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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक: नस/४/का व/९४०/२०१३ 

दनांक : ०९/१०/२०१३ 
 

ित, 
 

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

 पंपर   ४११ ०१८.  
 
 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा                       

   दनांक १९/१०/२०१३ रोजी दपार  ु २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   

मा.महोदय / महोदया, 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे ऑ टोबर २०१३ ची मािसक 
मा.महापािलका सभा शिनवार दनांक १९/१०/२०१३ 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 ास,ू 
 

 
 

 
 

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 २२ 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे ऑ टोबर २०१३ ची मािसक मा.महापािलका 
सभा शिनवार दनांक १९/१०/२०१३ रोजी दपार  ु २.०० वाजता महानगरपािलका शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे. सदर सभेम ये 
खालील कामकाज होईल. 

--------------- 
 

मा.महापािलका सभा .२० द.१९/०८/२०१३ 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 प  . था/वा.क/का व/१४६/२०१३  
द.३१/७/२०१३ 

                             २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .४१०९  द.२१/०९/२०१३   

        मा.शहर सुधारणा सिमती सभा दनांक २६/०८/२०१३ ठराव .२७ नुसार,               
पुणे शहर वाहतूक पोिलसांनी केले या मागणीनुसार पंपर  िचंचवड मनपा ह तील िनयो जत 
बी.आर.ट . मागातून अवैधपणे/अनिधकृतपणे संचलन करणा-या शहरातील इतर र यावर 
‘नो पाक ग’ झोनम ये उभी राहणार  व शहरात इतर ठकाणी अवैध पाक ग क न वाहतूक चे 
सुरळ त संचलनात अडथळा ठरणा-या सव कार या वाहनांवर दंडा मक कारवाई करणेस व 
यापोट  सदर वाहनधारकांकडून वमोचन व शासक य शु क मनपा या पावती पु तका ारे 

वसूल क न यातील ५० ट के र कम वाहतूक पोिलसांना वाहतूक चे सा ह य खरेद  इ.साठ  
ठेवून उव रत ५० ट के र कम महानगरपािलके या कोषागारात भरणा वाहतूक पोिलसांनी 
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करावा.  सदर तावानुसार मनपा र यावर अवैध पाक ग करणा-या व ‘नो पाक ग’ म ये 
उ या राहणा-या आ ण बी.आर.ट . मागामधून अनिधकृतपणे संचलन करणा-या सव 
कार या वाहनांवर कारवाई कर यासाठ  आ ण यापोट  सदर वाहनधारकांकडून वमोचन व 
शासक य शु क खालील माणे आकारणेत यावे. 

 
उपरो  माणे वाहनधारकांकडून वमोचन व शासक य शु क मनपा या पावतीपु तका ारे 
वसुल कर यासाठ  महारा  महापािलका अिधिनयम कलम २०८ अ वये मनपाचे अिधकार 
वाहतूक पोिलसांना दान करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे.   
 

वषय मांक २) संदभ:-१) मा.चं कांत वाळके,मा.सौ.सुषमा तनपुरे यांचा ताव.. 
                              २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .४१५७  द.२१/०९/२०१३   

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील सव नगरसद य यांना मानधनात वाढ 
कर यात यावी. दरमहा सभेसाठ  नगरसद य यांना २५,०००/- (पंचवीस हजार फ ) एवढे 
मानधनात वाढ कर याबाबतचा ठरावास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे. 
 
वषय मांक ३) संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/तळवडे/१८/५१/२०१३   
                            द.१९/९/२०१३ 

    २) मा. थायी सिमती ठराव .४२१३ दनांक १/१०/२०१३ 
                देह रोड अँ युिनशन डेपोभोवतीची ू २००० याडाची ह  पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका वाढ व ह या भागश: मंजूर वकास योजनेतील तावांशी वसंगत होत 
आहे. िचखली, तळवडे या गावां यित र  मौजे िनगड , रावेत, कवळे, मामुड  यागावातील काह  
िमळकतींह  रेड झोनम ये येत अस याचे दसून येत आहे. सदर रेड झोनने बािधत होणा-या 

अ. . वाहनाचा कार वमोचन व शासक य 
शु क र कम पय े

१ अवजड वाहने क, बस, ेलस इ. ५,०००/- 
२ रोड रोलर, इतर यं  सामु ी ३,०००/- 
३ हलक  वाहने १० टनापयत मता २,५००/- 
४ कार, जीप इ. २,०००/- 
५ सहा आसनी र ा, टे पो इ. १,५००/- 
६ वयंचिलत दचाक  वाहनेु  १,०००/- 
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े ातील वकास परवानगीचे काम ठ प झालेले आहे. सदर भागात मो या माणात 
ितिनबधक े ात यापूव च बांधकामे झालेली आहेत. या सव बाबी वेळोवेळ  संर ण 
वभागा या िनदशनास आणून दले या आहेत. तथा प संर ण वभागामाफत यासंदभात 
ठोस िनणय घे यात आलेला नाह . रेडझोन संदभात मे. इसेन असोिसए स ( रट पट शन 
मांक ८९८५।२००९) व ीमती सीमा सावळे ( रट पट शन मांक १८०६।२०११) या दोन 

यािचका मा.उ च यायालयात दाखल आहेत. सदर दो ह  यािचकांम ये महापािलकेने 
मा.उ च यायालयात ित ाप  दाखल केलेली असली तर  महापािलकेची बाजू स मपणे 
मांड यासाठ  वतं  यािचका दाखल करणे गरजेचे होते. यामुळे तशी यािचका मनपामाफत 
मा.उ च यायालयात ( रट पट शन मांक १९३५७।२०१३)  दाखल कर यात आलेली आहे. 
तर  यािचका दाखल कर य़ा या तावास व यािचकेसाठ  येणा-या खचास काय र मा यता 
िमळणेसाठ  मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 
वषय मांक ४) संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/ पं.गुरव/टे८/३६२/२०१३   
                           द.४/१०/२०१३ 

    २) मा. थायी सिमती ठराव .४२७१ दनांक ९/१०/२०१३ 
             मौजे पंपळेगुरव य़ेथील स.नं.८४ व ८५ पैक  मंजुर वकास योजनेतील ४५.०० 
मी. र याचे भूसंपादनाचे काम वशेष भुमी संपादन अिधकार , वशेष घटक .१, पपंर  
यांचे माफत चालू आहे. सदरचे करणी  जागा मालकांना प  अ ारे आगाऊ ताबा 
देणेबाबत महापािलकेकडून वनंती कर यात आली होती.  यानुसार संबंिधतांनी सुमारे 
वषभरापूव  प  ब ारे आगाऊ ताबा महानगरपािलकेस दला असून यानुसार खाजगी 
वाटाघाट नुसार मोबदला िमळ या या अट वर ताबा महानगरपािलकेस दलेला आहे.  सदर 
जागेवर महानगरपािलकेने र याचे काम केलेले असून सदर र याने बाधीत े ासाठ  
मोबदला िमळणेबाबत मा.नगरसद य पाठपुरावा कर त आहे. सदर र याने बािधत 
िमळकतधारक यांना नगरभूमापन कायालयाकड ल मोजणी फ  चा खच सवसामा य 
नागर कांना करणे श य नाह . तर  नगररचना वभागाने केले या मोजणी या आधारे 
स याचा ७/१२ उतारा ा  ध न व मोजणीची अट र  क न मोबदला दे यात यावा. अशी 
मागणी संबंधीत बाधीत जागा मालकांनी केलेली आहे. परंतू सदर र याचे भूसंपादन करणी 
झाले या संयु  मोजणी नकाशाव न जागा मालकाची वह वाट िन त होत नाह . यामुळे 
अजदाराचे व हवाट चे मोजणी नकाशाचे अभावी फ  संयु  मोजणी नकाशा या आधारे 
मोबदला अदा करणेस अडचण िनमाण होत आहे. सदर र याने बाधीत िमळकतीचे एकूण 
े  कमी अस याने िमळकतधारकास याची शासक य मोजणी फ  परवडणार  नाह . 
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सदर या शासक य मोजणी कर यास जा त कालावधी लागत अस याने तसेच 
महानगरपािलकेकड ल बी.आर.ट . व जे.एन.एन.यु.आर.एम. क पाचे अंतगत सदरचा र ता 
समा व  अस याने तो कालमयादेत काया वत करणेक रता सदरचे धोरण आव यक आहे. 
या करणी मा.आयु  सो. यांचे समवेत द.०७/०३/२०१३ रोजी झालेली चचा व मा.जमाबंद  
आयु  यांचे समवेत द.११/०३/२०१३ रोजी झाले या चचम ये सदर संयु  मोजणी 
नकाशावर मनपा या स हअरकडून बाधीत िमळकतधारकां या व हवाट  दशवून ती व हवाट 
ा  ध न नुकसान भरपाई र कम अदा कर यास काह ह  हरकत नस याचे सुिचत 

कर यात आले आहे. कोण याह  िमळकतधारकास शासक य कायालयाकड ल मोजणी नकाशा 
सादर के यािशवाय याची मालक  ह क िस द होत नाह  व या करणी संयु  मोजणी 
झालेली आहे. या करणी संयु  मोजणी नकाशात दश व यानुसार सी.ट .स ह या ह , 
बांधकामे, िसमािभंती, तार कंुपन, झाडे, र ते, इले क खांब इ याद या आधारे र याचे 
ं द ने बाधीत े  सदर मालकाने दश वलेले व हवाट चे े  व ७/१२ उता-यामधील सदर 
जागा मालकांचे े  यांचा ताळमेळ दशवून येणा-या व हवाट या मोजणी नकाशानुसार 
बाधीत े  महानगरपािलके या स हअरने िन त क न या माणे मोजणी नकाशा तयार 
क न व यानुसार येणा-या बािधत े ानुसार खाजगी वाटाघाट ने नुकसान भरपाई र कम 
अदा करणे श य आहे. सदर कामी खालील नमुद केलेनुसार कायप दती व आव यक 
कागदप े सादर करणे बंधनकारक रा हल. १) संयु  मोजणी नकाशानुसार तयार करावयाचे 
मोजणी नकाशावर िमळकतधारकाची व हवाट मंजूर अस याबाबत चत:ुिसमे या जागा 
मालकां या वा र  घेणे, २) सदर चतु:िसमे या जागा मालकांना हजर कर याची जबाबदार  
ह  िमळकत धारकांची राह ल, ३) र. .२००/- चे टॅ प पेपरवर सा ां कत ित ाप  व 
बंधनप  िमळकतधारकाकडून क न घेणे, ४) सदर ित ाप  व बंधनप ाचा मसुदा 
मा.कायदा स लागार यांचेकडून तपासून घेणे, ५) या िमळकतधारकां या िमळकती पुणत: 
मंजूर वकास योजनेतील तावाने बाधीत होत अस यास ७/१२ उता-यावर असणारे े  
कंवा व हवाट ने दश वणेत आलेले े  यापैक  जे कमी असेल या माणे मोबदला देणे, ६) 
सदर ित ाप ात ामु याने मनपाने केले या संयु  मोजणी नकाशात दश वलेले े  
संबंिधत िमळकतधारकास मा य करावे लागेल व याबाबत यायालयात दाद मागता येणार 
नाह  असे नमुद क न यावे लागेल. म. ा. व न.र.अिध. १९६६ चे कलम १२६(१)(अ) नुसार 
खाजगी वाटाघाट ने भूसंपादनाचा पयाय उपल ध आहे.  तथा प म. ा. व न.र.अिध.१९६६ चे 
कलम १५२ नुसार सदर कलमाचे अिधकार हे Planning Authority कडे असलेने सदर बाब 
धोरणा मक िनणयासाठ  मा. थायी सिमती माफत मा.महापािलका सभेपुढे मंजूर साठ  
पाठ वणे आव यक आहे. तथा प यापुढे येक करणासाठ , आिथक बाबीसाठ  मा. थायी 
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सिमतीची मंजूर  घेणे आव यक राह ल. भ व यात जे.एन.एन.यु.आर.एम. अतंगत 
वकसीत होणारे र ते व इतर आव यक र याकर ता देखील अशाच प दतीने खाजगी 
वाटाघाट ने नुकसान भरपाई अदा कर याची मागणी नागर क/नगरसद य यां यामाफत होऊ 
शकते. सबब तावात नमुद केलेनुसार या करणी र याचा भूसंपादन ताव पाठ वलेला 
आहे व संयु  मोजणी पुण झालेली आहे. अशा र याकर ता बाधीत जागेचा खाजगी 
वाटाघाट ने मोबदला अदा करणेकामी तावात नमुद केले माणे धोरणा मक बाबींस व 
कायप दतीस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

 

वषय मांक ५) संदभ:- १) मा.अ णा भालेकर,मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव 
    २) मा. थायी सिमती ठराव .३६७७ दनांक ९/७/२०१३ 

          ३) मा.गणेश ल ढे, मा.अ णा भालेकर यांचा ताव 
    ४) मा. थायी सिमती ठराव .४२७२ दनांक ९/१०/२०१३ 

           वाचनाने सतसं कार होतात व सतसं कार संप न माणुसच सतकृती सदभ  

संप न होतो, यामुळे पुणत: सामा जक ीकोन ठेवुन सोहम लाय र  हे व.ई रदास बहल 

वरंगुळा क  येथे नागर कांसाठ  वखचाने मोफत लाय र  सु  करणार आहे.  तर  व.इ रदास 

बहल वरंगुळा क  येथे “सोहम लाय र स” १५ x  १५ ची जागा नाममा  भाडयाने ५ वष कालावधी 
कर ता सेवाभावी सवधम य आ या मीक ंथालयाकर ता दे यास व याकामी करारनामा 
कर यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

--------- 
 

मा. वधी सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक ६) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/८१२/२०१३,  

            द.२१/०६/२०१३ 

                             २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .३७ द.०६/०९/२०१३ 

                    ३) मा.महापािलका सभा ठराव .३६२ द.२०/९/२०१३ 

            डॉ.के.अिनल रॉय, वै क य अिधकार  यांना र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन ७६०० 

या वेतन ेणीम ये आरो य वै क य अिधकार  या पदावर पदो नतीने नेमणूक दे यास मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

( टप - माहे ऑ टोबर-२०१३ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक ७) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/बीआरट एस / 

             ५५६/२०१३, द.०२/०८/२०१३ 

                    २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .४१ द.०६/०९/२०१३ 

                    ३) मा.महापािलका सभा ठराव .३६३ द.२०/९/२०१३ 

                     औंध-रावेत बी.आर.ट .एस. र यावर ल वाय जं शन येथे अंडरपास 
बांधणेचे कामास व याकामी येणा-या र. .१३,४२,२१,६९०/- या अंदाजप क य खचास 
मा यता घेणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   

( टप - माहे ऑ टोबर-२०१३ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक ८) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . आ.म.ुका./३/का व/५११/  

                                                        २०१३, द.२०/०७/२०१३ 

   २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .४२ द.०६/०९/२०१३ 

   ३) मा.महापािलका सभा ठराव .३६४ द.२०/९/२०१३ 

              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील हॉटेल/कॅ ट ंन व अ य 
खा पदाथ उ पादन/ व  करणा-या यवसायांना यांचे यवसायातून दैनं दन िनमाण होणारे 
फुडवे ट गोळा करणे व वाहतूक क न कचरा डेपो येथे व हेवाट लावणे कामासाठ  स या 
आकारणेत येणा-या शु काम ये प रिश  “अ” म ये नमुद केले माणे हॉटेल/कॅ ट न वे ट 
गोळा करणे सेवेसाठ  आकारणेत येणा-या शु काम ये वाढ करणे तसेच मंगल कायालये, 
मॉल, वीट माट, हॉल, सभागृह, बेकर  यवसायांना प  “ब” माणे वाढ करणेस तसेच 
प रिश  “ब” मधील अ. .२ म ये मॉलमधील हॉटेलसाठ  वतं पणे सेवाशु क आकारणेस, 
तसेच प रिश  “ब” म ये मॉलची सं या २ नमुद केली आहे, याऐवजी “मनपा काय े ातील 
स थतीत मॉलची याद ” माणे एकूण १० मॉल चालू आहेत. तर  वषयप ात १० मॉल 
गृ हत ध न यास, याच माणे मनपा े ात यापुढे न याने चालू होणारे यवसायासाठ  
सदरचे दर लागू करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   

प रिश  “ अ ” 
अ. . हॉटेलचा 

दजा 
हॉटेलची 
सं या 

स याचे सेवाशु क 
(वा षक) र. . 

वाढ के यानुसार न वन 
सेवाशु क (वा षक दर) र. . 

िमळणारे एकूण 
वा षक उ प न र. . 

१ “ अ ” 
 

२०६ ३,०००/- ८,०००/- १६,४८,०००/- 

२ “ ब ” 
 

१३१ २,०००/- ६,०००/- ७,८६,०००/- 

३ “ क ” 
 

३८१ १,०००/- ४,०००/- १५,२४,०००/- 
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४ “ ड” 

 
५३९ ---- ३,०००/- १६,१७,०००/- 

 एकूण  १२५७ ---- ---- ५५,७५,०००/- 
 

प रिश  “ ब ” 
 

अ. . दजा सं या आकारावयाचे वा षक 
सेवाशु क र. . 

िमळणारे एकूण 
वा षक उ प न र. . 

१ मंगल कायालये ४९ १०,०००/- ४,९०,०००/- 
२ शॉ पंग मॉल, मेगा माट ०२ १५,०००/-  ३०,०००/- 
३ फाई ह टार, ी टार रसोटस ् ०७ १२,०००/-  ८४,०००/- 
४ हॉल ०१ ५,०००/-   ५,०००/- 
५ सभागृह ०१ ५,०००/-   ५,०००/- 
 एकूण  ६० ----- ६,१४,०००/- 

   
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील स थतीतील मॉलची याद  

 
अ. . भाग कायालय मॉलचे नाव प ा 

टार बझार काळभोरनगर, मुंबई-पुणे रोड १ “अ” भाग 
 ड  माट ािधकरण, ड .वाय.पाट ल, रावेत रोड 

बग बझार िचंचवड, मुंबई-पुणे रोड, बीग िसनेमाखाली 
ड  माट िचंचवड, मुंबई-पुणे रोड 

२ “ब” भाग 
 

मोअर फॉर य ु मोरवाड  
३ “क” भाग 

 
मेगा माट फुगेवाड , मुंबई-पुणे रोड 

ड  माट थेरगाव (काळेवाड ) 
मोअर फॉर य ु पंपर गांव 

मोअर फॉर य ु वशालनगर, जगताप डेअर  

४ “ड” भाग 

मोअर फॉर य ु िशवार चौक, पंपळे सौदागर 

( टप - माहे ऑ टोबर-२०१३ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय मांक ९) संदभ:-१) मा. करण मोटे, मा.शैलजा िशतोळे यांचा ताव  

       २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .८७ द.२७/०९/२०१३ 

         सन २०१३-१४ या अथसंक पात थाप य उ ान यामधील खालील नमुद 
थाप य उ ान वषयक कामांना मूळ अंदाजप कात तरतुद उपल ध आहे. तथा प या 
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कामाचे स लागार यांचेकडून वषयां कत उ ान वकिसत करणे या कामाचे अंदाजप क 
तयार केले असता सांगवी आर ण .३१६ उ ान वकिसत करणे या कामाकर ता अंदाजे 
र. .५ कोट  इतका खच अपे त आहे.  तर  यापूव  ट पा .१ म ये या उ ानास िसमािभंत 
बांधणे व सदर उ ानाचे थाप य वषयक वकास कामे करणे याक रता िन वदा कायवाह  
चालू आहे.  तर  या कामाक रता उव रत ट पा २ मधील सदर उ ान वकािसत करणेक रता 
आव यक असलेली अंदाजप क य र. .३ कोट चे खचास मा.महापािलका सभेची शासक य 
मा यता आव यक आहे. आर ण .३१६ उ ान वकिसत करणेसाठ  खाजगी जागा 
मालकाकडून १०० ट के जागेचा ताबा मनपाकडे आलेला आहे.  तर  उ ान वकिसत 
करणेसाठ  आव यक असलेली अंदाजप क य र कम .३ कोट या अंदाजप क य रकमेस 
मा यता िमळणेसाठ  मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   
 

अ. 
. 

कामाचे नांव भाग 
. 

पान 
. 

अ.
. 

कामाची 
अंदाजप क य 

र कम 

सन 
२०१२-१३ 

ची 
सुधा रत 
तरतूद 

सन २०१३-१४ 
ची मुळ तरतूद 

१ सांगवी येथील मधुबन 
सोसायट  आर ण 
.३१६ सव नं.२६ब येथे 

उ ान वकिसत करणे. 

५९ ४६९ १६२ ३०००००००/- ----- ५०००००००/- 

 

वषय मांक १०) संदभ:-१) मा. शांत िशतोळे,मा.शैलजा िशतोळे यांचा ताव 

    २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .८९ द.२७/०९/२०१३ 

               पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने मौजे सांगवी येथे . .६० 
सांगवी गावठाण संगमनगर व प रसराम ये र ते वकिसत करणे, फुटपाथ करणे, 
जलिन:सारण, व ुत व पाणी पुरवठा वषयक कामे एक त र या करणेबाबत मा.आयु  
यांनी परवानगी दली आहे तर  सदर कामाचे अंदाजप क य र. .६.०० कोट चे खचास 
शासक य मा यता घेणेस  व चालू आिथक वषातील तरतूद र. .२.०० कोट  या कामासाठ  

उपल ध असून उव रत र कम पुढ ल आिथक वषात खच  टाकणेस व सव काम 
एक त र या करणेकामी अंदाजप क २०१३ पान .३६९/६ म ये सुधारणा क न घेणेस 
मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   
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वषय मांक ११) संदभ:-१) मा. शांत िशतोळे, मा.साधना जाधव यांचा ताव 

                    २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .९१ द.२७/०९/२०१३ 

               सन २०१३-१४ या अथसंक पात वशेष योजना या लेखािशषातील खालील 
नमुद थाप य वषयक कामांना मुळ अंदाजप कात तरतूद उपल ध आहे. तथा प 
अंदाजप क य रकमेस मा.महापािलका सभेची शासक य मंजूर  िमळणे आव यक आहे. 
पंपळे सौदागर येथील र क चौकाकडे जाणारा र ता संर ण वभाग अचानक बंद क  
शकते सव न.ं५९ ते १२१ पयत संर ण ह लगत १८.०० मी. ं द या ड .पी.र यासाठ  ७० 
ट के पे ा जा त जागा ता यात आलेली आहे.  सदर कामासाठ  र. .८,७०,००,०००/- या 
अदंाजप क य रकमेस मा.महापािलका सभेची शासक य मा यता आव यक आहे.  पंपळे 
सौदागर येथील मनपा शाळा ते र क चौकापयतचा अ त वातील २०.०० मी. ं द 
ड .पी.र ता ं द करण क न वकिसत करणेसाठ या र. .१,५०,००,०००/- या अंदाजप क य 
रकमेस मा.महापािलका सभेची शासक य मा यता आव यक आहे. तसेच आर ण .३७१ 
ब येथे उ ान वकिसत करणेसाठ  खाजगी जागा मालकाकडून ७० ट के पे ा अिधक 
जागेचा ताबा मनपाकडे आलेला आहे. उ ान वकिसत करणेसाठ या ३ कोट या 
अंदाजप क य रकमेस मा.महापािलका सभेची शासक य मा यता आव यक आहे. थाप य 
वशेष योजना अंतगत भाग .५५ पंपळे सौदागर येथील खालील नमुद केलेली कामे 
करणेकर ता अंदाजप क य रकमेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे.  
   

अ.
. 

कामाचे नांव भाग 
. 

पान 
. 

अ.
. 

कामाची 
अंदाजप क य 

र कम 

सन 
२०१२-
१३ ची 
सुधा रत 
तरतूद 

सन २०१३-१४ 
ची मुळ तरतूद 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
१ भाग .५५ पंपळे 

सौदागर येथील सव 
नं.५९ ते सव नं.१२१ 
पयत संर ण ह लगत 
१८.९९ मी. ं द ड .पी. 
र ता वकिसत करणे. 
 
 
 

५५ २८ ८७ ८,७०,००,०००/- ----- २०,००,०००/- 
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२ भाग .५५ पंपळे 

सौदागर येथे मनपा 
शाळा ते र क 
चौकापयत या २०.०० 
मी. ं द ड .पी. र ता 
वकिसत करणे. 

५५ २८ ८९ १,५०,००,०००/- ----- २५,००,०००/- 

३ पंपळे सौदागर आर ण 
.३७१ ब येथे उ ान 
वकिसत करणे.(५ 
एकरावर उ ान वकिसत 
करणे) (भाग २) 

५५ ४५९ ३९ ३,००,००,०००/- ----- ५०,००,०००/- 

 एकूण र कम पये -    १३,२०,००,०००/- ----- ९५,००,०००/- 
 

वषय मांक १२) संदभ:-१) मा. शांत िशतोळे, मा.िनतीन काळजे यांचा ताव 

                    २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .९२ द.२७/०९/२०१३ 

               भाग .१३ मधील पंपळे सौदागर, रहाटणी प रसरातील जु या 
पाईपलाईन काढन न वन पाईप लाईन टाकणे या कामाक रता झाले या रू . .२,३०,४०,०००/-
चे खचास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   
 

मा.शहर सुधारणा सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक १३) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .नर व/का व/१०/५९१/  
                        २०१३, द.०४/०९/२०१३   

   २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठराव . ३० द.१९/०९/२०१ 
         वकास योजना सुधा रत करणेकर ता महारा  ादेिशक व नगररचना 

अिधिनयम १९६६ या तरतूद नुसार कायवाह  सु  करणेत येत आहे. सन २०११ म ये उ  
अिधिनयमा म ये सुधारणा करणेत आली असून द.०५/०४/२०११ पासून अंमलात आली 
आहे. यानुसार वकास योजना तयार करणेचा कालावधी खालील माणे आहे. 

 

कलम कायवाह चा तपिशल कालावधी 
२३ वकास योजना सुधा रत करणेचा इरादा 

जा हर झालेनंतर हरकती / सुचना 
माग व याचा कालावधी व कलम २४ 
अ वये नगररचना अिधकार  नेमणूक 
करणेचा ठराव करणे. 

सदर ठराव शासक य राजप ात िस द झालेनंतर 
हरकती / सुचना माग व यासाठ  ६० दवस मुदत 
देणे. 
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२६ 

 

वकास योजनेचे ा प तयार क न 
राजप ात िस द करणे. 

 

इरादा राजप ात िस द झालेनंतर २ वषात अथवा 
६ म ह याची वाढ व मुदत (शासना या मंजूर ने 
िमळू शकते) हणजेच ३० म ह यात व तदनंतर 
िस द झालेनंतर हरकती / सुचना माग व यासाठ  

३० दवस मुदत देणे. 
 

 

३० 

 

ा प वकास योजना शासनास 
मंजूर साठ  सादर करणे. 

 

कलम २६ अ वये िस द झा यापासून ६ म ह यात 
अथवा वाढ व ६ म ह या या कालावधीत 
(शासना या मंजूर ने िमळू शकते) हणजे १ वषात 
सादर करणे. 
 

 

वर नमुद के यानुसार वकास योजना तयार करणे या व वध ट यात कालावधी िन त 
झालेला आहे. सदर वकास योजना सुधा रत कर या या अनुषंगाने पुढ ल सव कामे पार 
पाड यासाठ  थमत: महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम २४ अ वये 
नगररचना अिधकार  यांची नेमणूक आ ण तसेच उ  अिधिनयमा या कलम २३ अ वये 
सदर े ाची वकास योजना सुधा रत करणेक रता इरादा जा हर करणे आव यक आहे 
तथा प इरादा जा हर झालेनंतर ३ वषा या आत वकास योजनेची कायवाह  पुण क न 
शासनास सादर करणे आव यक आहे. यासाठ  वकास योजना सुधा रत करणे या ाथिमक 
ट पा हणजेच ाथिमक मोजणी, सव ण व बेसमॅप (Base Map) करणे आव यक आहे.  
महानगरपािलकेमधील उपल ध अिधकार , कमचार  यांचेकड ल दैनं दन कामकाज सांभाळून 
स ह करणेसाठ  जादा वेळ लाग याची श यता नाकारता येत नाह .  यामुळे या कामासाठ  
खाजगी सं थेची मदत घेऊन स ह करणेसाठ  मा.मनपा सभेची मंजूर  घेणे यो य होईल.  
सदर सव ण, ाथिमक मोजणी व बेसमॅप (Base Map) तयार झालेनंतर कलम २३ खाली 
इरादा जा हर करणे व कलम २४ खाली नगररचना अिधकार  नेमणूक बाबत कायवाह  करता 
येईल व अिधिनयमातील व हत कालमयादेत वकास योजना मंजूर साठ  शासनास सादर 
करता येईल.  यासाठ  मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे.  यासाठ  
जु या ह या मंजूर वकास योजना े ाची ाथिमक मोजणी, स ह ण व बेसमॅप (Base 

Map) खाजगी सं थेमाफत घेणेसाठ  आ ण याक रता िन वदा िस द करणेकामी शासक य 
मा यता िमळणेसाठ  मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
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मा.आयु ांकडून आलेली प े/कामे 
 

वषय मांक १४)संदभ:-१)मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .नर व/का व/१५/ पंपर /१०/२०१३,  
         द.०३/०९/२०१३ 

      २) मा.शहर सुधारणा सिमती ठराव .२८ द.१९/०९/२०१३ 

     ३) मा.महापािलका आयु  यांचे .नर व/का व/१५/ पंपर /१८/२०१३  
                      द.१९/९/२०१३ 

     ४) मा.महापािलका सभा ठराव . ३७८ दनांक २०/९/२०१३ 

        मोरवाड  स.नं.१५०, १५१, १५२ येथे आर ण .९१ मधील पाक या 
आर णातील प मेकड ल २०५००.०० चौ.मी. े  आ ण आर ण .९५ सां कृितक क  
२००० मी. असे एकूण सुमारे २२५००.०० चौ.मी. े  या आर णातून वगळून तावा 
सोबत या नकाशात दश व या माणे आर ण .९५ बहउ ेिशय कलाक  या योजनासाठ  ु
आर त करणेक रता महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७(१) 
अ वये पुनफेरबदल बाबत कायवाह  िस द स देऊन यावर ल ा  हरकती, सुचना यावर 
सुनावणी घेऊन शासनास फेरबदल ताव सादर करणेबाबत आयु ांना अिधकार देणेबाबत 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

( टप - माहे ऑ टोबर-२०१३ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे) 
   
 

सिम यांचे अहवाल 
 

मा. वधी सिमती 
 

वषय मांक १५) अ) दनांक १६/८/२०१३, २३/८/२०१३ व ६/९/२०१३चा सभावृ ांत कायम करण.े 

     ब) दनांक ६/९/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणे. 

 
मा.म हला व बालक याण सिमती 

 
वषय मांक १६) अ) दनांक १४/८/२०१३, २८/८/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणे. 

    ब) दनांक ११/९/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणे. 

क) दनांक २५/०९/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणे. 
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मा.शहर सुधारणा सिमती 
 

वषय मांक १७) अ) दनांक २१/८/२०१३ व २६/८/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणे. 
 

मा. डा सिमती 
 

वषय मांक १८)अ) दनांक २१/८/२०१३ व २६/८/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणे. 
   ब) दनांक ०४/०९/२०१३ व दनांक १३/९/२०१३ चा सभावृ ांत कायम  
     करणे. 
  क) दनांक १९/९/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणे. 

 
 
 

 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/९४०/२०१३ 

दनांक : ९/१०/२०१३ 
 

टप :- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉके स) 

      नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
 
 
G.B.12-17/G.B.Agenda-22 Octomber-13.doc 
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माहे ऑ टोबर २०१३ चे मा. महापािलका सभेम ये मा. अनंत को-हाळे यांना वचारावयाचे   - 
 
 

िचखली येथील से टर . १७ व १९ मधील घरकुल (EWS) क पासंदभात -  

 
 .१) प.ंिचं.मनपाने ज.ेएन.एन.य.ुआर.एम. अंतगत जी घरकुल (EWS)  

  योजना राब वली आहे. याचा क  सरकारला जो DPR पाठ वला तो  

  कधी पाठ वला याची मा हती ावी. 
 

 .२) मनपाने घरकुल योजना राब वताना वधी, थायी, महापािलका  

     सभेत मंजुर  घेतली का ? 
 

1. मंजुर  घे यात आली यावेळेस ित चौ.फु. बांधकामाचा दर कती होता ? 
कती ट के वाढ व दर दला ? 

 

ब) घरकुल क प राब वताना य  वक ऑडर दली यावेळचे    

   ज हा दर सूची (DSR) ची मा हती िमळावी. 
 

    क) घरकुल क प कोण या वष  मुदतीत पूण करावयाचा होता ?  

  कती वेळा मुदतवाढ दे यात आली ? याची कारणे ावीत.  

  तसेच ठेकेदारास दरवाढ, भाववाढ कती वेळा दे यात आली व    

  कती दे यात आली. याची संपूण मा हती दे यात यावी.      

  तसेच या क पाचे कती ठेकेदारांस व कोणकोणती कामे  

  दे यात आली ? 
 

   ड) िन वदा मंजूर झा यावर ठेकेदाराला कती र कम अदा  

 कर यात आली ? आजपयत ठेकेदाराला कती र कम दे यात    

 आली ? याम ये क  शासनाने, रा य शासनाने व मनपाने    

 आ ापयत कती र कम अदा केली ? याची संपूण मा हती   

 दे यात यावी. 
 

  .३) घरकुल क प राब वताना कती एफ.एस.आय. वापर यात आला ?  

अ) एक सदिनका कती वे. फूटाची आहे ? या माणे येक    
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  सदिनका कती रकमेची आहे ? 

 
 


