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पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  १८. नगरस चव कायालय 

      मांक: नस/ ९/का व/ ३१२  /२०१५ 

दनांक :  ०८  /१०/२०१५ 
 
त, 

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

 
 
  वषय - पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची मा.महापा लका सभा दनांक  

 २०/१०/२०१५ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयोिजत केलेबाबत. 
   
मा.महोदय / महोदया, 
 
 
  पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे ऑ ट बर - २०१५ ची मा सक मा.महापा लका 

सभा मंगळवार दनांक २०/१०/२०१५ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपा लके या शासक य 

इमारतीमधील यशवंतराव 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 ५० 
 

 पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे ऑ ट बर - २०१५ ची मा सक मा.महापा लका सभा 
मंगळवार दनांक २०/१०/२०१५ 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. 
 ------ 

नो तरे 
 

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

 
                  मा. थायी स मतीचे ठराव  

 
 

वषय मांक १)  संदभ- १) मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.बाळासाहेब तरस यांचा ताव... 
   २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१२५४३ द. २२/९/२०१५ 
   
 सव े ीय कायालय व उ यान वभागाकडून सन २०१५-१६ चे अंदाजप कातील “उजा 
बचतीची उपकरणे व ट लाईट नुतनीकरण करणे” व “सावज नक सुर तता” आ ण “उ याने” या 
लेखा शषावर ल कामाअंतगत एल.ई.डी. फट ं जची मागणी व याकर ता आव यक तरतूद सह 
दले या माह तीनुसार, सव े ीय कायालय व उ यान या वभागांकडून केले या मागणीनुसार सदर 
कामात वेगवेग या मतेचे एल.ई.डी. फट ं जसाठ  खाल ल नमूदनुसार खच अपे त आहे. े ीय 
कायालय व उ यान वभागाकडून सदर नमूद लेखा शषावर एल.ई.डी. फट ं जसाठ  राखून ठेवलेल  
उपल ध तरतूद तून सदर खच करता येईल. कामांचे वग करण करताना प  १, २ व ३ अ वये 
वाढ/घट त यानुसार करणेत आलेल  आहे.  
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अ. 
. 

सन २०१५-१६ 
अंदाजप कातील 

लेखा शष 

न याने नमूद कामाचे नांव वग करण 
करावयाचे 
लेखा शष 

वग करण 
करावयाची 

शा. 
मा यता 

वग करण 
करावयाची 
तरतूद  

(वाढ-घट 
त यानुसार) 

१ उजा बचतीची 
उपकरणे व 

ट लाईट 
नूतनीकरण 

अ,ब,क,ड,ई व फ े ीय 
कायालयाचे काय े ातील 
वभागातील जु या सो. हे. 
फट ं ज काढून उजा 
बचतीकामी एल.ई.डी. फट ं ज 
खरेद  करणे. 

उजा बचतीची 
उपकरणे व 

ट लाईट 
नूतनीकरण 
करणे. 

५,३०,००,००० ४,९४,२४,१०० 

२ सावज नक 
सुर तता 

अ,ब,क,ड,ई व फ े ीय 
कायालयाचे काय े ातील 
लेखा शषावर ल कामांकर ता 
मागणीनुसार उजाबचतीकामी 
म यवत  भांडारामाफत 
एल.ई.डी. फट ं ज खरेद  
करणे. 

म यवत  
भांडार व युत 
सा ह य खरेद  

१,२०,००,००० १,११,९६,००० 

३ उ यान व युत उ यान/भ.ुग.यो./ज.श.ुक. 
मधील व युत कामांकर ता 
मागणीनुसार उजाबचतीकामी 
एल.ई.डी. फट ं ज खरेद  
करणे. 

उ यान 
व युत 

४७,००,००० ४३,५५,२०८ 

  एकूण  ६,९७,००,००० ६,४९,७५,३०८ 
 
 
सबब उपरो त नमूद माणे सन २०१५-१६ चे अंदाजप कात “उजा बचतीची उपकरणे व ट लाईट 
नुतनीकरण करणे” व “सावज नक सुर तता” आ ण “उ याने” या लेखा शषाअंतगत व वध 
कार या एल.ई.डी. फट ं ज खरेद कामी उपरो त नमूद तीन न वन कामांचा समावेश क न 

कामांसाठ  लागणार  तरतूद व श लक तरतूद यानुसार वाढ/घट त यानुसार ( प  १, २ व ३) 
नमूद लेखा शषा नहाय वग करण करणेस व याकर ता या कामास व खचास शासक य मा यता 
देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस कर यात येत आहे. 
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वषय मांक २)  संदभ :-  १) मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.बाळासाहेब तरस यांचा ताव... 
                        २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१२५४४ द. २२/९/२०१५ 
   

 जल े  .ड/६ जुनी सांगवी गावठाण येथे जुनी ६ ल. ल. मतेची उंच टाक  पाडून न वन 
१५ ल  मतेची उंच टाक  बाधंणे हे काम मे. वजय ह . साळुंखे, पुणे या सं थेमाफत चालू असून 
सदर कामाची मुदत १८ म हने (३१-०४-२०१६ पयत) आहे. परंतू सदर कामासोबतच इतर अनुषं गक 
( थाप य व पाणीपुरवठा वषयक) कामे सु ा होणे गरजेचे अस याने व सदर अ त र त कामांचे 
नवीन न वदा या होणेस वेळ लागणार असलेने, कामाची नकड ल ात घेवून मे. वजय ह . 
साळुंखे यांचा पुवानुभव चांगला अस याने मे. वजय ह . साळुंखे यांना सदरची अ त र त कामे 
टाक चे बांधकामासोबतच करणेसाठ  व यासाठ  येणा-या र. .स याह तर लाख पयतचे 
(र. .७७,००,०००/-) य  खचास (चालू न वदा दराने) मा यता देणेत येत आहे. तसेच सदर 
कामाची उपल ध असणार  २०१५-१६ ची मूळ तरतूद (३०,००,०००/-) अपुर  अस याने सदर कामा या 
सुधा रत तरतुद स (र. .१,००,००,०००/-) मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत 
येत आहे. 
 
वषय मांक ३)  संदभ :- १) मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.बाळासाहेब तरस यांचा ताव... 
                       २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१२५४५ द. २२/९/२०१५ 
   

ड भाग े ातील मोक या जागांना समा भ ंत बांधणे व थाप य वषयक अनुषं गक कामे 
करणे ( न. .२८/१२/२०१२-१३) या कामा या र. .१,३५,००,०००/- चे सुधार त खचास महापा लका सभा  
ठराव .७०० द.२०/०६/२०१५ अ वये मा यता दे यात आलेल  आहे. परंतु सदर कामा या खचास 
पा कग, टॉम वॉटर लाईन, नद या बाजूने चैन लंक फेि संग, आकषक मु य वेश वार इ याद  
वाढ व कामामुळे य ात र. .२,२५,००,०००/- इतका सुधार त खच अपे त आहे. यामुळे सदर 
ठरावाम ये वषयां कत कामाचे र. .१,३५,००,०००/- चे सुधार त खचाऐवजी र. .२,२५,००,०००/- 
सुधार त खचास मा यता देणेत यावी अशी दु ती करणेस मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत 
येत आहे. 
 
 
वषय मांक ४)  संदभ :- १) मा.बाळासाहेब तरस, मा.कैलासभाऊ थोपटे यांचा ताव... 
                       २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१२५५१ द. २२/९/२०१५ 
   
 क भागातील अंदाजप कामधील खाल ल वकास कामांम ये वाढ व घट कर यास व सदर 
वग करण वभाग नहाय अस याने मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत 
आहे.  
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अ. 
. 

कामाचे नाव पान 
. 

अ.
. 

सन २०१५-१६ 
तरतूद 

वाढ 
करावया

ची 
तरतूद 

घट 
करावया

ची 
तरतूद 

एकूण 
आव यक 
तरतूद 

१ भाग .६० येथील 
सांगवी गावठाण 
ल मीनगर, 
ममतानगर भागाचे 
मॉडेलवॉड प तीने 
वक सत करणे. 

२५ १२८ ५०००००० ४३००००० ० ९३००००० 

२ सन २०१५-१६ साठ  
सांगवी भाग 
.६० मधील 

ममतानगर 
प रसरातील जु या 
सी.आय.लाईन 
बदलून नवीन 
डी.आय. पाईपलाईन 
टाकणे. 

४७३ ९ ७००००० ० ७००००० ० 

३ सन २०१५-१६ साठ  
सांगवी भाग 
.६० मधील 

मुळानगर ते 
पवारनगर 
प रसरातील जु या 
सी.आय. लाईन 
बदलून नवीन 
डी.आय. पाईपलाईन 
टाकणे. 

४७३ १० ७००००० ० ७००००० ० 

४ सन २०१५-१६ साठ  
सांगवी भाग 
.६० मधील 
यदशनी नगर 

प रसरातील जु या 

४७३ ११ ७००००० ० ७००००० ० 
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सी.आय. लाईन 
बदलून नवीन 
डी.आय. पाईपलाईन 
टाकणे. 

५ सन २०१५-१६ साठ  
सांगवी भाग 
.६० मधील 

मुळानद कडील १८ 
मी. र यालगत या 
प रसरात 
पाणीपुरवठा सुरळीत 
होणेसाठ  नवीन 
डी.आय. पाईपलाईन 
( वतरण न लका) 
टाकणे. 

४७३ १३ ७००००० ० ७००००० ० 

६ सन २०१५-१६ साठ  
सांगवी भाग 
.६० मधील 

पाणीपुरवठा सुरळीत 
होणेसाठ  व वध 
ठकाणी हॉ ह 
बस वणे, चबर 
बांधणे व इतर 
अनुषं गक कामे 
करणे. 

४७३ १४ ७००००० ० ७००००० ० 

७ सन २०१५-१६ साठ  
सांगवी भाग . 
६० मधील दापोडी 
पुलाजवळील न वन 
मैला शु ीकरण क  
ते जुनी सांगवी 
प रसरातील 
ममतानगर व 
गंगानगर मु य 
र यावर न वन 

४७४ २२ ८००००० ० ८००००० ० 
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वतरण न लका 
पुर वणे, टाकणे व 
कायाि वत करणे. 

 एकुण   ९३००००० ४३००००० ४३००००० ९३००००० 
 

 
वषय मांक ५)  संदभ :- १) मा.बाळासाहेब तरस, मा.कैलासभाऊ थोपटे यांचा ताव... 
                       २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१२५५२ द. २२/९/२०१५ 
 

क भागातील अंदाजप कामधील खाल ल वकास कामांम ये होणा-या संभा य खचाचा 
वचार करता वाढ व घट कर यास व सदर वग करण वभाग नहाय अस याने मा यता देणेकामी 
मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे.  

 
अ. 
. 

कामाचे नाव पान 
. 

अ. 
. 

सन 
२०१५-१६ 
तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

एकूण 
आव यक 
तरतूद 

२ भाग .५९ मधील मधुबन 
प रसरातील र ते, UTWT व 
TWT प तीने मॉडेलवाड 
धरतीवर वक सत करणे. 

१६२ ५९ २५००००० १०००००० ० ३५००००० 

३ सांगवी/दापोडी मैलाशु ीकरण 
क ांतगत भाग .५९ म ये 
मधुबन श क सोसायट  
प रसर, तसेच उव रत 
ठकाणी जल नःसारण 
वषयक कामे करणे.  

५०४ ४७ १५००००० ० १०००००० ० 

 एकुण   ४०००००० १०००००० १०००००० ३५००००० 
 

 
वषय मांक ६)   संदभ :- १) मा. सं या गायकवाड, मा. साद शे ी यांचा ताव.. 
                        २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१२६२९ द. २९/९/२०१५ 
 

मा. थायी स मती ठराव .११७०४ दनांक ९/६/२०१५ अ वये, अंध व अपंग व या याना  
ो साहना मक ब ीस र कम अदा करतांना अपंग वाची ट केवार  कमान ४०% पे ा जा त असणे 
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आव यक या माणे नकषास मा यता दे यात आल  असून यास मा.महापा लका सभा ठराव 
. ७०१, दनांक २०/०६/२०१५ अ वये मा यता दे यात आल  आहे. सदर अपंग वा या ट केवार या 
माणात ४०% पे ा जा त असणे याऐवजी ४०% कंवा यापे ा अ धक असणे आव यक, अशी 

दु ती क न या माणे कायवाह  करणेस व यास मा यता देणेकामी मा. महापा लका सभेकडे 
शफारस करणेत आहे. 
 
वषय मांक ७)  संदभ :- १) मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव. 
                       २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१२७२१ द. ०६/१०/२०१५ 
 

घंटागाडी कमचा-यांना सन २०१५-१६ सालाकर ता र. .१५,०००/- (पंधरा हजार पये फ त) 
दपावल न म त ब स र कम वनापरतावा वशेष बाब हणून अदा करणेस एका वषाम ये (सहा 
म ह यांपासून पूण वषापयत) सलग काम केले अस यास व याकामी येणा-या य  खचास 
मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. 

 
वषय मांक ८)  संदभ :- १) मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव. 
                       २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१२७२२ द. ०६/१०/२०१५ 
 
        घंटागाडी कामगार आरो य वभागाकडे गेल  १७ वष आरो य वषयक दैनं दन साफसफाईचे  
काम कर त आहेत. यां या आ थक प रि थतीचा सहानुभूतीपूवक वचार क न घंटागाडी कामगारांना  
दरमहा .९,०००/- (अ र  र कम पये नऊ हजार फ त) ऐवजी दरमहा .१५,०००/- (अ र  र कम  
पये पंधरा हजार फ त) पगार दे यास व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेकामी  

मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. 
 
 वषय मांक ९)  संदभ :- १) मा.स वता साळुंके,मा. वनायक गायकवाड, मा. साद शे ी यांचा  
                          ताव. 
                        २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१२७३६ द. ०६/१०/२०१५ 
 
 मा. ी.शरदचं जी पवार साहेब यां या अमृत महो सवी वषा न म त ११ ते १५ ऑ टोबर 
२०१५ या कालावधीत रा कुल वेट लि टंग पधा महारा  रा य वेट लि टंग संघटना व महारा  
ऑ लि पक असो सएशन यांचे सहकायाने आयोिजत कर यात येणार असून सदर पधसाठ  
मनपातफ र. .दोन लाख न या णव हजार अथसहा य महारा  टेट वेट लि टंग असो सएशन यांचे 
नावे मा.महापा लका सभे या उमेद मा यतेवर मंजूर करणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस 
करणेत येत आहे. 
                ------- 
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मा. वधी स मतीचे ठराव 

 
वषय मांक १०)  संदभ : - १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . शा/१/का व/६९४/२०१५,  

                            द.०७/०८/२०१५ 

          २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .४ द.१८/९/२०१५ 
     
   पंपर चंचवड महानगरपा लका आ थापनेवर “ कायकार  अ भयंता ( व युत)”   
अ भनामाची ८ पदे पे बॅ ड र. .१५६०० – ३९१०० ेड वेतन र. .६६०० या वेतन ेणीम ये शासन 
मंजूर स यि थतीत र त असलेले १ पद पदो नतीने भरणेकर ता द.१७/०६/२०१५ रोजी पदो नती 
स मती सभा आयोिजत कर यात आल  होती.  तुत या पदो नती स मतीने “ कायकार  अ भयंता 
( व युत)” पदावर पदो नती दे यासाठ  अहताधारक “ उप अ भयंता ( व युत)”  पदावर ल अ धका-
यांची शै णक अहता, सेवाजे ठता, गोपनीय अहवाल, आर ण व अनुभव कालावधी इ. सेवा वषयक 
तपशील पडताळून ी.मोरे श शकांत सखाराम यांना खुला (अन.ुजाती) या वगामधून “ कायकार  
अ भयंता ( व युत)”  या पदावर पे बॅ ड र. .१५६०० – ३९१०० ेड वेतन र. .६६०० या 
वेतन ेणीम ये क न ठ अ भयंता ( व युत) पदाचे पद वकाधारक व पदवीधारक अशा वतं पणे 
सेवाजे ठता सूची स द करणेबाबत व यानुसार उपअ भयंता ( व युत) पदावर पदो नती 
दे याबाबत मे.उ च यायालयाम ये याय व ट असलेल  या चका .२१४५/२००५ म ये होणा-या 
अं तम नणयाचे अ धन राहू न मा. वधी/महापा लका सभे या मा यतेने पदो नती दे यास  शफारस 
केल  आहे. सबब मोरे श शकांत सखाराम यांना खुला (अन.ुजाती) या वगामधून “ कायकार  
अ भयंता ( व युत)”  या पदावर पे बॅ ड र. .१५६०० – ३९१०० ेड वेतन र. .६६०० या 
वेतन ेणीम ये पदो नती दे यास मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे  शफारस करणेत येत 
आहे. 
 
वषय मांक ११)  संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .पअक/२/का व/३०८/२०१५,  

                           द.१२/०८/२०१५ 

                        २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .६ द.१८/९/२०१५ 
     
 
  आळंद  नगरप रषदेचे नगरा य  यांनी यांचे द.१३/०७/२०१५ रोजीचे मा.महापौर व 
मा.आयु त यांना दले या नवेदनानुसार मा.हर त लवादाने आळंद  नगरप रषदेस या क प 
उभारेपयत कच-याची पयायी यव था करणेचे आदेश द याने तसेच आळंद  ह  तथ े  असून 
लाखो भा वक शहरात येत असतात  तसेच ल नसराईत येणा-या भा वकांचा  वचार करता कचरा 

येची सु वधा तयार होईपयत मोशी कचरा डेपो येथे कचरा टाक यास परवानगी मा गतलेल  
आहे.  यापूव  आळंद  नगरप रषदेने  द.२८/०३/२००८ व द.१०/०५/२०१३ रोजीचे प ा वये मनपाचे 
मोशी कचरा डेपो येथे कचरा टाकणेस परवानगी मा गतल  होती. यानुसार थमत: आळंद  
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नगरप रषदेस द.३०/०६/२००८ अखेर पयत एकूण ८४१.६१० मे.टन कचरा ती कलो ५० पैसे या 
माणे काह  अट  व शत नुसार मोशी कचरा डेपोम ये टाकणेत आला होता.  तसेच द.०६/०६/२०१२ 

ते १२/०६/२०१२ या कालावधीम ये ती दनी सुमारे ८ मे.टन इतका कचरा र. .२५६/- त टन या 
माणे आकारणी क न काह  अट  व शत वर परवानगी देणेत आल  होती.  याकामी याचे माफत 

एकूण ८० मे.टन कच-यासाठ  र. .२०,४८०/- इतके शु क मनपा कोषागाराम ये जमा करणेत आले 
होते, परंतु य ाम ये आळंद  नगरप रषदेमाफत द.०६/०६/२०१२ व द.०८/०६/२०१२ या 
कालावधीम ये एकूण६.९५ मे.टन इतका कचारा मोशी कचरा डेपोम ये टाकणेत आला होता. उपरो त 
बाबींचे अवलोकन करता आळंद  नगरप रषदेची स यि थतीमधील लोकसं या व तरंगती 
लोकसं येनुसार कच-याचे माणाम ये वाढ झा याचे दसून येते.  मनपाचे प रसराम ये दैनं दन 
नमाण होणा-या कच-याचे माणात देखील मोठया माणात वाढ होत आहे.  मनपा या कचरा 
डेपोमधील बहु तांश जागा वापरणेत आल  असून उव रत जागा जा तीत जा त पुढ ल ३ ते ४ वष 
कालावधीसाठ  वापरणे श य होईल.  मनपा या मोशी कचरा डेपो येथील उपल ध जागेचा वचार 
करता याच माणे शहराबाहेर ल कचरा मोशी कचरा डेपोम ये टाक यास था नक लोक त नधींचा 
वरोध हो याची श यता अस याने आळंद  नगरप रषदेस कचरा टाकणेस परवानगी देणेबाबतचा 
धोरणा मक  नणय होणे आव यक असून यास मनपा सभेची मा यता घेणे यो य होईल. आळंद  
नगरप रषदेचा नमाण होणारा कचरा यांचे कडील या क प पुण होईपयतचे कालावधीसाठ  
मोशी कचरा डेपोम ये सशु क व आव यक या अट  शत वर टाकणेबाबत धोरणा मक नणय 
घे याकामीचा वषय द तर  दाखल करणेस मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस 
करणेत येत आहे.    
        ------ 

           मा.शहर सुधारणा स मतीचे ठराव   
 
वषय मांक १२)  संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .नर व/का व/१०/१५/२०१५,  

                                                    द.०१/०६/२०१५ 

                                 २) मा.शहर सुधारणा स मतीकडील ठराव .५ द.७/१०/२०१५ 
    

 भूसंपादन, पुणे सामािजक प रणाम नधारण अहवालाचे मु यमापन कर यासाठ  
व वध शाखेतील त  गट थापन करणेबाबत –  
संदभ १) मा.उप स चव, महारा  शासन यांचे प  .संक ण ०१/२०१५/ . .२/अ-२, द. २३/०१/२०१५ 
व २) मा.िज हा धकार , पुणे यांचे प  .पीएलसी/का व/८०/२०१५, द.१०/०२/१५   
  
अ वये उपरो त संदभ य प  .१ नुसार नवीन भूसंपादन नयमावल तील “ नयम ७ (ख)” नुसार 

रा य शासन सामािजक प रणाम नधारण अहवालाचे मु यमापन कर याक रता व वध शाखेतील 

त गटाची नेमणूक करणा-या त  गटाम ये यांना सामािजक प रणाम नधारण येम ये 

त नधी व दे यात आलेले नसेल अशा ामसभे या, पंचायती या, नगरप रषदे या अथवा 
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महानगरपा लके या सद यांमधून दोन त नधी या पैक   कमान एक म हला त नधी असेल 

अशी २ नावे शासनास ता काळ सादर कर यात यावीत जेणेक न शासन तरावर यांचे पॅनल तयार 

करता येईल असे मा.उप स चव, महारा  रा य यांनी मा. वभागीय आयु त व मा.िज हा धकार  

यांना कळ वले आहे.  सदरचे प ास अनुस न संदभ .२ अ वये “ उ त वषयाबाबत संद भय 

प ा वये दले या सुचने माणे नयम ७(ख) नुसार दोन य तींची नावे ता काळ या कायालयास 

कळवावीत हणजे सदरचा अहवाल मे.शासनास सादर करता येईल.”  असे मा.िज हा धकार  पुणे 

यांनी मनपाला कळ वले आहे.  नवीन भूसंपादन नयमावल तील नयम ७(ख) नुसार १) मा.अिजत 

दामोदर ग हाणे, व २) मा.वैशाल  जा ल ंदर काळभोर या दोन य तींची नावे मा.िज हा धकार  यांचे 

कायालयास कळ व यासाठ  मा.महापा लका सभेची मा यता आव यक अस याने मा.महापा लका 

सभेकडे  शफारस करणेत येत आहे. 
 

वषय मांक १३)  संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .झो नप/ु३/का व/३००/१५/२०१५,  

                           द.२३/०७/२०१५ 
   
                       २) मा.शहर सुधारणा स मतीकडील ठराव .६ द.७/१०/२०१५ 
    
 
       महारा  शासनाने द. २ मे २०१४ रोजी महारा  झोपडप ी (सुधारणा, नमूलन आ ण 
पुनव वकास) (सुधारणा) अ ध नयम २०१४ पा रत केला आहे. सदर अ ध नयमा दारे महारा  
झोपडप ी (सुधारणा, नमूलन आ ण पुन वकास) अ ध नयम १९७१ म ये दु या कर यात आले या 
आहेत. उपरो त अ ध नयमातील दु तीस अनुस न गृ ह नमाण वभागामाफत मांक झोपुधो - 
१००१/ .क.१२५/१४/ झोपस-ु१ द.१६ मे, २०१५ अ वये शासन नणय पा रत कर यात आलेला आहे. 
सदर दु या व द. ११ जुल,ै २००१ द. ८ नो हबर, २००१, द. २ जानेवार , २०१२ आ ण द.२२ जुल,ै 

२०१४ या आदेशातील तरतूद ंचे अ ध मण क न सुधार त कागदप े /अ भलेख व कायप दती 
व हत करणेचा नणय घेणेत आला आहे.     

  शासन नणयातील ठळक बाबी खाल ल माणे- 
 

१)      झोपडी व झोपडीवा सय संर णपा  ठर व याबाबत. 
(अ) झोपडी द.१/१/२००० अथवा यापूव ची संर ण ा त झोपडी आहे यासाठ  
ववरणप ातील कमान एक अ नवाय पुरावा आव यक आहे. 

(ब) स या तथे राहत अस यास प याचा उ लेख असले या ववरणप ातील अ लकड या 
एक वषातील कमान एक अ नवाय पुरावा आव यक आहे. 
(क) झोपडी द.१/१/२००० नंतर या दनांकापासून स या राहत असले या ववरणप ातील 
अ लकड या एक वषातील कोणताह  कमान एक अ नवाय पुरावा आव यक आहे. 
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२) शपथप ाबाबत – 

अ)   झोपडीधारक या या/ त या, पि न या/पती या अथवा १८ वषाखाल ल (अ ान) मुलां या 
नांवे महानगरपा लका े ात अ य झोपडी/घर/सद नका मालक  त वावर अथवा भाडे त वावर 
नस याचे शासन नणय, सामा य शासन वभाग, दनांक ०९ माच २०१५ अ वये वत:चा 
फोटो लावुन “ वयंघोषणाप ”(Self-Declaration)सा या कागदवर भ न देणे आव यक राह ल. 
ब)झोपडीधारक जोडप  तन कंवा जोडप  चार भ न देताना यासोबत वयं सा ांकन  

जोडले या पुरा यावर “ वंय वा ांकनासाठ चे वयंघोषणाप ”(SelfDeclaration for Self 

Attestation)देणे आव यक असेल. 
क)नमनेु शासन नणय, सामा य शासन वभागाकडील दनांक ०९ माच २०१५ सोबत या 
प  “अ”व “ब” माणे राहतील. 

 
३) अ)  द. १/१/२००० पूव पासून या झोपडीवा सयांसाठ  अजाबाबत 

 नमु यात दश वले या अजासोबत “जोडप  तीन”  (जोडप -पाचसह) अज भरणे आव यक  

 राह ल. 
    ब) द.  १/१/२००० नंतर या झोपडीवा सयांसाठ  अजाबाबत 

नमु यात दश वले या अजासोबत “जोडप  चार”(जोडप -पाचसह) अज भरणे आव यक 
राह ल. तसेच शासन नणय, गृ ह नमाण वभाग यांचेकडील २ जानेवार  २०१२ नुसार अपा  
ठरला असेल तर यांनाह  पु हा अज करता येईल. 

व रल पुततेनुसार, संगणकावर संक लत केलेले मा हती व फोटो या आधारे पडताळणी, 
झोपडप ी पुनवसन योजने या अमलंबजावणीसाठ  न का सत झाले या झोपडी या पुरा या 
आधारे, थळ पाहणी, क न पा /अपा  बाबत नणय घेणे. व अ भलेखाचे जतन करणे. 
पुनवसनाचा लाभ देतात या या/ त या, पि नची/पतीची फोटोसह मा हती व या दोघां या 
आधारकाडा या मांकाची न द क न संल न करणे. 

 तर  उपरो त द. २ मे २०१४ रोजीचा महारा  झोपडप ी (सुधारणा, नमूलन आ ण पुनव वकास) 

(सुधारणा) अ ध नयम २०१४ व याअनुषंगाने द. ११ जुल,ै २००१ द. ८ नो हबर, २००१, द. २ 

जानेवार , २०१२ आ ण द.२२ जुल,ै २०१४ या आदेशातील तरतूद ंचे अ ध मण क न सुधार त द. 

१६ मे, २०१५ चा शासन नणय मा. महापा लका सभेपुढे अवलोकनाथ ठेवणेकामी शफारस करणेत 

येत आहे.  
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वषय मांक १४) संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .नर व/का व/१६/७०६/२०१५,  

                        द.०१/०९/२०१५ 

                      २) मा.शहर सुधारणा स मतीकडील ठराव .७ द.७/१०/२०१५ 
 
  
   

 मौजे मोशी येथील शवाजीवाडी मधील गट न.ं४८ जूना (गट नं.४९) मधील ६०.०० मी. पुणे 

ना शक महामागापासून गट न.ं१५१ (जूना गट न.ं१५१) मधील देहू  आळंद  ३०.०० मी. र यापयतचा 

र ता वक सत करणेसाठ  जमीन संपादनाचा ताव मा. िज हा धकार , पुणे यांचेकडे सादर करणे 

आव यक आहे.  सदर र ता ं द करणाखाल ल जमीन खाजगी मालक ची अस याने र ता ं द ने 

बाधीत होणा-या े ाचे भूसंपादन करणे आव यक अस याने र ता द ंने बाधीत जमीनीचे महारा  

ादे शक व नगररचना अ ध नयम १९६६ चे कलम १२६ (२) व भूसंपादन कायदा १८९४ चे तरतूद  

अंतगत भूसंपादन करावे लागेल.  सदर भूसंपादन तावास मा यता घेणेकामी मा.महापा लका 

सभेकडे  शफारस करणेत येत आहे.   
 
वषय मांक १५)   संदभ – १) मा.सुजाता पालांडे, मा.अ मना पानसरे यांचा ताव – 
                        २) मा.शहर सुधारणा स मतीकडील ठराव . २२ द.७/१०/२०१५ 
 
 पंपर  चंचवड महानगरपा लका ह ीतील मौजे दघी मंजूर वकास योजना आराखडयात 

स.नं.७८ पै म ये २/११६ ाथ मक शाळा हे आर ण असून सदर आर णाखाल ल े ाम ये आर ण 

मंजूर हो याअगोदर पासून घरे आहेत.  तसेच आजूबाजूला ७ ते ८ शाळा आहेत.  यामुळे मंजूर 

वकास योजनेतील स.नं.७८ मधील आर ण .२/११६ ची आव यकता नाह .  हणून मंजूर वकास 

योजनेतील शाळेचे आर ण .२/११६ महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयम १९६६ चे कलम 

३७ अ वये र  क न सदर आर णाखाल ल े  र हवाशी वभागात समा व ठ करणेस मा यता 

देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे  शफारस करणेत येत आहे.   

 
वषय मांक १६)   संदभ –१) मा.सुजाता पालांडे, मा.अ मना पानसरे यांचा ताव – 
                       २) मा.शहर सुधारणा स मतीकडील ठराव . २३ द.७/१०/२०१५ 
 
 
  मौजे चखल  येथील गट नंबर ११९५ ते ग.नं.१२०७ पयत मंजूर वकास आरखडयातील 

३०.०० मी. र याची म. ा. व न.र. अ ध नयम १९६६ चे कलम २६ नुसार आखणी नि चत करणेत 

आलेल  होती.  परंतु म. ा. व न.र. अ ध नयम १९६६ चे कलम ३० नुसार यात काह  बदल 
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दश वलेला आहे. यात केले या बदलास शासनाची मा यता मळालेल  आहे.  तर  

फेरबदल केले या आखणीमुळे यातील बाधीत मळकतधारकांवर अ याय झालेला आहे.  यामुळे 

म. ा. व न.र. अ ध नयम १९६६ चे कलम २६ नुसार स द केले या आखणीनुसार र याची 

आखणी कायम करणेकर ता म. ा. व न.र. अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेर बदलाची 

कायवाह  करणेत यावी.  ता वत या र याचे आखणीस म. ा. व न.र. अ ध नयम १९६६ चे 

कलम ३७ अ वये फेरबदलास मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे  शफारस करणेत येत 

आहे. 

 
वषय मांक १७)   संदभ – १) मा.सुजाता पालांडे, मा.अ मना पानसरे यांचा ताव – 
                        २) मा.शहर सुधारणा स मतीकडील ठराव . २४ द.७/१०/२०१५ 
 
 
       मौजे मोशी येथील गट न.ं४५० मंजूर वकास आराखडयात ९० मी. र यालगत १०० मी. 

अंतरावर द ण बाजूचे अि त वातील र याला ४५ मी. र ता ं द  (भोसर  ह ीलगत) दश वणेत 

आलेल  आहे.  दो ह  र ते लगत अस यामुळे वक सत करणेस अडचणी व नयोजन करता येणार 

नाह .  स यि थतीत गट न.ं४५० म ये मोठया माणात लोकव ती आहे.  नाग रकांनी आपल  घरे 

महापा लकेचा वकास आराखडा मंजूर हो यापूव  बांधलेल  आहेत.  यामुळे सव नाग रकांवर अ याय 

होणार आहे.  तसेच सदर ९०.०० मी. र यामुळे सव र हवाशी बेघर होणार आहेत.  नवनगर 

वकास ा धकरण ह ीत र याची ं द  ७५.०० मी. आहे.  नवनगर वकास ा धकरण ह ीतून 

येणारा ७५.०० मी. र ता व मोशी ह ीतील ९०.०० मी. र ता हे देखील समोरासमोर येत नाह त.  

तसेच ते नयोजना या ट कोनातून देखील यो य होणार नाह .  यामुळे मंजूर वकास 

आराखडयातील ९०.०० मी. र ता र  क न भोसर -मोशी ह ीवर ४५.०० मी. र याचे उ तर बाजूस 

मोशी ह ीत ७५.०० मी. र ता ता वत करणे नयोजना या ट ने यो य होईल.  ता वत 

करावया या ७५.०० मी. र याची ं द   ना शक महामाग र यापासून लोहगाव ह ीपयत ७५.०० मी. 

र याची ं द  नि चत करावी.  तर   ता वत करावया या र याची आखणी व आर णास म. ा. 

व न.र. अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाची कायवाह  ता काळ कर यात यावी.  

ता वत या र याचे आखणीस म. ा. व न.र. अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलास 

मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे  शफारस करणेत येत आहे. 

       ------- 
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मा.आयु तांकडुन आलेल  पञे/काम 
   
वषय मांक १८)  संदभ- १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा.  पअक/६/कािव/३१९/२०१५ 

                                         दनांक  ०९/०७/२०१५ 
          २) मा. महापा लका सभा ठराव . ७२७ द २३/७/२०१५   
       ३) मा.महापा लका सभा ठराव .७५० द.१९/९/२०१५     
 

 महारा  महानगरपा लका अ ध नयम मधील कलम ६७(अ) अ वये येक 

महानगरपा लकेने लगत पूववत  शासक य वषासंबंधीचा पयावरण स यि थती अहवाल शासनाकडून 

वेळोवेळी व हत कर यात येईल. अशा प दतीने दरवष  ३१ जुलै पूव  मा.महापा लका सभेकडे सादर 

करणे बंधनकारक आहे.  

 पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचा सन २०१४-१५ चा पयावरण ि थतीदशक अहवाल महारा  

दूषण नयं ण मंडळाने दले या DPSIR या मागदशक त वानुसार तयार कर यात आला आहे. 

सदर ा प अहवाल मा. महापा लका सभेस सादर करावयाचा आहे.  

 सबब पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचा सन २०१४-१५ चा पयावरण स यि थती अहवाल 

मा.महापा लका सभेसमोर ठेवणे.  

( टप- माहे ऑ ट बर २०१५ चे सभेम ये घेणेचे नणया माणे) 

 

वषय मांक  १९ ) संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा.  नरिव /कािव/रहाटणी/ड- 

                                                ८/६८०१/१५ द.२३/०९/२०१५  

पंपर  चंचवड महानगरपा लका पर सरात मंजूर वकास योजनेतील आर ण, र ता  तसेच 
मंजुर वकास योजने य तर त महारा  महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ चे  कलम २०५ अंतगत 
घोषीत र ता या योजनाने बाधीत होणारे े  खाजगी वाटाघाट ने ता यात घेणेकामी रेडीरेकनर 
नुसार होणारे मु यांकन अ धक ३० % दलासा र कम अशी मळुन एक त होणार  र कम अदा 
करणेची प दत च लत आहे. जे.एन.एन. य.ुआर.एम. क पांतगत वकसीत होणारे र ते व इतर 
आव यक र याकर ता खाजगी वाटाघाट ने भूसंपादन कर यासाठ  सु दा मा.महापा लका सभा ठराव 
. ३९९ दनांक २१/११/२०१३ अ वये ३० % दलासा र कम वचारात घेऊन मोबदला दे याचे धोरण 

ठर व यात आलेले आहे.  भूसंपादन अ ध नयम १८९४ म धल तरतूद नुसार ३० % दलासा र कम 
वचारात घेवून सदरचे धोरण पूव  नि चत कर यात आले होते. सदर धोरणानुसार स यि थतीत 
बाधीत मळकतधारकांना नुकसान भरपाई अदा करणेत येत आहे.    
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तथापी क  शासनाने भूसंपादन अ ध नयम १८९४ ऐवजी “The Right to fair 

compensation and Transparency in land acquisition, Rehabilitation Resettlement Act 
2013”(भूसंपादन कायदा २०१३) हा नवीन भूसंपादन कायदा मंजूर  केला असून द. १ जानेवार  
२०१४ पासून सदरचा कायदा अंमलात आला आहे. सदर कायदयातील कलम ३०मधील तरतूद नुसार 
दलासा र कम देय नुकसान भरपाई या १००% इतक  नि चत कर यात आलेल  आहे. यानुसार 
महारा  शासनानेह  महसूल व वन वभाग, यांचेकडील शासन नणय मांक- संक ण-०३।२०१५। . 
ं . ३४।अ-२ द.१२।०५।२०१५ नुसार खाजगी े ातील जमीन खाजगी वाटाघाट ने थेट खरेद  करतांना 

भूसंपादन कायदा २०१३ मधील कलम २६ ते ३० या व शे युल -१ या तरतूद नुसार सव बाबी 
वचारात घेऊन मोबदला र कम नि चत करावी असे धोरण नि चत केलेले आहे. 

उपरो त व तूि थती वचारात घेता प ंपर  चंचवड महानगरपा लकेमाफत खाजगी वाटाघाट ने 
भसूंपादन करतांना संबं धत ज मन मालकास मोबदला अदा करतांना मा. महापा लका सभा ठराव ं . 
३९९ द.२१।११।२०१३ नुसार मंजूर कायप दती व धोरणानुसार कायवाह  करावया या करणी तसेच 
इतर सव करणात नुकसान भरपाई अदा करतांना ३०% दलासा र कमे ऐवजी १००% दलासा 
र कम वचारात घेऊन मोबदला र कम नि चत कर यात यावी, या माणे धोरणा मक नणय घेणे 

आव यक अस याने सदर धोरणास मा.महापा लका सभेची मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे 
शफारस करणेत येत आहे. 

वषय मांक  २०) संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा.  नर व  

                          /का व/रहाटणी/ड-८/०१/१५ द.०६/१०/२०१५  

अजदार ी. संद प रघुनाथ गोडांबे यांनी मौजे रहाटणी येथील स.नं. २९ पैक , जागेत वकास 
नयं ण नयमावल तील नयम ं . ११.५ नुसार आर णाचे आकारात थळबदल करणेबाबतची 
मागणी केलेल  होती. सदर आर णाचे एकुण े  सुमारे १२५००.०० चौ.मी. असुन यापैक  जागेवर 
सुमारे १०८००.०० चौ.मी. उदयान वक सत झालेले आहे व उवर त सुमारे १७००.०० चौ.मी. े  
ता यात आलेले नसुन ी. गोडांबे यांनी सदरचे े  ता यात द यास आर ण पूणपणे वक सत 
होईल. 

सदर करणी अजदार यांचे मालक चे य  जागेवर सुमारे २७००.०० चौ.मी. खुले े  आहे. 
मंजूर वकास योजनेनुसार सुमारे १०००.०० चौ.मी. े  नवासी वभागात असुन उवर त सुमारे 
१७००.०० चौ.मी. े  आर ण ं . ६५३ उदयानाने बाधीत आहे. अजदार यांचे नवासी े ास जाणे 
येणे कर ता पोहोच र ता उपल ध नाह . यामुळे १२.०० मी. र याचे कडेला नवासी े ाइतके े  
थलांतर त क न आर णाचे े  नवासी े ानंतर थलांतर त करावे व यानुसारच आर णाने 

बाधीत े  महानगरपा लके या ता यात दे याची तयार  अजदार यांनी दश वलेल  आहे. 

तथा प अजदार यांचे मागणीनुसार आर णाचे आकारात वकास नयं ण नयमावल तील 
नयम ं . ११.५ नुसार थळबदल करावयाचा अस यास १२.०० मी. ं द र याचे लगत कोनी 
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आकारात ट.डी.आर. चे बद यात मनपा या ता यात आलेले सुमारे ५०.०० चौ.मी. े  आहे. 
सदरचे े  मनपाचे ता यात असलेने अजदारास पोहोच र ता देणेस अडचणीचे होत आहे. तर  
सदरचे े ाबाबत  ट.डी.आर. या बद यात मनपाचे ता यात असलेले अजदार यांचे जागेसमोर ल 
१२.०० मी. ं द  र यालगतचे कोणी आकाराचे  ५०.०० चौ.मी. आर णाचे े  संब धत अजदार 
यांना मनपाकडुन ता यात देऊन याऐवजी यांचेकडुन यांचे मालक चे  नवासी े ातील तेवढेच 
े  घेऊन ते महानगरपा लके या आर णासाठ  यावे हणजे उदयानाचे आर णाचे उवर त सव 
े  मनपा या ता यात येईल व अजदारास वेश र ता उपल ध होईल. 

तर  अजदार ी. संद प रघुनाथ गोडांबे यांचे स.नं. २९ पैक  नवासी वभागातील बंद त 
झालेले े  व यांचे आर ण ं . ६५३ उदयान याचे े  याची अदलाबदल क न उदयानाने बाधीत 
े  मागील बाजुस दशवुन अजदार यांचे नवासी े  र याचे लगत वकास नयं ण 
नयमावल तील नयम ं . ११.५ नुसार थळबदल करणेस व अजदाराचे जागेसमोर ल १२.०० मी. 
ं द र यालगतचे आर णाचे मनपा या ता यातील सुमारे ५०.०० चौ.मी. े  मनपाकडुन अजदारास 
देऊन या बद यात यांचे मालक चे नवासी े ामधील तेवढेच े  महानगरपा लकेकडे 
आर णासाठ  घेणेकामी धोरणा मक नणय घेणेस मा यता देणेबाबतचा वषय मा.महापा लका 
सभेपुढे मंजूर साठ  सादर कर यात येत आहे.              

           ------- 

                         स म यांचे अहवाल  

 

       वधी स मती   

 

वषय मांक २१)  अ) द.२१/७/२०१५, ३०/७/२०१५ व ३१/७/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे. 
                 ब) द.३०/७/२०१५ व ३१/७/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे.      

       क) द.१४/९/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे.               
                                   -------- 

मा.म हला व बालक याण स मती 
 
वषय मांक २२)   अ) द.८/७/२०१५ व द.२२/७/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे. 
                 ब) द.२८/७/२०१५ व ३०/७/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे. 
       क) द.१४/९/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे. 
             -------- 
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                     मा. डा, कला, सा ह य व सां कृतीक स मती   
 
वषय मांक २३)   अ) द.१७/६/२०१५, १/७/२०१५ व १५/७/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे. 
   ब) द.१५/७/२०१५ व १७/७/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे.   

   क) द.१४/९/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे.     

       ------ 
 

       मा.ड भाग स मतीचे ठराव  

वषय मांक २४)    संदभ :- १) मा. े ञय अ धकार  “ड” े ञय कायालय यांचेकडील पञ  
                            .ड/सभा/का व/८९/२०१५ द.०२/०९/२०१५    
                         २) मा.ड भाग स मतीकडील ठ. .१२ द.३/७/२०१५ 
  
 पंपळे नलख भाग . ५४ येथील कै. भाकर नारायण साठे उ यानाम ये कै. भाकर 
नारायण साठे मा.महापौर प ंपर  चंचवड म.न.पा. यांचा अधाकृती पुतळा उभारणेकामी मा यतेक रता 
मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत 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/३१२/२०१५ 

दनांक :  ०८/१०/२०१५ 
 
टप :- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस)्      

      नगरस चव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत.  


