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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/३३१/२०१४ 

दनांक : ०९/०४/२०१४ 
 

ित, 
 

मा. ................................... 
 सद य, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  

 पंपर  - ४११ ०१८.   
 
 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा  

                    दनांक  १९/०४/२०१४ रोजी दपार  ु २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत... 
   

मा.महोदय / महोदया, 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे ए ल २०१४ ची मािसक मा.महापािलका सभा 
शिनवार दनांक १९/०४/२०१४ रोजी दपार  ु २.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे. सोबत सभेची 
कायप का जोडली आहे.  कृपया सदर सभेस आपण उप थत रहावे ह  वनंती.   
   
 

  आपला व ासू, 
 

 
        नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
       पंपर  - ४११०१८ 

 

त :  १) कायालयीन नोट स बोड 

  २) सव शाखा मुख व शाखािधकार  
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
सूचना 

(महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे अनुसूची करण २ मधील  

िनयम मांक १ (ए) (एच) (आय) अ वय)े 
 

 कायप का मांक २९  
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे ए ल - २०१४ ची मािसक मा.महापािलका सभा शिनवार 
दनांक १९/०४/२०१४ रोजी दपार  ु २.०० वाजता महानगरपािलका शासक य इमारतीमधील यशवंतराव 
च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे. सदर सभेम ये खालील कामकाज होईल. 

--------------- 

मा.महापािलका सभा .२४ द.२०.१२.२०१३, १०.०१.२०१४, १६.०१.२०१४ व १८.०१.२०१४ चा 
सभावृ ांत कायम करण.े 

--------------- 

ो रे 
 

( महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ४४ अ वय े) 
--------------- 

मा. थायी सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक १) संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . वमुका/जा/६०६/२०१४, द.२०/०३/२०१४. 
   २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .६६३१ दनांक २५/०३/२०१४    

        
        महसुली खच अंतगत वै कय वभागाकड ल “अ थायी आ थापना” या लेखािशषाव न    

र. .८० लाखामधून व ुत वभागाचे “ थायी आ थापना” या लेखािशषावर र. .५ लाख, “ ट लाईट बील” 
या लेखािशषावर र. . ७४ लाख “ जनरेटर इंधन” या लेखािशषावर र. .५० हजार आ ण “ वाहन इंधन” या 
लेखािशषावर र. .५० हजार या माणे वग करणेकामीचे तावास मा.महापािलका सभेची काय र मा यता 
घेणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   
 
वषय मांक २) संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/३/का व/२६३/२०१४, द.२९/०३/२०१४. 

    २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .६६६९ दनांक ०१/०४/२०१४    
     

         मा.अ य  व यव थापक य संचालक पुणे महानगरप रवहन महामंडळ िल.पुणे यांनी दनांक 
२१/३/१४ चे प ा वये शासन िनणय . एनयुआर- २०१३/ क.३३८/न व-३३ मं ालय मंुबई ४०००३२ दनांक 
१८/२/२०१४ चे प ात नमुद केलेनुसार महामंडळाची आिथक स ः थती अ यंत बकट अस याने सन २०१३-
१४ या संभा य संचलन तूट  मधून (Operational losses) सदरची र म समायोजीत करणेस अिधन राहन ू
पुणे महानगरप रवहन महामंडळ िल.पुणे यांना र. .१३.५० (अ र  र. .तेरा कोट  प नास लाख) अदा करावयाचे 
अस याने तसेच सदरची बाब आिथक व पाची अस याने यास मा यता देणेत आली अस याने याचे 
अवलोकन करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
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मा.आयु ांकडून आलेली प े / काम े
 

वषय मांक ३) संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/क /११७/२०१४ 
                        दनांक २६/०३/२०१४ 
 
    सौ.िनमला वजयराव ताप कर यांनी प.ंिच.मनपा िनवडणुक २०१२ म ये िनवडुन 
आले या सौ. वनया द प तापक र व ी. िनतीन ताप काळजे यांचे अनािधकृत बांधकामाबाबत 
द.२९/१२/२०१३ रोजी अज दाखल केला होता. या अनुषंगाने यांनी सौ. वनया द प तापक र व 
ी.िनतीन ताप काळजे यांचे व  मा.उ च यायालयात यािचका . ३११७/२०१२ व ६२६५/२०१२ 

दाखल के या हो या. यातील मा.कोटा या आदेशा माणे संबंधीत अनािधकृत बांधकामाबाबतचा िनणय 
यायालया या कायक ेत असलेने महारा  महानगरपािलका अिधिनयम २०१२ कलम १०/१ (ड), ११ व 

१२ या तरतुद या अनुषंगाने सौ. वनया द प तापक र यांना नोट स . था/इ /े१२/२०१४ 
द.१०/२/२०१४ व ी.िनतीन ताप काळजे यांना नोट स . था/इ /े१४/२०१४ द. १०/२/२०१४ 
नुसार अनिधकृत बांधकामाबाबत खुलासा माग वणेत आला होता. 

सौ. वनया द प तापक र यांनी द.२४/२/२०१४ रोजी सादर केले या खुला याम ये 
सदरची मालम ा/बांधकामे माझे सास-याचे असले तर  ते मा यावर अवलंबून नाह  व मी अनािधकृत 
बांधकाम केलेले नाह , यामुळे महारा  महानगरपािलका अिधिनयम २०१२ कलम १०(१) (ड) या 
तरतुद  मला लागु होत नाह , असा खुलासा सादर केला आहे.  

ी.िनतीन ताप काळजे यांनी आपले द.२४/२/२०१४ रोजी आपले खुला याम ये 
सदरची मालम ा/बांधकामे ह  माझे वड लांचे मालक ची असून या िमळकतीशी माझा काह ह  संबंध 
नाह . माझे वड ल माझेवर कोण याह  कारे अवलंबीत नाह , यामुळे महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम २०१२ कलम १०(१) (ड), ११ व १२ या तरतुद नुसार माझे व  कोणतीह  कायवाह  

ता वत क  नये असा खुलासा सादर केला आहे.  
       स मा.सद यांनी सादर केले या खुलाशानुसार अनिधकृत बांधकामामुळे महारा  

महानगरपािलका अिधिनयम २०१२ चे कलम ११ व १२ मधील तरतुद  अ वये सद यांचे अहतेबाबतचा 
 िनमाण झा याने मा. यायािधशांकडुन िनणय ा  क न घेणे आव यक आहे व यासाठ  महारा  

महानगरपािलका अिधिनयम २०१२ कलम १२ मधील तरतुद  नुसार असा संदभ मा. यायालयाकडे 
कर यासाठ  मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
सिम यांचे अहवाल 

 
मा.म हला व बालक याण सिमती 

 
वषय मांक ४)  अ)  दनांक २६/०२/२०१४ चा सभावृ ांत कायम करण.े  

  ब) दनांक १२/०३/२०१४ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
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मा.शहर सुधारणा सिमती 
 
वषय मांक ५)  अ)  दनांक ०५/०२/२०१४ चा सभावृ ांत कायम करणे.  

 
मा. डा सिमती 

 
वषय मांक ६)  अ)  दनांक ०१/०१/२०१४ व १५/१/२०१४ चा सभावृ ांत कायम करण.े  

  ब) दनांक १५/०१/२०१४ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
 
                                                         

 
                       नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
       पंपर  - ४११०१८ 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/३३१/२०१४ 

दनांक : ०९/०४/२०१४ 
 
 

टप :- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉके स) 
      नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
 
G.B.12-17/G.B. Agenda-२९ March-१४.doc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


