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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ३७ 

सभावृ ांत 
दनांक – २०.११.२०१९                वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे नो हबर- २०१९ ची मािसक मा. 
महापािलका सभा बुधवार दनांक २०.११.२०१९ रोजी दुपार  २.०० वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात 
आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.  

 

१) मा.राहुल गुलाब जाधव            महापौर 

२) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव       उपमहापौर 

३) मा. वीनल क पल हे  े

४) मा.साधना अंकुश मळेकर 

५) मा.द ा य बाबूराव सान े

६) मा.अ नी संतोष जाधव 

७) मा.सार का िशवाजी स ते 

८) मा.वसंत भाकर बोराटे 

९) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

१०) मा.बुड सुवणा वकास 

११) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

१२) मा.डोळस वकास ह र ं  

१३) मा.उंडे ल मण ध डू 

१४) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१५) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१६) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१७) मा.बारसे यांका वण 
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१८) मा.अ जत दामोदर ग हाण े

१९) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

२०) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२१) मा.लांडगे र व ल मण 

२२) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२३) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२४) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२५) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२६) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडग े

२७) मा.सावळे िसमा र वं  

२८) मा.ल ढे न ता योगेश 

२९) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

३०) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

३१) मा.राहुल हनुमंतराव भोसल े

३२) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३३) मा.अनुराधा गणपत गोरख े

३४) मा.केशव हनुमंत घोळव े

३५) मा.मंगला अशोक कदम 

३६) मा.तुषार रघुनाथ हंग े

३७) मा.अ नी िभमा बोबडे 

३८) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

३९) मा.संजय बबन नेवाळे 

४०) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

४१) मा.भालेकर वण महादेव 

४२) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

४३) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

४४) मा.पंकज द ाञय भालेकर 
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४५) मा.घोलप कमल अिनल 

४६) मा.उ म काश कदळे 

४७) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

४८) मा.जावेद रमजान शेख 

४९) मा.यादव मीनल वशाल 

५०) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

५१) मा. मोद कुटे 

५२) मा.राजू िमसाळ 

५३) मा.शैलजा अ वनाश मोरे             

५४) मा.बाबर शिमला राजू 

५५) मा.अिमत राज  गावडे 

५६) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५७) मा.खानोलकर ा महेश 

५८) मा.भ डवे संिगता राज  

५९) मा.मोरे र महादू भ डव े

६०) मा.ढाके नामदेव जनादन  

६१) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६२) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
६३) मा.अपणा िनलेश डोके 

६४) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

६५) मा.गावडे राज  तानाजी 
६६) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 

६७) मा.जय ी वसंत गावडे 

६८) मा.कोमल दपक मेवानी 
६९) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

७०) मा.सुल णा राजू धर 

७१) मा.शाम गणपतराव लांडे 
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७२) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

७३) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

७४) मा.कदम िनक ता अजुन 

७५) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

७६) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
७७) मा.ड ब ूआसवानी ( हरानंद) 
७८) मा.नढे वनोद जयवंत 

७९) मा.पाडाळे िनता वलास 

८०) मा.काळे उषा दलीप 

८१) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

८२) मा.पवार मिनषा मोद 

८३) मा.बारणे अचना तानाजी 
८४) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

८५) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

८६) मा. अॅड.भोसले सिचन सुरेश 

८७) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८८) मा.बारणे माया संतोष 

८९) मा.िनलेश हरामण बारण े

९०) मा.वाघमारे अ नी व म 

९१) मा.दशले रेखा राजेश 

९२) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
९३) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

९४) मा.ममता वनायक गायकवाड 

९५) मा.कामठे तुषार गजानन 

९६) मा.च धे आरती सुरेश 

९७) मा.क पटे सं दप अ ण 

९८) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 
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९९) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

१००) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

१०१) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

१०२) मा.कुटे िनमला संजय 

१०३) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

१०४) मा. व ठल उफ नाना काटे 

१०५) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

१०६) मा.मुंढे उषा अंकुश 

१०७) मा.लोखंडे चंदा राजू 

१०८) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

१०९) मा.आशा धायगुडे-शडग े

११०) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

१११) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

११२) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

११३) मा.राजापुरे माधवी राज  

११४) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

११५) मा.नवनाथ द ू जगताप 

११६) मा.संतोष बबन कांबळे 

११७) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

११८) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

११९) मा.हषल म छं  ढोरे  

१२०) मा. वाबळे संजय म हारराव   

१२१) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

१२२) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१२३) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

१२४) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े 
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  यािशवाय मा.पाट ल- अित र  आयु  (१), मा.पवार-अित र  आयु  (२),    
मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.पाट ल- .शहर अिभयंता, मा.कोळंब-े मु य 
लेखा अिधकार , मा.डॉ.रॉय- आरो य वैदयक य अिधकार , मा.पवार- उपसंचालक 
नगररचना, मा.िनकम, मा.तुप,े भालकर - सह शहर अिभयंता, मा.सवण-े .सह शहर 
अिभयंता, मा.िचतळे, मा.दरुगडेु, मा.इंदलकर, मा.झगडे, मा.लोणकर, मा.खोत, 
मा.बोदडे- सहा.आयु , मा.गाडेकर - .सहा.आयु , मा.साळंूके – मु य उदयान 
अिध क, मा.पाट ल- ाचाय, औ. .क , मा.मुंढे – .िश णािधकार  (मा यिमक 
िश ण), मा.पोमण- मु य मा हती व तंञ ान अिधकार , मा.डॉ.साळव-े 
अित.आरो य वैदयक य अिधकार , मा.डॉ.वाबळे- अिध ाता वायसीएमएच, मा.इंगळे, 
मा.तांबे, मा.च हाण, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.गलबले, मा.ग टूवार, मा.पुजार , 
मा.भोसले, मा.घुबे, मा.पवार, मा.देशमुख, मा.धानोरकर, मा.रामगुडे - कायकार  
अिभयंता, मा.डॉ.दगडे-पशुवैदयक य अिधकार , मो.गोफण-ेआरो य अिधकार , 
मा.बहूरे- शासन अिधकार   हे अिधकार  सभेस  उप थत  होते.    
                    ----                          
मा. महापौर- उप थत  मा.नगरसेवक  व  मा. नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार   
वग, प कार, नाग रक  या  सवाचे  वागत  क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  
करणेत  येत  आहे.  
मा.अॅड.मोरे र शेडग े -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो.  

                                      वषय मांक – १  
दनांक- २०/११/२०१९                  वभाग- मा.आयु  
         संदभ – १) मा.अित.आयु (२) यांचे कड ल प   
                  . व.भा.अ.क/३/का व/८५/१९ द.०४/११/२०१९ 

    २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .५८२८ द.६/११/२०१९ 
      

     महारा  शासना या नगर वकास वभागाकड ल शासन िनणय मांक 
वमअ-२०१९/ . .८२/न व-३४ दनांक २४ म े २०१९ नुसार व छ महारा  

अिभयान नागर  कचरामु  शहरांना तारां कत मानांकन दे याबाबत सुचना ा  
झाले या आहेत. या माण ेशासन िनणय नगर वकास वभागाकड ल . वअम 
२०१५/ . .२३/न व ३४ दनांक १५ मे २०१५ नुसार कायवाह  करावयाची आहे. या 
िनणया अ वय ेसंपुण रा याम य े िमशन मोड प दतीन ेअिभयान सु  कर यात 
आलेल े आहे. या अिभयानांतगत सव शहरे हागणदार  मु  करण े व घनकचरा 
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यव थापनांतगत व छ करण ेया दोन मु य बाबींचा समावेश कर यात आलेला 
आहे. व छ भारत अिभयान काय मा अंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
व छ सव ण २०२० ची अंमलबजावणी कर त आहे या अनुषंगान े पंपर  िचंचवड 

शहराची कचरामु  शहर टार रे टंग जाह र करणे आव यक आहे. व छ स ह ण 
२०२० अंतगत पंपर  िचंचवड शहरास पाच तारां कत नामांकन (5 टार रँक ग) 
कचरा मु  शहर (गारबेज  िसट ) करण ेकर ता क  शासनान ेतयार केले या 
िनयमावली, मागदशक सुचना व कायप दतीनुसार उपाययोजना कर त आहे. पंपर  
िचंचवड शहरातील घरोघर  कचरा संकलन करण,े घरोघर  कच-याचे वग करण 
करणे, कच-याची वाहतूक करण ेव कया करणे कर ता केलेली यव था, गटर, 
नाल े व सावजिनक व छता, व छता ऍपचा वापर, ला टक बंद  कायवाह  
तसेच ५०० ट पीड  चे मॅकेिनकल कंपो ट लॉ ट, ३० ट पीड  वम  कंपो ट लॉ ट, 
५ ट पीड  लॅ ट क टु युअल ची यव था केलेली आहे. याबाबत जनतेकडून 
हरकती व सूचना १५ दवसां या कालावधीत मागवुन घेऊन ा  हरकती व 
सूचनांची पडताळणी क न घेऊन मानंकाबाबत समाधान अस यान े ताव शासनास 
सादर करेल व ५ तारांक त मानांकनासाठ  शासनान े दले या वयंघोषणा 
करावयाची आहे. सबब, पंपर  िचंचवड शहर पाच तारां कत नामांकन (5 टार 
रँक ग) साठ  शासनान ेनमुद केलेल ेसव िनयम पुण कर त आहे. यामुळे पंपर  
िचंचवड शहर व छ स ह ण २०२० अंतगत पाच तारांक त नामांकन (5 टार 
रँक ग) कचरा मु  शहर हणुन मा यता देणेत यावी. 
मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- रा ीय 
वधी सेवा ािधकरण, नवी द ली तसेच, मा.उ च यायालय, मुंबई यांचे आदेश 
आ ण पुण े ज हा वधी सेवा ािधकरण यां या िनदशाव न रा ीय लोकअदालत 
म य े दवाणी / फौजदार  आ ण त सम लं बत तडजोड यो य करण,े तसेच 
घरप ट , पाणीप ट  संबंधातील करण,े तसेच घरप ट , पाणीप ट  संबंधातील 
करणी मा. यायालयामाफत िनवाडा कर यात येतो,  द. १४/१२/२०१९ रोजी 

रा ीय लोकअदालतीचे आयोजन कर यात आलेल े असून अशा कारे वेळोवेळ  
आयो जत कर यात येणा-या रा ीय लोक अदालतीचा नाग रकांना लाभ हावा 
याक रता महारा  महानगरपािलका अिधिनयमांमधील अनुसुिच ड करण ८ िनयम 
५१ अ वय े शा ती/दंड फ  कंवा वसुलीचा खच आयु ास आप या वे छा 
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िनणयानुसार िनयम ४१ खालील शा ती कंवा िनयम ५० खालील फ  कंवा 
वसूलीचा खच पूणत: कंवा अंशत: माफ करता येईल अशी तरतूद आहे. द. 
१४/१२/२०१९ रोजी होणा-या लोकअदालत मधील िमळकत कर व पाणीप ट  
संदभात पुढ ल माण ेउपसुचना दे यात येत आहे.  

 
द. १४/१२/२०१९ रोजी तसेच सन २०१९-२० म ये वेळोवेळ  आयो जत 

कर यात येणा-या रा ीय लोक अदालत म ये िमळकत करवसुलीची दाखलपुव 
करणी म.न.पा. कराचे वलंब दंडाम ये (मनपा कर शा ती) खालील माणे सवलत 

देणेस मा यता देणेत यावी.  

 
अ. . थकबाक सह संपूण िमळकतकराची 

एक र कमी भरणेकामी कालावधी   

मनपा कर म ये माफ  / सवलत 
ट केवार   

१ द. १४/१२/२०१९ रोजी तसेच सन 
२०१९-२० म ये वेळोवेळ  आयो जत 
कर यात येणा-या रा ीय 
लोकअदालतीचे दवशी  

१) थकबाक सह संपूण 
िमळकतकराची एक र कमी रक म 
भरलेनंतर भरणा दनांकापयत 
आकारणेत आले या मनपाकराचे 
वलंब दंड र कमेचे ९० %  सवलत  

२) थकबाक सह संपूण 
िमळकतकराची एक र कमी ५० % 
र कम भरलेनंतर भरणा 
दनांकापयत आकारणेत आले या 
मनपाकराचे वलंब दंड र कमेचे  
४५ %  सवलत  

 
 तथापी या िमळकतधारकांना अवैध बांधकाम शा ती आकरणेत आलेली 
आहे. अशा अवैध बांधकाम शा ती म ये कोणतीह  सुट िमळणार नाह .  
 
 उ  नमूद माणे रा ीय लोकअदालतीचे दवशी थक त र कम एक रकमी 
वसुल हो याचे ीने मनपा शा ती / दंड कराम ये सवलत देणेस व स याचे 
िमळकतकर संगणक णालीम ये आव यक बदल करणेस मा यता देणेस तसेच 
पाणीप ट  वसूलीस चालना िमळ या या ीने जे ाहक द. १४/१२/२०१९ पयत 
संपुण थकबाक ची र कम भरतील या ाहकांना द.१४/१२/२०१९ रोजी होणा-या 
लोकअदालती या अनुषंगान े द. ०१/०४/२०१९ रोजी असणा-या दंडा या रकमे या 
९० % रकमेची सवलत दे यास मा यता देणेत यावी. या संधीचा नागर कांनी फायदा 
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यावा. तसेच वर ल माणे करसंकलन, पाणीपुरवठा वभागा माणेच थािनक 
सं था कर (एल.बी.ट .), आकाशिच ह व परवाना इ. वभागाकड ल देखील अशी 
थक त करणे अस यास मा.लोकअदालती या मा यमातून यांना याजा या 
रकमेम ये ९० %  पयत सूट दे याचे िनणय घे याचे अिधकार मा.आयु , पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११०१८ यांना दान कर यास मा यता देणेत 
यावी. तसेच संबंिधत वभागानी सव थकबाक दारांना नोट सा मुदतीत बजा वणेत 
या यात जेणेक न थकबाक ची र कम जा तीत जा त माणात वसुल होईल. तर  
वर नमूद केले माण ेमा यता देणेत यावी. 
मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन 
देतो. 
मा.अॅड.मोरे र शेडग े– मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता-  

ठराव मांक – ४७९                                वषय मांक – १  
दनांक- २०/११/२०१९                 वभाग- मा.आयु  

 

         संदभ – १) मा.अित.आयु (२) यांचे कड ल प   
                   . व.भा.अ.क/३/का व/८५/१९ द.०४/११/२०१९ 

    २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .५८२८ द.६/११/२०१९  
  

महारा  शासना या नगर वकास वभागाकड ल शासन िनणय मांक 
वमअ-२०१९/ . .८२/न व-३४ दनांक २४ म े २०१९ नुसार व छ महारा  

अिभयान नागर  कचरामु  शहरांना तारां कत मानांकन दे याबाबत सुचना ा  
झाले या आहेत. या माण ेशासन िनणय नगर वकास वभागाकड ल . वअम 
२०१५/ . .२३/न व ३४ दनांक १५ मे २०१५ नुसार कायवाह  करावयाची आहे. या 
िनणया अ वय ेसंपुण रा याम य े िमशन मोड प दतीन ेअिभयान सु  कर यात 
आलेल े आहे. या अिभयानांतगत सव शहरे हागणदार  मु  करण े व घनकचरा 
यव थापनांतगत व छ करण ेया दोन मु य बाबींचा समावेश कर यात आलेला 
आहे. व छ भारत अिभयान काय मा अंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
व छ सव ण २०२० ची अंमलबजावणी कर त आहे या अनुषंगान े पंपर  िचंचवड 

शहराची कचरामु  शहर टार रे टंग जाह र करणे आव यक आहे. व छ स ह ण 
२०२० अंतगत पंपर  िचंचवड शहरास पाच तारां कत नामांकन (5 टार रँक ग) 
कचरा मु  शहर (गारबेज  िसट ) करण ेकर ता क  शासनान ेतयार केले या 
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िनयमावली, मागदशक सुचना व कायप दतीनुसार उपाययोजना कर त आहे. पंपर  
िचंचवड शहरातील घरोघर  कचरा संकलन करण,े घरोघर  कच-याचे वग करण 
करणे, कच-याची वाहतूक करण ेव कया करणे कर ता केलेली यव था, गटर, 
नाल े व सावजिनक व छता, व छता ऍपचा वापर, ला टक बंद  कायवाह  
तसेच ५०० ट पीड  चे मॅकेिनकल कंपो ट लॉ ट, ३० ट पीड  वम  कंपो ट लॉ ट, 
५ ट पीड  लॅ ट क टु युअल ची यव था  केलेली आहे. याबाबत जनतेकडून 
हरकती व सूचना १५ दवसां या कालावधीत मागवुन घेऊन ा  हरकती व 
सूचनांची पडताळणी क न घेऊन मानंकाबाबत समाधान अस यान े ताव शासनास 
सादर करेल व ५ तारांक त मानांकनासाठ  शासनान े दले या वयंघोषणा 
करावयाची आहे. सबब, पंपर  िचंचवड शहर पाच तारां कत नामांकन (5 टार 
रँक ग) साठ  शासनान ेनमुद केलेल ेसव िनयम पुण कर त आहे. यामुळे पंपर  
िचंचवड शहर व छ स ह ण २०२० अंतगत पाच तारांक त नामांकन (5 टार 
रँक ग) कचरा मु  शहर हणुन मा यता देणते येत आहे. तसेच रा ीय वधी सेवा 
ािधकरण ,नवी द ली तसेच ,मा.उ च यायालय ,मुंबई यांचे आदेश आ ण पुण े ज हा 
वधी सेवा ािधकरण यां या िनदशाव न रा ीय लोकअदालत म य े दवाणी   / फौजदार  

आ ण त सम लं बत तडजोड यो य करण े ,तसेच घरप ट  ,पाणीप ट  संबंधातील 

करण े ,तसेच घरप ट  ,पाणीप ट  संबंधातील करणी मा . यायालयामाफत िनवाडा 
कर यात येतो  , द .१४/१२/२०१९ रोजी रा ीय लोकअदालतीचे आयोजन कर यात आलेल े

असून अशा कारे वेळोवेळ  आयो जत कर यात येणा-या रा ीय लोक अदालतीचा 
नाग रकांना लाभ हावा याक रता महारा  महानगरपािलका अिधिनयमांमधील अनुसुिच 

ड करण ८ िनयम ५१ अ वय ेशा ती/दंड फ  कंवा वसुलीचा खच आयु ास आप या 
वे छा िनणयानुसार िनयम ४१ खालील शा ती कंवा िनयम ५० खालील फ  कंवा 

वसूलीचा खच पूणत: कंवा अंशत:  माफ करता येईल अशी तरतूद आहे . द .१४/१२/२०१९ 

रोजी होणा-या लोकअदालत मधील िमळकत कर व पाणीप ट  संदभात पुढ ल माण े

उपसुचना दे यात येत आहे . 

 
द. १४/१२/२०१९ रोजी तसेच सन २०१९-२० म ये वेळोवेळ  आयो जत 

कर यात  येणा-या रा ीय लोक अदालत म ये िमळकत करवसुलीची दाखलपुव 
करणी म.न.पा. कराचे वलंब दंडाम ये (मनपा कर शा ती) खालील माणे सवलत 

देणसे मा यता देणेत येत आहे.  
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अ. . थकबाक सह संपूण िमळकतकराची 
एक र कमी भरणेकामी कालावधी   

मनपा कर म ये माफ  / सवलत 
ट केवार   

१ द. १४/१२/२०१९ रोजी तसेच सन 
२०१९-२० म ये वेळोवेळ  आयो जत 
कर यात येणा-या रा ीय 
लोकअदालतीचे दवशी  

१) थकबाक सह संपूण 
िमळकतकराची एक र कमी रक म 
भरलेनंतर भरणा दनांकापयत 
आकारणेत आले या मनपाकराचे 
वलंब दंड र कमेचे ९० %  सवलत  

२) थकबाक सह संपूण 
िमळकतकराची एक र कमी ५० % 
र कम भरलेनंतर भरणा 
दनांकापयत आकारणेत आले या 
मनपाकराचे वलंब दंड र कमेचे  
४५ %  सवलत  

 
 तथापी या िमळकतधारकांना अवैध बांधकाम शा ती आकरणेत आलेली 
आहे. अशा अवैध बांधकाम शा ती म ये कोणतीह  सुट िमळणार नाह .  
 
 उ  नमूद माणे रा ीय लोकअदालतीचे दवशी थक त र कम एक रकमी 
वसुल हो याचे ीने मनपा शा ती / दंड कराम ये सवलत देणेस व स याचे 
िमळकतकर संगणक णालीम ये आव यक बदल करणेस मा यता देणेस तसेच 
पाणीप ट  वसूलीस चालना िमळ या या ीने जे ाहक द. १४/१२/२०१९ पयत 
संपुण थकबाक ची र कम भरतील या ाहकांना द.१४/१२/२०१९ रोजी होणा-या 
लोकअदालती या अनुषंगाने द. ०१/०४/२०१९ रोजी असणा-या दंडा या रकमे या 
९० %  रकमेची सवलत दे यास मा यता देणेत येत आहे. या संधीचा नागर कांनी 
फायदा यावा. तसेच वर ल माणे करसंकलन, पाणीपुरवठा वभागा माणेच 
थािनक सं था कर (एल.बी.ट .), आकाशिच ह व परवाना इ. वभागाकड ल देखील 

अशी थक त करणे अस यास मा.लोकअदालती या मा यमातून यांना याजा या 
रकमेम ये ९० %  पयत सूट दे याचे िनणय घे याचे अिधकार मा.आयु , पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११०१८ यांना दान कर यास मा यता देणेत येत 
आहे. तसेच संबंिधत वभागानी सव थकबाक दारांना नोट सा मुदतीत बजा वणेत 
या यात जेणेक न थकबाक ची र कम जा तीत जा त माणात वसुल होईल. तर  
वर नमूद केले माण ेमा यता देणते येत आहे. 
 अनुकूल - ८१       ितकूल- ० 
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   अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी 
कट केले. 

       ------ 
मा.अॅड.मोरे र शेडग-े  मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो.  

                                वषय मांक – २  
दनांक- २०/११/२०१९                  वभाग- मा.आयु  

 

            संदभ –१) मा.अित र  आयु  (२) यांचेकड ल प   

                     . वभाअक/३/का व/२१०/२०१९ दनांक ५/११/२०१९ 

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

           सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  

शौचालय नाह  यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  िनधी उपल ध क न शहर 
हागणदार  मु  करणे (Open Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. 
रा ीय जनगणना २०११ नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण 

११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क शौचालय उभारणी कर ता िनधी उपल ध 

करणे आव यक आहे.  सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  शासन व रा य शासन 

यांचेकडून अनु मे र.  ४,९३,१४,९६१/- व ९,१०,५४,९७४/- असे एकुण र. . 
१४,०३,६९,९३५/- अनुदान ा  झाले आहे. 

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

       व छ महारा  अिभयान ( नागर  ) अंतगत महापािलकेने दनांक 
३१/१०/२०१९ अखेर केले या कायवाह ची मा हती खालील माण े  
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                                                     पञ “अ” 

महानगरपािलकेचे नाव पंपर  िचंचवड   महानगरपािलका 
 

शेरा 
ज हा पुण े

 
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज 

केले या कुटंुबांची सं या 
१७४९० 

 

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

१७४९० 
 

मंजूर अजाची एकूण सं या १४८५४ 
 

बांधकाम पूण 
झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय 

एकुण बांधकाम पुण-१४९१८ 

 

मनपा माफत बांधकाम 

पुण- १०२५१ 

सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  -

४६६७ 

बांधकाम पूण 
झाले या 
शौचालयांची सं या 

सामुदाियक 
शौचालय 

५८२ सीटस 

म हला–२६२ िसटस 

कामकाज पूण 

पु ष–३२० िसटस 
कामकाज पूण 

िनगत करणेत 
आलेला प हला ह ा १०६९५ लाभाथ  

GOI+GOM=६४१.७० लाख 
 GOI = २०००/-  व  

 GOM=४०००/- ह सा 
ULB      =   २१३.९० लाख  ULB  =२०००/- ह सा 

 
एकुण                 ८५५.६०  लाख 

 

िनगत करणेत 
आलेला दुसरा ह ा १००४९ लाभाथ  GOI+GOM=६०२.९४ लाख 

   GOI = २०००/- व  

  GOM=४०००/- ह सा 
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              सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान 

(नागर ) अमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणे.  

मा.केशव घोळवे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या सव वभागांसह सव े य कायालयांमाफत 
नाग रकांना दे यात येणा-या व वध नागर  सेवा सु वधांचा दजा, गुणव ा वाढ साठ  
आंतररा ीय गुणव ा धोरणांतगत ISO 9001:2015 नामांकन माणप  िमळणे 
आव यक आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील सव वभागांसह सव े य 
कायालयांना आंतररा ीय गुणव ा धोरणांतगत ISO 9001:2015 नामांकन 
माणप ाक रता सन २०१९-२० या अंदाजप काम ये “ पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या सव वभागांसह सव े य कायालयांना आंतररा ीय गुणव ा 
धोरणांतगत ISO 9001:2015 Certification चे कामकाजाक रता ISO Certification 

Agency िन त करणेबाबत” नावाचे नवीन लेखािशष म यवत  भांडार वभागाकडे 
िनमाण करणेस व सदर लेखािशषावर सन २०१९-२० या अंदाजप कातील “महापौर 
वकास िनधी” या लेखाशीषातील िश लक र कमेतून र कम .४३,००,०००/- 
(अ र  र कम . ेचाळ स लाख फ ) वग करणेस मा यता देणेत यावी. 
सभावृ ातं कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  कर यास मा यता 
देणेत यावी. तसेच महानगरपािलके या सन २०१९-२० चे अंदाजप कामधील खाली 
नमूद  के या माणे तरतूद म ये वाढ / घट कर यास मा यता देणेत यावी व 
सदरचा ठराव कायम होणेची वाट न पाहता अंमलबजावणी करावी. 
 
 
 
 
 

  
      ULB  =२००.९८ लाख   ULB  =२०००/- ह सा 

 
           एकुण             ८०३.९२ लाख 
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अनु. 
. कामाचे नाव पान 

. 
अनु. 

. 
शासक य  
र. . 

सन २०१९-
२० चा मुळ 

अंदाज 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 
र. . 

घट 
करावयाची 
तरतूद 
र. . 

सन २०१९-
२० ची 
सुधार त 
तरतूद 

१ भाग . ५ 
गवळ नगर व 
सॅ ड वक कॉलनी 
म ये ठक ठकाणी 
पे हंग लाँक 
बस वणे. 

१८१ ६ ५०००००० २५००००० १०००००० ० ३५००००० 

२ भाग . ५ 
गवळ नगर म ये 
ठक ठकाणी राडा 
रोडा उचलणे व 
थाप य वषयक 

करण े

१९० ८६ १०००००० ३००००० ६००००० ० ९००००० 

३ महापौर वकास 
िनधी 

५० १८-१ ५००००००० ५००००००० ० १६००००० ४८४००००० 

  एकुण       ५२८००००० १६००००० १६००००० ५२८००००० 
 
तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१९-२० चे 

अंदाजप काम ये भाग . २ मधील खालील माणे न वन कामाचा समावेश 
करणसे मा यता देणेत यावी. 

अ. . लेखािशष/ 
अनुदान 

पान 
. अ. . 

अंदाजप क य 
शासक य 

मा यता 

सन २०१९-२० ची 
तरतूद शेरा 

1 भाग . २ 
म ये व वध 
थाप य वषयक 

अनुषंिगक कामे 
करण े

           
5,000,000  

         
5,000,000  

मा. महापौर यांनी द. 
१६/११/२०१९ चे 
प ानुसार या कामासाठ  
र कम पये 
५०,००,०००/- महापौर 
िनधी मधून वग करणेस 
मा.आयु  सो. यांना 
कळ वले आहे.  
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तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१९-२० चे 
अंदाजप काम ये भाग . ९ मधील सन २०१९-२० या अंदाजप कातील  पान 
. 62/142 वर ल  कामासाठ  अंदाजप क य र कमे म ये खालील माणे बदल 

करणसे मा यता देणेत यावी. 

अ. . लेखािशष/ 
अनुदान 

पान 
. अ. . 

मुळ 
अंदाजप क य 
र कम 

आव यक असणार  
अंदाजप क य  
र कम    

सन २०१९-२० 
ची तरतूद शेरा 

1 भाग . 9 
मधील मु य 
र यांचे अबन 
डझाईन क न 
सुशोिभकरण 
करण े

62 142 50,000,000 100,000,000 5,000,000  

 
 तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महासभा ठराव .४१८, 
 द. १५/०६/२०१९ अ वये खालील माणे मंजुर  देणेत आलेली आहे. 
 

अ. .  कामाचे नाव 
 
पान 
. 

अनु. . लेखािशष अंदाजप क य 
र. . 

ठराव . ४१८, 
द. 
१५/०६/२०१९ 
अ वये सन 
२०१९-२० ची 
मंजूर तरतुद 

शेरा 

१ 

भाग . ९ येथील 
प ले हॉल व 
मनपा या इतर 
इमारतींचे 
अधुिनक करण  करणे 
व इतर अनुषंिगक कामे 
करणे. 

६२ १४५ वशेष 
योजना १००००००० ५००००००   

        
       वर ल कामा या स थतीत  आव यकता वाटत नाह . या ऐवजी भाग . ९ मधील 
मासुळकर कॉलनी प रसरातील र ते हॉटिम स प तीन ेडांबर करण करणे आव यक आहे. 

 
 
  



17 
 

 
 

तर  वर ल कामा या नावाम य ेबदल क न खालील माणे मा यता देणेत यावी. 

        

अ. .  कामाचे नाव 
 
पान 
. 

अनु. . लेखािशष अंदाजप क य 
र. . 

ठराव . ४१८, 
द. 
१५/०६/२०१९ 
अ वये सन 
२०१९-२० ची 
मंजूर तरतुद 

शेरा 

१ 

भाग . ९ मधील 
मासुळकर कॉलनी 
प रसरातील र ते 
हॉटिम स प तीने 
डांबर करण करण े

६२ १४५ वशेष 
योजना १००००००० ५००००००   

 
 तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत देहू कमान ते झडे मळा 
र याचे ं द करण व मजबुतीकरण करणे या कामाची िन वदा िन.नो.  
८१/१/२०१७-१८  अ वये काढणेत आलेली आहे. परंतू सदर र याने बािधत जागा 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ता यात आलेली नस याने देहू कमान ते झडे 
मळा र याचे व देहू कमान ते व ठलवाड  तळवडे ह पयत ७.५० मी ं द करणाचे 
काम गतीपथावर आहे.  

 सदर िन वदा िन.नो.  ८१/१/२०१७-१८ र कमेतील अखच त र कमेतून 
झडे मळा ते अशोकनगर िचंचोली या र याचे दु ती व मजबुतीकरणाचे काम 
करणे श य आहे. 

तर  देहू कमान ते झडे मळा र याचे ं द करण व मजबुतीकरण करणे 
िन.नो.  ८१/१/२०१७-१८ या कामा या अंतगत पंपर  िचंचवड ह बाहेर ल झडे 
मळा ते अशोकनगर िचंचोळ  या र याची दु ती आ ण मजबुतीकरणाचे काम 
करणेत यावे व यासाठ या थळ बदलास व होणा-या खचास मा यता देणेत यावी. 

तसेच भाग मांक १६ वकासनगर, कवळे भागात मनपाचे अ ाप एकह  
उदयान नाह . तसेच उदयानासाठ  जागा उपल ध नाह . सदर ठकाणी उ ान 
वकिसत करणेबाबत नागर कांकडून वारंवार मागणी होत आहे.  

वकासनगर, कवळे येथे मनपा ह लगत कँट मेट बोड, देहूरोड यांची 
मोकळ  जागा असून सदर ठकाणी पंपर  िचंचवड मनपा माफ़त उ ान वकिसत 
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कर यासाठ  यांनी मनपास नाहरकत दाखला दला आहे.(No 

CBDR/Engg/PCMCHelp/2018-19 Dt 19/11/2018) 
सदर कँट मेट बोडाची जागा पंपर  िचंचवड ह बाहेर ल असून मनपा 

ह लगतच आहे. यामुळे सदर ठकाणी मनपामाफ़त उ ान वकिसत के यास 
याचा वापर वकासनगर, कवळे इ.भागातील नागर कांसाठ  मो या माणात 

होईल.  
तर  सदर ठकाणी मनपामाफ़त उ ान वकिसत करणसे मा यता देणेत 

यावी. 
 तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या . .१५ अंतगत िनगड  
ािधकरण से. . २३, २४, २५, २६, २७ २७अ, २८, िनगड  गावठाण व आकुड  

गावठाण या भागां या समावेश होतो. सदर भागांम ये नाग रकां या सोयीसाठ  
खालील आव यक कामे करणे अ यंत गरजेचे आहे.  
      सबब खालील माणे नवीन कामाचा अंदाजप कात समावेश करणेस  
मा यता देणेत यावी. 
 

अ
.

. 

कामाचे नाव  पान 
. 

अ.
. 

लेखा
िशष  

सन २०१९-२० 
अंदाजप कात 
असणार  
र कम 
अंदाजप काती
ल र कम  

आव यक 
असणार  
अंदाजप क य 
र कम  

सन २०१९-
२० मधील 
तरतूद  

वाढ 
करावयाची 
तरतूद  

घट 
करावयाची 
तरतूद  

य  
आव यक 
तरतूद  

१ भाग . १५ 
मधील अ सेन 
महाराज पुतळा 
प रसराचे 
सुशोिभकरण व 
अनुषंिगक कामे 
करणे. 

- - वशेष 
योजना  

- ३,००,००,००० - ४०,००,००० - 
 

४०,००,००० 

२ भाग . १५ 
मधील संजय 
काळे मैदान 
येथील जागेवर 
जे ासाठ  
वरंगुळा क  
बांधणे. 

- - वशेष 
योजना 

- ३,००,००,००० - ४०,००,००० - ४०,००,००० 

३ भाग . 
१५आकुड  सब 

५३ ६७ वशेष 
योजना 

१०,००,००,००० १०,००,००,००० ८०,७५,००० - ८०,००,००० ७५,००० 
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ड ट सटर 
भागातील 
आर ीत 
भूखंडा या 
थाप य 
वषयक कामे 
करणे. 

 
तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१९-२० चे अंदाजप कातील 

मा. महापािलका सभा ठराव . ४२२, दनांक २०/०६/२०१९ अ वये सन २०१९-२० 
या अथसंक पातील थाप य व इतर वभागा या कामा या तरतुद म ये वाढ घट 

करणसे मा यता देणेत यावी. मा. आयु  सो. यांचा आदेशा वये खाली नमुद 
केले या अ. . ३ या तरतुद स मा यता िमळालेली आहे. तथापी, सदर या 
कामाची िन वदा या चालू केलेली नसुन सदरचे काम करणेत येणार नाह . 
यामुळे या कामावर ल तरतुद खाली नमुद केले या अनु . ४ व ५ या न वन 

कामासाठ  वग करणसे मा यता देणेत यावी. तसेच खाली नमुद केलेले अ. . १ व 
२ मधील नमुद केलेली कामे सु दा करणेत येणार नस याने या कामाची तरतुद 
न वन कामावर वग करणसे मा यता देणेत यावी. तसेच अ. . ६ या कामासाठ  
सुधार त शासक य मा यता देणेत यावी व या कामासाठ  सन २०१९-२० या 
मुळ अंदाजप कात खालील नमुद  अ. . ७ मधुन अ. . ६ या कामासाठ  वग 
करणसे मा यता देणेत यावी.   

 

अ.
. 

लेखािशष/ 
अनुदान लेखाशीष  पान 

. अ. . 
अंदाजप क य 
शासक य 

मा यता 

सुधार त 
शासक य 

मा यता  

सन २०१९-२० 
ची तरतूद वाढ घट 

एकूण 
आव यक 
सुधा रत 
तरतूद  

१ 

भाग .८ 
येथील संत 
नगर चौक 
येथे ेड 
सेपरेटर 
बन वणे.    

थाप य 
वशेष 
योजना 

34 186  100,000,000           
7,000,000  

  7,000,000                 
-    

२ 

भाग .८ 
येथील 
पाईन 

िसट  चौक 
येथे ेड 
सेपरेटर 
बन वणे.   

थाप य 
वशेष 
योजना 

34 187  100,000,000           
7,000,000  

  7,000,000                 
-    
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३ 

भाग .८ 
येथील संत 
नगर चौक 
येथे 
अंडरपास 
बन वणे  
( मा. 
महापािलका 
सभा ठराव 
. ४२२, 
दनांक 
२०/०६/२०
१९ अ वये 
सन २०१९-
२० या 
अथसंक पा
तील 
थाप य व 

इतर 
वभागा या 
कामा या 
तरतुद म ये 
वाढ घट 
करणेबाबत
चा मा. 
आयु  सो. 
यांचा आदेश 
)  

  न वन काम                
-     120,000,000       

20,000,000  

  

 
20,000,000  

               
-    

       

 

  

४ 

भाग . 
८ येथील 
पाईन रोड 

येथील जय 
गणेश 
सा ा य 
चौक ते 
ांती 

चौकापयत
या व इतर 
ठकाणी 
र यावर ल 
फुटपाथ 
कलर 
पे ह ंग 
लॉक 
बस वणे  व 
इतर 
अनुषंिगक 

  न वन काम                
-    

   
40,000,000  

                  
-    20000000     

20,000,000  
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कामे करणे.  

५ 

भाग . 
८ येथील 
नािशक रोड 
लगत या 
माकट याड 
समोर ल 
िधकरणा
या 

मोक या 
जागे पासून 
सी एन जी 
पंपा पयत 
डा या 
बाजू या 
र या या 
कडेने व 
इतर 
ठकाणी 
फुटपाथ 
कलर 
पे ह ंग 
लॉक 
बस वणे व 
इतर 
अनुषंिगक 
कामे करणे.  

  न वन काम                
-    

   
30,000,000  

                  
-    14000000     

14,000,000  

६ 

भाग . 
८ मधील 
ता यात 
आले या 
जागेवर 
वरंगुळा 
क  बांधणे 
( मा.आयु  
सो. यांचा 
आदेश व 
मा.महापािल
का सभा 
ठराव 422, 
द. 
20/06/20
19 अ वये 
50,00,000
/- वाढ ) 

थाप य 
उ ान  280 116   10,000,000     

45,000,000  
       
5,500,000    4,500,000                

-    
  
10,000,000  
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७ 

पंपर  
िचंचवड 
मनपा या 
रेकॉड मचे 
डजीटलाय
झेशन 
तसेच 
द ताऐवज 
(Documen
t) सुर त 
जतन 
करणेक रता 
ऑडोमेटेड 
डॉ युमट 
मॅनेजमट 
िस ट म 
यं णेसाठ  
कॅबीनेट 
फिनचर व 
इतर 
अनुषंिगक 
कामे करणे 
(मा.आयु  
सो. यांचा 
आदेश व 
मा.महापािल
का सभा 
ठराव 422, 
द. 
20/06/20
19 अ वये 
6,90,00,0
00/- वाढ 
)  

थाप य 
वशेष 
उ ान  

51 16  500,000,000   
200,000,000  

     
70,000,000  

             
-    

  
4,500,000  

  
65,500,000  

                38,500,000 
 
38,500,000    

 
वर ल माणे वाढ व घट क न अ. . ४,५ व ६ या कामासाठ  सुधार त 

शासक य मा यता व उपरो  माणे वग करणातून तरतुद उपल ध क न देणसे 
मा यता दे यात यावी. तसेच सन २०१९-२० या अंदाजप कामधील वशेष योजने 
अंतगत समा व  असले या कामांना तरतुद वाढवुन देणेस मा यता देणेत यावी.  
भाग . १० अंतगत महा मा फुले व ान योती सा व ीबाई फुले मारकाचा  

समावेश होतो. सदर मारकाचे सुशोिभकरण करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे 
आव यक आहे. पुणे शहर हे व ेचे माहेरघर असून िश णाचे जनक महा मा फुले 
व ान योती सा व ीबाई फुले असून असे थोर महापू षाचे मारक पंपर  िचंचवड 
शहरात मनपा माफत उभारलेस शहरा या नावलौ ककात भर पडणेस मदत होईल. 
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याअनुषंगाने वर ल कामांचा समावेश क न सदरचे अंदाजप क तयार करणेत आले 
आहे.     
       तर  वर ल प र थती अनु प कामाचा सन २०१९–२० या अंदाजप कात 
समावेश करणेत आला असुन यास अपुर  तरतुद आहे. तर  मा. महापौर वकास 
िनधी मधुन र. .५०,००,०००/- खालील माणे वाढ व तरतुद स मा यता देणेत 
यावी. 

 
अ. . कामाचे नाव पान . / 

अ. . 
अंदाजप क य 
र. . 

सन २०१९ – 
२० ची तरतुद   

आव यक 
तरतुद 

१ भाग . १० 
म ये महा मा 
फुले व 
ान योती 

सा व ीबाई फुले 
मारकाचे 

सुशोिभकरण 
करणे व इतर 
अनुषंिगक कामे 
करणे. 

४४ / ८४ २५०००००००/- १००००००/- ५००००००/- 

२ महापौर िनधी  ५० / १८ ५०००००००/- ५०००००००/- ४५००००००/- 
 
 तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत मौजे रहाटणी येथील कोकणे 

चौक ते काळेवाड  फाटा ३०.०० मी. ं द चा उ च मता ुतगती मागाचे (HCMTR) 
वकसन करणे या िन वदेअतंगत (िन.नो. .४१/१-२०१७-१८) मनपाचे ता याम ये 
असले या े ात र ता वकिसत करणेचे काम सु  आहे. उवर त जागेची बाब 
याय व  अस यामुळे, ता यात िमळ यास अिन त वलंब होणार आहे. यामुळे 

तेथील काम पुण करता येणे श य नाह .  
सदर िन वदा िन.नो. .४१/१-२०१७-१८ र कमेतील अखिचत र कमेतुन 

“ भाग .२८ काटे व ती येथील अंतगत र ते, झझुंड मळा र ता, एस.एन.बी.पी 
र ता, िशवराज नगर मेन रोड ते हॉटेल फाऊं टन इन पयतचा र ता, गो ड जम 
र ता, गावठाणाचा र ता, व रतन गॅस एज सी र यांचे डांबर करण व 
मजबुतीकरण करणे’’ हे काम करणे श य आहे.  
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तर  मौजे. रहाटणी येथे कोकणे चौक ते काळेवाड  फाटा चौकापयत 
उ च मता ुतगती माग (HCMTR) वकिसत करणे िन.नो. .४१/१/२०१७-१८  
या कामा या अतंगत “ भाग .२८ काटे व ती येथील अंतगत र ते, झझुड मळा 
र ता, एस.एन.बी.पी र ता, िशवराज नगर मेन रोड ते हॉटेल फाऊं टन इन पयतचा 
र ता, गो ड जम र ता, गावठाणाचा र ता, व रतन गॅस एज सी र यांचे 
डांबर करण व मजबुतीकरणाचे काम करणेत यावे व यासाठ या थळ बदलास व  
होणा-या खचास मा यता देणेत यावी. तसेच पंपर  येथील कै.अ णासाहेब मगर 
टेड यम समोर ल इमारतीम ये मे.कोटासाठ  फन चर व इतर थाप य वषयक 

कामे करणे. मौजे पंपर -वाघेरे येथील स.न १०९, ११० व िस.स.नं.६३६५, ६३६६, 
६३६७, ६३७०, ६३७२ मधील आर ण .७३ (वाहनतळ), आर ण .७४ (पो ट-
ऑफ स), आर ण .७५ (वाचनालय) व आर ण .७६ दवाखाना ह  आर णे 
वकसकांमाफत पा कग + ३ मजले अशी इमारत बांधून मनपा या भूमी व जंदगी 
वभागाकडे ह तांतर त करणेत आलेली आहे. पंपर  येथील कै.अ णासाहेब मगर 
टेड यम समोर ल इमारतीम ये मे.कोटासाठ  फन चर व इतर थाप य वषयक 

कामे करणे या कामास मा.महापािलका सभा ठराव .४२२ दनांक २० जून, २०१९ 
अ वये र कम .५ कोट चे खचास शासक य मा यता िमळालेली आहे. तसेच या 
कामास सन २०१९-२० चे अंदाजप कात र कम .२.५० कोट  एवढ  तरतूद करणेत 
आलेली आहे.  मौजे पंपर -वाघेरे येथील स.न १०९, ११० व िस.स.नं.६३६५, ६३६६, 
६३६७, ६३७०, ६३७२  मधील मनपा माफत बांध यात आलेली एकूण ४३७४.४३ 
चौ.मी. (बांधकाम-१४६५.०५ चौ.मी व वाहनतळ-२९०९.३८ चौ.मी.) एव या 
े फळाची इमारत र कम .८७७०२९ ित म हना ५ वष कालावधासाठ  

मे. यायलयास देणेबाबतचा मा.महापािलका ठराव .३३२ द.२० डसबर, २०१९ 
अ वये पार त करणेत आलेला आहे.  
       मा. ज हा यायािधश-६, पुणे यांनी यांचेकड ल द.८ नो हबर, २०१९ व 
१४ नो हबर, २०१९ रोजीचे प ा वये या इमारतीत १६ यायालयासाठ  पाट शन व 
फन चरची कामे मनपा माफत करणेकामी मा.सभापती, थायी समीती, व 
मा.आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना प ा दारे व सम  वनंती केलेली 
आहे. यास अनुस न पंपर  येथील कै.अ णासाहेब मगर टेड यम समोर ल 
मनपा या ता यातील संपुण इमारत मे.कोटास भाडेत वावर देणकेामी मा. ज हा 
यायािधश-६, पुणे यांनी मागणी केले माणे आव यक फन चर, पाट श स तसेच 

इतर अनुषंिगक थाप य व व ुत वषयक कामे क न याचा खच एकूण 
मू यांकनाम ये समा व  क न मनपा या नगररचना वभागाकडून यू यांकन 
क न भाडे िन त करणसे मा यता देणेत यावी. तसेच मे.कोटासाठ  आव यक 
फन चर, पाट श स तसेच इतर अनुषंिगक थाप य व व ुत वषयक कामे मनपा 
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माफत पुण क न भूमी व जंदगी वभागामफत सदरची इमारत मे.कोटाचे ता यात 
देणसे मा यता देणेत यावी. 

मौजे पंपर -वाघेरे येथील स.न १०९, ११० व िस.स.नं.६३६५,६३६६, ६३६७, 
६३७०,६३७२  मधील कै.अ णासाहेब मगर टेड यम समोर ल मनपा या ता यातील 
संपुण इमारत मे.कोटास भाडेत वावर देणेकामी तसेच मे.कोटासाठ  आव यक 
फन चर, पाट श स तसेच इतर अनुषंिगक थाप य व व ुत वषयक कामे मनपा 
माफत करणेकामी मा यता देणेत यावी. 

तसेच भाग  ११ मधील वामी ववेकानंद हाँल ते थरमँ स चौकाकडे 
जाणा या र याचे UTWT प तीने काँ ट करण करणे कामाचा समावेश सन 
२०१९-२० चे अंदाजप कात “ थाप य वशेष योजना” या लेखािशषाअंतगत करणेत 
आलेला आहे. सदर कामाकर ता पान  ३७ अ  २५० अ वये र. . १,००,०००/- 
इतक  तरतुद असून मा. थायी सिमती ठराव  ४२२ द २०/६/२०१९ नुसार 
र. . १,००,००,०००/- इतक  तरतुद वग करणेत आलेली आहे, व सदर कामावर 
एकूण तरतुद र. . १,०१,००,०००/- इतक  आहे.  

सदर र यावर ल ेनेज तसेच पाणीपुरवठा वभागा या सेवा वा ह या 
बदलणे गरजेचे असलेबाबत संबंिधत वभागाने कळ वले आहे व सेवा वा ह या 
बदलत असताना र याचे खोदकाम होणार असून यामुळे र याचे UTWT 
प तीने काँ ट करण करणे श य नाह . व र याचे PQC प तीने कॉ ट करण 
करावे लागणार आहे.   

तर  उपरो  भाग  ११ मधील वामी ववेकानंद हाँल ते थरमँ स 
चौकाकडे जाणा या र याचे UTWT प तीने काँ ट करण करणे ऐवजी भाग  
११ मधील वामी ववेकानंद हाँल ते थरमँ स चौकाकडे जाणा-या र याचे 
काँ ट करण करणे अशा नाव बदलास मा यता मा यता देणते यावी. 
 तसेच च-होली येथील उंचावर ल भागात पाणीपुरवठा करणेकामी संपवेल व 
पंप हाऊस बांधणे सन २०१९-२०) अनु. . ६२, पान  . – या कामास 
अंदाजप क य तरतुद वाढवून देणेस मा यता देणेत यावी. च-होली येथील 
वडमुखवाड  उंच टाक व न प ावती नगर, काळ िभंत द नगर, चौ वसावाड , 
वडमुखवाड , तापक र व ती, िशवनगर , जगताप व ती, कािनफनाथ ग ली व 
प रसर या भागात पाणीपुरवठा केला जातो. यातील काटे कॉलनी, १ ते ५ ग ली 
हा भाग उंचावर आहे. या भागात कमी दाबाने व अपुरा पाणीपुरवठा होत आहे. 
तेथील पाणीपुरवठा सुधारणा करणे कर ता, व ुत पंप/बु टर पंप बस वणेचे 
योजन आहे. 

 तथा प सदर कामासाठ  २०१९-२० या आिथक वषात फ  र. . ५,००,०००/- 
इतक च तरतुद मंजुर करणेत आलेली आहे. तर  सदर कामाची या ी वचारात 
घेता सदर कामासाठ  र. . ३०,००,०००/- इतक  तरतुद करणेतस मा यता देणेत 
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यावी. तसेच भाग . ४ मधील दघी येथील आर ण . २/१३५ मशानभुमी 
स ह नं. ६४ अ एकुण ेञ ८० आर पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ता यात 
आलेले आहे. सदर आर णास िसमािभंत बांधणे आव यक आहे. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या सन २०१९-२० चे अंदाजपञकामधील खालील नमुद 
के या माणे शासक य मा यता व तरतुद वाढ/घट करणेस मा यता देणेत यावी. 

अ.क. कामाचे नाव  पान 
. 

अ. . लेखािशष  कामाची 
अंदाजपञक
य र कम 

सन 
२०१९-२० 
ची मुळ 
तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

सन 
२०१९-२० 
साठ  
एकूण 
सुधार त 
तरतूद 

१ भाग . ४ 
मधील दघी 
येथील आर ण 
.२/१३५ 
मशानभुमीचे 

(स ह नं. ६४ 
अ) जागेस 
िसमािभंत 
बांधणे.     

नवीन 
काम 

नवीन 
काम 

वशेष 
योजना 

५०००००० ० १०००००० ० १०००००० 

२ भाग . ५ 
मधील भोसर  
आळंद  र याचे 
अ याधुिनक 
प दतीने 
वकिसत करणे.   

२५ १७६ वशेष 
योजना   

२०००००००० १०००००० ० १०००००० ० 

    एकूण  १०००००० १०००००० १०००००० १०००००० 
           
तसेच भाग . २६ पपळे िनलख येथील खालील नमूद केले या वकास कामाला 
सन २०१९-२० या अंदाजपञकात असलेली तरतूद अपुर  पडत आहे. तर  सन 
२०१९-२० चे मुळ अंदाजपञकातील खालील नमूद केले या चालू कामांना आव यक 
तरतूद  करणेस मा यता देणेत यावी.   
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अ. . उपलेखािशष 
अथवा कामाचे 
नाव  

 लेखािशष  अंदाजपञक मुळ 
शासक य 

मा यता 

सुधा रत 
शा. 

मा यता  

 सन २०१९-
२०२० ची 
मुळ तरतूद 

वाढ घट सन २०१९-
२०२० साठ  
लागणार  
आव यक 
तरतूद 

 शेरा 

पानांक अनु. . 

१ . .२६ 
पपळे िनलख 
मशानभूमी 
वकसीत व 
इ. था. वषयक 
अनु. कामे 
करणे     

थाप य 
वशेष 
योजना 
(नवीन 
कामे)  

१९ ४५ ३००००००० ३००००००० ६५६९००० १५०००००० ० २१५६९०००  

 
   तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१९-२० चे अंदाजपञकाम ये भाग . ६ म ये खालील नवीन कामाचा समावेश करणेत यावा तसेच सदर 
कामासाठ  लागणार  आव यक तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत यावी. 
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अ. . उपलेखािशष 
अथवा कामाचे 
नाव  

अंदाजपञक लेखािशष  भाग/ 
मु यालय  

 शासक य 
मा यता 
र कम 

सन २०१९-
२०२० ची 
तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद 

 सन २०१९-
२०२० चा 
सुधार त अंदाज पानांक अनु. . 

१ भाग .६ 
मधील भगत 
व ती, गुळवे 
व ती धावडे 
व ती व 
प रसरातील 
र यांचे  
डांबर करण 
करणे.     

- - डांबर  र ते मु यालय ४५,००,००० - २५,००,००० - २५,००,००० 

२ पीसीएमसी रेकॉड 
म 

५१ १६ वशेष योजना   ५०,००,००,००० ७,००,००,००० - २५,००,००० -- 

        २५,००,००० २५,००,०००  
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तसेच भाग .३ च-होली/ मोशी येथे व वध ठकाणी ड .पी.र यांची 

कामे चालू आहेत. तथा प खालील वकास कामात तेथील थािनक नाग रकांचे घरे, 
वह र  इ याद  मुळे काह  माणात जागा ता यात ये यास वलंब होत आहे व 
अडथळे आहेत. यामुळे सदर चालू ड.पी. र याचा कामातून भागातील ता यात 
आलेले ड.पी. र ते/नॉन पी र ते वकसीत करणे/ डांबर करण करणेची मागणी 
येथील थािनक नाग रक कर त अस याने सदर वकास कामातून भागातील 
ता यात आलेले ड.पी. र ते/ नॉन ड.पी.र ते वकिसत व डांबर करण करणेस 
मा यता देणेत यावी. 

१) भाग . ७ च-होली, पठारेमळा, ड वाय पाट ल कॉलेज वकास 
आराखडयातील ३० मी. ं द या र याचे उवर त थाप य वषयक कामे 
करणे िनवीदा .(३०/६४-२०१७-१८)  

२) भाग . ६ मोशी येथील मोशी आळंद  र ता ते इं ायणी नद  (केळगाव 
पुल) पयतचा १८ मी.ड पी र ता वकसीत करणे. िनवीदा .(४३/३-२०१७-
१८) 

३) भाग . ७ च-होली येथील पुण-ेआळंद  र ता दाभाडे व ती येथील वकास 
आराखडयातील ३०/४५ मी. ड पी र ता वकसीत करणे. (ट पा-२) िनवीदा 
.(३०/२०-२०१७-१८)   

४) भाग . ७ च-होली, द नगर (काळ भींत र ता) वकास आराखडयातील 
र ता १८ मी. वकसीत करणे. िनवीदा . (५२/०२-२०१७-१८) 

५) भाग . ०३ च-होली येथील च-होली मु य र ता (आझादनगर) ते 
काळजेवाड  पयतचा १८ मी.ड पी र ता वकसीत करणे. िनवीदा .(५५/२-
२०१८-१९)     

६) भाग . ३ येथील आदशनगर मधील ड पी र ते वकसीत करणे. िनवीदा 
. (४७/२-२०१७-१८)  

७) . . ७ चोवीसावाड  येथील स.नं. १८६ ते वडमुखवाड  स.नं. ५५ येथील १८ 
मी. वकास आराखडयातील र ता वकसीत करणे व पुणे आळंद  र ता ते 
स ह .१ ते २५ येथील वकास आराखडयातील र ता वकसीत करणे. 
िनवीदा .(३०/१०-२०१७-१८)              
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      तसेच उपरो  वर ल वकास कामातील पाणीपुरवठा वभाग, वदयूत वभाग, जलिन:सारण वभागातील िश लक र कमेतून थाप य वषयक काम करणेस व 
कामाचा थळबदल क न भागातील ता यात आलेली ड पी र ते व नॉन ड पी वकसीत व डांबर करण करणेस मा यता देणेत यावी. तसेच सन २०१९-२० चे सुधा रत 
अंदाजप कात न याने कामाचा समावेश करणे व नमुद केले या कामास तरतुद वाढ व घट करणेस मा यता देणेत यावी.  

 
अ.
.  

पानांक  कामा
चा 
अ. .  

लेखाशीष / कामाचे नाव  अंदाजप क य 
/ शासक य 
मा यता 
र कम  

सन २०१९-२० 
चा मुळ 
अंदाज / 
तरतुद  

सन २०१९-२० 
ची वाढ 
करावयाची 
तरतूद  

पानांक  कामाचा 
अ. .  

लेखाशीष / 
कामाचे नाव  

अंदाजप क य 
र कम  

सन २०१९-२० 
ची तरतुद  

घट करावयाची 
तरतुद  

1 302 13 व ाथ  वाहतुक खच  

(महसुली अंदाजप क २)  

 13,80,000/- 22,00,000 51 16 थाप य 
वशेष 
योजना  

20,00,00,000 7,00,00,000 22,00,000 

2 417 59 च-होली येथील उंचावर ल भागात 
पाणीपुरवठा करणेकामी संप वेल 
व पंप हाऊस बांधणे ( सन 
२०१९-२०) ( भाग २ भांडवली 
खच अंदाजप क क ) 

 05,00,000/- 30,00,000 51 16 थाप य 
वशेष 
योजना 

20,00,00,000 7,00,00,000 30,00,000 

3 न वन काम  . . ८ मधील खंडेव ती 
झोपडप ट  व इतर 
झोपडप ट मधील थाप य 
वषयक कामे करणे  

50,00,000/- 0 33,00,000 51 16 थाप य 
वशेष 
योजना 

20,00,00,000 7,00,00,000 33,00,000 

4 न वन काम . . ८ मधील खंडेव ती 
झोपडपट  व इतर 

25,00,000/- 0 15,00,000 51 16 थाप य 
वशेष 

20,00,00,000 7,00,00,000 15,00,000 
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झोपडप ट मधील ेचेस भरणे व 
र ते हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणे  

योजना 

      1,00,00,000      1,00,00,000 

 
 तसेच सन २०१९-२० या अंदाजपञकातील कामास सुधा रत शासक य मा यता देणेत यावी. वाय.सी.एम. हॉ पटल येथे पद यु र पदवी 

अ यास मासाठ  आव यक काम करणे, नवजात अभक वभागाचे नुतनीकरण करणे. डॉ टर िनवास थानाचे नुतनीकरण करणे (भाग-२ फेज २) कामांतगत अित र  
वाहनतळासाठ  होणा-या सुधा रत खचा या रकमेत वाढ होत अस यामुळे उपरो  कामास र कम .५९,००,००,०००/- यास सुधा रत शासक य मा यता देणेत यावी. 

 
अ.क. लेखािशष  उपलेखािशष अथवा कामांच 

नाव  
पानांक अ. . मुळ शासक य 

मा यता र. . 
सुधा रत शासक य 
मा यता र. .  

१ वशेष योजना  वाय.सी.एम. हॉ पटल येथे 
पद यु र पदवी 
अ यास मासाठ  आव यक 
कामे करणे नवजात अभक 
वभागाचे नुतनीकरण करणे, 
डॉ टर िनवास थानाचे 
नुतनीकरण करणे. (भाग-२ 
फेज २)   

१६ १५ ५०,००,००,००० ५९,००,००,००० 
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मा. नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी  
अनुमोदन देतो. 
मा.अॅड.मोरे र शेडग े– मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक – ४८०                                 वषय मांक – २  
दनांक- २०/११/२०१९                  वभाग- मा.आयु  
 
                संदभ –१) मा.अित र  आयु  (२) यांचेकड ल प   

                  . वभाअक/३/का व/२१०/२०१९ दनांक ५/११/२०१९ 

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

           सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  

शौचालय नाह  यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  िनधी उपल ध क न शहर 
हागणदार  मु  करणे (Open Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. 
रा ीय जनगणना २०११ नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण 

११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क शौचालय उभारणी कर ता िनधी उपल ध 

करणे आव यक आहे.  सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  शासन व रा य शासन 

यांचेकडून अनु मे र.  ४,९३,१४,९६१/- व ९,१०,५४,९७४/- असे एकुण र. . 
१४,०३,६९,९३५/- अनुदान ा  झाले आहे. 

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

       व छ महारा  अिभयान ( नागर  ) अंतगत महापािलकेने दनांक 
३१/१०/२०१९ अखेर केले या कायवाह ची मा हती खालील माण े
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                                               पञ “अ” 

महानगरपािलकेचे नाव पंपर  िचंचवड   महानगरपािलका 
 

शेरा 
ज हा पुण े

 
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज 

केले या कुटंुबांची सं या १७४९० 
 

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

१७४९० 
 

मंजूर अजाची एकूण सं या १४८५४ 
 

बांधकाम पूण 
झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय 

एकुण बांधकाम पुण-१४९१८ 

 

मनपा माफत बांधकाम 

पुण- १०२५१ 

सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बांधकाम   

- ४६६७ 

बांधकाम पूण 
झाले या 
शौचालयांची सं या 

सामुदाियक 
शौचालय 

५८२ सीटस 

म हला–२६२ िसटस 

कामकाज पूण 

पु ष–३२० िसटस 
कामकाज 

पूण 

िनगत करणेत 
आलेला प हला ह ा १०६९५ लाभाथ  

GOI+GOM=६४१.७० लाख 
 GOI = २०००/-  व  

 GOM=४०००/- ह सा 
ULB      =   २१३.९० लाख  ULB  =२०००/- ह सा 

 
एकुण                 ८५५.६०  लाख 

 
िनगत करणेत १००४९ लाभाथ  GOI+GOM=६०२.९४ लाख    GOI = २०००/- व  
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                    सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान 

(नागर ) अमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणते आला.  तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या सव वभागांसह सव े य कायालयांमाफत नाग रकांना दे यात 
येणा-या व वध नागर  सेवा सु वधांचा दजा, गुणव ा वाढ साठ  आंतररा ीय 
गुणव ा धोरणांतगत ISO 9001:2015 नामांकन माणप  िमळणे आव यक आहे. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील सव वभागांसह सव े य कायालयांना 
आंतररा ीय गुणव ा धोरणांतगत ISO 9001:2015 नामांकन माणप ाक रता सन 
२०१९-२० या अंदाजप काम ये “ पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव 
वभागांसह सव े य कायालयांना आंतररा ीय गुणव ा धोरणांतगत ISO 

9001:2015 Certification चे कामकाजाक रता ISO Certification Agency िन त 
करणेबाबत” नावाचे नवीन लेखािशष म यवत  भांडार वभागाकडे िनमाण करणेस 
व सदर लेखािशषावर सन २०१९-२० या अंदाजप कातील “महापौर वकास िनधी” 
या लेखाशीषातील िश लक र कमेतून र कम .४३,००,०००/- (अ र  र कम . 
ेचाळ स लाख फ ) वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 

होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच महानगरपािलके या सन २०१९-२० चे अंदाजप कामधील खाली नमूद  
के या माणे तरतूद म य ेवाढ / घट कर यास मा यता देणेत येत आहे व सदरचा 
ठराव कायम होणेची वाट न पाहता अंमलबजावणी करावी. 

 

 

 

आलेला दुसरा ह ा 
  GOM=४०००/- ह सा 

        ULB  =२००.९८ लाख   ULB  =२०००/- ह सा 

 
           एकुण             ८०३.९२ लाख 
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अनु. 
. कामाचे नाव पान 

. 
अनु. 

. 
शासक य  
र. . 

सन २०१९-
२० चा मुळ 

अंदाज 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 
र. . 

घट 
करावयाची 
तरतूद 
र. . 

सन २०१९-
२० ची 
सुधार त 
तरतूद 

१ भाग . ५ 
गवळ नगर व 
सॅ ड वक कॉलनी 
म ये ठक ठकाणी 
पे हंग लाँक 
बस वणे. 

१८१ ६ ५०००००० २५००००० १०००००० ० ३५००००० 

२ भाग . ५ 
गवळ नगर म ये 
ठक ठकाणी राडा 
रोडा उचलणे व 
थाप य वषयक 

करण े

१९० ८६ १०००००० ३००००० ६००००० ० ९००००० 

३ महापौर वकास 
िनधी 

५० १८-१ ५००००००० ५००००००० ० १६००००० ४८४००००० 

  एकुण       ५२८००००० १६००००० १६००००० ५२८००००० 
 
तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१९-२० चे 

अंदाजप काम ये भाग . २ मधील खालील माणे न वन कामाचा समावेश 
करणसे मा यता देणेत येत आहे. 

 

अ. . लेखािशष/ 
अनुदान 

पान 
. अ. . 

अंदाजप क य 
शासक य 

मा यता 

सन २०१९-२० ची 
तरतूद शेरा 

1 भाग . २ 
म ये व वध 
थाप य वषयक 

अनुषंिगक कामे 
करण े

           
5,000,000  

         
5,000,000  

मा. महापौर यांनी द. 
१६/११/२०१९ चे 
प ानुसार या कामासाठ  
र कम पये 
५०,००,०००/- महापौर 
िनधी मधून वग करणेस 
मा.आयु  सो. यांना 
कळ वले आहे.  
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तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१९-२० चे 
अंदाजप काम ये भाग . ९ मधील सन २०१९-२० या अंदाजप कातील  पान 
. 62/142 वर ल  कामासाठ  अंदाजप क य र कमे म ये खालील माणे बदल 

करणसे मा यता देणेत येत आहे. 
 
 

अ. . लेखािशष/ 
अनुदान 

पान 
. अ. . 

मुळ 
अंदाजप क य 
र कम 

आव यक असणार  
अंदाजप क य  
र कम    

सन २०१९-२० 
ची तरतूद शेरा 

1 भाग . 9 
मधील मु य 
र यांचे अबन 
डझाईन क न 
सुशोिभकरण 
करण े

62 142 50,000,000 100,000,000 5,000,000  

 
 तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महासभा ठराव .४१८, 
 द. १५/०६/२०१९ अ वये खालील माणे मंजुर  देणेत आलेली आहे. 
 

अ. .  कामाचे नाव 
 
पान 
. 

अनु. . लेखािशष अंदाजप क य 
र. . 

ठराव . ४१८, 
द. 
१५/०६/२०१९ 
अ वये सन 
२०१९-२० ची 
मंजूर तरतुद 

शेरा 

१ 

भाग . ९ येथील 
प ले हॉल व 
मनपा या इतर 
इमारतींचे 
अधुिनक करण  करणे 
व इतर अनुषंिगक कामे 
करणे. 

६२ १४५ वशेष 
योजना १००००००० ५००००००   

        
       वर ल कामा या स थतीत  आव यकता वाटत नाह . या ऐवजी भाग . ९ मधील मासुळकर 
कॉलनी प रसरातील र ते हॉटिम स प तीने डांबर करण करणे आव यक आहे. 
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तर  वर ल कामा या नावाम ये बदल क न खालील माणे मा यता देणेत येत आहे. 
 
  

        

अ. .  कामाचे नाव 
 
पान 
. 

अनु. . लेखािशष अंदाजप क य 
र. . 

ठराव . ४१८, 
द. 
१५/०६/२०१९ 
अ वये सन 
२०१९-२० ची 
मंजूर तरतुद 

शेरा 

१ 

भाग . ९ मधील 
मासुळकर कॉलनी 
प रसरातील र ते 
हॉटिम स प तीने 
डांबर करण करण े

६२ १४५ वशेष 
योजना १००००००० ५००००००   

 
 तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत देहू कमान ते झडे मळा 
र याचे ं द करण व मजबुतीकरण करणे या कामाची िन वदा िन.नो.  
८१/१/२०१७-१८  अ वये काढणेत आलेली आहे. परंतू सदर र याने बािधत जागा 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ता यात आलेली नस याने देहू कमान ते झडे 
मळा र याचे व देहू कमान ते व ठलवाड  तळवडे ह पयत ७.५० मी ं द करणाचे 
काम गतीपथावर आहे.  

 सदर िन वदा िन.नो.  ८१/१/२०१७-१८ र कमेतील अखच त र कमेतून 
झडे मळा ते अशोकनगर िचंचोली या र याचे दु ती व मजबुतीकरणाचे काम 
करणे श य आहे. 

तर  देहू कमान ते झडे मळा र याचे ं द करण व मजबुतीकरण करणे 
िन.नो.  ८१/१/२०१७-१८ या कामा या अंतगत पंपर  िचंचवड ह बाहेर ल झडे 
मळा ते अशोकनगर िचंचोळ  या र याची दु ती आ ण मजबुतीकरणाचे काम 
करणेत यावे व यासाठ या थळ बदलास व होणा-या खचास मा यता देणेत येत 
आहे. 

तसेच भाग मांक १६ वकासनगर, कवळे भागात मनपाचे अ ाप एकह  
उदयान नाह . तसेच उदयानासाठ  जागा उपल ध नाह . सदर ठकाणी उ ान 
वकिसत करणेबाबत नागर कांकडून वारंवार मागणी होत आहे.  
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वकासनगर, कवळे येथे मनपा ह लगत कँट मेट बोड, देहूरोड यांची 
मोकळ  जागा असून सदर ठकाणी पंपर  िचंचवड मनपा माफ़त उ ान वकिसत 
कर यासाठ  यांनी मनपास नाहरकत दाखला दला आहे.(No 

CBDR/Engg/PCMCHelp/2018-19 Dt 19/11/2018) 
 सदर कँट मेट बोडाची जागा पंपर  िचंचवड ह बाहेर ल असून मनपा 

ह लगतच आहे. यामुळे सदर ठकाणी मनपामाफ़त उ ान वकिसत के यास 
याचा वापर वकासनगर, कवळे इ.भागातील नागर कांसाठ  मो या माणात 

होईल.  
तर  सदर ठकाणी मनपामाफ़त उ ान वकिसत करणसे मा यता देणेत येत 

आहे. 
 तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या . .१५ अंतगत िनगड  
ािधकरण से. . २३, २४, २५, २६, २७ २७अ, २८, िनगड  गावठाण व आकुड  

गावठाण या भागां या समावेश होतो. सदर भागांम ये नाग रकां या सोयीसाठ  
खालील आव यक कामे करणे अ यंत गरजेचे आहे.  
      सबब खालील माणे नवीन कामाचा अंदाजप कात समावेश करणेस मा. 
मा यता देणेत येत आहे. 
 

अ
.

. 

कामाचे नाव  पान 
. 

अ.
. 

लेखा
िशष  

सन २०१९-२० 
अंदाजप कात 
असणार  
र कम 
अंदाजप काती
ल र कम  

आव यक 
असणार  
अंदाजप क य 
र कम  

सन २०१९-
२० मधील 
तरतूद  

वाढ 
करावयाची 
तरतूद  

घट 
करावयाची 
तरतूद  

य  
आव यक 
तरतूद  

१ भाग . १५ 
मधील अ सेन 
महाराज पुतळा 
प रसराचे 
सुशोिभकरण व 
अनुषंिगक कामे 
करणे. 

- - वशेष 
योजना  

- ३,००,००,००० - ४०,००,००० - 
 

४०,००,००० 

२ भाग . १५ 
मधील संजय 
काळे मैदान 
येथील जागेवर 
जे ासाठ  
वरंगुळा क  
बांधणे. 

- - वशेष 
योजना 

- ३,००,००,००० - ४०,००,००० - ४०,००,००० 

३ भाग . ५३ ६७ वशेष १०,००,००,००० १०,००,००,००० ८०,७५,००० - ८०,००,००० ७५,००० 
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१५आकुड  सब 
ड ट सटर 
भागातील 
आर ीत 
भूखंडा या 
थाप य 
वषयक कामे 
करणे. 

योजना 

 
तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१९-२० चे अंदाजप कातील 

मा. महापािलका सभा ठराव . ४२२, दनांक २०/०६/२०१९ अ वये सन २०१९-२० 
या अथसंक पातील थाप य व इतर वभागा या कामा या तरतुद म ये वाढ घट 

करणसे मा यता देणेत येत आहे. मा. आयु  सो. यांचा आदेशा वये खाली नमुद 
केले या अ. . ३ या तरतुद स मा यता िमळालेली आहे. तथापी, सदर या 
कामाची िन वदा या चालू केलेली नसुन सदरचे काम करणेत येणार नाह . 
यामुळे या कामावर ल तरतुद खाली नमुद केले या अनु . ४ व ५ या न वन 

कामासाठ  वग करणसे मा यता देणेत येत आहे. तसेच खाली नमुद केलेले अ. . 
१ व २ मधील नमुद केलेली कामे सु दा करणेत येणार नस याने या कामाची 
तरतुद न वन कामावर वग करणसे मा यता देणेत येत आहे. तसेच अ. . ६ या 
कामासाठ  सुधार त शासक य मा यता देणेत येत आहे व या कामासाठ  सन 
२०१९-२० या मुळ अंदाजप कात खालील नमुद  अ. . ७ मधुन अ. . ६ या 
कामासाठ  वग करणसे मा यता देणेत येत आहे.   

 

अ. . लेखािशष/ 
अनुदान लेखाशीष  पान 

. अ. . 
अंदाजप क य 
शासक य 

मा यता 

सुधार त 
शासक य 

मा यता  

सन २०१९-२० 
ची तरतूद वाढ घट 

एकूण 
आव यक 
सुधा रत 
तरतूद  

१ 

भाग .८ 
येथील संत 
नगर चौक 
येथे ेड 
सेपरेटर 
बन वणे.    

थाप य 
वशेष 
योजना 

34 186  100,000,000           
7,000,000  

  7,000,000                 
-    

२ 

भाग .८ 
येथील 
पाईन 

िसट  चौक 
येथे ेड 
सेपरेटर 
बन वणे.   

थाप य 
वशेष 
योजना 

34 187  100,000,000           
7,000,000  

  7,000,000                 
-    
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३ 

भाग .८ 
येथील संत 
नगर चौक 
येथे 
अंडरपास 
बन वणे  
( मा. 
महापािलका 
सभा ठराव 
. ४२२, 
दनांक 
२०/०६/२०
१९ अ वये 
सन २०१९-
२० या 
अथसंक पा
तील 
थाप य व 

इतर 
वभागा या 
कामा या 
तरतुद म ये 
वाढ घट 
करणेबाबत
चा मा. 
आयु  सो. 
यांचा आदेश 
)  

  न वन काम                
-     120,000,000       

20,000,000  

  

 
20,000,000  

               
-    

       

 

  

४ 

भाग . 
८ येथील 
पाईन रोड 

येथील जय 
गणेश 
सा ा य 
चौक ते 
ांती 

चौकापयत
या व इतर 
ठकाणी 
र यावर ल 
फुटपाथ 
कलर 
पे ह ंग 
लॉक 
बस वणे  व 
इतर 
अनुषंिगक 
कामे करणे.  

  न वन काम                
-    

   
40,000,000  

                  
-    20000000     

20,000,000  
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५ 

भाग . 
८ येथील 
नािशक रोड 
लगत या 
माकट याड 
समोर ल 
िधकरणा
या 

मोक या 
जागे पासून 
सी एन जी 
पंपा पयत 
डा या 
बाजू या 
र या या 
कडेने व 
इतर 
ठकाणी 
फुटपाथ 
कलर 
पे ह ंग 
लॉक 
बस वणे व 
इतर 
अनुषंिगक 
कामे करणे.  

  न वन काम                
-    

   
30,000,000  

                  
-    14000000     

14,000,000  

६ 

भाग . 
८ मधील 
ता यात 
आले या 
जागेवर 
वरंगुळा 
क  बांधणे 
( मा.आयु  
सो. यांचा 
आदेश व 
मा.महापािल
का सभा 
ठराव 422, 
द. 
20/06/20
19 अ वये 
50,00,000
/- वाढ ) 

थाप य 
उ ान  280 116   10,000,000     

45,000,000  
       
5,500,000    4,500,000                

-    
  
10,000,000  

७ 

पंपर  
िचंचवड 
मनपा या 
रेकॉड मचे 
डजीटलाय
झेशन 
तसेच 
द ताऐवज 
(Documen
t) सुर त 

थाप य 
वशेष 
उ ान  

51 16  500,000,000   200,000,000       
70,000,000  

             
-    

  
4,500,000  

  
65,500,000  
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जतन 
करणेक रता 
ऑडोमेटेड 
डॉ युमट 
मॅनेजमट 
िस ट म 
यं णेसाठ  
कॅबीनेट 
फिनचर व 
इतर 
अनुषंिगक 
कामे करणे 
(मा.आयु  
सो. यांचा 
आदेश व 
मा.महापािल
का सभा 
ठराव 422, 
द. 
20/06/20
19 अ वये 
6,90,00,0
00/- वाढ 
)  

                38,500,000 
 
38,500,000    

 
वर ल माणे वाढ व घट क न अ. . ४,५ व ६ या कामासाठ  सुधार त 

शासक य मा यता व उपरो  माणे वग करणातून तरतुद उपल ध क न देणसे 
मा यता दे यात येत आहे.  

तसेच सन २०१९-२० या अंदाजप कामधील वशेष योजने अंतगत समा व  
असले या कामांना तरतुद वाढवुन देणेस मा यता देणेत येत आहे.  भाग . १० 
अंतगत महा मा फुले व ान योती सा व ीबाई फुले मारकाचा  समावेश होतो. 
सदर मारकाचे सुशोिभकरण करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे आव यक आहे. 
पुणे शहर हे व ेचे माहेरघर असून िश णाचे जनक महा मा फुले व ान योती 
सा व ीबाई फुले असून असे थोर महापू षाचे मारक पंपर  िचंचवड शहरात मनपा 
माफत उभारलेस शहरा या नावलौ ककात भर पडणेस मदत होईल. याअनुषंगाने 
वर ल कामांचा समावेश क न सदरचे अंदाजप क तयार करणेत आले आहे.              

 तर  वर ल प र थती अनु प कामाचा सन २०१९–२० या अंदाजप कात 
समावेश करणेत आला असुन यास अपुर  तरतुद आहे. तर  मा. महापौर वकास 
िनधी मधुन र. .५०,००,०००/- खालील माणे वाढ व तरतुद स मा यता देणेत यते 
आहे. 
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अ. . कामाचे नाव पान . / 

अ. . 
अंदाजप क य 
र. . 

सन २०१९ – 
२० ची तरतुद   

आव यक 
तरतुद 

१ भाग . १० 
म ये महा मा 
फुले व 
ान योती 

सा व ीबाई फुले 
मारकाचे 

सुशोिभकरण 
करणे व इतर 
अनुषंिगक कामे 
करणे. 

४४ / ८४ २५०००००००/- १००००००/- ५००००००/- 

२ महापौर िनधी  ५० / १८ ५०००००००/- ५०००००००/- ४५००००००/- 
 
 तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत मौजे रहाटणी येथील कोकणे 

चौक ते काळेवाड  फाटा ३०.०० मी. ं द चा उ च मता ुतगती मागाचे (HCMTR) 
वकसन करणे या िन वदेअतंगत (िन.नो. .४१/१-२०१७-१८) मनपाचे ता याम ये 
असले या े ात र ता वकिसत करणेचे काम सु  आहे. उवर त जागेची बाब 
याय व  अस यामुळे, ता यात िमळ यास अिन त वलंब होणार आहे. यामुळे 

तेथील काम पुण करता येणे श य नाह .  
सदर िन वदा िन.नो. .४१/१-२०१७-१८ र कमेतील अखिचत र कमेतुन 

“ भाग .२८ काटे व ती येथील अंतगत र ते, झझुडं मळा र ता, एस.एन.बी.पी 
र ता, िशवराज नगर मेन रोड ते हॉटेल फाऊं टन इन पयतचा र ता, गो ड जम 
र ता, गावठाणाचा र ता, व रतन गॅस एज सी र यांचे डांबर करण व 
मजबुतीकरण करणे’’ हे काम करणे श य आहे.  

तर  मौजे. रहाटणी येथे कोकणे चौक ते काळेवाड  फाटा चौकापयत 
उ च मता ुतगती माग (HCMTR) वकिसत करणे िन.नो. .४१/१/२०१७-१८  
या कामा या अतंगत “ भाग .२८ काटे व ती येथील अंतगत र ते, झझुड मळा 
र ता, एस.एन.बी.पी र ता, िशवराज नगर मेन रोड ते हॉटेल फाऊं टन इन पयतचा 
र ता, गो ड जम र ता, गावठाणाचा र ता, व रतन गॅस एज सी र यांचे 
डांबर करण व मजबुतीकरणाचे काम करणेत यावे व यासाठ या थळ बदलास व  
होणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  येथील कै.अ णासाहेब मगर 
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टेड यम समोर ल इमारतीम ये मे.कोटासाठ  फन चर व इतर थाप य वषयक 
कामे करणे. मौजे पंपर -वाघेरे येथील स.न १०९, ११० व िस.स.नं.६३६५, ६३६६, 
६३६७, ६३७०, ६३७२ मधील आर ण .७३ (वाहनतळ), आर ण .७४ (पो ट-
ऑफ स), आर ण .७५ (वाचनालय) व आर ण .७६ दवाखाना ह  आर णे 
वकसकांमाफत पा कग + ३ मजले अशी इमारत बांधून मनपा या भूमी व जंदगी 
वभागाकडे ह तांतर त करणेत आलेली आहे. पंपर  येथील कै.अ णासाहेब मगर 
टेड यम समोर ल इमारतीम ये मे.कोटासाठ  फन चर व इतर थाप य वषयक 

कामे करणे या कामास मा.महापािलका सभा ठराव .४२२ दनांक २० जून, २०१९ 
अ वये र कम .५ कोट चे खचास शासक य मा यता िमळालेली आहे. तसेच या 
कामास सन २०१९-२० चे अंदाजप कात र कम .२.५० कोट  एवढ  तरतूद करणेत 
आलेली आहे.  मौजे पंपर -वाघेरे येथील स.न १०९, ११० व िस.स.नं.६३६५, ६३६६, 
६३६७, ६३७०, ६३७२  मधील मनपा माफत बांध यात आलेली एकूण ४३७४.४३ 
चौ.मी. (बांधकाम-१४६५.०५ चौ.मी व वाहनतळ-२९०९.३८ चौ.मी.) एव या 
े फळाची इमारत र कम .८७७०२९ ित म हना ५ वष कालावधासाठ  

मे. यायलयास देणेबाबतचा मा.महापािलका ठराव .३३२ द.२० डसबर, २०१९ 
अ वये पार त करणेत आलेला आहे.  

           मा. ज हा यायािधश-६, पुणे यांनी यांचेकड ल द.८ नो हबर, २०१९ 
व १४ नो हबर, २०१९ रोजीचे प ा वये या इमारतीत १६ यायालयासाठ  पाट शन व 
फन चरची कामे मनपा माफत करणेकामी मा.सभापती, थायी समीती, व 
मा.आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना प ा दारे व सम  वनंती केलेली 
आहे. यास अनुस न पंपर  येथील कै.अ णासाहेब मगर टेड यम समोर ल 
मनपा या ता यातील संपुण इमारत मे.कोटास भाडेत वावर देणेकामी मा. ज हा 
यायािधश-६, पुणे यांनी मागणी केले माणे आव यक फन चर, पाट श स तसेच 

इतर अनुषंिगक थाप य व व तु वषयक कामे क न याचा खच एकूण 
मू यांकनाम ये समा व  क न मनपा या नगररचना वभागाकडून यू यांकन 
क न भाडे िन त करणसे मा यता देणेत येत आहे. तसेच मे.कोटासाठ  आव यक 
फन चर, पाट श स तसेच इतर अनुषंिगक थाप य व व ुत वषयक कामे मनपा 
माफत पुण क न भूमी व जंदगी वभागामफत सदरची इमारत मे.कोटाचे ता यात 
देणसे मा यता देणेत येत आहे. 

मौजे पंपर -वाघेरे येथील स.न १०९, ११० व िस.स.नं.६३६५,६३६६, ६३६७, 
६३७०,६३७२  मधील कै.अ णासाहेब मगर टेड यम समोर ल मनपा या ता यातील 
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संपुण इमारत मे.कोटास भाडेत वावर देणेकामी तसेच मे.कोटासाठ  आव यक 
फन चर, पाट श स तसेच इतर अनुषंिगक थाप य व व ुत वषयक कामे मनपा 
माफत करणेकामी मा यता देणेत येत आहे. 

तसेच भाग  ११ मधील वामी ववेकानंद हाँल ते थरमँ स चौकाकडे 
जाणा या र याचे UTWT प तीने काँ ट करण करणे कामाचा समावेश सन 
२०१९-२० चे अंदाजप कात “ थाप य वशेष योजना” या लेखािशषाअंतगत करणेत 
आलेला आहे. सदर कामाकर ता पान  ३७ अ  २५० अ वये र. . १,००,०००/- 
इतक  तरतुद असून मा. थायी सिमती ठराव  ४२२ द २०/६/२०१९ नुसार 
र. . १,००,००,०००/- इतक  तरतुद वग करणेत आलेली आहे, व सदर कामावर 
एकूण तरतुद र. . १,०१,००,०००/- इतक  आहे.  

सदर र यावर ल ेनेज तसेच पाणीपुरवठा वभागा या सेवा वा ह या 
बदलणे गरजेचे असलेबाबत संबंिधत वभागाने कळ वले आहे व सेवा वा ह या 
बदलत असताना र याचे खोदकाम होणार असून यामुळे र याचे UTWT 
प तीने काँ ट करण करणे श य नाह . व र याचे PQC प तीने कॉ ट करण 
करावे लागणार आहे.   

तर  उपरो  भाग  ११ मधील वामी ववेकानंद हाँल ते थरमँ स 
चौकाकडे जाणा या र याचे UTWT प तीने काँ ट करण करणे ऐवजी भाग  
११ मधील वामी ववेकानंद हाँल ते थरमँ स चौकाकडे जाणा-या र याचे 
काँ ट करण करणे अशा नाव बदलास मा यता मा यता देण ेयेत आहे. 
 तसेच च-होली येथील उंचावर ल भागात पाणीपुरवठा करणेकामी संपवेल व 
पंप हाऊस बांधणे सन २०१९-२०) अनु. . ६२, पान  . – या कामास 
अंदाजप क य तरतुद वाढवून देणेस मा यता देणेत येत आहे. च-होली येथील 
वडमुखवाड  उंच टाक व न प ावती नगर, काळ िभंत द नगर, चौ वसावाड , 
वडमुखवाड , तापक र व ती, िशवनगर , जगताप व ती, कािनफनाथ ग ली व 
प रसर या भागात पाणीपुरवठा केला जातो. यातील काटे कॉलनी, १ ते ५ ग ली 
हा भाग उंचावर आहे. या भागात कमी दाबाने व अपुरा पाणीपुरवठा होत आहे. 
तेथील पाणीपुरवठा सुधारणा करणे कर ता, व ुत पंप/बु टर पंप बस वणेचे 
योजन आहे. 

 तथा प सदर कामासाठ  २०१९-२० या आिथक वषात फ  र. . ५,००,०००/- 
इतक च तरतुद मंजुर करणेत आलेली आहे. तर  सदर कामाची या ी वचारात 
घेता सदर कामासाठ  र. . ३०,००,०००/- इतक  तरतुद करणेतस मा यता देणेत 
येत आहे. तसेच भाग . ४ मधील दघी येथील आर ण . २/१३५ 
मशानभुमी स ह नं. ६४ अ एकुण ेञ ८० आर पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या ता यात आलेले आहे. सदर आर णास िसमािभंत बांधणे 
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आव यक आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१९-२० चे 
अंदाजपञकामधील खालील नमुद के या माणे शासक य मा यता व तरतुद 
वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

अ
.
क
. 

कामाचे नाव  पान 
. 

अ. . लेखािशष  कामाची 
अंदाजपञक
य र कम 

सन 
२०१९-२० 
ची मुळ 
तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

सन 
२०१९-२० 
साठ  
एकूण 
सुधार त 
तरतूद 

१ भाग . ४ 
मधील दघी 
येथील आर ण 
.२/१३५ 
मशानभुमीचे 

(स ह नं. ६४ 
अ) जागेस 
िसमािभंत 
बांधणे.     

नवीन 
काम 

नवीन 
काम 

वशेष 
योजना 

५०००००० ० १०००००० ० १०००००० 

२ भाग . ५ 
मधील भोसर  
आळंद  र याचे 
अ याधुिनक 
प दतीने 
वकिसत करणे.   

२५ १७६ वशेष 
योजना   

२०००००००० १०००००० ० १०००००० ० 

    एकूण  १०००००० १०००००० १०००००० १०००००० 
           
तसेच भाग . २६ पपळे िनलख येथील खालील नमूद केले या वकास कामाला 
सन २०१९-२० या अंदाजपञकात असलेली तरतूद अपुर  पडत आहे. तर  सन 
२०१९-२० चे मुळ अंदाजपञकातील खालील नमूद केले या चालू कामांना आव यक 
तरतूद  करणेस मा यता देणेत येत आहे.   
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अ. . उपलेखािशष 

अथवा कामाचे 
नाव  

 लेखािशष  अंदाजपञक मुळ 
शासक य 

मा यता 

सुधा रत 
शा. 

मा यता  

 सन २०१९-
२०२० ची 
मुळ तरतूद 

वाढ घट सन २०१९-
२०२० साठ  
लागणार  
आव यक 
तरतूद 

 शेरा 

पानांक अनु. . 

१ . .२६ 
पपळे िनलख 
मशानभूमी 
वकसीत व 
इ. था. वषयक 
अनु. कामे 
करणे     

थाप य 
वशेष 
योजना 
(नवीन 
कामे)  

१९ ४५ ३००००००० ३००००००० ६५६९००० १५०००००० ० २१५६९०००  

 
   तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१९-२० चे अंदाजपञकाम ये भाग . ६ म ये खालील नवीन कामाचा समावेश करणेत यावा तसेच सदर 
कामासाठ  लागणार  आव यक तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
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अ. . उपलेखािशष 
अथवा कामाचे 
नाव  

अंदाजपञक लेखािशष  भाग/ 
मु यालय  

 शासक य 
मा यता र कम 

सन २०१९-२०२० 
ची तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद 

 सन २०१९-
२०२० चा 
सुधार त अंदाज पानांक अनु. . 

१ भाग .६ 
मधील भगत 
व ती, गुळवे 
व ती धावडे 
व ती व 
प रसरातील 
र यांचे  
डांबर करण 
करणे.     

- - डांबर  र ते मु यालय ४५,००,००० - २५,००,००० - २५,००,००० 

२ पीसीएमसी 
रेकॉड म 

५१ १६ वशेष 
योजना  

 ५०,००,००,००० ७,००,००,००० - २५,००,००० -- 

        २५,००,००० २५,००,०००  
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तसेच भाग .३ च-होली/ मोशी येथे व वध ठकाणी ड .पी.र यांची 

कामे चालू आहेत. तथा प खालील वकास कामात तेथील थािनक नाग रकांचे घरे, 
वह र  इ याद  मुळे काह  माणात जागा ता यात ये यास वलंब होत आहे व 
अडथळे आहेत. यामुळे सदर चालू ड.पी. र याचा कामातून भागातील ता यात 
आलेले ड.पी. र ते/नॉन पी र ते वकसीत करणे/ डांबर करण करणेची मागणी 
येथील थािनक नाग रक कर त अस याने सदर वकास कामातून भागातील 
ता यात आलेले ड.पी. र ते/ नॉन ड.पी.र ते वकिसत व डांबर करण करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

१) भाग . ७ च-होली, पठारेमळा, ड वाय पाट ल कॉलेज वकास 
आराखडयातील ३० मी. ं द या र याचे उवर त थाप य वषयक कामे 
करणे िनवीदा .(३०/६४-२०१७-१८)  

२) भाग . ६ मोशी येथील मोशी आळंद  र ता ते इं ायणी नद  
(केळगाव पुल) पयतचा १८ मी.ड पी र ता वकसीत  करणे. िनवीदा  
.(४३/३-२०१७-१८) 

३) भाग . ७ च-होली येथील पुण-ेआळंद  र ता दाभाडे व ती येथील 
वकास आराखडयातील ३०/४५ मी. ड पी र ता वकसीत करणे. (ट पा-
२) िनवीदा .(३०/२०-२०१७-१८)   

४) भाग . ७ च-होली, द नगर (काळ भींत र ता) वकास 
आराखडयातील र ता १८ मी. वकसीत करणे. िनवीदा . (५२/०२-
२०१७-१८) 

५) भाग . ०३ च-होली येथील च-होली मु य र ता (आझादनगर) ते 
काळजेवाड  पयतचा १८ मी.ड पी र ता वकसीत करणे. िनवीदा 
.(५५/२-२०१८-१९)     

६) भाग . ३ येथील आदशनगर मधील ड पी र ते वकसीत करणे. 
िनवीदा . (४७/२-२०१७-१८)  

७) . . ७ चोवीसावाड  येथील स.नं. १८६ ते वडमुखवाड  स.नं. ५५ येथील 
१८ मी. वकास आराखडयातील र ता वकसीत करणे व पुणे आळंद  
र ता ते स ह .१ ते २५ येथील वकास आराखडयातील र ता 
वकसीत करणे. िनवीदा .(३०/१०-२०१७-१८)                   
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      तसेच उपरो  वर ल वकास कामातील पाणीपुरवठा वभाग, वदयूत वभाग, 
जलिन:सारण वभागातील िश लक र कमेतून थाप य वषयक काम करणेस व 
कामाचा थळबदल क न भागातील ता यात आलेली ड पी र ते व नॉन ड पी 
वकसीत व डांबर करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच सन २०१९-२० चे 
सुधा रत अंदाजप कात न याने कामाचा समावेश करणे व नमुद केले या कामास 
तरतुद वाढ व घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
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अ.
.  

पानांक  कामाचा 
अ. .  

लेखाशीष / कामाचे नाव  अंदाजप क य / 
शासक य 

मा यता र कम  

सन २०१९-२० 
चा मुळ अंदाज 
/ तरतुद  

सन २०१९-२० ची 
वाढ करावयाची 
तरतूद  

पानांक  कामाचा 
अ. .  

लेखाशीष 
/ कामाचे 
नाव  

अंदाजप क य 
र कम  

सन २०१९-२० 
ची तरतुद  

घट करावयाची 
तरतुद  

1 302 13 व ाथ  वाहतुक खच  

(महसुली अंदाजप क २)  

 13,80,000/- 22,00,000 51 16 थाप य 
वशेष 
योजना  

20,00,00,000 7,00,00,000 22,00,000 

2 417 59 च-होली येथील उंचावर ल 
भागात पाणीपुरवठा 
करणेकामी संप वेल व पंप 
हाऊस बांधणे ( सन २०१९-
२०) ( भाग २ भांडवली खच 
अंदाजप क क ) 

 05,00,000/- 30,00,000 51 16 थाप य 
वशेष 
योजना 

20,00,00,000 7,00,00,000 30,00,000 

3 न वन काम  . . ८ मधील खंडेव ती 
झोपडप ट  व इतर 
झोपडप ट मधील थाप य 
वषयक कामे करणे  

50,00,000/- 0 33,00,000 51 16 थाप य 
वशेष 
योजना 

20,00,00,000 7,00,00,000 33,00,000 

4 न वन काम . . ८ मधील खंडेव ती 
झोपडपट  व इतर 
झोपडप ट मधील ेचेस भरणे 
व र ते हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणे  

25,00,000/- 0 15,00,000 51 16 थाप य 
वशेष 
योजना 

20,00,00,000 7,00,00,000 15,00,000 

      1,00,00,000      1,00,00,000 
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तसेच सन २०१९-२० या अंदाजपञकातील कामास सुधा रत शासक य मा यता देणेत येत आहे. वाय.सी.एम. हॉ पटल येथे पद यु र पदवी अ यास मासाठ  
आव यक काम करणे, नवजात अभक वभागाचे नुतनीकरण करणे. डॉ टर िनवास थानाचे नुतनीकरण करणे (भाग-२ फेज २) कामांतगत अित र  वाहनतळासाठ  
होणा-या सुधा रत खचा या रकमेत वाढ होत अस यामुळे उपरो  कामास र कम .५९,००,००,०००/- यास सुधा रत शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

 
अ.क. लेखािशष  उपलेखािशष अथवा कामांच 

नाव  
पानांक अ. . मळ शासक य 

मा यता र. . 
सुधा रत शासक य 
मा यता र. .  

१ वशेष योजना  वाय.सी.एम. हॉ पटल येथे 
पद यु र पदवी 
अ यास मासाठ  आव यक 
कामे करणे नवजात अभक 
वभागाचे नुतनीकरण करणे, 
डॉ टर िनवास थानाचे 
नुतनीकरण करणे. (भाग-२ 
फेज २)   

१६ १५ ५०,००,००,००० ५९,००,००,००० 

 
                     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.अॅड.मोरे र शेडगे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो.  
ठराव मांक – ४८१                                  वषय मांक – ३  
दनांक- २०/११/२०१९               वभाग- मा.नगरसिचव  

सिम यांचे अहवाल 

मा.िश ण सिमती 
      दनांक १९/०९/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
मा.केशव घोळवे - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल-८१        ितकूल- ० 

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

मा.महापौर – सव नगरसेवक, नगरसेवीका, पदािधकार , पञकार बंधु या सवानी स वा वष 
मला खुप सहकाय केले, सांभाळून घेतले, सभागृह चालव यासाठ  मदत केली याब ल सव 
नगरसेवकांचे आभार य  करतो. आयु  साहेबांनी दोन मह या या कालावधीत शहरातील 
पाणीपुरवठा सुरळ त करावा, सुरळ त झाला नाह तर संबंिधतांवर कारवाई केली जाईल. 
सवाचे आभार मानुन आजची सभा संपली असे मी जाह र करतो. 
     ----- 
 
 

  (राहुल गुलाब जाधव) 
   महापौर 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
    पंपर  -४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय  
मांक-नस/५/का व/५३/२०२० 
दनांक - १४/२/२०२० 

                                                  
(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.                       


