
 1

           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                      पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 
                                      मांक :नस/५/का व/८०२/२०२१ 

                          दनांक - ८/९/२०२१ 
 
ित, 

मा. ................................... 
सद य, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर - ४११ ०१८. 
  
      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा  
             दनांक २०/९/२०२१ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयो जत  
             केलेबाबत. 
   
मा.महोदय/महोदया, 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे स टबर-२०२१ ची मािसक मा.महापािलका 
सभा सोमवार दनांक २०/०९/२०२१ रोजी दुपार  २.०० वाजता मा.उपसिचव महारा शासन 
नगर वकास वभाग यांचेकड ल पञ .कोरोना-२०२०/ . .७६/न व-१४ दनांक ३ जुलै 
२०२० व दनांक २८ जून २०२१ या प ा वय े ऑनलाईन प दतीने ( हड ओ 
कॉ फर संग ारे) आयोजीत करणेत आलेली आहे. मा.महापौर महानगरपािलके या मु य 
शासक य इमारतीमधील मा.महापौर क  या ठकाणाव न ऑनलाईन प दतीने ( हड ओ 

कॉ फर संग ारे) सभा संचिलत करणार आहेत. सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. 
सभेस आपण संबंिधत ञेीय कायालयाचे सभागृहातून ऑनलाईन प दतीने अथवा 
मोबाईल ऍप ारे सहभागी हावे ह  वनंती. 
      

       आपला व ासू,  
                                                             
                                            (उ हास बबनराव जगताप) 

        नगरसिचव 
                                           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                पंपर  - ४११ ०१८. 
त :  १) कायालयीन नोट स बोड 

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

 
( महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे अनुसूची करण २ मधील 

िनयम मांक १ (ए) (एच) (आय) अ वये) 
 

कायप का मांक-६२ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे स टबर-२०२१ ची मािसक मा.महापािलका 
सभा सोमवार दनांक २०/०९/२०२१ रोजी दुपार  २.०० वाजता मा.उपसिचव महारा  
शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल पञ .कोरोना-२०२०/ . .७६/न व-१४ दनांक ३ 
जुलै २०२० आ ण दनांक २८ जून २०२१ या प ा वये ऑनलाईन प दतीने ( हड ओ 
कॉ फर संग ारे) आयोजीत करणेत आलेली आहे. मा.महापौर महानगरपािलके या मु य 
शासक य इमारतीमधील मा.महापौर क  या ठकाणाव न ऑनलाईन प दतीने ( हड ओ 

कॉ फर संग ारे) सभा संचिलत करणार आहेत. सदर सभेम ये खालील कामकाज होईल. 
                                  ----- 

अ) वशेष मा.महापािलका सभा मांक -५६ द.२६/३/२०२१ व द.३१/३/२०२१ 
   चा सभावृ ांत कायम करण.े  

      ब) मा.महापािलका सभा मांक -५९ द.१८/६/२०२१ चा सभावृ ांत कायम 
         करण.े  

क) मा.महापािलका सभा मांक -६० द.२०/७/२०२१ व द.२९/७/२०२१ चा  
सभावृ ांत कायम करण.े  

   ड) मा.महापािलका सभा मांक -६१ द.२०/८/२०२१ चा सभावृ ांत कायम  
      करण.े  

                                  ----- 
िनयु या 

 

वषय मांक १) मा. लांडगे र व ल मण यांनी मा. थायी सिमती सद य पदाचा  
              राजीनामा दला असून मा. थायी सिमती  
              सद य वाची एक जागा रकामी झाली अस यान ेमहारा   
              महानगरपािलका अिधिनयमचे २३ व कलम ३१ अ म य ेिनदश  
              के या माण ेसदर रका या जागेवर िनयु  करण.े 

---- 
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ो रे 
 

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

 

मा. थायी सिमतीचे ठराव 
 
वषय मांक- २)   संदभ-१)  मा. िभमाबाई फुग ेव मा.संतोष कांबळे यांचा ताव 

                      २) मा. थायी सिमती कड ल ठ. .१०१२८ द.११/८/२०२१   
 

मे. वॉिलट  केटररस अँ ड कॅ ट न कॉ टर यांना वाय.सी.एम.हॉ पटल येथील 
कॅ ट न द. ०७/०४/२०१६ ते ०८/०३/२०२१ या कालावधीसाठ  कराराने चाल वणेस दलेले 
आहे.  तथा प माच- २०२० पासून कोरोना ादुभावामुळे कॅ ट न बंद होते. यामुळे मे. 
वॉिलट  केटररस अँ ड कॅ ट न कॉ टर यांची आिथक अडचण/ क ड  िनमाण झाली 

आहे. यांची द. ३१/०३/२०२१ अखेरची भाडे थकबाक  र. .२०,०५,९९०/- माफ करणेस 
मा यता देणे कामी मा. महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे. 

 
वषय मांक- ३)  संदभ- १) मा. िभमाबाई फुग ेव मा.संतोष कांबळे यांचा ताव.  

                     २) मा. थायी सिमती कड ल ठ. .१०१२९ द.११/८/२०२१   
 
            ओम जय आनंद चॅ रटेबल टचे वतीने थेरगाव येथे डांगे चौकात  गर ब  

णांसाठ  गे या ४ वषापासून डायिलसीस सटर सु  करणेत आले आहे.महापािलकेमाफत 
थेरगाव येथे न याने तयार करणेत आले या हॉ पटलचे इमारतीम ये ७ मिशनसह 
डायिलसीस सटर सु  करणेची मे. ओम जय आनंद चॅ रटेबल टची तयार  आहे. राजीव 
गांधी जीवनदायी आरो य वमा योजना / महा मा फुले जनआरो य योजना यांचा 

णांना लाभ िमळून डायिलसीस मोफत होऊ शकेल तसेच या णाचा कोण याह  
शासक य योजनेस समावेश नाह . तसेच आिथक या दुबल णांना मोफत डायिलसीस 
क न दे यास सं था तयार आहे. यामुळे शहरातील नागर कांना चांग या कारची वै क य 
सेवा उपल ध होणार असून याचा फायदा होणार आहे. ह  बाब वचारात घेता व सं थेचा 
सदर हेतू पाहता मे. ओम जय आनंद चॅ रटेबल ट यांना नवीन णालयाचे 
इमारतीम ये डायिलसीस सटरसाठ  वनामु य जागा उपल ध क न दे यास तसेच 
डायिलसीस सटरसाठ  वीज व पाणी मनपामाफत उपल ध क न दे यास मा यता दे यास 
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व सदर बाब धोरणा मक अस याने याकामी मा यता देणे कामी मा. महापािलका सभेकडे 
िशफारस कर यात येत आहे.    
 
वषय मांक- ४) संदभ- १) मा.आयु सो यांचे प  .पअक/३/का व/७/२०२१,  

                       द.०६/०८/२०२१. 
                    २) मा. थायी सिमती कड ल ठ. .१०१४९ द.१८/८/२०२१   

                                                   व ठ. .१०२३८ द.१/९/२०२१  
 

पंपर  िचंचवड शहरातून वाहणा-या पुन जीवन क पा या अंमलबजावणीसाठ  
वशेष उ ेश वहन (Special Purpose Vehicle [SPV]) थापन करणे बाबत. पंपर  
िचंचवड शहरा या ह तून पवना, मुळा व इं ायणी या तीन न ा वाहतात. यामधील मुळा 
नद काठ वकसन क प, पुणे मनपा या सहकायान ेएक तपणे राब वणेत येत असून, 
शहरातून वाहणा-या पुणे मनपाने या कामासाठ  थापन केले या कंपनीस मुळा नद या 
पंपर  िचंचवड शहरातील लांबी या माणात आव यक तो खच दला जाणार आहे. तसेच 
पंपर  िचंचवड शहरा या म यवत  भागातून पवना नद  वाहत असून, शहरा या 
उ रेकड ल ह व न इं ायणी नद  वाहत आहे. इं ायणी नद ची एक बाजू पंपर  िचंचवड 
ह त असून दुसर  बाजू पुणे ामीणम ये हणजेच PMRDA यां या अख या रत येत 
अस याने नद या दूषणासाठ  यानुसार पंपर  िचंचवड ह तून वाहणा-या पवना व 
इं ायणी नद  पुन जीवन क प राबवणेसाठ  अशा कामांचा अनुभव असणा-या Ms. 

HCP Desing & Planning & Management Pvt. Ltd. यांची क प स लागार हणून 
जून २०१८ म ये नेमणुक करणेत आली असून स थतीत या क पाचा क प अहवाल 
[DPR] बन व याचे कामकाज अंितम ट यात आहे. पवना व इं ायणी नद साठ  
पुन जीवन क प राब वणेकामी स व तर क प अहवाल तयार करणेसाठ  मा. थायी 
सिमतीने ठराव मांक २५९०, दनांक २५/०४/२०१८ अ वये मा यता दलेली आहे. 
तसेच मा.महापािलका सभेने ठराव मांक १७७, दनांक २०/०४/२०१८ अ वये दो ह  
न ांसाठ  नद  सुधार क प राब वणेस एक त शासक य मा यता दलेली आहे. या 
अनुषंगाने क प स लागारांमाफत तयार होणा-या स व तर क प अहवालानुसार [DPR] 
क पाची अंमलबजावणी ाधा याने करणेसाठ  वतं  कंपनी Special Purpose Vehicle 

[SPV] था पत करणेआव यक आहे. पवना व इं ायणी नद  पुन जीवन क पाची 
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या ी पाहता सदर दो ह  नद शी सबंिधत शासना या व वध सं था आहेत, याम ये 
नद ची जागा ह  महसुल वभाग, ज हािधकार  कायालय, पुणे यांचेशी सबंिधत असून 
तसेच पाणी वषय़क संशोधन करणार  क  शासनाची CWPRS सं था खडकवासला, पुणे 
येथे आहे, पाऊस व पुर थतीचे अनुषंगाने नद या वहना बाबतचे तां क अिधकार 
महारा  शासन पाटबंधारे वभाग यांचे काय े ात येतात. तसेच शहरातील इं ायणी 
नद चा दुसरा काठ पुणे ामीण हणजे PMRDA यां या काय े ात येत असून पवना 
नद चा काह  भाग PCNTDA व Defense यां या काय े ात येतो. या अनुषंगाने पवना 
व इं ायणी नद  पुन जीवन क पा या स व तर क पाची अंमलबजावणी करणेसाठ  
थापन करावया या Special Purpose Vehicle [SPV] म ये खालील सद यांचा आंतभाव 

करणे आव यक आहे. 
1. मा. महापौर, पं.िचं.मनपा. 
2. मा. अ य , थायी सिमती, पं.िचं.मनपा. 
3. मा. सभागृह नेते, पं.िचं.मनपा. 
4. मा. आयु , पं.िचं.मनपा. (मु य कायकार  अिधकार ) 
5. मा. वरोधी प नेते, पं.िचं.मनपा. 
6. मा. ज हािधकार , पुणे ज हा 
7. मा. मु यािधकार , PMRDA 

8. मा. शहर अिभयंता, पं.िचं.मनपा. 
9. मा.मु य अिभयंता, पुणे जलसंपदा वभाग 
10. मा. सहशहर अिभयंता, पयावरण, पं.िचं.मनपा 
11. मा. उपसंचालक, नगररचना वभाग, पं.िचं.मनपा. 
12. मा.मु य लेखा व व  अिधकार , पं.िचं.मनपा. 
सदर या ता वत वशेष उ ेश वहन (Special Purpose Vehicle [SPV]) ला 
महारा  शासनाची मा यता घेणे आव यक असून सदर या SPV माफत 
खािलल कामकाज मु य वेक न करणेस मा यता देणे गरजेचे आहे. 
1. यापूव  मा.महापािलका सभेने मंजूर  दलेनुसार शहरातून वाहणा-या 

नद पा ाची जागा महारा  शासना या महसुल वभागाकडून 
मा. ज हािधकार  यांचे माफत देखभाल, दु तीकामी SPV कडे ह तांतर त 
क न घेणे. 
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2. नद  पुन जीवन क पासाठ  महारा  शासन व क  शासन यांचेकड ल 
व वध योजने अंतगत आिथक सहा य अनुदान, कंवा आव यकता 
भास यास Municipal Bond कंवा कज उभे करणे. 

3. क पा या भावी अंमलबजावणीसाठ  आव यकतेनूसार नद  प रसरात 
Town Planning Scheme [TP]  राब वणे यासाठ  आव यक सव िनणय 
घेणे व यातून िनधी व लॅ ड बँक तयार कर याचे अिधकार या कंपनीस 
असतील. 

4. क पाचे अंमलबजावणीसाठ  CSR कंवा CER चे अनुदानामधून कंवा 
पूण क प कंवा क पाचा काह  भाग PPP त वावर राब वणेचा 
अिधकार कंपनीस असेल. 

5. क पाचे काम पूण झालेनंतर याचे चालन, देखभाल, दू तीचे काम 
करणेचे अिधकार SPV कंपनीस देणे. 

सबब उपरो माणे पंपर  िचंचवड शहरातील पवना व इं ायणी नद  पुन जीवन 
क पाचे अंमलबजावणीसाठ  वर नमुद केले या सद यांचा समावेश क न वशेष उ ेश 

वहन (Special Purpose Vehicle [SPV]) गठ त करणेस तसेच सदर या SPV कंपनीस 
वर नमूद केले माणे कामकाज सोप वणेस मा यता देणे कामी मा. महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे.  
 
वषय मांक -५) संदभ- १) मा. बुड सुवणा व मा. कांबळे अंबरनाथ यांचा ताव.  

                      २) मा. थायी सिमती कड ल ठ. .१०१७७ द.१८/८/२०२१   
 
 ािधकरण से. .२४ येथे लाल बहादूर शा ी चौकाजवळ सावजिनक सु वधा 
क ाकर ता भूखंड आर त आहे. सदर भूखंडा या काह  भागावर जुने अ नशामक क  
अ त वात आहे. जु या अ नशामक क ाम ये स  थतीत एकच अ नशामक वाहन 
(बंब) ठेव याची यव था आहे. सदर यव था अपुर  असून सदर आर त जागेवर न वन 
अ नशामक क  इमारत वै क य सु वधा क ासह बांधणे आव यक असून सदर कामाचा 
मनपा या सन २०२१-२२ या अंदाप काम ये खालील नमुद माणे समावेश क न 
याकर ता तरतूद करणे व शासक य मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 

कर यात यात आहे. 
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अ.
. 

कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क य 
र. . 

सन २०२१-
२२ची 
तरतूद र. . 

वाढ घट एकूण 
तरतूद 
र. . 

१ भाग .१५ मधील लाल 
बहादुर शा ी चौकाजवळ ल 
आर त जागेवर न वन 
अ नशामक क  इमारत, 
वै क य सु वधा क ासह 
(Medical Aid) बांधणे. 

वशेष 
योजना 

७,००,००,००० ० १५,००,००० ० १५,००,००० 

२ भाग .१५ काचघर 
चौकाजवळ ल आर त 
जागेवर न वन OPD  इमारत 
बांधणे व अ नशामक क  
इमारतीचे नुतणीकरण 
करणे. 

वशेष 
योजना 

४,००,००,००० १५,००,००० ० १५,००,००० ० 

 

 
तर  वर ल माणे कामाचा मनपा या सन २०२१-२२ या अंदाजप काम ये समावेश क न 
तरतूद करणेस  मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणते येत आहे. 
 
वषय मांक- ६)  संदभ- १) मा.आयु सो यांचे प  .लेखा/२६/का व/९९/२०२१,        

                                                    द.०६/०९/२०२१. 
                      २) मा.आयु सो यांचे प  .लेखा/२६/का व/१०२/२०२१,  

                                                   द.०८/०९/२०२१. 

                                              ३)मा. थायी सिमती कड ल ठ. .१०२६८ द. ८/९/२०२१   
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ामधून पवना, इं ायणी व मुळा या नदया 
वाहतात. यामधील मुळा नद चा बहूतं:श भाग पुण ेमनपाम य ेयेत अस यान ेसदरचा क प पुणे 
मनपामाफत राब वणेत येणार आहे. तथा प शहरातून वाहणा-या पवना नद ची लांबी सुमारे 24.50 

कमी व इं ायणी नद ची लांबी सुमारे 24.50 कमी आहे. या नदयांचे पुन जीवन करणे या 
क पाला यापूव च मा. महापािलका सभेची शासक य मा यता िमळालेली आहे. यानुसार पवना 

व इं ायणी नद या क प अहवालास पयावरण ना हरकत (Environment Clearance) बाबतचा 
ताव महारा  शासना या पयावरण वषयक सिमतीकडे पाठ वलेला आहे. सदरची या 

अंितम ट यात आहे. सदर या क पाला EC िमळालेनंतर मंजूर DPR नुसार क पाची 
अंमलबजावणी करणे या आव यक खचासाठ  येक वष  होणा-या खचा या माणात 

यूिनिसपल बाँड या मा यमातून िनधी उभारणेचे ता वत आहे. यानुसार पंपर  िचंचवड 
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महानगरपािलकेमाफत सु वातीला अंदाजे र. .200/-कोट पयतचा िनधी कज/कजरोख े या 
व पात उभार याचा मानस असून याकामी"पीसीएमसी" कंवा "जार कता" कंवा खाजगी 
लेसमट आधारावर कज दे या या ("बाँ स") या व पात कज उभार यात येणार आहे. 
याअनुषंगान े महापािलकेन े कज/कजरो यांसाठ  सन 2021-22 या अथसंक पाम य े मा. 

महापािलका सभा ठराव . 632, द.31/03/2021 अ वय े “महापािलका भांडवली क पांसाठ  

कजरोख ेउभारणे” या लेखािशषाखाली 400 कोट  पयांची तरतूद कज/ कज सुर ा ठेव हणून 

मंजूर कर यात आलेली आहे. यानुसार कज/कजरोखे उभार यासाठ  काह  सं थांची नेमणूक 

करणे आव यक असलेन ेमचट बँकर, े ड ट रेट ंगसं था, ड बचर ट , रेजी ार, लीगल क िसल, 

ड पॉझीटर, टॉक ए चज, बँकर इ. सं थांची िनयु  करणे आव यक आहे. स थतीम य ेया 
सं थापैक  मचट बँकर, े ड ट रेट ंगसाठ , ड बचर ट , रेजी ार, लीगल क िसल यांची मा. 
थायी सिमती सभा ठराव .9672, द. 09/06/2021 व .10054, द.04/08/2021 अ वय े

िनयु  कर यात आलेली आहे. वर ल बाबीं या आधारे महापािलका बाँ स जार  कर यासाठ  

खालील बाबींस मा यता िमळण ेआव यक आहे.  

अ)केवळ महानगरपािलके या व मान मंजुर  (वर सूचीब  के या गेले या) खाजगी लेसमट 

आधारावर डबचस या व पात बाँ स वाढव ूशकते जेणेक न कमाल मयादेपयत र. . 200/-

कोट  नद  सुधार क पां या अंमलबजावणीत महानगरपािलके या वा याला अथसहा य 

दे यासाठ  (यापुढे "बाँ स" हणून संदिभत), आ ण जे अट  व शत नुसार मा यता ा  टॉक 

ए सचज वर सूचीब  केल े जाऊ शकते,सेबी ( युिनिसपल डेट िस यु रट जची जार  व याद ) 

विनयम, 2015 नुसार,िस यु रट ज कॉ ॅ स (िनयमन) अिधिनयम, 1956,सेबी (डेट 

िस यु रट जची जार  व याद ) विनयम, 2008, आ ण यासंबंधातील इतर कायदे, िनयम, 

दशािनदश, अिधसूचना, प रप के, कंवा इतर कोण याह  िनयामक ािधकरणा ारे जार  केलेल.े 

ब)महापािलका आयु / अित र  आयु  आ ण या ारे अिधकृत/ संयु पण े आ ण सव 

यवहारां या कागदप ांवर वा र  कर यास अिधकृत असतील. याम य े ऑफर द तऐवज, 

उप म, करार, बाँ स इ य ू किमट ची थापना यासह कोण याह  बाबींचा िनणय घे याबाबत 

आ ण महापािलका/ महामंडळामाफत बाँ स जार  कर यासंबंधी कोणतेह  काम हाती घेईल. 

क)वर ल माण े नमुद केलनेुसार महानगरपािलकेची बाँ स इ य ू किमट  ("बाँड किमट ") ची 
थापना क न याम य ेखालील सद यांचा समावेश असेल: 

1)  आयु  

2)  अित र आयु  

3)  मु यलेखाव व अिधकार  

4)  क प संबंिधत वभागाचे वभाग मुख 

5)  मु य लेखा प र क 
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उपरो  नमुद बाँड किमट बाँडचे माण, वेळ आ ण व प, जार  कर या या प तीचा िनणय 

घे यास अिधकृत असेल तसेच या संदभातील पतधोरण एज सीज, व त, कायदेशीर स लागार, 

ठेवीदार, टॉक ए सचजइ. कमान सद यता, ओ हर शनची धारणा, मुदतवाढ यासह 

मया दत नसले या सव म य थ व एज सींची िनयु  करेल तसेच बाँडइ य ूकरण ेअथवा बाँड 

इ य ू( िनगत) लवकर ारंभ इ. बाबी करेल. 

ड)तसेच बाँड सिमतीचे सद य संयु पण ेआ ण सव पुढ ल कायवाह  कर यास अिधकृत असतील, 

याम य े सव आव यक कृ ये, सव आव यक कागदप /े करार/ साधन/े अनु योग आ ण 

यासंबंधी या लेखी घटनांवर वा र  करतील, तसेच यांना आव यक आ ण इ छत वाटेल या 
बाबी यां या िनणयावर अवलंबून असतील. बाँड किमट ला इतर गो ींबरोबरच पुढ ल बाबींचा 
अिधकार दला जाईल: 

1) े डट रे टंग एज सीज, व त, Registrar, कायदेशीर स ला, डपॉ झटर ज, टॉक ए सचज, 

बँकस इ याद ंची िनयु  अंितम आ ण मंजूर करण.े बाँड या अशा कार या ऑफरम य ेसामील 

होण े आ ण फ , किमशन, दलाली इ याद ंचा समावेश असले या अशा सव य / सं थांना 
मोबदला देण.े यां या वैय क िनयु  प ात नमूद के या माण े अशा अट  व शत  पर पर 

ठर व या जाऊ शकतात. 

2) चिलत बाजारपेठेतील अट  आ ण लाग ू काय ांचा वचार क न इ यूची मुदत,  याज दर 

इ याद  बाँड या जार  कर या या अट  अंितम करण.े 

3) मुदतीची प े, बाँडची रचना, तसेच संरिचत पेमट मेकेिनझम / ए ो मॅकेिनझम / Waterfall 

Mechanism/ बुड त फंडाची यं णा/ याज देय यं णा/ ड एसआरए यं णा कंवा बॉ सची रचना 
आ ण वेळेवर स हिसंगसाठ  आव यक असले या कोण याह  इतर अट / यं णा िन त क न 

अंितम करण.े 

4) बाँड या मु ासाठ  व ीय टेटमे ट/ कट करण द तऐवज/ मा हती ापन/ ऑफर 

कागदप  आ ण इतर कागदप  ेकाढणे, अंितम करण ेआ ण वा र  करण े आ ण सेबी आ ण 

टॉक ए सचजम य े ते आव यक अस यास आव यक ती कागदप  े / करारनामा सादर करण.े 

याम य ेकरार/ काम/े सामंज य करार/ माणप /े ित ाप /े घोषणा प े/ उप म इ. आ ण 

इतर सव आव यक कागदप  ेआ ण अशी सव कृ ये आ ण गो ी करण.े  तसेच सेबी या यो य 

पूतते या मुदतीत बाँडचे वाटप करण ेआ ण यासंबंधात आव यक असले या सव औपचा रकतांचे 

पालन करण.े तसेच टॉक ए सचज कंवा अ य बाँडस जार  कर यासाठ  लाग ूअसणारे कायदे 

कंवा िनयम यांचा अवलंब करेल. 

5) रा ीय नगरपािलका लेखा िनयमावलीनुसार कंवा रा य शासनान े लाग ू केले या त सम 

महानगरपािलका लेखा िनयमावलीनुसार कंवा जाह र केले या कागदप / मा हती ापनप ात 
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समा व  असले या लाग ूअसले या आिथक मते/ पुन- व पत व ीय ववरण प कांना बाँ स 

जार  कर यासाठ  मंजुर  देण.े 

6) बाँ सचे वगणी हणून िमळालेल े अजाचे पैसे वीकारणे, वाटपा या आधारे िनणय घेणे, 
बाँ सचे वाटप मंजूर क न बाँ सचे वाटप करण.े 

7) संबंिधत अथॉ रट ज/ िनयामक सं था/ एज सी कडून िल टंग ऍ लकेशनची अंमलबजावणी 
तसेच टॉक ए सचजसह िल टंग करारासार या सव आव यक मंजूर  िमळ व यासाठ  अज 

करण ेव पाठपुरावा करण.े हणजेच बीएसई िलिमटेड ("बीएसई") कंवा बाँड या याद साठ  नॅशनल 

टॉक ए सचज ऑफ इं डया िलिमटेड ("एनएसई"), र ज ार, नॅशनल िस यु रट ज डपॉ झटर  

िलिमटेड ("एनएसड एल") आ ण स ल डपॉ झटर  स हसेस (इं डया) यां याशी करारनामा करण.े 

बाँ सचे डमटे रअलायझेशनसाठ  मया दत ("सीड एसएल") आ ण शासक य/ महामंडळा या/ 
महापािलके या वतीन ेकोण याह  आव यक वैध ािधकरणा ारे आव यक असले या बाँडस जार  

कर यासंबंधी इतर आव यक कागदप /े करार अंमलात आणण/े करण.े 

8) रो यां या वगणी या संदभात अजाची र कम गोळा कर यासाठ  एक कंवा अिधक बँकस 

यांची िनयु  करण.े 

9) बाँड इ यू कर यासाठ  बँकांकडे एक कंवा अिधक वना-ह क ए ो चालू (करंट) खाती उघडण े

आ ण बाँ स जार  करताना गुंतवणूकदारांकडून ा  झाले या रकमेसाठ  तसेच चड पेमट 

मेकॅिनझम/ ए ो मॅकेिनझम / Waterfall Mechanism चे कामकाज चाल व यासाठ / 

बुडणार ्   या िनधीची यं णा/ याज देय यं णा/ ड एसआरए यं णा कंवा बाँड या जबाबदा-या तसेच 

वेळेवर परतफेड कर यासाठ  आव यक असले या कोण याह  इतर अट / यं णा िन त करण.े 

10) मा टर एशन फॉम, कॉप रेट ऍ शन फॉम आ ण एनएसड एल आ ण सीड एसएल तसेच 

बॉ स या डमटे रअलायझेशनसाठ  र ज ारकडे आव यक ते कागदप /े करार तयार करणे, 
वा र  करणे, फाईल करणे आ ण अंमलात आणण.े 

11) संबंिधत िनयामक/ वैधािनक मु ां या पूततेसाठ  आ ण ड ईएमएट  (DEMAT)खा यात 

वाटप/ बाँड माणप ांची पतप  े जमा न करण े यासार या कोण याह  पूव-इ य/ू इ युनंतर 

गुंतवणूकदारां या सम या/ त ार ंचे िनवारण कर यासाठ  अनुपालन अिधकार  नेमण.े उदा. 
परतावा ऑडर, याज वॉरंट इ. 

12) ड एएमएट  (DEMAT) सु वधा अंतगत बाँडचे वाटप करण ेआ ण एनएसड एल/ सीड एसएल, 

Registrarआ ण ह तांतरण एजं स यां याशी आव यक करार क न ड ईएमएट  (DEMAT) 
सु वधा पुर वण.े  

13) बॉ स डमटे रयलायझेशन आ ण या ा सूचीब  कर या या ता वत मु ासाठ  

महामंडळाचा/ महापािलकेचा िश का िचकट वण.े 

14) लाग ूकायदे व िनयमांनुसार मु ांक शु क भरण.े 
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15) जार क या या बाँड या ता वत मु ांशी संबंिधत इतर कोण याह  वषयावर िनणय घेण.े 

ग) महानगरपािलका आयु / अित र  आयु  यां या पुढ ल बैठक त जनरल बोडाची मा यता 
िमळा यानंतर पुढ ल अित र  काम कर यासाठ  संयु पण े अथवा येक सद य अिधकृत 

असतील. 

1) भागधारकांना बाँड माणप  ेदेणे. 
2) बॉ सचे डमटे रयलाइझ कर यासाठ  आव यक अशी सव कृ ये, काम,े बाबी आ ण गो ी 
करणे. 
3) एनएसड एल आ ण सीड एसएलला आव यक असलेल ेसव करार आ ण अशा द तऐवजांवर 

वा र  करण.े 

4) वाटप कर यात आले या लाभाथ या खा यावर रोख ेजमा करण.े 

        उपरो  नमूद तपिशला माण ेमहापािलकेचे कज/ कजरोख ेउभारणेकामी उपरो  ता वत 
सव बाबींसह याकामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत मा. महापािलका सभेकडे िशफारस 
कर यात येत आहे. 
  
     -------- 

मा. वधी सिमतीचे ठराव 
 
वषय मांक- ७)   संदभ :१) मा.सुजाता पालांडे, मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव. 
                       २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .४५ द.६/८/२०२१ 
        ३) मा.महापािलका सभा ठ. .६७४ द.२०/८/२०२१  
                          अ वये.   
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीकडे मा.महापािलका सभेने 
व वध अिधकार दान केले आहेत. यानुसार मा. वधी सिमतीची मा यतेकामी 
आव यक वषय ब-याचवेळा वधी सिमतीकडे येणारे वषय सद य पा रत ठराव क न 
मा. थायी सिमती आ ण मा.महापािलका सभेपुढे पर पर ठेवून मा यता घेतली जाते, 
यामुळे मा. वधी सिमतीकडे वषय सादर होत नाह त. तर , यापुढे मा. वधी सिमतीचे 

अिधकारात असलेले वषय पर पर मा. थायी सिमती कंवा मा.महापािलका सभेपुढे 
सद य पा रत ठराव सादर क  नयेत आ ण जर  स मा.सद यां या 

ताव/उपसुचनेनुसार अशा वषयांना मा यता दे यात आली तर  असे वषय रतसर 
शासना माफत मा. वधी सिमतीपुढे सादर करणेस मा यता िमळणेकामी महापािलका 

सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 
( टप- माहे स टबर २०२१ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक- ८)  संदभ – १) मा.वसंत बोराटे, मा.पौ णमा सोनवण ेयांचा ताव.  
                       २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .५० द.२०/८/२०२१ 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके म ये यापूव  सफाई संवगात काम करणा-या     
कमचा-यांना लाड-पागे सिमती या िशफारसीनुसार वारसा ह काने नोकर  दे यात येत 
होती. याचा सफाई संवगात काम करणा-या समाजातील सव घटकांना लाभ िमळत होता, 
परंतु . शा/०६/का व/११९१/२०२१, द,०२/०७/२०२१ चे प ा वये महानगरपािलके या 
वतीने कोणतीह  पूवसूचना न देता अचानक पणे सफाई संवगातील काम करणा-या 
अनुसूिचत जाती (SC) वगळता ST, NT, OBC व खु या वगातील (OPEN)  वारसांना नोकर  
देणे बंद कर यात आले आहे. सदरची बाब अ यायकारक आहे, परंतु सफाई संवगात काम 
करणा-या समाजातील सव जाती-धमा या कमचा-यानंी आज शहरातील नाग रकांचे 
आरो य चांगले राहावे, यासाठ  दवस-रा  पंचवीस ते तीस वषापासून साफ-सफाईची कामे 
केली आहेत व क रत आहेत. उ हात थंड त व वशेषतः पावसा यात अितशय घाणेरड  
दुगधी येत असताना देखील वतः या जीवाची पवा न करता व यां या कुटंुबीयांचा 
वचार न करता शहराची पयायाने देशाची सेवा कर त घाणीचे मैला साफ कर याचे काम 
केले आहेत, यां या वारसांना लाड पागे सिमती या िशफारशीनुसार ह काची असलेली 
नोकर  फ  जाती या आधारावर हसकावली जात आहे. वारसांना या ठकाणी कामाला का 
घेऊ नये? असा  उप थत होत आहे. स थतीत यां या सेवािनवृ ी, वे छा 
िनवृ ीनंतर या घाणी या कामामुळे अनेक आजार होतात व जडलेले असतात यामुळे 
यांची जबाबदार  आरो याची देखभाल करणे हे यां या वारसा वर अवलंबून असते तसेच 

सेवािनवृ ी व वे छािनवृ ी घेत याने यां या उप जवकेचे साधन बंद पडलेले आहे व 
स या आिथक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे हणून जे कोणी सफाई कमचार  
कामगार आहेत यांना वारसा ह क हणून यां या ठकाणी नोकर  िमळावी व या 
कोणी सफाई कमचा-यानंी वे छािनवृ ी, सेवािनवृ ी घेतली असेल व घेणार असेल 
यां या वारसदारांचा यो य तो वचार हावा आ ण सव समाजातील सफाई कमचार  यांचे 

काम एकाच कारचे अस याने याम ये जातीय िनकष लाव यात येऊ नयेत. तर  
आरो य वभागामधील सव कमचा-यां या वारसास पुवल ी भावाने पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेत नेमणूक होणेस व सव महानगरपािलकेमधील लं बत करणे िनकाली 
काढणेस मा यता देणेबाबत मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
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िवषय मांक ९)  संदभ : १) मा.आयु  यांचेकड ल प  . शा/२/का व/१०८५/२०२१,  

                         द.२८/०८/२०२१ 
      २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .५२ द.३/९/२०२१ 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर  'मा हती व तं ान 
अिधकार '  अिभनामाची पदे S-२३ वेतन ेणी र.  ६७७००-२०८७०० म ये शासन मंजूर असून 
पदो नती कर ता १ पद र  आहे. 'मा हती व तं ान अिधकार ' अिभनामाची र  पदे 
पदो नतीने भर याकामी मा.आयु  सो यां या अ य ते खाली पदो नती सिमती सभा दनांक 
२१/०८/२०२१ रोजी आयो जत कर यात आलेली होती. तुत या पदो नती सिमतीने 
पदो नतीपूव ‘कॉ युटर ो ॅमर’ पदावर ल  अिधका-यांची शै णक अहता, अनुभव कालावधी, 
सेवा ये ता, गोपनीय अहवाल, म ा व दािय व, संगणक अहता आ ण िश तभंग वषयक 
कारवाई इ या द सेवा वषयक तपिशल पडताळून, खालील ‘कॉ युटर ो ॅमर’ यांना 
पदो नतीचे आर ण र  कर यासंदभात मा.सव च यायालयात लं बत असलेली वशेष 
अनु ा यािचका .२८३०६/२०१७ म ये होणा-या अंितम िनणयाचे अिधन व शासन िनणय 
द.७/०५/२०२१ चे अिधन राहून िन वळ ता पुर या व पात सेवा ये तेनुसार 'मा हती व 
तं ान अिधकार ' पदावर एस-२३ वेतन ेणी र.  ६७७००-२०८७०० या वेतन ेणीत पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) िनयम, २०२० नुसार तसेच 
मा. वधी/मा.महापािलका सभे या मा यतेने पदो नती दे याबाबत पदो नती सिमतीने 
सवानुमते िशफारस केली आहे. 

 

अ.  कॉ युटर ो ॅमरकमचा-यांचेनाव ं पदो नतीचा वग 

१ ीम.गोडसे उ वला द ा य ये तेनुसार 

  
 सबब,उपरो  ‘कॉ युटर ो ॅमर’ यांना एस-२३ वेतन ेणी र.  ६७७००-२०८७०० म ये 'मा हती 
व तं ान अिधकार ' पदावर, पदो नतीमधील आर ण र  कर यासंदभात मा.सव च 
यायालयाम ये याय व  असलेली वशेष अनु ा यािचका .२८३०६/२०१७ म ये होणा-या 

अंितम िनणया या अधीन व शासन िनणय दनांक ०७/०५/२०२१ चे अिधन राहून 
सेवा ये तेनुसार र  जागेवर िन वळ ता पुर या व पात पदो नती दे यास मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
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वषय मांक १०)  संदभ :१) मा.आयु  यांचेकड ल प  . शा/२/का व/१०८६/२०२१,  

                         द.२८/०८/२०२१ 
                     २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .५३ द.३/९/२०२१ 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर ‘वै क य अिध क’ अिभनामाचे १ पद 
पे.लेवल S-२५ वेतन ेणी ७८८००-२०९२०० म ये शासन मंजूर असून पदो नती कर ता र  
आहे. ‘वै क य अिध क’ अिभनामाची र  पदे पदो नतीने भर याकामी मा.आयु  सो यां या 
अ य ते खाली पदो नती सिमती सभा दनांक २१/०८/२०२१ रोजी आयो जत कर यात 
आलेली होती. तुत या पदो नती सिमतीने पदो नतीपूव ‘वै क य उपअिध क’ पदावर ल 
अिधका-यांची शै णक अहता, अनुभव कालावधी, सेवा ये ता, गोपनीय अहवाल, म ा व 
दािय व, संगणक अहता आ ण िश तभंग वषयक कारवाई इ या द सेवा वषयक तपिशल 
पडताळून, खालील ‘वै क य उपअिध क’ यांना पदो नतीचे आर ण र  कर यासंदभात 
मा.सव च यायालयात लं बत असलेली वशेष अनु ा यािचका .२८३०६/२०१७ म ये     

होणा-या अंितम िनणयाचे अिधन व शासन िनणय द.०७/०५/२०२१ चे अिधन राहून िन वळ 
ता पुर या व पात सेवा ये तेनुसार ‘वै क य अिध क’ पदावर पे.लेवल S-२५ वेतन ेणी 
७८८००-२०९२०० या वेतन ेणीत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे 
वग करण) िनयम, २०२० नुसार तसेच मा. वधी/मा.महापािलका सभे या मा यतेने पदो नती 
दे याबाबत पदो नती सिमतीने सवानुमते िशफारस केली आहे. 

 
अ.  वै क य उपअिध क नाव पदो नतीचा वग 

१ डॉ.जाधव शंकर बळवंत ये तेनुसार 
  
            सबब, उपरो  ‘वै क य उपअिध क’ यांना  पे.लेवल S-२५ वेतन ेणी ७८८००-२०९२०० 
म ये ‘वै क य अिध क’ पदावर, पदो नतीमधील आर ण र  कर यासंदभात मा.सव च 
यायालयाम ये याय व  असलेली वशेष अनु ा यािचका .२८३०६/२०१७ म ये होणा-या 

अंितम िनणया या अधीन व शासन िनणय दनांक ०७/०५/२०२१ चे अिधन राहून 
सेवा ये तेनुसार र  जागेवर िन वळ ता पुर या व पात पदो नती दे यास मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

    ---------  
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                    मा.आयु ांकडून आलेली पञे/काम े
 
 

वषय मांक- ११)   संदभ -१) मा.अित.आयु  (१) यांचेकड ल  
                          जा. .क ेका/ वजा/४७८/२०२१ द.२६/८/२०२१     
 

   रा य शासनाने कोरोना वषाणुंचा ादुभाव रोख यासाठ  रा यात साथरोग 
ितबंधक कायदा 1897 व आप ी  यव थापन अिधिनयम २००५ द.१३/३/२०२० पासून 

लागू केलेला आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या प रसरात  देखील कोरोना साथ 
रोगाचा ादुभाव झा याने महानगरपािलका अिधिनयम कलम   (३) 63 नुसार साथरोग 
िनयं णात ठेवणेकामी आव यक उपाय योजना तातड ने करणेकर ता व तु अथवा सेवांची 
आप कालीन पर थतीत तातड ने खरेद  करणे आव यक आहे 

   मनपा या “क े य कायालय अंतगत भाग . २ मधील देहू – आळंद  
र ता ते वडाचा मळा १८ मीटर न याने होणा-या ड . पी. र यावर दवाब ी यव था 
करणे व अनुषंगीक कामे करणे” चे काम िन वदा नोट स . १०/०१-२०१९/२० व कायादेश 
. व.मुका/५/का व/२१२/२०२० द. ११/०३/२०२० अ वये म.े सुमी इले क स 

स ह सेस यांचेमाफत सु  आहे. ( िन वदा र कम . १,३३,८५,७९८/- िन वदा दर 
१७.२० % कमी). 
          कॆ. अ णासाहेब मगर टे डयम येथे पी.एम.आर.ड .ए. माफत डेड केटेड को वड 
ज बो नालय तयार करणेत आलेले आहे. व स य थतीमधे सदर नालय प रसरात 
मनपामाफत कॅ यु ट  शेड, वॉचमन म, नां या नातेवाईकांसाठ  वेट ंग म, फायरमन 
म तसेच मॉचुर  म तयार करणेत आले या आहेत. स य थतीमधे सदर 
नालयाकर ता काया वीत असले या रो ह संचामधे न याने तयार करणेत आले या शेड 

कर ता व ुतपुरवठा करणेकामी व ुतभार उपल ध नस याने सदरचा व ुतभार 
कॆ. अ णासाहेब मगर टे डयम येथील जलतरण तलावाचे रो ह संचामधून 31/2 X 240 
sq.mm.  व 31/2 X 185 sq.mm.  लघुदाब केबल व िमनी फ डर पीलर उभा न तातड ने 
काया वीत क न घेणेत आला आहे. तसेच म.रा. व. व.कंपनी या मीटर ंग कऑ क पासून 
रो ह संचा या RMU (Ring Main Unit) पयतची केबल यापुव  ेक झालेली अस याने 
पयायी यव थेकामी सदर ठकाणी नवीन 3 X 300 sq.mm. ची नवीन उ चदाब केबल 
टाकणेत आली आहे. सदर कामाकर ता आव यक खच हा र. . २३,२५,४८१/- इतका 
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आहे. सदरचा खच हा वषयांक त कामाचे िश लक रकमेतुनच करणेत येणार असलेने 
कामास व खचास सुधार त तां क मा यतेची आव यकता नाह . 
        सबब, सदरचे काम हे तातड चे असलेने स या ‘क’ े य कायालयाकड ल चालू 
असले या उपरो  नमूद केले या अशा कार या कामातून म.े सुमी इले क स स ह सेस 
यांचेमाफत क न घेणेत आलेले आहे. सबब सदर कामाकर ता “चज ऑफ साईट” कर ता 
मा. महापािलका सभेची काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय मांक १२)  संदभ -१) मा.आयु  यांचेकड ल जा. . था/बीआरट एस/१०७९/२०२१ 
                        द. ७/९/२०२१     

पंपर  िचंचवड शहरा या स दयात आणखी भर घालणे व यायोगे शहरा या 
आंतररा ीय ितमेस साजेसे शहर िनिमती या ीने सुशोिभकरणाचे य  करणे 
आव यक आहे. यानुषंगाने मनपातील वकिसत करणेत आले या र या या व 
उ ानां या िभंतीवर काह  वशेष संक पनावर आधा रत ा फट  वॉल व ितकृतींचा वापर 
क न शहरात सुशोभीकरण करणे यासाठ  व वध कार या क  शासना या व रा य 
शासना या योजनां या अनुषंगाने व वध संदेशपर भीती िच े रंग वणे इ याद  कामे करणे 
आव यक आहे. 

देशातील व वध रा यातील शहरात उपरो  माणे संक पना आधा रत(theme 
based)िभ ी िच (ेgraffiti walls) रंग व यात आली आहेत, तसेच िश प(sculptures) 
उभार यात आली आहेत. अ या कारचे  संक पना आधा रत िभ ी िच (ेgraffiti walls) 
रंग वणे तसेच िश प(sculptures)उभारणी व वध ठकाण या उ डाणपुला या तंभावर व 
पुला खालील र  जागेम ये करणेत आ याचे आढळून येते. सदर काम कर यासाठ  
या या शहरातील महानगरपािलकेने व इतर ठकाण या या े ात काम करणा-या 

सं थांची नेमणूक क न सदर कामे केली आहेत. 

अ या कारे काम कर या या ीन े पुढ ल त  स लागारांनी तयार  दश वली आहे. 

अ. . त  स लागारचे नाव केले या कामाचा तपशील 
१ Symbiosis Skill University, Pune - 
२. MIT ADT University, Pune - 
३. Pune Binale Foundation, Pune पुणे शहरातील व वध ठकाणी 
४. Start India, Delhi Lodhi Estate Delhi 
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५. Art Gen(Sunny Sculptures), 
Surat ५२ पुतळे , सुरत 

६. Hastankit Foundation, Thane 
नागपूर येथील संक पधा रत िभ ी िच े व 

िश प 

 

उपरो  माणे काम करणेसाठ  सन २०२१-२२ या अंदाजप काम ये कामा या नावाचा 
समावेश क न पुढ ल माणे तरतुद करणे आव यक आहे. 

अ  कामाचे नाव 
अंदाजप क य 

र कम 
लेखािशष 

पान . 

अ.  

सन 
२०२१-२२ 

ची 

तरतूद 

वाढ घट 

सन २०२०-
२१ चा 
सुधा रत 

अंदाजप क 

१ 

पंपर  िचंचवड शहरात 
व वध ठकाणी िभ ी 
िच े व िश प उभारणी 
ारे शहराचे 

सुशोभीकरण करणे 

५.०० कोट  
थाप य 
वशेष 

योजना 

न वन 
काम 

- 
५०.०० 

लाख 
- 

५०.००  

लाख 

२ 

पंपर  िचंचवड 
शहरातील पुलांची व 
ेडसेपरेटरची थाप य 
वषयक कामे करणे. 

२०.०० कोट  
थाप य 
वशेष 

योजना 
४५/१४९ ३८.१८ 

लाख 
- 

३०.०० 
लाख 

८.१८  

लाख 

३ 

थाप य बीआरट एस 
वभागाकड ल र यांचे 
अबन ट डझाईन 
नुसार आव यक व 
उवर त काम ेकरणे. 

३०.०० कोट  
थाप य 
वशेष 

योजना 
४३/७६ 

३८.१८ 
लाख 

- 
२०.०० 
लाख 

१८.१८ 

 लाख 

 एकूण    

७६.३६ 

लाख 

५०.०० 
लाख 

५०.०० 
लाख 

७६.३६ 

लाख 
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उपरो  नमूद सं था समवेत सदरची सुशोभीकरणाची कामे करणेसाठ  व वध 
सं था व कलाकार सं था सोबत MOU/Collabration करणे व यासाठ  येणा-या खचास 
मा यता दे याचे अिधकार मा.आयु  यांना देणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय मांक १३)  संदभ -१) मा.आयु  यांचेकड ल जा. . था/बीआरट एस/१०७८/२०२१ 
                        द. ७/९/२०२१  

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने भारत सरकार या शहर  वकास मं ालयाने 
(MoHUA) यांनी माटिसट  िमशन अंतगत जाह र केले या व वध Challenge म ये 
सहभाग न द वलेला आहे. क शासना या माट िसट  िमशन योजने या मागदशक 
सुचनानुसार शहरातील नाग रकांसाठ  पादचार  क त र ते पुनरचना  करणेसाठ  
Cycle4Change Challenge, Streets4People (Main Road its neighbor hood Road) 
and Transport & All या पधाम ये मनपाने न दणी क न भाग घेतला आहे. भारत 
सरकार या “The Streets for People Challenge”या पधसाठ  तां क बाबी कर ता 
ITDP(Institute of Transportation Development Policy) या आंतररा ीय NGO ने 
स य पा ठंबा दलेला आहे. सदर पधत येक शहराने पादचार  क त र ते वकसीत 
करणेसाठ  नाग रक, अबन डझाईन त / व ाथ  आ ण शहरातील वा तु वशारद यां या 
सुचना/माग या यांचा र ते िनयोजनात व र ते बाधंणेकामी समावेश करावा असे सुिचत 
केलेले आहे. महापािलकेने वेबसाईट व सारथी अँप ारे नाग रकां या सुचना माग व या 
हो या याम ये एकूण २०० नाग रकांनी सुचना न द व या आहेत. याम ये ामु याने 
शहरातील पदपथ सलगपणे व ं द आ ण चाल या यो य अित मण मु  असावेत याचा 
उ लेख दसून येतो. तसेच पंपर  िचंचवड शहराची Indian Cycles 4 change 
Challenge अंतगत साय लोथॉन पधत देशभरातील ११० शहरांमधुन ११ शहराम ये 
द.२८ जुलै २०२१ िनवड झालेली असून महापािलकेस पये १ कोट चे ब स क  
शासनाने जा हर केलेले आहे.         

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत आ कटे ट/अबन डझाईन महा व ालयीन 
त  ा यापक/ यावसाियक आ ण व ाथ  यांचा समावेश असणार  “The Streets for 
People” ह  ड झाईन पधा / ितयोिगता आयो जत ५ माच २०२१ ते १८ ए ल 
२०२१  आयो जत केली होती.या पधसाठ  पंपर  िचंचवड शहरातील ािधकरणातील 
टळक चौक ते बीग इंड या चौक, लोकमा य हॉ पटल ते गंगानगर आ ण या याशी 
संल न आंबेडकर र ता असे र ते िन त केलेले आहेत या पधम ये १३४ जनांनी 
सहभाग घेतला होता. यापैक  यावसायीक (Urban Road Designer / Architect)४३ 
आ ण व ा या या ९१ जनांचा चा सहभाग होता. या पधतील वजे यां या 



 19

डझाईनमधील उ कृ /गुणा मक बाबींचा महानगरपािलका आप या र ते वकसना या 
(Tactical Urbanism ारे) कामाम ये/ड पी र यां या क पाम ये समावेश कर ल 
जेणेक न क  शासनाचे “The Street for People Challenge” या पधचे उ  साकारणे 
श य होईल. या पधतील वजे यांना मा.महापौरां या ह ते स ट फकेट व ब स वतरण 
केलेले आहे. 

वर ल माणे नमुद केले या सव पधातून नाग रकां या सहभागाने व यांना 
अपे त असले या संक पनांचा/सोयीसु वधांचा शहरा या िनयोजनात आंतरभाव क न 
शहराचा शा वत वकास हावा हे येय िन त केलेले आहे. याचाच एक भाग हणून 
शहरास पादचार  व सायकली नेह  धोरण ठर वणे आव यक आहे व ते मंजुर क न क  
शासनास पाठ वणे गरजेचे आहे. सदर धोरण ठर वताना अबन लॅनर/ डझाईनर व 
नाग रकां या सुचना वचारात घेवून ITDP (Institute of Transportation Development 
Policy) या आंतररा ीय NGO या मदतीने तयार केलेले आहे. सदर “ पादचार  व 
सायकल नेह  धोरण ” मा.महापािलका सभेची मा यता घेवून ते लवकर क शासनाकडे 
सादर करावयाचे आहे. 

तर  पंपर  िचंचवड शहरातील नाग रकांसाठ  “पादचार  व सायकल नेह  धोरण” 
तयार केलेले असून यास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
 

     ------ 
 
 

सिम यांचे अहवाल 
 

मा. वधी सिमती  
 

 
वषय मांक- १४) अ) कायपिञका .१७ द. ६/८/२०२१ चा सभावृ तातं कायम करण.े 
                ब) कायपिञका .१८ द. १८/१०/२०२१ चा सभावृ तांत कायम  
                   करण.े 
 

----- 
 

मा.मह ला व बालक याण सिमती  
 

वषय मांक- १५) अ) कायपिञका .१३ द.२२/७/२०२१ चा सभावृ तांत कायम करण.े 
                              ------ 
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मा.शहर सुधारणा सिमती 
 
 
 

वषय मांक- १६) अ) कायपिञका .१५ द.२०/७/२०२१ चा सभावृ तांत कायम करण.े 
                ब) कायपिञका .१६ द. ३/८/२०२१, द.१७/८/२०२१ चा  
                   सभावृ तांत कायम करण.े 
 

                              ------   
    

मा.िश ण सिमती 
 

वषय मांक- १७)    कायपिञका .११  द.५/८/२०२१ चा  सभावृ तांत  
                   कायम करण.े 
          ------- 
 
 
 

       आपला व ासू,  
 

                                                             
                                            (उ हास बबनराव जगताप) 

        नगरसिचव 
                                         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 
मांक : नस/५/का व/८०२/२०२१ 
दनांक : ८/९/२०२१ 
  
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस ् ) नगरसिचव  
      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत.  

 


