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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

      मांक: नस/४/का व/४६२/२०१५ 

दनांक : १०/०६/२०१५ 
 

ित, 
 

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

 
 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक  

 २०/०६/२०१५ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   

मा.महोदय / महोदया, 
 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे जून - २०१५ ची मािसक मा.महापािलका सभा 

शिनवार दनांक २०/०६/२०१५ 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 ४५ 
 

 पपंर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे जून - २०१५ ची मािसक मा.महापािलका सभा 
शिनवार दनांक २०/०६/२०१५ रोजी द ुपार  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 – ४१ दनांक १७/३/२०१५, १८/३/२०१५  (सकाळ  ११.०० व  

       द.ु१२.००) व २३/३/२०१५ (दुपार  २.०० व दुपार  ४.३० वा.) चा सभावृ ांत कायम करण.े  

   ब) मा.महापािलका सभा मांक – ४२ दनांक २०/३/२०१५ व ६/४/२०१५ चा  सभावृ ांत  
      कायम करणे.   

क) मा.महापािलका सभा मांक – ४३ दनांक २०/४/२०१५ व द.१३/५/२०१५ चा सभावृ ांत 
कायम करणे. 

   ड) मा.महापािलका सभा मांक- ४४ दनांक २०/५/२०१५ चा सभावृ ांत कायम करण.े   
             ------ 

ो रे 
 

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

 
मा. थायी सिमतीचे ठराव 

  

वषय मांक १) संदभ :- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आप/७/का व/१२/१५  
                        द.१६/१/२०१५ 
       २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. . १११८३ द.३१/३/२०१५   
       ३) मा.महापािलका सभा ठ. .६७२ द.१३/५/२०१५  

सन २०१५-२०१६ या आिथक वषाक रता आकाशिच ह जा हरात कर व जागा भाडे आकारणी 
दर िन त करताना महानगरपािलकेचे उ प नातील समतोल राखणेचे हेतूने जा हरात कराचे दरात 
प रिश  अ माणे व जागा भाडे दरात प रिश  ब म ये नमूद केले माणे दरिन त ता वत 
करणेची मा.आयु  यांची मागणी असलीतर  शासनाने सादर केले या तावानुसार सन २०१४-१५ चे 
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जाह रात कर व जागा भा याचे दर सन २०१५-१६ साठ  कायम कर यास मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

( टप- माहे जून-२०१५ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे) 

 
 

वषय मांक २) संदभ :-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मा य/िश/३/का व/८२/ 
                        २०१५ द.२८/५/२०१५  
                     २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. . ११६१६ द.२/६/२०१५   

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील खाजगी मा यता ा  व मनपाचे सव ५ वी ते १० 
वी व ाथ  / व ाथ नीस मोफत बसपास योजना सन २००९-१० पासून लागू करणेत आली आहे. 
मागील वष  सन २०१४-१५ म ये एकुण २०,९३३ वदया याना मोफत बसपास देणेत आलेले असून 
याकामी र.  .८,६०,४९,९९६/- इतका खच आलेला आहे. तर  प ुणे महानगरपािलकेत अशाच कारची 

योजना राब वली जात असलेने सन २०१५-१६ पासून सदरची योजना बंद क  न या ऐवजी नवीन 
सुधा रत बसपास योजना लागु करणेस मा.महापािलका सभेची मंजुर  घेणेत आली आहे. सदर योजने 
अंतगत मनपा शाळेतील वदया याना संपुण शै  णीक वषातील कालावधीसाठ  मोफत बसपास दला 
जा णार असून इतर खाजगी वदयालयांमधील वदया याना एकुण बसपास या रकमे पैक  २५ ट के 
र कम ह  वदया याकडून वसूल केली जाणार आहे. तर  सदर योजने या अनुषंगाने पंपर  िचंचवड 
मनपा म ये दे खल सदरची योजना राब वली असता मनपाला अिथक बोजा सहन करावा लागणार 
नाह  तसेच पासधारकांची िन ीत सं या ह  मनपाला ा  होईल जेणे क  न दुबार पास, बोगस नावे 
इ. कार या घटना भ व यात उ वणार नाह . तर  पु णे महानगरपािलके या धत वर मोफत बसपास 
ची सुधार त योजना राबवावी असे मत आहे. पीएमपीएमएल यांनी प  .पीएमपीएमएल/ट .एम/ 
६३९ द.०८/०५/२०१५ अ वये इ.५ वी ते १० वी या वदया याना प ुणे मनपा या धत वर धोरण 
िन ीत क  न सदरची योजना राब वणे बाबत वर त आदेश िमळणे बाबत कळ वले आहे. तर  
सदरची योजना राब वणे हा मनपाचा  धोरणा मक िनणय असलेने यास खाली नमूद केले या 
बाबींवर मा.महापािलका सभेची मंजूर  घेणे आव यक आहे. (४) यापुव  असलेली मोफत बसपास 
योजना बंद करणेस, (५) सुधा रत योजने अंतगत मनपा वदयालयातील वदयाथाना संपुण 
कालावधीसाठ  मोफत बसपास देणेस, (६) मनपा हदद तील खाजगी वदयालयांमधील 
वदया याकडून एकुण बसपास या रकमेपैक   २५% र कम चलनाने मनपा कोषागारात भ  न 
सदरचे चलन अजासोबत पीएमपीएमएलकडे सादर क  न पास घेणे व पीएमपीएमएलने वत रत 
केले या पासेस या रकमेचे बील मनपाकडे सादर करणे व सादर  केले या बलापोट  र कम अदा 
करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
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वषय मांक ३)  संदभ :- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/७/३७/२०१५ 
                          दनांक ३०/०५/२०१५ 
                       २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. . ११६६४ द.०९/०६/२०१५   

मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं. ७८/१/१/५ पैक  मंजूर वकास योजनेतील १८.०० मी. ं द 
र ता या योजनाने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात देणेबाबत अज ी.तानाजी 
भाकर जगताप, पंपळे गुरव यांनी दाखल केलेला होता. सदर करणी अजदार यांनी आव यक 

कागदप ांची पुतता केली आहे. मौजे पंपळे गुरव भागाची वकास योजना नगर वकास वभाग, 

महारा  शासन यांचेकड ल अिधसूचना .TPS/1893/1276/CR-174/93/UD-13, द.१८ स टबर १९९५ अ वये 
शासनाकडून मंजूर करणेत आली आहे. सदर र याचा भूसंपादन ताव महानगरपािलकेने पाठ वला 
असून भूसंपादनाची कायवाह  वशेष भूमी संपादन अिधकार ,  वशेष घटक .२ यांचेमाफत सु  
आहे. सदर र याची संयु  मोजणी पुण झाली असून, शकपुतता सु  आहे. ी वैभव तानाजी 
जगताप यांनी प  “ ब ” ारे जागेवर र ता करणेस द. ५।१२।२०१२ रोजी महानगरपािलकेस 
संमती दली होती, तथा प जागेवर र याचे काम सु  केले असता य  मोबदला दलेनंतरच 
बािधत जागेवर काम करावे असे यांनी सांिगतले व काम करणेस वरोध केला आहे. ७/१२    
उता-यावर ी वैभव तानाजी जगताप यांचे नांव द. १७।०९।२०१३ रोजी दाखल केले असून उवर त 
कागदप े द. १९।०६।२०१४ रोजी महानगरपािलकेस सादर केलेली आहेत.  सदर न ती मालक  
ह काची तपासणी करणेसाठ  कायदा स लागार यांचेकडे पाठ वणेत आली होती. यास अनुस न 
कायदा स लागार यांनी खालील कागदप े अजदार यांचेकडून घेणेबाबत यांचे अिभ ायात नमूद केले 
आहे. १)   सुभ ाबाई जगताप यांचे मृ यूप ाची त. २) मंजूर वकास योजनेतील र याने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात देणेबाबत चे ह क व अिधकार अजदार वैभव तानाजी 
जगताप यांना अस याबाबत फेरफार .१८३२४ म ये नमूद इतर सव वारसांची नाहरकत. अजदार 
यांनी द.३०।१०।२०१४ रोजी वर ल बाबींची पुतता केलेली आहे. य  बािधत जागेवर र ता 
वकिसत झालेला नसून, सदरचे े  खुले आहे. सदरचे े  सृ ी हॉटेल चौकाचे जवळ असलेने, सदर 
भागात र ता न झालेने वारंवार वाहतुक स अडचण होऊन अपघात हो याची दाट श यता आहे. तर  
सदरचे े  तातड ने ता यात घेणे आव यक आहे. सदरचे तावाची छाननी केली असता, ामु याने 
आढळून आले या बाबी खालील माणे आहेत. १) सदरचा भूखंड पाटबंधारे वभागाकड ल नकाशानुसार 
पवनानद  ते िन या पूररेषेम ये येत आहे. २) सदर िमळकतीचे १८.०० मी. ं द र याने बािधत े  
सुमारे १०५.७५ चौ.मी. इतके असून, मंजूर वकास योजने या नकाशाचे अवलोकन केले असता 
१८.००मी. ं द र याचे एका बाजूस िनवासी े  तसेच दुस -या बाजूस हर त वभाग  (Green Zone ) 

आहे. तर  वर ल बाबींचा वचार करता, बािधत े ाचे मु यांकन करणेसाठ  सन २०१४ चे वा षक 
मु यदर त यातील िनवासी वभागाचा दर र. .७२००/- ित चौ.मी. माणे अजदारास शी  िस द 
गणक दरसूची सन २०१४ चे नुसार खुली बाधीत जिमनीचे येणारे मु यांकन र. . ७,६१,४००/- व 
मा. खाजगी वाटाघाट  सिमतीने द. १०।०४।१५ रोजी झाले या बैठक त मंजूर केलेली वाढ व ३०% 
र कम . २,२८,४२०/- असे एकूण र. .९,८९,८२०/- अदा करणेस, तसेच याकामी येणा-या खचास, 

जसे वक ल नेमणे व या अनुषंिगक शु क, न दणी शु क, मु ांक शु क  व इतर खच (टाय पंग इ.) 
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यास मा यता घेणे आव यक आहे. तर  वर ल बाबींचा वचार करता सदरचे बािधत े  खाजगी 
वाटाघाट ने महानगरपािलके या ता यात घेणेस व यासाठ  येणा-या खचास मा यता देणेकामी  
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 
वषय मांक ४)  संदभ :- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मा य/िश/३/ का व/७५/ 

                          २०१५ दनांक ०८/०५/२०१५ 
                       २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. . ११७०४ द.०९/०६/२०१५   

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक िश ण वभागांतगत कायरत असणा-या १८ 
मा यिमक वदयालयांमधील इ.१० वीम ये उ म गुण संपादन क न यश वी होणा-या वदया याना 
दरवष  ो साहनपर र कम धनादेशा ारे अदा केली जाते. सन २०१४-१५ या शै णीक वषात एकुण 
८९ वदया याना एकुण र. .३३,९०,०००/- इतक  ब ीस र म  वाटप करणेत आली आहे. तसेच 
सन २०१४-१५ पासून १८ मा यिमक वदयालयातील अंध व अपंग वदया याना दे खल ो साहनपर 
ब ीस र म अदा करणेस सुरवात करणेत आली असून मनपा शाळेतील ४ अपंग व ९ अंध 
वदया याना एकुण र.  ६,५०,०००/- इतक  र म वाटप करणेत आली आहे. याबाबत 
खालील माणे िनकष िनधा रत केले आहेत.  

इ. १० वी या पर ेत उ ीण होणा-या मनपा शाळेतील वदया याना खालील माणे ब ीस 
र कम अदा केली जाते.  

 
ट केवार  ब ीस र कम 

८०.०० ते ८५.९९ २५,०००/- 
८६.०० ते ९०.९९ ५०,०००/- 
९१.०० ते पुढे १,००,०००/- 

 
तसेच मनपा वदयालयांमधील अंध व अपंग वदया या या बाबतीत खालील माणे िनकष 

िनधा रत करणेत आले आहेत.  

५०.०० ट के  व यापुढे  - र.  ५०,०००/-  

अपंग वाची ट केवार  कमान ४० ट के पे ा जा त असणे आव यक आहे.  

परंतू सन २०१५-१६ या शै णीक वषापासून सदर या योजनांम ये बदल करणेस मा.आयु  
सो. यांनी सम  सुचना द या असलेने खालील नमूद केले माणे मा.महापािलका सभे या मा यतेने 
धोरण िन ीत करणे आव यक आहे.  

 
१. मनपा या १८ मा यिमक वदयालयांमधील इ.१० वी या पर ेत उ ीण होणा-या वदया याना 

खालील माणे ो साहनपर ब ीस र म अदा करणेत येईल.  
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ट केवार   ब ीस र कम 

८०.०० ते ८४.९९ २५,०००/- 
८५.०० ते ८९.९९ ५०,०००/- 
९०.०० ते पुढे १,००,०००/- 

२. मनपा या १८ मा यिमक वदयालयांमधील अंध व अपंग वदया याना इ. १० वी या पर ेत 
कमान ३५ ट के पे ा जा त गुण संपादन केले या व अपंग वाची ट केवार  कमान ४०  

ट के पे ा जा त असले या वदया याना ो साहनपर ब ीस र कम र.  ५०,०००/- अदा 
केली जाईल.  

      सदरचा वषय हा मनपा या अिथक हताशी संबंधीत अस याने धोरण िन ीत करणे 
आव यक अस याने मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेपुढे िशफारस करणते येत आहे.  
                                     -------- 

                     मा.शहर सुधारणा सिमतीचे ठराव  
वषय मांक ५)  संदभ – १) मा.आशा सुयवंशी, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव – 

                       २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठ. .५१ द.६/५/२०१५        

                       ३) मा.महापािलका सभा ठ. .६९२ द.२०/५/२०१५  
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये सन २०१२ पासून बी.आर.ट .एस. क प राब व यात 
आला आहे व आज रोजी सन २०१३-२०१४  म ये नािशक फाटा ते वाकड व औ ंध कवळे हे 
बी.आर.ट .एस. चालू कर यात आले. पंपळे गुरव स.नं.८४ व ८५ म ये बी.आर.ट .एस. बािधत 
लोकांनी वत:चे घर वत: काढून घेऊन पंपर  िचंचवड महानगरपािलका नगररचना वभागाला व 
बी.आर.ट .एस. वभागाला ताबा दलेला असून या नाग रकांनी घरकुल िमळ व याकर ता अज क न 
देखील व आर णाम ये घरकुल  िश लक असताना घरकुल िमळत नाह .  या क पाचा सव झाला 
असताना सन २००६ ते २००७ म ये नाग रकांनी वत:चे कुटंूबाचे संर णासाठ  छोट शी दुबार 
िमळकत घेत यामुळे १००% (शंभर ट के) जागा व घर र यात जाऊन देखील दूबार ॉपट मुळे 
नाग रकांना आर णाम ये घरकुल िश लक असताना घरकुल िमळत नाह . काळेवाड  
बी.आर.ट .एस.रोड सव न.ं८० ते ९९ या सव न.ंम ये वर ल माणे बी.आर.ट .एस. रोड बाधीत व 
दुबार ापट  असणारे नाग रक आहेत. तर  पंपर  िचंचवड शहरातील बी.आर.ट .एस. बाधीत व दुबार 
ॉपट  धारकांना पंपर  िचंचवड महानगरपािलका शासनामाफत ई.ड लू.एस. मधील २५७ मधील 

आर ण मधून घरकुल दे यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत 
आहे. 

( टप- माहे जून-२०१५ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे) 

                                   -------- 
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मा.आयु ांकडून आलेली पञे/कामे 
वषय मांक ६)   संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .भू ज/७/का व/१५/ 

              २०१५ द.१५/४/२०१५   
                       २) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .भू ज/७/का व/१४/ 

              २०१५ द.१५/४/२०१५   
      ३) मा.महापािलका सभा ठराव . ६८५ द.१३/५/२०१५    

पुणे महानगर प रवहन महामंडळाकडे स थतीत १४५० बसेस व भाडेत वावर ल ६६२ बसेस 
अशा िमळून एकूण २११२ बसेस आहेत. यासाठ  महामंडळाकडे पुणे ह त ७ डेपो व पंपर  िचंचवड 
ह त ३ डेपो असे+िमळून एकूण १० डेपो आहेत. बस सं ये या माणात जागा उपल ध नस याने 
स थतीत महामंडळा या शेकडो बसेसचे पा कग र यावर कर यात येत.े भ व याम ये 
जे.एन.यु.आर.एम. अंतगत ५०० न वन बसेस प रवहन महामंडळास ा  होणार आहेत. सावजिनक 
सुर तते या ीकोनातून सव बसेसचे पा कग संर त जागेत होणे आव यक आहे. तर  सदर 
बसेसचे अंतगत पाक ग व देखभाल द ु तीसाठ  महामंडळास जागेची अ यंत आव यकता आहे व 
यासाठ  मनपा ह तील रका या झाले या व वध जकात ना यां या जागा बस डेपो/बस थानकाचे 

वापरासाठ  िमळणेस प रवहन महामंडळाने वनंती केलेली आहे व अशा १० जकात ना यां या 
जागची याद  यांनी दलेली आहे. 

तथापी यापूव  मनपा ह तील बस टिमनससाठ  आर त असले या एकूण ४ जागा आदेश 
ं .भू ज/स ह-२/का व/१७०/१४  द.३/२/१४ अ वये प रवहन महामंडळास सदर जागांची असणार  

तातड  ल ात घेता ता पुर या व पात देणेत आ या आहेत.  
प.िच.म.न.पा. ह तील एकूण १० जकात ना यां या संपूण जागा ता यात िमळणेबाबत 

प रवहन महामंडळाने वनंती केली आहे. सदर जकात ना यांचे जागांचा ताबा द. ८/४/१५ रोजी 
एल.बी.ट . (जकात) वभागाकडून या वभागांस ा  झाला आहे. सदर मागणी केले या १० जकात 
ना यापैक  एकूण ३ जागा प रवहन महामंडळास देता येणे श य आहे. याबाबतचा तपशील 
खालील माणे –  

 
अ. ं . गावाचे/जकात 

ना याचे नाव 
योजन  स.नं. े  

(हे.आर.) 
शेरा 

१ िनगड   से. ं .२२ १.०० ािधकरणाकडून ताबा  
२ च-होली  ९९३ प.ै ०.४३ TD. ..R. ने ताबा 
३ डुडुळगाव  ५० प.ै ०.४० ताबा आहे. 

   एकूण े  १.८३ हे.  
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सदर जागा प रवहन महामंडळास देणेबाबतची तातड  पाहता, स थतीत उपरो  

नमूद केले माणे मनपा या एकूण ३ जकात ना यां या जागा कायदा, नगररचना वभाग यांचे 
अिभ ाय/अट -शत स अिधन राहून पुणे महानगर प रवहन महानगर िल. यांस 
बसडेपो/बस थानकाचे वापरासाठ  ता पुर या व पात देणेस मा यता देणबेाबत वचार करण.े 

( टप- माहे जून-२०१५ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक ७)  संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मा य/िश/७/का व/१९९/२०१५, 
                       द.०९/०६/२०१५ 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ात पंपर  िचंचवड मनपा िश ण मंडळ  माफत 
कायरत असले या भोसर  येथील इं जी मा यम शाळेत इ.१ ली ते ८ वी पयतचे वग सु  आहेत. 
सदर शाळेत इ.९ वी व १० वी चे वग सु  नस याने तेथील पालक यांची इ. ९ वी व १० वीचे वग 
सु  करणेची मागणी आहे.  तसेच इय ा ८ वीचे व ा याची सं या पट ३० इतक  असून हजर 
सं या २९ इतक  वचारात घेता भोसर  येथील इं जी मा यम शाळेत िश ण वभागामाफत इ. ९ 
वी व १० वीचे वग सु  करावयाचे अस याने मा.आयु  यांना भोसर  येथील इं जी मा यम शाळेत 
इ. ९ वी व १० वीचे वग सु  कर याकामीचा ताव सादर कर यात आला होता.  सदर तावास 
मा.आयु  यांनी मा यता दलेली आहे.  शासन िनणय .नमाश २००९/ (४९७/०९)/मािश – १ 
दनांक ११/०६/२००९ नुसार मा यिमक शाळेचे वग वत: या उ प नातून व रा य शासनावर 
कोणतेह  आिथक दािय व न येता सु  क  इ छत असतील तर असे इ.८ वी ते १२ वीचे वग सु  
कर यास यापुढे शासन तराव न रा य शासनावर कोणताह  आिथक भार राहणार नाह  या अट चे 
अधीन राहून परवानगी दे यात आलेली आहे.  यामुळे सदर शाळेचा आिथक भार मनपास सहन 
करावा लागणार आहे.  तथा प मनपाचे ऐ छक कत य हणून इ.९ वी १० वीचे इं जी मा यमचे 
वग सु  करणे असलेने यासाठ  पदिनिमतीसाठ  नगर वकास वभागाची मा यता ह  शासन 
वभागामाफत यावी लागणार आहे.  तसेच कमचार  वग व येणा-या खचास मा.महानगरपािलका 
सभेची मा यता घेणे आव यक आहे.  तसेच अंदाजप क य तरतूद करणे आव यक आहे.  यासाठ  
काह  कालावधी लागणार आहे.  सबब या सव बाबींचा  वचार के यास अ प कालावधीम ये 
पदिनिमती व पदे भरणे ह  या पूण होऊ शकत नस याने तसेच सदरचा िनणय हा धोरणा मक 
असलेने भोसर  येथील इं जी मा यम शाळेत सन २०१६-२०१७ या शै णक वषापासून इ. ९ वी व 
१० वीचे वग सु  करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 
वषय मांक ८)  संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मा य/िश/७/का व/२००/२०१५, 
                       द.०९/०६/२०१५ 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ात पंपर  िचंचवड मनपा िश ण मंडळ  माफत 
कायरत असले या  १) पीनगर, २) थेरगांव, ३) खराळवाड , ४) नेह नगर, ५) लांडेवाड , ६) 
दोपोड  इ. ६ उदु  ाथिमक शाळेत इ. ८ वी पयतचे वग सु  आहेत.  तसेच कासारवाड  उदु  
ाथिमक शाळेत इ. ८ वीचा वग स थतीत सु  नाह .  तो सु  झालेनतंर पुढ ल वषात मा यिमक  
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 िश ण वभागामाफत ९ वी व यानंतर १० वीचा वग सु  करता येईल.  सदर नमुद शाळेत इय ा 
९ वी व १० वीचे वग सु  नस याने तेथील पालक यांची इय ा ९ वी व १० वीचे वग सु  कर याची 
मागणी आहे.  तसेच एकूण ६ उदु  ाथिमक शाळेतील इय ा ८ वीचे व ा याची सं या २५४ इतक  
वचारात घेता वर ल  ठकाणी मा यिमक  िश ण वभागामाफत इय ा ९ वी व १० वीचे वग सु  
करावयाचे आहेत. याबाबत मा. थायी सिमती सद यांनी ठराव मांक १०४८८ वषय मांक १२७ 
 दनांक १३/०१/२०१५ अ वये उपरो  नमुद उदु  ाथिमक शाळेत इय ा ९ वी व १० वीचे वग सु  
करावे हणून सद य पार त  ठराव सवानुमते मंजूर केलेला आहे.  सदर ठरावास आयु  यांनी 
मा यता दलेली आहे. शासन िनणय .नमाश २००९/ (४९७/०९)/मािश – १ दनांक ११/०६/२००९ 
नुसार मा यिमक शाळेचे वग वत: या उ प नातून व रा य शासनावर कोणतेह  आिथक दािय व 
न येता सु  क  इ छत असतील तर असे इ.८ वी ते १२ वीचे वग सु  कर यास यापुढे शासन 
तराव न रा य शासनावर कोणताह  आिथक भार राहणार नाह  या अट चे अधीन राहून परवानगी 

दे यात आलेली आहे.  यामुळे सदर शाळेचा आिथक भार मनपास सहन करावा लागणार आहे.  
तथा प मनपाचे ऐ छक कत य हणून इ.९ वी १० वीचे उद ुमा यमचे वग सु  करणे असलेने 
यासाठ  पदिनिमतीसाठ  नगर वकास वभागाची मा यता ह  शासन वभागामाफत यावी लागणार 

आहे.  तसेच कमचार  वग व येणा-या खचास मा.महानगरपािलका सभेची मा यता घेणे आव यक 
आहे.  तसेच अंदाजप क य तरतूद करणे आव यक आहे.  यासाठ  काह  कालावधी लागणार आहे.  
सबब या सव बाबींचा  वचार के यास अ प कालावधीम ये पदिनिमती व पदे भरणे ह  या पूण 
होऊ शकत नस याने तसेच सदरचा िनणय हा धोरणा मक असलेने उपरो  नमुद केले या उदु  
ाथिमक शाळेत सन २०१६-२०१७ या शै णक वषापासून इ. ९ वी व १० वीचे वग सु  करणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
     ------- 

        सिम यांचे अहवाल 
 

मा.म हला व बालक याण सिमती 
वषय मांक  ९)   अ) द. २२/४/२०१५ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
       ब) द. १३/५/२०१५ व १६/५/२०१५ चा सभावृ ांत कायम करण.े   
                                     ------          
                            मा.शहर सुधारणा सिमती 
वषय मांक १०)   अ) द.१५/४/२०१५  व ६/५/२०१५ चा सभावृ ांत कायम करणे.   
             ब) द. ६/५/२०१५ चा सभावृ ांत कायम करण.े   

                -------- 
                    मा. डा सिमती 

वषय मांक ११)   द. ६/५/२०१५ व द.७/५/२०१५ चा सभावृ ांत कायम करण.े   
                                  ----------                 
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मा.अ भाग सिमतीचे ठराव 

वषय मांक १२)  संदभ – १) मा. शासन अिधकार  तथा सिचव (सभाशाखा) अ ेञीय  

                                                  कायालय यांचेकड ल पञ . अ /११/का व/६/२०१५ 

                         द.०९/०१/२०१५    

                      २) मा.आर.एस.कुमार यांचा ताव.  

       ३) मा.अ भाग सिमती कड ल ठ. . ५१ द. १७/१२/२०१४ 

       ४) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ६४९ द.२६/२/२०१५ 

 ा सपोटनगर  से टर २३ लगत (देहुरोड कॅ टोमट बोड ह त) असले या  द  इं टटयूट 
ऑफ चाटड अक ट ट ऑफ इं डया  या कायालयास स य थतीत प याचे पा याचा नळ नाह . 
सदर इं टटयूट ने पा याचे नळ िमळणेकामी वनंती केलेली आहे. पं याचे पाणी ह  अ यंत 
मह वाची बाब असलेने यांना नळकने शन देणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( टप- माहे जून-२०१५ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे) 
          ----- 
          

मा.क भाग सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक १३)  संदभ – १) मा. शासन अिधकार  क ेञीय कायालय यांचे पञ  
                          .क े/का व/६७/२०१५ द.०८/०६/२०१५    
                       २) मा. शांत िशतोळे व मा.रो हत आ पा काटे यांचा ताव. 
                       ३) मा.क भाग सिमतीकड ल ठ. .१२४ द.०३/०६/२०१५ 
 पंपर  िचंचवड शहराम ये अनािधकृत बांधकामाचा  अितशय जट ल झाला व यामुळे 
आज अनेक सवसामा य नाग रकांना ास सहन करावा लागत आहे.  वा त वक पाहता औ ोिगक 
नगर म ये समा व  असणा-या व वध गावांम ये १०० वेअर फुटांपासून ते ३००० वेअर 
फुटांपयत छोटे भूखंड क न याची खरेद  व  झाली.  महानगरपािलका बांधकाम िनयं ण 
िनयमावली म ये छोटया बांधकामांक रता परवानगी या अितशय कचकट अस याने छोटे 
भूखंडधारक वशेषता २०० वेअर मीटरपयतचे भूखंड मालक महानगरपािलकेकडे परवानगीसाठ  
आलेच नाह त, यामुळे शहरातील असं य छोटया भूखंडधारकांनी कचकट वेळखाऊ बांधकाम 
परवानगी या अस याने परवानगी वना बांधकामे केली व याच अनािधकृत बांधकामाचे व प 
आज शहरात कठ ण व पात दसत आहे.  याक रता शहरातील छोटया भूखंडधारकांना सो या 
प दतीने बांधकाम परवानगी महानगरपािलकेने देणे आव यक आहे.  यासाठ  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या वकास िनयं ण िनयमावलीम ये काह  माणात सुधारणा व बदल होणे गरजेचे 
आहे.  यासाठ  २०० वेअर मीटर पयत या छोटया आकारा या भूखंडासाठ  खालील माणे बदल 
हावेत व MRTP या कलम १९६६ अ वये वकास िनयं ण िनयमावलीम ये – १) शहरात २०० 
वेअर मीटर या भूखंडापयतची मोजणी महानगरपािलका ठरवेल इतक  माफक फ  आका न 
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महानगरपािलके या नगररचना व बांधकाम परवानगी वभाग यांचेमाफत संयु र या केली 
जाईल व तदनंतर मा. ज हािधकार  व मा.नगर भ-ूमापन अिधकार  यांना कळ वणेत येईल. २) २०० 

वेअर मीटरपयतचे जागेचे े फळास दाटव ती (Congested Area)  चे बांधकाम परवानगी 
िनयम लागू असावेत. ३) Congested Area  मधील २०० वेअर मीटर पयतचे े फळास कमाल 
२.०० चटई िनदशांक लागू रा हल. ४) Congested Area मधील पाक ग िनयमावलीत बदल करणे. 
५) Congested Area म ये Shifted Boundary िशथील करणे. या माणे बदल होणकेामी 
मा.महापािलका सभेमाफत मा. शासन मा यतेस पाठ वणेकामी  िशफारस करणेत येत आहे. 
 
                                                                                            
वषय मांक १४)  संदभ – १) मा. शासन अिधकार  क ेञीय कायालय यांचे पञ  
                          .क े/का व/६७/२०१५ द.०८/०६/२०१५    
                       २) मा. शांत िशतोळे व मा.रो हत आ पा काटे यांचा ताव. 
                       ३) मा.क भाग सिमतीकड ल ठ. .१२५ द.०३/०६/२०१५ 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह म ये शहरातील सव ह म ये सवसामा य 
नाग रकां या छोटया घरांची सम या जट ल झाली आहे. कामगार नगर म ये लहान घरांचे भूखंड 
घेऊन लहान आकारां या घरांची सं या मोठया माणात आहे व गे या काह  वषाम ये या लहान 
आकारा या भूधारकांनी महानगरपािलकेची बांधकाम परवानगी या कचकट व तुलना मक या 
लहान घरांना अिधक खच क अस याने या लहान आकारा या वमालक या भूखंडावर अनािधकृत 
बांधकामांची सं या मोठया माणात झाली आहे. महानगरपािलका काय े ातील छोटया आकारा या 
वमालक या  दोन हजार चौरस (२००० चौ.फुट) फुटांपयत े फळा या भूखंडाक रता काह  
माणातील अिधकचा चटई िनदशांक वापरणेक रता व याक रता महानगरपािलकेचे या 
े फळापयतचे बांधकाम परवानगीचे कचकट िनयमांम ये नाग रकां या हता या ीने काह  
माणात   िशथीलता करणे आव यक अस याने व याक रता महानगरपािलकेने धोरणा मक िनणय 

घेऊन बांधकाम िनयमावलीत बदल करणे व या िनयमावलीस महारा  शासनाचे नगर वकास 
खा याकडून मा यता घेणे म ा  आहे.  यासाठ  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त दोन हजार 
चौरस फुट (२००० चौ.फुट) े फळापयतचा चटई िनदशांक देणेबाबत या धोरणा मक िनणयास 
मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे  िशफारस करणेत येत आहे. 
 

मा.फ भाग सिमतीचे ठराव 
 
वषय मांक १५) संदभ – १) मा. शासन अिधकार  फ ेञीय कायालय यांचे पञ  
                          .फ ेका/सभा/का व/५६/२०१५ द.८/४/२०१५    
                       २) मा.सुलभा उबाळे व मा.संगीता पवार यांचा द. ८/४/२०१५ चा  
                          ताव. 
                       ३) मा.फ भाग सिमतीकड ल ठ. .६४ द.८/४/२०१५ 
        ४) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ६९६ द.२०/५/२०१५      



 12
  
  वषय – भाग . ११ यमुनानगर येथील बोधनकार ठाकरे डा संकुल येथे व.  
                   िमनाताई ठाकरे यां या पुतळयाऐवजी मा.िशवसेना मुख हंदु दयस ाट  
                   बाळासाहेब ठाकरे यांचा पुतळा बोधनकार ठाकरे डा वकास सं थे या  
                   खचाने उभार यास मा यता िमळणेबाबत.     
    भाग . ११ यमुनानगर येथील बोधनकार ठाकरे डा संकुल येथे व. िमनाताई ठाकरे 
यां या पुतळयाऐवजी मा.िशवसेना मुख हंदु दयस ाट बाळासाहेब ठाकरे यांचा पुतळा बोधनकार 
ठाकरे वकास सं थे या खचाने उभारणेस मा यता देणेत येत आहे. सदरचा वषय मा.महापािलका 
सभेकडे मा यतेकामी पाठ वणेत येत आहे.    

( टप- माहे जून-२०१५ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे) 
---------- 

                                                            
 

                                                                                                     
                                        नगरसिचव 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/४६२/२०१५ 

दनांक : १०/०६/२०१५ 
 
 

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

      नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत.     
 
 
 


