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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक: नस/४/का व/५६६/२०१४ 

दनांक : १०/०७/२०१४ 
 

ित, 
 

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

 
 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक 

 १९/०७/२०१४ रोजी दपार  ु २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   

मा.महोदय / महोदया, 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे  जुल ै२०१४ ची मािसक मा.महापािलका सभा 
शिनवार दनांक १९/०७/२०१४ रोजी दपार  ु २.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे.  सोबत सभेची 
कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे ह  वनंती.     
  

                आपला व ासू, 
                    

 
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

त :  १) कायालयीन नोट स बोड 

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

( महारा  महानगरपािलका अिधिनयम  चे अनुसूची करण २ मधील  

िनयम मांक १ (ए) (एच) (आय) अ वये ) 
 

कायप का मांक ३२ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे जुल ै२०१४ ची मािसक मा.महापािलका सभा शिनवार 
दनांक १९/०७/२०१४ रोजी दपार  ु २.०० वाजता महानगरपािलका शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे. सदर सभेम ये खालील कामकाज 
होईल. 

---------- 
ो रे 

 

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

मा. थायी सिमतीचे ठराव 

 

वषय मांक १) संदभ–१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ई-ग हन स/५/का व/१३/२०१४  
    द.१५/०१/२०१४. 

     २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .५६८१ द.२८/०१/२०१४ 

     ३) मा.महापािलका सभा ठ. .४९९ द. ०५/०७/२०१४ 
 

          पोिलस आयु  कायालय प रमंडळ-३ कर ता बीट माशल व गु हे शोधपथक 
पे ोलींग ॅक ंग िस ट म या संगणक णालीसाठ  आव यक संगणक यं णा खरेद  करणे बाबतचा 
खच र. .16,11,900/-(अिधक कर) सदर संगणक णालीची वा षक देखभाल द ती प हले वषु  
पुण झालेनंतर पुढ ल येक वषासाठ  र. .3,53,400/- (वा षक) िन वदा िस  न करता परंतू 
करारनामा क न थेट प तीने मे.इ फोटेक सॉ टवेअर अँ ड िस ट म ा. िल. यांचेकडून क न घेणे 
तसेच मा.पोिलस उपायु  कायालय कामकाजाबाबतचे खचास धोरणा मक बाब अस याने महारा  
महापािलका अिधिनयमाचे कलम ६६ मधील अ. .४२ नुसार व कलम ७३ अनुसुची करण ५ 
िनयम २ (२) परंतुकेनुसार मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 
( टप – माहे जुलै – २०१४ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय मांक २) संदभ-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आप/०७/का व/१५/२०१४  

          द.०८/०१/२०१४. 
                    २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .५७७३ द.०७/०२/२०१४ 

     ३) मा.महापािलका सभा ठ. .५०२ द.०५/०७/२०१४ 
 
           सन २०१४-२०१५ या आिथक वषाक रता आकाशिच ह जा हरात कर व जागा 
भाडे आकारणी दर िन त करताना महानगरपािलकेचे उ प नातील समतोल राखणेचे हेतूने याम ये 
वाढ करणे आव यक आहे. सबब, जा हरात कराचे दरात प रिश  अ माणे व जागा भाडे दरात 
प रिश  ब म ये नमूद केले माणे दरवाढ ता वत करणेत आली अस याने मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेची मा.आयु  यांची मागणी असली तर  मा.आयु  यांनी 
आकाशिच ह व परवाना वभागाकड ल जा हरातकर व जागाभाडे दराम ये सन २०१४-१५ चे 
दरिन तीसाठ  वषय सादर केलेला आहे. वषयप ा माणे जा हरातकराम ये कोणतीह  वाढ न 
करता जागाभाडे र कमेम ये १०० ट के वाढ करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे.  

( टप – माहे जुलै – २०१४ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माण)े 
 
वषय मांक ३) संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/का व/१०/३००/२०१४  

           द.२४/०६/२०१४. 
         २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .७१६६ द.०८/०७/२०१४ 

 
         महारा  दषण मंडळाने जल ु ( दषणु  ितबंध व िनयं ण) अिधिनयम १९७४  

अंतगत येक थािनक वरा य सं थेने यां या काय े ात िनमाण होणारे घरगुती सांडपाणी 
गोळा क न यावर शा ो  प दती ने या क न व हेवाट लावण े तसेच पयावरण व वने 
मं ालय भारत सरकार माफत नागर  घनकचरा ( यव थापन व हाताळणी) िनयम २००० हे 
पयावरण (सं था) अिधिनयम १९८६ अंतगत येक थािनक वरा य सं थेने यांचे काय े ाम ये 
िनमाण होणा-या नागर  घनकच-याची यो य ती वगवार  क न महारा  दषण िनयं ण मंडळाकडून ु
घेतले या अिधकार प ा माणे याची यव था करण े जैव वै कय घनकचरा यव थापन व 
हाताळणी) िनयम १९९८ नुसार येक थािनक वरा य सं थेने यांचे काय े ातील जैव वै कय 
कचरा यव थापन उभार यासाठ  यो य ती उपाय योजना करणे बंधनकारक अस याचे कळ वले 
आहे व या माणे महारा  दषण महामंडळाने महापािलकेस खालील माणे अंितम सुचना दले या ु
आहेत. 
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अ. महानगरपािलकेचे सव सांडपाणी एक त क न यावर यो य ती प रपुण या 
कर यासाठ  सांडपाणी या सयं णा बसवून शा ो  प दतीने व हेवाट 
लावावी. 

ब. जो नागर  घनकचरा आप या काय े ाम ये िनमाण होतो यासाठ  वतं  
वग करण (जै वक वघटनशील/अ वघटनशील) (Biodegradable / Non – 

biodegradable) आ ण पुणिनमाण घनकचरा (Recoverable waste) क न 
याची व हेवाट सांडपाणी पुरवठा व छता वभाग मं ालय, महारा  शासन 

यां या शासन िनणय . घक य-१००३/ . ./६७५/पाप-ु२२, द. २६/८/२००३ 
माणे यो य ती भुभरण जागा मा यता िमळाले या ठकाणी, नागर  घनकचरा 

( यव थापन व हाताळणी) िनयम २००० मधील तरतुद माणे मे. मुंबई उ च 
यायालय खंउपीठापुढे दाखल कर यात आले या सावजिनक हता या यािचका 
. १७४०/१९९८ आ ण इतर एक त यािचका मधील द. २/४/२०१३ या 

आदेशा माणे दले या व हत मुदतीत करणे आपणावर बंधनकारक आहे. 
क. यामुळे आपण प रपुण सांडपाणी यव थापन व नागर  घनकचरा   

यव थापनासाठ  येक वष  एकूण भांडवली खचापैक  २५% तरतूद क न या 
क पावर खच करावे. जेणेक न सदरह यं णा उभार यासाठ  यो य ती आिथक ु

तरतूद होऊन कायदेशीर पुतता पार पाडली जाईल.  

ड. सदर िनदशप  महानगरपािलके या मा. थायी सिमती व मा. सवसाधारण    

   सभे या िनदशनास आणून देऊन यां या मंजूर ने पुतता अहवाल मंडळास ३०   

   दवसात सादर करावा. 
सदर िनदशप  मा.महापािलका सभेपुढे अवलोकनाथ सादर करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 

िशफारस करणेत येत आहे. 
---------- 

मा. वधी सिमतीचे ठराव 
 
वषय मांक ४) संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .भू ज/१/का व/३४८/२०१३  

 द.०३/०९/२०१३ 

                               २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१३१ द.१२/११/२०१३ 
                      ३) मा.महापािलका सभा ठराव .४२४ द.१८/०१/२०१४ 

         ४) मा.महापािलका सभा ठ. .५०४ द.०५/०७/२०१४ 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िमळकत वाटप िनयमावली २०१३ तावासोबत नमुद 

केले माणे ( ा प) तयार करणेत आलेली आहे यास तसेच मनपा िमळकत वाटप िनयमावली २०१३ 
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मधील भाग-५ म ये िमळकत विनयोगाचा ाधा य म ठर वणेत आला आहे.  तथा प सदर 
नमुद १ ते ७ ाधा य वगासाठ  जा हर िन वदे ारे काह  वगासाठ  िन वदा ा  न झालेस कंवा 
कमी सं येत ा  झा यास इतर आर ीत वगासाठ  या िमळकती वाटप करणेचे अिधकार 
मा.महापािलका सभेला असतील.  याम ये या आर ीत वगासाठ  शासन िनणय / आदेश असतील 
याला बाधा न येता मा.महापािलका सभेस िनणय घेता येतील यास मा यता िमळणेकामी 

मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
( टप - माहे जुलै - २०१४ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माण)े 

 

वषय मांक ५) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .नगररचना/१७/२७९/२०१३  

                      द.०८/१०/२०१३ 

                            २)  मा. वधी सिमती सभा ठराव .१३५ द.१२/११/२०१३ 
 ३) मा.महापािलका सभा ठराव .४२५ द.१८/०१/२०१४ 

 ४) मा.महापािलका सभा ठ. .५०५ द.०५/०७/२०१४ 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आर णे तसेच िनळ  लाल पुररेषा व नद चे सव ण 
करणे कामा या र कम पये २.५५ कोट चे खचास शासक य मा यता िमळणेची मा.आयु  यांची 
मागणी असली तर  पंपर  िचंचवड मनपाचा जूना व न वन मंजूर वकास आराखडयातील सव 
आर णे  तसेच सव र ते सव न ांबाजूची िनळ  व लाल पुर रेषा सव ण करणे व अनुषंगीक कामे 
करणे या कामास र. .४०००००००/- (अ र  र. .चार कोट ) चे खचास शासक य मा यता 
िमळणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

( टप - माहे जुलै - २०१४ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माण े) 
 

वषय मांक ६) संदभ:- १) मा.भाऊसाहेब भोईर मा.शैलजा िशतोळे यांचा ताव. 
     २) मा. वधी सिमती सभा ठराव मांक २१४ दनांक १०/०२/२०१४ 

  ३) मा.महापािलका सभा ठ. .५१७ द.०५/०७/२०१४ 
 

 ी.अिनल एम.मगशे ट  हे महारा  शासना या भूकंप पुनवसन क पाम ये द.४ डसबर 
१९९५ रोजी जू झाले. भूकंप पुनवसन क पाम ये यांनी ४ डस. १९९५ ते ३० ए ल १९९८ या 
दर यान काम केले असून यांना उ कृ  अिभयंता हणून वशेष गुणव ा ो साहनपर पुर कार 
देऊन महारा  शासनाने गौर वले आहे. क प संप यानंतर द.१८ ए ल २००२ म ये शासनाकडून 
प.ंिच.ंमनपाम ये किन  अिभयंता पदावर जू झाले.  सन १९९५ ते २००२ हणजे एकूण ७ वष 
सेवा जे ता कालावधीचे याचें नुकसान झाले आहे.  तसेच ७ वषाचे वेतनवाढ चे (Increment) 
नुकसान झा यामुळे यांचे सेवाजे ता व आिथक असे दोन कारे नुकसान झाले आहे.  ी.अिनल 
मगशे ट  यांचे प.ंिच.ंमनपातील कामकाज चांग या कारचे अस यामुळे यांची सेवा जे ता न 
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डावलता यानंा ४ डसबर १९९५ ची मािनव दनांक देऊन यांना आिथक लाभ देणेत यावा.  
तसेच सेवा िनवृ ीसाठ  ४ डसबर १९९५ ह  तार ख ाहय धरावी अशी िशफारस महारा  शासना या 
नगर वकास वभाग मुंबई यांचेकडे मा यतेसाठ  पाठ वणेस मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे. 
( टप - माहे जुलै - २०१४ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माण े) 
 

मा.शहर सुधारणा सिमतीचे ठराव 
 
वषय मांक ७) संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/१०/५९२/२०१३  

     द.०४/०९/२०१३ 

   २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. .४७ द.१८/१२/२०१३ 

   ३) मा.महापािलका सभा ठराव .४५८ द.२०/०१/२०१४ 

   ४) मा.महापािलका सभा ठ. .५१९ द.०५/०७/२०१४ 
 

        पंपर  िचंचवड मनपा ह त चाकण,देहू,आळंद , हंजवाड , हाळंुगे मोई, मा ंजी व इतर 
प रसराचा समावेश करणेबाबत शासनास मनपाचे अिभ ाय सादर करणेपूव  सव पदािधकार  यांची 
बैठक द.३०/०८/२०१३ रोजी मा.आयु  यांचे क ात घे यात आली. सदर बैठक त मनपा ह ी या 
उ रेकड ल १४ गावे आ ण मनपा ह या प मेकड ल ६ गावे मनपा ह त समावेश करणेबाबत 
स व तर चचा करणेत आली आ ण सदर ह वाढ चा ताव मा.शहर सुधारणा सिमती माफत 
मा.महापािलका सभेपुढे सादर करणेबाबत चचा झाली तथा प स : थतीत मनपा ह ला लागून 
असलेली गावे मनपा ह त समा व  करणे यो य होईल. यानुसार खालील नमुद मनपा ह या 
उ रेकड ल आळंद , िचंबळ , कु ळ , मोई, िनघोजे, देहू, व ठलनगर आ ण मनपा ह या प मेकड ल 

गहंजेु ,जांबे,मा ंजी, हंजवाड ,माण,नेरे, सांगवडे ह  मनपा ह ला लागून असलेली एकूण १४ गावे मनपा 
ह त समा व  करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   

( टप - माहे जुलै - २०१४ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माण े) 

 
वषय मांक ८) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . नर व/का व/१०/५९८/२०१३  
                      द.०७/१०/२०१३ 

  २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. .४८ द.१८/१२/२०१३ 
   ३) मा.महापािलका सभा ठराव .४५९ द.२०/०१/२०१४ 

   ४) मा.महापािलका सभा ठ. .५२० द.०५/०७/२०१४ 
 

       पंपर  िचंचवड मनपा ह या उ रेकड ल आ ण मनपा ह ला लागून असलेली ७ गावे 
आ ण मनपा ह या प ीमेकड ल ७ गांवे अशी एकूण १४ गावे मनपा ह त समा व  करणेबाबत 

ताव मा यतेकामी पुढ ल माणे आहे. मनपा ह त समा व  करावयाचे गांव-े मनपा ह या उ रे 
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कड ल ७ गावे- आळंद , िचंबळ , कु ळ , मोई,िनघोजे, देहू, व ठलनगर. मनपा ह या 
प ीमे कड ल ७ गांवे- हंजवड , जांबे, माण, मा ंजी, नेरे, गहंजेु , सांगवडे वर ल माणे ताव प  
.नर व/का व/१०/५९२/२०१३ दनांक ४/९/२०१३ अ वये मा.शहर सुधारणा सिमतीमाफत 

मा.महापािलका सभेपुढे सादर केलेला आहे. तुत वषयी मा.आमदार ी. दलीप मो हते यांनी 
द.१०/०९/२०१३ या प ाने खेड तालु यातील आळंद , चाकण, मोई, कु ळ , िनघोजे, िचंबळ , 
केळगांव, सालुं े, महाळंुगे, खराबवाड , नाणेकरवाड , मेदनकरवाड , कडाचीवाड  या गावांचा पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका ह त समावेश होणेबाबत वरोध केला अस याचे आ ण सदर गांवे मनपा 
ह त समावेश क  नये असे नमूद केले असून यासोबत ामपंचायती या ठरावाची त जोडली 
आहे. तुत वषय मा.महापािलका सभेपुढे सादर केलेला अस याने या वषयासोबत मा.आमदार 
ी. दलीप मो हते यांचे प  व यासोबतचे  सहप े  मा.महापािलका सभेपुढे सादर करणेची िशफारस 

करणेत येत आहे.  

( टप - माहे जुलै - २०१४ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माण े) 

 
मा.आयु ांकडून आलेली प े / कामे  

 

वषय मांक ९) संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . शासन/८/का व/१७५/२०१४ 
                        दनांक २५/०२/२०१४  

   २) मा.महापािलका सभा ठ. .४८९ द.०५/०७/२०१४ 
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने यरोग तपासणीसाठ  आणलेले मशीन वापरा वना 
पडून असलेबाबत वधानमंडळ सन २०१३ चे अथसंक पीय अिधवेशनात वधानप रषद तारां कत  
. ३७९२० व वधानसभा तारां कत  .१०६१६७ उप थत झालेले आहेत.  याबाबत मा.मं ी 

महोदयांनी वधानसभेम ये दले या अ ासनानुसार महारा  शासन नगर वकास वभागाने 
द.२०/०३/२०१३ रोजी या प ा वये वनावापर मशीन पडून राह यास जबाबदार असणा-या 
अिधकार  व कमचार  यांची चौकशी क न संबंिधतांची जबाबदार  िन त क न यांचेवर 
िनयमानुसार कायवाह  करणेबाबत आदेश दलेले आहेत.  सदर करणी सद यीय सिमतीने सादर 
केले या ाथिमक अहवालानुसार BACTEC® MGITTM 960 System for Micro Bacteria Testing with 

Accessories यरोग तपासणी उपकरण खरेद  िन वदा येम ये व मशीन या कंमतीबाबतचे 
कामकाजात गंभीर व पाची अिनयिमतता आढळून आ याने दनांक २३/०४/२०१३ चे आदेशा वये 
ी.लोखंडे तानाजी म याबा भांडारपाल व ी.गराडे ानदेव नामदेव उपलेखापाल या कमचा-यांना 

सेवािनलं बत क न खातेिनहाय चौकशीकामी आदेश पार त कर यात आलेले आहेत. 
 

 सद यीय सिमतीने सादर केले या ाथिमक चौकशी अहवालानुसार  
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१. BACTEC® MGITTM 960 System for Micro Bacteria Testing with Accessories यरोग तपासणी 
उपकरण खरेद या िन वदा या कामकाजात आढळले या अिनयिमत बाबीस 
डॉ.नागकुमार कुणचगी िनवृ  आरो य वै क य अिधकार  व डॉ.राजशेखर अ यर िनवृ  
वै क य संचालक 

 

२. सदर उपकरणा या कंमतीबाबतचे कामकाजात आढळले या अिनयिमत बाबीस डॉ.नागकुमार 
कुणचगी, िनवृ  आरो य वै क य अिधकार 

 

३. BACTEC® MGITTM 960 System for Micro Bacteria Testing with Accessories यरोग तपासणी 
उपकरण वनावापर बंद राहणेस डॉ.नागकुमार कुणचगी िनवृ  आरो य वै क य अिधकार  

डॉ.राजशेखर अ यर िनवृ  वै क य संचालक डॉ.आनंद जगदाळे िनवृ  वै क य अिध क 
वाय.सी.एम.एच.  
 

हे अिधकार  जबाबदार अस याचा ाथिमक िन कष ा  झालेला आहे. 
 

तर  महारा  नागर  सेवा (िनवृ ी वेतन) िनयम 1982 मधील 27 (2) (ब) नुसार कमचार  सेवािनवृ  

हो यापुव  वभागीय कायवाह  चालू झाली नसेल तर शासना या मंजूर िशवाय ती चालू केली जाणार नाह , 

अशी तरतुद आहे. महारा  महानगरपािलका अिधिनयमामधील कलम 45 मधील तरतुद नुसार आरो य 

वै क य अिधकार  यांची “िनयु  ािधकार ” महापािलका ह  आहे. यामुळे महापािलका अिधका-यां या 
बाबतीत सेवािनवृ ीनंतर वभागीय कायवाह  कर यासाठ  मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक 

आहे. डॉ.नागकुमार कुणचगी, िनवृ  आरो य वै क य अिधकार , डॉ.राजशेखर अ यर, िनवृ  वै क य 

संचालक व डॉ.आनंदराव जगदाळे, िनवृ  वै क य अिध क हे महापािलका सेवेमधून िनवृ  झालेले असून 

ाथिमक चौकशी अहवालानुसार BACTEC®  MGITTM 960 System for Micro Bacteria Testing with 

Accessories या यरोग तपासणी उपकरण करणातील अिनयिमत बाबी व सदर उपकरण वनावापर बंद 

रहा यास यांची सकृत दशनी जबाबदार  िन त होत आहे. या तव करणी डॉ.नागकुमार कुणचगी, िनवृ  

आरो य वै क य अिधकार , डॉ.राजशेखर अ यर, िनवृ  वै क य संचालक व डॉ.आनंदराव जगदाळे, िनवृ  

वै क य अिध क यां या वरोधात महारा  नागर  सेवा (िनवृ ीवेतन) िनयम १९८२ मधील िनयम २७ 

मधील तरतुद ं या योजनाथ महारा  नागर  सेवा (िश त व अ पल) िनयम १९७९ मधील िनयम ८ म ये 

विन द ीत केले या कायप तीनुसार, करणात दोषारोपप  दाखल करणे, चौकशी अिधकार  व सादरकता 
अिधकार  यांची िनयु  करणेबाबत व एकुण करणी वभागीय कायवाह  ता वत कर यास आयु , पंपर  

िचंचवड महानगरपािलका यांना ािधकृत कर याबाबत मा यता घेणेबाबत वचार करणे. 
( टप - माहे जुलै - २०१४ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माण े) 
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वषय मांक १०) संदभ –१) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/क /११७/२०१४ 
                        दनांक २६/०३/२०१४ 

   २) मा.महापािलका सभा ठ. .४९४ द.०५/०७/२०१४ 
 
    सौ.िनमला वजयराव ताप कर यांनी प.ंिच.मनपा िनवडणुक २०१२ म ये िनवडुन 
आले या सौ. वनया द प तापक र व ी. िनतीन ताप काळजे यांचे अनािधकृत बांधकामाबाबत 
द.२९/१२/२०१३ रोजी अज दाखल केला होता. या अनुषंगाने यांनी सौ. वनया द प तापक र व 
ी.िनतीन ताप काळजे यांचे व  मा.उ च यायालयात यािचका . ३११७/२०१२ व 

६२६५/२०१२ दाखल के या हो या. यातील मा.कोटा या आदेशा माणे संबंधीत अनािधकृत 
बांधकामाबाबतचा िनणय यायालया या कायक ेत असलेने महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 
२०१२ कलम १०/१ (ड), ११ व १२ या तरतुद या अनुषंगाने सौ. वनया द प तापक र यांना नोट स 
. था/इ े/१२/२०१४ द.१०/२/२०१४ व ी.िनतीन ताप काळजे यांना नोट स . 
था/इ /े१४/२०१४ द. १०/२/२०१४ नुसार अनिधकृत बांधकामाबाबत खुलासा माग वणेत आला 

होता. 
सौ. वनया द प तापक र यांनी द.२४/२/२०१४ रोजी सादर केले या खुला याम ये 

सदरची मालम ा/बांधकामे माझे सास-याचे असले तर  ते मा यावर अवलंबून नाह  व मी 
अनािधकृत बांधकाम केलेले नाह , यामुळे महारा  महानगरपािलका अिधिनयम २०१२ कलम १०(१) 
(ड) या तरतुद  मला लागु होत नाह , असा खुलासा सादर केला आहे.  

ी.िनतीन ताप काळजे यांनी आपले द.२४/२/२०१४ रोजी आपले खुला याम ये 
सदरची मालम ा/बांधकामे ह  माझे वड लांचे मालक ची असून या िमळकतीशी माझा काह ह  संबंध 
नाह . माझे वड ल माझेवर कोण याह  कारे अवलंबीत नाह , यामुळे महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम २०१२ कलम १०(१) (ड), ११ व १२ या तरतुद नुसार माझे व  कोणतीह  कायवाह  

ता वत क  नये असा खुलासा सादर केला आहे.  
       स मा.सद यांनी सादर केले या खुलाशानुसार अनिधकृत बांधकामामुळे महारा  

महानगरपािलका अिधिनयम २०१२ चे कलम ११ व १२ मधील तरतुद  अ वये सद यांचे 
अहतेबाबतचा  िनमाण झा याने मा. यायािधशांकडुन िनणय ा  क न घेणे आव यक आहे व 
यासाठ  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम २०१२ कलम १२ मधील तरतुद  नुसार असा संदभ 

मा. यायालयाकडे कर यासाठ  मा यता देणेबाबत वचार करण.े  
( टप - माहे जुलै - २०१४ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माण े) 
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वषय मांक ११) संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .पअक/१०/का व/८५४/२०१३  

 द.१९/१०/२०१३ 

          २) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ४४० द.१८/०१/२०१४ 

    ३) मा.महापािलका सभा ठ. .५२४ द.०५/०७/२०१४ 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह म ये कासारवाड  येथे मनपामाफत मैलापाणी शु करणासाठ  

ट पा . १,२ व ३ असे एकुण तीन Sewage Treatment Plant आहेत. सदर लॅ टम ये स थती 
सवसाधारण ७४ ते ८० एम.एल.ड . मैलापा यावर या केली जाते. स थतीत यायु  पा याचा 
पुनवापर काह  माणात मनपाचे उ ानासाठ  करणेत येतो व उव रत पाणी नद पा ाम ये सोडणेत येते. 

CME येथे कासारवाड  STP पासून पं पंग ारे पाणी पुर वणे या कामाचे अंदाजप क तयार केले असून सदर 

कामाची एकुण अंदाजप क य र कम २,४७,४८,२११/- इतक  येत असलेबाबत, यांना यापूव  कळ वलेले 

आहे. यानंतर यांनी दनांक २५/०७/२०१३ रोजीचे प ानुसार सदर कामासाठ  आव यक असणार  र कम 

मनपाकडे डपॉझीट हणून जमा करणेची, तसेच या र कमेतून काम पूण झालेनंतर देखभाल, द तीकामीु  

ित म हना आव यक ती र कम देणेची संमती दश वलेली आहे. तसेच सदरचे काम यांनी वर त पूण क न 

देणेबाबत कळ वलेले आहे. परंतु सदर कामासाठ  CME यांचेकडून सन २०१३-१४ चे अंदाजप कानंतर 
( हणजे २५ जुल ै२०१३ रोजी) प  िमळाले असून या वभागामाफत सदर कामाचे खचासाठ ची तरतुद या 
वषा या मनपा या अंदाजप काम य े करणेत आलेली नाह . परंतू सदर कामासाठ  आव यक असणार  

र कम CME कडून मनपाकडे जमा होणार असलेने या र कमेतून सदर काम मनपामाफत क न घेणेस 

येणारे अंदाजे सुमारे र. .२,४८,००,०००/- चे र कमेस शासक य मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( टप – माहे जुलै - २०१४ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माण)े 

 
वषय मांक १२)संदभ –१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . शासन/८/का व/४९६/२०१४  

द.१६/०६/२०१४ 

 

१. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागाकड ल क भाग दघी बोपखेल व 
कासारवाड  काय े ातील र ता ं द करणात अडथळा करणारे व धोकादायक व शहर 
सुशोिभकरणाकर ता आव यक असलेले उ चदाब व लघुदाब वीज वा ह या वभागाने पुरवठा केले या 
केबल वाप न हल वणे बाबत या िन वदा .१२/६-०७/०८ बाबत मु य लेखा प र क व द ता व 
िनयं ण क  यां याकड ल अहवालानुसार पुढ ल माणे अिनयिमतता आढळून आलेली आहे.  

त कािलन आयु  यांचे द. ०८/०६/२००७ चे मा य तावात व वध कामांना शासक य 
मा यता घेणेकामी लागणारा कालावधी वचारात घेता शासक य मा यता िमळेल या उमेद 
मा यतेवर ३२ कामांची िन वदा माग वणेस मंजूर  दलेली होती. परंतू या कामांसाठ  िन वदा 
िस पोट  एक त केले या ५ कामांपैक  याम ये िन वदेम ये एक  केले या ४ कामांचा समावेश 



 11 
३२ कामांची िन वदा मंजूर केले या याद म ये आढळून आलेला नाह . िन वदा िस  करताना 
व वध वॉड व भागातील ५ कामे एक त क न र. .२१००१७२१/- ची िन वदा द.२५/७/२००७ 
रोजी िस  के याचे दसून येते व तदनंतर वभागाने पाचह  कामांना वधी सिमतीची वेगवेग या 
ठरावा वये मा यता घेतलेली आहे. यानुसार वतं पणे िन वदा िस  करणे अपे ीत असताना 
तशी कायवाह  केलेली नाह . र. .५० लाखावर ल िन वदा वषयक कामांना वधी सिमती माफत 
मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक असताना तशी कायवाह  झालेली नाह . तसेच 
शासक य मा यता दले या कामांची नावे व य ात िन वदा िस  केले या कामाची नावे यांत 

तफावत दसून येते. ठेकेदाराकडून मुदतवाढ बाबत कोणताह  प यवहार नसताना वलंबाने वेळोवेळ  
मुदतवाढ चे ताव सादर कर यात आलेले असून तशा मुदतवाढ  दे यात आले या आहेत. मुदतीत 
काम पुण न के याने िन वदा अट शत चा ठेकेदाराने भंग केलेला असतानाह  ठेकेदारावर कारवाई 

ता वत केलेली नाह .  

२.  व ुत वभागाकड ल क भाग मनपा भवन र ता ंद करणात अडथळा करणारे व 
धोकादायक व शहर सुशोिभकरणाक रता आव यक असलेले उ चदाब व लघुदाब वीज वा ह या 
वभागाने पुरवठा केले या केबल वाप न हल वणे बाबत या िन वदा .१२/४-०७/०८ बाबत मु य 
लेखा प र क व द ता व िनयं ण क  यां याकड ल अहवालानुसार पुढ ल माणे अिनयिमतता 
आढळून आलेली आहे.  

 एकाच भागातील कामाचे तुकडे क न िनरिनरा या वॉडाकर ता वधी सिमतीची 
वेगवेग या ठरावा वये मा यता घेतली असून या माणे येक कामासाठ  वतं  िन वदा माग वणे 
आव यक होते. परंतु खा याने सव शासक य मा यता एक त क न मा.महापािलका सभेची मंजूर  
घे याचे टाळून संबंिधत ठेकेदारास र. .२१००१७२१/- चे कायारंभ आदेश दलेले आहेत. जादा कामाचे 
बाबतीत येणारा खच वचारा घेता न याने िन वदा माग वणे आव यक असताना वकास अिभयंता 
यांची सदर कामा या वाढ व खचास सुधार त तां ीक मा यता घे यात आली आहे. महापािलका व 
वधी सिमती ठराव तसेच य  कामाचे आदेशावर नमुद केलेले कामाचे ठकाण व कामाचे व प 
/ या ी यांत गंभीर तफावत अस याचे सकृत दशनी िनदशनास येते. थाप य वषयक कामास 
लागणारा कालावधी वचारात घेता िन वदा िस  क न िन वदा मागवून काम क न घेणे सहज 
श य झाले असते. पधा मक दर ा  न होऊन ठेकेदारास ५% जादा दराने काम द याचे सकृत 
दशनी िनदशनास येते. देखभाल व द तीचे कामाकर ता भाववाढ फरक देय होत नसताना ु
ठेकेदारास भाववाढ फरक अदा केलेला आहे. िन वदा अट  शत म ये बदल कर याचे अिधकार 
आयु ांना असताना यास आयु ांची मंजूर  घेतलेचे दसून येत नाह. ठेकेदाराने मनपाकडून घेतलेले 
सा ह य कामावर वापरलेनंतर िश लक सा ह य मनपा कोठारात जमा केलेची खातरजमा केलेली 
नाह . िन वदा कामकाजासाठ  कमाल मयादेपे ा जादा होणा-या खचास मा.महापािलका सभेची 
सुधार त शासक य मंजूर  व खचास मा. थायी सिमतीची मा यता घेतलेली नाह . 
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उपरो  माणे व तु वभागातील अिनयिमतते करणी ाथिमक चौकशी म ये 

ी.क पले िमिलंद भागीनाथ कायकार  अिभयंता ( व.) हे जबाबदार अस याचे िन प न झा याने 
यांना आदेश . शा/८/का व/१२५/२०१४ दनांक १०/०२/२०१४ अ वये िनलंबीत क न 

खातेिनहाय चौकशी कर याचा आदेश दे यात आलेला आहे.  

 महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ५६ चे अथातगत, महारा  नागर  सेवा 
(िश त व अ पल) िनयम १९७९ मधील िनयम ४ नुसार िनयु  ािधका-यापे ा खाल या दजा या 
ािधका-याने िनलंबनाचा आदेश काढला असेल याबाबतीत अशा ािधकरणाने या प र थतीत 
तुत आदेश काढला असेल ती प र थती ते ािधकरण िनयु  ािधका-याला कळवील अशी 

तरतुद आहे. यानुसार ी.क पले िमलींद भागीनाथ, कायकार  अिभयंता ( व) यांचा िनलंबन आदेश 
व िनलंबनाची कारणे अवलोकन करण.े  
 

वषय मांक १३) संदभ –१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .भू ज/का व/६//१७९/२०१४  

द.१/७/२०१४ 
 

          मनपा ह त थेरगाव स.नं.९ येथे मनपा व दलीप वगसरकर फ डेशन यांचे 
वतीने संयु  केट अकादमी क प काया वत आहे. सदर ठकाणचे वीजवापरापोट  एकूण 
र. .९०८९६४/- इतके बील थक त होते. यामुळे तेथील केटचे मैदानावर ल हरवळ व वकेट 
खराब झालेली असून पा याअभावी खराब हो याची श यता होती. याबाबत तातड ने िनणय घेणे 
आव यक होते.  

दलीप वगसरकर फ डेशन यांनी सदरचा क प मनपा बरोबर संयु  क प अस याने व 
सदर ठकाणी उ प नाचे ोत नस याने सदर ठकाणचे व ुतबील मनपाने भरणेबाबत pcmc s varroc 

vengsarkar cricket Academy यांचे द.२९/३/२०१४ रोजीचे प ा वये वनंती केली होती.  

सदर ठकाणी खेळाडंूना मोफत केट िश ण देणेत येत असून कोण याह  कारचा 
आिथक मोबदला घेत नसलेने सदरची सव िश णाथ  मुले मनपा प रसरातील अस याने तसेच 
सं थेची आिथक प र थती पाहता मनपा या मालक या इनडोअर टे डयमला असले या व ुत 
मीटर बल (थक त व पुढ ल काळातील) मनपाने भरणेत यावे. तसेच सदर या सं थेबरोबर यापूव  
झालेला करारनामा द तीसाठु  यो य या बदलासह मंजुर करणेबाबत मा.नगरसद य पा रत थायी 
सिमती ठराव .६३४० द.२८/२/२०१४ अ वये मा यता िमळाली आहे.  

तुत वषयाची तातड  पाहता सदर थक त व ुत बल र. .९०८९६४/- मनपामाफत 
भरणेबाबत द.११/३/२०१४ रोजी या आयु  यांचे बैठक म ये िनणय घेणेत आला आहे.  

थेरगाव येथील मनपा व दलीप वगसरकर फ डेशन संयु  केट अकादमीचे थक त व ुत बल 
र. .९०८९६०/- (नऊ लाख आठ हजार नऊशे साठ फ ) महारा  टेट इले. ड युशन कं. िल. 
यांना अदा करणेस मा.आयु  प.ंिच.ं मनपा याने . भू ज/५/का व/५७/२०१४ द.२१/३/२०१४ 
आदेशा वये मा यता दली आहे. तथा प याबाबत मा.महापािलका सभेची मा यता न िमळालेस 
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सदरचा व ुत खच दलीप वगसरकर फ डेशन यांनी भरणे आव यक आहे. अशी अट सदर 
आदेशात आहे. सदरचा खच व ुत वभाग ड े य कायालय यांचेकड ल तरतूद मधुन केला 
अस याने यास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

     

वषय मांक १४) संदभ –१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .पअक/६/का व/३४०/२०१४  

द.७/७/२०१४ 
 

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा सन २०१३-१४ पयावरण थतीदशक अहवाल 
महारा  दषण िनयं ण ु मंडळाने दले या ड .पी.एस.आय.आर. या मागदशक त वानुसार तयार 
कर यात आला आहे. सदर ा प अहवालास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय मांक १५) संदभ –१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .भू ज/ं४/का व/१३१/२०१४  

द.९/७/२०१४ 
 

           व ांतवाड  पोलीस टेशनचे वभाजन होऊन नवीन दघी येथे न वन पोलीस 
टेशन हो याक रता पोलीस खा यामाफत महारा  शासनाकडे ताव पाठ व यात आला होता. 
यानुसार महारा  शासन गृह वभाग शासन िनणय . एपीओ ३१११/ . . १०७ (अ) प.ुबां.२/पोल-

३ द.४/३/२०१४ अ वये दघी पोलीस टेशन थापन करणेस शासनाची मंजूर  िमळालेली आहे.  

 वडमुखवाड  ता.हवेली ज.पुणे येथील स.नं.१२३/१/२ प.ै,वडमुखवाड  ता.हवेली ज.पुणे येथील 
स.नं.१२३/१/२ प.ै, १२३/१/३ प.ै मधील औ ोिगक झोनमधील बांधकाम परवानगी . 
बीपी/वडमुखवाड /३/२००९ द.२०/११/२००९ अ वये सुधार त मंजुर बांधकाम रेखांकनाचे नकाशात 
वकास िनयं ण िनयमावली िनयम .६.५ अ वये १० %  सु वधा भूखंड .१ े  ३०७४.०२ चौ.मी. 
जागा म.न.पा.चे ता यात आली आहे.  

 व र  पोलीस िनर क व ांतवाड  पोलीस टेशन पुणे यांनी यांचे प  .२५४७/१४          
द.२०/५/२०१४ अ वये म.न.पा.चे मालक ची वडमुखवाड  स.नं.१२३/१/१/२ येथील ३६ गुंठे जागा 
दघी पोलीस टेशन क रता पोलीस खा यास िमळणेस वनंती केली आहे. महारा  शासना या 
सवसाधारण धोरणानुसार न वन पोलीस ठा या या बांधकामाक रता कमीत कमी २६ गुंठे जागा 
आव यक आहे. तथा प भ व या या द,आव यक आहे. तथा प भ व या या ीने तेथील सव े  
हणजे ३०.७४ आर े ाची मागणी पोलीस खा याने केली आहे. नगररचना वभागाकडून सदरकामी 

भाडेमू य िनधारण अ ाप ा  हावयाचे आहे.  

 शासक य सं थांची मागणी आलेस महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७९ नुसार व 
ता वत िमळकत वाटप िनयमावली नुसार नगररचना वभाग ठरवतील या भाडेदरानुसार व 

मागणी केले या कालावधीसाठ  परंतु जा तीत जा त ३० वष पयत या कालावधीसाठ  भाडेप याने 
जागा व िमळकती िन वदा न काढता वतर त करणे श य आहे.  
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 उपरो  बाबीचा वचार करता, म.न.पा.ची वडमुखवाड  ता.हवेली ज.पुणे स.नं.१२३/१/२ प.ै, 
१२३/१/३ प.ै मधील स थतीत २६ गुंठे (२६३१.१६ चौ.मी.) जागा दघी पोलीस टेशनसाठ  
नगररचना वभागाकडुन ा  होणारे भाडे मु य िनधारणास तसेच करारना याचे अट/शत स अधीन 
राहन मू .न.पा. अिधिनयम कलम ७९ अंतगत ३० वष कालावधीसाठ  भाडेप टयाने वनािन वदा 
पोलीस खा यास देणेस मा यता देणबेाबत वचार करणे.  
 

वषय मांक १६) संदभ –१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . था/बीआरट एस/३२६ /  

                        २०१४ द. १०/०७/२०१४ 
 

          पंपर  िचंचवड मनपाने नाग रकांना सावजिनक वाहतूक यव थेअंतगत 
बीआरट एस सेवा पुर वणेसाठ  एकूण ४५ क.मी.लांबीचे र ते JnNURM अंतगत वकसीत करणेचे 
काम हाती घेतलेले आहे. सदर क पाअंतगत दापोड  -िनगड , सांगवी - कवळे, नािशक फाटा- 
वाकड व काळेवाड  फाटा – देह आळंद  र ता अशा ू ४ बीआरट एस कॉर डॉर चा समावेश आहे. दापोड  
- िनगड  व सांगवी - कवळे ा दो ह  कॉर डॉर या पायाभूत सु वधा वषयक कामे पुण वा या 
मागावर आहेत. या अंतगत Dedicated Lane करणे व बस टेशन बांधणे या मु य सुवधांचा 
समावेश आहे. सदर दो ह  कॉर डॉरवर बीआरट एस बस सेवा सु  कऱणे पुव  Intelligent Transit 

Management System (ITMS) ची यं णा उभारण े आव यक आहे.  
    ITMS यं णा राब वणेकामी रा य शासनामाफत क शासनाकडे पं.िचं.मनपाने 

द.१६।०२।२०१३ रोजी र. .१८.६२ कोट चा DPR सादर केला होता. यास अनुस न क शासनाने 
JnNURM अंतगत प.ंिच.ंमनपाचा सदर DPR द.०४।०३।२०१४ रोजी CSMC बैठक म ये मंजुर केलेला 
आहे. तथा प तदनंतर द.०५।०६।२०१४ या CSMC बैठक म ये सदर DPR क  शासनाने Budget 

Constraint मुळे नामंजुर केला आहे. यामुळे क शासना या JnNURM या अंतगत या िनधीमधून 
कॉर डॉर १ व २ क रता ITMS यं णा काया वत करणे स या श य होत नाह . 
        ITMS यं णा उभारणेकामी JnNURM अंतगत क शासनाचे ५०%,रा य शासनाचे,२०%, व 
मनपाचे ३०% असा िनधी उपल ध करणेत येणार होता.तथा प क शासनाने ITMS चा DPR िनधी या 
कमतरते अभावी नामंजूर के याने ITMS यं णा काया वत करणेसाठ  मनपास १००% िनधी 
PMPML कडे उपल ध क न ावा लागणार आहे.तसेच बीआरट एस बस सेवा यश वी होणेसाठ  
ITMS यं णा काया वत करणे आव यक आहे. मनपाचे बीआरट एस कॉर डॉर १ व २ क रता ITMS 

यं णा पुणपणे मनपा फंडातून करणे व कॉर डॉर ३ व ४ क रता ITMS यं णा भ व यात क  
शासनाचा िनधी उपल ध झा यानंतर राब वणे यो य राह ल. 

    पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेक रता ITMS यं णा राब वणे क रता मा.महापािलका सभा 
ठराव .२७४ द.०९।०५।२०१३ अ वये र. .४९.७१ कोट  या रकमेस शासक य मा यता दलेली 
आहे. ITMS यं णा काया वत करणेचे स लागार मे.Urban Mass Transit Company,Delhi असून 
यांनी बीआरट एस कॉर डॉर १ व २ क रता ITMS यं णा काया वत करणे,िनयं ण क ( Control 
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Centre ) व Disaster Recovery Centre वकिसत करणे या कामाकर ता प.ंिच.ंमनपा चा ह सा 
हणून एकूण १५.८७ कोट  खच अपे त अस याचे कळ वले आहे. प.ंिच.ंमनपा मधील बीआरट एस 

बस सेवा चालू करणेकामी ITMS वकिसत करणेक रता बीआरट एस र यांची अनुषंिगक कामे कऱण े
या उपलेखािशषाअंतगत सन २०१४-१५ चे अंदाजप कां ये अ. .५ (iv) वर र. .१० कोट  ची तरतूद 
केलेली आहे. ITMS ची िन वदा PMPML माफत िस द करणेची कायवाह  चालू केली आहे. ITMS 

वकिसत करणेकामी िनयं ण क  ( Control Centre ) व Disaster Recovery Centre हे पुणे व पंपर  
िचंचवड मनपा क रता एक त असून वारगेट येथे उभारणेत येणार आहे.  

    तर  प.ंिचं.मनपा ह तील दापोड  - िनगड  व सांगवी - कवळे या दोन कॉर डॉरवर 
बीआरट एस बस सेवा सु  करणेकामी ITMS यं णा उभारणेसाठ  िन वदा कायवाह  करणेकामी 
PMPML ला उपल ध तरतूद नुसार स या र. .१० कोट  देणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक १७) संदभ –१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . पापु। जशुके।जा । १२८। २०१४ 

                      दनांक – १०।७।२०१४ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका प रसरात पाणी पुरवठा कर यासाठ  दररोज सुमारे ४५० 
द.ल.ली. पाणी लागते. सदरचे पाणी पवना धरणातून नद म ये सोड यात येते. नद म ये रावेत बंधा-
यातून अशु द जलउपसा क ातून से. .२३ येथे जलशु द करण या क न संपुण शहरात वत रत 
कर यात येते. 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका प रसर व धरणा या पाणलोट े ात द. १०/०७/२०१४ 
पयत पाऊस सु  न झा यामुळे पवना धरणातील पा याची पातळ  खालावली आहे. स थतीत 
पवना धरणाम ये १३.७२% पाणी साठा उपल ध आहे. सदरचा पाणीसाठा मनपाने सु  केले या 
पाणी कपाती या िनयोजना माणे सुमारे ३० ऑग ट पयत पुरेल. स थतीत लांबलेला पावसाळा 
वचारात घेता सदरचा उपल ध पाणी साठा काटकसर ने वापरणे अप रहाय आहे. यासाठ  
महानगरपािलकेने या पुव  २ जुलै पासून १ वेळ पाणी पुरव याचे धोरण अवलंबलेले आहे. यामुळे 
साधारणत: एकुण वापराम ये सुमारे २०% पाणी कपात करणे श य झाले आहे. स थतीत पुढ ल 
काळाचा वचार करता आज द. १०/०७/२०१४ रोजी मा. आयु ांनी पाणी पुरवठा वभाग या सव 
अिभयंता समवेत बैठक घेतली. सदर बैठक म ये पाणी टंचाई बाबत केले या उपाययोजना व या 
पुढ ल काळात सवकष पाणी टंचाई आराखडा तयार करणेचे ीने करावया या उपाययोजनांची 
मा हती तावासोबतचे प  अ म ये जोडली आहे. सदरची माह ती मा.महापािलका सभेपुढे 
मा हतीसाठ  सादर.  
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वषय मांक १८) संदभ –१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . पापु। जशुके।जा । १२९। २०१४ 

                      दनांक – १०।७।२०१४ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका प रसरात पाणी पुरवठा कर यासाठ  दररोज सुमारे ४५० 
द.ल.ली. पाणी लागते. सदरचे पाणी पवना धरणातून नद म ये सोड यात येते. नद म ये रावेत बंधा-
यातून अशु द जलउपसा क ातून से. .२३ येथे जलशु द करण या क न संपणु शहरात वत रत 
कर यात येते. 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका प रसर व धरणा या पाणलोट े ात द. १०/०७/२०१४ 
पयत पाऊस सु  न झा यामुळे पवना धरणातील पा याची पातळ  खालावली आहे. स थतीत 
पवना धरणाम ये १३.७२% पाणी साठा उपल ध आहे. सदरचा पाणीसाठा मनपाने सु  केले या 
पाणी कपाती या िनयोजना माणे सुमारे ३० ऑग ट पयत पुरेल. स थतीत लांबलेला पावसाळा 
वचारात घेता सदरचा उपल ध पाणी साठा काटकसर ने वापरणे अप रहाय आहे. यासाठ  
महानगरपािलकेने या पुव  २ जुलै पासून १ वेळ पाणी पुरव याचे धोरण अवलंबलेले आहे. यामुळे 
साधारणत: एकुण वापराम ये सुमारे २०% पाणी कपात करणे श य झाले आहे. स थतीत पुढ ल 
काळाचा वचार करता आज द. १०/०७/२०१४ रोजी मा. आयु ांनी पाणी पुरवठा वभाग या सव 
अिभयंता समवेत बैठक घेतली. सदर बैठक म ये पाणी टंचाई बाबत केले या उपाययोजना व या 
पुढ ल काळात सवकष पाणी टंचाई आराखडा तयार करणेचे ठरले. 
 पाणी टंचाई प र थतीचा वचार करता पाणी पुरवठा वषयक कामकाजासाठ  आव यक 
उपाययोजना तातड ने करणेचे गरजेचे अस याने या बाबत आिथक व शासक य िनणय घे याचे 
अिधकार मा. आयु ांना दान कर यास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

.---------- 

                                                                                            
                नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/५६६/२०१४ 

दनांक : १०/०७/२०१४ 

 

टप :- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉके स) 
      नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


