
 -  - 

 

1 

1 

                            पंपर  चंचवड महानगरपा लका                                                   क े ीय कायालय 

                                                  कायप ञका मांक-३ 
                                                         सभाव तांतृ  

द.-  ०३/६/२०१५                                                              वेळ -दपारु  ३:०० वाजता 
                         पंपर  चंचवड महानगरपा लके या क भाग स मतीची मा सक सभा बधवार ु
द.०३/६/२०१५ रोजी दपार  ु ३.०० वाजता क े ीय कायालयाचे ी.छञपती शवाजी महाराज 
सभागहाम ये आयोजीत करणेत आल  होती सदर सभेस खाल ल माणे माृ .नगरसद य उपि थत होते.  
 
१) मा. मोटे करण बाळासाहेब                     सभापती 
२) मा.सावळे समा र वं  
३) मा.भोसले राहल हनमंतराव ू ु  
४) मा.पालांडे सजाता स नल ु ु  
५) मा. शतोळे शैलजा बाबराव ु  
६) मा.सौ.तनपरे सषमा राजु ु  
७) मा.अतल अर वंद उफ नानासाहेब शतोळे ु  
८) मा. शांत शतोळे  
९) मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ सनी 
१०) मा.काटे रो हतअ पा सदामु  
११) मा.शडगे आशा सखदेवु  

 
           तसेच खाल ल माणे अ धकार /कमचार  उपि थत होते. 

                 मा. फंदे डु .एम.- े ीय अ धकार , मा.राम कसन लटपटे- शासन अ धकार , मा.संजय 
खाबडे -कायकार  अ भयंता वदयतु, मा.सोनवणे-उपअ भयंता, वदयतु, मा. शदंे- उपअ भयंता थाप य, 
मा.वायकर- उपअ भयंता थाप य, ीमती अनघा पाठक- उपअ भयंता जल न: सारण,मा.पजारु - 
उपअ भयंता (झो नप)ू, मा.जावळे-उपअ भयंता पापू, मा.उगले-लेखा धकार , ी.शेख-क न ठ अ भयंता 
( वदयतु), ी.रमेश भोसले- म य आरो य नर कु  हे अ धकार  उपि थत होते.    
                                     ---- 
मा.सभापती- उपि थत स मा.सद य अ धकार  / कमचार  सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला 
           स वात करणेत येत आहेु . 
                                     --- 
           उपि थत स मा.सद यांचे संमती माणे खाल ल   ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजात दाखल 
क न घेणेत आले. 
वषय मांक-२ ) र याला नांव देणेबाबत-मा.अतल नानासाहेब शतोळेु ,मा.सजाता पालांडे यांचाु  
               ताव. 
वषय मंक- ३) सभेची वेळ बदलणेबाबत-मा. अतल नानासाहेब शतोळेु ,मा. समा सावळे  यांचा 
               ताव. 
वषय मांक-४) िजजाऊ सां क तक हॉल मधील म सावज नृ क संघटनांना वापरासाठ  जागा 
              उपल ध क न देणेबाबत- मा.सजाता पालांडेु , मा. अतल नानासाहेब शतोळेु  यांचा 
              ताव. 
वषय मांक-५) पधा प र ेस नांव देणेबाबत- मा.आशा शडगे,मा. समा सावळे यांचा ताव.  
वषय मांक-६) सांगवी दापोडी येथील नद पा ातील जलपण  तातडीने काढणेसाठ  केले या खचास  
              काय तर मंजर  देणेबाबत व तरतद वग करणेस मा यता मळणेबाबतु ु ..  
वषय मांक-७) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वकास नयं ण नयमावल म ये काह  माणात 
              सधाु रणा व बदल होणेबाबत- मा. शांत शतोळे,मा.रो हतअ पा काटे यांचा ताव. 
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वषय मांक-८) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या बांधकाम नयमावल त बदल  
              करणे व या नयमावल स महारा  शासनाचे नगर वकास खा याकडन मा यताू  
              घेणेबाबत- मा. शांत शतोळे,मा.रो हतअ पा काटे यांचा ताव. 
                                   ------   
             दनांक ६/५/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .२ ) सभाव तांत कायम ृ
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

           ----- 
ठराव मांक- ११८    वषय मांक- १ 
दनांक- ०३/६/२०१५    वभाग- 
सचकु -मा. करण मोटे                              अनमोदकु -मा.अतल शतोळेु   

संदभ- स मा.सद य सदग  कदम व माु .अ मना पानसरे यांचा ताव-  
वषय- मंबईु -पणे महामागाला लागन डा को कंपनी याु ू   बाजने पंपर  ू कॅ पकडे जाणा-या र यास व 
      पंपर  रे वे मागा या अंडर बायपास भयार  मागास ू “ दवंगत एच.ए.कामगार महादेव गो व ंद 
      कदम भयार  मागू ” असे नामकरण करणेस मा यता देणेबाबत….  
मा. करण मोटे- सदर र यास व भयार  मागास ू नांव देणेचा ठराव ड भाग स मती सभेम ये 
यापव च ु  झाला अस याने  वषय मांक १ द तर  दाखल करणेत येत आहे. 
                   सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                               ----- 
           सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 
ठराव मांक- ११९    वषय मांक- २ 
दनांक- ०३/६/२०१५    वभाग- 
सचकु -मा. अतल शतोळे                            अनमोदकु ु - मा.सजाता पालांडेु  

संदभ- स मा.सद य मा.अतल शतोळे ु व मा.सजाता पालांडे ु यांचा ताव-  
      नवी सांगवी येथील सव न.ं७९ येथील र याला “ वग य खंडेराव गो व ंदराव ढमाले पथ” असे 
नांव दे यास मा यता देणेत येत आहे. 
 
                   सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                               -----   
  
ठराव मांक- १२०    वषय मांक- ३ 
दनांक- ०३/६/२०१५    वभाग- 
सचकु -मा. अतल शतोळे                 ु            अनमोदकु -मा. समा सावळे  

संदभ- स मा.सद य मा.अतल शतोळे व समा सावळे  ु यांचा ताव-  
        क भाग स मतीची मा सक सभा ह  येक म ह याचे प ह या  बधवार  दु .ु ३.००  वा. ऐवजी  
सकाळी ११.०० वाजता (प ह या बधवार  सावज नक स ी ु ु / स या ु असेल तर दसु-या दवशी) क  

ेञीय कायालयाचे ी.छञपती शवाजी महाराज सभागहाम ये  आयोिजत करणेकामी मा यता देणेत ृ  

येत आहे. 
    सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                               -----  
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ठराव मांक- १२१    वषय मांक- ४ 
दनांक- ०३/६/२०१५    वभाग- 
सचकु -मा. सजाता पालांडेु                             अनमोदकु - मा.अतल शतोळेु  

संदभ- स मा.सद या मा. सजाता पालांडे ु ,मा.अतल शतोळे ु यांचा ताव-  
      पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची वाड नं.३९ संत तकारामनगर येथे िजजाऊ सां क तक हॉलु ृ  
ह  इमारत आहे याम ये रका या खो यामधील पढ ल सामािजक संघटनांना सावज नक वापरासाठु  

येक  एक म देणेत यावी. १) अ खल संत तकारामनगर म हला त ठानु - १ म २) पंच शल 
जे ठ नाग रक संघ संत तकारामनगरु - १ म वर ल संघटना १ म ये म हला संघटना व २ मधील 
जे ठ नाग रक आहेत ते इतर  बसतात यांना एक  ठकाणी येणेसाठ  ह काची जागा ा त होईल. 
म हला त ठानचे काय हे सामािजक असन तसेच म हलांनी ेरणादायी आहेू .म हला त ठा तफ  
घे यात येणारे सव उप म समाज हताचे अस याने स याची जागा नयमानसार दघकाु ळासाठ  मोफत 
दे यात यावी. 
    सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                               -----  

ठराव मांक- १२२    वषय मांक- ५ 
दनांक- ०३/६/२०१५    वभाग- 
सचकु -मा. आशा शडगे                              अनमोदकु - मा. समा सावळे 

संदभ- स मा.सद या मा. आशा शडगे, मा. समा सावळे यांचा ताव.  
      कासारवाडीतील करसंकलन ऑफ स या वर असले या जागेत पधा प र ा क  तयार 
कर यात आले आहे. या पधा प र ेचे अनावरण करावयाचे आहे तर  या क ास “नेताजी  
सभाषचं  बोसु ” असे नांव दे यास मा यता देणेत येत आहे. 
    सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                              -----  

ठराव मांक- १२३    वषय मांक- ६ 
दनांक- ०३/६/२०१५    वभाग- 
सचकु - मा. आशा शडगे                            अनमोदकु - मा.अतल शतोळेु  

संदभ- मा. े ीय अ धकार  क यांचे जा. .क /े१५/ का व/४५९/२०१५ द.२/६/२०१५ 
      मा. े ीय अ धकार  क यांनी शफारस केले माणे--- 
      पंपर  चंचवड महानगरपा लके या ह ीमधील पवना नद चे पा ामधील दापोडी,सांगवी,नवी 
सांगवी या भागाम ये मोठया माणात हाय संथची वाढ झालेल  असलेने जा त माणात डास न मती 
म ये वाढ झालेल  आहे.जलपण  नमलनामळे डासांवर नयं ण करणेकामी तातडीचा उपाय हणनु ु ु  
जलपण  काढणेचे काम क न घेणेत आलेले आहे.सदर कामासाठ  लागणार  तरतद परेशी नस यामळेु ु  
सन २०१४-२०१५ या आ थक वषामधील ठेकेदार प दतीने नाले व गटर साफ करणे या लेखा शषावर ल 
श लक र. .४,२५,३३२/- तरतद मधन ु ु १) मा.आय त यांचेकडील आदेश ु .क ेका/आ१५/का व/२१७/२०१५ 
द.४/३/२०१५ अ वये,सन २०१४-१५ क रता ठेकेदार प दतीने नाले व गटर साफ करणे या 
लेखा शषामधन ठेकेदार प दतीने ु हाय संथ नमलन करणे या लेखा शषावर रु . .२,००,०००/- वग 
करणेस तसेच २) मा.आय त यांचेकडील आदेश ु .क ेका/आ१५/का व/२६४/२०१५ द.२०/३/२०१५  
अ वये,सन २०१४-१५ क रता ठेकेदार प दतीने नाले व गटर साफ करणे या लेखा शषामधन ठेकेदार ु  
प दतीने हाय संथ नमुलन करणे या लेखा शषावर र. .१,००,०००/- असे एकण रु . .३,००,०००/- वग 
करणेस मा.आय त यांनीु  मा यता दलेल  असलेने सदरचे खचास व तरतद वग करणेस मा यताु  
देणेत येत आहे.  
    सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                               -----  
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ठराव मांक- १२४    वषय मांक- ७ 
दनांक- ०३/६/२०१५    वभाग- 
सचकु - मा. शांत शतोळे                          अनमोदकु - मा.रो हतआ पा काटे 

संदभ-  मा. शांत शतोळे,मा.रो हतअ पा काटे यांचा ताव. 
       पंपर  चंचवड शहराम ये अना धकत बांधकामांचा न अ तशय ृ जट ल झाला व यामळे ु
आज अनेक सवसामा य नाग रकांना ास सहन करावा लागत आहे.वा त वक पाहता औदयो गक  
नगर म ये समा व ठ असणा-या व वध गावांम ये १०० कवेअर फटांपासन ते ु ू ३००० कवेअर 
फटांपयत छोटे भखंड क न याची खरेदु ू - व  झाल  महानगरपा लका बांधकाम नयं ण म ये 
छोटया बांधकामाक रता परवानगी या अ तशय कचकट अस याने छोटे भखंडधारक वशेषता ू २०० 
कवेअर मीटरपयतचे भखंड मालक महानगरपा लकेकडे परवानगीसाठ  आलेच नाह तू , यामळे ु

शहरातील असं य छोटया भखंडधारकांनी कचकटू -वेळखाऊ बांधकाम परवानगी या अस याने 
परवानगी वना बांधकामे केल  व याच अना धकत बांधकामाचे व प आज शहरात कठ ण व पात ृ
दसत आहे.याक रता शहरातील छोटया भखंडधारकांना ू सो या प दतीने बांधकाम परवानगी 
महानगरपा लकेने देणे आव यक आहे. यासाठ  पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वकास नयं ण 
नयमावल म ये काह  माणात सधारणा व बदल होणे गरजेचे आहेु .यासाठ  २०० कवेअर मीटर 
पयत या छोटया आकारा या भखंडासाठ  खाल ल माणे बदल हावेत व ू MRTP या कलम १९६६ 
अ वये वकास नयं ण नयमावल म ये  
१) शहरात २०० कवेअर मीटर या भखंडापयतची मोजणी महाू नगरपा लका ठरवेल इतक  माफक फ  
आका न महानगरपा लके या नगररचना व बांधकाम परवानगी वभाग यांचेमाफत संय त र या केल  ु
जाईल व त नंतर मा.िज हा धकार  व मा.नगर भ-ूमापन अ धकार  यांना कळ वणेत येईल. 
२) २०० कवेअर मीटरपयतचे जागेचे े फळास दाटव ती ( Congested Area)  चे बांधकाम 
परवानगी नयम लाग असावेू .  
३)  Congested Area मधील २०० कवेअर मीटर पयतचे े फळास कमाल २.०० चटई नदशांक 
लाग रा हलू . 
४) Congested Area मधील पा कग नयमावल त बदल करणे. 
५) Congested Area म ये Shifted Boundary  शथील करणे.  या माणे बदल होणेकामी 
मा.महापा लका सभेमाफत मा.शासन मा यतेस पाठ वणेकामी शफारस करणेत येत आहे. सभाव तांत ृ
कायम होणेची वाट न पहाता ठराव मा.महापा लका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 
 
                          सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                                    -----  

ठराव मांक- १२५    वषय मांक- ८ 
दनांक- ०३/६/२०१५    वभाग- 
सचकु - मा. शांत शतोळै                          अनमोदकु - मा.रो हतआ पा काटे 

संदभ-  मा. शांत शतोळे,मा.रो हतअ पा काटे यांचा ताव. 
       पंपर  चंचवड महानगरपा लका ह ीम ये शहरातील सव ह ीम ये  सवसामा य नाग रकां या 
छोटया घरांची सम या जट ल झाल  आहे.कामगार नगर म ये लहान घरांचे भखंड घेऊन लहान ू
आकारा या घरांची सं या मोठया माणात आहे व गे या काह  वषाम ये या लहान आकारा या  
भधारकांनी महानगरपा लकेची बांू धकाम परवानगी या कचकट व तलना मक टया लहान घरांना ु
अ धक खच क अस याने या लहान आकारा या वमालक या भखंडावर अना धकत बांधकामाची ू ृ
सं या मोठया माणात झाल  आहे.महानगरपा लका काय े ातील छोटया आकारा या वमालक या 
दोन हजार चौरस ( २००० चौ.फट ु ) फटांपयत े फळा या भखंडाक रता काह  माणातील अ धकचा ु ू  
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चटई नदशांक वापरणेक रता व याक रता महानगरपा लकेचे या े फळापयतचे बांधकाम परवानगीचे  
कचकट नयमांम ये नाग रकांचे हताचे ट ने काह  माणात श थलता करणे आव यक अस याने 
व याक रता महानगरपा लकेने धोरणा मक नणय घेऊन बांधकाम नयमावल त बदल करणे व या 
नयमावल स महारा  शासनाचे नगर वकास खा याकडन मा यता घेणे म ा त आहेू . यासाठ  पंपर  
चंचवड महानगरपा लका ह ीत दोन हजार चौरस फट ु ( २००० चौ.फटू ) े फळांपयतचा चटई 
नदशांक देणेबाबत या धोरणा मक नणयास मा यता देणेकामी  मा.महापा लका सभेकडे शफारस 
करणेत येत आहे.  सभाव तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव माृ .महापा लका सभेकडे पाठ वणेत 
यावा. 
 
                      सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                               -----  
 
  
       यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 
                                                                                                                    सह /- 
 (मोटे करण बाळासाहेब  ) 

  सभापती क भाग स मती 
पंपर  चचंवड महानगरपा लका 
क े ीय कायालय भोसर  २६  

जा. .क ेका/का व/ ६६/२०१५  
दनांक ४/६/२०१५                                   

 

                                                                                                                            
शासन अ धकार  तथा  

                                                              स चव(सभाशाखा) क भाग स मती 
        
त- सव संबं धत शाखा मख व शाखा धकारु  

      यांचेकडे पढ ल यो य या कायवाह साठ  रवानाु .  
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ठराव मांक- १२४    वषय मांक- ७ 
दनांक- ०३/६/२०१५    वभाग- 
सचकु - मा. शांत शतोळे                          अनमोदकु - मा.रो हतआ पा काटे 

संदभ-  मा. शांत शतोळे,मा.रो हतअ पा काटे यांचा ताव. 
       पंपर  चंचवड शहराम ये अना धकत बांधकामांचाृ  न अ तशय जट ल झाला व यामळे ु
आज अनेक सवसामा य नाग रकांना ास सहन करावा लागत आहे.वा त वक पाहता औदयो गक  
नगर म ये समा व ठ असणा-या व वध गावांम ये १०० कवेअर फटांपासन ते ु ू ३००० कवेअर 
फटांपयत छोटे भखंड क न याची खरेदु ू - व  झाल  महानगरपा लका बांधकाम नयं ण म ये 
छोटया बांधकामाक रता परवानगी या अ तशय कचकट अस याने छोटे भखंडधारक वशेषता ू २०० 
कवेअर मीटरपयतचे भखंड मालक महानगरपा लकेकडे परवानगीसाठ  आलेच नाह तू , यामळे ु

शहरातील असं य छोटया भखंडधारकांनी कचकटू -वेळखाऊ बांधकाम परवानगी या अस याने 
परवानगी वना बांधकामे केल  व याच अना धकत बांधकामाचे व प आज शहरात कठ ण व पात ृ
दसत आहे.याक रता शहरातील छोटया भखंडधारकांना सो या प दतीने बांधकाम परवानगी ू
महानगरपा लकेने देणे आव यक आहे. यासाठ  पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वकास नयं ण 
नयमावल म ये काह  माणात सधारणा व बदल होणे गरजेचे आहेु .यासाठ  २०० कवेअर मीटर 
पयत या छोटया आकारा या भखंडासाठ  खाल ल माणे बदल हावेत व ू MRTP या कलम १९६६ 
अ वये वकास नयं ण नयमावल म ये  
१) शहरात २०० कवेअर मीटर या भखंडापयू तची मोजणी महानगरपा लका ठरवेल इतक  माफक फ  
आका न महानगरपा लके या नगररचना व बांधकाम परवानगी वभाग यांचेमाफत संय त र या केल  ु
जाईल व त नंतर मा.िज हा धकार  व मा.नगर भ-ूमापन अ धकार  यांना कळ वणेत येईल. 
२) २०० कवेअर मीटरपयतचे जागेचे े फळास दाटव ती ( Congested Area)  चे बांधकाम 
परवानगी नयम लाग असावेू .  
३)  Congested Area मधील २०० कवेअर मीटर पयतचे े फळास कमाल २.०० चटई नदशांक 
लाग रा हलू . 
४) Congested Area मधील पा कग नयमावल त बदल करणे. 
५) Congested Area म ये Shifted Boundary  शथील करणे.  या माणे बदल होणेकामी 
मा.महापा लका सभेमाफत मा.शासन मा यतेस पाठ वणेकामी शफारस करणेत येत आहे. सभाव तांत ृ
कायम होणेची वाट न पहाता ठराव मा.महापा लका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 
 
                          सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                                    -----  

                                                                               


