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                                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                            पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

  मांक : नस/६/का व/१०१/२०१९ 
                                            दनांक : ११/३/२०१९         
 

ित, 
 

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

 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक  

 २०/०३/२०१९ रोजी द ुपार  २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   

मा.महोदय/महोदया, 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे माच- २०१९ ची मािसक मा.महापािलका सभा 

बुधवार दनांक २०/०३/२०१९ 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 ास ू

 

                                                                                                                                            
(उ हास बबनराव जगताप) 

                    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 – २८ 
 

 पपंर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे माच - २०१९ ची मािसक मा.महापािलका सभा 
बुधवार दनांक २०/०३/२०१९ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपािलका शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे. सदर सभेम ये 
खालील कामकाज होईल.         

                              ------           

                                     ो रे 
 

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

मा. वधी सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक  १) संदभ -  १) मा.राज  लांडगे, मा.सागर गवळ  यांचा ताव. 
     २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .८२, द.०१/०२/२०१९ 

                      ३) मा.महापािलका सभा ठराव .३८५ द.२२/२/२०१९   

            पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत सह शहर अिभयंता ( थाप य) या वगात ३ 
पदे मंजूर असून यापैक  १ पद मागासवग यांसाठ  आर त आहे.  महारा  शासनाचे सामा य 
शासन वभागाचे प रप क .बीसीसी-२०१६/ .क.२२८ए/१६/१६-ब द.२९ मे २०१७ नुसार 

छोटया संवगातील मागासवग यां कर ता आर त पदे पदो नतीने पदे भरताना अनुसरावयाची 
कायप दती व हत केलेली आहे.  यानुसार बंद ुनामावली या मवार नुसार थमत: अनुसुिचत 
जाती वगाकर ता पद भर याचा वचार करावा, यानंतर अनुसुिचत जमाती वगाचा वचार 
करावयाचा आहे. यापूव  सह शहर अिभयंता पदावर अनुसुिचत जाती वगातील उमेदवार 
भरणेत आले असून सदरचे पद आता र  आहे. बंद ु नामावलीनुसार सदर जागेवर स थतीत 
अनुसुिचत जमाती वगाचे उमेदवारास पदो नती देणे आव यक आहे. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या आ थापनेवर कायकार  अिभयंता ( थाप य) या पदावर अनुसुिचत 
जमाती या वगाचे ी.देव ना नरिसमलु ग टूवार हे सेवाजे ता याद माणे थम मांकावर 
आहेत.  तर  सदर अिधकार  यांची कायकार   अिभयंता या पदावर चार वषापे ा जा त सेवा 
झालेली अस याने यांना अनुभवाचा काह  कालावधी िशिथल क न पदो नती दे यास मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

( दनांक २०/३/२०१९ चे सभेत घे याचे िनणया माण)े 
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 वषय मांक २)  संदभ - १) मा. राज  लांडगे, मा.सागर गवळ  यांचा ताव. 
                        २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .९० द.१/३/२०१९    

               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर शासन मंजूर असलेले र  
पदांवर अथवा न याने शासन मंजूर होणा-या आकृतीबंधानुसार उपायु  अिभनामाची पदे शासन 
मंजूर होणार अस याने व सदरची पदे महापािलका सभेने िनमाण केली अस याने या मंजूर 
होणा-या सहा यक आयु /उपायु  या पदावर िनयमानुसार सेवाजे ता शै णक पा ता व 
अनुभव धारण करणारे पा ताधारक, पदो नती पूव शासन अिधकार  या पदावर ल सेवाजे  
अिधकार  ी. ीिनवास रामचं  दांगट, ी.राजेश अंकुश आगळे व ी. िसताराम देवचंद बहुरे 
यांना िनयमानुसार पदो नतीने नेमणूक दे यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे. 
 
वषय मांक ३)  संदभ - १)  मा.राज  लांडगे , मा.सागर गवळ  यांचा ताव. 
      २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .९१ द.१/३/२०१९    
                पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ थपनेवर ल उप अिभयंता ( थाप य) 
पदावर दनांक ०१/०१/२०१६ रोजी काम करणा-या अिधका-यांची अंितम सेवाजे तासूची दनांक 
२४/०३/२०१७ रोजी िस द कर यात आलेली आहे. सदर अंितम सेवाजे तासूचीमधील तीन 
सेवाजे  पद वधारक कायकार  अिभयंता हे नजीक या काळात सेवािनवृ  होत असून सदर र   
होणा-या कायकार  अिभयंता ( थाप य) अिभनामा या मंजूर पदावर (वेतन ेणी १५६०० - 
३९१०० ेड पे ६६००) खालील माणे उपअिभयंता पदो नतीस पा  आहेत. यामुळे 
सेवाजे तेनुसार १) ीम.वाघ सं या िनतीन - उप अिभयंता, २) ी.चौरे िशवाजी राजाराम - उप 
अिभयंता ३) ी.देसले वलास नामदेव - उप अिभयंता यांना कायकार  अिभयंता ( थाप य) या 
पदावर पदो नती देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 

 ---------- 
 

मा.शहर सुधारणा सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक ४)  संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                          .नर व/का व/१६/१५२०/२०१८, द.०६/१२/२०१८ 

                     २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठराव .४६ द.२७/२/२०१९    
                       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. तसेच द.१८/०८/२००९ रोजी या िनणया वये पुन: िस  केलेला भाग वगळता 
उवर त वकास योजना मंजरु असुन शासन िनणय .ट पीएस-१८१२/१६० / . .५८/१२/पुनबाधनी 



4 
 

.२७/१२/ईपी मंजुर /न व-१३  द.०२/०३/२०१५ अ वये उवर त भाग या वकास योजनेबाबत 

िनणय घेणेत आलेला आहे. सदर मंजुर वकास योजनेत मौजे चो वसावाड  येथील स.नं.१७ व १८ 

पैक  म ये आ. .२/११ अ नशमन क  (Fire Station) हे ४० आर े ाचे आर ण आर त केलेले 

आहे. संदभ य प ा वये कायकार  अिभयंता थाप य इ भाग यांनी मौजे चो वसावाड  येथील 

सदर पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजुर वकास योजनेमधील स.नं.१७ प ैव १८ प ैमधील 

ता वत आ. .२/११ अ नशमन क  (Fire Station) या आर णाक रता मनपाचे ता यात न 

आलेले उव रत सुमारे २० आर े ाचे भुसंपादन क न जागा महानगरपािलके या ता यात 

घेणेबाबत कळ वले आहे. सबब सदरचे आर णाक रता खाजगी जिमनीचे भूसंपादन करणे 
आव यक आहे. तर  मौजे चो वसावाड  येथील स.नं.१७ प ैव १८ प ैमधील ता वत आ. .२/११ 
अ नशमन क  (Fire Station) या योजनाखालील जिमन  महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम व न वन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर आर णाचा 
भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार , पुण ेयांचेकडे पाठ वणेक रता मा.महापािलका सभेची मा यता 
घेणे आव यक आहे.  तर  तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे 
कलम १२६ व भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करतांना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा 
आ ण पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम– २०१३ (न वन भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये 

तातड ने संपादन करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 
वषय मांक ५) संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/१८/१७३/२०१७,  

                         द.२५/०९/२०१७ 

                    २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठराव .४७ द.२७/२/२०१९    
                   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील र यांचा 
वाहतुक चे ीकोनातून वकास करणे आव यक आहे. मौजे कवळे येथील स.नं.३९ ते ७१ येथील 

१८.०० मी. र याचा वकास करणेकामी सदर भागातील मा.नगरसद य व नाग रक यांची मागणी 
आहे. सदरचे गावातील नाग रकां या वाहतूक साठ  र ता वकिसत होणे गरजेचे आहे. 

मा.नगररसद य व नाग रकांचे मागणीचे अनुषंगाने नाग रकांचे वाहतूक या  हताथ  मौजे कवळे 

स.नं.३९ ते ७१ येथील  मंजूर वकास योजनेतील १८.०० मी.र याखालील जिमनीचे भूसंपादन, 

न वन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 

वषय मांक ६) संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   

                         .नर व/का व/१८/१७४/२०१७, द.२५/०९/२०१७ 

      २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठराव .४८ द.२७/२/२०१९    
               पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील र यांचा 
वाहतुक चे ीकोनातून वकास करणे आव यक आहे. मौजे कवळे येथील स.नं. ७३, ७४, ७५ 
व ७६ येथील १२.०० मी. र याचा वकास करणेकामी सदर भागातील मा. नगरसद य व 
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नाग रक यांची मागणी आहे.  सदरचे गावातील नाग रकां या वाहतूक साठ  र ता वकिसत होणे 
गरजेचे आहे. मा.नगररसद य व नाग रकांचे मागणीचे अनुषंगाने नाग रकांचे वाहतूक या  
हताथ  मौजे कवळे स.नं.७३ ते ७६ येथील  मंजरू वकास योजनेतील १२.०० मी. 
र याखालील जिमनीचे भूसंपादन, न वन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेस 
मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणते येत आहे. 
 

वषय मांक ७) संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/०९/२२४/२०१८,  

                           द.१६/१०/२०१८ 

                        २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठराव .४९ द.२७/२/२०१९    
               मौजे वाकड येथील ािधकरणाचे मंजुर वकास योजनेनुसार व पंपर  

महानगरपािलकेचे िनयोजन िनयं ण क ाम ये सन १९९८ म ये समा व  झाले या स.नं. २१० 
पैक  याम ये २४ मी. ं द र ता ता वत आहे. सदर या २४ मी. र ता पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या ह त स.नं.२१०/३ वाकड येथे सुमारे ९५ मी. लाबींचा असून उव रत र ता 
ािधकरणाचे ह त आहे. मौजे वाकड येथील स.नं.२१०/३ पैक  १५९६० चौ.मी. े ाम ये 
हातोबानगर ह  घो षत झोपडप ट  असून याचे पनुवसन करणेचे काम झोपडप ट  पनुवसन 
ािधकरण, सेनापती बापट माग, पुणे यांचे िनदशनाखाली चालु आहे. हातोबानगर झोपडप ट , 

वाकड–डांगे चौक  २४ मी. ं द र यावर असून पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या 
वकास योजना नकाशानुसार २४ मी. र ता ता वत दाख वला आहे. सदरचा र ता वेणुनगर 

इमारती या बांधकामामुळे बािधत होत अस यामुळे य ात भ व यात अ त वात येऊ शकणार 
नाह . यामुळे वाकड-डांगे चौक २४ मी. ं द र ता याव न स.नं. २१०/३ मधील २४ मी. ं द 
र ता र  करणे उिचत होईल.   आयु  कायालय, पुणे वभाग, पुणे वधानभवन पुणे – ४११ ००१ 
यांचे प  .सआ/भु.सं./तीन ५५०/१९९५ पुणे द.१४/१०/१९९५ रोजीचे आदेशा वये मौजे वाकड 
येथील स.नं.२१०/३ पैक  मधील २४ मी. बािधत सुमारे ९५ मी. ने बािधत े  ािधकरणाचे 
िनयं ण क ेतून वगळून पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िनयोजन िनयं ण ह त येत असून 
सदर र ता वगळणेकर ता पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडून कायवाह  करावी लागेल. उपरो  

बाबी पहाता ािधकरणा या िनयं ण क ेतून वगळून पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
िनयोजन िनयं ण ह म ये ९५ मी. लाबींचा र ता महानगरपािलके या ह त येत आहे. सदर 
र याचे जागेम ये हातोबानगर झोपडप ट  आहे व याचे पनुवसन, झोपडप ट  पनुवसन 
ािधकरण सेनापती बापट माग, पुणे यां या िनयोजना ारे चालु आहे. ािधकरणाने यां या 

से टर ४० या मंजूर रेखांकन नकाशा (लेआऊट) म ये सदर ९५ मी. लांबीचा स.नं.२१० वाकड 
मधील ता वत र ता दाख व याचे दसून येत नाह .तसेच मु य कायकार  अिधकार  पंपर  
िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण यांनी  मा.आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना 
पाठ वलेले प  द. ०८/०५/२०१८ ारे “ ािधकरणा या मंजूर वकास योजनेतील अजदार यांनी 
नमूद केलेला २४ मी. ं द चा र ता हा मौजे वाकड स.नं.१७८ व स.नं.२१० म ये दश वलेला 
असून स.नं.१७८ म ये ािधकरणाने राब वले या गृहयोजनेमुळे सदर र याची आखणी ह  
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वकास योजनेनुसार करणे श य नाह . स.नं.१७८ मधील सदर २४ मी. ं द र ता हा कॅनॉल या 
दो ह  बाजुंनी १२ मी. ं द दश वलेला आहे व तो वकिसत आहे.  ािधकरण ह  बाहेर ल मौजे 
वाकड स.नं.२१० भाग मधील मंजूर वकास योजनेतील २४ मी. ं द र याबाबत पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलकेतफ यो य ती कायवाह  करणे आव यक आहे.” असे कळ वले आहे. तर  सदरचा 
ता वत २४ मी. र ता र  कर याक रता महारा  ादेिशक नगररचना अिधिनयम १९६६ चे 

कलम ३७ अ वये फेरबदल करावा लागेल. उपरो  वषयां कत करणी सदरचा २४.० मी. र ता 
र  करणेबाबतचा फेरबदल ताव म. ा. व न.र. अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ (१) अ वये 
कायवाह  करणेस मा यता देणेकामी मा. महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
 
वषय मांक ८)  संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था.उ ान/का व/०५/२०१९,  

                           द.०४/०१/२०१९ 

                        २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठराव .५० द.२७/२/२०१९    
                पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने पंपर  चौकातील डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर पुतळा प रसरात िभमसृ ी तयार कर याचे काम स या सु  आहे. सदर िभमसृ ीचे 
काम सु  असताना थािनक नगरसद य व नगरसद या, ध मद प ित ान, पंपर  व 
डॉ.बी.आर. आंबेडकर ुप िनगड  या संघटनेने सदर ठकाणी माता रमाई आंबेडकर यांचा पुतळा 
व उ ान वकिसत कर याची मागणी केलेली आहे. या मागणीचा वचार क न मा.महापौर यांनी 
याबाबत यो य ती कायवाह  करणेबाबत कळ वले आहे.  तर  पंपर  चौकातील डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर पुतळा प रसरात माता रमाई आंबेडकर यांचा पुणाकृती पुतळा बस वणेस मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 

वषय मांक ९)  संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   

                         .झोिनपु/८/का व/१३९/२०१९, द.१२/०२/२०१९ 

                      २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठराव .५१ द.२७/२/२०१९    
            पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत महारा  झोपडप ट  अिधिनयम १९७१ 

(सुधारणा, पुनवसन व पुन वकास इ.) नुसार संर णपा  झोपड धारक यांना JNNURM/BSUP 
अंतगत सदिनका वाटप करणेत येतात याच माणे िचखली ािधकरण से.नं.१७ व १९ म ये 
EWS धारकांसाठ  पा ता व अट  शत नुसार हाडा आर ण माणे सदर सदिनका वाटप करणेत 
येतात. तथा प अनाथ असणारे पती/प ी हे समाजाचे घटक असताना यांना BSUP अंतगत 
सदिनका देणेसंबंधी कोणतेह  धोरण िन ीत नाह . मनपा BSUP वभाग मा यतेनुसार महारा  
शासनाने म हला व बाल वकास वभाग शासन िनणय .अमुजा-२०११/ . .२१२/का-३ 
दनांक-२/४/२०१८ अ वये अनाथ मुलांना रा य शासना या व वध सवलतींचा लाभ घेता यावा 
याकर ता िश ण व नोकर  याम ये खु या वगातुन १% समांतर आर ण लागु करणेस 
मा यता दली आहे. या तव पंपर  िचंचवड मनपा ह त अनाथ असणारे पती/प ी यांचेकर ता 
महारा  शासन म हला व बाल वकास वभाग शासन िनणय .अमुजा-२०११/ . .२१२/का-३ 
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दनांक २/४/२०१८ नुसारचे धत वर अनाथ पती/प ी यांना BSUP अंतगत मनपामाफत 
सदिनका वाटप संबंधीचे खालील अट  शत नुसारचे धोरण मा.महापािलका सभा मा यतेनुसार 
िन ीत करणे आव यक आहे. 

१)  महारा  शासन म हला व बाल वकास वभाग शासन िनणय .अमुजा-२०११/ . .२१२/का-३ 
दनांक-०२/०४/२०१८ नुसार व वेळोवेळ  शासनाचे यासंबंधी िनगमीत होणारे शासन 
िनणयानुसार BSUP अंतगत उपल ध असणारे सदिनकाम ये अनाथ पती/प ी यांना खु या 
वगातुन १% र कम समांतर आर ण ठेवणेत येईल. 

२)  महारा  शासन म हला व बाल वकास वभाग शासन िनणय .संदभ २०१३/ . .१०९/य३ 
द.  /६/२०१३ नुसार अनाथ अस याचे माणप  असणे आव यक आहे. 

३)  अनाथ असणा-या पती कंवा प ी यांचे पंपर  िचंचवड मनपा ह त कमीत कमी तीन वष 
वा त य असणे आव यक आहे. भाडयाने राहत असलेस न दणीकृत भाडेकरार(िल ह ऍ ड 
लायस स) आव यक आहे. 

४)  शासनाचे व पंपर  िचंचवड मनपा योजनाअंतगत सदिनका िमळालेली नसावी.(हरकत घेतलेली 
नसावी) तसेच पंपर  िचंचवड मनपा ह त घर/जागा/सदिनका नसावी. याबाबत ित ाप  
आव यक असेल. 

५)  मनपाचे सदिनका उपल ध नसलेस अनाथ पती/प ी यांना सदिनका उपल ध क न देणेसंबंधी 
मनपावर कोणतेह  बंधन असणार नाह . 

६)  मनपा िन ीत करतील या सदिनका कमती या माणात(GST लागु अस यास यासह) 
िनयमानुसारची व ह सा र कम खुला वगनुसार भरणे आव यक राह ल. 

७)  अनाथ पती/प ी यांचे मतदार याद त नाव असणे आव यक असेल तसेच रेशन काड,पॅनकॉड, 
आधार काड आव यक असेल. 

८)  र हवासी दाखला आव यक असेल. 
९)  मा.आयु  वेळोवेळ  िन ीत करतील या अट /शत  बंधनकारक असतील तसेच सदर 

धोरणानुसार पा  करणे सदिनका वाटप करणेचे अिधकार मा.आयु  यांना राहतील आ ण 
कोणतीह  अट /शत ,शासन िनणय तरतुद ंचा भंग केलेस दलेली सदिनका कोणतेह  कारण न 
देता र  करणे, व ह सा र कम ज  क न मनपा कोषागारात जमा क न घेणेत येईल व 
यासंबंधीचे सव अिधकार मा.आयु  यांना असतील. 

         मनपा हदद तील ी.सुजीत कुमार नाईक हे पती/प ी अनाथ असुन यांनीह  
BSUP अंतगत वशेष बाब हणुन सदिनका िमळणेस शासनास वनंती अज केला होता.  
शासन नगर वकास वभाग यानी प  .पीसीसी - ३०१८/ . .२७८/न व-२२, दनांक 
१२/११/२०१८ नुसार मनपा सभा मा यतेनुसार पुढ ल कायवाह  करावी असे कळ वले  आहे.  
या माणे वर ल माणे धोरण िन ीत झालेनंतर ी.सुजीत कुमार नाईक यांना BSUP अंतगत 

िनयमानुसार सदिनका देणेत येईल.  तर  वर ल माणेचे अनाथ पती/प ी यांनाBSUP अंतगत 
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सदिनका देणेकामीचे धोरण िन ीती करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे.  

---------- 
 

मा.िश ण सिमतीचे ठराव 

 

वषय मांक १०) संदभ- १) मा.सुवणा बुड, मा.शारदा सोनवणे यांचा ताव. 
                      २) मा.िश ण सिमती सभा ठराव .४७ द. ७/२/२०१९ 

                       ३) मा.महापािलका सभा ठराव .३८६ द.२२/२/२०१९    

               पपंर  िचंचवड महानगरपािलका ािथ म क िश ण वभागा या १०५ शाळा 
कायरत असून या शाळांम ये अंदाजे ११५० मु या यापक/िश क कायरत असून ३८,००० 
व ाथ  िश ण घेत आहेत. तर  िश ण  वभागावर िनयं ण राखणेची संपूण जबाबदार शासन 
अिधकार  ीमती यो ना िशंदे यां यावर आहे. तर  िश ण वभागात स थ तीत यांचे 
कामकाज चांगले नसून याबाबत मनपा या नगरसेवकां या व नाग रकां या त ार  येत आहेत. 
तसेच यांना सोप व लले या कामाची शासन अिधकार  ीमती यो ना िशंदे या टाळाटाळ 
कर त आहेत. तर  यामुळे पपंर  िचंचवड महानगरपािलकेची ितमा समाजात मलीन होत आहे. 
शासन अिधकार  ीमती यो ना िशंदे यां या अशा कामकाजामुळे पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या शाळांमधील पट न क च कमी होणार आहे. तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेची ितमा खराब होणार आहे. तर  यांना महारा  शासनाकडे परत 
पाठ वणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

( दनांक २०/३/२०१९ चे सभेत घे याचे िनणया माणे) 
     ----- 
 

                          मा.आयु ांकडून आलेली पञे/कामे 
 
वषय मांक ११)  संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .  

             नर व/का व/६/२५३७/२०१८ द.२४/१२/२०१८   
           २) मा.महापािलका सभा ठ. .३५३ द.४/२/२०१९  

                         ३) मा.महापािलका सभा ठराव .३८७ द.२२/२/२०१९     
               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह म ये नगररचना योजना TP Scheme 
राब व यासाठ  M/s HCP Consultant यांची वह त क या पार पाडून स लागार हणुन 
नेमणुक झालेली आहे. या अनुषंगाने दं. २७-११-२०१८ रोजी M/s HCP Consultant  यांचे 
ितिनधीं समवेत उपसंचालक, नगररचना यांची चचा झाली असुन खालील त यात नमुद 

गावां या भागांम ये एकुण १५ नगररचना योजना  (TP Scheme)  राब वणे श य आहे. 
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अ. 
. 

गावाचे नाव नगररचना योजना (TP Scheme) राब व याचे े ाचा तपशील अंदाजे े  
(हे टर) 

१ थेरगाव स.नं. - १,२,३, ३४,३५, ३६,३७ ३९.००  
२ िचखली गट.नं. - १०३ ते २०८, २१० ते २१२, २१९, २२१ ते २४७ ,२५६ ते 

२७४, २८४, २७६ ते २७८, ३५० ते ३५७, ३९७, ४१८ ते ४२०, 
४४५ ते ४६०, ५०१ ते ५१५, ५२१ ते ५२४, ४९६ ते ५००, ४२१, 
४४४, ४६१, ४६२, ४१३, ५१६, ४९६, ४९४, ४७६, ४७४, ४६३ ते 
४६९ , ४४३, ४२२ ते ४३०, ४४१, ४६९, ४७०, ४३१, ४३२, ४३३, 
४२६, ४४२, ४७१, ४७३, ४७२, ४१२, ४११, ४१०, ४०९, ४०८, 
४१४, ४१६, ४१७, ४०४, ४०६, ३९८, ४०७, ४०३, ४०५, ३९६, 
३५८ ते ३८४, ४०२, ३२५ ते ३२९,  ३८५ ते ३९७, ४००, ४०१, 
४३६ ते ४४०, ४७७ ते ४९७, ५१८, ५१९, ५३०, ५२६, ५२७, ५३३, 
५१७, ५२९, ५२०, ५२८, ५२५, ५३२, ५३४, ५३५, ५३३, ५३६ ते 
५३८, ३४३, ३४६ ते ३४९, २७९, २७५, २८०, ३४५, ३४२, ३४४, 
२८१, ३४१, ३४०, ३३६, ३३०, ३३२, ३३३, ३२२, ३२४, ३२३, 
३३४, ३३५, ३००ते ३२१, २८२, २९७, २९८, २९९, २९५, २९३, 
२८८, २८६, २८४, २८३ ,२८५, २८७, २८९, २९१, २९१, २९०, 
२९६, २९२, २९४, २५५, २५१, २५०, २५४, २५३, २५२, २४८, 
२४९. 

१२८.००  

३ चचवड स.नं. -   ८, १३, १७, १८, १९, २०, २१, २२, ४१, ४२, ४३, ४४, 
४५ , ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ७०, ७१, ७२, 
७३, ३६, ८१, ८२, ८३ ,८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, 
९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९, १००, १०१, १०२, १०३, १०४, 
१०५, १०६, १०७, १०८, १०९, ११०, १११, ११२, ११३, ११४, 
११५, ११६, ११७, ११८, ११९ ,१२०, १२१, १२२. 

११४.००   

४ च-होली 
 
 
 
 

न.र.यो. . १ - स.नं. - १२ ते २७ ,१६० ते १६९, १७२ ते १८२ , 
१८४ ते १९१ , १९३ ते १९७ , १९९ ते २००, २११ ते २००,२२१ ते 
२३२, २३३ ते २४८, २५०, २५० ते २५८ , २६० ते २६२, २६४ ते 
२८३  

२०६.०० 

 

न.र.यो. . २ - स.नं. ४३१, ४८३ ते ४८९ , ४४६ , ४४८ पै , ४४९ पै 
, ४५० पै, ४५१ ते ४५८ , ४६१ , ४६४ ते ४६८ , ३८० ते ३८४ , 
३८५ ते ३९१, ३९३ ते ३९५ , ३९६ पै, ३९६ पै , ३९२ पै , ३७९ पै , 
३७९ पै , ३५८ ते ३६१ , ३६३ ते ३६४ , ३६७ ते ३६८ . 

११७.०० 

न.र.यो. . ३ - स.नं. ४३२ ते ४३५ , ४२५ ते ४२८ , ४४१ , ४४३ ते 
४४५ , ४४७ , ४४८पै , ४४९ पै ४५०पै , ३९९  ते ४१० , ३५२ ते 
३५७ , ३७० ते ३७८ , ३९७ पै , ३९६ पै, ३९२ पै , ३७९ पै , ३६९ पै 
, ३४७, ३९२ पै , ३७९ पै , ३६९ पै , ३४७ 

१७९.०० 

५ रावेत  
 

न.र.यो. . १ – स.नं. - ३२, ३४, ३१, ४१, ४२,४८ ,४९, ५०, ५१, 
५२, ५३, ५९, ५४, ५६, ५५, ५७, ५८, ६३, ६२, ६४, ६५, ६०. 

५०.००  
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  न.र.यो. . २ – स.नं.- ७३, ७२, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ८२, 

८१, ८०, ७९, ८३, ३८, ८४, ८५, ७८, ७७, ९५, ९४, ९३, ८६, ८७, 
८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९७, ९८, ९९, १००, १०१, १०३, १५०, 
१५१, १५३, १४९, १४८, १५२, १४५, १४६, १४३, १४२, १४०, 
१३९, ११३, ११४, ११७, ११८, १२१, १२२, ११०, १०५, १०४, 
१०९, ११६, ११९, १२०, १०६, १०७, १३७, १३८, १३६, १३४, 
१३५, १३३, १३२, १२३. 

२५०.०० 

६ कवळे  स.नं. - १ ते ६ ,  ८ ते २२ , ३७ , ७९ ते ८३ , ८५ , ८८ ते १०२, ११०  २८७.००  
७ पुनावळे स.नं. -  ११ ते १४ , १६ ते २७ , २८ ते ४० , ४१ ते ४८ , ५० ते ५३ ३९१.००  
८ ताथवड े 

 
न.र.यो. . १ - स.नं. - २८ ते ४१ , ४२ पै , ६२ ते ८० , १२६ , १२९ 
पै , १३३ ते १७१,  

१९०.००  
 

न.र.यो. . २ - स.नं. - ८६ ,  ८९ ते १०० , १०१ ते ११५ , ११६ ते 
१२७  

१५६.००  

९ मामुड  स.नं. - १ ते ४ , ६ ते १२ , १३ पै , १९ पै , ३२ पै , ३३ ते ३५  १०४.०० 
१० डुडुळगाव  

 
न.र.यो. . १  - गट. नं. - १९१ पै ते  १९६पै,  १९७ ते  २००,  २०१पै  
ते २०२ पै,  ३०५, २०६,  २१०, २११, २१२पै ते २१६पै, २१७, 
२१८, २२३ ते  २४०, २४३ पै, २४१पै, २४२, २०४पै. 

१३०.०० 
 

न.र.यो. . २ - गट. नं. - ५० , ५१ पै, ५४ ते ६४,  ६५पै ते  ६६ पै, 
६९ ते  १०३,  १७५  ते  १८२,  १८३ पै ते  १८६ पै, १८८पै, १८९ पै. 

५९.०० 

११ मोशी न.र.यो. . १ – गट नं - ५२६, ५२७, ५३०, ५२५, ५२३, ५२१, 
५१९, ५१५, ५१४, ५१३, ५१२, ५१०, ५०९, ५०६, ५०७, ५३१, 
५३२, ५३३, ५३४, ५३५, ५३६, ५३७, ५३८, ५३९, ५४०, ५१८, 
५१७, ५१६, ५०८, ५०४, ५०३, ५०२, ५०१, ४९५, ४९४, ४९२, 
४९३, ४९७, ४९८, ४८८, ४८९, ४८७, ४८६, ४९०, ४९१, ४८३, 
४८५, ४८४, ४७८, ४७७, ४८२, ४७७, ४८१, ४८०, ४७९, ४७६, 
४७५, ४७३, ४७४, ४७२, ४७१, ४७०, ४६९, ४६७, ४६८, ४६६, 
४६५, ४५१, ४५०, ४५३, ४५४, ४५५, ४५६, ४५७, ४५९, ४५८, 
४४२, ४४१, ४४३ ( सव जुने )  

१०२.६९ 

  न.र.यो. . २ – गट नं - ४३५, ४३४, ४३३, ४३२, ४३९, ४१८, 
४१९, ४३०, ४२९, ४२८, ४१७, ४१६, ४१८, ४२७, ४१५, ४१४, 
४१३, ४१२, ४२६, ४२५, ४२३, ४२४, ४२१, ४२२, ४०२, ४०४, 
४०७, ४०५, ४०३, ४०१, ४०८, ४०९, ४१०, ३८८,, ३८९, ३९६, 
३९७, ३९१, ३९०, ३९३, ३९२, ३९४, ३९५, ३९६, ३८१, ३८२, 
३८३, ३८४, ३८५, ३८०, ३७९, ३३९, ३३८, ३३७, ३३६, ३३४, 
३३५, ३३३, ३३१, ३३०, ३२९, ३२८, ३२७, ३२६, ३२४, ३१७, 
३१८, ३१९, ३२०, ३२२, ३२१, ३२४, ३२३, ३१६, ३१५, ३१४, 
३१३, ३१२, ३११, २४९, २४७, २४६ ( सव जुने ) 
 
 

९३.५१ 
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१२ बो-हाडेवाड  न.र.यो. . १ मौजे बो-हाडेवाड  मधील शेती वभागातील जमीन 
र हवास वभागात समा व  करणेबाबत या म. ा. न. र. व 
अिध. १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल करावयाचे े . 

७८.२२ 

 
सबब वर ल त यात नमुद केले या गावांमधील े ात तसेच मा. आयु  वेळोवेळ  

तातड नुसार सुचवतील या े ासाठ  तसेच सोबत या नकाशावर दश व या माणे नगररचना 
योजना (TP Scheme) राब व यास मा यता देणेस, व मा.महापािलका सभे या मा यतेने 
महानगरपािलका े ात नगररचना योजना (TP Scheme) राब व याचे िन त होणा-या े ात 
महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे तरतुद  नुसार सव वैधािनक कायवाह  
कर यास उदा. नगररचना योजना तयार कर याचा इरादा जाह र करण,े ा प नगररचना योजना 
मा. संचालक,  नगररचना, महारा  रा य, पणुे यां या स लामसलतीने तयार क न िस द 
करणे, हरकती/सुचनांचा वचार करण,े  तदनंतर ा प नगररचना योजना शासनास मा यतेसाठ  
सादर करणे इ याद  क या कर यास मा.आयु  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना 
ािधकृत कर यास देखील मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( दनांक २०/३/२०१९ चे सभेत घे याचे िनणया माणे) 
   
वषय मांक १२) संदभ - १) मा.अित. आयु  (२) यांचे प  . वभाअक/३/का व/५३/   
                         २०१९ द. २८/०२/२०१९  
          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  शौचालय 
नाह  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 एकूण ११,६८४ 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. .४,९३,९४,९६१/- व र. .९,१०,५४,९७४/-  
असे एकुण र. .१४,०४,४९,९३५/- 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 २८/०२/२०१९ अखेर 
केले या कायवाह ची मा हती खालील माण े
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             पञ “अ”        

 
सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 

अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करण.े      
 
 
 
 

महानगरपािलकेचे नाव 
पंपर  िचंचवड 

   महानगरपािलका 

 

शेरा 
ज हा               पणुे  
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज  

केले या कुटंुबांची सं या १६१९८  

क  शासनाचे “ व छ भारत अिभयान” या 
संकेत थळावर अपलोड करणेत आले या 
एकूण अजाची सं या 

१६१९८  

मंजूर अजाची एकूण सं या १३५२९  

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या 

वयै क घरगुती 
शौचालय 

एकुण बांधकाम पुण-१३०११ 

 

मनपा माफत बांधकाम 
पुण- ८८६३  

सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  - ४१४८ 

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या सामुदाियक शौचालय ५८२ सीटस 

म हला–२६२िसटस 
कामकाज पूण 

पु ष–३२० िसटस 
कामकाज पूण 

िनगत करणते आलेला 
प हला ह ा ९३५३ लाभाथ  

GOI+GOM=५६१.१८लाख 
        GOI = २०००/-व  

 GOM=४०००/- ह सा 
ULB      =   १८७.०६ लाख  ULB  =२०००/- ह सा 

 एकुण                  ७४८.२४  लाख  
िनगत करणेत आलेला 

दुसरा ह ा 
८४९४ लाभाथ  GOI+GOM=५०९.६४लाख 

         GOI = २०००/-व  
   GOM=४०००/- ह सा 

        ULB  =१६९.८८ लाख    ULB  =२०००/- ह सा 

            एकुण             ६७९.५२ लाख  
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वषय मांक १३)   संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  
                         . था/बीआरट एस/२९४/२०१९ द.२८/०२/२०१९   

  शेलारवाड  देहू कमान र ता ( क.मी.२/८०० ते ८/६००) पालखी माग अस याने 
सावजिनक बांधकाम वभाग पुणे यां या माफत पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडे महापािलका 
सभा ठराव .८८ द.२७/०७/२००७ अ वये देखभाल सुधारणा व दु तीसाठ  द.२९/०१/२००८ 
रोजी ह तांत रत करणेत आला आहे. सदर क.मी.२/८०० ते ८/६०० पैक  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका े ातील देहू आंळद  र याचे ३० मी. ं द करण महानगरपािलके माफत पुण 
करणेत आलेले आहे. उव रत व ठलवाड , तळवडे िशव ते देहू कमान व देहू कमान ते झडे मळा 
या र याची ३०.०० मी. ं द ची जागा मनपा कडे डमाकशनसह १५ दवसात ता यात देणे 
बाबत थाप य/बीआरट एस/९४१/२०१८ द.०६/१२/२०१८ या प ा वये सावजिनक बांधकाम 
वभागाला कळ वणेत आलेले होते व या बाबत मा. ज हािधकार  पुणे यांना ह  अवगत करणेत 
आले होते परंतु सदर बाबत कुठला ह  ितसाद िमळाला नाह .   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
माफत देहु कमान ते झडे मळा र याचे ं द करण व मजबुतीकरण करणेसाठ  िन वदा ं .८१/१-
२०१७-१८ अ वये चालु असले या कामातुन देहु कमान ते व ठलवाड  तळवडे िशव पयत या 
र याचे ७.५० मी. ं द  माण ेमजबुतीकरण व डांबर करण करणे या तावास मा.आयु  सो. 
यांची मा यता घेणेत आलेली आहे.  

           मा.आयु  सो. यांनी द.०५/०१/२०१९ रोजी तावावर केले या शेराकंनाला अनुस न 
खा यामाफत अध शासक य प  . था/बीआरट एस/३७/२०१९ द.०९/०१/२०१९ अ वये 
मा. ज हािधकार  पुणे यांना देहू कमान ते झडेमळा व देहू कमान ते व ठलवाड  र याची 
३०.०० मी. ं द ची जागा डमाकशनसह पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडे एक म ह यात देणेची 
कायवाह  करणेत यावी अ यथा सदर दो ह  र ते महानगरपािलकेमाफत शासनाकडे वग करणेची 
कारवाई करणते येईल असे कळ वणेत आलेले आहे. सदर या अध शासक य प ाची एक 
म ह याची मुदत संपु ात आ यानंतर ह  मा. ज हािधकार  कायालय तसेच सावजिनक बांधकाम 
वभागामाफत या दो ह  र यांची ३०.००मी. ं द ची जागा पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडे 

ह तांत रत करणेबाबत कोण याह  कारचा ितसाद िमळालेला नाह .  यामुळे शेलारवाड  देहू 
आळंद  र ता क.मी.२/८०० ते ८/६०० पैक  पंपर  िचंचवड मनपा ह तील र ता वगळुन 
झडेमळा ते देहू कमान व देहूकमान ते व ठलवाड  तळवडे िशव पयतचा देहू ामपंचायत 
ह तील र ता हा पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनयोजन े ाचे बाहेर अस याने  सावजिनक 
बांधकाम वभागाकडे ह तांत रत करणेसाठ  तसेच देहु कमान ते झडे मळा र याचे ं द करण व 
मजबुतीकरण करणे िन. .८/८१/२०१७-१८ या कामातुन देहु कमान ते व ठलवाड  तळवडे िशव 
पयतचे र याचे काम व पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील देहु आळंद  र याचे 
आव यक या ठकाणी काम करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

                                   ------      
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सिम यांचे अहवाल 

 वधी सिमती   
 

वषय मांक १४)  अ) दनांक १/०२/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
                                                                         
                                         -------- 

 
 मा.म हला व बालक याण सिमती 
         

वषय मांक  १५)  अ) दनांक ८/२/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणे.                     

                  ब) दनांक २२/०२/२०१९ व दनांक २५/०२/२०१९ चा सभावृ ांत कायम  
                     करणे.    
                 
                                    --------     
                   
     मा.शहर सुधारणा सिमती 
 
वषय मांक  १६)  अ) दनांक २१/१२/२०१८ दनांक २७/१२/२०१८ व दनांक ३/१/२०१९    

                     चा सभावृ ांत कायम करणे.                     

                  ब) दनांक ३/०१/२०१९  चा सभावृ ांत कायम करणे.    
       ----- 
 

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

वषय मांक  १७) अ) दनांक २५/१/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणे.  

                 ब) दनांक ८/०२/२०१९ दनांक २२/२/२०१९ (स.११.१५ वा.), दनांक  

                    २५/२/२०१९ (स.११.१५ वा)  चा सभावृ ांत कायम करणे.  
क) दनांक २२/२/२०१९ (स.११.३० वा.), दनांक २५/२/२०१९ (स.११.३० 

वा) चा सभावृ ांत कायम करणे.  
 
               ------- 
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िश ण सिमती  
 

वषय मांक  १८)  अ) दनांक ७/०२/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
                 ब) दनांक २१/०२/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणे.     
 

                                                                                     

  
                                                                                            (उ हास बबनराव जगताप)            

                                                       नगरसिचव 

                                             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                   पंपर  - ४११ ०१८. 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/६/का व/१०१/२०१९ 
दनांक : ११/०३/२०१९     

          

टप  - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस ् )  नगरसिचव कायालयात  

       वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


