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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ३५ 

सभावृ ांत 
दनांक – २०.९.२०१९                वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
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९६) मा.राजापुरे माधवी राज  

९७) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

९८) मा.नवनाथ द ू जगताप 

९९) मा.संतोष बबन कांबळे 

१००) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

१०१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

१०२) मा.हषल म छं  ढोरे  

१०३) मा. वाबळे संजय म हारराव   

१०४) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

१०५) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१०६) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

        यािशवाय मा. ावण ह डकर – आयु , मा.अ जत पवार – अित र  आयु  
(२), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.पाट ल- .शहर अिभयंता, मा.कोळंब-े मु य 
लेखा अिधकार , मा.कंुभोजकर- मु यलेखाप र क, मा.डॉ.रॉय-आरो य वैदयक य अिधकार , 

मा.पवार- उपसंचालक नगररचना,  मा.िनकम- सह शहर अिभयंता, मा.सवण-े .सह शहर 
अिभयंता, मा.िचतळे,मा.वाघमारे, इंदलकर, मा.झगडे, मा.लोणकर, मा.खोत, मा.बोदडे- 
सहा.आयु , मा.साळंूके – मु य उदयान अिध क, मा.डॉ.साळव-े अित.आरो य वैदयक य 
अिधकार , मा.डॉ.वाबळे- अिध ता वायसीएमएच, मा.तांबे, मा.लडकत, मा.च हाण, 
मा.कुलकण , मा.भोसले संजय, मा.पाट ल,मा.घुबे, मा.सेठ या, मा.ग टूवार, मा.पुजार , 
मा.पवार मा.वाघुंडे-कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.दगडे-पशुवैदयक य अिधकार ,  
मा.डॉ.गोफण-े आरो यािधकार , मा.बहुरे- शासन अिधकार  हे अिधकार  सभेस  उप थत  
होते.     

मा.महापौर – मा.नगरसेवक, नगरसे वका, आयु , अिधकार  वग प कार सवाचे वागत 
क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे.  

मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, मा.आयु , स मा.सभागृह ी.बी.जी.खताळ पाट ल-
काँ ेसचे जे  नेते तथा सभागृहाचे माजी मं ी, डॉ.केतन खुजकर – संचेती हॉ पटल 
येथील िस दत मणका वकार त , राज  अशोक  िशंदे, ीमती मु ाबाई नामदेव 
आगवणे यांचे द:ुखद िनधन झालेले अस याने  यांना दांजली वाहणेत यावी. 
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मा.सुरेश भोईर – अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर – दांजली वाहणेसाठ  सवानी दोन िमिनटे त ध उभे रहावे.  
 
          ( सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.)  
 
मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी  पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो.  
 
                                             वषय मांक-१ 
दनांक २०/९/२०१९                              वभाग- मा.आयु   

 
         संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प   
                   .पअक/५/का व/१४८/२०१९ द.२९/०५/२०१९   

    २) मा .थायी सिमतीकड ल ठराव . ४८५१ 
       द.१२/०६/२०१९  
    ३) मा.महापािलका सभा ठराव .४२९ द.७/९/२०१९    

  
      क  शासना या पयावरण, वन हवामान बदल मं ालय तफ “बांधकाम सा ह य व 
राडारोडा यां यातील टाकाऊ घटका या व हेवाट लावण”े या िनयम २०१६ नुसार [C & 

D Waste Management Rule 2016] महानगरपािलकेन े यव थापकाची जबाबदार  पार 
पाडावयाची आहे. पयावरण, वन हवामान बदल मं ालय या िनयमांनुसार 
महानगरपािलकेन ेसदर यं णेसाठ  उप वधी [By laws] मंजूर क न सदर यव थापन 
खच राडारोडा िनमाण क याकडून वसूल करणे ता वत आहे. तसेच ना व यपूण 
तं ान वाप न बांधकाम राडारोडयाचा पुनवापर कर या या व टाकाऊ व तूचे माण 
कमी कर या-या बांधकाम यावसाियकांना ो साहन दे यासाठ  सवलती व सूट देण े
याक रता महानगरपािलकेतफ धोरण िन त करणे आव यक आहे.  

  पूव पठ का: भारत देशातील बांधकाम यवसाया या वृ  दर वा षक ७-८ ट के 
आहे. पुढ ल वषात नीती आयोगा या अनुमानानुसार स या या बांधकामा या ित पट 
गृहिनमाण क प, र ते, यावसाियक व सं था मक आ थापना व मुलभूत सु वधा 
क प भारतात ता वत आहेत. या क पातून वाळू, खड , दगड, चुनखड , माती यांचा 

वापर मो या माणावर होतो. या क पा या बांधकाम सा ह यातून िनमाण होणा-या 
राडारो यातून अनेक संसाधानाचे वग करण क न पुनवापर केला जाऊ शकतो. यासाठ  
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द ली व अहमदाबाद येथे पथदश  क प गेली ५ ते ६ वषापासून कायरत आहेत. पंपर  
िचंचवड शहरातील व आजूबाजू या प रसरात मो या माणात बांधकाम क प कायरत 
आहेत. शहरांतगत अनेक वकास क पाचे बांधकाम शासन व महानगरपािलकेतफ व 
खाजगी व पात केल ेजात आहेत. शहरातील म यम वगाम य ेसात यान ेगृह दु ती 
क रता व सुधारणा क रता घराअंतगत बांधकाम सा ह यांचा वापर होत आहे. स थतीत 
शहरात सदर टाकाऊ बांधकाम सा ह य नद , नाल,े ओढे, तळे इ याद ं या काठावर व 
इतर ठकाणी अयो य प तीन ेटाक यात येत आहे. यामुळे मो या माणात नैसिगक 
ोतांचे दूषण होत आहे. तसेच पदपथ, मोक या आ ण अडगळ या जागा इ याद  

ठकाणी अनािधकृत व अयो य रतीने टाकाऊ बांधकाम सा ह य टाक यामुळे नाग रकांना 
याचा ास होऊन अनारो य प र थती िनमाण होते.  

   उ : Construction and Demolition Waste Management Rule 2016 

नुसार शहरात िनमाण होणा-या बांधकामाचा राडारोडा सुयो य प तीन ेगोळा क न यावर 
शा ो  प दतीन े या करण.े शा ो  प तीन े येतून वेग या झाले या बांधकाम 
संसाधानाचा पुनवापर महानगरपािलकेतफ के या जाणा-या बांधकाम क पाम य ेकरणे 
तसेच खाजगी क पाम य े सदर सा ह याचा पुनवापर करणेसाठ  ो साहन देणे 
अ याव यक आहे.  

         कृती आराखडा: १. शहरातील बांधकाम सा ह य वापर कर या-या सव 
यावसाियक कं ाटदार व नाग रक यांना पयावरण मं ालयातफ बांधकाम व दु ती 
िन कासनातून िनमाण होणा-या राडारो या या महारा  ांितक महानगरपािलका 
अिधिनयम अंतगत भाग १८ तील २९०,२९१,२९२,२९३ िनयम बंधनकारक असतील. २. 
बांधकाम व दु ती मधून िनमाण होणा-या राडारोडा यव थापनासाठ  राडारोडा 
िनिमतीदारचे वग करण पुढ ल माण ेआहे.  

         ेणी .१ : i  शासना या व महानगरपािलकेतफ नेमणूक केलेल े
कं ाटदारामाफत व वध वकास कामातून िनमाण होणारा राडारोडा. : i i  खाजगी 
बांधकाम यावसाियक, सं था व नाग रकांकडून करणेत येणार  बांधकाम े यांना 
महानगरपािलकेतफ खाजगी बांधकामासाठ  ािधकृत वा परवानगी वतर त बांधकामातून 
िनमाण होणारा राडारोडा. ेणी .२ : i  शासनाची व महानगरपािलकेची परवानगी 
आव यक नसलेले कोणतीह  घरगुती आ थापना अंतगत, सं था अंतगत बांधकाम व 
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दु ती ेणी १ म य ेअंतगत समा व  नसलेल ेसव घटक : i i  मनपा कंवा कोण याह  
ािधका-याकडून परवानगी न घेता करणेत येणा-या बांधकामामधून िनमाण होणारा 

राडारोडा.  

        ेणी .१ अंतगत येणा-या घटकांनी पुढ ल माण ेकायवाह  करण ेअपे त 
असेल.  

        १. शासक य/ िनमशासक य वभागा या व वध वभागामाफत कंवा 
महानगरपािलके या व वध वभागाकडून कायादेश वतर त झा यानंतर ८ दवसा या 
आत अथवा आप कालीन प र थतीत काम सु  के यानंतर तीन दवसा या आत पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या पयावरण वभागाकडे कामाचे व पानुसार िनमाण होणारे 
राडारोडा या अंदा जत माण व कार कामाचे ठकाण व हत नमु यात शासक य/ 
िनमशासक य कंवा मनपा या संबधीत वभागा या कायकार  अिभयंता दजा या अिधकां-
यांकडून मा णत क न सादर कराव.े सदर राडारोडा ५०० कलोपे ा जा त अस यास 
आव यक कंटेनरची सं या िन त क न अंदा जत या व वाहतूक खच तसेच 
महानगरपािलकेतफ साठवणूक कंटेनरसाठ  आव यक ठेव र कम िन त कर यात येईल.  

      २. राडारोडाचे दैिनक माण जा त नस यास िनिमतीदार वतःचे कंटेनर 
वाप  शकतात व महानगरपािलके या कॉल सटर मिधल यं णाना राडारोडा उचल यासाठ  
संपक क  शकतात. महानगरपािलके या यं णांना टोल  मांकावर राडारोडा 
उचल यासाठ  संपक के यानंतर वर त राडारोडा उचल याची यव था मनपान ेनेमले या 
कंपनीतफ करेल परंतु कोण याह  प र थतीत राडारोडा नैसिगक जिमनीवर कंवा 
र यावर व इतर  टाकता येणार नाह  याची जबाबदार  सबंिधत सं थावर व नाग रकांवर 
राह ल. 

      ३. अंदा जत या खचा या कमीत कमी २५ ट के र कम व साठवणूक 
कंटेनरक रता ठेव र कम महानगरपािलकेकडे जमा करावी लागेल. ेणी १ म य ेयेणा-या 
महानगरपािलके या कं ाटदारा यावतीन ेसंबिधत वभागाचे अिधकार  वभागाचा Login व 

Password वाप न े ड ट िनमाण क  शकतात.  

४. स या अ तवात असले या राडारोडा या व अनािधकृत बांधकामा या 
राडारो या या वहनासाठ  व या कर यासाठ  भाग मुखांना Login व Password 
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वाप न े ड ट िनमाण क  शकतात. या क रता छायािच  स हत केलेली कायवाह  व 
राडारोडा अंदा जत माण यांची न द करण ेआव यक असेल.  

५. महानगरपािलकेतफ राडारोडा यव थापनासाठ  िनमाण कर यात येणा-
या मोबाईल अॅप व संकेत थळाम य ेLogin व Password संबिधत सं था यांना अ ीम 
र कम जमा झा यानंतर वतर त कर यात येईल.  

६. सदर अॅप व संकेत थळावर अंदा जत राडारोडाचे माण व जमा 
अि म र कम खा याम य े दसेल.  

७. सदर सं थान े कंटेनर भर यानंतर अथवा सदर सं थेन े संपक 
के यानंतर राडारोडा उचल यासाठ  वाहन पाठ वल े जाईल. सदर वाहनातील संगणक 
यं णे दारे उचल यात आलेला राडारोडा याचे छायािच  व यांचे वजन तसेच सदर साठ  
आकार यात येणार  र कम महानगरपािलके या सम वय क ाकडे व मोबाईल अॅप वर 
दो ह  कडून न दव यात येईल व अि म र कमेतून वजावट कर यात येईल.  

८. राडारोडा उचल यात ये यासाठ  मोबाईल अॅपमधील िश लक र कम ह 
अंदा जत माणा या ५% पे ा जा त असण ेआव यक राह ल.  

९. सदर र कम ५% पे ा कमी अस यास सदर सं थेन ेता काळ पुढ ल 
२५% ट के भरणा करण ेआव यक राह ल.  

ेणी २ अंतगत येणा-या घटकांना पुढ ल माण ेकायवाह  करण ेअपे त 
आहे.  

१. ेणी २ अंतगत घटकांनी जमा झालेला राडारोडा, गनी बॅगम य ेभरणे 
आव यक राह ल. ेणी २ अंतगत सदर राडारोडा महानगरपािलके या मोशी येथील 
Construction & Demolition पयत वखचान े नेऊन देऊ शकतात. अथवा 
महानगरपािलके या राडारोडा यव थापन क ास टोल  मांकावर संपक क न 
राडारो यासाठ  वाहन Pickup साठ  बोलव ूशकतात.  

२. राडारोडा मनपा या नजीक या ा फर टेशन पयत ने यास ेणी १ 
व २ मधील घटकांना ा फर टेशन येथे वजना माण ेशु क भरणा करावा लागेल. सव 
ेणीसाठ  पुढ ल माण े राडारोडा यव थापन शु क आकारण े ता वत आहे. राडारोडा 
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गोळा करण.े ेणी १ व २ बांधकाम राडारोडा उचलण ेव मोशी राडारोडा या क ापयत 
वहन खच र. .१५/- ित कमी/ ितटन राडारो यावर या करण.े ेणी १ व २ 
बांधकामराडारोडा या शु क. र कम पये. २५०/- ित टन  

िनयम बा  राडारोडा यव थापनाक रता दंड :-  

१. वर ल माण े राडारोडा यव थापन यं णाशी संपक न करता अथवा 
अनिधकृत राडारोडा टाकणा-या य , सं था, यावसाियक, कं ाटदार, नाग रक व इतर 
घटकावर टाकले या राडारोडा या वाहनासाठ  व येसाठ  येणा-या खचा या १० पट 
शु क अिधक वहन व या खच वसूल कर यात येईल. तसेच नागर  घनकचरा 
यव थापन २०१६ व C & D Waste Management Rule 2016 या अिधिनयमनुसार 
कायवाह स पा  राहतील.   

२. वर ल माण ेकोण याह  ेणीमधील घटकान ेनैसिगक, नद , नाल,े ओढे, 
इ याद  जल ोतां या बाजून े वनापरवाना राडारोडा टाकलेचे िनदशनास आ यास, तसेच 
पदपथ, मोक या आ ण अडगळ या जागा इ याद  ठकाणी अनािधकृत व अयो य रतीने 
टाकाऊ बांधकाम सा ह य टाक याचे िनदशनास आ यास यांचेकडून १० पट दंडाची 
र कम तसेच यांचेवर फौजदार  गु हा मनपा या वतीन ेदाखल करणेत येईल.  

राडारोडा पासून पुनिनिमत घटका या वापरास ो साहन :-  

१. (i ) यायु  राडारोडा वापरणा-या बांधकाम यवसाियकांना ो साहन 
दे याक रता बांधकामम य े ीन ब ड ंग रेट ंग अंतगत GRIHA कंवा LEED माणप  
घेणा-या बांधकाम क पांना मालम ा कराम य े चिलत िनयमानूसार जा तीत जा त 
५% सूट तसेच मो या क पाम य े (Large Development) अथवा परवडणा-या 
(Affordable Housing) (GRIHA) गृहा मानांकननुसार क पाम य ेचार टार व पाच 
टार क पाम य ेगृह माणप  अथवा (Leed) लीड माणप ाम य ेPlatinum अथवा 

गो ड दजा माणप  िमळवले या क पांना मनपा या बांधकाम परवानगी वभागाकड ल 
ीन ब ड ंग रेट ंग या योजनेनूसार चिलत सुट देय राह ल.  

(i i ) यायु  राडारो यापासून िनमाण झाले या बांधकाम सा ह याचा 
मो या माणात वापर करणा-या बांधकाम यवसाियक कंवा, खाजगी नाग रकांना तसेच 
शासक य /िनमशासक य/मनपा या ठेकेदारांना सदरचे सा ह य या- या वषा या चाल ू
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बाजारभावापे ा २०% कमी दरान े उपल ध क न देण े सबंिधत एज सींवर बंधनकारक 
राह ल.  

२. महानगरपािलकेतफ कर यात येणा-या सव थाप य, कामाम य े
राडारो यावर या क न बन वले या बांधकाम सा ह याचा वापर M२० grade पयत 

Non structural भागासाठ  वापर करण े बंधनकारक राह ल यासाठ  मनपा या शहर 
अिभयंता कायालयान ेआव यक सा ह याची मागणी या क ाला तीन म हन ेआगाऊ 
प तीन े े ीय कायालया या कायकार  अिभयंता ( थाप य) यांचे मा यमातून कळ वण े
आव यक आहे. सदर थाप य वषयक बाबींचे येक वष चे दर, थाप य वभागामाफत 
शहर अिभयंता कायालयाकडून दरपृ थकरणा दारे िन त करणेत येतील. तसेच बाजार 
भावातील अशाच बाबीं या दरापे ा सुमारे २०% कमी दरान ेसदरचे सा ह य मनपा या 
व वध वकास कामासाठ  उपल ध क न देण ेसबंिधत एज सीवर बंधनकारक राह ल. 
याचा वापर मनपा या व वध वकास कामाम य े आव यकतेनूसार करणेची द ता 
थाप य/उ ान/ ेनेज/पाणीपुरवठा इ याद  वभागांकडून घेणेसाठ  अशा बाबींचा समावेश 

िन वदेम य े वतं पण ेकरणेत येईल.  

३. याम य े ामु यान ेपे हर लॉक, कब टोन, चबस क हर,  गाड, युट लीट  

ड ट व इतर आव यकते माण े िनमाण होऊ शकणारे ना व यपूण का ट ॉड टसचा 
समावेश असेल. या यित र  व वध वकास कामांसाठ  लागणारे क चे सा ह य उदा. दगड, 

खड , वटा, वाळू, माती इ याद  सह र यासाठ  लागणारा भराव, GSB, Wet - Mix इ याद  

व वध बांधकाम साह याचा वापर मनपा या व वध वभागाकड ल ठेकेदारांमाफत 

करणेसाठ ची काय णाली शहर अिभयंता कायालयाकडून िन त करणेत येईल. यानुसार 
याचा वापर मो या माणात करण ेआव यक आहे.  

       सबब उपरो  माण े पंपर  िचंचवड शहरातील िनमाण होणा-या बांधकामा या 
राडारो याचे Construction and Demolition Waste Management Rule 2016 चे 

िनयमानूसार वहन क न याचेवर शा ो  प दतीन े या क न यापासून िनमाण होणा-या 
व वध Precast Product बांधकाम सा ह याचा पूण वापर मनपा या व इतर खाजगी 
बांधकामाम य ेकरणे या धोरणास [C & D Waste Policy] मा यता देणते  यावी. 

मा.संतोष (आ णा) ल ढे – मा.महापौर साहेब, ठरावास  अनुमोदन देतो.  
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मा. वलास म डगेर   – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  
करणेत यावा अशी सूचना मी मांडतो.  

मा. नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू– मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेस अनुमोदन देतो.  

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

ठराव मांक -४५६                                         वषय मांक- १ 
दनांक २०/९/२०१९                                       वभाग- मा.आयु   
  

संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .पअक/५/का व/१४८/२०१९  
          द.२९/०५/२०१९   
       २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .४८५१ द.१२/०६/२०१९  
       ३) मा.महापािलका सभा ठराव .४२९ द.७/९/२०१९   
  

       वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.   
 

अनुकूल- ८१                                             ितकुल-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 २ वर मी पुढ ल माण े ठराव 
मांडतो.      
ठराव मांक -४५७                                   वषय मांक- २ 

दनांक २०/९/२०१९                                   वभाग- मा.आयु    

       संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/४०८/ 

                २०१९ द.२७/०५/२०१९ 

                 २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .१० द.१६/८/२०१९ 
       

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर 'अ थरोग त ' अिभनामाची २ 
पदे र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० या वेतन ेणीम ये शासन मंजूर आहेत. या 
संवगाम ये र  असणार  पदे सरळसेवा वेशाने भर याकामी वतमानप ात आ ण 
महापािलके या संकेत थळावर जा हरात .८०२/२०१७ िस द कर यात आलेली होती. 
तसेच महापािलका आ थापनेवर कायरत असले या अहताधारक अिधका-यांकडूनह  
ऑनलाइन अज माग व यात आले होते. 'अ थरोग त ' पदाकर ता ा  झाले या 
अजानुसार उमेदवारांना कोण याह  कागदप ां या  छाननी िशवाय  केवळ उमेदवाराने 



13 
 

,   

ऑनलाइन अजाम ये नमूद केले या मा हती या आधारे द.०३/१२/२०१७ रोजी लेखी 
पर ेकर ता पाचारण कर यात आले होते. सदर या लेखी पर ेत उमेदवारांनी ा  
केले या गुणां या आधारे एक त सवसाधारण गुणानु म व वगिनहाय गुणानु म याद  
यानुसार आर ण िनहाय संभा य िनवड े ात (Zone of Consideration) येणा-या उमेदवारांची 
शै णक अहता, अनुभव कालावधी वषयक व इतर  कागदप ांची तपासणी कर याकर ता 
द.१८/१२/२०१७ रोजी पाचारण कर यात आले होते. उमेदवारांकडून ा  झालेली 
शै णक अहता, अनुभव कालावधी आ ण इतर कागदप ांचे आधारे 'अ थरोग त ' या 
पदाकर ता आर णिनहाय गुणानु मे संभा य िनवड े ात(Zone of Consideration) येणा-या 
उमेदवारांचे गुण व यां या इतर मा हतीनुसार उमेदवारांची वगिनहाय गुणानु मे िनवड 
याद  व ित ा याद  तयार कर याकर ता द.०८/०१/२०१८ रोजी कमचार  िनवड सिमती 
आयो जत कर यात आली होती. तुत या कमचार  िनवड सिमतीने उमेदवारांचे लेखी 
पर ेतील गुण, धारण केलेली शै णक अहता, अनुभव कालावधी आ ण  इतर  तपशील  
पडताळून,  संभा य  िनवड  े ात येणा-या उमेदवारांकडे M.B.B.S., D.N.B.(Ortho)  या माणे 
अहता आढळून येत अस याने भारत सरकार या आरो य आ ण कुटंुब क याण मं ालय 
(आरो य वभाग), नवी द ली यां याकड ल द.१९ स टबर १९८३ रोजी या अिधसूचने या 
अनुषंगान ेNational Board of Examinations New Delhi यां याकडे शै णक अहते या माणप ांची 
थमत:पडताळणी क न घे याबाबत आ ण करणी िनवड बाबत मागदशन 

माग व याबाबत िनणय घेतलेला होता. यानुसार इकड ल प  .ADM/1/WS/490/2018, 

Dated 11/05/2018 अ वये द.19 स टबर 1983 रोजी या अिधसूचनेनुसार National Board of 

Examination New Delhi  यां याकडून संबंिधत उमेदवारां या माणप ांची पडताळणी क न, 

शै णक अहता समक  आहे कंवा कस,े तसेच अहता धारण के याबाबत ा  
धरावयाचा दनांक कोणता याबाबत मागदशन िमळ याकामी वनंती कर यात आलेली 
होती. उपसंचालक, रा ीय पर ा बोड, नवी द ली यांचेकड ल प  
.Regn/Verification/2018/NBE/1379, Dated 06/06/2018 अ वये वयं प  अिभ ाय ा  

झालेले आहेत. सदर या अिभ ायानुसार 'अ थरोग त ' पदाकर ता उमेदवारांची  िनवड 
करणेकामी द.०५/०३/२०१९ रोजी कमचार  िनवड सिमती आयो जत कर यात आलेली 
होती. तुत या कमचार  िनवड सिमतीने उमेदवारांचे गुण, शै णक अहता, अनुभव 
कालावधी इ. या अनुषंगाने ा  कागदप ,  भारत सरकार या आरो य आ ण कुटंुब 
क याण मं ालय (आरो य वभाग),  नवी  द ली  यां याकड ल द.19 स टबर 1983 ची 
अिधसूचना आ ण मा.उपसंचालक, रा ीय पर ा बोड, नवी द ली यांचेकड ल द. 
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06/06/2018 या प ा वये ा  अिभ ाय यावर स व तर चचा क न, डॉ.गायकवाड 
सौरभ द ा य यांना खुला ( व.जा.अ.) वगातून पे बॅ ड र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० 
म ये अ थरोग त  या पदावर मा. वधी/महापािलका सभे या मा यतेने िनयु  
दे याकामी िशफारस केलेली आहे. सबब, डॉ.गायकवाड सौरभ द ा य यांना खुला 
( व.जा.अ.) वगातून वेतन ेणी र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० म ये 'अ थरोग त ' 

अिभनामाचे पदावर िनयु  दे यास मा यता देणेत येत आहे. 
मा.संतोष( आ णा)  ल ढे – मा.महापौर साहेब, ठरावास  अनुमोदन देतो.  
 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता--- 

 अनुकूल- ८१                                   ितकुल-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 ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
ठराव मांक -४५८                                  वषय मांक- ३ 

दनांक २०/९/२०१९                                 वभाग- मा.आयु    
 

    संदभ-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/४०९/ 

           २०१९ द.२७/०५/२०१९ 
              २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .११ द.१६/८/२०१९ 
 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर ये  वै क य अिधकार  
अिभनामाची १६ पदे प ेबॅ ड र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन र. . ६६०० या वेतन ेणीम य े
शासन मंजूर आहेत. ये  वै क य अिधकार  पदावर ल पदो नतीकर ता मा.महापािलका 
सभा ठराव .२७३६, द.१४/०६/१९९४ नुसार खालील माण े अहता िन त कर यात 
आलेली आहे. " पंपर  िचंचवड महापािलका आ थापनेवर ल वै क य अिधकार  क  यांची 
महापािलका सेवेत वै क य अिधकार  या पदावर वग २ म य े१० वष सेवा झालेली आहे" 
द.२८/०७/२०१७ या कमचार  िनवड सिमती या िशफारशीनुसार आदेश 
. शा/१/का व/२३५/२०१८, द.०७/०३/२०१८ अ वय े ये  वै क य अिधकार  संवगात 
र  राहणा-या पदांवर डॉ. फरके राज  हाद आ ण डॉ.गोफण ेल मण पांडुरंग  यांना  
ता पुर या  (Ad-hoc)  व पात ११ म हन े कालावधीकर ता दे यात आलेली पदो नती 
संपु ात आ यान े िनणय घे याकामी द.०५/०३/२०१९ रोजी पदो नती सिमती सभा 
आयो जत कर यात आली होती. तुत या पदो नती सिमतीन,े डॉ. फरके राज  हाद 
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आ ण डॉ.गोफण े ल मण पांडुरंग यांना आदेश . शा/१/का व/२३५/२०१८, 

द.०७/०३/२०१८ अ वय े ता पुर या (Ad-hoc) व पात दे यात आलेली पदो नती 
द.०६/०२/२०१९ पासून संपु ात आलेली आहे. पदो नतीमधील आर ण र  कर याबाबत 
सामा य शासन वभागाकड ल प  .बीसीसी-२०१७/ . .३१२A/१६-ब, द.२९ डसबर 
२०१७ आ ण प  .बीसीसी-२०१८/ . .४६७ A/१६-ब, द.११ ऑ ट बर २०१८ अ वये 
तुतास पदो नती या को यातील खु या वगातील र  पदे िन वळ ता पुर या व पात 
सेवा ये तेनुसार मा.सव च यायालया या िनणया या अिधन राहून भर याबाबत िनदश 
आहेत. ये  वै क य अिधकार  संवगातील र  असणा-या पदांम य ेखु या वगाकर ता 
असलेल े आर ण वचारात घेता, डॉ. फरके राज  हाद यांना खुला(इ.मा.व) आ ण 
डॉ.गोफण े ल मण पांडुरंग यांना खुला (भ.ज.क.) वगाम य े सेवा ये तेनुसार 
पदो नती या को यातील खु या वगा या ये  वै क य अिधकार  पदावर वेतन ेणी 
र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन र. . ६६०० या म य े मा.सव च यायालयाम य े
याय व  वशेष अनु ा यािचका .२८३०६/२०१७ म य ेहोणा-या अंितम िनणया या 

अधीन राहून मा. वधी/महापािलका सभे या मा यतेन े ता पुर या व पात पदो नती 
दे यास पदो नती सिमतीन ेसवानुमते िशफारस केली आहे. सबब, डॉ. फरके राज  हाद 
यांना खुला (इ.मा.व) आ ण डॉ.गोफण ेल मण पांडुरंग यांना खुला (भ.ज.क.) वगातून 
' ये  वै क य अिधकार ' या पदावर र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन र. .६६०० या 
वेतन ेणीम य े मा.सव च यायालयाम य े याय व  वशेष अनु ा यािचका 
.२८३०६/२०१७ म य े होणा-या अंितम िनणया या अधीन राहून पदो नती दे यास 

मा यता देणेत येत आहे. 

मा.संतोष ( आ णा) ल ढे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
  यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

अनुकूल- ८१                                             ितकुल-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 ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
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                                             वषय मांक -४ 

दनांक २०/९/२०१९                                वभाग – मा.आयु   
 
       संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/०९/१३२/२०१९ 

                द.२६/०७/२०१९ 

   २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .१० द.१४/८/२०१९ 

 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व े ाची महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम ३१ (१) नुसार महारा  शासन, नगर वकास वभाग, शासन  
िनणय . टपीएस- १८०५/१०५०/ . .७९५/०७/न व-१३, द.०९ जुल ै २००८, शासन 
िनणय . टपीएस- १८०९/१९ (५) िसआर-१८९३/०९/न व-१३, द.१८/०८/२००९, महारा  
शासन, नगर वकास वभाग, िनणय . टपीएस-  १८०८/८९४/सी.आर.-१७२७/०९/न व-
१३, द. १८ ऑग ट २००९ व अिधसुचना . टपीएस १८१२/१६०/ . .५८/१२/पुनबांधणी 
.२७/१२ ई.पी.मंजूर /न व-१३, द.०२/०३/२०१५ अ वय ेमंजूर असले या वाढ व ह या 
वकास योजनेम य ेमौजे वाकड ता मुळशी येथील मुळा नद  ते ताथवडे ह पयत मुंबई-
बगलोर महामागा या दो ह  बाजूस १२.०० मी. स ह स र ते ता वत आहेत. पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या ह मधील मौजे वाकड मधील स.न.ं १२२ पै., १२३ पै., १२१ 
पै. १३० पै. १३७ पै. १३१ पै. १३६ पै. १३५ प.ै ४ पै. ५ पै. ६ पै. ८ पै. ९ पै. २ पै. १४२ 
पै. १४३ पै. १४५ पै. १४६ पै. १५३ पै. १६७ पै. १५६ पै. १५७ पै. १५८ पै. १५९ प.ै १६४ 
पै. १६० पै. १६१ पै. १६२ पै. १६३ पै. ५१ पै. १२ पै. ७ पै. १० प.ै मधील मुंबई- बगलोर 
महामाग ६० मी. ं द या शेजार ल दोन १२.०० मी. चे स ह स र ते पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या मंजुर वकास योजनेनुसार आहेत. मौजे वाकड हंजवड  मधील 
सुरळ त दळणवळणा या ीन े तसेच हंजवड - िशवाजीनगर या मे ो या मागाकर ता 
सदर या दो ह  १२.०० मी. स ह स र याचे भूसंपादन करण ेआव यक आहे. तर  उपरो  

ता वत योजनाखालील जिमन महारा  ादेिशक अिधिनयम व न वन भूसंपादन 
अिधिनयम २०१३ अ वय े संपादन करणेकामी सदर र याचा भूसंपादन ताव मा. 
ज हािधकार , पुण े यांचेकडे पाठ व याकर ता मा. महापािलका सभेची मा यता घेण े
आव यक आहे. तर  तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ 
चे कलम १२६ व भूमी संपादन पुनवसन व पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान भरपाई 
िमळ याचा आ ण पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम- २०१३ (न वन भूसंपादन 
कायदा २०१३) अ वय ेतातड चे संपादन करणसे मा यता देणेत  यावी. 
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मा.संतोष ( आ णा) ल ढे – मा.महापौर साहेब. ठरावास अनुमोदन देतो.  

मा. वकास डोळस – मा.महापौर साहेब. वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे उपसूचना 
मांडतो - भोसर  ते दघी र यावर ल सीएमई िभंती लगत सव नं.६९.७२ व ८४ येथील 
र याची जागा ता यात घेत असताना जे िमळकत धारक बािधत होणार आहेत या सव 
िमळकत धारकांना मनपा िनयमानुसार घरकुल योजनेत ाधा याने घरकुल वाटप 
कर यास मा यता देणेत यावी तसेच सांगवी भाग ३२ मधील रोडमधील बाधीत 
असले या घरमालकांना पं.िचं.म.न.पा. कडून घर अिधकृत िमळणेस मा यता देणेत यावी 
तसेच पंपर  िचंचवड मनपा प रसरातील रोडमधील बाधीत असले या सव 
िमळकतधारकांना पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ मनपा िनयमानुसार घरकुल योजनेत 
ाधा याने घरकुल वाटप कर यास मा यता देणेत यावी. 

मा.िनमला गायकवाड – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देते.  

मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 

    यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता--      

ठराव मांक- ४५९                             वषय मांक -   ४ 

दनांक २०/९/२०१९                            वभाग- मा.आयु    
 
      संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   .नर व/का व/०९/१३२/२०१९ 

               द.२६/०७/२०१९ 

           २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .१०  द.१४/८/२०१९ 
 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व े ाची महारा  ादेिशक व 
नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३१ (१) नुसार महारा  शासन, नगर वकास वभाग, 

शासन  िनणय . टपीएस- १८०५/१०५०/ . .७९५/०७/न व-१३, द.०९ जुल ै२००८, 

शासन िनणय . टपीएस- १८०९/१९ (५) िसआर-१८९३/०९/न व-१३, द.१८/०८/२००९, 

महारा  शासन, नगर वकास वभाग, िनणय . टपीएस-  १८०८/८९४/सी.आर.-
१७२७/०९/न व-१३, द. १८ ऑग ट २००९ व अिधसुचना . टपीएस 
१८१२/१६०/ . .५८/१२/पुनबांधणी .२७/१२ ई.पी.मंजूर /न व-१३, द.०२/०३/२०१५ 
अ वय ेमंजूर असले या वाढ व ह या वकास योजनेम य ेमौजे वाकड ता मुळशी येथील 
मुळा नद  ते ताथवडे ह पयत मुंबई-बगलोर महामागा या दो ह  बाजूस १२.०० मी. 
स ह स र ते ता वत आहेत. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह मधील मौजे वाकड 
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मधील स.न.ं १२२ पै., १२३ पै., १२१ पै. १३० पै. १३७ पै. १३१ पै. १३६ पै. १३५ पै. ४ पै. 
५ पै. ६ पै. ८ पै. ९ पै. २ पै. १४२ पै. १४३ पै. १४५ पै. १४६ पै. १५३ पै. १६७ पै. १५६ 
पै. १५७ पै. १५८ प.ै १५९ पै. १६४ पै. १६० पै. १६१ पै. १६२ पै. १६३ पै. ५१ प.ै १२ पै. ७ 
पै. १० प.ै मधील मुंबई- बगलोर महामाग ६० मी. ं द या शेजार ल दोन १२.०० मी. चे 
स ह स र ते पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजुर वकास योजनेनुसार आहेत. मौजे 
वाकड हंजवड  मधील सुरळ त दळणवळणा या ीन ेतसेच हंजवड - िशवाजीनगर या 
मे ो या मागाकर ता सदर या दो ह  १२.०० मी. स ह स र याचे भूसंपादन करण े
आव यक आहे. तर  उपरो  ता वत योजनाखालील जिमन महारा  ादेिशक 
अिधिनयम व न वन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वय े संपादन करणेकामी सदर 
र याचा भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार , पुण े यांचेकडे पाठ व याकर ता मा. 
महापािलका सभेची मा यता घेण ेआव यक आहे. तर  तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक 
व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व भूमी संपादन पुनवसन व पुनवसाहत 
करताना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा आ ण पारदशकता राख याचा ह क 
अिधिनयम- २०१३ (न वन भूसंपादन कायदा २०१३) अ वय ेतातड चे संपादन करणेकामी 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच भोसर  ते दघी र यावर ल सीएमई िभंती लगत सव 
नं.६९.७२ व ८४ येथील र याची जागा ता यात घेत असताना जे िमळकत धारक बािधत 
होणार आहेत या सव िमळकत धारकांना मनपा िनयमानुसार घरकुल योजनेत ाधा याने 
घरकुल वाटप कर यास मा यता देणेत येत आहे तसेच सांगवी भाग ३२ मधील 
रोडमधील बाधीत असले या घरमालकांना पं.िचं.म.न.पा. कडून घर अिधकृत िमळणेस 
मा यता देणेत येत आहे तसेच पंपर  िचंचवड मनपा प रसरातील रोडमधील बाधीत 
असले या सव िमळकतधारकांना पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ मनपा िनयमानुसार 
घरकुल योजनेत ाधा याने घरकुल वाटप 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. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो.  
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                                                  वषय मांक- ५ 

दनांक २०/९/२०१९                            वभाग – मा.आयु   
 

       संदभ- १) मा.सुिनता तापक र, मा.शिमला बाबर यांचा ताव.  
    २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .११ द.३१/८/२०१९   
   

     चं भागा गोशाळा संवधन सं था ट (Reg.no.MAH/473/2014/PUNE-F-

44979) ह  सं था गे या १२ वषापासून गोपालन े ात काम कर त आहे.  देशी गायींचे 
संगोपन करणे हाच गोशाळेतील गोपालनाचा उ ेश आहे. सं थेने मागील पाच वषापासून 
चं भागा गोशाळेची थापना केली आहे.  काळया रंगा या अ यंत दु िमळ ३० देशी गायी 
सं थेकडे आहेत. सं थे या गोमाता संवधनासाठ  वशेष योगदान दे याचा मानस आहे. 
तसेच या अनुषंगाने दुध न देणा-या गायी, आजार  कंवा अपंग जनावरे आद ंचा 
वशेष वाने सांभाळ करणे व यो य आहार पुर वण ेआद  उप म सं थेमाफत राब व याचा 
सं थेचा मानस आहे.  स या मौजे िचखली, ता.हवेली, ज.पुणे येथे गायींकर ता प याची 
शेड बांधून सं थेमाफत गोशाळा उभार यात आली आहे. सदर जागा अपुर  असून यामुळे 
गायींची गैरसोय होत आहे. महापािलके या आर णाखालील िचखली गट नं.१६५५/२ पै. 
आर ण .१/७९ हे े  िचखली गुरां या गोठयासाठ  आर त आहे. तर  या जागेत 
महापािलके या पशुवै क य वभागा या िनयं णाखाली जागेचा ताबा पशुवै क य 
वभागाकडे ठेऊन चं भागा गोशाळा संवधन सं था ट, या न दणीकृत सं थेस गोशाळा 
चाल व यास देणेस मा यता देणेत यावी. 

मा.संतोष ( आ णा) ल ढे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.राज  लांडग-े मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह, हा जो वषय आलेला 
आहे तो खूपच चांगला वषय आहे. आप या शहराम ये भटक  जनावरे आहेत,गायी 
आहेत या गायीनंा आपण माता मानतो. या गायीसंाठ  ह  संक पना खूप चांगली 
आहे.भ व याम ये अजुन आप याला आणखी २/३ ठकाणी गोशाळेची आव यकता आहे. 
हणुन माझी आप याला वनंती आहे क , आप या शहराम ये अजुनह  गोपालनासाठ  

कोण या सं था पुढे येत असतील तर यांना आप या महापािलके या ह ीमधये गोशाळा 
उभार यासाठ  आपण मदत करावी अशी वनंती करतो. ध यवाद. 

मा.राहुल कलाटे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह, तापक र ताई आ ण 
बाबरताई  यांनी जो वषय मांडला आहे या माणे आप या शहरात इतरह  ब-याच 
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गोशाळा आहेत  याम ये िचंचवडची असेल,काळेवाड  नद पुलाला लागुन असलेली गोशाळा 
असेल यांनाह  आप याला  मदत करता येत  असेल तर याची देखील आपण न द 
यावी.  

मा.वैशाली काळभोर - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  हा जो वषय 
आहे तो छानच आहे. याला मंजुर ला काह  वरोध नाह . पण पंपर  िचंचवड शहराम ये 
असले या कु यांचा ास हा येक नगरसेवकां या भागाम ये आहे. कु यांची सं या 
वाढलेली आहे. येक ब ड ंगम ये कु े ास दे याचं माण वाढलेलं आहे   तर  
या वषयी महापािलकेचे धोरण काय आहे ते पण बघावे कारण आ ह  गाड  बोलावली 

तर  कु ी घेऊन जात नाह त. भागाम ये नागर कांना कु े चावणारांची सं या वाढलेली 
आहे. तर  याबाबत शासनाने यो य ते धोरण राबवावे अशी वनंती करते. 

मा.महापौर – संबंिधत पशुवै क य अिधकार  डॉ.दगडे यांना सूचना आहेत क , यांनी 
या नगरसेवकां या भागाम ये मोकाट कु े आहेत ती पकडायची आहेत. आ ण या 

कु यांची श या करायची असेल तर ती कर याची जबाबदार  पार पाडणेत यावी.  

मा.सं दप वाघेरे – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  स मा.सभागृह  वषय चांगला आहे. ह  
सं था गेली १०/१२ वषापासून गायी पाळतात. मी आयु  साहेबांना प यवहार केला होता 
क , िचखलीम ये २ हे टर जागा आहे ती जागा ता यात आ यानंतर या जागेला 
कंपाऊंड वॉल वगैरे क न याचं टडर काढून जी सं था येईल यांना देणेत यावे. 
आयु ांनी मला मागे हणले क , तुम याकडे कुठली सं था आहे का? जेणेक न ती सं था 
गोशाळा चालवेल. हा ताव मंजुर करा पण या या बरोबरच आप याकडे पशुवैदयक य 
अिधकार  एकच आहे ते हणतात क , वषभरात ५ ते ७ हजार कु यांची श या 
केलेली आहे. एवढया श या के यानंतर एवढ  कु ी कशी काय आहेत. एकच डॉ टर 
वषभराम ये ७ हजार कु यांची श या कशी काय करतो.तो कु ी कधी पकडणार, डुकरं 
कधी पकडणार, या या हाताखालची माणसं झोपा काढ त असतात. मागे मी एकदा फोटो 
काढून हॉटसअप केले होते. पंपर तील भाग हा ाणी सं हालय क न टाका साहेब, 
पंपर म ये वेगवेगळया ठकाणी  ५०० ते ६०० गायी या र यावर बसले या असतात. 
लोकां या गाडया खराब करतात गाडयां या काचा फोडतात  यानंतर डुकरे आहेत,कु ी 
आहेत, याम ये एकच डॉ. दगडे काम क  शकत नाह त यांना मॅन पॉवर ा. आ ण 
आता राहुलनी सांिगत या माणे या ाय हेट गोशाळा आहेत यांना पण महापािलके या 
मा यमातून काह  मदत करता आली तर ती करा.  दुसर  गो  पंपर , िचंचवड ,भोसर ची 
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मंडई आहे.या ठकाणी भाजीपा यांचा जे वे ट मटेर यल खा यायो य आहे ते आपली कच-
याची गाड  पाठवून या गायींना आणुन खा यास दलं तर या जनावरांना खायला पण 
होईल आ ण यांचा उदरिनवाह पण होईल आ ण गोशाळा हणजे जे दानशुर य  
आहेत ते वषातील ३६५ दवस हे येक जण एक,एक दवस वाटून घेतील कंवा 
एकजण दोन दवस  अस चालतंय आज पांजरपोळ आप याकडे आहे पण िचखली म ये 
कंवा जथं जागा उपल ध असेल या ठकाणी कंवा ीन झोनम ये जागा उपल ध असेल 
या ठकाणी कंवा आता नवीन ट पी क म करतोय या ठकाणी जागा  िनमाण क न 
येक ठकाणी ५/५ एकर जागा िनमाण क न हे शहराम ये  ३/४ ठकाणी केले तर 

मोकाट जनावरांचा सु दा वषय संपेल. आ ण शहराम ये जी कु ी,डुकरं वाढलेली आहेत 
यांचा पण वषय संपलेला नाह . पु यातील कु ी पंपर  िचंचवड म ये सोडतात आ ण 
पंपर  िचंचवडमधील कु ी पेठ पारगाव या पुढे नेऊन सोडतात या कु यांच लीअर 
ऑपरेशन  केलं तर एवढ  सं या वाढणार नाह .  डॉ. दगडे हे लीअर ऑपरेशन करतात 
क  नाह  हे मा हत नाह . का फ  कान कापतात आ ण सोडतात ते ह  मा हती नाह . 
हणजे यांना शासनाने मॅन पॉवर दली तरच हा  िमटणार आहे. तर  हा वषय 

मंजुर करणेत यावा अशी वनंती करतो जय हंद, जय महारा .  

मा. व ठल उफ नाना काटे -  मा.महापौर साहेब,मा.आयु  स मा.सभागृह  खरं तर 
चं भागा गोशाळा संवधन सं था ट या  सं थेला महापािलकेतफ जागा देत आहोत. 
वषय चांगला आहे परंतु पंपर  िचंचवड शहराम ये अशी अनेक भटक  जनावरं असतील, 
कु ी असतील यांची देखील यव था होणं गरजेचं आहे. डॉ.दगडे यांना  बोलावलं होतं  
आ ण यांना सांिगतलं होतं क , पंपर  िचंचवड शहरातील जी कु ी आहेत  या कु याना 
पकडून यांना याच प दतीने जागा उपल ध केली आ ण या ठकाणी शहरातील सव कु ी 
या ठकाणी नेऊन ठेवली आ ण यांना आपण हॉटेलचे जे वे टेज अ न आहे ते जमा 

करतो आ ण ते अ न या कु यांना खायला दलं आ ण या सं था आहेत ते या 
कु याला पकड यासाठ  वरोध करतात या सं थेला एखादया दवशी िमट ंगला बोलवावे 
आ ण यांना सांगावे क , तु ह  जर या कु यांच संगोपन करणार असाल तर यांच 
खा या प याचं सं था पाहू शकत असेल आ ण भ व याम ये पंपर  िचंचवड शहरामधील 
भटक  कु ी यांची वाढती सम या आहे येक वॉडम ये सम या आहे. कालच कॉलेज या 
जवळ एका लहान मुलाला कु ं चावलं हे डॉ.दगडना सांिगतलं पण यांनी कसलीह  
कारवाई केलेली नाह . कु ं पकडून नेलं तर  दुस-या दवशी याच ठकाणी सोडलं जातंय 
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कु यांची सं येम ये दवस दवस वाढ होत आहे. आ ण या वषयाला अनुस न एक वषय 
आहे आता आप या महापािलकेचे जे आर ण आहे ते आपण या गोशाळेला दलेलं आहे 
याच प दतीने पंपर  िचंचवड शहराम ये अशी बर च आर णे आहेत आपण या 

प दतीने या पंपर  िचंचवड शहराम ये मे ोचं काम चाल ूकेल ंआहे, माट िसट चं काम 
चालू आहे आपण या कंपनीला ाय हेट जागा भाडयाने घेऊन या कंपनीला ऑ फससाठ  
जागा  दलेली आहे पण  जर आपले आर ण या कंपनीला दले असते तर आपला खच 
वाचला असता. आपण असं का केलं नाह , क , जे पंपर  िचंचवडचे जे आर ण आहेत 
या आर णाम ये मे ो या ऑ फससाठ  दे याचा  लॅन का काढला नाह . माट 

िसट या ऑ फसला या ठकाणी का जागा दली नाह . आपण ाय हेट जागा घेऊन दली 
आहे हे महापािलकेचे पैसे का खच करतोय. तर  हा वषय चांगला आहे या वषयाला मी 
अनुमोदन देतो.  

मा.मंगला कदम - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  स मा.सभागृह, गोशाळेला कोणचं वरोध 
करणार नाह . मला फ  एवढंच वचारायचं आहे क , जागा कती एकर आहे आ ण कती 
वषासाठ  करार करणार आहात. याचा उ लेख केलेला नाह . आ हांला पण समजलं 
पा हजे क , पपंर  िचंचवड शहराम ये ह  सं था काम कर त असताना याचा र ज ेशन 
नंबर वषयप ाम ये  िलह ला आहे. पण  मागे एकदा तु ह  एका मितमंद सं थेला जागा 
दली या सं थेचा र ज ेशन नंबर िलह ला न हता  तर  आ ह  ग प बसतो कारण 
मितमंद मुलां या सं था बाहेर आ या पा हजेत आ ण यांनी चांगल काम केल ंपा हजे 
हणुन मा यासार या म हलेने  वरोध केला नाह . कारण मी मितमंद मुलांची सं था 

चालवते. परंतु या गोशाळे या सं थेला  जागा कती देणार आहात, कती वषासाठ  देणार 
आहात, काय, काय मदत देणार आहात हे सभागृहाला पण  समजलं पा हजे. आताच   
सांिगतलं क , नगरसेवक सु दा इथ एका दवसाचं जेवण देवु शकतात. आज र यावर 
कती तर  गायी बसले या असतात यांना लोक  एक गवताची ग ड  लगेच देतात. 
हणजे हे खूप ठकाणी चालतंय मग पंपर  िचंचवडसाठ  अशी काह  लोक आहेत 
यां यासाठ  वेबसाईट चालवावी. क , इथे मोकाट गायी, हशी असतील,अपंग जनावरे 

असतील यांना सु दा सांभाळ याचं काम पंपर  िचंचवड महानगरपािलका करणार आहे. 
आ ण या यासाठ  तु ह  सीएसआर मधुन तु हांला फंडस िमळतील. तर  या सं थेला 
कती जागा देणार आहोत ५ एकर जागा देणार आहे का? १० एकर जागा देणार आहे हे 
आ हांला कळलं पा हजे. आ ण यां या बरोबर  कती वषाचा करार करणार आहोत. 
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दगडे काय करणार आहेत ते ितथं जाऊन बघणार आहेत का? या सं थेला १० एकर 
जागा देणार असाल तर ५ एकर जागेम ये गवत लावून ा. हे सगळं यव थत कळलं 
पा हजे. आ ण हा यवसाय सु दा झालेला आहे. आज यवसाय असा आहे क , गायीचं 
गोमु , गायी या शेणापासून गवर  तयार करतात या यावर तुप लावून सं याकाळ  दवा  
लावतात. हणजे सगळया गो ींसाठ  वापर केला जातो. आ ण लोक यां याकडून गवर  
घेऊन जातात. मा.महापौर साहेब, अजुन एक वषय िनघाला  आ ह  बघीतलेलं आहे क , 
या कु यां या सं था आहेत मा या मा हती माणे काल टँड ंग  म ये कु याचं ऑपरेशन 

कर याकर ता २ कोट चा वषय झाला. माझं हणणं आहे क , मागील कमीत कमी ७ 
वषाचा अहवाल ा ७ वषापुव  शहराम ये एकुण कती कु ी होती, कती कु यांच 
ऑपरेशन झालं, दरवष  ती कु ी कशी वाढतात आ ण दरवष  ऑपरेशनसाठ  कती खच 
करणार आहोत. ऑपरेशन क  नये या मताशी मी नाह . टँड ंगने वषय केला 
या याब ल पण माझं काह  हणणं नाह . पण दरवष  २ कोट  खच कर याइतके 

ऑपरेशन होतात का? आ ण जर होत असतील तर याचा अहवाल दरवष  सादर केला 
पा हजे. पयावरणाचा जसा अहवाल यतेो तसा यांना आपण दरवष  करोडो .देतो तर 
यांचाह  अहवाल आला पा हजे.शहराम ये पाच वषापुव  कती कु ी होती आ ण याम ये 
कती ऑपरेशन झाली आहेत ितथंपयत या सगळया गो ी थांब या गे या नाह त का?  या 
गो ी कुठं तर  थांब या पा हजेत नां परत, परत यावर खच कसा काय होतो. आ ण कु ी 
पकडणार  जी लोक आहेत, यां या या सं था आहेत कु ी पकड यानंतर यांच 
ऑपरेशन न करता फ  कान कट ंग करतात का? एक जर कु ी याली तर ७/८ प ले 
यानंतर डुकरं पकडणार  जी लोक आहेत यांना बोलवा नागर कांना याचा खूप ास 

होत आहे जी लोक डुकरं पाळतात आ ण जी खाण असते या खाणीम ये डुकरं सोडून 
गेलेली आहेत. या डुकरांना ितथं काह  खायला िमळालं नाह  क , ती सं याकाळ  वर 
येतात. या माणसां या उप जवीकेचं हे साधन आहे हे मा हत आहे आ ण या लोकांची 
कती दादािगर  असते, भांडण मारामा-या कर त असतात मग यां यावर शेवटचा उपाय 
काय आहे. ह  लोक डुकरं कती सोडतात, का सोडतात हे पण यांनी सांिगतलं गेलं 
पा हजे.  हा वषय शहरा या ीने मह वाचा वषय आहे. गायींसाठ  जसं आपण 
गोशाळा करता तसं या कु यांसाठ  सु दा केलं पा हजे. जी खराब झालेली कु ी आहेत 
यांना सु दा १/२ दवसापे ा जा त दवस ठेवत नाह त. ह  कु ी लांब नेऊन सोडतात 

असं यांनी सांिगतलं पण अ जबात सोडत नाह त. तुमचा काह  तर  गैरसमज आहे. 
दुसर कडे सोडत नाह त फार, फार तर पंपर चे मा याकडे आ ण मा याकडचे पंपर ला 
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सोडतात दुसर कडे सोड याची यांना तशी परिमशन पण नाह . ऑपरेशनसाठ  एवढा खच 
का लागतो. ऑपरेशन करणा-या या सं था आहेत या ऑपरेशन स सेस करता क  
नाह . या यावर कोणाचं कं ोल आहे क , नाह  याबाबतीत किमशनर साहेब आ ण महापौर 
साहेबांनी खुलासा करावा. गोशाळेला जी जागा देणार आहात ती कती वषासाठ  देणार 
आहात आ ण कती एकर देणार आहात आ ण यांनी जर चांगले काम केले नाह  तर 
यां याकडुन जागा काढुन घे याची तरतुद याम ये ठेवली आहे क  नाह . नाह  तर ते 

काय िनवांत होतील आ हांला १५ वषासाठ  दलं आहे हणुन. याचा खुलासा करावा 
आ ण कु यांचा हा वषय िनघालेला आहे. र यावर जी जनावरे बसलेली असतात ती 
सु दा या गोशाळेम ये गेली पा हजे. दगडना तु ह  बोलवून या. यांना समजू दे ते काय 
काम करतात. कु े व डुकर  पकड याचं  काम करतात क  नाह , मा.महापौर या वषयाचा  
डटेल खुलासा झाला पा हजे.  

मा.महापौर – डॉ.दगडे यांना सूचना आहेत क , पंपर  िचंचवड शहराम ये कती कु ी 
आहेत, कती डुकरे आहेत, कती कु यांची श या झालेली आहे याची स व तर मा हती 
ायची आहे.  

मा.िनतीन काळजे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  स मा.सभागृह, वषय चांगला आहे परंतु 
आपण शहराम ये पहातो आहे क , शहराम ये अशा भरपूर गायी आहेत क , या मोकाट 
जनावराम ये फरत असतात याच बरोबर बैल सु दा असतात मी तर हणतो क , फ  
गायीसाठ च नाह  तर अजुनह  अशा काह  सं थांना जागा देवुन या ठकाणी इतर जनावरे 
सु दा या ठकाणी ठेवणेत यावीत.  च-होलीला सु दा एक चांगलं आर ण आहे  एक 
कॅटल शेडचं पण आहे ते ता यात घेऊन एखादया चांग या सं थेला देवुन आप या 
शहरातील जी भटक  जनावरे आहेत ती या याम ये ठेवणेत यावीत. मंगलाताई पण 
हण या क , इकडची कु ी ितकडे सोडतात ितकडची कु ी इकडे सोडतात पुव  असंच 
हायचं इकडची कु ी कचरा डेपोम ये आणुन सोडायचे आता काय झालं आहे कु ी 
ितथ या ितथं नेऊन सोडतात ती कु ी काह  कमी होत नाह त परंतु नानांनी सु दा 
सािंगतले आहे क , या कु यांसाठ  काह  तर  सोय केली पा हजे. आयु  साहेबांनी 
ा यांसाठ  या सं था काम करतात या सं थांना बोलवून यावं कारण आपण कु यांना 

काह  करायला गेलं क , या सं था आड या येतात चांगलं काम करतात परंतु यांचा काह  
तर  वषय होतो क , हे कु यांना ास देतात परंतु आप याकडे अशा जर काह  जागा 
असतील, सं था असतील  तर या याम ये आपण एक काम करावं क , २/३ एकर जागा 
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बघुन याम ये अशी भटक  कु ी या ठकाणी ठेवणेत यावीत. कु ी पकडणार  जी आपले 
कमचार  आहेत ती आप याकडे असले या ड गराळ भागात कु ी आणुन सोडतात. तर  
आप याला वनंती आहे क , या भट या कु यांसाठ  पण एखादया सं थेला जागा देणेत 
यावी.  

मा.संतोष (आ णा) ल ढे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  स मा.सभागृह, मोकाट 
जनावरां या बाबतीत सांगायचं हणल तर गे या १५/२० वषापुव  महापािलके या 
मा यमातून क डवाडा केला जायचा र यावर जी मोकाट जनावरं असायची यांच संगोपन 
या ठकाणी करायचं तर पुढ ल काळासाठ  पंपर  िचंचवड महापािलके या मा यमातून  

आज आपण गोशाळेला जी जागा देत आहोत या या बाबतीत आमचं काह  दुमत नाह  
पण सांग याच ता पय आहे क , शहराम ये ८ भाग आहेत या भागा या अख यार त 
जी,जी मोकाट जनावरे असतात यां यासाठ  ८ ह  भागाम ये गोशाळे या मा यमातून 
या जनावरांच संगोपन या ठकाणी कर यात यावं अशा व वध ठकाणी आर ीत जागा 

आहेत या ठकाणी गोपालनाचा काय म आयो जत केला तर आप या शहराम ये स या 
जे व ुपीकरण दसत आहे कारण ह ली आता पावसाळयाचे दवस आहेत या जनावरांचे 
र यावर जे शेण पडलेलं असतं यामुळे अनेक अपघात होत असतात असे अपघात 
भोसर या पुलाखाली घडलेले आहेत त हा आयु ांना वनंती करतो क , ८ ह  भागाम य े
या ठकाणी आर ीत जागा आहेत या ठकाणी आपण गोपालनाचे आदेश दे यात यावेत. 

गोपालनासाठ  महापािलकेने खार चा वाटा  उचल यास काह च हरकत नाह . दुसर  गो  
डॉ.दगड या मा यमातून काह च काम होत नाह . भोसर म ये असं य भटक  कु ी व 
डुकरं पण आहेत कु ी पकडणार  जी सं था येते या सं थेला एक सु दा कु ं पकडता 
येत नाह . यां या बाबतीत ब-याच वेळा त ार  केले या आहेत कती कु ी पकडली 
याचं ह ड ओ शुट ंग क न लेखाजोखा ठेवणं गरजेचं आहे. पण आजपयत अस काह  

झालेलं नाह . याम ये सुधारणा होणं गरजेचं आहे. आज आपण माट िसट या 
मा यमातून वेश करतो आहे. तर  या मा यमातून याचा बंदोब त होणं गरजेचं आहे. 
एवढ च माझी वनंती आहे.  

मा.डॉ.दगडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  स मा.सभागृह, सदरचा वषय हा गोशाळेचा 
आहे हा वषय या वभागाने ता वत केला नस याने याची मा हती डटेल सांगता 
येणार नाह . सदरची जागा ह  क डवाडा यासाठ  २ हे टर जागा आर ीत आहे. शहराम ये 
असले या भट या जनावरांची सम या सोडव यासाठ  क डवाडा तयार क न यांच 
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संगोपन कर यासाठ चा आलेला वषय दसतो आहे. स या भटक  जनावरं पकडून 
पांजरपोळ येथे सांभाळ कर त होतो परंतु यां याकडे जनावरांची सं या जा त झा याने 
ते आता जनावरं घेत नाह त यामुळे ह  सम या िनमाण झा याने हा वषय आलेला 
आहे. दुसरा जो वषय आहे कु याचा आप याकडे गे या वषभरात दोन सं थांची िनयु  
केली होती आ ण कु यांची सं या िनयं त कर याकर ता श या कर याचा काय म 
दोन सं था माफत राब वत आहोत.  क  शासना या आ ण सु ीम कोटा या िनयमानुसार 
कु यांची सं या कमी कर यासाठ  यांचे ऑपरेशन क न ते कु े  मुळ ठकाणी सोडले 
जातात यामुळे कदािचत सं या घटत नसेल  सं या िनयं णासाठ  आपण श या 
करतो आ ण ती कु ी मुळ ठकाणी सोडतो या कु यांची सं या लगेच िनयं णात येणार 
नाह . कारण श या के यानंतर याचा  २ ते ३ वषानी याचा इफे ट जाणवेल. 
आपण डुकरं पकड यासाठ   नवीन सं थांची िनयु  केलेली आहे यांनी गे या १० 
दवसाम ये २३३ डुकरं पकडली होती परंतु मालका या ह यामुळे आ ण काह  गो ीमुळं 
हे काम थांबवलेलं आहे. 

मा.मंगला कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह या याम ये 
यांनी  हणले आहे क , ऑपरेशन क न मुळ जागी सोडतो प हलं तर यांच वा य 

चुकलंच होतं. इफे ट होत नसेल, दुस-या वेळेस ते काय उ र देतात क , सं या कमी 
हायला २/३ वष लागेल. मी दगडेला टारगेट कर त नाह . मी आजपयत कोण याह  
अिधका-याला टारगेट केलेलं नाह . शासनाची दोन चाके असतात दोघांनी िमळून काम 
केलं तर काम होत असतात. दगडे हे डॉ टर आहेत, काह  साधेसुधे नाह त यामुळे मी 
यांना टारगेट कर त नाह . मला यांनी क डवडयाची २ हे टर जागा सांिगतलेली 

आहे. हणजे ५ एकर जागा झाली मग ह  ५ एकर जागा तु ह  क डवडयासाठ  देणार का? 
या ठकाणी महापािलकेने शेड का बांधली नाह . आप याला हे दसलं नाह  का, या 

सं थेला तु ह  ५ एकर जागा देणार असाल तर कती वषासाठ  देणार आहोत हे पण 
सांिगतलेलं नाह . यांनी सांिगतल क ,क डवाडयासाठ  जी जागा आहे ती या सं थेला 
देणार आहात हा अधवट खुलासा झाला हा वषय सद य  ताव आहे आ ण याम ये 
२ हे टर जागा देणार असं हणल आहे. असे बरेचसे सद य ताव येतात आ ण तु ह  
ते मंजुर करणार आहात का? याचा खुलासा करावा. मा.महापौर साहेब, आ हांला हे उ र 
पटलेलं नाह . यांना मी ५ वषाचा कु याचा अहवाल दे यास सांिगतला होता. यांना 
ज मट यायला पा हजे होतं ते माग या ५ वषाम ये असतील, नसतील पण कमान 
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माग या ३ वषाचा तर  खुलासा ायला हवा होता. कंवा ते या वषापासून आहेत 
ितथपयतचा तर  खुलासा ायला पा हजे होता. ते दवसभराम ये कती कामकाज करतात 
हे यांना त डपाठ असलं पा हजे. मा हत नसेल तर हा वषय तहकुब ठेवा.  

मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह खरं तर  हा 
वषय हा गोपालनाचा आहे आ ण चचा केली ती कु या या संदभात केलेली आहे. खरंतर 
या वषया या अनुषंगाने गायीचे संर ण झालं पा हजे, संवधन झालं पा हजे. गोमातेचे 
र ण केलं पा हजे. हा वषय खुप चांगला आहे. यामुळे मा या आगोदर या या, या 
व यांनी चचा केली या मताशी मी सहमत आहे आ ण मंगलाताईनी केलेली सूचना 
चांगली आहे कती जागा देणार आहोत, कती वषासाठ  देणार आहोत. कती वषाचा 
करार करणार आहोत. आ ण ता नी दुस-या एका ाला वाचा फोडली कु यां या 
संदभाम ये, ताई खरं आहे, मी तुम या मताशी १०० ट के सहमत आहे  गे या ७/८ 
वषापासून आपण कु यांवर  श या करतो आ ण  श या के यानंतर याम ये ८० 
ट के यश िमळालं खरंतर हा खुप मह वाचा वषय आहे. कु यांची श या के यानंतर 
कु याची सं या शहराम ये  का वाढते. हा खरं तर संशोधनाचा वषय आहे. याचा अथ 
आपण श या करतो ती चुक ची करतो. ताई तु ह  तर ५ वषाचं हटलं पण मी तर 
हणतो क , गे या १० वषापासून हे काम सात याने करतो आहे िन तच कु यां या 

संदभाम ये ह  सं या वाढली नाह  गेली पा हजे. तुम या मताशी आ ह  सहमत आहे. 
हणजे खरंतर या कु या या संदभाम ये पुढ या काळाम ये या कु यावर िनयं ण ठेवायचं 

असेल तर आयु  साहेब मी तु हांला दोन/तीन म ह यापूव  सांिगतलं होतं 
क , द लीम ये अशी एखाद  सं था आहे का? सगळे कु े / कु ी हे वेगवेगळे  राहतील 
यामुळे र यावर राहणार नाह त.अशा प दतीची जर सोय आप या शहराम ये झाली तर  

कु यासाठ  वेगळ  सोय करा आ ण कु ीसाठ  वेगळ  सोय करता आली तर बघा. या 
कु या या संदभाम ये आपण अिधक मा हती घे याकर ता हा वषय पुढ या महापािलका 
सभेम ये घेणेत यावा. वषय मांक ५ चा वचार पढु ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.अशी 
सूचना मी मांडतो. 

मा.सुरेश भोईर – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो.  

 यानतंर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता--- 
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 ठराव मांक -४६०                                वषय मांक- ५ 

 दनांक २०/९/२०१९                             वभाग – मा.आयु  
  
              संदभ- १) मा.सुिनता तापक र, मा.शिमला बाबर यांचा   ताव.  

   २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .११  

            द.३१/८/२०१९ 
 

        वषय मांक ५ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

अनुकूल- ८१                                           ितकुल-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 ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो.  

                                                वषय मांक- ६ 

दनांक २०/९/२०१९                                  वभाग – मा.आयु   
 

          संदभ  – १)  मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल पञ .  
                                  .आमुका/२/का व/४२९/२०१९ द.१९/०८/२०१९ 
                २) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल पञ .  
                                  .आमुका/२/का व/४३०/२०१९ द.१९/०८/२०१९ 
                ३) मा.महापािलका सभा ठराव .४५४ द.७/९/२०१९  
 

     नगर वकास वभाग, महारा  शासन, यांचेमाफत रा यातील महानगरपािलका 
/नगरप रषदा/नगरपंचायतींम य े घनकचरा ( यव थापन व हाताळणी), व छता व 
आरो य उप वधी लाग ू कर याबाबत द.११ जुल ै २०१९ रोजी शासन िनणय िनगत 
कर यात आलेला आहे. सदर शासन िनणयानुसार रा य शासनामाफत तयार कर यात 
आलेल े उप वधी आदेशाचे दनांकापासून रा यातील सव महानगरपािलका 
/नगरप रषदा/नगरपंचायतींसाठ  लाग ू झालेल े असून याक रता महापािलका सभा 
ठरावाची अथवा वतं  मा यता घे याची आव यक नस याचे याम य ेनमूद कर यात 
आलेल ेआहे. सदर शासन िनणयानुसार द.१ जुल ै२०१९ रोजी िस द कर यात आले या 
अिधसूचनेची अंमलबावणी कर याबाबत िनदश दलेल ेआहेत.   
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 सदर उप वधीम य ेअनुसूची – १, भाग अ म य े उपयोगकता शु क िनधा रत 
कर यात आलेल ेआहे. याचा तपिशल पुढ ल माण े– 

महानगरपािलका 

. वगवारी अ व ब वग क व ड वग 

 घनकचरा िन मती १०० कलो ाम पे ा कमी )र म पये ितमहा(  

१ ित घर ६० ५० 

 ावसाियक आ थापना    

२ दुकाने, दवाखाने इ यादी ९० ६० 

३ शो म   

(उपकरण े/ फ नचर / ऑटोमोबाईल / इले टॉिन स इ.) 

१६० १२० 

४ गोदाम े १६० १२० 

५ उपहारगृहे व हॉटेल १६० १२० 

६ राह याची व जेवणाची व था असणारी हॉटेल २०० १६० 

 णालय े   

७ प ास खाटांपे ा कमी १६० १२० 

८ प ास खाटांपे ा जा त २४० १८० 

 सं था   

९ शै िणक सं था, वसतीगृह े १२० ९० 

१० धा मक सं था १२० ९० 

११ शासक य / िनमशासक य कायालये १२० ९० 

१२ िववाह कायालये / मनोजरंजन सभागृहे / एकपडदा 
िच पटगृहे 

२००० १००० 

१३ खरेदी क  / ब पडदा िच पटगृह े २००० १००० 

१४ फेरीवाल े १८० १५० 
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१५ हंगामी दुकाने कवा आनंद मेळा / स संग / खा  
महो सव / फटा याचे दुकान 

थािनक वरा य सं थांनी 
मािसक शु क न आकारता एक 
वेळ शु क िनधा रत कराव े

 

तसेच सदर उप वधीम य ेअनुसूची – १, भाग ब (शा तीची अनुसूची) म य ेकचरा 
फेकण,े उप व िनमाण करण े व व छ अंगण उ लंघन के यापोट  शा ती िनधा रत 
कर यात आलेल ेआहे. याचा तपिशल पुढ ल माण े– 

 

कचरा फेकण,े उप व िनमाण करण े व व छ अंगण उ लंघन के यापोटी शा ती ( कमान शा ती 
पयांम य)े  

महानगरपािलका 

. तपिशल अ व ब वग क व ड वग 

िवलगीकरण, साठवणुक, कचरा सुपुद करण ेव संकलन याबाबतच ेउ लंघन 

१ िवलगीकरण न केलेला व वेगळया ड यांम य ेसाठवण न केलेला 
कचरा सोपिव याब ल 

  

 अ) घरातुन / वसाियक आ थापना   

 पिहला संग ३०० २०० 

 नंतरचा येक संगी ५०० ३०० 

 ब) मो ा माणावरील कचरा िनमाण करणारे जनक   

 पिहला संग ५००० ३००० 

 नंतरचा येक संगी १५००० ९००० 

२ कचरा जाळ याब ल ५००० ५००० 

िविश  वगवारी  /प रि थती  

३ सावजिनक सभा  /समारंभ संप यावर चार तासां या आत 
व छता न के याब ल 

व छता अनामत र म 
ज  करणे 
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          वर ल अनुसूची - १, भाग अ, उपयोगकता शु क त याचे अवलोकन करता अ व ब 
वग महानगरपािलकांसाठ  िनधा रत कर यात आले या शु कानुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या काय े ाम येदेखील सदर शु क लाग ू करण े तसेच कचरा फेकणे, 
उप व िनमाण करण े व व छ अंगण उ लंघन के यापोट  शा ती हणून िनधा रत 
कर यात आलेल ेशु क लाग ूकरण ेआव यक अस यामुळे पंपर  िचंचवड महानगरपािलके 

माफत आदेश . आमुका/२/का व/४२०/२०१९ द.१६/०८/२०१९ अ वय ेसदर शासन 
िनणय लाग ूकर याचा आदेश िनगत कर यात आलेले आहे.  

 सदर शु क व शा ती लाग ूझा यानंतर जमा होणार  शु काची र कम भरणा 
कर याक रता वभागाकडे लेखािशष उपल ध नस यामुळे आरो य मु य कायालयाम य े
उपयोगकता शु क वसुली साठ  न वन लेखािशष तयार करण ेआव यक आहे.  

       सबब नगर वकास वभाग, महारा  शासन, यांचेमाफत द.११ जुल ै२०१९ रोजीचे 
शासन िनणयानुसार रा यातील महानगरपािलका/नगरप रषदा/ नगरपंचायतींम ये 
घनकचरा ( यव थापन व हाताळणी), अ वय ेलाग ूकर यात आलेल े व छता व आरो य 
उप वधी पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेक रता लाग ू करणेकामी तसेच कचरा फेकणे, 
उप व िनमाण करण ेव व छ अंगण उ लंघन के यापोट  िनधा रत शा ती या रकमेचा 
भरणा करणेकामी “उपयोगकता शु क वसुली व शा ती” या नावान े न वन लेखािशष 
िनमाण करणेकामी तसेच सदर शासन िनणयाची अंमलबावणीकामी िनगत कर यात 
आलेला आदेशाचे अवलोकन करणेत यावे. 

मा. संतोष (आ णा) ल ढे - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा. एकनाथ पवार – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह वषय मांक ६  
द र  दाखल करणेत यावा अशी सूचना मी मांडतो.  

मा. सुरेश भोईर – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
  यानंतर सूचने माणचेा ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
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ठराव मांक - ४६१                          वषय मांक- ६ 

दनांक २०/९/२०१९                         वभाग – मा.आयु   
 

     संदभ  –  १)  मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल पञ .  
                           .आमुका/२/का व/४२९/२०१९ द.१९/०८/२०१९ 
            २) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल पञ .  
                           .आमुका/२/का व/४३०/२०१९ द.१९/०८/२०१९ 
            ३) मा.महापािलका सभा ठराव .४५४ द.७/९/२०१९  
 
            वषय मांक ६ द र  दाखल करणेत येत आहे. 
  

  अनुकूल  - ८१            ितकूल- ०  

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

                                 ----- 

मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह वषय मांक 
७ वर पुढ ल माणे ठराव मांडतो.  

                                                  वषय मांक-७ 

दनांक -२०/९/२०१९                              वभाग-मा.आयु  
 

       संदभ- १) मा.आयु  यांचेकड ल .नर व/का व/१७/२०/२०१९  

                द.०८/०८/२०१९ 

पंपर  िचंचवड मनपाची मंजुर वकास योजना सुधा रत करणे या कामासाठ  

सव ण क न व मान जिमन वापर नकाशा व इतर कामे खाजगी सं थेमाफत क न 
घेण,े याकामी िन वदा िस द करणेस मा.महापािलका सभा ठराव .४०८ द.२१.११.२०१३ 
अ वये मा यता दलेली आहे, तसेच मा. महापािलका सभा ठराव .११८ द.०५.०२.२०१८ 
अ वये पंपर  िचंचवड महापािलके या संपुण े ाची (जु या व वाढ व ह साठ ) वकास 
योजना तयार करणेचा ठराव पा रत केलेला आहे. यानुसार  िन वदा कायवाह  क न 
खाजगी सं थेची नेमणुक कर यात आली आहे. सदर सं थेस द.०८.०३.२०१९ रोजी 
कामाचे आदेश दलेले आहेत. 
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            शासना या नगर वकास वभागाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मंजूर 
वकास योजना सुधा रत (दुस-यांदा) कर याक रता उपसंचालक, नगररचना यां या 
अिधप याखालील वकास योजना वशेष घटक कायालय पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
व पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण घटक या अिभनामाने थापन झालेल ेआहे. 

            महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम, १९६६ चे कलम २३ ते कलम 
३१ ामु याने सुधार त वकास योजना तयार कर याशी िनगड त आहेत. यानुसार 
थमत: महानगरपािलकेने खालील माणे कायवाह  करण ेआव यक आहे. 

१) महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम १९६६ ते कलम २३ सह कलम 
३८ अ वये मंजूर वकास योजना सुधार त करणे बाबतचा, इरादा जाह र कर यासाठ  पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या सवसाधारण सभेची मा यता आव यक आहे. सदर वकास 
योजनेत समा व  असले या े ाचा ह  दशवणारा व मा.आयु , पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका यांनी वा ांक त केलेला नकाशा, महापािलके या कायालयात, कायालयीन 
कामकाजा या दवशी व वेळ  नागर कां या अवलोकनासाठ  ठेव यात येईल. 

            सुधा रत वकास योजना तयार कर याचा महापािलकेचा इरादा, महारा  शासन 
राजप ात व थािनक मराठ  व इ जी वृ प ात िस द करणेस मा.महापािलका सभेची 
मा यता िमळावी. सदरची सुचना महारा  शासन राजप ात िस द झा यापासुन ६० 
दवसा या कालावधीत ा  होणा-या नागर कां या सुचना/हरकतीचा वचार वकास 
योजना तयार करतांना कर यात येईल. 

२)  तसेच वकास योजनेचे सव वैधािनक कामकाज कर याकर ता महारा  ादेिशक 

िनयोजन व नगररचना अिधिनयम, १९६६ चे कलम २४ नुसार उपसंचालक, पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका व पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण घटक, पंपर -पुणे यांची 
“नगररचना अिधकार ” हणुन नेमणुक कर यास मा.महापािलका सभेची मा यता िमळावी. 
तदनतंर “नगररचना अिधकार ” नेमणुक स मा.सहसंचालक, नगररचना, पुण े वभाग, पुणे 
यांची पुव मंजुर  घेऊन “नगररचना अिधकार ” यांचे िनयु चे आदेश मा.आयु , पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका यांचे माफत पा रत कर यात येतील. 
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३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मंजुर वकास योजना सूधा रत कर याची सव 
वैधािनक कायवाह  कर यास मा.आयु , पपंर  िचंचवड महानगरपािलका यांना ािधकृत 
कर यास व या अनुषंगीक येणा-या खचास मा यता देणेत यावी. 

मा. संतोष (आ णा ल ढे) – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  यांचेकड ल पञ .नर व/१७/३८/२०१९ 
द.२०/०९/२०१९ चे पञातील मा.आयु  यांचे मागणीनुसार वषय माक ७ वर ल 
वषयपञ मागे घेणेस यांना अनुमती देणेत यावी. अशी सूचना मी मांडतो. 
मा. वलास म डगेर   – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
 
मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, सूचना वकारली आहे. 
         यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता--- 
 
ठराव मांक -४६२                                      वषय मांक-७ 

दनांक -२०/९/२०१९                                  वभाग-मा.आयु  
 
         संदभ- १) मा.आयु  यांचेकड ल .नर व/का व/१७/२०/२०१९  

                द.०८/०८/२०१९ 
 
      मा.आयु  यांचेकड ल पञ .नर व/१७/३८/२०१९ द.२०/०९/२०१९ चे पञातील 
मा.आयु  यांचे मागणीनुसार वषय माक ७ वर ल वषयपञ मागे घेणेस यांना 
अनुमती देणेत येत आहे.    

     अनुकुल- ८१                                         ितकुल-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 ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो.  
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                                                 वषय मांक-८ 

दनांक २०/९/२०१९                                 वभाग-मा.आयु     
 
        संदभ –१) मा.अित र  आयु  यांचेकड ल प   

                 . वभाअक/३/का व/१८५/२०१९ दनांक ५/०९/२०१९ 

        क  शासना या “ व छ भारत अिभयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  
अिभयान (नागर )” राब वणेत येत आहे. 

            सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालय 
नाह  यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  िनधी उपल ध क न शहर हागणदार  मु  करणे 
(Open Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा ीय जनगणना २०११ 
नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण ११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत 
वैय क शौचालय उभारणी कर ता िनधी उपल ध करणे आव यक आहे.  सदर अिभयानाचे 
अनुषंगाने क  शासन व रा य शासन यांचेकडून अनु मे र.  ४,९३,१४,९६१/- व 
९,१०,५४,९७४ /- असे एकुण र.  १४,०३,६९,९३५/- अनुदान ा  झाले आहे. 

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

        व छ महारा  अिभयान ( नागर  ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३१/०८/२०१९ 
अखेर केले या कायवाह ची मा हती खालील माण े

                          प “अ”  

महानगरपािलकेचे नाव पंपर  िचंचवड  महानगरपािलका शेरा 

ज हा पुण े
 

वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज केले या 
कुटंुबांची सं या 

१७३२२ 
 

क  शासनाचे “ व छ भारत अिभयान” या १७३२२ 
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     सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणते यावा.  

मा.संतोष ( आ णा)  ल ढे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ु – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना 
मांडतो- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागाचे टाटा एस वाहनां या 

संकेत थळावर अपलोड करणेत आले या 
एकूण  अजाची सं या 
मंजूर अजाची एकूण सं या १४७५६ 

 

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय 

एकुण बांधकाम पुण-१४७५६ 

 

मनपा माफत बांधकाम 
पुण-१००८९ 
सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  - 

४६६७ 

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या 

सामुदाियक शौचालय ५८२ सीटस 

म हला–२६२िसटस 
कामकाज पूण  

पु ष–३२० िसटस 
कामकाज पूण 

िनगत करणेत आलेला 
प हलाह ा 

१०५८७ लाभाथ  
GOI+GOM=६३५.२२लाख 

   GOI =२०००/-
व GOM=४०००/-
ह सा 

ULB      =   २११.७४ लाख  ULB  =२०००/- ह सा 

 
एकुण ८४६.९६  लाख 

 
िनगत करणेत आलेला 

दुसरा ह ा 
९९०२ लाभाथ  GOI+GOM=५९४.१२लाख 

   GOI = २०००/-व  

   GOM=४०००/- ह सा 

  
ULB  =१९८.०४ लाख   ULB =२०००/- ह सा 

 
           एकुण             ७९२.१६ लाख 
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लोडबॉड चे बाबत मा.आरो य कायकार  अिधकार  यांनी यांचे कड ल प  
.जा. .आमुका/३/का व/६०९/२०१८ द.६/१२/१८ अ वये टाटा एस वाहनां या लोडबॉड  

भंगार/िन पयोगी अस याने िललावात काढ याबाबत कळ वले आहे. तसेच आकाशिच ह 
परवाना वभाग याच माफत पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ातील अनािधकृत 
जा हरात फलक, बोड, लोखंड  चर इ याद  सा ह य  ज  क न नेह नगर कोठारम य े
जमा कर यात आलेले आहे. 

      सदर भंगार/िन पयोगी सा ह याचे मु यांकन होणे आव यक होते. यानुसार सदर 
कामी म.न.पा. माफत िनयु  शासक य मु यांकनदार मे.ए. ह .शेवडे.ऍ ड एसोिशयट पुणे. 
यांना मु यांकन करणेकामी आदेश िनगत कर यात आले होते. यानुसार यांचेक़डुन 

य  पहाणी क न उ  भंगार सा ह याचे अंदाजे मु यांकन कंमत र.  23,62,500/- 
( अ र  र. . तेवीस लाख बास  हजार पाचश फ ) मु यांकन काढणेत आलेले आहे. 

 तुत कंमत चालू बाजारभाव गृह त ध न अंदाजे काढ य़ात आलेली आहे. उ  
भंगार सा ह याची कंमत अंदाजे अस याने य  खु या िललावात कमी / जा त 
हो याची श यता नाकारता येत नाह . तुत सा ह याची व / व हेवाट ई-िललावा दारे 
करणे तावीत आहे. सदर िललावासाठ  महानगरपािलका अित. आयु  यांचे 
अ य तेखाली, सहा.आयु  (भांडार), मु य लेखाप र क, मु य लेखा अिधकार , भांडार 
अिधकार  व संबिधत वभागाचा शाखा मुख यांची िललाव सिमती गठ त कर यात आली 
आहे. सदर वषयास िललाव सिमतीने द २८/८/२०१९ रोजी वर ल भंगार सा ह याची 
व  ई-िललावा दारे करणेबाबत िशफारस केलेली आहे.   

       सदर भंगार सा ह याची शासक य मु यांकनानुसार अंदाजे कंमत र. . 
23,62,500/- ( अ र  र. . तेवीस लाख बास  हजार पाचश फ ) मु यांकन काढणेत 
आलेले आहे. उपरो  नमुद केलेनुसार महारा  महानगपािलका अिधिनयम मधील कलम 
७९(क) नुसार महापािलकेची कोणतीह  थावर कंवा जंगम मालम ा व  करणेस 
मा.महापािलका सभेची मा यता आव यक आहे. यानुसार उ  भंगार साह याची ई-
िललावा दारे व  करणेस मा यता देणेत यावी. तसेच पंपर  िचंचवड िश ण 
वभागाकड ल सन २०१९-२० या अंदाजप काम ये अपुर  तरतुद असले या कामाक रता 
वाढ/घट क न तरतुद वग करण करणसे मा यता देणेत यावी. 
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अ.  कामाचे नाव लेखािशष 
पान . 

अ. . 

सन२०१९-२० 
ची तरतूद र. . 

घट र. . वाढ र. . 

सन२०१९-
२०चा सुधा रत 
अंदाजप क 
र. . 

१ मनपाचे 
शाळांना 
आयएसओ 
९००१-
२०१५ 
नामांकन 

माणप  
िमळणेकामी. 

सवािगक 
शै िणक 
गुणव ा     

    व 
िवकास 

.३०४ 

अ. . 

४० 

२०,००,०००/- ० ४३,०००००/- ६३,००,०००/- 

२  महापौर 
िवकास 
िनधी 

५०/१८ ५,००,००,०००/- ४३,०००००/-   

     -   

तसेच ग भागातील भाग . २३ मधील मनपा या सन २०१९-२० या नवीन  
अंदाजपञकात व छ भारत अिभयान (नागर ) अंतगत वैय क घरगुती शौचालय 
लाभथ नी ािधकृत केले या य /सं था/ एज सी यांनी बांधकाम केले या 
शौचालया या गुणव ा तपासणीसाठ  मे. इं डयन रजी टर ऑफ िशपींग (IRS)  या 
सं थेची ञय थ सं था/एज सी हणून नेमणूक करणे व तपासणी शु क अदा करणे 
गरजेचे आहे. या ने भांडवली मु यालय-लेखािशषातील कामांची शासक य मा यता व 
तरतूद अ यंत कमी अस याने भागातील भांडवली मु यालय कामांची िन वदा 
काढलेनंतर संपुण या ीचे काम होणे श य होणार नाह   यामुळे खालील समावेश 
केले या कामांची सन २०१९-२० म ये खच होणार   आव यक तरतूद वाढवून देणेस 
मा यता देणेत यावी.  
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अ
.

. 

लेखािशष/
कामाचे 
नाव  

पा
नांक 

कामा
चा 
अनु.
. 

लेखा
िशष/
कामा
चे 
नाव 

अंदाजपञ
क य 
र कम 

सन 
२०१९-२० 
ची तरतूद 

वाढ 
करावया
ची 
तरतूद 
र कम 
पये 

घट 
करावया
ची 
तरतूद 
र कम 

वाढ/घट 
केले नंतर 
सन २०१९-
२० ची 
तरतूद 

१ व छ 
भारत 
अिभयान 
(नागर ) 
अंतगत 
वैय क 
घरगुती 
शौचालय 
लाभथ नी 
ािधकृत 

केले या 
य /सं
था/ 

एज सी 
यांनी 
बांधकाम 
केले या 
शौचालया
या 

गुणव ा 
तपासणीसा
ठ  मे. 
इं डयन 
रजी टर 
ऑफ 
िशपींग 
(IRS)  या 
सं थेची 

   ५००००० ० १००००० ० १००००० 
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ञय थ 
सं था/एज
सी हणून 

नेमणूक 
करणे व 
तपासणी 
शु क अदा 
करणे 

२ भाग . 
२३ म ये 
बापुजीबुवान
गर व 
गावठाण 
प रसरातील 
र ते 
खड मु म 
प दतीने 
वकसीत 
करणे (सन 
२०१९-२० 
साठ )   

२३० १ भांडव
ली 
काम े

२५००००० १७००००० ० १००००० १६००००० 

 एकूण    ३०००००० १७००००० १००००० १००००० १७००००० 
 
 
 
 तसेच थाप य ई भागाकड ल सन २०१९-२० चे अंदाजप कात खालील 

कामाक रता उपल ध असलेली तरतूद अपुर  आहे. सदर काम पूण करण ेसाठ  पुरेशी 
तरतूद उपल ध करण े आव यक आहे. तर  खालील माण े वाढ/घट क न तरतूद 
वग करण करणेस मा यता देणेत यावी.  
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अ 
. 

कामाचे 
नाव 

लेखािशष पान 
.अ. . 

सन 
२०१९-२० 
ची तरतूद 
र. . 

घट र.  वाढ.र.  सन २०१९-
२० चा 
सुधा रत 
अंदाजप क 
र. . 

१ पुण े
आळंद  
र ता ते 
दाभाडे 
व ती 
४५ 
मी.ड . 
पी. 
र ता 
वकिसत 
करणे. 

वशेष 
योजना 

२०/६८ ३००००० - ६०,००००० ६३,०००००/- 

२  महापौर 
वकास 
िनधी 

५०/१८ ५००००००० ६००००००   

 

मा. सुरेश भोईर - मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा. ानदेव थोरात- मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारलेली आहे. 

        यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता-  

ठराव मांक- ४६३                                    वषय मांक- ८ 

दनांक-२०/९/२०१९                                   वभाग – मा.आयु  
 
           संदभ –१) मा.अित र  आयु  यांचेकड ल प   

                    . वभाअक/३/का व/१८५/२०१९ दनांक ५/०९/२०१९ 

        क  शासना या “ व छ भारत अिभयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  
अिभयान (नागर )” राब वणेत येत आहे. 
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            सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालय 
नाह  यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  िनधी उपल ध क न शहर हागणदार  मु  करणे 
(Open Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा ीय जनगणना २०११ 
नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण ११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत 
वैय क शौचालय उभारणी कर ता िनधी उपल ध करणे आव यक आहे.  सदर अिभयानाचे 
अनुषंगाने क  शासन व रा य शासन यांचेकडून अनु मे र.  ४,९३,१४,९६१/- व 
९,१०,५४,९७४ /- असे एकुण र.  १४,०३,६९,९३५/- अनुदान ा  झाले आहे. 

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

        व छ महारा  अिभयान ( नागर  ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३१/०८/२०१९ 
अखेर केले या कायवाह ची मा हती खालील माण े

                              प “अ” 

महानगरपािलकेचे नाव 
पंपर  
िचंचवड  महानगरपािलका 

शेरा 

ज हा पुण े
 

वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज 
केले या कुटंुबांची सं या 

१७३२२ 
 

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

१७३२२ 
 

मंजूर अजाची एकूण सं या १४७५६ 
 

बांधकाम पूण 
झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय 

एकुण बांधकाम पुण-१४७५६ 

 

मनपा माफत
बांधकाम पुण- १००८९
सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  -

४६६७ 
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     सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत आला. तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या आरो य वभागाचे टाटा एस वाहनां या लोडबॉड चे बाबत मा.आरो य 
कायकार  अिधकार  यांनी यांचे कड ल प  .जा. .आमुका/३/का व/६०९/२०१८ द 
.६/१२/१८ अ वये टाटा एस वाहनां या लोडबॉड  भंगार/िन पयोगी अस याने िललावात 
काढ याबाबत कळ वले आहे. तसेच आकाशिच ह परवाना वभाग याच माफत पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या काय े ातील अनािधकृत जा हरात फलक, बोड, लोखंड  

चर इ याद  सा ह य  ज  क न नेह नगर कोठारम ये जमा कर यात आलेले आहे. 

      सदर भंगार/िन पयोगी सा ह याचे मु यांकन होणे आव यक होते. यानुसार सदर 
कामी म.न.पा. माफत िनयु  शासक य मु यांकनदार मे.ए. ह .शेवडे.ऍ ड एसोिशयट पुणे. 
यांना मु यांकन करणेकामी आदेश िनगत कर यात आले होते. यानुसार यांचेक़डुन 

बांधकाम पूण 
झाले या 
शौचालयांची सं या 

सामुदाियक शौचालय ५८२ सीटस 

म हला–२६२िसटस 
कामकाज पूण  

पु ष–३२० िसटस 
कामकाज पूण 

िनगत करणेत 
आलेला प हलाह ा 

१०५८७ लाभाथ  
GOI+GOM=६३५.२२लाख 

 GOI =२०००/-
व GOM=४०००/-
ह सा 

ULB      =   २११.७४ लाख  ULB =२०००/- ह सा 

 
एकुण           ८४६.९६  लाख 

 
िनगत करणेत 
आलेला 

दुसरा ह ा 

९९०२ लाभाथ  GOI+GOM=५९४.१२लाख 

   GOI = २०००/-व  

  GOM=४०००/-
ह सा 

  
      ULB  =१९८.०४ लाख  ULB =२०००/- ह सा 

 
           एकुण             ७९२.१६ लाख 
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य  पहाणी क न उ  भगंार सा ह याचे अंदाजे मु यांकन कंमत र.  23,62,500/- 
(अ र  र. . तेवीस लाख बास  हजार पाचश फ ) मु यांकन काढणेत आलेले आहे. 

 तुत कंमत चालू बाजारभाव गृह त ध न अंदाजे काढ य़ात आलेली आहे. उ  
भंगार सा ह याची कंमत अंदाजे अस याने य  खु या िललावात कमी / जा त 
हो याची श यता नाकारता येत नाह . तुत सा ह याची व / व हेवाट ई-िललावा दारे 
करणे तावीत आहे. सदर िललावासाठ  महानगरपािलका अित.आयु  यांचे 
अ य तेखाली, सहा.आयु  (भांडार), मु य लेखाप र क, मु य लेखा अिधकार , भांडार 
अिधकार  व संबिधत वभागाचा शाखा मुख यांची िललाव सिमती गठ त कर यात आली 
आहे. सदर वषयास िललाव सिमतीने द २८/८/२०१९ रोजी वर ल भंगार सा ह याची 
व  ई-िललावा दारे करणेबाबत िशफारस केलेली आहे.   

       सदर भंगार सा ह याची शासक य मु यांकनानुसार अंदाजे कंमत र. . 
23,62,500/- ( अ र  र. . तेवीस लाख बास  हजार पाचश फ ) मु यांकन काढणेत 
आलेले आहे. उपरो  नमुद केलेनुसार महारा  महानगपािलका अिधिनयम मधील कलम 
७९(क) नुसार महापािलकेची कोणतीह  थावर कंवा जंगम मालम ा व  करणेस 
मा.महापािलका सभेची मा यता आव यक आहे. यानुसार उ  भंगार साह याची ई-
िललावा दारे व  करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड िश ण 
वभागाकड ल सन २०१९-२० या अंदाजप काम ये अपुर  तरतुद  असले या कामाक रता 
वाढ/घट क न तरतुद वग करण करणसे मा यता देणेत येत आहे.  

अ.  कामाचे नाव लेखािशष 
पान . 

अ. . 

सन २०१९-२० 
ची तरतूद र. . 

घट र. . वाढ र. . 

सन २०१९-
२० चा 
सुधा रत 
अंदाजप क 
र. . 

१ मनपाचे 
शाळांना 
आयएसओ 
९००१-
२०१५ 
नामांकन 

माणप  

सवािगक 
शै िणक 
गुणव ा     

    व 
िवकास 

.३०४ 

अ. . 

४० 

२०,००,०००/- ० ४३,०००००/- ६३,००,०००/- 



45 
 

,   

िमळणेकामी. 

२  महापौर 
िवकास 
िनधी 

५०/१८ ५,००,००,०००/- ४३,०००००/-   

     -   

तसेच ग भागातील भाग . २३ मधील मनपा या सन २०१९-२० या नवीन  
अंदाजपञकात व छ भारत अिभयान (नागर ) अंतगत वैय क घरगुती शौचालय 
लाभथ नी ािधकृत केले या य /सं था/ एज सी यांनी बांधकाम केले या 
शौचालया या गुणव ा तपासणीसाठ  मे. इं डयन रजी टर ऑफ िशपींग (IRS)  या 
सं थेची ञय थ सं था/एज सी हणून नेमणूक करणे व तपासणी शु क अदा करणे 
गरजेचे आहे. या ने भांडवली मु यालय-लेखािशषातील कामांची शासक य मा यता व 
तरतूद अ यंत कमी अस याने भागातील भांडवली मु यालय कामांची िन वदा 
काढलेनंतर संपुण या ीचे काम होणे श य होणार नाह   यामुळे खालील समावेश 
केले या कामांची सन २०१९-२० म ये खच होणार   आव यक तरतूद वाढवून देणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

अ
.

. 

लेखािशष/का
माचे नाव  

पानां
क  

कामा
चा 
अनु.
. 

लेखािश
ष/का
माचे 
नाव 

अंदाजपञक
य र कम 

सन २०१९-
२० ची 
तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 
र कम 
पये 

घट 
करावयाची 
तरतूद 
र कम 

वाढ/घट केले 
नंतर सन २०१९-
२० ची तरतूद 

१ व छ भारत 
अिभयान 
(नागर ) 
अंतगत 
वैय क 
घरगुती 
शौचालय 
लाभथ नी 
ािधकृत 

केले या 
य /सं था
/एज सी 
यांनी 

   ५००००० ० १००००० ० १००००० 
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बांधकाम 
केले या 
शौचालया या 
गुणव ा 
तपासणीसाठ  
मे. इं डयन 
रजी टर ऑफ 
िशपींग (IRS)  

या सं थेची 
ञय थ 
सं था/एज
सी हणून 

नेमणूक करणे 
व तपासणी 
शु क अदा 
करणे 

२ भाग . २३ 
म ये 
बापुजीबुवानग
र व गावठाण 
प रसरातील 
र ते 
खड मु म 
प दतीने 
वकसीत 
करणे (सन 
२०१९-२० 
साठ )   

२३० १ भांडवली 
कामे 

२५००००० १७००००० ० १००००० १६००००० 

 एकूण    ३०००००० १७००००० १००००० १००००० १७००००० 
 
 
 तसेच थाप य ई भागाकड ल सन २०१९-२० चे अंदाजप कात खालील 

कामाक रता उपल ध असलेली तरतूद अपुर  आहे. सदर काम पूण करण ेसाठ  पुरेशी 
तरतूद उपल ध करण े आव यक आहे. तर  खालील माण े वाढ/घट क न तरतूद 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
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अ 
. 

कामाचे 
नाव 

लेखािशष पान 
.अ. . 

सन 
२०१९-२० 
ची तरतूद 
र. . 

घट र.  वाढ.र.  सन २०१९-
२० चा 
सुधा रत 
अंदाजप क 
र. . 

१ पुण े
आळंद  
र ता ते 
दाभाडे 
व ती 
४५ 
मी.ड . 
पी. 
र ता 
वकिसत 
करणे. 

वशेष 
योजना 

२०/६८ ३००००० - ६०,००००० ६३,०००००/- 

२  महापौर 
वकास 
िनधी 

५०/१८ ५००००००० ६००००००   

 

   अनुकूल -८१                                            ितकुल-०  

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

                                 -----                                               

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.  

ठराव मांक -४६४                                  वषय मांक-९ 

दनांक २०/९/२०१९                                 वभाग –मा.नगरसिचव 

वधी सिमती 

        अ) दनांक २/८/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.                      

मा. आरती च धे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
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            यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता--- 

    अनुकूल- ८१                                         ितकुल-० 

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

                                -------- 

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 

ठराव मांक -४६५                                  वषय मांक-१० 

दनांक २०/९/२०१९                                 वभाग –मा.नगरसिचव 
 

                     मा.म हला व बालक याण सिमती 

      अ) दनांक २६/७/२०१९, चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.                     

मा.आरती च धे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
       यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता--- 
    अनुकूल- ८१                                       ितकुल-० 

  अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
                               ----- 
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 
ठराव मांक -४६६                                   वषय मांक-११ 
दनांक २०/९/२०१९                                  वभाग –मा.नगरसिचव 

मा.शहर सुधारणा सिमती 

       अ) दनांक २४/७/२०१९  चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
       ब) दनांक १४/८/२०१९  चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
 मा.आरती च धे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
  यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-- 

       अनुकूल- ८१                                     ितकुल-० 

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

                              ----- 
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मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 

ठराव मांक -४६७                                  वषय मांक-१२ 

दनांक २०/९/२०१९                                 वभाग –मा.नगरसिचव 
 

मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती 

   अ) दनांक १२/७/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
    ब) दनांक २६/७/२०१९ व ९/८/२०१९  चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
   क) दनांक ९/८/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
 
मा.आरती च धे –.मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
    यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

    अनुकूल- ८१                                        ितकुल-०  

    अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले. 
                                ----- 
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.       

ठराव मांक -४६८                              वषय मांक-१३ 

दनांक २०/९/२०१९                                 वभाग –मा.नगरसिचव 

मा.िश ण सिमती 

     अ) दनांक ४/४/२०१९, चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
           ब) दनांक ९/८/२०१९, चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
     क) दनांक १८/४/२०१९, ७/५/२०१९,१६/५/२०१९, ६/६/२०१९, 
        २०/६/२०१९, ४/७/२०१९, १६/८/२०१९ (दु .१.४५ वा),२९/८/२०१९  

        (दु .२.०० वा) व ३०/८/२०१९ (सकाळ  ११.३० वा.) चा सभावृ ांत  

        कायम करणेत येत आहे. 
     ड) दनांक १६/८/२०१९ (द.ु२.०० वा), २९/८/२०१९ (द.ु२.१५ वा) व  

        ३०/८/२०१९ (सकाळ  ११.४५ वा) चा सभावृ ांत कायम करणेत येत  

        आहे. 
मा.आरती च धे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 
      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-- 
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    अनुकूल- ८१                                         ितकुल-० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
                              ---- 
मा.महापौर - सवाचे आभार मानून आजची  सभा संपली असे मी जाह र करतो. 
    ---- 
 
 
  
                  ( राहूल गुलाब जाधव )  
                                                    महापौर 

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

मांक-नस/६/का व/१/२०२० 

दनांक- ३०/१/२०२०  

 

                                                                                                                         
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानरपािलका 
पंपर -४११ ०१८. 

 
त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांजकडे  

    पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 


