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                                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                            पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

  मांक : नस/६/का व/५५७  /२०१८ 
                                            दनांक : ११/१२/२०१८         
 

ित, 
 

मा. ................................... 
सद य, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर   ४११ ०१८. 
  

 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक  

 २०/१२/२०१८ रोजी द ुपार  २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   

मा.महोदय/महोदया, 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे डसबर- २०१८ ची मािसक मा.महापािलका सभा 

गु वार दनांक २०/१२/२०१८ रोजी द ुपार  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 ास ू
 

                                                                
(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 – २५ 

 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे डसबर - २०१८ ची मािसक मा.महापािलका सभा 
गु वार दनांक २०/१२/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपािलका शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे. सदर सभेम ये 
खालील कामकाज होईल.         

                                  ------ 
          अ) मा. महापािलका सभा - २१ द.२०/०८/२०१८, द.०६/०९/२०१८ चा सभावृ ांत  
        कायम  करणे.   

     आ) मा. महापािलका सभा - २२ द.१९/०९/२०१८ (दु .२.०० व ३.०५),  

        द.२७/०९/२०१८ (दु .२.०० व ३.२०) चा सभावृ ांत कायम  करणे.    

                 ------ 
     ो रे 

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

       मा. थायी सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक १)  संदभ – १)  मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प   

                                                    . शा/१/का व/११४९/२०१८ द.२४/१०/२०१८  

                        २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३६३८ 

                            द.१३/११/२०१८ 

  
       शास कय व कायालयीन कामकाजा या सोई या ीने सव े ागृहे यांचे कामकाज 
वतं पण े न ठेवता भौगोिलक े ानुसार तेथील े ीय अिधका-यां या िनयं णाखाली देणे 

आव यक अस याने आदेश . शा/२/का व/७१७/२०१७ द.२९/०९/२०१७ अ वये इ े ीय 
कायालयाकडे वग कर यात आलेले असून तेथील कमचा-यांचे आ थापना व वेतन वषयक 
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कामकाज हे इ े ीय कायालयामाफत कर यात येत आहे. उपरो  आदेशानुसार व प  
ं . शा/२/का व/१०५/२०१८ द.०५/०४/१८ अ वये कै.अंकुशराव लांडगे नाटयगृह भोसर-३९ 

येथील सन २०१८-२०१९ साठ  महसुली जमा व महसुली खच याबाबत अंदाजप कात केले या 
तरतूद  या इ े ीय कायालय शासन अंदाजप कात लेखािशषासह वग करणे आव यक आहे. 
सन २०१८-२०१९ या आिथक वषातील कै.अंकुशराव लांडगे नाटयगृह भोसर-३९ लेखािशष ६ 

जमा र. .६०,००,०००/- लेखािशष -१६ खच र. . ६८,१५,०००/- लेखािशषावर वग करण करावे 
लागेल. वर ल माणे े य अिधकार  इ े य कायालय यांना ता वत केलेनुसार सन २०१८-
१९ या आिथक वषातील कै.अंकुशराव लांडगे नाटयगृह भोसर-३९ लेखािशष ६ जमा 

र. .६०,००,०००/- लेखािशष-१६ खच र. .६८,१५,०००/- या र कमा व लेखािशष इ े य 
कायालयाकडे तावात नमूद माणे वग करण करणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापािलकासभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
 
वषय मांक २)  संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प   
                          .लेखा/३/का व/३०३/२०१८ द.२५/१०/२०१८  

            २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३७०८ 
                           द.४/१२/२०१८ 
  शासन िनणय ं .एनयुआर/२०१३/ . .३३८/न व-३३ मं ालय, मुंबई दनांक १८  
फे ुवार  २०१४ अ वये महानगरपािलका प रवहन उप मातगत बस खरेद वर ल हॅट इ याद  

कर व प रवहन उप मातील संचलन तूट  (operational losses) मुळे होणारा खच हा 
वत:चे उ प नातून संबिधत महानगरपािलकानी भ न काढणे बंधनकारक राह ल असे नमूद 

अस याने पुणे व पंपर  िचंचवड मनपा अनु मे ६०/४० या माणात संचलनतूट 
पी.एम.पी.एम.एल या सं थेस अदा कर त आहे. पुणे महानगरप रवहन महामंडळाने दनांक 
१७/१०/२०१८ चे प ा वये जा तीत जा त नाग रकांनी पी.एम.पी.एम.एल बसने वास 
कर यासाठ  नाग रकांना आक षत कर यासाठ  दर म ह यातील १ दवस पी.एम.पी.एम.एल 
बसेसमधून मोफत वास सवलत योजना सु  करणेबाबत कळ वले आहे. सदरची योजना 
अंमलात आण यास एका वषात १२ दवस सवलत द यास तेव या माणात संचलनतूट 
वाढणार असून या माणात मनपास जादाची र कम पी.एम.पी.एम.एल यांना अदा करावी 
लागणार आहे. सदरची बाब आिथक व पाची व धोरणा मक अस याने सदरचा वषय द र  
दाखल करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
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वषय मांक ३)  संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प   
                    . डा/७अ/का व/५७६/२०१८, द.०४/१२/२०१८     

         २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३७७२ 
                          द.४/१२/२०१८ 
 

  क  व रा य शासनाचे संयु  व माने द. ०९ ते २० जानेवार  २०१९ या कालावधीत 

मनपा ह बाहेर िशवछ पती डा संकुल, बालेवाड  पुणे येथे होणा-या तीय खेलो इं डया युथ 

गे स २०१९ अनुषंगाने मनपा ह बाहेर िशवछ पती डा संकुल, बालेवाड  पुणे येथे तावात 

नमुद माणे व वध कामे करणेस व याकामी येणा-या खचास एकूण र. .३५,७३,०००/- 
(अ र  र. .प तीस लाख, याह र हजार फ ) अथवा य  येणा-या खचास शासक य 
मा यता व सदरचा खच संबंिधत वभागाचे संबंिधत लेखािशषातून खच  टाकणेस व सदर पधा 

अनुषंगाने मनपा ह बाहेर िशवछ पती डा संकुल, बालेवाड  पुणे येथे वर ल व वध कामे 
करणेकामी द. ०८ ते २० जानेवार  २०१९ या कालावधीत बालेवाड  येथे अ नशामक दलाकड ल 
१ सुस ज अ नशामक वाहन व या सोबतचे तैनात कमचार  ताफा तैनात करणे सदर 

कायाक रता ती िश ट ती वाहन र. .५,०००/- या माणे अ नशामक वाहनासह कमचार  

तैनात करणेचे एकूण शु क र. .१,९५,०००/- माफ करणेस तसेच तीय खेलो इं डया युथ 
गे स २०१९ अनुषंगाने बालेवाड  येथे िनयु  केले या कमचार  यांनी मनपा िनयमानुसार 
अितकालीन भ ा मा.महापािलका सभे या उमेद मा यतेवर अदा करणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

वषय मांक ४)  संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .भूिम/२/का व/२१९/२०१८,  
                   द.०४/१२/२०१८ 

       २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३७७६ 
                        द.४/१२/२०१८ 
 

     पंपर  िचचंवड अॅड हेकेटस बार असोिशएशन यांचे द.१८/९/२०१७ रोजी या अजा वये 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह त मोरवाड  पंपर  यायलयाचे मे. पंपर  
यायालयासाठ  शासनाने पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण यां या  काय े ातील 

मोशी बो-हाडेवाड  येथील पेठ मांक १४ मधील ६.५७ हे टर (१५ एकर) यायसंकुला या 
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जागेवर नवीन इमारतीचे बांधकाम पूण होईपयत अजमेरा सोसायट  येथील मनपाचे शाळेसाठ  
बांधलेली तयार इमारती मधील जागेची मागणी ५ वष कालावधी कर ता केली आहे. 
महानगरपािलके या नगररचना व वकास वभागामाफत भूिम आ ण जंदगी वभागास मौजे 

पंपर  वाघेरे येथील स.नं. १०९ पै.व ११० पै.यासी िस.स.नं. ६३६५, ६३६६ पै. ६३६७ पै., 
६३७० पै., व ६३७२ पै. या भूखंडावर ल आ. . ७३ (वाहनतळ), आ. . ७४ (पो ऑ फस), 
आ. .७५ (वाचनालय) व आ. . ७६ (दवाखाना) ा समावेशक आर णा अंतगत वकसीत 

केले या जिमनीचे मु यांकना अंतगत सन २०१७-१८ चे रेड  रेकनर दरानसार,तसेच 
जागेसाठ या रकमेवर ८ ट के व बांधकाम े ासाठ या रकमेवर १० ट के उ प न वचारात 
घेऊन व रल समावेशक आर णा अंतगत वकसीत केले या वाचनालय व दवाखाना 
बांधकामा या चटई े ीनुसार मािसक भाडे र. . ४१.५० ित चौ.फुट व वाहतळासाठ  मािसक 
भाडे र. .१३.५० ती चौ.फुट या माणे नगररचना व वकास वभागाकड ल प  
.नर व/का व/१५/०४/२०१८, दनांक २/१/२०१८ अ वये कळ वलेले आहे. सावजिनक 

बांधकाम वभागाने मु यांकनासाठ  वचारात घेतलेले जमीनीचे े  व बांधकाम े  यासाठ  
वाचनालय व दवाखाना बांधकामा या चटई े ानुसार मािसक भाडे  र. .४१.५० ती चौ.फुट व 
वाहनतळासाठ  मािसक भाडे १३.५० ती चौ.फुट या माणे दर वचारात घेऊन सावजिनक 
बांधकाम वभागाने िन त केले या एकूण बांधकाम े  ४३७४.४३ चौ.मी. े ासाठ ची 

र. .८,७७,०२९/- व नगररचना वभागाने कळ वले या र कमेम ये फ  ६८,३०१/- इत याच 
र कमेचा फरक असून उपरो  संदिभय तावाम ये भूिम आ ण जंदगीने वभागाने ता वत 

के या माणे र. .१०,७६,३२८/- इतका नाह . तथापी व रल बाबीम ये र. .९,४५,३३०/- ह  
महानगरपािलकेने सन २०१७-२०१८ चे रेड रेकनर दरानुसार तसेच जागेसाठ या रकमेवर ६ 

ट के व बांधकाम े ासाठ या रकमेवर ८ ट के उ प न वचारात घेऊन र. .८,७७,०२९/- 
िन त दलेली आहे. महानगरपािलकेने सन २०१७-२०१८ चे रेड  रेकनर दरानुसार, तसेच 
जागेसाठ या रकमेवर ६ ट के व बांधकाम े ासाठ या र कमेवर ८ ट के  असे सावजिनक 
बांधकाम वभागा माणे उ प न वचारात घेउन मु यांकनानुसार समावेशक आर णा अंतगत 
वकसीत केले या वाचनालय व दवाखाना बांधकामा या चटई े ानुसार मािसक भाडे 
र. .३२.६५ ती चौ.फुट व वाहनतळासाठ  मािसक भाडे र. .१०.१० ती चौ.फुट या माणे येत 
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असुन या माणे दर वचारात घेऊन सावजिनक बांधकाम वभागाने िन त केले या एकुण 
बांधकाम े  ४३७४.४३ चौ.मी. े ासाठ  येणार  र कम खािलल माण े
१)     वाचनालय व दवाखाना बांधकामासाठ  एकुण े ासाठ ची र कम 
=    ( ब टअप बांधकाम े  x ०.८०) x बांधकाम चटई े ाचा चौ.फुट दर x १०.७६४        
=    (१४६५.०५ चौ.मी.x०.८०) x र. .३२.६५ ती चौ.फुट x १०.७६४ 
=    र. .=४,११,९०७/-(अ) 
२)     वाहनतळ बाधंकामासाठ  एकुण े ासाठ ची र कम 
=    वाहनतळाचे बांधकाम े  x वाहनतळ े ाचा चौ.फुट दर x १०.७६४ 
=    २९०९.३८ चौ.मी. x र. .१०.१० ती चौ.फुट x १०.७६४ 
=    एकुण र कम = ३,१६,२९७/-(ब) 
३)     एकुण र कम = अ + ब 
=    ४,११,९०७ + ३,१६,२९७ 
=    र. .७,२८,२०४/- 
      सदरची र कम ह  सावजिनक बांधकाम वभागाने कळ वलेली र. . ८,७७,०२९/- 
र कमे पे ा कमी आहे तर  महानगरपािलकेचे हत वचारात घेता सावजिनक बांधकाम 
वभागाने एकुण बांधकाम े  ४३७४.४३ चौ.मी. े ासाठ  कळ वलेली र. .८,७७,०२९/- ित 
म हना ५ वष कालावधी कर ता  िन त केले या मािसक भाडे नुसार जागा ५ वष कालावधी 
कर ता वतर त करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 
वषय मांक ५) संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/का व/प रवहन/१/२०१८  
                  द.०७/१२/२०१८ 

         २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३८३६ 
                       द.११/१२/२०१८ 

 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील पी.सी.एम.सी. ते िनगड  कॉर डॉर .१ए या 
मागा या केले या ड .पी.आर.चा अहवाल महारा  मे ो रेल कॉप रेशन िल. कंपनी यांनी 
जा. .Maha-Metro/Pune/DPR/Ext./2018/804 Date 05/12/2018 चे प ा वये 
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महानगरपािलकेस सादर करणेत आलेला आहे. सदर अहवालात नमुद केलेनुसार पी.सी.एम,सी. 
ते िनगड  कॉर डॉर .१ए मागाची एकुण लांबी ४.४१३ क.मी. इतक  आहे. तसेच सदर मागावर 

३ मे ो टेशन िचंचवड टेशन, आकुड , िनगड  येथे ता वत आहेत. सदर क पाचे काम 

तसेच भूसंपादन करणे व सेवा वा ह यांचे थलांतर करण,े इ. कामे करणेसाठ  एकुण 
र. .१०४८.२२ कोट  खच अपे त आहे. महारा  मे ो रेल कॉप रेशन िल. कंपनी माफत 
पी.सी.एम.सी. ते िनगड  कॉर डॉर .१ए या मागा या ड .पी.आर. या अहवालास मा. थायी 
सिमती माफत मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यकता आहे. तदनंतर सदरचा अहवाल 
महारा  शासना माफत क  शासन यांचेकडे पुढ ल कायवाह साठ  पाठ वणेत येणार आहे. तर  

महारा  मे ो रेल कॉप रेशन िल.कंपनी माफत पी.सी.एम,सी. ते िनगड  कॉर डॉर .१ ए 
दर यान या केले या ड .पी.आर. या अहवालास मा यता देणेस तसेच सदर क पास पुणे मे ो 
ऐवजी "पुणे व पंपर  िचंचवड मे ो" असे नामकरण करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 
वषय मांक ६) संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/बीआरट एस/९५१/२०१८  
                       द.१०/१२/२०१८ 

         २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३८३७ 
                       द.११/१२/२०१८ 

 
हंजवड  ते िशवाजीनगर मे ो लाईन ३ या उ नत मागावर ता वत मे ो 

क पास संक पना करा, बांधा, आिथक पुरवठा करा , वापरा व ह तांत रत करा (DBFOT)या 
त वावर सावजिनक खाजगी सहभागाने (PPP) पुणे महानगर देश वकास ािधकरणामाफत 
अंमलबजावणी करणेस महारा  शासन मं मंडळ बैठक द.०२/०१/२०१८ (संदभ .१) अ वये 
मा यता दान करणेत आली आहे. सदर मे ो क प हा महारा  शासनाने िनकड चा व 
मह वपुण नागर  क प घो षत केला आहे.  मे ो रे वे थानक सु वधांक रता व कार डेपोसाठ  
आव यक असले या खाजगी जिमनी रे वे अिधिनयम, ११७८/पुणे महानगर देश वकास 
ािधकरण अिधिनयम २०१६/महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम, १९६६, नवीन क य 

भुसंपादन व पुनवसन व पुनवसाहत अिधिनयम, २०१३ अंतगत संपादन करणेस महारा  
शासनाने मा यता दली आहे. तसेच क  शासन, भारत सरकार अिधसुचना द.१८/०९/२०१८ 
(संदभ .३) अ वये सदर क प मे ो रे वे (बांधकाम िनमाण) अिधिनयम (१९७८ चा ३३) 
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अंतगत अनुसुिचत समावेिशत केला आहे.(Added in the Schedule of the Act).पुणे महानगर 
देश वकास ािधकरण यांनी यांचेकड ल संदभ .५म ये कळ वलेनुसार खालील माणे 

मागणी केली आहे. 
१) ता वत थानके व मु य र यांना जोडणा-या ज यांचे थान नकाशावर   
      दश व या माणे मु य र याला जोड यासाठ  परवानगी ावी. 
२) सदर उ नत माग  क प काम य  हाती घे या या ीने ता वत मे ो संरेखा 
सवसाधारण ंद  १०.२३ मी. उपल धसाठ  या- या ािधकरण े ातील थािनक ािधकरणांने 

ता वत/मा य अंितम वकास आराख यातील र या ं द  माणे जागा उपल ध क न देणे 
आव यक आहे. सदर मे ो माग कामे उ चतम ाधा याने हाती घेणेसाठ  जागा उपल धता 
असलेबाबत तातड ने “ना-हरकत” या कायालयास कळवावी. 
३) पुणे महानगर देश वकास ािधकरण बैठक द.२८/१२/२०१६ मधील ठराव .३ 
मधील (२१) नुसार महानगरपािलका ह ताल र तायाखीलील जागा वना मोबदला, वना 
अडथळा उपल ध क न देणे व टेशन, ज यासाठ  आव यक जागा आप या िनयोजन 
वभागाकडुन यो य या मोबद यात या ािधकरणास रतसर मालक  ह काने ह तांतर त 
करावे.तसेच या क पासाठ  महानगरपािलका ह तील आव यक खाजगी जिमनीचे संपादन 
देखील FSI/TDR व पात मोबद या ारे महानगरपािलकेमाफत क न ावे. या क पा या 
िन वदा तरतदु नुसार ता वत रे वे टेशनवर मे ो क प सवलत दरास वा ण यक वकास व 
जा हरात ह क दे यात आले असुन या ारे यांना उ प न उपल धी होणार आहे. 
४) अ. .२ म ये नमदू केले या जागा तुत मे ो क पासाठ  हाती घेणेकर ता आव यक 
ROW उपल धता अस याबाबत व अ तत वातील र यां या म यावर अथवा ता वत 
संरेखे माणे मे ोचे तंभ उभे करणेस संमती ावी. 

तसेच सदरचे काम करताना या कामामुळे बाधीत होणा-या अ याव यक सेवा 
वा ह या(Utiltiy Services) उदा. पाणीपुरवठा लाईन, े नेज लाईन, पावसाळ  लाईन, व ुत 
केबल, टेिलफोन केब स इ. यांचे थलांतर हे पुणे महानगर देश वकास ािधकरण यांनी यांचे 
खचाने व संबंिधत वभागाचे मागदशनानुसार व देखरेखी खाली करणे बंधनकारक राह ल. 
 तर  वर ल बांबीचे अवलोकन होऊन पुणे मे ो लाईन-३, हंजवड  ते िशवाजीनगर या 
मे ो क प कर ता खालील बाबींस मा. थायी सिमती माफत मा.महापािलकासभेची मा यता 
िमळणेस वनंती आहे.  

१) ता वत थानके व मु य र यांना जोडणा-या ज यांचे थान 
नकाशावर दिशव या माणे मु य र याला जोड यासाठ  परवानगी िमळणेस. 
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२) ता वत मे ो सरेंखा सवसाधारण मािगका ं द  जागा उपल धता अंितम 
वकास आराख यातील र ता ं द  माणे जागा उपल ध क न देणेस. 

३) मनपा ह तील र याखालील जागा वना मोबदला वना अडथळा 
उपल ध क न देणेस व टेशन ज यासाठ  आव यक जागा मनपा या भुमी आ ण जंदगी  
वभागाकडुन यो य या मोबद यात पुणे महानगर देश वकास ािधकरणास रतसर 
मालक ह काने ह तांत रत करणेस, तसेच क पासाठ  मनपा ह तील आव यक खाजगी 
जिमनीचे संपादन आव यक तेथे FSI/TDR व पात आ ण जेथे FSI/TDR व पात जागा 
ता यात येणार नाह  तेथे पुणे महानगर देश वकास ािधकरणा या खचाने जागा ता यात 
घेणेस. 

४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अंितम वकास आराख यातील 
ता वत र ता ं द नुसार जागा उपल ध क न देणेस  

५) भुजबळ चौकातील, उ डाणपुल रा ीय महामाग, नजीकचे वाहनतळाचे 
आर ण यां या एक त वचार सुयो य िनयोजन क न वाहतुक सुधारणा वषयक कामे पुणे 
महानगर देश वकास ािधकरणाने करणेचा 

६) या कामामुळे बािधत होणा-या सेवा वा ह यांचे थालांतर पुणे महानगर 
देश वकास ािधकरणाने वखचाने व संबंिधत वभागाचे मागदशन व देखरेखी खालीस 

करणेस  
७) स थतीत पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह तील व भ व यात 

समा व  होणा-या भागातील हंजवड  ते िशवाजीनगर मे ो लाईन ३ क पाचे कामातील तंभ 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकाकड ल पुलाचा वचार क न साधारण-१५ मी. उंचीवर घेणेस 
तां क या यो य होईल. तसेच याकर ता पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकड ल स लागार 
मे. तुप कं स टंट यांचेशी सम वय साधुन िनयोजन करणेत यावे. 

८) सदरचा मे ो क प पुण करणेसाठ  लगत या आव यक या परवान या 
पुणे महानगर देश वकास ािधकरणाने वखचाने घेणे या आहेत. 

९) तां क िनकषानुसार व आव यकता नुसार हंजवड  ते िशवाजीनगर 
दर यान या मे ो मागाम ये आव यक ते फेरबदल  करणेस तसेच मंजूर वकास आराख यतील 
र या या आखणी यित र  आव यकतेनुसार मे ो मागाची आखणी करणेस. 

१०) ता वत मे ो ३ मागा या आखणी बाबत व ट .ओ.ड . (TOD) 
धोरणाबाबत मे.शासना या आदेशानुसार कायवाह  करणेस. 



10 
 
तर  हंजवड  ते िशवाजीनगर मे ो लाईन-३ क पा या कामास पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या ह त पीएमआरड एला मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे. 
 

वषय मांक ७)  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१३/का व/५३२/२०१८  
                         द.२८/११/२०१८ 

           २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३८३८ 
                         द.११/१२/२०१८ 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील आजी नगरसद य  व यांचे कुटंुबीय (पती/ 

प ी  व २ अप य -२१ वषा पयत) यांचा  वाष क  र. .५,००,०००/- (अ र  र. .पाच लाख 
फ ) इत या र कमेचा आरो य वमा योजना लागु करणेत आलेली आहे. सदर योजनेत 
महापािलकेतील माजी महापौर यांचा समावेश करणेस तसेच य  वमा ह याचे २५ ट के  
ह सा हा संबंिधत सद यामाफत व ७५ ट के ह सा  हा महापािलकेमाफत अदा करणेस व 
याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत 
येत आहे. 
                        ------- 
 

                                        मा. वधी सिमतीचे ठराव   
 

वषय मांक ८)  संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/१२/का व/१७२/२०१८,  

                                     द.२७/०७/२०१८ 

      २) मा. वधी सिमती सभा ठराव मांक ३७ दनांक - १४/०९/२०१८  
              ३) मा. वधी सिमती सभा ठराव . ५१ द.०५/१०/२०१८    
 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागाकड ल जुने/िन पयोगी भंगार सा ह य 
नेह नगर येथील गोडावुन व अ य ठकाणी जमा क न ठेव यात आलेले आहे. सदरचे सा ह य 
िन पयोगी झाले असुन फेरवापरास अयो य अस याचे संबिधत वभाग मुख यांनी माणीत 
केलेले आहे. तुत सा ह याची शास कय मु यांकनदार मे.ए. ह .शेवडे अ ड असोिशएट पुणे 
यांचेक़डुन य  पहाणी क न (मु यांकन) अंदाजे व मु य काढणेत आलेले आहे. यानुसार 
मनपाचे व वध वभागाकड ल भंगार सा ह याचे एकुण अंदाजे व मु य र.  १,३५,८९,८६०/- 
(अ र  र. .एक कोट  प तीस लाख एको नवद हजार आठश साठ फ ) कळ वले आहे. तुत 
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कंमत चालू बाजारभाव गृह त ध न अंदाजे काढ य़ात आलेली आहे. उ  भंगार सा ह याची 
कंमत अंदाजे अस याने य  खु या िललावात कमी/जा त हो याची श यता नाकारता येत 
नाह . तुत सा ह याची व / व हेवाट खु या िललावाने करणे तावीत आहे.  सदर 
िललावासाठ  महानगरपािलका अित.आयु  यांचे अ य तेखाली मु य लेखापाल, लेखाप र क, 

भांडार अिधकार  व संबिधत  वभागाचे  शाखा मुख यांची िललाव सिमती गठ त कर यात येत 
आहे. सदर भंगार सा ह याची अंदाजे कंमत र. . १,३५,८९,८६०/- (अ र  र. .एक कोट  
प तीस लाख एको नवद हजार आठश साठ फ ) इतक  आहे. उपरो  नमुद केलेनुसार महारा  
महानगपािलका अिधिनयम मधील कलम ७९ (क) नुसार महापािलकेची कोणतीह  थावर कंवा 
जंगम मालम ा व  करणेस महापािलका सभेची मा यता आव यक आहे. यानुसार उ  
भंगार साह याची व  िललाव सिमतीचे िनणयानुसार िललावा दारे करणेची मा.आयु  यांची 
मागणी असली तर  “उ  भंगार सा ह याची व  िललावाने करणे ऐवजी वभागाकडून चालू 
बाजारभावानुसार काढले या भंगार सा ह याचे एकूण अंदा जत मु यापे ा ५ ट के अिधक 
(जीएसट  सह) दराने मे. ट ल इं डया कंपनी (STEEL INDIA COMPANY) या ठेकेदारास थेट 
प दतीने उ  भंगार सा ह याची व  कर यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे.” 

वषय मांक ९)  संदभ-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आप/४/का व/११७/२०१८,  
                        द.२०/१०/२०१८ 
                     २) मा. वधी सिमतीकड ल ठराव .६३ 

            द.१६/११/२०१८ 
 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आकाशिच ह वभागामाफत खाजगी व   
महानगरपािलके या जागेत जा हरात करणेसाठ  दे यात येणा-या परवानगीसाठ  आव यक 
असलेले बा  जा हरात धोरण ( Outdoor Advertising Policy ) ठर वणेकामी प  अ म ये 
( मराठ  व इं जी ) तयार करणेत आलेले आहे.  यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
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वषय मांक १०) संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/१०/का व/०२/२०१८,  
                        द.०७/१२/२०१८ 
                     २) मा. वधी सिमतीकड ल ठराव .७१ 

            द.७/१२/२०१८ 
 

       महारा ातील औ ािगक वकास, तं ानाची उपल धता, तसेच शै णक सं थाची 

उपल धता यामुळे, मुंबई, नागपूर, पुण,े पंपर  िचंचवड, नािशक, औरंगाबाद, शहराचा वकास 
झपाटयाने झाला आहे. या आिथक वकासाचा बोजा नैसिगक साधन संप ीवर पडत आहे. तसेच 
हवामान बदला या प रणामुळे जल संसाधने व यव थापनात अिनयिमतता येत आहे. पंपर  
िचंचवड महानगर े ात ती दन ५२० दशल  िलटर इतका पाणी पुरवठा होत आहे. परंतु 
शहरा या वकास दर ल ात घेता भ व यात मोठया माणात पाणीपुरवठा आव यक आहे. 

स थतीत शा त जल ोत िनिमती, पा या या येक थबाचे संवधन व िनयोजनपूण वापर 
ह  काळाची गरज आहे. देशातील घरगुती व औ ोिगक पाणी वापरा या अनु मे ८०% व 
९७.५% सांडपाणी िनमाण होते. पंपर  िचंचवड महानगर े ात ती दन ३१२ दशल  िलटर 

मलजल िनमाण होत आहे. महारा  महानगरपािलका अिधिनयमा या कलम ६३(३), १५४ 
नुसार व जल दूषण व िनयं ण अिधिनयम १९८६ या कलम ६ व कलम २५ अनुसार  नागर  
भागातील सांडपा यावर या करणे आव यक आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने 
ायोिगक त वावर एका भागात २०१६ साली सांडपा यावर या क न पुनवापर कर यासाठ  

पथदश  क प  राब वला आहे. जल दूषण व िनयं ण अिधिनयम १९८६ या २०१७ मधील 
सुधारणाम ये सांडपा याचा पुनवापर व पुनच करण (Recycle and Reuse) यासाठ  ो साहन 
दे याचे सूिचत केले होते. यानुसार महारा  शासना या नगर वकास वभागाने शासन िनणय 
.संक ण २०१६/ . .२५९/न व.३३ दनांक ३० नो हबर २०१७ रोजी धोरण िन त केले आहे. 

१.  सदर शासन िनणयानुसार रा यातील नागर  भागात तयार होणा-या 
सांडपा यावर या करणे व पुनच करण व पुनवापर करणे हे संबंिधत नागर  थािनक 
वरा य सं थेचे ाथिमक कत य राह ल. सांडपाणी यव थापन मता िनमाण क न याचे 

पुनचक रकरण व पुनवापर करणेबाबत शहरासाठ  आराखडा  तयार क न (Master Plan) 
िनधी या उपल धते नुसार यांची अमंलबजावणी करणे आव यक राह ल. 

२. शहराम ये िनमाण होणा-या सांडपा यावर तीय व तृतीय तर य 
या कर या या अनुषंगाने करावया या क पांची अंमलबजावणी करताना पारंपार क 
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तं ानाबरोबरच आय.आय.ट /िनर  (NEERI) यां या माफत वकिसत केले या ना व यपूण 
तं ानांचा उपयोग ाधा याने कर यात यावा. 

३. नागर  थािनक वरा य सं थांनी था पत केले या व भ व यात 
था पत होणा-या सांडपाणी या मतेतून िनमाण होणा-या यायु  पा याचा पुनवापर 

कर याचा ाधा य म खालील माणे राह ल. 
i . औ णक व ुत क ांना यायु  पाणी पुर वणेसाठ  पुनवापर. 
i i . महारा  औ ोिगक वकास महामंडळ अंतगत औ ोिगक े ांना 

यायु  पाणी  पुर व यासाठ  पुनवापर. 
i i i . रे वे कंवा अ य मोठया माणात खरेद दार यांना यायु  पाणी 

पुर व यासाठ  पुनवापर. 
iv. शहरातील बांधकाम यवसाियक, स ह स सटर, लॉ ज, इतर 

यावसाियक इमारती, कुलींग टॉवर, हौिसंग सोसायटया, व वध उ ाने ,पाक, खेळाची मैदाने 
इ. ठकाणी होणारा प या या यित र  पा या या वापरासाठ  पुनवापर. 

v. कृषी योजनाथ पाणी पुनवापर. 
४. प यास यो य नसले या (Non-Potable) घटकांसाठ  पा याचा पुनवापर. 
५. यापैक  महारा  औ ोिगक वकास महामंडळा या प र े ातील उ ोगांना 

यां या सभोवताल या ५० क.मी. प रघातील उपल ध या यु  सांडपाणी ाधा याने 
वापरणे बंधनकारक कर यात येत आहे. 

६. नागर  भागातील सांडपा यावर या व पनुवापर कर या या अनुषंगाने 
िनमाण करावया या पायाभूत सु वधांसाठ  आव यक असलेला िनधी क  व रा य शासना या 
व वध योजनांतून कंवा पीपीपी या मा यमातून उभार यात यावा. सदर धोरणानुसार नागर  
थािनक वरा य सं थामाफत या केले या पा यापासून िमळणा-या र कमेवर नागर  
थािनक वरा य सं थेचा व ीय ह क असेल. 

शासना या सदर धोरणास अनुस न पंपर  िचंचवड महानगर े ासाठ  
पुढ ल माणे धोरण व कृती आराखडा ता वत आहे. 

 
उ  : 
  महारा  महानगरपािलका अिधिनयमा या कलम १८९ नुसार नवीन जल 

ोतिनमाण कर यासाठ  महानगरपािलका े ातील पाणी पुरवठयां या ३०% ते ५०% पयत 
पाणीवापर सांडपा यावर या केले या पा याने पुनच करण व पुनवापर या मा यमातून 
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करणे. पंपर  िचंचवड शहरातील महारा  औ ोिगक महामंडळ अख या रतील औ ोिगक वभाग, 
हंजवाड ,चाकण,तळवडे या महारा  औ ोिगक महामंडळातील औ ोिगक आ थापनांना 
ाधा याने पाणीपुरवठा क न बचत होणारे पाणी प याचे पाणी हणून वापर करणेस ाधा य 

देणे आव यक आहे. 
 

यायु  पा याचा वापर :  
•  शहरातील औ ोगीक, यावसाियक आ थापनांना प या या यित र  

(Non-Potable) घटका या वापरासाठ  या पा याचा पुनवापर करणे बंधनकारक राह ल. 
•  शहरातील महानगरपािलकेतफ होणार  बांधकामे तसेच खाजगी 

बांधकामे,गृहसंकुले याकर ता लागणारे पाणीह  यायु  पाणी पुरवठा ारे करणे बंधनकारक 
राह ल. शहरातील सावजिनक शौचालये, सरकार  आ थापना, बगीचा,खेळाची मैदाने याक रता 

यायु  पा याचा वापर केला जाईल. 
•  शहरात होणा-या नवीन बांधकामांना Dual Plumbing करणे बंधनकारक 

राह ल. बांधकाम परवानगीसाठ  एकूण पा या या साठवणुक या टाक म ये पाणी वापरापैक   
Flushing Gardening साफसफाईकर ता ३०% पाणी मता वतं  Plumbing  प दती असणे 
आव यक राह ल. सदर टाक म ये डासांचा ादुभाव होऊ नये यासाठ  वेळोवेळ  उपाययोजना 
कर यात या या. 

•  शहरातील पाणी पुरवठयासाठ  धातू या DI, MS, CI  कार या 
वा ह या व जोडणी अस याकारणाने यायु  पाणीपुरवठा कर यासाठ  वतं  कार या 
वा ह या असणे आव यक आहे. यायु  पा या या वा ह या व जोडणी याक रता HDPE 

अथवा त सम कार या सामु ी या वापर वतरणासाठ  कर यात येईल. 
•  प यायो य पाणी व या केलेले पाणी यां या नळ जोडणीचा रंग 

(श यतो लाल) वेगळा असावा. प याचे पाणी जोडणी व यायु  पा याची जोडणी चुक ने 
एक  होऊ नये यासाठ  वेळोवेळ  पाहणी कर यात यावी. 

•  शहरातील यायु  पा यासाठ  वतं  पाणी मीटर येक 
जोडणीसाठ  असेल. वतं  मीटर र डंगची दर म ह याला पडताळणी घेऊन चिलत पाणी 
दरानुसार देयक वतर त कर यात येईल. सदर यायु  पा याचे दर चिलत घरगुती दरा या 
५० % कमी तर औ ोिगक वापरा या ५० % इतके असतील. 
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•   यायु  पा याक रता Central Public Health and Environment 

Engineering organization (CPHEEO) क य लोकआरो य व पयावरण अिभयां क सं था 
यांनी दले या मानांकानुसार(त ा प रिश  हणनू जोडला आहे) बंधनकारक राहतील. 

•   प या या यित र  वापरासाठ  सदर कार या मानकानुसार पाणी 
पुरवठयाकर ता Ultra Filtration  व Ultra Violet  अथवा त सम णालीचा वापर मागदशक 
त वानुसार यो य राह ल. 

•   तसेच औ ोिगक अथवा इतर सं थांकडून मागणी झा यास Reverse 

Osmosis तं ानाचा वापर क न प यायो य पाणी तयार केले जाऊ शकते. यासाठ  
मागणीनुसार यवहाय ताव महानगरपािलका आव यकतेनुसार यं णा राबवू शकते. 

•  दु काळ अथवा पाणीपुरवठा खं डत झा यामुळे आणीबाणी या 
संगाम येह  नद पा ात व तळयात पाणी साठवणूक क न Reverse Osmosis  अथवा 

त सम तं ाना ारे प यासाठ  पाणीपुरवठा केला जाऊ शकतो. सदर कार या तां क िनणय 
IIT Bombay व NEERI या अ ग य सं थेतील त ांचे वेळोवेळ  मागदशन घे यात येईल. 

•   सदर यायु  पाणी पुरवठयाकर ता स लागारामाफत शहरासाठ  
व तृत आराखडा तयार कर यात आला आहे. सदर मा टर लॅननुसार शहरा या भौगोिलक 
रचनेनुसार चार भाग कर यात आले आहेत. 

१. भाग .१ : पंपळे सौदागर,वाकड, हंजवाड , MIDC िचंचवड 
२. भाग .२ : िचखली MIDC 
३. भाग .३ : िनगड  ािधकरण व तळेगाव MIDC 

४. भाग .४ : चाकण MIDC 
 
•  सदर लॅननुसार संपूण शहरासाठ  ती दन १२० दशल  िलटर एवढया 

यायु  पा याचा वापर केला जाऊ शकतो. यािशवाय हंजवड ,चाकण,तळेगाव MIDC Area 
साठ  ती दन दशल  िलटर यायु  पा याचा वापर केला जाऊ शकतो. 

•  सदर यायु  पा या या वतरणाकर ता संपूणपणे नवीन जाळे  
आिथक या यवहाय नस याने याअनुषंगाने ६०७ कं.मी.चे ाथिमक जाळे उभारणी  
आव यक आहे. व गरजे माणे पुढ ल जाळे व ता रत करता येईल. 

•  या मा टर लॅनपैक  प ह या ट याम ये माट िसट या अंतगत Area 

Base Development (ABD) मधील पंपळे सौदागर, व वाकड, हंजवड  MIDC Area 
याकर ता कासारवाड  मलिन:सारण या क ातून ती दन ७५ दशल  िलटर पाणीपुरवठा 
करणे ता वत आहे. 
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• च-होली मैलाशु द करण क ातुन या केलेले पाणी या भागात न याने 
वकिसत होत असले या बांधकाम यवसायासाठ  व सोसायटयांसाठ  प या यित र  
वापरासाठ  करणेचे ता वत आहे.  

• या प ह या ट याची उपांगे पुढ ल मणे आहेत. 
१. Ultra Filtration  व Ultra Violet प दतीचा वापर क न ती दन ७५ 

दशल  िलटरचे या क  कासारवाड  येथे उभारणी करणे तसेच पंपींग क  उभारणे व 
िचखली येथे ती दन ५ दशल  या क ाची उभारणी करणे. 

२. यायु  पुनवापराकर ता २८५ क.मी. चे पाणी वतरण यव था 
उभारणे. 

३. ५ ML मतेचे जलकंुभ कासारवाड  MIDC येथे १ दशल  िलटर 
मतेचे २ जलकंुभ वाकड आणी पंपळे सौदागर, हंजेवाड  फेज १ येथे ०.७ दशल  िलटर 

फेज २ येथे ०.५५ दशल  मतेचे २ आ ण हजवाड  फेज ३ येथे १.९ दशल  िलटर मतेचे 
जलकंुभ उभारणे. 

४. सदर योजनेचा एकूण अंदाजे खच पये ४०० कोट  इतका असेल. 
• अंदा जत खच केवळ महानगरपािलके या व:िनधीतून करणे श य नाह . 

क पातील तं ानाची जोखीम उचल यासाठ  महानगरपािलकेकडे पुरेसे मनु यबळ नाह . 
यायु  पा याची मागणी व पुरवठाचा सम वय साध यासाठ  मोठया माणात वपणन 

यव था असणे आव यक आहे. 
• औ ोिगक व यापार  वापरासाठ  पा याची गुणव ा राखणे व खच 

समपातळ त व कमीतकमी ठेवणे याक रता क प खाजगी लोक सहभागातून (PPP प दतीने) 
राब व यासाठ  ता वत आहे. 

• नमामी गंगे व NHAI सार या रा ीय मह वा या क पाम ये चिलत 
Hybrid Annuity Model प दतीचा वापर ता वत आहे. यानुसारह  हा क प राब वता 
येईल. 

• सदर प दतीम ये महानगरपािलकेतफ ४०% भांडवलीखच कं ाटदारास 
क प उभारणी या कालावधीत ट याट याने ता वत राह ल उव रत ६०% ह सा क प 

काया वत झा यापासून ७ वषात ैमािसक प दतीने वतर त कर यात येईल. 
• क प उभारणीचा कालावधी २ वष अिधक देखरेखीचा कालावधी २० वष 

क प उभारणीचा एकूण कालावधी राह ल. क पासाठ ची जागा खाजगी कं ाटदारास लायस स 
प दतीने वापर यासाठ  दली जाईल. यासाठ  ितवष  येक केअर मीटरसाठ  १ पया दर 
आकारणी ता वत आहे. 
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• वकासकास देखभाल दु तीसाठ  ती मािसक प दतीने खच अदा 
कर यात येईल सदर खच TAKE OR PAY  प दतीने ठरा वक मतेसाठ  अदा कर यात 
येईल. 

• खाजगी कं ाटदार/ वकासकास स याचे मलिन सारण या क  व 
ता वत तृतीय तर य या क  या दो ह  घटकाची जबाबदार  करारना यानंतर ह तांतर त 

कर यात येईल. खाजगी कं ाटदार/ वकासकास तृतीय तर य (Third Treatment) या 
अनुषंगाने आव यक बदल मलिन: सारण यात करता येईल. 

• यायु  पाणी TAKE OR PAY  पे ा जा त वकले गे यास 
कं ाटदारास Incentive, Bonus  र कम दे यात येईल. यायु  पाणी मानकानुसार न 
द यास कं ाटदारा या देय र कमेतून दंड र कम वळती कर यात येईल. 

• महानगरपािलका वतीने वकासातफ Public Awareness Campaign  
वेळोवेळ  राब व यात येईल. सदर खच या सात वषासाठ  भांडवली खचात समा व  असेल , 
तदनंतर महानगरपािलके या अनुमती देखभाल दु ती खचात समा व  कर यात येईल. 

• मलिन: सारण या क ाम ये बदल करतांना Biogas 

िनिमती/Sludge पासून खत िनिमती के यास सदर कार उ प न वकसकास करारना यां या 
कालावधीत िमळवता येऊ शकेल. 

 
      क प अंमलबजावणीसाठ  महारा  ांितक महानगरपािलका अिधिनयमा या कलम 
१७७ ६६अ, कलम ६६ या पोटकलम ४१ अ नुसार लोक खाजगी सहभागातून (PPP) 
पुनच करण व पुनवापर या क  व यं णा उभारणी, व कलम १०९ नुसार व वध िनधी 
पुरवठादारा ारे िनधी उभारणेसाठ  मा.आयु  यांना ािधकृत करणे आव यक आहे. तर  
मा.आयु सो यांना सदर क पासाठ  ािधकृत करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
वषय मांक ११)  संदभ- १) मा.उषा ढोरे, मा.मिनषा पवार यांचा ताव – 
                      २) मा. वधी सिमतीकड ल ठराव .७२ 

             द.७/१२/२०१८ 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर कायकार  अिभयंता, थाप य गट - 
अ अिभनामाची ०३ पदे र. .१५६०० – ३९१०० ेड पे र. .६६०० या वेतन ेणीम ये मंजूर 
असून र  आहेत. ी.द ा य एकनाथ रामगुडे, उप अिभयंता, थाप य, पंपर  िचंचवड 
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महानगरपािलका हे कायकार  अिभयंता, थाप य गट - अ पदाचे पदो नती क रता पा  असून 
सेवाजे  आहेत.  तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर थाप य वभागातील 
कामकाजाचा अनुभव व उप अिभयंता, थाप य पदावर एकूण १२ वष सेवा आ ण थाप य 
वभागामधील एकूण ३० वषाची सेवा वचारात घेता ी.द ा य एकनाथ रामगुडे, उपअिभयंता 
थाप य यांची पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या  कायकार  अिभयंता, थाप य गट- अ 

वेतन ेणी र. .१५६०० - ३९१०० ेड पे र. .६६०० या पदावर पदो नतीने नेमणूक कर यास 
मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 

वषय मांक १२)   संदभ- १) मा.उषा ढोरे, मा.मिनषा पवार यांचा ताव- 
                       २) मा. वधी सिमतीकड ल ठराव .७३ 

              द.७/१२/२०१८ 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका मा यिमक िश ण वभागात िश णािधकार  हे 
पद र  असून या वभागा  अंतगत १८ व ालये  चाल वली जातात. व ालयांचे 
आव यकतेनुसार मा यिमक वभागाकर ता िश णािधकार  पदाची आव यकता आहे. स या 
िश ण मंडळ वभागाकड ल सहा. शासन अिधकार  ी.पराग मुंढे यांना अित र  पदभार देणेत 
आलेला आहे. ी.मुंढे सहा. शासन अिधकार  (शै णक पा ता बी.ए.बी.एड.) यांनी 
महानगरपािलकेत उपिश क हणून द.०१/०७/१९८५ ते १०/०४/२००७ काम केलेले आहे.  
यांना अ यापनाचा एकूण २२ वषाचा अनुभव आहे.  तसेच प र े ीय अिधकार  (पयवे क) 
दनांक ११/०४/२००७ ते ०२/०८/२०१२ अनुभव ०५ वष, दनांक ०३/०८/२०१२ ते आज 
अखेर सहा. शासन अिधकार  पदावर काम केलेले आहे. दनांक २२/०५/२०१८ ते ०१/०६/२०१८ 
पयत शासन अिधकार  हणून िश ण वभागाचे कामकाज केलेले आहे. तसेच दनांक 
२२/०५/२०१८ ते आज अखेर मा यिमक िश ण वभागाचे िश णािधकार  या पदाचे कामकाज 
संभाळत आहे. याबरोबर िश ण वभागाचे सहा. शासन अिधकार  या पदाचे कामकाज कर त 
आहे. मा यिमक वभागाचे १८ व ालये असून व ाथ  गुणव ेसाठ  इतर उप म राब वले 
आहेत.  या पूव  १० वी व १२ वी बोड प र ा भरार  पथकाम ये पथक मुख हणून कामकाज 
केलेले आहे. ११ वी ऑनलाईन किमट  म ये झोन ऑ फसर हणून कामकाज केलेले आहे. 
यांना ज हा प रषद, एस.एस.सी.बोड या कायालयाकड ल कामकाजाचा चांगला अनुभव आहे.  
यांची िश ण े ात ३४ वष सेवा झालेली आहे. यांनी मा यिमक वभागाचे िश णािधकार  

या पदावर ३ म ह यांपासून चांग या कारे कामकाज केलेले आहे. तर  ी.पराग मुंढे, 
सहा. शासन अिधकार  यांना िश णािधकार  या पदावर नेमणुक करणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
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वषय मांक १३)  संदभ- १) मा.मिनषा पवार, मा.संगीता ता हाणे यांचा ताव- 
                       २) मा. वधी सिमतीकड ल ठराव .७४ 

              द.७/१२/२०१८ 
 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ थापनेवर “मु य अ नशमन अिधकार ” गट अ 
अिभनामाचे पद र. .१५६००-३९१०० ेड पे र. .६६००/- या वेतन ेणीम ये मंजूर असून र  
आहे. सदर पदावर ी. करण बाळमुकंुद गावडे, उप मु य अ नशमन अिधकार , पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका हे एकमेव सेवा ये  अिधकार  पदो नती क रता पा  आहेत. तर  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ नशमन वभागाचे वभाग मुख हणून कामकाजाचा 
अनुभव व उप मु य अ नशमन अिधकार  पदावर एकूण ०५ वष सेवा आ ण अ नशमन 
वभागामधील  एकुण ३१ वषाची सेवा वचारात घेता ी. करण बाळमुकंुद गावडे, उप मु य 
अ नशमन अिधकार  यांची पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “मु य अ नशमन अिधकार ” 
गट-अ  वेतन ेणी र. . १५६००-३९१०० ेड पे र. .६६००/- या पदावर पदो नतीने नेमणूक 
कर यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे. 
                                 ------- 
 

मा.शहर सुधारणा सिमतीचे ठराव 
 
 

वषय मांक १४)  संदभ –१) मा.डॉ.वैशाली घोडेकर, मा.सुल णा धर यांचा ताव-  
          २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .३४ 

                         द.१४/११/२०१८  
 

       पंपर  येथील आर ण .७१ स.नं.१०६ हे आर ण मा यिमक व ालयासाठ  आर त 
असून पंपर  येथील मा यिमक शाळेची िनकड पाहता सदर आर णाची जागा वर त भूसंपादन 
कर यास मा यता देणेकामी मा.महापािलकेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
                                   --------      
                        मा.आयु ांकडून आलेली पञे/कामे 

वषय मांक १५)  संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल .लेखा/०८/का व/ 

      ९९१३/२०१८ द.३०/०८/२०१८ 

                       २) मा.महापािलका सभा ठराव .२८९ द.२७/०९/२०१८    
    

      मा.सहसंचालक (म.न.पा.ले.प.) थािनक िनधी लेखा प र ण रायगड भवन, 
सातवा मजला, नवी मुंबई-४००६१४ (शासक य ऑड ट) यांनी पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
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व वध वभागाचे सन २०१३-१४ या कालावधीचे लेखाप र ण पूण केलेले असून यांनी याचे 
अहवालाम ये  एक त १२२ प र छेद उप थत केलेले आहेत. याकामी संबंिधत वभागांकडून 
प र छेदाची पूतता क न घेणेत आलेली आहे. सदर अहवाल  व यातील प र छेदाचे ा  
अनुपालन अवलोकनाथ नगरसिचव वभागात ठेवले आहे. 

महारा  थािनक िनधी लेखा अिधिनयम १९३० मधील कलम १० (१) अ वये 
मा.सहसंचालक ( म.न.पा.ले.प.) थािनक िनधी लेखा प र ा,  नवी मुंबई यांचेकड ल अनुपालन 
पूतता अहवाल सादर करणेकामी मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( दनांक २०/१२/२०१८ चे सभेत घे याचे िनणया माणे)        

वषय मांक १६) संदभ –१) मा.अित. आयु  (२) यांचे प   
                          . वभाअक/३/का व/३४१/२०१८ द.५/१२/२०१८  

     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 हागंदार  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.  ४,९३,९४,९६१/-  व ९,१०,५४,९७४ /-  असे एकुण र.  
१४,०४,४९,९३५/- अनुदान ा  झाले आहे. 

               ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  शासनाच े 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 ३०/११/२०१८ 
अखेर केले या कायवाह ची मा हती खालील माण े
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                                                                    प “अ” 

महानगरपािलकेचे नाव 
पंपर  िचंचवड 

    महानगरपािलका 

 

शेरा 
ज हा               पुण े  
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज 

केले या कुटंुबांची सं या 
१५२९२  

क  शासनाचे “ व छ भारत अिभयान” या 

संकेत थळावर अपलोड करणेत आले या 
एकूण अजाची सं या 

१५२९२  

मंजूर अजाची एकूण सं या १२७३१  

बांधकाम पूण 
झाले या शौचालयांची 

सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय 

एकुण बांधकाम पुण-१२१५९ 

 

मनपा माफत बांधकाम पुण- 
८२३६ 

सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  - ३९२३ 

बांधकाम पूण 
झाले या शौचालयांची 

सं या 
सामुदाियक शौचालय ५८२ सीटस 

म हला–२६२ िसटस कामकाज 
पूण 

पु ष–३२० िसटस कामकाज 
पूण 

िनगत करणेत 
आलेला प हला ह ा ८९६४ लाभाथ  

GOI+GOM=५३७.८४लाख 
        GOI = २०००/-व  

 GOM=४०००/- ह सा 
ULB      =   १७९.२८ लाख  ULB  =२०००/- ह सा 

 एकुण                  ७१७.१२  लाख  

िनगत करणते 
आलेला दुसरा ह ा ८०८३ लाभाथ  GOI+GOM=४८४.९८लाख 

         GOI = २०००/-व  

  GOM=४०००/- ह सा 

        ULB  =१६१.६६ लाख    ULB  =२०००/- ह सा 

            एकुण             ६४६.६४ लाख  
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  सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणे. 

                            ------      

                    सिम यांचे अहवाल 
 

वधी सिमती   
 

वषय मांक  १७)  अ) दनांक ०२/११/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
                  ब) दनांक १६/११/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
                                 
                                         -------- 
 

 मा.म हला व बालक याण सिमती     
         

वषय मांक  १८)  अ) दनांक १७/१०/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
                   ब) दनांक १२/११/२०१८ व दनांक २२/११/२०१८ चा सभावृ ांत कायम  

                     करणे.  

                        --------    
     

मा.शहर सुधारणा सिमती 
        

वषय मांक  १९)  अ) दनांक २४/१०/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
                   ब) दनांक १४/११/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करण.े  
                   
                         ----- 
 

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

वषय मांक  २०)   अ) दनांक २६/१०/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
                ------- 
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िश ण सिमती  
 

वषय मांक  २१)  अ) दनांक ०१/११/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
                  ब) दनांक १५/११/२०१८ चा सभावृ ांत कायम  करणे.                      
                                     -----        
 

                                                                                                         

  
                                                                                           (उ हास बबनराव जगताप)            
                                                      नगरसिचव 

                                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                  पंपर  - ४११ ०१८. 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पपंर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/६/का व/५५७/२०१८ 
दनांक : ११/१२/२०१८     
          

टप :- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस ् )    
            नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


