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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा.शहर सुधारणा सिमती ( वशेष सभा)  

कायप का मांक – १४ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - २१/१२/२०१८                        वेळ - दुपार  ३.०० वा. 

 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची ( वशेष) सभा शु वार 

दनांक – २१/१२/२०१८ रोजी दुपार  ३.०० वाजता महापािलके या शासक य इमारतीमधील 

महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील 

स मा.सद य उप थत होते. 
 

  १. मा.चौगुले सीमा द ा य   -  सभापती 

  २. मा.भोईर सुरेश िशवाजी 

 ३. मा.उषा संजोग वाघेरे - पाट ल 

         
 

 या िशवाय मा.इंदलकर – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, हे अिधकार  
सभेस उप थत होते.  
 

------------- 
        

सभाकामकाज सु  करतेवेळ  आव यक गणसं या सभागृहात उप थत नसलेने 
मा.सभापती यांनी सदर सभा गु वार दनांक २७/१२/२०१८ रोजी सकाळ  ११.०० वाजेपयत 
तहकूब केली. 

 
 
 

     (सीमा द ा य चौगुले) 
               सभापती  

               शहर सुधारणा सिमती 
                पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                  पंपर  - ४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा.शहर सुधारणा सिमती ( वशेष सभा)  

कायप का मांक – १४ 
सभावृ ांत 

( दनांक २१/१२/२०१८ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - २७/१२/२०१८                      वेळ - सकाळ  ११.०० वा. 
 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची दनांक २१/१२/२०१८ 

ची ( वशेष) तहकूब सभा (कायप का मांक १४) गु वार दनांक – २७/१२/२०१८ रोजी 

सकाळ  ११.०० वाजता महापािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  

पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते. 
 

  १. मा.चौगुले सीमा द ा य   -  सभापती 

  २. मा.भोईर सुरेश िशवाजी 

 ३. मा.उषा संजोग वाघेरे - पाट ल 

         
 

 या िशवाय मा.इंदलकर – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, हे अिधकार  
सभेस उप थत होते.  
 

------------- 
        

सभाकामकाज सु  करतेवेळ  आव यक गणसं या सभागृहात उप थत नसलेने 
मा.सभापती यांनी सदर सभा गु वार दनांक ०३/०१/२०१९ रोजी दुपार  २.४५ वाजेपयत 
तहकूब केली. 

 
 
 

     (सीमा द ा य चौगुले) 
               सभापती  

               शहर सुधारणा सिमती 
                पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                  पंपर  - ४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा.शहर सुधारणा सिमती ( वशेष सभा)  

कायप का मांक – १४ 
सभावृ ांत 

( दनांक २१/१२/२०१८ व २७/१२/२०१८ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - ०३/०१/२०१९                               वेळ - दुपार  २.४५ वा. 
 

 पपंर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची दनांक २७/१२/२०१८ ची 
( वशेष) तहकूब सभा (कायप का मांक १४) गु वार दनांक – ०३/०१/२०१९ रोजी दुपार  
२.४५ वाजता महापािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे 
सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते. 
 

  १. मा.चौगुले सीमा द ा य   -  सभापती 
  २. मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
 ३. मा.गायकवाड िनमला मनोज 

 ४. मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

 ५. मा.उषा संजोग वाघेरे – पाट ल 

 ६. मा.सुल णा राजू धर 

 ७. मा.िनलेश हरामण बारणे 
         

 या िशवाय मा. ावण हड कर – आयु , मा.गावडे – .अित.आयु  (२), मा.उ हास 
जगताप – नगरसिचव, मा.राजन पाट ल – सह शहर अिभयंता, मा.इंदलकर – सहा.आयु , 
मा.पुजार  – कायकार  अिभयंता हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
 
ठराव मांक - ४०          वषय मांक - ०१ 

दनांक - ०३/०१/२०१९                           वभाग – थाप य EWS क प   

सुचक : मा.सुरेश भोईर                    अनुमोदक : मा.िनमला गायकवाड 

संदभ  : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/ EWS /७८७/२०१८, द.१२/१२/२०१८ 

   मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन - 
   पंपर  िचंचवड े ाम ये एकुण ७१ झोपडप या असून यापुव  JnNURM  अंतगत 
एकुण ९ क प पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने राब वले आहेत. क प राब वले या 
झोपडप यां यित र  झोपडप यां साठ  मे.M.M. Project Consultants Pvt. Ltd. यांनी 
झोपडप ट  पुनवसन क प सादर क न याचे सादर करण केले आहे. परंत ू पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका े ात ायोिगक त वावर थमतः Cluster wise झोपडप यांचे वभागणी क न 
सदर क प करणेचे िनयोजन आहे. याम ये स लागार यांनी जर  पंपर  िचंचवड मधील पुनवसन 
झाले या झोपडप या यित र  सव झोपडप ट ंसाठ  ताव (अंदाजे र. .३००० कोट ) दला 
असला तर  यांनी अशा कारे काम केले या इतर ठकाण या क पांची मा हती घेतली असता 
अ ाप कोणताह  क प पूण झालेला नाह . तसेच स लागाराने सादर केले या क पांची या ी व 
होणारा खच व लागणारा कालावधी वचारात घेता सव झोपडप यांऐवजी ायोिगक त वावर 
क प प ह या ट याम ये Phase Wise हाती घेवून उव रत क प ट या ट याने कर याचे 
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िनयोजन आहे.  स लागारान े Cluster I म ये भाटनगर पुनिनमाण क प व Cluster II म ये 
दापोड  येथील िस दाथनगर, गुलाबनगर,  महा मा फुले नगर, िलंबोरे व ती, जयिभम नगर या 
झोपडप यांचा समावेश आहे. यापैक  Cluster II म ये अंतभाव असले या झोपडप यांसाठ  
झोपडप ट  पुनवसन योजनेचे Reconnaissance व Conceptualization Report  स लागारांनी सादर 
केला आहे. सदर क पासाठ  स लागाराने झोिनपू वभागाकड ल २००२ साली केले या झोपडप ट  
स ह णाची मा हती थमतः वाप न क पाची अंदाजे कंमत .९१० कोट  कळ वणेत आली 
आहे.  स लागाराने थमतः सादर करणाम ये AHP अंतगत झोपडप ट वािसयांसाठ  ३० चौ.मी. 
े फळाच े घरानुसार क पाचे िनयोजन केले आहे. झोपडप ट वािसयांसाठ  ३० चौ.मी. ची घरे 

मोफत देणार आहे. शासन िनणयानुसार २५ चौ.मी. (२६९ चौ.फुट) चे े  देय असून वाढ व 
े फळ साठ  हणजे ३० चौ.मी. े फळाचे घर देणेबाबत शासनामाफत अ यासासाठ  सिमती 

नेमली असून याचा अहवाल ा  नाह . यामुळे झोपडप ट वािसयांसाठ  ३० चौ.मी. ची घरे 
मोफत दे यासाठ  शासन िनणय येणेची वाट पहावी लागणार आहे. तसेच झोपडप ट  पुनवसन 
क प SRA माफतच राबवावयाचे आहेत.  धानमं ी आवास योजनेअंतगत घटक .१ माणे 

सदरचा क प SRA ने करणेचे शासन आदेश आहेत. महानगरपािलकेने सदर क प राबवावयाचा 
अस यास यास शासन मा यता लागेल. द.२२/१०/२०१८ रोजी महानगरपािलकेने महारा  
शासनास यासंबंधी िनदेश िमळणेकामी प यवहार केला असून सदरचा क प 
महानगरपािलकेमाफत करणेबाबत मा यता मािगतली आहे व ती लं बत आहे.   सदर क पासाठ  
SRA िनयमावलीचा वापर के यास झोपडप ट  वािसयांची सहमती आव यक आहे. तसेच क प 
िन तता, Feasibility याम ये स ह णाचा अंतभाव असून क पासाठ ची जागेची उपल धता 
तसेच क पांतगत झोपडप ट ंचा स ह करणे, यां या पा /अपा ता पडताळणे, झोपडप ट  घो षत 
करणे, झोपडप ट  िनमुलन े  घो षत करणे, झोपडप ट वािसयां या अडचणी दूर करणेसाठ  
मागदशन करणे व झोपडप ट  वषयक शासक य कायवाह  करणे इ. बाबींचा समावेश आहे. सदर 
क पातील शासक य कायवाह  महानगरपािलके या झोिनपू वभागामाफत करणेत येणार आहे. 

स ः थतीत स लागार यांनी PMAY व PCSSIHDP अंतगत झोपडप ट  पुनवसनासाठ  २६९ 
चौ.फुट े फळाची व यापे ा जा त ३५०, ४५० ते ८०० चौ.फुट े फळा या सदिनकांचे 
िनयोजन क न याची आिथक यवहार कता (Financial Feasibility) सादर केली आहे. याम ये 
२६९ चौ.फुट े फळाचे घर झोपडप ट  वािसयांसाठ  मोफत दले जाणार असून वाढ व 
े फळासाठ  मनपा िन त करेल यानुसार या (Ready Reckoner & Market) या दराने 

लाभा याने वकत यावयाचे आहे. सदर क पा पंत धान आवास योजने अंतगत घटक .१ 
म ये के यास शासनाचे कोणतेह  अनुदान (Subsidy) अनु ेय नाह . तसेच वाढ व े फळासाठ  
लाभा याकडून वाढ व र कम घेणेबाबतह  कुठली तरतुद नाह . सदरचा क प झोपडप ट या 
जागेवर झोपडप ट वािसयांसाठ  अस यामुळे PMAY अंतगत इतर घटकां या अट  शत  लागू 
होतील कंवा कसे याबाबत प ता नाह . परंत,ू एक ना व यपूण क प याम ये वकसकास 
व  (Sale) मधून िमळणा-या फाय ा या माणात महानगरपािलकेस उ प न (Premium) 

िमळणार आहे. स लागाराने वेळोवेळ  सादर केले या सादर करणा नुसार व बैठकांम ये िन त 
केलेनुसार क पाची थोड यात मा हती अशी आहे. 

 क पांतगत येणा-या झोपडप या  - िस दाथनगर,  गुलाबनगर,  महा मा फुले नगर, िलंबोरे 
व ती,  जयिभम नगर दापोड . 

 पुनवसनासाठ  वचारात घेतले या (Google Map व Land Potential नुसार) = 6693 Nos. 
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 पुनवसनासाठ  वापर यात येणारा F.S.I. – २.५ 

 पुनवसनासाठ  जागा मालकांचा मोबदला – ४०% 

 पुनवसना या सदिनकेचे े फळ – २६९ चौ.फुट (एकुण ३६ इमारती) 
 व साठ  े फळ  ३०० चौ.फुट ते ८०० चौ.फुट 

 क पाची सु वातीची मुळ कंमत – र. .९१० कोट  

 लाभा याना ा झट कॅ प व यासाठ या सु वधा मोफत पुर वणेत येणार 
 ा झट साठ  थलांत रत करणेत येणा-या लाभा यासाठ  वकसकामाफत घर भा याची 

लाईट, पाणी सह/ता पुर या िनवा-याची/प ाशेडची अथवा रोख रकमेबाबतची सु वधा देणेत 
येणार 

 क प स लागाराने सदर क प वह त मुदतीत पुण करणे बंधनकारक राह ल. 

स लागार मे.M.M. Project Consultants Pvt. Ltd. यांनी दापोड  येथील िस दाथनगर, 
गुलाबनगर, महा मा फुले नगर, िलंबोरे व ती, जयिभम नगर या झोपडप यांचे पुनवसन 

करणेसाठ या क पा या Reconnaissance व Conceptualization Report सादर केला आहे यास 
मा यता देणेत येत आहे.   

तसेच  पंपर  िचंचवड े ाम ये एकुण ७१ झोपडप या असून यापुव  JnNURM अंतगत 
एकुण ९ क प पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने राब वले आहेत. क प राब वले या 
झोपडप यां यित र  झोपडप यांसाठ  म.ेM.M.Project Consultants Pvt. Ltd. यांनी झोपडप ट  
पुनवसन क प सादर क न याचे सादर करण केले आहे. Cluster II म ये दापोड  येथील 
िस दाथनगर, गुलाबनगर, महा मा फुले नगर, िलंबोरे व ती, जयिभम नगर या झोपडप यांचा 
समावेश आहे. यापैक  Cluster II म ये अंतभाव असले या झोपडप यांसाठ  झोपडप ट  
पुनवसन योजनेचे Reconnaissance व Conceptualization Report स लागारांनी सादर केला आहे. 
स लागाराने वेळोवेळ  सादर केले या सादर करणानुसार व बैठकांम ये िन त केलेनुसार 
क पाची थोड यात मा हती अशी आहे. 

 

 क पांतगत येणा-या झोपडप या  - िस दाथनगर, गुलाबनगर, महा मा फुले नगर, 
                                   िलंबोरेव ती, जयिभम नगर दापोड . 
 पुनवसनासाठ  वचारात घेतले या (Google Map व Land Potential नुसार) = झोप या ६६९३ 

 व साठ  सदिनका  - ७१४३ 

 पुनवसना या सदिनकेचे े फळ – २६९ चौ.फुट (एकुण ३६ इमारती) 
 व साठ  े फळ  ३०० चौ.फुट ते ८०० चौ.फुट 

 क पाची सु वातीची मुळ कंमत – र. .९१० कोट  

 क पाची सुधार त कंमत – र. .१७५७ कोट  
 
पुनवसन / पुन वकास क रता र. .८०० कोट  

सु वधा क रता र. .१६ कोट  
ता पुरता िनवारा (Transit Camp) क रता र. .२३ कोट  
र हवाशी सदिनकांक रता र. .७६० कोट  
व साठ  सदिनका र. .८१ कोट  
मुलभूत सु वधा र. .७७ कोट  
एकुण क प कंमत र. .१७५७ कोट  
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 पुनवसनासाठ  येणारा बांधकाम खच र. .३३६० ित चौ.फुट चटई े ावर  

 पुनवसनासाठ  येणारा बांधकाम खच र. .२१०० ित चौ.फुट Super Built Up Area वर 

 व साठ  येणारा बांधकाम खच र. .३५६० ित चौ.फुट चटई े ावर 

 व साठ  येणारा बांधकाम खच र. .२३०० ित चौ.फुट Super Built Up Area वर 

 लाभा याना ा झट कॅ प व यासाठ या सु वधा मोफत पुर वणेत येणार 

 ा झट साठ  थलांत रत करणेत येणा-या लाभा यासाठ  वकसकामाफत घर भा याची 
(लाईट, पाणी सह)  ता पुर या िनवा-याची / प ाशेडची अथवा रोख रकमेबाबतची सु वधा 
देणेत येणार 

      तर  दापोड  येथील िस दाथनगर, गुलाबनगर, महा मा फुले नगर, िलंबोरे व ती, जयिभम 
नगर येथील झोपडप यांचे पुनवसन/पुनिनमाण करणेकामी येणा-या सुधार त क प कंमत 
र. .१७५७ कोट  व सदर क प पंत धान आवास योजना घटक .१ अंतगत राब वणेक रता 
जागा मनपास जागा मालकाकडून वकत यावी लागणार आहे. यासाठ  अंदाजे र. .२०० कोट  
खच अपे त आहे यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच स मा.सद यांनी सदर क पातील 
सदिनका झोपडप ट वासीयांसाठ  २६९ चौ.फुट े फळा या बांधा यात याम ये कुठलाह  व चे 
े फळ धरणेत येऊ नये व कुठ याह  कारचा ट .ड .आर. देणेत येऊ नये यास मा यता देणेत 

येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

          --------- 
यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल.े 

        
 

                (सीमा द ा य चौगुल)े 
               सभापती  

               शहर सुधारणा सिमती 
                 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                  पंपर  - ४११ ०१८. 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/०८/२०१९ 

दनांक : ०४/०१/२०१९ 
                                                                  

        
                                             (उ हास बबनराव जगताप)                                                                                     

                    नगरसिचव  

                                           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                  पंपर  ४११ ०१८. 

 
त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  


