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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक: नस/४/का व/७७२ /२०१४ 

दनांक :   ११ /०९/२०१४ 
 

ित, 
 

मा. ................................... 
सद य, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर   ४११ ०१८.  

 
 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक 

 २०/०९/२०१४ रोजी दपार  ु २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   

मा.महोदय / महोदया, 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे स टबर - २०१४ ची मािसक मा.महापािलका 
सभा शिनवार दनांक २०/०९/२०१४ 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. सभेस आपण उप थत रहावे ह  वनंती.     
  

          आपला व ास,ू 
                    

         
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

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 वये ) 
 

कायप का मांक ३५ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे स टबर-२०१४ ची मािसक मा.महापािलका सभा 
शिनवार दनांक २०/०९/२०१४ रोजी दपार  ु २.०० वाजता महानगरपािलका शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे. सदर सभेम ये खालील कामकाज 
होईल. 
 ------  
 

अ) मा.महापािलका सभा मांक - ३१  दनांक २०/६/२०१४ व ४/७/२०१४  चा सभावृ ांत 
कायम करणे.  

        ------ 
                                    ो रे 

 

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

 
मा. वधी सिमतीचे ठराव 

 
वषय मांक १) संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .भू ज/१/का व/३४८/२०१३  

            द.०३/०९/२०१३ 

                             २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१३१ द.१२/११/२०१३ 
                    ३) मा.महापािलका सभा ठराव .४२४ द.१८/०१/२०१४ 

      ४) मा.महापािलका सभा ठ. .५०४ द.०५/०७/२०१४ 

                    ५) मा.महापािलका सभा ठ. .५३३ द.०५/०८/२०१४ 

                    ६) मा.महापािलका सभा ठ. .५५१ द.१९/०८/२०१४ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िमळकत वाटप िनयमावली २०१३ तावासोबत नमुद 
केले माणे ( ा प) तयार करणेत आलेली आहे यास तसेच मनपा िमळकत वाटप िनयमावली २०१३ 
मधील भाग-५ म ये िमळकत विनयोगाचा ाधा य म ठर वणेत आला आहे.  तथा प सदर नमुद 
१ ते ७ ाधा य वगासाठ  जा हर िन वदे ारे काह  वगासाठ  िन वदा ा  न झालेस कंवा कमी 
सं येत ा  झा यास इतर आर ीत वगासाठ  या िमळकती वाटप करणेचे अिधकार 
मा.महापािलका सभेला असतील.  याम ये या आर ीत वगासाठ  शासन िनणय / आदेश असतील 
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याला बाधा न येता मा.महापािलका सभेस िनणय घेता येतील यास मा यता िमळणेकामी 

मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
( टप - माहे स टबर - २०१४ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माण)े  
 

वषय मांक २) संदभ :- १) मा.मंदा कनी ठाकरे, मा.वसंत ल ढे यांचा ताव – 

                               २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .१६ द.१६/०८/२०१४  
           पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत सन २०१०-११ म य े िस द झाले या िन वदा नोट स 
मधील िन वदा नोट स .१/२१-२०१०-११ “ सांगवी वॉड .९१ येथील मशानभूमीम ये थाप य 
वषयक द तीची कामे करणे ु ” हे काम अंदाजप क सन २०१३-१४ मधून वगळले होते. यामुळे 
सदर चालू थतीतील असले या कामाक रता तरतूद नस याने सदर काम अंितम व पात करणे 
श य झाले नाह .  सदर काम पुण झा याने या कामाची अंितम अदायगी देणेकामी सदर कामाचा 
समावेश व याकर ता र. .२,५०,०००/- (अ र  र. .दोन लाख प नास हजार फ ) इतक  तरतूद 
करणे आव यक आहे. यासाठ  अंदाजप क सन २०१४-१५ म ये लोकारो य- मशानभूमी या 
लेखािशषा अंतगत सदर कामाचा समावेश व तरतूद उपल ध हो यासाठ  सांगवी गावठाण वॉड .६० 
मधील “ भाग .६० सांगवी येथील गणपती वसजन घाटावर िनमा य कलश व कृ म हौद व 
अनुषंिगक कामे करणे ” (पान .२४९/अन.ु .६) या कामातून तरतूद वग कर यास व सदर 
कामाचा अंदाजप क सन २०१४-१५ न याने समावेश कर यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 

वषय मांक ३) संदभ : १) मा. शा.अिध.तथा सिचव अ भाग यांचेकड ल प   

                        .अ /११/का व/११२/२०१४, द.२५/०३/२०१४ 

                     २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .२२ द.२०/०८/२०१४  
       मा. अ भाग सिमती ठराव मांक ८ दनांक १८/०२/२०१४ नुसार पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या अ पूघर शेजार ल समथनगर , आिशवाद नगर, परमार कॉ ले स येथील तसेच 

द नगर भागातील नागर क पािलका ह ीबाहेर ल असले तर  महापािलकेन े यां या पा याची सोय केलेली 
आहे.  पण याचा दर १००० िलटरला ३५/- . असा आहे.  परंतु िस द वनायक नगर  हा भाग सु दा मनपा 
ह ीबाहेर आहे पण तेथील पा याचा दर १००० िलटरला २.५० . महापािलके या अट  शत  नुसार आहे.  

याबाबत मा. वधी सिमती ठराव .९३४ दनांक ०३/०४/२००६ अ वय े मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 

केलेली असून मा.महापािलका सभा ठराव . ५०८ द.२४/०४/२००६ अ वय े िस द वनायक व ीनगर  

येथील नाग रकांना मनपा ह तील िनवासी दरा माणे पाणीबील आकारणेस मा यता देणेत आलेली आहे.  

तर  अ पूघर शेजार ल समथनगर , आिशवाद नगर, परमार कॉ ले स येथील तसेच द नगर भागातील  

र हवाशांना िस द वनायक नगर  व ीनगर  येथील मनपा ह तील िनवासी दरा माण े पाणीबील 

आकारणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
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वषय मांक ४) संदभ :- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .  था/फ ेका/काअ/का व/४९३/२०१४, 
                            द.०४/०८/२०१४ 

                      २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .२४ द.२०/०८/२०१४  
  भाग .५ म ये अित मण कारवाईसाठ  े न व जे.सी.बी. पुर वणेकामी येणा-या अंदाजे  

र. .१७,००,२४०/- (अ र  र. . सतरा लाख दोनशे चाळ स फ ) चे खचाचे पुवगणनप कास सुधा रत  

शासक य मा यता व या माणे काम करणेस तसेच भाग .५ म ये अित मण कारवाईसाठ  े न  

व जे.सी.बी.पुर वणे कामीचे अंदाजे र.१७,००,२४०/- चे खचास मा यता ावी व सदरचे काम संपूण फ  

भाग काय े ासाठ  कर यास मा यता देणेबाबत मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   
 

वषय मांक ५)  संदभ : - १) मा.समीर मासुळकर, मा. भाकर वाघेरे यांचा ताव – 

                        २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .२६ द.२०/०८/२०१४   
  थाप य वभागातील कायकार  अिभयंता पदा या र  जागांवर स या या कायकार  अिभयं यांना  

अित र  पदभार दे यात आलेला आहे.  कामकाजा या सोई या ीने उपअिभयंता थाप य पदावर ल  

खालील सेवाजे  ठ अिभयं यांना १) ी.ओंभासे मोद सुधाकर, २) ी.गायकवाड जीवन कृ णा, ३) ी.फा क  

शेख, ४) ी.सोनवणे ड .एस. यांना कायकार  अिभयंता पदावर पदो नती देणेस, कायकार  अिभयंता पदास  

शासनाची मंजूर  लं बत अस यास शासनाची मंजूर  िमळेपयत वर ल सेवाजे  उपअिभयं यांस कायकार   
अिभयंता पदाचा पदभार देणेस मा यता देणेत येत आहे.  तसेच महानगरपािलकेम ये व ुत दर वनी क  ु  

(दरसंचारु ) वभागाकडे तां क सेवेतील “दर वनी पयवे कु ” या अिभनामाचे वग ३ मधील १ पद पदो नतीने  

भरणेकामी मंजरू आहे.  सदर पदासाठ  वेतनबँ ड र. .९३००-३४८०० ेड पे ४३०० मंजूर आहे. “दर वनी ु  

चालक” संवगाम ये, “दर वनी चालकु ” पदानंतर पदो नती सोपान “दर वनी पयवे कु ” हे पद पदो नती 
साठ  र  अस याने व आतापयत “दर वनी चालकु ” या पदावर एस.एस.सी. (इय ा १० वी) उ ीण  
झाले या व टेिलफोन ऑपरेटर कोस शासनमा य सं थेमधून उ ीण झाले या कमचा-यांची महापािलकेम ये  

िनयु  केलेली आहे.  “दर वनी पयवे कु ” पदासाठ  शै णक अहता व पा ता १)एस.एस.सी. (इय ा १०  

वी) उ ीण कंवा मा यता ा  व ा पठाचा कोण याह  शाखेचा पदवीधर. २) शासन मा य सं थेतील  

टेिलफोन ऑपरेटर कोस उ ीण, ३) टेिलफोन, ई.पी.ए.बी.ए स व संबंिधत उपकरणाचे ाथिमक तां क  

ान आव यक, ४) “दर वनी चालकु ” पदावर १५ वषाचा अनुभव असणा-या महानगरपािलकेतील कमचा-यांना  

सेवाजे तेनुसार व गुणव ेचा वचार क न. वर ल माणे “दर वनी पयवे कु ” पदासाठ  महापािलके या  

सेवा वेश िनयम सिमती िन त केले या शै णक अहता व पा ते या तावास मा यता देणेत येत आहे.   

तसेच तावात नमुद िल पक पदासाठ  आव यक ती अहता धारण करणारे कमचार  वग ४ म ये आहेत.  

तसेच सामा य शासन वभाग यांचेकड ल अिधसूचना दनांक ३१ मे २००६ नुसार शासन आदेश 

 .एएससी १५१४/ . .९७/२०१४/१४-अ तार ख २१ जुलै २०१४ नुसार गट ड संवगामधील कमचा-यांना  

िल पक - टंकलेखक पदावर िनयिमत व पात ड वगातील कमचार  यांना पदो नती दे यास मा यता  

दे यात येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये शासन अिधकार  अिभनामाची ८ पदे  

भरणेसाठ  दनांक ०५/१०/२०१३ रोजी लेखी प र ा व मुलाखती घे यात येऊन पा  उमेदवारांची िनवड  
याद  कर यात आली आहे. याद वर ल ८ उमेदवारांना शासन अिधकार  पदावर िनयु  दे यात आलेली  

आहे. या याद म ये महानगरपािलकेत शासक य संवगात २० वषापे ा जा त सेवा झालेले ी.अिनल  

ल मण खामकर, ी. वीण सोपानराव बागलाणे व ी.रमेश िभकाजी चोरघे, यांचा सामावेश असून ते  

गुणानु मे व र  थानावर आहेत. यामुळे ते शासन अिधकार  तथा गट ब मधील शासन अिधकार   
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पदाचे समक  पदावर िनयु  दे यास पा  आहेत. मंुबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ तथा  

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम  मधील अनुसूची ड, करण ३ म ये एखा ा पदाची अहता धारण  

करणारे कमचार  उ  पदावर नेमणूक दे यास यो य असेल असे महापािलकेचे मत असेल तर 
महापािलकेस जा हरात देऊन पद भर याची प दत न अनुसरता अशा कमचा-यांस नेमणूक करता येईल  

अशी तरतुद आहे. तसेच मे.मंुबई उ च यायालयाने रट पट शन मांक १२९० दनांक २५/०४/२००७  

अ वये उ  अिधिनयमातील तरतुद नुसार पुणे महापािलकेम ये, महापािलका सेवेत नसले या उमेदवारास   

दलेली िनयु  र  क न महापािलका सेवेतील कमचा-यांस नेमणूक देणेबाबत आदेश दलेला आहे. पुणे  

मनपाने या माणे कायवाह  केलेली आहे. तथा प महापािलका शासनाने महारा  महानगरपािलका  

अिधिनयमातील सदर तरतुद चा वचार न करता शासन अिधकार  पदनामाची ८ पदे भरलेली आहेत. मंुबई  

ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ तथा महारा  महानगरपािलका अिधिनयम  मधील अनुसूची ड,  

करण ३ मधील तरतुद नुसार तसेच मे.मंुबई उ च यायालयाने रट पट शन मांक १२९० दनांक  

२५/०४/२००७  अ वये दले या िनकालाचा वचार क न दनांक ०५/१०/२०१३  रोजीचे शासन  

अिधकार  पदाचे याद वर ल शासन अिधकार  पदावर िनयु  दे यास पा  असलेले ी.अिनल ल मण  

खामकर यांचा शास कय व लेखा संवगातील शासन, एल.बी.ट . व मुलेप वभागातील वग २ व ३ चे  

पदावर ल कामाचा २४ वषाचा अनुभव वचारात घेऊन यांना शासन अिधकार  पदाचे समक  गट ब  

मधील भांडार िनयं क पदावर, ी. वीण सोपानराव बागलाणे यांचा शास कय लेखा, जकात, व ुत व  

जनसंपक वभागातील वग ३ चे पदावर ल कामाचा २३ वषाचा अनुभव वचारात घेऊन यांना शासन  

अिधकार  पदाचे समक  गट ब मधील मु य आयातकर अिध क पदावर, ी.रमेश िभकाजी चोरघे, यांचा  

शास कय संवगातील शासन, जकात, िनवडणूक व संगणक वभागातील वग ३ चे पदावर ल कामाचा २३  

वषाचा अनुभव वचारात घेऊन यांना शासन अिधकार  पदाचे समक  गट ब मधील वशेष अिधकार   

पदावर िनयु  देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 

वषय मांक ६)  संदभ :- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जा. . था/डमु/३५७/२०१४,  

                            द.१६/०८/२०१४ 

                  २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .३२ द. ५/०९/२०१४   
        भाग .४३ पंपर  येथे जजामाता हॉ पटलची नवीन इमारत बांधणेकामीचे 

र. .३८,४४,००,०००/- (अ र  र. .अडतीस कोट  चौ वेचाळ स लाख फ ) चे पुवगणनप कास 

शासक य मा यता व या माण े काम कर यास मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 

िशफारस करणेत येत आहे.    
 

वषय मांक ७)   संदभ :- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/५६९/२०१४,  

      दनांक – २२/०८/२०१४ 

                       २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .३३ द. ५/०९/२०१४   
 ी.गावडे दलीप कािशनाथ यांना खुला या वगामधून सह आयु  या पदावर र. .१५६०० - 
३९१०० ेड वेतन र. .६९०० या वेतन ेणीम ये पदो नती दे यास मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
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वषय मांक ८)   संदभ :-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/५७३/२०१४,  

                                                                   दनांक – २२/०८/२०१४ 

                  २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .३४ द. ५/०९/२०१४   
 ी.ग टूवार देव ना नरिसम लू यांना अनु.जमाती या वगामधून कायकार  अिभयंता ( थाप य) 
या पदावर र. .१५६०० - ३९१०० ेड वेतन र. .६६०० या वेतन ेणीम ये पदो नती दे यास मा यता 
िमळणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 

वषय मांक ९) संदभ :-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/५७०/२०१४, दनांक  

                         २२/०८/२०१४ 

                 २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .३५ द. ५/०९/२०१४   
 ी.गवळ  संजय जनादन यांना खुला (अन.ुजमाती) या वगामधून उपमु यलेखापाल (अतंगत 

लेखाप र क) या पदावर र. .१५६०० - ३९१०० ेड वेतन र. .६६०० या वेतन ेणीम य ेपदो नती दे यास 

मा यता िमळणेकामी तसेच ी.संजय जनादन गवळ  यांना खुला (अन.ुजमाती) या वगामधुन 

उपमु यलेखापाल (अंतगत लेखाप र क) या पदावर र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन र. . ६६०० या 
वेतन ेणीम य ेमु यलेखापाल यांचे िनयं णाखाली महारा  शासन नगर वकास वभाग शासन िनणय 

.पीसीसी-३००५/३००७/ . .२१५/२००५/न व-२२, मं ालय, मुंबई ४०० ०३२ दनांक १३ ऑ ट बर २०१० 

म य े नमुद केलेले अिधकार देणेसह पदो नती देणेस मा यता देणेकर ता  मा.महापािलका सभेकडे 

िशफारस करणेत येत आहे.  
 
 

वषय मांक १०) संदभ :- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/५७१/२०१४, दनांक  

                           २२/०८/२०१४ 

                  २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .३६ द. ५/०९/२०१४   
 डॉ.देशमुख मनोज मोहन यांना खुला या वगामधून वै क य अिध क या पदावर वेतन ेणी 
र. .१५६०० - ३९१०० ेड वेतन र. .७६०० म य ेपदो नती दे यास मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 

वषय मांक ११) संदभ :- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/५७२/२०१४, दनांक  

                          २२/०८/२०१४ 

                  २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .३७ द. ५/०९/२०१४  
 डॉ.भगत हाद कृ णा यांना खुला (अन.ुजाती) या वगामधून वै क य उपअिध क या पदावर 

र. .१५६०० - ३९१०० ेड वेतन र. .७६०० या वेतन ेणीम य े पदो नती दे यास मा यता िमळणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   

      -------- 
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मा.शहर सुधारणा सिमतीचे ठराव 
 
वषय मांक १२) संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/१०/५९२/२०१३  

      द.०४/०९/२०१३ 

    २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. .४७ द.१८/१२/२०१३ 

    ३) मा.महापािलका सभा ठराव .४५८ द.२०/०१/२०१४ 

    ४) मा.महापािलका सभा ठ. .५१९ द.०५/०७/२०१४ 

                      ५) मा.महापािलका सभा ठ. .५३६ द.०५/०८/२०१४ 

                      ६) मा.महापािलका सभा ठ. .५५२ द.१९/०८/२०१४ 
                  

        पंपर  िचंचवड मनपा ह त चाकण,देहू,आळंद , हंजवाड , हाळंुग े मोई, मा ं जी व इतर 
प रसराचा समावेश करणेबाबत शासनास मनपाचे अिभ ाय सादर करणेपूव  सव पदािधकार  यांची 
बैठक द.३०/०८/२०१३ रोजी मा.आयु  यांचे क ात घे यात आली. सदर बैठक त मनपा ह ी या 
उ रेकड ल १४ गावे आ ण मनपा ह या प मेकड ल ६ गावे मनपा ह त समावेश करणेबाबत 
स व तर चचा करणेत आली आ ण सदर ह वाढ चा ताव मा.शहर सुधारणा सिमती माफत 
मा.महापािलका सभपेुढे सादर करणेबाबत चचा झाली तथा प स : थतीत मनपा ह ला लागून 
असलेली गावे मनपा ह त समा व  करणे यो य होईल. यानुसार खालील नमुद मनपा ह या 
उ रेकड ल आळंद , िचंबळ , कु ळ , मोई, िनघोज,े देहू, व ठलनगर आ ण मनपा ह या  

प मेकड ल गहंजेु ,जांब,ेमा ं जी, हंजवाड ,माण,नेरे, सांगवडे ह  मनपा ह ला लागून असलेली एकूण १४ 
गावे मनपा ह त समा व  करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत 
आहे.   

( टप - माहे स टबर - २०१४ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माण े) 
 

वषय मांक १३) सदंभ :-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . नर व/का व/१०/५९८/२०१३  
                        द.०७/१०/२०१३ 

   २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. .४८ द.१८/१२/२०१३ 
   ३) मा.महापािलका सभा ठराव .४५९ द.२०/०१/२०१४ 

   ४) मा.महापािलका सभा ठ. .५२० द.०५/०७/२०१४ 
                     ५) मा.महापािलका सभा ठ. .५३७ द.०५/०८/२०१४ 

           ६) मा.महापािलका सभा ठ. .५५३ द.१९/०८/२०१४ 

       पंपर  िचंचवड मनपा ह या उ रेकड ल आ ण मनपा ह ला लागून असलेली ७ गावे 
आ ण मनपा ह या प ीमेकड ल ७ गांवे अशी एकूण १४ गावे मनपा ह त समा व  करणेबाबत 

ताव मा यतेकामी पुढ ल माणे आहे. मनपा ह त समा व  करावयाचे गांवे- मनपा ह या उ रे 
कड ल ७ गाव-े आळंद , िचंबळ , कु ळ , मोई,िनघोज,े देहू, व ठलनगर. मनपा ह या प ीमे 
कड ल ७ गांव-े हंजवड , जांबे, माण, मा ं जी, नेरे, गहंजेु , सांगवडे वर ल माणे ताव प   
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.नर व/का व/१०/५९२/२०१३ दनांक ४/९/२०१३ अ वय े मा.शहर सुधारणा 

सिमतीमाफत मा.महापािलका सभेपुढे सादर केलेला आहे. तुत वषयी मा.आमदार ी. दलीप 
मो हते यांनी द.१०/०९/२०१३ या प ाने खेड तालु यातील आळंद , चाकण, मोई, कु ळ , िनघोज,े 
िचंबळ , केळगांव, सालुं ,े महाळंुग,े खराबवाड , नाणेकरवाड , मेदनकरवाड , कडाचीवाड  या गावांचा 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त समावेश होणेबाबत वरोध केला अस याचे आ ण सदर गांवे 
मनपा ह त समावेश क  नये असे नमदू केले असून यासोबत ामपंचायती या ठरावाची त 
जोडली आहे. तुत वषय मा.महापािलका सभेपुढे सादर केलेला अस याने या वषयासोबत 
मा.आमदार ी. दलीप मो हते यांचे प  व यासोबतचे  सहप े  मा.महापािलका सभेपुढे सादर 
करणेची िशफारस करणेत येत आहे.  

( टप - माहे स टबर - २०१४ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माण े) 
 

वषय मांक १४) संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/वाकड/१९८/२०१३,  

                         द.२३/१२/२०१३ 

    २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. .७ द.११/०८/२०१४ 
 पंपर  िचंचवड शहरा या शासन िनणय .ट पीएस - १८९३/१२७६/सीआर-१७४/९३/ युड -

१३, दनांक १८ स टबर १९९५ अ वये मंजूर वकास योजनेत व पंपर  िचंचवड नवनगर वकास 
ािधकरणा या महारा  शासन, नगर वकास वभाग अिधसूचना .ट पीएस-१८९३/१४१२/युड -१३, 
दनांक २८ नो हबर १९९५ अ वये मंजूर तथा प महारा  शासन, नगर वकास वभाग अिधसूचना 
.पीसीएन-१६९७/९३४/ . .८९/न व-२२, मं ालय, मुंबई दनांक १५ नो हबर १९९७ अ वये पंपर  

िचंचवड महानगरपािलके या िनयोजन िनयं ण क ेम ये समा व  कर यात आलेले तसेच शासन 
िनणय .ट पीएस -१८०६/१४१/ . .१९८६/२००९/न व-१३, दनांक २९ मे २०१० अ वये फेरबदल 

तावानुसार मंजूर वकास योजनेतील खालील त यात दश वले या ता वत आर णाचे 
भूसंपादन व रत करणे कर ता संदिभय प ा वये मा.नगरसद या यांनी कळ वले आहे. 

  

अ.
. 

आर ण 
माकं 

आर णाचे 
योजन 

स.नं. 
 
 

 

बािधत होणारे संपादन 
करावयाचे एकूण सुमारे े  

चौ.मी. 

१ 
आर ण 
.३९४ 

मा यिमक 
शाळा 

स.नं.२४५ पैक , २४६ 
पैक  व २४७ पैक  

१००००.०० चौ.मी. 

२ 
आर ण 
.३९६ 

ाथिमक शाळा स.नं.२३१ पैक . २०००.०० चौ.मी. 
 

  

 तर  तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम 

१२६ व भूसंपादन अिधिनयम १८९४ अ वये तातड ने संपादन करणेकामी सदर आर णाचा भूसंपादन  

ताव मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत  

आहे.  
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वषय मांक १५) संदभ : १) मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .ब ेका/२/का व/७९/२०१४,  

                         द.३१/०७/२०१४ 

    २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. .८ द.११/०८/२०१४ 
मा.ब भाग सिमती सभा ठराव  .७ दनांक १८/०६/२०१४ नुसार थेरगाव येथील 

सामा जक कायकत नागुभाऊ गितराम बारणे यांनी सन १९८९ साली महानगरपािलकेला शाळा 
बांध यासाठ  १० गुंठे जागा वनामोबदला दली होती. मागील वष  दनांक २५/०६/२०१३ म ये 
यांचे िनधन झाले. शाळे या प रसराम ये यांचे मरणाथ अधपुतळा बन वणेबाबतचा संपुण खच 

तसेच चौथा-याचा खच बारणे कुटंब कर यास तयार अस याने यास मा यता देणेत येत आहेू . 
तसेच ी.नागुभाऊ गितराम बारणे सामा जक कायकत थेरगांव यांचा अधपुतळा बारणे कुटं बयांनी ू
वखचाने बन वला असुन याचा कोण याह  कारचा आिथक बोजा मनपावर पडणार नस याने तो 

थेरगांव यथेील नागू बारणे ाथिमक शाळा, थेरगांव मुले/मुली या शाळेत बस व यास मा यता 
िमळणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

 
 

वषय मांक १६)  संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/११/िचंचवड/१६८/२०१४,  

                            द.०२/०८/२०१४  

     २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. .९ द.११/०८/२०१४ 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील िचंचवड येथील स ह नं.२५४ ते २५८ या 
मनपा या मालक या जागेवर BSUP योजनेअंतगत झोपडप ट चे जागेवर पुनवसन क प मनपा 
राब वत आहे.  सदर क पाम ये एकूण ६७२ गाळे (६ इमारती) बांधावयाचे आहेत.  या पैक  ५ 
इमारतींचे बांधकाम पूण वास आलेले आहे. वषयािधन जागेवर पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
सन १९७८ चे मंजूर वकास योजनेनुसार आ. .१३१ भाजी मंडई व शॉ पंग सटर, आ. .१३२ खेळाचे 
मैदान, आ. .१२५ मा यिमक शाळा, आ. .१२६ ाथिमक शाळा, आ. .१२७ उ ान, या योजनाची 
आर णे होती.  उ  आर णांची जागा भूसंपादन काय ा वये १९८६ साली महानगरपािलके या 
ता यात िमळा या आहेत.  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन १९९५ या सुधा रत मंजूर 
वकास योजनेनुसार या ठकाणी आर ण .२५३ अ वये मा यिमक शाळा व आर ण .२५४ 
अ वये ाथिमक शाळा आ ण आर ण .२५१ अ वये भाजीमंडईसाठ  या योजनासाठ  आर णे 
कायम केली आहेत.  तदनंतर महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ 
माणे शासन िनणय .ट पीएस-१८९८/६४/ . .७/९८/न व-१३, द.२२ जून १९९८ अ वये “ 

मा यिमक व ाथिमक शाळेसाठ  ” आर त जागा मैलाशु द करण क प या याजनाथ 
वापरणे तव आर णाचे योजनात बदल कर याचा फेरबदलाचा ताव शासनाने मंजूर केला आहे. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलककेने आर ण .२५१ भाजी मंडई आर णाचे एकूण ४७०१.६० चौ.मी. 
े ामधील ३१४९.८६ चौ.मी. े ात बी.एस.यु.पी. योजनेअंतगत ३ इमारतीचे बांधकाम केले असून 

भाजी मंडई आर णासाठ  १५५१.७४ चौ.मी. े  कायम ठेवले आहे.  तसेच आर ण .२५३ 
मैलाशु द करण क ाचे एकूण २४८२१.५० चौ.मी. े ामधील ५२३७.२३ चौ.मी. े ावर 
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बी.एस.य.ुपी.योजनेअंतगत ३ इमारती ता वत के या असून यापैक  २ इमारतींचे काम केले 
आहे.  शासन िनदेश द.२४/१२/२००८ व शु द प क द.२०/०५/२०१० यास अनुस न 
महानगरपािलका बी.एस.यु.पी. योजनेसाठ  २.५ एफ.एस.आय. अनु ेय क न योजना राबवू शकते.  
परंतु पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने बी.एस.य.ुपी. योजना मंजूर वकास योजने या आर त 
जागेवर राब व यामुळे सदर क पातील इमारतींना भोगवटाप  दे यास कायदेिशर अडचणी येत 
आहेत.  यामुळे या क पातील सदिनका लाभाथ ना वाटप करणे श य होत नाह .  सदर 
क पाबाबत मा.उ च यायालयात जन हत यािचका .७४/२०१३ दाखल आहे.  सदर क प 

पुण वास ने यासाठ  व लाभाथ ना घरकुले वाटप करणे श य हो यासाठ  मंजूर वकास योजनेत 
फेरबदलाची कायवाह  क न क पाची जागा आर णातून वगळून िनवासी वभागात समा व  करणे 
म ा  आहे.  सबब मौजे िचंचवड स.न.२५४, २५५ पैक  (िस.स.नं.४५०९, ११९३ पैक ) मधील 

आर ण .२५१ भाजी मंडई या एकूण आर णाचे ४७०१.६० चौ.मी. े ापैक  बी.एस.यु.पी. योजने 
अंतगत क प राब वलेले ३१४९.८६ चौ.मी. े  आर णातून  वगळून   िनवासी  

वभागात समा व  करणे आ ण स.नं. २५६, २५७, २५८ पै (िस.स.न.ं११९३ ते ११९७ प)ै मधील 
आर ण .२५३ मैलाशु द करण क  े  २४८२१.५० चौ.मी. या मधील क प भूखंड े  
५२३७.२३ चौ.मी. यामधील पवना नद चे िनळ  पुररेषेतील ४२५.८७ चौ.मी. े  वगळून उव रत 
े  क प भूखंडाचे उ रेकड ल ४२५.८७ चौ.मी.असे एकूण ५२३७.२३ चौ.मी. े  आर णातून 

वगळून िनवासी वभागात समा व  करणेसाठ  महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे 
कलम ३७ अ वये फेरबदलाची या मा.महापािलका सभे या मंजूर न ेकाया वयीत करणे म ा  
आहे.  मंजूर वकास योजनेत ता वत करावयाचे फेरबदल दश वणारा वकास योजनेचा भाग 
नकाशा मा हतीसाठ  तावा सोबत जोडला आहे.  यानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
जु या ह चे सुधा रत मंजूर वकास योजनेत महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे 
कलम ३७ अ वये फेरबदल कर यास, फेरबदलाची सव वैधािनक कायवाह  क न फेरबदलाचा ताव 
शासनास मा यतेसाठ  सादर कर यास आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना ािधकृत 
कर यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
  

वषय मांक १७) संदभ : १) मा.उ हास शे ट , मा.आर.एस.कुमार यांचा ताव – 

    २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. .१० द.११/०८/२०१४ 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे आकुड  णालयाम ये सुतीगृह, कुटंबक याणू , 
ज ममृ यू व दैनं दन ण तपासणीची कामे केली जातात.  सदर णालय हे भ व यात अपुरे 
पडणार अस याने सदर भागात आणखी एक णालय होणे आव यक आहे.  णालया या लगत 
मनपाचे आ. .२७१ मा यिमक शाळा व आ. .२६८ बेघरांसाठ  घरे, दकानदारांचे पुनवसनु , दकान ु
क ची काह  जागा पूव  ता यात आलेली आहे.  आ. .२६८ बेघरांसाठ  घरे, दकानदारांचे पुनवसनु , 
दकान क  तसेच ठेऊन आु . .२७१ मा यिमक शाळे या आर णातील द णेकड ल ता यात आलेली 
जागा मा यिमक शाळे या आर णातून वगळून सदर जागेवर न याने दवाखा याचे आर ण 
टाक यात याव.े वर ल सव करणी म. ा. व न.र.अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये 
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फेरबदलाचा ताव तयार क न तो शासनास सादर कर यास मा.आयु  यांना अिधकार दान 
करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
 

वषय मांक १८)   संदभ : १) मा.उ हास शे ट , मा.सुमन नेटके यांचा ताव. 
      २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. .१४ द.११/०८/२०१४ 

  मौजे थेरगाव येथील पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाचे सन १९९५ ची मंजूर 
वकास योजना तथा प पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िनयोजन िनयं ण क ेत सन १९९७ रोजी 
समा व  करणेत आले या मंजूर वकास योजनेत स.नं.३६ व ३७ पै.म ये र ता दाख वणेत आलेला 
नाह .  यामुळे या भागातील शेतकर  व जिमनमालक यांना जागेवर जाणेकर ता र ता उपल ध 
नाह  व जाणे येणेकर ता अडचणीचे होत आहे.  यामुळे सं.न.ं३६ व ३७ पै. २४ मी. ं द र तापासून  
खेळाचे आर णालगत पुढे ना यापयत पूव प म १२.० मी. ं द र ता करणेत यावा.  तसेच 
स.नं.३६ मधील ना यापासून स.नं.३८ मनपा उपयोग या आर णापयत उ र द ण ९.० मी. र ता 
करणेत यावा.  सदरचा र ता म. ा.व न.र.अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ नुसार फेरबदल 
करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 

वषय मांक १९)  संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .झोिनपु/३/का व/३४२/२०१४,  

                                                  द.१६/०८/२०१४ 

   २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. . १७ द. २०/०८/२०१४ 

  महारा  शासनाने द.२ मे २०१४ रोजी महारा  झोपडप ट  (सुधारणा, िनमुलन आ ण 
पुन वकास) (सुधारणा) अिधिनयम २०१४ पा रत केला आहे.  सदर अिधिनमा ारे महारा  झोपडप ट  
(सुधारणा, िनमुलन आ ण पुन वकास) अिधिनयम १९७१ द या कर यात आले या आहेतु .  उपरो  
अिधिनयमातील द तीु स अनुस न गृहिनमाण वभागामाफत .झोपुयो-१००१/ . .१२५/१४/झोपस-ु१ 
द.२२ जुलै २०१४ अ वये  शासन िनणय पा रत कर यात आलेला आहे. सदर द या व यानुषंगाने ु
द.२२ जुलै २०१४ रोजी पा रत झाले या शासन िनणयातील ठळक बाबी पुढ ल माणे आहेत. १) झोपड  
द.०१/०१/२००० अथवा यापूव पासूनची संर ण ा  अस याचे ठर व याबाबत तसेच यात य  
राहणा-या झोपड  वािसयांचा िनवारा िन त करणे. २) स या अ त वात असलेली झोपड  
द.०१/०१/२००० रोजी अथवा यापूव पासूनची असणे आव यक असलेने याबाबत या तपासणीकर ता 
आ ण या झोपड त य  राहणा-या झोपड वासींयाचा िनवारा िन त कर या या कागदप ां या / 
अिभलेखा या याद त व कायप दतीत सुधारणा करणे, ३) द.०१/०१/२००० रोजी अ त वात असले या 
झोपड त राहणा-या संर णपा  झोपड वािसयांचे महारा  झोपडप ट  (सुधारणा, िनमुलन आ ण 
पुन वकास) अिधिनयम १९७१ मधील कलम ३ झेड खाली पुनवसन व पुन: थानिन यन संदभात िनदेश 
देणे.  तर  उपरो  द. २ मे २०१४ रोजीचा महारा  झोपडप ट  (सुधारणा, िनमुलन आ ण पुन वकास) 
(सुधारणा) अिधिनयम २०१४ व यानुषंगाने पा रत झालेला द.२२ जुलै २०१४ चा शासन िनणय 
मा.महापािलका सभेपुढे अवलोकनाथ ठेवणेस िशफारस करणेत येत आहे.  
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वषय मांक २०)   संदभ : १) मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 

    २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. . १८ द. २०/०८/२०१४ 

          पंपर  येथील भाटनगर पुनवसन क प महानगरपािलकेमाफत राब व यात आला.  
याअंतगत झोपडप ट धारकांना १८० चौ.फुट बहउ ेिशय खोली दे यात आलेली आहेु .  क पातील 

इमारती ब-याच माणात नाद त झाले या असून मोडकळ स आले या आहेतु .  तसेच सदर क पा 
जवळ ल बौ दनगर, भाटनगर, रमाबाईनगर, िभमनगर, आंबेडकर कॉलनी, एमआयड सी (बौ दनगर), इ. 
झोपडप ट चे पुनवसन करणे गरजेचे आहे.  या सव बाबींचा वचार करता भाटनगर पुनवसन 
क पातील सव इमारती पाडून तेथे SRA (झोपडप ट  पुनवसन ािधकरण पुणे व पंपर  िचंचवड ) 

माफत न याने इमारती बांधणेकामी कायवाह  करणेस मा यता देणेबाबत मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे. 
 
वषय मांक २१)   संदभ : १) मा. शासन अिधकार  यांचेकड ल प  .अ /११/का व/२६१/२०१४,  

                         द.२१/०८/२०१४ 

      २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. . २२ द. ०९/०९/२०१४ 

               मा.अ भाग सिमती ठराव मांक २५ दनांक १०/०७/२०१४ नुसार भाग .१५  

द वाड  मधील ांतीनगर भागात म जदसमोर असणा-या आर ण .५४७ ची जागा भूसंपा दत 
क न या ठकाणी महापािलकेची योजना राब वणेस मा यता देणेकामी तसेच आर ण मांक ५४७ 
ची जागा भूसंपा दत क न या ठकाणी महापािलकेची योजना राब वणेकामी येणारे खचास मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 
 

वषय मांक २२) संदभ : १) मा. शासन अिधकार  यांचेकड ल प  .अ /११/का व/२६१/२०१४,  

                      द.२१/०८/२०१४ 

  २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. . २३ द. ०९/०९/२०१४           
मा.अ भाग सिमती ठराव मांक २८ दनांक १०/०७/२०१४ नुसार पंपर  िचंचवड  

महानगरपािलका ह तील भाग .१९ कवळे येथील स ह न.ं९२ येथे मशानभूमीकडे जाणा-या १२ 
मी.र याचे आर ण ता वत केले आहे.  या आर णामुळे येथील कायम व पी र हवाशी 
असले या लोकांची घरे बाधीत होणार आहेत. महापािलकेने यापूव  जा हर केले या ा प 
आराखडयाम ये हा १२ मी. र ता स ह न.ं९१ म ये होता. स ह नं.९१ म ये कोणतेह  घर नाह  व 
नंतर पािलकेने वकास आराखडयात हा र ता स ह नं.९१ व ९२ या िसमेव न टाकणेत आला आहे.  
यामुळे स ह नं.९२ ची घरे व शेतक-यांवर अ याय होत आहे.  यामुळे हा र ता महानगरपािलका 

नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल क न पूव या स ह नं.९१ मधील 
मोकळया जागेम ये थलांतर त करणेस तसेच स ह न.ं८२ कवळे १८ मी. र याचे आर ण आहे. 
यामुळे एका शेतक-यावर अ याय होत आहे.  यामुळे तो र ता स ह नं.८१ व ८२ म ये समांतर 

टाकणेबाबत पुढ ल कायवाह  करणेस मा यता घेणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत 
येत आहेत.  
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  मा.आयु ांकडून आलेली प े / कामे  
 

 

वषय मांक २३) संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .पअक/१०/का व/८५४/ 

                        २०१३  द.१९/१०/२०१३ 

          २) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ४४० द.१८/०१/२०१४ 

    ३) मा.महापािलका सभा ठ. .५२४ द.०५/०७/२०१४ 

                      ४) मा.महापािलका सभा ठ. .५४० द.०५/०८/२०१४ 

                                 ५) मा.महापािलका सभा ठ. .५५४ द.१९/०८/२०१४  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह म य ेकासारवाड  येथे मनपामाफत मैलापाणी शु करणासाठ  

ट पा . १,२ व ३ अस े एकुण तीन Sewage Treatment Plant आहेत. सदर लॅ टम य े स थती 
सवसाधारण ७४ ते ८० एम.एल.ड . मैलापा यावर या केली जाते. स थतीत यायु  पा याचा 
पुनवापर काह  माणात मनपाचे उ ानासाठ  करणेत येतो व उव रत पाणी नद पा ाम य े सोडणेत येते. 

CME येथे कासारवाड  STP पासून पं पंग ारे पाणी पुर वणे या कामाचे अंदाजप क तयार केल ेअसून सदर 

कामाची एकुण अंदाजप क य र कम २,४७,४८,२११/- इतक  येत असलेबाबत, यांना यापूव  कळ वलेल े

आहे. यानंतर यांनी दनांक २५/०७/२०१३ रोजीचे प ानुसार सदर कामासाठ  आव यक असणार  र कम 

मनपाकडे डपॉझीट हणून जमा करणेची, तसेच या र कमेतून काम पूण झालेनंतर देखभाल, द तीकामीु  

ित म हना आव यक ती र कम देणेची संमती दश वलेली आहे. तसेच सदरचे काम यांनी वर त पूण क न 

देणेबाबत कळ वलेल े आहे. परंतु सदर कामासाठ  CME यांचेकडून सन २०१३-१४ चे अंदाजप कानंतर 

( हणज े२५ जुल ै२०१३ रोजी) प  िमळाले असून या वभागामाफत सदर कामाचे खचासाठ ची तरतुद या 
वषा या मनपा या अंदाजप काम य े करणेत आलेली नाह . परंतू सदर कामासाठ  आव यक असणार  

र कम CME कडून मनपाकडे जमा होणार असलेन े या र कमेतून सदर काम मनपामाफत क न घेणेस 

येणारे अंदाज ेसुमारे र. .२,४८,००,०००/- चे र कमेस शासक य मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
( टप – माहे  स टबर - २०१४ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक २४)  संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल पञ . शासन/८/का व/  

                          ७०९/२०१४ द. ६/०९/२०१४    

  ी.बळवंत तुकाराम बनकर पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सेवेमधून गट अ दजा या  
कायकार  अिभयंता पदाव न दनाकं ३१/१०/२०१२ रोजी वे छािनवृ  झालेले आहेत. पोिलस उप-
आयु /पोलीस अधी क, अँ ट  कर शन युरो, पुणे यांनी दनांक २१/०४/२०१४ रोजी सादर 
केले या अहवाला वय े ी.बनकर यांनी वत:चे, प ीचे व मुलांचे नावे एकुण र.  २,०६,९४,६६४/- 
कंमतीची  मालम ा असून पैक  सन २००६-०७ या आथ क वषात -४.८९%, सन २००७-०८ या 
आथ क वषात -१.५०%,  सन २००८-०९ या आथ क वषात -०.०८%, सन २०१०-११ या आथ क वषात 
-४.८५%, सन २०११-१२ या आथ क वषात -२.७२% अपसंपदा संपा दत के याचे िन प न झाले 
अस याबाबत कळ वले आहे.  
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महारा  नागर  सेवा (वतणूक) िनयम १९७९ मधील कलम १९ नुसार येक शासक य 

कमचा-यास वत: या नावाने कंवा कोण याह  कुटं बया या नावाने कोणतीह  थावर मालम ा भाडे ू
प या दारे, गहाणा दारे, खरेद दारे, व दारे भेट हणून कंवा अ य मागाने संपा दत करता येत 
नाह  कंवा ितची व हेवाट करता येत नाह . यासाठ  याला व हत ािधकरणाला लेखी व पात 
अगोदर कळवावे लागते इतकेच न हे तर या पैक  कोणताह  यवहार कायालयीन यवहार करणा-या 
य बरोबर केला असेल कंवा नेहमी या अथवा िस द यापा-या या माफत केलेला नसेल तर 
मा  व हत ािधकरणाची पूव मंजूर  दे खल िमळ वणे बंधनकारक आहे.  
 शासक य कमचा-याशी कायालयीन यवहार करणा-या य बरोबर नसलेला तसेच नेहमी या 
कंवा िस द यापा-यामाफत करावयाचा कोणताह  यवहार वग-एक कंवा वग-दोनचे पद धारण 
करणा-या शासक य कमचा-या या बाबतीत र.  २०,०००/- हन जा त कंमतीचा असेल तर व हत ू
ािधकरणाला याने कळवायचे असते, परंतु याहन अ य कारचा कोणताह  यवहार कर यापूव  ू
व हत ािधकरणाची पुव मंजूर  िमळ वणे आव यक आहे. परंतु ी.बनकर यांनी संपा दत केले या 
मालम ेची मा हती सादर केलेली नाह  अथवा पूव परवानगीह  घेतलेली नस याने ी.बनकर यांनी 
महारा  नागर  सेवा (वतणूक) िनयम १९७९ मधील कलम १९ चा भंग के याने वभागीय चौकशी 
कर याबाबत पोिलस उप-आयु /पोलीस अधी क, अँ ट  कर शन युरो, पुणे यांनी कळ वलेले आहे.  

तर  महारा  नागर  सेवा (िनवृ ीवेतन) िनयम १९८२ मधील २७ (२) (ब) नुसार कमचार  
सेवािनवृ  हो यापुव  वभागीय कायवाह  चालू झाली नसेल तर शासना या मंजूर िशवाय ती चालू 
केली जाणार नाह . अशी तरतुद आहे. यामुळे महापािलका अिधका-यां या बाबतीत सेवािनवृ ीनंतर 
वभागीय कायवाह  कर यासाठ  मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. ी.बळवंत 
तुकाराम बनकर, कायकार  अिभयंता (िनवृ ) यां या वरोधात महारा  नागर  सेवा (िनवृ ीवेतन) 
िनयम १९८२ मधील िनयम २७ मधील तरतुद ं या योजनाथ महारा  नागर  सेवा (िश त व 
अ पल) िनयम १९७९ मधील िनयम ८ म ये विन द ीत केले या कायप दतीनुसार, करणात 
दोषारोपप  दाखल करण,े चौकशी अिधकार  व सादरकता अिधकार  यांची िनयु  करणेबाबत व 
एकुण करणी वभागीय कायवाह  ता वत कर यास आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
यांना ािधकृत कर याबाबत मा यता घेणेबाबत वचार करण.े  
                                -------  
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                 सिम यांचे अहवाल 
  

मा. वधी सिमती 
 

वषय मांक २५)   अ) दनांक २१/२/२०१४ व २६/२/२०१४  चा सभावृ ांत कायम   करण.े  
                  ब) दनांक ७/३/२०१४, २१/३/२०१४, ४/४/२०१४, २१/४/२०१४,  
                     २/५/२०१४, २३/५/२०१४, ६/६/२०१४ व १६/८/२०१४ चा सभावृ ांत  
                     कायम करणे. 
 

क) दनांक ०४/०४/२०१४, २१/०४/२०१४, ०२/०५/२०१४, २३/०५/२०१४, 
    ०६/०६/२०१४ व १६/०८/२०१४ रोजी झाले या सभेचा सभावृ ांत कायम करण.े 
ख) दनांक १९/०४/२०१४, २१/०४/२०१४, ०२/०५/२०१४, २३/०५/२०१४, 
    ०६/०६/२०१४ व १६/०८/२०१४ रोजी झाले या सभेचा सभावृ ांत कायम करण.े 
ग) दनांक १६/०५/२०१४, २३/०५/२०१४, ०६/०६/२०१४ व १६/०८/२०१४ रोजी  

    झाले या सभेचा  सभावृ ांत कायम करण.े 
                  घ)  दनांक २/८/२०१४ रोजी झाले या सभेचा सभावृ ांत कायम करण.े  

           च)  दनांक १६/०८/२०१४ रोजी झाले या सभेचा  सभावृ ांत कायम करण.े 
           छ)  दनांक २०/०८/२०१४ रोजी झाले या वशेष सभेचा सभावृ ांत कायम करण.े  

                                                                           ------- 
मा.म हला व बालक याण सिमती 

  
वषय मांक २६)   अ) द. २३/४/२०१४, १५/५/२०१४ व २८/५/२०१४ चा सभावृ ांत कायम 
                     करण.े 
            ब) द. २/८/२०१४   चा सभावृ ांत कायम करण.े 
                 क) द. १३/८/२०१४  चा सभावृ ांत कायम करण.े 
                 ख) द. २७/८/२०१४  चा सभावृ ांत कायम करण.े  
      ------- 

     मा.शहर सुधारणा सिमती    
 
वषय मांक २७)  अ) द. २/४/२०१४, १६/४/२०१४, ७/५/२०१४, २२/५/२०१४, ४/६/२०१४ व  
                    ५/६/२०१४  चा सभावृ ांत कायम करण.े  

                                 ब)  द.२/८/२०१४ चा सभावृ ांत कायम करणे. 
                क)  द.६/८/२०१४ व ११/८/२०१४ चा सभावृ ांत कायम करणे. 
      ------  
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    डा सिमती                                                                          
             
वषय मांक २८)  अ) द. २१/५/२०१४, ४/६/२०१४ व ६/८/२०१४ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
                 ब) द. ६/८/२०१४  चा सभावृ ांत कायम करण.े     

                                  ------  
 

               

 
                                          नगरसिचव 

   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
   पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/७७२/२०१४ 

दनांक : ११/०९ /२०१४ 
 

टप :- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉके स)      

      नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत.  


