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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८.नगरसिचव कायालय 

मांक: नस/४/का व/  ११६७ /२०१३ 

दनांक : १०/१२/२०१३ 
 

ित, 
 

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

 पंपर   ४११ ०१८.  
 
 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक   

                    २०/१२/२०१३ रोजी दपार  ु २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत... 
   

मा.महोदय / महोदया, 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे डसबर-२०१३ ची मािसक मा.महापािलका सभा 
शु वार दनांक २०/१२/२०१३ रोजी दपार  ु २.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे. सोबत सभेची कायप का जोडली आहे.  
कृपया सदर सभेस आपण उप थत रहावे ह  वनंती.      
 

         आपला व ास,ू 
 

 
        नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
       पंपर  - ४११०१८ 

 
 

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 वय)े 
 

कायप का मांक २४ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे डसबर-२०१३ ची मािसक मा.महापािलका सभा शु वार 
दनांक २०/१२/२०१३ 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 .२२ द.१९.१०.२०१३, २५.१०.२०१३, १६.११.२०१३ व २१.११.२०१३ 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  . था/वा.क/का व/१४६/२०१३  
           द.३१/७/२०१३ 

                              २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .४१०९  द.२१/०९/२०१३ 

     ३) मा.महापािलका ठराव मांक ३९६ दनांक २१/११/२०१३  
         मा.शहर सुधारणा सिमती सभा दनांक २६/०८/२०१३ ठराव .२७ नुसार,               
पुणे शहर वाहतूक पोिलसांनी केले या मागणीनुसार पंपर  िचंचवड मनपा ह तील िनयो जत 
बी.आर.ट . मागातून अवैधपण/ेअनिधकृतपणे संचलन करणा-या शहरातील इतर र यावर ‘नो 
पाक ग’ झोनम ये उभी राहणार  व शहरात इतर ठकाणी अवैध पाक ग क न वाहतूक चे सुरळ त 
संचलनात अडथळा ठरणा-या सव कार या वाहनांवर दंडा मक कारवाई करणेस व यापोट  सदर 
वाहनधारकांकडून वमोचन व शासक य शु क मनपा या पावती पु तका ारे वसूल क न यातील ५० 
ट के र कम वाहतूक पोिलसांना वाहतूक चे सा ह य खरेद  इ.साठ  ठेवून उव रत ५० ट के र कम 
महानगरपािलके या कोषागारात भरणा वाहतूक पोिलसांनी करावा. सदर तावानुसार मनपा र यावर 
अवैध पाक ग करणा-या व ‘नो पाक ग’ म ये उ या राहणा-या आ ण बी.आर.ट . मागामधून 
अनिधकृतपणे संचलन करणा-या सव कार या वाहनावंर कारवाई कर यासाठ  आ ण यापोट  सदर 
वाहनधारकांकडून वमोचन व शासक य शु क खालील माणे आकारणेत याव.े 
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उपरो  माणे वाहनधारकांकडून वमोचन व शासक य शु क मनपा या पावतीपु तका ारे वसुल 
कर यासाठ  महारा  महापािलका अिधिनयम कलम २०८ अ वये मनपाचे अिधकार वाहतूक पोिलसांना 
दान करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   

( टप - माहे डसबर-२०१३ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय मांक २) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /३/का व/१५८७/२०१३,  
     द.१/११/२०१३ 

                              २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .४७७४  द.१२/११/२०१३  
  मनपा हदद म ये कारखान,े उ ोगधंदे यांचेकडून उ ोगधंदा परवाना फ  वसुल करणेत येते 

तथा प, णालय व दवाखाना यांना कसलीह  फ  आकारली जात नाह .  यामुळे णालय व 
दवाखाने यांचेकडुन न याने वै क य परवाना फ  आकारणे आव यक आहे.  स या मनपा हदद त 
खालील माणे णालये व दवाखाने या वभागाकडे न दणी झालेले आहेत. 

अ.  बेड सं या णालय/दवाखाने 
सं या शेरा 

१ ते १० २२२ 
११ ते ४९ ११९ 
५० ते १०० १४ 
१०१ ते ४९९ १० 

१ 

५०० चे पुढे २ 
 एकुण ३६७ 
२ लिनक/ ड पे सर  ७७० 

य ात पंपर  िचंचवड म.न.पा. े ात 
लिनक, ड पे सर ,लॅबोरेटर ,क सलटेशन, 

पशु दवाखान,े फ जओथेरेपी व इतर 
वै क य सेवा पुर वणा-या सं था एकुण 
अंदाजे ५००० आहेत 

            
मनपाचे उ प न वाढ चे ने - म.न.पा. हदद तील णालये व दवाखान ेयांचेकडून 

खालील माणे वै क य परवाना फ  आकारणे आव यक आहे.  
        

अ. . वाहनाचा कार वमोचन व शासक य 
शु क र कम पय े

१ अवजड वाहने क, बस, ेलस इ. ५,०००/- 
२ रोड रोलर, इतर यं  सामु ी ३,०००/- 
३ हलक  वाहने १० टनापयत मता २,५००/- 
४ कार, जीप इ. २,०००/- 
५ सहा आसनी र ा, टे पो इ. १,५००/- 
६ वयंचिलत दचाक  वाहनेु  १,०००/- 
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वर ल माणे फ  आकारणी केलेस खालील माणे म.न.पा. स वा षक उ प न िमळेल. 

अ.  णालये बेडसं या सं या दर र. . 
१ १ ते १० २२२ १०००/- २२२००० 
 ११ ते ४९ ११९ २०००/- २३८००० 
 ५० ते १०० १४ ४०००/- ५६०००/- 
 १०१ ते ४९९ १० १००००/- १०००००/- 
 ५०० चे पुढे २ २५०००/- ५००००/- 

२ 
लिनक, ड पे सर ,लॅबोरेटर ,क सलटेशन, 
पशु दवाखान,े फ जओथेरेपी व इतर 
वै क य सेवा पुर वणा-या सं था 

५००० 
अंदाज े ५००/- २५०००००/- 

 एकुण   ३१,६६,०००/- 
 म.न.पा. हदद तील  णालये व दवाखाना/त सम लिनक यांना वर ल माण े वै क य 
परवाना फ  आकारणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 
वषय मांक ३) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/१/का व/१४४५/२०१३,  

     द.०३/१०/२०१३ 
                               २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .४९१६  द.२६/११/२०१३  

          मा. डा सिमती दनांक ०३/१०/२०१३ ठराव मांक ४६ व मा. वधी सिमती दनांक 
१२/११/२०१३ ठराव मांक १० नुसार, तावासोबत जोडणेत आले या मनपा डा धोरण मसु ास 
मा. थायी सिमतीमाफत मा.महापािलका सभेची मा यता घेणेकामी िशफारस करणेस तसेच पान ३० 
वषय . १ मधील अनु मांक ८ म ये कै. बोधनकार ठाकरे डा संकुल ऐवजी नावात द ती क न ु

अ.  बेडची सं या फ  ( ित 
वष ) दंड 

१ १ ते १० १०००/- 
२ ११ ते ४९ २०००/- 
३ ५० ते १०० ४०००/- 
४ १०१ ते ४९९ १००००/- 
५ ५०० चे पुढे २५०००/- 

६ 

लिनक, ड पे सर ,लॅबोरेटर ,क सल
टेशन,पशु दवाखान,े फ जओथेरेपी व 

इतर वै क य सेवा पुर वणा-या 
सं था 

५००/- 

१ ए ल ते ३० जुन या 
कालावधीत र कम जमा न 
केलसे ित म हना फ  चे १०% 
 तथा प कमाल १२०% वा षक 
दंड 
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कै. बोधनकार केशव ठाकरे डा संकुल/ केट ंग ाऊंड यमुना नगर िनगड  असा मजकूर समा व  
कर याची द ती कर यास मा यता ु देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 

मा. वधी सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक ४) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/८१२/२०१३,  

           द.२१/०६/२०१३ 

                             २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .३७ द.०६/०९/२०१३ 

                    ३) मा.महापािलका सभा ठराव .४०१ द.२१/११/२०१३ 

            डॉ.के.अिनल रॉय, वै क य अिधकार  यांना र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन ७६०० या 
वेतन ेणीम य े आरो य वै क य अिधकार  या पदावर पदो नतीन े नेमणूक दे यास मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

( टप - माहे डसबर-२०१३ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय मांक ५) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .सशअ/३१५/२०१३,  

     द.२७/०८/२०१३ 

                             २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१३० द.१२/११/२०१३ 

     पंपर  िचंचवड शहराचे सां कृितक आ ण कला धोरण मा.महापौर, स माननीय पदािधकार , 
शहरातील व वध कला े ातील कलावंत आ ण सां कृितक सं था यां या कडून ा  झाले या सुचना 
/ अिभ ाय वचारात घेऊन तयार कर यात आले आहे. तावा सोबतचे प रिश  अ, ब, क, ड, इ, प, 
व फ प ाम ये नमुद सां कृितक आ ण कला धोरणास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे.  
 

वषय मांक ६) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .भू ज/१/का व/३४८/२०१३,  

                       द.०३/०९/२०१३ 

                             २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१३१ द.१२/११/२०१३ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िमळकत वाटप िनयमावली २०१३ तावासोबत नमुद 
केले माणे ( ा प) तयार करणेत आलेली आहे यास तसेच मनपा िमळकत वाटप िनयमावली २०१३ 
मधील भाग-५ म ये िमळकत विनयोगाचा ाधा य म ठर वणेत आला आहे.  तथा प सदर नमुद १ 
ते ७ ाधा य वगासाठ  जा हर िन वदे ारे काह  वगासाठ  िन वदा ा  न झालेस कंवा कमी सं येत 
ा  झा यास इतर आर ीत वगासाठ  या िमळकती वाटप करणेचे अिधकार मा.महापािलका सभेला 

असतील.  याम य े या आर ीत वगासाठ  शासन िनणय / आदेश असतील याला बाधा न येता 
मा.महापािलका सभेस िनणय घेता येतील यास मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे. 
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वषय मांक ७) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .नगररचना/१७/२७९/२०१३,  

      द.०८/१०/२०१३ 

                             २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१३५ द.१२/११/२०१३ 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आर णे तसेच िनळ , लाल पुररेषा व नद चे सव ण 
करणे कामा या र कम पये २.५५ कोट चे खचास शासक य मा यता िमळणेची मा.आयु  यांची 
मागणी असली तर , पंपर  िचंचवड मनपाचा जूना व न वन मंजूर वकास आराखडयातील सव 
आर णे  तसेच सव र ते, सव न ांबाजूची िनळ  व लाल पुर रेषा सव ण करणे व अनुषंगीक कामे 
करणे या कामास र. .४,००,००,०००/- (अ र  र. .चार कोट ) चे खचास शासक य मा यता 
िमळणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
 

वषय मांक ८) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . था/ब /०२/का व/८५/२०१३,  

                   द.१४/१०/२०१३ 

                             २)  मा. वधी सिमती सभा ठराव .१३९ द.१२/११/२०१३ 

       ब भाग काय े ात भाग .२१ मधील प रसरातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणे (पान .१८१ अ. .८८) असे आहे. सदर कामास अंदाजप क सन २०१३-१४ म ये २ लाख एवढ  
तरतूद असून अंदाजप क य र कम पये ४ लाख एवढ  आहे.  सदर कामास मा. थायी सिमती म ये 
वाढ व तरतूद र. .६४,००,०००/- ठराव .४१८८ दनांक २४/०९/२०१३ अ वये मंजूर  िमळालेली आहे.  
सदर कामास अंदाजप क य र कम कमी पडत अस याने र. .९९,००,०००/-चे खचास न याने 
शासक य मा यता घेणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

 

वषय मांक ९) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . था. क प/जा/का व/  

                        २८०/२०१३,  द.०५/१०/२०१३ 

                             २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१४२ द.१२/११/२०१३ 

       मंुबई-पुणे र ता पंपर  चौक ते िनगड  डांबर करण, देखभाल व द ती करणेकामी येणाु -या 
र. .१,४९,५८,३००/- (अ र  र. .एक कोट  एकोणप नास लाख अ ठाव न हजार ितनशे फ ) पयतचे 
पुवगणनप कास व या माणे काम कर यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत 
आहे.   
 
वषय मांक १०) संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . था. क प/जा/का व/२७९/२०१३,  

                         द.०५/१०/२०१३ 

                      २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१४३ द.१२/११/२०१३ 

               मंुबई-पुणे र ता दापोड  ते पंपर  चौक डांबर करण, देखभाल व द ती करणेकामी येणाु -या 
र. .१,४९,७६,०००/- (अ र  र. .एक कोट  एकोणप नास लाख शहा र हजार फ ) पयतचे पुवगणनप कास व 
या माणे काम कर यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   
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वषय मांक ११) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . शा/१/का व/१३८६/२०१३,  

                       द.१८/१०/२०१३ 

                             २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१६२ द.९/१२/२०१३ 

                पदो नती सिमतीने पदो नतीपूव उप अिभयंता ( थाप य) पदावर ल अिधका-यांची शै णक 
अहता, सेवाजे ता, गोपनीय अहवाल, आर ण व अनुभव कालावधी इ याद  सेवा वषयक तपशील पडताळून तसेच 
ी.संजय कांबळे, उपअिभयंता यांना आदेश .आ.क /का व/१०३/१३, द.६ ए ल २०१३ अ वये केलेली शा ती 
वचारात घेऊन खालील माणे नमुद उपअिभयंता( थाप य) पदावर ल अिधका-यांना कायकार  अिभयंता ( थाप य) 
पदावर पे बॅ ड र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन ६६०० या वेतन ेणीम ये थमत: एक वष कालावधीकर ता 
पदो नतीने  नेमणुक दे यास मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे 

  
अ. . अिधका-याचे नाव शै णक 

पा ता 
वग 

१ ी. क हेरे बमलरॉय रामराव ड .सी.ई. खुला 
२ ी. कांबळे संजय दनकर ड .सी.ई. खुला (अनु.जाती) 

 
 

वषय मांक १२)संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . शा/१/का व/१४०६/२०१३,  

                       द.२२/१०/२०१३ 

                             २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१६३ द. ०९/१२/२०१३ 

         पदो नती सिमतीने पदो नतीपूव उप अिभयंता ( व ुत) पदावर ल अिधका-यांची 
शै णक अहता, सेवाजे ता, गोपनीय अहवाल, आर ण व अनुभव कालावधी इ याद  सेवा वषयक 
तपशील पडताळून तसेच शासन प रप क .एसआर ह -२००५/ . .२/१००५/१२, द.२५/०२/२००५ 
मधील तरतुद नुसार खालील माणे नमुद उपअिभयंता ( व ुत) पदावर ल अिधका-यांना कायकार  
अिभयंता ( व ुत) पदावर पे बॅ ड र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन ६६०० या वेतन ेणीम ये थमत: एक 
वष कालावधी कर ता पदो नतीने नेमणुक दे यास मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे. 

  
अ. . अिधका-याचे नाव शै णक पा ता वग 

१ ी. गलबले बाळासाहेब यशवंत ड .सी.ई. खुला 
२ ी. घोडे वण आ णासाहेब ड .सी.ई. खुला (इ.मा.व.) 
३ ी. केदार  पांडूरंग साबा ड .ई.ई. अनु.जमाती 

 
 

वषय मांक १३) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .ब / व/ड/का व/२४९/२०१३,  

                   द.१९/११/२०१३ 

                              २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१६४ द. ०९/१२/२०१३  
  मुंबई पुणे र  यावर ल दापोड  ते फुगेवाड  सी.एम.ई. र ता ं द करणातील र ता 
सुधारणा करणे या कामांतगत व ुत वषयक कामासाठ  येणा-या र. .८६,१८,५००/- (अ र  
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र. .शहाऐंशी लाख अठरा हजार पाचशे फ ) चे खचास शासक य मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 

वषय मांक १४) संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .ब / था/७/का व/१६५/२०१३, 
                         द.०५/१२/२०१३ 

                      २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१६७ द. ०९/१२/२०१३  
  मनपाचे ब भागातील िचंचवड प रसरात वॉड सटर बांधणे व १० कलमी काय मासाठ  आव यक 
कामे करणेकामी र. .५.०६ कोट चे कामास सुधार त शासक य मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे.  
 

वषय मांक १५) संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .ब / था/५/जा/२५८/२०१३, 
                         द.०५/१२/२०१३ 

                      २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१६८ द. ०९/१२/२०१३  
          पयटन वकास आराखडयांतगत मोरया गणपती मंद र प रसर चापेकर मारक कामास 
र. .१२,२९,६६,९९२/- (अ र  र. .बारा कोट  एकोणतीस लाख सहास  हजार नऊशे या णव फ ) इतक  
सुधार त शासक य मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
 

वषय मांक १६) संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . था/अमु/६१९/२०१३, 
                         द.०५/१२/२०१३ 

                      २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१६९ द. ०९/१२/२०१३  
                भाग .१७, से. .२६ म ये नाटयगृह बांधणेकामी येणा-या र. .४१,७३,६२,५००/- 
(अ र  र. .ए केचाळ स कोट  याह र लाख बास  हजार पाचशे फ ) खचाचे पुवगनणप कास व 
या माणे काम करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

 
वषय मांक १७) संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . था/कमु/१४०४/२०१३, 
                         द.०५/१२/२०१३ 

                      २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१७० द. ०९/१२/२०१३  
          पुणे आळंद  र ता (च-होली फाटा) ते िनयो जत पुलापयत (इं ायणी नद ) वकास आराखडयातील 

र यावर सी.ड .व स  बांधणे, वकिसत करणेकामी येणा-या र. .३,७५,००,०००/- (अ र  र. .तीन कोट  पं याह र 

लाख फ ) चे पुवगनणप कास व या माणे काम करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे. 
 

वषय मांक १८) संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .क / था/१४०५/२०१३, 
                         द.०५/१२/२०१३ 

                      २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१७१ द. ०९/१२/२०१३  
          पंपर  िचंचवड शहराचा एका मक पयटन वकास आराखडा तयार क न याची ट या ट याने 
अंमलबजावणी करणे (१) बालनगर  कामास  येणा-या र. .१८,५०,००,०००/- (अ र  र. .अठरा कोट  प नास 
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लाख  फ ) चे सुधार त पुवगनणप कास व या माणे काम करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 

िशफारस करणेत येत आहे.  
 

वषय मांक १९) संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . था/कमु/१४०७/२०१३, 
                         द.०५/१२/२०१३ 

                      २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१७२ द. ०९/१२/२०१३  
          पुणे आळंद  र ता (च-होली फाटा) ते िनयो जत पुलापयत (इं ायणी नद ) वकास आराखडयातील र ता 
वकिसत करणेकामी येणा-या र. .६,००,००,०००/- (अ र  र. .सहा कोट  फ ) चे पुवगनणप कास व या माणे 

काम करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
 

मा.शहर सुधारणा सिमतीचे ठराव 
 

 

वषय मांक २०) संदभ:-१) मा. ितभा भालेराव यांचा ताव 

      २) अ भाग सिमती सभा दनांक ०९/१०/२०१३ ठराव मांक १९५    
                              ३) मा.शहर सधुारणा सिमती सभा ठराव .४३ द. १०/१२/२०१३ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे आकुड  णालयाम ये सुतीगृह,कुटंूबक याण, ज ममृ यू व दैनं दन 
ण तपासणीची कामे केली जातात. सदर णालय हे अपुरे पडत असून याचा व तार करणे अ यंत गरजेचे 

आहे. णालयाचे शेजार  आर ण .२७१ ह  अड च एकर जागा आहे.  या जागेवर असलेले खाजगी शाळेचे 
आर ण र  क न ती जागा णालया या व तारासाठ  आर त करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   
 

मा. डा सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक २१) संदभ:-१) मा.मंदा कनी ठाकरे, मा.धनंजय आ हाट यांचा ताव 

                              २) मा. डा सिमती सभा ठराव .५४  द.०८/११/२०१३ 

अ भाग काय े ात भाग मांक १३ यमुनानगर िनगड  येथील से. .२१ अंतगत आ णाभाऊ 
साठे डांगणाचा समावेश होतो.  सदरचे मैदानाचे े फळ सुमारे ४-५ एकर आहे.  सदरचे मैदान 
दाट लोकव ती या भागात येत असलेने नाग रकां या सोयीसाठ  १) जॉिगंग ॅक, २) मैदानाचे 
सपाट करण, ३) हॉिलबॉल कोट, टेिनस कोट, बा केटबॉल कोट इ., ४) मैदानाचे सुशोिभकरण, 
वृ ारोपण, लॉ स इ., ५) रखवालदार िनवास थान (watchman quarter), ६) वाहनतळ यव था 
(पाक ग), ७) िसमािभंत गेट द तीु , रंग सफेद , ८) पावसाळ  पा याची यव था (SWD) बंद पाईप 
गटस, ९) रा ी या पधासाठ  आव यक व ुत यव था, हायमा ट इ., १०) टेज इ. थाप य 
वषयक कामे करणेस तसेच सदर कामाचा अंतभाव मनपा या सन २०१४-१५ चे अंदाजप कात 
करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
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मा.आयु ांकडून आलेली प े / कामे   
 

वषय मांक २२) संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .पअक/१०/का व/८५४/२०१३, 
                          द.१९/१०/२०१३ 

                       २) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ४१६, द.२१/११/२०१३ 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह म य े कासारवाड  येथे मनपामाफत मैलापाणी 
शु करणासाठ  ट पा . १,२ व ३ अस े एकुण तीन Sewage Treatment Plant  आहेत. सदर लॅ टम ये 
स थती सवसाधारण ७४ ते ८० एम.एल.ड . मैलापा यावर या केली जाते. स थतीत यायु  

पा याचा पुनवापर काह  माणात मनपाचे उ ानासाठ  करणेत येतो व उव रत पाणी नद पा ाम य ेसोडणेत 

येते. CME येथे कासारवाड  STP पासून पं पंग ारे पाणी पुर वणे या कामाचे अंदाजप क तयार केल ेअसून 

सदर कामाची एकुण अंदाजप क य र कम २,४७,४८,२११/- इतक  येत असलेबाबत, यांना यापूव  कळ वलेल े

आहे. यानंतर यांनी दनांक २५/०७/२०१३ रोजीचे प ानुसार सदर कामासाठ  आव यक असणार  र कम 

मनपाकडे डपॉझीट हणून जमा करणेची, तसेच या र कमेतून काम पूण झालेनंतर देखभाल, द तीकामीु  

ित म हना आव यक ती र कम देणेची संमती दश वलेली आहे. तसेच सदरचे काम यांनी वर त पूण क न 

देणेबाबत कळ वलेले आहे. परंतु सदर कामासाठ  CME यांचेकडून सन २०१३-१४ चे अंदाजप कानंतर ( हणजे 
२५ जुल ै २०१३ रोजी) प  िमळाल े असून या वभागामाफत सदर कामाचे खचासाठ ची तरतुद या वषा या 
मनपा या अंदाजप काम य ेकरणेत आलेली नाह . परंतू सदर कामासाठ  आव यक असणार  र कम CME 

कडून मनपाकडे जमा होणार असलेने या र कमेतून सदर काम मनपामाफत क न घेणेस येणारे अंदाज ेसुमारे 

र. .२,४८,००,०००/- चे र कमेस शासक य मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
           ( टप - माहे डसबर-२०१३ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माण)े 

 

वषय मांक २३) संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .नर व/का व/१६/२३२/२०१३, 
                          द.१९/१०/२०१३ 

                       २) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ४१७, द.२१/११/२०१३ 

     मौजे ताथवडे हे गाव शासन अिधसूचना . पीसीसी ३००७/१२६७/ . .१७४/०७/ न व-
२२, दनांक ३०/०७/२००९ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त समा व  झालेले आहे. 
याबाबतची अिधसूचना महारा  शासन राजप ात दनांक ०६/०८/२००९ रोजी िस  झालेली आहे. 

महारा  ादेिशक व नगररचना अिध.१९६६ या कलम २१ मधील तरतुद नुसार सदर न याने समा व  
ताथवडे गावाची ा प वकास योजना तयार क न ती ३ वषा या आत शासनास मंजुर साठ  सादर 
करणे आव यक आहे. यास अनुस न पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.सवसाधारण सभेने ठराव 
. ७२८ द. २१/०८/२००९ अ वये उ  अिधिनयमा या कलम २३ व २४ मधील तरतुद नुसार मौजे 

ताथवडे या गावा या े ासाठ  वकास योजना तयार कर याचा इरादा जाह र केला आहे. सदर 
इरा ाबाबत दनांक ०१/०१/२०१० रोजी जा हर केला असून सदर सूचना शासना या राजप  दनांक 
१४/०१/२०१० म ये िस  झालेला आहे. सदर े ाची वकास योजना तयार कर याकर ता पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या महासभेने संदभ .२ या ठरावाने उपसंचालक, नगररचना, पंपर  
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िचंचवड महानगरपािलका यांची नगर अिधकार  हणून नेमणूक कर यास मा यता दलेली आहे. 
यास अनुस न महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम २४ अ वये मौजे ताथवडे 

या गावाची वकास योजना तयार कर याकामी उपसंचालक, नगररचना, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका यांची नगररचना अिधकार  हणून कायालयीन आदेश . नर व/का व/५/५८/२०११, 
द.०५/०३/२०११ अ वये नेमणुक केली आहे. यानुसार ताथवडे गावाचा व मान जिमन वापर 
नकाशा उपसंचालक, नगररचना, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी द. २०/०१/२०१२ रोजी सादर 
कर यात आला आहे.  
 उपरो  वकास योजना तयार कर याचा इरादा महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम 
१९६६ चे कलम २१(१) अ वये जाह र के यापासुन ३ वषा या आत शासनास सादर करणे आव यक 
आहे. सदर वकास योजना तयार कर याचा इरादा द.१४/०१/२०१० या शासन राजप ात िस  
झालेला आहे. तथा प महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ मधील सुधार त तरतुद नुसार 
आणी याअ वये शासनाने प  . टपीएस-१८११/१८४८/ . .२१९/११/न व-१३ द.०५/१२/२०११ 
अ वये दले या मागदशनानुसार सदर वकास योजना तयार कर याचा इरादा द.०५/०४/२०११ रोजी 
झाली अस याचे गृह त धर यात येत आहे. सदर द.०५/०४/२०११ इरादाची तार ख गृह त धर यास 
तदनंतर ६ म ह या या आत हणजेच द.०४/१०/२०११ पयत व मान जिमन वापर नकाशा तयार 
करणे उ  अिधिनयमातील तरतुद नुसार आव यक आहे. यामुळे व मान जिमन वापर नकाशा तयार 
करणेकर ता द. ०५/१०/२०११ ते द. २०/०१/२०१२ पयत मुदतवाढ दे याबाबत मा.महासभेने ठराव 
घे याकर ता मा यतेसाठ  सादर.  
 मौजे ताथवडे या गावाची वकास योजना महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे 
कलम २६(१) अ वये िस  कर याकर ता मा.महासभेने संदभ .३ अ वये मा यता दलेली आहे. 
यानुसार सदर वकास योजना द. ७.३.२०१३ या महारा  शासन राजप ात िस  झाली आहे.  

 सदर वकास योजना िस नंतर ा  होणा-या हरकतधारकांना सुनावणी दे याकर ता उ  
अिधिनयमा या कलम २८(२) अ वये िनयोजन सिमतीम ये मनपा या थायी सिमती मधील ३ 
सद य ी.जगताप, ीमती बारण,े ीमती वाघेरे यां या नेमणुक बाबत मा.महासभेने ठराव . २८१ 
द.९/०५/२०१३ रोजी मा यता दलेली आहे. तसेच मा.संचालक नगररचना, महारा  रा य पुणे यांनी 
द. ४/०४/२०१३ चे प ा वये नगररचना वभागातील िनवृ  अिधकार  ी.कोलटकर, ी.कुलकण , 
ी.रानडे यांची िनयोजन सिमतीम ये सद य हणुन िनयु  करणेत आले आहे. यानुसार कायालयीन 

आदेश .नर व/का व/१०/ताथवडे/ ५७२/२०१३ द.१२/०८/२०१३ अ वये िनयोजन सिमती थापन 
करणेत आली आहे. सदर िनयोजन सिमतीने द.२१/०८/२०१३ ते द.३१/०८/२०१३ पयत संबंिधत 
हरकत धारकांना सुनावणी देवुन िस  वकास योजने या अनुषंगाने यांचा अहवाल द.११/१०/२०१३ 
या प ाने सादर केलेला आहे. िनयोजन सिमतीने सादर केलेला अहवाल मा.महासभे या मा यतेसाठ  

सोबत सादर कर त आहे. सदर वकास योजना महारा  ादेिशक व नगररचना अिध.१९६६ या कलम 
३० अ वये शासनास मंजुर साठ  सादर करणेस मा यता देणकेामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे. 
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( टप - माहे डसबर-२०१३ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक २४) संदभ :मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/का व/१०/७१/२०१३,  

                      द.१८/११/२०१३ 

                पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व पुणे महानगरपािलका यांचे सांडपा यामुळे          
मुळा-मुठा व िभमा नद चे पाणी द षतु  झा यामुळे बािधत गावांम ये आर.ओ. यं णा बस वणेबाबत 
मा. वधानसभा अ य  यांचे अ य तेखाली द.९/७/२०१३ रोजी वधानभवन येथे झाले या बैठक त 
यांनी बािधत गावांसाठ  आर.ओ. यं णा बस वणेक रता येणारा खच एकूण र. .१०.१३ कोट  दो ह  

महानगरपािलकेने समसमान सोसावा असे सुिचत केल.े यानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने 
एकूण र कमे या ५०% र कम र. . ५.०६५ कोट  पुणे ज हा प रषद यांना द. ३१/७/२०१३ चे 
धनादेशा वये अदा करणेत आली आहे. तदनंतर द.४/९/२०१३ रोजी मा. वभागीय आयु , पुणे यांचे 
अ य तेखाली व संबंिधत अिधकार  व लोक ितिनधी यांचे उप थतीत बैठक आयो जत कर यात 
आली होती. सदर बैठक म ये वर ल दले या र कमेम ये फ  ८२ गावांसाठ  आर.ओ. यं णा बस वणे 
श य होत आहे. या यित र  जादा ३४ गावांम ये आर.ओ. सयं  बस वणे आव यक अस याचे 
िनदशनास आले आहे. या गावाकं रता एकूण ३.७७ कोट  इत या अिधक िनधीचा आव यकता 
अस याने दो ह  महानगपािलकेने सदरचा िनधी सम माणात पुणे ज हा प रषदेकडे वग करणेबाबत 
ठरले आहे. यानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह याची र कम .१८८.५० ल  पुणे ज हा 
प रषदेकडे वग करणेबाबत वभागीय आयु  यांनी द.३०/१०/२०१३ चे प ा वये कळ वले आहे. 
बैठक त झाले या िनणयानुसार बािधत जादा ३४ गावांसाठ  आर.ओ. सयं  बस वणेकामी म.न.पा.चे 
ह याची ५०%  र. .१८८.५० ल  पुणे ज हा प रषद यांना देणेबाबत वचार करणे.  

 

सिम यांचे अहवाल 
मा. वधी सिमती 

वषय मांक २५)  अ)  दनांक ०४/१०/१३ व १८/१०/१३ चा सभावृ ांत कायम करण.े 

   ब) दनांक १८/१०/१३ चा सभावृ ांत कायम करण.े 

   क) दनांक १/११/१३ व १२/११/१३ चा सभावृ ांत कायम करण.े  
 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
 

वषय मांक २६) अ) दनांक ०४/०९/१३ ल १९/०९/१३ चा सभावृ ांत कायम करण.े  

  ब) दनांक १९/०९/१३ चा सभावृ ांत कायम करण.े 

  क) दनांक ०३/१०/१३, १७/१०/१३, २१/१०/१३ व १२/११/१३ चा सभावृ ांत  
   कायम करणे.  
  ड) १७/१०/१३, २१/१०/१३ व १२/११/१३ चा सभावृ ांत कायम करण.े  
  इ) ०६/११/१३ व १२/११/१३ चा सभावृ ांत कायम करणे. 
   ई) २०/११/१३ व २२/११/१३ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
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मा. डा सिमती 
 

वषय मांक २७) अ)  दनांक ३०/१०/१३ चा सभावृ ांत कायम करण.े  

  ब) दनांक १७/१०/१३, २१/१०/१३ व ०८/११/१३ चा सभावृ ांत कायम करण.े 

  क) दनांक ०८/११/१३ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
 
 
 

 
         नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
       पंपर  - ४११०१८ 

 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/ ११६७ /२०१३ 

दनांक : १०/१२/२०१३ 
 
 

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

      नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
 
G.B.12-17/G.B.Agenda-24 December-13.doc 
 


