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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 
मांक : नस/५/का व/३२६/२०२० 

                              दनांक - ०९/०१/२०२० 
 
ित, 

मा. ................................... 
सद य, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर - ४११ ०१८. 
  
 
      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा 
             दनांक २०/०१/२०२० रोजी दुपार  २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   
मा.महोदय/महोदया, 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे जानेवार  - २०२० ची मािसक 
मा.महापािलका सभा सोमवार दनांक २०/०१/२०२० 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 – ४० 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे जानेवार - २०२० ची मािसक 
मा.महापािलका सभा सोमवार दनांक २०/०१/२०२० रोजी दुपार  २.०० वाजता 
महानगरपािलका शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत 
आलेली आहे. सदर सभेम ये खालील कामकाज होईल.  

----- 
      मा. वशेष महापािलका सभा मांक- 3८ दनांक २२/११/२०१९ चा सभावृ ांत  

          कायम करण.े 
---- 

ो 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 
                     ३) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ४८३ द.०६/०१/२०२० 
 
        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 
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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 २०/०१/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

 
वषय मांक २)  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प   

                          .फ ेका/ था/८५५/२०१९ द.०९/१२/२०१९ 

                                              २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .६२२५, द.२७/१२/२०१९ 
 

      भाग .१३ िनगड  येथील से. .२२ येथील मधुकर पवळे शाळेस ३० वष अिधक 

कालावधी झालेला अस यान े सदर इमारतीचे चरल थती जाणून घेणेकर ता Structural 

auditor M/s KBP Civil Engineering Services यांचेकडून Structrul Audit कर यात आल ेहोते. 

यानुसार Structrul Audit अहवालानुसार सदर इमारत यापक व पात दु ती के यावरच 

वापर यास यो य आहे, अ यथा ह इमारत धोकादायक ठ  शकते. अस ेअहवालात नमुद केल े

होते. यानुसार दनांक २२/८/२०१९ रोजी या वभागामाफत शाळा इमारतीचा वापर ता काळ बंद 

करणेकामी ताव पाठ वणेत आला होता. यावर मा.आयु  सो यांनी दले या शेरांकनानुसार 
िश ण मंडळाकडे सदर शाळेचा वापर बंद करावयाचे झा यास शाळांची पयायी यव था 
करणेबाबत अिभ ाय िमळणेकामी प  पाठ वल े होते. याअनुषंगान े िश ण मंडळाकडून फ 

भागाकडे अहवाल ा  झाला आहे. सदर अहवालानुसार शाळा बाजु या न वन इमारत व ाथना 
हाँल येथे थलांतर त करण े श य अस याचे कळ वल े आहे. सदर शाळा ह रेड झोन म य े

अस यान े न वन बांधकाम करता येण े श य नाह . Structural auditor M/s KBP Civil 

Engineering Services यांनी Retrofitting प तीन े दु ती करण े बाबत िशफारस केली आहे. 

सदर कामाचे अंदाजप क तयार कर यात आल ेअसून यास सुमारे ३० लाख खच अपे ीत आहे. 

Internal structure Component  या थती माण े सदर अंदाजप क हे य  काम चाल ू

असताना वाढू शकते. स थतीत सदर कामाचे नाव मनपाचे सन २०१९- २० चे अंदाजप कात 

समा व  नाह . यामुळे सदरचे काम हे सन 2019-20 चे अंदाजप कात समावेश करण ेआव यक 

आहे. सदर काम कर यास संबंिधत स मा. नगरसद य यांची काह ह  हरकत नस य़ाचे यांनी 
प ा ारे कळ वल ेआहे. सबब, मनपा इमारत दु तीचे काम “ थाप य वषयक काम ेकरण”े या 
लेखािशषातगत र. .50,00,000/- इत या रकमेची शासक य मा यता व र. .20,00,000/- इतक  

तरतुद ह   “ भाग .१३ येथील धमवीर संभाजीराजे डासंकुल वकसीत करण”े या कामा या 
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“ थाप य वषयक काम े करण”े या लेखािशषकाव न वग करण करणसे मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येते आहे.  

 
वषय मांक ३)  संदभ– १) मा.राज  लांडग ेव मा.संतोष ल ढे यांचा ताव 

                                            २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .६३६५ द. ८/१/२०२० 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या भाग . ९ म य ेनेह नगर मु य र यावर 
सुमारे २४ गुंठे एव या े फळाचा आर ण .६६ हा भुखंड मनपा ता यात आलेला आहे. 
सदर भुखंड हा बस डेपो साठ  आर त आहे. या भुखंडावर बस डेपो उभारलेस भ व यात 
होणा-या व लभनगर, पंपर  या मे ो टेशनसाठ  िमनी बस या डेपोमधून सोडता येतील 
तसेच सदर भुखंडावर बस डेपो बांधुन िमळणेबाबतची मागणी पी.एम.पी.एम.एल यांनी 
मनपाकडे केलेली आहे. 

 
अ.  कामाचे नाव अंदाज 

प कातील 
पा. . व 
अ. . 

लेखािशष शासक य 
मा यता 

सन २०१९-
२० कर ता 
तरतुद  

वाढ घट 

१) पंपर  नेह नगर मु य 
र यावर ल आर ण .६६ 
म ये पी.एम.पी.एम.एल. 
साठ  बस डेपो बांधणे व 
अनुषंिगक कामे करणे 

न वन काम  वशेष 
योजना 

१० कोट  ० ५ लाख  

२) भुसंपादन िनधी   ५/११ भुसंपादन 
िनधी 

 १४० कोट   ५ 
लाख 

 एकुण     ५ लाख ५ 
लाख 

 

वर ल कामाचा महापािलके या सन २०१९-२० चे अंदाजप कात न याने समा व  क न 
तरतूद वग करणास व र कम . १० कोट  इत या रकमेची शासक य मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
          ----- 

मा. वधी सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक ४) संदभ – १) मा.मिनषा पवार, मा.कमल घोलप यांचा ताव. 
                       २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .२४, दनांक २०/१२/२०१९ 
 

                  मा.अवर सिचव, महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल शासन प रप क 
.संक ण–2016/ . .43/16 न व-28 द.14 नो हबर 2017 नुसार येक महानगरपािलकेने 
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द यांग बांधवांचे वषय हाताळ याची जबाबदार  संबंिधत महानगरपािलकेतील एका उप-
आयु ांवर सोपवावी व याची स व तर मा हती शासनास सादर करावी. तसेच शासन िनदेशाचे 
त परतेने व काटेकोरपणे पालन होईल, या ीने संबंिधतांनी ता काळ आव यक ती कायवाह  
करावी असे सव महानगरपािलका आयु  यांना लेखी कळ वले आहे. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका शासन वभागाकड ल सहा यक आयु  यांचे प  
./ शा/07/का व/449/2019 द.25.06.2019 चे प ानुसार द.30 जुलै 2016 अ वये 

मा.शासनास पाठ व यात आले या पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे 
वग करण ) िनयम 2016 व आकृतीबंध याम ये एकूण 08 उपायु  अिभनामाची पदे िनमाण 
करणेत आलेली आहेत. यापैक  समाज वकास वभागासाठ  01 उपायु  नवीन पदाचा 
समावेश आहे. सदरचे सेवा वेश िनयम व आकृतीबंध हे अंितम मा यतेकामी शासन तरावर 
लं बत आहेत. द यांग य ंसाठ  काय करणा-या संघटनांनी सु ा या शासन िनणयाची 
वर त अंमलबजावणी क न द यांग य ं या योजनांसाठ  वतं  क  आ ण वतं  

अिधकार  यांची िनयु  करावी अशी मागणी केली आहे. द यांग बांधवांचे वषय 
हाताळ या या ीने ी.संभाजी भगवान ऐवले हे समाज वकास अिधकार  गट-ब या पदावर 
द.22.08.2014 पासून नागरव ती वकास योजना वभागात कायरत आहेत. याच वभागात 
यांची 21 वष सेवा झालेली आहे. तसेच महापािलकेत एकूण 33 वष सेवा पूण झाली आहे. 
यांची शै णक अहता, अनुभव कालावधी, सेवा ये ता व सेवािनवृ ी दनांक 31.05.2021 या 

सव बाबी वचारात घेता, तसेच आदेश .लेखा/1अ/का व/796/2019 द.29.06.2019 चे 
आदेशा वये समाज वकास अिधकार  या पदाचे वेतन ेणीम ये सुधारणा करणेत आलेली आहे. 
या पदास सुधार त वेतन ेणी र. .9300 – 34800 ेड पे 5400 लागू करणेत आलेली आहे. 
समाज वकास अिधकार  हे पद शासन अिधकार  समक  आहे. ी.ऐवले हे एकमेव 
सहा यक आयु  या पदाक रता िनधार त कर यात आलेली अहता धारण कर त आहेत. 
यामुळे यांचेकडे द यांग बांधवांचे वषय हाताळ याची जबाबदार  सोप व यात यावी. 

वेतन ेणी र कम पये 15600 – 39100 ेडपे 6600 सहा यक आयु  या पदावर ी.ऐवले 
यांना महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 45(4) मधील तरतुद नुसार मा.अवर सिचव 
महारा  शासन नगर वकास यांचेकड ल द.14 नो हबर 2017 चे प रप कानुसार पदो नती 
देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
          ------ 

मा.आयु ांकडून आलेली प े 
वषय मांक ५) संदभ– १) मा.अित र  आयु  (२) यांचेकड ल प   
                       . वभाअक/३/का व/०६/२०२० दनांक ०६/०१/२०२० 
 

          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 
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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. ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून यके 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 ३१/१२/२०१९ 
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 १७८७९  

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

१७८७९  

मंजूर अजाची एकूण सं या १५३६८  

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या वैय क घरगुती शौचालय 

एकुण बांधकाम 
पुण - १५२८५ 

 

मनपामाफत बांधकाम पुण 
– १०५२८ सी.एस.आर 
(एनजीओ)माफत   बांधकाम 

 - ४७५७ 

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 हलाह ा १०८७५लाभाथ  

GOI + GOM = 
६५२.५० लाख 

GOI = २०००/- व  

GOM = ४०००/- ह सा 
ULB = २१७.५० 
लाख 

  ULB = २०००/- ह सा 
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      सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणे.   

          ------ 

सिम यांचेअहवाल 
 

मा. वधी सिमती 
 

वषय मांक ६) अ) दनांक ०४/१०/२०१९, १८/१०/२०१९, ०१/११/२०१९ १५/११/२०१९ व  
                  ०६/१२/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
               ब) दनांक २०/१२/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणे. 

------ 
मा.म हला व बालक याण सिमती 

 

वषय मांक ७) अ) दनांक २८/११/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
               ब) दनांक १२/१२/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणे.                                       

-------- 
मा.शहर सुधारणा सिमती 

 
वषय मांक ८) अ) दनांक २७/११/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणे. 
               ब) दनांक ११/१२/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणे. 

------- 
 

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

वषय मांक ९) अ) दनांक २७/०९/२०१९, ११/१०/२०१९, ०८/११/२०१९, २२/११/२०१९  
                  (दु .२.४५वा) व ३०/११/२०१९ (दु .३.४५ वा.) चा सभावृ ांत कायम  
                  करणे. 
               ब) दनांक २२/११/२०१९ (दु .३.०० वा.) व ३०/११/२०१९ (दु .४.०० वा.)  
                  चा सभावृ ांत कायम करणे. 

------ 

 एकुण ८७०.०० लाख  
िनगत करणेत आलेला 

दुसरा ह ा १०२३२लाभाथ  
GOI + GOM = 
६१३.९२लाख 

  GOI = २०००/- व  
  GOM = ४०००/- ह सा 

  
ULB = २०४.६४ 
लाख 

  ULB =२०००/- ह सा 

 एकुण ८१८.५६ लाख  
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मा.िश ण सिमती सभा 
 

वषय मांक १०) अ) दनांक ०३/१०/२०१९, १७/१०/२०१९ व ०७/११/२०१९ (दु .१,४५ वा.)  
                   चा सभावृ ांत कायम करणे. 
                ब) दनांक ०७/११/२०१९ (दु .२.०० वा.) चा सभावृ ांत कायम करणे. 
                क) दनांक २१/११/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणे. 
                ड) दनांक ०५/१२/२०१९, १९/१२/२०१९ व २३/१२/२०१९ चा सभावृ ांत  
                   कायम करणे. 
                इ) दनांक १९/१२/२०१९ २३/१२/२०१९ 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/३२६/२०२० 
दनांक : ०९/०१/२०२०  
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस ् ) नगरसिचव  
      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत.   
 


