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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  – ४११ ०१८, नगरसिचव कायालय 

मांक – नस/४/का व/ ७५७ /२०१३ 

दनांक - १६/०८/२०१३ 

 ित, 
मा...................................... 
सद य, शहर सुधारणा सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  – ४११ ०१८. 

 
   

    वषय – पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची  

   सभा दनांक  २१/०८/२०१३ रोजी आयो जत केलेबाबत. 
 
महोदय/महोदया, 
 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा 

बुधवार दनांक २१/०८/२०१३ रोजी दपार  ु ३.०० 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 ास,ू  

 

 
 
त -    

  १) सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

  २) कायालयीन नोट स बोड  
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  – १८. 
मा.शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक – ६ 

 
दनांक :-   २१/०८/२०१३                                                    वेळ - दपार  ु ३.०० वाजता  

 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा बुधवार 

दनांक  २१/०८/२०१३ रोजी दपारु  ३.००  वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 

महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 

कामकाज होईल. 

---------- 
 

 

दनांक ०७/०८/२०१३ व ०८/०८/२०१३  रोजी झाले या सभेचा ( कायप का .५ ) 
सभावृ ांत कायम करण.े 

---------- 
 
 
 

वषय .१) पुण े शहर वाहतूक पोिलसांनी केले या मागणीनुसार पंपर  िचंचवड मनपा ह तील 
िनयो जत बी.आर.ट . मागातून अवैधपणे / अनिधकृतपणे संचलन करणा-या शहरातील 
इतर र यावर ‘ नो पाक ग ’ झोनम ये उभी राहणार  व शहरात इतर ठकाणी अवैध 
पाक ग क न वाहतूक चे सुरळ त संचलनात अडथळा ठरणा-या सव कार या वाहनांवर 
दंडा मक कारवाई करणेस व यापोट  सदर वाहनधारकांकडून वमोचन व शासक य 
शु क मनपा या पावती पु तका ारे वसूल क न यातील ५० ट के र कम वाहतूक 
पोिलसांना वाहतूक चे सा ह य खरेद  इ.साठ  ठेवून उव रत ५० ट के र कम 
महानगरपािलके या कोषागारात भरणा वाहतूक पोिलसांनी करावा.  सदर तावानुसार 
मनपा र यावर अवैध पाक ग करणा-या व ‘ नो पाक ग ’  म ये उ या राहणा-या 
आ ण बी.आर.ट . मागामधून अनिधकृतपणे संचलन करणा-या सव कार या वाहनांवर 
कारवाई कर यासाठ  आ ण यापोट  सदर वाहनधारकांकडून वमोचन व शासक य 
शु क खालील माणे आकारणेत याव.े 
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अ. . वाहनाचा कार वमोचन व शासक य शु क 
र कम पये 

१ अवजड वाहने क, बस, ेलस इ. ५,०००/- 
२ रोड रोलर, इतर यं  सामु ी ३,०००/- 
३ हलक  वाहने १० टनापयत मता २,५००/- 
४ कार, जीप इ. २,०००/- 
५ सहा आसनी र ा, टे पो इ. १,५००/- 
६ वयंचिलत दचाक  वाहनेु  १,०००/- 

 
          उपरो  माणे वाहनधारकांकडून वमोचन व शासक य शु क मनपा या 

पावतीपु तका ारे वसुल कर यासाठ  महारा  महापािलका अिधिनयम कलम २०८ अ वये 
मनपाचे अिधकार वाहतूक पोिलसांना दान करणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती 
माफत मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करण.े 

( दनांक २१/०८/२०१३ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माण)े 
 

                  
 

  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  -  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक -  नस/४/का व/ ७५७/२०१३ 

दनांक - १६/०८/२०१३. 
 
 
 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉके स) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   

      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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