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   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
      पंपर  - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

      मांक : नस/४/का व/ १८३ /२०१५ 

      दनांक : २७/०२/२०१५ 
 

ित, 
 

मा....................................... 
सद य, शहर सुधारणा सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

 वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची  

                    पा क सभा दनांक ०४/०३/२०१५ रोजी आयो जत केलेबाबत... 
 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. शहर सुधारणा सिमतीची पा क 

सभा बुधवार दनांक ०४/०३/२०१५ रोजी दपार  ु ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 

इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे.  

सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 

 मा.कळावे, 
 

आपला व ासू, 

 
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 

त - १) सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

     २) कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा.शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक - १४ 

 

दनांक : ०४/०३/२०१५         वेळ : दपार  ु ३.०० वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा बुधवार 
दनांक ०४/०३/२०१५ रोजी दपार  ु ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल. 

---------- 
 
वषय .१) मा. फ भाग सिमती ठराव मांक ५४ दनांक ११/०२/२०१५ अ वये मौजे िचखली 

येथील गट .१६५५ (१) व १६५५ (२) याम ये १८ मीटर र याचे आर ण 
टाक यात आले असून यामुळे या गटातील ी.िशवाजी बबन मोरे या शेतक-या या 
ह यातील ७ एकर े ापैक  ६.५ एकर े  आर णात येत असलेने यांचेवर 
भूमी हन हो याची वेळ आलेली असून यांचे कुटंूब हवाल दल झाले आहेत.  यांना 
भूमी हन होऊ नयेत या क रता १६५५ (१) व १६५५ (२) या गटातील १८ मीटर 
र याचे आर ण र  क न ते गट .१६५४ या सरकार  गायरानाचे े ावर 
थलांतर त करणेकामी मा यता देणेबाबत मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 

करणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके माफत JnNURM – BSUP अंतगत शहरात खालील 

ठकाणी झोपडप ट  पुनवसन क प राब व यात येत आहेत. १) से. . २२ िनगड ,          
२) अजंठानगर, ३) िमिलंदनगर, ४) वेताळनगर, ५) उ ोगनगर व ६) प ाशेड, िलंक 
रोड  

उपरो  क पांची मा हती खालील माणे. 
अ) से टर .२२ िनगड  झोपडप ट  पुनवसन क प 

 से. .२२ िनगड  येथील झोपडप ट  पुनवसन क प हा संर ण खा या या रेड 
झोन या ह म ये येत अस याने सदरबाबत मा. उ च यायालयमुंबई येथे . 
१८०६/२०११ अ वये यािचका दाखल कर यात आलेली आहे. सदर यािचकेस अनुस न 
मा. उ च यायालय, यांनी से टर .२२ िनगड  येथील झोपडप ट  पुनवसन 
क पास द. १२/०४/२०१२ रोजी थिगती दलेली असून सदर या थिगती 

आदेशापासुन क पाचे काम आहे या थतीत बंद कर यात आलेले आहे. सदर 
क पाबाबत वेळोवेळ  सुनावणी झालेली असून अ ापपयत िनणय झालेला नाह. 

सुनावणी या तारखा :- १०/०३/२०११,०२/०२/२०१२, १९/०३/२०१२, ३०/०३/२०१२, 
१२/०४/२०१२, १८/१०/२०१२, २१/११/२०१२, २३/११/२०१२, १४/०१/२०१३, 
२५/०२/२०१३, १६/०४/२०१३, ०८/०७/२०१३, ०२/१२/२०१३, १३/०२/२०१४, 
११/०६/२०१४, ११/०९/२०१४, ०२/१२/२०१४. 
            दर यान, वषयां कत क पाचे ठेकेदार यांनी क प आहे या 
थतीत बंद कर याची मागणी क न व वध Claims सादर केलेले आहेत (सोबत 

ठेकेदारांची प े अवलोकनाथ). सदर यािचकेवर िनणय झा यानंतर याबाबत वचार 
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करता येईल असे वेळोवेळ या बैठक त ठेकेदारांना सांग यात येत होते. तथा प, सदर 
दा याची यायालयाम ये सुनावणी होऊन दा याचा अंितम िनणय कधी लागेल 
याबाबत िन त अशी कालमयादा नाह . थिगती आदेशापासून क पाची कामे 
पूणत: बंद आहे. सदरची कामे बंद अस याने  ठेकेदारांचे Claims  म येवाढच होत 
आहे.         

      या पा भुमीवर से टर .२२ िनगड  येथील क प आहे या थतीत 
िसमीत (Curtailment)करणे यो य राह ल. क पिसमीत करणे याकामी खालील 
बाबींचा वचार हावा. 

१) मा. उपा य  तथा मु य कायकार  अिधकार , MHADAयांनी यांचे प  .एमएच/ 

   मुअ-१/पर प के/न .१४८/२०१३ द.१८/०६/२०१३ नुसार मनपाकडे अखिचत पडून 

   असले या िनधीवर ९.५ % दराने याज आका न ते क शासनाकडे परत करणे  

   आव यक आहे असे कळ वले आहे. सदर प ाची छायां कत त सादर कर यात  

   आलेली आहे. 
२) से. .२२ िनगड  येथील क पा या कामास मा.उ च यायालय, मुंबई यांनी मनाई 

आदेश दलेला असून सदरबाबत वारंवार सुनाव या झाले या असून अ ापपयत 
कोणताह  िनणय झालेला नाह . सदर क पाचे ठेकेदार Claims मागणीबाबत 
प यवहार करत असून यां या Claims म ये दवस दवस वाढच होत आहे. वर ल 
सव बाबींचा वचार करता से. .२२ िनगड  येथील क प आहे या थतीत 
थांब वणेत यावा कंवा कसे याबाबत मा.डॉ. ी. ए.के. िम ा, सिचव, Ministry of 

Housing & Urban Poverty Alleviation, Government of India  यांना 
.CivilBSUP/56/2014  द.१५/०२/२०१४ रोजी प  पाठ व यात आलेले असून 

सदरबाबत अिभ ाय माग वणेत आलेला होता. 
३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत से. .२२ िनगड  येथील क प िसमीत 

कर याबाबत .CivilBSUP/56/2014  द.१५/०२/२०१४ या प ा वये माग वले या 
अिभ ायास अनुस न मा. ी जॉयदेव ामा णक, सम वयक JnNURM& RAY 

Government Of India यांनी JnNURM अंतगत राब व यात येत असलेले क प द. 
३१/०३/२०१५ पूव  पुण करावयाचे आहेत. क पासाठ ची जागा, यायालयाची 
थिगती, लाभा याचे  इ. कारणांसाठ  रखडलेला अथवा बंद असलेला क प आहे 
या थतीत िसमीत कर यात यावा. तसेच क पासाठ  दे यात आले या िनधीपैक  

न वापरलेला िनधी Government Of India  यां याकडे जमा करणेबाबत याचे द. 
२४ /०३/२०१४ चे प ानुसार कळ वलेले असून सदर प ाची त सोबत जोडलेली 
आहे. JnNURMयोजनेअंतगत झोपडप ट  पुनवसन क पासाठ  क शासन व 
रा यशासन यां यामाफत मनपास िनधी ा  झालेला आहे. सदर िनधी मनपा या 
खा यावर जमा असून यावर ल याज मनपा या खा यावर जमा होत आहे.  

४) Central sanctioning & Monitoring Committee of Ministry of Housing and 
Urban Poverty Alleviation (CSMC) कड ल द. ११/११/२०१४ रोजी झाले या १५८ 
या िमट ंगम ये िमिलंदनगर, वेताळनगर, अजंठानगर, उ ोगनगर, िलंक रोड प ाशेड 
व से. .२२ िनगड  येथील क पामधील बांधकामास सु वात न केले या सदिनका 
िसमीत कर याबाबत िनणय घे यात आलेला अस याबाबत उप मु य अिभयंता, 
JnNURM, MHADA  यांनी द.०८/१२/२०१४ या email ारेकळ वलेले आहे. 
सदर या Minutes of Meeting  व email ची त सोबतअवलोकनाथ जोडलेली आहे.  
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५) मा. मु य अिभयंता -२, महारा  गृहिनमाण व े  वकास ािधकरण यांनी 
बीसएसयुपी / आयएचएसड पी अंतगत अ ापह  काम सु  न झालेली घरकुले 
क पातून वगळून िसमीत कर याचा तावसादर करणे वषयी यांचेकड ल प  . 

एमएच/मुअ-२/उमुअ/काअ-२/जे/ ा./न. .२४/१५७२/१४ द.१५/१२/२०१४  या 
प ा वये कळ वलेले आहे. सदर प ाची त सोबत अवलोकनाथ जोडली आहे. 

६) से. .२२ िनगड  येथील झोपडप ट  पुनवसन क पातील ठेकेदार मे. बी.जी.िशक व 
इतर यांनी सदरचा क प िसमीत कर याबाबत मागणी केलेली आहे. सदरची कामे 
बंद अस याने ठेकेदारा या Claims  म ये दवस दवस वाढच होत आहे. यामुळे  “
िन वदा अट  व शत  CSD Volume – I Clause No.59 Pg. No. 53 &54  नुसार 
क प आहे या थतीत िसमीत करणेबाबत क पाचे स लागार ी. मोहन 

साखळकर, मे. ओमकार एश स JVयांनी यांचेकड ल प  . OC/PCMC/14-
15/50 द.२७/०५/२०१४ या प ा वये अिभ ाय दलेला आहे. सदर प ाची 
छायां कत त सोबत जोडलेली आहे. 

७) से. .२२ िनगड  येथील क प आहे या थतीत िसमीत करणे आव यक असून 
यात फ  सवाथाने पुण झाले या इमारतींचाच अंतभाव करणे यो य  राह ल. सदर 
क पातील अधवट बांधकाम अव थेत असले या इमारती अपुण इमारती माच २०१५ 

पूव  पुण करणे अवघड आहे तसेच मा. उ च यायालयाकडे सदर क पाबाबत दाखल 
केले या यािचकेवर िनणय नंतर कधी लागेल याबाबतह  स थतीत िन त असा 
कालावधीचा अंदाज करता येत नाह .    

८) भ व यात अपुण इमारतीसह उवर त रा हले या इमारतींचे बांधकाम करावयाचे 
झा यास म.न.पा.स क शासन (GOI) व रा यशासन (GOM) कडून ह सा िमळणार 
नाह . बांधकाम सा ह याम ये भाववाढ होणार, यामुळे सदर इमारतींचे बांधकाम पूण 
करणेसाठ  न याने िन वदा काढा या लागतील. न याने काढ यात आले या िन वदांचे 
दरह  यावेळ या चिलत D.S.R. नुसार दर जा त येतील व हा सव भार मनपास 
उचलावा लागेल. 

वर ल सव बाबींचा वचार करता सदरचा क प आहे या थतीत िसमीत 
कर यात यावा व क शासन व रा यशासन यांचेकडून क पासाठ  ा  झालेला िनधी 
पैक  न वापरलेला िनधी याजासह परत करणेत यावे असे या वभागाचे मत आहे. 

 
ब) िलंक रोड प ाशेड ६७२ सदिनका 

 िलंक रोड प ाशेड िचंचवड येथे JnNURM –  BSUP योजनेअतंगत झोपडप ट  
पुनवसन क प राब वणेत येत असून सदर क पांतगत ६ इमारतींचे बांधकाम 

ता वत आहेत. सदर ६ इमारतींपैक  ५ इमारतींची बांधकाम पूण झालेली असून १ 
इमारतीचे बांधकाम होणे बाक  आहे. सदर क पा या जागेबाबत मा. उ च 
यायालय, मुंबई येथे . ७४/२०१३ अ वये जन हत यािचका दाखल कर यात 

आलेली आहे. सदर क पास मा. उ च यायालयाने द. ०९/०७/२०१४ रोजी िलंक 
रोड प ाशेड येथील बांधकाम पूण झाले या इमारतीमधील सदिनकांचे लाभा याना 
वाटप न कर याचे आदेश दलेले असून क पास थिगती दलेली आहे. स थतीत 
५ इमारतींचे बांधकाम पूण असून यायालया या आदेशामुळे सदर इमारतींचा 
लाभा याना ताबा देता येत नाह . उव रत एका इमारतीचे बांधकामासाठ  वतं  
िन वदा काढून इमारतीचे बांधकाम पूण कर याबाबत यायालयाने आदेश दलेले 
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आहेत. सदर कामाबाबत मनपामाफत िन वदा िस द कर यात आलेली असून िन वदा 
या चालू आहे. JnNURMकामांचा Mission Period माच २०१५ अखेर संपत 

अस यामुळे सदर इमारतीचे काम Mission Period या िनधार त कालावधीम ये 
होणार नाह . सदर क पातील एका इमारतीचे बांधकाम के यास उव रत पा  
लाभा याना इमारतीचा ताबा देता येणार आहे. क प पूण कर या या ीने सदर 
इमारतीचे काम होणे आव यक आहे. यामुळे सदर इमारतीसाठ  लागणारा खच हा 
महानगरपािलके या िनधीमधून करावा लागणार आहे. 
 

क) िमिलंदनगर, वेताळनगर, अजंठानगर, व ठलनगर व उ ोगनगर येथील झोपडप ट  
पुनवसन क प 

 JnNURM –  BSUP योजनेअंतगत महापािलकेमाफत िमिलंदनगर, वेताळनगर, 
अजंठानगर, व ठलनगर व उ ोगनगर येथे झोपडप ट  पुनवसन क प राब व यात 
येत आहे. झोपडप ट तील झोपड  धारकांचे सव ण करणे, बायोमे क करणे, पा  
लाभाथ  ठर वणे, सोसाय यांचे सोडत काढणे, पा  लाभा याचे र ज ेशन करण,े बँक 
लोन करणे मंजूर करणे तसेच इतर शासक य कामे महानगरपािलके या झोपडप ट  
िनमुलन व पुनवसन वभागामाफत कर यात येतात. सदरचे सव क प हे 
Insitu क प असून इमारतीचे बांधकाम करावया या जागेवर ल झोप या काढून सदर 
जागेवर ल झोपड  धारकास मनपामाफत बांधले या प ाशेड (Transit Camp) म ये 
हल व यात येते. सदर या झोप या काढून मोक या झाले या जागेवर इमारती बांधून 
पा  झोपडप ट  धारकांना बांध यात आले या इमारतींम ये ताबा दे यात येतो.  
 िमिलंदनगर, वेताळनगर, अजंठानगर, व ठलनगर,उ ोगनगर, से. .२२ िनगड  व 
िलंक रोड प ाशेड या क पां या ठेकेदारास कामाचे आदेश दलेले आहेत. सदर 
ोजे टनुसार संबंिधत ठेकेदारांना दले या कामाचे आदेशाची मा हती पुढ ल माण…े 

 
 

अ. 
. 

ठेकेदाराचे 
नांव 

क पाचे नांव कामाचा आदेश 
दनांक 

बांधकाम 
करावया या 

एकूण इमारती 

एकूण  
सदिनका 

व ठलनगर झोपडप ट  पुनवसन 
क प 

१४/१२/२००७ १३ १४५६ 

अजंठानगर झोपडप ट  पुनवसन 
क प 

१४/१२/२००७ १३ १४५६ 

वेताळनगर झोपडप ट  पुनवसन 
क प 

१४/१२/२००७ १२ १३४४ 

 
 

१ 

 
 

मे.इंद ु
ोजे टस ्  

िल. 

उ ोगनगर झोपडप ट  पुनवसन 
क प 

१४/१२/२००७ ०४ ४४८ 

२ मे. बी.जी. 
िशक 

िलंक रोड प ाशेड झोपडप ट  
पुनवसन क प 

१८/०२/२०१० ०६ ६७२ 

३ मे. IVRCL िमिलंदनगर झोपडप ट  पुनवसन 
क प 

११/१२/२००७ ११ १२३२ 

४ मे. ितभा 
क शन 

से. .२२ िनगड  झोपडप ट  
पुनवसन क प (पॅकेज ५ व ६) 
 
 

१४/१२/२००७ ५७ ४५६० 
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५ मे. बी.जी. 
िशक 

से. .२२ िनगड  झोपडप ट  
पुनवसन क प 

(पॅकेज . ७ व ८) 

११/१२/२००७ ६१ ४८८० 

६ मे. IVRCL से. .२२ िनगड  झोपडप ट  
पुनवसन क प(पॅकेज . ९) 

११/१२/२००७ २९ २३२० 

 एकुण २०६ १८३६८ 
 
सदर क पासाठ  D.P.R रकमेवर GOI कडून ५०%  व GOM कडून ३०% या माणे 
मंजूर िनधी व ा  िनधीची मा हती पुढ ल माण.े.. 
 

अ.
. 

क पाचे नांव क पासाठ  GOI कड ल 
िनधी 

क पासाठ  GOM कड ल 
िनधी 

शेरा 

  मंजूर िनधी ा  िनधी मंजूर िनधी ा  िनधी 

१ व ठलनगर झोपडप ट  
पुनवसन क प 

१६.३० १६.४४ ९.१४ ९.४८ 

२ अजंठानगर झोपडप ट  
पुनवसन क प 

१६.०५ १२.१५ ९.०३ ७.०५ 

३ वेताळनगर झोपडप ट  
पुनवसन क प 

१५.१५ १६.३९ ८.४२ ९.४४ 

४ उ ोगनगर झोपडप ट  
पुनवसन क प 

५.१२ ६.८४ २.८३ ३.९६ 

५ िलंक रोड प ाशेड 
झोपडप ट  पुनवसन 
क प 

१२.८९ ९.६६ ७.७३ ५.६१ 

६ िमिलंदनगर झोपडप ट  
पुनवसन क प 

१३.६९ १४.३७ ७.६४ ८.३१ 

७ से. .२२ िनगड  
झोपडप ट  पुनवसन 
क प (पॅकेज ५ व ६) 

४५.२२ ३३.९२ २९.८५ २०.२७  

८ से. .२२ िनगड  
झोपडप ट  पुनवसन 
क प(पॅकेज . ७ व 

८) 

४५.२२ ४५.२२ २९.८५ २७.०३ 

९ से. .२२ िनगड  
झोपडप ट  पुनवसन 
क प(पॅकेज . ९) 

१६.७७ १६.७७ ११.०७ १०.०३ 

 एकुण १८६.४१ १७१.७६ ११५.५६ १०१.१८ 
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सदर क पांतगत ोजे ट माणे स थती खालील माण.े.... 
 

क पाचे नांव क पानुसार मंजूर 
सदिनका (Revised 
D.P.R.)(इमारती) 

लाभा याना 
ह तांत रत 
सदिनका 
(इमारती) 

ह तांतरणासाठ  
तयार सदिनका 

(इमारती) 

गितपथावर ल 
सदिनका 
(इमारती) 

िसमीत 
करावया या 
सदिनका 

व ठलनगर 
झोपडप ट  
पुनवसन क प 

१४५६ (१३) ११२० (१०) ३३६ (०३) ० ० 

अजंठानगर 
झोपडप ट  
पुनवसन क प 

१४५६ (१३) ४४८ (०४) ३३६ (०३) ० ६७२ (०६) 

वेताळनगर 
झोपडप ट  
पुनवसन क प 

१३४४ (१२) ४४८ (०४) ११२ (०१) ४४८ (०४) ३३६ (०३) 

उ ोगनगर 
झोपडप ट  
पुनवसन क प 

४४८ (०४) ० ० ० ४४८ (०४) 

िलंक रोड 
प ाशेड 
झोपडप ट  
पुनवसन क प 

६७२ (०६) ० ५६० (०५) 
 

० ११२ (०१) 

िमिलंदनगर 
झोपडप ट  
पुनवसन क प 

१२३२ (११) २२४ (०२) ११२ (०१) २२४ (०२) ६७२ (०६) 

से. .२२ िनगड  
झोपडप ट  
पुनवसन क प 
(पॅकेज ५ व ६) 

४९६० (६२) १०४० (१३) २४० (०३) ० ३६८०(४६) 

से. .२२ िनगड  
झोपडप ट  
पुनवसन 
क प(पॅकेज 
. ७ व ८) 

४९६० (६२) १२८० (१६) १६० (०२) ४८० (०६) ३०४० (३८) 

से. .२२ िनगड  
झोपडप ट  
पुनवसन क प 
(पॅकेज . ९) 

१८४० (२३) ४८० (०६) २४० (०३) ० ११२० (१४) 

एकुण १८३६८ ५०४० २०९६ ११५२ १००८० 

 

टप –    १) से. .२२ िनगड  येथील क पाम ये एका इमारतीत (G+4) ८० सदिनका आहेत. 

         २) िमिलंदनगर, व ठलनगर, अजंठानगर, वेताळनगर, उ ोगनगर, िलंक रोड प ाशेड 
  येथील क पाम ये एका इमारतीत (P+7) ११२ सदिनका आहेत. 
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         सदर या आदेशानुसार या या झोपडप यां या जागेवर ठेकेदारांमाफत 
इमारतींचे बांधकाम सु  कर यात आले व काह  इमारतींचे बांधकाम पूणह  झाले परंतु 
झोपडप ट  िनमुलन व पुनवसन वभागाकड ल पा  लाभाथ  ठर वणे व इतर 
शासक य बाबी पूण करणेसाठ  बराच कालावधी लागला. यामुळे िनयो जत वेळेम ये 

बांध यात आले या इमारतींचा पा  लाभा याना ताबा देता आला नाह . सदर या 
कारणांमुळे वर ल क पांचे काम पूण करणेस वलंब झाला. उ ोगनगर क पातील 
इमारतींचे बांधकाम करणेसाठ  जागा उपल ध झाली नस यामुळे सदर क पातील 
इमारतींचे बांधकाम सु  करता आलेले नाह . 
 JnNURMकामांचा Mission Period माच २०१५ अखेर संपत अस यामुळे सदर 
क पातील रा हले या इमारतींचे काम Mission Period या िनधार त कालावधीम ये 

पूण होणे श य नाह . यामुळे सदर क पातील रा हले या इमारतींचे बांधकाम हाती 
न घे याबाबत िनणय होणे आव यक आहे. क पांचे काम सु  होऊन ७ वष 
कालावधी झालेला असून वेळोवेळ  ठेकेदारास मुदतवाढ दलेली अस याने भाववाढ या 
खचातह  (Escalation Cost) दवस दवस वाढत आहे.  
 

 सदर क पासाठ  आतापयत झाले या खचाची मा हती पुढ ल माणे... 
 

क पाचे नांव R.A Bills Escalation एकुण 
व ठलनगर झोपडप ट  पुनवसन क प ५९.१९६ ८.६१६ ६७.८१२ 

अजंठानगर व उ ोगनगर झोपडप ट  
पुनवसन क प 

१७.८७६ २.९६९ २०.८४५ 

वेताळनगर झोपडप ट  पुनवसन क प ३१.३९४ ७.७७१ ३९.१६५ 

िलंक रोड प ाशेड झोपडप ट  पुनवसन 
क प 

२१.०७ ५.६३६ २६.७०६ 

िमिलंदनगर झोपडप ट  पुनवसन क प २४.७६९ ६.४२५ ३१.१९४ 

से. .२२ िनगड  झोपडप ट  पुनवसन 
क प (पॅकेज ५ व ६) 

४६.३५५ ७.१२३ ५३.४७८ 

से. .२२ िनगड  झोपडप ट  पुनवसन 
क प(पॅकेज . ७ व ८) 

५७.९०२ ८.२३१ ६६.१३३ 

से. .२२ िनगड  झोपडप ट  पुनवसन 
क प(पॅकेज . ९) 

२८.९९६ ४.२५५ ३३.२५१ 

एकुण २८७.५५८ ५१.०२६ ३३८.५८४ 

 
क प वेळेत पूण न हो याची कारणे पुढ ल माणे – 

 
१) से. .२२ िनगड  येथील क पाचे बांधकाम संर ण खा या या Red Zone ह म ये येत  
   अस याने सदर बाबत मा. उ च यायालयाम ये दावा दाखल कर यात आलेला आहे.  

   सदर दा याबाबत यायालयाकड ल िनणय लं बत आहे. 
२) िलंक रोड प ाशेड येथील क पा या जागेबाबत मा. उ च यायालय, मुंबई येथे जन हत 

   यािचका दाखल कर यात आलेली असून सदर यािचकेवर यायालयाकड ल िनणय लं बत  
   आहे. 
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३) JnNURM – BSUP या योजनेअंतगत राब व यात येत असले यािमिलंदनगर, व ठलनगर, 
   अजंठानगर, वेताळनगर, उ ोगनगर व से. .२२ िनगड  येथील क पांसाठ  Environment 

   Clearance व Consent to Operate िमळणेसाठ  बराच कालावधी लागला. 
४) इमारतीतील पा  ११२ लाभा याची  सोसायट  कर यास होणारा वलंब. 
५) सोसायट  तयार झालेनंतर लाभा याचे बँक खाते काढणे, लाभाथ ना व ह सा भरणेक रता  

   बँक लोन करणे तसेच बँक लोन मंजूर होणेकामी संबंिधत बँकांकडून होणारा वलंब.  

६) कामाचे आदेशानुसार िनयो जत कालावधीम ये इमारतीचे बांधकाम पूण झालेले परंतु पा  

   लाभा याना इमारतीचा ताबा दे याबाबत महानगरपािलके या झोपडप ट  िनमुलन व  
   पुनवसन वभागाकडून शासक य बाबींची पूतता व हत मुदतीत झाली नस याने बांधकाम  
   पूण झाले या इमारतींचा ताबा लाभा याना वेळेत देता आला नाह . 
७) इमारतींचा ताबा वेळेत न द या गे याने पुढ ल इमारतींचे बांधकामासाठ  जागा (Site) 

   उपल ध झाली नाह  यामुळे पुढ ल इमारतींचे बांधकाम करता आलेले नाह . 
 

 वर ल सव बाबींचा वचार करता िमिलंदनगर, वेताळनगर, अजंठानगर व िलंक 
रोड प ाशेड येथील क पातील सु  असले या इमारतीचे बांधकाम पूण क न उव रत 
इमारतींचे बांधकाम न करता तसेच से. .२२ िनगड  येथील झोपडप ट  पुनवसन 
क पातील अपूण अव थेत असले या इमारतींचे बांधकाम आहे या थतीत िसमीत 

(Curtailment) करणेत यावा असे या वभागाचे मत आहे.सदरबाबत या माणे िनणय 
झा यास क शासन (GOI) व रा यशासन (GOM) यांचेकडून क पासाठ  ा  झाले या 
िनधीची उवर त र कम याजासह परतावा करणे आव यक आहे. 

 
क पाचे नांव क पानुसार 

मंजूर 
सदिनकांची 
सं या 

लाभा याना 
ह तांत रत 
सदिनका 
(इमारती) 

ह तांतरणा
साठ  तयार 
सदिनका 
(इमारती) 

गितपथा
वर ल 

सदिनका 
(इमारती) 

िसमीत 
करावया या 
सदिनका 

व ठलनगर, 
अजंठानगर, 
वेताळनगर, उ ोगनगर, 
िलंक रोड प ाशेड, 
िमिलंदनगर, से. .२२ 
िनगड  (पॅकेज ५, 
६,७,८ व ९), 
झोपडप ट  पुनवसन 
क प 

१८३६८ ५०४० ११५२ १४७२ १००८०** 

एकुण १८३६८ ५०४० ११५२ १४७२ १००८० 
 

 
 
** टप – िसमीत करावया या एकूण १००८० सदिनकांपैक  ७८४० सदिनका ा से. .२२, िनगड   

        येथील झोपडप ट  पुनवसन क पातील आहेत. 
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  तर  उपरो  सव बाबी ल ात घेता से. .२२ िनगड ,िमिलंदनगर, वेताळनगर, 

अजंठानगर व उ ोगनगर व िलंक रोड प ाशेड येथील क प आहे या थतीत िसमीत 
करणे यो य राह ल तसेच क शासन व रा यशासन यांना क पासाठ  ा  झाले या 
िनधीची उवर त र कम िनयमानुसार परतावा करणेकामी या तावास मा यतेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

                                                              
    
 

    
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/ १८३ /२०१५ 

दनांक : २७/०२/२०१५ चे लगत. 
 

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

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
 
 
 
 
 
 


