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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 
मांक : नस/५/का व/३०४/२०१९ 

                              दनांक -  ११/१२/२०१९ 
 
ित, 

 
मा. ................................... 
सद य, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर - ४११ ०१८. 
  
 
        वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक 

  २०/१२/२०१९ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   
मा.महोदय/महोदया, 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे डसबर - २०१९ ची मािसक मा.महापािलका सभा 
शु वार दनांक २०/१२/२०१९ 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 – ३९ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे डसबर – २०१९ ची मािसक मा.महापािलका सभा 
शु वार दनांक २०/१२/२०१९ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपािलका शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृहात 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.सागर आंगोळकर, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव– 
                     २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .५९६५ द.२७/११/२०१९ 
        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.महापािलकासभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे. 
 
वषय मांक २) संदभ – १) मा.सागर आंगोळकर, मा.राज  गावडे यांचा ताव– 
                     २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .६०८३ द.११/१२/२०१९ 
            दनांक ०१/१२/२०१९ रोजी पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील अ नशामक वभागातील 
कमचार  कै. वशाल हणमंतराव जाधव यांना महापािलकेची सेवा करताना कं ाट  कामगारांना वाच वतांना 
वीरमरण आले आहे. महारा  शासनाकड ल कंडोम-१०१९/ . .१७/ न व-२८ द.०५/०८/२०१९ अ वये 
क याण येथे झाले या दुघटनांम ये अ नशमन वभागातील जवानांना “श हद” दजा व श हदांना 
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अनुदेय असणा-या सवलती व फायदे दे यात आले आहेत. याचधत वर पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेतील अ नशामक वभागातील कमचार  कै. वशाल हणमंतराव जाधव यांना “श हद” दजा 
दे यास व श हदांना अनुदेय असणा-या सवलती व फायदे दे यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

----- 
वषय मांक ३) संदभ – १) मा.राज  लांडगे, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव– 
                     २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .६०८४ द.११/१२/२०१९ 
            पुणे महानगर प रवहन महामंडळातफ पुणे व पंपर  िचंचवड शहर व यापुढे २० 
क.मी.पयत सावजिनक बससेवा पुर वली जाते. प रवहन महामंडळा या ता यात स या सुमारे २१०० 
बसेस असून पुढ ल वषभरात सी.एन.जी. व इले क िमळून न याने १००० बसेस दाखल होणार आहेत. 
या न वन बसेससाठ  महामंडळा या काय े ात सव मह वा या प रसरात बसडेपो असणे आव यक आहे.  
याक रता महामंडळाने महापािलकेकडे वाकड जकात नाका व च-होली जकात ना याची मागणी केली 
होती. यानुसार च-होली येथील जागा महामंडळा या ता यात दे यात आली असून वाकड जकात 
ना याची जागा ता यात देणेबाबत कायवाह  सु  आहे.  या दोन ठकाणी वकसन के यास तेथे 
बसपाक ग व बस संचलन यो य प दतीने करता येवू शकेल.  या ीने सदरची जागा डेपोक रता 
वकिसत करणेसाठ  खालील माणे शासक य मा यता देऊन या कामाचा सन २०१९-२० या 
अंदाजप कात समावेश करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे. 
 

अ.
. 

कामाचे नांव पान 
. 

अ.
. 

लेखा-
िशष 

शासक य 
मा यता र.  

सन २०१९-२० 
ची तरतूद 

वाढ घट 

१ च-होली स.नं.१२१, १३० या 
ठकाणी पीएमपीएमएल या 
बसगाडया उ या करणेसाठ  डेपो 
वकिसत करणे. 

  न वन 
काम 

१२,००,००,०००/ ० २,००,००,०००/ ० 

२ वाकड जकात नाका या ठकाणी 
पीएमपीएमएल या बसगाडया 
उ या करणेसाठ  डेपो वकिसत 
करण.े 

  न वन 
काम 

११,००,००,०००/ ० २,००,००,०००/ ० 

३ भुसंपादन िनधी २७४ ३   १४०,००,००,०००/  ४,००,००,०००/ 
       ४,००,००,०००/ ४,००,००,०००/ 

     वर ल माणे सदर या कामाचा सन २०१९-२० या अंदाजप कात समावेश क न शासक य 
मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .४,००,००,०००/-) 
 
वषय मांक ४) संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ड ेका/ व/१/का व/२९४ 
                         दनांक ०९/१२/२०१९ 
                     २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .६०८५ द.११/१२/२०१९ 
           मनपा या ड े ीय कायालयांतगत थाप य वभागाकडून व वध वकासकामे चालू असून 
यास अनुषंिगक व ुत वषयक कामे या वभागाकडून करणे आव यक आहे.  तथा प यापूव  या व ुत 
वषयक कामाचा समावेश थाप य वषयक कामासमवेत करणेत आला होता.  तथा प मा.आयु  यांनी 
दले या सुचनांनुसार सदर कामे व ुत वभागाकडून वतं र या कर याचे ठरले आहे. यामुळे या 
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कामाचा समावेश व ुत वभागा या अंदाजप कात करणेत आलेला नाह .  सदर कामा या थाप य 
वषयक िन वदा िस द कर यात आ या असून यातील ५ कामे य  सु  कर यात आलेली आहेत.  
परंतु व ुत वषयक कामा या िन वदा काढ या नस याने थाप य वषयक कामे कर यास अडथळा 
येत आहे.  तावात नमुद माणे कामांचा समावेश अंदाजप कात क न या कामासाठ  पुरेशी तरतूद 
करणे आव यक आहे.  सबब सोबतचे प  “अ” नुसार याकामासाठ  वाढ/घट करणेस मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .५,८५,००,०००/-) 

------ 
मा. डा कला सा ह य व सां कृितक सिमतीचे ठराव 

वषय मांक ५) संदभ – १) मा.अिभषेक बारणे, मा.सागर गवळ  यांचा ताव. 
                     २) मा. डा कला सा ह य व सां कृितक सिमतीकड ल  
                        ठराव . ५९ द.३०/११/२०१९    
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका प रसरात खेलर , अजुन, िशवछ पती पुर काराथ  रहात 
आहेत. या पुर काराथ  यांची मा हती नाग रकांना हो या या ीने यां या िनवासाकडे जाणेकामी 
दशादशक फलक बस वणे आव यक आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका प रसरात रहात असलेले व 
भ व यात घो षत होणारे खेलर , प ी, अजुन व िशवछ पती पुर काराथ  यांचे िनवासाकडे जाणेकामी 
दशादशक फलक बस वणेस व याकामी होणा-या खचास मा यता देणेकामी मा.महापािलकासभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे. 

----- 
मा.आयु ांकडून आलेली पञ/ेकाम 

 
वषय मांक ६) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .नर व/का व/१२/४२/२०१९  
               द.११/११/२०१९ 
         मौजे बोपखेल येथील मुळा नद वर पुलासाठ  संर ण वभागा या मालक या र यासाठ  
जागा ह तांतरणाबाबत संर ण वभागास पयायी जागा देणे संदभात महसूल व वन वभागामाफत 
कायवाह  सु  असून बोपखेल पुलासाठ  संर ण वभागा या १६१२२ चौ.मी. जागे या बद यात पयायी 
जागा हणून संर ण वभागा या ता यातील रा य शासनाची मौजे येरवडा येथील स.नं.२०२/२ 
(िस.स.नं.२१६२) मधील एकूण ४.३८ हे-आर जागेपैक  र. .२५,८१,५१,२००/- इत या Equal value 
land (EVL) सममु याची ७३६७.०३ चौ.मी. इतक  जागा दान कर याबाबत ता वत केले असून 
जागे या चिलत बाजार भावानुसार होणारे मु य वसुल करणे आव यक अस यामुळे पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेस रा यशासनास सदर मु य अदा करणे आव यक असून मा.उ च यायालया या 
आदेशास अनुस न शासन तरावर करणी िनणय घे याची कायवाह  चालू असून पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेचा अिभ ाय ता काळ शासनास सादर करणेबाबत महारा  शासन, नगर वकास 
वभाग, मं ालय, मंुबई यांचेकड ल प  .यािचका-३०१८/ . .५८३/न व-२२, द.५/१०/२०१९ अ वये 
कळ वणेत आले आहे. बोपखेल गावासाठ  दापोड  येथून CME ह तून जाणारा र ता मा.उ च 
यायालयाचे आदेशा वये द.१३/५/२०१५ रोजी CME ारे बंद कर यात आला होता. यामुळे बोपखेल 

गावासाठ  र ता उपल ध क न देणेसाठ  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत मुळा नद वर ल पुल ते 
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खडक तून जाणारा ElphistoneRoad  हाया टँक रोड हा र ता प या व पात कर या या 
अनुषंगाने महानगरपािलकेमाफत सव ण कर यात येऊन Defense Estate Officer (DEO) यांचेकडे 
बोपखेल वािसयांसाठ  मुळा नद वर पुल व प का र ता बांधणेकामी ताव सादर करणेत आला आहे. 
सदर तावास अनुस न Defense Estate Officer (DEO) पुणे यांचेकडे पाठ वणेत आलेले 
प .Civil/BRTS/११७८/२०१८ द.०९/०५/२०१८ या अनुषंगाने मा. थायी सिमतीसभा ठराव 
.२६३७ द.०९/०५/२०१८ अ वये व मा.महापािलका सभा ठराव .२०३ द.२२/०६/२०१८ अ वये उ  
तावास मा यता दे यात आली आहे.तथा प सदरमंजूर ठरावाम ये जागे या खचाबाबत मा यते या 

िनणयाची प ता होतनस यामुळे सदर ठरावाम ये दु ती करणे आव यक आहे. मौजे बोपखेल 
येथील मुळा नद वर ल पुलासाठ  महानगरपािलका ह बाहेर ल संर ण वभागा या ता यातील १६१२२ 
चौ.मी. जागे या बद यात पयायी जागा हणून संर ण वभागा या ता यातील रा य शासनाची मौजे 
येरवडा येथील स.नं.२०२/२ (िस.स.नं.२१६२) मधील एकूण ४.३८ हे-आर जागेपैक  
र. .२५,८१,५१,२००/- इत या Equal value land (EVL) सममु याची ७३६७.०३ चौ.मी. इतक  जागा 
दान कर याबाबत पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस ह बाहेर ल कामासाठ  रा यशासनास सदर 

जागेचे मु य र. .२५,८१,५१,२००/- अदा करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे. 
 
वषय मांक ७) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .नर व/का व/३६/१६५/२०१९ 
               द.२१/११/२०१९   
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या माट िसट  अंतगत पंपळे गुरव प रसराम ये Area 
Based  Development अंतगत  पंपळे गुरव येथील स.नं. ४१ मधील आ. . ३४७ खेळाचे मैदान 
वकिसत कर याचे िनयोजन आहे. सदर आर णाचे े  १.०० हे टर एवढे असून यापैक  ०.४९ हे टर 
महानगरपािलके या ट .ड .आर.ने ता यात आलेले असून उवर त ०.५१ हे टर एवढे े  
महानगरपािलके या ता यात आलेले नाह . सदर े  ट .ड .आर. या बद यात मनपा या ता यात 
देणेबाबत िमळकत धारकाना वारंवार वनंती केलेली आहे. परंतु िमळकतधारक ितसाद देत नाह . 
तसेच द.१६/०९/२०१९ रोजी या प ाने सहमु य कायकार  अिधकार , पंपर  िचंचवड माट िसट .िल. 
यांनी सदर े  भूसंपादनाने  मनपा या ता यातघेणेबाबतची मागणी केलेली आहे.  सदर जिमिनचे 
महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ सहभूमीसंपादन पुनवसन व 
पुनवसाहत करतांना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचाआ ण पारदश ा राख याचा ह क अिधिनयम 
२०१३ (न वन भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये भूसंपादन करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 
वषय मांक ८) मा.अित.आयु  (२) यांचेकड ल प  . वभाअक/३/का व/२१९/२०१९ 
               दनांक ०७/१२/२०१९ 
   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 
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(Open Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे.रा ीय जनगणना २०११ नुसार पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क शौचालय उभारणी 
कर ता िनधी उपल धकरणे आव यक आहे.  सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  शासन व रा य 
शासनयांचेकडून अनु मे र. .४,९३,१४,९६१/- व र. .९,१०,५४,९७४/- असे एकुण र. .१४,०३,६९,९३५/- 
अनुदान ा  झाले आहे. ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  शासनाचे 
र. .४,०००/-, रा य शासनाचे र. .८,०००/- व मनपा ह सा र. .४,०००/- या माणे वैय क घरगुती 
शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येत आहे. व छ महारा  अिभयान ( नागर  ) 
अंतगत महापािलकेने दनांक ३०/११/२०१९ अखेर केले या कायवाह ची मा हती खालील माणे – 

पञ  अ  

महानगरपािलकेचे नाव पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका शेरा 

ज हा पुणे  
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  
अजकेले या कुटंुबांची सं या १७४९०  
क  शासनाचे “ व छ भारत अिभयान” 
या संकेत थळावर अपलोड करणेत 

आले या एकूण अजाची सं या 
१७४९०  

मंजूर अजाची एकूण सं या १५१५६  

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय 

एकुण बांधकाम 
पुण - १५१५८ 

 

मनपामाफत बांधकाम पुण- १०४२१ 
सी.एस.आर. (एनजीओ) 
माफत  बांधकाम - ४७३७ 

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 ा १०८१० लाभाथ  

GOI+GOM  = 
६४८.६० लाख 

GOI = २०००/- व    GOM = 
४०००/- ह सा 

ULB =२१६.२० लाख  ULB  =२०००/- ह सा 

 एकुण  ८६४.८०  लाख  
िनगत करणेत आलेला 

दुसरा ह ा १०१६४ लाभाथ  GOI+GOM = 
६०९.८४लाख 

   GOI = २०००/-व  
GOM = ४०००/- ह सा 

  ULB  =२०३.२८ लाख    ULB  =२०००/- ह सा 

            एकुण   ८१३.१२ लाख  
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      सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा अिभयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणे. 

वषय मांक ९) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .वै /१४अ/का व/११९०/२०१९ 
              दनांक ११/१२/२०१९ 
           पंपर  िचंचवड मनपा या सेवेतील व सेवािनवृ  कमचार  व अिधकार  यांचेसाठ  द. 
०१/०९/२०१५ पासून ध वंतर  वा थ योजना सु  कर यात आली आहे. तथापी मा.महापािलका ठराव 
.३८८, द.२२/०२/२०१९ अ वये ध वंतर  वा थ योजना धोरण २०१३ बंद क न याऐवजी वै कय 
वमा बाबतचे न यान े िन त केलेले धोरण लागू करणेस मा यता दलेली आहे. यानुसार ता वत 
वै कय वमा लागू करणे संबंधी िन वदा माग वणेत आ या असून िन वदा वकृतीची कायवाह  चालू 
आहे. सन २०१९ – २०२० म ये या योजनेसाठ  र. .१५ कोट  इतक  तरतूद करणेत आलेली होती. तथापी 
स या चालू असले या ध वंतर  योजनेतील लं बत बले भाग वणेकामी तरतूद कमी पडत असलेने वमा 
योजने या र. .१५ कोट  तरतूद  मधून र. .६ कोट  ध वंतर  वा थ योजना या लेखािशषावर वग 
करणेत आलेली आहे. यामुळे   स या वमा योजनेसाठ  र. .९ कोट  इतक च तरतूद िश लक आहे. वमा 
योजनेसाठ   िमअमचा प हला ह ा भाग वणेकामी आणखी र. .५ कोट ची आव यकता लागणार असून 
सदरची तरतूद वै कय मु य कायालया कड ल थायी अ थापना या लेखािशषा वर ल िश लक 
र कमेतून वग क न उपल ध करणे श य आहे. याबाबतचा तपिशल खालील माणे –  
 
अ. . लेखािशष सन २०१९ –२०२० मूळ तरतूद वाढ घट 

१ वै कय मु य कायालय 

थायी अ थापना ४८ कोट  

 
 
- 
 

 
 

५ कोट  

२ वै कय वमा ९ कोट  ५ कोट  - 

  तर  वर ल माणे वग करण करणेस मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
(वाढ/घट र. .५,००,००,०००/-) 

----- 
सिम यांचेअहवाल 

 
मा. वधी सिमती 

 
वषय मांक १०) अ) दनांक २०/०९/२०१९, चा सभावृ ांत कायम करणे.  

---- 
मा.म हला व बालक याण सिमती 

 
वषय मांक ११) अ) दनांक १३/०९/२०१९, चा सभावृ ांत कायम करणे.  
               ब) दनांक २६/०९/२०१९, चा सभावृ ांत कायम करणे.                                       

-------- 
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मा.शहरसुधारणासिमती 
 

वषय मांक १२)   अ) दनांक ११/०९/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणे. 
                 ब) दनांक २५/०९/२०१९ व १३/११/२०१९ चा सभावृ ांत 
                    कायम करणे. 

  
मा. डा, कला सा ह य व सां कृितकसिमती 

 
वषय मांक १३) अ) दनांक १३/०९/२०१९ व १६/०९/२०१९ 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/३०४/२०१९ 
दनांक : ११/१२/२०१९  
 
टप :- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस)्  
नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत.   
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ड ेका/ व/१/का व/२९४/२०१९ द.०९/१२/२०१९ वषय .४ चे लगत( 

 


