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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक: नस/४/का व/ ७३२/२०१३ 

दनांक : ०६ /०८/२०१३ 
 

ित, 
 

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

 पंपर   ४११ ०१८.  
 
 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक 

 १९/०८/२०१३ रोजी दपार  ु २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   

मा.महोदय / महोदया, 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे ऑग ट २०१३ ची मािसक मा.महापािलका 

सभा सोमवार दनांक १९/०८/२०१३ रोजी दपार  ु 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, 
 

 
 

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 वय)े 
 

कायप का मांक २०  
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे ऑग ट २०१३ ची मािसक मा.महापािलका सभा 
सोमवार दनांक १९/०८/२०१३ रोजी दपार  ु 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 .१८ द.२०/०६/२०१३, २७/०६/२०१३ (द.ु१.०० वा. व द.ु१.३० 
वा.) चा सभावृ ांत कायम करण.े 

---------- 
ो रे 

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

मा. थायी सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक  १) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .आमुका/२/का व/३१२/२०१३  
     द.३१/५/२०१३                       

                           २) मा. थायी सिमती सभा दनांक ११/६/२०१३ ठराव .३५२४ नुसार 

  ३) मा.महापािलका सभा ठ. .३१८ द.२६/७/२०१३ 
 

        मे.रोटर  लब ऑफ पंपर -िचंचवड (शहरातील ६ शाखा) यांना तावातील ६ 
जागा १) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चौक, (स याचे Urinalsचे ठकाणी), मुंबई-पुणे र ता, पंपर , पुण-े
४११ ०१८, २) फुगेवाड  जकात ना याचे बाहेर ल बाजूस, फुगेवाड , पुणे-मुंबई र ता, पुणे-४११ ०१२, 
३) के.एस.बी. चौक, पंपर , पुणे-४११०१८ (आर ण .१०), ४) बड हॅली (गेटचे बाजूस आतील 
मोकळ  जागा), संभाजीनगर, िचंचवड, पुणे-४११ ०१९, ५) साई चौक, (जे  नाग रक संघ 
वाचनालयाचे बाजूस) नवी सांगवी, पुण-े४११ ०२७, ६) भोसर  उ डाण पुलाखाली (समाधान 
हॉटेलसमोर पुला या खांबास लागून), भोसर , पुणे-४११ ०३९ ( येक ठकाणी सुमारे ५०० चौ.फुट) 
३० वष कालावधीसाठ  र. .१/- ित म हना नाममा  भा याने व या जागांवर ल जा हरात ह कांचे 
मोबद यात वखचाने “पैसे ा व वापरा” त वावर म हला व पु षांकर ता सावजिनक व छतागृह 
उभारणीसाठ  उपल ध क न दे यास व यांचेशी याबाबत करार (Memorandum of Understanding) 
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करणेस “महारा  महापािलका अिधिनयम” कलम ७९ नुसार मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
( टप - माहे ऑग ट-२०१३ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माण)े 

 
वषय  मांक २) संदभ :१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/वाक/का व/१२२/२०१३,  

द.१०/७/२०११ 
       २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द. १७/०७/२०१३ ठ. . २१  नुसार 
    ३) मा. थायी सिमती सभा .६/८/२०१३ ठ. .३८४० 
 

पंपर  िचंचवड मनपा ह मधील काह  मुख र यांवर लायओ हरखाली व वाहनतळां या 
जागांवर दचाक  व चारचाक  वाहनांकर ता पे ु & पाक योजना राब वणे आव यक आहे.  याकर ता 
पं.िचं.मनपा ह तील भोसर  लायओ हर,िनगड  लायओ हर,चाफेकर चौक लायओ हर, ोमा 
शो म शेजार ल जागा या ठकाणी पे & पाक योजना राब वणेचे िनयोजन आहे.  याकामी पुणे मनपा 
कड ल पे & पाक या दरांचा अ यास केला असुन यांचेकड ल दर प.ंिचं.मनपा े ातह  लागु 
के यास सुसू ता राह ल असे वाटते.  यानुसार पे & पाक चे शु क (Telescoping Parking Charges) 

पुढ ल माणे सुच वणेत येत आहे.   
 

१) र यावर ल वाहनतळ 

अ) दचाक  वाहनांक रता ु - 
प ह या एक तासापयत – र. .३/- 

                  १ तासापुढ ल कालावधीसाठ  – र. .४/- ित/तास 
 

ब) चारचाक  वाहनांकर ता -  

       येक तासाक रता – र. . १०/- 
 
२) मनपामाफत तसेच वकास आराखडयातील तरतुद नुसार वकिसत केलेले वाहनतळ 

/ लायओ हर खालील वाहनतळ 

अ) दचाक  वाहनांक रता ु –  

प ह या एक तासापयत – र. .२/-    

१ तासापुढ ल कालावधीसाठ  र. .३/- ित/तास 

फ  रा ी ९ ते सकाळ  ८ या कालावधीसाठ  मािसक पास शु क र. . १५०/- 
 

ब) चारचाक  वाहनांक रता -  

   येक तासाक रता – र. .१०/-  

         फ  रा ी ९ ते सकाळ  ८ या कालावधीसाठ  मािसक पास शु क र. . ४५०/- 
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व ा यासाठ  मनपामाफत दे यात येत असले या अ य सवलतीचे धोरणांनुसार 

व ा याना पा कग सवलत देऊन यांना यांचे शाळेचे /कॉलेजचे  ओळखप  व वाहन परवाना 
सादर के यास यांना दरमहा र. . १००/- या माणे पा कग शु क आकाराव.े  तसेच सदर पे & पाक 
योजनेअंतगत दचाक  व चारचाक  वाहनांक रता ू ३ वष कालावधीसाठ  ठेका देणेसंदभातील अट  व 
शत  तावा सोबत जोडले या प ा माणे आहेत.सदरचे पे & पाक योजने या ता वत दरास 
मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती माफत मा. महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे   

 

मा. वधी सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक ३) सदंभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे . शा/१/का व/५०३/२०१३,  

     द.२२/४/२०१३ 

        २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .२० द.१९/७/२०१३   
 

        ी.जुंधारे ानदेव रामचं , उपअिभयंता, थाप य यांना पे बँड र. . १५६००-३९१०० 
ेड पे र. .६६०० या वेतन णेीम ये कायकार  अिभयंता, थाप य या पदावर पदो नतीने नेमणुक 

दे यास मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 

वषय मांक ४) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे .मसाभां/भांडार/१/का व/१५२/२०१३, 
                 द.११/६/२०१३  

                    २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .२१ द.१९/७/२०१३   
 

       मनपाचे णालयातील हायपोसो युशन / िनकामी भंगार सा ह याची अंदाजे कंमत 
र कम पये ७,१६,०७६/- इतक  येत आहे.  ह  कंमत र. .५००/- पे ा जा त अस याने या 
सा ह याची व  करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

 

वषय मांक ५) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे . था/काअ/५००/२०१३,  

                        द.२/०७/२०१३ 

                     २) मा. वधी सिमती सभा ठ. . २९ द. २/०८/२०१३   
 

       मनपाचे सन २०१३-१४ या अंदाजप कात थाप य वशेष योजना पानांक २९ 
अ. .१०३  देह आळंद  र ता साखळ  ू . ८/२५० क.मी. ते १५/२५० क.मी. ३० मी.  ड .पी. 
माणे उव रत कामे करणे या कामासाठ  र. .१० कोट  तरतूद केली अस याने या तरतूद मधून 

सदर कामासाठ  र. .९,६३,८०,०००/- (अ र  र. .नऊ कोट  ेस  लाख ऐंशी हजार फ ) चे खचास 
मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
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वषय मांक ६) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे .वै /८/का व/६८१/२०१३,  

द.१२/७/२०१३  
                    २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .३०  द. २/०८/२०१३   
 

      मौजे दापोड  येथील आर ण .३/४ मु लम दफनभूमीम ये महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील कलम ३२२ नुसार दफन वधी करणेस परवानगी देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

 

वषय मांक ७) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  याचें प  . शा/१/का व/९४०/२०१३,   

    द.१६/०६/२०१३ 

                     २) मा. वधी सिमती सभा ठ. . ३१  द. २/०८/२०१३   
 

              डॉ.उदय टेकाळे, सहा. आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना            
ितिनयु या अट  व शत नुसार दनांक २७/०८/२०१३ पासून पुढे १ वष कालावधीकर ता मुदतवाढ 

देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
 

वषय मांक ८) संदभ :१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/ड-१/२०४/१३, 
                      द.१०/०५/२०१३ 

            २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.११/०६/२०१३ ठ. .६  नुसार 

     ३) मा.महापािलका सभा ठ. .३२३ द.२६/७/२०१३ 
 
               पंपर  िचंचवड मनपाने मौजे वाकड ता.मुळशी येथील मंजुर वकास 
योजनेतील िमळकती (मौजे पंपळे िनलख शीव ते वाकड चौक शाळा) ४५ मी. व २४ मी. र ता 
ं द करणासाठ  भुसंपादन करणेकामीचा ताव मा. थायी सिमतीचे मंजुर ने मा. ज हािधकार  
यांना सादर केलेला आहे. तावातील बाबी वचारात घेता भूसंपादन येबाबत कायदेशीर 
गुंतागुंत टाळणेचे ीने मौजे वाकड ता.मुळशी येथील मंजूर वकास योजनेतील िमळकती (मौजे 
पंपळे िनलख शीव ते वाकड शाळा चौक स.नं.२४२पै., २४४पै ते २४९ पै,  २५१पै, २५७ पै ते 
२६३ पै, २६५ पै व २६६ पै, २६९ पै ते २७२ प,ै २७६पै ते २७८पै.) ४५ मी. व २४ मी. र ता 
ं द करणासाठ  सदर जिमनीचे म. ा. व न.र.अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ मधील 
तरतूद नुसार भूसंपादन करणेचे तावास मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे. 
( टप - माहे ऑग ट-२०१३ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय  मांक ९) संदभ:१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था.EWS/२०२/२०१३, 
                      द.०३/०६/२०१३ 
            २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.०९/०७/२०१३ ठ. .१९  नुसार 

          ३) मा.महापािलका सभा ठ. .३२७ द.२६/७/२०१३ 
 
                पंपर  िचंचवड मनपा या JnNURM - BSUP अंतगत आिथक या दबलु  

घटकांसाठ  राब व यात येणा-या EWS घरकुल योजनेअंतगत च-होली व डुडुळगाव येथे ११३४ घरे बांधणे 
ता वत असुन या ीन ेकायवाह  कर यात येत आहे.  यामुळे DPR मधील १३२५० घरापैक  िचखली 

येथील से. .१७ व १९ मधील ६७२० घरे व च-होली व डुडुळगाव येथील ११३४ घरे अस ेएकुण ७८५४ घरांचे 

काम पुण होईल.  उवर त ५३९६ घरे जागेअभावी व JnNURM Mission चा कालावधी माच २०१४ अखेर 

अस यामुळे बांधण ेश य नाह .  या अनुषंगाने क प ७८५४ सदिनकांपयतच िसिमत करणेबाबतचा 
सुधार त व तृत क प अहवाल (D.P.R.) शासनाकडे पाठ वणे आव यक अस याने सदर या 

तावास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे  िशफारस करणते येत आहे. 
( टप - माहे ऑग ट-२०१३ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माण)े 

 
वषय  मांक १०) संदभ :१) मा.जय ी गावडे, मा.उषा वाघेरे यांचा ताव - 

       २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द. १७/०७/२०१३ ठ. . २२  नुसार 
 

           भाग .२४ ( ा.रामकृ ण मोरे े ागृह) मधील पंपर  िचंचवड येथील ल मीनगर 
येथे सव नं.२६८ मधील भुखंडाम य,े आर ण .२३७, बेघरांसाठ  घरे या कारणा तव आर ण 
केलेले आहे. परंतु सदर भुखंड हा पुरिनयं ण रेषेत आहे.  यामुळे बेघरांसाठ  घरे या वषयास 
अनुस न आर त केले या जागेचा मुळ हेतु सा य होत नाह  कंवा बांधकाम करता येणार 
नाह . हणजेच सदर जागेत मनपा या िनयमानुसार कोण याह  कारचे बांधकाम करता येणार 
नस यामुळे सदर भुखंडामधील, बेघरांसाठ  घरे हे असललेे आर ण बदलुन सदर भुखंडाची जागा 
ह  गाडनसाठ  आर त कर यात यावी.  कारण पं.िचं. िलंक रोड प रसरात २० हजारांहन जा त ु
लोकसं या आहे.  सदर प रसरात सुमारे ४ ते ५ हजार इतक  लॅटची सं या आहे. 
मशानभुमी,झोपडप ट ,मोठया माणावर नाला, दोन मैला शु द करण क प,काह  ठकाणी 

छोटे र ते आहेत. तसेच मोठमोठया सोसायटया असुन सदर सोसायटयांना गाडन नाह .  यामुळे 
तेथील लहान मुलांना खेळ यासाठ  तसेच जे  नाग रकांना बस यासाठ  गाडनची यव था नाह .  
मुलांना मोकळा ास घे यासह  खु या हवेची जागा नस याने तसेच प रसरातील नाग रकां या 
सोयीसाठ  सदर जागेचा गाडनसाठ  वचार करावा. यामुळे सदर आर त जागेचा यो य वापर 
होईल व नाग रकांना याचा उपभोग घेता येईल. तर  सदर जागेतील वर ल आर ण बदलुन 
गाडनसाठ  आर ण करणेकामी सदर या ठरावास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभकेडे  
िशफारस करणते येत आहे. 
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वषय मांक ११) संदभ :१) मा.उषा वाघेरे,मा.आशा सुयवंशी यांचा ताव - 
       २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द. १७/०७/२०१३ ठ. . २३  नुसार 

 

         भाग .४५ मधील मोिनका ब ड गं, वशाल आंगण यां या सोसायट मधील 
मोकळ  जागा सव नं. ३०९ खेळा या मैदानासाठ  आर त असुन सदर जागा ता यात घे यासाठ  
भुसंपादनाची कायवाह  क न जागा ता यात घेणेकामी मा. महापािलका सभेकडे पाठ वणेची िशफारस 
करणेत येत आहे.   

मा.आयु ांकडून आलेली प े / काम े

 
वषय मांक १२) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . डा/१/का व/३०१/  
                       २०१३ द.६/२/२०१३.   

   २) मा. डा सिमती सभा दनांक २१/२/२०१३ ठराव .४७.    
   ३) मा. वधी सिमती सभा दनांक १/३/२०१३ रोजी ठराव .१२४ 
   ४) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .३०६९ दनांक १२/३/२०१३ 

   ५) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . डा/१/का व/६१५/१३  

      द.१९/३/२०१३ 

   ६) मा.महापािलका सभा ठराव .३२८ द.२६/७/२०१३ 

       तावात स व तर डा धोरण मसुदा प रिश -अ, डा धोरण मसुदा प रिश -ब, 
डा धोरण मसुदा प रिश -क, डा धोरण मसुदा प रिश -ड, म ये नमुद केले माणे मनपा डा 

धोरण मसु ास तसेच ३ डसबर अपंग दनािनिम  अंध, अपंग, व मितमंद व ा या या डा 
पधा आयो जत करणेकामी प रिश  अ/ब म ये नमूद तपिशलाचा मूळ धोरण मसु ात समावेश 

क न प रपूण डा धोरण मसु ास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( टप - माहे ऑग ट-२०१३ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माण)े 

 
वषय मांक १३) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . शा/१/का व/९०२/२०१३  

                        द.०८/०७/२०१३ 
   २) मा.महापािलका सभा ठराव .३३१ द.२६/७/२०१३ 

 
      महापािलकेचे वाढलेले काय े  व लोकसं येम ये झालेली वाढ वचारात घेता, 
महापािलका काय े ामधील नाग रकांना पायाभूत नागर  सु वधा पुर वणे व कायालयीन कामकाजाची 
वभागणी सम माणाम ये करणे आव यक आहे. याकर ता स या लोकसं या वचारात घेऊन 
पूव या अ,ब,क व ड या ०४ भाग सिम यां यित र  न याने आणखी ०२ भाग सिम या थापन 
करणे आव यक आहे. महारा  महानगरपािलका अिधिनयमा या कलम २९-अ नुसार नवीन       
सद यीय भाग रचनेमुळे भाग कायालय या नावामुळे सं म िनमाण होतो. भाग सिमतीम ये 
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ादेिशक े  समा व  होत अस याने सिमती कायालयाचे नाव े ीय कायालय असे ता वत 

कर यात येत आहे.  

पुनरचनेबाबतचा तपिशल खालील माणे आहे –  
 
अ. . े ीय कायालय भाग मांक ता वत कायालय 

१. अ े ीय कायालय ८,१०,१४,१५,१६,१७, 
१८,१९,२५,२६,२७ = ११ 

भेळ चौकातील स याचे अ भाग 
कायालय 

२. ब े ीय कायालय २०,२१,२२,२३,२४,४२,४९,
५०,५१,५२,५३ = ११  

अ त वातील ब भाग कायालय, ए ो 
कंपनी आवार 

३. क े ीय कायालय ३७,३९,४०,४१,४३,४४,४५,
६१,६२,६३,६४ = ११ 

अ त वातील क भाग कायालय, हॉक  
टेड यम शेजार  

४. ड े ीय कायालय ४६,४७,४८,५४,५५,५६, 
५७,५८,५९,६० = १० 

अ त वातील ड भाग कायालय, 
रहाटणी 

५. इ े ीय कायालय ६,७,२९,३०,३१,३२,३३,३४,
३५,३६,३८ = ११ 

ोथ लॅब, भोसर  

६. फ े ीय कायालय १,२,३,४,५,९,११,१२,१३,२८
=  १०  

जागा िन त करणे आव यक आहे.  

 
 उपरो माणे भाग सिम या थापन क न े ीय कायालयास महारा  

महानगरपािलका अिधिनयमा या कलम २९-अ अ वये मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( टप - माहे ऑग ट-२०१३ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे) 

 
सिम यांचे अहवाल 

 
मा. वधी सिमती 

 
वषय मांक १४ ) अ) दनांक ०५/०७/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करण.े 

   ब) दनांक १९/७/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
 

मा.म हला व बालक याण सिमती 
 
वषय मांक १५) अ)  दनांक २६/६/२०१३, ३/७/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करण.े 

   ब) दनांक १०/७/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
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मा.शहर सुधारणा सिमती 
 

वषय मांक १६) दनांक १९/६/२०१३, ३/७/२०१३ व ९/७/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
   

 

मा. डा सिमती 
 

वषय मांक १७)  दनांक ३/७/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
 
 
 
 

   
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/७३२/२०१३ 

दनांक : ०६/०८/२०१३ 
 

टप :- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉके स) 
       नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 

 
 


