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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

      मांक:नस/६/का व/२०१/२०१८ 
दनांक :  १०/०५/२०१८ 

 

ित, 
 

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

 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक  

 १९/५/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   

मा.महोदय/महोदया, 
 

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

शिनवार दनांक १९/५/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य 

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

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

   

                  आपला व ास,ू                
                                                                         

                                         
                  नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
  पंपर  - ४११ ०१८. 

 

त :  १) कायालयीन नोट स बोड 

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

सूचना 
( महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे अनुसूची करण २ मधील  

िनयम मांक १ (ए) (एच) (आय) अ वये ) 
 

  कायप का मांक – १७ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे मे-२०१८ ची मािसक मा.महापािलका सभा 
शिनवार दनांक १९/५/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपािलका शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे. सदर सभेम ये 
खालील कामकाज होईल.         

--------- 

अ)   मा.महापािलका सभा - १३ द. २०/२/२०१८, द.२८/२/२०१८    

  (द.ु२.०० व साय.ं५.३५ वा.)  चा सभावृ ांत कायम  करण.े   

    ब)   मा.महापािलका सभा - १५ द. २०/३/२०१८ चा सभावृ ांत कायम  करण.े    
                                   ------- 

िनयु या 
 

वषय मांक १) महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३० अ वये व पंपर   
              िचंचवड शहरा या महानगरपािलके या सिम यां या सभा इ.चे संचालन  
              कर या वषयीचे जादा िनयमांपैक  िनयम .६७ म ये िनदष के या माणे  
              िश ण सिमती नेमण-े 
              ( टप – िश ण सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या करावया या आहेत)  

( टप – िश ण सिमती या मा.सद यां या िनयु या सन २००७ चा महारा  
अ यादेश .२ अ वये महारा  महानगरपािलका अिधिनयामाचे कलम ३१ अ 
म ये तरतूद के या माणे माणशीर ितिनधी व देऊन नामिनदशना ारे 
करावया या आहेत.) 
 

वषय मांक २) मा.आ नी िभमा बोबडे यांनी मा. डा, कला,सा ह य व सां कृितक 

              सिमती सद य पदाचा राजीनामा दला असनू मा. डा, कला,सा ह य व  
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              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 जागेवर िनयु  करण.े 
वषय मांक ३) मा.वसंत भाकर बोराटे यांनी मा. वधी सिमती सद य पदाचा राजीनामा  

              दला असून मा. वधी सिमती सद य वाची एक जागा रकामी झाली  

              अस याने 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 जागेवर िनयु  करण.े 
 

   ------               
      ो रे 

 

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

 

मा. थायी सिमतीचे ठराव 
 
 

वषय मांक ४)  संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                        .झोिनपु/ था/का व/२२५/२०१८ द.१०/४/२०१८ 

                     २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२५९३ द.२५/०४/२०१८  
                     ३) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२६२८ द. २/०५/२०१८ 
   
 

झोिनपु वभागामधील जी वकासकामे चालू आहेत कंवा पुण झाली आहेत, यासाठ  

द.३१/०३/२०१८ पुव  बलाची र कम देता येणे श य नाह  अशा ठेकेदारांना अंदाजप क य 
र कम तातड ने उपल ध क न बले अदायगी कर याची यव था कर यात यावी अशी सूचना 
मा.आयु  पं.िचं. मनपा यांनी द.३१/०३/२०१८ चे प  . था/लेखा/७/का व/२५३/१८ 
अ वये केली आहे. यास अनुस न झोिनप ु थाप य वभागाकड ल वग करण करण ेबाबतची 

तावात नमुद केलेली वकास कामे समायो जत क न, सन २०१८-१९ चे अंदाजप कातील  

संबंिधत  लेखािशषाम ये वाढ/घट क न सुधार त तरतुद करणसे मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.       

(भांडवली वाढ/घट र. .१७,९०,६७३/-) (महसुली वाढ/घट र. .३१,७५,५३१/-)   
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वषय मांक ५)  संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                        .लेखा/६/का व/५०३२/२०१८ द.१७/०४/२०१८ 

                      २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२५९५ द.२५/०४/२०१८    
 

शहर अिभयंता यांनी यां याकड ल ह  या े य कायालयाकड ल  काह  कामांवर 
तरतूद  करणे राहून गेलेले आहे.  तसेच नवीन भाग रचनेमुळे काह  कामाचंा समावेश इतर 
भागांम ये झालेला आहे.  यामुळे या कामांवर तरतूद झालेली नाह .  अशा कामां या 
बलांची द.३१/०३/२०१८ पयत अदायगी होऊ शकलेली नाह .  सदर बलांची अदायगी करणे 
आव यक आहे. भाग/ मु यालयातील भांडवली/महसुली/ वशेष योजना/ प अंदाजप क यातून 

तावात नमुद केले माणे र. .४,२८,६६,४७२/- (अ र  र. .चार कोट  अ ठावीस लाख 
सहास  हजार चारशे बाह र फ ) वग करण करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे.  
 
वषय मांक ६)  संदभ–  १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                         .लेखा/६/का व/५०३४/२०१८ द.१७/०४/२०१८ 

                      २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२५९६ द.२५/०४/२०१८    
 

सह शहर अिभयंता यांनी यां याकड ल जलिन:सारण इ, ह े य कायालयाकड ल   

काह  कामांवर तरतूद  करणे राहून गेलेले आहे.  तसेच नवीन भाग रचनेमुळे काह  कामाचंा 
समावेश इतर भागांम ये झाललेा आहे.  यामुळे या कामांवर तरतूद झालेली नाह .  अशा 
कामां या बलांची द.३१/०३/२०१८ पयत अदायगी होऊ शकलेली नाह .  तावात नमुद केले 
माणे वभागाअंतगत र. .१२,००,०००/- (अ र  र. . बारा लाख फ ) वग करण करणेस 

मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
 
वषय मांक ७)  संदभ–  १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                         .लेखा/६/का व/५०३१/२०१८ द.११/०४/२०१८ 

                      २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२५९७ द.२५/०४/२०१८    
 

शहर अिभयंता यांनी यां याकड ल ग  या े य कायालयाकड ल  काह  कामांवर 
तरतूद  करणे राहून गेलेले आहे.  तसेच नवीन भाग रचनेमुळे काह  कामाचंा समावेश इतर 
भागांम ये झालेला आहे.  यामुळे या कामांवर तरतूद झालेली नाह .  अशा कामां या 
बलांची द.३१/०३/२०१८ पयत अदायगी होऊ शकलेली नाह .  सदर बलांची अदायगी करणे 
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आव यक आहे. भाग/मु यालयातील भांडवली/महसुली/ वशेष योजना/प अंदाजप क यातून 

तावात नमुद केले माणे र. .७३,२६,०००/- (अ र  र. . याह र लाख स वीस हजार फ )  
वग करण करणसे मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
 
वषय मांक ८)  संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                        .लेखा/६/का व/५०२९/२०१८ द.१७/०४/२०१८ 

                     २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२५९८ द.२५/०४/२०१८    
 

शहर अिभयंता यांनी यां याकड ल फ  या े य कायालयाकड ल काह  कामांवर तरतूद  
करणे राहून गेलेले आहे.  तसेच नवीन भाग रचनेमुळे काह  कामाचंा समावेश इतर 
भागांम ये झालेला आहे.  यामुळे या कामांवर तरतूद झालेली नाह .  अशा कामां या 
बलांची द.३१/०३/२०१८ पयत अदायगी होऊ शकलेली नाह .  सदर बलांची अदायगी करणे 
आव यक आहे. भाग/मु यालयातील भांडवली/महसुली/ वशेष योजना/प अंदाजप क यातून 

तावात नमुद केले माणे र. .५,०८,३९,५९०/- (अ र  र. .पाच कोट  आठ लाख 
एकोणचाळ स हजार पाचशे न वद फ ) वग करण करणसे मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
 
वषय मांक ९) संदभ–  १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                        .लेखा/६/का व/५०३०/२०१८ द.१७/०४/२०१८ 

                     २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२५९९ द.२५/०४/२०१८    
 

शहर अिभयंता यांनी यां याकड ल इ  या े य कायालयाकड ल   काह  कामांवर 
तरतूद  करणे राहून गेलेले आहे.  तसेच नवीन भाग रचनेमुळे काह  कामाचंा समावेश इतर 
भागांम ये झाललेा आहे.  यामुळे या कामांवर तरतूद झालेली नाह . अशा कामां या बलांची 
द.३१/०३/२०१८ पयत अदायगी होऊ शकलेली नाह .  सदर बलांची अदायगी करणे आव यक 
आहे. भाग/मु यालयातील भांडवली/महसुली/ वशेष योजना/प अंदाजप क यातून तावात 
नमुद केले माणे र. .२,२६,७१,०००/- (अ र  र. . दोन कोट  स वीस लाख ए काह र हजार 
फ ) वग करण करणसे मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
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वषय मांक १०) संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                       .लेखा/६/का व/५०२८/२०१८ द.१७/०४/२०१८ 

                     २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२६०० द.२५/०४/२०१८    
 

शहर अिभयंता यांनी यां याकड ल ड या े य कायालयाकड ल   काह  कामांवर 
तरतूद  करणे राहून गेलेले आहे.  तसेच नवीन भाग रचनेमुळे काह  कामाचंा समावेश इतर 
भागांम ये झालेली आहे.  यामुळे या कामांवर तरतूद झालेली नाह .  अशा कामां या 
बलांची द.३१/०३/२०१८ पयत अदायगी होऊ शकलेली नाह .  सदर बलांची अदायगी करणे 
आव यक आहे. भाग/मु यालयातील भांडवली/महसुली/ वशेष योजना/प अंदाजप क यातून 

तावात नमुद माणे  र. .२,९७,७६,३१४/-  (अ र  र. . दोन कोट  स या णव लाख 
शहा र हजार तीनशे चौदा फ ) वग करण करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे.  
 
वषय मांक ११) संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                        .लेखा/६/का व/५०२७/२०१८ द.१७/०४/२०१८ 

                     २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२६०१ द.२५/०४/२०१८    
 
      शहर अिभयंता यांनी यां याकड ल क या े य कायालयाकड ल   काह  कामांवर 
तरतूद  करणे राहून गेलेले आहे.  तसेच नवीन भाग रचनेमुळे काह  कामाचंा समावेश इतर 
भागांम ये झालेला आहे.  यामुळे या कामांवर तरतूद झालेली नाह .  अशा कामां या 
बलांची द.३१/०३/२०१८ पयत अदायगी होऊ शकलेली नाह .  सदर बलांची अदायगी करणे 
आव यक आहे. भाग/मु यालयातील भांडवली/महसुली/ वशेष योजना/प अंदाजप क यातून 

तावात नमुद केले माणे र. .३,८८,९८,०००/- (अ र  र. .तीन कोट  आ याऐंशी लाख 
अ या णव हजार फ ) वग करण करणसे मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे.  
 
वषय मांक १२)  संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                         .लेखा/६/का व/५०२५/२०१८ द.१७/०४/२०१८ 

                      २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२६०२ द.२५/०४/२०१८    
 

शहर अिभयंता यांनी यां याकड ल अ या े य कायालयाकड ल काह  कामांवर तरतूद  
करणे राहून गेलेले आहे.  तसेच नवीन भाग रचनेमुळे काह  कामाचंा समावेश इतर 
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भागांम ये झालेला आहे.  यामुळे या कामांवर तरतूद झालेली नाह .  अशा कामां या 
बलांची द.३१/०३/२०१८ पयत अदायगी होऊ शकलेली नाह .  सदर बलांची अदायगी करणे 
आव यक आहे. भाग/मु यालयातील भांडवली/महसुली/ वशेष योजना/प अंदाजप क यातून 

तावात नमुद केले माणे र. .१,८१,४७,०००/- (अ र  र. . एक कोट  ए याऐंशी लाख 
स ेचाळ स हजार फ ) वग करण करणसे मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे.  
 
वषय मांक १३) संदभ–  १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                         .लेखा/६/का व/५०२६/२०१८ द.१७/०४/२०१८ 

                      २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२६०३ द.२५/०४/२०१८    
  

शहर अिभयंता यांनी यां याकड ल ब या े य कायालयाकड ल   काह  कामांवर 
तरतूद  करणे राहून गेलेले आहे.  तसेच नवीन भाग रचनेमुळे काह  कामाचंा समावेश इतर 
भागांम ये झालेला आहे.  यामुळे या कामांवर तरतूद झालेली नाह .  अशा कामां या 
बलांची द.३१/०३/२०१८ पयत अदायगी होऊ शकलेली नाह .  सदर बलांची अदायगी करणे 
आव यक आहे. भाग/मु यालयातील भांडवली/महसुली/ वशेष योजना/प अदंाजप क यातून 

तावात नमुद केले माणे र. .१,४०,९८,०००/- (अ र  र. .एक कोट  चाळ स लाख 
आ या णव हजार फ ) वग करण करणसे मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे.  

 
वषय मांक १४)  संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                         .लेखा/६/का व/५०३३/२०१८ द.१७/०४/२०१८ 

                      २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२६०४ द.२५/०४/२०१८    
 

शहर अिभयंता यांनी यां याकड ल थाप य उ ान   वभागाचे   काह  कामांवर तरतूद  
करणे राहून गेलेले आहे.    अशा कामां या द. ३१/०३/२०१८ पयत बलांची अदायगी होऊ 
शकलेली नाह .  सदर बलांची अदायगी करणे आव यक आहे. भांडवली  अंदाजप कातून  

तावात नमुद केले माणे र. .२०,००,०००/- (अ र  र. .वीस लाख फ ) वभागांतगत 
वग करण करणसे मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
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वषय मांक १५) संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                        .लेखा/०६/का व/५०३५/२०१८ द.१७/४/२०१८ 

                     २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२६०५ द.२५/०४/२०१८    
 
  पंपर  िचंचवड मनपाचे सन २०१७-२०१८ या आिथक वषाक रता भाग-३ म ये ठेकेदार 
अनामत या लेखािशषावर र. .१५० कोट  तरतुद कर यात आलेली होती.  दनांक ६/१/२०१८ 
पय त एकूण र. .१४७.२८ कोट  य  खच झा याने सन २०१७-१८ या सुधार त 
अंदाजप कात र. .१०० कोट  वाढ क न पंपर  िचंचवड मनपाचे सन २०१७-२०१८ या आिथक 
वषाक रता भाग-३ म ये ठेकेदार अनामत या लेखािशषावर  र. .२५० कोट  तरतुद कर यात 
आलेली होती.  दनांक १६/३/२०१८ पयत एकूण र. .२४९.९८ कोट  य  खच झालेला असून 
एक लाख छ ीस हजार िश लक होते.  सदरचे आिथक वषाम ये बयाणा व सूर ा ठेवीची 
र कम मोठया माणात घेत या गे याने ह  तरतुद मुदतीपूव च संपलेली आहे व ठेकेदारांकड ल 
बयाणा व सूर ा ठेवीची  र कम अदा करणे लं बत होते.  यापुढे माच १८ वष अखेर स 
साधारणत: १० दवस कालावधी बाक  अस याने यावर वाढ व र. .१५० कोट  तरतूद करणे 
आव यक होते वाढ व अनामत रकमेसाठ  द.२०/३/२०१८ या मा.महापािलका सभेत उपसूचना 
सादर क न वाढ करणे श य होते. मा  सदरची उपसूचना मंजूर हो यास ७ ते ८ दवसाचा 
कालावधी जाणार अस यान े तोपयत अनामत परतावा करणे लं बत ठेवणे यो य होणार 
न हते, र. पये १५० कोट ची र कम तातड ने अदा करणेकामी तरतूद त वाढ करणे आव यक 
होते.  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६७(३)(क) म ये नमूद केले माणे ठेकेदार 
अनामत रकमेवर र. .१५० कोट  वाढ करणेत आलेली आहे, महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम ६७(३)(क) नुसार "कोण याह  आ णबाणी या प र थतीत जनते या 
सेवेसाठ  कंवा सुर ततेसाठ  कंवा मनपा या मालम े या संर णासाठ  अशा आ णबाणी या 
प र थतीमुळे यास समथनीय कंवा यास आव यक वाटेल अशी तातड ची कायवाह  या या 
अिधिनयमा वये दुस-या एखा ा नगरपािलका ािधका-या या कंवा रा य शासना या मंजूर , 

मा यता कंवा ािधका-या िशवाय करता येत नसली तर ह  अशी कायवाह  केली पा हजे परंतू 
आयु ाने याने केलेली कायवाह , याबाबतची कारणे आ ण  या अिधिनयमाचे तरतूद वये 
चालू अथसंक पीय अनुदानात समा व  नसलेला जो कोणताह  खच अशा कायवाह मुळे झाला 
असेल कवा हो याचा संभव  असेल तो खच या वषयीचे ितवृ  थायी सिमती व महापािलका 
यां याकडे ताबडतोब पाठ वले पा हज.े  मा.आयु  यांचेकड ल  द.१९/३/२०१७ चा ताव 
अ वये सन २०१७-१८ चे अंदाजप कात भाग-३ म ये र. .१५०,००,००,०००/- (अ र  र. .द डशे 
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कोट  फ ) लेखा वभागाकड ल  "ठेकेदार अनामत" या लेखािशषावर वाढ कर यात आलेली 
आहे.  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ६७ (३) (क) नुसार वाढ  कर यात आले या 
र कमे वषयीचे इितवृ  मा.महापािलका सभेचे अवलोकनाथ ठेवणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
 
वषय मांक १६)  संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                         . था/बीआरट एस/१४८/२०१८ द.३/५/२०१८ 

                 २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२६३७ द.९/०५/२०१८    
 
  
 बोपखेल गावासाठ  दापोड  येथून CME ह तून जाणारा र ता मा.उ च यायालयाचे 
आदेशा वये द.१३/५/२०१५ रोजी CME ारे बंद कर यात आला आहे.  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत यापुव  सुच व या माणे मुळा नद वर ल पुल ते 
खडक तून जाणारा Elphistone Road हाया टँक रोड हा र ता प या व पात कर या या 
अनुषंगाने या वभागामाफत सव ण कर यात आले आहे. द. २४/६/२०१६ रोजी पंपर  
िचंचवड मनपामाफत Defence Estate Officer (DEO) यांचेकडे बोपखेल वािसयांसाठ  मुळा 
नद वर व पातील पुल व प का र ता बांधणेकामी ताव सादर करणेत आला. मनपामाफत 
सादर तावास अंितम करणेकामी संर ण खा याचे व वध वभागांचे अिधका-यांचा समावेश 
असणारे Board of Officers चे द.८/८/२०१६ रोजी गठण कर यात आले आहे. या तावाचे 
अनुषंगाने संर ण खा याचे व वध वभाग जसे क , Station Head Quarter (Station H.Q.), 
Ammination Factory Kirkee (AFK), Defence Estate Officer (DEO), Kirkee Cantonment 
Board (KCB), Army Base Workshop (ABW) यांचे ितिनधी समवेत वेळोवेळ  बैठका झा या 
आहेत. या बैठकादर यान संर ण खा याचे व वध वभागामाफत दे यात आले या व वध 
सूचनांचा अंतभाव क न पंपर  िचंचवड मनपामाफत द.०५/१०/२०१६ चे प ा वये अंितम 

ताव Board of Officers यांचे समोर ठेव यात आला आहे.  
 तसेच महानगरपािलकेमाफत प  .Civil/BRTS/1028/2018 द.०२/०१/२०१८ अ वये 
Station Commandant, गेड यर िधरज मोहन यांना वषयां कत पुलाचे तावाचे अनुषंगाने 
स थतीबाबत आढावा बैठक आयो जत करणेबाबत वनंती कर यात आली आहे. तसेच प  
. Civil/BRTS/1027/2018 द.०२/०१/२०१८ अ वये, ी.मिनष ठाकुर (IAS) जॉ ट से े टर  

(Works) क  शासन यांना वषयां कत बोपखेल गावासाठ या पुला या तावास मा यता 
िमळणेकामी वनंती केलेली आहे.  
 उपरो  नमुद दनांक २/१/२०१८ D.O. Letter चे अनुषंगाने राज  पवार, र ा संपदा 
अिधकार , पुणे मंडल यांनी यांचे द.४/४/२०१८ चे प ा वये वषयां कत, बोपखेल गावासाठ  
मुळा नद वर पूल बांधणे व पोहोच र ता बांधणे कामी आव यक असले या संर ण वभागा या 
जागेची कंमत र. .२५,८१,५१,२००/- असलेबाबत कळ वले आहे. तसेच उपरो  नमुद जागे या 
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बद यात संर ण वभागात कोणती जागा ह तांतर त करणार अथवा जागा ह तांतरण बाबत 
मनपाचे काय हणणे आहे हे कळ व यास सांिगतले आहे.  

 वर ल सव बाबींचे अनुषंगाने िनणय घेताना खालील बाबींचा वचार करणे आव यक 
आहे.  

१) बोपखेल गावासाठ  बांधावया या पोहोच र ता हा मनपा ह  बाहेरचा आहे.  

२) सदर पूल व र ता बांधणेकामी मा.महापािलका सभा ठराव .८९०, द.२० जुन २०१६ 
अ वये र. .४२.०० कोट  एव या खचास शास कय मा यता ा  आहे.  

३) मनपाने द.५/१०/२०१६ रोजी संर ण खा याकडे सादर केले या अंितम तावात पूल व 
र ता बांधणेसाठ  संर ण वभागाची आव यक जागा वनामोबदला (Free of Cost) िमळावी 
अशी वनंती केली आहे.  

 वर ल ववेचन वचारात घेऊन, सदरचे तावास मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 
वषय मांक १७)  संदभ–१) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/६/का व/५५१२/१८  
                        द.८/५/२०१८ 

                २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२६३८ द.९/०५/२०१८    
 

 ज.ेएन.एन.य.ुआर.एम. अंतगत पंपर  िचंचवड मनपाचे स.े .२३ येथील १०० द.ल.ली. 
मतेचे जलशु करण क  ट पा-४ उभारणेचे काम, ठेकेदार म.ेआर.बी.कृ णानी यांनी 
द.४/२/२०११ रोजी पुण केलेले आहे. सदरचे काम कर त असताना ठेकेदार म.ेआर.बी.कृ णानी 
यांनी म.न.पा.कडे अित र  बाबींसाठ  झाले या खचा या रकमेची मागणी केली होती. सदर या 
सव माग या पाणीपुरवठा वभागाने फेटाळुन लाव या. तसेच काह  माग या ठेकेदाराने वतः 
मागे घेत या. म.ेआर.बी.कृ णानी यांनी म.न.पा.ने फेटाळले या मागणी या वरोधात 
मे. यायालयात म.न.पा. व  से शन ८९ खाली दावा दाखल केला. मे. यायालयाने या 
करणी दले या आदेशा माणे ी. ह .आर.क याणकर यांची लवाद हणून िनयु  कर यात 

आली. दनांक ३०/११/२०१५ पासून लवादाचे येस सु वात झाली असुन करणी ७ बैठका 
झा या. व ी. ह .आर.क याणकर यांनी दनांक २८/४/२०१७ रोजी या करणाचा अवाड 
म.न.पा.ला कळ वला आहे. यानुसार म.ेआर.बी.कृ णानी यांना र. .२,१७,९८,०२७/- अिधक 
द.४/२/२०११ पासून सदर रकमेवर दरवष  १२% सरळ याज लावून अदा करणेचे िनदश दले 
आहेत.  
 उपरो  िनणय म.न.पा. स मा य नसलेने पाणीपुरवठा वभागाने अवाड व  
मे. यायालयात ित ाप  सादर क न दरखा त दाखल केली होती व म.े यायालयाने अवाडवर 
Stay िमळ याकामी द.१४/३/२०१८ रोजी अज दाखल केला होता. तथा प, या संदभात 
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मे. ज हा यायालयाने ऍटॅचमट वॉरंटचा हुकूम केलेला असून पुढ ल सुनावणी ६/६/२०१८ रोजी 
होणार आहे. त पुव  अवाडम ये नमूद केलेली याजासह र. .४,०९,८०,२८८/- मे. यायालयाकडे 
जमा करावयाची असून याकामी अंदाजप कात तरतूद उपल ध नाह . अशा कार या 
यायालयीन करणांसाठ  जमा करावया या रकमाकंर ता अंदाजप काम ये नवीन लेखािशष 

िनमाण क न या लेखािशषावर वर ल माणे र कम वग करण क न िमळावी अशा तावासह 
शहर अिभयंता, पाणीपुरवठा वभाग यांचेकडून द.५/५/२०१८ रोजी ा  झालेला आहे.  
 सहशहर अिभयंता, पाणीपुरवठा वभाग यांचेकड ल ा  ताव वचारात घेता, याकामी 
र. .४,०९,८०,२८८/- तातड ने उपल ध क न देणे गरजेचे आहे. तर  सन २०१८-१९ चे 
अंदाजप कात कायदा वभागा या महसुली खचाकडे “ यायालयीन करणासाठ  जमा 
करावया या रकमा” हे नवीन लेखािशष िनमाण कर यास व महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम १०३ करण ७ (२) (१) अ वये सदर लेखािशषावर सन २०१८-१९ चे 
भांडवली खचाचे अंदाप कातील थाप य वशेष योजना या लेखािशषातगत पानांक १४ अ. .१४ 
वर ल, भ  श  चौक येथे ेड सेपरेटर व उ डाणपुल बांधणे या कामावर केले या ३३ कोट  
तरतुद तुन र. .४,१०,००,०००/- (अ र  र. .चार कोट  दहा लाख पये फ ) तरतुद वग 
कर यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे.             

    
वषय मांक १८) संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                        . था/बीआरट एस/१५९/२०१८ द.५/५/२०१८ 

                २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२६३९ द.९/०५/२०१८ 
  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका हे देशातील तसेच महारा ातील वेगाने वाढणारे शहर 
आहे. गे या २० वषात शहरातील लोकसं येची वाढ हे दशवते. 
 सन २००१- १०६०४१७   लोकसं या 
 सन २०११- १७२९३५९  लोकसं या 
 सन २०१७- २१०००००  लोकसं या 
याअनुषंगाने शहरातील वाढलेले वाहनांचे माण खालील माणे आहे. 

 
साल दुचाक  वाहने 

सं या 
चार चाक  वाहने 

सं या 
इतर वाहने 
सं या 

एकूण वाहने 
सं या 

सन २००१ १६४५९८ २०४८९ २५४७८ २१०५५६ 
सन २०११ ५३७९२० ९०३४६ ७५२१० ७०३४७६ 
सन २०१७ ११६९८३४ २५४९३३ १४३८४० १५६८६०७ 
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हणजेच २१ लाख लोकांसाठ  जवळपास १६ लाख वाहने आहेत व यामुळे शहराम ये पाक गची 

सम या जाणवु लागली अस यामुळे यासाठ  सव समावेशक पा कग पॉिलसी करणे गरजेचे 
आहे. 
 भारतातील द ली, चे नई, पुणे, मुंबई, बगलोर, नागपूर या शहाराम ये वत:ची पा कग 
पॉिलसी क न सावजिनक पाक ग या भावी यव थापनासाठ  दर आकारनी कर यास सुरवात 
केली आहे.  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके म ये पा कग पॉिलसी मधील मु य बाबी खालील माण-े 
१) पा कगचे दर ठरवताना ECS(Equivalent Car Space) हा मु य तां क मु ा वचारात 
घेतला आहे. 

वाहन ECS 
दुचाक ०.२० 
र ा ०.६० 

चारचाक  १.०० 
टे पो १.०० 

मीनी बस १.५० 
क २.२० 

खाजगी बस ३.९० 
 

२) शहर हे तीन वभाग (Zone) करणेत आले आहे. 
 

i)Zone A 
उ च पा कग मागणी (High Demand Parking) 

शहरातील अशी ठकाणे जी दवसभर ८०% ते१००% पा कगची आव यकता आहे. 
ii) Zone B 
म यम पा कग मागणी (Medium DemandParking) 

शहरातील अशी ठकाणे याम ये दवसभराम ये वाहने पाक करणेचे माण ६०% 
ते८०% आहे. 
iii) Zone C 
कमी पा कग मागणी (Low Demand Parking) 

शहरातील अशी ठकाणे याम ये दवसभराम ये वाहने पाक करणेचे माण ४०% 
ते६०% आहे. 
iv)Zone D 
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कमीत कमी पा कग मागणी (Lower most Demand Parking) 

शहरातील अशी ठकाणे याम ये दवसभराम ये वाहने पाक करणेचे माण ४०% पे ा 
कमी आहे.(या झोनसाठ  पा कग धोरणाची आव यकता नाह ) 

३) पा कगचे शु क  
P= नाग रकांने पाक केले या भरावयाचे पा कग शु क  
P= (ECS)xRxTxZ 
ECS= Equivalent Car Space 
R= एका ECS साठ  ठरलेला दर 
T= वाहन पा कग केलेला वेळ 

वेळेचे शु क हे १ तासासाठ  आहेत. 

Zone A साठ  Z = २.०० 

Zone B साठ  Z= १.५० 

Zone C साठ  Z= १.०० 

Zone Dसाठ  Z= ०.०० 

Z= पा कग zone नुसार बदलणारा दर 
Z=Zone Factor 
Zone A/ Zone B/ Zone C/Zone D 

 
४) या र यांसाठ  पा कग दर ठरवलेले आहेत या र या या लगत या सव र यासाठ  
मु य र यांपासून  १०० मी. पयत या र यांसाठ  पा कग पॉिलसी लागू राहणार आहे. 
५) र यावर ल पा कग साठ  प ह या र यांसाठ  एका कारसाठ  १ ECS साठ  र. .१० / ित 
तास आकार यात येतील यानुसार शहरातील पा कगचे दर पुढ ल माणे असणार आहे. 

 
वाहन ECS Zone A Zone B Zone C 

दुचाक ०.२० ४.०० ३.०० २.०० 
र ा ०.६० १२.०० ९.०० ६.०० 

चारचाक  १.०० २०.०० १५.०० १०.०० 
टे पो १.०० २०.०० १५.०० १०.०० 

मीनी बस १.५० ३०.०० २२.०० १५.०० 
क २.२० ६६.०० ४८.०० ३३.०० 

खाजगी बस ३.९० ७८.०० ५८.०० ३९.०० 
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६) रा  िनवासी पाक ग साठ  रा ी ११ ते सकाळ  ८ या ऐके वेळेसाठ  (एका ECS साठ ) 
र. . २५ ित दनी नुसार र. .९,१२५/- ती वष  वा षक परवाना दे यात येणार आहे. 
 

वाहन ECS Zone A, Zone B, Zone 
C साठ चे रा  पा कग 

परवाना दर र. . ित दन 

(रा ी ११ ते सकाळ  ८ पयत) 

Zone A, Zone B, 
Zone C साठ चे रा  

पा कग परवाना दर 
र. . ित वष  

दुचाक ०.२० ५/- १८२५/- 
र ा ०.६० १५/- ५४७५/- 

चारचाक  १.०० २५/- ९१२५/- 
टे पो १.०० २५/- ९१२५/- 

मीनी बस १.५० ३८/- १३६८८/- 
क २.२० ५५/- २००७५/- 

खाजगी बस ३.९० ९८/- ३५५८८/- 
 

७) गावठाण भाग, झोपडप ट  व ती या ठकाणी स ा पा कग पॉिलसी लागू राहणार नाह  
परंतू पुढ ल दोन वषानंतर याचा अ यास क न आव यकतेनुसार यो य ते धोरण ठरव यात 
येणार आहे. 
 
८) सदरची पा कग पॉिलसी सु  के यापासून एक वषासांठ  सव zone साठ  zone c  माणे 
(कमी demand े ) पाक गचे दर आकार यात येतील. एक वषानंतर य  Parking 

Demand ची मा हती तयार झा यावर शहरातील सव मु य र ते Zone A/ Zone B/ Zone 

C/Zone D म ये वभाग यात येतील व यास िस  दे यात येणार आहे. यामुळे स थतीत 
पा कगचे दर खालील माणे राहतील. 
 

वाहन ECS Zone A, Zone B, Zone Cसाठ चे 

दर र. . ित तास 

दुचाक ०.२० २/- 
र ा ०.६० ६/- 

चारचाक  १.०० १०/- 
टे पो १.०० १०/- 

मीनी बस १.५० १५/- 
क २.२० ३३/- 

खाजगी बस ३.९० ३९/- 
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९) या ता वत पा कग पॉिलसीम ये येणारे े  पुढ ल माणे आहे 

i ) सव बीआरट  र ते/ पंपर  (Camp) 
i i ) भोसर गाव, नािशक फाटा उ डाणपूल, िचंचवड- पंपर -कासारवाड -आकुड  रे वे  
 टेशन प रसर 
i i i ) देहू-आळंद  र ता/ ािधकरण े  
i v) भुमकर चौक ते के.एस.बी. चौक र ता  

 
१०) खालील वाहन कारांना शु कातून सवलत असणार आहे 

i ) सायकल 
i i )  णवा हका 
i i i )  द यांगांची वाहन े  
i v) मा यता ा  र ा थांब े

 
११) पूण पंपर  िचंचवड महानगरपािलके म ये सावजिनक वाहनतळ धोरण सु  क न 
भावीपणे अंमलबजावणी करणेसाठ  भागामाफत येक व वधभागासाठ  पा कग फ  जमा 

करणेसाठ  ठेकेदारांची नेमणुक कर यात येणार आहे. 
 
१२) शहरातील मंजूर वकास आराख यातील वाहनतळांची आर णे वकिसत कर यासाठ  
कालब द काय म हाती घे यात येणार आहे. यानुसार महानगरपािलका जी वाहनतळे 
वकिसत करेल या ठकाणी पा कगचे दर नजीक या झोन या दरा या २५% कमी ठेवणेत येत 
आहे. 
१३) शहरातील पा कगचे शु क व पाक ग करावायाचे र ते याबाबत दर दोन वषानी आढावा 
घेऊन याम ये यो य ते बदल करणेत येणार आहे. 
 
 सदर पा कग पॉिलसी या कामासाठ  अ याधुिनक तं ानाचावापर कऱ यात येणार 
असून Parking App तयार क न पा कगचे िनयं ण ठेव यात येणार आहे. तर  महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम २४३(अ)(१) नुसार सदरचे धोरणास मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
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वषय मांक १९) संदभ– १) मा. वलास म डगेर , मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव. 
 

                        २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२६४५ द.९/०५/२०१८ 
 

 पंपर   िचंचवड महानगरपािलका ह तील र ते खाजगी सं था यित र , मनपाचे 
व वध वभाग उदा. ेनेज, पाणीपुरवठा, व ुत इ. वभागामाफत सु दा खोदले जातात. सदरची 
खोदाई दोन कारे केली जाते. 

अ) वकास कामा अंतगत 
ब) तातड चे दु तीचे कामांसाठ 

१) येक वभागाने ( ेनेज, पाणीपुरवठा व व ुत इ.) १ ए ल ते ३० स टबर पयत 
संबंिधत थाप य वभागास आगामी आिथक वषातील (१ ए ल ते ३१ माच) 
वकास कामांतगत खोदाई संबंिधत भागिनहाय ताव नकाशासह पाठ वणे 
आव यक आहे. 

२) तसेच थाप य वभागाने सु दा यांचेकड ल कोण या र यांचे डांबर करण आगामी 
आिथक वषात करणे ता वत केले आहे याची मा हती वर ल ितनह  ( ेनेज, 
पाणीपुरवठा व व ुत ) वभागास भागिनहाय ताव नकाशासह पाठ वणे आव यक 
आहे. 

३) सव खा यांम ये सम वय राहणेसाठ  दर म ह यातील एक तार ख िन त क न 
मा.शहर अिभयंता यांचे अ य तेखाली बैठक यावी. सदर बैठक त सव वभागाचे 
सह शहर अिभयंता बी.आर.ट .एस., व ुत, पाणीपुरवठा, ेनेज यांनी कायकार  
अिभयंता यांचेस हत हजर रहाव ेव सदर बैठक म ये खोदाईचे तावांना ( ठकाण, 
लांबी व काम पूण होणे या काळाचा याम ये समावेश असावा.) सदरचे ाथिमक 
मा यता यावी व येक बैठक चा सभावृतांत तयार करावा व अंितम मा यतेसाठ  
मा.आयु  यांचेकडे ताव सादर करावा. यामुळे भागाअंतगत खोदाई करणेत 
येणा-या ठकाणांची मा हती सव वभागांना कळेल व सम वय राह ल.  

४) मनपा ह तील ९.०० मीटर व यावर ल ं द चे र ते एकदा डांबर करण केलेनंतर 
तीन वष खोदले जाणार नाह त असे िनयोजन असणे आव यक आहे या गो ीची 
काळजी व द ता पािलकांतगत सव वभागांनी यावी तसेच वेळोवेळ  सव वभागांनी 
एकमेकांशी सम वय ठेवणे आव यक आहे. 

५) तसेच परवानगी दलेले खोदाईचे काम पूण झालेनंतर सव संबंिधत वभागांनी 
थाप य वभागास लेखी कळ वणे आव यक आहे.  

६) तसेच ापुढे ेनेज व पाणीपुरवठा वभागाने यांनी खोदले या सव कारचे ेचसची 
दु ती (ड य.ुबी.एम. व बी.बी.एम.पयत) थाप य वभागाने करावयाची आहे व 
याकामाचा DLP (Defect Liability Period) एक वषाचा ठेवावा.  
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७) ेनेज, पाणीपुरवठा व व ुत या वभागांना तातड चे व पात देखभाल दु तीचे 
काम कर यासाठ  र ता खोदावा लाग यास संबंिधतांनी शहर अिभयंता कंवा 
संबंिधत कायकार  अिभयंता थाप य यांची परवानगी घेणे आव यक राह ल. 

 सदरचे धोरणा माणे कायवाह  करणेबाबत मा.आयु  यांनी सव वभागास प रप क 
काढून कळवाव.े वर ल माणे धोरण िन त कर यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे.  
 
वषय मांक २०)  संदभ– १) मा. वलास म डगेर , मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव. 
 

                       २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२६४६ द.९/०५/२०१८ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील र ते व वध सेवा वा ह यां टाक यासाठ  दर 
वष  र ते खोदले जातात. सदर र ते खोद यानंतर ते पूववत दु ती करणेकामी बराच 
कालावधी जातो. खोदलेले र ते लवकरात लवकर पूववत (दु ती) करणेकामी धोरण िन त 
करणे आव यक आहे.  

अ) धोरणः-  
१) सेवा वा ह यां टाकणा-या सं थेकडून र ते खोदाईसाठ  परवानगी माग यासाठ  

कर यात येणारे अज येक वष  जुन, जुल,ै ऑग ट व स टबर या चार म ह या 
म येच वकारणेत यावेत.  

२) महानगरपािलके या अंदाजप काम ये अ,ब,क,ड,इ,फ,ग, ह व बीआरट एस अशा 
येक े य कायालय/ वभागानुसार सेवावा ह या टाक यासाठ  खोद यात आलेले 

र ते पूववत कर यासाठ  वतं  लेखािशष तयार कराव.े 
३) र ता खोदाईपोट  ा  होणारे शु क, याच े य कायालया या े ातील सेवा 

वा ह या टाक यासाठ  खोद यात आलेले र ते दु तीकामी वर ल लेखािशषावर देणेत 
याव.े 

४) परवानगी प  देणे पुव  संबंिधत े ीय कायालया अंतगत वदयुत वभाग, 
पाणीपुरवठा वभाग, जलिनःसारण वभाग, वाहतुक वभाग या वभागांचे नाहरकत 
दाखले ा  क न घे यात येऊन, ते शहर अिभयंता कायालयाकड ल तां क 
वभागास दले नंतरच परवानगी प  दे यात यावे.  

५) एच ड  ड  (Horizontal Direction Drill) प दतीने खोदाईची परवानगी यापुढे 
कायम व पी देणेत येऊ नय.े 
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६) परवाना धारक या याकडून एकूण खोदाई या दु ती पोट  येणा-या शु का या २५% 
र कम अनामत हणून परवानगी देणे पुव  ड  ड /आर.ट .जी.एस. ारे मनपा 
कोषागारात भ न यावी. 

७) या पुढे शहराम ये वनापरवाना खोदकाम के याचे आढळ यास/त ार  ा  
झा यास,सदर त ार थळाचा पंचनामा संबंिधत े य कायालय ( थाप य)  
वभागाने क न, खोदाई शु का या र कमे या दु पट र कमेचा दंड आकारणे 
बंधनकारक राह ल. अ यथा सदर भागातील उपअिभयंता यांनी अनिधकृत खोदाई 
करणा-यावर F.I.R. दाखल करावा. 

८) दररोज काम सु  करणे पुव  संबंिधत किन  अिभयंता यांना परवानाधारक सं था 
यांनी काम सु  करणेबाबत कळ वणे आव यक असून, संबंिधत किन  अिभयंता 
कंवा थाप य सहा यक यांनी दैनं दन पाहणी क न, कामाचे फोटो व चलिच  
खोदाई काम सु  करणे अगोदर तसेच खोदाई चालू असताना व बुज वलेनंतर संपुण 
फोटो व चलिच  (Video shooting) संकिलत क न न तीब द करावेत. 

९) फ  दु तीसाठ  तातड ने र ता खोदणे आव यक अस यास, मनपाकड ल व 
खाजगी सेवावा ह यांची १०० मीटर पयतचीर ते खोदाई शहर अिभयंता यांची 
परवानगी घेवून करणेत यावी व यापुढ ल अंतरासाठ  मा.आयु  यांची रतसर 
परवानगी घे यात यावी. (सदर तातड चे कामासाठ  NOC घेणे यित र  इतर सव 
अट  बंधनकारक राहतील.)       

ब) अट ः- 
सेवा वा ह याचे र ते खोदाईचे परवाना देताना खालील माणे अट ंचा समावेश करावा. 
१) काम कर या या ठकाणी कामा या मा हतीबाबत फलक लावणेत येवून याम ये 

कामाचे नाव, कामाची मुदत,एज सीचे नाव, एकूण र ता खोदाई करणेत येणारे 
अंतर, कामाचे ठकाण, संबंिधत एज सी या ितिनधीचे नाव व मोबाईल नंबर व 
या भागातील किन  अिभयं याचे नाव व मोबाईल नंबर इ याद  मा हतीचा 

समावेश असावा. तसेच फलक येक दवशी काम सु  होणा-या  ठकाणी ते या 
दवशी या काम पुण होणा-या ठकाणी तसेच कमान ४०० मी. अंतरावर असावा.   

२) काम सु  करणेपुव  संपुण खोदाईचा बार चाट परवानगी धारक सं था यानंी संबंिधत 
कायकार  अिभयंता ( थाप य) यांना सादर करावा. 
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३) वाहतूक पोलीस वभागाकडून परवाना घेणेत येऊन, सदर परवा याची त संबंिधत 
कायकार  अिभयंता ( थाप य) यां या  कायालयाकडे सादर करणे बंधनकारक 
राह ल. 

४) खोदाई काम सु  करणेपुव  महारा  नॅचरल गॅस (MNGL), एम.एस.ई.बी., 
बी.एस.एन.एल. तसेच एम.आय.ड .सी यांना संबंिधत परवाना सादर क न याची 
पोहोच संबंिधत कायकार  अिभयंता थाप य वभागात देणे बंधनकारक राह ल.         
(सदरची बाब यांनी यांचे सेवा वा हनीची खोदाई काम चालु असताना द ता 
घेणेसाठ    आव यक आहे.) 

५) या एज सीला खोदाई कामाची परवानगी दली आहे यांनी कामाचे फोटो व 
चलिच  (Video Shooting) खोदाई काम सु  करणे अगोदर तसेच खोदाई चालू 
असताना व बुज वलेनंतर काढणे आव यक आहे व या या ती थाप य वभागास 
काम पूण झालेनंतर सादर करणे बंधनकारक राह ल. 

६) काम पुण झालेनंतर परवानगी प ा माणे काम झा याचा, संबंिधत थाप य 
कायकार  अिभयंता यांनी मा णत केलेला दाखला, अजदार एज सीने अनामत 
र कम परतावा अजासोबत जोडणे बंधनकारक राह ल. 

७) काम संप यानंतर परवाना धारक यांनी अनामत र कम परत िमळणेसाठ  ४५  
दवसां या आतपरवाना देणा-या ठकाणी अज करणे बंधनकारक राह ल. अ यथा, 
कोणतीह  पुव सुचना न देता अनामत र कम ज  करणेत येईल.  

८) दले या परवानगी यित र  जादा खोदाई आढळ यास वाढ व खोदाईस दु पट दराने 
दंड आका न याची वसुली करणेत यावी.  

९) सदर र ता खोदाईचे काम हे मनपा या कायालयीन वेळेतच (सकाळ  १०.०० ते 
सं या ५.४५) पयत कराव.े 

१०) र ता खोदाईची परवानगी देताना मनपा कडून परवानगी प ात असणा-या 
यापुव या अट  व शत  कायम राहतील. 

 तसेच या वषात सेवावा ह या टाक यासाठ  र ता खोदाईची परवानगी दली जाईल, 
याच वष  सदर र ते पूववत कर याचे काम अंदाजप कात ठेवून, पुरेशी तरतुद क न काम 

पूण कराव.े मा.आयु  यांनी सव वभागास सदर धोरणानुसार कायवाह  करणेचे प रप क 
काढाव.े  सबब वर ल माणे धोरण िन त कर यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे. 
 
          -------- 
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     मा.आयु ांकडून आलेली पञे/काम े
 
वषय मांक २१) संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  
                         .पाप/ुब ेका/१/का व/३९८/२०१८ द.१७/०४/२०१८   

       काम .१ बाबत- 

 स.नं.२१०, वाकड येथे २५ ल  िल. मतेची पा याची उंच टाक  बांधणेचे िनयो जत 
होते याचा सव खच पंपर  िचंचवड महानगर वकास ािधकरण PCNTDA ने र कम 
.१,६५,१७,१६८/- चा धनादेश द.०४/०८/२०१६ रोजी दला आहे. तथा प, PCNTDA ने सदर 

जागा पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडे ह तांतर त केली नाह . यामुळे िन वदा काढता आली 
नाह . 

आता स.नं.२१०, वाकड ऐवजी स.नं.२०८ येथील ३० गुंठे जागा PCNTDA ने 
महानगरपािलकेकडे द.०३/०४/२०१८ रोजी ह तांतर त केली आहे. 

जागेम य े झालेला बदल, पाईपलाईनची वाढलेली लांबी यामुळे सदर कामा या 
अंदाजप क य रकमेम ये वाढ होत आहे. आता सदर कामाची अंदाप क य र कम 
.५,५०,००,०००/- येत आहे. सदर कामासाठ  य  येणा-या खचाची र कम PCNTDA ने 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस देणाबाबत इकड ल प  जा. ./ब े/पाप/ु०१/का व/६४७/२०१४ 
द.०५/०९/२०१४ अ वये कळ वलेले आहे. 

          काम .२ बाबत- 

थेरगाव, ल मणनगर येथील जुनी पा याची टाक  पाडून नवीन २५ ल  िल. मतेची 
पा याची उंच टाक  बांधणे या कामाचे आदेश . पाप/ु०६/का व/१२४१/२०१८ द.०८/०३/२०१८ 
अ वये दलेले आहेत. सदर कामाची िन वदा र कम .२,३३,४२,९९१/- असुन, मंजुर िन वदा दर 
र कम (Accepted Tender Cost) .२,७५,४४,७२९/- येत आहे. 

           उपरो  दो ह ंह  कामांचा समावेश गे या वष या अंदाजप कात होता. तसेच, या 
वष या सन २०१८-१९ या मुळ अंदाजप कात समा व  करणेसाठ  दो ह ंह  कामांची नावे 
याद त होती. तथा प, नजरचुक ने सदर दो ह ंह  कामे सन २०१८-१९ या अंदाजप कामधुन 
वगळली आहेत. 
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           आता, काम .१ हे PCNTDA कडुन िमळणा-या रकमेकडुन होणार आहे. 

           काम .२ ला कामांचे आदेश दले आहेत. 

या सव पा भुमीवर दो ह ंह  कामांना या कामासाठ  येणा-या अंदाजप क य रकमेस 
शासक य मा यता घेणे आव यक आहे, तसेच सन २०१८-१९ या आिथक वषासाठ  तरतुद 

करणे आव यक आहे. 

          याकामी खालील माणे अंदाजप क य रकमांस शासक य मा यता ावी लागणार आहे. 

अ. . कामाचे नाव 

शासक य 
मा यतेसाठ  

अंदाजप क य र कम 

१ 
वाकड वॉड .५३, स.नं.२०८, वाकड, कावेर नगर 
येथे २५ ल  िल. मतेची पा याची उंच टाक  व 
संपवेल आ ण िसमािभंत बांधणे. 

५,५०,००,०००/- 

२ 

थेरगाव, ल मणनगर येथील जुनी पा याची टाक  
पाडून नवीन २५ ल  िल. मतेची पा याची उंच 
टाक  बांधण.े 

२,५०,००,०००/- 

       तसेच, सदर कामांसाठ  सन २०१८-१९ या आिथक वषासाठ  पुढ ल माणे तरतुद ठेवावी 
लागणार आहे. 

अ. . कामाचे नाव 

सन २०१८-१९ या 
आिथक वषात 

करावयाची तरतुद 

१ 

वाकड वॉड .५३, स.नं.२०८, वाकड 
कावेर नगर येथे २५ ल  िल. 
मतेची पा याची उंच टाक  व 

संपवेल आ ण िसमािभंत बांधणे. 

१,००,००,०००/- 

२ 

थेरगाव, ल मणनगर येथील जुनी 
पा याची टाक  पाडून नवीन २५ ल  
मतेची पा याची उंच टाक  बांधण.े 

 

१,००,००,०००/- 

 एकुण २,००,००,०००/- 
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उपरो  माणे र कम .२,००,००,०००/- ची तरतुद सन २०१८-१९ या अंदाजप कातील 

“पाणीपुरवठा वशेष योजना िनधी (मु य अंदाजप क-१)” या लेखािशषाखाली िश लक असले या 
र कम .५,००,००,०००/- या रकमेमधुन वग करणा ारे करता येईल. 

वषयांक त कामे पाणीपुरवठा वभागा या ीन े वशेषत: वाकड, थेरगाव या 
पाणीपुरव या या ीने अ याव यक आहे. तसेच, काम .१ चा सव खच PCNTDA करणार 
आहे. काम .२ चे काम आदेश दले आहेत. या सव बाबींचा वचार करता, ‘वाकड वॉड .५३, 

स.नं.२०८, वाकड कावेर नगर येथे २५ ल  िल. मतेची पा याची उंच टाक  व संपवेल आ ण 

िसमािभंत बांधणे.’या कामास व यापोट  येणारा  खच र कम .५,५०,००,०००/- ला तसेच, 

‘थेरगाव, ल मणनगर येथील जुनी पा याची टाक  पाडून नवीन २५ ल  मतेची पा याची उंच 
टाक  बांधण.े’या कामास व यापोट  येणारा खच र कम .२,५०,००,०००/- ला शासक य 
मा यता िमळणेकामी आ ण सदर दो ह  कामासंाठ  सन २०१८-१९ या अंदाजप काम ये 

येक  र कम .१,००,००,०००/- ची तरतूद िमळून एकूण र कम .२,००,००,०००/- ची तरतूद 

“पाणीपुरवठा वशेष योजना िनधी (मु य अंदाजप क-१)” या लेखािशषाखाली िश लक असले या 
र कम .५,००,००,०००/- मधून वग करण करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे.  

वषय मांक २२)  संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल   

                         .वैदय/१४अ/का व/२५३/२०१८ द.०४/०५/२०१८    
 
     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ध वंतर  योजना धोरण २०१३ मधील कलम १२ (अ) 
म ये बाहेरगावी गेले या णां या बाबतीत केवळ तातड क व पाचे आजारासाठ  सबंिधताने 
वभागामाफत वै क य वभागास ११६ तासांचे आत कळ व यास यांची ितपूत  करणे कामी 
नमूद केले आहे. महापािलकेतील तावात नमूद माणे काह  कमचा-यांनी तातड चे व गंभीर 
व पाचे आजारासाठ  पॅनल बाहेर ल णालयात उपचार घेतलेले आहेत. तसेच यांनी वै क य 
वभागास ११६ तासांचे आत कळ वलेले नाह . कंवा काह  कमचा-यांनी रेफर लेटर न घेता 
पर पर पॅनल बाहेर ल णालयांत उपचार घेवुन ितपूत साठ  अज केलेले आहे. अशा अडचणी 
दुर करणेकामी ध वंतर  वा य योजना धोरणातील कलम १२  म ये “बाहेरगावी गेले या 

णाऐवजी पॅनल बाहेर ल णालय” असा बदल क न कलम १२(अ) म ये “अशा काह  
णांनी तातड चे व गंभीर व पाचे आजारासाठ  पॅनल बाहेर ल णालयात णास ॲडमीट 

केले असेल, तर अशा अिधकार  \ कमचा-यास याने संबिधत वभाग  \  वै क य वभागास 



23 
 
अपवादा मक प र थतीत ११६ तासांचे आत कळ वले नसेल तर ह  सदर अिधकार  \ कमचा-
यास यांनी सादर केले या मूळ बलांचे ७५% कंवा ध वंतर या दरा माण,े याम ये जी 
र कम कमी येईल येवढया र कमेची ितपूत  करणेत यावी” असा बदल करणेस मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   
 

वषय मांक २३)    संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. . 
                         वभाअक/३/का व/१२६/२०१८ द.५/५/२०१८   

 
    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 हागणंदार  मु  करणे (Open 

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

      ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक 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 ३०/०४/२०१८ अखेर 
केले या कायवाह ची मा हती खालील माण े
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प “अ”  

                              

महानगरपािलकेचे नाव 
पंपर  िचंचवड 

    महानगरपािलका 
 

शेरा 
ज हा               पुणे  
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज 
केले या कुटंुबांची सं या १३४७७  

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

१२९८७  

मंजूर अजाची एकूण सं या १०६९५  

बांधकाम पूण 
झाले या शौचालयांची 
सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय 

मनपा बांधकाम- ६९५२ 

एकुण बांधकाम पुण- १०११९ 

सी.एस.आर(एनजीओ) माफत  

बांधकाम  - ३१६७ 

बांधकाम पूण 
झाले या शौचालयांची 
सं या 

सामुदाियक शौचालय ४६५ सीटस 

म हला–२०३िसटस कामकाज 
पूण 

पु ष–२६२ िसटस कामकाज 
पूण 

िनगत करणेत 
आलेला प हला ह ा ७४९८ लाभाथ  

GOI+GOM=४४९.८८ 

                  लाख 

     GOI = २०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 
ULB  =  १४९.९६ लाख ULB  =२०००/- ह सा 

 एकुण          ५९९.८४  लाख  
िनगत करणेत 
आलेला 

दुसरा ह ा 
६५४३ लाभाथ  

GOI+GOM=३९२.५८ 

                लाख 

     GOI = २०००/-व  

  GOM=४०००/- ह सा 

  ULB  =१३०.८६ लाख    ULB  =२०००/- ह सा 

 एकुण      ५२३.४४ लाख  
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     सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करण.े   

वषय मांक २४)  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. . 
                          लेखा/६/का व/५२९६/२०१८ द.५/५/२०१८  

शहर अिभयंता यांनी फ े य थाप य कायालयाचे द. २१/४/२०१८ या     

तावा वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१८-१९ या  अंदाजप कातील फ े य 
कायालय, थाप य मु यालयाकड ल व  भागाकड ल  थम ाध याने करावया या ब-याचशा 
वकास कामासाठ   अपुर  तरतुद  ठेव यात आले या अस यान,े सदर कामांचे तरतुद म ये वाढ    

करणे अ याव यक असलेचे ता वत केले होते.  सदर तरतूद त सन २०१८-१९ या 
अंदाजप कातील महापौर वकास िनधी या लेखािशषातील  िश लक  र.  ५ कोट तून उपल ध 
तरतूद तून देणेबाबत मा. महापौर यांनी द. २१/४/२०१८ चे प ा वये िशफारस केलेली आहे.  
र. . ३९,८०,०००/- मा.आयु  यां या मा यतेने वग केलेले आहेत. 

शहर अिभयंता यांनी फ े य थाप य कायालयाचे द. २१/४/२०१८ या तावा वये 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१८-१९ या अंदाजप कातील फ े य कायालय, 

थाप य मु यालयाकड ल व भागाकड ल  थम ाधा याने करावया या ब-याचशा वकास 
कामासाठ  अप-ुया तरतुद  ठेव यात आले या अस यान,े सदर कामांचे तरतुद म ये वाढ करणे 
अ याव यक असलेचे ता वत केले होते.  सदर तरतूद त सन २०१८-१९ या अदंाजप कातील 
महापौर वकास िनधी या लेखािशषातील  िश लक र.  ५ कोट तून उपल ध क न देणेबाबत  
मा. महापौर यांनी द. २१/४/२०१८ चे प ा वये िशफारस केलेली आहे.  

अ.  कामाचे नाव 
भाग 

 
लेखािशष 

पान 
 

अ.  

सन २०१८-
१९ची 
तरतुद 

वग करण व 
आव यकतेनुसार 

करावयाची 
वाढ घट 

 भांडवली काम े        

१ 

भाग . १३ 
िनगड  म ये 
देखभाल 
दु ती व चौक 

१३ 

थाप य 
वषयक 
कामे 
करणे 

१९५ २९ १०००००० १०००००० ० 
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सुशोिभकरणाची 
कामे करणे 

 

२ 

भाग . १३ 
िनगड  िचकन 
चौक येथील 
प रसरात 
पे ह ंग लॉक 
बसवून 
अनुषंगीक 
कामे करण े

 

१३ 

थाप य 
वषयक 
कामे 
करणे 

१९५ ३० १०००००० १०००००० ० 

३ 

भाग . १३ 
िनगड  
गावठाण 
येथील मनपा 
इमारतींची 
देखभाल 
दु तीची कामे 
करणे 

 

१३ 

थाप य 
वषयक 
कामे 
करणे 

१९६ ३७ २०२०००० १९८०००० ० 

४ 

महापौर 
वकास िनधी 

 

  ४१ १८ ५००००००० ० ३९८०००० 

      ५४०२०००० ३९८०००० ३९८०००० 

            तर  वर ल माण े शहर अिभयंता फ े य कायालय  थाप य यांनी ता वत केलेनुसार 
व मा.महापौर यांनी द. २१/४/२०१८ चे प ाचे िशफारसीनुसार र.  ३९,८०,०००/- वग करण 
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करणेस  आदेश . लेखा/०६/का व/५२५५/२०१८ द. २७/४/२०१८ अ वये मा.आयु  यांनी 
मा यता दलेली अस याने केले या कायवाह चे अवलोकन करण.े 

       ------- 

 

                                                                               
                                                     नगरसिचव 

                                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                  पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/६/का व/२०१/२०१८ 
दनांक : १०/५/२०१८                 
         

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

            नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
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माहे मे २०१८ चे मा.महापािलका सभेत मा.राहूल तानाजी कलाटे नगरसद य यांना 
वचारावयाचे  –  

 
 . १ अ) पं.िचं.मनपा शहरात कती बांधकामांची न दणी कर संकलन व कर आकारणी  

            वभागाकडे झाली आहे? 
ब) शहरात कती बांधकामे िनयिमत आहेत व यापैक  कती वनापरवाना, 
   अनिधकृत आहे? 
क) कती जागांवर आर णे आहेत? यापैक  कती वकिसत झाली आहेत? 

मनपा या ता यात असले या आर णांवर कती बांधकामे झाली आहेत? 
 . २ अ) न याने थापन झाले या बांधकाम परवानगी व अनिधकृत बांधकाम िनयं ण  

            वभागाने कती व कोण या िमळकतींवर कायवाह  केली? व यावर मनपाने  
            कती मनु यबळ, यं णा वापरली ? िन वदा येचा अवलंब केला का? याचा  
            खच स व तर दे यात यावा. 

ब) शासनाने काढले या अ यादेशा माण े कती नाग रकांनी बांधकामे िनयिमत  
   कर यासाठ  अज केले व कती बांधकामे िनयिमत झाली? व ती झाली  
   अस यास याची मा हती ावी. 

 . ३)   सन २०१२ नंतर रा य शासनाने अनिधकृत बांधकामांसंदभात मनपाला दलेले  
            िनदश, प यवहार, अ यादेश याची मा हती ावी? 

 . ४)   माच २०१७ नंतर कती व कोणा या अवैध बांधकामांवर कायवाह  कर यात  
            आली व यावर झाले या खचाचा तपशील ावा, तसेच माच २०१७ पासून ते  
            आजपयत कती नोट सा द या? 
  


