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                                               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                               पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
                                               मांक - नस/३/का व/३७३/२०२० 
                                               दनांक - ०२/०३/२०२० 
 
 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                   सभा दनांक ०६/०३/२०२० रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
            पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा शु वार, 
दनांक ०६/०३/२०२० रोजी द.ु१२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची कायप का 
जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 

 
                                                             आपला व ासू,  

                                                        
                                                   (उ हास बबनराव जगताप) 

                                                       नगरसिचव 
                                                      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

                                                        पंपर  - ४११ ०१८. 
 

त- १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार 
      २)  कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक – १६५ 
 

दनांक - ०६/०३/२०२०                         वेळ – दुपार १२.३० वा. 
           
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा शु वार, 
दनांक ०६/०३/२०२० रोजी दुपार  १२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल. 

---------- 
       
      दनांक २०/०२/२०२० रोजी झाले या सभेचा (कायप का  १६२) चा सभावृ ांत  
     कायम करणे. 

---------- 
 
वषय .१)  मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .७६ द.२४/०१/२०२० 

अ वये मा. थायी सिमती सभा सद य ठराव  ३०२१ द.०८/०८/२०१८ अ वये 
मा आयु  यांचेकड ल आदेश मांक डा/०३/का व/३९८/ २०१८ द.०३/११/२०१८ 
अ वये मनपाची भाग  १८ िचचंवडगाव कै दनकर गजाबा भोईर यायामशाळा 
ह उ कष िम  मंडळ मा णक कॉलनी िचंचवड या सं थेस सेवाशु क त वावर ११ 
म हने कराराने चाल व यास दले या यायामशाळेची मुदत द.०२/१०/२०१९ रोजी 
संपु ात आलेली आहे.सं थेने द.११/११/२०१९ या प ा वये यायामशाळा पु हा 
सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास मुदतवाढ िमळ याबाबत मागणी 
केलेली आहे. यानुसार कै. दनकर गजाबा भोईर यायामशाळा ह  उ कष िम  मंडळ 
मा णक कॉलनी िचंचवड या सं थेस पुढ ल मुदतवाढ चा ठराव मंजूर झा यानंतर 
आदेशा या तारखेपासून दरमहा र. .२०००/- मनपाकडून देवून ११ म हने कराराने 
सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.०६/०३/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .२)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील र याने/आर णाने बािधत जागा 
महापािलके या ता यात घेणेबाबत द.१९।०८।२०१९ रोजी मा.खाजगी वाटाघाट  

सिमतीने मंजूर  दले या एकुण १७ वषयांकर ता मा. थायी सिमती सभेची मंजूर  
िमळणेकामी वषयप  मा. थायी सिमतीपुढे सादर कर यात आलेले होते. सदर 
वषयांस अ ापपयत मा. थायी सिमती सभेची मा यता िमळालेली नाह . सदर 
वषय प ात नमूद केले या अ. .१ ते १७ पैक  अ. .७ ते १२ हे वषय संबंिधत 
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िमळकतधारकांने खाजगी वाटाघाट ने रोख मोबद याऐवजी ट.ड .आर. दारे मोबदला 
िमळणेची मागणी के याने सदर या अ. .७ ते १२ वषयी मा. ट.ड .आर.सिमतीने 
ट.ड .आर.देणेस मंजूर  दलेली आहे. यामुळे सदरचे अ. .७ ते १२ हे वषय 
वगळून मा. थायी सिमतीपुढे वषय प  मंजूर साठ  सादर करणे आव यक आहे.  
तसेच द.०४।०२।२०२० रोजी झाले या मा.खाजगी वाटाघाट  सिमतीने एकुण १२ 

वषयांकर ता मंजूर  दलेली आहे.  सदर करणी देखील येणा-या खचास मा. थायी 
सिमती सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. 

अ) द.१९।०८।२०१९ या मा. खाजगी वाटाघाट  सिमतीम ये मंजूर झालेले वषय  

अ.  वषय र ता/आर ण े  (चौ.मी) मु याकंन र.  

१ 
मौजे वाकड येथील स.नं. २३९।३ पैक  मिधल 
२४.०० मी. र याने बािधत े  खाजगी 
वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

२४.०० मी. 
र याने बािधत १६०.०० चौ.मी ६५,९२,०००/- 

२ 

मौजे रहाटणी येथील स.नं.२८/२ब पै. मधील 
३०.००मी. एच.सी.एम.ट .आर. ने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात 
घेणेबाबत.. 

३०.०० मी. 
एच.सी.एम.ट .आ
र 

११०.०० चौ.मी ४२,५९,२००/- 

३ 

मौजे सांगवी येथील स.नं. ८।१अ।१।१।१४अ 
मधील १८.०० मी. र याने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात 
घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. 
र याने बािधत 

  १७५.५० 
चौ.मी ४३,१४,३१६/- 

४ 

मौज ेिचखली येथील ग.नं. १५९४ पै मधील 
मंजूर वकास योजनेतील १८ मी. र याने 
बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या 
ता यात घेणेबाबत.. 

 १८.०० मी. 
र याने बािधत १४३.३७ चौ.मी २६,०९,३३४/- 

५ 

मौज ेिचखली येथील ग.नं. १५९४ पै मिधल 
मंजूर वकास योजनेतील १८ मी. र याने 
बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या 
ता यात घेणेबाबत.. 

 १८.०० मी. 
र याने बािधत ७२.५० चौ.मी १३,१९,५००/- 

६ 

मौज ेमोशी येथील न वन गट नं. ५०१ पै., 
(जुना गट नं. ५०१ पै.) मिधल मंजूर वकास 
योजनेतील ६०मी. र याने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात 
घेणेबाबत.. 

६०.०० मी. 
र याने बािधत २३७.५० चौ.मी ३८,८५,५००/- 

७ 

मौज े पपंळे सौदागर येथील स.नं. 
१८५।३।४७ पै, िस.स.नं. १५०९ पै मिधल 
मंजूर वकास योजनेतील आ. . ३६९ (बस 
टिमनल) या योजनाने बािधत े  खाजगी 
वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

आ. . ३६९ (बस 
टिमनल) २८०.०० चौ.मी १,०४,५४,०८०/- 
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८ 

मौज े पपंळे सौदागर येथील स.नं. १८५।३।४६ 
पै, िस.स.नं. १५०९ पै मिधल मंजूर वकास 
योजनेतील आ. . ३६९ (बस टिमनल) या 
योजनाने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 

मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

आ. . ३६९ (बस 
टिमनल) २८०.००चौ.मी १,०४,५४,०८०/- 

९ 

मौज े पपंळे सौदागर येथील स.नं. १८५।३।४८ 
पै.  िस.स.नं. १५०९ पै मिधल मंजूर वकास 
योजनेतील आ. . ३६९ (बस टिमनल) या 
योजनाने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 

मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

आ. . ३६९ (बस 
टिमनल) २८०.०० चौ.मी १,०४,५४,०८०/- 

१० 

मौज ेसांगवी येथील स.नं. ९ अ पै मिधल 
मंजूर वकास योजनेतील १८ मी. र वाने 
बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या 
ता यात घेणेबाबत. 

१८.०० मी. र ता २००.०० चौ.मी. ४९,१६,६००/- 

११ 

मौज ेदापोड  येथील स.नं. २७ पै., 
िस.स.नं.१८५७ पै. मिधल मंजूर वकास 
योजनेतील आर ण .०३।०१ उ ान या 
योजनाने बािधत े  खाजगी वाटाघाट न े

मनपा या ता यात घेणेबाबत. 

आर ण 
.०३।०१ 
उ ान 

१३४७.५८ 
चौ.मी. १,४८,४३,१४६/- 

    र. . ७,४१,०१,८३६/- 

ब) द. ०४।०२।२०२० या मा.खाजगी वाटाघाट  सिमतीम ये मंजूर झालेले वषय  

अ.  वषय र ता/आर ण े  (चौ.मी) मु याकंन र.  

१ 
मौजे रहाटणी येिथल स.नं. ५९।१ब।२।२ मिधल 
१२.०० मी. र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१२.०० मी. 
र याने बािधत ३१.४२ चौ.मी 

१२,१६,५८२/- 

 

२ 
मौज ेरहाटणी येथील स.नं.३७।३।४, िस.स.नं. १६१३ 
पैक  मिधल १२.०० मी. ं द र याने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

१२.०० मी. 
र याने बािधत ११६.०२ चौ मी 

४४,९२,२९४/- 

 

३ 
मौजे वाकड येथील स.नं. १६०।६ मिधल आ. . ४।११ 
जकात नाका या तावाने बािधत े  खाजगी 
वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

आ. . ४।११ 
जकात नाका 

३६७.०० 
चौ.मी. 

६९,९४,२८६/- 

 

४ 

मौज े पंपळे गुरव येथील स.नं. ८३।२।१।१, िस.स.नं. 
२४९१ पैक  मिधल आ. . ३५५ CPG( . . .) लहान 
मुलांचे खेळाचे मैदान या योजनाने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

आ. . ३५५ 
(CPG. . .) लहान 
मुलांचे खेळाचे 

मैदान 

२७८.७९ 
चौ.मी. 

 

४४,३२,४८२/- 

 

५ 
मौज ेरावेत येथील स.नं. १२१।२ पैक  मिधल मंजूर 
वकास योजनेतील १८ मी. र याने बािधत े  
खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत.. 

 १८.०० मी. 
र याने बािधत ९३.७५ चौ.मी. 

२८,१४,३७५/- 
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६ 

मौज े पंपळे गुरव येथील न वन स. नं. ५१।१।१ 
मिधल मंजूर वकास योजनेतील १८.०० मी. ं द 
र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या 
ता यात घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. ं द 
र ता १०५.०० चौ.मी. २५,७८,८००/- 

७ 

मौज े पपंळे गुरव येथील स.नं. ५१।१।९ पैक  मिधल 
मंजूर वकास योजनेतील १८.०० मी. ं द र तायने 
बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात 
घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. ं द 
र ता १००.०० चौ.मी. २४,५६,०००/- 

८ 

मौज े पपंळे गुरव येथील ५१।१।९ पैक  मिधल मंजूर 
वकास योजनेतील १८.०० मी. ं द र याने बािधत 
े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात 

घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. ं द 
र ता ५०.०० चौ.मी. १२,२८,०००/- 

९ 

मौज े पपंळे गुरव येथील स.नं. ५१।१।९ पैक  मिधल 
मंजूर वकास योजनेतील १८.०० मी. ं द र याने 
बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात 
घेणेबाबत.. 

१८.०० मी. ं द 
र ता ५०.०० चौ.मी. १२,२८,०००/- 

१० 

मौज े पंपळे गुरव येथील स.नं. ५१।१।१ पैक  मिधल 
मंजूर वकास योजनेतील १८ मी. र याने बािधत 
े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात 

घेणेबाबत. 

१८.०० मी. ं द 
र ता १०५.०० चौ.मी. २५,७८,८००/- 

११ 

मौज े पंपर  येथील स.नं. ३२२।५ पैक , िस.स.नं. 
६७७६ पैक  मिधल मंजूर वकास योजनेतील १८.०० 
मी. ं द र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत. 

१८.०० मी. ं द 
र ता ८९.०० चौ.मी. १५,००,६२९/- 

१२ 

मौज े पंपळे गुरव येथील स.नं. ६३।३।३०, िस.स.नं. 
१२४२, स.नं. ६३।३।४।४, िस.स.नं. १४७९ मिधल 
मंजूर वकास योजनेतील १८.०० मी. ं द र याने 
बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात 
घेणेबाबत. 

 

१८.०० मी. ं द 
र ता 

१५०.०० चौ.मी. ३६,८४,०००/- 

    र. . ३,५२,०४,२४८/- 

  एकुण अ +ब र. . १०,९३,०६,०८४/- 

तर  वर ल त यात नमुद केले या मु यांकन र कमेस व या अनुषंगाने लागणा-या  
मु ांक शु क, न दणी फ , वक ल फ  व इतर अनुषंगीक खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .३)  थाप य मु यालयामाफत पपंर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत कर यात येणारे 
र ते, पावसाळ  पा यासाठ  वा हनी व इतर थाप य वषयक कामे, पूल, काय 
वॉक व इमारती यांचे कामाक रता िन.नो. .२२/१/२०१७-१८अ वये Expression of 

Interest ची िन वदा िस द करणेत आली होती, यास अनुस न ट पा -१ म ये 
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प - अ (र ते, पावसाळ  पा यासाठ ची वा हनी व इतर थाप य वषयक कामे – 

२५ स लागार) व प - ब (पूल, काय वॉक व इमारती – २४ स लागार) यांना 
सहभागी क न घेणेत आलेले आहे. ट पा- २ म ये मे. कमया असोिसए स यांनी 
वनंती अजासोबत सादर केले या कागदप ांची छाननी करणेत आली. मे. कमया 
असोिसए स यांना न याने िनयु  करणेकामी यां या कामा या वगवार  माणे 
प - ब - स लागार ेणी -२ (इमारती वषयक कामे- र कम ५ ते २० कोट  

मधील कामे) या माणे प  ब तयार कर यात आले आहे. ट पा-२ मधील प  
ब मधील मे. कमया असोिसए स यांना पॅनेलवर घेणे साठ  मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

 

                                                      
(उ हास बबनराव जगताप) 

 नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८, नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/३७३/२०२० 

दनांक – ०२/०३/२०२० 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  

      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( . था/श.अ./तां/१/२१०/२०२० द.०२/३/२०२० वषय .३ चे लगत) 

 


