, एवढ बोलून 
थांबते, मला बोलू दल याब ल ध यवाद. 
मा.महापौर -  स मा. सभागृह. पयावरणाचा वषय मह वाचा आहे. “झाडे लावा 
झाडे जगवा, मोकळा ास या”, भरपूर ऑ सजन शहरवािसयांना दया. असं मी 
सवा या भावना ल ात घेवून आयु  साहेबांना सांगते क  सवाना एकञीत घेवून या 
वषयी परत पेशल सभा बोलवावी. आता ब-याच जणांनी हा वषय पोटतीडक ने 
या ठकाणी मांडलेला आहे तर  आयु  साहेबांनी यावर खुलासा दयावा. 
मंगलाताईनी व ब-याच जणांनी सांगीतले आहे यामुळे आपण हा वषय तहकूब 
ठेवणार आहोत. खुलासा पुढ यावेळेस दलातर चालेल का. ेिनंगला गेले या तीन 
अिधका-यांचा खुलासा दयावा.  
मा.लोणकर (उपआयु ) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. 
महापािलकेमाफत दोन किन  अिभयं यांना पयावरण वषयक ेिनंगसाठ  
पाठव यात आलेल होतं. या याम ये ी. संदेश खडतरे आ ण सोहन िनकम असे 
दोन अिधकार  होते. पयावरण वभागा या संबंिधत ेिनंगसाठ  यांना पाठव यात 
आलेल होतं. यापैक  ी.संदेश खडतरे आता नगररचना वभागात काम करतात 
तर ी. सोहन िनकम आता उपअिभयंता हणून ब भागाम ये काम करतात. 
पयावरण वभागासाठ  जे उपअिभयंता पयावरण वभाग हणून िनमाण झालेले पद 
आहे ते पद आता ११ फे ूवार  २०२० ला न याने िनमाण झालेल ेआहे. या यावर 
भरतीची या चालू केलेली होती पण याम ये पयावरण वभागाम ये यांनी 
शै णक अहता धारण केलेले उपअिभयंता पदावरचे काह  कमचार  आहेत आ ण 
काह  किन  अिभयंता पदावरचे कमचार  आहेत. या दोघांव न कोणाला 
या ठकाणी दयायच यासाठ  आपण शासनाकडे ताव पाठवलेला आहे. पदो नतीने 

पद भरायचे क  उपअिभयंता पदावर यांना महापािलकेनी िशकवलं आहे या 
अिधका-यांना या पदावर नेमणुक दयायची या या मागदशनासाठ  शासनाकडे 

ताव पाठवलेला आहे.  
मा. ानदेव थोरात - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका.  महापािलका 
ठराव - ४९९ द.२०/१/२०२० नुसार संभाजी ऐवले साहेबांचा एक ठराव केलेला 
होता महानगरपािलकेचे यात सगळे वषय झाले मग यांचाच का पे ड ंग वषय  
ठेवला आहे आपण आजपयत. महासभेनी तो ठराव पास केलेला आहे मग यांचा 
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तो वषय का केला नाह  मग महासभेला काह  मह व नाह  का. याचा पण वचार 
करावा. 
मा.आयु  - मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत 
असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. पयावरण स थतीबाबत अहवालावरती चचा 
यावेळेला होईल यावेळेला स व तर खुलासा वभागा या वतीने दे यात येईल. 

आता जो केवळ यातला एक  आहे क  महानगरपािलकेनी काह  अिभयं यांना 
पयावरणा या उ च िश णासाठ  परदेशात पाठवल होतं. यां या सेवा पयावरण 
वषयासाठ  का वापर या जात नाह त असे वचारले आहे. आतापयत 
महानगरपािलकेम य े पयावरण वषयक फ  कायकार  अिभयंता पयावरण हे 
एकमेव पद उपल ध होतं. दर यान या कालावधीम ये महानगरपिलकेनं 
रा यशासनाकडे आकृतीबंध आ ण सेवा वेश  िनयम क न ताव पाठवला असता 
फे ूवार  मह यात आप या उपअिभयंता पयावरण आ ण सहशहर अिभयंता 
पयावरण या पदाची िनम ती कर यात आलेली आहे. माञ सेवा वेश िनयम जे 
बनव यात आलेले आहेत या याम ये किन  अिभयंता या संवगातून पयावरण 
वषयांतगत एमई कंवा एमटेक केलेले अशी अहता धारण करणा-यांना पदो नती 
दे याच ावधान या याम ये ठेव यात आलेल आहे. माञ ड पीसी यावेळेला 
घेतली यावेळेला एक संग िनमाण झालेला होता क  आप या इथे पीड  कॅडरम ये 
एकञीत जेई असं दाखव यात आलेलं आहे. जेई या संवगाम ये या पदासाठ  
अहताकारक जेई जर िसनीअरमो ट नसेलतर यनूीअर जेई िसनीअर या आ द 
पदो नत होतील आ ण यामुळे जे िसनीअर आहेत यांना डावलल जावून ते 
भ व याम ये मानीव दनांक मागतील अशा कारची थती िनमाण होवू शकत 
होती. अशा प र थतीम ये समावेशनाचा जो पयाय आहे तो शासनाकडे उपल ध 
आहे माञ सेवा वेश िनयमाम ये तशी तरतूद नस यामुळे या संदभात सुधारणा 
कर या यासाठ  आ ण मागदशन घे यासाठ  ताव रा यशासनाकडे पाठव यात 
आलेला आहे. यावेळेला संवग िनमाण होतो यावेळेला पह या थम किन म 
पातळ पासून व र म पातळ पयत सवञ संवग थापन होत असताना एकच 
िनयमावली सवच पातळयांवरती राबवावी लागेल आ ण यामुळे जर किन  अिभयंता 
पातळ वरती जर पयावरण संवग थापन झालातर या ठकाणी समावेशन करत 
असताना डे युट  ई जनीअर, ए झ युट ह जनीअर आ ण जॉईट िसट       
जनीअर या सवच तरावरती सु दा तोच िनयम लावावा लागेल पयायाने जे 

आप याकडे महानगरपािलकेनी िश ण दलेले डे युट  जनीअर ऑलरेड  मोट 
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होवून अ य पदांवरती कायरत आहेत यांना देखील समावेशन क न घेता येवू 
शकेल. माञ यासाठ  सेवा वेश िनयमांम ये तशी तरतूद क न यावी लागेल आ ण 
यासाठ च ताव रा यशासनाकडे पाठवलेला आहे. तशी सुधारणा के यानंतर 
यां याकडन यां या ाना माणे आपण यां या सेवा उपल ध क न घेवू शकू. 

सभागृहाला स वनय सादर. 
मा.तुषार कामठे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. आपण सांगीतल 
याब ल ध यवाद. मला या याम ये अ ान आहे, आपण जे हा हे दोन लोक 

पाठवले ते हा अजून एक य  पाठवला होता, वाहतूक वभागामधुन यांना आता 
यांची पो ट दलेली आहे मग तीथ हा िनयम लागू होत नाह  का. तीन लोक 

आपण ऍटॅटाईम पाठवले होते, वाहतूक वभागा मधुन यांना यांची जागा दलेली 
आहे पण या दोघाना दली नाह  मग हा िनयम यांना का लागू होत नाह .  
मा.आयु  - मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत 
असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. यावेळेला आपण एका अिधका-याला 
उपअिभयंता वाहतूक अस काम दल यावेळेला सेवा वेश िनयम हो या या पुव  
आपण वाहतूक हे कामकाज आप याला कराव लागत होत हणून अितर  एक 
तसा संवग आपण अंतगत तयार केला आ ण यां या सेवा या ठकाणी वापरायला 
सुरवात केली होती. पण तशी यव था आतापयत िनमाण केली गेलेली न हती. 
आपण अ य उपअिभयं यां या मा यमातून पयावरणाच काम आतापयत करत 
आलेलो आहोत या प दतीने आपण क न घेत होतो. परंतु आप या इथे वाहतूक 
वभागच न हता आ ण वाहतूक वभागाच कामकाज वाढत अस यान जो 
अहताधारक होता याला आपण ते काम देवून या याकडून काम क न यायला 
सुरवात केलेली होती आ ण मी िनवेदन द या माणे हा संवगाचा पेच सॉ ह 
झा यानंतर आप याला हे जे कमचार  ऑलरेड  ड आहेत यांच समावेशन या 
पदावरती क न घेणं श य होणार आहे.           
मा.तुषार कामठे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. वाहतूक  बरोबर हा 
सु दा वभाग आप याला मह वाचाच होताना. तु हांला एक मह ना आहे यांना 
आता आपण ह  जबाबदार  देवू शकत नाह त का. यांना तीथच का पाह जे ती 
जागा. लोणकर साहेबांच हणण होत क  ती जागा ते लोक सोडायला तयार नाह त. 
ते काह  जावाई नाह तना तीथ बसलेले. यांना िश णासाठ  पाठवल पैसे घालवले 
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यांना तीथे बसू दयातना. हणजे तु ह  एकाला एक िनयम लावता दोघाला एक 
िनयम लावता असं नाह नां होत. मग तु ह  यां या बद या के या पाह जेना. 
आयु  साहेब या याम ये तु ह  काह नां काह  ऍ शन घेणं मह वाच आहे.      
मा.उ म कदळे- मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ चा वचार पुढ ल सभे या 
वेळ  करणेत यावा अशी सूचना मी मांडतो. 
मा.सुरेश भोईर - मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो.   
मा.महापौर – आयु  साहेब या याम ये माह ती यावी आ ण यांनी जे काह   
वचारले आहेत यांना यव थीत समाधानी उ र िमळाले पाह जे. वषय कमांक १२ 
तहकूब करणेत येत आहे. 
  यानंतर सूचने माणचेा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक – ५९५                              वषय मांक- १२ 
दनांक- २०/१/२०२१          वभाग – मा.आयु  

 

            संदभ – १) मा.आयु  यांचेकड ल जा. पअक/०३/का व/०३/२०२१  

                      द.११/१/२०२१ 
                                   

              वषय मांक १२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.   
 

   अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 

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

मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो. 
 

ठराव मांक – ५९६                               वषय मांक- १३ 
दनांक- २०/१/२०२१          वभाग – मा.आयु  

              संदभ – १) मा.आयु  यांचेकड ल प  .वै /१४अ/का व/०३/२०२१, 
                       द.११/०१/२०२१ 
 

      ध वंतर  वा य योजना वभागाचे सन २०२०-२१ या अंदाजप कात वमा 
िनधी लेखािशषावर ७ कोट  तरतुद िश लक आहे. द यु इं डया एशोरं स कंपनीला 
वै क य व यासाठ   .वै /१४अ/का व/१/२०२१ द.०४/०१/२०२१ अ वये 
कामकाज आदेश दलेला आहे. वमा कंपनीस र. .२७,८४,७८,६०८/- आदेशानंतर देय 
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आहे. तथा प तरतुद फ  ७ कोट  िश लक आहेत. पाणीपुरवठा वशेष योजना 
िनधीतील तरतुद ंमधून र. .२१ कोट  वग करणे गरजेचे आहे. सदर वग करणाचा 
तपशील खालील माणे. 
 

अ. . वभागाचे नाव 
पान 
.  अ. .कामाचे नाव 

सन २०२०-
२१ मुळ 
तरतुद 

वाढ घट 

१ ध वंतर  २३५/१ वै क य वमा १४ कोट  २१ कोट  - 

२ 

 

पाणीपुरवठा 
वशेष योजना 

२३९ 

५ इ (I) 

आं ा व भामा आसखेड क पांतगत 
िचखली येथे उभाराय या जलशु द करण 

क ासाठ  देहू येथून नद तून जलउपसा 
क न पाईपलाईन ारे पाणी आणणे व इतर 

त अनुषंिगक कामे करणे  

i) या कामांतगत देहू (बोडकेवाड  बंधारा) 
येथून जलशु द करण क  िचखलीपयत 
मु य जलवा हनी टाकणे 

२२ कोट  - ५ कोट  

३ 
पाणीपुरवठा 
वशेष योजना 

२४० 
पॅकेज २ 

 िचखली व मोशी येथे पा याची मु य 
निलका टाकणे व ३ उंच पा या या टा या 
उभारणे व काया वीत करणे 

७ कोट  - ६ कोट  

४ 
पाणीपुरवठा 
वशेष योजना 

२४० 
पॅकेज ३ 

वाकड थेरगाव से.७/१० व भोसर  या 
ठकाणी पा याची मु य निलका टाकणे, ७ 
उंच पा या या टा या उभारणे १ पंप हाऊस 
उभारणे व काया वत करणे  

७ कोट  - ६ कोट  

५ 
पाणीपुरवठा 
वशेष योजना 

२४० 
पॅकेज ४ 

कवळे, से.९६, पुनावळे व ताथवडे या 
ठकाणी पा याची मु य निलका, ८ उंच 

पा या या टा या उभारणे, २ शु द 
पा या या टा या व पंप हाऊस उभारणे व 

काया वीत करणे  

७ कोट  - ४ कोट  

   एकूण   २१ कोट  २१ कोट  

 
वर ल त यात नमुद केले माणे तातड ने वग करणसे मा यता देणेत येत आहे. 
मा.केशव घोळवे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 
   यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-    
  
   अनुकूल - ८१      ितकूल- ०  
   अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी 
कट केले. 

        ----- 
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(सभागृहात ग धळ) 
मा.उ म कदळे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १४ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
  

ठराव मांक – ५९७                             वषय मांक- १४ 
दनांक- २०/१/२०२१         वभाग – मा.नगरसिचव  

सिम यांचे अहवाल 
 

मा. वधी सिमती 
 

 

                 अ) कायप का मांक १६ द.१५/०५/२०२०, ०८/०६/२०२० व 

            १२/०६/२०२० चा सभावृ तांत कायम करणते येत आहे.  

         ब) कायप का मांक ०१ द.२३/१०/२०२० चा सभावृ तांत कायम करणते येत  

            आहे. 
मा.िनतीन (आ पा) काळजे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.   
  

     यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

     अनुकूल -८१       ितकूल- ०  
     अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी  
     कट केले. 
        ----- 
मा.उ म कदळे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १५ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
  

ठराव मांक – ५९८                             वषय मांक- १५ 
दनांक- २०/१/२०२१         वभाग – मा.नगरसिचव  
  

     मा.म हला व बालक याण सिमती 
 

         अ) कायप का मांक १६ द.०८/०६/२०२० व ११/०६/२०२० चा  

            सभावृ तांत कायम करणते येत आहे. 
         ब) कायप का मांक ०१ द.२३/१०/२०२० चा सभावृ तांत कायम करणते येत   

            आहे.        

क) कायप का मांक ०२ द.१०/१२/२०२० चा सभावृ तांत कायम करणेत  
येत आहे. 

मा. मा.िनतीन (आ पा) काळजे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 
     यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
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     अनुकूल -८१       ितकूल- ०  
     अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी  
     कट केले. 
        ----- 
मा.उ म कदळे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १६ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
 

ठराव मांक – ५९९                             वषय मांक- १६ 
दनांक- २०/१/२०२१         वभाग – मा.नगरसिचव  
  

मा.शहर सुधारणा सिमती 
 
 

अ) कायप का मांक १७ द.०८/०६/२०२० चा सभावृ तांत कायम करणते येत   

आहे.  

      ब) कायप का मांक ०१ द.२३/१०/२०२० चा सभावृ तांत कायम करणते येत  

         आहे. 
क) कायप का मांक ०२ द.२८/१०/२०२०, द.०३/११/२०२० व ०९/१२/२०२० 

चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 
ड) कायप का मांक ०३ द.०९/१२/२०२० चा सभावृ तांत कायम करणेत येत   

   आहे. 
 
मा. मा.िनतीन (आ पा) काळजे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 
    यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

    अनुकूल - ८१      ितकूल- ०  
    अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी  
    कट केले. 
        ----- 
मा.उ म कदळे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १७ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
  

ठराव मांक – ६००                             वषय मांक- १७ 
दनांक- २०/१/२०२१        वभाग – मा.नगरसिचव                

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

अ) कायप का मांक १६ द.०८/०५/२०२० चा सभावृ तांत कायम करणेत येत 

आहे.  
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       ब) कायप का मांक ०१ द.२३/१०/२०२० चा सभावृ तांत कायम करणेत येत  

    आहे.   

 मा. मा.िनतीन (आ पा) काळजे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 
     यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

     अनुकूल -८१       ितकूल- ०  
     अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी  
     कट केले. 
        ----- 
 
मा.उ म कदळे  - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १८ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
  

ठराव मांक – ६०१                              वषय मांक- १८ 
दनांक- २०/१/२०२१         वभाग – मा.नगरसिचव  

    मा.िश ण सिमती 
 

अ) कायप का मांक १६ द.२२/०६/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणेत  
येत आहे. 

           ब) कायप का मांक १७ द.०२/०७/२०२०, द.०९/०७/२०२०, 
              १६/०७/२०२०, ०५/११/२०२० व ११/१२/२०२० चा सभावृ तांत कायम  
              करणते येत आहे. 

क) कायप का मांक ०१ द.२३/१०/२०२० चा सभावृ तांत कायम करणते  

येत आहे. 
मा. मा.िनतीन (आ पा) काळजे– मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 
     यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

     अनुकूल -८१      ितकूल- ०  
     अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी   
     कट केले. 
         ---- 
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मा.महापौर – सवाचे आभार मानून सभा संप याचे जाह र करणेत येत आहे.  
 
                             ---- 
 
 

  (उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 
   महापौर 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
    पंपर  -४११ ०१८.            

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय  
मांक-नस/५/का व/५९८/२०२१ 
दनांक - ४/२/२०२१ 

                                                   
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

 पंपर -४११ ०१८. 
 

 त – सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांजकडे पुढ ल यो य या 
      कायवाह साठ  रवाना.         


