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           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                      पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 
                                      मांक :नस/५/का व/४६५/२०२० 

                          दनांक - ९/०९/२०२० 
 
ित, 

मा. ................................... 
सद य, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर - ४११ ०१८. 
  
      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा 
             दनांक  १८/०९/२०२० रोजी दुपार  २.०० वाजता आयो जत  
             केलेबाबत. 
   
मा.महोदय/महोदया, 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे स टबर-२०२० ची मािसक 
मा.महापािलका सभा शु वार दनांक १८/०९/२०२० 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. सोबत सभेची कायप का जोडली 
आहे. सभेस आपण ऑनलाईन प दतीने सहभागी हाव ेह  वनंती.  
      

      आपला व ासू,  
                                                  

                                         
                                               (चं कांत इंदलकर) 

        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-४८ 

 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे स टबर- २०२० ची मािसक मा.महापािलका 

सभा शु वार दनांक १८/०९/२०२० रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपािलका 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.  सदर 
सभेम ये खालील कामकाज होईल.  

                                 ----- 
ो रे 
 

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

 

मा. थायी सिमतीचे ठराव 
 

  वषय मांक १) संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                         .मसाभां/५/का व/१०३/२०२०, द.२८/०२/२०२० 

     २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .६८९९ द.२८/२/२०२०  
        अ वये. 

                      ३) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ५३३  
                         द.०१/०६/२०२० अ वये. 
                      ४) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ५५४  
                         द.२१/०८/२०२० अ वये. 

 
 

     मनपा या प रसरातील णालय े व इतर संल न (मनपासह) जैव वैदयक य 
सं थामधून िनमाण होणा-या जैव वैदयक य कच-याची याबाबतचा कायदा, िनयम व 
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मागदशक सुचना या गो ीं या यो य या अंमलबजावणी बाबत गा ंिभयान े वचार करणे 
आव यक आहे.   या सव बाबींचा वचार करता मोशी येथे जैव वैदयक य घनकचरा 
व हेवाट चा Plant थलांतर त कर यासाठ  M/s.Pasco Environmental Sol. Pvt. 

Ltd.,  यांनाच करारनामा अट .२२ नुसार चाल ू Terms वर नवीन Plant  थापन क न 
संचालन पुढ ल १५ वष करावे क  न यान े िन वदा काढावी ?  याबाबत वचारणा 
करणेकामी महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ७२ (ब) नुसार सोबत जोडले या प  
- अ, ब, क व ड चे अवलोकन क न मा यता देणेबाबत मा.आयु  यांची मागणी असली 
तर , तुत वषयातील काम मे.पा को इ हायरमटल सो युशन ा.िल. यांचे कडून अट 
.२२ नुसार चालू Terms वर नवीन Plant थापन क न पुढ ल १५ वष संचालन 

करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
( टप- दनांक १८/०९/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

 
वषय मांक २) संदभ –१) मा.सागर आंगोळकर, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव– 
                     २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .५९६५ द.२७/११/२०१९ 
                     ३) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ४८३ द.०६/०१/२०२० 
      ४) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ४९६ द.२०/०१/२०२० 
                     ५) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ५४१ द.१/०६/२०२० 
                     ६) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ५५५ द.२१/०८/२०२० 
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके माफत खाजगी वाटाघाट ने भूसंपादन करताना 
संबंिधत जिमन मालकास मोबदला अदा करताना मा.महापािलका सभा ठराव .३९९ द. 
२१/११/२०१३ नुसार मंजूर कायप दतीत व धोरणानुसार कायवाह  करावया या करणात 
नुकसान भरपाई अदा करताना ३०% दलासा र कम दे यास मा यता देणेत आली आहे. 
तदनंतर मा.महापािलका सभा ठराव .७७४ द.२०/११/२०१५ अ वये सदर धोरणात 
बदल क न न वन भूसंपादन कायदा २०१३ मधील तरतूद  नुसार या िमळकत धारकांचे 
े  ० ते ३०० चौ मी. आहे अशा बािधत छो या छो या िमळकतधारकांना १००% 
दलासा र कम व ३०० चौ.मी पे ा जा त े ाचे भूखंड धारकांना ३०% दलासा र कम 
या माणे मा यता देणेत आलेली आहे. सबब, द.२०/११/२०१५ नंतर ३०० चौ.मी. पे ा 
मो या भूखंडाचे वभाजन क न तुकडा ३०० चौ.मी. पे ा कमी े ाचा भूखंड केले या 
सव करणात सां वना र कम ३०% इतक च देय रा हल यास मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

( टप- दनांक १८/०९/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
       ------- 
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    मा.आयु ांकडून आलेली प े 

 
वषय मांक ३)   संदभ – १) मा.आयु  यांचे जा. .ड े/ था/का व/४४१/२०२०  
                          द.१४/८/२०२०  

   मा.रा ीय ह रत लवाद (W2), पुणे यांचेकडे यािचका .४९/२०१९ ी.सारंग 
यादवडकर व द मनपा दाखल आहे. सदर यािचकेम ये ी.सारंग यादवडकर व इतर 
३ व द पुणे महानगरपािलका व इतर असे ितवाद  आहेत. 

सदर दा याची द.२३/०७/२०१९ रोजी झाले या सुनावणीम ये वाद  यांनी 
बेकायदेशीर अनािधकृतपणे बांधकामाचा राडारोडा नद पा ात (मुळा, मुठा व पवना 
नद ) टाक यात आलेला आहे व यामुळे नद या नैसिगक वाहात अडथळे िनमाण 

झालेले आहे व काह  ठकाणी नद या वाहात अडथळे िनमाण क न 

बेकायदेशीर र या नद चा वाह बदलेला अस याबाबतचे मु े उप थत केले. याबाबत 
तपासणीकामी नोडल एज सी महारा  पो यूशन क ोल बोड यांना आदेश दल,े तसेच 
मा.आयु , पुणे व पंपर  िचंचवड मनपा यांनी नद म य े कुढ याह  कारचे 
बांधकामाचा राडारोडा व इतर बांधकामाचे टाकाऊ मटे रअल यांचा नद पा ात भराव 
होणार नाह  याची खा ी करावी व याबाबतचा कालब द कृती आराखडा NGTयांना 
सहा आठव या या आत सादर करणेबाबत आदेश दलेले आहेत. 

मा.ह रत लवाद, पुणे यांचेकड ल कोट ऑडर द.२६/०९/२०१९ चे आदेशानुसार 
पंपर  िचंचवड मनपा व यांचे काय े ातील पवना व मुळा नद वर ल ितबंिधत 

े ातील अनािधकृत बांधकामे िन कासीत करण,े ेनेज व कारखा याचे या न 
केलेले पाणी नद त न सोडता उपल ध िसवरेज टमट लां ट म ये वळवून आव यक 

या करावी व ह  सव कामे करणेकर ता सादर केले या कृती आराख यानुसार कामे 
पुण करावी अ यथा पुणे मनपा, पंपर  िचंचवड मनपा व पी.एम.आर.ड . यांना येक  
र. .१.०० कोट  दािय व राह ल. वर नमूद कामांबाबतचा कृती आराखडा 
द.२६/०९/२०१९ रोजी सादर करणेत आलेला आहे. 

मा.ह रत लवाद, पुण ेयांचेकड ल कोट ऑडर द.१६/०६/२०२० चे आदेशानुसार 
नद या िसमा व े  नमूद असलेले आराखडे ड ट स हअर ऑफ लँ ड रेकॉड 
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यांचेकडे उपल ध आहे. यानुसार नद या िसमा िन त क न घेणेत या या. तसेच 
पाऊस सु  हो यापुव  नद या वाहातील अडथळे पुणपणे काढून घेत याची खा ी 
मा.आयु  यांनी पावसा यापुव  क न यावी असे आदेश कोटाने दलेले आहेत. 

            यानुसार बांधकाम परवानगी वभागाने नद पा ातील अनािधकृत भरावाबाबत 
संबंिधत जागा मालक यांना महारा  ादेिशक नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम 
५३ अ वय े नोट स दले या असून या माणे भराव काढून घेणेची कायवाह  
करणेबबात कळ वलेले आहे. तसेच सदर भराव काढून न टाक यास कलम ५३ (६ब) 
माणे सदरचा भराव मनपामाफत काढणेत येईल व सदरचा खच वसुल कर यात 

येईल या माण ेसंबंिधत जागा मालकांना कळ वलेले आहे. 

सदर नद पा ातील बेकायदेशीर केलेला राडारोडा काढणे या कामाचा आढावा 
घेणेबाबत द.२३/०७/२०२० रोजी मा.आयु , पं.िचं.मनपा. यांचे दालनात बैठक 
संप न झाली. सदर बैठक त मा.आयु  यांनी संबंिधत कायकार  अिभयंता, थाप य 
यांनी यां या काय े ात येत असले या नद पा ातील अनािधकृत भराव िन कासीत 
करणे कामाची िन वदा वतं पणे काढणेबाबत सुचना द या. कोटा या आदेशाची 
अंमलबजावणी ह  कालमया दत अस याने कामाची काय र शासक य मा यता घेऊन 
व कामास तरतुद उपल ध क न घेणेबाबत सुचना द या. 

यानुसार कामाचे शासक य मा यतेचा ताव व मा.महापािलका सभेची 
मा यता िमळणे या उमेदमा यतेवर बांधकाम परवानगी वभागाने जिमन मालकांना 
दले या नोट सी मधील प रमाणानुसार या या े ीय कायालयाचे काय े ातील 
नद पा ाजवळ ल राडारोडा काढ याचे अंदाजप क तयार करणेत आले असून सदर 
कामाची अंदाजप क य र कम सोबत या प -अ माणे येत आहे. सदर 
अंदाजप कासाठ  महारा  शासन यांचेकड ल सन २०१९-२०२० ची मंजूर दरसूची व 
मनपा तां क वभागाकड ल मंजूर दरपृ थःकरणानुसार दर घेणेत आलेले आहे व 
िन वदा नोट स िस द करणेत आलेली आहे. 

सदर कामासाठ  सन २०२०-२१ या अंदाजप कातील सोबत या प -अ माणे 
वाढ घट क न पयावरण वभागा या भांडवली-अ पं.िचं.मनपा प रसरातील पवना नद  
पुन जीवन क प राब वण े या लेखािशषातून र. .१०,००,००,०००/- वषयां कत 
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कामावर तरतूद वग कर यास व सदर कामा या नावाचा पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या सन २०२०-२१ या मुळ अथसंक पात "पयावरण अिभयां क  
वभागा या भांडवली-अ" या लेखािशषाअंतगत समावेश करणसे मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय मांक ४)   संदभ – १) मा.आयु  यांचे जा. .मभा/१५/का व/३४४/२०२०  

                           द.२४/८/२०२० 

ज हािधकार  कायालय पुण,े आप ी यव थापन क  यांचेकड ल प  

आ. य./पगस/का व/905/2019 द.11/08/2019 व प  . आ. य./पगस/का व 
/904/2019 द. 11/08/2019 नुसार को हापुर व सांगली ज हा येथील अितवृ ी व 
पुरप र थती व तदनंतर या उपाययोजनांसाठ  आव यक साधन सामु ी चिलत दराने 
(िन वदा ा  दरानुसार) तातड ने उपल ध क न देणेबाबत कळ वले होते. यानुसार 
मे. रेखा इं जिनअ रंग व स यांना पय े 70,000/- मे. िशवसमथ एंटर ायजेस यांना 
पये 7,18,200/- व मे. शुभम उ ोग यांना पये 12,735/- चे पुरवठा आदेश िनगत 

करणेत आलेल े होते. यानुसार सबंिधत पुरवठादारांनी घमेली, मा क व खराटे या 
सा ह यांचा पुरवठा ज हािधकार  कायालय सांगली व को हापुर येथे केलेला आहे. 

यानुसार को हापुर व सांगली ज हा येथील अितवृ ी पुर प र थती व 
तदनंतर या उपाययोजना कर यासाठ  आव यक साधन सामु ीचा पुरवठा करणेसाठ  
खालील माण ेपुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेले होते. 

अ. . पुरवठादाराचे नाव पुरवठा आदेश मांक 
आदेशाची र कम 

पय े
वाहतूक खच एकूण 

सा ह याचा 

तपिशल 

1 
म.े रेखा इं जिनअ रंग व स 

िचंचवड, पुणे 19 

मभां/15/का व/369/2019 द. 
12/08/2019 

70,000/- 10620/-- 80,620/- घमेली 

2 
मे. िशवसमथ एंटर ायजेस 

िनगड , पुणे 44 

मभां/15/का व/368/2019 द. 
12/08/2019 

7,18,200/- 32,000/- 7,50,200/- खराटे 

3 
मे. शुभम उ ोग, पंपर  पुणे 
18. 

मभां/15/का व/370/2019 द. 
12/08/2019 

12,735/- - 12,735/- मा क 
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यानुसार सबंिधत पुरवठादार यांनी आदेशातील नमुद केले या सा ह याचा 
पुरवठा सांगली व को हापुर येथे मुदतीत केलेला असून पुरवठा केले या सा ह याची 
देयके अदायगीकामी वाहतूक खचासह सादर केलेली आहेत. 

मा. जय ी कटारे, िनवासी उप ज हािधकार  तथा मु य कायकार  अिधकार , 

पुणे यांचेकड ल प  . आ. य./पगस/का व/905/2019 द. 11/08/2019 अ वये सदर 
साधनसामु ी या खरेद  व पुरवठा यांची देयके ज हािधकार  कायालय, आप ी 
यव थापन क  यांचेकडून अदा केली जातील असे कळ वले होते. 

यानुसार सबंिधत पुरवठादारांची देयके अदायगीकामी ज हािधकार  कायालय, 

आप ी यव थापन क  पुणे यांचेकडे पाठ वणेत आली असता आप ी यव थापन 
क , ज हािधकार  कायालय पुणे यांनी प  . आ य /197/2019 द. 23/12/2019 

अ वये सांगली व को हापुर ज ातील अितवृ ी व पुरप र थती व तदनंतर या 
उपाय योजनांसाठ  आव यक लागणारे सा ह याचा पुरवठा अनेक सामा जक सं था व 
महानगरपािलका यांनी केलेला होता व याची सव देयके सबंिधत सं था व 
महानगरपािलका यांनी अदा केलेली आहेत तसेच पुण ेमहानगरपािलकेमाफत अितवृ ी 
व पुर प र थती साठ  वाहन यव था करणेत आलेली होती व यासबंधीचे देयके 
यांनीच अदा केलेली आहेत असे कळ वले आहे. 

सबब को हापुर व सांगली ज हा येथील अितवृ ी व पुरप र थती व 
तदनंतर या उपाययोजनांसाठ  आव यक साधन सामु ी चिलत दराने (िन वदेनुसार) 
खरेद साठ  व यासबंिधत पुरवठादार यांची देयके अदा कर यासाठ  येणा-या पये 
8,43,555/- चे खचास मा. थायी सिमती सभेने ठराव . 7185 द. 24/06/2020 

अ वये मा यता दलेली असून महापािलका ह बाहेर खच कर यास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय मांक ५)  संदभ-१)  मा.आयु  यांचे जा. .ह /े था/३०६/२०२०  

                        द.२६/८/२०२०  

रा य शासनाने कोरोना वषाणुंचा ादुभाव रोख यासाठ  रा यात साथरोग 

ितबंधक कायदा 1897 व आप ी यव थापन अिधिनयम 2005, द.13/03/2020 पासुन 
लागू केलेला आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या प रसरात देखील कोरोना 
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साथरोगाचा ादुभाव झा याने महानगरपािलका अिधिनयम कलम 63 (6) नुसार 
साथरोग िनयं णात ठेवणेकामी आव यक उपाययोजना तातड ने करणेकर ता व तू 
अथवा सेवांची आप कालीन प र थीतीत तातड ने खरेद  करणे आव यक आहे. यास 
अनुस न महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 67 (3) अ वये वषयां कत 

कामास वग करण कर यास मा.आयु  सो.यांनी खालील माणे मंजूर  दलेली आहे. 

अ ं  
उपलेखािशष अथवा 

कामांचे नाव 
पानांक अ ं  

अंदाजप क य 

र. . 
लेखािशष 

सन २०२०-२१ 

ची मुळ अंदाज 

(उपल ध 

तरतूद) 

वाढ 

करावयाची 

तरतुद 

घट 

करावयाची 

तरतुद 

सन २०२०-२१ 

चा सुधार त 

अंदाज 

१ 

वाय.सी.एम.हॉ पटल 

येथे पद यु र पदवी 

अ यास मासाठ  

आव यक कामे करणे, 

नवजात अभक वभागाचे 

नुतनीकरण करणे, 

डॉ टरांचे िनवास थान 

नुतनीकरण करणे.( 

भाग-२)(फेज-२) 

१७ २७ ५९००००००० 
वशेष 

योजना 
४,००,००,००० ११००००००० ० १५००००००० 

२ भूसंपादन िनधी ३४२ ३ 
  

१२९८५००००० 
 

११००००००० ११८८५००००० 

 
एकूण 

     
११००००००० ११००००००० 

 

            तर  उपरो  वषयां कत कामास वर ल माणे काय र मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 
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वषय मांक ६)  संदभ-१)  मा.आयु  यांचे जा. . शा/२/का व/३५८/२०२०  

                        द.४/९/२०२० 

पंपर  िचंचवडमहानगरपािलका आ थापनेवर 'आरो य कायकार  अिधकार ' 
अिभनामाचे १ पद पे.लेवल S-२३ वेतन ेणी ६७७००-२०८७०० म ये शासन मंजूर असून 
सदरचे पद र  आहे. तुत या पदाकर ता शासन िनणया माणे िनधार त केलेली 
अहता पुढ ल माणे :- 

महारा  शासन राजप , द.१८ फे ुवार  २०२० अिधसूचना पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका सेवा (सेवा वशे व सेवांचे वग करण) िनयम, २०२० 
नुसार  पुढ ल माण,े 

पदो नतीने १०० % 

  महानगरपािलका आ थापनेवर ल कायरत सहा यक आरो य अिधकार  या 
पदाचा कमान ३ वषाचा अनुभव असणा-या अिधका-याची सेवा ये ता व गुणव े या 
आधारे पदो नतीने िनयु  करता येईल.      

‘आरो य कायकार  अिधकार ’ र  पद पदो नतीन े भर याकामी मा.आयु सो 
यां या अ य तेखाली पदो नती सिमती सभा दनांक २८/०७/२०२० रोजी आयो जत 
कर यात आलेली होती. 

तुत या पदो नती सिमतीने पदो नतीपूव 'सहा यक आरो य अिधकार ' 

पदावर ल अिधका-यांची शै णक अहता, अनुभव कालावधी, आर ण, सेवा ये ता, 
गोपनीय अहवाल, म ा व दािय व, संगणक अहता आ ण िश तभंग वषयक कारवाई 
इ या द सेवा वषयक तपिशल पडताळून, ी.बडाळे वनोद कािशनाथ, सहा यक 
आरो य अिधकार  यांना पदो नतीचे आर ण र  कर यासंदभात मा.सव च 
यायालयात लं बत वशेष अनु ा यािचका .२८३०६/२०१७म ये होणा-या अंितम 

िनणयाचे अिधन राहून िन वळ ता पुर या व पात सेवा ये तेनुसार खु या वगातून 

'आरो य कायकार  अिधकार ' पदावर पे. लेवल S-२३ वेतन ेणी ६७७००-२०८७०० या 
वेतन ेणीत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) 
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िनयम, २०२० नुसार शासन मंजूर या अिधन तसेच मा.महापािलका सभे या मा यतेने 
पदो नती दे याबाबत पदो नती सिमतीन ेसवानुमते िशफारस केली आहे. 

            सबब, ी.बडाळे वनोद कािशनाथ यांना पे.लेवल S-२३ वेतन ेणी ६७७००-
२०८७०० म य े 'आरो य कायकार  अिधकार ' पदावर, पदो नती मधील आर ण र  
कर या संदभात मा.सव च यायालयाम ये याय व  असलेली वशेष अनु ा 
यािचका .२८३०६/२०१७ म ये होणा-या अंितम िनणया या अधीन राहून 
सेवा ये तेनुसार पदो नती या को यातील खु या वगा या र  जागेवर िन वळ 
ता पुर या व पात पदो नती दे यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

              -----  

                                                            
                                               (चं कांत इंदलकर) 

                                     नगरसिचव 
                                          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                                           पंपर  - ४११ ०१८. 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 
मांक : नस/५/का व/४६५/२०२० 
दनांक : ९/९/२०२०  
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस ् ) नगरसिचव  
      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत.   
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( .मसाभां/५/का व/१०३/२०२० द.२८/०२/२०२० अ वये वषय ं .१ चे लगत)                 
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पञ-अ 
(मा.आयु  यांचे जा. .ड े/ था/का व/४४१/२०२० द.१४/८/२०२० व. .३ चे लगत)  
 
 

 


