
1 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

      मांक :नस/६/का व/३२७ /२०१८ 
दनांक :  ९/०८/२०१८         

 

ित, 
 

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

 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक  

 २०/०८/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   

मा.महोदय/महोदया, 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे ऑग ट - २०१८ ची मािसक मा.महापािलका 

सभा सोमवार दनांक २०/०८/२०१८ 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,     
 

                                                                         
(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 – २१ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे ऑग ट - २०१८ ची मािसक मा.महापािलका 
सभा सोमवार दनांक २०/०८/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपािलका शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे. सदर सभेम ये 
खालील कामकाज होईल.         

                                ------ 
     मा. वशेष महापािलका सभा - २० द. ०४/०८/२०१८ चा सभावृ ांत कायम  करणे.    

       ------ 
     ो रे 

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

       मा. थायी सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक १)   संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे 

                            जा. .लेखा/१५/का व/६९६९/२०१८ द.१३/०६/२०१८ 

                         २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२९२५ 

                            द.१८/०७/२०१८ 
                        
       बँक ऑफ बडोदा, पंपर  िचंचवड व ता रत शाखा येथे द.२३/५/२०१८ अखेर आधार 
िनधी खाते .३१०६०२०००००००९ खा यावर र. .१८,१६,०८,३९५/- (अ र  र. .अठरा कोट  
सोळा लाख आठ हजार तीनशे पं या णव फ ) िश लक आहेत. तसेच मागासवग य 
क याणकार  िनधी खाते .३१०६०२००००००१२ म ये र. .३,२७,५३४५५/- (अ र  र. .तीन कोट  
स ावीस लाख ेप न हजार चारशे पंचाव न फ ) िश लक आहेत. आधारिनधी व मागासवग य 

क याणकार  िनधीम ये मागील ३ वषाम ये कुठलाह  खच झालेला नाह . आधारिनधी व 
मागासवग य क याणकार  िनधी बंद कर यात येईल व उपल ध िश लक िनधी सवसाधारण 
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िनधीम ये वग कर यात येईल. सदर खा यांवर ल रकमांना FFD सु वधा अस याने रोजची 
िश लक र कम बदलत असते. तर  सदर खा यामधील र कम वग कर या या दवशी मुदत 
ठेव, मुदत ठेवीवर ल याज व जो Effective Balance असेल ती  िश लक ा  धर यात 
येऊन िश लक सवसाधारण िनधीकडे वग कर यात येईल. तर  आधारिनधी व मागासवग य 
क याणकार   िनधी ह  दो ह  िनधी बंद क न सदर िनधी या खा यावर ल उपल ध िश लक 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील  करण ६ प रिश  ड िनयम (३) ३ अ वये 
सवसाधारण िनधीम ये जमा करणेस मा यता देणेची मा.आयु  यांची मागणी असली तर  सदर 
वषय द र  दाखल करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणते येत आहे.   

 

वषय मांक २)  संदभ –१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .लेखा/६/का व/७६४८/२०१८  
                        द.३०/०६/२०१८ 
                     २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२८६८ 

                        द.१८/०७/२०१८ 
 

       कायदा स लागार( ) कायदा वभाग यांनी द.१२/०६/२०१८ चे तावा वये कायदा  
वभागाकड ल  सन २०१८-१९ या आिथक वषाक रता 'मनपा यायालय अ थापना खच' या 
लेखािशषावर र.  ८०,००,०००/-  इतक  तरतुद वा षक ज प कात कर यात आलेली   आहे.  
तथा प, आकुड  यायालयाचे सन २०१७-२०१८ चे वा षक वेतन व भ े खचाची मागणी बील 

र. .८०,९०,९२८/- इतके देय होत आहे. यामुळे सदरचे बल अदायगीकामी उपल ध तरतुद 
अपुर  पडत आहे. या िशवाय पुणे यायालय येथील मनपा चबर नं.५२ चे देखभाल दु ती, 
वा षक वगणी व इतर खच यासाठ  सदर  लेखािशषावर र कम िश लक ठेवणे आव यक आहे.  
यांनी  "वाहन नुकसान भरपाई" लेखािशषातून "मनपा यायालय  आ थापना" लेखािशषावर 

र. .२,००,०००/-(अ र  र. . दोन लाख फ )  वभागाअंतगत वग करण करणेस 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
वषय मांक ३)  संदभ – १) मा.सागर आंगोळकर, मा.राज  गावडे यांचा ताव     
                        २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२९१६ 

                           द.१८/०७/२०१८  
       पंपर  िचंचवड मनपा मा.महापािलका सभा ठराव .९१० द.२३/०८/२०१६ अ वये 
पं.िचं.मनपा या वतीने पी.एम.पी.एम.एल. ६०:४० या त वानुसार घे यात येणा-या १५५० बसेस 
पैक  ५५० वातानुकूिलत बसेस ए.एस.आर.ट .यु. या क  शासना या अंिगकृत सं थेकडून 
घे यास, १०० बसेस पुणे व पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ६०:४० या त वानुसार खरेद  
कर यास व उव रत ९०० बसेस माकट फायना स मेकॅिनझम या माणे महामंडळा या 



4 
 
ठरावा माणे गठ त ४ सद य सिमतीने ठर वले या पेिस फकेशन व सेवा तर करारा माणे 
मा यता दे यात आली आहे. आज रोजी पी.एम.पी.एम.एल. कडून फ  २०० बसेस खरेद  
झा याचे समजते. सुमारे दोन वषापुव  मा यता देवून सु दा पी.एम.पी.एम.एल. कडून बसेस 
खरेद स अ यंत वलंब होत आहे प रणामी शहरातील सावजिनक वाहतुक यव थेवर वपर त 
प रणाम होत आहे. यामुळे पी.एम.पी.एम.एल. या मागणीनुसार व पेिस फकेशन नुसार लेखा 
वभागाकड ल बसेस खरेद  या तरतूद मधून बसेस मनपा माफत खरेद  क न 
पी.एम.पी.एम.एल. ला उपल ध क न देणे बाबतचा वषय धोरणा मक बाब हणून 
मा यतेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.     
वषय मांक ४)   संदभ –१) मा. महापािलका आयु  यांचे  
                           जा. .लेखा/०६/का व/८३५८/२०१८ द.१९/०७/२०१८ 

                        २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२९८६ 
                           द.२५/०७/२०१८ 
          

  शासन अिधकार , ाथिमक िश ण वभाग यांनी द.२७/०६/२०१८ चे तावा वये  

सन २०१८-१९ अंदाजप कातील भाग तीन मधील  वज दन िनधी या लेखािशषावर  जमा व 
खच र. .२,१८,७००/- वाढ  करणेबाबत तावीत केले आहे. वज दन िनधी या लेखािशषावर 
भाग - ३ मधील सन २०१५-१६ - ४,५४,८००/-, सन २०१६-१७ - ४,४०,२००/- सन २०१७-१८ - 
९,३०,७००/- खच झालेला आहे. वज दन िनधी  या  सन २०१८-१९ या अंदाजप कात 

र. .१०,००,०००/- तरतूद कर यात आलेली असून र. .९,२१,१००/- खच झालेला आहे व 
र. .७८,९००/- िश लक आहेत. शासन अिधकार  ाथिमक िश ण वभाग  यांचे वज दन 
िनधी वजातीचे बील र. .२,१८,७००/- रकमेचे आहे.  सन  २०१८-१९ या अंदाजप कात वज दन 
िनधी या लेखािशषावर र. .३,००,०००/- भाग - ३ जमा व खचात तरतूद वाढ वण ेआव यक 
असलेने मा यतेकामी मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेकामी िशफारस करणेत येत आहे.  
वषय मांक ५)  संदभ –१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .आप/७/का व/१२/२०१८  
                           द.०८/०८/२०१८                
                        २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३०४१ 
                           द.०८/०८/२०१८ 

 

 महानगरपािलके या सावजिनक जागेवर, र यावर, चौकाचौका म ये लावणेत येणा-या 
ले स, हँड ब स, कागद  िभंतीप के इ याद  ठकाणी अशा कारचे जा हरात करणेस 

महानगरपािलकेकडुन कोण याह  कारची परवानगी दली जात नाह . सदर ठकाणी लावणेत 
येणा-या अशा कार या जा हरात ले सवर अित मण वभागाकडुन कारवाई केली जाते. 
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शहराम ये महानगरपािलके या िमळकतीवर ब-याच ठकाणी हँड ब स, कागद  िभंतीप के 
इ याद  लावले जातात. यामुळे शहराचे व ुपीकरण होते. यावर अनेक वेळा मा. थायी 
सिमतीम ये चचा केली जाते. वतमानप ाम ये सु दा अशा कार या बात या येतात. अशा 
कार या अनिधकृत लावणेत येणा-या जा हरातदारांना आळा घालणेसाठ  व यावर िनयं ण 

येणेसाठ  कारवाई करणेबाबत धोरण ठर वणेस मा.आयु  सो. यांनी सुचना दले या आहेत.  
महानगरपािलके या िमळकतीवर िचकट व यात, लावणेत येणा-या हँड ब स, कागद  िभंतीप के 
यावर कारवाई करावयाची झालेस हे काढुन सदरची जागा पुववत करणेस येणा-या खचाचे 
अंदाजप क थाप य वभागाकडुन दनांक 4/8/2018 रोजी या प ा वये माग वणेत आलेले 
आहेत. यांनी सदर कामासाठ  र. .375/- ती चौ.मी.इतका दर कळ वलेला आहे परंत ुसदरचा 
दर हा फ  लावलेली जा हरात काढण े व ती जागा पुववत करण े याचेकर ता आहे. या 
य ने/जा हरातदाराने जा हरात लावलेली आहे यांना शमन शु क हणुन र. .375/- ती 
चौ.मी. इतक  र कम आकारावी असे मत आहे. अशी िमळुन र. .750/- ती चौ.मी.इतका दर 
आकारावा लागेल. अशा कार या हँड ब स, कागद  िभंतीप के इ याद  वर कारवाई करणेबाबत 
त कालीन आयु  सो यांनी आदेश मांक-आ/7/का व/418/2013 द.14/10/2013 अ वये 
आरो य िन र क यांना अिधकार दान केलेले आहेत. परंत ु यां याकडुन कती शमन शु क 
आकारावा? याबाबत र कम ठर वणेत आलेली न हती. सदरची र कम िन त करणेस धोरण 
ठर वणे आव यक आहे. सदर धोरणाची अंमलबजावणी करताना संबंिधतांना थम नोट स देऊन 
जा हरात काढणेस व सदरची जागा पुववत करणेस फमावणेत यावे. नोट स कालावधीम ये 
जा हरात काढुन न घेतलेस यांचेवर कारवाई करणेत यावी. सबब महानगरपिलके या 
िमळकतीवर व सावजिनक ठकाणी अनिधकृतपणे लावणेत येणा-या हँड ब स, कागद  
िभंतीप के लावून शहराचे व ुपीकरण करणा-या जा हरात धारकांना र. .750/- ती चौ.मी. 
इतका शमन शु क आकारणेस मा यता देणेकामी मा.महापिलका सभेकडे िशफारस करणेत 
येत आहे. 
 

                                  ------- 
 

मा. वधी सिमतीचे ठराव  

 

वषय मांक  ६)  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                          . शा/११/का व/८७६/२०१८ द.०२/०८/२०१८ 

                     २) मा. वधी सिमतीकड ल ठराव .२८ द.०३/०८/२०१८   
         पंपर  िचंचवड महापािलकेतील मा.पदािधकार /अिधकार  यांनी महापािलके या 
वाहनाऐवजी वत:चे खाजगी वाहन ऐ छक प दतीने शासक य कामकाजासाठ  वापर यास 
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यापोट  खाजगी वाहन वापर खच अनु ेय कर याची येाजना महापािलके या ीने आिथक 
हताचे अस याने शासन वभागाकड ल वषय प  . शा/११/का व/८७०/२०१७, 

द.०६/१०/२०१७ अ वये मा. वधी सिमती ठराव . ३७, द.०६/१०/२०१७ व मा. महापािलका 
सभा ठराव . ८९, द.१६/१०/२०१७ अ वये महापािलकेतील पदािधकार  व अिधकार  
यांचेक रता वाहन वाटप धोरणानुसार वग १ व वग २ या वाहन देय अिधका-यांना व 
पदािधका-यांना मनपाचे वाहना ऐवजी वत:चे खाजगी चारचाक  वाहन ऐ छक प दतीने 
शासक य कामकाजासाठ  वापर यास व यासाठ  िन त केले या धोरणा माणे ितपूत ची 
र कम अदा कर यास मा यता दे यात आलेली आहे व सदर धोरणाची अंमलबजावणी सु  
कर यात आलेली आहे. धोरण आदेश . शा/११/का व/१०५०/२०१७, दनांक ०४/१२/२०१७ 
मधील अट  व शत तील अनु. . २ नुसार मनपा कामकाजासाठ  वापर यात येणारे खाजगी 
वाहन हे मा. पदािधकार /अिधकार  यां या वत: या अथवा कुटंुबातील (पती / प ी / 
अ ववाह त मुलगा/अ ववाह त मुलगी/आई/वड ल) या सद यांचे नांवावर न दणीकृत असणे 
आव यक आहे. परंतू सदर अट  म ये मनपा कामकाजासाठ  वापर यात येणारे खाजगी वाहन 
हे मा.पदािधकार /अिधकार  यां या वत: या अथवा कुटंुबातील (पती/प ी /मुलगा 
/मुलगी/आई/ वड ल) या सद यांचे नांवावर न दणीकृत असणे आव यक आहे. असा बदल 
कर यास मा यता देणेकामी मा.महापािलकासभेकडे िशफारस कर यात येत आहे. 
          ------ 
 

मा.शहर सधुारणा सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक ७)  संदभ- १)  मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                          .नगररचना/रहाटणी/८/२३०/२०१८, 
                          द.०३/०७/२०१८ 

                       २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .१२ 

                          द.२४/०७/२०१८ 

 
          पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या महारा  शासन, नगर वकास वभाग, 

अिधसूचना ं . टपीएस - १८९३।१४१२।युड - १३, द. २८ नो हबर १९९५ अ वये मंजुर वकास 
आराख यातील तसेच पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या मंजुर वकास योजनेतील 
वगळले या भागाची वकास योजना महारा  शासन, नगर वकास वभाग यांचेकड ल अिधसूचना 
. टपीएस- १८९३।१४१२।युड - १३, द. २८ डसबर १९९९ अ वये मंजुर झालेली आहे. सदर 

वकास आराख यातील काह  े  महारा  शासन, नगर वकास वभाग, अिधसुचना . पीसीएन - 
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१६९७।९३४। . .८९।न व-२२, मं ालय, मुंबई, दनांक १५ नो हबर १९९७ अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या िनयोजन िनयं ण क ेम ये समा व  कर यात आलेले आहे. यापैक  मौजे 
रहाटणी येथील पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या मंजुर वकास योजनेतील स.नं. 
२८ प,ै २९ प,ै ३७ प,ै ३८ पै. मधील १२.०० मी. ं द र याचे भूसंपादन करणे आव यक आहे. 
सदर र याची सुमारे ५८० मी. इतक  लांबी असून यापैक  स.नं. २८ प,ै २९ पै. मधील २००.०० 
मी. लांबीचा र ता १२.०० मी. ं द नुसार वकिसत झालेला आहे. उवर त स.नं. ३७ पै. व ३८ पै. 
मधील र ता पुण ं द चा वकिसत झालेला नाह . या े ात बांधकामे असून सदर र या या 
जागेचे भूसंपादन होणे आव यक आहे. तर  ता वत र याखालील जिमन महारा  ादेिशक व 
नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व नवीन भूसंपादन कायदा सन २०१३ अ वये 
संपादन करणसे मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   
             ------ 
 

                        मा.आयु ांकडून आलेली पञे/कामे 
 
वषय मांक ८)   संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/१५/२०१८  
                          द.२५/०६/२०१८ 

                        २) मा.महापािलका सभा ठराव .२४५ द.२०/०७/२०१८   
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागा माफत महानगरपािलका 
ह मिधल ओला व सुका कचरा संकलन कर यात येत असून येक भाग थरावर कचरा 
संकलनासाठ  ओला व सुका कचरा वतं पणे संकलन कर यासाठ  छो या वाहनांची यव था 
महानगरपािलके माफत कर यात आलेली आहे. तथापी ओला व सुका कचरा वतं पणे संकलन 
कर यासाठ ची वाहने पा कग कर यासाठ  वतं  यव था नाह . यामुळे महानगरपािलका 
ह म ये महानगरपािलके या िनयोजन ािधकरण क ेमिधल काह  आर त जागांम ये  
“ ा सफर टेशन”  या योजनाथ जागा आर त करणे आव यक वाटते. यास अनुस न मा. 
आयु  यांचा दनांक २८/०७/२०१७ चे मंजूर तावानुसार, तसेच आरो य कायकार  अिधकार  
यांनी दनांक २२/०३/२०१७ चे प ा वये मागणी मौजे भोसर  (कासारवाड ) आ. .३१ 
एस.ट .पी. अंतगत स.नं.५१४, मौजे सांगवी मिधल ह रतप यातील स.नं.८४, व मौजे भोसर  
आ. .४०५ अंतगत स.नं.२१० या ठकाणी ४०० चौ.मी. े ाची जागा, तसेच मौजे पंपळे िनलख 
आ. .३७४ गाडन अंतगत स.नं.६५ मिधल ४०० चौ. मी. े ाची जागा १२.०० मी. ं द पोहच 
र यासह महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये “ ा सफर 
टेशन”  या योजनाथ आर त करणेचा फेरबदल बाबत सव वैधािनक कायवाह  क न फेरबदल 
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ताव शासनास सादर करणेस मा.आयु  यांना ािधकृत कर यास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

( टप- माहे ऑग -२०१८ चे सभेत घे याचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक ९)  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .  
                           नर व/का व/३६/१७८/२०१८ द.९/०७/२०१८ 
                        २) मा.महापािलका सभा ठराव .२४७ द.२०/०७/२०१८   

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वकास योजनेतील व वध सावजिनक योजनासाठ  

आर त खाजगी जागा महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम, १९६६ चे कलम १२६ मधील 
तरतूद चा अवलंब क न महापािलके या ता यात घे यात येतात. यापैक  खाजगी वाटाघाट  हा 
एक जागा ता यात घे याचा पयाय आहे. महारा  शासनाचे न दणी व मु ांक वभागाचे वा षक 
मु यदर सूचीमधील दर व सवसाधारण मागदशक सूचनांचे आधारे संपादनाखालील जागेचे 
मू यांकन कर यात येते. 

मा. महापािलका सभा ठराव . ७७४, दः- २०/११/२०१५ व ठराव . ९१५,      
दः-२९/८/२०१६ या दारे खाजगी वाटाघाट ने मोबदला अदा कर या वषयीचा धोरणा मक िनणय 
आहे. यानुसार िमळकतधारकाचे िमळकतीपैक  र याने / आर णाने बािधत े  ३०० चौ.मी. 
पयत अस यास रेड रेकरनुसार होणारे मू यांकन अिधक १०० ट के अित र  र कम, तर 
र याने / आर णाने बािधत े  ३०० चौ.मी. पे ा जा त अस यास रेड रेकनर नुसार होणारे 
मू यांकन अिधक ३० ट के अित र  र कम मोबदला हणून अदा कर याची चिलत प दत 
आहे. 

वकास योजनेतील काह  आर णे/ र ते बािधत खाजगी िमळकती पाटबंधारे 
वभागामाफत िन त केले या नद  ते िनळ  पूररेषा यामधील िन ष द े ात आहेत. अशा 
आर ण/ र ता बािधत खाजगी िमळकती खाजगी वाटाघाट ने महापािलके या ता यात 
दे याबाबत ताव महापािलकेस ा  होतात. तथापी महारा  शासनाचे न दणी व मु ांक 
वभागाचे वा षक मु यदर सूचीत नद  ते िनळ  पूररेषा ( िन ष द) े ातील काह  िमळकतींचे 
खू या जमीनीचे दर हे ना वकास वभागाचे मू य वभागात नमूद नसून वकसन म ( उदा. 
र हवास) वभागात नमूद आहे. यामुळे नद  ते िनळ  पूररेषा (िन ष द) े ातील आर ण/ 
र ता बािधत िमळकतीवा षक मू यदर सूचीत वकसन म मू य वभागात अस यास मू यांकन 
करतांना कती दर वचारात यावा याबाबत धोरणा मक िनणय घेणे म ा  आहे. 
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महारा  शासनाचे न दणी व मु ांक वभागाचे वा षक मु यदर सूची वषयी असले या 
मागदशक सूचनांमधील सूचना . २० ह) म ये वकास योजनेतील ना वकास / ह रतप टा/ 
शेती वभागातील जमीनीसाठ  वा षक मू य दर त यात वतं  मू य वभाग/ दर दले 
नस यास सदर जमीन या मू य वभागात समा व  आहे या मू य वभागा या दरा या ४० 
% दर व संबंिधत जागेचे े ासाठ  थूल जिमनीबाबत असणार  सूचना . १६ अ) येथील 
को क वाप न मू यांकन कर यात यावे असे नमूद आहे. या माणे नद  ते िनळ  पूररेषा      
( िन ष द) े ातील आर ण/ र ता बािधत िमळकती वा षक मू यदर सचूीत वकसन म 
मू य वभागात समा व  अस यास अशा िमळकतींचे मू यांकन या मू य वभागा या दरा या 
४० % दर वचारात घेऊन मा. महापािलका सभा ठराव  . ७७४, दः- २०/११/२०१५ व ठराव 
. ९१५, दः- २९/८/२०१६ या दारे खाजगी वाटाघाट ने मोबदला अदा कर या वषयीचे 

धोरणानुसार कर यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( टप- माहे ऑग -२०१८ चे सभेत घे याचे िनणया माणे) 
          
वषय मांक १०)  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .  
                           नर व/का व/०६/ताथवडे/२२३१/१८ द.२७/०७/२०१८ 

    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह त न याने समा व  झाले या मौजे ताथवडे 
े ा या महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३१ ( १ ) अ वये महारा  

शासन, नगर वकास वभाग अिधसूचना . ट पीएस – १८१५/२०१२/ . .- ८४/१५/ वयो 
मंजूर /न व-१३, दनांक – ०६/०१/२०१७ व  महारा  शासन, नगर वकास वभाग, अिधसूचना . 
ट पीएस – १८१५/२०१२/ . .- ८४/१५/ई.पी. िस द /न व-१३, दनांक – ०६/०१/२०१७  अ वये 
मौजे ताथवडे, येथील वकास योजनेला भागश: मंजूर  िमळालेली आहे.भागश:मंजुर वकास 
योजनेत मुंबई – बगलोर ६०.०० मी. ं द चा र ता दश व यात आला आहे. 

    मौजे ताथवडे गावातील सदर र यासाठ  पुण े ादेिशक वकास योजनेत मुंबई – 

बगलोर ६०.००मी र यास लागुन र या या दो ह  बाजुस १२.०० मी. सेवा र ता हणून 
दश व यात आलेला होता व याअनुषंगाने सदर र या या लगत असले या िमळकतीस वकास 

परवान या अनु ेय कर यात येत हो या. मा   भागश:मंजुर वकास योजनेत पुणे ादेिशक 
वकास योजने माणे मुंबई – बगलोर ६०.००मी र यास लागुन र या या दो ह  बाजुस १२.०० 
मी. सेवा र ता दश वलेला नाह  मौजे ताथवडे गावा या प म बाजुस पुनावळे ह त व पुव 
बाजुस वाकड ह त मुंबई – बगलोर ६०.०० मी र याला लागुन १२.०० मी. सेवा र ता मंजुर 
वकास योजनेत दश व यात आला आहे. मौजे ताथवडे गावातील भागश: मंजूर वकास योजनेत 
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१२.० मी. ं द र ता दश वले नस यामुळे भ व यात सदर मौजे वाकड – ताथवडे – पुनावळे 
गावातील १२.०० मी स ह स र यामाफत Connectivity हो यास अडचण िनमाण हो याची 
श यता आहे. 

    सबब मौजे ताथवडे येथील मनपा या ह तील मुंबई – बगलोर र यालगत ६०.०० 
मी र या या दो ह  बाजुने १२.०० मी चा स ह स र ता ता वत कर यास व याअनुषंगाने 

लगत असले या आर णाचे ह त/ े ात सुधारणा कर यास महारा  ादेिशक िनयोजन व 
नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल करणेस तसेच फेरबदलाची वह त 
कायवाह  पूण क न ताव शासन मंजुर तव सादर कर यास मा. महापािलका आयु  यांना 
ािधकृत कर यास मा यता देणेबाबत वचार करणे.           

वषय मांक ११) संदभ –१) मा.अित. आयु  (२) यांचे प   
                         . वभाअक/३/का व/२४९/२०१८ द.०४/०८/२०१८ 

 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.  ४,८८,९५,०००/-  व ९,०७,७५,०००/-  असे एकुण र.  
१३,९६,७०,०००/- 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 ३१/०७/२०१८ अखेर   

   केले या कायवाह ची मा हती खालील माण े       
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                                              प “अ” 

          

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

    अंमलबजावणीचा आढावा  अवलोकन करणे.      
 
 

महानगरपािलकेचे नाव 
 पंपर  िचंचवड 

     महानगरपािलका 
 

शेरा 
ज हा               पुण े  
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज 
केले या कुटंुबांची सं या १४५१९  

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

१४२२०  

मंजूर अजाची एकूण सं या ११२७७  

बांधकाम पूण 
झाले या शौचालयांची 

सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय 

     एकुण बांधकाम पुण-  

  १०७८१ 

 

मनपा माफत बांधकाम पुण- 
७१४० सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  - ३६४१ 

बांधकाम पूण 
झाले या शौचालयांची 

सं या 

सामुदाियक 
शौचालय 

४६५ सीटस 
म हला–२०३िसटस कामकाज पूण 

पु ष–२६२ िसटस कामकाज पूण 

िनगत करणेत 
आलेला प हला ह ा ७९५१ लाभाथ    

           
GOI+GOM=४७७.०६लाख 

         GOI = २०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 
     ULB      =   १५९.०२ लाख  ULB  =२०००/- ह सा 

 एकुण     ६३६.०८  लाख  

िनगत करणेत 
आलेला द ुसरा ह ा ७०४१ लाभाथ  GOI+GOM=४२२.४६लाख 

         GOI = २०००/-व  

 GOM=४०००/- ह सा 

        ULB  =१४०.८२ लाख    ULB  =२०००/- ह सा 

                    एकुण    ५६३.२८ लाख  
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वषय मांक १२)  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .  
                           मातं व/२/का व/३०/१८ द.८/०८/२०१८ 
 

  क  शासनामाफत नाग रकां या जीवनमानाचा दजा सुधार यासाठ  व छ, शा त व 
पयावरण पुरक शहरे तयार कर यासाठ  " माट िसट  अिभयान" या मह वकां ी अिभयानाची 
घोषणा मा. धानमं ी महोदयां या ह ते द. २५/०६/२०१५ रोजी करणेत आलेली होती.  

    क  शासनाचे मागदशक सुचनांनुसार Smart City Proposal तयार करणेक रता चार 
मु य पयाय सुचवले आहेत. १) Retrofitting २) Redevelopment ३) Green Field आ ण ४) १ 
ते ३ पैक  पयायांचा एक त अवलंब करण.े यानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने 
Retrofitting या पयायाचा ाधा याने वापर क न Smart City Proposal तयार केलेले आहे. 
महानगरपािलकामाफत तयार करणेत आले या Smart City Proposal म ये ामु याने Area 

Based Development (ABD) आ ण Pan City Solutions हे दोन घटक असून यांचे कर ता 
एकूण र. .११४९.२ कोट  इत या र कमे या क पांचा समावेश आहे. यापैक                     
Area Based Development (ABD) चे अंतगत एकूण र. .५९३.६७ कोट  इत या व Pan City 

Solutions अंतगत एकूण र.  ५५५.५३ कोट  इत या र कमे या क पांचा समावेश करणेत 
आलेला आहे.  

 क  शासनाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा माट िसट  अिभयानांतगत ितस-या 
फेर त िनवड केलेनंतर रा य तर य उ चािधकार सिमती माफत िशफारस कर यात आले या 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ात माट िसट  अिभयान राब व याकर ता वशेष उ ेश 
वहन(एस.पी. ह ) थापन करणेबाबत महारा  शासन नगर वकास वभाग शासन िनणय . 
माटिस-२०१६/ . .५०३/न व -२३ द.९ जानेवार  २०१७ अ वये मा यता दलेली असुन  

महानगरपािलकेने वशेष उ ेश वहन(एस.पी. ह ) चे ता काळ गठन करणेकामी िनदश दलेले 
होते व महारा  शासनाकडुन िन त केले या अट  शत नुसार द. १३ जुल ै२०१८ रोजी “ पंपर  
िचंचवड माट  िसट  िलिमटेड ” या नावाने वशेष उ ेश वहन थापन करणेत आलेली आहे. 
  क  शासनाने घो षत केले या माट िसट  अिभयानाचा कालावधी पाच वष असुन या 
योजनेत येक पा  शहराला पाच वषा या कालावधीत अंदाजे . ५०० कोट ंचे क  शासनाचे 
अनुदान ा  होणार असुन रा य शासनाचा अनुदान ह सा . २५० कोट  व महानगरपािलेकेचा 
व ह सा अंदाजे . २५० कोट  ावा लागेल. या माणे अिभयानाचे पाच वष कालावधीत 

महानगरपािलकेस अंदाजे एकुण र.  १००० कोट  पयतचे क प माट िसट  अिभयानाचे 
िनदशानुसार पुण करावे लागतील. याम ये शहारातील नाग रकांना पुरेसा पाणी पुरवठा, 
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खा ीशीर वीज पुरवठा, शहर व छता व घनकचरा यव थापन, काय म शहर   दळणवळण व 
सावजिनक वाहतूक यव था, स म इंटरनेट सु वधा, शहर  आरो य आ ण िश ण सु वधा, ई-
ग हन स व नाग रकांचा सहभाग, शा त पयावरण, नाग रकांची सुर ा व संर ण इ. घटकांचा 
समावेश असेल. या सव बाबींचा समावेश क न पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे माट िसट  

ताव रा य शासनामाफत क  शासनाकडे द. ३१/३/२०१७ रोजी सादर करणेत आलेले आहे. 
यास मा. महापािलका सभेने ठराव . २९ द.१९/०७/२०१७ अ वये मा यता दलेली आहे.  

    तथापी, वर ल क प माट िसट  कंपनीमाफत  राब वताना महापािलके या 
मालक या जागा, र ते, उ ाने, व ुत पोल, मनपा ह तील चौक, शाळा, इमारती व इतर 
मालम ांचा वापर करणे आव यक आहे. 

    सबब, माट िसट  योजने अंतगत PAN City क प व Area Based Development 

(ABD) क प राब वणेकामी पंपर  िचंचवड माट िसट  िलिमटेड या वशेष उ ेश वहनास 
मनपा या मालक ची जागा, र ते, उ ाने, व ुत पोल, मनपा ह तील चौक, शाळा, इमारती व 
इतर मालम ांचा वापर करणेस मा यता िमळणेकामी व याअनुषंगीक परवानगी देणेचे 
अिधकार पंपर  िचंचवड माट िसट  िलिमटेड कंपनीस देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
 
वषय मांक १३)  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .  
                           नर व/का व/३६/२०५/२०१८ द.९/०८/२०१८ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मौजे सांगवी येथील वकास आराखडा द. २१ 
स टबर १९९५ व ११ स टबर १९९७ अ वये मंजुर झालेला असून स.नं. ५ (िस.स.नं. ६००) व 
स.नं. ६ (िस.स.नं. ५९५)  येथील नद  लगत असले या  मशानभुमी समोर ल पपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या मंजुर वकास योजनेमधील खालील त यात दश वले या ता वत र याचे 
भूसंपादन करणे आव यक आहे. 

अ. . आ. 
. आर णाचे योजन गट नं. बािधत होणारे संपादन करावयाचे 

एकुण सुमारे े  चौ.मी. 

१. - 
 मंजूर वकास   योजनेतील 
१२  मी. ं द  र ता स.नं. ५ ( िस.स.नं. ६००)         १९६.९४चौ.मी. 

२ - 
मंजूर वकास   योजनेतील 
१२  मी. ं द  र ता स.नं. ६ ( िस.स.नं. ५९५)         ११५.००चौ.मी. 

एकूण         ३११.९४  चौ.मी.  
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तर  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. 

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 देणेतबाबत वचार करणे.  

                     ------      

                    सिम यांचे अहवाल 
 

वधी सिमती   
 

वषय मांक १४)  अ) दनांक १५/०६/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
                 ब) दनांक ०६/०७/२०१८ व द.१३/०७/२०१८  चा सभावृ ांत कायम  
                    करणे.  

क) दनांक २०/०७/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
 

                                         -------- 
 

 मा.म हला व बालक याण सिमती     
         

वषय मांक  १५)  अ) दनांक ०३/०७/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
                  ब) दनांक १७/०७/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
 
                        --------    
     

मा.शहर सुधारणा सिमती 
        

वषय मांक  १६) अ) दनांक २२/०५/२०१८ व दनांक १२/०६/२०१८ चा सभावृ ांत कायम  
                    करणे.  
  
                 ब) दनांक २६/०६/२०१८ व दनांक ०२/०७/२०१८ चा सभावृ ांत कायम  
                    करणे.  

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

वषय मांक  १७)  अ) दनांक ०८/०६/२०१८, दनांक२२/०६/२०१८ व दनांक २५/०६/२०१८ 

                    चा सभावृ ांत कायम करणे.   

                 ब) दनांक २२/०६/२०१८ व द.२५/०६/२०१८ चा सभावृ ांत कायम  
                    करणे.   

क) दनांक १३/०७/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
                 ------- 

मा.िश ण सिमती  

वषय मांक  १८)   अ) दनांक ०९/०७/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करण.े  

                  ब) दनांक १९/०७/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
                                     -----        

मा.ड भाग सिमतीचे ठराव 
वषय मांक  १९)   संदभ – १) मा.राहूल कलाटे यांचा दनांक ०३/०८/२०१८ रोजीचा ताव. 
         २) मा.ड भाग सिमतीकड ल ठराव .१४ द.०३/०८/२०१८ 

         ३) मा. ेिञय अिधकार  ड ेिञय कायालय यांचेकड ल पञ . 
       ड/सभा/का व/१३९/२०१८ द.०८/०८/२०१८ 

   माट िसट  योजनतगत ड भाग काय ेञात जी कामे कर यात येत आहेत याची 
मा हती या सव भागां या सद यांना अदयाप पयत देणेत आलेली नाह . माट िसट  ह  
वाय  सं था असतानाह  मा. थायी सिमतीम ये या माणे काह  वषय मा यतेकामी घेतले 

होते या माणे माट िसट ची जी कामे भागांतगत कर यात येतात यांची मा हती संबंिधत 
भागातील थािनक सद यांना हो या या ीकोनातून सदर ताव ड भाग सिमती माफत 

मा.महापािलका सभेसमोर घेणेबाबतचे धोरणास मा यता देणेबाबत वचार 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/३२७/२०१८ 
दनांक : ०९/०८/२०१८              

टप :- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस ् )    
            नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
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माहे ऑग  २०१८ चे मा.महापािलका सभेत मा.तुषार रघुनाथ हंगे, नगरसद य  यांना 
वचारावयाचे  –  

 

 .१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ाम ये असले या न दणीकृत व न दणी न 
झाले या हॉकसची सं या ? 

 

 .२) अिधकृत व अनािधकृत पथार  हणजे काय ? याबाबत महापािलका सभेम ये 
मा हती देणेत यावी तसेच फरते पथार  ब ल मा हती देणेत यावी. 

 

 .३) पथार  बाबतचे सॉ टवेअर घेणेबाबत मा.शासनाचे प रप क आहे ते 
महानगरपािलकेने घेतलेले आहे काय ? पथार बाबत श यतो मा.शासनाकडून 
सॉ टवेअर दे यात येणार होते याबाबत पाठपुरावा केला आहे काय ? 

 

 .४) स थतीत पथार  धारकांकडून महानगरपािलकेला कता उ प न िमळत  

         आहे ? 
 

 .५) अिधकृत पथार  कोणते चुक चे कृ य के यास अनािधकृत होते याबाबत 
व ेषन िमळावे.  

 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 


