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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक: नस/०५/का व/५७६/२०२१ 
                                          दनांक : ११/०१/२०२१ 
 

ित, 
 

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

 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा  

                   दनांक  २०/०१/२०२१ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयो जत  

                   केलेबाबत. 
   

मा.महोदय / महोदया, 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे जानेवार  - २०२१ ची मािसक मा.महापािलका सभा   
बुधवार दनांक २०/०१/२०२१ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात मा.उपसिचव महारा  शासन नगर वकास वभाग 
यांचेकड ल पञ .कोरोना-२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने 
( हड ओ कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आलेली आहे. सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. 
सभेस आपण ऑनलाईन प दतीने सहभागी हावे ह  वनंती.  
    

                                         आपला व ासू,                 

                                                                                                           
                                              (उ हास बबनराव जगताप) 
                                                     नगरसिचव 

                                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                  पंपर  - ४११ ०१८. 
 

त :  १) कायालयीन नोट स बोड 

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

( महारा  महानगरपािलका अिधिनयम  चे अनुसूची करण २ मधील  

िनयम मांक १ (ए) (एच) (आय) अ वये ) 
 

 मा.महापािलका सभा   
 

कायप का मांक ५२ 
 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे जानेवार  - २०२१ ची मािसक मा.महापािलका 
सभा बुधवार दनांक २०/०१/२०२१ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपािलका शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात मा.उपसिचव महारा  शासन नगर वकास वभाग 
यांचेकड ल पञ .कोरोना-२०२०/ . .७६/न व-१४ द.०३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने 
( हड ओ कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आलेली आहे. सदर सभेम ये खालील कामकाज 
होईल.  

 

अ) महापािलका सभा मांक – ४८  द.१८/०९/२०२०, द. ०६/१०/२०२० (द.ु२.०० वा.), 
     व १३/१०/२०२० (दु .२.०० व २.२० वा.) चा सभावृ ांत कायम करणे. 
आ) महापािलका सभा मांक – ५१  द.०८/१२/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणे. 
 

  ----- 
 

िनयु या 
 

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

------ 
ो रे 

( महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ४४ अ वये ) 
----- 
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    मा. थायी सिमतीचे ठराव  
 

वषय मांक – २) संदभ - १)  मा.िशतल िशंदे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव –  

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

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

( दनांक २०/०१/२०२१ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक ३) संदभ – १) मा.िशतल िशंदे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव. 
           २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .७५९९, द.०७/१०/२०२० 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२०-२१ चे अंदाजप कातील खालील नमूद 
केले या वकास कामांना तक या माणे सन २०२०-२१ चे अंदाजप कात वाढ/घट करणेस मा यता 
देणेकामी मा.महापािलकासभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

 
अ.
. 

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

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

सन २०२०-
२१ सुधा रत 
तरतूद 

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

वशेष 
योजना 

८१/१२९ २५०००००० ६००००००० ० ८५०००००० 

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

वशेष 
योजना 

८२/१३० १००००० २००००००० ० २०१००००० 
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३. भाग .२१ पंपर  मधील 

वैभवनगर र याचे 
कॉ ं टाकरण करणे 

वशेष 
योजना 

८२/१३१ १००००० २००००००० ० २०१००००० 

 घट करावयाचे तरतूद       

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

भांडवली 
अ 
भाग-अ 

३६२/९ ४०००००००० -- ५०००००००  

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

भांडवली 
अ 
भाग-अ 

३६२/११ २०००००००० -- ५०००००००  

 एकूण    १०००००००० १००००००००  

 
 

वषय मांक ४)  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांच ेप   
                                               .पअक/५/का व/५४६/२०२०, द.२३/१०/२०२० 
                      २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .७७२७ द.०९/१२/२०२० अ वये.  
       पंपर  िचंचवड शहरातील सांडपा यावर शहरातील व वध मलिन:सारण क ा दारे या केली 
जाते. सदर मलिन:सारण क ामधून बाहेर पडणा-या यायु  पा यावर पुढ ल या क न 
शहरातील औ ोिगक तसेच िनवासी भागात पाणी पुरवठा कर याकर ता [Recycling & Reuse] 
स लागारामाफत शहरासाठ  व तृत आराखडा तयार कर यात आला आहे पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या मा. वधी सिमती माफत मा.महापािलका सभा ठराव .३३८, वषय मांक १० 
द.२०/१२/२०१८ नुसार उ  पुनवापर व पुनच  करणा या व तृत धोरणास तसेच सदर या 
क पाची अंमलबजावणी PPP कंवा HAM Mode l नुसार करणेचे तावास मंजुर  ा  झाली आहे. 

सदर यायु  पाणी पुरव याक रता स लागारामाफत शहरासाठ  व तृत आराखडा [Master Plan] तयार 

कर यात आला आहे. सदर Master Plan म ये शहरा या भौगोिलक रचनेनुसार चार भाग कर यात आले 

आहेत. 

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

3. भाग ं . ३ : िनगड  ािधकरण व तळेगाव MIDC 

4. भाग ं . ४ : चाकण MIDC 

       सदर आराख यानुसार संपूण शहरासाठ  ित दन १२० दशल  िलटर एव या यायु  
पा याचा पुनवापरकेला जाऊ शकतो. सदर Master Plan पैक  प ह या ट याम ये माट िसट  
अंतगत  Area Based Development (ABD) मधील पंपळे सौदागर,तसेच वाकड, हंजवड  MIDC 

Area याक रता कासारवाड  मलिनःसारण या क ातून ित दन ७५ दशल  िलटर सांडपा ण या 
क न पाणीपुरवठा करणे ता वत आहे. तथा प, शहरासाठ  व तृत आराख यामधून मनपा ह बाहेर ल 

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

मोठा खच लागणार आहे. िचखली येथील सदर मलशु करण क ाचे आयु यमान संपु ात येत अस याने 

सदर मलशु करण क ाची पुनबाधणी करणे आव यक आहे. याक रता सदर ठकाणी स या या १६ MLD 

मते या क ा या ठकाणी अ याधुिनक तं ानावर ल व भ व यातील वाढणा-या सांडपा याचा वचार 
क न २० MLD मतेचा MBR तं ानावर STP करणेचे ता वत कर यात येत आहे. नूतनीकरण 

ता वत असले या क पातून पुनवापर यो य पा याची िनिमती कर यात येईल. यामुळे खचात बचत 

होणार आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पुनवापर व पुनच करणा या क पाची िन वदा 
काढणेकामी व वध तां क मते,कल समज या हेतूने व वध संभा वत इ छुक िन वदाधारकांची 
अनौपचा रक बैठक [Pre Tender Conference] दनांक ११/०६/२०२० रोजी Online आयो जत करणात 

आली होती. सदर बैठक म ये इ छुक िन वदाधारक यांनी क प HAM प तीम ये कमीत - कमी ६०% 

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

क प कमतीम ये गृह त धरावा अशी मागणी केली. याबाबत क पा या Technical Appraisal 

Committee (TAC) कडे मागणी वचाराथ ठेवली असता TAC सिमतीने या बाबींस मा यता दली आहे. 

तसेच, क प अंमलबजावणीसाठ  महारा  ांितक महानगरपािलका अिधिनयमा या कलम १७७, ६६अ, 

कलम ६६ या पोटकलम ४१अ नुसार लोक खाजगी सहभागातून (PPP) कंवा HAM [Hybrid Annuity 

Model] पुनवापर व पुनच करण या क  व यं णा उभारणी व  कलम १०९ नुसार व वध वतीय 

पुरवठादारा ारे िनधी उभारणेसाठ  मा. आयु  यांना कलम ७२ (ब) अ वये ािधकृत करणेस मा यता 
देणेचेह  ता वत आहे. क पाचा ाधा य म बदलून शहरा या वाढ चा वेग व पा याचा तुटवडा असले या 
भागांचा समावेश पह या ट यात क न खालील भागाचा समावेश करणेस मा यता आव यक आहे. 
 

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

       कासारवाड  येथून ७५, िचखली मधून २० व च-होली येथून ५ असे एकुण ित दन सुमारे १००  

       दशल  िलटर इतके पाणी पुनच करण दारे उपल ध करणे व यापैक  सुमारे ८ एम.एल.ड .  

       पाणी प या या गुणव ेचे शु द करणेसाठ  RO णालीचा वापर करणे. 
 

2. यायु  पा या या पुनवापराक रता आव यक या ठकाणी आराख यानुसार सुमारे ३०६ 

      कमी ाथिमक जाळे तयार करणे.   

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

       १ ते ५ दशल  िलटर मतेचे जलकंुभाची िनिमती. 
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4. या ता वत योजने अंतगत येणारा खच तसेच क पा या बांधकाम कालावधीतील याज इ याद ंचा 
समावेश करता क पाचा मुळ खच र. .५३२/- कोट  व जीएसट , रॉय ट  Contingencies Charges, 

Interest During Construction व Work Establishment Charges इ याद  सह एक त क पाचा 
अंदा जत खच र. .६५४/- कोट  इतका येत आहे. यास शासक य मा यता आव यक आहे. 

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

जा तीत जा त ४०% भांडवली खच कं ाटदारास क प उभारणी या कालावधीत ट याने वतर त 

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

कर यात येईल. सदर क पा या १५ वषा या प रचालनाची तसेच देखभाल व दु तीची जबाबदार  सबंिधत 

ठेकेदाराची असणार आहे. सबब, पंपर  िचंचवड शहरातील सांडपा यावर या क न याचे पुनच करण 

तसेच पुन:वापर [Recycling & Reuse] करणे या क पा या सुधा रत र. .६५४/- कोट या अंदाजप क य 

र कमेस कंवा क पा या कंमतीम ये बदल झालेस होणारे य  खचास शासक य मा यता 
िमळणेकामी तसेच यापूव  मा.महापािलका सभेने ठराव मांक ७१, दनांक ०७/१२/२०१८ रोजी मा यता 
दले या वषयाम ये वर ल नमूद केले माणे शहराची होणार  वाढ व काह  भागात असणार  पाणी टंचाई 

यांचा वचार क न क पाचा ाधा य म बदलणेस तसेच आव यकते माण े क पाची या ी िन त 

करणेस तसेच सदरचा क प कलम १०९ नुसार खाजगी सहभागातून व वध व ीय पुरव या दारे िनधी 
उभारणे या (PPP/HAM) धोरणास महारा  ांितक महानगरपािलका अिधिनयम कलम १७७, ६६अ, कलम 

६६ चे पोटकलम ४१ अ याच माणे या क पासाठ  कलम ७२(ब) अ वये सव मा.आयु  यांना 
अंमलबजावणी ािधकार  हणून सव व ीय अिधकार देवून िन वदा मा यतेकामी स म ािधकार  यांचेकडे 

सादर करणेचे सव अिधकार देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
 
वषय मांक – ५) संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                           .पवै/३/का व/१५६/२०२०, द.२८/१०/२०२० 

                        २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .७८६१ द.२३.१२.२०२० अ वये.    
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील छो या पाळ व ाणी (कु ा, मांजर) इ. यांची एकुण 
सं या व यांचे आयु य ल ात घेता अचानक तसेच आजारांने उपचारा दर यान मृत ा यांचे 
व हेवाट  बाबत नेह नगर पंपर  या ठकाणी छोटे पाळ व ाणी दफन भुमी सन २००७ रोजी 
काया वत कर यात आली होती. दहन मिशन या ठकाणी द.१६/१२/२०१६ ते द.१६/०३/२०२० या 
कालावधीत एकुण १३०९ इत या पाळ व ा यांचे दहन प दतीने व हेवाट लाव यात आलेली आहे. या कर ता 
सी.एन.जी. गॅस वापराचे मािसक देयके वभागामाफत मे.महारा  नॅचरल गॅस िलिमटेड यांना सरासर  

र. .१५,०००/- ते र. .२०,०००/- इतक  रकम अदा कर यात येत आहे. पावसा यां या मोसमात या पाळ व 

ा यांची मृतां या आक यांत वाढ होत असते. मािगल काह  दवसांपासुन वयंघो षत ाणी ेमीं दारा 
शहरातील भटक  मृत कु ी या ठकाणी आणुन दहन कर याची मागणी कर यात येऊन नाईलाजा तव यांचे 

ह  दहन केले जाते. व तुतः सदर सेवा ह  पाळ व ा यांकर ता हणजेच यांचे मालक आहेत यांचे कर ता  
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िनःशु क असुन भटके मृत ाणी (मांजर, कु ा.) यांची म.न.पा. या आरो य वभागा दारे े य 

कायालय िनहाय व हेवाट लाव यात येते. उपरो  पणे म.न.पा. दारा दहन मिशन देखभाल दु ती व गॅस चे 

देयके तसेच मिशन  हाताळणारे म.न.पा.चे कमचार  यांचा खच पाहता आिथक  भार जा तीचा होत अस याचे 

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

पपंर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील पाळ व मृत कु ा व मांजर यांना खालील त यात नमुद केले माणे 
दर आकारणे ता वत आहे. 

 

अ. . जनावरांचा कार दहन शु काची र कम 

१ कुञा २०००/- 
२ मांजर  २०००/- 

        
      तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह बाहेर ल ाणी मालकांना दे खल र. .३०००/- इतक  दहन 

शु क आका न उ  सेवा दे यात येईल.तुलना मक या उ  त यांतील दरांचा वचार करता, मिशन 

देखभाल द ु ती कायरत कमचार  वग, सी.एन.जी. गॅसचे दर ल ात घेता ता वत दर माफक आहे. तसेच 

उप व कारक वयंघो षत ाणी ेमी यांना िश त लावणे दे खल श य होईल. तसेच  ता वत केलेले दर 

मा य झालेस म.न.पा. ह तील पाळ व ाणी मालकांना र हवासी दाख यांचे पुरावा ा  ध न मा य 

दरानुसार सेवा उपल ध क न दे यात येईल. सबब, ता वत केले नुसार छोटे पाळ व ाणी दहन मिशन (Pet 

incinerator) वापरा कर ता शु क आकारणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलकासभेकडे िशफारस करणेबाबत 
मा.आयु  यांची मागणी असली तर , तुत वषयात पाळ व मृत कु ा व मांजर यां या दहनासाठ  
र. .२०००/- इतके दहन शु क ता वत केले आहे. सदर दहन शु काची र कम जा त आहे ती 
कमी क न पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील तसेच ह बाहेर ल पाळ व मृत कु ा व मांजर 
यां या दहन शु काची र कम र. .१०००/- इतक  आकारणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 
वषय मांक – ६)   संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                            .भू ज/०९/का व/३३७/२०२०, द.२३/१२/२०२० 
                         २) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                            .भूिम/०९/का व/३१९/२०२०, द.१८/१२/२०२० 

                         ३) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .७९१० द.२३/१२/२०२० अ वये.                      
       भोसर  एमआयड सी जे लॉक अंतगत मोकळ  जागा .२९ येथील आर ण .४५ मधील 
सदर भूखंड हा ताबा पावती ारे सन १९८४ म ये महापािलकेकडे एमआयड सीकडून ह तांतर त झालेला 
असून याचे े फळ ६०,३७८ चौ.मी. आहे. सदर भूखंडावर ता वत आर णा या वकासा या 
अनुषंगाने बालनगर  क प वकिसत कर या या वचाराने थाप य वभागामाफत क प वकास 
सु  कर यात आलेला असून सदर क पात मु यतः लहान मुलांना बालिश ण हा वषय डो यासमोर  
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ठेवून व वध े ांतील सामा य ान देणा-या सेवा व सं थांची मा हती दे याकर ता बांधकाम सु  

कर यात आले. सदर ठकाणी लहान मुलांना िश णासाठ  अ नशमन, णालय, बँक ंग, पोिलस 
टेशन, पो ट ऑ फस अ या कार या सेवांची मा हती देणे व सोबत मनोरंजन व याकर ता 

अँ पीिथएटर इ. क  िनमाण करणे ता वत आहे. सदर बालनगर  क पाचा ट पा-१ सु  कर यात 
आला असून द.२५ मे २०१८ म ये ट पा-१ चे काम पूण कर यात आले आहे. याअंतगत सुमारे 
५,००० चौ.मी. इतके बांधकाम पूण कर यात आले असून यावर सुमारे .२० कोट  इतका खच 
कर यात आला आहे. सदर क पाचे पुढ ल ट यात बांधकाम कर यापूव  सदर क प 
चाल व याकर ता Expression Of Interest  (EOI) माग व यात आलेला असून यास कोणताह  ितसाद 
ा  झालेला नाह . दर यान या कालावधीत रा यातील व वध शहरांम ये थत असले या िच कला 

महा व ालयांकडून तसेच बॉ बे आट सोसायट सार या िस  सं थेकडून महारा ामधील कला 
वकासासाठ  लिलत कला अकादमी या वभागीय क ासाठ  सदर जागा दे याबाबतीत वचारणा 
कर यात आली आहे. या अनुषंगाने लिलत कला अकादमीचे व ामान अ य  ी.उ म पाचारणे 
यांनी महारा ातील व वध ितिनधींसमवेत जुलै म ह यात सदर क पास भेट देवून सदर क पाची 
जागा यावर ल बांधकामासह लिलत कला अकादमी या वभागीय क ा या उभारणीसाठ  अ यंत 
उपयु  अस याचे मा य क न सदर जागा महापािलका व रा य शासनामाफत यावर ल बांधकामासह 
लिलत कला अकादमीस िमळावी अशी वनंती केली. लिलत कला अकादमी ह  सं था भारत सरकार या 
भारतीय सां कृितक कला व परंपरा यांचे जतन, संवधन कर याकर ता रा ीय तरावर ल असलेली अ णी 
सं था असून िच कला, िश पकला, वा तूकला व अ य उपयो जत कला यांचा अ यास, संवधन, सार व 

कलािश ण देणा-या सं थांना उ ेजन व आिथक मदत देणे इ. काय कर याकर ता सदर अकादमीची थापना 
कर यात आली आहे. यािशवाय रा ीय तरावर, आंतररा ीय तरावर भारतीय कलाकारांची कला मक 

दशने भरवण,े कला वषयक सा ह य कािशत करणे व नवीन कलाकारांना िश ण व ो साहन देणे इ. 

व पाची मह वपूण कामे सं थेमाफत कर यात येतील. तर , लिलत कला अकादमीत भारत सरकार यांची 
मागणी व संपूण क पाची मागणी मधील अ यु च यापक हेत ू वचारात घेता पंपर  िचंचवड शहरा या 
आगामी वकासा या अनुषंगाने व शहरा या सां कृितक वैभवात भर घाल या या अनुषंगाने लिलत कला 
अकादमी, भारत सरकार यांचे वभागीय  क  जर पंपर  िचंचवड शहरात थापन झा यास शहरास व 

पयटनात महापािलकेस एक वेगळा नावलौ कक ा  हो यास मदत होणार आहे. सदर क पामुळे रा यातील 

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

असून यामाफत वतःची कला जोपासना ह  अिधक वकिसत व प रपूण करणे त ण व होतक  कलाकारांना 
श य होणार आहे. या वाय  लिलत कला अकादमी या मा यमातून िच , िश प व इतर कलांचे 

एक  कायम व पी दशन थापन झा यास शहराम ये मो या माणात पयटकांना आकृ  कर याकर ता 
सदर बाब सहा यभूत होणार आहे. शहराम ये नागर कांना आपली कला मक अिभ ची व सां कृितक ठेवा 
तसेच व वध उपयो जत कलांचा आ वाद घे या या अनुषंगाने देखील मोठा हातभार लागणार आहे. 

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

एक मानदंड होऊ शकणार आहे. सदर क पाची जिमन ह  एमआयड सीकडून वनामू य ह तांतर त झालेली 
अस या कारणाने ह तांतर त कर यापूव  एमआयड सी तसेच रा य शासनाची देखील मा यता घेणे 
आव यक राहणार आहे. तसेच सदर ठकाणी आ ापयत सुमारे ५,००० चौ.मी. इतके बांधकाम 

महापािलकेमाफत कर यात आले असून सदर बांधकाम वापर यायो य असून भ व यातील बांधकाम लिलत 

कला अकादमी माफत यां या िनधीतून कर यात येणार आहे. तर  अ त वातील बांधकाम ह तांतर त 

कर याकर ता सवसाधारण सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. तर  वर ल सव बाबींचा पंपर  िचंचवड 

शहरास व पयायाने महापािलकेस होणारा यापक फायदा वचारात घेता पुढ ल सवसाधारण सभेत ठरणार 

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

कला अकादमी, भारत सरकार या सं थेस नाममा  दराने देणेकामी सदरचा वषय महारा  महापािलका 
अिधिनयम ७९ (क) व ७९ (ग) नुसार मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत 
आहे.  

 

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

(१)  पंपर  िचंचवड महापािलका ह तील कलाकारांना वषातील पंधरा दवस (दोन आठवडे)  
    कला दशन भरवण,े दशन भरवणे अथवा वकशॉप आयो जत करण ेयाक रता राखीव ठेवणे. 
(२) वषभरात िनयो जत कर यात येत असले या कायशाळा, िश णांम ये थािनक कलाकारांना 
    ाधा य देणे. 
(३) व वध दशने, कला दालने इ. पाह यासाठ  थािनक नागर कांकर ता सवलतीचे दर आकारणे. 
(४) पुढ ल वकासा या ट यात आव यक िनधी लिलत कला अकादमी, भारत सरकार यां या  
    मा यमातून उभारणे. 

-------- 

मा.शहर सुधारणा सिमतीचे ठराव 

वषय मांक – ७) संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   

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

                           द.९/१२/२०२० अ वये.  

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची जु या ह ची सुधा रत वकास योजना महारा  
शासनाचे आदेश .ट पीएस।१८९३। १२७६ ।सीआर ।१९४।९३।युड -१३, द.१८ स टबर १९९५ अ वये मंजूर 
करणेत आली आहे. मौजे पंपर  वाघेरे येथील पपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजुर वकास 
योजनेमधील खालील त यात दश वले या ता वत आर णाचे भूसंपादन करणे आव यक आहे. 
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अ. . आ. . आर णाचे योजन स.नं. / िस.स.नं. 
बािधत होणारे संपादन 
करावयाचे एकुण सुमारे 

े  चौ.मी. 
१. - सुधा रत मंजूर वकास  

योजनेतील १२  मी. ं द 

र ता 

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

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

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

३०००.०० चौ.मी. 

                        

        तर  उपरो  ता वत योजनाखालील जिमन  महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम व 
न वन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर र याचा भूसंपादन ताव 
मा. ज हािधकार ,पुणे यांचेकडे पाठ वणसे तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम 
१९६६ चे कलम १२६ व भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करतांना वाजवी नुकसान भरपाई 
िमळ याचा  आ ण  पारदशकता  राख याचा ह क अिधिनयम - २०१३(न वन भूसंपादन कायदा २०१३) 
अ वये संपादन करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 
वषय मांक – ८)  संदभ – १) मा.मा.वैशाली घोडेकर, मा.साधना मळेकर यांचा ताव.  

                            २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .५ द.९/१२/२०२०   

         पंत धान आवास योजनेसाठ  घटक .१ व PCSSIHDP अंतगत गांधीनगर झोपडप ट चे 
पुनवसन/पुनिनमाण करणेकामी मे.M.M.Project Consultants Pvt.Ltd. यांची नेमणूक करणेस 
मा. थायी सिमती ठराव .७१२२ द.२७/०५/२०२० मा यता दलेली आहे. यास अनुस न 
द.०७/०९/२०२० रोजी मे.M.M.Project Consultants Pvt.Ltd. यांना वषयां कत काम करणेस 
कामाचे आदेश दे यात आलेले आहे. स लागार यांनी द.१४/०९/२०२० रोजीचे प ा वये गांधीनगर 
झोपडप ट  पुनवसन क पाचे Draft Concept Report व Conceptual Design  सादर केलेले आहे. 
सदर Draft Concept Report व Conceptual Design  नुसार गांधीनगर पुनवसन क पाची सं  
मा हती खालील माण ेआहे. 
 वषयां कत पुनवसन क प SRA कड ल िनयमावलीनुसार राब व यात येणार आहे. 
 मशाल यांचेकड ल २००२ चे स हनुसार अ त वात असले या झोपडयांची सं या – १४५० 
 गांधीनगर झोपडप ट चे े  - ६२७१४.३० चौ.मी. 
 पुनवसनासाठ वचारात घेतले या(Google Map व Land Potential नुसार)=२०३२ सदिनका 
 व साठ  बांधावया या सदिनकांची सं या- र हवाशी ४७६ सदिनका+३४४ वा ण य सदिनका 
 पुनवसनासाठ बांधकाम दर र. .३३६० ित चौ.फुट चटई े ावर व र. .२१०० ित चौ.फुट  
      Super Built up area 
 व साठ चा बांधकाम दर- र. .३५६० ित चौ.फुट चटई े ावर व र. .२१०० ित  

      चौ.फुट Super Built Up Area 
 पुनवसनासाठ वापर यात येणारा F.S.I.-३.० 
 ब ड ंगची उंची – ४० मी. पुनवसनासाठ , ७० मी. व साठ  
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५०% पयत(Ready Reckoner)  पुनवसना या जागा मालकांचा मोबदला- 

 पुनवसना या सदिनकेचे े फळ – ३०० चौ.फुट चटई े  
 व साठ  े फळ ४५० चौ.फुट ते ६०० चौ.फुट चटई े  
 क पासाठ  एकूण बांधकाम खच- र. .३८३.६१ कोट  
 स : थतीत क प कंमत र. .५०७.९० कोट (Encroached Area समा व  क न) 
 लाभा याना ा झट कॅ प व यासाठ या सु वधा मोफत पुर वणेत येणार 
 ा झट साठ  थलांत रत करणेत येणा-या लाभा यासाठ  वकसकामाफत घर भाडयाची 
      लाईट, पाणीसह / ता पुर या िनवा-याची/प ाशेडची अथवा रोख रकमेबाबतची सु वधा  
      देणेत येणार आहेत. 
 सु वधा े (HIKES) वकसकाने वकिसत करावयाचे आहे. 
 सदर क पाची मुदत कामाचे आदेश झा यापासून ५ वष राह ल व स लागाराने वह त 
      मुदतीत क पा पूण करण ेबंधनकारक राह ल.  
 

गांधीनगर झोपडप ट  पुनरव्सन/पुनिनमाण क पातील सदिनकांची मा हती 
 

अ

. 

 इमारती सदिनका सु वधा 
(चौ.फुट) 

एकूण े फळ 
(चौ.फुट) 

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

वा ण य बालवाड , 
वेल फेयर 
सटर इ. 

१ पुनवसनासाठ  
बांधकाम 

३ ११ ५ १८२९ ३०० २०३ ९० ४३०५६ १०९३७५४ 

२ व  साठ चा 
बांधकाम 

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

३४४   ५७३५९२ 

३ ट .ड .आर         २६१५७५० 
    ८ २३०५  ५४७ ९० ४३०५६  

     

        तर  गांधीनगर येथील झोपडप ट चे पुनवसन/पुनिनमाण करणेकामी येणा-या क प ्
कंमत र. .५०७.९० कोट  व सदर क पा पंत धान आवास योजना घटक .१ अंतगत 
राब वणेक रता जागेवर मनपाचे व वध आर ण असलेमुळे जागा मालकास जागा ता यात घेणेकामी 
मोबदला घावा लागणार आहे. यासाठ  अंदाजे र. .१०० कोट  खच अपे त आहे. तर  क पा या 
Concept & Feasibility Report ला मा यता तसेच यानुसार व तृत क प आराखडा (DPR) 
तयार क न येणा-या खचास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

          --------  
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मा.आयु ांकडून आलेली प े 
 

 वषय मांक ९)  संदभ – १) मा.आयु  यांचेकड ल जा. . था/बी.आर.ट .एस/९८९/२०२०  

                          द.२३/१२/२०२०   

              पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या बीआरट एस वभागामाफत भ  – श  चौक 
िनगड  येथे उ डाणपूल व ेडसेपरेटर बांधणेचे काम गतीपथावर आहे. सदर क पामधील 
उ डाणपुलाचे काम पुण झालेले आहे. तसेच सदर पुल वाहतुक साठ  खुला करणेत आलेला आहे. 
स थतीत रोटर  व ेड सेपरेटरचे काम पुण वाकडे आहे. क प चालू कर यापुव  क पास नाव 
देणे या ीने मा. “फ” भाग सिमती ठराव . ०४ द.०४/०६/२०१८ अ वये सदर उ डाण पुलाचे 
नाव “जगदगु  संत तुकाराम महाराज व छ पती िशवाजी महाराज (भ  – श )” दे याचा ठराव 
मंजुर करणेत आलेला आहे. सोबत ठरावाची त  जोडली आहे. तथा प मनपा काय े ातील क पांना 
नाव देणेपुव  मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. तर  सदर ठरावाचे अनुषंगाने 
उ डाणपुलाला “जगदगु  संत तुकाराम महाराज व छ पती िशवाजी महाराज (भ  – श )” 

उ डाणपुल या माणे नाव देणेचा तावास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
 

वषय मांक १०) संदभ – १) मा.आयु  यांचेकड ल प  .अ ेका/ व/१/का व/५३४/२०२१ 
                         द.०७/०१/२०२१ 
               मनपाचे भाग माक १४ मिधल मनपाचे िनगड  चौक येथील अ त व मॉल 
म ये माट िसट  कायालय काया वत करणेत आलेले आहे. सदर ठकाणी मरा व व कंपनी माफत 
यांचे ािधकरण सब टेशन येथुन पयायी उ चदाब वीज पुरवठा जोडणेचे काम तातड ने करणे 

आव यक आहे. सदर कामाचे अंदाजप क तयार क न तां क मा यता घेणेचे तावास मा.आयु  
यांनी मा यता दलेली आहे. तथापी सदर काम हे अचानक उ वले मुळे सदर कामाचा समावेश सन 
२०२०-२१ चे अंदाजप कात नाह . तसेच सदर कामाकर ता सन २०२०-२१ म ये तरतूद उपल ध नाह . 
सदरचे काम तातड ने करणे आव यक असुन याकर ता सदर कामाचे नांव सन २०२०-२१ चे 
अंदाजप कात समा व  क न तरतूद उपल ध करणे आव यक आहे. तर    " वॉड .१४ माट िसट  
कायालयाकर ता पयायी उ चदाब वीज पुरवठा करणे व व ुत वषयक कामे करणे " ा कामाचा 
समावेश सन २०२०-२१ चे अंदाजप कात क न सदर कामाकर ता खालील माणे तरतूद वग करणास  

मा यता देणबेाबत वचार करणे.  
अ.
. 

कामाचे नांव लेखािशष पानां
क 

अ.
. 

अंदाजप क
य तरतूद 
(र कम) 

सन २०२० 
- २०२१ ची 
तरतूद   

वाढ 
करावयाची 
तरतूद  

घट 
करावयाची 
तरतूद  

एकूण 
आव यक 
तरतूद 

१ भाग . ९ (नवीन 
भाग  १०) संभाजीनगर 

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

उ ाने ४१२ १ २०००००००० ८४८००००० ० ७०००००० ७७८००००० 
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२ वॉड . १४ माट िसट  

कायालयाकर ता पयायी 
उ चदाब वीज पुरवठा 
करणे व व तु वषयक 
कामे करणे  

उ च व 
लघुदाब 
पोल व 
तारा 
हल वणे 

४२२ १३ २००००००० ० ७०००००० ० 
 

७०००००० 

           एकूण ८४८००००० ७०००००० ७०००००० ८४८००००० 
 
वषय मांक ११) संदभ – १) मा.आयु  यांचेकड ल प  .क ेका/ व/जा/०६/२०२१ 
                         द.०७/०१/२०२१ 
               मौजे तळवडे वेणीनगर या ठकाणी पाईन रोडचे उवर त काम कर याचे 

महापािलकेचे िनयोजन आहे. या कर ता या ठकाणी स या अ त वात असले या िमळकत धारकांचे 
पुनवसन करणे आव यक आहे. सदर िमळकतधारकांचे पुनवसन करणेकामी नवनगर वकास 
ािधकरणांतगत भाग .८ मधील पेठ .११ येथील भूखंड मनपाकडे ह तांतर त करणेत आलेला 

आहे. तसेच  सदर भूखंडातील लेआऊट देखील मंजूर कर यात आलेला आहे. सदर भूखंडामधील 
र हवाशांसाठ  व ुत वषयक पायाभूत सु वधा पंपर  िचंचवड महापािलकेमाफत वकिसत करावयाचे 
आहेत. सदर ठकाणी थाप य वषयक कामे बी.आर.ट .एस. वभागामाफत करणेत येत आहेत.   सदर 
ठकाणी व ुत वषयक कामे करणेसाठ  वषयांक त कामाचा महापािलके या अंदाजप कात न याने 
समावेश क न यास खालील त यानुसार शासक य मा यता व तरतूद वग करण करणे आव यक 
आहे.  
अनु. 
. 

कामाचे नाव लेखाशीष अंदाजप
क पानांक 
व अनु. 

शासक य 
मा यता 

सन 
२०२०-२१ 
तरतूद 

वाढ घट एकूण 

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

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

थाप य 
क पां- 

तगत 
व ुत 
वषयक 
कामे क 
भाग  

१००००००० ० ५००००० ० ५००००० 

२ वेणीनगर चौक, तळवडे 
येथील पाईन र याने 
बािधत िमळकतधारकांचे 
पुनवसनासाठ  लेआऊट 
मधील अंतगत र ते 

थाप य 
वशेष 
योजना 

५९/ 
१४८ 

१०००००००० ३४५८००० ० ५००००० २९५८००० 
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वकिसत करणे व सु वधा 
पुर वणे. 

           सबब सदर काम अंदाजप कातील व ुत वभागाचे ‘क’ े य कायालयांतगत “ थाप य 
क प अंतगत व ुत वषयक काम करणे ” या लेखािशषावर न याने समावेश करणेकामी तसेच या 

कामाकर ता वर नमूद केले माणे आव यक शासक य मा यता व तरतूद वग करणास  मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  
 
वषय मांक १२)  संदभ – १) मा.आयु  यांचेकड ल जा. पअक/०३/का व/०३/२०२१  

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

महानगरपािलकेने लगतपूव शासक य वषासंबंिधचा पयावरण स थती अहवाल शासनाकडून वेळोवेळ  
वह त कर यात येईल, अशा प दतीने दरवष  ३१ जुल ै पूव  मा.महापािलका सभेकडे सादर करणे 
आव यक आहे. तथापी यावष  माच २०२० पासून को वड महामार मुळे लागू झाले या लॉकडाऊन व 
यानंतर या ितबंधामूळे सन २०१९-२० या पयावरण स थतीत अहवालासाठ  आव यक मा हती 

मनपा या व इतर शासक य – िनमशासक य वभागाकडून वेळेत ा  होऊ शकली नाह . सदरची 
मा हती ा  क न घेणेसाठ  वलंब होत अस याने सन २०१९-२० चा पयावरण स थती अहवाल 
तयार क न मा.महापािलका सभेसमोर ठेवणेस मा.आयु  यांचेकड ल तावानुसार मुदतवाढ घेणेत 
आली होती. यानुसार ा  मा हती या आधारे सन २०१९-२० चा मनपाचा पयावरण स थती 
अहवाल महारा  दूषण िनयं ण मंडळाने दले या मागदशक सुचने माणे तयार केलेला असून 
सदरचा ा प अहवाल मा.महापािलका सभेसमोर अवलोकनाथ सादर करणे आव यक आहे 

    सबब पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा सन २०१९-२० चा पयावरण स थती अहवाल 
नजीक या मा.महापािलका सभेसमोर ठेवणेत येत आहे. 
 
वषय मांक १३)  संदभ – १) मा.आयु  यांचेकड ल प  .वै /१४अ/का व/०३/२०२१, 
                          द.११/०१/२०२१ 
                ध वंतर  वा य योजना वभागाचे सन २०२०-२१ या अंदाजप कात वमा 
िनधी लेखािशषावर ७ कोट  तरतुद िश लक आहे. द यु इं डया एशोरं स कंपनीला वै क य 
व यासाठ   .वै /१४अ/का व/१/२०२१ द.०४/०१/२०२१ अ वये कामकाज आदेश दलेला आहे. 
वमा कंपनीस र. .२७,८४,७८,६०८/- आदेशानंतर देय आहे. तथा प तरतुद फ  ७ कोट  िश लक 
आहेत. पाणीपुरवठा वशेष योजना िनधीतील तरतुद ंमधून र. .२१ कोट  वग करणे गरजेचे आहे. सदर 
वग करणाचा तपशील खालील माणे. 

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

सन २०२०-
२१ मुळ 
तरतुद 

वाढ घट 

१ ध वंतर  २३५/१ वै क य वमा १४ कोट  २१ कोट  - 
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२ 

 

पाणीपुरवठा 
वशेष योजना 

२३९ 

५ इ (I) 

आं ा व भामा आसखेड क पांतगत िचखली 
येथे उभाराय या जलशु द करण क ासाठ  देहू 
येथून नद तून जलउपसा क न पाईपलाईन ारे 
पाणी आणणे व इतर त अनुषंिगक कामे करणे  

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

२२ कोट  - ५ कोट  

३ 
पाणीपुरवठा 
वशेष योजना 

२४० 
पॅकेज २ 

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

७ कोट  - ६ कोट  

४ 
पाणीपुरवठा 
वशेष योजना 

२४० 
पॅकेज ३ 

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

७ कोट  - ६ कोट  

५ 
पाणीपुरवठा 
वशेष योजना 

२४० 
पॅकेज ४ 

कवळे, से.९६, पुनावळे व ताथवडे या ठकाणी 
पा याची मु य निलका, ८ उंच पा या या टा या 
उभारणे, २ शु द पा या या टा या व पंप हाऊस 
उभारणे व काया वीत करणे  

७ कोट  - ४ कोट  

   एकूण   २१ कोट  २१ कोट  

वर ल त यात नमुद केले माणे तातड ने वग करणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
----- 

सिम यांचे अहवाल 
 

मा. वधी सिमती 
 

 

वषय मांक १४)  अ) कायप का मांक १६ द.१५/०५/२०२०, ०८/०६/२०२० व 

                    १२/०६/२०२० चा सभावृ तांत कायम करणे. 
                 ब) कायप का मांक ०१ द.२३/१०/२०२० चा सभावृ तांत कायम करणे. 
 

मा.म हला व बालक याण सिमती 
 

वषय मांक १५)  अ) कायप का मांक १६ द.०८/०६/२०२० व ११/०६/२०२० चा  

                    सभावृ तांत कायम करणे. 
                ब) कायप का मांक ०१ द.२३/१०/२०२० चा सभावृ तांत कायम करणे. 
                क) कायप का मांक ०२ द.१०/१२/२०२० चा सभावृ तांत कायम करणे. 
 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
 

वषय मांक १६)  अ) कायप का मांक १७ द.०८/०६/२०२० चा सभावृ तांत कायम करणे. 
                ब) कायप का मांक ०१ द.२३/१०/२०२० चा सभावृ तांत कायम करणे. 
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                क) कायप का मांक ०२ द.२८/१०/२०२०, द.०३/११/२०२० व 

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

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

वषय मांक १७)  अ) कायप का मांक १६ द.०८/०५/२०२० चा सभावृ तांत कायम करणे. 
                 ब) कायप का मांक ०१ द.२३/१०/२०२० चा सभावृ तांत कायम करणे. 
                 

मा.िश ण सिमती 
 

वषय मांक १८)  अ) कायप का मांक १६ द.२२/०६/२०२० 

                ब) कायप का मांक १७ द.०२/०७/२०२०, द.०९/०७/२०२०, 
                    १६/०७/२०२०, ०५/११/२०२० व ११/१२/२०२० चा सभावृ तांत कायम  
                    करणे. 
                क) कायप का मांक ०१ द.२३/१०/२०२० चा सभावृ तांत कायम करणे. 
                 
 
                                                                                                                                                  

                                                           
                                (उ हास बबनराव जगताप)                  
                                               नगरसिचव 

                                         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                          पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/०५/का व/५७६/२०२१ 
दनांक : ११/०१/२०२१ 

 
 

टप :- ततु कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस ् ) नगरसिचव कायालयात  
      वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत.   


