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

कायप का मांक –५८ 
सभावृ ांत 

दनांक –२०.५.२०२१            वेळ –दुपार  २.०० वाजता 
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे मे-२०२१ ची मािसक 
मा.महापािलका सभा गु वार दनांक २०/०५/२०२१ रोजी दुपार  २.०० वाजता 
मा.उपसिचव महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल पञ .कोरोना-
२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने ( हड ओ 
कॉ फर संग ारे) आयोजीत करणेत आलेली आहे. मा.महापौर यांनी 
महानगरपािलके या मु य शासक य इमारतीमधील मा.महापौर क  या 
ठकाणाव न ऑनलाईन प दतीने ( हड ओ कॉ फर संग ारे) सभा संचिलत केली 
आहे. सभेस खालील स मा.सद य ऑनलाईन प दतीने ( हड ओ कॉ फर संग 
ारे) उप थत होते.  

    

१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे    महापौर 

२) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन   उपमहापौर 

३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

४) मा.अ नी संतोष जाधव 

५) मा.सार का िशवाजी स ते 

६) मा.राहुल गुलाब जाधव 

७) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

८) मा.डोळस वकास ह र ं  

९) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१०) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

११) मा.बारसे यांका वण 

१२) मा.अ जत दामोदर ग हाण े

१३) मा.लांडगे सा रका संतोष 
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१४) मा.लांडगे र व ल मण 

१५) मा.लांडगे राज  कसनराव 

१६) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

१७) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडग े

१८) मा.सावळे िसमा र वं  

१९) मा.लांडे व ांत वलास 

२०) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

२१) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

२२) मा.अनुराधा गणपत गोरख े

२३) मा.केशव हनुमंत घोळवे            

२४) मा.मंगला अशोक कदम 

२५) मा.तुषार रघुनाथ हंगे  

२६) मा.अ नी िभमा बोबडे 

२७) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

२८) मा.संजय बबन नेवाळे 

२९) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

३०) मा.भालेकर वण महादेव 

३१) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

३२) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

३३) मा.घोलप कमल अिनल 

३४) मा.उ म काश कदळे 

३५) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

३६) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

३७) मा.राजू िमसाळ 

३८) मा.अिमत राज  गावडे 

३९) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

४०) मा.खानोलकर ा महेश 

४१) मा.भ डवे संिगता राज  
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४२) मा.ढाके नामदेव जनादन  

४३) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

४४) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

४५) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
४६) मा.अपणा िनलेश डोके 

४७) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

४८) मा.गावडे राज  तानाजी 
४९) मा.जय ी वसंत गावडे 

५०) मा.कोमल दपक मेवानी 
५१) मा.सुल णा राजू धर 

५२) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

५३) मा.कदम िनक ता अजुन 

५४) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

५५) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
५६) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
५७) मा.पाडाळे िनता वलास 

५८) मा.काळे उषा दलीप 

५९) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

६०) मा.बारणे अचना तानाजी 
६१) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

६२) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

६३) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

६४) मा.बारणे माया संतोष 

६५) मा.वाघमारे अ नी व म 

६६) मा.दशले रेखा राजेश 

६७) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
६८) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

६९) मा.कामठे तुषार गजानन 
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७०) मा.च धे आरती सुरेश 

७१) मा.क पटे सं दप अ ण 

७२) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

७३) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

७४) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

७५) मा.चं कांत बारकु नखाते 

७६) मा.कुटे िनमला संजय 

७७) मा. व ठल उफ नाना काटे 

७८) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

७९) मा.मुंढे उषा अंकुश 

८०) मा.कदम शिशकांत गणपत 

८१) मा.लोखंडे चंदा राजू 

८२) मा.आशा धायगुडे-शडग े

८३) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

८४) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

८५) मा.राजापुरे माधवी राज  

८६) मा.नवनाथ द ू जगताप 

८७) मा.संतोष बबन कांबळे 

८८) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

८९) मा.हषल म छं  ढोरे  

९०) मा. संजय म हारराव वाबळे  

९१) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

९२) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

९३) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े

       यािशवाय मा.राजेश पाट ल-आयु , मा. वकास ढाकण-ेअित र  आयु  
(१), मा.इंदलकर- .नगरसिचव तथा अित र  आयु  (३), मा.कंुभोजकर-मु य 
लेखाप र क, मा.राजन पाट ल- शहर अिभयंता, मा.डॉ.रॉय-आरो य वैदयक य 
अिधकार , मा.नाळे-उपसंचालक (नगररचना), मा.कोळंब-ेमु य लेखा व व  
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अिधकार , मा.इंगळे, मा.चारठाणकर, मा.झगडे, मा.खोत- उपआयु , मा.िनकम, 
मा.सवण,े मा.तांब-े सह शहर अिभयंता, मा.देशमुख, मा.िशंदे, मा.बहुरे-सहा.आयु , 
मा.मुंढे- .िश णािधकार  (मा यिमक िश ण वभाग), मा.िशंदे- शासन अिधकार  
( ाथिमक िश ण वभाग), मा.पोमण-मु य मा हती व तंञ ान अिधकार , 
मा.इंगळे, मा.जंुधारे, मा.गलबल,े मा.ओंभास,े मा.भोसल,े मा.पाट ल, मा.घुब,े 
मा.वाघुंडे, मा.देसल,े मा.टकल,े मा.िशंदे, मा.धुमाळ, मा.राऊत, मा.नरोना- कायकार  
अिभयंता, मा.डॉ.दगडे-पशुवैदयक य अिधकार , मा.हराळे, मा.पानसरे- शासन 
अिधकार ,  मा.जरांडे- सुर ा अिधकार  व मा.ऐवल-ेसमाज वकास अिधकार  हे 
अिधकार  सभेस  उप थत  होते. 
मा.महापौर- उप थत मा.नगरसेवक, मा.नगरसे वका, ऑनलाईन उप थत असलेले 
सव सद य, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, नाग रक या सवाचे  वागत  
क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  करणेत  येत  आहे.   
 

१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ते वारगेट या मे ो लाईन-१ चे पपर -  
िनगड  मे ो लाईन-१ए चे व तार त ड पीआरबाबतचा मा.आयु  यांचा 

ताव सभा कामकाजात दाखल क न घेणेबाबत मा.आयु  यांची 
मागणी मतास टाकणेत आली असता – 

      अनुकूल - ८१                        ितकूल- ० 

     अशी मते पडली व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत 
आला अस याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े  

                                        ------ 

मा.उ म कदळे – मा.महापौर साहेब,  कोरोना महामार मुळे शहरातील ात अ ात 
य ंचे िनधन, तौ े  वादळ मुंबई समु ात ४६ जणांचा मृ यु झालेला अस याने 
यांस तसेच राजीव सातव – काँ ेस (आय) नेते खासदार यांचे िनधन, स न  

िचंचवडे – क णा शेखर िचंचवडे नगरसे वका यांचे िचरंजीव यांचे िनधन, मोद 
िनसळ – भाजपाचे जे  नेते माजी सरिचटणीस यांचे िनधन, अ जत िसंग – रा ीय 
लोकदलचे नेते यांचे िनधन, संभाजीराव काकडे – जे  नेते माजी खासदार यांचे 
िनधन, चा िशला भाकर कुटे–माजी नगरसे वका यांचे िनधन, उषाताई गोरे– 
आपला आवाजचे संपादक बापुसाहेब गोरे यां या प ी यांचे िनधन, कैलास सरतापे –
पंपर  िचंचवड महापािलकेचे कमचार  यांचे िनधन, बाबासाहेब महाराज इंगळे – 
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सु िस द कतनकार यांचे िनधन झा याने यांना दांजली वाह यात यावी व 
सदर सभा द.२०/५/२०२१ रोजी द.ु२.२५ पयत तहकूब करावी अशी सूचना मी 
मांडतो.    
मा.सुरेश भोईर -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा.महापौर- सवानी दांजली अपण कर यासाठ  दोन िमनीटे त ध उभे रहाव.े 

   (सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.) 
मा.महापौर – आजची सभा द.२०/५/२०२१ रोजी दुपार  २.२५ पयत तहकुब 
करणेत येत आहे.    

      ------- 

 
(उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 

महापौर 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

कायप का मांक –५८ 
सभावृ ांत 

( द.२०.५.२०२१ (द.ु२.००) ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक –२०.५.२०२१            वेळ –दुपार  २.२५ वाजता 
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२०.५.२०२१ (द.ु२.००) ची तहकूब 
मा.महापािलका सभा गु वार दनांक २०/०५/२०२१ रोजी दुपार  २.२५ वाजता 
मा.उपसिचव महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल पञ .कोरोना-
२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने ( हड ओ 
कॉ फर संग ारे) आयोजीत करणेत आलेली आहे. मा.महापौर यांनी 
महानगरपािलके या मु य शासक य इमारतीमधील मा.महापौर क  या 
ठकाणाव न ऑनलाईन प दतीने ( हड ओ कॉ फर संग ारे) सभा संचिलत केली 
आहे. सभेस खालील स मा.सद य ऑनलाईन प दतीने ( हड ओ कॉ फर संग 
ारे) उप थत होते.  

 

१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे    महापौर 

२) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन   उपमहापौर 

३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

४) मा.अ नी संतोष जाधव 

५) मा.सार का िशवाजी स ते 

६) मा.राहुल गुलाब जाधव 

७) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

८) मा.डोळस वकास ह र ं  

९) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१०) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 
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११) मा.बारसे यांका वण 

१२) मा.अ जत दामोदर ग हाण े

१३) मा.लांडगे सा रका संतोष 

१४) मा.लांडगे र व ल मण 

१५) मा.लांडगे राज  कसनराव 

१६) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

१७) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडग े

१८) मा.सावळे िसमा र वं  

१९) मा.लांडे व ांत वलास 

२०) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

२१) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

२२) मा.अनुराधा गणपत गोरख े

२३) मा.केशव हनुमंत घोळवे            

२४) मा.मंगला अशोक कदम 

२५) मा.तुषार रघुनाथ हंगे  

२६) मा.अ नी िभमा बोबडे 

२७) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

२८) मा.संजय बबन नेवाळे 

२९) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

३०) मा.भालेकर वण महादेव 

३१) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

३२) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

३३) मा.घोलप कमल अिनल 

३४) मा.उ म काश कदळे 

३५) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

३६) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

३७) मा.राजू िमसाळ 

३८) मा.अिमत राज  गावडे 
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३९) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

४०) मा.खानोलकर ा महेश 

४१) मा.भ डवे संिगता राज  

४२) मा.ढाके नामदेव जनादन  

४३) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

४४) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

४५) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
४६) मा.अपणा िनलेश डोके 

४७) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

४८) मा.गावडे राज  तानाजी 
४९) मा.कोमल दपक मेवानी 
५०) मा.सुल णा राजू धर 

५१) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

५२) मा.कदम िनक ता अजुन 

५३) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

५४) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
५५) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
५६) मा.पाडाळे िनता वलास 

५७) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

५८) मा.बारणे अचना तानाजी 
५९) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

६०) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

६१) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

६२) मा.बारणे माया संतोष 

६३) मा.वाघमारे अ नी व म 

६४) मा.दशले रेखा राजेश 

६५) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
६६) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 
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६७) मा.कामठे तुषार गजानन 

६८) मा.च धे आरती सुरेश 

६९) मा.क पटे सं दप अ ण 

७०) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

७१) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

७२) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

७३) मा.चं कांत बारकु नखाते 

७४) मा.कुटे िनमला संजय 

७५) मा. व ठल उफ नाना काटे 

७६) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

७७) मा.मुंढे उषा अंकुश 

७८) मा.कदम शिशकांत गणपत 

७९) मा.लोखंडे चंदा राजू 

८०) मा.आशा धायगुडे-शडग े

८१) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

८२) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

८३) मा.राजापुरे माधवी राज  

८४) मा.नवनाथ द ू जगताप 

८५) मा.संतोष बबन कांबळे 

८६) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

८७) मा.हषल म छं  ढोरे  

८८) मा. संजय म हारराव वाबळे  

८९) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

९०) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

९१) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े  

       यािशवाय मा.राजेश पाट ल-आयु , मा. वकास ढाकण-ेअित र  आयु  
(१), मा.इंदलकर- .नगरसिचव तथा अित र  आयु  (३), मा.कंुभोजकर-मु य 
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लेखाप र क, मा.राजन पाट ल- शहर अिभयंता, मा.डॉ.रॉय-आरो य वैदयक य 
अिधकार , मा.नाळे-उपसंचालक (नगररचना), मा.कोळंब-ेमु य लेखा व व  
अिधकार , मा.इंगळे, मा.चारठाणकर, मा.झगडे, मा.खोत- उपआयु , मा.िनकम, 
मा.सवण,े मा.तांब-े सह शहर अिभयंता, मा.देशमुख, मा.िशंदे, मा.बहुरे-सहा.आयु , 
मा.मुंढे- .िश णािधकार  (मा यिमक िश ण वभाग), मा.िशंदे- शासन अिधकार  
( ाथिमक िश ण वभाग), मा.पोमण-मु य मा हती व तंञ ान अिधकार , 
मा.इंगळे, मा.जंुधारे, मा.गलबल,े मा.ओंभास,े मा.भोसल,े मा.पाट ल, मा.घुब,े 
मा.वाघुंडे, मा.देसल,े मा.टकल,े मा.िशंदे, मा.धुमाळ, मा.राऊत, मा.नरोना- कायकार  
अिभयंता, मा.डॉ.दगडे-पशुवैदयक य अिधकार , मा.हराळे, मा.पानसरे- शासन 
अिधकार ,  मा.जरांडे- सुर ा अिधकार  व मा.ऐवल-ेसमाज वकास अिधकार  हे 
अिधकार  सभेस  उप थत  होते.  
मा.महापौर- उप थत मा.नगरसेवक, मा.नगरसे वका, ऑनलाईन उप थत असलेले 
सव सद य, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, नाग रक या सवाचे वागत  क न  
सभा  कामकाजाला  सु वात  करणेत  येत  आहे.   
 

अ) महापािलका सभा मांक - ५३ द.१८/२/२०२१ (द.ु२.०० व २.३०), 
    द.२२/२/२०२१, द.९/३/२०२१ व द. १८/३/२०२१ चा सभावृ ांत 
    कायम करणते आ याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े  

ब) मा.महापािलका सभा मांक – ५४ द.१८/३/२०२१ चा सभावृ ांत  
     कायम करणते आ याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े  

क) वशेष मा.महापािलका सभा मांक – ५५ द.२३/३/२०२१ चा   
     सभावृ ांत कायम करणते आ याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
                          ------- 

मा.उ म कदळे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
                                               वषय मांक - १ 
दनांक- २०/५/२०२१                                खाते- मा.आयु  
 
      संदभ -१) मा.राज   लांडग,े मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव –    
            २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .८३४१, द.०३/०२/२०२१ 
            ३) मा.महापािलका सभा ठराव .६०८ द.१८/३/२०२१    
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        महारा  शासन यांचेकड ल पीसीसी/३००९/सं -२३३/ . .३६९/१०  न व-
२२ द.०६/०८/२०१० आदेशा वये र. .२५,००,०००/- इतके अनुदान क या 
व ालय, देहु यांना दे यास मा यता दलेली आहे. अ ापपयत क या व ालय, देहु 
यांना पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ अनुदानापोट  र. .१०,००,०००/- (अ र  
र. .दहा लाख फ ) अदा करणेत आलेले आहेत.  तर उव रत र. .१५,००,०००/- 
अदा करणे बाक  आहे.  क या व ालय, देहु या व ालयाचे नावा ऐवजी संत 
जजाबाई क या व ालय, देहु असा बदल झाला आहे.  तर  नावात बदल झा याने 
संत जजाबाई क या व ालय, देहु यांना उव रत अनुदानापोट  र. .१५,००,०००/- 
देणेस मा यता देणते यावी. 
मा.अंबरनाथ कांबळे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.सुरेश भोईर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ द र  दाखल करणेत यावा 
अशी सूचना मी मांडतो. 
मा.राज  गावडे – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर- वषय मांक १ द र  दाखल करणेत येत आहे. 
 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता-- 
 

ठराव मांक - ६३६                               वषय मांक - १ 
दनांक- २०/५/२०२१                                खाते- मा.आयु  
 
      संदभ - १) मा.राज   लांडग,े मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव –    
             २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .८३४१, द.०३/०२/२०२१ 
             ३) मा.महापािलका सभा ठराव .६०८ द.१८/३/२०२१    
 
 

             वषय मांक १ 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 केल.े 

      ---- 
 

मा.उ म कदळे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
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                                                वषय मांक - २ 
दनांक- २०/५/२०२१                                 खाते- मा.आयु  
 
     संदभ-  १) मा. वनल हे ,े मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव – 

            २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .३६, द.७/५/२०२१  
 

       महारा  शासन सामा य शासन वभाग, यांचेकड ल वशेष अनुमती 
यािचका मांक २८३०६/२०१७ मधील मा.सव च यायालया या िनणयास अिधन 
राहून पदो नती कोटयातील र पदे भरणेबाबत शासन िनणय .बीसीसी-
२०१८/ . ./३६६/१६-ब दनांक २० ए ल २०२१ अंमलबजावणीकामी जा हर झाला 
आहे. सदर िनणयानुसार बाब .२ व ३ अंतगत समा व  तरतूद नुसार दनांक 
२५/०५/२००४ रोजी कंवा यापूव  शासन सेवेत जू असलेले कमचार  
द.२५/०५/२००४ रोजी या सेवा जे तेनुसार पुढ ल पदो नतीस पा  ठरतील असे 
घो षत केले आहे. यानुसार व ुत वभागा या मुळ आ थापनेवर ल कायकार  
अिभयंता व ुत पदावर १३ वष सेवेत असलेले व मनपा सेवेत एकूण ३२ वष सेवा 
पुण झालेले ी.संदेश सखाराम च हाण, कायकार  अिभयंता व ुत हे सह शहर 
अिभयंता ( व ुत/यां क ) या मनपा आ थापनेवर ल मंजूर र  पदावर सेवाजे ता, 
तां क व शै णक अहता, कायानुभव इ. सव  िनकषास अनुस न पा  ठरत 
आहेत. सबब पंपर  िचंचवड मनपा आ थापनेवर ल सह शहर अिभयंता 
( व ुत/यां क ) हे पद र  असलेने ी.संदेश सखाराम च हाण, कायकार  
अिभयंता, व ुत यांस सदर पदावर पदो नती देणसे मा यता देणेत यावी. 
मा.अंबरनाथ कांबळे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.सुरेश भोईर – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- द. 
20.05.2021 रोजी या मािसक मा. महापािलका सभे या काय म प का . 
58 मधील वषय . 2 क रता मूळ तांव अंतभूत उ लेख असलेला शासन 
िनणय  शासन िनणय .बीसीसी 2018 / 366/16-ब द. 20 ए ल 
2021 अिध िमत झालेने सोबत जोडले या न वन िनगत झाले या शासन िनणय 
.बीसीसी 2018 / 366/ 16-ब द. 07 मे 2021 नुसार देखील 

सेवा ये ते या िनकषांवर ी.संदेश सखाराम च हाण, कायकार  अिभयंता ( व), 
हे पा ता धारण करत असलेने यांस सहशहर अिभयंता ( व/या)ं ा र  
पदावर पदो नती देणसे मा यता देणेत यावी. 
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तसेच म.न.पा अ थापनेवर सहशहर अिभयंता ( व/या)ं अिभमानाचे एक 
पद रकामे असून सदर पदावर ी. संदेश सखाराम च हाण कायकार  अिभयंता 
( व) यांची पदो नतीने नेमणूक झा यास ी. संदेश सखाराम च हाण यांचे र  
होणा-या कायकार  अिभयंता ( व) पदावर ी. अशोक नागो आडसुळे, उपअिभयंता 
( व) यांची पदो नतीने नेमणूक करणसे मा यता देणेत यावी. ी. अशोक नागो 
आडसुळे हे कायकार  अिभयंता ( व) पदास लागणार  शै णक अहता, अनुभव, 
सेवाजे ता धारण कर त असून, पदो नतीस पा  ठरत आहेत. 

       सबब म.न.पा अ थापनेवर सह शहर अिभयंता ( व/या)ं पदावर ी.संदेश 
सखाराम च हाण, कायकार  अिभयंता ( व) यांची पदो नतीने नेमणूक झा यास 
यांचे रका या होणा-या कायकार  अिभयंता ( व) पदावर ी.अशोक नागो 

आडसुळे, उपअिभयंता ( व) यांची पदो नतीने नेमणूक करणेस मा यता देणेत 
यावी.   

तसेच मा. विध सिमती ठराव .36 द.7/5/2021, नुसार व शासन िनणय 
.बीसीसी-2018/ . ./३६६/16-ब., द.७/५/२०२१ मिधल बाब . २ व ३ 

अतगत समा व  तरतुद  नुसार द.२५/५/२००४ रोजी कंवा यापूव  शासन सेवेत 
जु असलेल ेकमचार  द.२५/५/२००४ रोजी या सेवाजे तेनुसार पुढ ल पदो नतीस 

पा  ठरतील या िनणया नुसार पदो नती देणेबाबत मा यता देणेत आलेली आहे. 
यानुसार मा.महापािलका सभेकडे कायप का .५८ ११/५/२०२१ मिधल वषय 
.2 मा यतेकामी ठेवणेत आलेला आहे. यास अनुस न कायकार  अिभयंता 
थाप य या पदा या जागा र  अस यामुळे १) ी.नरेश राम कसन रो हला     

२) ी.संजय शंकरराव खरात ३) ी.सुिनल यशवंतराव पाट ल ४) ी.संजय अनंत 
तुपसाखरे या उपअिभयंता यांची उपअिभयंता या पदावर ५ वष वा यापे ा अिधक 
सेवा पूण झालेली अस यामुळे, यांना कायकार  अिभयंता थाप य या 
म.न.पा.अ थापनेवर ल मंजूर र  पदावर म.न.पा. नोकरभरती िनयमावली, 
आकृतीबंध २०२० नुसार व यातील तरतुद  नुसार सेवाजे ता, तां क व शै णक 
अहता, कायानुभव इ या द सव िनकषास अनुस न पा  ठरत आहेत. सबब पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका अ थापनेवर ल कायकार  अिभयंता थाप य ह पदे र  
अस यान ेवर नमुद केले या उपअिभयंता यांना कायकार  अिभयंता थाप य या 
पदावर पदो नती देणसे मा यता देणेत यावी. सभावृतांत कायम होणेची वाट न 
पाहता मंजुर ठरावानुसार कायवाह  तातड ने करणेत यावी. 
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तसेच शासन िनणय .बीसीसी-2018/ . ./३६६/16-ब., द.७/५/२०२१ 
मिधल बाब . २ व ३ अतगत समा व  तरतुद नुसार द.२५/५/२००४ रोजी 
कंवा यापूव  शासन सेवेत जु असलेल े कमचार  द.२५/५/२००४ रोजी या 
सेवाजे तेनुसार पुढ ल पदो नतीस पा  ठरतील या िनणयानुसार पदो नती देणेबाबत 
मा यता देणेत आलेली आहे. यानुसार मा.महापािलका सभेकडे कायप का 
.५८/११/५/२०२१ मिधल वषय .2 मा यते कामी ठेवणेत आलेला आहे. यास 

अनुस न कायकार  अिभयंता थाप य या पदा या जागा र  अस यामुळे ीमती 
िसनकर ेरणा दप यांची उपअिभयंता या पदावर ५ वष वा यापे ा अिधक सेवा 
पूण झालेली अस यामुळे, यांना कायकार  अिभयंता थाप य या म.न.पा. 
अ थापनेवर ल मंजूर र  पदावर म.न.पा. नोकरभरती िनयमावली, आकृतीबंध 
२०२० नुसार व यातील तरतुद  नुसार सेवाजे ता, तां क व शै णक अहता, 
कायानुभव इ या द सव िनकषास अनुस न पा  ठरत आहेत. सबब पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका अ थापनेवर ल कायकार  अिभयंता थाप य ह पदे र  
अस यान ेवर नमुद केले या उपअिभयंता यांना कायकार  अिभयंता थाप य या 
पदावर पदो नती देणसे मा यता देणेत यावी. सभावृतांत कायम होणेची वाट न 
पाहता मंजुर ठरावानुसार कायवाह  तातड ने करणेत यावी. 

मा.राज  गावडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.सिचन िचखले - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, ऑनलाईन 
उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. संभाजी ऐवले यांनी नागरव ती 
वभागाम ये खुप चांग या प दतीच काम क न सु दा यां यावर खुप मोठया 
माणात अ याय झालेला आहे तर  यांची सु दा पदो नती हावी अशी आमची 

इ छा आहे असं मी तु हांला सांगतो, ध यवाद. 
मा.मंगला कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, ऑनलाईन 
उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. आता जो सिचन िचखले यांनी 
संभाजी ऐवलचा वषय मांडला याला माझ अनुमोदन आहे. हाताची पाचह  बोट 
सारखी नसतात, काम कस केल, काय केल, कस झाल तो वषय बाजूला ठेवून 
यांना पदो नती दली पाह जे कारण क  महापािलकेम ये ते कामाला 

लाग यापासून आप याकडे आहेत आ ण आता यांची रटायडमट हो याची वेळ 
आलेली आहे. मा.महापौर साहेब, तु ह  आयु ांना सांगाव क  आप या 
महापािलकेचा कमचार  आहे आ ण यांना पदो नती िमळाली पाह जे. शेवट  
सगळ च माणस एकसारख काम नाह  करत, येकाची काम कर याची प दत 
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वेगवेगळ  असते. तर  मा.महापौर साहेब, तु ह  यात ल  घालून आयु  साहेबांना 
सांगा क  संभाजी ऐवले यांची पदो नती झाली पाह जे.  
िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, ऑनलाईन 
उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. मंगलाताईनी जो वषय मांडला तो 
अ यंत चांगला आहे ३१ तारखेला ऐवले रटायड होणार आहेत यामुळे सिचन 
िचखले आ ण मंगलाताईनी मांडले या वषयाला अनुमोदन आहे. 

  मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
आरो य कायकार  अिधकार  या अिभनामाचे पद ६७७००-२०८७०० या वेतन ेणीत 
मंजूर आहे या पदासाठ  आव यक शै णक अहता व सेवा जे तेनुसार 
ी.बी.बी.कांबळे, सहा यक आरो यािधकार  हे पाञ अस याने यांची र  होणा-या 

आरो य कायकार  अिधकार  या पदावर िनयु  करणेस मा यता देणेत यावी.      

मा.आशा धायगुडे-शडगे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देते. 
मा.उ म कदळे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनां वकार या आहेत. 
मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, ऑनलाईन 
उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. खर हणजे सिचन िचखले यांनी 
संभाजी ऐवले याचंा पदो नतीचा वषय मांडलेला आहे. माग या वष  संभाजी ऐवले 
यांचा जीबी म ये ठराव झालेला आहे आ ण मा.महापौर साहेब, आपण सु दा 
संभाजी ऐवले यांचा हा रटायडचा शेवटचा मह ना अस यामुळे यांना पदो नती 
दयावी हणून आपण सात याने मा.आयु  यांचेकडे अ ह करतो. परंतु यांनी 
सांगीतल क  ते नाह  यांना आ ह  तेच सांगीतल क  शासनाकडून आरआर म ये 
नसेलतर  शासना या आिधन राहून तु ह  यांना ह  पदो नती देवू शकता. यामुळे 
एखादा अिधकार  सेवािनवृ  होतो यांनी ३८ वष सेवा या महापािलकेम ये केलेली 
आहे आ ण यांनी ामा णकपणे यांची सेवा केलेली आहे अशा कत यद   
अिधका-याला पदो नती दली पाह जे अशा कारची भूमीका आपण सु दा घेतलेली 
आहे तर  आपण ह  सवसाधारण सभा संप यानंतर वर त आयु ां याकडे आ ह 
ध  आ ण ऐवले साहेबांना या ठकाणी याय दे याचा य  आपण क . तर  
वषय मांक २ मंजूर करावा अशी मी वनंती करतो.  
मा.राहूल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, ऑनलाईन 
उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. सिचन िचखले यांनी वषय मांडला 
आ ण आता नामदेवरावानी सांगीतल क  ऐवले यांचे काह  दवसच राह लेल ेआहेत 
आ ण यांचा मागे देखील अशा कारचा ठराव झाला होता. आपण सवानी 
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आयु ांकडे फॉलोअप केला परंतु नामदेवरावानी सांगीतल टेटची मा यता लागेल 
परंतु आता यांचे दहा ते पंधरा दवस राह लेले आहेत अस असताना आपण 
आयु ांकड आ ह धरला क  आपण यांना चाज जर  दलातर  यांना 
रटायरमट या आ द कुठ याह  आदेशाची वाट न बघता यांना चाज दलातर 
यांचा तो स मानच होईल. कारण यांनी खुप वष महापािलकेम ये सेवा केली, 

नागरव तीम ये सु दा यांनी काम केल आहे. मला वाटत आम या भागात 
मह लांचा जर काय म असेलतर तीथे नेहमी मागदशन करायला संभाजीराव ऐवले 
पुढे असतात. अस असताना माई आपण आयु ांशी बोलाव दहा पंधरा दवस 
राह लेले आहेत यांना याय िमळावा अशी संपुण सभागृहाची इ छा आहे आपण 
सु दा आयु  साहेबांशी बोलाव, आपण एकञ आयु ांकडे जायच हणलतर  आ ह  
यायला तयार आहोत परंतु नामदेवरावां या मनात यायला पाह जे अस वाटत. परंतु 
माई कुठलह  राजकारण न करता आपण वत: आयु ांशी बोलाव आप या भागात 
राहणार  य  आहे, यांच काम चांगल आहे आप या भागातील मह लांच चंड 
माणात ते बोधन करतात अस असताना यांना जाताना जर हा स मान दलातर 

िन तच तो वागतह असेल, ध यवाद.  
मा.महापौर – वषय मांक २ उपसूचनासंह त मंजूर करणेत येत आहे. 
 यानंतर उपसूचनां माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता-           
ठराव मांक - ६३७                              वषय मांक - २ 
दनांक- २०/५/२०२१                                खाते- मा.आयु  

 

      संदभ-  १) मा. वनल हे ,े मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव – 

             २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .३६, द.७/५/२०२१  
 

       महारा  शासन सामा य शासन वभाग, यांचेकड ल वशेष अनुमती 
यािचका मांक २८३०६/२०१७ मधील मा.सव च यायालया या िनणयास अिधन 
राहून पदो नती कोटयातील र पदे भरणेबाबत शासन िनणय .बीसीसी-
२०१८/ . ./३६६/१६-ब दनांक २० ए ल २०२१ अंमलबजावणीकामी जा हर 
झाला आहे. सदर िनणयानुसार बाब .२ व ३ अंतगत समा व  तरतूद नुसार 
दनांक २५/०५/२००४ रोजी कंवा यापूव  शासन सेवेत जू असलेले कमचार  
द.२५/०५/२००४ रोजी या सेवा जे तेनुसार पुढ ल पदो नतीस पा  ठरतील असे 
घो षत केले आहे. यानुसार व ुत वभागा या मुळ आ थापनेवर ल कायकार  
अिभयंता व ुत पदावर १३ वष सेवेत असलेले व मनपा सेवेत एकूण ३२ वष सेवा 
पुण झालेले ी.संदेश सखाराम च हाण, कायकार  अिभयंता व ुत हे सह शहर 
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अिभयंता ( व ुत/यां क ) या मनपा आ थापनेवर ल मंजूर र  पदावर 
सेवाजे ता, तां क व शै णक अहता, कायानुभव इ. सव  िनकषास अनुस न 
पा  ठरत आहेत.  सबब पंपर  िचंचवड मनपा आ थापनेवर ल सह शहर अिभयंता 
( व ुत/यां क ) हे पद र  असलेने ी.संदेश सखाराम च हाण, कायकार  
अिभयंता, व ुत यांस सदर पदावर पदो नती देणसे मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच द. 20.05.2021 रोजी या मािसक मा. महापािलका सभे या काय म 
प का . 58 मधील वषय . 2 क रता मूळ तांव अंतभूत उ लेख असलेला 
शासन िनणय  शासन िनणय .बीसीसी 2018 / 366/16-ब द. 20 
ए ल 2021 अिध िमत झालेने सोबत जोडले या न वन िनगत झाले या शासन 
िनणय .बीसीसी 2018 / 366/ 16-ब द. 07 मे 2021 नुसार देखील 
सेवा ये ते या िनकषांवर ी.संदेश सखाराम च हाण, कायकार  अिभयंता ( व), हे 
पा ता धारण करत असलेने यांस सहशहर अिभयतंा ( व/या)ं ा र  पदावर 
पदो नती देणसे मा यता देणेत येत आहे. 

तसेच म.न.पा अ थापनेवर सहशहर अिभयंता ( व/या)ं अिभमानाचे एक 
पद रकामे असून सदर पदावर ी. संदेश सखाराम च हाण कायकार  अिभयंता 
( व) यांची पदो नतीने नेमणूक झा यास ी. संदेश सखाराम च हाण यांचे र  
होणा-या कायकार  अिभयंता ( व) पदावर ी. अशोक नागो आडसुळे, उपअिभयंता 
( व) यांची पदो नतीने नेमणूक करणसे मा यता देणेत येत आहे. ी. अशोक नागो 
आडसुळे हे कायकार  अिभयंता ( व) पदास लागणार  शै णक अहता, अनुभव, 
सेवाजे ता धारण कर त असून, पदो नतीस पा  ठरत आहेत. 

       सबब म.न.पा अ थापनेवर सह शहर अिभयंता ( व/या)ं पदावर ी.संदेश 
सखाराम च हाण, कायकार  अिभयंता ( व) यांची पदो नतीने नेमणूक झा यास 
यांचे रका या होणा-या कायकार  अिभयंता ( व) पदावर ी.अशोक नागो 

आडसुळे, उपअिभयंता ( व) यांची पदो नतीने नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.   

तसेच मा. विध सिमती ठराव .36 द.7/5/2021, नुसार व शासन िनणय 
.बीसीसी-2018/ . ./३६६/16-ब., द.७/५/२०२१ मिधल बाब . २ व ३ 

अतगत समा व  तरतुद  नुसार द.२५/५/२००४ रोजी कंवा यापूव  शासन सेवेत 
जु असलेल ेकमचार  द.२५/५/२००४ रोजी या सेवाजे तेनुसार पुढ ल पदो नतीस 

पा  ठरतील या िनणया नुसार पदो नती देणेबाबत मा यता देणेत आलेली आहे. 
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यानुसार मा.महापािलका सभेकडे कायप का .५८ ११/५/२०२१ मिधल वषय 
.2 मा यतेकामी ठेवणेत आलेला आहे. यास अनुस न कायकार  अिभयंता 
थाप य या पदा या जागा र  अस यामुळे १) ी.नरेश राम कसन रो हला     

२) ी.संजय शंकरराव खरात ३) ी.सुिनल यशवंतराव पाट ल ४) ी.संजय अनंत 
तुपसाखरे या उपअिभयंता यांची उपअिभयंता या पदावर ५ वष वा यापे ा अिधक 
सेवा पूण झालेली अस यामुळे, यांना कायकार  अिभयंता थाप य या 
म.न.पा.अ थापनेवर ल मंजूर र  पदावर म.न.पा. नोकरभरती िनयमावली, 
आकृतीबंध २०२० नुसार व यातील तरतुद  नुसार सेवाजे ता, तां क व शै णक 
अहता, कायानुभव इ या द सव िनकषास अनुस न पा  ठरत आहेत. सबब पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका अ थापनेवर ल कायकार  अिभयंता थाप य ह पदे र  
अस यान ेवर नमुद केले या उपअिभयंता यांना कायकार  अिभयंता थाप य या 
पदावर पदो नती देणसे मा यता देणेत येत आहे. सभावृतांत कायम होणेची वाट न 
पाहता मंजुर ठरावानुसार कायवाह  तातड ने करणेत यावी. 

तसेच शासन िनणय .बीसीसी-2018/ . ./३६६/16-ब., द.७/५/२०२१ 
मिधल बाब . २ व ३ अतगत समा व  तरतुद नुसार द.२५/५/२००४ रोजी 
कंवा यापूव  शासन सेवेत जु असलेल े कमचार  द.२५/५/२००४ रोजी या 
सेवाजे तेनुसार पुढ ल पदो नतीस पा  ठरतील या िनणयानुसार पदो नती देणेबाबत 
मा यता देणेत आलेली आहे. यानुसार मा.महापािलका सभेकडे कायप का 
.५८/११/५/२०२१ मिधल वषय .2 मा यते कामी ठेवणेत आलेला आहे. यास 

अनुस न कायकार  अिभयंता थाप य या पदा या जागा र  अस यामुळे ीमती 
िसनकर ेरणा दप यांची उपअिभयंता या पदावर ५ वष वा यापे ा अिधक सेवा 
पूण झालेली अस यामुळे, यांना कायकार  अिभयंता थाप य या म.न.पा. 
अ थापनेवर ल मंजूर र  पदावर म.न.पा. नोकरभरती िनयमावली, आकृतीबंध 
२०२० नुसार व यातील तरतुद  नुसार सेवाजे ता, तां क व शै णक अहता, 
कायानुभव इ या द सव िनकषास अनुस न पा  ठरत आहेत. सबब पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका अ थापनेवर ल कायकार  अिभयंता थाप य ह पदे र  
अस यान ेवर नमुद केले या उपअिभयंता यांना कायकार  अिभयंता थाप य या 
पदावर पदो नती देणसे मा यता देणेत येत आहे. सभावृतांत कायम होणेची वाट न 
पाहता मंजुर ठरावानुसार कायवाह  तातड ने करणेत यावी. तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या आरो य कायकार  अिधकार  या अिभनामाचे पद ६७७००-
२०८७०० या वेतन ेणीत मंजूर आहे या पदासाठ  आव यक शै णक अहता व 
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सेवा जे तेनुसार ी.बी.बी.कांबळे, सहा यक आरो यािधकार  हे पाञ अस याने 
यांची र  होणा-या आरो य कायकार  अिधकार  या पदावर िनयु  करणसे 

मा यता देणेत येत आहे.      

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

     ------ 
मा.उ म कदळे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
ठराव मांक - ६३८                              वषय मांक - ३ 
दनांक- २०/५/२०२१                                खाते- मा.आयु  

 

         संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   

                   .नर व/का व/९/८०/२०२१ द.२६/०२/२०२१ 
                २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठराव .१५, 
                   द.०२/०३/२०२१ 

 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व ह या मंजूर वकास योजनेत 
मौजे कवळे येथील स.न.ं ३९ पैक  समुारे ४०००.०० चौ.मी. ेञ १/१२६ अ वये 
टेिलकॉम सटर या योजनासाठ  आर त कर यात आलेले आहे. सदर 
आर णासाठ  संपादन सं था दूरसंचार वभाग असून सदर वभागाने या जागेची 
यांना आव यकता नस याचे महापािलकेस कळ वलेले आहे. सदर जागे या 

आर णाचे योजन बदल यास ती जागा मनपा या इतर योजनासाठ  उपयोगात 
येऊ शकते. सदर जागेला लागून आ. . ४/१२४ अ वये वभागीय कायालयासाठ  
जागा आर त आहे यामुळे टेिलकॉम सटरसाठ  आर त असलेले ४०००.०० 
चौ.मी. ेञ वभागीय कायालय या योजनासाठ  आर त करणे आव यक वाटते. 
यासाठ  म. ा.व न.र. अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये सव कायवाह  

कर यास, फेरबदलाची सूचनला िस द झा यानंतर महानगरपािलकेस ा     
होणा-या हरकती/सूचना अजाबाबत संबंिधतांना सुनावणी देण,े त अनुषंिगक सव 
वैधािनक या पुण क न फेरबदलाचा ताव शासन मंजूर तव सादर करण,े                      
यासाठ  आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना ािधकृत कर यास मा यता 
देणेत येत आहे.   

मा.अंबरनाथ कांबळे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
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मा.सं दप वाघेरे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, ऑनलाईन 
उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. मौजे कवळे येथील स.नं. ३९ पैक  
सुमारे ४०००.०० चौ.मी. ेञ १/१२६ अ वये टेिलकॉम सटरसाठ  रझ हशन होतं. 
या या अनुषंगानेच असाच एक वषय होता यासाठ  मी गेले तीन ते चार वष 

झाले य  करतो पंपर  गावातील मशानभूमी अ याधुनीक कर यासाठ . आपले 
पह ले उपसंचालक नगररचनाचे होते पवार साहेब यांनी तो वषय सगळया टप या 
वगैरे यव थत क न आयु ां या मा यतेसाठ  पाठवला होता, या यानंतर यांची 
बदली झाली यां या जागी उपसंचालक भार  चाज नाळे यां याकडे दे यात आला. 
नाळे साहेब महापािलके या नगररचना वभागाम ये जू झाले या य ला 
महापािलके या शासनाम ये कधी काम के याचा अनुभव नाह , रा यशासना या 
ले हलला कधी काम केलेल नाह . यांनी ािधकरण या ठकाणी काम केलेल आहे. 
यांनी आयु ांना चुक च सांगीतल हणजे जे पदावरती कायरत असणारे पवार 

साहेबांनी जो ताव बनवला होता तो ताव नाळे यांनी आयु ांना चुक चा आहे 
असं सांगीतल  व ते सांग यासाठ  सु दा यांना तीन मह ने लागले परंतु यांना हा 
चुक चा ताव कसा आहे कंवा काय आहे हे सु दा सांगता आलेले नाह . जो 
पॉजीट ह ताव होता तो यांनी आयु ांना त ड  सांगीतल क  तो चुक चा आहे 
हणून....... 

मा.आशा धायगुडे-शडगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, 
ऑनलाईन उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. मा.महापौर साहेब, 
सं दपभाऊंचा काय बोलतात ते काह च समजत नाह , काह च आवाज येत नाह .  

मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, सं दपभाऊ तुमचा आवाज फाटतोय.   
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर, आवाज काह च ऐकायला येत नाह .  

मा.राहुल कलाटे – सं दप तुझा आवाज कट होतो, काह च कळत नाह .  

मा.सं दप वाघेरे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, ऑनलाईन 
उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. आप याकडे उपसंचालक 
नगररचनाम ये नाळे साहेब हणून आलेले आहेत यांना राज  पवार यां या जागी 
चाज दे यात आलेला आहे. नाळे हे भार  हणून आहेत. यां याकडे पुणत: चाज 
न हता यांच िनगेट ह थींक ंग आहे. मा या पंपर  गावातला मशानभूमीचा 

ताव, राज  पवार यांनी सगळया गो ीची पुतता क न जागे या ताबेदार चा 
ताव आयु ांकडे ठेवला, ताव ठेव यानंतर यांची बदली झाली आ ण यां या 
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जागी ितिनयु वरती नाळे साहेब आले आ ण नाळे साहेबांनी आयु ांना अस 
सांगीतल क  हा ताव चुक चा आहे परंतु तो कसा चुक चा आहे हे आड च तीन 
मह या या काळात सांगीतलेल नाह . दुसर  गो  राज  पवार उपसंचालक यांना 
महारा  शासनामधील काम केलेचा अनुभव आहे यांनी तो ताव ठेवला होता 
आ ण आता आलेले नाळे साहेब हणतात क  हा ताव चुक चा आहे. डे युट या 
माणसाला ए झ युट हचा चाज दला यामुळे महापािलके या नगररचना 
वभागाच खुप मोठ नुकसान होईल. नाळे यांना रा यशासनात आ ण महापािलका 
तरावर काम के याचा अनुभव नाह . नाळे साहेबांकडे ितिनयु चा चाज आहे. 

आप याकडे रा यशासनाचा अिधकार  मागवून या आ ण यांना रा यशासनाकडे 
परत पाठवा कंवा आप याकडे राज  पवार होते यांना सहा मह यासाठ  आप या 
महापािलकेम ये परत जू क न या. कारण आता ब-याच लोक ितनीधीना यांचा 
आतापयतचा अनुभव आलेला आहे. नाळे साहेबांना शासनाकडे परत पाठवाव ेएवढ 
बोलून थांबतो. 
मा.महापौर – ठक आहे तुमच हणण ऐकलेल आहे. वषय मांक ३ मंजूर 
करणेत येत आहे. 

  यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-- 

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

     ------ 
मा.उ म कदळे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
ठराव मांक - ६३९                             वषय मांक - ४ 
दनांक- २०/५/२०२१                              खाते- मा.आयु  

 
 

       संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                   .नर व/का व/९/ कवळे/१२७/२०२१, द.२७/०४/२०२१ 

             २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठराव .१८, 
                द.०४/०५/२०२१ 

 

       मौजे तळवडे येथील गट . ९ मधील िनयो जत अशु  जलउपसा 
क ासाठ  पोहोच र ता हणून मंजूर वकास योजनेतील १२.०० मी. र याचे जागेचे 
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संपादन क न िमळणेची मागणी पाणीपुरवठा वभागाने केलेली आहे. सदर गट . 
९ मंजूर वकास योजनेनुसार औ ोिगक वापर वभागाम ये आहे. तसेच देहूरोड 
अँ युनेशन डेपो या २००० याडा या ितबंिधत े ात (Red zone) आहे. 
बाजारमु यदर त यातील (सन २०२०-२१) मु य वभाग . १८/७ नुसार गट . 
९ साठ  . ५५००/- चौ.मी. इतका दर नमुद आहे. तथा प, सदर र याचे े  हे 
ितबंिधत े ात असलेने व ितबंधीत े ात कोणतेह  बांधकाम अनु ेय नस याने 

बाजारमु यदर त यातील मागदशक सूचना मधील अ. . २०(ह) नुसार .५५००/- 
चौ.मी. दराचे ४०% माणे येणा-या दराने र यान ेबािधत ४२०० चौ.मी. े ासाठ  
. १,०२,६७,४००/- मु यांकन र कमेस मा. आयु  यांनी द. २५/११/२०२० चे 
तावा वये मा यता दलेली आहे. सदरचे मु यांकनाबाबत संबंिधत जागा मालक 

यांचेशी पाणीपुरवठा वभागाचे संबंिधत ितिनधीसह चचा झाली असता यांनी 
मु यांकन र कम अमा य अस याचे सांिगतल.े तसेच जागेचा मोबदला हा खाजगी 
वाटाघाट ने (रोख व पात) महारा  शासना या चालू बाजार मु य दराने १.३ पट 
एवढा िमळणेची मागणी केली आहे. 

      “भूिम संपादन, पुनवसन व पुन थापना करताना वाजवी भरपाई िमळ याचा व 

पारदशकतेचा ह क अिधिनयम – २०१३ या कलम २६ अ वय”ेकेवळ वा षक मु य 

दर त यातील दरावर आधा रत नुकसान भरपाई दली जात नसून तरतुद माण े

येणारे मु य वचारात घेणेबाबत तरतूद आहे. तसेच महारा  शासना या महसूल व 
वन वभागाकड ल द.१२/०५/२०१५ चे शासन िनणयाम य,े खाजगी े ातील जमीन 
िसंचन व इतर क पासाठ  खाजगी वाटाघाट ारे थेट खरेद  प तीन े घेणेबाबत, 

मागदशक त वे नमूद आहेत.   

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके माफत खाजगी वाटाघाट ने भूसंपादन करताना 
संबंिधत जमीन मालकास मोबदला अदा करताना मा. महापािलका सभा ठराव . 
७७४, द.२०/११/२०१५ व ठराव .९१५, द.२९/०८/२०१६  नुसार नुकसान भरपाई 
अदा करताना या िमळकतधारकांचे े  ० ते ३०० चौ.मी. आहे. अशा बािधत 
छो या िमळकतधारकांना १००%  दलासा र कम व ३०० चौ.मी. पे ा जा त े ाचे 

भूखंडधारकांना ३०%  दलासा र कम या माणे कायवाह  केली जाते.    

सदर जागेची पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस आव यकता अस याने 
महारा  शासन महसुल व वन वभाग यांचेकड ल शासन िनणय . संक ण-
०३/२०१५/ . .३४/अ-२, मं ालय, मुंबई यांचेकड ल द.१२/०५/२०१५ 
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रोजी या“खाजगी े ातील जमीन िसंचन व इतर क पासाठ  खाजगी वाटाघाट ारे 
थेट खरेद  प तीने घेणेबाबत” शासन िनणयानुसार ता यात घेणेची कायवाह  मा. 
ज हािधकार , पुणे यांचेकड ल मोबदला िन तीसाठ या ज हा तर य सिमती 
माफत करता येणे श य आहे. सदरची कायवाह  करणसे मा यता देणेत येत आहे.  

मा.अंबनाथ कांबळे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.स वता खुळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, ऑनलाईन 
उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. आमची सिमती थापन होवून 
जवळ जवळ सात ते आठ मह ने झालेले आहेत. आजपयत सिमतीने शहरातील 
गोरगर ब मह ला व जनतेसाठ  आ ह  ठराव पार त केले आहेत परंतु सदर ठरावावर 
आजपयत कुठलीह  कारवाई झालेली नाह . या गोरगर ब जनतेनी आ हांला िनवडून 
दलेल आहे ते हा आ ह  इथ आलो आहोत. आमची, शासनाची जबाबदार  आहे 
क  गोरगर ब, गरजू लोकांना यां या हा काच साह य दयायची. यानुसार आ ह  
आपणास मागणी करतो आ ह  ठराव केलेला आहे, साह य वाटपाचा, व छता 
क ट असेल, वे ड ंग मशीन असेल असे वेगवेगळे गोरगर बासाठ  ठराव मंजूर केले 
आहेत पण ते जनतेला कधी िमळणार. मागील तीन वषापासून साह याचा ठराव 
आ ह  मह ला व बालक याण सिमतीला केला होता. सदरचे साह य गोरगर ब 
जनतेला दे यासाठ  कोण वरोध करत आहे, ह  गोरगर ब जनता ये या  
िनवडणूक तच यांची जागा यांना दाखवून देईल. आ ह  मागील साडेतीन 
वषापासून मह ला व बालक याण सिमतीमाफत साह य गोरगर ब जनतेला 
िमळ यासाठ  मागणी करत आहोत. आपण शासनाला सुचना करा यात क  मह ला 
व बालक याण सिमतीने जे ठराव केले आहेत याची शासनाने अंमलबजावणी 
करावी आ ण तसेच संभाजी ऐवले यां या पदो नतीसाठ  आमचे चेअरमन चंदा 
लोखंडे यांनी सु दा पञ दलेल आहे याचाह  आपण वचार करावा आ ण मला 
बोल याची संधी द याब ल ध यवाद. 

मा.अजीत ग हाणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, ऑनलाईन 
उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. तळवडे येथील पाणीपुरवठयासंदभात 
वषय आलेला आहे. आं  धरणाच पाणी आपण आणणार होतो. या याऐवजी 
आपण िनणय घेतला क  तळवडे या ठकाण या नद पाञातून आपण ते पाणी 
उचलायचा िनणय घेतला आ ण या अनुषंगाने आपण जागा िमळवली मग ती 
िस थेल कंपनी आ ण एमआयड सीकडून आपण महापािलकेनी य  क न जागा 
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िमळवली.  य ात तीथ जॅकवेलच काम सु  झालेल आहे आ ण हा जो वषय 
आप या समोर आलेला आहे या याम ये या जॅकवेलला जाणारा १२ मी. चा पोहच 
र ता आप याला करायचा आहे आ ण या अनुषंगाने या जागामालकाला मोबदला 
दे या या संदभातला हा वषय आप या समोर आलेला आहे. मा.महापौर साहेब, 
मा.आयु  साहेब या ठकाणी मी आप या दोघां याह  िनदशनास आणुन देवू 
इ छतो क  हा जो काह  िनधी या जागामालकाला देणार आहेत तो आपण 
भूसंपादन िनधीतून देणार आहेत. बजेट या िमट ंग यावेळेस सु दा मी आप याला 
क पना दलेली होती क  आपण दडशे कोट  पये भूसंपादनासाठ  ठेवलेले होते 
परंतु थायी सिमतीन े यातले जवळपास शंभर ते स वाश े कोट  पये दुस-या 
कामाना वग केले आ ण जनरल बॉड तून सगळेची सगळे पैसे भूसंपादन िनधीचे 
उडवले आहेत. दोन कोट  पये िश लक भूसंपादनावर ठेवले होते. मा.महापौर साहेब 
तु हांला यावर ल  घालाव लागेल, अशा प दतीने चुक या प दतीने वग करण 
करतो परंतु हे अ याव यक काम आहे. मा.महापौर साहेब, पा याचा  आप या 
सगळयांसाठ  अ यंत मह वाचा आहे. २०११ साली आप याला आं ा धरणातून १०० 
एमएलड  आ ण भामा-आसखेड मधुन १६७ एमएलड  एवढ पाणी आप याला मंजुर 
झाल होतं. य ात आपण आजह  या ठकाणी पाणी आणू शकलो नाह त आ ण 
आप या बरोबर पुणे शहरालाह  मंजूर िमळाली मी माग यावेळेस सु दा यासंदभात 
बोलताना या गो ीचा उ लेख केला क  पुणे शहरानी भामा-आसखेडच पाणी यां या 
शहरात नेलेल आहे आ ण ते पाणी या ठकाणी पुणेकरांसाठ  चालू झालेल आहे. 
मग पुणे शहर आप या पे ाह  पुढे आहे खेड तालु यातून पाणी आणल पंपर  
िचंचवड शहरातून पुणे शहरात ते नेल परंतु आजह  आप या शहराला या ठकाणी 
पाणी आणता आल नाह  आ ण २०११ साली मा.अजीतदादांनी ह  मंजूर  दली परंतु 
आज २०२१ साल उजाडल आहे तर  आप याकडून हे काम झाल नाह  मुळात २०११ 
नंतर ते आपल पाणी लॅ स झाल नंतर २०१८ साली आपण परत याला मंजूर  
घेतली आ ण आज २०२१ साल आहे इत या मह वा या वषयासंदभात आज जर 
पाह ल तर कोरोना अस यामुळे आप याला माग या वष  आ ण या वष  एवढ  ती  
पा याची टंचाई जाणवली नाह . कारण आज बरेच लोक गावाकडे िनघून गेलेले 
आहेत आ ण ती लोक गावाकडे िनघून गे यामुळे या ठकाणी आप याला पा याची 
टंचाई जाणवत नाह  परंतु जर ते लोक या ठकाणी राह ले असते तर या दोन वषात 
आप याला चंड पा याची टंचाई जाणवली असती. मग या संदभात इतका 
मह वाचा वषय असताना आपण अशा कारची भूमीका जर घेत असू हणजे 
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आ ह  यावेळेस पण सांगत होतो क  भूसंपादनाचा िनधी वग क  नका. तर  
आपण यासंदभात खुलासा केला पाह जे क  हा िनधी आता वग झालेला असताना 
तु ह  कुठ या िनधीतून या कामाला मंजूर  देणार आहात कंवा या कामाला पैसे 
देणार आहात. या याम य े रेडझोन अस यामुळे आपण याला रेड रेकनेर या ४० 
ट के र कम दे याची शासनाने भूमीका घेतली तशा कारची आपण जागा 
मालकाशी चचा केली पण यांनी याला नकार दला हणून आपण पु हा 
फेर ताव या ठकाणी मांडलेला आहे आ ण हा आपण ज हािधकार  साहेबांकडे 

ताव देणार आहोत. साधारण एक कोट या आसपास यांना देय र कम आपण 
लागतो परंतु ज हािधकार  साहेबांकडे हा वषय जाणार आहे तर या ठकाणी 
आपण छोटया लॉटसाठ  १.३ चा वगैरे िनणय घेतला होता परंतु जे हा यां याकडे 
जाईल ते हा यांचा िनयम दु पटचा आहे. क सरकारने कंवा रा यसरकारने जे 
काह  धोरण आखलेल आहे जिमनी ता यात घेवून याला दु पट र कम देतो तर  
एक कोट या ऐवजी ती र कम तीन ते चार कोट या आसपास जाणार आहे 
यामुळ या सगळया गो ींचा वचार केला गेला पाह जे. यामुळे अशा संदभातले जे 
ताव आप याकडे येतात यावेळ  या या खोलात गेल पाह जे आ ण उदया या 

काळाम ये आप याला अशा कारची यावेळेस अ याव यक काम करायची 
यावेळेला अशा या अडचणी िनमाण होतात या यावरती आपण गांभीयाने वचार 

केला पाह जे आ ण हा जो पा याचा  आहे तो आप या शहरा या ने अ यंत 
मह वाचा आहे. आप याला या काळाम ये पाणी िमळणार आहे कारण लोकसं या 
ब-याच माणात वाढायला लागलेली आहे. परंतु येणा-या सहा सात मह याम ये 
पावसाळा आहे परंतु यानंतर आप याला ती  पाणीटंचाई जाणवेल कारण आप या 
शहराची लोकसं या जवळपास पंचवीस ते तीस लाखा या घरात गेलेली आहे. जर 
आप याला पुरेस पाणी दयायच असेलतर भामा-आसखेड आ ण आं  या दो ह  
धरणाच पाणी आप याला िमळण गरजेच आहे. यातल १०० एमएलड  पाणी आपण 
आं ातून आता उचलतो. भामा-आसखेडच आपण िनयोजन केलेल आहे यात तीन 
टडर काढलेलेत बंद पाईपलाईनचे. जस पवना पाईपलाईनच झाल तसं या दोन 
पाईपलाईनच होवू नये अशा करची अपे ा माझी या िनमी ान आप याकड आहे. 
मह वाचा जो मु ा आहे क  आपण जे हा य ात बंद पाईपलाईननी भामा-
आसखेड आ ण आं च पाणी आणू यावेळेस आपण जे आता जॅकवेलच काम करतो 
तळवडे या ठकाणी या जॅकवेलसाठ  आपण जे काह  आपण अठरा कोट  आ ण या 
र यासाठ  जो काह  खच करतो हा यानंतर वाया जाणार आहे. यामुळे याचह  
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शंभर ट के काम होण गरजेच आहे परंतु भ व यकाळाम ये जे हा हे काम होईल 
ते हा हा खच वाया जाणार आहे याह  गो ीचा वचार आयु  साहेब आपण केला 
पाह जे अशा कारची मी आप याला सचूना करतो आ ण अशा प दतीचा चुक चा 
भूसंपादन िनधी वग केला याचा मी या ठकाणी िनषेध करतो, ध यवाद. 

मा.मंगला कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, ऑनलाईन 
उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. मा.महापौर साहेब, आजची ह     
जीबी पाच वषयाची होती, तु ह  जो १ के खाली वषय घेतला याचा आवाज 
सु दा आ हांला आला नाह . १ के खालचा वषय तु ह  आता वाचला याचेवर 
कुणाला अ यास करता येणार नाह  आ ण आताचा एकच शेवटचा वषय ५ नंबरचा 
राहणार आहे. आज खासदारांना दाजंली वाहून जीबी तहकूब करायला पाह जे 
होती आ ण यावेळेला दोन हजार पेशंट शहराम ये पॉजीट ह येत होते यावेळेला 
तु ह  दहा-दहा तास सभा चालवली आ ण आज साडेसहाशे ते सातशे पेशंट 
पॉझीजीट ह येत असताना तु ह  ऑनलाइन सभा घेता ते सु दा सहाच वषय होते 
हणजे िमट गं होवून होवून कतीवेळ चालली असती. जर तु ह  दोन हजार पेशंट 

असताना सु दा सभागृहाम ये िमट ंग घेतली आ ण आज सहाशे ते साडेसहाशे पेशंट 
असताना तु ह  ऑनलाईनम ये घेता. ऑनलाईनम ये कुणाच कुणालाह  कळेना, 
मगाशी सु दा सं दप वाघेरे बोलत होते ते कुणाला काह  कळत न हतं. मी तर अस 
हणेल क  िनसळानंी बीजेपी पंपर  िचंचवडम ये आणली यांच िनधन झाल तर  
यावर सु दा तु ह  आजची जीबी तहकूब केली नाह . यांनी खरोखरच बीजेपी 

शहराम ये टकवली िनसळसाहेबांनी आ ण यांना सु दा दहा िमनीटाची तु ह  
दांजली दली. नाह  यावेळेला िमट ंग तहकूब करता आ ण आजची जीबी सु दा 

तु हांला ऑनलाईन यायची काह  गरज न हती. सभागृहात असताना तु ह  
कतीतर  वषयला उपसूचना देता, या उपसूचना दले या सु दा आ हांला 
सभागृहात कळत नाह ततर ऑनलाइन इथ कुणाला काय कळणार आहे. या या 
मागच उ द  आ हांला समजल पाह जे. आज तु ह  सांगा महापािलकेम ये 
टॅ ड ंग या हॉलम ये सद य बसले नाह त का, बसलेले आहेतना, वरोधी 

प ने या या केबीनम ये बसललेे आहेत. तुम या केबीनम ये बसलेत मग हेच जर 
सभागृहात बसले असतेतर काय झाल असतं आ ण दोन हजार लोक यावेळेस 
पॉजीट ह होते यावेळेस तु ह  सभा दहा तास चालवली आहे आ ण शहरातली 
सं या सहाशे ते सातशे पॉजीट ह असताना तु ह  जर ऑनलाईन सभा घेत 
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असताल यातला १ के चा वषय आ हांला कळलेलाच नाह . कृपा क न ऑनलाईन 
िमट ंग घेवू नका. पाच वषय होते काय ऑनलाईन िमट ंगची गरज होती आ ण 
यातला कुठला मह वाचा वषय होता ते पण आ हांला सांगा. भूसंपादनासाठ  पैसे 

आहेत का नाह त हे माह त नाह  आ ण तु ह  भूसंपादनासाठ  िमट ंग लावली. आज 
१ के चा वषय तु ह  काय घेणार आहेत तो आ हांला नेमका कळत नाह . 
सभागृहात असताना बोलू देत नाह त तु ह  आता ऑनलाईनम ये काय करता 
आ हांला काय कळणार आहे. यामुळे मा.महापौर साहेब येथून पुढे आमचा या 
गो ीला वरोध आहे. आ ह  पॉजीट ह झालोतर  चालेल आ हांला शहरात या  
नागर कांनी िनवडून दलेल आहे, याला भीती वाटत असेल ते घर  बसतील. 
आ हांला भीती वाटत नाह  आ ह  सभागृहात येव.ू ठक आहेना यांना यायच 
नाह  यांनी ऑनलाईन िमट ंग न क च अट ड करावी. मा.महापौर परत असं होवू 
नये अशी माझी नं  वनंती आहे. 

मा.आशा धायगुडे-शडगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, 

ऑनलाईन उप थत असलेले सव नगरसेवक,  नगरसे वका. आता मंगलाताईनी जो 
वषय मांडला तो बरोबर आहे इथे अनेकांचे आवाज ऐकायला बरोबर येत नाह त 
आ ण हेतू काय आहे जनरल बॉड  यायची हणून यायची वषय मांक १, २, ३ 
वाचायचे हा वषय नाह , िन तपणे तु ह  सगळयांना बोलू देता परंतु हे होत 
असताना ऑनलाईनम ये या काह  ञुट  आहेत या ञुट वरती कुठतर  मात 
कर याची गरज आहे. आता जो भूसंपादनाचा वषय होता याला अनुषंगाने भाग 
मांक ३० म ये २०१७ साली एका र याच भूसंपादन केल या ड पी र यातील 

जे काह  नागर क आहेत यां यावर अ याय होवू नये यासाठ  आपण यां यासाठ  
ा झ ट कँप कर याच मा.हाड कर साहेब असतील यावेळेस त कालीन 

नगररचनेचे पवार साहेब असतील या सगळयांनी िमळून डसीजन घेतल आ ण 
आपण ा झ ट कँप कर याचा िनणय घेतला. टडर काढल, जागेचा ताबा न हता 
तर ताबा सु दा आप या महापािलके या वतीने तहसीलदारा या मदतीने कमी 
घेतला परंतु पुढची या जी आहे ा झ ट कँप बांधण,े नागर कांना थलांतर त 
करण,े तीथला र ता करण,े र ता का करायचा तर तो दापोड चा प रसर जो आहे 
या पर सराचा वकास होणार आहे, ाफ कची सम या जी जट ल झालेली आहे ती 

सुटणार आहे यासाठ  मागील चार वष हणजे जसं मगाशी अजीत हणाल,े वाघेरे 
हणाले क  सभागृहात िनषेध करायचा, हाड कर साहेब असतील यां याकडे आ ह  
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दहा दहा िमट ंग लाव या, पाट ल साहेबांकडे बोललोत, अितर  आयु ांशी चचा 
केली परंतु िन फळ चचा होवून जातात या याम ये अिधका-यांनी इ े ट घेतला 
पाह जे या याबाबतीम ये कोणतीह  या होताना दसत नाह . हणजे २०१७ ला 
सभागृहाम ये िनणय घेतला आज २०२२ आला आहे तर  तो तड स नेता येत 
नसेलतर हा आपला नाकतपणा आहे का अिधका-यांपैक  आपण शासनावरती 
कं ोल ठेवायला कमी पडतोय का याचा सारासार वचार कर याची गरज आहे. तो 
ड पीचा र ता तो ३० मी. कर याऐवजी १८ मी. कर याचा िनणय झाला आ ण तो 
र ता सु दा आज २०२२ पयत होत नसेल, जर दापोड  गावाचा वकास होत 
नसेलतर आ ह  काय करतोय. या खाञीने आ हांला लोकांनी िनवडून दलेल 
असतं, यांनी आम यावर व ास टाकला या व ासाला आ ह  पाञ ठरत नाह त 
आ ण आ ह  पाञ न ठर याच कारण हणजे शासन आ ण अिधकार  आहेत. जी 
काह  या करणे आव यक होत, जीबी या मा यमातून जे काह  ठराव करणं 
अपे ीत होतं ते सगळे आपण या ठकाणी केल.े परंतु जी काह  पुढची या 
असते, र याला मु म टाकणे असेल, ताबा असेल, तीथ र यावरची दुकान 
असतील ते काढण,ं र याचा ताबा घेणं या बाबतीम ये कोणताह  अिधकार  
जबाबदार न ेकाम करत नाह . कोणतर  एखादा बेवडा येतो तीथे येवून दंगा करतो 
ठेकेदाराला पळून लावतो, ठेकेदारह  पळून जातो. मग काय आपण धरायला गेलो 
तर  वषय, आपण अिधका-यांना सांगायला गेलो तर  वषय आजकाल तर रेकॉड ग 
वगैरे काय काय सगळया गो ी होतात. तर  मा.महापौर साहेब माझी आप याला 
वनंती आहे क  आपण मा या भागातील ३० मी. चा र ता जो आहे तो १८ मी. 
चा वकसीत कर याचा िनणय घेतला या संदभात वर त बैठक लावावी कमान 
२०२२ ला आ ह  दापोड तून बाहेर पडणार आहोत अस ंएकूण वाटत कारण दोनचा 
भाग झा यानंतर. परंतु तीथ या नागर कांना आ ह  काह तर  दल याच मानसीक 

समाधान आ हांला िमळाल पाह जे या कोनातून आपण य  करावेत अशी 
वनंती करते, थांबते, जय हंद जय महारा .  

मा.महापौर – वषय मांक ४ मंजूर करणेत येत आहे. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-   
    अनुकूल-८१       ितकूल- ० 
    अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी 
कट केल.े 
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           ------- 
मा.उ म कदळे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
 
ठराव मांक - ६४०                              वषय मांक - ५ 
दनांक- २०/५/२०२१                               खाते- मा.आयु  
                                                                                 
         संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल 
                   जा. .लेखा/८/का व/४७८/२०२१ द.२३/४/२०२१    

मा.सहसंचालक(म.न.पा.ले.प) थािनक िनधी लेखा प र ण रायगड भवन, 

सातवा मजला, नवी मुंबई-४००६१४ यांनी पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध 

वभागांचे सन २०१५-१६ या कालावधीचे लेखाप र ण पूण केलेले असून यांनी 
यांचे अहवालाम ये एक त १७२ प र छेद उप थत केले आहेत. सदर अहवाल व 

यातील प र छेदाचे ा  अनुपालन अवलोकनाथ नगरसिचव वभागात ठेवल ेआहे. 

महारा  थािनक िनधी लेखा अिधिनयम १९३० मधील कलम १०(१) अ वये 
मा. सहसंचालक (म.न.पा.ल.ेप.) थािनक िनधी लेखा प र ा, नवी मुंबई यांचेकड ल 

अनुपालन पूतता अहवाल सादर करणेकामी मा यता देणेत येत आहे. 
मा.अंबरनाथ कांबळे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  

मा.महापौर – वषय मांक ५ मंजूर करणेत येत आहे. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-  

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

           ------- 
 
मा.उ म कदळे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
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                                               वषय मांक - ६ 
दनांक- २०/५/२०२१                                खाते- मा.आयु  
 
           संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल 
                   जा. .ब ेका/जिन/का व/२३०/२०२१ द.२७/४/२०२१    
      वर ल वषयां कत कामाचा महानगरपािलके या सन२०२०-२१ या सुधा रत व 

सन २०२१-२२ या मुळ अंदाजप काम ये भ.ु ग. यो. िनधी अंतगत पा. . ४५१ वर 
समावेश आहे. सदर सव साधारण व पा या कामासाठ  ढोबळ मानाने अंदाजप क य 
र. .५,००,००,००० अ र  र. . (पाच कोट ) व सन २०२१-२२ साठ  र. .५,००,००० 
अ र  र. . (पाचलाख) इतक  तरतूद ठेव यात आली आहे. 

           िचंचवड केशवनगर व वा हेकरवाड  येथील अ त वातील पं पगं टेशन या 
जागा या जलसंपदा वभागाने दश वले या िन या पूररेषे या अंतगत येत असून 

शासना या डसबर सन २०२० म ये न याने आले या UNIFIED DEVELOPMENT 

CONTROL AND PROMOTION REGULATIONS FOR MAHARASHTRA STATE – 2020 या 
िनयं ण िनयमावली नुसार जलसंपदा वभागाने दश वले या पुररेषा अंतगत नवीन 
मैलाशु करण क  बांधणे आता श य होणार आहे. यानुसार सदर कामांचे तपशीलवार 
अंदाजप के (DPR) व आराखडे तयार करणेकामी स लागारांची नेमणूक कर यात आली 
आहे. 

                िचंचवड केशव नगर स ह नंबर २९२ येथे ९५० चौ.मी. े ात महानगरपािलकेचे 
पं पंग टेशन अ त वात आहे. स थतीत केशवनगर व आजुबाजू या भागातील 
मैलापाणी पवना नद  कनार  असले या केशवनगर पं पंग टेशन माफत भाटनगर व 
िलंक र यावर ल िचंचवड मैलाशु करण क ात(STP) पं पंग निलके ारे पाठ वले जाते. 
सदर केशवनगर येथे पं पंग टेशन आवारातच मैलाशु करण क (STP) बांध याने 
एनज  से हंग (वीजबचत) होणार आहे. नवीन STP बांध याने पं पंग निलका वा षक 

देखभालीचा खच कमी होणार आहे आ ण पं पंग निलकेची गळती होऊन होणारे नद चे 

दूषण थांबणार आहे. यामुळे सावजिनक आरो या या ीने तसेच नद  दूषण कमी 
होणेकामी, मैलाशु करण येचे वक करण (Decentralization) करणेकामी िचंचवड 
केशवनगर पं पंग टेशन आवारातच नवीन मैला शु करण क प (STP) बांधणे 
अ याव यक आहे. 
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                िचंचवड वा हेकरवाड  स ह नंबर ८६ येथे ९५० चौ.मी. े ात महानगरपािलकेचे 
पं पंग टेशन अ त वात आहे. स या या भागातील मैलापाणी गोखले पाक पं पंग 
टेशन ारे भाटनगर मैलाशु करण क पात पाठव यात येते.सदर भागातील 

मैलापाणी Gravityline ारे गोखले पाक पं पंग टेशन पय त व गोखले पाक पं पंग 

टेशन पासून पं पंग निलके ारे भाटनगर मैलाशु करण क प येथे पाठव यात 
येते.सदर मैलापाणी नद  लगत असले या Gravityline ारे व पं पंग निलके ारे 
मैलाशु करण क प येथे पाठवीत असताना मलिन सारण निलकेतून अनेक ठकाणी 
गळती होऊन मैला पाणी पवना नद त िमसळून नद चे दूषण वाढत आहे. तसेच 
वा हेकरवाड  व आजुबाजू या भागातील मैलापाणी गोखलेपाक पं पंग टेशन ारे 
भाटनगर मैलाशु करण क प येथे पाठ व याक रता येणारा खच मलिन सारण 
नलीकांचा देखभाल दु तीचा होणारा खच पाहता वा हेकरवाड  व आजूबाजू या 
भागाकर ता वतं  मैलाशु करण क प उभारलेस पं पंगसाठ चा खच व मलिन सारण 

नािलकांची देखभाल दु ती या खचाची बचत होणार आहे . यानुसार वर नमूद 
केले या दो ह  कामांचे तपशीलवार अंदाजप के व आराखडे तयार करणेकामी नेम यात 
आले या त  स लागारांमाफत सादर कर यात आले या अहवालानुसार सदर कामांची 
अंदाज प क य र कम खालील माणे येत आहे. 

       (अ) िचंचवड केशवनगर स ह नंबर २९२ येथील मैलापाणी पं पंग टेशन 

लगत या मोक या जागेत Energy Saving क रता नवीन आव यक या मतेचे 

मैलाशु करण क  बांधण-े अंदाजप क य र. .११,५०,००,००० अ र  र. .(अकरा कोट  
प नास लाख) 

      (ब) िचंचवड वा हेकरवाड  स ह नंबर ८६ येथील जु या नादु त मैलापाणी 
पं पंग टेशन या जागेवर Energy Saving क रता नवीन आव यक या मतेचे 

मैलाशु करण क  बांधण-े अंदाजप क य र. .१२,००,००,००० अ र  र. .(बारा कोट  ) 

       वर ल वषयां कत कामाचा पंपर  िचंचवड महानगर पािलके या सन२०२०-२१ 
या सुधा रत व सन २०२१-२२ या मुळ अंदाजप काम ये भ.ु ग. यो. िनधी अंतगत 

पा. . ४५१ वर समावेश आहे. सदर सव साधारण व पा या कामासाठ  ढोबळ मानान े

अंदाजप क य र. .५,००,००,००० अ र  र.  (पाच कोट ) व सन २०२१-२२ साठ  

र. .५,००,००० अ र  र. . (पाच लाख) इतक  तरतूद ठेव यात आली आहे तथा प 
सदरची शासक य मा यता र कम िन वदा काढ या या ीने अपुर  आहे. वर ल सव 
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बाबींचा वचार क रता िचंचवड केशवनगर व वा हेकरवाड  येथे नवीन मैलाशु करण 
क  बांधणे अ याव यक अस याने सदर वषयांतगत कामास खालील त यात 

सुचव या माणे सुधा रत शासक य मा यता घेणे आव यक आहे.  

लेखाशीष –भु.ग.यो िनधी अंतगत 

अ. . 
अंदाजप कातील 
पान/अ. . 

कामाचे नाव 
अंदाज प क य 
र कम 

सन २०२१-
२२ चा मुळ 
अंदाज 

सुधा रतअंदाज 
प क य र कम 

सुधा रत 

सन २०२१-२२ 
चा मुळ अंदाज 

१ ४५१/२६ 

‘ब‘ े य कायालय अंतगत 
िचंचवड,काळेवाड ,वा हेकरवाड  
येथे नवीन मैलाशु करण क  
बांधण े

५,००,००,००० ५,००,००० 
  

२ 
 

(अ) िचंचवड केशवनगर स ह 
नंबर २९२ येथील मैलापाणी 
पं पंग टेशन लगत या 
मोक या जागेत Energy Saving 

क रता नवीन आव यक या 
मतेचे मैलाशु करण क  

बांधण े

  
११,५०,००,००० १,००,००,००० 

  

(ब) िचंचवड वा हेकरवाड  स ह 
नंबर ८६ येथील जु या 
नादु त मैलापाणी पं पंग 
टेशन या जागेवर 

EnergySaving  क रता नवीन 
आव यक या मतेचे 

मैलाशु करण क  बांधणे. 

  
१२,००,००,००० १,००,००,००० 

             

               १५ वा व  आयोगा या प  द १/०६/२०२० म ये थािनक वरा य 
सं थांना िनधी खच करणे कामी दे यात आले या मागदशक त वानुसार 
महानगरपािलकेकडे वर ल वषयां कत कामाचे अंमलबजावणीसाठ  पुरेसा िनधी 
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उपल ध आहे  यासंबंधीचेकागदप ाची छायां कत त सोबत जोडली आहे. तर  
नाग रकां या सोयीसाठ  सावजिनक आरो या या ीने तसेच नद  दूषणात होणार  
वाढ रोख यासाठ  िचंचवड केशवनगर स.नं. २९२ येथे नवीन मैलाशु करण क  
बांधणेकामी र कम . ११.५० कोट  व िचंचवड वा हेकरवाड  स.नं ८६ येथे नवीन 
मैलाशु करण क  बांधणेकामी र कम . १२.०० कोट  र कमेस सुधा रत 
शासक य मा यता देणेत यावी. 

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

मा.सुरेश भोईर – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- को वड - 
१९ चे िनयं ण व ितबंध करणे अंतगत करणेत येत असले या व ुत वषयक 
कामांना शास कय मा यता देणेत यावी. स ा सू  असले या को वड १९ चे 
महामार वर िनयं ण िमळ वणे कर ता तसेच याचा सार हो यापासुन 
रोख याकर ता व यामुळे बािधत झाले या णांवर उपचार करणे कर ता पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके माफत व वध कामे करणेत येत आहेत, सदर कामां या 
अनषुंगाने व ुत वषयक कामे देखील मो या माणात करावे लागत आहेत आज 
अखेर पयत खालील माणे व ुत वषयक कामे काढ यात आली असुन सदर 
कामांचा समावेश मनपाचे अंदाजप कात नाह . सदरची सव कामे ह  कोरोना िनधी 
ा लेखािशषावर करणेत येत आहेत. तथापी सदर कामां या अंदाजप कय 

र कमेला मा. महापािलका सभेची शास कय मा यता घेणेची आव यकता आहे. 
या अनषुंगाने खालील कामां या अंदाजप कय र कमांना मा.महापािलका सभेची 
शास कय मा यता देणेत यावी. 
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अ. 
. 

कामाचे नांव लेखािशष शास कय मा यता 
यावयाची 

अंदाजप कय 
र कम 

१ 
 

को वड-१९ महामार चे िनयं ण क रता मनपातफ ऑटो ल टर 
येथे उभार यात येणा-या ज बो ॉ पटल मधील जु या 
वातानुकुलन यं णेचे पेअरपाट पुर वण,े तसेच वाढ व मतेचे 
वातानुकुिलत यं णा बस वणे व व ुत वषयक अनुषंिगक कामे 
करण े(िन.नो. . २९/१/२०२०-२१)”या कामातून कै.अ णासाहेब 
मगर टे डयम ज बो को वड हॉ पटल येथे ता पुर या व पात 
वाढ व मतेचे वातानुकुलन यं णा बस वण ेव व ुत वषयक 
अनुषंिगक कामे करणे. 

कोरोनािनधी 

३५००००००   (मूळ 
२०००००००) (वाढ व 

१५००००००) 
(सुधार त३५००००००) 

२ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह े ीय काय े ातील 
व वध ठकाणी को वड-१९ आप ी यव थापन (CCC) 
क रता काश यव था, जिन संच, सी.सी.ट ह  , व अ य 
व ुत वषयक कामे करणे बाबत.. 

कोरोनािनधी ३५००००० 

३ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह े ीय काय े ातील 
व वध ठकाणी को वड-१९ आप ी यव थापन (CCC) 
क रता व ुत वषयक यं णेचे चालन व देखभाल 
दु तीकामी अधकुशल तां क कमचार  नेमणुक 
करणेबाबत. 

कोरोनािनधी १९००००० 

४ 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या कॆ. अ णासाहेब मगर 
टेड यम येथील को वड डेड केटेड नालयाकर ता पयायी 

वीज पुरव याकर ता आव यक व ुत वषयक कामे करण.े 

कोरोना 
िनधी १००००००० 

५ 
कॆ. अ णासाहेब मगर टेड यम येथील डेड केटेड को वड - 
१९ हॉ पटलकर ता व ुत पुरव याकर ता उ चदाब 22 kV 

ए ेस ारे वीजपुरवठा करण.े 
कोरोनािनधी १४०००००० 

६ 
को वड - १९ अंतगत भाग . १८ मधील िचंचवडगाव 
काळेवाड  पुलाजवळ ल मशानभुमी मधे अितर  व ुत 
दाह नी बस वण.े 

कोरोनािनधी १००००००० 

 

तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या अंदाजप कात 
नवीन कामाचा समावेश करणे व कामां या तरतुद म ये वाढ/घट क न वग करण 
करणसे मा यता देणेत यावी. वॉड  १३ िनगड  येथील मशानभूमी येथे कोरोना 
ादुभाव या ीने मो या माणात मयत येत आहेत. यामुळे सदर ठकाणी 
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थाप य वषयक तातड ने करणे अ याव यक आहे. सदर ठकाणी अित र   
व ुत दा हनी उभारण,े अतंगत टॉम वॉटर, पाथव,े सीमािभंत व इतर थाप य 
वषयक कामे करणे आव यक आहे. सदर कामे तातड ने करणे आव यक अस याने 
सदर कामाचा अंतभाव सन २०२१-२२ या अंदाजप कात क न आव यक ती 
तरतूद खालील नमूद केले या कामातून वग करणे अ याव यक आहे. 

अ
.

. 

कामाचे नाव पा.
. 

अ.
 

शासक य 
मा यता 

सन २०२१-
२२ ची 
तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 

तरतुद 

एकूण 
आव यक 
र कम 

१ भाग  13 
मधील 
मशानभूमी येथे 

पयावरण पूरक 
व ुतदा हनी 
तथा गॅस दा हनी 
(combine ) 
उभारणे व 
थाप य वषयक 

कामे करण े

    ५००००००० ० २००००००० ० २००००००० 

२ िनगड  टळक 
चौक ते दुगानगर 
चौकापयतचा 
र ता Urban 
street design 
नुसार वकसीत 
करणे 

४३ ८१   ७६३५२०००   २००००००० ५६३५२००० 

  एकूण       ७६३५२००० २००००००० २००००००० ७६३५२००० 

 

एकूण र.  २,००,००,०००/-  (अ र  र. . दोन कोट  फ  इतके वग करण 
करणसे मा यता देणेत यावी. 

तसेच सन २०२१-२२ क रता मनपा े ातील ब े य कायालया अंतगत 
असणा-या व वध र यावर नामफलक व दशादशक फलक उभारण े साठ चे 
कामाचा अंदाजप काम ये समावेश क न शासक य मा यतेसह तरतुद वग करण 
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करणसे मा यता देणेत यावी. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या े ातील ब े ीय 
कायालया अंतगत असणा-या शहरातील छो या मो या र यांवर नाग रकां या 
सोयीसाठ  व शहरा या सुशोिभकरणासाठ  अ यंत क पक व सुंदर नामफलक 
दशादशक फलक तसेच र ता सुर ा िच हे इ. उभारणे आव यक आहे. या न वन 
कामाचा सन २०२१-२२ या मुळ अंदाजप काम ये अंतभाव नाह .  सदर कामासाठ  
अंदाजे २ कोट  इतका खच अपे त आहे. सदर कामाचा मनपाचे सन २०२१-२२ चे 
अंदाजप काम ये समावेश नाह  तथा प सदर कामाची आव यकता ल ात घेता सन 
२०२१-२२ चे अंदाजप काम ये समावेश क न आव यक तरतुद करण ेआव यक 
आहे. तर  खालील नमुद केलेनुसार वषयां कत कामाचा अंदाजप काम ये समावेश 
क न सदर कामास अंदाजप क य र कमे या रका याम ये दश वलेनुसार 
र. .२०००००००/- (अ र  र. . दोन कोट  फ ) रकमेस शासक य मा यता देणेस 
व खालील नमुद केले या कामामधून र. . ९५०००००/- (अ र  र. . पं या णव 
लाख फ ) एवढ  र कम वग करणा ारे उपल ध क न दे यास मा यता देणेत 
यावी. 

अ.
. 

कामाचे नाव लेखाश ष पा
न 
. 

अ.
. 

अंदाजप
क य 
र कम 

सन 
२०२०ची 
मुळतरतु

द 

वाढ घट सन २०२१-
२२ ची 
तरतुद 

१ 

सन२०२१-२०२२ 
या मनपा े ातील 

ब े ीय कायाल 
अंतगत असणा-या 
व वध र यावर 
नामफलक व 
दशादशक फलक 
उभारणे. 

थाप य
वशेष 

योजना 
    २००००००० ० ९५००००० - ९५००००० 

२ 

भाग .१८ 
जगदगु  ी संत 
तुकाराम महाराज व 
ी मोरया गोसावी 

पालखी माग 
वचौकाचे 
सुशोिभकरण करणे. 

थाप य
वशेष 

योजना 
६१ १६८ २२५००००० ४०००००० - २५००००० १५००००० 
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३ 

भाग . २२ 
काळेवाड  येथे 
पंचनाथ चौक ते 
अय पा मं दरापयत 
र याचे 
कॉ ट करण करणे. 

थाप य
वशेष 

योजना 
२४ ४० ६००००००० २००००००० - २५००००० १७५००००० 

४ 

सन २०२०-२१ 
कर ता भाग . 
१७ मधील 
िचंचवडेनगर येथील 
र हर ह व चौक, 
आ द य बला 
हॉ पीटल र ता 
चौक, जुना जकात 
नाका चौक, नामदेव 
महाराज चौक 
िचंचवडेनगर कॉनर 
या ठकाणी 
सुशोिभकरण करण,े 
बोधना मक िश प 

उभारणे व वागत 
कमान उभारण.े 

थाप य
वशेष 

योजना 
६० १६४ २००००००० २०००००० - २०००००० ० 

५ 

सन२०२१-२२ कर ता 
भाग . १६ 

मधील रावेत व 
कवळे भागातील 
तुपेव ती, 
जाधवव ती व इतर 
प रसरात ॉम 
वॉटर लाईन टाकणे 
व थाप य वषयक 
कामे करणे. 

भांडवली १०५ १५ १००००००० २५००००० - २५००००० ० 

    एकुण     १३२५००००० २८५००००० ९५००००० ९५००००० २८५००००० 
 

सबब उपरो  त याम ये  नमुद केले या अ. .१ चे कामाचा सन २०२१-
२२ चे अंदाजप काम ये समावेश क न अंदाजप क य रका याम ये दिश वले या 
र. . २००००००० र कमेस शासक य मा यता देणेस व अ. . २ ते ५ चे 
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कामामधील र. . ९५०००००/- इतक  तरतूद र कम वग करणा ारे उपल ध क न 
मा यता देणेत यावी. 

तसेच गंहुजे ह लगतचे ड .पी र यापासुन देहुरोड र यापयत लेखा 
फाम या बाजुला ए स ेस हायवे लगत या १२.०० मी चा र ता वकिसत करणे 
कामाचे थळ बदल करणसे मा यता देणेत यावी.  

वषयां कत काम द. ०७/०३/२०१९ पासुन चालू असुन कामाचे ठेकेदाराने 
एकूण र ता १९८० मी लांबी पैक  १२३० मी पुण केला असुन  ७५०.०० मी बाक  
आहे. उवर त ७५० मी पैक  ३ ते ४ जागा मालक हे र याने बाधीत जागा 
मनपाचे ता यात देणेस तयार नाह त. सदरचे िमळकत धारक हे जागेचा मोबदला 
रोख व पात िमळणेचे मागणी क रत आहेत. यामुळे र याने बाधीत जागा 
मनपाचे ता यात न आलेने बाधीत जागेचे भुसंपादन करणेत यावे व भुसंपादनासाठ  
वेळ जाणार असलेने तो पयत वषयां कत कामामधुन गंहुजे ह वर ल १८.०० मी 
ड . पी र याचे पावसाळ  गटर क न व डांबर  करणाने मजबुती करणेत याव.े 
 तर  वषयां कत कामामधुन गहुंजे ह वर ल १८.०० मी ड .पी र ता हा 
वषयां कत कामामधुन करणेचे तावास मा यता देणेत यावी. 

तसेच भाग .४ बोपखेल गावातील मशानभुमी जवळ ल १२.०० मी ं द 
/२४.०० मी ं द र ता वकिसत करण.े (िन वदा .९०/२-२०१८-१९)  हे काम चालू 
आहे तथा प सदर र या या कामा या ठकाणी नद पा ावर पुलाचे काम चालू 
अस याने व काह  माणात जागा ता यात ये यास वलंब होत अस याने काम 
करणेस अडथळा होत आहे. यामुळे सदर चालू कामा या उवर त र कमतूेन दघी 
बोपखेल भागातील ता यात आलेले ड.पी. र ते/नॉन ड.पी. र ते वकिसत करणे 
/डांबर करण करणेची मागणी येथील थािनक नागर क करत अस यामुळे सदर 
वकास कामातून दघी – बोपखेल भागातील ता यात आलेले ड .पी र ते / नॉन 
ड.पी. र ते वकिसत, डांबर करण व अनुषिंगक कामे करणेस मा यता देणेत यावी. 

तसेच पंपर  येथील िस.स.नं.6017/1, 2, 3 पै.6018, 6020/4 या जागेवर 
मु य अ नशामक क  इमारत बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे कामास 
सुधार त शासक य मा यता देणेत यावी. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ‘क’ 
े ीय कायालया या काय े ातील भाग .९ मधील पंपर  येथील िस.ंस.नं 

६०१७/१,२,३ पै. ६०१८, ६०२०/४ पैक  मह ा कंपनीचे असणारे औ ोिगक े  
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िनवासी े ाम ये आ याने २४,५४४.५० चौ.मी.(६.०६ एकर) े  अमेिनट  पेस 
हणून १२ माच, २०१२ रोजी मनपाचे ता यात आलेली आहे. 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा अ नशामक वभाग हा अ याव यक 
सेवेचा व अं यत संवेदन म वभाग आहे. मनपा काय े ातील नागर कांचे ज वत 
व व हानी वाच व याचे जोखमीचे कामकाज 24x 7 (ितन पा याम य)े केले जाते. 
अ नशामक वभागाचा याप, अ नशामक व बचाव वद  सं या, कायालयीन 
कामकाज, बाहेर ल नागर क यांचा दवस दवस वाढणारा राबता, पंपर  िचंचवड 
शहराचे झपा याने होणारे शहर करण व वाढती लोकसं या, पाक गची अपुर  
यव था इ. वचारत घेता स याचे संत तुकाराम नगर, पंपर  येथील जागा अपुर  
पडत आहे. यामुळे पंपर  येथील िस.स.नं.6017/1, 2, 3 प.ै6018, 6020/4 ह  
जागा शहरा या म यवत  ठकाणी असलेमुळे या जागेवर सव साधन-सु वधा यु  
सुस य म यवत  मु य अ नशामक क  उभारणे आव यक आहे. 

 पंपर  येथील िस.स.न.ं6017/1, 2, 3 पै.6018, 6020/4 या जागेवर मु य 
अ नशामक क  इमारत बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे या कामाचा 
समावेश सन 2021-22 चे अंदाजप कात पा. .51, अ .30 वर करणेत आलेला 
असुन या कामास र कम .15 कोट ची शासक य मा यता देणेत आलेली आहे. 
तर  सदरचे काम अ यावत प दतीने करावयाचे असलेमुळे पंपर  येथील 
िस.स.न.ं6017/1, 2, 3 पै.6018, 6020/4 या जागेवर मु य अ नशामक क  
इमारत बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे (पा. .51, अ .30) या कामास 
र कम .80 कोट  चे खचास सुधार त शासक य मा यता देणेत यावी.  

तसेच भाग . २७ रहाटणी येथील अंतगत कॉलनी र ते काँ ट करण 
करणे या कामाम ये काह  भागांची नावे समा व  करणसे मा यता देणेत यावी. 
भाग . २७ रहाटणी येथे अंतगत कॉलनी र ते काँ ट करण करणेचे काम सु  

आहे. सदर कामांतगत अंदाजप कात समा व  असले या काह  ठकाणाम ये 
नाग रकां या मागणी माणे काह  कॉलनींची नावे समा व  करणसे मा यता देणेत 
यावी.  
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अ. . कामाचे नाव अंदाजप काम ये समा व  
करावयाची ठकाणे 

१ न वन भाग . २७ रहाटणीमधील ीनगर, 
गजानननगर, रायगड कॉलनी येथील र याचे 
काँ ट करण करण.े 

िसंहगड कॉलनी 

२ न वन भाग . २७ मधील तापक रनगर, 
बळ राज कॉलनी व रहाटणी प रसरातील र ते 
काँ ट करण करणे 

सोम ार कॉलनी, कृ णाई 
कॉलनी 

३ भाग . २७ मधील तापक रनगर, बळ राज 
कॉलनी व रहाटणी प रसरातील र ते 
काँ ट करण करणे 

बळ राज कॉलनी . १, 
बळ राज कॉलनी . २, 
बळ राज कॉलनी . ३, 
बळ राज कॉलनी . ४ 

४ भाग . २७ येथील ीनगर, नखातेनगर, 
साईसागरनगर प रसराम ये र ते काँ टचे 
करण.े 

मधुसुदन, स जनगड 
कॉलनी . १, स जनगड 
कॉलनी . २. 

 
तर  वर नमुद केले माणे भाग २७ रहाटणी येथील काँ ट करणे या 

कामाम ये थळांची नावे समा व  करणेसाठ  मा यता देणेत यावी. 
तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य इ े ीय 

कायालयाकड ल सन २०२१-२२ चे अंदाप कात नवीन कामांचा समावेश करण े व 
खालील माणे कामां या तरतूद  म य ेवाढ/घट क न सदर वग करणास मा यता 
देणेत यावी. 
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     तसेच सन २०२१-२२ या अंदाजपञकात तरतूद वग करण करणेस मा यता 
देणेत यावी. 

 

 

अ. 

. 

लेखा
िशष 

उपलेखािशष 
अथवा 

कामांचे नाव 

पान
. 

अ
नु
. 

मुळ 
शासक य 
मा यता 
र. . 

सुधा रत शा
सक य 
मा यता 
र. . 

सन २०२१-
२२ ची मुळ 

तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

सन २०२१-
२२ साठ  
तरतूद 

१ 

भांडव
ली – 
अ 
थाप
य 

वषय
क 

कामेक
रणे 

इ 
भागातील

अंदाजप का
त नाव 

नसले या व 
अपुर  
तरतुद 

असले या 
कामांची 
देयके देणे 

नवी
न 

कामे 

० ० १,००,००,००० ० ५०,००,००० ० ५०,००,००० 

२ 

भांडव
ली – 
अ था
प य 
वषय

ककामे
करणे 

इ 
भागातील

अंदाजप का
त नाव 
नसले या 
कामांची 
देयके देणे 

१८४ १ २०,००,००० ० ५०,००,००० ० ५०,००,००० ० 

 एकूण   ० २०,००,००० १,००,००,००० ५०,००,००० ५०,००,००० ५०,००,००० ५०,००,००० 
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    तर  सदर उपसुचनसे मा यता देणेत यावी. 

 
  तसेच ग भागातील भाग . २१ मधील २०२१-२२ या चालू वकास 

कामांसाठ  नाग रकां या मागणीनुसार आव यक असलेली तरतूद वाढवून िमळणेस 
तसेच अंदाजपञकातील र कमेस सुधा रत शासक य मा यता देणेत यावी. 

 
अ. . कामाचे नाव पान 

. 
अन.ु . वाढ घट कामाची 

स य थती 
१ पंपर  भाग . 

२१ मधील 
आर ण . १६२ 
येथे खेळाचे 
मैदान वकिसत 
करणे    

८३३ ७३ ४०,००,०००/-  काम 
६०%पुण 

अ
 

कामाचे नाव अंदाजप
क य 
र कम 

लेखािशष पान . 

अ . 

सन 
२०२१ -
२२ ची 

तरतूद 

वाढ घट सन २०२० -
२१ चा 

सुधा रत 
अंदाजप क 

१ रावेत स.नं.१५१ इ कॉन 
मंद र ते भ डवे कॉनर 
पयतचा ३४.५० मी. ं द 
र ता वकसीत करणे. 

४०.०० 
कोट  

वशेष 
योजना 

४१/२७ 

१.५२ 
कोट  

 

- 
५०.००
लाख 

१.०२ कोट  

२ पंपर  िचंचवड शहरातील 
र यावर ल अनिधकृत 
पाक ग केलेली वाहने 
(दुचाक ,चारचाक  व इतर) 
टो हंग हॅन या मदतीने 
उचलण.े 

 

न वन 
काम वशेष 

योजना 

 

 

- - 
५०.०० 
लाख 

     - - 

 एकूण    

 
 

५०.००
लाख 

१.०२ 

कोट  
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२ भाग . ४३ 
मधील 
मशानभूमी 

मधील उव रत 
थाप य वषयक 

कामे करण.े   

२९ १९१  ४०,००,०००/- काम पुण 

     
सदर वाढ-घट मंजूर करणेस मा यता देणेत यावी.  
तसेच भाग . ३ च-होली येथे व वध ठकाणी ड.पी. र याचे कामे चालू 

आहेत. तथा प च-होली गावठाणात भाजीमंडई साठ  जागा अपुर  अस याने करोना 
काळात सदरची भाजीमंडई बंद करणेत आलेली आहे. सद य थतीत मंडई मोक या 
जागेत बसत आहे. तथा प पुढ ल पावसा याचा कालावधी पाहता सदर भाजीमंडई 
कर ता कायम व पी भाजीमंडई बांधणेची आव यकता आहे. परंतु स थतीत 
भागात मंडई बांधणेकर ता िन वदा नस याने सदरचे काम चालू कामातून 
हणजेच िन वदा .०२/०२-२०१८/१९ या कामातून करणे श य होईल. 

 तर  सदर भाजीमंडई बांधणेकर ता भाग .३ च-होली येथील स ह . 
१०१० ( जुना ) येथील ४५ मीटर ं द र या या बाजूची जागा  मनपाचा ता यात 
आलेली आहे. सदरची जागा स थतीत मोकळ च आहे. सदर जागेचा वापर होत 
नस याने सदर ठकाणी भागात चालू असले या कामातून भाजीमंडई बांधणेचा 
तसेच भाग .३ िन वदा .५२-२/२०१८-१९ या कामातून मनपाचे दवाखा याचे  
(आर ण .२/३८) आर णास िसमािभंत बांधणे व समतलीकरण करणेचे 

तावास मा यता देणेत यावी. 
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तसेच मनपा या थाप य इ े ीय कायालयाकड ल सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात नवीन कामांचा समावेश करणे व कामां या तरतूद  म ये वाढ/घट करणेस 
मा यता देणेत यावी. 

अ. .  
कामाचे नाव 

 

  लेखािशष पान . अनु.
. 

मुळ 
शासक य 

मा यता र. . 

सुधारीत 
शासक य 

मा यता र. . 

सन २०२१-
२२ ची मुळ 

तरतूद 

वाढ  घट सन २०२१-
२२ साठी 

तरतूद 

१ भाग .३ च-होली येथील 
मशानभुमीत िव ुत 

दािहनीसाठी थाप य िवषयक 
कामे करणे. 

३ िवशेष 
योजना 

निवन 
कामे 

  ० १२००००००० ० ५०००००० ० ५०००००० 

२ भाग .७ च-होली येथील 
साईनाथ कॉलनी, 
अ यनगर व परीसरातील 
र ते िवकिसत करणे. 

३ िवशेष 
योजना 

२० ७३ १०००००००० ० १५०००००० ० ५०००००० १००००००० 

३  
भाग .३ साईमं दर 

कोतवालवाडी, च-होली 
गावठाण इ.भागातील र ते 
िवकिसत करणे. 
 

३ िवशेष 
योजना 

१९ ५४ २५००००००० 
 

० २००००००० ० १००००००० १००००००० 
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४ भाग .३ मोशी येथील 
गट .६४६ पै. (जुना ६४९ 
पै.) येथील मुि लम 
दफनभुमी िवकिसत करणे. 

३ िवशेष 
योजना 

२० ९४ ५०००००००० २५००००००० ० १५४००००० ० १५४००००० 

५ भाग . ३ येथील मनपा 
शाळेची करकोळ दु तीची 
थाप य िवषयक कामे करणे.  

३ भांडवली 
- प, 

ाथिमक 
व दु यम 
िश ण  

५३३ ७ १०००००० ० ६०००००० ० ५४००००० ६००००० 

  एकुण              ४१०००००० २०४००००० २०४००००० ४१०००००० 

            तर  सदरचे तावास मा यता देणेत यावी. 
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मा.राज  गावडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.उ म कदळे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
    यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 

ठराव मांक -६४१                                 वषय मांक - ६ 
दनांक- २०/५/२०२१                                 खाते- मा.आयु  
 
        संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल 
                  जा. .ब ेका/जिन/का व/२३०/२०२१ द.२७/४/२०२१    

     ब ेञीय कायालयांतगत िचंचवड, काळेवाड , वा हेकरवाड  येथे न वन 
मैलाशु द करण क  बांधणे या कामाचा महानगरपािलके या सन २०२०-२१ या 
सुधा रत व सन २०२१-२२ या मुळ अंदाजप काम य ेभु. ग. यो. िनधी अंतगत 
पा. . ४५१ वर समावेश आहे. सदर सव साधारण व पा या कामासाठ  ढोबळ 
मानाने अंदाजप क य र. .५,००,००,००० अ र  र. .(पाच कोट ) व सन २०२१-२२ 
साठ  र. .५,००,००० अ र  र. .(पाच लाख) इतक  तरतूद ठेव यात आली आहे. 

              िचंचवड केशवनगर व वा हेकरवाड  येथील अ त वातील पं पंग 
टेशन या जागा या जलसंपदा वभागाने दश वले या िन या पूररेषे या अंतगत येत 

असून शासना या डसबर सन २०२० म ये न याने आले या UNIFIED 

DEVELOPMENT CONTROL AND PROMOTION REGULATIONS FOR MAHARASHTRA 

STATE – 2020 या िनयं ण िनयमावली नुसार जलसंपदा वभागाने दश वले या 
पुररेषा अंतगत नवीन मैलाशु करण क  बांधणे आता श य होणार आहे. यानुसार 
सदर कामांचे तपशीलवार अंदाजप के (DPR) व आराखडे तयार करणेकामी 
स लागारांची नेमणूक कर यात आली आहे. 

             िचंचवड केशवनगर स ह नंबर २९२ येथे ९५० चौ.मी. े ात महानगरपािलकेचे 
पं पंग टेशन अ त वात आहे. स थतीत केशवनगर व आजुबाजू या भागातील 
मैलापाणी पवना नद  कनार  असले या केशवनगर पं पंग टेशन माफत भाटनगर 
व िलंक र यावर ल िचंचवड मैलाशु करण क ात(STP) पं पंग निलके ारे पाठ वले 
जाते. सदर केशवनगर येथे पं पंग टेशन आवारातच मैलाशु करण क  (STP) 

बांध याने एनज  से हंग (वीजबचत) होणार आहे. नवीन STP बांध याने पं पंग 
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निलका वा षक देखभालीचा खच कमी होणार आहे आ ण पं पंग निलकेची गळती 
होऊन होणारे नद चे दूषण थांबणार आहे. यामुळे सावजिनक आरो या या ीने 
तसेच नद  दूषण कमी होणेकामी, मैलाशु करण येचे वक करण 

(Decentralization) करणेकामी िचंचवड केशवनगर पं पंग टेशन आवारातच नवीन 

मैला शु करण क प (STP) बांधणे अ याव यक आहे. 

            िचंचवड वा हेकरवाड  स ह नंबर ८६ येथे ९५० चौ.मी. े ात 

महानगरपािलकेचे पं पंग टेशन अ त वात आहे. स या या भागातील मैलापाणी 
गोखले पाक पं पंग टेशन ारे भाटनगर मैलाशु करण क पात पाठव यात येते . 
सदर भागातील मैलापाणी Gravityline ारे गोखले पाक पं पंग टेशन पय त व 
गोखले पाक पं पंग टेशन पासून पं पंग निलके ारे भाटनगर मैलाशु करण क प 
येथे पाठव यात येते . सदर मैलापाणी नद  लगत असले या Gravityline ारे व 
पं पंग निलके ारे मैलाशु करण क प येथे पाठवीत असताना मलिन सारण 
निलकेतून अनेक ठकाणी गळती होऊन मैला पाणी पवना नद त िमसळून नद चे 
दूषण वाढत आहे. तसेच वा हेकरवाड  व आजुबाजू या भागातील मैलापाणी 

गोखलेपाक पं पंग टेशन ारे भाटनगर मैलाशु करण क प येथे पाठ व याक रता 
येणारा खच मलिन सारण नलीकांचा देखभाल दु तीचा होणारा खच पाहता 
वा हेकरवाड  व आजूबाजू या भागाकर ता वतं  मैलाशु करण क प उभारलेस 
पं पंगसाठ चा खच व मलिन सारण नािलकांची देखभाल दु ती या खचाची बचत 
होणार आहे . यानुसार वर नमूद केले या दो ह  कामांचे तपशीलवार अंदाजप के व 
आराखडे तयार करणेकामी नेम यात आले या त  स लागारांमाफत सादर कर यात 
आले या अहवालानुसार सदर कामांची अंदाज प क य र कम खालील माणे येत 
आहे. 

          (अ) िचंचवड केशवनगर स ह नंबर २९२ येथील मैलापाणी पं पंग टेशन 

लगत या मोक या जागेत Energy Saving क रता नवीन आव यक या मतेचे 

मैलाशु करण क  बांधण-े अंदाजप क य र. .११,५०,००,००० अ र  र. .(अकरा 
कोट  प नास लाख) (ब) िचंचवड वा हेकरवाड  स ह नंबर ८६ येथील जु या 
नादु त मैलापाणी पं पंग टेशन या जागेवर Energy Saving क रता नवीन 
आव यक या मतेचे मैलाशु करण क  बांधण-े अंदाजप क य र. .१२,००,००,००० 
अ र  र. .(बारा कोट  ) 
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       वर ल वषयां कत कामाचा पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन२०२०-२१ 
या सुधा रत व सन २०२१-२२ या मुळ अंदाजप काम ये भ.ु ग. यो. िनधी 

अंतगत पा. . ४५१ वर समावेश आहे. सदर सव साधारण व पा या कामासाठ  
ढोबळ मानान े अंदाजप क य र. .५,००,००,००० अ र  र. .(पाच कोट ) व सन 
२०२१-२२ साठ  र. .५,००,००० अ र  र. . (पाच लाख) इतक  तरतूद ठेव यात 
आली आहे तथा प सदरची शासक य मा यता र कम िन वदा काढ या या ीने 
अपुर  आहे. वर ल सव बाबींचा वचार क रता िचंचवड केशवनगर व वा हेकरवाड  
येथे नवीन मैलाशु करण क  बांधणे अ याव यक अस याने सदर वषयांतगत 
कामास खालील त यात सुचव या माणे सुधा रत शासक य मा यता देणेत येत 
आहे. 

लेखाशीष –भु.ग.यो िनधी अंतगत 

अ. . 

अंदाज 

प कातील 
पान/अ. . 

कामाचे नाव 
अंदाज प क य 
र कम 

सन २०२१-
२२ चा मुळ 
अंदाज 

सुधा रतअंदाज 
प क य र कम 

सुधा रत 

सन २०२१-२२ 
चा मुळ अंदाज 

१ ४५१/२६ 

‘ब‘ े य कायालय अंतगत 
िचंचवड, काळेवाड , वा हेकरवाड  
येथे नवीन मैलाशु करण क  
बांधण े

५,००,००,००० ५,००,००० 
  

२ 
 

(अ) िचंचवड केशवनगर स ह नंबर 
२९२ येथील मैलापाणी पं पंग 
टेशन लगत या मोक या जागेत 

Energy Saving क रता नवीन 
आव यक या मतेचे 

मैलाशु करण क  बांधण े

  
११,५०,००,००० १,००,००,००० 

  

(ब) िचंचवड वा हेकरवाड  स ह 
नंबर ८६ येथील जु या नादु त 
मैलापाणी पं पंग टेशन या 
जागेवर EnergySaving क रता 
नवीन आव यक या मतेचे 

  
१२,००,००,००० १,००,००,००० 
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मैलाशु करण क  बांधणे. 

             

               १५ वा व  आयोगा या प  द. ०१/०६/२०२० म ये थािनक वरा य 
सं थांना िनधी खच करणे कामी दे यात आले या मागदशक त वानुसार 
महानगरपािलकेकडे वर ल वषयां कत कामाचे अंमलबजावणीसाठ  पुरेसा िनधी 
उपल ध आहे  यासंबंधीचे कागदप ाची छायां कत त सोबत जोडली आहे. तर  
नाग रकां या सोयीसाठ  सावजिनक आरो या या ीने तसेच नद  दूषणात होणार  
वाढ रोख यासाठ  िचंचवड केशवनगर स.नं. २९२ येथे नवीन मैलाशु करण क  
बांधणे कामी र कम . ११.५० कोट  व िचंचवड वा हेकरवाड  स.नं ८६ येथे नवीन 
मैलाशु करण क  बांधणे कामी र कम . १२.०० कोट  र कमेस सुधा रत 
शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच को वड - १९ चे िनयं ण व ितबंध 

करणे अंतगत करणेत येत असले या व ुत वषयक कामांना शास कय मा यता 
देणेत येत आहे. स ा सू  असले या को वड १९ चे महामार  वर िनयं ण िमळ वणे 
कर ता तसेच याचा सार हो यापासुन रोख याकर ता व यामुळे बािधत झाले या 

णांवर उपचार करणे कर ता पंपर  िचंचवड महानगरपािलके माफत व वध कामे 
करणेत येत आहेत, सदर कामां या अनषुंगाने व ुत वषयक कामे देखील मो या 
माणात करावे लागत आहेत आज अखेर पयत खालील माणे व ुत वषयक 

कामे काढ यात आली असुन सदर कामांचा समावेश मनपाचे अंदाजप कात नाह . 
सदरची सव कामे ह  कोरोना िनधी ा लेखािशषावर करणेत येत आहेत. तथापी 
सदर कामां या अंदाजप कय र कमेला मा. महापािलका सभेची शास कय 
मा यता घेणेची आव यकता आहे. या अनषुंगाने खालील कामां या अंदाजप कय 
र कमांना मा.महापािलका सभेची शास कय मा यता देणेत येत आहे. 

 

 

 



51 
 

 
 

अ. 
. 

कामाचे नांव लेखा िशष शास कय मा यता 
यावयाची 

अंदाजप कय 
र कम 

१ 
 

को वड-१९ महामार चे िनयं ण क रता मनपातफ ऑटो ल टर 
येथे उभार यात येणा-या ज बो ॉ पटल मधील जु या 
वातानुकुलन यं णेचे पेअरपाट पुर वण,े तसेच वाढ व मतेचे 
वातानुकुिलत यं णा बस वणे व व ुत वषयक अनुषंिगक कामे 
करण े(िन.नो. . २९/१/२०२०-२१)”या कामातून कै.अ णासाहेब 
मगर टे डयम ज बो को वड हॉ पटल येथे ता पुर या व पात 
वाढ व मतेचे वातानुकुलन यं णा बस वण ेव व ुत वषयक 
अनुषंिगक कामे करणे. 

कोरोनािनधी 

३५००००००   (मूळ 
२०००००००) (वाढ व 

१५००००००) 
(सुधार त३५००००००) 

२ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह े ीय काय े ातील 
व वध ठकाणी को वड-१९ आप ी यव थापन (CCC) 
क रता काश यव था, जिन संच, सी.सी.ट ह , व 
अ य व ुत वषयक कामे करणे बाबत.. 

कोरोनािनधी ३५००००० 

३ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह े ीय काय े ातील 
व वध ठकाणी को वड-१९ आप ी यव थापन (CCC) 
क रता व ुत वषयक यं णेचे चालन व देखभाल 
दु तीकामी अधकुशल तां क कमचार  नेमणुक 
करणेबाबत. 

कोरोनािनधी १९००००० 

४ 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या कॆ. अ णासाहेब मगर 
टेड यम येथील को वड डेड केटेड नालयाकर ता पयायी 

वीज पुरव याकर ता आव यक व ुत वषयक कामे करण.े 

कोरोना 
िनधी १००००००० 

५ 
कॆ. अ णासाहेब मगर टेड यम येथील डेड केटेड को वड - 
१९ हॉ पटलकर ता व ुत पुरव याकर ता उ चदाब 22 kV 

ए ेस ारे वीजपुरवठा करण.े 
कोरोनािनधी १४०००००० 

६ 
को वड - १९ अंतगत भाग . १८ मधील िचंचवडगाव 
काळेवाड  पुलाजवळ ल मशानभुमी मधे अितर  व ुत 
दाह नी बस वण.े 

कोरोनािनधी १००००००० 

 

तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या अंदाजप कात 
नवीन कामाचा समावेश करणे व कामां या तरतुद म ये वाढ/घट क न वग करण 
करणसे मा यता देणेत येत आहे. वॉड  १३ िनगड  येथील मशानभूमी येथे 



52 
 

 
 

कोरोना ादुभाव या ीने मो या माणात मयत येत आहेत. यामुळे सदर 
ठकाणी थाप य वषयक काम ेतातड ने करणे अ याव यक आहे. सदर ठकाणी 
अित र   व ुत दा हनी उभारण,े अतंगत टॉम वॉटर, पाथव,े सीमािभंत व इतर 
थाप य वषयक कामे करणे आव यक आहे. सदर कामे तातड ने करणे आव यक 

अस याने सदर कामाचा अंतभाव सन २०२१-२२ या अंदाजप कात क न 
आव यक ती तरतूद खालील नमूद केले या कामातून वग करणे अ याव यक आहे. 

 

अ
.

. 

कामाचे नाव पा.
. 

अ.
 

शासक य 
मा यता 

सन २०२१-
२२ ची 
तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 

तरतुद 

एकूण 
आव यक 
र कम 

१ भाग  13 
मधील 
मशानभूमी येथे 

पयावरण पूरक 
व ुतदा हनी 
तथा गॅस दा हनी 
(combine ) 
उभारणे व 
थाप य वषयक 

कामे करण े

    ५००००००० ० २००००००० ० २००००००० 

२ िनगड  टळक 
चौक ते दुगानगर 
चौकापयतचा 
र ता Urban 
street design 
नुसार वकसीत 
करणे 

४३ ८१   ७६३५२०००   २००००००० ५६३५२००० 

  एकूण       ७६३५२००० २००००००० २००००००० ७६३५२००० 

 

एकूण र.  २,००,००,०००/-  (अ र  र. . दोन कोट  फ  इतके वग करण 
करणसे मा यता देणेत येत आहे. 
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तसेच सन २०२१-२२ क रता मनपा े ातील ब े य कायालया अंतगत 
असणा-या व वध र यावर नामफलक व दशादशक फलक उभारण े साठ चे 
कामाचा अंदाजप काम ये समावेश क न शासक य मा यतेसह तरतुद वग करण 
करणसे मा यता देणेत येत आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या े ातील ब 
े ीय कायालया अंतगत असणा-या शहरातील छो या मो या र यांवर 

नाग रकां या सोयीसाठ  व शहरा या सुशोिभकरणासाठ  अ यंत क पक व सुंदर 
नामफलक दशादशक फलक तसेच र ता सुर ा िच हे इ. उभारणे आव यक आहे. 
या न वन कामाचा सन २०२१-२२ या मुळ अंदाजप काम ये अंतभाव नाह .  सदर 
कामासाठ  अंदाजे २ कोट  इतका खच अपे त आहे. सदर कामाचा मनपाचे सन 
२०२१-२२ चे अंदाजप काम य े समावेश नाह  तथा प सदर कामाची आव यकता 
ल ात घेता सन २०२१-२२ चे अंदाजप काम ये समावेश क न तरतुद करणे 
आव यक आहे. तर  खालील नमुद केलेनुसार वषयां कत कामाचा अंदाजप काम ये 
समावेश क न सदर कामास अंदाजप क य र कमे या रका याम ये दश वलेनुसार 
र. .२०००००००/- (अ र  र. . दोन कोट  फ ) रकमेस शासक य मा याता 
देणेस व खालील नमुद केले या कामामधून र. . ९५०००००/- (अ र  र. . 
पं या नाव लाख फ ) एवढ  र कम वग करणा ारे उपल ध क न दे यास 
मा यता देणेत येत आहे. 

 

अ.
. 

कामाचे नाव लेखाश ष पान 
. 

अ.
. 

अंदाजप
क य 
र कम 

सन 
२०२०ची 
मुळतरतुद 

वाढ घट सन २०२१-
२२ ची 
तरतुद 

१ 

सन २०२१-२०२२ 
या मनपा े ातील 

ब े ीय कायालया 
अंतगत असणा-या 
व वध र यावर 
नामफलक व 
दशादशक फलक 
उभारणे. 

थाप य
वशेष 

योजना 
    २००००००० ० ९५००००० - ९५००००० 

२ 

भाग .१८ 
जगदगु  ी संत 
तुकाराम महाराज व 

थाप य
वशेष 

योजना 
६१ १६८ २२५००००० ४०००००० - २५००००० १५००००० 
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ी मोरया गोसावी 
पालखी माग व 
चौकाचे सुशोिभकरण 
करणे. 

३ 

भाग . २२ 
काळेवाड  येथे 
पंचनाथ चौक ते 
आया पा मं दरापयत 
र याचे 
कॉ ट करण करणे. 

थाप य
वशेष 

योजना 
२४ ४० ६००००००० २००००००० - २५००००० १७५००००० 

४ 

सन२०२०-२१ कर ता 
भाग . १७ 

मधील िचंचवडेनगर 
येथील र हर ह व 
चौक, आ द य बला 
हॉ पीटल र ता 
चौक, जुना जकात 
नाका चौक, नामदेव 
महाराज चौक 
िचंचवडेनगर कॉनर 
या ठकाणी 
सुशोिभकरण करण,े 
बोधना मक िश प 

उभारणे व वागत 
कमान उभारण.े 

थाप य
वशेष 

योजना 
६० १६४ २००००००० २०००००० - २०००००० ० 

५ 

सन २०२१-२२ 
कर ता भाग . 
१६ मधील रावेत 
व कवळे भागातील 
तुपेव ती, 
जाधवव ती व इतर 
प रसरात ॉम 
वॉटर लाईन टाकणे 
व थाप य वषयक 
कामे करणे. 

भांडवली १०५ १५ १००००००० २५००००० - २५००००० ० 

    एकुण     १३२५००००० २८५००००० ९५००००० ९५००००० २८५००००० 
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सबब उपरो  त याम ये  नमुद केले या अ. .१ चे कामाचा सन २०२१-
२२ चे अंदाजप काम ये समावेश क न अंदाजप क य रका याम ये दिश वले या 
र. . २०००००००/- र कमेस शासक य मा यता देणेस व अ. . २ ते ५ चे 
कामामधील र. . ९५०००००/- इतक  तरतूद र कम वग करणा ारे उपल ध क न 
देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

तसेच गंहुजे ह लगतचे ड .पी र यापासुन देहुरोड र यापयत 
लेखाफाम याबाजुला ए स ेस हायवे लगत या १२.०० मी चा र ता वकिसत 
करणचेे कामाचे थळ बदल करणसे मा यता देणेत येत आहे.  

वषयां कत काम द. ०७/०३/२०१९ पासुन चालू असुन कामाचे ठेकेदाराने 
एकूण र ता १९८० मी लांबी पैक  १२३० मी पुण केला असुन  ७५०.०० मी बाक  
आहे. उवर त ७५० मी पैक  ३ ते ४ जागा मालक हे र याने बाधीत जागा 
मनपाचे ता यात देणेस तयार नाह त. सदरचे िमळकत धारक हे जागेचा मोबदला 
रोख व पात िमळणेचे मागणी क रत आहेत. यामुळे र याने बाधीत जागा 
मनपाचे ता यात न आलेने बाधीत जागेचे भुसंपादन करणेत यावे व भुसंपादनासाठ  
वेळ जाणार असलेने तो पयत वषयां कत कामामधुन गंहुजे ह वर ल १८.०० मी 
ड . पी र याचे पावसाळ  गटर क न व डांबर  करणाने मजबुती करणेत याव.े 
 तर  वषयां कत कामामधुन गहुंजे ह वर ल १८.०० मी ड .पी र ता  करणेचे 

तावास मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच भाग .४ बोपखेल गावातील मशानभुमी जवळ ल १२.०० मी ं द 

/२४.०० मी ं द र ता वकिसत करण.े (िन वदा .९०/२-२०१८-१९)  हे काम चालू 
आहे तथा प सदर र या या कामा या ठकाणी नद पा ावर पुलाचे काम चालू 
अस याने व काह  माणात जागा ता यात ये यास वलंब होत अस याने काम 
करणेस अडथळा होत आहे. यामुळे सदर चालू कामा या उवर त र कमेतून दघी 
बोपखेल भागातील ता यात आलेले ड.पी. र ते/नॉन ड.पी. र ते वकिसत करणे 
/डांबर करण करणेची मागणी येथील थािनक नागर क करत अस यामुळे सदर 
वकास कामातून दघी – बोपखेल भागातील ता यात आलेले ड .पी र ते / नॉन 
ड.पी. र ते वकिसत, डांबर करण व अनुषंिगक कामे करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

तसेच पंपर  येथील िस.स.नं.6017/1, 2, 3 पै.6018, 6020/4 या जागेवर 
मु य अ नशामक क  इमारत बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे करणचेे कामास 
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सुधार त शासक य मा यता देणेत येत आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
‘क’ े ीय कायालया या काय े ातील भाग .९ मधील पंपर  येथील िस.ंस.नं 
६०१७/१,२,३ पै. ६०१८, ६०२०/४ पैक  मह ा कंपनीचे असणारे औ ोिगक े  
िनवासी े ाम ये आ याने २४,५४४.५० चौ.मी.(६.०६ एकर) े  अमेिनट  पेस 
हणून १२ माच, २०१२ रोजी मनपाचे ता यात आलेली आहे. 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा अ नशामक वभाग हा आ याव यक 
सेवेचा व अं यत संवेदन म वभाग आहे. मनपा काय े ातील नागर कांचे ज वत 
व व हानी वाच व याचे जोखमीचे कामकाज 24x 7 (ितन पा याम य)े केले जाते. 
अ नशामक वभागाचा याप, अ नशामक व बचाव वद  सं या, कायालयीन 
कामकाज, बाहेर ल नागर क यांचा दवस दवस वाढणारा राबता, पंपर  िचंचवड 
शहराचे झपा याने होणारे शहर करण व वाढती लोकसं या, पाक गची अपुर  
यव था इ. वचारत घेता स याचे संत तुकाराम नगर, पंपर  येथील जागा अपुर  
पडत आहे. यामुळे पंपर  येथील िस.स.नं.6017/1, 2, 3 प.ै6018, 6020/4 ह  
जागा शहरा या म यवत  ठकाणी असलमेुळे या जागेवर सव साधन-सु वधा यु  
सुस य म यवत  मु य अ नशामक क  उभारणे आव यक आहे. 

 पंपर  येथील िस.स.न.ं6017/1, 2, 3 पै.6018, 6020/4 या जागेवर मु य 
अ नशामक क  इमारत बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे या कामाचा 
समावेश सन 2021-22 चे अंदाजप कात पा. .51, अ .30 वर करणेत आलेला 
असुन या कामास र कम .15 कोट ची शासक य मा यता देणेत आलेली आहे. 
तर  सदरचे काम अ यावत प दतीने करावयाचे असलेमुळे पंपर  येथील 
िस.स.न.ं6017/1, 2, 3 पै.6018, 6020/4 या जागेवर मु य अ नशामक क  
इमारत बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे (पा. .51, अ .30) या कामास 
र कम .80 कोट  चे खचास सुधार त शासक य मा यता देणेत येत आहे.  

तसेच भाग . २७ रहाटणी येथील अंतगत कॉलनी र ते काँ ट करण 
करणे या कामाम ये काह  भागांची नावे समा व  करणसे मा यता देणेत येत आहे. 
भाग . २७ रहाटणी येथे अंतगत कॉलनी र ते काँ ट करण करणेचे काम सु  

आहे. सदर कामांतगत अंदाजप कात समा व  असले या काह  ठकाणाम ये 
नाग रकां या मागणी माणे काह  कॉलनींची नावे समा व  करणसे मा यता देणेत 
येत आहे.  
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अ. . कामाचे नाव अंदाजप काम ये समा व  

करावयाची ठकाणे 

१ न वन भाग . २७ रहाटणीमधील ीनगर, 
गजानननगर, रायगड कॉलनी येथील र याचे 
काँ ट करण करण.े 

िसंहगड कॉलनी 

२ न वन भाग . २७ मधील तापक रनगर, 
बळ राज कॉलनी व रहाटणी प रसरातील र ते 
काँ ट करण करणे 

सोम ार कॉलनी, कृ णाई 
कॉलनी 

३ भाग . २७ मधील तापक रनगर, बळ राज 
कॉलनी व रहाटणी प रसरातील र ते 
काँ ट करण करणे 

बळ राज कॉलनी . १, 
बळ राज कॉलनी . २, 
बळ राज कॉलनी . ३, 
बळ राज कॉलनी . ४ 

४ भाग . २७ येथील ीनगर, नखातेनगर, 
साईसागरनगर प रसराम ये र ते काँ टचे 
करण.े 

मधुसुदन, स जनगड 
कॉलनी . १, स जनगड 
कॉलनी . २. 

 
तर  वर नमुद केले माणे भाग २७ रहाटणी येथील काँ ट करणे या 

कामाम ये थळांची नावे समा व  करणेसाठ  मा यता देणेत येत आहे. 

तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य इ े ीय 
कायालयाकड ल सन २०२१-२२ चे अंदाप कात नवीन कामांचा समावेश करण े व 
खालील माणे कामां या तरतूद  म य ेवाढ/घट क न सदर वग करणास मा यता 
देणेत येत आहे. 
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     तसेच सन २०२१-२२ या अंदाजपञकात तरतूद वग करण करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

 

अ. 

. 

लेखा
िशष 

उपलेखािश
ष अथवा 
कामांचे 
नाव 

पान
. 

अ
नु

. 

मुळ 
शासक य 
मा यता 
र. . 

सुधा रत
शासक य 
मा यता 
र. . 

सन 
२०२१-२२ 
ची मुळ 
तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

सन 
२०२१-२२ 
साठ  
तरतूद 

१ 

भांडव
ली – 
अ था
प य 
वषय

ककामे
करणे 

इ 
भागातील

अंदाजप का
त नाव 

नसले या व 
अपुर  
तरतुद 

असले या 
कामांची 
देयके देणे 

नवी
नका
मे 

० ० १,००,००,००० ० ५०,००,००० ० ५०,००,००० 

२ 

भांडव
ली – 
अ था
प य 
वषय

ककामे
करणे 

इ 
भागातील

अंदाजप का
त नाव 
नसले या 
कामांची 
देयके देणे 

१८४ १ २०,००,००० ० ५०,००,००० ० ५०,००,००० ० 

 एकूण   ० २०,००,००० १,००,००,००० ५०,००,००० ५०,००,००० ५०,००,००० ५०,००,००० 
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  तर  सदर उपसुचनसे मा यता देणेत येत आहे. 

  तसेच ग भागातील भाग . २१ मधील २०२१-२२ या चालू वकास 
कामांसाठ  नाग रकां या मागणीनुसार आव यक असलेली तरतूद वाढवून िमळणेस 
तसेच अंदाजपञकातील र कमेस सुधा रत शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

 
अ. . कामाचे नाव पान 

. 
अन.ु . वाढ घट कामाची 

स य थती 
१ पंपर  भाग . 

२१ मधील 
आर ण . १६२ 
येथे खेळाचे 
मैदान वकिसत 
करणे    

८३३ ७३ ४०,००,०००/-  काम 
६०%पुण 

अ
 

कामाचे नाव अंदाजप
क य 
र कम 

लेखािशष पान 
. 

अ . 

सन 
२०२१ -
२२ ची 

तरतूद 

वाढ घट सन २०२० -
२१ चा 

सुधा रत 
अंदाजप क 

१ रावेत स.नं.१५१ इ कॉन 
मंद र ते भ डवे कॉनर 
पयतचा ३४.५० मी. ं द र ता 
वकसीत करणे. 

४०.०० 
कोट  

वशेष 
योजना 

४१/२
७ 

१.५२ 
कोट  

 

- 
५०.००
लाख 

१.०२ कोट  

२ पंपर  िचंचवड शहरातील 
र यावर ल अनिधकृत 
पाक ग केलेली वाहने 
(दुचाक ,चारचाक  व इतर) 
टो हंग हॅन या मदतीने 
उचलण.े 

 

न वन 
काम वशेष 

योजना 

 

 

- - 
५०.०० 
लाख 

     - - 

 एकूण    

 
 

५०.००
लाख 

१.०२ 

कोट  
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२ भाग . ४३ 
मधील 
मशानभूमी 

मधील उव रत 
थाप य वषयक 

कामे करण.े   

२९ १९१  ४०,००,०००/- काम पुण 

     
सदर वाढ-घट मंजूर करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
तसेच भाग . ३ च-होली येथे व वध ठकाणी ड.पी. र याचे कामे चालू 

आहेत. तथा प च-होली गावठाणात भाजी मंडई साठ  जागा अपुर  अस याने करोना 
काळात सदरची भाजी मंडई बंद करणेत आलेली आहे. सद य थतीत मंडई 
मोक या जागेत बसत आहे. तथा प पुढ ल पावसा याचा कालावधी पाहता सदर 
भाजी मंडई कर ता कायम व पी भाजी मंडई बांधणेची आव यकता आहे. परंतु 
स थतीत भागात मंडई बांधणेकर ता िन वदा नस याने सदरचे काम चालू 
कामातून हणजेच िन वदा .०२/०२-२०१८/१९ या कामातून करणे श य होईल. 
 तर  सदर भाजी मंडई बांधणेकर ता भाग .३ च-होली येथील स ह . 
१०१० ( जुना ) येथील ४५ मीटर ं द र या या बाजूची जागा  मनपाचा ता यात 
आलेली आहे. सदरची जागा स थतीत मोकळ च आहे. सदर जागेचा वापर होत 
नस याने सदर ठकाणी भागात चालू असले या कामातून भाजी मंडई बांधणेचा 
तसेच भाग .३ िन वदा .५२-२/२०१८-१९ या कामातून मनपाचे दवाखा याचे  
(आर ण .२/३८) आर णास िसमािभंत बांधणे व समतलीकरण करणेचे 

तावास मा यता देणेत येत आहे. 
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तसेच मनपा या थाप य इ े ीय कायालयाकड ल सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात नवीन कामांचा समावेश करणे व कामां या तरतूद  म ये वाढ/घट करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

अ. .  
कामाचे नाव 

 

  लेखािशष पान . अनु.
. 

मुळ 
शासक य 

मा यता र. . 

सुधारीत 
शासक य 

मा यता र. . 

सन २०२१-
२२ ची मुळ 

तरतूद 

वाढ  घट सन २०२१-
२२ साठी 

तरतूद 

१ भाग .३ च-होली येथील 
मशानभुमीत िव ुत 

दािहनीसाठी थाप य िवषयक 
कामे करणे. 

३ िवशेष 
योजना 

निवन 
कामे 

  ० १२००००००० ० ५०००००० ० ५०००००० 

२ भाग .७ च-होली येथील 
साईनाथ कॉलनी, 
अ यनगर व परीसरातील 
र तेिवकिसत करणे. 

३ िवशेष 
योजना 

२० ७३ १०००००००० ० १५०००००० ० ५०००००० १००००००० 

३  
भाग .३ साईमं दर 

कोतवालवाडी, च-होली 
गावठाण इ.भागातील र ते 
िवकिसत करणे. 
 

३ िवशेष 
योजना 

१९ ५४ २५००००००० 
 

० २००००००० ० १००००००० १००००००० 
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४ भाग .३ मोशी येथील 
गट .६४६ पै. (जुना ६४९ 
पै.) येथील मुि लम 
दफनभुमी िवकिसत करणे. 

३ िवशेष 
योजना 

२० ९४ ५०००००००० २५००००००० ० १५४००००० ० १५४००००० 

५ भाग . ३ येथील मनपा 
शाळेची करकोळ दु तीची 
थाप य िवषयक कामे करणे.  

३ भांडवली 
- प, 

ाथिमक 
व दु यम 
िश ण  

५३३ ७ १०००००० ० ६०००००० ० ५४००००० ६००००० 

  एकुण              ४१०००००० २०४००००० २०४००००० ४१०००००० 

            तर  सदरचे तावास 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. 

                         ----  
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मा.उ म कदळे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
ठराव मांक -६४२                                 वषय मांक - ७ 
दनांक- २०/५/२०२१                                 खाते- मा.नगरसिचव  

सिम यांचे अहवाल 

मा. वधी सिमती  
 

        अ) कायप का मांक-८  द.५/०३/२०२१ चा सभावृ तांत कायम  
            करणते येत आहे. 

              ब)  कायप का मांक-९  द.१९/३/२०२१ चा सभावृ तांत कायम  
                  करणते येत आहे. 

क)  कायप का मांक-१० द.५/४/२०२१ चा सभावृ तांत कायम  
    करणते येत आहे.  

               ड) कायप का मांक-११  द.१९/४/२०२१ चा सभावृ तांत कायम   
                  करणते येत आहे.                                      

मा.अंबरनाथ कांबळे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
      अनुकूल -८१       ितकूल- ० 

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

        -----  

मा.उ म कदळे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
ठराव मांक -६४३                                 वषय मांक - ८ 
दनांक- २०/५/२०२१                                 खाते- मा.नगरसिचव  

मा.म हला व बालक याण सिमती 
 

     अ) कायप का मांक ६ द.२५/०२/२०२१ चा सभावृ तांत कायम  
        करणते येत आहे. 

           ब) कायप का मांक ७ द.१२/३/२०२१ चा सभावृ तांत कायम  
              करणते येत आहे. 

क) कायप का मांक ८ द.२५/३/२०२१ चा सभावृ तांत कायम  
करणते येत आहे. 
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 मा.अंबरनाथ कांबळे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
      अनुकूल -८१       ितकूल- ० 

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

        -----  

मा.उ म कदळे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
ठराव मांक -६४४                                 वषय मांक - ९ 
दनांक- २०/५/२०२१                                 खाते- मा.नगरसिचव  
 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
 

अ) कायप का मांक ८ द.१६/२/२०२१ चा सभावृ तांत कायम करणते येत  

आहे.  

         ब) कायप का मांक ९ द.२/३/२०२१ चा सभावृ तांत कायम करणते येत  

            आहे.   

         क) कायप का मांक १० द.१६/३/२०२१ चा सभावृ तांत कायम  
            करणते येत आहे. 
         ड) कायप का मांक ११ द.६/४/२०२१ चा सभावृ तांत कायम करणते येत  

            आहे. 
मा.अंबरनाथ कांबळे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
      अनुकूल -८१       ितकूल- ० 

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

        -----  

 
मा.उ म कदळे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
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ठराव मांक -६४५                                 वषय मांक -१० 
दनांक- २०/५/२०२१                                 खाते- मा.नगरसिचव  
 

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

          अ) कायप का मांक ६ द.२६/०२/२०२१ चा सभावृ तांत कायम  
             करणते येत आहे. 
 

मा.अंबरनाथ कांबळे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
      अनुकूल -८१       ितकूल- ० 

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

        -----  

मा.उ म कदळे – मा.महापौर साहेब, वषय माकं ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
ठराव मांक -६४६                                 वषय मांक -११ 
दनांक- २०/५/२०२१                                 खाते- मा.नगरसिचव  
 

 मा.िश ण सिमती 
 

     अ) कायप का मांक ६ द.४/०२/२०२१ चा सभावृ तांत कायम  
         करणेत येत आहे.   

मा.अंबरनाथ कांबळे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
      अनुकूल -८१       ितकूल- ० 

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

        -----  

 
मा.उ म कदळे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
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ठराव मांक -६४७                                वषय मांक -१२ 
दनांक- २०/५/२०२१                                 खाते- मा.आयु   
 
            संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे पञ  
                     . था/बीआरट एस/५९२ द.२०/५/२०२१  
                  २) मा.महापािलका आयु  यांचे पञ  
                     . था/बीआरट एस/५९३ द.२०/५/२०२१  
 

       पुणे व पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी संयु पणे पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ते वारगेट मे ो क पाचा स व तर क प अहवाल (DPR), 

DMRC द ली यांचेकडून तयार क न यास रा य शासनाची मा यता घेवून 
क शासनाची अंितम मंजुर  घेवून याची अंमलबजावणी म.ेमहारा  मे ो रेल 
कॉप रेशन िल.(SPV) यांचेमाफत सु  आहे. याच माणे पंपर  ते िनगड  हा ४.४१ 
क.मी.लांबीचा मे ो लाईन-१ए चा व ता रत माग व यावर ल ३ मे ो टेशन 
उभारणेचा ड पीआर मा.महापािलका सभेची मा यता ठराव .३३३ द.२०/१२/२०१८ 
अ वये घेवून यास रा य शासनाची मा यता शासन िनणय .एमआरड  
३३१९/ . .०६/न व-७, द.०२/०३/२०१९ अ वये घेवून क शासनाकडे अंितम 
मंजुर स द.२०/०३/२०१९ रोजी पाठ वलेला होता.  
       सदर या ड पीआर बाबत क शासना या शहर  वकास मं ालयान े

द.५/१०/२०२० रोजी सदर व तार त मािगके या खचाम य े काह  माणात कपात 

करावी आ ण मुळ क पा या १०% भाववाढ  म य े याचा खच भागवावा व  नवीन 

मे ोरेल (Metro Rail Policy 2017) धोरणानुसार क  शासन फ  १०%  अनुदान देईल अस े

गृह त ध न ताव फेर सादर करावा अस ेकळ वल ेहोते. यास अनुस न महारा  मे ो 
रेल कॉप रेशन यांनी मे ो कोचेस  (Rolling Stock) व डेपो इ. मुळ क पात घेतलेल े

अस यामुळे याचा वापर करणे श य आहे. यामुळे सदर ड पीआर ची कंमत 

र. .१०४८.२२ कोट  व न र. .९४६.७३ कोट  इतक  कमी येत आहे. यास पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलकेन े द.१७/११/२०२० या प ा वय े रा यशासनास कळ व यानुसार 

रा यशासनाची मा यता घेवून तो क  शासनास द.२४/०३/२०२१ रोजी महारा  

शासना या नगर वकास वभागान े क शासनाकडे पाठ वला होता. तथापी 
द.०९/०४/२०२१ चे प ा वय े पु हा एकदा क शासनान े काह  बाबींवर 

खुलासा/ प ीकरण कर यास कळ वलेल ेआहे. याम य े पंपर -िनगड  मे ोलाईन – १ ए 

व ताराचा ताव हा अनुदानावर आधार त असावा. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ते 



67 
 

 
 

वारगेट मे ो क पाचा स व तर क प अहवाला म य े(DPR) नमुद के या नुसार SPV-

Equity मॉडेल म य ेक शासनाचा समभाग २०% व रा यशासनाचा २०% समभाग आ ण 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा १०% समभाग महापािलके या ह त मे ो क पासाठ  

झाले या खचानुसार आ ण उवर त ५०% र कम कज पान े उभारण े अस े धोरण आहे. 
Equity मॉडेलम य ेSPV ला झालेला फायदा– तोटा हा समभागा या ह यानुसार वभागला 
जातो. मुळ क पा या SPV म य ेक शासन, रा यशासन व महानगरपािलका यांचा ५०% 

समभाग (Equity) आहे व महारा  मे ो रेल कॉप रेशन यांचा ५०% समभाग (Equity) 

आहे. क  शासनान े द.०९/०४/२०२१ चे प  व महामे ो यांचे द.१९/०४/२०२१ चे 

प ा वय े पंपर  – िनगड  व तार त मे ो क पाचे खचामधील िनधी हा समभागा ऐवजी 
(Equity) अनुदाना या (Grant) व पात असावा अस े पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व 

रा यशासनास कळ वल ेआहे. पंपर  ते िनगड  व तार त मे ो क पाची सुधार त कंमत 

महामे ो या अहवाला नुसार र. .९४६.७३ कोट  इतक  येत असून महारा  शासनाचे 

द.२४/०३/२०२१ चे क शासनास दले या प ानुसार महारा शासन र. .७९.४० कोट  व 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका र. .१२२ कोट  इतक  र कम समभागा ऐवजी अनुदान 

व पात असावी. तसेच जिमन अिध हन (Land Acquisition), EIA व R & R कर ता 
आव यकते नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस र. .१८५ कोट  इतक  र कम लागेल 

अस ेस व तर क प अहवालात नमुद केल ेआहे.  सदरची बाब धोरणा मक अस यामुळे 

क प मंजुर साठ  याचे आिथक बाबी बाबत करावयाचा बदल हा मा.महापािलका सभेपुढे 

ठेवून यास मा यता घेण ेआव यक आहे. क  शासना या सुचनेनुसार महा मे ोन ेपुन ः 
बारकाईने अ यास क न सदर क पाचा खच र. .१०४८.२२ कोट  व न र. .९४६.७३ 

कोट  इतका कमी झाला आहे. क  शासना या Metro Rail Policy 2017 या धोरणा नुसार 
क  शासन फ  १०% अनुदान देईल अस ेक शासनान े द.०९/०४/२०२१ या प ा वय े

कळ वल े आहे. मा. धान सिचव (१) नगर वकास महारा  शासन यांचे 
द.२४/०३/२०२१ चे प ा वय ेजे कळ वलेल ेहोते यास महारा शासन व पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका यांचा आिथक सहभाग हा समभाग (Equity) ऐवजी अनुदान (Grant) 

व पात असावा व यास मा.महापािलका सभेची मा यता घेवून तस ेशासनास कळवाव े

अस ेक शासनान े द.०९/०४/२०२१ चे प ा वय ेकळ वल ेआहे. या अनुषंगान ेयाकामी 
सव िनणय घेणेचे अिधकार महानगरपािलका आयु  यांना देणेचा ताव आहे. सदर 

ताव मा. थायी सिमती सभा ठराव .९४१४ द.१२/५/२०२१ अ वये मंजूर 
झालेला आहे सदर वषयाची तातड  ल ात घेवून याचे वषयपञ या मह या या 
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महापािलका सभेसमोर महारा  महानगरपािलका अिधिनयमां या कलम १ के 
अंतगत घेणे आव यक आहे.        
      सबब पंपर – िनगड  मे ो मािगका .१ ए या व तार त मािगका ड पीआर 
मंजुर तव क  शासनाचे द.०९/०४/२०२१ चे प ा नुसार क  शासन, महारा  
शासन व महापािलका यांचा समभाग मुळ क पा या ड पीआर मंजूर  माण े
राह ल आ ण पंपर – िनगड  मे ो मािगका .१ए या व तार त मािगकेसाठ  
येणारा खच/िनधी चा सहभाग हा महापािलका, रा य शासन व क शासन यांनी 
अनुदाना या व पात ावया या धोरणास मा.महापािलका सभेची मा यता 
यावयाचा ताव असून याबाबत क शासन व रा यशासना या िनदशानुसार सव 

िनणय घेणेचे अिधकार मा.आयु ांना देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

मा.अंबरनाथ कांबळे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
      अनुकूल -८१       ितकूल- ० 

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

        -----  

मा.महापौर - सवाचे आभार मानून सभा संप याचे जाह र करणेत येत आहे.  
             ----- 
 

(उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 
महापौर 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  -४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय  
मांक-नस/५/का व/७२३/२०२१ 
दनांक - ३१/५/२०२१ 

                                               
                                             (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर -४११ ०१८. 
त – सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांजकडे पुढ ल  

यो य या कायवाह साठ  रवाना. 


