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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 
मांक : नस/५/का व/४३/२०२० 

                              दनांक - ११/०२/२०२० 
 
ित, 

मा. ................................... 
सद य, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर - ४११ ०१८. 
  
 
      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा 
             दनांक २०/०२/२०२० रोजी दुपार  २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   
मा.महोदय/महोदया, 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे फे ूवार -२०२० ची मािसक 
मा.महापािलका सभा गु वार दनांक २०/०२/२०२० रोजी दुपार  २.०० वाजता 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत 
करणेत आलेली आहे. सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे 
ह  वनंती.  
 
      

          आपला व ासू, 
                                                  
                                               (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 – ४१ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे फे वूार - २०२० ची मािसक 
मा.महापािलका सभा गु वार दनांक २०/०२/२०२० रोजी दुपार  २.०० वाजता 
महानगरपािलका शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत 
आलेली आहे. सदर सभेम ये खालील कामकाज होईल.  

-----     
         

िनयु या 
 
वषय मांक १) महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम २०(५) म य ेतरतूद  

         के या माण ेमा. थायी सिमतीवर ८ (आठ) मा.सद यां या िनयु या  
         कलम ३१ अ म य ेतरतूद के या माण े माणशीर ितिनिध व देऊन  

              नामिनदशना दारे करण.े 
           -----  

ो रे 
 

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

मा. थायी सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक २) संदभ- १)  मा.महापािलका आयु  यांचे प   

                        .कर/मु य/९/का व/०६/२०२०, द.०४/०१/२०२० 
     २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .६६३२ द.५/२/२०२० अ वये. 
   

       महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील अनुसूची ड करण 8 िनयम 20 मधील 
तरतुद नुसार करयो य मू याम ये दु ती करणेची तरतूद आहे.  तसेच अिधिनयमातील कलम 
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99 नुसार महापािलकेने याबाबत कराचे दर ठर वणेकामी मा. थायी सिमतीचे ताव वचारात 
घेऊन फे ुवार  म ह याचे 20 तारखेला कंवा त पूव  िन त केले पा हजेत.  स याचे करयो य 
मू य ठर वणेकामी ती चौरस दर हे सन 2015-2016 मा य कर यात आलेले आहेत.  तसेच 
कराचे दराम ये सन 2013-2014 पासून कोणतीह  दरवाढ करणेत आलेली नाह . 
अिधिनयमातील अनुसूची ड करण 8 िनयम 20 मधील तरतुद नुसार जु या िमळकतींचे 
करयो यमू याचे पुन:मु यांकन क न यानुसार येणा-या नवीन करयो यमू यावर िमळकत 
कराचे बल लाग ूकरता येईल.  याकामी सन 2020-2021 क रता करयो यमू य ठर व यासाठ  

दोन प दतीनुसार सादर करण कर यात आलेल ेआहे.  तसेच सोबत खालील प दत 1 व प दत 
2 नुसार स व तर ताव सादर करणेत आलेला आहे.   

प दत 1.  करयो य मू य प दतीने (रेड  रेकनरचा आधार घेऊन पारंपा रक  

                प दतीने)  
प दत 2.  भांडवलीमू य प दतीने (शासन अिधिनयम मांक १०/२०१०  

        दनांक २७  ए ल २०१० नुसार) 
            वर लपैक  उिचत प दतीस करयो यमू य व कराचे दरास मा यता देणबेाबत 
मा.आयु  यांची मागणी असली तर  सदरचा वषय द र  दाखल करणेस मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 
वषय मांक ३) संदभ-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जशुके/पापु/९९/२०२०,  
                       द.३०/०१/२०२० 
                   २)  मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .६६३३ द.५/२/२०२० अ वये. 
 

           मा.महापािलका सभा ठराव .१४७, दनांक २८।०२।२०१८ तसेच मा.महापािलका सभा 
ठराव मांक १८७, दनांक २०।०४।२०१८ अ वये पाणीप ट  दराम ये सुधारणा कर यात 
आलेली असून यानुसार पाणीप ट  आकार यांत येत आहे.  स थतीत शहरात पा याचे 

सम यायी प दतीन ेवाटप कर यासाठ  य  कर यात येत आहेत. तथा प येक नळ जोडावर ल 

पाणी वापरावर िनयं ण ठेवण ेश य नाह . सबब या ठकाणी वशेषत: उतारावर ल भागात जा त 

पाणी उपल ध होते. यामुळे तेथे मानका पे ा जा त पाणी वापर कर याची वृ ी दसते व 

उंचावर ल भागात पा याचा तुटवडा जाणवतो. सम यायी पाणीपुरवठा कर यासाठ  १०० LPCD पे ा 
जा त पाणीवापर करणा-या ाहकांवर वचक ठेव या या ीन े १०० LPCD पे ा जा त पाणी 
वापरासाठ  जा त दर लावण ेआव यक आहे.  उपरो  बाबी वचारात घेऊन पाणीप ट चे  सुधा रत 

दर ता वत कर यांत येत आहेत, तसेच यानंतर दरवष  तूत आदेशातील सव कार या 
दरांम य ेवा षक ५ ट के वाढ ता वत करणेत येत आहे. 
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                       पाणीप ट  ता वत दर  

१) िनवासी वापरासाठ  ित कुटंुब / सदिनका ित म हना     

(झोपडप यांमधील व झोपडप ट  पुनवसन क पातील नळजोड वगळून)  
  

           
अ. . LPCD 

ित माह ित 
सदिनका पा याचा 
वापर ( िलटस 

म ये) 

पाणीदर ( ित 
१००० िलटस 
साठ  ) सन 
२०१९-२० 

पाणीदर ( ित 
१००० िलटस 
साठ  ) सन 
२०२०-२१ 

१ ४० १ ते ६००० र. .०.०० र. .०.०० 

२ ४१-१०० ६००१ ते १५००० र. . ४.२० र. .८.०० 

३ १०१-१३५ १५००१ ते २०००० र. .४.२० र. .४०.०० 

४ 
१३५ या 

पुढे 
२०००१ या पुढे र. .८.४० र. .१००.०० 

                         
 
  ित माह ित सदिनका २०००१ िलटस पे ा ( १३५ LPCD ) जा त पाणी वापर करणा-या 

ाहकांना उपरो  त यात नमूद केलेली प ह या ६००० िलटस ित माह ित सदिनका 
इत या पाणी वापरासाठ ची शू य दराची सूट लाग ूराहणार नाह . अशा ाहकांना १ ते ६००० 
िलटस पाणी वापरासाठ  उपरो  त यातील ६००१ ते १५००० या लँबमधील दर लागू 
राह ल, हणजे अशा ाहकांना ित माह ित सदिनका १ ते १५००० िलटस या लँबसाठ  
उपरो  त यातील र. .८.०० हा दर लागू राह ल.  

 
२) वा ण य वापरासाठ  ित १००० िलटससाठ  सरसकट हॉटे स, रे टॉरंटस, 

दुकान,े इ. 
 

आिथक वष 
दर ित १००० िलटससाठ  
सरसकट 

सन २०१९-२० र. .५२.५० 

सन २०२०-२१ र. .५५.०० 

 
३) खाजगी शै णक सं था, वसितगृहे, शासक य-िनमशासक य कायालय,े रे वे 

टेश स, ईएसआय हॉ पीटल, ऑटो टर, औंध ऊरो णालय. 
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आिथक वष 
दर ित १००० िलटससाठ  
सरसकट 

सन २०१९-२० र. .१५.७५ 

सन २०२०-२१ र. .१७.०० 

 
४) धािमक थळे, अनाथा म, वृ दा म,  धमादाय आयु  यांची मा यता 

असलेली ना नफा ना तोटा या त वावर चाल व यात येणार  मंडळे. 
 

आिथक वष 
दर ित १००० िलटससाठ  
सरसकट 

सन २०१९-२० र. .१०.५० 

सन २०२०-२१ र. .११.०० 

 
५) टेड यम. 

 

आिथक वष 
दर ित १००० िलटससाठ  
सरसकट 

सन २०१९-२० र. .२१.०० 

सन २०२०-२१ र. .२२.०० 

 
६) मनपा इमारती / िमळकतीं – Book Adjustment क रता 
 

आिथक वष 
दर ित १००० िलटससाठ  
सरसकट 

सन २०१९-२० र. . १०.५० 

सन २०२०-२१ र. .११.०० 

 
 

७) ह बाहेर ल िनवासी इमारती – देहूरोड कँ टो मट बोड  
 

        पंपर  िचंचवड मनपा ह बाहेर ल देहूरोड कँ टो मट बोडा या ह तील 
िनवासी इमारतींसाठ  देहूरोड कँ टो मट बोडास खालील माण ेसरसकट दराने 
पाणी दे यात येईल. 
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आिथक वष 
दर ित १००० िलटससाठ  
सरसकट 

सन २०२०-२१ र. .११.०० 

            
          ८)  झोपडप ट साठ  धोरण – झोपडप ट तील ाहकांसाठ   प दतीने दर ता वत  

करणेत येत आहेत. 
अ) ता वत दर (मीटर बस वले या झोपडप ट /झोपडप ट  पुनवसन क पातील 

नळजोड ाहकांसाठ  िनवासी वापरासाठ  ित कुटंुब। सदिनका ित म हना) 
 

 

अ. . LPCD 

ित माह ित 
सदिनका पा याचा 
वापर (िलटस म ये) 

पाणीदर ( ित 
१००० िलटस 
साठ  ) सन 
२०१९-२० 

पाणीदर ( ित 
१००० िलटस 
साठ  ) सन 
२०२०-२१ 

१ ४० १ ते ६००० र. .०.०० र. .०.०० 

२ ४१-१०० ६००१ ते १५००० र. .२.१० र. .४.०० 

३ १०१-१३५ १५००१ ते २०००० र. .३.१५ र. .४०.०० 

४ 
१३५ या 

पुढे 
२०००१ या पुढे र. .८.४० र. .१००.०० 

 
 

ित माह ित सदिनका २०००१ िलटसपे ा (१३५ LPCD) जा त पाणी वापर करणा-
या ाहकांना उपरो  त यात नमूद केलेली प ह या ६००० िलटस ित माह ित 
सदिनका इत या पाणी वापरासाठ ची शू य दराची सूट लाग ू राहणार नाह . अशा 
ाहकांना १ ते ६००० िलटस पाणी वापरासाठ  उपरो  त यातील ६००१ ते १५००० 

या लँबमधील दर लागू राह ल, हणजे अशा ाहकांना ित माह ित सदिनका १ 
ते १५००० िलटस या लँबसाठ  उपरो  त यातील र. .४.०० हा दर लागू राह ल. 

आ) मीटर न बस वले या झोपडप ट तील/ झोपडप ट  पुनवसन क पातील ाहक 

i)  झोपडप ट  पुनवसन क प (वापर १३५ LPCD माणे) 
झोपडप ट  पुनवसन क पातील इमारतींना ित सदिनका माणे मािसक बल 
दे यांत यांवे. 
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आिथक वष 
दर ित म हना ित 
सदिनका 

सन २०१९-२० र. .३६.७५ 

सन २०२०-२१ र. .३८.६० 

 
 
ii) झोपडप ट  वैय क नळजोड (वापर ९० LPCD माणे) 

झोपडप यांमधील वैय क नळजोडाची पाणी बले वा षक प दतीने दे यात 
यावीत. 
 

आिथक वष 
दर ित वष ित वैय क 
नळजोड 

सन २०१९-२० र. .१९८.०० 

सन २०२०-२१ र. .२१०.०० 

 
iii) झोपडप ट तील गट नळजोड (Group Connection) 

१५ िममी यास -५ कुटंुबे (वापर ७० LPCD माणे) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

अनिधकृत नळजोड िनयिमत करणे व यांना आकारावया या पाणीदराबाबत 
यापूव चेच धोरण कायम ठेव यात येत आहे. सदर धोरणा या 
अथिन प ीबाबत (Interpretation)  अथवा अ य कोणताह  ासंिगक वाद 
उ व यास यासंबंधी िनणय घे याचा अिधकार मा.आयु , पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका यांना राह ल. तर  उपरो माणे पाणी दर बदला बाबत या 
धोरणास मा यता देणेकामी मा.आयु  यांची मागणी असली तर  सदरचा 
वषय द र  दाखल करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे  
िशफारस करणेत येत आहे. 
 

           आिथक 
वष 

दर ित वष ित वैय क 
नळजोड 

सन २०१९-२० र. .५६७.०० 

सन २०२०-२१ र. .६००.०० 
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वषय मांक ४) संदभ-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/शअ/ता/४/५३/२०२० 
                 द.०४/०२/२०२०  

                    २) मा. थायी सिमती कड ल ठ. .६६३९ द.५/२/२०२० अ वये. 
        

       महानगरपािलका ह मधील र यास व वध सं था यांचेकड ल भुिमगत सेवा 
वा ह या टाकणेसाठ  महापािलकेकडे र ता खोदाईस परवानगीची मागणी करतात.महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम २३९ नुसार सदर सं थांना महानगरपािलके माफत 
र ता खोद यास परवानगी दे यात येते.  सदर र यांवर सेवा वा ह या साठ  खोदकाम 
के यानंतर सुरळ त वाहतुक साठ  र ते दु त/पुववत करणे आव यक असते. स थतीत 

बांधकाम सा ह य, यं सामु ी व मनु यबळ यात बाजारभावातील होत असलेली भरमसाठ वाढ 
व यामुळे इ ा चर या भांडवली खचात मो या माणात वाढ झा याने मनपास  र यावर 
मो या माणावर भांडवली खच करावा लागतो. महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील 
कलम २४१ नुसार सदर भांडवली खच हा काह  माणात वसुल हावा या कर ता अशा 
सं था/कंपनी यांना र ता खोदाईस परवानगी देताना मा.आयु  यांचा  द.६/१/२०१७ या 
मा य तावानुसार र ते दु त/पुववत करणेसाठ  सा.बां. वभाग पुणे यांचेकड ल सन २०१६-
१७ या दरसुची नुसार येणारे शु क स थतीत वापरले जात आहे.  यानुसार  र ता पुववत 
कर यासाठ  आकारावया या शु काबाबतचे प रप क अ वये शहर अिभयंता कायालयाकडून 
द.३/३/२०१७ रोजी िनगत कर यात आलेले आहे. सदर र ता पुववत कर यासाठ  
आकारावयाचे स थतील शु क ठर वताना चराची ं द  ह  रोड रोलरची १.८ मी. इतक  ं द  
गृह त ध न ठर वणेत आले आहे. 

स थतीत पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत  र ता खोदाई केलेनंतर र ते पुववत 
करणेसाठ  खाली माणे दर आकार यात येत आहे.  

प  अ) : र ता पुववत कर यासाठ  आकारावयाचे शु क 

अ. . र याचा कार 
सुधार त दर 
र. .   

  

(चराची ं द  
कमीतकमी १.८० 
मी) 

१) जिमनीमधुन 
खोदकाम 

१९९०/- ित 
मीटर 

२) खड मु म 
बीबीएम/एमपीएमसह 

३६५९/- ित 
मीटर       
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३) डांबर  र ता ९३३३/- ित 
मीटर ४) डांबर  र ता (पुण 

जाड ) 

५) फुटपाथ 
८१३९/- ित 
मीटर 

६) पे ह ंग लॉक 
६२६७/- ित 
मीटर 

 प   ब) : मनपा अिधभार 

अ. . र ता ं द  
(मीटर) मनपा अिधभार 

  

र याला 
समांतर 
खोदाई 
अस यास 

र यावर 
काटकोन 
खोदाई 
अस यास 

१  १८ मी. पे ा 
कमी 

. १५००/ 
ती मीटर 

. ७०००/ 
ती मीटर 

२ 
१८ मी.ते ३० 
मी. खालील 

. २०००/ 
ती मीटर 

. १०,०००/ 
ती मीटर 

३ 
३० मी. ते ४५ 
मी. खालील 

. २५००/ 
ती मीटर 

. १२,०००/ 
ती मीटर 

४ 
४५  मी. व 
यापुढे 

. ३०००/ 
ती मीटर 

. १५,०००/ 
ती मीटर 

क  शासन, महारा  शासन, एम.एन.जी.एल. व शासना या इतर अंगीकृत सं था यांना पुणे 
महानगरपािलका ह त भूिमगत केबल टाकणेसाठ  पुणे मनपाचे मा य र ते खोदाई 
शु काम ये चालू दरा या ५०% सवलत देणेबाबतचा ठराव पा रत केलेला आहे. पुणे 
महानगरपािलकेकडून  महारा  नॅचरल गॅस िल. यांना र ता खोदाई करणेसाठ  र. .२७७४ 
ती रिनंग मी. इतका दर आकारला जातो. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ात भूिमगत गॅसवा हनी टाक यासाठ  र ते खोदाईस 
परवानगी या चाल ूदराम ये सवलत िमळणेबाबत मे.महारा  नॅचरल गॅस िल. यांनी वनंती 
केलेली आहे. 

महारा  नॅचरल गॅस िल.यांचेकड ल मागणीः- 
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महारा  नॅचरल गॅस िल. यांनी महानगरपािलकेकड ल दर जा त अस याने र ते दु तीचे दर 
कमी क न पुणे महानगरपािलका व सावजिनक बांधकाम वभाग तसेच महारा  रा य 
व ुत  वतरण कंपनी मया. यांना दे यात येणा-या दरातील सवलतीनुसार  भिूमगत गॅस पाईप 
लाईन टाकणेसाठ  र ते खोदाईस परवानगी िमळणेबाबत वनंती केलेली आहे. 

घरगुती वयंपाक व इतर वापरासाठ  तसेच, शहरातील वाढत असले या मो या माणातील दुषण 
रोख यासाठ  चार चाक  वाहनांसाठ   नैसिगक वायूचा वापर कर याचा क  शासनाने मह वकां ी 
उप म हाती घेतलेला आहे. याच माणे, शहर  भागात सी.एन.जी. चा वापर वाढवून घरगुती 
वापरातील एल.पी.जी. िसलडर ािमण भागासाठ  जा तीत जा त माणात उपल ध क न 
दे याचे उ  क  शासनाने िन त केलेले आहे. नैसिगक वायू ( सी.एन.जी.) हा एल.पी.जी. 
पे ा सुर ीत व व त अस याने व २४ तास अखंड त पुरव याची शा वती अस याने शहरातील 
नाग रकांसाठ  याचा उपयोग होणार आहे. शहरात अशा कार या नैसिगक वायूचे ( सी.एन.जी.) 
भुिमगत पाईपलाईन टाकणेचे व पुरवठा कर याचे कामकाज महारा  नॅचरल गॅस िल.यांचे माफत 
चालू आहे.  

भुिमगत गॅसवा हनी शहरातील नाग रकांसाठ  उपयु  अस याने यासाठ  महानगरपािलकेचे देखील 
योगदान असणे आव यक वाटते. यासाठ  महारा  नॅचरल गॅस िल. यांना भुिमगत गॅसवा हनी 
टाक यासाठ  आव यक असणा-या र ता खोदाई परवानगीसाठ  महापािलकेमाफत आकार यात 
येणारे शु कात सवलत  देऊनर ता खोदाई केलेनंतर र ता पुववत करणेसाठ  

Lumpsum  र. .३०००/- ती र.मी.  इतके शु क आका न मनपा अिधभार माफ  करणे आव यक 
आहे. तर , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह म ये मे.महारा  नॅचरल गॅस िल. यांना र ते 
खोदाई या चालू दराम ये सवलत देऊन र ता खोदाई कलेनंतर  सव कार या  र यां या 
कारासाठ  (जिमनीतून खोदकाम, खड मु म बीबीएम/एमपीएम सह, डांबर  र ता पुण जाड , 

फुटपाथ व पे ह ंग लॉक) र ता पुववत करणेकर ता Lumpsum  र. .३०००/- ती र.मी.  इतके 
शु क आका न मनपा अिधभार माफ करणेसाठ या धोरणा मक िनणयासाठ या तावास 

मा यता देणेबाबत मा.महापािलका आयु  यांची मगाणी असली तर , MNGL कंपनीकडून 
मनपाचे सव कारचे वकास कामे करतांना MNGL कंपनी या गॅस लाईन व न काम करणेसाठ  
व वध कारचे चाजस MNGL कंपनीस अदा करावे लागतात याम ये मनपास सवलत िमळणे 
आव यक आहे. तर  MNGL कंपनीस मनपाकडून र ते खादाई सवलत देताना मनपा या 
कामांसाठ  MNGL कंपनीकडून व वध कारचे चाजस माफ करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेबाबत वचार करणे.  

 

 



 11

वषय मांक ५) संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/बीआरट एस/१४२/२०२०  
                        द.०४/०२/२०२० 

२) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .६६४१ द.५/२/२०२० अ वये. 
  
पंपर  िचंचवड शहर हे महारा ातील वेगाने वाढणारे शहर आहे. याअनुषंगाने पंपर  

िचंचवड शहरातील सावजिनक वाहनतळ धोरणास (पाक ग पॉिलसीस) मा. थायी सिमती 
ठराव . २६३९, द.०९/०५/२०१८ व मा.महापािलका सभा ठराव .२०५, द.२२/०६/२०१८ 
अ वये मा यता िमळाली आहे. याअ वये पंपर  िचंचवड शहरातील पा कग पॉिलसी नुसार 
शु क आकारणेबाबत िन वदा .४८/२०१९-२०२० िस द करणेत आली होती. सदर िन वदा 
वकृतीचा कालावधी तीन वेळेस वाढ वणेत आला तथा प वाढ वले या िन वदा वकृत 

कालावधी म ये एकह  िन वदा ा  झाली नाह . यामुळे उपरो  मा.महापािलका सभा ठराव 
मांक अ वये मंजुर करणेत आलेले दर खालील माणे सुधार त करणे आव यक आहे. 

याचा तपशील खालील माण-े   
 

वाहनाचा कार Zone A, Zone B, Zone C साठ चे दर 
र. . ित तास 

दुचाक  ५/- 
र ा ५/- 

चारचाक  १०/- 
टे पो/चारचाक  िमनी क १५/- 

िमनी बस २५/- 
खाजगी बस १००/- 

क/ ेलर १००/- 

    सदर पा कग पॉिलसी या कामासाठ  अ याधुिनक तं ानाचा वापर कऱ यात येणार 
असून Parking App तयार क न पा कगचे िनयं ण ठेव यात येणार आहे. तर  महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम २४३(अ)(१) नुसार सुधा रत दरास मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.         

वषय मांक ६) संदभ- १) मा.राज  गावडे, मा.संतोष ल ढे यांचा ताव-    
                    २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .६६४९ द.५/२/२०२० अ वय.े 

 

        पंपर  िचंचवड मनपा ह म य े िनगड -दापोड  र यावर पंपर  ते वारगेट या मे ो 
मािगकेचे काम महामे ो माफत करणेत येत आहे. पंपर  िचंचवड मनपा ते वारगेट या मािगकेची 
लांबी१६.५९ क.मी. असुन यापैक  पंपर  ते दापोड  असा ७ क.मी. मािगका व ६ टेश स पंपर  
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िचंचवड मनपा ह म य ेयेत आहे. या क पासाठ  क शासन, रा यशासन  व पंपर  िचंचवड व पुण े

मनपा यांचेकडुन अथ सहा य करणेत येत आहे. भ व यात मे ोचे काम िनगड  पयत सुमारे ५.५० 

क.मी. लांबीचे करणेत येणार आहे. पं.िचं.मनपा ह मधील मे ो क पा या खचा या १०% ह सा 
पं.िचं.मनपास देय आहे. पंपर  ते वारगेट या मािगकेचे काम पुण ेमे ो या नावान ेकरणेत येत 

आहे. याम य े पंपर  िचंचवड मनपाचा / शहराचा कुठेह  समावेश करणेत आलेला नाह . पंपर  

िचंचवड मनपा देशाम य े वकासािभमुख मनपा हणुन ओळखली जाते. तर  शहरातील नाग रकां या 
भावनांचा वचार करता तसेच शहराचे अ मतेचा वचार करता ‘पुण े मे ो’ ऐवजी ‘पुण े पंपर  

िचंचवड मे ो’ अस ेनामकरण करणेत याव.े तसेच मा.महापौर, उप महापौर, थायी सिमती-अ य  

सव गटनेते व सव नगरसद य यांनीह  अशा कारचे नामकरण करणेबाबत मागणी केली आहे. 
तसेच पंपर  येथील पु य ोक अ ह यादेवी होळकर चौक, पंपर  येथे मे ो टेशनचे काम चाल ुआहे. 

या चौकामधील ेडसेपरेटरला पु य ोक अ ह यादेवी होळकर समतल वलगक तसेच चौकामधील 

बीआरट  बस टेशनला आ ह यादेवी होळकर चौक, मोरवाड  अस ेनामकरण करणेत आलेल ेआहे. 

याच धत वर या चौकामधील मे ो टेशनला पु य ोक अ ह यादेवी होळकर चौक, पंपर  अस ेनाव 

देणेबाबत मागणी आहे. तर  पुण ेव पंपर  िचंचवड शहरातील स या चाल ुअसले या मे ोस ‘पुणे 
मे ो’ऐवजी ‘ पंपर  िचंचवड पुणेमे ो’ व मोरवाड  चौकातील मे ो टेशनला ‘ पंपर ’ऐवजी ‘पु य ोक 

अ ह यादेवी होळकर, पीसीएमसी पंपर  मे ो टेशन’अस े दु ती नामकरण करणेस मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 

वषय मांक ७) संदभ- १) मा.झामाबाई बारणे, मा.आरती च धे यांचा ताव –   
                    २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .६६५४ द.५/२/२०२० अ वय.े 

       
           पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै कय वभागांतगत यशवंतराव च हाण 

मृती णालय व इतर ०७ णालये व २८ दवाखाने कायरत आहेत. सदर दवाखाना व 
णालयांम ये व वाय.सी.एम. णालयाम ये मनु यबळाअभावी णसेवा देणेकामी अडचण 

होत आहे. तसेच याबाबत वारंवार त ार  ा  होत आहेत. यामुळे वै कय अिधकार / त  
वै कय अिधकार  व इतर पॅरामे डकल पदे आव यकतेनुसार तातड ने भ न णसेवा 
सुरळ त करणे आव यक आहे.  यानुसार आज द.०५-०२-२०२० रोजी या मा. थायी सिमती 
सभेम ये झाले या चचनुसार णालयातील आव यक पदे भरणेसाठ  शासनाने वाय.सी.एम. 

णालय व वै कय वभागांतगत आव यक पदे कं ाट  प दतीने भरणेकामी स व तर 
पदां या आव यकतेनुसार सोबतचे प  अ व प  ब नुसार शासनामाफत मनु यबळ 
उपल ध क न घेणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत 
आहेत.  

 



 13

वषय मांक ८) संदभ- १) मा.सागर आंगोळकर, मा.राज  गावडे  यांचा ताव –   
                    २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .६६५५ द.५/२/२०२० अ वय.े 

   
     पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ातील थेरगाव स.नं.९ मधील मनपा 

उपयोगासाठ  आर त जागेवर BOT त वावर यापार  क  बांधणेस मनपा सभा ठराव 
.४५९४, द.२९/१०/२००१ अ वये मा यता िमळाली होती. याबाबत त कालीन 

नगरसद यांचे नुसार मनपामाफत कामाची िन वदा िस द केली. सदर क पाबाबत BOT 
किमट  म ये र. .६.१० कोट या तावास मा यता िमळालेनंतर द.१३/०७/२०१० रोजी पा  
िन वदा धारक मे.ओम ॉपट ज यांचे समवेत दु यम िनबंधक यांचेकडे न दणीकृत करारनामा 
करणेत आला. करारनामा केलेनंतर भुमी जंदगी वभागामाफत द.१४/०९/२०१० रोजी मे. 
ओम ॉपट ज यांना जागेचा ताबा देणेत आला. तथा प, मा.नगर सद यां या मागणीनुसार 
भुमी जंदगी वभागामाफत द.०२/१०/२०१० रोजी ताबा दले या जागेचा ताबा थिगत 
करणेत आला. सदरचे जागेचा ताबा न िमळा याने मे.ओम ॉपट ज यांनी द.०२/११/२०११ 
रोजी मा. उ च यायालय मुबंई येथे दावा दाखल केला. सदर दा याचे मा.उ च यायालयाचे 
आदेशा वये मनपा माफत मा.अित.आयु  यांनी सदर करणी मे.ओम ॉपट ज यांचे समवेत 
सुनावणी घेऊन द.०६/०३/२०१२ रोजी मनपाने मा. उ च यायालयाम ये ित ाप  सादर 
के यानुसार क प र  केला असलने ेजागेचा ताबा देता येणे श य नाह  असा आदेश दला. 
सदरचे अित.आयु  यांनी दलेला आदेश र  करणेबाबत मे.ओम ॉपट ज यांनी पुन:  मनपा 
व द मा.उ च यायालयाम ये द.१३/०४/२०१२ रोजी दावा दाखल केला. सदरचे 
दा याबाबत मनपामाफत यानुसार मे.ओम ॉपट ज यांना द.२५/०३/२०१३ रोजी सदरचा 
क प का र  करणेत येवू नये याबाबत कारणे दाखवा नोट स बजावणेत आली. यानुसार 
द.०९/१०/२०१४ रोजी पुढ ल माणे आदेश िनगत केल.े याम ये मे.ओम ॉपट ज यांनी 
करारनामा कलम १२.१ नुसार सदरचे करण आ ब ेशन लवादाकडे देणते यावे. असे नमुद 
केले.सदरचे मा. अित. आयु  यांनी द.०९/१०/२०१४ रोजी दलेला आदेश र  क न जागेचा 
ताबा िमळणेकामी मे.ओम ॉपट ज यांनी मा. उ च यायालयाम य े द.०७/०४/२०१५ रोजी 
दावा दाखल केला. सदर दा याबाबत मा. उ च यायालयाम ये द.०८/०१/२०२० रोजी 
सुनावणी झाली व द.११/०१/२०२० रोजी मा.उ च यायालयाने पुढ ल माणे आदेश दले. 
सदर करण मा. उ च यायालयाने ९० वष भाडे करारापोट  देय असलेली एकुण र. .१२.०० 
कोट  इतक  िन त क न सदरची र कम मे.ओम ॉपट ज यांनी मनपास ावयाची आहे. 
तथा प, स थतीम ये मनपाकडे अितर  जागा उपल ध नस याने सदर ठकाणी मनपाचे 
कचरा संकलन क  असुन उवर त जागा ह  खेळाचे मैदान हणुन वापर यात येत आहे. 
सदरची जागा पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाकडून मनपास िमळालेली आहे. 
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यामळेु शासन मा यता नसताना सदरची जागा देता येणार नाह . सदर आर ीत जागा पंपर  
िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण यां याकडून पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडे 
ह तांतर त झाली आहे. या कामासाठ  जागा दली आहे. याच कामासाठ  सदर जागेचा 
वापर होणे गरजेचे आहे. सदर यायालयीन येत पंपर  िचंचवड नवनगर वकास 
ािधकरणास सहभागी क न घेणेत यावे. तसेच सदर करणी पंपर  िचंचवड नवनगर 
वकास ािधकरणाचा अिभ ाय घेणेत यावा. मनपास जागेची आव यकता ल ात घेता 
उपरो  नमुद केले माणे मा.उ च यायालया या आदेशानुसार मे.ओम ॉप टज यांना जागेचा 
ताबा न देता या िनणया या व द मा.सव च यायालयात मनपा माफत अ पल दाखल 
करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणे बाबत वचार करणे. 
                                   ----- 

 
मा. वधी सिमतीचे ठराव 

 
वषय मांक ९) संदभ- १) मा.मिनषा पवार व मा.अनुराधा गोरख ेयांचा ताव. 

२) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .२७ द.१७/१/२०२० अ वये.    
  
             व ुत वभागा या उप अिभयंता व ुत या पदाचे अंितमसेवा जे ता याद  
द.१८/१२/२०१२ रोजी िस  करणेत आलेली आहे. सदर सेवा जे ता याद  तयार करताना 
शासन वभागामाफत उप अिभयंता घोडे व मोरे हे एकाच दवशी उप अिभयंता पदावर 

पदो नती ारे जु झा यान े ी.घोडे हे वयान े ी.मोरे यां या पे ा मोठे अस यान ेमहारा  
नागर  सेवा जे तेचे विनयमन १९८२ मधील जे तेची सवसाधारण त व े ४(३) मधील 
तरतुद  नुसार ी.घोडे यांना सेवाजे ता  याद त ी.मोरे यांचे आधी सेवाजे ता  मांक मंजूर 
करणेत आला आहे. सदर बाबीस ी.मोरे उप अिभयंता ( व) यांनी हरकत घेतली असता 
शासनान े वर ल िनयमा या आधारे ी.मोरे यांची हरकत फेटाळून लावलेली आहे. तसेच 

याच सेवा जे ता याद त द.२८/०८/२००८ रोजी पदो नती होवून जु होणारे उप अिभयंता 
ी.च हाण एम.एम, ी.धुमाळ दलीप, ी.सोनवण ेमाधव व ीमती लता बाबर हे एकाच 
दवशी जू झालेल ेअसून सु ा वर ल महारा  नागर  सेवा जे तेचे विनयमन १९८२ मधील 
जे तेची सवसाधारण त व े ४(३) मधील तरतूद नुसार वयान ेअनु म े ी.सोनवण ेमाधव, 

ीमती लता बाबर, ी. दलीप धुमाळ व ी.च हाण माणीक या मान ेसेवा जे ता म देण े
आव यक होते परंतु शासन वभागान े चुक न े ी.च हाण मा णक, ी. दलीप धुमाळ, 

ी.माधव सोनवण ेव ीमती लता बाबर असा सेवा जे ता म चुक वलेला आहे. यामुळे 
सेवा जे  असणारे ी.सोनवण ेमाधव व ीमती लता बाबर यांचेवर पुढ ल पदो नती साठ  
अ याय होत आहे. यामुळे सदरची उप अिभयंता व ुत या पदाची सेवाजे ता याद  दु त 
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क न ी.सोनवण े माधव व ीमती लता बाबर यांचेवर होणारा अ याय दूर करणे 
अ याव यक आहे. याकर ता महारा  नागर  सेवा जे तेचे विनयमन १९८२ मधील जे तेची 
सवसाधारण त व े४(३) मधील तरतुद  नुसार ी.घोडे व ी.मोरे यांना दले या सेवा जे तेचे 
िनयमानुसार ी.माधव सोनवण े व ीमती लता बाबर, ी. दलीप धुमाळ व ी. मा णक 
च हाण या मान ेसेवा जे ता याद  दु त कर यास मा यता दे यात तसेच स ा व ुत 
वभागाचे अ थापनेवर ल कायकार  व उपअिभयंता ( व) पदाचे दु त सेवाजे ता याद  नुसार 
सेवाजे ता ठरणारे उप अिभयंता ी.माधव सोनवण ेयांना पदो नती देणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 
वषय मांक १०) संदभ- १) मा.कमल घोलप व मा.अनुराधा गोरख ेयांचा ताव. 

       २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .३० द.०७/०२/२०२० अ वय.े    
  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ाम य े३५ लाख पे ा जा त झाडे आहेत. 
यांचे जतन व संर ण करण े कर ता महारा (नागर  े ) झाडाचे संर ण व जतन 

अिधिनयम १९७५ अंमलात आहे. महारा  (नागर  े ) झाडाचे संर ण व जतन 
तरतुद नुसार करण ३ कलम ५(१)(२)नुसार वृ अिधकार नेमणुक करण ेआव यक आहे. 
सदर तरतुद या अनुषंगान े पंपर  िचंचवड महापािलका थायी अ थापनेवर ‘वृ  अिधकार’
(गट-अ) या अिभमानाचे एक पद र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन र. .६६०० या वेतन ेणीत 
एक नवीन पद ( प  अ) मनपा अ थापनेवर िनमाण कर यास तसेच सदर पद िनमाण 
क न ी. काश मोगल गायकवाड “उ ान अिध क”(वृ ) या पदासाठ  आव यक शै णक 
व अनुभव अहता धारण कर त पा  अस यान े यांची ‘वृ अिधकार’(गट-अ) या पदावर 
पदो नतीन ेनेमणुक करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत 
आहे. 

                               प  अ 
      वृ संवधन वभागासाठ  न यान ेवग- १ पद िनमाण करावयाचे मा हतीप क 

अ.
.  

पदाचे नांव वतेन ेणी मंजुर 
पद 

न यान ेिनिमती करावयाची 
पदे अहता 

१ वृ अिधकार   
(वग - १) 

१५६०० – 
३९१००- 

६६००( ेडवेतन) 

०१ १००% पदो नतीन े उ ान 
अिध क (वृ ) वग २ 
या पदाचा कमान ३ 
वषाचा अनुभव असण े
आव यक 
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मा.शहर सुधारणा सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक ११) संदभ- १) मा.कैलास बारण ेव मा.वैशाली घोडेकर यांचा ताव. 
       २)मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठ. .१६ द.८/१/२०२० 

                       अ वये.   
 

 पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या महारा  शासन, नवनगर वकास 
वभाग अिधसुचना .पीएस-१८९३/१४१२/युड -१३, दनांक २८ नो हबर १९९५ अ वये मंजूर 
वकास आराखडयात तथा प महारा  शासन, नगर वकास वभाग अिधसुचना .पीसीएन-
१६९७ /९३४/ . .८९/न व-२२, मं ालय, मुंबई, दनांक १५ नो हबर १९९७ अ वये मंजूर 
वकास आराखडयात मौजे भोसर  येथील स.नं.१५ पै. व स.नं.१४ पै. मधील २४.०० मी. ं द 
र ता व १२.०० मी. र ता ता वत आहे. मौजे भोसर  यथेील नाग रकांची दळणवळणाची 
गैरसोय होत अस याने व वाहतुक या ीने स.नं.१५ पै. व १४ पै. िमळकतीमधील मंजूर 
वकास योजनेतील २४.०० मी. (स.नं.१५ पै.) व १२.०० मी. (स.नं.१४ पै.) ं द र ता 
वकिसत करणे आव यक आहे. र याने बािधत े  हे खाजगी िमळकतधारकाचे अस याने 
भूसंपादन करणे आव यक आहे. तर   पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण मंजूर 
वकास योजनेतील मौजे भोसर  येथील द णो र १२.०० मी. ं द र यापासून ते 
एम.आय.ड .सी. ह पयत स.नं.१५ पै. व १४ पै. मधील २४ व १२ मी. ं द (पुव-प म) 
र याचे े  भसूंपादन अिधिनयमा वये संपादन करणेकामी भूसंपादन ताव 
मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेकर ता व सदर भूसंपादनास येणा-या खचास मा यता 
देणेस व खच र कम अदा करणेकामी मा.आयु  यांना अिधकार दान करणेस मा यता 
देणेची मागणी असली तर  सदरचा वषय द र  दाखल करणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
          -----  
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मा.आयु ांकडून आलेली प  े
 

वषय मांक १२)  संदभ - १) मा.महापिलका आयु  यांचे  
                         जा. . था/EWS /७०/२०२० द.१८/१/२०२०  
       २) मा.महापािलका आयु  यांचे पञ . 
                         था/EWS /७१/२०२० द.१८/१/२०२०    
                      ३) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ५०६  
                         द.२०/०१/२०२० अ वये. 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत क य गृहिनमाण व शहर  गर बी िनमुलन 
मं ालयान ेिनगिमत केले या धानमं ी आवास योजने या मागदशन सुचनांचा अवलंब क न 
ठक ठकाणी आर त जागांवर सवासाठ  घरे संक पनेवर आधार त धानमं ी आवास 
योजना राब वणेत येत आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत पंत धान आवास 
योजनेअंतगत राब व यात येणा-या योजनेक रता मा.महापािलका सभा ठराव .३९, 
द.२०/०६/२०१७ मंजूर आहे. सदर ठरावानुसार स थती च-होली, रावेत व बो-हाडेवाड  
येथे आिथक या दुबल घटकांसाठ  घरे बांधण े क प चाल ूआहेत. 
   सदर योजनेअंतगत वकास आराख यातील EWS, HDH आर त जागा ता यात 
घेऊन या ठकाणी २.५ चटई िनदशांक वाप न क पास शासन मा यता घेऊन बांधकाम 
परवानगी िनयमानुसार (DCR) पयावरण वभागा या परवानगी ा ीनंतर क प राब वणेत 
येत आहे. यानुसार स थतीत खालील क पांचे सुरवात करणेत आली आहे. सदर 
क पाम य े १४ ते १५ मजली इमारतीम य े३० चौ.मी. चटई े ा या सदिनका बांधणेचे 

िनयोजन आहे.  
   सदर योजना ह  खाजगी भागीदार ारे परवडणा या घरांची िनिमती करणे 
(Affordable Housing in Partnership) या घटकाचा अवलंब क न राब वणेत येत आहे. या 
घटकांतगत क  शासनाकडून १.५ ल  ित सदिनका इतके अनुदान उपल ध क न दे यात 
येणार आहे. या घटकाखाली ३० चौ.मी. चटई े ापयतची घरकुल े अनु ेय आहेत. या 
घटकाखाली रा य शासनामाफत ित घरकुल र. .१ ल  इतके अनुदान अनु ेय राह ल. 
यानुसार खालील क पांना रा य तर य मा यता व संिनयं ण सिमती, क य मा यता व 

सिनयं ण सिमती यांचे मा यतेन ेराब वणेस मा यता घे यात आली आहे. 
 पंत धान आवास योजनेचे पंपर  िचंचवड शहरातील इ छुक लाभाथ ना लाभ क न 
देणेकामी मा.महापौर यांचे समवेत सव प नेते यां या झाले या बैठक त पुढ ल माण े या 
पार पाडणेबाबत िनणय घेणेत आल ेआहेत. 
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१) दले या कालावधीम य ेइ छुक लाभाथ न ेमनपान े दले या िलंक ारे आव यक फॉम 
ऑनलाईन भ न, सदर फॉमची ंट काढून तो नागर  सु वधा क ाकडे तृत करावयाचा 
आहे.  
२) न यान ेफॉम भरणारे - या लाभा यानी यापुव या सव णात भाग घेतलेला न हता 
यांनी वतःचा फॉम व कागदप  े (आधार काड, रेशन काड, पॅन काड, वोटर काड, जात 
माणप , उ प न दाखला, बँक पास बुक, वीज बल, ित क पासाठ  .५,०००/- (ड .ड .) 
डमांड ा ट, २ पासपोट आकाराचे फोटो) तपासणीसाठ  पा ता पडताळणी नागर  सु वधा 
क ाकडून क न घेण े आव यक राह ल व याच ठकाणी सदर फॉम व कागदप  े व 
र. .५०००/-  चा D.D. जमा केलेनंतर पोहोच पावती देणेत येईल. 
३) यापुव  फॉम भरलेल े - या लाभाथ नी यापुव या सव णाम य ेभाग घेऊन अज 
सादर केला होता यांनी फ  ऑनलाईन फॉम भ न याची ती सह र. .५०००/- चा D.D. 
जमा केलेनंतर पोहोच पावती देणेत येईल. तसेच मधील कालावधीत िनयमानुसार 
उ प नापे ा वाढ अथवा वतःचे मालक चे घर घेत यामुळे पुव  फॉम भरले यांपैक  सदर 
इ छुक लाभाथ  सोडतीत भाग घेणेस अपा  ठरतील. 
४) .२ नुसार सादर होणारे अज नागर  सु वधा क ामाफत पडताळणी करावयाची 
झालेस सदर क ांना आव यक िश ण, मा हती व तं ान वभाग व CLTC माफत देणेत 
येईल व य  फॉमचे तपासणी व पडताळणी फ  हणून नागर  सु वधा क ास र. .२५/- 
ित फॉम पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत अदा करणेत येईल. 

५) सदर येचा कालावधी ३० दवस राह ल.  
६) सव पा  लाभा याची याद  ऑनलाईन वेबसाईटवर िस द क न लॉटर  प दतीन े
सोडत काढून येक क पाकर ताचे लाभाथ  िन त करणेत येतील. 
७) इ छुक लाभाथ नी भरावया या फॉमम य ेतीन क पांचा वक प भरणेस मुभा 
असेल. 
८) र. .५०००/- ह  सदिनके या कंमतीतून वजावट करणेत येईल व सदिनका न 
िमळाले या लाभाथ ना सदर र कम परत करणेत येईल. 
९) ित ा याद  ठेवण ेअथवा र  करणेचा कायदेशीर अिधकार मनपान ेराखून ठेवलेल े
आहेत. 
पंत धान आवास योजनेअंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील खालील क पांची 
स थतीत वाटप कर याचे ता वत करणेत येत आहे. सदर क पांना पयावरण दाखला 
व महारेरा अंतगत न दणी देखील कर यात आलेली आहे. या येक क पांचे िन वदेनुसार 
होणा या खचावर आधार त ित सदिनका खच िन त केलेला आहे. येक क पासाठ  
लाभाथ  ह सा खालील माण े प  अ नसुार येत आहे. 
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प  अ 

 
अ ..  क पाचे 

नाव 
एकुण 

सदिनका 
ित सदिनकेची 

बांधकाम 
कमत 

)र..लाखात(  

ित सदिनका 
क  शासन 
अनुदान 

)र..लाखात(  

ित सदिनका 
रा य शासन 

अनुदान 
)र..लाखात(  

ित सदिनका 
लाभाथ  

िह सा )र. 
लाखात(  

१ च होली १४४२ ९ .१९  १ .५०  १ .००  ६ .६९  

२ रावेत ९३४ ९ .४५  १ .५०  १ .००  ६ .९५  

३ बो हाडेवाडी १२८८ ८ .७१  १ .५०  १ .००  ६ .२१  

एकुण ३६६४     

 
उपरो  त या माण े ित सदिनकेसाठ  क शासन र. .१.५० लाख, रा य शासन 

र. .१ लाख अनुदान देणार आहे. तसेच उव रत र कम हा लाभाथ  ह सा राहणार असून तो 
३ ट यांम य े (४०%+४०%+२०%) लाभा याकडून घे यात येणार आहे. सदर क पाचे 
आिथक या अितकाय म व अित यवहाय (Most Economical Feasiblity) वसुली या 
पयायापैक  लाभाथ कडून घरकुल या कंमतीपोट  वसूल करावयाचे ह याची र कम 
वर ल माण े असून सदर र कम बांधकामा या ठरा वक ट यानंतर घेणेत येणार आहे. 
ह याचे ट प े रेरा िनयमानुसार ठेव यात आलेल ेआहे. तसेच सदर क पामधील मुलभूत 
सु वधा वषयक (Infra Work) काम,े भाववाढ फरक अदायगी ह  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके माफत कर यात येणार आहे. हणजेच महानगरपािलकेचा आिथक सहभाग 
हणून सदर क प मनपाचे जागांवर करण ेव क पातील सु वधा पुर वणेचा खच, वकास 

शु क माफ  व भाववाढ खच, अ थापना खच या व पात असणार आहे.   
 सदर क पांचे एकुण ३६६४ सदिनकांसाठ  लाभाथ  व लाभाथ  ह सा व सोडत 

या िन त करण ेआव यक आहे. तर  च-होली, रावेत व बो-हाडेवाड  येथील क पांसाठ  
लाभाथ  व लाभाथ  ह सा व सोडत या िन त करणेचा वर ल माण े तावास मा यता 
देणबेाबत वचार करण.े 
( टप- माहे फे ूवार -२०२० चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे) 
वषय मांक १३) संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  
                        जा. .वायसीएमएच/१७/का व/३६/२०२० द.१८/१/२०२०   

महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयात उपचार घेत असताना मृ यु 
झा याने तसेच सदर णांची अिथक प र थती हाला खची अस याने यां यावर कर यात 
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आले या औषधोपचाराचे एकुण बील र कम पये ४७,९४६/- (अ र  र.   स ेचाळ स हजार 
नऊशे शेहचाळ स) वसुल करणे श य नस याने ते  मा पत करणे आव यक आहे. 

मा.महापािलका सभा ठराव . ४३१ द. ७/९/२०१९ अ वये णांची बेताची आिथक 
प र थती व मानवते या ीकोनातुन महापािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयासह 
मनपा या सव णालयात उपचाराकर ता दाखल झाले या णाचा उपचार चालु असताना 
कंवा णालयात दाखल असताना मृ यु झा यास सदर णाचे मृ युसमयी असणारे थक त 
बील माफ करणेस मा यता दलेली आहे. 

ी.वामन ीपती वाघमारे नामक णांस दनांक ११/०२/२०१८ रोजी 
वाय.सी.एम. णालयात उपचाराकर ता  दाखल केलेले होते. सदर णांवर वाय.सी.एम. 

णालयात द.११/०२/२०१८ ते द. २७/०३/२०१८ या कालावधीत औषध उपचार केलेल े
आहेत. सदर ण दनांक २७/०३/२०१८ रोजी मयत झालेले आहेत. सदर णांवर दनांक 
२७/०३/२०१८ अखेर केले या औषध उपचाराचे एकुण बील र. . ४७,९४६/-  (अ र  
र.   स ेचाळ स हजार नऊशे शेहचाळ स) झालेले आहेत. परंतु णांची आिथक प र थती 
हालाखीची अस याने सदर बलापैक   र. . २०,०००/-(अ र र. . वीसहजार) मा.योगेश बहल, 

नगरसेवक यांचे सांगणेव न माफ केलेले आहे. सदर बलापैक  उवर त र. . २७,९४६/-(अ र  
र. . स ावीस हजार नऊशे शेहचाळ स) भरणेबाबत मयत य  वामन ीपती वाघमारे यांचे 
नातेवाईक ी. मा ती बाब ुमांजरे, ओटा कम, पीनगर, िनगड , यांना या कायालयाकड ल प  

.वायसीएमएच/८ब/का व/४३२/ २०१९ द. ०२/०३/२०१९  अ वये कळ वले होते. तथा प, 

“तपास लागत नाह , सबब परत”असा पो टाचा शेरा नमुद क न सदरचे प  परत आलेले 
आहे. 

            मयत य  वामन ीपती वाघमारे यांचे उपचाराची थक त र कम वसुल होणे श य 
नाह . मानवते या ीकोनातुन मा.योगेश बहल, नगरसेवक यां या सांगणेव न एकुण 
र. .४७,९४६/- (अ र  र.   स ेचाळ स हजार नऊशे शेहचाळ स) पैक   र. .२०,०००/-(अ र  
र. . वीस हजार) माफ केलेले असले तर  सदर एकुण र कम .४७,९४६/-(अ र  
र.   स ेचाळ स हजार नऊशे शेहचाळ स) मा पत करणे आव यक आहे. अ यथा सदरची 
र कम लेखा पर णाम य े आ ेपाधीन िनघ याची श यता आहे. यामुळे सदर र कम 
मा पत करणे बाबत मा. थायी सिमतीने  द. २७/१२/२०१९ रोजी वषय मांक ७३, 

ठराव  मांक ६२३८ नुसार मा यता दलेली आहे. 
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मा. मु य लेखाप र क यांचे द. ५/११/२०१९चे शेराकंनानुसार सदर र कम मा पत 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.              

वषय मांक १४) संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  
                        जा. .नर व/का व/१२/२३/२०२० द.२२/१/२०२०   

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची ह वाढ महारा  शासनाचे अिधसूचना 
.पीसीसी/३०९६/१८०१/सीसर-२६१/न व-२२, द ११/०९/१९९७ अ वये करणेत आली आहे. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व ह ची वकास योजना महारा  शासन, नगर 
वकास वभाग, अिधसूचना . टपीएस-१८०५/१०५०/सीआर-७९५/०७/न व-१३, 

द.३०/०५/२००८ अ वये मंजूर आहे. तसेच द. १८/०८/२००९ रोजी या िनणया वये 
पुनः िस  केलेला भाग वगळता उव रत वकास योजना मंजूर असून , शासन िनणय 
.ट पीएस १८९२/१६०/ .  ५८/१२/पुनबाधणी .२७/१२/ईपी मंजुर  /न व-१३ 
द.०२/०३/२०१५ अ वय े उव रत भाग या वकास योजनेबाबत िनणय घेणेत आलेला आहे. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील मंजूर वकास आराखडयातील मौजे दघी येथील स.नं 
८७ पै व ६४ प ै म ये आर ण . २/१३३ टेिलकॉम सटर (Telecom Center) या 
योजनाक रता  ४० आर े  आर ीत आहे. 

              सदर आर ण बाबत अजदार ी मोद वसंत बेलसरे यांनी म. ा.व नर.अिधिनयम 
१९६६ कलम ४९ अ वय े शासनास नोट स दली होती. द.०४/०१/२०१८ रोजी या प ा वये 
मा. धान सिचव, नगर वकास वभाग यांना इकड ल वभागामाफत सं व तर अहवाल 
पाठ व यात आला व सदर अहवानुसार वषयां कत आर ण पुणे – आळंद  र यालगत असून 

बीआरट  र यालगत वाहनतळ व त सम सु वधा उपल ध कर यासाठ  सदर जागा मनपास 

उपयु  ठरेल व  यामुळे उ  आर ण कलम ५० अ वय े र  हो याऐवजी मनपा म. ा.व 
नर.अिधिनयम १९६६ कलम ३७ अ वये उ  आर णाचे योजन बदलून फेरबदलाचा ताव 
शासनास मा. महापािलका सभे या मा येतेने व हत कायवाह  पूण क न सादर करेल असे 
कळ वणेत आले होते. 

   यानुसार द.०५/०१/२०१८ रोजी शासनाकडे सुनावणी झाली. तसेच द. 
०५/०२/२०१८ चे प ा वये सहा यक महा यव थापक, बी.एस.एन.एल यांनी मा.उप सिचव 
,नगर वकास वभाग यांना सदर उ  आर ण बाबत यांना आव यकता नसून सदर 
आर ण र  करणे बाबत वनंती केली होती व सदर पञाची त इकड ल वभागास 
पाठ व यात आलेली होती.   
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  वर ल सुनावणी या शासनाकड ल द.२३/०२/२०१८ रोजी या प ा वये उ  आर ण 
बाबत कलम ५० अ वये र  हो याऐवजी कलम ३७ अ वये उ  आर णाचे योजन बदलून 
फेररबदलाचा ताव शासनास महापािलका सभे या मा यतेने व हत कायवाह  पूण क न 

सादर करणेबाबत कळ वणेत आले आहे. 

            पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील मंजूर वकास आराख यातील मौजे दघी येथील 
स.नं ८७ प,ै६४ पै  मधील आर ण . २/१३३ टेिलकॉम सटर (Telecom Center) या 
योजनाक रता  ४० आर े  पुण े – आळंद  र यालगत असून बीआरट  र यालगत 

वाहनतळ व त सम सु वधा उपल ध कर यासाठ  सदर जागा मनपास उपयु  ठरेल असे मत 
आहे. महारा  ादेिशक नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये सदर आर णाची 
जागा टेिलकॉम सटर ऐवजी वाहनतळ व त सम सु वधा या  वापरासाठ  असा बदल करणेस 
मा यता िमळणे कामी मा. महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे.   

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व ह चे मंजूर वकास योजनेतील  मौजे दघी 
येथील स.नं ८७ व ६४ पै ४००० चौ.मी े ाचे आ. .२/१३३ “टेिलकॉम सटर” या 
योजनाऐवजी “ वाहनतळ व त सम सु वधा “ अस े योजन कर याकामी महारा  ादेिशक व 

नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल कर यास मा यता व फेरबदलाची 
पुढ ल वै ािनक कायवाह  पूण क न फेरबदलाचा ताव शासन मा यतेसाठ  सादर 
कर यास  महापािलका आयु  यांना ािधकृत कर यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.           

वषय मांक १५) संदभ- १) मा.अित र  आयु  (२) यांचेकड ल प   
                        . वभाअक/३/का व/२१/२०२० दनांक ५/०२/२०२० 
 

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

           सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालय नाह  
यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  िनधी उपल ध क न शहर हागणदार  मु  करणे (Open 

Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा ीय जनगणना २०११ नुसार पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण ११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क शौचालय 
उभारणी कर ता िनधी उपल ध करणे आव यक आहे.  सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  शासन 
व रा य शासन यांचेकडून अनु मे र.  ४,९३,१४,९६१/- व ९,१०,५४,९७४/- असे एकुण     
र.  १४,०३,६९,९३५/- अनुदान ा  झाले आहे. 
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              ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून यके लाभाथ स क  शासनाचे र.  
४०००/-, रा य शासनाचे र. . ८०००/- व मनपा ह सा र. . ४०००/- या माणे वैय क 
घरगुती शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येत आहे.  व छ महारा  
अिभयान ( नागर  ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३१/०१/२०२० अखेर केले या कायवाह ची 
मा हती खालील माण े

प “अ” 

महानगरपािलकेचे नाव पंपर  िचंचवड  महानगरपािलका शेरा 

ज हा पुण े  
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  
अज केले या कुटंुबांची सं या १८०५३  

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

 अजाची सं या 

१८०५३  

मंजूर अजाची एकूण सं या १५४८९  

बांधकाम पूण 
झाले या 

शौचालयांची सं या 

वैय क 
घरगुती 
शौचालय 

एकुण बांधकाम पुण-१५४६९ 

 

मनपा माफत बांधकाम पुण- 
१०६७९ 

सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  - ४७९० 

बांधकाम पूण 
झाले या 

शौचालयांची सं या 

सामुदाियक 
शौचालय 

५८२ सीटस 

म हला–२६२िसटस कामकाज 
पूण 

पु ष–३२० िसटस कामकाज पूण 

िनगत करणेत 
आलेला प हलाह ा 

११०३८ 
लाभाथ  

GOI+GOM=६६२.२८लाख 
     GOI = २०००/-व  

   GOM=४०००/- ह सा 
ULB      =   २२०.७६ लाख    ULB  =२०००/- ह सा 

 एकुण                 ८८३.०४  लाख  

िनगत करणेत १०३९५   GOI+GOM=४१५.८०लाख      GOI = २०००/-व  
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                   सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणे.                                    

                                 ------ 
सिम यांचे अहवाल 

 
मा. वधी सिमती 

 
वषय मांक १६) अ) दनांक ०३/०१/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणे.  
               ब) दनांक १७/०१/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणे. 

------ 
मा.म हला व बालक याण सिमती 

 

वषय मांक १७)  अ) दनांक २६/१२/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
                 ब) दनांक ०९/०१/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणे.                                       

-------- 
मा.शहर सुधारणा सिमती 

 
वषय मांक १८)  अ) दनांक २६/१२/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणे. 
                 ब) दनांक ०८/०१/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणे. 

----- 
 

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

वषय मांक १९)  अ) दनांक १३/१२/२०१९, १६/१२/२०१९ व २७/१२/२०१९ चा सभावृ ांत  
                    कायम करणे. 
                 ब) दनांक २७/१२/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणे. 

 ----- 
 
 
 
 
 

आलेला 

दुसरा ह ा 

लाभाथ      GOM=४०००/- ह सा 

      ULB  =२०७.९० लाख    ULB  =२०००/- ह सा 

 एकुण          ६२३.७ लाख  
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मा.िश ण सिमती सभा 
 

वषय मांक २०)  अ) दनांक ०२/०१/२०२० व ०४/०१/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणे. 
                 ब) दनांक १६/०१/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणे. 
                 
          ----- 
 
                                                  

                                          (उ हास बबनराव जगताप) 
                                        नगरसिचव 

                                          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                           पंपर  - ४११ ०१८. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 
मांक : नस/५/का व/४३/२०२० 
दनांक : ११/०२/२०२०  
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस ् ) नगरसिचव  
      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत.    
                                                              
टप : १) “ पंपर  िचंचवड शहरा या महानगरपािलके या सिम यां या सभा इ.चे संचालन  

          कर या वषयीचे जादा िनयम ” यामधील िनयम .१९ अ वय ेकरांचे दर  

          िन ती संबंधी होणार  चचा द.१५ फे ुवार  २०२० ला कंवा त पुव  समा   

          करावयास पा हजे. 
      २)  महारा  महानगरपािलका अिधिनयमा मधील कलम ९९ अ वय ेकरांचे दर  

          द.२० फे ुवार  २०२० ला कंवा त पुव  िन त केल ेपा हजेत. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26

 
(मा. थायी सिमतीकड ल ठ. . ६६५४ द.५/२/२०२० चे लगत) 

पञ ‘अ’ 
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                                    पञ ‘ब’ 
 

 


