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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

      मांक :नस/६/का व/२७५/२०१८ 
दनांक : ११/०७/२०१८ 

 

ित, 
 

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

 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक  

 २०/०७/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   

मा.महोदय/महोदया, 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे जलुै - २०१८ ची मािसक मा.महापािलका सभा 

शु वार दनांक २०/०७/२०१८ 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,       

                                                                
                    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 – १९ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे जलुै - २०१८ ची मािसक मा.महापािलका सभा 
शु वार दनांक २०/०७/२०१८ 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. वलास म डगेर , मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव. 
                       २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२६४६ द.९/०५/२०१८ 

                       ३) मा.महापािलका सभा ठराव मांक २०७ द.२२/०६/२०१८ 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील र ते व वध सेवा वा ह यां टाक यासाठ  दर 
वष  र ते खोदले जातात. सदर र ते खोद यानंतर ते पूववत दु ती करणेकामी बराच 
कालावधी जातो. खोदलेले र ते लवकरात लवकर पूववत (दु ती) करणेकामी धोरण िन त 
करणे आव यक आहे.  

अ) धोरणः-  
१) सेवा वा ह यां टाकणा-या सं थेकडून र ते खोदाईसाठ  परवानगी माग यासाठ  

कर यात येणारे अज येक वष  जुन, जुल,ै ऑग ट व स टबर या चार म ह या 
म येच वकारणेत यावेत.  
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२) महानगरपािलके या अंदाजप काम ये अ,ब,क,ड,इ,फ,ग, ह व बीआरट एस अशा 
येक े य कायालय/ वभागानुसार सेवावा ह या टाक यासाठ  खोद यात आललेे 

र ते पूववत कर यासाठ  वतं  लेखािशष तयार कराव.े 
३) र ता खोदाईपोट  ा  होणारे शु क, याच े य कायालया या े ातील सेवा 

वा ह या टाक यासाठ  खोद यात आलेले र ते दु तीकामी वर ल लेखािशषावर देणेत 
याव.े 

४) परवानगी प  देणे पुव  संबंिधत े ीय कायालया अंतगत वदयुत वभाग, 
पाणीपुरवठा वभाग, जलिनःसारण वभाग, वाहतुक वभाग या वभागांचे नाहरकत 
दाखले ा  क न घे यात येऊन, ते शहर अिभयंता कायालयाकड ल तां क 
वभागास दले नंतरच परवानगी प  दे यात यावे.  

५) एच ड  ड  (Horizontal Direction Drill) प दतीने खोदाईची परवानगी यापुढे 
कायम व पी देणेत येऊ नय.े 

६) परवाना धारक या याकडून एकूण खोदाई या दु ती पोट  येणा-या शु का या २५% 
र कम अनामत हणून परवानगी देणे पुव  ड  ड /आर.ट .जी.एस. ारे मनपा 
कोषागारात भ न यावी. 

७) या पुढे शहराम ये वनापरवाना खोदकाम के याचे आढळ यास/त ार  ा  
झा यास,सदर त ार थळाचा पंचनामा संबंिधत े य कायालय ( थाप य)  
वभागाने क न, खोदाई शु का या र कमे या दु पट र कमेचा दंड आकारणे 
बंधनकारक राह ल. अ यथा सदर भागातील उपअिभयंता यांनी अनिधकृत खोदाई 
करणा-यावर F.I.R. दाखल करावा. 

८) दररोज काम सु  करणे पुव  संबंिधत किन  अिभयंता यांना परवानाधारक सं था 
यांनी काम सु  करणेबाबत कळ वणे आव यक असून, संबंिधत किन  अिभयंता 
कंवा थाप य सहा यक यांनी दैनं दन पाहणी क न, कामाचे फोटो व चलिच  
खोदाई काम सु  करणे अगोदर तसेच खोदाई चालू असताना व बुज वलेनंतर संपुण 
फोटो व चलिच  (Video shooting) संकिलत क न न तीब द करावेत. 

९) फ  दु तीसाठ  तातड ने र ता खोदणे आव यक अस यास, मनपाकड ल व 
खाजगी सेवावा ह यांची १०० मीटर पयतचीर ते खोदाई शहर अिभयंता यांची 
परवानगी घेवून करणेत यावी व यापुढ ल अंतरासाठ  मा.आयु  यांची रतसर 
परवानगी घे यात यावी. (सदर तातड चे कामासाठ  NOC घेणे यित र  इतर सव 
अट  बंधनकारक राहतील.)       
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ब) अट ः- 
सेवा वा ह याचे र ते खोदाईचे परवाना देताना खालील माणे अट ंचा समावेश करावा. 
१) काम कर या या ठकाणी कामा या मा हतीबाबत फलक लावणेत येवून याम ये 

कामाचे नाव, कामाची मुदत,एज सीचे नाव, एकूण र ता खोदाई करणेत येणारे 
अंतर, कामाचे ठकाण, संबंिधत एज सी या ितिनधीचे नाव व मोबाईल नंबर व 
या भागातील किन  अिभयं याचे नाव व मोबाईल नंबर इ याद  मा हतीचा 

समावेश असावा. तसेच फलक येक दवशी काम सु  होणा-या  ठकाणी ते या 
दवशी या काम पुण होणा-या ठकाणी तसेच कमान ४०० मी. अंतरावर असावा.   

२) काम सु  करणेपुव  संपुण खोदाईचा बार चाट परवानगी धारक सं था यांनी संबंिधत 
कायकार  अिभयंता ( थाप य) यांना सादर करावा. 

३) वाहतूक पोलीस वभागाकडून परवाना घेणेत येऊन, सदर परवा याची त संबंिधत 
कायकार  अिभयंता ( थाप य) यां या  कायालयाकडे सादर करणे बंधनकारक 
राह ल. 

४) खोदाई काम सु  करणेपुव  महारा  नॅचरल गॅस (MNGL), एम.एस.ई.बी., 
बी.एस.एन.एल. तसेच एम.आय.ड .सी यांना संबंिधत परवाना सादर क न याची 
पोहोच संबंिधत कायकार  अिभयंता थाप य वभागात देणे बंधनकारक राह ल.         
(सदरची बाब यांनी यांचे सेवा वा हनीची खोदाई काम चालु असताना द ता 
घेणेसाठ    आव यक आहे.) 

५) या एज सीला खोदाई कामाची परवानगी दली आहे यांनी कामाचे फोटो व 
चलिच  (Video Shooting) खोदाई काम सु  करणे अगोदर तसेच खोदाई चालू 
असताना व बुज वलेनंतर काढणे आव यक आहे व या या ती थाप य वभागास 
काम पूण झालेनंतर सादर करणे बंधनकारक राह ल. 

६) काम पुण झालेनंतर परवानगी प ा माणे काम झा याचा, संबंिधत थाप य 
कायकार  अिभयंता यांनी मा णत केलेला दाखला, अजदार एज सीने अनामत 
र कम परतावा अजासोबत जोडणे बंधनकारक राह ल. 

७) काम संप यानंतर परवाना धारक यांनी अनामत र कम परत िमळणेसाठ  ४५  
दवसां या आतपरवाना देणा-या ठकाणी अज करणे बंधनकारक राह ल. अ यथा, 
कोणतीह  पुव सुचना न देता अनामत र कम ज  करणेत येईल.  

८) दले या परवानगी यित र  जादा खोदाई आढळ यास वाढ व खोदाईस दु पट दराने 
दंड आका न याची वसुली करणेत यावी.  
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९) सदर र ता खोदाईचे काम हे मनपा या कायालयीन वेळेतच (सकाळ  १०.०० ते 
सं या ५.४५) पयत कराव.े 

१०) र ता खोदाईची परवानगी देताना मनपा कडून परवानगी प ात असणा-या 
यापुव या अट  व शत  कायम राहतील. 

 तसेच या वषात सेवावा ह या टाक यासाठ  र ता खोदाईची परवानगी दली जाईल, 
याच वष  सदर र ते पूववत कर याचे काम अंदाजप कात ठेवून, पुरेशी तरतुद क न काम 

पूण कराव.े मा.आयु  यांनी सव वभागास सदर धोरणानुसार कायवाह  करणेचे प रप क 
काढाव.े  सबब वर ल माणे धोरण िन त कर यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे. 
( दनांक २०/०७/२०१८ चे सभेत घे याचे िनणया माण)े 
  
वषय मांक २) संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                        .लेखा/६/का व/७१७४/२०१८ द.१८/६/२०१८ 

                     २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .२८२४ द.१९/०६/२०१८ 

      ३) मा.सभापती थायी सिमती यांचे दनांक २०/६/२०१८ चे पञ.   
                     ३) मा.महापािलका सभा ठराव मांक २३० द.२२/०६/२०१८ 
  
       शहर अिभयंता अ व फ े य कायालय यांनी द.१५/०६/२०१८ चे तावा वये सन 
२०१७-१८ अखेर सुमारे ७२५ कोट  पये िश लक रा हले अस याची श यता आहे. यापैक  
सुमारे ५०० कोट  पये व वध कामांसाठ  अिधच वत रत कर यात आलेले आहे. वा षक लेखे 
अंितम हावयाचे असलेने उव रत र कम िन तपणे िनधा रत करता येत नसली तर  सुमारे 
२२५ कोट ची र कम िश लक राहणेचे श यता आहे.  भाग/मु यालयातील भांडवली/ 
महसुली/ वशेष योजना/प अंदाजप क यातून र कम पये २११,५६,८३,१००/- वग करण करणे 
श य आहे तर  अ व फ े ीय कायालयासाठ  तावात नमूद माणे वग करण क न 
िमळणेची वनंती केली होती. यानुसार शहर अिभयंता यांनी ता वत केलेनुसार महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०१ नुसार अखच त िनधी र. .२२५ कोट  आरंभीचे 
िशलकेत वाढ क न कलम १०३ अनुसूची ड मधील करण ७ तरतूद २ (१) नुसार तावात 
नमूद माणे या या कामांसमोर वाढ/घट करणेस व सन २०१८-१९ या भांडवली 
अंदाजप कात कामाचा समावेश करणेस भांडवली/महसूली प अंदाजप कातील वभागां या 
अंतगत वग करण अस याने सन २०१८-१९ ची तरतूद अ व फ े ीय र. .२११,५६,८३,१००/- 
वग करण करणेकामी मा. महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
(वाढ/घट र. .२११,५६,८३,१००/-) 
( दनांक २०/०७/२०१८ चे सभेत घे याचे िनणया माणे) 
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वषय मांक ३) संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प   
                        .भूजी/ ेसर-८/कावी/१२२/२०१८     
                      २) मा. थायी सिमती सभा ठराव मांक २८०७, द.१३/०६/२०१८ 
 

       पंपर  िचंचवड शहरासाठ  वतं  पोलीस आयु  कायालयाकर ता मनपा मालक ची 
िचंचवड येथील स.नं.१६५ व १६६ िस.स.न.ं३२५० मधील आ. .१९४ येथील ेमलोक पाक शाळा 
इमारत भाडयाने िमळणेबाबत मा.पोलीस आयु  यांनी द.०८/०५/२०१८ अ वये मागणी केलेली 
आहे.  यानुसार सदर शाळा इमारत  

G + 2 तळमजला + दोन मजल,े  
भुखंडाचे े फळ एकूण ४४२७.५० चौ.मी.,  
तळमजला ७६१.८४ चौ.मी.,  
प हला मजला ७३१.२९ चौ.मी.,  
दुसरा मजला ७१२.०० चौ.मी.,  
शाळेसमोर ल मोकळया मैदानाचे े फळ ३६६५.१६ चौ.मी.,  

येक मज यावर ७ वग खो या आहेत व एक सभागहृ आहे.   
सबब पोलीस आयु  कायालयास प.ंिचं.मनपा िनयम/अट शत  नुसार िचंचवड येथील ेमलोक 
पाक शाळा इमारतीची जागा भा याने देणेस मा यता देणेकामी मा. महापािलकासभेकडे िशफारस 
करणते येत आहे.  
 

वषय मांक ४) संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  

                         . लेखा/६/का व/६९७६/२०१८ द.१३/०६/२०१८        
                      २) मा. थायी सिमती सभा ठराव मांक २८२१ द.१९/०६/२०१८  
 

       सह शहर अिभयंता, बीआरट एस वभाग यांनी द.०४/०६/२०१८ चे तावा वये .१ 
कामामधील आव यक असलेली तरतूद िश लक ठेवून उवर त र कम .२ कामासाठ  उपल ध 
क न देणेकामी ता वत केलेले आहे. तर  तावात नमूद माणे र. .१,००,००,०००/- (अ र  
र. .एक कोट  फ ) वभागांतगत वग करण करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलकासभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .१,००,००,०००/-)                                 
                                   ------- 

मा.शहर सुधारणा सिमतीचे ठराव 

 

वषय मांक ५)  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  

                          .नर व/का व/०९/६१/२०१८, द.२७/०४/२०१८ 

                           २) मा.शहर सुधारणा सिमती ठराव .७ द.१२/०६/२०१८   

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मौजे वाकड पंपळे िनलख, थेरगाव या 
भागातील वाढती लोकसं या वचारात घेता व मुळा नद या दुषणाचा वचार करता, सदर 
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भागात मौजे पंपळे िनलख स. न.ं ६५ येथे असले या अ ती वातील मैलाशु करण क पाची 
मता कमी पडत आहे. यामुळे सदर ठकाणी नवीन क प उभारणे आव यक आहे. मौजे 
पंपळे िनलख येथील स.नं. ६४ व ६५ मधील आ. . ३७४ (उ ान) कर ता ४.५० हे टर े  
आर त असून ४.०० हे टर े  मनपाचे ता यात आलेले आहे. सदर या ता यातील  ४.०० 
हे टर े ामधील काह  े ाम ये स या मैलाशु करण क  काया वत आहे. स या या 
मैलाशु करण क  क पाची मता वाढ वणेबाबतची जलिन:सारण वभागाची मागणी असून 
याकर ता एकूण २.५० हे टर जागा मैलाशु द करण क ासाठ  लागणार आहे. यामुळे 

उ ाना या जागा वापर म ये फेरबदल क न मैलाशु करण (STP), उ ान (G) असा फेरबदल 

करणेकर ता मंजुर वकास योजनेत महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम 
३७ अ वये फेरबदल कर यास तसेच फेरबदलाची वह त कायवाह  क न ताव शासन 
मंजूर तव सादर कर यास मा.महापािलका आयु  यांना ािधकृत कर यास मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.    
 

वषय मांक ६)    संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  

                             .नर व/का व/१५/१७५/२०१८, द.१९/०६/२०१८ 

                              २) मा.शहर सुधारणा सिमती ठराव .११   

                                 द.२/०७/२०१८   
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची ह वाढ महारा  शासनाचे आदेश .पीसीसी/ 
३०९६/१८०१/सीआर–२६१/न व-२२, दनांक–११/०९/१९९७ अ वय े करणेत आली आहे. पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व ह ची वकास योजना महारा  शासन, नगर वकास वभाग, 

अिधसुचना .ट पीएस–१८०५/१०५०/सीआर–७९५/०७/न व-१३, द.३०/०५/२००८ अ वये 
मंजूर आहे. तसेच द.१८/०८/२००९ रोजी या िनणया वये पुनः िस द केलेला भाग वगळता 
उव रत वकास योजना मंजूर असून शासन िनणय .ट पीएस/१८१२/ . .५८/१२/पुनबांधणी 
.२७/१२/ईपी मंजूर /न व-१३, दनांक ०२/०३/२०१५ अ वये उव रत भागा या वकास 

योजनेबाबत िनणय घेणेत आलेला आहे. 
           मौज े िचखली येथील पपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजुर वकास योजनेमधील 

खालील त यात दश वले या ता वत र ता / आर णाचे भूसंपादन करणे आव यक आहे. 



8 
 

 

 

       

 

 
 
      
 

 
 

        तर  उपरो  ता वत योजनाखालील जिमन  महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम व न वन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर र याचा 
भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार ,पुणे यांचेकडे पाठ वणेक रता मा.महापािलका सभेची मा यता 
घेणे आव यक आहे. 
       तर  तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ 
व भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करतांना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा आ ण 

पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम – २०१३ (न वन भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये 
तातड ने संपादन करणसे मा यता घेणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 

          ------ 
 

                        मा.आयु ांकडून आलेली पञे/काम े
 
वषय मांक ७)    संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे .लेखा/०६/का व/६९६८/२०१८,  
                            द.१३/०६/२०१८ 

          शहर अिभयंता थाप य (ह े य कायालय) यांनी द.२९/०५/२०१८ या 
तावा वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१८-१९ या अंदाजप कातील ह े य 

कायालय थाप य वभागा या थम ाधा याने करावया या कामासाठ  अपुर  तरतुद ठेव यात 
आलेली अस याने सदर कामांचे तरतुद म ये वाढ करणे अ याव यक  असलेचे ता वत केले 
होते. सदर तरतूद त सन २०१८-१९   या अंदाजप कातील महापौर वकास िनधी या 
लेखािशषातील िश लक र. .५ कोट तून उपल ध तरतूद तून देणेबाबत मा.महापौर यांनी 
द.२५/०५/२०१८ चे प ा वये िशफारस केलेली आहे. यानुसार तावात नमुद केले माणे 
र. . १०,२०,०००/- चे वग करण करणेस  मा.आयु  यांनी मा यता दलेली असलेने केले या 
कायवाह चे अवलोकन करण.े (वाढ/घट र. . १०,२०,०००/-)  

अ. . आ. 
. 

आर णाचे 
योजन 

गट नं. 

बािधत होणारे 
संपादन करावयाचे 
एकुण सुमारे े  
चौ.मी. 

 १.   - 

 मंजूर वकास   

योजनेतील १८  

मी. ं द  र ता 

िस.स.न.ं ६५, ६६, ६७, ८८ व 
६८९, तसेच गट नं. १२३ व 
गट नं. १६४३ 

     ४२००.०० चौ.मी. 
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वषय मांक ८)  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे .लेखा/का व/०६/६९७१/२०१८,  
                         द.१५/०५/२०१८ 

          शहर अिभयंता थाप य (क े य कायालय) यांनी द.२९/०५/२०१८ या 
तावा वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१८-१९ या अंदाजप कातील  क े य 

कायालय  थाप य वभागा या थम ाधा यान े करावया या कामासाठ  अपुर  तरतुद ठेव यात 
आलेली  अस याने सदर कामांचे तरतुद म ये वाढ करणे अ याव यक  असलेचे ता वत केले 
होते.  सदर तरतूद त सन २०१८ - १९ या अंदाजप कातील महापौर वकास िनधी या  
लेखािशषातील िश लक र. .५ कोट तून उपल ध तरतूद तून  देणेबाबत मा. महापौर यांनी 
द.२५/०५/२०१८ चे प ा वय े िशफारस केलेली आहे.  यानुसार तावात नमुद केले माणे 
र. .३,८०,०००/-  चे वग करण करणेस मा.आयु  यांनी मा यता दलेली असलेने केले या 
कायवाह चे अवलोकन करण.े (वाढ/घट र. .३,८०,०००/-)   

  
वषय मांक ९)   संदभ –१) मा.महापािलका आयु , यांचे .लेखा/६/का व/६९७३/२०१८,  
                         द.१३/०६/२०१८ 
  

          शहर अिभयंता थाप य (फ े य कायालय) यांनी द.२९/०५/२०१८ या 
तावा वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१८-१९ या अंदाजप कातील फ  े य 

कायालय  थाप य वभागा या थम ाधा याने करावया या कामासाठ  अपुर  तरतुद ठेव यात 
आलेली अस याने सदर कामांचे तरतुद म ये वाढ करणे अ याव यक असलेचे ता वत केले 
होते.  सदर तरतूद त सन २०१८- १९ या अंदाजप कातील महापौर वकास िनधी या  
लेखािशषातील िश लक र.  ५ कोट तून उपल ध तरतूद तून देणेबाबत मा. महापौर यांनी द. 
२५/५/२०१८ चे प ा वय े िशफारस केलेली आहे. यानुसार तावात नमुद केले माणे 
र. .१,३२,४०,०००/- चे वग करण करणेस मा.आयु  यांनी मा यता दलेली असलेने केले या 
कायवाह चे अवलोकन करण.े (वाढ/घट र. . १,३२,४०,०००/-)   

वषय मांक १०) संदभ – १) मा.महापािलका आयु , यांचे .लेखा/६/का व/७०५१/२०१८,  
                        द.१४/०६/२०१८ 

          शहर अिभयंता थाप य (ड े य कायालय) यांनी द.०५/०६/२०१८ या 
तावा वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१८-१९ या अंदाजप कातील ड े य 

कायालय  थाप य वभागा या थम ाधा याने करावया या कामासाठ  अपुर  तरतुद ठेव यात 
आलेली अस याने सदर कामांचे तरतुद म ये वाढ करणे अ याव यक असलेचे ता वत केले 
होते.  सदर तरतूद त सन २०१८ - १९ या अंदाजप कातील महापौर वकास िनधी या  
लेखािशषातील िश लक र. .५ कोट तून उपल ध तरतूद तून देणेबाबत मा.महापौर यांनी द. 
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२५/०५/२०१८ चे प ा वये िशफारस केलेली आहे. यानुसार तावात नमुद केले माणे 
र. .५,००,०००/- चे वग करण करणेस मा.आयु  यांनी मा यता दलेली असलेने केले या 
कायवाह चे अवलोकन करण.े (वाढ/घट र. . ५,००,०००/-)   

वषय मांक ११)   संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/१५/२०१८  
                          द.२५/०६/२०१८ 
 

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागा माफत महानगरपािलका 
ह मिधल ओला व सुका कचरा संकलन कर यात येत असून येक भाग थरावर कचरा 
संकलनासाठ  ओला व सुका कचरा वतं पणे संकलन कर यासाठ  छो या वाहनांची यव था 
महानगरपािलके माफत कर यात आलेली आहे. तथापी ओला व सुका कचरा वतं पणे संकलन 
कर यासाठ ची वाहने पा कग कर यासाठ  वतं  यव था नाह . यामुळे महानगरपािलका 
ह म य े महानगरपािलके या िनयोजन ािधकरण क ेमिधल काह  आर त जागांम ये  
“ ा सफर टेशन”  या योजनाथ जागा आर त करणे आव यक वाटते. यास अनुस न मा. 
आयु  यांचा दनांक २८/०७/२०१७ चा मंजूर तावानुसार, तसेच आरो य कायकार  अिधकार  
यांनी दनांक २२/०३/२०१७ चे प ा वय े मागणी मौजे भोसर  (कासारवाड ) आ. .३१ 
एस.ट .पी. अंतगत स.नं.५१४, मौजे सांगवी मिधल ह रतप यातील स.न.ं८४, व मौजे भोसर  
आ. .४०५ अंतगत स.नं.२१० या ठकाणी ४०० चौ.मी. े ाची जागा, तसेच मौज े पंपळे 
िनलख आ. .३७४ गाडन अंतगत स.नं.६५ मिधल ४०० चौ. मी. े ाची जागा १२.०० मी. ं द 
पोहच र यासह महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये 
“ ा सफर टेशन”  या योजनाथ आर त करणेचा फेरबदल बाबत सव वैधािनक कायवाह  
क न फेरबदल ताव शासनास सादर करणसे मा.आयु  यांना ािधकृत कर यास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.    
                               
वषय मांक १२) संदभ –१) मा.अित. आयु  (२) यांचे प   
                        . वभाअक/३/का व/२१३/२०१८ द.०५/०७/२०१८ 

          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 

हागंदार  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.  ४,८८,९५,०००/-  व 
९,०७,७५,०००/-  असे एकुण र.  १३,९६,७०,०००/- अनुदान ा  झाले आहे.   ा  अनुदान व 
मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  शासनाचे र. .४,०००/- , रा य शासनाचे र. . 
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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 ३०/०६/२०१८ अखेर केले या कायवाह ची मा हती खालील माण े

                                                                              प “अ” 

           

          सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर )   

    अंमलबजावणीचा आढावा  अवलोकन करण.े      
 

 

 

 

महानगरपािलकेचे नाव 
पंपर िचंचवड 

 महानगरपािलका 

 

शेरा 
ज हा               पुणे  
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज 
केले या कुटंुबांची सं या १४०१०  

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

१३६८१  

मंजूर अजाची एकूण सं या ११०१७  

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय 

एकुण बांधकाम 

पुण-१०४७३ 
 

मनपा माफत बांधकाम पुण- ६९७१ 
सी.एस.आर(एनजीओ) माफत  

बांधकाम  - ३५०२ 

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या सामुदाियक शौचालय ४६५ सीटस 

म हला–२०३िसटस कामकाज पूण 
पु ष–२६२ िसटस कामकाज पूण 

िनगत करणेत आलेला 
प हला ह ा ७७४१ लाभाथ  

GOI+GOM=४६४.४६ 
लाख 

GOI = २०००/-व  
GOM=४०००/- ह सा 

ULB      =   १५४.८२ 
लाख 

ULB  =२०००/- ह सा 

 एकुण ६१९.२८  लाख  
िनगत करणेत आलेला 

दुसरा ह ा ६८१७ लाभाथ  GOI+GOM=४०९.०२लाख 
GOI = २०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 

  ULB  =१३६.३४ लाख ULB  =२०००/- ह सा 

 एकुण ५४५.३६ लाख  
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वषय मांक १३) संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .  
                         नर व/का व/३६/१७८/२०१८ द.९/०७/२०१८ 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वकास योजनेतील व वध सावजिनक योजनासाठ  
आर त खाजगी जागा महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम, १९६६ चे कलम १२६ मधील 
तरतूद चा अवलंब क न महापािलके या ता यात घे यात येतात. यापैक  खाजगी वाटाघाट  हा 
एक जागा ता यात घे याचा पयाय आहे. महारा  शासनाचे न दणी व मु ांक वभागाचे वा षक 
मु यदर सूचीमधील दर व सवसाधारण मागदशक सूचनांचे आधारे संपादनाखालील जागेचे 
मू यांकन कर यात येते. 

मा. महापािलका सभा ठराव . ७७४, दः- २०/११/२०१५ व ठराव . ९१५, दः- 
२९/८/२०१६ या दारे खाजगी वाटाघाट ने मोबदला अदा कर या वषयीचा धोरणा मक िनणय 
आहे. यानुसार िमळकतधारकाचे िमळकतीपैक  र याने / आर णाने बािधत े  ३०० चौ.मी. 
पयत अस यास रेड रेकरनुसार होणारे मू यांकन अिधक १०० ट के अित र  र कम, तर 
र याने / आर णाने बािधत े  ३०० चौ.मी. पे ा जा त अस यास रेड रेकनर नुसार होणारे 
मू यांकन अिधक ३० ट के अित र  र कम मोबदला हणून अदा कर याची चिलत प दत 
आहे. 

वकास योजनेतील काह  आर ण/े र ते बािधत खाजगी िमळकती पाटबंधारे 
वभागामाफत िन त केले या नद  ते िनळ  पूररेषा यामधील िन ष द े ात आहेत. अशा 
आर ण/ र ता बािधत खाजगी िमळकती खाजगी वाटाघाट ने महापािलके या ता यात 
दे याबाबत ताव महापािलकेस ा  होतात. तथापी महारा  शासनाचे न दणी व मु ांक 
वभागाचे वा षक मु यदर सूचीत नद  ते िनळ  पूररेषा ( िन ष द) े ातील काह  िमळकतींचे 
खू या जमीनीचे दर हे ना वकास वभागाचे मू य वभागात नमूद नसून वकसन म ( उदा. 
र हवास) वभागात नमूद आहे. यामुळे नद  ते िनळ  पूररेषा (िन ष द) े ातील आर ण/ 
र ता बािधत िमळकतीवा षक मू यदर सूचीत वकसन म मू य वभागात अस यास मू यांकन 
करतांना कती दर वचारात यावा याबाबत  धोरणा मक िनणय घेणे म ा  आहे. 

 
   महारा  शासनाचे न दणी व मु ांक वभागाचे वा षक मु यदर सूची वषयी 

असले या मागदशक सूचनांमधील सूचना . २० ह) म ये वकास योजनेतील ना वकास / 
ह रतप टा/ शेती वभागातील जमीनीसाठ  वा षक मू य दर त यात वतं  मू य वभाग/ 
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दर दले नस यास सदर जमीन या मू य वभागात समा व  आहे या मू य वभागा या 
दरा या ४० % दर व संबंिधत जागेचे े ासाठ  थूल जिमनीबाबत असणार  सूचना . १६ अ) 
येथील को क वाप न मू यांकन कर यात यावे असे नमूद आहे. या माणे नद  ते िनळ  पूररेषा 
( िन ष द) े ातील आर ण/ र ता बािधत िमळकती वा षक मू यदर सूचीत वकसन म 
मू य वभागात समा व  अस यास अशा िमळकतींचे मू यांकन या मू य वभागा या दरा या 
४० % दर वचारात घेऊन मा. महापािलका सभा ठराव  . ७७४, दः- २०/११/२०१५ व ठराव 
. ९१५, दः- २९/८/२०१६ या दारे खाजगी वाटाघाट ने मोबदला अदा कर या वषयीचे 

धोरणानुसार कर यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय मांक १४)  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .  
                          पअक/३/का व/२३५/२०१८ द.९/०७/२०१८ 
 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम ६७(अ) अ वये येक 

महानगरपािलकेने लगतपूववत  शासक य वषासंबंिधचा पयावरण स थती अहवाल शासनाकडून 
वेळोवेळ  वह त कर यात येईल,अशा प दतीने दरवष  ३१ जुल ै पूव  मा.महापािलका सभेकडे 
सादर करणे आव यक आहे. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा सन २०१७-१८ चा पयावरण थतीदशक अहवाल 
महारा  दूषण िनयं ण मंडळाने दले या ड .पी.एस.आय.आर. या मागदशक त वानुसार सव 
आव यक मा हती संबंिधत व वध वभागाकडून संकिलत क न यानुसार तयार कर यात आला 
आहे. सदर ा प अहवाल मा.महापािलका सभेस सादर करावयाचा आहे. 

          सबब पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा सन २०१७-१८ चा पयावरण स थती अहवाल 
मा.महापािलका सभेसमोर ठेवणेत येत आहे. 

                 ------                         
सिम यांचे अहवाल 

वधी सिमती   
 

वषय मांक १५)   दनांक ०१/०६/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करण.े  

                                         -------- 
 मा.म हला व बालक याण सिमती     
         

वषय मांक १६) अ) दनांक १५/०५/२०१८ व ०५/०६/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करण.े  

      ब) दनांक १९/०६/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करण.े    

                       --------    
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मा.शहर सुधारणा सिमती 
        

वषय मांक १७) अ) दनांक १०/०४/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करण.े  

      ब) दनांक १०/०५/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करण.े   

----- 
 

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

वषय मांक १८)  दनांक २५/०५/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करण.े    
 
                                     -----     
     

                                                                    

                                          
                                                     नगरसिचव 

                                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                  पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/६/का व/२७५/२०१८ 
दनांक : ११/०७/२०१८  

 
             

टप :- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस)्    

            नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


