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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११०१८. 

नगरसिचव कायालय 

मांक- नस/०४/का व/५३९/२०२१ 
दनांक- २९/११/२०२१ 

 
 
ित, 

मा....................................... 
सद य, वधी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर - ४११०१८. 

 
 
  वषय- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क  

   सभा द.०३/१२/२०२१ रोजी आयो जत केलेबाबत. 
 
महोदय / महोदया, 
 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार, दनांक 

०३ͭ१२ͭ२०२१ रोजी द.ु३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 

मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात मा. उप सिचव महारा  शासन नगर वकास वभाग 

यांचेकड ल पञ .कोरोना-२०२०/ . .७६/न व-१४ द.२२ ऑ टोबर २०२१ अ वये आयो जत 

करणेत आलेली आहे. सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे ह  

वनंती. 
 मा.कळावे,    

आपला व ासू, 
 

 
 

(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

त - १) सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

        २) कायालयीन नोट स बोड  
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    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. वधी सिमती 
कायप का मांक- ०२ 

 

दनांक : ०३/१२/२०२१          वेळ : दुपार  ३.०० वा.  
                पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार, दनांक 

०३ͭ१२ͭ२०२१ रोजी द.ु३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 

रामचं  पवळे सभागृहात मा. उप सिचव महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल पञ 

.कोरोना-२०२०/ . .७६/न व-१४ द.२२ ऑ टोबर २०२१ अ वये आयो जत करणेत आलेली आहे. 

सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 

अ) मा. वधी सिमतीची सभा (कायप का मांक २२) दनांक १८/१०/२०२१ चा सभावृ ांत   

कायम करणे. 

ब) मा. वधी सिमतीची सभा (कायप का मांक ०१) दनांक १८/११/२०२१ चा सभावृ ांत 

कायम करणे. 

----------- 

 

वषय .१) आं ा व भामा आसखेड क पांतगत िचखली येथ ेउभारवया या जलशु करण 

क ासाठ  देहू येथील नद तून जल उपसा क न पाईपलाईन ारे पाणी आणणे व 

इतर अनुषंिगक कामे करणे. या कामांतगत देहू येथील बोडकेवाड  बंधा या जवळ 

अशु द जल उपसा क  ते िचखली येथील जलशु करण क  पयत राय झंग मेन 

पाईप लाईन टाकणेच ेकाम मे. ाणी इ ा चर ा. िल. हे ठेकेदार कामाचे 
आदेश . पापु/०८/का व/११०३/२०१९, द.२१/११/२०१९ अ वये कर त आहे. सदर 

कामाम ये १४०० िम.मी. व १२५० िम.मी. यासाच े लोखंड  पाईप पुर वणे व 

जोडणी करणेचा समावेश आहे. सदर कामाच ेमे. ड .आर.ए. क स टंट हे क प 

स लागार आहे. सदरच ेकाम िचखली येथील जलशु द करण क  ते देहू पयत 

१४०० िम.मी. जलवा हनी टाकणेचे आहे. तसेच देव  राण ेचौक ते िनघोजे-तळवडे 

पयत १२५० िम.मी. यासाची जलवा हनी टाकणे च े काम अंितम ट यात 

आहे. महानगरपािलकेचे देहू (बोडकेवाड ) येथील के.ट .वेअर येथ े आं ा 
पाणीपुरवठा योजनेचे हेडव स बांधणेच े िनयोजन केले होते. तथा प सदर 

ठकाणी मंुबई उ च यायालयात ी. बोडके कुटंूबीय यांनी यािचका दाखल केली 
आहे. सदर यािचकेचा िनकाल लवकर लागत नस याने व ी. बोडके हे 

महानगरपािलकेने सहकाय करणार नस याने ल ात आ यानंतर 
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महानगरपािलकेने बोडकेवाड  ते िनघोजे तळवडे येथील व वध ठकाण या 
केट वेअर मधून अशु द जलउपसा करणेचा पयाय यांचा अ यास क न िनघोजे-

तळवडे येथून पाणी उपसा करणेचा पयाय अंितम केला यानंतर तेथ े हेडव स 

बांधणेकामी जागा ता यात घेणे जलसंपदा वभागाची उदभव बदलास परवानगी 
घेणे इ. बाबींची पुतता केली आहे. वषयां कत काम हे िचखली जलशु द करण 

क  ते बोडकेवाड  देहू पयत करणेच े िनयोजन होते. तथा प सदर काम िचखली 
जलशु द करण क  ते िनघोजे-तळवडे येथील हेडव स पयत करणेत येणार आहे. 

सदर काम वेगाने सु  असून गतीपथावर आहे. सदर कामाम ये सुमारे ३.४० 

क.मी. लांबी या लोखंड  पाईपची बचत होत आहे. आं ा धरणाच ेपाणी िनघोजे-

तळवडे येथील के.ट .वेअर मधून उचलून िचखली येथील जलशु द करण क ात 

आणून शु द करणेत येणार आहे. सदर कामे माहे माच २०२२ पयत पुण करणेच े

िनयोजन आहे. तथा प सदर शु द पाणी नाग रकांपयत पोहच वणेसाठ  वतरण 

यव था उपल ध नाह . या सव बाबींचा वचार क न सोनवणे व ती (देहू आळंद  

र ता) ते पाईन रोड (िचखली घरकुल योजना) पयत जलवा हनी टाकूण ती 
पाईन रोडवर ल (िचखली घरकुल योजना) मनपा या अ त वातील 

जलवा हनीस जोड यास व से. .२३ व न येणारा पाणीपुरवठा बंद क न िचखली 
येथील जलशु द करणाच े शु द पाणी नाग रकांना देता येईल. याबाबत सदर 

कामाचे क प यव थापन स लागार मे. मे.ड .आर.ए. क स टंट यांनी 
यांचेकड ल प  द.१४/१०/२०२१ च ेप ा वये अिभ ाय दला आहे. सदर काम 

तातड ने करावयाच े अस याने मे. ाणी इ ा चर ा. िल. यांच े कामाच े

होणा-या बचतीमधून सदरच े काम करता येईल. तसेच याकामी मनपा े ात 

इतर  जागोजागी  हॉ स बस वणे, पाईपलाईनची आव यकती नुसार 

जागोजागी जोडणी करावी लागणार आहे. यासाठ  न याने िन वदा िस द करावी 
लागणार नाह . मूळ िन वदेतील िन वदा र कमेपयत काम करणेत येईल. तर  

वषयां कत कामामधून सोनवणे व ती (देहू-आंळद  र ता) ते पाईन रोड 

(घरकुल योजना) पयत तसेच मनपा े ात इतर  आव यकतेनुसार जागोजागी 
हॉ स बस वणे व लोखंड  पाईपलाईनची जोडणी करणे या थळ बदलास 

मा यता देणेकामी वचार करणे. 

 

वषय .२) जजामाता हॉ पीटल येथील कोवीड-19 क रता व ुत यव थेच ेचालन देखभाल 

दु ती व अनुषंिगक कामे करणे या कामास मा. वधी सिमती सभा ठराव .32, 

द.16/04/2021 अ वये र. .24,98,707/- यास शासक य मंजूर  दलेली आहे. 

तथा प द.19/10/2021 रोजी मा. आयु  क ात झाले या बैठक त मा. आयु  

सो यांनी जजामाता णालयातील २ ऑपरेशन िथएटर ३१ डसबर २०२१ पूव  

सु  करणेबाबत आदेश दलेले आहे. ऑपरेशन िथअटरमधील वातानुकुलन 
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यं णेसाठ  आव यक एस.एस. लेनम, ड ट ंग, ील इ. कामाकाज तातड ने 

करणे आव यक आहे. यािशवाय आपरेशन थेटर सु  करणे श य होणार नाह . 

सदरच े काम करणेसाठ  अंदाजे र. .18,15,324/- एवढा खच अपे त आहे. 

तातड ची बाब अस याने वषयां कत कामातूनच मा. थायी सिमती सभे या 
उमेद मा यतेवर सदरच ेवाढ व काम करणे आव यक आहे. यामुळे वषयां कत 

कामास एकूण र. .43,14,031/- एव या र कमेस शासक य मंजूर  घेणे 

आव यक आहे. सदर वाढ व खच करणेस मा.आयु  सो यांनी द.२५/१०/२०२१ 
या तावा वये मंजूर  दलेली आहे. सदर कामाचा खच भांडार वभागाकड ल 

कोवीड-19 या लेखाशीषातून करणेकामी येणा-या र. .43,14,031/- यास 

शासक य मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .३) िनवडणूक वभागाकड ल प  .साव.िन.२०२२/का व/१३/२०२१, 
द.१२/१०/२०२१ अ वये मनपा या संभा य िनवडणूक २०२२ ची पूवतयार  

हणून िनवडणूक िनणय कायालय, मतमोजणी कायालय, िनवडणूक क  इ. 

ठकाणी व ुत वषयक कामे करणेसाठ  कामाच े अंदाजप क तयार क न 

िन वदा कायवाह  करणेबाबत कळ वल ेआहे. ग े ीय कायालयाअंतगत येणा-या 
िनवडणूक कायालय, मतमोजणी कायालयात आव यकतेनुसार ता पुर या 
व पात वनी पेण यव था, काश यव था, सीसीट ह  आ ण जनरेटर 

यव था करणे आव यक आहे. याकामी वषयां कत कामाच ेअंदाजप क तयार 

केले आहे. यास  र. .24,99,542/- एवढा खच अपे त आहे. सबब या कामी 
र. .25,00,000/- यास शासक य मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आकाशिच ह परवाना वभागामाफत 

शहराम ये खाजगी व महानगरपािलके या जागेवर  बा  जा हरातीसाठ  फलक 

लावणेस  (OutdoorAdvertising) महारा  महानगरपािलका अिधिनमातील 

कलम  २४४, २४५  व महारा  महानगरपािलका अिधिनयम (जा हरात व फलक 

िनयं ण) िनयम २००३ नुसार परवानगी दली जाते. स या पंपर  िचंचवड 

शहराचा माट िसट त समावेश झाला आहे. महापािलकेचे २०१८ म ये जा हरात 

फलकासाठ   (OutdoorAdvertising) बा  जा हरात धोरण (Outdoor 

Advertising Policy) ठर वणेत आलेले आहे. याम ये अ याधुिनक तं ानाचा 
समावेश व शहर स दय करण तसेच महापािलकेच े उ प न वाढ व यासाठ  

न याने जा हरात धोरण िन त करणे आव यक आहे  हणून न याने जा हरात 

धोरण (Outdoor Advertising Policy) तयार करणेत आलेले आहे. यास कायदा 
वभागाकडून तपासून घेणेत आलेले आहे. सबब, पंपर  िचंचवड 
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महानगरपािलके या आकाशिच ह परवाना वभागामाफत तयार करणेत आलेले 

बा  जा हरात धोरण (Outdoor Advertising Policy) सोबत या प  “अ” म ये 

(मराठ  व इं जी) सादर करणेत आलेले आहे. यास मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

 

 

 
 (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर - ४११०१८. 

 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११०१८. 

नगरसिचव कायालय 

मांक- नस/०४/का व/५३९/२०२१ 
दनांक- २९/११/२०२१ च ेलगत. 

 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयाचे वषयप  (डॉके ) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ    

      ठेवणेत आले आहे. 
 


