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पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  १८. नगरस चव कायालय 

      मांक: नस/ ९/का व/३५ /२०१६ 
दनांक :  १/२/२०१६ 

 
त, 

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

 
 
  वषय - पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची मा. वशेष महापा लका सभा दनांक  

 १०/०२/२०१६ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयोिजत केलेबाबत. 
   
मा.महोदय / महोदया, 
 
 
  पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची मा. वशेष महापा लका सभा बुधवार दनांक 

१०/०२/२०१६ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव 

च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आलेल  आहे. सोबत मा. वशेष महापा लका  सभेची कायप का 

जोडल  आहे. सदर 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 (डी) (एच) (आय) अ वये ) 
 

कायप का मांक ५४ 
 

 पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची मा. वशेष महापा लका सभा बुधवार दनांक १०/०२/२०१६ 
रोजी दुपार २.०० वाजता महानगरपा लका शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृ हात 
आयोिजत करणेत आलेल  आहे.  

 सदर मा. वशेष महापा लका सभेत खाल ल कामकाज होईल.          

 
 

                                      मा. थायी स मतीचे ठराव  
 

वषय मांक १)   संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक  
               .लेखा/६/का व/१३३४/२०१५ द.१०/१२/२०१५ 
            २) मा. थायी स मती ठ. .१४२०३ द.१५/१२/२०१५  
         ३) मा.महापा लका सभा ठ. .८०९ द.२५/१/२०१६     
 
श ण मंडळ वभाग, पंपर  चंचवड महानगरपा लका यांनी सन २०१६-२०१७ चे वा षक 

अंदाजप क मंजूर कामी सादर केलेले आहे. श ण मंडळाचे अंदाजप कास मु ंबई ाथ मक श ण नयम 

१९४९ चे कलम १५४ (२) अ वये दनांक १ जानेवार  पूव  मा.महापा लका सभेची मा यता आव यक आहे.  सन 

२०१५-२०१६ या ४ म ह यातील य  जमा व खचा या व ८ म ह या या जमा व खचा या अंदाजे र कमा 

नमूद केले या आहेत.  श ण मंडळ सभेने सादर केले या अंदाजप कावर शासन अ धकार  श ण मंडळ 

यांचेशी चचा क न  सन २०१५-२०१६ चे सुधार त अंदाजप क र. .११४,२६,९०,०००/- चे व सन २०१६-२०१७ चे 

मूळ अंदाजप क   र. .११५,२७,२४,०००/- मा यतेकामी सादर केले अस याने यास मा यता देणेची 

मा.आयु तांची मागणी असल  तर  श ण मंडळाकडील सन २०१५-२०१६ चे सुधा रत व सन २०१६-२०१७ चे 

मूळ अंदाजप काम ये श ण मंडळाने तयार केलेले सुधा रत र. . १,१५,४९,९४,०००/- व मूळ र. . 

१,३३,९८,२४,०००/- मंजूर करणेस व या माणे सुधा रत म ये ७२,१३,२४,०००/- व मूळ म ये ९०,३३,६९,०००/- 

मनपा ह सा अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.   
 

( टप- मा. वशेष महापा लका सभेत घेणेचे नणया माणे) 
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मा.आयु तांकडून आलेल  पञे/कामे 
 
वषय मांक २)   संदभ- १) मा. महापा लका आयु त यांचेकडील पञ  
                         .नर व/का व/१८/ कवळे१५/२०१६ दनांक ०१/०२/२०१६ 
 
        वषयः– पंपर  चंचवड महानगरपा लकेतील वाढ व े ा या ह ीतील नद काठ या मह तम  
               पूर रेषेबाहेर ल ना- वकास जमीन वापर वभागाम ये दश वलेले े  र हवास  
               वभागात समा व ट कर याबाबत मंजूर वकास योजनेत महारा  ादे शक  
               नयोजन व नगररचना अ ध नयम १९६६, कलम ३७ अ वये फेरबदल  
               कर याबाबत. 
 
        संदभ:-  महारा  शासन, नगर वकास वभाग, मं ालय, मु ंबई ४०००३२ शासन नणय  
               . टपीएस--१८१५/४२८/ . .१३८/१५/न व-१३ द.१५/०७/२०१५  
 

उपरो त संद भय शासन नणया दारे शासनाने प ंपर  चंचवड महानगरपा लकेस वाढ व ह ीचे 

वकास योजने या अनुषंगाने महारा  ादे शक नयोजन व नगररचना अ ध नयम, १९६६ चे कलम 

३७ (१) अ वये  खाल ल माणे नदेश दले आहेत. 

      नदेशः- “ 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 नदश दे यात येत आहेत”. 

         उपरो त संद भय शासन नदेशाची छाया त मा. महापा लका सभे या अवलोकनाथ व 

नणयाथ सोबत  जोडल  आहे. 

         सदर शासन नदेशानुसार प ंपर  चंचवड महानगरपा लके या वाढ व ह ी या मंजूर वकास 

आराख यातील लाल पूररेषे या बाहेर ल असलेले 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 

े ाम ये समा व ट कर यासाठ  महारा  ादे शक नयोजन व नगररचना अ ध नयम १९६६ चे 

कलम ३७ अ वये फेरबदलाची कायवाह  कर यास, तदनंतर फेरबदलाची सूचना स  क न हरकती व 

सूचना माग वणे, संबं धतांना सुनावणी देऊन हरकत व सूचना अजावर अं तम नणय घेऊन 
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फेरबदलाचा ताव शासनास मंजुर तव सादर कर यास आयु त, पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

यांना ा धकृत कर यास मा यता देणेबाबत वचार 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/३५ /२०१६ 
दनांक :  १/०२/२०१६ 
 
टप :- तुत कायप केवर ल वषयाचे वषयप े (डॉकेटस)् नगरस चव कायालयात वाचणेसाठ   

      ठेवले आहेत.  
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