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◌़ 
 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  १८. नगरस चव कायालय 

मांक: नस/९/का व/ १५० /२०१५ 

दनांक : ११ /०५/२०१५ 
 

त, 
 

मा. ................................... 
सद य, पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर   ४११ ०१८.  

 
 

  वषय - पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची मा.महापा लका सभा दनांक  
 २०/०५/२०१५ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयोिजत केलेबाबत. 

   

मा.महोदय / महोदया, 
 

  पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे मे - २०१५ ची मा सक मा.महापा लका सभा 
बुधवार दनांक २०/०५/२०१५ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील 
यशवतंराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आलेल  आहे. सोबत सभेची कायप का जोडल  
आहे. सभेस आपण उपि थत रहावे ह  वनंती.     
 
    

             आपला व वास,ू                  
    
       

                         
         नगरस चव 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

त :  १) कायालयीन नोट स बोड 
 २) सव शाखा मुख व शाखा धकार    
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 
 

सूचना 
 

( महारा  महानगरपा लका अ ध नयम  चे अनुसूची करण २ मधील  
नयम मांक १ (ए) (एच) (आय) अ वये ) 

 

कायप का मांक ४४ 
 

 पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे मे - २०१५ ची मा सक मा.महापा लका सभा बुधवार 
दनांक २०/०५/२०१५ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपा लका शासक य इमारतीमधील यशवंतराव 
च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आलेल  आहे. सदर सभेम ये खाल ल कामकाज होईल. 
 ------ 
 

मा.महापा लका सभा मांक – ३९ दनांक २०/१/२०१५, २७/१/२०१५,१०/२/२०१५ (द.ु१.०० व 
१.२५) २०/२/२०१५ व २६/२/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे.    

 ------ 
नो तरे 
 

( महारा  महानगरपा लका अ ध नयम चे कलम ४४ अ वये ) 
----------    

मा. थायी स मतीचे ठराव 
  

वषय मांक १)  संदभ :-१) मा.सु नता वाघेरे, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
                      २) मा. थायी स मती ठराव .१००८७ दनांक २३/१२/२०१४ 
       ३) मा.महापा लका सभा ठ. . ६२८ द.१०/२/२०१५   
 
    नमूद केले या य तींना घरगुती वापरासाठ  एक नळ कने शन ह ीबाहेर से.२३ आशीवाद 
कॉलनी अ पू घर शेजार , नगडी, पुणे येथे देणेस मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे 
शफारस करणेत येत आहे.  

 १) ी. गणेश ीपती लमये, २) अ ंधती गणेश लमये, 
 ३) सुरेश के. शमा, ४) नरेश शमा  
 ५) ी. लगड          ६)   ी.पाट ल   

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



 3
 
 
 
 

वषय मांक २)  संदभ :- १) मा.बाळासाहेब तरस, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
                       २) मा. थायी स मती ठराव .१०२५५ दनांक ३०/१२/२०१४ 
                       ३) मा.महापा लका सभा ठ. . ६३१ द.१०/२/२०१५   
 
    मनपा ह ीलगत असलेले गहु ंजे येथील साईनगरमधील वाघजाई सोसायट, ी हर दशन 
सोसायट  व संकेत वहार येथील भागातील नाग रकांस मनपातफ प याचे पाणी पुरवठा कर यास 
मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. 
 

( टप- माहे मे-२०१५ चे सभेम ये घेणेचे नणया माणे)   
 
वषय मांक ३)  संदभ :- १) मा. वनायक गायकवाड, मा.स वता साळुंके यांचा ताव. 
                       २) मा. थायी स मती ठराव .११३९० दनांक २८/४/२०१५ 
 
 कु.नुपूर ल मण मोरे हला थायलंड येथील पाच या योगा चॅि पयनशीप पधस उपि थत 
रहाणेकामी र. .७०,०००/- अथसहा य मंजूर करणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 
 

                                    --------      

                     मा.शहर सुधारणा स मतीचे ठराव  

 

वषय मांक  ४)  संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . नर व/का व/१४/०८/२०१५,  

                          दनांक – १०/०३/२०१५  

                  २) मा.शहर सुधारणा स मतीकडील ठ. .४८ द.६/५/२०१५        
  

मौजे औंध येथील राजीव गांधी उ डाण पुला पासून ते मौजे ताथवडे-पुनावळे ह ीपयत ४५.००  
मी. ं द र ता वकास योजनेम ये ता वत असून स या जागेवर ४५.०० मी. ं द र ता वक सत 
झालेला आहे. वाहतूक व दळणवळणा या नयोजनाकर ता ताथवडे – पुनावळे ह ीपासून रावेत ते 
मुकाई चौक कवळे मु ंबई – पुणे  हायवे पयत ४५.०० मी. ं द र ता ता वत करणेबाबत थाप य 
वभागाने मागणी केलेल  आहे. या तावाचे अनुषंगाने मंजूर  वकास योजनेतील ता वत र ता 
ं द  खाल ल माणे आहे. १) ताथवडे पुनावळे ह ीपासून पुनावळे रावेत पुलापयत र ता ं द  - ३०.०० 
मी. २) रावेत ह ीपासून ते कवळे ह ीपयत र ता ं द  ३०.०० मी. व ३४.५० मी. ३) कवळे ह ीपासून 
ते मु ंबई पुणे हायवे पयत र ता ं द  - ३०.०० मी. रावेत पुलापासून ते रावेत गावठाण ह ीपयत 
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र ता ं द  प ंपर  चंचवड नवनगर वकास ा धकरणा या मंजूर वकास योजनेनुसार ३४.५० 
मी. र ता ं द  ता वत केलेल  आहे. थाप य वभागाने केले या मागणीनुसार वाहतुक या 

ट कोनातून उ त र याची ं द  ४५.०० मी. करणे. भ व यात होणा-या वाहतूक या ट कोनातून 
आव यक आहे. मंजूर वकास योजनेतील र ता ं द  वर उ लेख के यानुसार ४५.०० मी. ं द 
कर याक रता म. ा.व न.र.अ ध नयम १९६६ या कलम ३७ अ वये फेरबदल ताव सु  कर यास 
आ ण सदर फेरबदल तावावर ा त हरकतधारकांना सुनावणी देऊन व यावर नणय घेऊन 
शासनास अहवाल सादर कर यास मा.आयु त यांना अ धकार दान करणेस मा यता देणेची 
मा.आयु त यांची मागणी असल  तर  सांगवी कवळे या बी.आर.ट . मागाचे महानगरपा लके या 
वकास आराखडयाम ये सलग ४५.०० मी. ं द या र याचे आर ण करणेबाबत सदर ठरावात 
अंतभूत आहे. सदर ठरावात नमुद थाप य वभागाने मागणी केले या सांगवी- कवळे या बी.आर.ट . 
मागापैक  य  मागाचा वचार करता सदर या र यापैक  ४५.०० मी. ं द र याची मुकाई चौक, 
कवळे येथपयतच आव यकता दसून येते कारण क , १) मुकाई चौकापासून पूव व पि चम दशेस 
४५.०० मी. र ते ता वत आहेत. २) मुकाई चौकात बी.आर.ट . टेशन ता वत आहे. ३) 
वाहतूक चा वचार करता सदर र याची ं द  ता वत करणेबाबत नमूद आहे. तथा प सदरची 
वाहतूक मु ंबई पुणे हायवे ते मुकाई चौक या दर यान एकाच दशेने जा त होईल असे दसून येते. 
४) सदर ल र याने बा धत होणा-या शेतक-यांचीच अ य आर णासाठ ह  जागा बाधीत होत आहे.  
सबब सदर शेतक-यांवर अ याय होत आहे. वर ल कारणांचा वचार करता सांगवी- कवळे या 
बी.आर.ट . मागापैक  मुकाई चौक ते मु ंबई-पुणे हायवे पयतची ता वत र ता ं द  ४५.०० मी. 
ऐवजी ३०.०० मी. ठेवणेस मा यता देणेकामी मा.महानगरपा लका सभेकडे शफारस करणेत येत 
आहे. 

 
वषय मांक  ५)  संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . नर व/का व/तळवडे/२२/२०१५, 
                           द.०९/०४/२०१५  

                  २) मा.शहर सुधारणा स मतीकडील ठ. .४९ द.६/५/२०१५        
 

 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वाढ व ह ी या भागश: मंजूर वकास योजनेत मौजे तळवडे येथील 
वेणीनगर चौकात ९०.०० मी. ं द र ता ता वत करणेत आलेला आहे.  सदर वकास योजने या 

र या या भूसंपादनाचा ताव मा.िज हा धकार , पुणे यां याकडे पाठ व यात आला असून सदर करणी 
थम ट यातील ५२.० ते ६०.० मी. ं द र या या भूसंपादनाची कायवाह  वशेष भूसंपादन अ धकार , वशेष 

घटक मांक १ पंपर  यांचे कायालयात सु  आहे.  सदर ९०.०० मी. ं द र या या दो ह  टोकाकडे पंपर  
चंचवड नवनगर वकास ा धकरणा या मंजूर  वकास योजनेतील ७५.०० मी. र ता ता वत आहे.  
यानुषंगाने महापा लके या वकास योजनेतह  सदर ठकाणी ९०.०० मीटर ऐवजी ७५.०० मीटर र ता 
ता वत क न महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये कायवाह  करणे 

आव यक आहे. याबाबत पाईन र याचे आखणीबाबत नयु त स मतीने अं तम केले या आखणीनुसार / 
सुच वलेनुसारची ता वत ७५.०० मी. र याची महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयम १९६६ चे कलम 
३७ अ वये फेरबदलाची कायवाह  सु  आहे.  सदर फेर बदलाची तावा सोबत या नकाशात दश वले माणे 
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७५.०० मी. ं द ता वत र या या उव रत ज मनीचे भूसंपादन ताव मा.िज हा धकार , पुणे यांचेकडे 
पाठ वणेचे व त अनुषंगाने येणारा खच करणेचे अ धकार मा.आयु तांना  देणेस मा यता मळणेकामी 
मा.महापा लका सभेकडे  शफारस करणेत येत आहे. 

 
वषय मांक  ६) संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . नर व/का व/१३/३५/२०१५, 
                          द.१०/०४/२०१५  

                 २) मा.शहर सुधारणा स मतीकडील ठ. .५० द.६/५/२०१५        
 

  पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वाढ व े ा या महारा  शासन, नगर वकास वभाग, अ धसुचना 
.ट पीएस-१८०५/१०५०/ . .-७९५/०५/न व-१३, दनांक – ३०/०५/०८ व महारा  शासन, नगर वकास वभाग, 

अ धसुचना .ट पीएस-१८०८/८९४/सी आर-१७२७/०९/न व-१३, दनांक – १८/०८/०९ अ वये भागश: मंजुर वकास 
योजनेतील वषयां कत मळकतीमधून जाणारा ३०.० मी. ं द र ता व २४.० मी. ं द र ता ता वत आहे.  
मौजे च-होल  येथील नाग रकांची दळणवळणाची गैरसोय होत अस याने व वाहतुक या ट ने वषयां कत 
मळकतीमधील ३०.० मी. ं द र ता (जूना स.नं. ४५८ पै., ४५९ पै., ४६२ पै., ३८३ पै., ३६३ पै.,) व २४.० मी. 
ं द र ता (जूना स.नं. ४६२ पै., ४५८ पै., ४६३ पै., ४६४ पै.,) ( पूव-पि चम र ते वक सत करणे आव यक 
आहे.)  र याने बा धत े  हे खाजगी मळकतधारकांचे अस याने भूसंपादन करणे आव यक आहे. 
वषयां कत ज मनीचे च लत भुसंपादन अ ध नयमा वये संपादन करणेकामी वषयां कत र याचा भूसंपादन 
ताव मा.िज हा धकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेक रता मा यता घेणेकामी मा.महापा लका सभेकडे  शफारस 

करणेत येत आहे.   

 

वषय मांक  ७)  संदभ – १) मा.आशा सुयवंशी, मा.वैशाल  जवळकर यांचा ताव – 
                        २) मा.शहर सधुारणा स मतीकडील ठ. .५१ द.६/५/२०१५        
 

   पंपर  चंचवड महानगरपा लकेम ये सन २०१२ पासून बी.आर.ट .एस. क प राब व यात आला 
आहे व आज रोजी सन २०१३-२०१४  म ये ना शक फाटा ते वाकड व औंध कवळे हे बी.आर.ट .एस. चालू 
कर यात आले. पंपळे गुरव स.नं.८४ व ८५ म ये बी.आर.ट .एस. बा धत लोकांनी वत:चे घर वत: काढून 
घेऊन पंपर  चंचवड महानगरपा लका 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.  काळेवाडी 
बी.आर.ट .एस.रोड सव नं.८० ते ९९ या सव नं.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 महानगरपा लका शासनामाफत ई.ड लू.एस. मधील २५७ मधील आर ण मधून घरकुल 
दे यास मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे  शफारस करणेत येत आहे. 

                                   -------- 
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       स म यांचे अहवाल 
 

मा.म हला व बालक याण स मती 
 

वषय मांक  ८)   अ) द. २५/३/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे. 
       ब) द. ८/४/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे.   
                                     ------          
        

              मा.शहर सुधारणा स मती 
       

वषय मांक  ९)   अ) द.१८/३/२०१५  व २५/३/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे.   
             ब) द. १/४/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे.   

                   -------- 
 

                    मा. डा स मती  
 
वषय मांक १०)   अ) द. १/४/२०१५ व द.६/४/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे.   
             ब) द. १५/४/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे.   
                                      ------  
        मा.फ भाग स मतीचे ठराव  
 
वषय मांक ११)   संदभ – १) मा.सुलभा उबाळे व मा.संगीता पवार यांचा द. ८/४/२०१५ चा  
                           ताव. 
                        २) मा.फ भाग स मतीकडील ठ. .६४ द.८/४/२०१५ 
    ३) मा. शासन अ धकार  फ ेञीय कायालय यांचे पञ  
                           .फ ेका/सभा/का व/५६/२०१५ द.८/४/२०१५          
 
  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 सकुंल येथे व. मनाताई ठाकरे 
यां या पुतळयाऐवजी मा. शवसेना मुख हंदु दयस ाट बाळासाहेब ठाकरे यांचा पुतळा बोधनकार  



 7
 
 
ठाकरे वकास सं थे या खचाने उभारणेस मा यता देणेत येत आहे. सदरचा वषय मा.महापा लका 
सभेकडे मा यतेकामी पाठ वणेत येत आहे.      
                                                             
 
 

                                                                                                                                                                                                            

                                        नगरस चव 
  पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरस चव कायालय 
मांक : नस/९/का व/१५०/२०१५ 
दनांक : ११/०५/२०१५ 
 

टप :- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉके स)      
      नगरस चव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत. 
     
 

 
 
 
 
     


