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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

      मांक: नस/ ९/का व/३३९/२०१७ 
दनांक :  १०/०८/२०१७ 

 

ित, 
 

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

 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक  

 १९/०८/२०१७ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   

मा.महोदय / महोदया, 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे ऑग -२०१७ ची मािसक मा.महापािलका सभा 

शिनवार दनांक १९/०८/२०१७ 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 - ०७ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे ऑग -२०१७ ची मािसक मा.महापािलका सभा 
शिनवार दनांक १९/०८/२०१७ रोजी दुपार  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 -६८ द. ९/०१/२०१७, द.२०/०१/२०१७ (द.ु१.३० वा.), द. 
२०/०२/२०१७ (द.ु१.३० वा.), द.२७/०२/२०१७ (द.ु१.३० वा.), द.२०/०४/२०१७ चा 
सभावृ ातं कायम  करण.े   

        ब) मा.महापािलका सभा -६९ द. २०/०१/२०१७ (द.ु२.०० वा.) , द. २०/०२/२०१७  

           (द.ु१.४५ वा.), द.२७/०२/२०१७ (द.ु१.४५ वा.), द.२०/०४/२०१७ (द.ु२.१५ व ४.००  

           वा.) चा सभावृ ांत कायम  करण.े  

क) मा.महापािलका सभा -७० द. २०/०२/२०१७ (द.ु२.०० वा.), द.२७/०२/२०१७ 
(द.ु२.०० वा.), द.२०/०४/२०१७ (द.ु२.३० वा.)  चा सभावृ ांत कायम  करण.े  

        ड) मा.महापािलका सभा -२ द.२०/०४/२०१७ (द.ु१.४५ वा.), द.२५/०४/२०१७ चा  

           सभावृ ांत कायम  करण.े  

इ) मा.महापािलका सभा -३ द.१९/०५/२०१७ (द.ु२.०० व २.३५ वा.) चा सभावृ ांत  
कायम  करण.े  

          फ) वशेष मा.महापािलका सभा -४ द.१५/०६/२०१७ चा सभावृ ांत कायम  करण.े  

        ग) मा.महापािलका सभा -५ द.२०/०६/२०१७ (द.ु२.०० व २.३५ वा.) चा सभावृ ांत  
           कायम  करण.े  

        ह) मा.महापािलका सभा -६ द.२०/०७/२०१७ चा सभावृ ांत कायम  करण.े  

 

        -------  
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          ो रे 

 

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

                  
मा. वधी सिमती सिमतीचे ठराव  

 
वषय मांक १)   संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/३८१/२०१७,  

                          द.१५/०६/२०१७ 

               २) मा. वधी सिमती सभा ठराव मांक १७ द.२१/०७/२०१७  

      “कान-नाक-घसा त ”  अिभनामाचे पद सरळसेवा वेशाने भर याकामी कमचार  िनवड 
सिमतीने िशफारस केले या ित ा याद वर ल डॉ.च हाण परमानंद देवदास यांची खु या 
( व.जा.(अ)) वगातून वेतन ेणी र. . १५६००-३९१०० ेड पे ६६०० म ये “कान-नाक-घसा त ”  

अिभनामाचे पदावर िनयु  दे यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत 
येत आहे.    
 

वषय मांक २)   संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/४९१/२०१७,  

                          द.१९/०७/२०१७ 

                       २) मा. वधी सिमती सभा ठराव मांक १८ द.०४/०८/२०१७  
 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर ' शासन अिधकार ' अिभनामाची पदे 

र. .९३००-३४८०० ेड पे ५४०० या वेतन ेणीम ये शासन मंजूर आहेत. जा हरात .९३/२०१३ 
नुसार आदेश . शा/१/का व/१४९२/१३, द.२०/११/२०१३ अ वये ी.खोत सं दप दादासाहेब यांना 
खुला (भ.ज.(क)) आ ण ी.बहुरे िसताराम देवचंद यांना व.जा.(अ) या वगातून सरळसेवा 
वेशाने शासन अिधकार  या पदावर िनयु  दे यात आलेली आहे. तुत या िनयु  आदेशाम य े

आपण जर द.०१/११/२००५ पूव  शासक य/िनमशासक य सेवेत दाखल झाला असाल तर  आपण 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर जू झा यापासून तीन म ह या या कालावधीत, 

संबंिधत शासक य/िनमाशासक य कायालयाने आपल े सेवािनवृ ी वेतन अंशदान (Pension 

Contribution) व रजा वेतन अंशदान (Leave Salary Contribution) ची र कम पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेकडे वग के यास आपणांस महारा  नागर  सेवा (िनवृ ीवेतन)  िनयम १९८२ नुसार 
िनवृ ीवेतन योजना लागू राह ल. तसेच संबंिधत शासक य/िनमशासक य कायालयाकडे जमा 
असणार  भ व य िनवाह िनधीची याजासह र कम पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडे वग के यास 
आपणांस सवसाधारण भ व य िनवाह िनधी िनयम १९९८ माणे भ व य िनवाह िनधी योजना  लागू 
राह ल.  अ यथा आपणांस द.३१ ऑ ट बर २००५ नुसार नवीन अंशदान िनवृ ीवेतन योजना 
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हणजेच 'प रभा षत अंशदान िनवृ ीवेतन योजना' (Defined Contribution Pension system)  लागू 

राह ल', या माणे अट नमूद कर यात आलेली आहे. 
 
      ी.खोत सं दप दादासाहेब हे द.११/१२/२०१३ रोजी शासन अिधकार  पदावर महापािलका 
सेवेत जू झाले आहेत. त पूव  ी.खोत सं दप हे द.१४/१०/२००५ पासून ज हा प रषद 
अहमदनगर या आ थापनेवर ामसेवक पदावर कायरत होते. ी.बहुरे िसताराम देवचंद हे 
द.१७/१२/२०१३ रोजी शासन अिधकार  पदावर महापािलका सेवेत जू झाले आहेत. त पूव  

ी.बहुरे िसताराम हे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा व ापीठ औरंगाबाद या आ थापनेवर 
द.२२/०६/२००५ पासून टाय प ट या पदावर कायरत होते. संबंिधत कायालयाम य े सदर या 
अिधका-यानंा महारा  नागर  सेवा (िनयम) १९८२ नुसार िनवृ ीवेतन योजना लागू होती. उ  
अिधका-यानंी शासन अिधकार  पदाकर ता अज करताना द.१२/०१/२००७ या शासन 
प रप कामधील अट  व शत ची पूतता केलेली आहे. 
 
     िनयु  आदेशातील अट  व शत नसुार संबंिधतांचे पूव या कायालयाकडे रजा वेतन अंशदान 
व सेवािनवृ ी वेतन अंशदान रकमेची मागणी केली असता, ी.खोत यां यासंदभात अहमदनगर 
ज हा प रषद यांनी ज हाप रषद सेवेतून एखादा कमचार  महामंडळे/ 
नगरपािलका/महानगरपािलकेकडे सेवेत हजर झा यास संबंिधत सं थांना सेवािनवृ ी वेतन अंशदान 
व रजा वेतन अंशदान वग कर यासंदभात िनयम अ त वात अस याचे दसून येत नसलेबाबत 

मा.उपमु य कायकार  अिधकार , ( ा.पं.) ज हा प रषद अहमदनगर यांनी 
जा. .सा व२/ ामपंचायत८/६८/१६, द.२७/०४/२०१६ अ वये कळ वले आहे. तर ी.बहुरे 
यां याबाबत महारा  शासन िश ण वभागाकड ल द.२१/०७/१९८३ या शासन िनणया वये 
महारा ातील व ापीठे तसेच संल नत अनुदािनत महा व ालयातील िश क व िश केतर  वगाला 
िनवृ ीवेतन अनुदान योजना द.०१/१०/१९८२ पासून लागू कर यात आली आहे. ी. बहुरे यांची 
नेमणूक द.०१/१०/१९८२ नंतर झाली अस यामुळे सेवािनवृ ी अंशदान भर याचा  उ वत 
नसलेबाबत मा.कुलसिचव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा व ापीठ, औरंगाबाद यांनी 
द.१८/०२/२०१६ चे प ा वये कळ वल ेआहे. यामुळे ी.खोत व ी.बहुरे यानंी द.२०/०८/२०१६ 
या अजा वये िनयु  आदेशातील अट  व शत नुसार अट . ६ ची पूतता  न झा याने सदरची 

र कम वत: भर यास तयार अस याबाबत कळ वले असून पूव ची सेवा सलग ध न महारा  
नागर  सेवा िनवृ ी वेतन िनयम १९८२ नुसार सेवािनवृ ी वेतन, भ व य िनवाह िनधी, रजा 
वेतना या लाभासाठ  वचार कर याबाबत वनंती केली आहे. 
 
 यानुसार मा.मु यलेखाप र क यांचेकड ल .मुलेप/१/का व/४८६/१७, द.१९/०१/२०१७ 
अ वये करणी ी.खोत व ी. बहुरे, शा. अिधकार  यांचे िनयु  आदेश . शा/१/का व/ 
१४९२/१३, द.२०/११/२०१३ मधील अट .६ िशिथल करावी लागेल आ ण शासक य/िनमशासक य 

कायालयातील कमचार  यांची मनपा सेवेत येणेपूव ची सेवा सेवािनवृ ी वेतनासाठ  व सवसाधारण  
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भ व य िनवाह िनधी  िनयम १९९८ माणे भ व य िनवाह िनधी योजनासाठ  धरणेबाबत मनपाचे 
धोरण िन त नसलेने याबाबत मा.महापािलका सभेची मा यता यावी लागेल या माणे अिभ ाय 
दल ेआहेत.     

       
 सबब, ी.खोत सं दप  व ी.बहुरे िसताराम यां या मागील सेवेला संर ण देणे करणी  
िनयु  आदेश द.२०/११/२०१३ मधील अट . ६ िशिथल करणे, ी.खोत यांची ज हा प रषद 
अहमदनगर या आ थापनेवर द.१४/१०/२००५ ते द.१०/१२/२०१३  या कालावधीकर ता केलेली 
सेवा याच माणे ी.बहुरे यांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा व ापीठ, औरंगाबाद या 
आ थापनेवर द. २२/०६/२००५ ते द.१६/१२/२०१३ या कालावधीकर ता केलेली सेवा पंपर  
िचंचवड महापािलकेकडे सलग सेवा धरणे, उ  कालावधीकर ता सदर या कायालयाकडे जमा 
असले या सेवािनवृ ी वेतन, भ व य िनवाह िनधी आ ण रजा वेतना या रकमा लेखा वभागामाफत 
िन त क न संबंिधत अिधका-यामंाफत भ न घेणे आ ण सदर या रकमा भ न घेत यानंतर 
यांना महारा  नागर  सेवा (िनवृ ीवेतन)  िनयम १९८२ नुसार िनवृ ीवेतन योजना आ ण 

सवसाधारण भ व य िनवाह िनधी िनयम १९९८ माणे भ व य िनवाह िनधी योजना लाग ूकरणे या 
बाबीस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
        ------ 
 
            मा.शहर सुधारणा सिमती सिमतीचे ठराव 

 
वषय मांक ३)  संदभ : १) मा.शिशकांत कदम, मा. वकास डोळस यांचा ताव – 

                      २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .११ द.११/०७/२०१७ 
  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजुर वकास योजनेतील मौजे दापोड  येथील आ. . 
३/१४ इं जिनअर ंग टोअस (ES) या आर त जागेवर पा याची टाक  (ESR) साठ  होणा-या 
बदलास म. ा. व न.र. अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ नुसार मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे 
आव यक आहे.  मौजे दापोड  येथे स थतीत आ. .३/३ उंच पा याची टाक साठ  ४००० चौ.मी. 
े  आर त केलेले आहे.  या ठकाणी एकच पा याची टाक  बांध यात आलेली आहे.  या ठकाणी 

दुसर  पा याची टाक  बांधणे श य होणार नाह .  दापोड  येथील लोकसं या पाहता एकच पा याची 
टाक  अस यामुळे पा याची खुपच टंचाई िनमाण झालेली आहे. यामुळे दुस-या पा या या 
टाक साठ  िनयोजन करणे गरजेचे आहे. दापोड  येथील स.नं.१३ पैक  आ. .३/१४ इं जिनअर ंग 
टोअससाठ  आर त असलेली १००० चौ.मी. जागा महानगरपािलके या ता यात आलेली आहे. मौजे 

दापोड  येथील आ. .३/१४ इं जिनअर ंग टोअस या आर त जागेवर म. ा. व न.र. अिधिनयम 
१९६६ चे कलम ३७ नुसार उंच पा याची टाक  (ESR) साठ  आर ण फेरबदल ता वत करणसे 
मा यता देणेस व सदर म. ा. व न.र. अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ नुसार आर ण फेर बदलाची 
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संपुण कायवाह  करणेचे हणजेच जाह र नोट स करणेकामीचे, हरकती व सुचनांवर सुनावणी घेऊन 

ताव शासनास सादर करणेचे अिधकार मा.आयु  यांना दान करणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   

 
वषय मांक ४)  संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/३६/ पं.गुरव/२६२/२०१७,  

                           द.१९/०७/२०१७ 

                   २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .१२ द.२५/०७/२०१७ 

 
       मौजे पंपळे गुरव, पंपळे सौदागर, मौजे सांगवी पयत संर ण वभागा या ह लगत 
असले या मंजूर वकास योजनेतील १२ मी./१८ मी. ं द र यालगत संर ण वभागा या ह तून 
आणखी १२ मी. ं द र ता करणे व या यित र  मौजे सांगवी स.न.ं ६८ पासुन (बी.आर.घोलप 
कॉलेजची उ रेकड ल बाज)ू ते नवी सांगवी बस टाँप पयत अित र  २४ मी. र ता तसेच 
यापूव या संर ण वभागाने मंजूर  दले या H to I (R3) र याकर ता अित र  १२ मी. ं द र ता  
करणे आव यक आहे.   सदरचा अित र  र ता के यान,े सदर र ता हा दोन बीआरट  र यांना 
जोडणार अस याने वाहतुक साठ  फ डर ट हणून उपयोगात येणार आहे. तसेच सदर भागाचा 
वकास मो या माणावर झालेला अस याने वाहतुक सुरळ त व सुर त हो या या ीने सदरचा 
र ता होणे गरजेचे आहे.   सदर िनयो जत र यांची लांबी सुमारे ४९३० मी. इतक  असणार आहे. 
सदरची जागा सुमारे ६३९६० चौ.मी. व वकास योजनेतील १२ मी. व १८ मी. ं द र यामधील 
उव रत े ासह एकुण े  संर ण वभागाचे अस याने सदरचे े  संर ण वभागाकडून मनपास 
ह तांतर त करावे लागणार आहे. यासाठ  महापािलकेने संर ण वभागास सदर जागेचे िनयमानुसार 
मु य अदा करावे लागणार आहे.   तर  सदरची जागा संर ण वभागाकडुन मनपास ह तांतर क न 
घेऊन संर ण वभागास सदर जागेचे मु य अदा करणे व यासाठ  आव यक स ह ण, मोजणी 
करणे इ याद  अनुषंिगक मंजुर सह येणा-या सव खचाबाबत  मा. आयु सो यांना संपुण अिधकार 
देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 
वषय मांक ५)  संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचे प      

                         .नर व/का व/१२/१३१/२०१७, द.१७/०७/२०१७ 

                 २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .१३ द.८/०८/२०१७ 
                               

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची ह वाढ महारा  शासनाचे आदेश . पीसीसी 
।३०९६।१८०१।सीआर-२६१।न व-२२, द ११।०९।१९९७ अ वये करणेत आली आहे. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या वाढ व ह ची वकास योजना महारा  शासन, नगर वकास वभाग, अिधसुचना 
. टमपीएस- १८०५/१०५०/सीआर- ७९५/०७/न व-१३, द. ३०/०५/२००८ अ वये मंजुर आहे. 
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तसेच द. १८/०८/२००९ रोजी या िनणया वये पुन: िस  केलेला भाग वगळता उवर त वकास 
योजना मंजुर असुन शासन िनणय . ट पीएस१८१२/१६०/ ५८/१२/पुनबाधनी .२७/१२/ईपी 
मंजुर / न व-१३ द.०२/०३/२०१५ अ वये उवर त भाग या वकास योजनेबाबत िनणय घेणेत 
आलेला आहे. मौजे बोपखेल येथील पपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजुर वकास योजनेमधील 
खालील त यात दश वले या ता वत आर णाचे भूसंपादन करणे आव यक आहे. 
 

अ. . आ. . आर णाचे 

 योजन 
स.न ं

बािधत होणारे संपादन करावयाचे 
एकुण सुमारे े  चौ.मी. 

१. आर ण . २/१६९ ाथिमक शाळा स.नं १५२ 
पैक  

४०००.०० चौ.मी. 

२. आर ण . २/१५२ उ ान १५६ पैक  उ ान – ५०००.० चौ.मी. 

३ 

१८.० मी. र ता 
उ ानालगतचा पुव- 

प म र ता 
-- १५६ पैक  अंदाजे ३६०० चौ.मी. 

         
 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. 

तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व भूमीसंपादन 

पुनवसन व पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा आ ण पारदशकता राख याचा 
ह क अिधिनयम – २०१३ (न वन भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये तातड ने संपादन करणेकामी  
मा यता घेणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 
वषय मांक ६)  संदभ : १) मा. वकास डोळस, मा.संतोष कांबळे यांचा ताव – 

 

                      २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .१४ द.८/०८/२०१७ 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील भाग .१८ म ये व वध आर णे येतात. परंतु 
स थतीत बहुतांश अ वकिसत आर णे ह  नद  व िनळया पुररेषेत येत आहेत. यामुळे अशा 
िनळया पुररेषेने बाधीत आर णांचा अ त वातील योजनासाठ  वकास करणे श य होत नाह  
कंवा बांधकाम करता येत नाह .  हणजेच सदर जागेत मनपा या िनयमानुसार कोण याह  कारचे 
बांधकाम करता येत नस यामुळे सदर आर त भूखंडामधील अ त वातील योजन बदलून सदर 
ठकाणी भूखंडाची जागा ह  गाडन, खेळाचे मैदान कंवा पुररेषेने ितबंधीत े ात अनु ेय होणार  
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योजनासाठ  आर त करणे आव यक वाटते. कारण िचंचवड प रसरात लाखापे ा जा त 

लोकसं या आहे. सदर प रसरात सुमारे २५,००० इतक  लॅटची सं या आहे.  सदर भागात दाट 
लोकव ती, भाजीमंडई, शाळा, हॉ पटल, मशानभूमी, झोपडप ट , नाले, दोन मैला शु द करण 
क प, काह  ठकाणी छोटे र ते, मोरया गोसावी मं दर, असे ऐितहािसक वारसा लाभलेले शहर 

आहे. तसेच मोठमोठया सोसायटया असून सदर सोसायटयांना गाडन व खेळाची मैदाने नाह त.  
यामुळे येथील लहान मुलांना खेळ यासाठ  मैदाने तसेच जे  नाग रकांना बस यासाठ  गाडन 
यव था नाह . मुलांना मोकळा ास घे यासह  खुली हवेची जागा नस याने तसेच प रसरातील 
नाग रकां या सोयीसाठ  सदर जागेचा गाडनसाठ  व मैदानांचा वचार होणे आव यक आहे. यामुळे 
सदर आर त जागेचा यो य वापर होईल व नाग रकांना याचा उपभोग घेता येईल. तर  सदर 
जागेवर ल आर णे खालील माणे बदलणे कामी या सदर या ठरावास मा.महापािलका सभेची 
मा यता घेणे आव यक आहे. 
 
 

अ.
. 

आर ण 

मांक 

स याचे योजन स.नं./िस.स.
नं. 

एकूण े  

(चौ.मी.) 
अपे त योजन 

०१ २१९ मा यिमक शाळा २९६ पै ७००० खेळाचे मैदान 

०२ २०९ पोह याचा तलाव १७४ पै ४५०० यापार  क  व 
सुतीगृह 

      
०३ २३० क सुतीगृह व दवाखाना २८४ पै ४००० उ ान 

 
 

उपरो  पैक  अ. .१ व ३ ह  आर णे पुररेषेत येत अस याने मनपा िनयमानुसार कोण याह  
कारचे बांधकाम करता येणार नाह .  तसेच िचंचवड गावात आ. .२१८ म ये पोह याचा तलाव 

यापूव च बांधणेत आलेने न याने अ. .२ नुसार आ. .२०९ म ये पु हा न याने पोह याचा तलाव 
वकिसत कर याची आव यकता नाह .  याऐवजी दाटव ती भागातील आर ण अस याने यापार  
क  (शॉ पंग सटर) व सुतीगृह असा फेरबदल करणे यो य वाटते.  २३०अ व केशवनगर म ये 
शाळा यापूव च बांधणेत आ याने न याने अ. .१ नुसार आ. .२१९ म ये पु हा न याने शाळा 
वकिसत करणेची आव यकता नाह . याऐवजी खेळाचे मैदान असा फेरबदल करणे यो य वाटते.  
तसेच अ. .३ नुसार आ. .२३०क म ये सुतीगृह व दवाखाना वकिसत करणे ऐवजी उ ान असा 
फेरबदल करणे यो य वाटते.  तर  वर ल आर णांचे बाबतीत महारा  ादेिशक अिधिनयम १९६६ 
या कलम ३७ अ वये बदल कर यास तसेच मा.आयु  यांनी हरकती सुचना मागवून अंितम 



 9
िनणय घेऊन सदर वषय पुढ ल कायवाह  कर ता शासनास ताव सादर कर यास मा.आयु  यांना 
अिधकार दान कर यास मा यता देणेबाबत मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   

 

वषय मांक ७)  संदभ : १) मा. वकास डोळस, मा.संतोष कांबळे यांचा ताव – 

                      २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .१५ द.८/०८/२०१७ 
 

       मौजे चो वसावाड  व वडमुखवाड  येथील खालील नमुद मंजूर वकास योजनेतील र ते 
भूसंपादन करणे आव यक आहे. १) मौजे चो वसावाड  येथील स.नं.१०२ ते स.नं.९२ पासून स.नं. ९१ 
पयत चो वसावाड  ह पयत मंजूर वकास योजनेतील १८ मी.र ता भूसंपादन करण.े २) मौजे 
चो वसावाड  येथील स.न.ं१८६ पासून स.न.ं१९५ चो वसावाड  ह पयत मंजूर वकास योजनेतील १८ 
मी.र ता भूसंपादन करण.े ३) मौजे वडमुखवाड  येथील स.नं.२५ पासून ते स.न.ं५५ पयत 
वडमुखवाड  ह पयत मंजूर वकास योजनेतील १८ मी.र ता भूसंपादन करण.े ४) मौजे वडमुखवाड  
मधील स.नं.२१७ पासून ते स.न.ं१८८ पयत वडमुखवाड  ह पयत मंजूर वकास योजनेतील १८ 
मी.र ता भूसंपादन करणे. ५) मौजे चो वसावाड  मधील स.नं.३० पासून स.नं.३९ पयत मंजूर 
वकास योजनेतील २४ मी. व तेथुन पुढे स.नं.३९ पयत वकास योजनेतील १८ मी.र ता भूसंपादन 
करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.    
 

वषय मांक ८)  संदभ :१) मा. वकास डोळस, मा.संतोष कांबळे याचंा ताव – 

                     २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .१६ द.८/०८/२०१७ 
 

       मौजे च-होली येथील खालील नमुद मंजूर वकास योजनेतील र यांचे भूसंपादन करणे 
आव यक आहे. १) मौजे च-होली स.नं.२२७ ते स.नं.१९८ पयत २४ मी. मंजूर वकास योजनेतील 
र ता भूसंपादन करणे. २) मौजे च-होली स.नं.१९२ ते स.नं.८७ पयत १८ मी. मंजूर वकास 
योजनेतील र ता भूसंपादन करणे. ३) मौजे च-होली, कोतवालवाड  स.नं.४६१ ते ड .वाय.पाट ल शाळा 
च-होली ह पयत (स.नं.१३४) ३० मी. वकास योजनेतील र ता भूसंपादन करणे. ४) मौजे च-होली, 
ताजणेमळा स.नं.४३० च-होली गावापयत १८ मी. वकास योजनेतील र ता भूसंपादन करण.े ५) 
मौजे च-होली स.नं.१०१३ ते मशानभूमी पासून जाणारा १८ मी. वकास योजनेतील र ता स.नं.८ 
पयत भूसंपादन करण.े ६) मौजे च-होली स.न.ं१०२७ ते १०१० पयत ३० मी. व पुढे १२ मी. वकास 
योजनेतील र याचे भूसंपादन करण.े ७) मौजे च-होली हसोबा मं दर स.नं.५१९ ते स.न.ं४७५ 
कोतवालवाड  पयत  वकास योजनेतील ३० मी. र ता भूसंपादन करण.े ८) मौजे च-होली हरामाता 
मं दर स.नं.४३ ते स.न.ं१०९ पयत वकास योजनेतील ३० मी. र ता  भूसंपादन  करण.े   ९) मौजे 
च-होली मंजूर वकास योजनेतील आ. .२/६४ उ ानाची जागा भूसंपादन करण.े १०) मौजे डूडूळगांव 
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येथील स.नं.१८९ पासून स.नं.१९१ पयत २४ मी. र ता भूसंपादन करणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   

 

वषय मांक ९)  संदभ : १) मा. वकास डोळस, मा.संतोष कांबळे यांचा ताव – 

                      २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .१७ द.८/०८/२०१७ 
 

  मौजे बो-होडेवाड  येथील गट न.ं१८९ ( मोशी जुना ग.नं.१३०७) वर महानगरपािलके या 
वकास आराखडयात आ. .१/१६५ बेघरांसाठ  घरे आर ण टाकणेत आलेले आहे. सदर गटाम ये 
ी.बाळू कसन बोराटे व इतर यांचे राहते घर आहे. सदर घर बो-हाडेवाड  महानगरपािलके या ह त 

समा व  हो याचे आधी ामपंचायत काळापासून आहे. या ठकाणी बोराटे यांची अ य ठकाणी 
कोठेह  जमीन नाह . सदर आर ण वकिसत करावयाचे झा यास सदर कुटंूब बघेर होणार आहे. 
यामुळे सदर ठकाणचे आर ण र  करणेत यावे. ता वत या आर णातील ग.नं.१८९ मधील 

आ. .१/१६५ बेघरांसाठ  घरे म. ा. व न.र. अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये र  करणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

                ---------  
                         मा.आयु ांकडून आलेली पञे/काम े
 

वषय मांक १०)  संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  

                         जा. . अक/३/का व/२६४/२०१७ द.५/०७/२०१७  

       २) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ५३ द.२०/७/२०१७ अ वय.े  
  

  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 २०१६-१७ 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 २०१६-१७ चा पयावरण स थती अहवाल 
नजीक या मा.महापािलका सभेसमोर ठेवणेत येत आहे. 
( टप- माहे ऑग -२०१७ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय मांक ११)   संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  

                         जा. . वभाअक/३/का व/१८०/२०१७ द.४/०८/२०१७  

        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  शौचालयनाह  
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 एकूण११,६८४ 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.  २८७,०३,०००/-  व ५,०३,९१,०००/-  असे एकुण र.  
७,९०,९४,०००/- अनुदान ा  झाले आहे. 

   ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  शासनाचे र.  ४०००/-, 
रा य शासनाचे र. .८००० /- व मनपा ह सा र. . ४०००/-या माणे वैय क घरगुती शौचालय 
बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येत आहे. 

   व छ महारा  अिभयान (नागर ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३१/७/२०१७ अखेर  
केले या कायवाह ची मा हतीखालील माण े

                                      प “अ” 

महानगरपािलकेचे नाव पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  शेरा 
ज हा पुणे   

वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज 
केले या 

कुटंुबांची सं या 
११००४   

क  शासनाचे “ व छ भारत अिभयान” या 
संकेत 

थळावर अपलोड करणेत आले या एकूण 
अजाची सं या  

९९१४   
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सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करण.े  

मंजूर अजाची एकूण सं या ६३०९   

बांधकाम सु  
झाले या 

शौचालयांची 
सं या 

वैय क घरगुतीशौचालय ५६०१   

बांधकाम पूण 
झाले या 

शौचालयाचंी 
सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय 

५०६७   

बांधकाम सु  
झाले या 

शौचालयांची 
सं या 

सामुदाियक शौचालय ३६१ सीटस   

बांधकाम पूण 
झाले या 

शौचालयांची 
सं या 

सामुदाियक शौचालय १७५सीटस 

म हला – ९४ िसटस 
कामकाज पूण 

पु ष – ८१ िसटस 
कामकाज पूण 

िनगत करणेत 
आलेला प हला 

ह ा 
५६०१लाभाथ  

GOI+GOM=३३६.०६ 

                  लाख 

GOI=२०००/-व  

GOM=४०००/-
ह सा 

ULB =११२.०२ लाख 
ULB =२०००/- 

ह सा 
  एकुण          ४४८.०८लाख   

िनगत करणेत 
आलेला 

दुसरा ह ा 
४२४८लाभाथ  

GOI+GOM=२५४.८८ 

                लाख 

GOI=२०००/-व  

GOM=४०००/-
ह सा 

    ULB =८४.९६ लाख 
ULB =२०००/- 

ह सा 
  एकुण ३३९.८४ लाख   
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वषय मांक १२)  संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  

                         जा. .न वयो/५/का व/२८५/२०१७ द.०८/०८/२०१७  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत राब व यात 
येणा-या मागासवग य क याणकार  योजनेअंतगत  १) इय ा ५ वी ते १० वी मधील मागासवग य 
व ा यासाठ  िश यवृ ी.  २) १२ वी नंतरचे वै कय (MBBS, BAMS, BDS, BUMS, BHMS), 

MBA आ ण अिभयां क  पदवी पर ा यासारखे उ च िश ण घेणा-या व ा याना अथसहा य 
देणे.   ३) मागासवग य युवकांना परदेशातील उ च िश णासाठ  अथसहा य देण.े ४) इय ा ८ वी ते 
१२ वी म ये िशकत असले या मागासवग य व ा याना मोफत सायकल वाटप. या चार  योजना 
काया वत आहेत. या योजनेत काह  दु ती करणे आव यक अस याने या बाबत सुधार त योजना 

ताव तयार करणेत आला आहे. तर  तावा सोबतचे प  अ, ब, क आ ण प  ड नुसार या 
सुधार त योजनेला मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय मांक १३)  संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  

                         जा. .न वयो/०६/का व/७९६/२०१७ द.०९/०८/२०१७  
  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत राब व यात 
येणा-या इतर क याणकार  योजने अंतगत इयता १ली ते पद यु र पयत िश ण घेणा-या 
महापािलका ह तील  अनाथ / िनराधार व ा याना िश यवृ ी देण.े  तसेच एच.आय. ह ./ए स 
बािधत मुलांचा सांभाळ करणा-या  पालकांना / सं थाना अथसहा य देण.े  या दोन योजना 
काय वत आहेत. या दोन योजने म ये काह  दु या करणे आव यक अस याने या बाबत सुधा रत 

योजना, ताव तयार करणेत आला आहे. तर  तावा सोबतचे प  ‘अ’ आ ण  प  ‘ब’ नुसार या 
दोन सुधा रत योजनाना मा यता  देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय मांक १४)  संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  

                         जा. .न वयो/०६/का व/७९७/२०१७ द.०९/०८/२०१७  
 

नागरव ती वकास योजना वभागामाफत व वध कार या क याणकार  योजना राब व यात 
येतात.इतर क याणकार  योजने अंतगत एच.आय. ह ./ ए स बािधत य ंसाठ  पी.एम.पी.एम.एल. 
बस चे पासेस मोफत देणेकामी नवीन क याणकार  योजना राब वणेत  यावी अशी महारा  टेट ए स 

कं ोल सोसायट ,  महारा  शासन  मुंबई यांचे कडून लेखी मागणी करणेत  आली आहे. यास 
अनुस न एच.आय. ह . / ए स  बािधत य ंसाठ  पी.एम.पी.एम.एल. बस चे पासेस मोफत  
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देणेकामी नवीन क याणकार  योजना सु  करणेकामी तावा सोबतचे प  “क” नुसार या 
योजनेला मा यता  देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय मांक १५)  संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  

                         जा. .न वयो/९/का व/१२३/२०१७ द.१०/०८/२०१७  

    शासन िनणय .एनयुएल.२०१४/ . .१०४/न व-३३, द.२८ ऑग ट २०१४ अ वय े

रा यातील ५३ शहराम ये दअयो-रा ीय नागर  उप ज वका अिभयानाची अंमलबजावणी करणेत येत 
आहे. सदर अिभयानाम ये शहर  बेघरांना िनवारा हा एक घटक आहे. तसेच शासन नगर वकास 
िनणय .सं कण २०१०/ . .४५/न व-२०, द.१४ जुलै २०११ अ वये रा िनवारा काया वत करणे व 
यांचे संचलन व देखभाल वषयी मागदशक त वे िन त करणेत आलेली आहेत. पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका प र े ाम ये द.१०/३/२०१७ रोजी भागिनहाय शहर  बेघरांचे सव ण केले असता 
१०५ बेघर आढळून आलेले आहेत. यासाठ  पंपर  भाजीमंडई येथील महापािलकेमाफत चाल व यात 
येत असलेला रा िनवारा हा नूतनीकरण क न वर ल १०५ बेघरांना िनवा-याची सु वधा उपल ध क न 
देणेबाबत ताव तयार केला आहे. सदर तावाम ये थाप य व व ुत वषयक सव आव यक काम 
करणे, सुर ेसाठ  सी.सी.ट . ह . कॅमेरे बस वणे इ. बाबींचा समावेश आहे. याक रता एकूण खच 
र. .५०,२७,९७५/- इतका अंदा जत खच अपे त आहे.  सदर ल खच हा क शासन पुर कृत दअयो-
रा ीय नागर  उप ज वका अिभयान अंतगत शहर  बेघरांना िनवारा या उपांगाअतंगत करणेत येणार 
आहे. सदरचा ताव मा.आयु  तथा संचालक, नगर प रषद शासन संचालनालय, वरळ , मुंबई यांचे 
अंितम मा यतेसाठ  पाठ वणकेामी मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

              ------ 
सिम यांचे अहवाल 
 

 

वधी सिमती   
 

वषय मांक १६)    अ) द.७/०७/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
                  ब) द.२१/०७/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करण.े 

                        ------ 

   मा.म हला व बालक याण सिमती   
           

वषय मांक १७)    अ) द.४/०७/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करण.े   
                   ब) द.१८/०७/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
             ------      
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          मा.शहर सुधारणा सिमती   
 

वषय मांक १८)    अ) द.११/०७/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करण.े  
                   ब) द.२५/०७/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करण.े 

                          ------     

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

वषय मांक १९)    अ) द.२३/०६/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करण.े    
                                                                                                                                      
                                          ------                
                                                                        
                                                                                              

                                                                               
                                                              नगरसिचव 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
           पंपर  - ४११ ०१८. 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/९/का व/३३९/२०१७ 
दनांक : १०/०८/२०१७            
              

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

            नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत.    
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माहे ऑग  २०१७ चे मा.महापािलका सभेत मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव, नगरसद य 
यांना वचारावयाचे  –  

 
 
 
  .१) पवना धरणातून आपण कती दशल  एम.एल.ड . पाणी उचलतो ? 
 

  .२) महानगरपािलकेकडे स थतीत पाणी साठ व याची कती मता आहे ? व  
         शहराम ये एकूण पा या या टा या कती ?  
 

 .३) संपूण शहराम ये एकूण नळजोड कने शन कती ? याचबरोबर अनिधकृत नळजोड  
         केले या ाहकांची  न दणी आप याकडे आहे काय ? 
 

 .४) संपूण पाणीप ट तून शहराचे एकूण उ प न कती ? आ ण संपूण पाणीपुरवठा  
         क पावर एकूण वा षक खच कती व याचबरोबर २० वषापूव  शहराम ये  
         पा याची पाईपलाईन टाकलेली आहे याचे पुन  िन र ण केले आहे काय ? 
 
 
 
 
 
 
 
 


