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पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  १८. नगरस चव कायालय 

      मांक: नस/ ९/का व/३८० /२०१५ 

दनांक :  १० /१२/२०१५ 
 

त, 
 

मा. ................................... 
सद य, पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर   ४११ ०१८.  

 
 

  वषय - पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची मा.महापा लका सभा दनांक  
 १९/१२/२०१५ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयोिजत केलेबाबत. 

   

मा.महोदय / महोदया, 
 
 

  पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे डसबर - २०१५ ची मा सक मा.महापा लका 

सभा श नवार दनांक १९/१२/२०१५ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपा लके या शासक य 

इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आलेल  आहे. सोबत सभेची 

कायप का जोडल  आहे. सभेस आपण उपि थत रहावे ह  वनंती.     

    

               आपला व वास,ू                  
       

                      
        नगरस चव 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पपंर  - ४११ ०१८. 

 

त :  १) कायालयीन नोट स बोड 
 २) सव शाखा मुख व शाखा धकार    
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 
 

सूचना 
 

( महारा  महानगरपा लका अ ध नयम  चे अनुसूची करण २ मधील  
नयम मांक १ (ए) (एच) (आय) अ वये ) 

 

कायप का मांक ५२ 
 

 पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे डसबर - २०१५ ची मा सक मा.महापा लका सभा 

श नवार दनांक १९/१२/२०१५ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपा लका शासक य इमारतीमधील 

यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आलेल  आहे. सदर सभेम ये खाल ल कामकाज 

होईल. 
 
 

वशेष मा.महापा लका सभा मांक – ४८ दनांक ०७/०९/२०१५ (द.ु१२.०० व १२.१५  
वा.)  चा सभावृ तांत कायम करणे.    

  

                                    ------ 
                                  नो तरे 

 

            ( महारा  महानगरपा लका अ ध नयम चे कलम ४४ अ वये) 
                                  ---------- 

                 मा. थायी स मतीचे ठराव  
 
वषय मांक १)  संदभ :-१) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . डा/७अ/का व/६७१/२०१५  
                        द.१५/०९/२०१५ 
                २)  मा. थायी स मती सभा ठ. .१३७७८ द. १/१२/२०१५   
 मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती सभा द.१८/११/१५ ठराव .१८ नुसार, 

महापौर चषक डा पधस मा.माजी महापौर यांचे नाव देणेची कायवाह  करणेकामी प ंपर  चंचवड 

महानगरपा लका थापनेपासून ते आजतागायत मा.महापौर पदाचा कायभार सांभाळले या मा.महापौर 

यांची नावे, कालावधी यांची मा हती खाल ल माणे 
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अ. . मा.माजी महापौर यांची नावे कालावधी 
१ मा. ाने वर पांडुरंग लांडगे द.२३/३/१९८६ ते १९/३/१९८७ 
२ मा.कै. भकू वाघेरे (पाट ल) द.२०/३/१९८७ ते ६/६/१९८७ 
३ मा.कै.अर वंद उफ नाना शतोळे द.१९/६/१९८७ ते १९/३/१९८८ 
४ मा.कृ णा शंकर उफ ता या कदम द.१९/३/१९८८ ते २०/३/१९८९ 
५ मा.क वचंद भाट द.२०/३/१९८९ ते २०/३/१९९० 
६ मा.कै.सादबा उफ आ पासाहेब काटे द.२०/३/१९९० ते २०/३/१९९१ 
७ मा.कै. भाकर नारायण साठे द.२०/३/१९९१ ते ७/३/१९९२ 
८ मा.आझम फक रभाई पानसरे द.७/३/१९९२ ते २०/३/१९९३ 
९ मा. वलास वठोबा लांडे द.२०/३/१९९३ ते १९/३/१९९४ 
१० मा.रंगनाथ सदा शव फुगे द.१९/३/१९९४ ते २०/३/१९९५ 
११ मा.संजोग भकू वाघेरे (पाट ल) द.२०/३/१९९५ ते २१/३/१९९६ 
१२ मा.आर.एस.कुमार द.२१/३/१९९६ ते १३/३/१९९७ 
१३ मा.सौ.अ नता द ता य फरांदे द.१३/३/१९९७ ते २०/३/१९९८ 
१४ मा.हनुमंत भमराव भोसले द.२०/३/१९९८ ते २०/३/१९९९ 
१५ मा.कै.मधुकर रामचं  पवळे द.२०/३/१९९९ ते २४/११/२००० 
१६ मा.ल मण पांडुरंग जगताप द.१९/१२/२००० ते १३/३/२००२ 
१७ मा. काश बंडोबा रेवाळे द.१३/३/२००२ ते १८/२/२००५ 
१८ मा.सौ.मंगलाताई कदम द.१८/२/२००५ ते १३/३/२००७ 
१९ मा.डॉ.वैशाल  घोडेकर (ल ढे) द.१३/३/२००७ ते २३/५/२००८ 
२० मा.सौ अपणा नलेश डोके द.६/६/२००८ ते ३०/११/२००९ 
२१ मा.योगेश मंगलसेन बहल द.१/१२/२००९ ते १३/३/२०१२ 
२२ मा.सौ.मो हनीताई वलास लांडे द.१३/३/२०१२ ते १२/९/२०१४ 
२३ मा.सौ.शकंुतलाताई भाऊसाहेब धराडे द.१२/९/२०१४ पासून 

                    
वर ल माणे द.२३/३/१९८६ ते आजतागायत ( द.७/८/२०१५)अखेर एकूण २३ स मान नय नगरसद य 
यांनी महापौर पद भूष वलेले आहे. तर  महापौर चषक डा पधस एका खेळाला एका महापौरांचे 

नाव देणेस, तसेच जस जशा महापौर चषक डा पधा आयोिजत के या जातील,तस तशा पधस 

तावात नमुद माणे मा.माजी महापौर यांचे नाव अ. .नुसार देणेस,  मा. डा, कला, सा ह य 
व सां कृ तक सभेमाफत, मा. थायी स मती सभेची व मा.महापा लका सभेची मा यता घेणे 

आव यक आहे. महापौर चषक डा पधस एका खेळाला एका महापौरांचे नाव देणेस, तसेच जस 
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जातील, तस तशा पधस मा.माजी महापौर जशा महापौर चषक डा पधा आयोिजत के या 
यांचे नाव अ. .नुसार देणेस मा यता घेणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. 
 
वषय मांक २)   संदभ :- १) मा.सं या गायकवाड व मा.स वता साळूंके यांचा ताव- 
                        २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१३८८१ द. १/१२/२०१५   
 
 पंपर  चंचवड महानगरपा लकेतील अ धकार/कमचार  यांना सन १९७९-८० पासून शासन 

नणया या आधारे महानगरपा लका ठराव व ि वकृत धोरणानुसार घरबांधणी, भूखंड, घरदु ती, घर 

व तार अ ीम दले जात आहे. स यि थतीत महारा  शासन, व त वभाग यांचेकडील शासन 

नणय मांक घबाअ-१०.११/ . .५६/२०११/ व नयम मंञालय, मु ंबई-४०००३२, द.२७ फे ूवार  २०१२ 

व मा.महापा लका स मती ठ. .८० व ५९८ द.१/९/२०१२, २०/११/२०१४ अ वये, सुधार त वेतनबँड 

मधील वेतन (मुळ वेतन + ेडवेतन) वचारात घेवून अ ीम र कमेत तसेच घरा या कंमत 

मयादेत सुधारणा केल  आहे. घरबांधणी व इतर अ ीमासाठ  सुच वले या धोरणास व अट स 

मा यता दलेल  अस याने १) शा/११/का व/०१/२०१३ द.१/१/२०१३, २) शा/११/का व/१३८/२०१३, 

द.२९/०१/२०१३ ( शा/११/का व /६५/२०१५), द.०३/०२/२०१५ चे प रपञक नगत केले आहे यानुसार 

घरबांधणी अ ीम मंजूर चे धोरण राबवले जात आहे. 

 मुळ अट . ३- महानगरपा लका आ थापनेवर ल अ धकार /कमचार  यांना घरबांधणी अ ीम 

मंजुर के यानंतर न दणीकृत गहाणखत (साधे गहाण खत कार) क न दयावे लागेल.                              

सुधार त अट- पंपर  चंचवड महानगरपा लकामाफत कमचा-यांना घर कज र कम देताना 

न दणीकृत गहाण खत साधे गहाण खत काराने क न घेते याऐवजी न दणीकृत इि वटेबल मॉगज  

(मागज बॉय डपॉ झट ऑफ टायटल डीड) प दतीने क न घे यास मा यता देणेकामी 

मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. 

                           ------- 
मा. वधी स मतीचे ठराव 

 
वषय मांक ३)  संदभ :- १) मा. नता पाडाळे, मा.भारती फरांदे यांचा ताव – 
                   २) मा. वधी स मती सभा ठ. .२४ द.४/१२/२०१५    
  भाग .२१ दळवीनगर येथील आर ण मांक २७५ म ये शाळा इमारत बांधणे या 
कामा या सुधा रत अंदाजप क य र कम पये २,९२,००,०००/- ( अ र  र कम पये दोन कोट  
या णव लाख फ त )  यास मा यता मळणेकामी मा.महापा लका सभेकडे  शफारस करणेत येत 
आहे.   
 
        --------- 
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         मा.शहर सुधारणा स मतीचे ठराव 
 
वषय मांक ४)   संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .झो नप/ु३/का व/३००/१५/२०१५,  

                           द.२३/०७/२०१५ 

                  २) मा.शहर सुधारणा स मतीकडील ठराव .६ द.७/१०/२०१५ 
        ३) मा.महापा लका सभा ठ. .७६८ द.२०/११/२०१५    
    
       महारा  शासनाने द. २ मे २०१४ रोजी महारा  झोपडप ी (सुधारणा, नमूलन आ ण 

पुनव वकास) (सुधारणा) अ ध नयम २०१४ पा रत केला आहे. सदर अ ध नयमा दारे महारा  

झोपडप ी (सुधारणा, नमूलन आ ण पुन वकास) अ ध नयम १९७१ म ये दु या कर यात आले या 

आहेत. उपरो त अ ध नयमातील दु तीस अनुस न गृ ह नमाण वभागामाफत मांक झोपुधो - 

१००१/ .क.१२५/१४/ झोपस-ु१ द.१६ मे, २०१५ अ वये शासन नणय पा रत कर यात आलेला आहे. 

सदर दु या व द. ११ जुल,ै २००१ द. ८ नो हबर, २००१, द. २ जानेवार , २०१२ आ ण द.२२ जुल,ै 

२०१४ या आदेशातील तरतूद ंचे अ ध मण क न सुधार त कागदप े /अ भलेख व कायप दती 

व हत करणेचा नणय घेणेत आला आहे.     

  शासन नणयातील ठळक बाबी खाल ल माणे- 
 

१)      झोपडी व झोपडीवा सय संर णपा  ठर व याबाबत. 
(अ) झोपडी द.१/१/२००० अथवा यापूव ची संर ण ा त झोपडी आहे यासाठ  
ववरणप ातील कमान एक अ नवाय पुरावा आव यक आहे. 

(ब) स या तथे राहत अस यास प याचा उ लेख असले या ववरणप ातील अ लकड या 
एक वषातील कमान एक अ नवाय पुरावा आव यक आहे. 
(क) झोपडी द.१/१/२००० नंतर या दनांकापासून स या राहत असले या ववरणप ातील 
अ लकड या एक वषातील कोणताह  कमान एक अ नवाय पुरावा आव यक आहे. 

 
२) शपथप ाबाबत – 

अ)   झोपडीधारक या या/ त या, पि न या/पती या अथवा १८ वषाखाल ल (अ ान) मुलां या 
नांवे महानगरपा लका े ात अ य झोपडी/घर/सद नका मालक  त वावर अथवा भाडे त वावर 
नस याचे शासन नणय, सामा य शासन वभाग, दनांक ०९ माच २०१५ अ वये वत:चा 
फोटो लावुन “ वयंघोषणाप ”(Self-Declaration)सा या कागदवर भ न देणे आव यक राह ल. 
ब) झोपडीधारक जोडप  तन कंवा जोडप  चार भ न देताना यासोबत वयं सा ांकन  

जोडले या पुरा यावर “ वंय वा ांकनासाठ चे वयंघोषणाप ”(SelfDeclaration for Self 

Attestation)देणे आव यक असेल. 
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क) नमुने शासन नणय, सामा य शासन वभागाकडील दनांक ०९ माच २०१५ सोबत या 
प  “अ”व “ब” माणे राहतील. 

 
३) अ)  द. १/१/२००० पूव पासनू या झोपडीवा सयांसाठ  अजाबाबत 

 नमु यात दश वले या अजासोबत “जोडप  तीन”  (जोडप -पाचसह) अज भरणे आव यक  

 राह ल. 
    ब) द.  १/१/२००० नंतर या झोपडीवा सयांसाठ  अजाबाबत 

नमु यात दश वले या अजासोबत “जोडप  चार”(जोडप -पाचसह) अज भरणे आव यक 
राह ल. तसेच शासन नणय, गृ ह नमाण वभाग यांचेकडील २ जानेवार  २०१२ नुसार अपा  
ठरला असेल तर यांनाह  पु हा अज करता येईल. 

व रल पुततेनुसार, संगणकावर संक लत केलेले मा हती व फोटो या आधारे पडताळणी, 
झोपडप ी पुनवसन योजने या अमलंबजावणीसाठ  न का सत झाले या झोपडी या पुरा या 
आधारे, थळ पाहणी, क न पा /अपा  बाबत नणय घेणे. व अ भलेखाचे जतन करणे. 
पुनवसनाचा लाभ देतात या या/ त या, पि नची/पतीची फोटोसह मा हती व या दोघां या 
आधारकाडा या मांकाची न द क न संल न करणे. 

         तर  उपरो त द. २ मे २०१४ रोजीचा महारा  झोपडप ी (सुधारणा, नमूलन आ ण  

पुनव वकास) (सुधारणा) अ ध नयम २०१४ व याअनुषंगाने द. ११ जुल,ै २००१ द. ८ नो हबर, २००१, 

द. २ जानेवार , २०१२ आ ण द.२२ जुल,ै २०१४ या आदेशातील तरतूद ंचे अ ध मण क न सुधार त 

द. १६ मे, २०१५ चा शासन नणय मा. महापा लका सभेपुढे अवलोकनाथ ठेवणेकामी शफारस करणेत 

येत आहे.  

( टप- माहे डसबर-२०१५ चे सभेम ये घेणेचे नणया माणे) 

      -------- 

         मा.आयु तांकडून आलेल  पञे / कामे 
 
वषय मांक ५) संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .भूिज/७/का व/१५/ 

            २०१५ द.१५/४/२०१५   
                     २) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .भूिज/७/का व/१४/ 

            २०१५ द.१५/४/२०१५   
    ३) मा.महापा लका सभा ठराव . ६८५ द.१३/५/२०१५   
    ४) मा.महापा लका सभा ठराव . ७०३ द.२०/६/२०१५    
    ५) मा.महापा लका सभा ठराव . ७२५ द.२३/७/२०१५   
         ६) मा.महापा लका सभा ठराव . ७४३ द.२५/८/२०१५   

पुणे महानगर प रवहन महामंडळाकडे स यि थतीत १४५० बसेस व भाडेत वावर ल ६६२ 
बसेस अशा मळून एकूण २११२ बसेस आहेत. यासाठ  महामंडळाकडे पुणे ह ीत ७ डेपो व पंपर  
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चंचवड ह ीत ३ डेपो असे+ मळून एकूण १० डेपो आहेत. बस सं ये या माणात जागा उपल ध 
नस याने स यि थतीत महामंडळा या शेकडो बसेसचे पा कग र यावर कर यात येते. भ व याम ये 
जे.एन.य.ुआर.एम. अंतगत ५०० न वन बसेस प रवहन महामंडळास ा त होणार आहेत. सावज नक 
सुर तते या ट कोनातून सव बसेसचे पा कग संर त जागेत होणे आव यक आहे. तर  सदर 
बसेसचे अंतगत पाक ग व देखभाल दु तीसाठ  महामंडळास जागेची अ यंत आव यकता आहे व 
यासाठ  मनपा ह ीतील रका या झाले या व वध जकात ना यां या जागा बस डेपो/बस थानकाचे 
वापरासाठ  मळणेस प रवहन महामंडळाने वनंती केलेल  आहे व अशा १० जकात ना यां या 
जागची याद  यांनी दलेल  आहे. 

तथापी यापूव  मनपा ह ीतील बस ट मनससाठ  आर त असले या एकूण ४ जागा आदेश 
ं .भूिज/स ह-२/का व/१७०/१४  द.३/२/१४ अ वये प रवहन महामंडळास सदर जागांची असणार  

तातडी ल ात घेता ता पुर या व पात देणेत आ या आहेत.  
प. च.म.न.पा. ह ीतील एकूण १० जकात ना यां या संपूण जागा ता यात मळणेबाबत 

प रवहन महामंडळाने वनंती केल  आहे. सदर जकात ना यांचे जागांचा ताबा द. ८/४/१५ रोजी 
एल.बी.ट . (जकात) वभागाकडून या वभागांस ा त झाला आहे. सदर मागणी केले या १० जकात 
ना यापैक  एकूण ३ जागा प रवहन महामंडळास देता येणे श य आहे. याबाबतचा तपशील 
खाल ल माणे –  

 
अ. ं . गावाचे/जकात 

ना याचे नाव 
योजन  स.नं. े  

(हे.आर.) 
शेरा 

१ नगडी  से. ं .२२ १.०० ा धकरणाकडून ताबा  
२ च-होल   ९९३ पै. ०.४३ T.D..R. ने ताबा 
३ डुडुळगाव  ५० पै. ०.४० ताबा आहे. 

   एकूण े  १.८३ हे.  
 
सदर जागा प रवहन महामंडळास देणेबाबतची तातडी पाहता, स यि थतीत उपरो त नमूद 

केले माणे मनपा या एकूण ३ जकात ना यां या जागा कायदा, नगररचना वभाग यांचे 
अ भ ाय/अट -शत स अ धन राहू न पुणे महानगर प रवहन महामंडळ ल. यांस बसडेपो/बस थानकाचे 
वापरासाठ  ता पुर या व पात देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
( टप- माहे डसबर -२०१५ चे सभेम ये घेणेचे नणया माणे)       
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वषय मांक ६)   संदभ- १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा.   

                                         पअक/६/कािव/३१९/२०१५ दनांक  ०९/०७/२०१५ 
          २) मा. महापा लका सभा ठराव . ७२७ द २३/७/२०१५   
       ३) मा.महापा लका सभा ठराव .७५० द.१९/९/२०१५    
                 ४) मा.महापा लका सभा ठराव .७७३ द.२०/११/२०१५   
 

 महारा  महानगरपा लका अ ध नयम मधील कलम ६७(अ) अ वये येक 

महानगरपा लकेने लगत पूववत  शासक य वषासंबंधीचा पयावरण स यि थती अहवाल शासनाकडून 

वेळोवेळी व हत कर यात येईल. अशा प दतीने दरवष  ३१ जुलै पूव  मा.महापा लका सभेकडे सादर 

करणे बंधनकारक आहे.  

 पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचा सन २०१४-१५ चा पयावरण ि थतीदशक अहवाल महारा  

दूषण नयं ण मंडळाने दले या DPSIR या मागदशक त वानुसार तयार कर यात आला आहे. 

सदर ा प अहवाल मा. महापा लका सभेस सादर करावयाचा आहे.  

 सबब पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचा सन २०१४-१५ चा पयावरण स यि थती अहवाल 

मा.महापा लका सभेसमोर ठेवणे.  

( टप- माहे डसबर-२०१५ चे सभेम ये घेणेचे नणया माणे) 
 
वषय मांक ७)  संदभ- १) मा. महापा लका आयु त यांचेकडील पञ . नर व /का व  

                         /१८/७४/२०१५ द.४/११/२०१५  

                     २) मा.महापा लका सभा ठराव .७८८ द.२०/११/२०१५   
 

शासन नणय . टपीएस-१८१५/४२८/ . .१३८/१५/न व -१३, द१५/७/२०१५. अ वये शासनाने 
प ंपर  चंचवड महानगरपा लकेस खाल ल माणे नदेश दले आहेत.  

“ पंपर  चंचवड वाढ व ह ी या मंजूर वकास आराख यामधील लाल पूररेषे या बाहेर ल ना- वकास 
वापर वभागात दश वलेले े  सलग र हवास े ाची उपल धता हो या या ट ने व सु नयोिजत 
वकास हो या या ट ने र हवास वभागात समा व ट कर यासाठ  पंपर  चंचवड महानगरपा लकेने 
कलम ३७ चा ताव यां या तराव न कायाि वत क न शासनास सादर कर याचे अ ध नयमाचे 
कलम ३७(१) अ वये नदेश दे यात येत आहेत. 

तुत नदेशा या दनांकापासून ९० दवसां या आत सदर फेरबदल तावा संदभातील 
कलम ३७(१) खाल ल सूचना शासन राजप ात स द कर याची द ता नयोजन ा धकरणाने 
यावी.” 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लके या ह ीत सन १९९७ म ये समा व ट झाले या े ा या 

वकास योजनेस शासनाने दः- ३०/८/२००८, दः- १८/८/२००९ चे नणया वये भागशः मंजूर  दान 
केल  आहे. तसेच वाढ व ह ीचे वकास योजनेतील पनु स द  केले या सारभूत व पाचे फेरबदलांचे 

ताव ई.पी . १ ते ११८ बाबत दः- २/३/२०१५ चे अ धसूचने दारे शासनाने नणय घेतला आहे. 

पपंर  चंचवड महानगरपा लकेने वाढ व ह ीची वकास योजना महारा  ादे शक नयोजन 
व नगररचना अ ध नयम, १९६६ चे कलम २६ अ वये स द करतांना मुळा, पवना व इं ायणी नद स 
लागून सुमारे १०० – २०० मी. अंतराचा ह रत प ा नद चे पा याचे थेट दुषण व पूराचा धोका 
टाळ यासाठ  ता वत केला आहे. तसेच ना यां या दो ह  बाजूस सुमारे १२.५० मी. ं द चा ह रत 
प ा ना याची साफसफाई कर यासाठ  पोहोच उपल धतेसाठ  ता वत केला आहे.   

वाढ व ह ीची वकास योजना कलम ३० अ वये शासनास मंजुर तव सादर करतांना मौजे 
कवळे येथील स.नं. ९१ मधील नद लगतचे १०० मी. अंतरापयतचे े  ह रत प यात कायम ठेऊन 
याबाहेर ल ह रत प ्यातील  े  र हवास वभागात समा व ट कर याचे ता वत केले होते. 
शासनाने दः- १८/८/२००९ अ वये पनु स द केले या वकास योजना तावांम ये नद   लगत या 
ह रत प ्यातील े ासंबंधी दोन गावांसाठ  कलम ३१ (१) अ वये फेरबदल ता वत केले. याम ये  

ई.पी. . ७२ अ वये मौजे रावेत येथील स.नं.५६, ५४, ५३, ५२, ५१, ५०, ४२, ४१, ३१, ३२, ३३, २७, १७, 

२८,२६, १९, १८, १६, ४ व ३ मधील नद चे लाल पुररेषा बाहेर ल ह रत प ्याचे े  र हवास वभागात 
समा व ट कर याचा व ई.पी. . ७७ अ वये मौजे कवळे येथील स.नं. ९९  मधील नद लगतचा १०० 
मी. ं द चा ह रत प ा कायम ठेऊन या बाहेर ल ह रत प ्यातील े  र हवास वभागात समा व ट 
कर याचे ता वत केले होते. तथापी शासनाने दः- ०२/३/२०१५ रोजीचे अ धसूचने दारे वाढ व ह ीचे 

पनु स द वकास योजनेतील ई.पी. बाबत नणय घेतांना  ई.पी. . ७२  व ७७ वषयी नणय 
घेतला क , कलम ३१(१) अ वये ता वत केलेला ताव अमा य कर यात येत असून कलम २६ 
नुसार ता वत जमीन वापर कायम रा हल. यामुळे कलम २६ अ वये स द ा प वकास 
योजनेतील उपरो त दो ह  फेरबदल तावातील े  ह रत प ्यात कायम रा हले आहे. 

लाल पूररेषे (नद चे मह तम पूर रेषा) बाहेर ल ह रत प ्यातील े  कलम ३७ अ वये 
र हवास वभागात समा व ठ कर याचा ताव हा ना याचे दो ह  बाजूस ठेवावयाचे १२.५० मी. 
अंतराचा ह रत प ा वगळून व नद चे ह ीपासूनचा कमान ३० मी. अंतराचा ह रत प ा वगळून 
असणे पयावरण व नद चे दुषण टाळ यासाठ  गरजेचे आहे. तसेच देहु रोड अँ यु नशन डेपोचे २००० 
याडचे संर त े ातील लाल पूर रेषा बाहेर ल ह रत प ्यातील े ाचा देखील फेरबदलाचे तावात 
समावेश करता येणार नाह . पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वाढ व ह ीचे वकास योजनेतील 
संद भय शासन नदेशास अनुस न कलम ३७ अ वये करावयाचे कायवाह चे अनुषंगाने नद ंचे 
मह तम पूर रेषा बाहेर ल ह रत प ्यातील ( ना याचे दो ह  बाजूचे १२.५० मी. अंतराचा ह रत प ा व 
नद चे ह ीपासून कमान ३० मी. अंतराचा ह रत प ्यातील े  सोडून) मळकतींची गाव नहाय 
मा हती खाल ल त तात नमूद आहे. 
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अ. . नद  गाव स.नं. / गट नं. 
अंदाजे े  ( 
चौ.मी.) 

शेरा 

१ 

पवना 

मामुड  नरंक ००   

२ कवळे स.नं. ९१, ९२, ९३, ९४, ९५ व ९६. ३८,९२५ 

वकास योजना 
नकाशात 
दश व या माणे 

३ रावेत 

स.नं. ५६, ५४, ५३,५२, ५१, ५०,४२, 

४१, ३१, ३२, ३३, २७, १७, २८, २६, १९, 

१८, १६, ४ व ३. 
६२,७८७ 

वकास योजना 
नकाशात 
दश व या माणे 

४ पुनावळे 
स.नं. ४२, ४३, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, 

५२, ५३, ३ व ४. 
७९,८५० 

वकास योजना 
नकाशात 
दश व या माणे 

५ दापोडी नरंक ००   

६ 

मुळा 
वाकड नरंक ००   

७ दापोडी नरंक ००   

८ बोपखेल नरंक ००   

९ 

इं ायणी 

तळवडे 
गट नं. ३६९, ३७०, ३७१, ३७२, ३७३, 

३६८, ३७७ व ३७८. 
२२,५२५ 

वकास योजना 
नकाशात 
दश व या माणे 

१० चखल  

गट नं. १५६६, १६५५ (१), १६५५ 
(२), ३३८, १४३६, २०, ४१, २, ४६, ४७, 

४५, ४९, ४४, ५१, ८७ व ९०. 
१,२९,८५० 

वकास योजना 
नकाशात 
दश व या माणे 

११ बो-हाडेवाडी 

गट नं. २६४ ( मोशी – जूना गट 
नं. १३८२),२६५ ( मोशी- जूना गट 
नं. १३८३) व २७२ ( मोशी – जूना 
गट नं. १३९०) 

९,१५० 

वकास योजना 
नकाशात 
दश व या माणे 

१२ मोशी 
जूना गट न.ं २२७, २३०,२३१, २३२, 

२३३ व २३९. 
६,४४५ 

वकास योजना 
नकाशात 
दश व या माणे 

१३ डुडूळगाव 
गट नं. २१६, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, 

४३, ४४ व ४५. 
१९,२०० 

वकास योजना 
नकाशात 
दश व या माणे 

१४ च-होल  
स.नं. ९३६, ९३७, ९४०, ९८३, ९८४, 

९८५, ९८६, ९८७, ९९०,१०१८, १०१७, २, 
४७,४०० 

वकास योजना 
नकाशात 
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३, ५ व ४. दश व या माणे 

      एकूण े  ( चौ.मी.) ४,१६,१३२ सुमारे ४१ हे.६१ आर 

  उपरो त शासन नदेशानुसार वाढ व ह ीचे मंजूर वकास योजनेतील नद ंचे लाल (मह तम) 
पूर रेषा बाहेर ल ह रत प ्यातील ( ना याचे दो ह  बाजूचे १२.५० मी. अंतराचा ह रत प ा व नद चे 
ह ीपासून कमान ३० मी. अंतराचा ह रत प ्यात सोडून) सुमारे ४,१६,१३२ चौ.मी. े  र हवास 
वभागात समा व ट कर याकामी कलम ३७ अ वये फेरबदलाची व हत कायवाह  कर यास मा. 
महापा लका सभेची मा यता आव यक आहे. 

सबब संद भय शासन नदेशानुसार वाढ व ह ीचे मंजूर वकास योजनेतील नद ंचे मह तम पूर 
रेषा बाहेर ल ह रत प ्यातील ( ना याचे दो ह  बाजूचे १२.५० मी. अंतराचा ह रत प ा व नद चे 
ह ीपासून कमान ३० मी. अंतराचा ह रत प ्यात सोडून) सुमारे ४,१६,१३२चौ.मी. े  र हवास 
वभागात समा व ट कर याकामी कलम ३७ अ वये फेरबदलाची कायवाह  कर यास, फेरबदलाची 
सूचना स द झा यानंतर महानगरपा लकेस ा त होणा-या हरकत । सूचना अजाबाबत संबं धतांना 
सुनावणी देणे, तदअनुषं गक फेरबदलाची सव वैधा नक या पुण क न फेरबदलाचा ताव शासन 
मंजुर तव सादर करणे यासंबंधीची कायवाह  कर यास आयु त, पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
यांना ा धकृत कर यासाठ  सदरचे वषयप  मा. महापा लका सभे या मंजूर साठ  ठेव यात येत आहे. 

( टप- माहे डसबर-२०१५ चे सभेम ये घेणेचे नणया माणे) 
 
वषय मांक ८)   संदभ- १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा.    

                                         .आरो य/२/का व/८७४/२०१५ द.९/१२/२०१५                    
                                                                        
    देशातील सव शहरां मधील नाग रकांना व छ पयावरण व चांगले आरो य मळावे या 

कर ता शहरांना व छतेची आ ण या शहरातील व सव नाग रकांना शौचालयाची सु वधा उपल ध 

क न दे याचे येय गाठ यासाठ  क शासनाने व छ भारत अ भयान संपूण देशाम ये राब व याची 

घोषणा द.२/१०/२०१४ पासून केलेल  आहे. महारा  शासनाने देखील क  शासना या “ व छ 

भारत अ भयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  अ भयान (नागर )” राब वणेबाबत नगर 

वकास वभाग, महारा  शासन, शासन नणय . वभाअ/२०१५/ . .२३/न व/३४, द.१५/५/२०१५ 

अ वये कळ वणेत आलेले आहे. तसेच या अ भयानाचे अनुषंगाने क  व रा य शासनाचे ह याची 

र कम (अनुदान) . वमअ-२०१५/ . .४०/न व-३४ द.१४/८/२०१ अ वये नगत करणेत आलेल   

आहे.   

        सदर अ भयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालय नाह  

यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  नधी उपल ध क न शहर हागंदार  मु त करणे (Open 
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Defecation Free) हा या अ भयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा य जनगणना २०११ नुसार 

प ंपर  चंचवड महानगरपा लका े ातील एकूण११,६८४ कुटंुबे अ भयानांतगत वैय तीक शौचालय 

उभारणी कर ता नधी उपल ध करणे आव यक आहे.  नगर वकास वभाग मं ालय, मु ंबई -३२ 

यांचे कडील ा त प  . वमअ-२०१५/ . .४०/न व-३४, नगर वकास वभाग द.१७/८/२०१५अ वये 

सदर अ भयानाचे अनुषंगाने क  शासन व रा य शासन यांचेकडून खाल ल माणे अनुदान ा त 

झाले आहे. 

 
व छ महारा  अ भयान (नागर )  क शासन व रा य शासन ह सा वाटप त ता 

 
 तपशील क  शासन अनुदान रा य शासन अनुदान 

१ वैयि तक घरगतुी शौचालय ८४,९६,०००/- १,१७,५७,०००/- 
२ सामुदा यक शौचालय ३४,६७,०००/- ८,०९,०००/- 
३ व छ महारा अ भयानाचे 

ँ ड ंग (मा हती, श ण व 
सार आ ण जन जागृ ती) 

५,९०,०००/- १,३७,०००/-     

४ मताबांधणी १,५०,०००/- ३४,०००/- 
५ एकूण १,२७,०३,०००/- २७,३७,००० /- 
  क शासन व रा य शासन 

एकूणअनुदान  
२,५४,४०,०००/- 

          
      वर ल माणे ा त अनुदान व मनपा ह सा यामधून येत लाभाथ स क  शासनाचे र.  

८०००/- , रा य शासनाचे र. . ४०००/- व मनपा ह सा र. . ४०००/-या माणे वैयि तक घरगुती 

शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येईल. 

          यानुसार सदर अ भयान सु  झालेपासून दनांक ३०/११/२०१५ अखेर सोबत सादर केलेले 

प  "अ " माणे कामकाज झालेले आहे. शासन नणय . वभाअ/२०१५/ . .२४९/न व-३४, दनांक 

१९/११/२०१५अ वये "नागर  था नक वरा य सं थांमधील व छ महारा  अ भयान (नागर ) या 

अंमलबजावणीचा आढावा घे याची बाब संबं धत नागर  था नक वरा य सं थे या येक 

म ह या या सव साधारण सभे या वषय सूचीवर कायम व पी समावेश क न या वषयाचा 

स व तर आढावा सव साधारण सभेम ये घे यात यावा " असे  कळ वलेले आहे.  

           व छ महारा  अ भयान ( नागर  )  अंतगत महापा लकेने दनांक ३०/११/२०१५ 

अखेर केले या कायवाह ची मा हती खाल ल माणे 
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                                  प  “अ” 

         

            महापा लकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अ भयान (नागर ) 

अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणे. 

          -------- 
 
              स म यांचे अहवाल  
 

            वधी स मती   

 

वषय मांक ९)  अ) द.६/११/२०१५  चा सभावृ तांत कायम करणे. 
     ब) द. २०/११/२०१५ व द.२१/११/२०१५  चा सभावृ तांत कायम करणे.               
                       -------- 
 
 
 
 
 
 
 

महानगरपा लकेचे नाव पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
िज हा  पुणे 
वैयि तक शौचालय बांधकामासाठ  अज केले या कुटंुबांची  
सं या 

३०८७ 

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

२५३२ 

मंजूर अजाची एकूण सं या १०२० 
बांधकाम सु  झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि तक घरगुती शौचालय ६७५ 

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि तक घरगुती शौचालय १८९ 

नगत करणेत आलेला 
प हला ह ता 

९६५लाभाथ  ५७.९० . लाख 

नगत करणेत आलेला 
दुसरा ह ता 

नाह  स यि थतीत काम चाल ू
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मा.म हला व बालक याण स मती 
 
वषय मांक १०)   अ) द.२८/१०/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे.   

                  ब) द.१६/११/२०१५ व २६/११/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे.             
               --------            
       

          मा.शहर सुधारणा स मती   
 
वषय मांक ११)   अ) द.३/११/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे.                  

------  
 
                     मा. डा, कला, सा ह य व सां कृतीक स मती   
 
 
वषय मांक १२)   अ) द.२१/१०/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे. 
       ब) द.४/११/२०१५ व द.१८/११/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे. 
       क) द.१८/११/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे.     
     
       ------ 
                                                         
                                                             

                                                                                                            
                                                            नगरस चव 

  पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
        पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरस चव कायालय 
मांक : नस/९/का व/३८०/२०१५ 
दनांक : १०/१२/२०१५               
                                   
 

टप :- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस)्      
      नगरस चव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत.  
 
 

 


