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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  पंपर  ४११ ०१८ 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक ४ 

सभावृ ांत 
 

दनांक -   १७/०७/२०१३                  वेळ दपार   ु ३.०० वाजता 
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा  बुधवार  
दनांक १७/०७/२०१३ रोजी दपारु  ३.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागहृात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील 
स मा.सद य उप थत होते. 
 

१) मा. सुपे आशा र वं  - सभापती 
२) मा. सुयवंशी आशा ाने र 
३) मा.सौ.साळंुखे स वता सुरेश 

४) मा. उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
५) मा. जय ी वसंत गावडे 

६) मा. चा िशला भाकर कुटे 
 

या िशवाय मा.तानाजी  िशंदे – अित.आयु ,मा. गावडे –  नगरसिचव,मा.तांबे –  कायकार  
अिभयंता, मा.चौरे – उपनगररचनाकार हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

-------- 
  

उप थत स मा.सद यां या संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभाकामकाजात दाखल क न घेणेत आले. 
  

वषय . २) पं.िचं.मनपा ह मधील मुख र यांवर  वकसीत केले या वाहनतळां या  जागांवर  

                      दचाक  व चारचाक  वाहनांकर ता पे ु & पाक योजना राब वणेबाबत.. 
 
वषय . ३) ल मीनगर  पं. िचं. िलंकरोड येथील सव नं.२६८ मधील आर ण .२३७  येथील  

                     आर णात बदल करणेबाबत..मा.जय ी गावडे,मा.उषा वाघेरे यांचा ताव.. 
 
वषय . ४) भाग .४५  पंपर  गावातील मोिनका ब ड ंग शेजार ल आर ण .३०९ खेळाचे  

                      मैदान जागा भुसंपादनाची कायवाह  हो याबाबत..मा.उषा वाघेरे,मा.आशा सुयवंशी  
                       यांचा ताव.. 
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दनांक १९/०६/२०१३, ०३/०७/२०१३, ०९/०७/२०१३ (द.ु१२.०० व ४.३० वा.) 
रोजी झाले या सभेचा ( कायप का . ३ ) सभावृ ांत कायम करणते आ याचे 
मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
ठराव मांक –  २०     वषय मांक - १ 
दनांक - १७/०७/२०१३     वभाग – क भाग 

सूचक – मा.आशा सुयवंशी     अनुमोदक – मा.चा िशला कुटे 

संदभ : मा. भाग अिधकार  यांचेकड ल जा. . क स/सभा/११/का व/१५७/२०११, 
       दनांक २४/१०/२०११ 
वषय – भाग सिमती सभा ठराव .४२ वषय .१ मा.महापािलका सभेची मा यता घेणेबाबत. 
          वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

                   
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 

 
ठराव मांक –  २१     वषय मांक - २ 

दनांक - १७/०७/२०१३     वभाग – वाहतुक क  

सूचक – मा.आशा सुयवंशी     अनुमोदक – मा.उषा वाघेरे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. . था/वाक/का व/१२२/२०१३, द.१०/७/२०११ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

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 पं.ि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 
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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/- 
 
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 आकारावे.  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  सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक –  २२     वषय मांक - ३ 

दनांक - १७/०७/२०१३      

सूचक – मा.जय ी गावडे     अनुमोदक – मा.उषा वाघेरे 

संदभ : मा.जय ी गावडे, मा.उषा वाघेरे यांचा ताव - 
भाग .२४ ( ा.रामकृ ण मोरे े ागृह) मधील पंपर  िचंचवड येथील ल मीनगर येथे सव 

नं.२६८ मधील भुखंडाम ये,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 असलेले आर ण बदलुन सदर भुखंडाची जागा ह  गाडनसाठ  आर त कर यात 
यावी.  कारण पं.िचं. िलंक रोड प रसरात २० हजारांहुन 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 
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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 सदरचा ठराव मा.महापािलका सभेकडे 
पाठ वणते यावा. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत 
यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक –  २३     वषय मांक - ४ 

दनांक - १७/०७/२०१३      

सूचक – मा.उषा वाघेरे     अनुमोदक – मा.आशा सुयवंशी 
संदभ : मा.उषा वाघेरे,मा.आशा सुयवंशी यांचा ताव - 

भाग .४५ मधील मोिनका ब ड ंग, 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.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 

                                                 ( सुपे आशा र वं  )        

                                                      सभापती 
                                               मा.शहर सुधारणा सिमती 

                                पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
   पंपर  - ४११ ०१८ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८ नगरसिचव कायालय 

मांक - नस/४/का व/ ७०९ /२०१३ 

दनांक - ३०/०७/२०१३ 

 
 

त - सव संबंधीत शाखा मुख व शाखािधकार   यांचेकडे पुढ ल यो य या  
     कायवाह साठ  रवाना. 
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