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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  पंपर  ४११ ०१८ 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक ६ 

सभावृ ांत 

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 वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागहृात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 
 

१) मा. सुपे आशा र वं  - सभापती 
२) मा. सुयवंशी आशा ाने र 
३) मा. ननवरे जत  बाबा 

 
 

या िशवाय मा.पवार – कायालय अिध क हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
 

-------- 
  

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक : मा. जत  ननवरे      अनुमोदक : मा.आशा सुयवंशी 
 

मा.शहर सुधारणा सिमतीची सभा सोमवार दनांक २६/०८/२०१३ दपार  ु ३.०० पयत तहकूब 
करणेत यावी. 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

 

मा.सभापती - मा.शहर सुधारणा सिमतीची सभा सोमवार दनांक २६/०८/२०१३ रोजी द.ु३.०० वाजेपयत 
तहकुब करणेत येत आहे. 
 
 

(सुपे आशा र वं ) 
सभापती 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
                       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८ 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  पंपर  ४११ ०१८ 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक ६ 

सभावृ ांत 

( दनांक २१/०८/२०१३ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक -   २६/०८/२०१३                  वेळ दपार   ु ३.०० वाजता 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची दनांक २१/०८/२०१३ 
ची तहकूब सभा सोमवार  दनांक २६/०८/२०१३ रोजी दपार  ु ३.०० वाजता महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. 

सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते. 
 

१) मा. सुपे आशा र वं  - सभापती 
२) मा.सुयवंशी आशा ाने र 
३) मा. भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के.बापू 

४) मा. तानाजी वठठल खाडे 

५) मा.जय ी वसंत गावडे 
 

या िशवाय मा.जुंधारे –  कायकार  अिभयंता,मा.पवार – कायालय अिध क  हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते. 

-------- 
दनांक ०७/०८/२०१३ व ०८/०८/२०१३  रोजी झाले या सभेचा ( कायप का .५ ) 

सभावृ ांत कायम करणते आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
---------- 

 
ठराव मांक –  २७     वषय मांक - १ 
दनांक - २६/०८/२०१३     वभाग – वाहतूक िनयोजन क  
सूचक – मा.आशा सुयवंशी     अनुमोदक – मा.तानाजी खाडे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. . था/वा.क./का व/१४६/२०१३, द. ३१/०७/२०१३ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 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 
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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 यावे. 

 
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 दचुाक  वाहने 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 सिमतीमाफत मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत 
यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 

                                                   ( सुपे आशा र वं  )        

                                                          सभापती 
                                                          मा.शहर सुधारणा सिमती 
                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                                            पंपर  - ४११ ०१८ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८ नगरसिचव कायालय 

मांक - नस/४/का व/ ८०५ /२०१३ 

दनांक - ३०/०८/२०१३ 

                                                                सह /- 
कायालय अिध क 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

          
 

त - सव संबंधीत शाखा मुख व शाखािधकार   यांचेकडे पुढ ल यो य या  
     कायवाह साठ  रवाना. 
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