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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 
मांक : नस/४/का व/१४३/२०२० 

                              दनांक - ११/३/२०२० 
 
ित, 

 
मा. ................................... 
सद य, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर - ४११ ०१८. 
  
 
 वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा 
                   दनांक २०/०३/२०२० रोजी दुपार  २.०० वाजता आयो जत  
                   केलेबाबत. 
   
मा.महोदय/महोदया, 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे माच - २०२० ची मािसक 
मा.महापािलका सभा शु वार दनांक २०/०३/२०२० 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 – ४२ 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे माच-२०२०ची मािसक मा.महापािलका 
सभा शु वार दनांक २०/०३/२०२०रोजी 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 मांक - ३३ दनांक २०/७/२०१९, द.२५/७/२०१९, 
द.६/८/२०१९ व द.२०/८/२०१९ (द.ु१.००)  द.२१/८/२०१९ (द.ु१.३०) व 
द.३/९/२०१९ (द.ु१.००) व द.७/९/२०१९ (द.ु१.००) चा सभावृ ांत कायम करणे. 

ब)   मा.महापािलका सभा मांक – ३४ दनांक २०/८/२०१९(द.ु२.००) व द.२१/८/२०१९ 
   (द.ु१.४५) व द. ३/९/२०१९ (द.ु१.३०) व द.७/९/२०१९ (द.ु१.३० वा.) चा सभावृ ांत  
   कायम करणे. 

क) मा.महापािलका सभा मांक - ३५ द.२०/९/२०१९ (द.ु२.०० वा.) चा सभावृ ांत  
कायम करणे. 

ड)   मा.महापािलका सभा मांक - ३६ द.१९/१०/२०१९ व द.२०.११.२०१९ (द.ु१.३० वा.)  
     चा सभावृ ांत कायम करणे.  
इ)   मा.महापािलका सभा मांक – ३७ द.२०/११/२०१९ (द.ु२.००) चा सभावृ ांत  

  कायम करणे. 
----- 

ो रे 
 

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

मा. थायी सिमतीच ेठराव 
वषय मांक १) संदभ - १) मा .महापािलका आयु  यांचेकड ल प  
                         .वै /१४अ/का व/११९०/२०१९ दनांक ११/१२/२०१९ 
                      २) मा.महापािलका सभा ठराव .४९१ द.१०/१/२०२० अ वये.  
                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  
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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 याने ि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 वणे कामी आणखी 
र. .५ कोट ची आव यकता लागणार असून सदरची तरतूद वै कय मु य कायालयाकड ल 
थायी अ थापना या लेखािशषा वर ल िश लक र कमेतून वग क न उपल ध करणे श य 

आहे. याबाबतचा तपिशल खालील माण े–  
 

अ .. लेखािशष सन २०१९ –२०२० मूळ तरतूद वाढ घट 

१ वै कय मु य कायालय 
थायी अ थापना ४८ कोट  

 
 
- 
 

 
५कोट  

 

२ वै कय वमा ९ कोट  ५ कोट  -- 
             तर  वर ल माणे वग करण करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
(वाढ/घटर. . ५,००,००,०००/-) 
         ( टप – माहे माच - २०२० च ेसभेम ये घेणेच ेिनणया माणे ) 
 

वषय मांक २) संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांच ेप  .जशुके/पापु/९९/२०२०, 
                        द.३०/०१/२०२० 
                     २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .६६३३ द.५/२/२०२० अ वये. 
                     ३) मा.महापािलका सभा ठराव .५१० द.२६/२/२०२० अ वये. 
      मा.महापािलका सभा ठराव .१४७, दनांक २८।०२।२०१८ तसेच मा.महापािलका सभा 
ठराव मांक १८७, दनांक २०।०४।२०१८अ वये पाणीप ट  दराम ये सुधारणा कर यात 
आलेली असून यानुसार पाणीप टआकार यांत येत आहे.  स थतीत शहरात पा याच े
सम यायी प दतीने वाटप कर यासाठ  य  कर यात येत आहेत. तथा प येक 
नळजोडावर ल पाणीवापरावर िनयं ण ठेवणे श य नाह . सबब या ठकाणी वशेषत: 

उतारावर ल भागात जा त पाणी उपल ध होते. यामुळे तेथे मानकापे ा जा त पाणीवापर 
कर याची वृ ी दसते व उंचावर ल भागात पा याचा तुटवडा जाणवतो. सम यायी 
पाणीपुरवठा कर यासाठ  १०० LPCD पे ा जा त पाणी वापरकरणा-या ाहकांवर वचक 
ठेव या या ीने १०० LPCD पे ा जा त पाणीवापरासाठ  जा त दर लावणे आव यक 
आहे. उपरो  बाबी वचारात घेऊन पाणीप ट च े  सुधा रत दर ता वत कर यांत येत 
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आहेत, तसेच यानंतर दरवष  तूत आदेशातील सव कार या दरांम ये वा षक 
५ ट के वाढ ता वत करणेत येत आहे. 

 

पाणीप ट  ता वत दर 
 

१) िनवासी वापरासाठ  ित कुटंुब / सदिनका ितम 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 िलटसपे ा ( १३५ LPCD ) जा त पाणी 
वापरकरणा-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 लागूराहणार नाह . अशा ाहकांना १ 
ते ६००० िलटस पाणी वापरासाठ  उपरो  त यातील ६००१ ते १५००० या लँब मधील 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, 

दुकाने, 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 कायालये, रे वे 
टेश स, ईएसआय हॉ पीटल, ऑटो टर, औंध ऊरो णालय. 

 
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. 
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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 माणे सरसकट दराने 
पाणी दे यात येईल. 
 

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 
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ि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 लागू 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 यात यावे. 

 

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 दरबदलाबाबत 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. 
( टप – माहे माच -२०२० च ेसभेम ये घेणेच ेिनणया माणे ) 

           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 ३) संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . व/ग /ेथेर/१/२१९/२०२०, 
                        द.३१/०१/२०२०   
                     २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .६६६२ द. १७/२/२०२० अ वये. 
 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या न याने सु  होणा-या काळेवाड  फाटा ते देहु-आळंद  
या बी.आर.ट  र यावर ल (CarridorNos 4) बस थानकांत र ता ओंलाडुन जाणे कर ता व 
उतर यानंतर परत र ता ओंलाडुन ये या साठ  नागर कां या सुर ेते या ीने ाफ क िस नल 
य ंणा बस वणे अ यंत आव यक आहे. या माणे याच र यावर ल मु य चौक जवळ-जवळ 
अस याने, तेथील वाहतुक दवे यं णा िस ोनाय जंग करणे बाबत द. १७/९/१९ या संयु  
सभेत व द.   कळ वणेत आले आहे.  

१) वाहतुक िनय ंक यं णा बस वणे व िस ोनाय जंग या कामाचे अंदाजप क तयार 
कर यात आले  असुन यास अंदाजे र. .३४,००,०००/- इतका खच आपे ीत आहे.    

२) मा.सहा. पोलीस आयु , वाहतुक शाखा, पपर ं िचंचवड यांनी यां या कड ल प  
सपोअ/वाहतुक/६६७/२०१९  द.२६/७/२०१९ अ वये थेरगाव फाटा येथे न वन 
ाफ क िस नल बस वणेची मागणी केली आहे. या कामाकर ता अंदाजे 

र. .१०,००,०००/- इतका खच आपे ीत आहे.  
३) ग भागातील  वाहतुक िनयं ण यं णे कर ता टायमर व बजर बस वणे या 

कामाकर ता अंदाजे र. .१५,००,०००/- इतका खच आपे ीत आहे. 
४) भाग .२१ जय हं द चौकात न वन वाहतुक िनयं ण दवे बस वणे कर ता  

मा.नगरसद य ी.संद प वाघेरे यांनी मागणी केली असुन यांस अंदाजे 
र. .१२,००,०००/- इतका खच आपे ीत आहे.  

        या सव कामाची मागणी सन २०१९-२० चे अंदाजप क मंजुर झा यानंतर आली 
अस याने या कामाकर ता ग भागात तरतुद कर यात आलेली नाह  यामुळे सदर या 
कामासाठ  तरतुद वग करण करावे लागणार आहे. सांगवी- कवळे या बी.आर.ट .एस. 
र यावर ल कावेर नगर व पाक ट येथे न याने बांधणेत येणा-या सबवेस अडथळा होणार  
१३२ के ह  टॉवर लाईनची उंची वाढ वणे ा कामासाठ  सन २०१९-२० या वषात 
र. .६०,००,०००/- तरतुद कर यात आली असुन ती पुरेशी नस याने हे काम थाप य 
वभागा या तरतुद तुन िन वदा काढणेत आलेली आहे. यामुळे सदरची तरतुद िश लक 
अस याने, वर नमुद केले या कामा साठ  वग करण करणे श य आहे. याची स व तर माह ती 
सोबत या त यात दली आहे. सबब, त यात नमुद अ. .२ व ५ या कामाचे नाव व 
अनु मे र. .३०,००,०००/-, ८,००,०००/-, १२,००,०००/- व १०,००,०००/- अशी एकुण 
र. .६०,००,०००/-(अ र  र. .साठ लाख फ ), सन २०१९-२० चे मनपाचे अंदाजप कात 
समा व  करणेस, तसेच यास आव यक तरतुद (सोबत या त या मधील रकाना .९) 
मनपा या मंजुर अदांजप कातील पान .३५९ अ. .१ येथील मु य कायालय भांडवली अंतगत 
थाप य वषयक लपातंगत वदयुत वषयक कामे करणे या लेखािशषकातुन, “ ाफ क 

िस नल, ग भाग त ” या लेखािशषातंगत (भांडवली खच) वग करणेस व अ. .२ व ५ या 
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न वन कामास त या मधील रकाना  ५ मधील र कमेचे वग करण करणेस व कामास 
शासक य मा यता देणेकामी मा.महापािलकासभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

 

वषय मांक ४) सदंभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वृ /४/का व/७३/२०२०,  
                        द.०७/०२/२०२०   

    २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .६६८२ द. १७/२/२०२० अ वये. 
 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या महारा  (नागर  े े) झाडांचे जतन अिधिनयम 
१९७५ करण ६ कलम १६ अ वये मा.वृ ािधकरणाने तयार केलेले व मंजुर केलेले 
अंदाजप क असुन २०१९-२०चे सुधार त र. .२८,६७,१६,०००/- व सन २०२०-२१ चे मुळ 
अंदाजप क र. .३२,०३,८१,०००/- इतके आहे. सदर अंदाजप कास मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 
वषय मांक ५) संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .भु ज/०६/का व/१७८/ 
                        २०२०, द.१७/०२/२०२० 

   २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .६८१३ द.२८/२/२०२० अ वये. 
 

       कै.अ णासाहेब मगर टेड अम  नेह नगर, महारा  कामगारक याण मंडळाकडून 
मनपाकडे ह तांतर त झाले आहे. सन १९९२ साली महारा  कामगार क याण मंडळाने सदर 
चा क प मनपा या ता यात देणेकामी द.२१/०९/१९९२ रोजी करारनामा क न क प 
ह तांतरणा या बद यात महारा  कामगार क याण मंडळाचे कमचार  मनपा सेवेत समा व  
क न महारा  कामगार क याण मंडळास र. . १ कोट  व खालील माणे ५ भुखंड ता यात 
दे याचे ठर वले होते. 

 

अ. . भूखंडाचे वणन 
ठरावा माणे देय 

जागांचे  े  

देय जागांचे  े  
(चौ.फुट) म ये. 

१) से.नं.२५ मधील लॉट .२९० जवळ ल भुखंड २५,००० चौ.फुट २५,०००चौ.फुट 

२) से.नं.०५ मधील मोशी येथील भुखंड २ एकर ८०,००० चौ.फुट 

३) से.नं.२६ मधील आकुड  रे वे टेशन जवळ ल 
जागा. १ एकर ४०,००० चौ.फुट 

४) स ह .१९५,आर ण .१९० िचंचवड येथील 
मनपा शाळे या मैदानाची आर णाची जागा. २०,००० चौ.फुट २०,००० चौ.फुट 

५) थेरगाव येथील स ह न.ं९ येथील १.५ एकर 
जागा  

१.५ एकर ६०,००० चौ.फुट 

                                                          एकूण देय े  :- २,२५,००० चौ.फुट 

 करारना यात नमूद महानगरपािलकेकडून महारा  कामगार क याण मंडळास १ कोट  
पये दे यात आलेले असून जागे या मोबद यात से.नं.२५ व २६ मधील नमूद दोन जागे 

ऐवजी स ह नं.१९५ िचंचवड   येथील ८८,५६० चौ.फुट व अित र  ८७१.५ चौ.फुट असे एकूण 
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८९४३१.५ चौ.फुटजागा ३ ठकाणचे जागां या बद यात २७/०५/१९९३ रोजी ह तांत रत 
कर यात आलेली आहे. या पैक  २०,००० चौ.फुट जागा महारा  कामगार क याण 
मंडळास  आव यक अस याने सदर जागा का.क.मंडळास ठेवून उव रत जागा िमळावी अशी 
मागणी आहे. यानुसार ०५ ठकाणी देय े  २,२५,००० चौ.फुट मधून का.क.मंडळास 
ता यात दले या े ा पैक  यांना जी जागा आव यक आहे ते े फळ वजा क न उवर त 
जागा दे याचे वषयप  सादर कर यात आले आहे. तथापी सम  चचअंती एकाच ठकाणी 
जागा देणे सोयीच ेअसलेने पंपर  येथील खालील वणनातील जागा देणे यो य राह ल हणून 
यापूव  सादर केलेले वषयप  र  क न पंपर चे जागेबाबत वषयप  सादर करणेत येत 
आहे.  

     

 

 

 
महारा  कामगार क याण मंडळास उपरो   जागे पैक   २,०५,००० चौ.फुट  जागा महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ कलम ७९ मधील तरतुद नुसार ३० वष कालावधी 
साठ   देणेबाबत कायवाह  करणेसमा यता देणेकामीमा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत 
आहे. 
 
वषय मांक ६) 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. 
 

     मनपा या प रसरातील णालये व इतर संल न (मनपासह) जैव वैदयक य सं थामधून 
िनमाण होणा-या जैव वैदयक य कच-याची याबाबतचा कायदा, िनयम व मागदशक सुचना या 
गो ीं या यो य या अंमलबजावणी बाबत गां िभयाने 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 
चालू  Terms वर नवीन Plant  थापन क न संचालन पुढ ल १५ वष करावे क  न याने ि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.महापािलकासभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 
वषय मांक ७) संदभ - १) मा.सागर आंगोळकर, मा.पंकज भालेकर यांचा ताव– 

    २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .६९२१ द.२८/२/२०२० अ वये. 

अ. . भूखंडाचे वणन 
भूखंडाचे े फळ 

(चौ.फुट) 
मागणी 

केलेले े  
योजन 

१) पंपर  स.नं.१५०पै.१५१पै.आर ण . ९५ 
अजमेरा  -  े  २२,५०० चौ.मी. २,४२,१०० चौ.फुट 

२,०५,००० 
चौ.फुट 

बहुउ ेशीय 
कलाक  
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       महानगरपािलके या मु य इमारतीम ये मनपा या व वध वभागांचे कायालय कायरत 
आहे. यामुळे येथे खुप मो या माणावर नागर क तसेच अिधकार  व पदािधकार  यांची वदळ 
कायम असते. मनपा कायालयाम ये कामकाजािनिम  आले या पदािधकार  य ं ना मनपा 
आवारात वाहन लावणेकामी जागा अपुर  पडत अस या कारणाने मनपा या मु य 
वेश ारासमोर ल कै.अ णासाहेब मगर यां या पुत या पयतची सव जागा ह पदािधकार  व 

नगरसद य यांचेक रता कायम व पी राखीव ठेवावी. तसेच मा.महापौर, मा. थायी सिमती 
सभापती यांचे वाहनास मु य वेश ारा या डा या बाजूस व मा.उपमहापौर व मा.आयु  यांचे 
वाहनास मनपा मु य वेश ारा या उज या बाजुची जागा राखीव ठेव यात आलेली आहे. तसेच 
स ा ढ प नेता, वरोधी प नेता यांचे वाहनास मनपा मु य वेश ारा समोर ल खांबा या 
वेश ाराकड ल बाजु या पुढ ल दोन जागा राखीव ठेव यात या यात. तसेच मनपा मु य 

इमारती या मागील बाजुचा पर सर व कामगार क याण वभागापासून मनपा या आऊट गेट 
पयतचा प रसर कमचार  व नागर क यांचे वाहनांक रता तसेच द यांगासाठ  आर त असले या 
वाहनां या आर ीत जागे या शेजार ल प रसर माजी आमदार, माजी महापौर, माजी सभापती 
यांचे वाहनांक रता खुला ठेवणेस मा यता देणेस तसेच मनपा पर सरात वाहन पा कगचे 
िनयोजन व िनयं ण सुर ा वभागामाफत कर यास व मा.महानगरपािलका सभा अथवा 
मह वाचे काय माचे वेळ  मा.पदािधकार  यांचे वाहनािशवाय इतर वाहनां या पा कगबाबत 
पर थतीनुसार ता पुर या व पात बदल कर याचे अिधकार सुर ा वभागास देणेस मा यता 
देणेकामी मा.महानगरपािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
 

वषय मांक ८) संदभ – १) मा.िभमाबाई फुगे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव – 

                      २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .६९७३, द.११/०३/२०२० 

         पंपर  िचंचवड शहरात मोठया सं येने सैिनक कुटंूब िश ण आ ण रोजगारा या 
उ ेशाने थाियक झालेले आहेत.  आज शहरात क येक वषापासून राहत असले या या सैिनक 
प रवारातील मुले सै यात देशसेवा करत आहेत.  ज मू का मरसह लेह-लडाख व इतर भागात 
अ यंत कठ ण प र थतीम ये सीमेवर देश र णासाठ  तैनात आहेत.  रा यातील व वध 
ज हयातील जवान शह द झा यावर क  शासन तसेच रा य सरकार व थािनक पातळ वर 
शह द प रवारास आिथक मदत केली जाते. खुप मोठा नावलौक क आप या पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेचा आज रा यात व देशात आहे.  आप या पंपर  िचंचवड शहरात थाियक 
असले या सैिनक प रवारातील जवान देशसेवा करताना यापुढ ल काळात शह द झा यास या 
कुटंूबाला महानगरपािलके यावतीने आिथक मदत पये ५,००,०००/- (अ र  र. .पाच लाख 
फ ) व रत देणेस मा यता देणेकामी, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने उपल ध 
झालेला हा िनधी शह द कुटंूबातील मुलां या िश णासाठ  व भ व यासाठ  खूप मोठा हातभार 
लावेल आ ण सैिनक प रवाराचे मनोबल िन तपणे उंचावले जाईल आ ण जवानां या सव च 
बिलदानाचा मान-स मान राख याचे काय या िनिम ाने िन त होईल. याबाबत धोरण 
ठर वणेची संपूण कायवाह  नागरव ती वभागाकडून कर यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
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मा. वधी सिमतीच ेठराव 
 

वषय मांक ९) संदभ - १) मा.महापािलकाआयु  यांचे प  .ब केा/१४/२०२० 

                        द.१०/०२/२०२० 
२) मा. वधी सिमती सभा ठराव .३१ द.२०/२/२०१० अ वये. 
   

      मुकाई चौक ते भ श  चौक बीआरट एस र याच ेकाम चालु आहे. या कामांतगत 
िनसगदशन सोसायट  जवळ रे वे ओ हर जच े कामात महारा  रा य वज पारेषण 
कंपनीचा इएच ह  टॉवर हल वणे व टॉवरची उंची वाढ वणे आव यक आहे. या कामाच े
महारा  रा य वज पारेषण कंपनीकडून सुधार त अंदाजप क ा  झालेले आहे. तसेच 
कामासाठ  रे व े लॉक व महारा  रा य वज पारेषण कंपनीचा २२० क. हो. दाबाचा वज 
पुरवठा बंद करणेसाठ च ेचाजस यांचा एकुण अंदाजे खच र. .२५,००,००,०००/- (अ र  र. . 
पंचवीस कोट  फ ) इतका खच अपे त आहे. या कामाची शास कय मा यता 
र. .७,००,००,०००/- इतक  मा.महापािलकासभेने ठराव .१०२ दनांक२८/११/२०१७ अ वये 
यापुव  दलेली होती. तर  उपरो  वषयां कत कामास र. .२५,००,००,०००/- (अ र  र. . 
पंचवीस कोट  फ ) या रकमेस सुधार त शास कय मा यता िमळणेकामी मा.आयु  यांची 
िशफारस असली तर  सदरचा वषय द र  दाखल करणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापािलकासभेकडे िशफारस करणेत येतआहे. 

----- 
    

मा.आयु ां कडून आलेली प  े
 

वषय मांक १०) संदभ - १) मा.अित र  आयु  (२) यांचेकड ल प  . वभाअक/३/ 
                         का व/३८/२०२० दनांक ०४/०३/२०२० 
 
 

 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 मेर.  
६,४१,३४,९६१/- व १२,०५,३४,९७४/- असे एकुण र.  १८,४६,६९,९३५/- अनुदान ा  झाले 
आहे. ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक 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. 
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         व छ महारा  अिभयान ( नागर  ) अंतगत महापािलकेने दनांक २९/०२/२०२० 
अखेर केले या कायवाह ची मा हती खालील माणे – 

 
प  “अ” 

  

 
सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकनकरणे. 
                                                      ------ 

 
 

महानगरपािलकेचे नाव 
पपरी चचवड 

महानगरपािलका 

 

शेरा 

िज हा पुण े  
वैयि क शौचालय बांधकामासाठी अज  
केले या कुटंुबांची सं या १८१६६   

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

१८१६६ 
  

मंजूर अजाची एकूण सं या १५६५५ 
  

 

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि क घरगुती 
शौचालय 

एकुण बांधकाम पुण -१५६२३ 

  

मनपामाफतबांधकाम पुण – १०८३१ 
सी.एस.आर (एनजीओ) माफत  
बांधकाम  - ४७९२ 

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या 

सामुदाियक 
शौचालय 

५८२ सीटस 
मिहला – २६२िसटस कामकाज पूण 
पु ष – ३२० िसटस कामकाज पूण 

िनगत करणेत आलेला 
पिहला ह ा १११६० लाभाथ  

GOI+GOM=६६९.६०लाख 
          GOI = २०००/- व  

 GOM= ४०००/-िह सा 
ULB =   २२३.२० लाख ULB = २०००/- िह सा 

  एकुण  ८९२.८  लाख   

िनगत करणेत आलेला 
दुसरा ह ा १०५५१ लाभाथ  GOI+GOM=६३३.०६लाख 

         GOI = २०००/- व  

GOM= ४०००/-िह सा 

    ULB = २११.०२ लाख ULB = २०००/- िह सा 

             एकुण  ८४४.०८ लाख   
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सिम यांच ेअहवाल 
 

मा. वधी सिमती 
 

वषय मांक १०) अ) दनांक०७/०२/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणे.  
------ 

 
मा.शहर सुधारणा सिमती 

 
वषय मांक ११) अ) दनांक २२/१/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणे. 
                                  ------ 
 

मा.िश ण सिमती सभा 
 

वषय मांक १२) अ) दनांक ६/२/२०२० 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//का व//२०२० 
दनांक : ११/०३/२०२०  
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस)् नगरसिचव  
कायालयात वाचणेसाठ ठेवणेत आलेली आहेत.  
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माहे माच-२०२० चे मा.महापािलका सभेत मा.सं दप बाळकृ ण वाघेरे, नगरसद य 
यांना वचारावयाचे  – 

१) अ) पवना, इं ायणी व मुळा पुन जीवन क प राब वणे अंतगत कोणती कामे 
कर याचे िनयोजन आहे ? कशी करणार आ ण यासाठ  काह  ठोस योजना के या 
आहेत काय ? 

ब) पवना, इं ायणी व मुळा पुन जीवन क प राब वणे अंतगत ाथिमक 
आ यास झाला आहे क  नाह  तसेच न ांची साफसफाईसाठ  कती पयाय दले 
आहेत तसेच महानगरपािलकेतील इतर वभागातील अिभयं यांना योजने या 
कामकाजा वषयी मा हती आहे काय तसेच यं णे या अपयशाला कोण जबाबदार 
असणार आहे ? 

 
२) अ) पवना, इं ायणी व मुळा पुन जीवन क प राब वणे अंतगत भूसंपादन झाले 

आहे क  नाह  यासाठ  कती िनधी उपल ध आहे ? 

ब) पवना, इं ायणी व मुळा पुन जीवन क प राब वणे अंतगत एकूण कती े  
ता यात आलेले आहे व कती े  ता यात आलेले नाह  ? 
 

३) अ) पवना, इं ायणी व मुळा पुन जीवन क प राब वणे अंतगत कती ट यात 
काम केले जाणार आहे व कसे तसेच कती ठकाणी न चॅनेल बस व यात 
येणार आहे व दुगम ठकाणी यावर महापािलका कशा प दतीने देखरेख ठेवणार 
आहे तसेच यासव न चॅनेल देखभालीचा खच वचारात घेतला आहे का ? 
 

४) क  व रा य शासनाकडून अनुदान व पात कती व क या कारे र कम िमळणार 
आहे ? 

 
५) अ) शहराम ये मलिन:सारण क े कती व कोठे आहेत ? यांची कायप दती कशी 

आहे ? 

ब) मलिन:सारण क ांना कोणकोण या भागातील सांडपाणी जोडणे गेले आहेत, 
एकूण कती शु द केले जाते व शु द केले या पा याचा वापर कोठे केला जातो ? 
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माहे माच - २०२० चे मा.महापािलका सभेत मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव,  
वकृत नगरसद य यांना वचारावयाचे  – 

 .१)  सन २०१७ म ये इतर बँकामधून येस बँकेत ठेवी हल व याचा िनणय या 
          बैठक त घेतला गेला या बैठक चे इितवृ  सभागृहासमोर ठेवाव.े 
 

 .२) सदर िनणय घे यासाठ  घेतले या बैठक त उप थत असणा-या अिधका-यांचा 
         आ ण लोक ितिनधींचा तपशील सभागृहासमोर ावा. 
 

 .३)  मांक १ नुसार िनणय घेतांना येस बँके या आिथक थतीचा आढावा  
         घेतला गेला होता का ? घेतला असेल तर तपशील ावा. 
 

 .४) सन २०१८ पासून येस बँक आिथक संकटात पडत होती आ ण यासंबंधी 
         महानगरपािलका शासनाने काह  पाठपुरावा घेतला होता का ? घेतला असेल 
         तर तपशील ावा. 
 

 .५अ) वृ प ातील बात यांनुसार पुणे आ ण औरंगाबाद महानगरपािलकेने यां या 
           ठेवी येस बँक आिथक संकटात पडली आहे हे समजून घेऊन आधीच ठेवी  
           दुस-या बँकेत वळ व या हो या. या घटनेचा महानगरपािलका शासनाने  
           काह  पाठपुरावा घेतला होता का ? घेतला असेल तर तपशील ावा. 
 

 .५ब) महानगरपािलके या बँकेतील ठेवी आ ण यांची सुर तता यासाठ  
          महानगरपािलकेने काह  िनयम कंवा / आ ण मागदशक सूचना तयार 
          केले या आहेत का ? के या असतील तर याचा तपशील ावा. 
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( . व/ग े/थेर/१/२१९/२०१९ द.३१/०१/२०२० अ वये वषय मांक ३ चे लगत)  
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( .मसाभां/५/का व/१०३/२०२० द.२८/०२/२०२० अ वये वषय ं .६ चे लगत) 
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