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

कायप का मांक –५४ 
सभावृ ांत 

 
दनांक –१८.३.२०२१            वेळ –दुपार  २.०० वाजता 
 
     पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे माच-२०२१ ची मािसक 
मा.महापािलका सभा गु वार दनांक १८/३/२०२१ रोजी दुपार  २.०० वाजता 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात 
मा.उपसिचव महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल पञ .कोरोना-
२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने ( हड ओ 
कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आलेली आहे. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते.  

         

१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे    - महापौर 

२) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

३) मा.वसंत भाकर बोराटे 

४) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

५) मा.बुड सुवणा वकास 

६) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
७) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

८) मा.डोळस वकास ह र ं  

९) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१०) मा.बारसे यांका वण 

११) मा.अ जत दामोदर ग हाण े

१२) मा.लांडगे र व ल मण 

१३) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

१४) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडग े

१५) मा.सावळे िसमा र वं  
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१६) मा.लांडे व ांत वलास 

१७) मा.गीता सुिशल मंचरकर  

१८) मा.राहुल हनुमंतराव भोसल े

१९) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

२०) मा.केशव हनुमंत घोळवे            

२१) मा.मंगला अशोक कदम 

२२) मा.तुषार रघुनाथ हंगे  

२३) मा.अ नी िभमा बोबडे 

२४) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

२५) मा.संजय बबन नेवाळे 

२६) मा.भालेकर वण महादेव 

२७) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

२८) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

२९) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

३०) मा.घोलप कमल अिनल 

३१) मा.उ म काश कदळे 

३२) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

३३) मा.यादव मीनल वशाल 

३४) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

३५) मा.राजू िमसाळ 

३६) मा.बाबर शिमला राजू 

३७) मा.अिमत राज  गावडे 

३८) मा.भ डवे संिगता राज  

३९) मा.मोरे र महादू भ डव े

४०) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

४१) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
४२) मा.अपणा िनलेश डोके 

४३) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

४४) मा.गावडे राज  तानाजी 
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४५) मा.जय ी वसंत गावडे 

४६) मा.कोमल दपक मेवानी 
४७) मा.सुल णा राजू धर 

४८) मा.शाम गणपतराव लांडे 

४९) मा.सुजाता सुिनल पालाडें 

५०) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

५१) मा.कदम िनक ता अजुन 

५२) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
५३) मा.नढे वनोद जयवंत 

५४) मा.पाडाळे िनता वलास 

५५) मा.काळे उषा दलीप 

५६) मा.बारणे अचना तानाजी 
५७) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

५८) मा. अॅड.भोसले सिचन सुरेश 

५९) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

६०) मा.बारणे माया संतोष 

६१) मा.िनलेश हरामण बारण े

६२) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
६३) मा.कामठे तुषार गजानन 

६४) मा.च धे आरती सुरेश 

६५) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

६६) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

६७) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

६८) मा.चं कांत बारकु नखाते 

६९) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

७०) मा.कुटे िनमला संजय 

७१) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

७२) मा.मुंढे उषा अंकुश 

७३) मा.लोखंडे चंदा राजू 
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७४) मा.बनसोडे राजू व नाथ  

७५) मा.आशा धायगुडे-शडग े

७६) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

७७) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

७८) मा.संतोष बबन कांबळे 

७९) मा. भाऊसाहेब सोपानराव भोईर 

८०) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

८१) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े

 
       यािशवाय मा.राजेश पाट ल-आयु , मा.ढाकण-ेअित र  आयु  (१), 
मा.उ हास जगताप-नगरसिचव तथा अित र  आयु  (३), मा.कंुभोजकर-मु य 
लेखाप र क, मा.डॉ.रॉय-आरो य वैदयक य अिधकार , मा.पवार-उपसंचालक 
(नगररचना), मा.कोळंब-ेमु य लेखा व व  अिधकार , मा.इंगळे, मा.िचतळे, 
मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.झगडे, मा.लोणकर, मा.खोत- उपआयु , मा.भालकर, 
मा.सवण-े सह शहर अिभयंता, मा.िशंदे- शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण 
वभाग), 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.कुलकण , 
मा.भोसल-े कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.दगडे-पशुवैदयक य अिधकार , मा.जरांडे- 
सुर ा अिधकार   हे अिधकार  सभेस  उप थत  होते. 
मा.महापौर- उप थत मा.नगरसेवक, मा.नगरसे वका, ऑनलाईन उप थत असलेले 
सव सद य, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, नाग रक या सवाचे  वागत  
क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  करणेत  येत  आहे.   

१) वै क य व वायसीएम णालयांना आव यक असलेली वै क य 

अिधकार , टाफनस, फामासी ट, सफाई कमचार  इ व वध तां ीक पदे 

भरणेकामी िन वदा या  कर यात येऊन एज सी (Outsource) िनयु  
कर याची या राब व यात येणार अस याने यास मा यता 
देणेबाबतचा मा.आयु  यांचा ताव सभा कामकाजात दाखल क न 
घेणेबाबत मा.आयु  यांची मागणी मतास टाकणेत आली असता – 

 
      अनुकूल -८१                        ितकूल- ० 
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     अशी मते पडली व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत 
आला अस याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 

                                     ------ 
मा.उ म कदळे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
 

ठराव मांक - ६१८                                 वषय मांक - १ 
दनांक- १८/३/२०२१                                खाते- मा.आयु   
 
      संदभ- १) मा.अित र  आयु  यांचे प  .ड ेका/१/का व/१५५/२०२१,  

              द.०८/०२/२०२१ 
     २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .८३९३ द.१०/०२/२०२१ 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत बालेवाड  डा संकुल  मधील 
खेळाडंुचे  वसतीगहृ येथील  इमारती मधील A, B, C  ा तीन इमारती  को वड केअर 
युिनटसाठ  वापर या आहेत. यामुळे काह  इमारती व डा संकुलनातील इमारती 
पुणे मनपाने को वड केअर युिनटसाठ  वापर या आहेत.  बालेवाड  डा संकुलनाचे 
वीज वापराचे बल भरणे बाबत  डा व युवक सेवा संचनालय, मा.आयु  
िशवछ पती डा संकुल हाळंुगे बालेवाड  कड ल प  मांक 

युस/ेको वसा/इले क/२०२०-११/२३४ द.१७/०८/२०२० नुसार वज बला 
पोट   माहे  ए ल  २०२०   ते जुलै २०२०   अखेर एकुण र. .७३,१४,३८०/-इतक  
र कम भरणे बाबत वनंती केली आहे.  सदर कालावधीत बालेवाड  डा संकुल 
पंपर   िचंचवड मनपा व पुण े मनपा यांनी को वड -१९ साठ  सामुदायीक र या 
वापरल ेअस यान ेएकुण वजबीला या ६० % पुण ेमनपा व ४०% र कम पंपर  
िचंचवड मनपा माफत अदा करणेबाबत मा.आयु  यांनी दनांक  ०६/०१/२०२१ रोजी 
चे मंजुर तावा नुसार  मा यता दली आहे यानुसार पंपर  िचंचवड महानगर 
पािलके माफत माहे  ए ल  २०२० ते जुल ै२०२० अखेर एकुण वजबीला या ४०% 
र कम  र. .२९,२५,७५२/- इतक  र कम मा.डायरे टर पोटस ्अ ड युथ  स वसेस 
िसं कंग फंड िशवछ पती डा संकुल हाळंुग ेबालेवाड  यांना मनपान ेअदा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.   

मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ७२      ितकूल-० 
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 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी 
कट केल.े 

        ---- 
मा.उ म कदळे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
 

ठराव मांक - ६१९                                 वषय मांक - २ 
दनांक- १८/३/२०२१                                खाते- मा.आयु   

 

         संदभ-  १) मा.राज  लांडग,े मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव – 

         २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .८४२४ द.१०/०२/२०२१ 
 

       तुळापुर येथे ी.छ पती संभाजी महाराज यांचे बिलदान थळ दरवष  
फा गुन अमाव येला बिलदान दन/छ पती संभाजी महाराजांची पु यितथी हणून 
साजर  केली जाते. या ठकाणी पंपर  िचंचवडसह रा यातील व वध भागातून 
जनता दशनासाठ  येत असते, ामपंचायतीला सु वधा उपल ध क न दे यासाठ  
िनधी अभावी अडचणी येत असतात. तर  छ पती संभाजी महाराजांचे बिलदान 
दनािनिम  तुळापुर ामपंचायतीस महाराजांचे समाधी थळाचे ठकाणी मंडप 
यव था, लाईट यव था, प याचे पाणी, हारफुले इ. क रता दरवष  
र. .२,९९,०००/- (अ र  र. .दोन लाख न या नव हजार फ ) देणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ७२      ितकूल-० 

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

          ---- 
मा.उ म कदळे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
ठराव मांक - ६२०                                 वषय मांक -३ 
दनांक- १८/३/२०२१                                खाते- मा.आयु   

 

     संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वृ /४/का व/७४/२०२१,  
                           द.१०/०२/२०२१ 
                     २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .८४७२ द.१७/२/२०२१        

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या महारा  (नागर  े )े झाडांचे जतन 
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अिधिनयम १९७५ करण ६ कलम १६ अ वये मा.वृ ािधकरण सिमतीने तयार 
केलेले सन २०२०-२१ चे सुधार त व सन २०२१-२२ चे मुळ अंदाजप कास 
महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. सबब सोबत माण े

मा.वृ ािधकरणान ेतयार केलेल े व मंजुर केलेल े अंदाजप क असुन २०२०-२१ चे 
सुधार त र. .२०,३७,३०,०००/- व सन २०२१-२२ चे मुळ अंदाजप क          
र. . ३६,६४,८०,०००/- इतके आहे. सदर अंदाजप कास मा यता देणेत येत आहे.  

मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.राहुल कलाटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ऑनलाईन 
उप थत असलेले नगरसेवक, नगरसेवीका. माई, माग या िमट ंगला या यावर चचा 
झाली होती क  आपण या यासाठ  से ेट चचा क  परंतु सगळयां याच मा डमधून 
ते िनघून गेल.ं सुधार त र. .२०,३७,३०,०००/- होतं आ ण यात मला वाटत मुळ 
अंदाजपञक र. . ३६,६४,८०,०००/- झाल. काल परवा वतमानपञाम ये एक चांगली 
बातमी होती क  पाच वषात वृ  ािधकरण सिमतीने २२ हजार झाड कट कर याची 
परवानगी दली. मला असं वाटत क  आपण ह  झाड वषभरात लावतो, वृ  
संवधनसारखा मह वाचा वषय आहे. असं असताना या माग या िमट ंगला पण 
आ ह  आप याला वनंती केली होती क  याचा ऊहापोह झाला पाह जे. पयावरण 
आ ण वृ  संवधन या मह वा या वषयावर एक से ेट जनरल बॉड  जर घेता 
आलीतर ती हायला पाह जे होती. परंतु आता स याची कोरोनाची प र थती 
पाह ली कंवा सभागृहात ये याची प दत पाह ली हे आ हांला अपे ीत न हतं. परंतु 
हे होत असताना गायरान व मोकळ  जागा येथे वृ ारोपण करण.े मला वाटते 
माग या वष  या ठकाणी एक सीआर होते यावष  सु दा एक सीआर करतो. काल 
परवा इंगळे साहेबांकडे उदयानचा चाज अस यामुळे यांनी पण ड हायडरचे 
चांग या कारे टडर केलं होतं. परंतु हे सव होत असताना वृ संवधन सार या 
मह वा या वषयावर खरतर चचा हायला पाह जे. 
मा.महापौर-  हे बजेट आपण मंजूर क  आ ण आपली बजेटची िमट ंग आहे 
यावेळेस या यावर चचा क . वषय मांक ३ मंजूर.  

                         

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणते आला असता- 

 अनुकूल- ७२      ितकूल-० 

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

          ---- 
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मा.उ म कदळे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
 
ठराव मांक - ६२१                                 वषय मांक -४ 
दनांक- १८/३/२०२१                                खाते- मा.आयु   
 
          संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प    
                   .अ ेका/पाप/ु४/का व/०८/२०२१, द.१२/०२/२०२१ 
                २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .८४९४ द.१७/०२/२०२१   
 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील वाहतुकनगर  लगत ह बाहेर ल भाग 
जसे िस द वनायक नगर , ी वहारनगर , ीनगर , द नगर व आिशवाद कॉलनी या 
भागास मानवते या कोनातुन पुव पासुन पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ 
दैनं दन पाणीपुरवठा करणेत येत आहे. स थतीत या भागात एकुण ३८ नळजोड 
असुन ४”-१, ६”-१, १”-२ व १/२”- ३४ अशी नळजोड आहेत. संबंिधत नळजोड हे या 
यावेळ  नावािनशी मा.महापािलका सभेत मंजुर करणेत आलेले आहेत.  मा.मु य 

कायकार  अिधकार  यांचेकड ल प ाम य े देहुरोड कॅ टोमट बोडाची वतं  
पाणीपुरवठा योजना असुनह  जल वतरण यव था अभावी आिशवाद कॉलनी, द नगर 
प रसरात सुमारे ३५ ते ४० कुटंुब पा यापासुन वंिचत आहेत. तर  या सव बाबींचा 
वचार करता देहुरोड कॅ टोमट बोडा दारे पाणीपुरवठा सु  होईपयत महापािलके दारे 
एक वतं  पाणी कने शन मु य कायकार  अिधकार , देहुरोड कॅ टोमट बोड या 
नावान ेमंजुर करणेबाबत वनंती केलेली आहे व याची देयके देहुरोड कॅ टोमट तफ 
भरणेची वाह  दलेली आहे.  मा.मु य कायकार  अिधकार  देहुरोड कॅ टोमट बोड 
यांनी इकड ल वभागास खालील माण ेमा हती अवगत केलेली आहे. 

1. मा.मु य कायकार  अिधकार  देहुरोड कॅ टोमट बोड यांनी यांचे 
वभागामाफत सदर े ाचा स ह केला असून सदर स हनुसार यांचे 
ह त १२४२ िमळकतीची न द असून याची लोकसं या अंदाजे ६२१० 
इतक  आहे. 

2. यांचे मागणीनुसार ६२१० लोकसं येसाठ  १३५ िलटर / ित माणसी 
व ित दनी अशी एकूण ८३८३५० लीटर ित दनी पा याची 
आव यकता असलेबाबत कळ वलेले आहे. 

            मा.मु य कायकार  अिधकार  देहुरोड कॅ टोमट बोड यांचे मागणी माणे 
वतं  नळजोड मंजुर केलसे या नळजोडापासुन देहुरोड कॅ टोमट बोड यांचे 
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ह म ये वतं पणे वतरण नेटवक वकिसत करेल व या वतरण 
नेटवकम य े देहुरोड कॅ टोमट बोडाचे सव णनुसार एकुण १२४२ कंुटंुबासाठ  
(अ त वातील ३८ नळजोडासह) नळजोड यांचेमाफत मंजुर क न यांनी वकिसत 
केले या वतरण नेटवक वरती थानांतर त करतील, याक रता पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकामाफत पािलका ह म ये वतं  जलमापक बस वणेत येईल व 
जलमापकाचे रड ंग नुसार वापरले या पाणी प रमानाचे पाणी बील हे मु य 
कायकार  अिधकार , देहुरोड कॅ टोमट बोड याचें नाव े अदा करणेत येईल. 
स थतीतील पाणीपुरवठा वतरण थती पाहता नळजोडाचा यास हा ६” असावा 
असे वाटते, तसेच महापािलकाह त पा याचा दर हा चिलत हणजे लॅब व 
टेिल को पक प दतीचा आहे. ह  प दत संबंिधतांना अवलं बणे श य होणार नाह . 
तसेच यापार  दराने आकारणी करणेस ह  यो य होणार नाह . तर  उ प न, वतरण 
खच व ना नफा। तोटा त वानुसार पा याचा दर हा ठोक (Lump sum) प दतीने 
हणजे घरगुती वापरासाठ  दर ती युिनट (हजार िलटर) र. .१६.५४ असा असावा 

तर पाणी वापरा या ५ ट के पा याचा वापर यापार  गृ हत ध न यासाठ चा ित 
युिनट दर (हजार िलटर) र. .५५.१३  असा रा हल. सदरचे घरगुती वापराचा 
(र. .१६.५४ ित युिनट) दर हा मा.सह शहर अिभयंता पाणीपुरवठा यांचेकड ल 

आदेश .पाप/ुजशुके/९१/२०१९ दनांक २९/०३/२०१९ मधील 
शास कय/िनमशास कय यांचेसाठ चा आहे, तर यापार  वा ण य वापराचा दर ५५.१३ 
( ित युिनट) सन २०२०-२१ साठ चा आहे, तसेच या दराम ये दरवष  ५ ट के वाढ 
होत राहणार आहे. तर  Bulk connection चा यास  ६” मंजुर करणेत यावा. 
यासाठ   घरगुती वापरासाठ  पा याचा दर ती युिनट (हजार िलटर) र. .१६.५४ 

आकारावा असे वाटते, तसेच एकुण पा यापैक  ५ ट के पा याचा वापर यापार  
गृ हत ध न यासाठ चा ित युिनट दर (हजार िलटर) र. .५५.१३  असा रा हल, 

तसेच या दराम ये दरवष  ५ ट के वाढ होत राहणार आहे.  सबब जर देहुरोड 
कॅ टोमट बोड यांना पंपर   िचंचवड महानगरपािलके माफत ६” नळजोड दयावयाचा 
झालेस खालील अट स अिधन राहुन नळजोड देणे यो य राह ल. 

1. पंपर   िचंचवड महानगरपािलका ६” नळजोडामाफत कर यात येणारा 
पाणीपुरवठयासाठ  देहुरोड कॅ टोमट बोड यांनी वत:ची वतं  
वतरण यव था वकिसत करावी, तसेच सदर वतरण यव थेची 
देखभाल दु ती व संबंिधत िमळकत धारकांची बल वसुली देहुरोड 
कॅ टोमट बोडामाफत कर यात यावी. 

2. सदर ६” नळजोडावर बस वणेत येणारा जलमापक (water meter) 
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देहुरोड कॅ टोमट बोडामाफत बस वणेत यावा व सदर जलमापकाची 
(water meter) देखभाल दु ती देहुरोड कॅ टोमट बोडामाफत करणेत 
यावी व मीटर रंड ंग माणे होणारे बील पंपर   िचंचवड 
महानगरपािलकेस अदायगी करावी. 

3. स थतीत पंपर   िचंचवड महानगरपािलके या उपल ध पा याचा 
वचार करता देहुरोड कॅ टोमट बोडासाठ  सदर ६” नळजोडातुन 
करणेत येणारा पाणीपुरवठा हा उपल ध साठयानुसार करणेत येणार 
आहे. 

4. मा.मु य कायकार  अिधकार  कॅ टोमट बोड यांचे मागणीनुसार 
स थतीत यांनी ८३८३५० िलटर/ ित दनी इतक  पा याची 
मागणी केलेली आहे. तर  स थतीचा वचार करता एवढया मोठया 
माणात पा याची मागणी पुण करणे श य होणार नाह . तर  

स थतीचा वचार करता ५,००,००० िलटर ित दन इत या 
मयादेतच पाणीपुरवठा करणेत येईल.  

5. स थतीत, द बाहेर ल या भागात म.न.पा.माफत मंजूर असले या 
३८ नळजोडांची कने शनह  या १५० मी.मी.मु य कने शनवर 
जलमापकानंतर जोड यात यावीत. सबब, या ३८ नळजोडां या पाणी 
बलांची तसेच भ व यातील नळजोडां या पाणीबीलाची जबाबदार  
देहुरोड कॅ टोमट बोडाची रा हल.   

6. सदर नळजोडाचे पाणी बील देहुरोड कॅ टोमट बोडास येक 
म ह यास दे यात येईल येक बलाची र कम म हना संप यापुव  
देणेत यावी उिशर झा यास १० ट के ितवष या दरान े बलावर 
याज आकारणी करणेत येईल. 

7.  म.न.पा.ने ठरवुन दले या मयादेपे ा पा याचा अित र  वापर 
झालेस अित र  पा या या प रणामाचे देयक मंजुर दरा या दु पट 
दराने आकारणेत येईल. 

1. कायकार  अिभयंता, पाणीपुरवठा यांना खालील प र थतीत नळजोड 
खंड त कर याचे अिधकार राहतील. 

1. वह त  मुदतीत पाणीप ट  भरणा न झालेस 

2. नळजोडास मीटर नस याचे कंवा असलेला िमटर नादु त 
अस याचे िनदशनास आलेस 

3. मनपाने ठरवून दले या मयादेपे ा पा याचा अित र  वापर झालेस 

           तर  मु य कायकार  अिधकार , कॅ टोमट बोड देहुरोड यांचे नाव े पा या या 
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नळजोडाचा यास  ६” मंजुर करणे व घरगुती वापरासाठ  पा याचा दर हा ती युिनट 
(हजार िलटर) र. .१६.५४ तसेच एकुण पा यापैक  ५ ट के पा याचा वापर यापार  
गृ हत ध न यासाठ चा ित युिनट दर (हजार िलटर) र. .५५.१३   आकारणेकामी 
तसेच या दराम ये दरवष  ५ ट के वाढ करणेची मा.आयु  यांची मागणी असली 
तर , तुत वषयातील घरगुती वापरासाठ  पा याचा दर हा ितयुिनट (हजार िल) 
र. .१०/- इतका आकार यास मा यता देणेत येत आहे. 

मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ७२      ितकूल-० 

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

          ---- 
मा.उ म कदळे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
ठराव मांक - ६२२                                वषय मांक -५ 
दनांक- १८/३/२०२१                               खाते- मा.आयु   
  

   संदभ–१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .कर/मु य/९/का व/२०/२०२१,  
            द.१५/०१/२०२१ 
        २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .८६२३ द.२६/०२/२०२१    
 
      महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 127 व 128 मधील 
तरतूद नुसार कर संकलन वभागामाफत शहरातील इमारती व जिमनींवर कर 
आकारणी करणेत येते.  कर संकलन मु य कायालयाअंतगत 16 वभागीय 
कायालयामाफत 8 े य कायालयांचे िनयं णात कर आकारणी वषयक कामकाज 
करणेत येत आहे. अिधिनयमातील अनुसूची ड करण 8 कराधान िनयम मधील 
िनयम 5 म य े िमळकतधारकान ेनवीन/ वाढ व बांधकाम के यास बांधकाम पूण 
झा याचे 15 दवसा या आत आयु ास लेखी नोट स देणेची तरतूद आहे.  यानुसार 
िमळकतधारक यांचेकडून ा  झालेली लेखी नोट स अथवा करसंकलन वभागाकड ल 
गट मुख यांना िनरंतर तपासणी व स ह णात आढळून येणा-या िमळकतींवर कर 
आकारणी करणेत येते. िमळकतीची कर आकारणी करतेवेळ  िमळकतीचा वापर 
(िनवासी/ बगरिनवासी /इ याद ), बांधकाम दजा, िमळकतीचा य  वापर सु  
के याचा दनांक (आकारणी दनांक) व एकूण े फळ वचारात घेऊन कर 
आकारणी करणेत येते. अिधिनयमातील अनुसूची ड करण 8 कराधान िनयम 
मधील िनयम 7 मधील तरतूद नुसार िन त केले या ती चौरस फूट करयो यमू य 
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दरान े वशेष नोट स िमळकतधारकास बजा व यात येते. महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमातील अनुसूची ड करण 8 कराधान िनयम मधील िनयम 7 मधील 
तरतूद नुसार मा.आयु  सो यांना [िमळकतीचा वापर (िनवासी/ बगरिनवासी/ 
इ याद ), बांधकाम दजा या बाबी वचारात घेऊन] ती चौरस फूटाचे करयो य मू य 
दर ठर व याचे अिधकार आहेत.  यानुसार सन 1990-1991, 1992-1993, 2002-2003, 

2006-2007, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-

2014व अंितमत: 2015-2016 या आिथक वषाम य ेकरयो य मू याचे ती चौरस 
फूट दरात वाढ कर यात आललेी आहे.  या आिथक वषाम य ेकरयो यमू याचे ती 
चौरस फूट दराम य े वाढ कर यात आली आहे, यापुढ ल कालावधीत आढळून 

आले या िमळकतींनाच सदर दर लाग ूकर यात आलेल ेआहेत. यापूव  आकारणी 
झाले या िमळकतींना करयो यमू याचे बदल केले या दरानुसार कर आकारणी 
करणेत आलेली नाह .  महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील अनुसूची ड करण 
8िनयम 20मधील तरतूद नुसार (20(1)(क) – कोण याह  करयो यमू याची आ ण 
यावर आधारले या आकारणीची र कम वाढवून कंवा कमी क न) जु या 

िमळकतींचे करयो यमू याम य े दु तीची तरतूद आहे.  यामुळे जु या व नवीन 

िमळकतींचे करयो यमू य व बलाम य े मो या माणात असलेली तफावत कमी 
क न याम य ेसुसू ता येण ेआव यक अस यान ेखालील नमूद केलेनुसार कायवाह  

करणेत येत आहे.  

1.      महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील अनुसूची ड करण 8 
िनयम 7(1) मधील तरतूद नुसार महानगरपािलके या काय े ातील 
िमळकतींवर िमळकतीचे करयो य मु य िन त करणेकामी करयो य 
मू या या वा षक भाडे दरातून 10% सूट वजा जाता करयो य 
मू याचे ती चौरस फुट दर लागू करणेची तरतूद आहे. 

2.       महारा  शासनाचे चिलत रेड रेकनरनुसार मागील वषा या वा षक 
मू य दरात यावष  साधारणत: 0 ते 10% वाढ झालेली आहे.  

3.       स या नवीन िमळकतींचे व जु या िमळकतींचे कर आकारणीनुसार 
बलामधील मो या माणात येणार  तफावत कमी करणे आव यक 
आहे. परंतु जु या िमळकतींना आज रोजी या हणजेच सन 2020-

2021 या आिथक वषाचे दर लागू केले असता, करयो य मु यात खूप 
मो या माणात वाढ होत आहे.  सबब जु या िमळकतीं या करयो य 
मु य दरात अचानक खूप मो या माणात वाढ होऊ नये हणून 
याचे पुनमु यांकन करणेकामी सन 2021-2022 या आिथक वषाचे 
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ती चौरस फूट दराचे 50% हणजेच िन मा दर लागू करणेत येत 
आहे.  तसेच जु या आकारणी झाले या िमळकतींचे करयो यमु य 
दरात मो या माणात वाढ न हो याचे ीने सन 2020-2021 
क रता महारा  शासनाने िस द केले या रेड  रेकनरमधील 
िमळकतींचे वयोमानानुसार घसारा काढणेकामी वापर यात येणार  

ट केवार  वचारात घेणेत येत आहे. (उदा. 0 ते 2 वष घसारा – 0%, 

3 ते 5 वष घसारा – 5%, ..... 21 ते 30 वष घसारा – 30%) परंतु जु या 
िमळकतींना अशा कारे पुनमु यांकन केले असता, सन 2005-2006 
नंतर या िमळकतीं या करयो य मु यात (-) उणे वाढ होत 
अस यामुळे केवळ सन 2005-2006 पूव या सव जु या िमळकतीं या 
करयो यमु या या दराचे पुनमु यांकन वर ल माणे कर यात येत 
आहे व सन 2006-2007 व 2006-2007 पासून पुढ ल सव िमळकतींचे 
पुनमु यांकन करताना या या वष या करयो यमु य दराम ये 
घसारा न देता सरसकट 5 ट के दरवाढ क न कर यात येत आहे. 

4.       सन 2021-2022 या आिथक वषापासून हणजेच  दनांक 01 ए ल 
2021 पासून वर ल तावानुसार अंमलबजावणी करणेत येत आहे.  

5.      महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील अनुसूची ड करण 8 
िनयम 20(2) म य े नमूद केलेनुसार िनयम 15(2) माणे सव 
संबंिधतांना त ार/ हरकत घेणेकामी 21 दवसापयतची लेखी वशेष 
नोट स देय राह ल. 

6.      व हत मुदतीत त ार/हरकत ा  झा यास िनयम 16, 17 व 18 
नुसार कायवाह  करण.े  त ार िनकालात काढलेनंतर दले या 
िनणयानुसार व या िमळकतधारकांनी त ार/हरकत दाखल केलेली 
नाह  अशा िमळकतींचे करणी आव यक ती अंितम कायवाह  
(िनयम 18) क न कर आकारणीची न द आकारणी पु तकात 
(असेसमट र ज टरला) घेऊन िमळकत कर संगणक णालीम ये 
न द  घेणेत येईल. 

7.      अशा सव िमळकतधारकां या करयो यमू याचा ट पा वचारात घेऊन 
मा.महापािलका सभेने िन त केले या दरानुसार कराचे बल तयार 
करणे व संबंिधतांना बजा वणेची कायवाह  करणेत येईल. 
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8.       वर ल माणे पुनमु यांकन त ा सोबत सादर केलेला आहे.  

      सन 2021-2022 या वषाक रता महारा   महानगरपािलका अिधिनयम करण 
8 िनयम 7 चे तरतूद नुसार सन 2021-2022  पासून करयो य मू याचे ित चौरस 
फुट दराम य े वाढ करणे व करण 8  िनयम 20  मधील तरतूद नुसार सन 2021-

2022 पासून जु या िमळकतींचे करयो यमू याचे पुनमु यांकन करणकेामी मा.आयु  
यांची मागणी असली तर , पंपर  िचंचवड शहराम ये को वड महामार मुळे 
नाग रकांचे मोठया माणात आिथक नुकसान झालेले आहे. या बाबीचा वचार 
करता मनपा ह तील िमळकतीं या करयो य मु यात वाढ करणे नाग रकांवर 
अ यायकारक ठरेल. या तव महापािलका ह तील कोण याह  िमळकतीं या 
करयो य मु यात कोण याह  कारची दरवाढ कर यात येऊ नय.े पुव माणेच 
करआकारणी चालू ठेवणेस व सदर ताव द र  दाखल करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.राहुल कलाटे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ऑनलाईन 
उप थत असलेले सव नगरसेवक नगरसे वका. वा त वक हा वषय द र  दाखल 
कर यासाठ  महासभेकडे आला आहे. परंतु आपण जर याची माह ती घेतलीतर 
ऑलरेड  आपण या नवीन वाढ व दरा माणे बील दयायला सुरवात केली आहे याची 
अंमलबजावणी झालेली आहे. एकतफ  वाढ व दराची करआकारणी ऑलरेड  शहरातील 
नागर कांना लाव यात आलेली आहे. हा ताव हाड कर साहेबांना केला मी याच, 
प नेते या यावर आपलह  ल  न हत हा ठराव झाला याची अंमलबजावणीह  झाली 
आ ण आज द र  दाखल करायचा हणजे कुठेतर  शासनाकडे पाठवतो आ ण तु ह  
क न आणा हे जर  मगाशी तु ह  हणल ना या प दतीने कुठेतर  नागर ंकांना 
फसवणूक करायची हणून हा ठराव महासभेपुढे आला आहे. परंतु याची ऑलरेड  
अंमलबजावणी झालेली आहे. वाढ व बील ह  नागर कांना गेलेली आहेत असं 
असताना तु ह  एकतर हे क न दयायला न हत पाह जे. हे करत असताना तुमच 
ल  कुठ होत याच पण तु ह  उ र सभागृहाला दया. अशा कारे कर वाढ कर यास 
आमचा वरोधच आहे आ ण वरोधच राहणार आहे. स या या कोरोना प र थतीत 
लोकांची आथ क प र थती पाह ली हे असताना तु ह  याची अंमलबजावणी सु  
केली. आमचा याला वरोध आहे. तर  माई याची आ हांला प ता हावी आहे. याची 
अंमलबजावणी सु  झाली का हायची का होणार नाह  हे सांगाव मला परत 
या यावर बोलायच आहे. 
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मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ऑनलाईन 
उप थत असलेले सव नगरसेवक नगरसे वका. जु या िमळकतीना करवाढ 
कर या या संदभाम ये हा वषय या ठकाणी आलेला आहे. अगोदर या 
कायपञीकेम ये एक वषय होता यात आपण सांगीतल क  आपण कुठ याह  
कार या कराम ये आपण वाढ केलेली नाह . थायी सिमतीला सु दा आपण 

तशा कारची उपसूचना दली आहे. मला असं वाटत क  कुठ याह  िमळकतीना 
करयो य मु यत वाढ करणे नागर कांवर अ यायकारक ठरेल. कोरोना या महामार त 
मोठया माणावर नुकसान झालेल अस यामुळे या तव महापािलकेनी कोण याह  
िमळकती या करयो यमु यात, कोण याह  कारची दरवाढ कर यात येवू नय,े 
हणजे राहूल कलाटनी जे सांगीतल क  आमचा वरोध आहे, आपलाह  वरोध आहे, 

आपण मगाशी या याम ये हणलेचना क  आ हांला कुठ याह  ॉपट ला 
या याम ये करवाढ नको आ ण या जु या िमळकती आहेत यांनातर बलकूल नको. 
आपण जु या िमळकतीना कुठ याह  कारे करवाढ क  नय.े या याम ये हणलेल 
आहे क  पुव माणेच करआकारणी चालू ठेव यास व सदर ताव द र  दाखल 
करणेस हणजे पुव माणेच जी काह  करआकारणी आहे तीच चालु ठेव यात यावी 
हणून हा वषय द र  दाखल कर यासंदभात या ठकाणी आलेला आहे. जु या 

आ ण नवीन िमळकतीम ये ब-याच माणाम ये करयो य मु याम ये बरेच अंतर 
पडलेल असताना सु दा आता या प र थतीला कोरोना या काळाम ये आप याला 
नागर कांना आिधकचा भार देणं यो य ठरणार नस यामुळे आपण हा वषय 
या ठकाणी द र  दाखल कर याचा आहे हणजे कुठ याह  िमळकतीना कुठलाह  
वाढ व कर लागू क  नये अशा संदभातला हा वषय आहे यामुळे मा.महापौर साहेब 
हा वषय द र  दाखल कर यासाठ  आपण मंजूर करावा अशी मी या ठकाणी वनंती 
करतो.  

मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ऑनलाईन 
उप थत असलेले सव नगरसेवक नगरसे वका. या ठकाणी प ने यांनी खुलासा 
केलेला आहे तो खुलासा लोकांची दशाभूल करणारा आहे, फसवणारा आहे. 
वा त वक पाहता हाड कर साहेब असताना मोठमोठे टडर या शहरातले केले गेल ेमग 
याम ये काय अ ट पाह जेत काय शत  पाह जेत या सगळया गो ी ऍ ट चबर म ये 

चालाय या माञ हा वषय थायी सिमतीम ये ये या या आ द यावेळेला 
आयु ांनी हा िनणय घेतला यावेळेला गटनेते असतील, मा.महापौर आपण वत: 
असाल, तुम या प ाचे मुख असतील या लोकांनी खर पाहता आयु ांना व ासात 
घेवून अशा कारची वाढ क च नका आ ण वषय आणू नका अस हणल पाह जेल 
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होतं. वा त वक पाहता हा अिधकार आयु ांचा आहे आ ण यां या अिधकारात 
यांनी याची सुरवात सु दा केलेली आहे तस राहूलनी सांगीतलेल आहे. तुमच जर 
हणण अस असेल क  जु या िमळकतीचा दर वाढणार  नाह तर सभागृह ने यांनी 

मला लेखी दयाव आ ण तस सांगाव क  जु या घरांचा दर वाढणार नाह , टॅ स 
वाढणार नाह  याची हामी दयावी भारतीय जनता पाट नी आ ण तस जर खोट 
ठरलतर याला जबाबदार कोण असणार भारतीय जनता पाट .  मा.महापौर साहेब 
तु ह  शासनाकडन खुलासा या, तु ह  करसंकलन वभागाला वचारा क  यांनी 
याची अंमलबजावणी केली आहे का आ ण जनरल बॉड म ये आता लोकां या 
सहानुभूतीमुळे तु ह  असा फसवा िनणय घेत असाल क  आ ह  र  करतो हे 
फसवायच काम चालल आहे, वा त वक पाहता टडरच जस गॉटमळे होतं तस हे 
गॉटमेळ झालना नागर कांसाठ . याची नागर कांसाठ  आयु ांकडून खाञी का क न 
घेतली नाह . अजूनह  माझ हणण आहे क  आपण करसंकलन वभागा या 
मुखाना वचारा क  ह  करवाढ होणार आहे का नाह . 

मा.राहुल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ऑनलाईन 
उप थत असलेले सव नगरसेवक नगरसे वका. प ने यांनी सांगीतल क  एक 
पयाचीह  करवाढ झाली नाह  आ ण आ ह  केली नाह . या प दतीने योगेशजी 

बहलनी सांगीतल क  तु ह  हाड कर साहेबांना अ रश: थांबवायला पाह जे होतं. या 
जु या िमळकतींचा टॅ स हा वषाला १०० पये होणार होताना तो आता तीनशे पये 
होणार आहे. तु ह  आता याला रेड रेकनरशी िलंक केल सगळया शहराला समान 
केल. हणजे याचा जुना िमळकतकर १०० . होता तो आता ३०० . झाला आहे 
नामदेवराव एकतर तु ह  हा वषय बघा आ ण तु ह  आता जे बोललात या यावर 
ठाम राहा. आयु ांना तु ह  क न न हता दयायचा आ ण क न द यानंतर तु ह  
रा यशासनाकडे पाठवणार. तु ह  मागापासून सांगता शा तीच आ ह  केल, आ ह  
केल, आ ह  केल या प दतीन आ ह  तु हांला सांगतो क  तु ह  वाढवलेला हा दर 
आहे. १०० . चे ३०० . झालेत. कोरोना चाल ूआहे लोकांची आथ क प र थती 
खराब आहे असं असताना तु हांला व न पडल क  शहरा या एका भागात लोक 
कमी भरतात एका भागात जा त भरतात हणून सगळया शहराला समान 
कर यासाठ  तु ह  कुठ रेड रेकनर लॉगीकं केल कुठ काय केल आ ह  देखील 
हाड कर साहेबांना हणल होत साहेब, हे क  नका. आम या भागात दोन-दोन हजार 
पये रेड रेकनर आहे िचखली या भागात पाचश-ेपाचशे पये आहे. अस असताना 

तु ह  जर या प दतीने दरवाढ केली, ह  दरवाढ भारतीय जनता पाट ने शहरातील 
नागर कांवर लादली असा आमचा ठोस आरोप आहे, तु ह  दुस-यासाठ  डायरे ट 
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आयु ाकंडे जाता या टडरवर सह  करा या अट  शत  बदला, ते करा हे सव होत 
असताना तुमच याकडे ल  का न हतं याच उ र देखील नामदेवरावानी आज 
सभागृहात दयाव. 

मा.राजू िमसाळ - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ऑनलाईन 
उप थत असलेले सव नगरसेवक नगरसे वका. मा.महापौर साहेब, तु हांला खरच 
या शहरातील नागर कांचा जर कळवळा असेलतर आ ण या कोरोना या काळाम ये 
तु ह , हाड कर साहेबांनी यावेळ  ह  दरवाढ वाढवली, आमची पह यांदा वनंती 
आहे क  आ हांला झगडे मॅडमकडन एक खुलासा हवा आहे.  हे तु ह  नागर कांना 
दाखव यासाठ  हा वषय द र  दाखल होतो. योगेश भाईनी, राहूल कलाटेनी जी 
काह  सुचना मांडली क  आता जो काह  तो वाढ व कर चालू झाला तो मॅडमनी लागू 
केला आहे का याचा पह यांदा खुलासा करावा. 

मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ऑनलाईन 
उप थत असलेले सव नगरसेवक नगरसे वका. जो आरोप या ठकाणी भारतीय 
जनता पाट , भारतीय जनता पाट  असं केला जातय तर आप या सगळया 
स माननीयांना माह ती आहे क  हा वषय काय आहे कुठ या कलमा या अंतगत 
यानी यां या अिधकाराम ये केलाय ते या याम ये हणल आहे, करयो य 

मु यांचे पुनरमु यांकन कर यासाठ  मा.आयु  यांची मागणी असलीतर , या 
सभागृहाम ये हणून तर वषय आणला आहेना आ ण हणून सभागृहाम ये वषय 
आणत असताना आ ह  हणलो क  कुठ याह  जु या िमळकती या 
करयो यमु याम ये कुठ याह  ॉपट ला क  नये अशा संदभाम ये पुव माणेच 
करा. मी वारंवार सांगतो जर  यांनी लावलातर  आ ह  यांना ते लावू देणार 
नाह त.      

मा.झगडे (करसंकलन मुख) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. 
ऑनलाईन उप थत असलेले सव नगरसेवक नगरसे वका. महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम करण ८ कराधान यातल ७ आ ण २० या कलमानुसार 
करयो य मु य कमी करणे कंवा वाढ वणे हे मा.आयु ां या अिधकाराम ये याची 
अंमलबजावणी होणार आहे आ ण आजचा जो वषय मा.महापािलका सभेसमोर 
आलेला आहे तो अवलोकनाथ वषय आलेला आहे. याम ये शहरात जी करवाढ 
वेळोवेळ  कर यात आली तर सगळयात शेवटची करवाढ ह  २०१३-१४ ला कर यात 
आलेली आहे या यानंतर करवाढ कर यात आलेली नाह . हा जो ताव आलेला 
आहे तो या शहराम ये जु या िमळकती आहेत यांना आतापयत जी वेळोवेळ  
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करवाढ कर यात आलेली ती कर यात आलेली न हती हणून यां या दराम ये जी 
तफावत आहे ती आज रोजी जे दर नवीन िमळकतीना लागलेले आहेत आ ण जु या 
िमळकतीना लागलेले या याम ये खुप मोठ  तफावत आहे. उदा. आजरोजी 
रेसेडे शअल ॉपट चा ए झोन आहे ५०० व.ेफुटला ३० पये पर व.े फुट आज 
रोजी दर आहे पण तो ९०-९१ या ॉपट ला ५.४० . आहे. तर ह  ३० .आ ण 
५.४० . ह  तफावत खुप आहे. आज सु दा २००५ पयत साधारण तो रेट हा ८.६४ 
. आहे आ ण आज आहे तो ३० . आहे. तर  ह  तफावत दुर कर यासाठ  या 

जु या िमळकतीना अतीशय नॉमीनल माणाम ये ती दरवाढ सुचवलेली आहे. 
हणजे ५०० व.ेफुटचा ऐर या घेतलातर याम ये वषाला ८७०/- . एकुण 

वषाला आकारणीम ये वाढ होते. हणजे हे कॅल यूलेशन गृह त धरताना आपण 
आजचा जो दर आहे ३०/- . तो जु या िमळकतीना या या अधा केला हणजे 
१५/- . केला आ ण जु या िमळकतीना याचा दुसरा पण पकडला हणजे 
साधारणत: ७० ट के घसारा हा १९९० साल या ॉपट ला पकडला आ ण याचा जो 
बेस आहे तो रेड रेकनेर माणे घेतला आहे. जो घसारा पकडला आहे तो 
रेड रेकनेरम ये जसा दला हणजे दहा वषाची िमळकत असेलतर कती घसारा 
पकडणे आव यक आहे हणजे खरेद  व चे जे यवहार होतात या याम य ेजो 
जु या िमळकतीना घसारा पकडला जातो तोच बेस आपण इथे घेतलेला आहे. ए 
झोनच उदाहरण घेतलतर ५०० व.ेमी. या घराला पुव चा जो कर आहे तो 
६७३७/- . येत होता आ ण १९९० साल या ॉपट ला तो १०८०/- . येत होता. 
२००० साल या ॉपट ला १३२८/- . ५०० व.ेफु.ची ॉपट  आज रोजी ती ॉपट  
जर २००० सालची असेल, हणजे या काळ  आकारणी केली असेलतर तीला 
१३२८/- . कराचा दर आहे हणजे करयो य मु य पुण १३२८/- . येतं. याच 
ेञफळा या आजरोजी या ॉपट ला ते ६७३७/- . येतं. आता वषाला १३१४/- . 

वाढेल वषाला, हणजे २६००/- होइल. हणजे हा रेट याला कायम व पी 
या यापुढ ल राह ल. पण जी शंभर ट के, ट याम ये वाढ केलीतर ती जा त 
दसते पण र कमेम ये वाढ केलीतर ती केवळ १३२६/- . पुण वषाला वाढतात. 
हा त कालीन आयु  मा. हाड कर सरांनी िनणय घेतलेला आहे आ ण तो १ ए ल 
पासून लागू कर याचे आदेश दलेले आहेत.  

मा.महापौर -   हा वषय .५ मंजूर करणेत येत आहे.  

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
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 अनुकूल- ७२             ितकूल- ० 

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

      ------  

मा.उ म कदळे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो.  

                              वषय मांक- ६ 
दनांक- १८/३/२०२१                               खाते- मा.आयु   
    संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .भू ज/६/का व/५००/२०२१,  
             द.१८/०२/२०२१ 

    २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .८७०६ द.२६/०२/२०२१ 

     पुण े महानगर प रवहन महामंडळा या ता यात स ा सुमारे २१०० बसेस 
आहेत. तसेच भ व यात ता यात न यान े बसेस दाखल होणार आहेत. पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेमाफत ६ जागांचा ताबा पुण ेमहानगर प रवहन महामंडळास 
दे यात आलेला आहे आ ण ८ जागा देणेबाबत ता वत आहे. तर  पुण ेमहानगर 
प रवहन महामंडळान ेनमुद केले या जागांम य े यांना  डझेल/सीएनजी व इले क 
चाज ग यव था करणेकामी नाहरकत माणप  देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच वभागीय कायालय वारगेटचे उप वभागीय कायालय, अंतगत ववीध वभाग 
पं.िचं.मनपा म ये वर त काया वत कराव,े हणजे दैनं दन िनणय 
पं.िचं.महानगरपािलके या अख या रत कर यात येतील व फ  धोरणा मक 
िनणयासाठ  वभागीय कायालयामाफत घे यात येतील यास मा यता देणेत यावी. 
मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.आशा धायगुडे-शडगे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. 
ऑनलाईन उप थत असलेले नगरसेवक नगरसे वका. या ठकाणी चाज ग टेशनचा 
वषय आला. आजपयत यांना आपण सहा जागा द यात आठ जागा ता यात 
मागतात. या अनुषंगान ेया सभागृहाला सांगू इ छते क  पीएमपीएमएलला जागा 
दयायची का नाह  दयायची हा सगळा वषय एका बाजूला खरा असला आ ण आपण 
मंजूरह  केला पाह जे का तर उदयाची आप या शहराची ती गरज आहे हणून. परंतु 
मह वाची बाब हणजे या पीएमपीएमएल वा यांचा जो मुजोरपणा या शहरात चालू 
आहे या यावर कुठेतर  वचार झालाच पाह जे. आज पीएमपीएमएल या 
किमट म ये तु ह  आहात, मा.आयु  साहेब आहेत, थायी सिमतीचे चेअरमन 
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असतात परंतु कधीच या पंपर  िचंचवड शहराला याय िमळत नाह . मा.महापौर 
साहेब, आमची कासारवाड  दोन भागात वाटलेली आहे कासारवाड चा वरचा भाग 
आ ण खालचा भाग, मा या खाल या भागातील लोकांना एक क.मी. वर जाव 
लागत हायवेला जायच असेलतर कंवा नाह तर आ हांला दुसरा पयाय 
पंपळेगुरवला. आज कुठेतर  आपण माट िसट कडे जातोत, माट िसट कडे 
वाटचाल करतो आ ण आशा काळाम ये दड ते दोन क.मी.मा या भागातील 
नागर कांना पायपीट करावी लागते, शेअर ंगची र ा करावी लागते, घराम ये जी 
काह  पु ष मंडळ  असतील यां याकडन गाड  यावी लागते आ ण गाड वरतीच 
बस टॉपवर जाव लागतं. मा.महापौर साहेब, या अनुषंगाने मी पीएमपीएमएलला 
मागे दड ते दोन मह यापुव  एक पञ दल होतं तीथे झडे हणून आहेत यांना 
पाच ते सहा फोन केले उचलतच नाह त, र लायपण नाह , इनिमट ंग असा मॅसेज 
पण नाह  हणजे इतके काय आपण मोकळे आहोत का क  आपण घर या ग पा 
मारतो, यांची काह  वैय क माह ती वचारतो. आपण यावेळेला एखादया अिधका-
याला फोन करतो या मागच एक कारण असतं क  या शहरातील नागर कांचे  
असेल कंवा मा या भागातील नागर कांसाठ  मी  वचार यासाठ  केलेला फोन 
असतो. हाड कर साहेबांची या ठकाणी अगद  अवजून आठवण होते कंवा सगळयाच 
स मा.आयु ं ची आठवण होते क  आपण फोन केला िन तपणे ते अिधकार  आहेत 
िमट ंगम ये असतात, बझी असतात हणजे आ ह  रकामटेकडे अजीबात नाह त. 
नंतर फोन केला आ ण बोला, बोला, पटकन बोला काय काम होतं. आ ह  पाच-
पाच, सहा-सहा फोन करायचे तु ह  टाकाना मॅसेज पह याच फोनला मी 
िमट ंगम ये आहे नंतर कॉल करतो. नंतर तु ह  एकजर  फोन केलातर  आ ह  
समजू शकतो. परवा दवशी मी आयु  साहेबांना फोन केला तीन वाजता फोन केला 
मी दोन फोन केले मी बंद केला. ठक आहे हणले एक दोन तासानी र लाय येईल 
जाऊ देत नवीन आयु  आहेत करतील आप याला मॅसेज तर  करतील कंवा फोन 
तर  करतील. शेवट  सं याकाळ  सहा वाजता मी फोन केला आ ण सात फोन केले 
नंतर घरात पोहचत होती यावेळेस यांचा फोन आला. तसच पीएमपीएमएलला 
आपण कोटयावधी पये मोजतो. झडे साहेबांना सहा फोन केले कसलाच र लाय 
नाह  मी हणल ठक आहे क  आपण नवीन आहोत यांना माह त नसेल 
नगरसेवकांचा नंबर आहे आपण यांना एक मॅसेज टाकला या कॉलचा नशॉट 
पण आहे. सर, लीज कॉल मी आयऍम नगरसेवीका, आशा शडगे असं यावर 
टाकल तर  साहेबांचा काह  र लाय नाह . पु हा दोन तास वाट बघीतली मग यांना 
सांगीतल क  साहेब आहो, ते हणाले क  ताई मी बझी आहे, मी एका सुनावणीत 
आहे. मी हणले हरकत नाह  साहेब तु ह  बझी आहात मी पण काह  रकामटेकड  
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नाह . यांनी मला सांगीतल क  मी एक मेल टाकतो या मेलवर एक उ र दल 
उ र इतक भयानक आहे. मी सांगीतल होत क  भोसर तून जाणार  बस जी आहे ती 
कासारवाड या लूपमधुन खाली या जेणेक न मा या कासारवाड त या नागर कांची 
बसची यव था होईल यांच पायपीट वाचेल हा एक कोन असलातर  
पीएमपीएमएलच उ प न भरपूर वाढणार आहे. कारण मा याकडे रे वे टेशन आहे, 
उदया येणार मे ो टेशन आहे आ ण आजची कासारवाड तली लोकसं या जर 
पाह लीतर ती कमान पाच लाखा या आसपास असेल. यां याकडून उ र काय 
आल मला क , या लूपव न गाड  काढण अ यंत धोकादायक आहे, नागर कां या 
जीवाशी खेळ होईल आ ण हणून आ ह  तीथून बस खाली उत  शकत नाह त. 
तुम याकडे फार तर आ ह  दोन बस चालू करतो. दोन बस चालू क न आम या 
वॉडातील नागर कांची आपण बोळवण करतो का असा वषय आहे. जर या बसची 

वे सी राह लीतर ख-या अथाने या बसचा उपयोग नागर कांना होईल. मग हे 
कोण या प दतीने असे उ र देतात. मग साध टे नकली उ र यांनी दयायला 
पाह जे होतं क  तुम या इथल जे टिनग बस टच आहे ते आम या बसला लायबल 
नाह . मी आप या बीआरट या लोकांना वचारणा केली ते हणाले तो हायवेचा लुप 
आहे या कारे बांधणी केली ते आपण सेफ केलेली आहे. मग अशा कारच 
बेजबाबदार उ र दे या-या अिधका-यांच आपण काय केल पाह जे आ ण काय 
हणून आपण पीएमपीएमएल या लोकाचंा लाड करतो. आपण ६०-४० चा रे यो 

केलेला आहे हे आप याला माह ती आहे. आता साधारणत: १६६४ बसेस टवर 
आहेत. १६६४ बसेस पैक  फ  ४३० बसेस या पंपर  िचंचवड शहरा या वाटयाला 
येतात. असं  का हो पैसे देताना बरोबर ६०-४० चा रे यो, तुमचा बोनस देताना ६०-
४० चा रे यो. कमचार  हे शहराचे नागर क आहेत यांना आपण देणं लागतो 
यामुळ अजीबात दुमत नाह . मग इतर ठकाणी सावञपणाची भूमीका का. १६६४ 
हणल आ ण जर आपण ६०-४० चा रे यो घेतलातर  ८५० बसेस अस या पाह जेत 
यात फ  २० ट के बसेस ते आप याला देतात. आपण तीथ गे यानंतर याला 

वाचा का फोडत नाह त आपण का सांगत नाह त क  आ हांला ४० ट के बसेस जर 
द यातर आम याकडून पैसे यायला या नाह तर येवूच नका. मला वाटत 
माग यावेळेस सभागृहात खुप ओरड झाली हणून ते लोक आप या सभागृतील 
िमट ंगला येतात. परंतु येकवेळ  नवा गड  नवा रा य. यामुळे जो अिधकार  
आलेले असतात यांना या वषयाची माह ती नसते. मग पु हा नवीन माणस 
येतात ते फ  ऐक याच काम करतात आपण सगळेजण इथ बडबड सभागृहात 
करतो अशी भूमीका आहे. याचबरोबर अिस टंट डेपो मॅनेजर हे नवीन पदाची 
िनवीदा या राबवतात व पद भरती करतात. अिस टंट डेपो मॅनेजर हे 
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या ठकाणी वाहतूक शाखेच पद आहे परंतु यांनी सगळे िनयम धा यावर बसवल े

आ ण यांचे सोईनी जुने अिधकार  आले पाह जेत, संबंिधत अिधकार  आले पाह जेत 
अशी यव था केलेली आहे. अगद  खुप टे नकली गो ी सांगीत यातर लाक 
पदावरती असणारा माणूस, ाय हर पदावरती असणारा माणूस सु दा सहा. शासन 
अिधकार  या ठकाणी होवू शकतो. हणजे आपण सगळे हे डोळे बंद क न बसणार 
आहेत का. आप या शहरातील नागर कांना आप याला याय दयायचा नाह  का. या 
सगळया बाबी एका बाजूला असताना सगळयात मह वाची बाब हणजे आपण यांना 
का सांगत नाह त आ हांला बस पाह जे. मी कुणाला फोन करायचा, यां या 
पु यात या अिधका-यांना फोन करायचा, काय संबंध आहे. का इथे एखादा स म 
अिधकार  पीएमपीएमएलचा बसत नाह . क  जो येथे येईल बसेल व आमच ऐकेल 
आ ण िनणय घेईल. मा.महापौर साहेब, या ठकाणी एक मह वाची वनंती करते क  
जे वभागीय कायालय पु याम ये आहे याचा उप वभाग हणून आप या इथ तीन 
अिधकार  बसतात ते सगळे अिधकार इथे जे काह  स म आहेत यांना दले 
पाह जेत आ ण दैनं दन िनणय जे आहेत ते याच लोखंडे सभागृहात घेतले पाह जे. 
फ  धोरणा मक िनणयासाठ  आपण पु याकडे गेल पाह जे.  

 मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- वभागीय कायालय 
वारगेटचे उप वभागीय कायालय, अंतगत ववीध वभाग प.ंिचं.मनपा म ये वर त 

काया वत कराव,े हणजे दैनं दन िनणय प.ंिचं.महानगरपािलके या अख या रत 
कर यात येतील व फ  धोरणा मक िनणयासाठ  वभागीय कायालयामाफत घे यात 
येतील यास मा यता देणेत यावी. 

मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, उपसचूनेस अनुमोदन देते. 

मा.उ म कदळे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  

 यानंतर उपसूचनेसह दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता—               

ठराव मांक - ६२३                                वषय मांक- ६ 
दनांक- १८/३/२०२१                               खाते- मा.आयु   
 
    संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .भू ज/६/का व/५००/२०२१,  
             द.१८/०२/२०२१ 

    २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .८७०६ द.२६/०२/२०२१ 

      पुण े महानगर प रवहन महामंडळा या ता यात स ा सुमारे २१०० बसेस 
आहेत. तसेच भ व यात ता यात न यान ेबसेस दाखल होणार आहेत. पंपर  िचंचवड 



23 
 
महानगरपािलकेमाफत ६ जागांचा ताबा पुण ेमहानगर प रवहन महामंडळास दे यात 

आलेला आहे आ ण ८ जागा देणेबाबत ता वत आहे. तर  पुण ेमहानगर प रवहन 

महामंडळान ेनमुद केले या जागांम य े यांना  डझेल/सीएनजी व इले क चाज ग 
यव था करणेकामी नाहरकत माणप  देणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
वभागीय कायालय वारगेटचे उप वभागीय कायालय, अंतगत ववीध वभाग 
पं.िचं.मनपा म ये वर त काया वत कराव,े हणजे दैनं दन िनणय 
पं.िचं.महानगरपािलके या अख या रत कर यात येतील व फ  धोरणा मक 
िनणयासाठ  वभागीय कायालयामाफत घे यात येतील यास मा यता देणेत येत 
आहे.   

 अनुकूल- ७२            ितकूल- ० 

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

        ------ 

मा.उ म कदळे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे वषय 
मांडतो.   

ठराव मांक - ६२४                                वषय मांक- ७ 
दनांक- १८/३/२०२१                               खाते- मा.आयु   

 

     संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/BRTS/३११/२०२१,  
                द.२६/०२/२०२१ 

     २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .८९०० द.२६/०२/२०२१ 

         डांगे चौक येथे ेडसेपरेटर बांधणेचे काम गतीपथावर आहे. सदर 

कामाअंतगत ेडसेपरेटर बांधणेचे काम ल पसम कारचे असुन याची िन वदा 
र. .१४,६९,७७,२७४/- इतक  आहे. सदर रकमेवर िन वदा धारकाने न द वले या 
िन वदा दरानुसार िन वदा वकृती र. .१६,५४,९०,०००/- इतक  येत आहे. सदर 

ेडसेपरेटरचे काम चालू कर यापुव  ठेकेदाराने केले या Geological Survey नुसार 
Ground Water Table ची खोली साधारणतः २.५० मी. खोलीवर अस याने 
पावसा याम ये िनयो जत ेडसेपरेटरमिधल डांबर  र यावर पाणी साच याची 
श यता वचारात घेता सदर डांबर करणाऐवजी कॉ ं टचे र ते (PQC) के यास 
पावसा याम ये वाहतुक स अडथळा होणार नाह . सोबत Geotechnical Survey चा 
अहवाल अवलोकनाथ जोडलेला आहे. तसेच सदर डांबर  र याची देखभाल 



24 
 
दु तीचा भ व यातील खच वाढणार आहे.  ल पसम कामाचे अंदाजप काम य े

ेडसेपरेटरमधील दो ह  बाजुचा र ता डांबर करणाचे र याचा समावेश आहे. 
यासाठ  र. .१,१६,७७,४१२/- इतक  र कम खच होणार आहे, स थतीत 

डांबर करण करणे ऐवजी PQC करणे उिचत रा हल असे इकड ल मत आहे. याक रता 
र. .२,५६,४३,१२९ – १,१६,७७,४१५ = र. .१,३९,६५,७१६/- इतका अिधक खच 
येणार आहे. याम ये डांबर करणासाठ  आव यक असलेला road crust चा वचार 
करता यासाठ  वेगळा खच करावा लागणार नाह . केवळ डांबर करणातील  DBM/BC 

या ऐवजी PQC करणे श य होणार आहे. तसेच सदर िन वदेमधील Schedule B 

मिधल Civil work अंतगत करावयाचे र याचे पाणीपुरवठा व जलिनःसारण 
वा ह यांचे थलांतर त करणे यासाठ  र. .९,८६,९९,०३१/- इतका खच होणार आहे. 
परंतु िचंचवडकडुन भूमकर चौकाकडून जाणारा र ता मनपाचे वकास योजनेनुसार 
३४.५० मी. ं द चा असून या र याचा सांगवी कवळे ४५ मी. ं द चा र ता डांगे 
चौक येथे ॉिसंग होत आहे. या चौकाम ये अ त वातील उ डाणपुलाचे Pier 

Foundation मुळे, ेडसेपरेटरचे संरेखनामुळे हॉटेल रोजवुड ते हॉटेल रजंट पयतचा 
र ता सुमारे ५.५० मी. ं द चा करावा लागणार आहे.  याकर ता फुटपाथमधील व 
र यामधील सेवावा ह या र याचे कडेला थलांतर त करणेत आले या आहेत. 
यामुळे सदर र ता पुववत कर यासाठ  र याचे काटछेद माण ेCrust Develope 

क न DBM/BC करावे लागणार आहेत. यािशवाय चौकामधील व ेडसेपरेटर या 
संरेखनाम ये येणा-या ३००/४००/६००/१००० िम.मी. यासा या एम.एस. 
पाईपलाईन थलांतर त केले या आहेत. तसेच वाहतुक पोिलसां या स याने 
वाहतुक वळण घे यासाठ  र यावर डांबर करण करण े आव यक आहे. अशा बाबींचा 
वचार क न डांबर  करणाचे कामाचे अंदाजप क तयार केले असता याकर ता 
र. .६६,००,०१०/- इतका खच येणार आहे. तसेच डांगे चौक ते पुनावळे चौकापयत 
टाकले या १२००/९०० मी.मी. यासा या पावसाळ  पा याची निलकासाठ  केले या 
खोदाईम य े सुमारे १.५ मी. ते ८.००मी. खोलीवर दगड खोदकाम करावे लागले 
अस याने दगड खोदाईचा खच अंदाजप कामधील खचा पे ा सुमारे 
र. .५४,५४,१२०/- अिधक झालेला आहे. याकर ता महारा  युनीसीपल 
अकाउंट  कोड १९७१ ,CHAPTER XI मधील अट .१६७/२  A revised estimate shall 

be prepared when the original estimate is likely to be exceeded by more than 10 
percent or where a change of design or plan is proposed or for renewal of a 
work whichwas abandoned after partial execution and shall be submitted for 

approval as if it where an original estimate. नुसार शासक य मा यता 
र. .२२०.००कोट  या मयादेम ये सुधार त तां क मा यता घेवुन काम करणे श य 
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होणार आहे. तर  वषयांक त कामाअंतगत PQC व डांबर करणासाठ  
र. .१,३९,६५,७१६ + ६६,००,०१०/- या माणे एकूण र. .२,०५,६५,७२६/- इतका 
वाढ व खच करावा लागणार आहे. तसेच सदर कामासाठ  र. .२२०.०० कोट  इतक  
शासक य मा यता असलेने वषयांक त कामासाठ  िन वदा वकृती 

र. .२६,५५,९१,९२४ + २,०५,६५,७२६ = २८,६१,५७,६५०/- इत या रकमेस सुधार त 
तां क मा यता घेणेत आली आहे. तसेच सदर कामासाठ  लागणा-या वाढ व खचास 
सन २०२१-२२ या मुळ अंदाजप काम ये आव यक तरतुद करणेत येत 
आहे.   सदर कामासाठ  सुधा रत खच र. .२६,५५,९१,९२४ + २,०५,६५,७२६ = 

२८,६१,५७,६५०/- (अ र  र. .अ ठावीस कोट  एकस  लाख स ाव न हजार 
सहाशे प नास फ ) चे खचास सुधार त शासक य मा यता देणेत येत आहे.  

मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.राहूल कलाटे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ऑनलाईन 
उप थत असलेले नगरसेवक, नगरसेवीका. हा वषय काय आहे हे समजून सांगाव,े 
वषय ल ात येत नाह .  

मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ऑनलाईन 
उप थत असलेले नगरसेवक, नगरसेवीका. डांगे चौक येथे ेडसेपरेटर बांधणेचे 
कामा संदभामधला वषय आहे. या याम ये हे २६ कोट  पयाच काम आहे. 
डांबर करण करायचा या याम य े DBM/BC म ये कर या या मा यमातून हा 
वषय होता. याला जर का आपण बघीतलतर दो ह  बाजून काँ ट करणाचे वॉल 
आहेत आ ण खाली जर डांबर टाकलतर कालांतराने हेवी वाहन याव न जाणार 
अस यामुळे या ठकाणी पी युसी करायच आ ण पी युसी करताना काँ ट करण 
कर यासाठ  २ कोट  ५ लाख पयाची तरतूद या संदभाम य े आिधक वाढ 
यासाठ चा हा वषय आहे. हणजे डांबर करणा या ऐवजी पी यूसी कर यासंदभात 
शेडयूल बी म ये बदल क न यासाठ  एकूण र. .२६,५५,९१,९२४ + २,०५,६५,७२६ 
= २८,६१,५७,६५०/- ला मा यता यायची आहे आ ण डांबर करणा ऐवजी पी यूसी 
कर यासाठ  र. .१,३९,६५,७१६+ ६६,००,०१०/- या माणे एकूण र. .२,०५,६५,७२६/- 
इतका वाढ व खच करावा लागणार आहे तो खच कर यासाठ ची ह  फ  शासक य 
मा यतासाठ  वषय आहे. मा.महापौर साहेब, हा शासक य मा यतेसाठ चा वषय 
आहे.  

मा.सवणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ऑनलाईन 
उप थत असलेले नगरसेवक, नगरसेवीका. थेरगाव डांग ेचौक येथे महापािलके या 
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वतीने ेडसे ेटरच काम चालू आहे या कामाम ये ेडसे ेटरमधुन जो र ता होता 
तो टडर काढताना आपण डांबर  धरलेला होता परंतु तीथे जओ टे नकल रपोट 
केलनंतर असं ल ात आल क  तीथ पा याची ले हल थोड  वरती आहे तर 
आप याला तीथे डांबराचा र ता कर याचे ऐवजी काँ टचा र ता करणे आव यक 
आहे पी यूसी, जसे र ते आपण काँ टचे करतो तसे ेडसे ेटर असेलतर आपण 
डांबरा या ऐवजी काँ टच अस आहे. 

मा.राहुल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ऑनलाईन 
उप थत असलेले नगरसेवक, नगरसेवीका. आम या संपुण भागात या पा या या 
लाईन सु दा याच ीज खाली आहेत, सवच या ठकाणी आहे. मग तु ह  
सुरवातीला काय हणत होते या ठकाणी आ हालंा जर ेडसे ेटर करावा लागलातर 
आ हांला िश ट ंगचा चंड मोठया माणात खच आहे. आज तुम याकडे ते काम 
चालू आहे हणून आम याकडे पाणी कमी आहे. जगताप डेअर ला तीथ पण पाणी 
साठतय, सेम तु ह  असंच तीथ केलेल आहे. 

मा.सवणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ऑनलाईन 
उप थत असलेले नगरसेवक, नगरसेवीका. टडर काढत असतानाच आपण 
काँ टचा सरफेस धरलेला होता. या ठकाणी डांबर करण धरल होतं परंतु जओ 
टे नकल रपोटम ये इथे देखील जिमनीम ये पा याचा तर हा वरती अस यामुळे 
आप याला डांबरा या ऐवजी काँ ट करायच आहे.  

मा.राहुल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ऑनलाईन 
उप थत असलेले नगरसेवक, नगरसेवीका. पुण आम या भागाम य े पंपळेसौदागर, 
पंपळे िनलख, वाकड, ताथवडे, पुनावळे सगळयांनाच तीथून लाईन आहे परत तु ह  
हणणार काँ ट तोडायच आहे.  

मा.महापौर -  वषय मांक ७ मंजूर करणेत येत आहे. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 
 अनुकूल-७२        ितकूल- ० 

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

           ----- 
मा.उ म कदळे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
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ठराव मांक - ६२५                                  वषय मांक- ८ 
दनांक- १८/३/२०२१                                  खाते- मा.आयु   
                        
     संदभ– १) मा.राज  लांडग,े मा.िशतल िशंदे यांचा ताव –  

     २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .८९१७ द.२६/०२/२०२१ 

        महा मा फुले ंथालय, १ भ  कॉ ले स, खराळवाड , पंपर , पुण-े
४११०१८ हे गेली १७ वषापासून ंथालय चाल वत आहेत. वाचकवग वाढ यामुळे 
स याची जागा अपूर  पडत आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुत याचे पाठ मागे 
अ पाईन हॉटेल समोर शासक य मुतार  शेजार  मनपाची मोकळ  जागा आहे. सदर 
जागेपैक  २० X २५ एवढ  जागा सदर ंथालयास बांधकाम कर यासाठ  देणेस  
मा यता देणेत येत आहे. 

मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 

 अनुकूल-७२        ितकूल- ० 

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

           ----- 
मा.अंबरनाथ कांबळे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो. 
ठराव मांक - ६२६                                वषय मांक- ९ 
दनांक- १८/३/२०२१                               खाते- मा.नगरसिचव    

                            सिम यांचे अहवाल 
 

मा. वधी सिमती 

    अ) द.०५/०२/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.  
    ब) द.२२/०२/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.   

मा.सागर आंगोळकर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 

 अनुकूल-७२        ितकूल- ० 

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

           ----- 
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मा.अंबरनाथ कांबळे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो. 
ठराव मांक - ६२७                                वषय मांक- १० 
दनांक- १८/३/२०२१                               खाते- मा.नगरसिचव 

 

मा.म हला व बालक याण सिमती 

अ) द.१४/०१/२०२१ व द.१५/०१/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.  

ब) द.२८/०१/२०२१ व द.११/०२/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 

 मा.सागर आंगोळकर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 

 अनुकूल-७२        ितकूल- ० 

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

           ----- 
मा.अंबरनाथ कांबळे  - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो. 
ठराव मांक - ६२८                                वषय मांक- ११ 
दनाकं- १८/३/२०२१                               खाते- मा.नगरसिचव 

 

मा.शहर सुधारणा सिमती 

 अ) द.०२/०२/२०२१ व द.०३/०२/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणते येत  
    आहे. 
मा.सागर आंगोळकर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 

 अनुकूल-७२        ितकूल- ० 

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

           ----- 
मा.अंबरनाथ कांबळे- मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो. 
ठराव मांक - ६२९                                वषय मांक- १२ 
दनांक- १८/३/२०२१                               खाते- मा.नगरसिचव 

 

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

        अ) द.११/१२/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
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        ब) द.२८/१२/२०२०, द.०८/०१/२०२१, द.११/०१/२०२१ व  
           द.२२/०१/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
        क) द.०८/०१/२०२१, द.११/०१/२०२१ व द.२२/०१/२०२१ 

     चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
  ड) द.२८/०१/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.   
 

मा.सागर आंगोळकर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 

 अनुकूल-७२        ितकूल- ० 

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

           ----- 
मा.उ म कदळे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
ठराव मांक - ६३०                                वषय मांक- १३ 
दनांक- १८/३/२०२१                               खाते- मा.आयु  
     संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प. .मसाभा/ं४/का व/ 
               १९६/२०२१ दनांक १८/०३/२०२१ 

        वै क य व वायसीएम णालयांना आव यक असलेली वै क य अिधकार , 
टाफनस, फामासी ट, सफाई कमचार  इ पदे येक सहा मह यासाठ  मानधन 
व पात भर यात येत असतात याकामी वृ प ात जाह रात सी द करणेत येऊन 

पर ा घे यात येते व िनवड याद  सी द क न सदर या दर सहा मह याने 
राबवावी लागत असते. स थतीत थायी आ ण अ थायी आ थापनेवर ल पद 
सं या अपुर  अस या कारणाने ता पुर या व पात दर सहा मह ने कालावधीकर ता 
अ थायी व पात मानधनावर सव पदे भरली जात आहेत याम ये शासना या 
िनयमानुसार येक सहा मह यानंतर जु या अिधकार  व कमचार  यांना संधी न 
देता न वन उनेदवारांना संधी ावी असा शासन िनणय आहे. यामुळे येक सहा 
मह यानंतर न वन भरती या राबवावी लागते. व जुने िश ीत झाले या 
कमचा-यांना काढुन न वन कमचा-यांना भरती करावी लागते व यांना िश ण 
ावे लागते. तसेच काह  कारणा तव काह  मह याची मुदतवाढ दली असता सदर 

कमचार  कामगार यायालयाम ये दावा दाखल क न कायम व पी करणेसाठ  दाद 
मागतात. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे वाय.सीए.एम णालय हे ७५० बेडचे 
असून सव वभाग अ यावत असून णांचे सोयीचे ीने न वन वभाग सु  करणेत 
येणार आहेत. याम ये वाढ व ऑपरेशन िथएटर, वाढ व एन.आय.सी.यु व 

पी.आय.सी.यु वाढ व आय.सी.यु.,सी.एस.एस.ड , सी.एम.ओ इमरज सी ओ.ट . इ. 
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वभाग चालू करणेत येणार आहेत. तसेच वै क य वभागा कड ल णालायाना 
आव यक पदे भरणेक रता मागणी घणेते आलेली आहे. तसेच महानगरपािलके या 
इतर ९ णालयांम ये आ ण २९ दवाखा यांम येह  वै क य अिधकार , टाफनस, 

वॉडबॉय, फामासी ट, इ कमचा-यांची आव यकता आहे. मनपाकड ल वै क य 

अिधकार  तसेच इतर कमचार  िनवृ  झालेनंतर याचा ताण इतर अिधकार/ 

कमचा-यांवर येत आहे. मा.अिध ाता, वायसीएमएच आ ण सव णालय मुख, 

वै क य वभाग यांनी केले या मागणी नुसार वर ल तां ीक पदे भरणेकामी 
बा ोता ारे (Agency ) नेम याबाबत न याने या राब व यात येत आहे. सदर 
बाब ह  धोरणा मक अस याने यास मा यता देणेत येत आहे. 

मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 

 अनुकूल- ७२        ितकूल- ० 
 
    अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी 
कट केल.े 

         ----- 

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

(उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 
महापौर 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  -४११ ०१८. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय  
मांक-नस/५/का व/६९४/२०२१ 
दनांक -  ४/५/२०२१ 
 

                                               
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

   पंपर -४११ ०१८. 
 

त – सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांजकडे पुढ ल यो य या 
      कायवाह साठ  रवाना. 


