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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक: नस/४/का व/९८६/२०१४ 

दनांक : ११/१२/२०१४ 
 

ित, 
 

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

 
 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक  

 २०/१२/२०१४ रोजी दपार  ु २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   

मा.महोदय / महोदया, 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे डसबर - २०१४ ची मािसक मा.महापािलका 
सभा शिनवार दनांक २०/१२/२०१४ रोजी दपार  ु २.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील यशवतंराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे. सोबत सभेची 
कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे ह  वनंती.      
  

                   आपला व ासू,                    
               

         
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 ३८ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे डसबर-२०१४ ची मािसक मा.महापािलका सभा 
शिनवार दनांक २०/१२/२०१४ रोजी दपार  ु २.०० वाजता महानगरपािलका शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे. सदर सभेम ये खालील कामकाज 
होईल. 
 ------  
 

मा.महापािलका सभा मांक – ३६ दनांक २०/१०/२०१४ व १०/११/२०१४ चा सभावृ ांत  
कायम करणे   

------ 
ो रे 
 

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

मा. थायी सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक १)  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .बीपी/ताथवडे/२३८/१४  

                                 द.२६/९/२०१४ 

                              २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .९३५१ द.२५/११/२०१४      

 महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०३  अ वये मनपाचे नगररचना वभागाकड ल 
भुसंपादन िनधी या भांडवली लेखािशषावर ल सन २०१४-१५ चे मंजुर अंदाजप कातील तरतुद मधून 
र कम .१,१०,००,०००/- बांधकाम परवानगी वभागाचे " वकास शु क जमा परतावा" या 
लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 
वषय मांक २)  संदभ - १) मा.तानाजी खाडे, मा. करण मोटे यांचा ताव -  

                   २) मा. डा सिमती सभा ठराव .२७ दनांक १९/११/२०१४ नुसार, 

    ३) मा. थायी सिमती सभा ठ. . ९५२०  द.२५/११/२०१४      

पंपर  िचंचवड शहरातील बरेच होतक  व ाथ  धनु व ा व सायकिलंग या खेळाम य े ा व य 

िमळवून ते व वध रा य तर य व आंतररा ीय पधाम य ेभाग घेऊन पंपर  िचंचवड शहराचा नावलौक क 

वाढ वत आहेत. परंतु नुक याच ठर वणेत आले या पंपर  िचंचवड मनपा या डा धोरणामधील खेळाडू 
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द क योजनेत वर ल खेळांचा समावेश नाह .  यामुळे या डा कारातील खेळाडंूना मनपाकडून कुठ याच 

सोई सु वधा िमळत नाह .  यामुळे धनु व ा व सायकिलंग खेळ खेळणा-या खेळाडंूवर अ याय होत आहे. तर  

धनु व ा व सायकिलंग या खेळांचा समावेश डा धोरणातील खेळाडू द क योजनेत समा व  कर यास 

मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
 
वषय मांक ३)  संदभ -१) मा.सुिनता वाघेरे, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 

                     २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .९५४१ द.२५/११/२०१४      

           महानगरपािलके या िश ण मंडळातील ाथिमक िश कांना मनपा कमचा-यां माणे ध वंतर  

योजना व गृहकज व वाहन कज योजनांचा लाभ देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 

करणेत येत आहे. 
 
वषय मांक ४) संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . थासंक/५/का व/२८५/२०१४  
                       द.०५/१०/२०१४ 

 २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .९५६७ द.५/१२/२०१४      
        ए ील २०१३ पासून जकात करा ऐवजी थािनक सं था कर प दती लागू करणेत आलेली 

आहे. थािनक सं था कर प दती थािनक सं था कर न दणीधारकांसाठ  नवीन आहे. यामुळे थािनक 
सं था कर न दणीधारकांनी चूक ने जादा र कम भरण,े चुक या दराने भरणा करणे इ.बाबी घडतात व याचा 
परतावा मागणी केली जाते. तसेच महारा  महानगरपािलका ( थािनक सं था कर) िनयम 2010 मधील 
िनयम 32 नुसार मनपा हदद बाहेर िनयात/ व  होणा-या मालाबाबतीत िनयमाधीन तरतूद ंची पूतता झालेस 
भरणा र कमे या ९०% इतका परतावा देय होतो. यासाठ  खच रकमेचे वग करण यो य या 
लेखािशषािनहाय हो यासाठ  खालील नमूद केलेले लेखािशष न याने िनमाण करणे व यानुसार तरतूद करणे 
आव यक आहे. 
मु य लेखािशष- जकात परतावा (भाग-१)- मुळ तरतूद र. .-१४,५०,००,०००/-  

सुधार त तरतूद र. .-२,५०,००,०००/-  
नवीन लेखािशष- थािनक सं था कर परतावा (भाग-१)र. .१२,००,००,०००/-  

       उपरो माणे लेखािशष व या समोर ल तरतूद सन २०१४-१५ चे अंदाजप कात न याने 
िनमाण करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

 
वषय मांक ५) संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/३/का व/५९४/२०१४, 
                         द.१३/८/२०१४ 
     २) मा. थायी सिमती ठराव .७७०४ दनांक २२/०८/२०१४ 
     ३) मा. थायी सिमती ठराव .९७१९ दनांक ०५/१२/२०१४ 
       मा.अ य  व यव थापक य संचालक, पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िल.पुणे यांनी दनांक 
२१/०३/२०१४ व ३१/०७/२०१४ या मागणीप ानुसार तसेच शासन िनणय .एनयुआर-२०१३/ . .३३८/ 
न व-३३ मं ालय, मंुबई ४०० ०३२. दनांक १८/०२/२०१४ चे प  व शासन प  .पीएमएल-३०१३/ . .८०/ 
न व-२२, नगर वकास वभाग, मं ालय, मंुबई ४०००३२. दनांक ०७/०८/२०१४ अ वये संचलन तुट ची 
र कम तसेच पासेसपोट ची ितपूत ची र कम अदा करणेबाबत आदेशीत केले आहे. या माणे संचलनतुट  
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(operational losses) पोट  र. .१० कोट  व व वध कारचे सवलतीचे पासेसपोट  र. .५ कोट  असे एकूण 
र. .१५ कोट  सन २०१३-१४ म ये येणा-या संभा य संचलन तुट पोट  व मा.मु यलेखाप र क यांचे माफत 
लेखा प र ण झा यानंतर यां या िशफारशी माणे देय होणा-या रकमेतून अ ीम व पात दले या रकमेचे 
समायोजन कर या या अट स अिधन राहन पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िलु . पुणे यांना र. .१५ कोट  
(अ र  र. .पंधरा कोट  फ ) अदा करणेस तसेच सदरचा खच लेखा वभागाकडून वाहन यवहार िनधी या 
लेखािशषातून खच  टाक यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच पुणे प रवहन महामंडळा या कमचा-यांना ६ या 
वेतन आयोगा या धत वर नवीन वेतन ेणी माहे डसबर २००७ पासून लागू कर यात येवून या माणे वेतन 
अदा करणेत येत आहे. ए ल २००७ ते नो हबर २०११ या कालावधीत ५६ म ह यां या देय असणा-या 
फरकाची र कम महामंडळा या बकट आिथक प र थतीमुळे अदा कर यात आलेली नाह . सदर फरकाची 
र कम कमचा-यांना िमळणेकामी पीएमपीएमएल कमचार  महासंघाने वेळोवेळ  मागणी केलेली आहे. तसेच 
शासन िनणय मांक पीएमएल-३०१३/ . .१/न व-२२ द.८ ऑग ट २०१४ नुसार महामंडळाकड ल कमचा-
यांना सुधा रत वेतनानुसार फरकापोट  देय असलेली र कम देखील संचलन तुट चा भाग अस याने सदर 
रकमेची महानगरपािलकेकडे मागणी करावी, असे कळ वले आहे. या माणे पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या दािय वाचे त वाने (४०%) र. .१२० कोट  महामंडळास िमळणेकामी मा.अ य  व 
यव थापक य संचालक पी.एम.पी.एम.एल यांनी दनांक ११/०८/२०१४ रोजी वनंती केलेली आहे. सबब 
पीएमपीएमएल कमचार  महासंघाकडून वेळोवेळ  होणार  मागणी तसेच शासन िनणयाचा वचार करता पुणे 
प रवहन महामंडळा या सेवकांना ५६ म ह यां या देय असणा-या फरकाची र कम ४० ट के माणे र. .१२० 
कोट  पुणे प रवहन महामंडळास मा.महापािलका सभे या उमेद मा यतेवर अदा करणेस मा यता देणेत येत 
असून मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
 
वषय मांक ६) संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/३/का व/८१७/१४ द.१०/११/२०१४ 
   २) मा. थायी सिमती ठराव .९२१३ दनांक १४/११/२०१४ 
   ३) मा. थायी सिमती ठराव .९७२० दनांक ०५/१२/२०१४ 

सन २०१४-१५ साठ  वाहन यवहार िनधी या लेखािशषावर र. .४० कोट  एवढ  तरतुद करणेत आली 
असुन संपूण तरतूद खच  पडली आहे. पीएमपीएमएल यांना द.२९/१०/१४ या प ानुसार संचलन तुट पोट  
र कम अदा करावयाची अस याने नगररचना वभागाकड ल भूसंपादन िनधी या लेखािशषातुन वाहन यवहार 
िनधी या लेखािशषावर र. .१२ कोट  वग क न यापैक  र. .१० कोट  फ  पीएमपीएमएल यांना अदा करता 
येईल. तर  सदरचे वग करण तावास मा यता देवून पीएमपीएमएल यांना शासन िनणय .एनयुआर२०१३ 
क३३८/नवी३३ द.१८/२/२०१४ व मा.सह यव थापक य संचालक यांचे उ  प ानुसार संचलनतुट  

(operational losses) पोट  र. .१० कोट  सन २०१३-१४ म ये येणा-या संभा य संचलन तुट  
(operational losses) पोट  व मा.मु यलेखाप र क यांचेमाफत लेखाप र ण झा यानंतर यां या 
िशफारशी माणे देय होणा-या रकमेतून अ ीम व पात दले या रकमेचे समायोजन कर या या अट स 
अधीन पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िल. पुणे यांना र. .१० कोट  (अ र  र. .दहा कोट  फ ) अदा 
करावयाचे अस याने तसेच सदरची बाब आिथक व पाची अस याने व भूसंपादन िनधी या लेखािशषातुन 
वाहन यवहार िनधी या लेखािशषावर र. .१२ कोट  वग करण करावयाचे अस याने मा.महापािलका सभे या 
उमेद मा यतेवर र कम अदा करणेस मा यता देणेत येत असून मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत 
येत आहे.  

--------- 
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मा. वधी सिमतीचे ठराव 
 
वषय मांक ७)  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/२/का व/५०९/२०१४,  

                      द.०५/११/२०१४ 

               २) मा. वधी  सिमती सभा ठ. .४२ द.२१/११/२०१४      

शासन आदेशानुसार ी.िमनीनाथ दंडवते, मु यािधकार  यां या सहा यक आयु , पंपर   

िचंचवड महानगरपािलका या पदावर ल िनयु स मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे.   
 
वषय मांक ८)  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/२/का व/५१०/२०१४,  

                      द.०५/११/२०१४ 

               २) मा. वधी  सिमती सभा ठ. .४३ द.२१/११/२०१४      

   शासनाकड ल आदेशानुसार ी.महेशकुमार उ म डोईफोडे, मु यािधकार  यां या सहा यक 
आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका या पदावर ल िनयु स मा यता िमळणेकामी  

मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
------- 

मा.शहर सुधारणा सिमतीचे ठराव 
 
वषय मांक ९) संदभ:-  १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/१०/५९२/२०१३  

      द.०४/०९/२०१३ 

    २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. .४७ द.१८/१२/२०१३ 

    ३) मा.महापािलका सभा ठराव .४५८ द.२०/०१/२०१४ 

    ४) मा.महापािलका सभा ठ. .५१९ द.०५/०७/२०१४ 

                      ५) मा.महापािलका सभा ठ. .५३६ द.०५/०८/२०१४ 

                      ६) मा.महापािलका सभा ठ. .५५२ द.१९/०८/२०१४  

                      ७) मा.महापािलका सभा ठ. .५७९ द.१०/११/२०१४ 

                      ८) मा.महापािलका सभा ठ. .५९९ द.२०/११/२०१४ 
 

        पंपर  िचंचवड मनपा ह त चाकण,देहू,आळंद , हंजवाड , हाळंुग े मोई, मा ं जी व इतर 
प रसराचा समावेश करणेबाबत शासनास मनपाचे अिभ ाय सादर करणेपूव  सव पदािधकार  यांची 
बैठक द.३०/०८/२०१३ रोजी मा.आयु  यांचे क ात घे यात आली. सदर बैठक त मनपा ह ी या 
उ रेकड ल १४ गावे आ ण मनपा ह या प मेकड ल ६ गावे मनपा ह त समावेश करणेबाबत 
स व तर चचा करणेत आली आ ण सदर ह वाढ चा ताव मा.शहर सुधारणा सिमती माफत 
मा.महापािलका सभेपुढे सादर करणेबाबत चचा झाली तथा प स : थतीत मनपा ह ला लागून 
असलेली गावे मनपा ह त समा व  करणे यो य होईल. यानुसार खालील नमुद मनपा ह या 
उ रेकड ल आळंद , िचंबळ , कु ळ , मोई, िनघोजे, देहू, व ठलनगर आ ण मनपा ह या प मेकड ल 
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गहंजेु ,जांब,ेमा ं जी, हंजवाड ,माण,नेरे, सांगवडे ह  मनपा ह ला लागून असलेली एकूण १४ गावे 
मनपा ह त समा व  करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   

 ( टप - माहे डसबर - २०१४ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय मांक १०) संदभ :- १) मा.महापािलका आयु  याचें प  . नर व/का व/१०/५९८/२०१३  
                         द.०७/१०/२०१३ 

    २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. .४८ द.१८/१२/२०१३ 
    ३) मा.महापािलका सभा ठराव .४५९ द.२०/०१/२०१४ 

    ४) मा.महापािलका सभा ठ. .५२० द.०५/०७/२०१४ 
                      ५) मा.महापािलका सभा ठ. .५३७ द.०५/०८/२०१४ 

            ६) मा.महापािलका सभा ठ. .५५३ द.१९/०८/२०१४ 

                      ७) मा.महापािलका सभा ठ. .५८० द.१०/११/२०१४ 

                      ८) मा.महापािलका सभा ठ. .६०० द.२०/११/२०१४ 

       पंपर  िचंचवड मनपा ह या उ रेकड ल आ ण मनपा ह ला लागून असलेली ७ गावे आ ण 
मनपा ह या प ीमेकड ल ७ गांवे अशी एकूण १४ गावे मनपा ह त समा व  करणेबाबत ताव 
मा यतेकामी पुढ ल माणे आहे. मनपा ह त समा व  करावयाचे गांवे- मनपा ह या उ रे कड ल ७ 
गावे- आळंद , िचंबळ , कु ळ , मोई,िनघोजे, देहू, व ठलनगर. मनपा ह या प ीमे कड ल ७ गांवे- 
हंजवड , जांबे, माण, मा ंजी, नेरे, गहंजेु , सांगवडे वर ल माणे ताव प  
.नर व/का व/१०/५९२/२०१३ दनांक ४/९/२०१३ अ वये मा.शहर सुधारणा सिमतीमाफत 

मा.महापािलका सभेपुढे सादर केलेला आहे. तुत वषयी मा.आमदार ी. दलीप मो हते यांनी 
द.१०/०९/२०१३ या प ाने खेड तालु यातील आळंद , चाकण, मोई, कु ळ , िनघोजे, िचंबळ , केळगांव, 
सालुं े, महाळंुगे, खराबवाड , नाणेकरवाड , मेदनकरवाड , कडाचीवाड  या गावांचा पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ह त समावेश होणेबाबत वरोध केला अस याचे आ ण सदर गांवे मनपा ह त समावेश 
क  नये असे नमूद केले असून यासोबत ामपंचायती या ठरावाची त जोडली आहे. तुत वषय 
मा.महापािलका सभेपुढे सादर केलेला अस याने या वषयासोबत मा.आमदार ी. दलीप मो हते यांचे प  
व यासोबतचे  सहप े  मा.महापािलका सभेपुढे सादर करणेची िशफारस करणेत येत आहे.  
 

( टप - माहे डसबर - २०१४ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे ) 

 

वषय मांक ११) संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . नर व/का व/९/२९१/२०१४  
                         द.३०/०७/२०१४ 

      २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. .२७ द.१०/१२/२०१४ 
मौज े पंपळे िनलख येथील पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील 

स.न.ं६५ प.ै ते ६७ पै. १८.०० मी. ं द र याचे आखणीम य ेबदल क न र यांची ं द  २४.०० मी. करणेबाबत 

म. ा. व न.र. अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वय े फेरबदल करणेबाबतची कायवाह  चाल ूआहे.  सदर 

तावास मा.महापािलका सभेन ेठराव .३०० द.२७/०६/२०१३ अ वय ेमा यता देणेत आलेली आहे.  सदर 

ठरावानुसार फेरबदल दश वणारा नकाशा उपसंचालक, नगररचना व वकास वभाग पंपर  िचंचवड 
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महानगरपािलका यांचे कायालयात ठेवणेत आला होता.  तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
www.pcmcindia.gov.in या संकेत थळावर िस द करणेत आला होता.  तसेच सदर फेरबदलाची जा हर नोट स 

द.२१/११/२०१३ या दै.लोकमत या मराठ  मा यमा या वतमानप ात व दै.टाई स ऑफ इं डया या इं जी 
मा यमा या वतमानप ात िस द करणेत आली होती.  महारा  शासन राजप ाम य े द.०४/१२/२०१३ 

नुसार जा हर नोट स िस द करणेत आली होती.  सदर जा हर नोट शी या अनुषंगाने ता वत 

फेरबदलाबाबत नाग रकां या ३२ हरकती या वभागाकडे ा  झा या आहेत.  सदर या ा  हरकतधारकांना 
द.२१/०४/२०१४ रोजी सुनावणी दे यात आली आहे.  सुनावणी या वेळेस हरकतधारकांनी नमुद केलेले मु े व 

हरकती यांचा वचार क न मनपाचा अिभ ाय या बाबतचा अहवाल तावासोबत या त यात नमुद 

केलेला आहे.  सदर फेरबदलाचा ताव महारा  शासनास मंजूर साठ  सादर करणेस मा यता घेणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 

वषय मांक १२) संदभ - १) मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 
      २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. .३६, द.१०/१२/२०१४ 

मौज ेमोशी गावाचे ामदैवत ी.नागे र महाराज असून ाम थ भंडा-याचा उ सव गेली अनेक वष 

कर त आहेत व सदर उ सवास धािमक परंपरा आहे.  सदर उ सवाचा काय म गावा या म यभागी वकास 

आराखडयातील आ. .१/१७७ बस टिमनल या जागेवर होत आहे.  स थतीत गावाम य ेकोठेह  मोकळ  जागा 
नस यामुळे गावातील सव धािमक काय म याच जागेवर करणेत येत असून ािमण परंपरा जग व यासाठ  

सदर जागेवर ल बस टिमनलचे आर ण र  क न खेळाचे मैदानाचे आर ण के यास सदर जागेचा वापर 

मुलांना खेळ यासाठ  तसेच धािमक काय मांसाठ  वापरता येणे श य आहे व तशी ाम थांची मागणी आहे.  

स थतीत महानगरपािलकेतील जकात नाके र  झा यामुळे मौज े मोशी येथील आ. .१/१७० जकात 

ना यासाठ  १.६० हे टर े  आर त असून सदर आर णातील ०.७५ आर महानगरपािलके या ता यात आले 
असून उव रत े  ता यात ये या या मागावर आहे.  तर  सदर मोशी गावातील आ. .१/१७७ बस टिमनलची 
जागा गावा या म यभागी व ी.नागे र महाराज समाधी या बाजूला अस यामुळे जकात ना याची ता यात 

आले या आ. .१/१७० मधील जागेम य े सदर आर ण थलांतर कराव े कंवा र  क न खेळा या 
मैदानासाठ चे आर ण ता वत करणेत याव.े  ता वत या आर णास म. ा.न.र. अिधिनयम १९६६ चे 

कलम ३७ अ वय ेफेरबदलास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   

                 
वषय मांक १३) संदभ - १) मा.आर.एस.कुमार, मा.आशा सुयवंशी यांचा ताव. 

      २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. .३८, द.१०/१२/२०१४ 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने आिथक या दबल घटकांसाठ  घरे बांध याचे यो जलेु  आहे.  
तथा प अजूनह  अशा नाग रकांची िनकड पुण होऊ शकलेली नाह .  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या वकास आराखडयात ब-याच जागा आिथक या दबल घटकांक रता राखून ु
ठेवले या आहेत.  परंतु या अजून वकसीत झाले या नाह त अशा आर त जागा महापािलकेस 
जमीनमालकांकडून भूसंपादना या मा यमातून कंवा ट ड आर ारे ता यात घेऊन वकिसत करा या 
लागतील.  सदर जागा ता यात घेणे व नंतर बांधकाम करणे या बाबींसाठ  महापािलकेस बराच 



 8 
कालावधी व कोटयावधींचा खच येऊ शकतो.  महापािलके या स या या मंजूर वकास िनयं ण 
िनयमावलीनुसार काह  आर णे ठरा वक बांधीव ह सा मनपास वनामोबदला महापािलकेस 
दे या या अट वर वत: जमीनमालक समावेशक आर णा या धत वर वकिसत क  शकतात.  
शासना या सन १९९४ या िनणयानुसार वकास आराखडयातील आिथक या दबल घटकांसाठ  घरे ु
व अशा कार या राखीव जागा वत: जमीनमालक समावेशक आर णा या मा यमातून वकिसत 
क  शकतात.  यामुळे वकास आराखडयातील आर त जागेचा मनपास कोतीह  आिथक झळ न 
पोचता वकास होऊ शकतो व यासाठ  याबद यात ठरा वक बांधीव े ह  महापािलकेस 
वनामोबदला िमळू शकते.  तर  शासना या १९९४ या समावशेक आर णांबाबत या िनणयास 
अनुस न वकास आराखडयात आिथक या दबल घटकांसाठ  घरे यासाठ  आर त जागांसाठ  ु
आर त जागे या एकूण बांधकामापैक  १५ ट के बांधीव े  मनपाला वनामोबदला महापािलकेस 
दे या या अट वर व तेवढया े ाचा जादा चटई े  जमीन मालकास अनु ेय  क न परवानगी 
देणेस मा यता देणेत येत आहे.  अशा िनणयाची अंमलबजावणी के यास वकास आराखडयातील 
अशा आर णा या ब-याच जागा या धत वर वकिसत होऊ शकतील, सव सामा य नाग रकांना 
शहरातील वेगवेगळया ठकाणी घरे उपल ध होऊ शकतील व यासाठ  महापािलकेवर कोणताह  
आिथक बोजा पडणार नसलेने मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

---------- 
 

मा.आयु ांकडून आलेली प े /काम े
 

वषय मांक १४) संदभ :- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . भू ज/६/का व/३६५/२०१४        
                  द.६/१२/२०१४  

म.न.पा.चे यशवंतराव च हाण मृती णालय येथे ना नफा ना तोटा या त वावर मेड कल 
टोअर सु  करणेस परवानगी िमळणेबाबत पं.िचं.म.न.पा.कमचार  महासंघाची मागणी आहे.सदर 

मेड कल टोअरमधून म.न.पा.तील अिधकार ,कमचार  व सेवािनवृ  त कमचार  यानंा यो य व रा त 
दरात औषधे उपल ध होणार आहे.सदर बाब म.न.पा.चे कमचार  वगासाठ  क याणकार  आहे. 
यामुळे महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ६६(१८), ७९(क) व ७९ (ड) चे अनषुंगाने व 
थायी ठराव .७५७१ द.५/८/१४ नुसार प.ंिचं.म.न.पा. कमचार  महासंघास म.न.पा.चे 

यशवंतराव च हाण मृती णालय येथे मेड कल टोअरसाठ  ५ (पाच) वष भाडेकराराने व 
नगररचना वभाग ठर वल या भाडेदराने िन वदा न माग वता थेट प दतीने जागा उपल ध क न 
देणेबाबत. 

म.न.पा.चे यशवंतराव च हाण मृती णालय येथे मेड कल टोअर सु  करणेस परवानगी 
िमळणेबाबत पं.िचं.मनपा कमचार  महासंघाची मागणी आहे.सदरची संघटना म.न.पा.कड ल एकमेव 
शासन मा यता ा  संघटना आहे. कमचार  महासंघ िनयो जत मे डकल टोअरमधून म.न.पा.चे 
अिधकार  व कमचार  तसेच सेवािनवृ  म.न.पा.कमचार  यांना ना नफा ना तोटा या त वावर औषधे 
उपल ध क न देणार आहे. याचा फायदा म.न.पा.कमचार  व यांचे कुटं बयांना होणार आहेु . 
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सदरची बाब म.न.पा.चे कमचार  वगासाठ  क याणकार  आहे. यामुळे महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६६ (१८) नुसार महापािलकेस वे छा िनणयानुसार महापािलका 
कमचा-यां या कंवा यां या वगा या क याणासाठ  अ य कोण याह  उपाययोजना करणेबाबत 
तरतूद आहे. 

मा.नगरसद या पार त मा. थायी सिमती ठराव .७५७१ द.५/८/२०१४ अ वये यशवंतराव 
च हाण मृती णालय येथे मेड कल टोअरसाठ  प.ंिचं.कमचार  महासंघास ५ वष कालावधीसाठ  
भाडेकराराने जागा देणेबाबत ठराव मंजूर आहे. पं.िचं.म.न.पा.कमचार  महासंघाने कमचा-यां या 
व वध सम यांचे िनराकरण करणेकामी मा.आयु  यांचे दालनाम ये द.२४ डसे.२०१२ रोजी 
आयोजीत केले या बैठक म ये कमचार  महासंघास तुत मे डकल टोअरसाठ  यशवंतराव च हाण 
मृती णालयम ये जागा उपल ध क न देणेचे मा य करणेत आले आहे. 

उपरो  बाबींचा वचार करता म.न.पा.चे यशवंतराव च हाण मृती णालय येथे ना नफा 
ना तोटा या त वावर मेड कल टोअर सु  करणेबाबतची बाब म.न.पा.चे कमचार  वगासाठ  
क याणकार  आहे. यामुळे महारा  अिध.कलम ६६ (१८) चे अनुषंगाने तसेच कलम ७९ (क) व 
७९ (ड) व मा. थायी सिमती ठराव .७५७१ द.५/८/२०१४ नुसार पं.िचं.म.न.पा. कमचार  
महासंघास म.न.पा.चे यशवंतराव च हाण मृती णालय येथे मे डकल टोअरसाठ  ५ (पाच) वष 
भाडेकराराने नगररचना ठर वल या भाडेदराने िन वदा न माग वता थेट प दतीने जागा उपल ध 
क न देणेस मा यता बाबत वचार करणे. 

-------- 
 

सिम यांचे अहवाल 
 

वधी सिमती  

 

वषय मांक १५) द.०५/०९/२०१४ चा सभावृ ांत कायम करण.े  
 
                  -------- 

             
             मा.म हला व बालक याण सिमती 
       

वषय मांक १६) अ) द.२४/०९/२०१४ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
            ब) द.०८/१०/२०१४, द.२७/१०/२०१४ व द.१२/११/२०१४ चा सभावृ ांत 
               कायम करणे.  

क) द.१५/११/२०१४ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
ड) द.२६/११/२०१४ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
                  -------- 
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मा.शहर सुधारणा सिमती 
  

वषय मांक १७)  अ) द.१७/०९/२०१४, द.०१/१०/२०१४ द.१७/१०/२०१४ व द.०५/११/२०१४  
                      चा सभावृ ांत कायम करणे.  
                ब) द.०१/१०/२०१४, द.१७/१०/२०१४ व द. ०५/११/२०१४ चा सभावृ ांत  
                     कायम करणे.   

क) द.०५/११/२०१४ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
 

------- 
 
               

  
                                           नगरसिचव 

    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
    पंपर  - ४११ ०१८. 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/९८६/२०१४ 

दनांक : ११/१२/२०१४ 
 

टप :- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉके स)      

      नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत.  
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माहे डसबर २०१४ चे मा.महापािलका सभेम ये मा.द ा य बाबुराव साने यांना वचारावयाचे  - 
 

 १) रोप वाट का िचखली गावठाणमधील म ठेकेदारा या कमचा-यांना राह याची परवानगी  

       दली आहे का ? 

A) -ह षकेश र वं  पुजार  वय वष ५ द.२१/१०/२०१४ वार मंगळवार वेळ सायंकाळ  ६ ते ११   

    दर यान  दघटना घडली याला कारणीभूत कोण ु ? म.न.पा. थाप य क  म.न.पा. उ ान ? 

 B) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत कती उ ाने आहेत? याम ये ठेकेदार  प दतीने  

  चाल व यासाठ  दलेली कती आहेत? 

C) सव उ ानाम ये २४ तास सुर ा र क आहेत का? 

D) येक सुर ा अिधकृत राह याची यव था केली आहे का? केली अस यास कोठे केली आहे? 

 २) कती उ ानाम ये सुर ा र कासाठ  कंवा अ य कारणासाठ  म आहेत का? या उ ानाम ये  

स या काह  नाग रक राहतात ते अिधकृत आहेत का? अनािधकृत अस यास परवानगी कोणी दली  
आहे ? 

A) ठेकेदारांना उ ानामधील स वापर यासाठ  दली आहेत का ? अस यास कोणा या परवानगीने 
दली ?  

B) पंपर  िचंचवड मधील उ ानामधील स मधील सव सु वधा दले या आहेत  यांचा मोबदला 
महापािलका वसुल करते का ? उदा. लाईट, पाणी, जागा भाडे इ. 

C) मैला शु द करण िशवतेजनगर मधील बांधले या कमचा-यांसाठ  घरे याम ये वा तवात कोण 
याची चौकशी हावी ? जे नाग रक अनािधकृत राहत असतील यां यावर फौजदार  गु हा दाखल 
करावा व यांचेकडून वापरले या व तु या मोबदला हणून दंड वसुल करावा ास जबाबदार 
असणा-या अिधका-याची चौकशी हावी. 

 ३) सन २००७ पासून ब डराने कती गाडन NOC दली आहे? या ब डसची नावासह याद  दे यात यावी ?  

A) NOC देतानाचे िनयम काय? या वेळेस मनपा NOC देते या वेळेस यांनी लावलेली झाडे जगली 
आहेत क नाह  या ठकाणी जाऊन य  पाहणी केली जाते का? ब ड ंग परिमशनचा 
पुण वाचा दाखला द यानंतर या ब ड ंगम ये लावलेली झाडे आहेत का नाह त ते पा हले जाते 
का? ती झाडे जगली आहेत का? मेली आहेत का? परत दसु-या ब ड ंगसाठ  वापरली गेली क  काय 
याची खातरजमा केली जाते का? 

B)  २००७ पासून झाडे लावली कती यातील जगली कती मेली कती आप या म.न.पा. या 
उ ानाम ये रोपे तयार करतो का? करतो तर कती? कोणकोणती झाडे तयार करतात याची 
नावासह याद  दे यात यावी.  

C)  रोपवाट काम ये खाजगी रोपे वाटली जातात का? याम ये खाजगी झाडे वकली जात असेल तर 

   मनपा याचा मोबदला घेते का?  

D)  ठेकेदारामाफत कामगार काय ाचे पालन होते का? याबाबत िनयोजन आहे का? 


