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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक: नस/४/का व/ ८४६ /२०१३ 

दनांक : १०/०९/२०१३ 
 

ित, 
 

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

 पंपर   ४११ ०१८.  
 
 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक 

 २०/०९/२०१३ रोजी दपार  ु २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   

मा.महोदय / महोदया, 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे स टबर २०१३ ची मािसक मा.महापािलका सभा 
शु वार दनांक २०/०९/२०१३ 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,ू 
 

  
 

 
 

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 २१  

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे स टबर २०१३ ची मािसक मा.महापािलका सभा 

शु वार दनांक २०/०९/२०१३ रोजी दपुार  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 .१९ द.२०/०७/२०१३ व २६/०७/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
---------- 

 

ो रे 
 

( महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ४४ अ वय े) 
 

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

मा. थायी सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक  १) संदभ:-१) मा मा.महापािलका आयु  याचे जा. .वै /७/का व/१५३६/२०१३,  

  द.५/८/२०१३. 
        २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .३८९७ द.१३/८/२०१३   

महारा  शासनाकडून रा ीय र पेढ  धोरण राब वणेकामी यापुव  मा. थायी सिमती ठराव मांक 

२२२७ द. २६/१२/२०१२ चे िशफारस व महापािलका ठराव मांक १७७ द. ११/०२/२०१३ अ वय ेचे मा यता 
नुसार प  अ मधील दर कायम ठेवुन प  अ मधील मनपा णालयासाठ  ज ेनवीन दर आहेत ते मनपा व 

शासक य णालय यांचेसाठ  लागु करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत 

आहे. 
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प  अ 
ांितवीर चापेकर बंधु र पेढ चे शु क 

मनपा व शासक य 

णालयासाठ  
खाजगी णालयासरठ   अ.  र /र घटक नाव 

शासनाचे 

शु क 

(चाच या व 

बॅ जसह) तपासणी 
शु क 

इशु 

शु क 
एकुण 

तपासणी 
शु क 

इशु 

शु क 
एकुण  

1 PCV & WB 850 90 335 425 110 740 850  
2 FFP 400 90 310 400 110 290 400  
3 Platelets 400 90 310 400 110 290 400  
4 Cryopre cipitate 200 90 110 200 110 90 200  

 
 

वषय मांक २) संदभ - १) मा.आयु  यांचे जा. . थासंक/२३/का व/१५/२०१३, द.३०/०८/२०१३ 

                     २) मा. थायी सिमती सभा द.१०/०९/२०१३, ठ. .४०६९ 
थािनक सं था कर वभागाकडे जमा होणा-या रकमांचे लेखािशषिनहाय वग करण होणेसाठ  खालील 

माणे दोन लेखािशष व यासमोर ल तरतुद सन २०१३-२०१४ चे अंदाजप कात न याने िनमाण करणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

थािनक सं था कर याज (LBT Int.)                          ५०,०००/- 
थािनक सं था कर दंड   (LBT Penalty)                       ५०,०००/- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
      एकुण               १,००,०००/- 

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

वषय मांक ३) संदभ - १) मा.आयु  यांचे जा. .अ न/१/का व/३००/२०१३, द.२९/०८/१३ 

                                २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .४०७१  द.१०/०९/२०१३,  

 मनपाचे अ नशामक वभागांतगत आप ी यव थापन वभागास शासनाकडून ा  झालेली 
र. .५०,००,०००/- (अ र  र. .प नास लाख फ ) शासक य सहा यक अनुदानाचा विनयोग यो य 
रतीने होणेकामी “ बगर ादेिशक आप ी यव थापन अनुदान ” या नावे तुत अ नशामक 
वभागाम ये न वन लेखािशष व यांचे वतं  खाते िनमाण करणेस मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे. 
 

वषय मांक ४) संदभ - १) मा.आयु  यांचेकड ल जा. .वै /७/का व/१७६१/२०१३,  

                        द.०२/०९/२०१३  

                                २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .४०७७ द.१०/०९/२०१३,  

अंध असलेले अपंगाना यांनी  अपंग वाचे माणप ाची/दाखला मागणी के यास यांचेकडुन अपंग 
असलेबाबतचे कागदप ांची पडताळणी क न व शा रर क तपासणी क न व िनयमानुसार मनपाची फ  
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आका न यांना माणप  दे याची कायवाह  करणे व वै क य तपासणी करताना सव तपास या उदा. र , 

लघवी,  थंुक  तपासणी फ , ए सरे फ , सोनो ाफ  फ , अशा कार या सव तपास या मोफत करणेस मा यता 
देणे परंतु तपासणी फ  (केस पेपर व केसपेपर  सोबतची स ला फ ) व दाखला माफ असणार नाह . सदरचा 
वषय मा यतेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

 

मा. वधी सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक ५) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/९४०/२०१३,   

      द.१६/०६/२०१३ 

                     २) मा. वधी सिमती सभा ठ. . ३१  द. ०२/०८/२०१३ 

                     ३) मा.महापािलका सभा ठ. .३४५ द.१९/०८/२०१३   
      डॉ.उदय टेकाळे, सहा.आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना ितिनयु या अट  व 
शत नुसार दनांक २७/०८/२०१३ पासून पुढे १ वष कालावधीकर ता मुदतवाढ देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

( टप - माहे स टबर-२०१३ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय मांक ६) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/८१२/२०१३,  

द.२१/०६/२०१३ 

                            २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .३७ द.०६/०९/२०१३   
 डॉ.के.अिनल रॉय, वै क य अिधकार  यांना र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन ७६०० या वेतन ेणीम य े

आरो य वै क य अिधकार  या पदावर पदो नतीन े नेमणूक दे यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
 

वषय मांक ७) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/बीआरट एस / 

                ५५६/२०१३, द.०२/०८/२०१३ 

                     २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .४१ द.०६/०९/२०१३   
            औंध-रावेत बी.आर.ट .एस. र यावर ल वाय जं शन येथे अंडरपास बांधणेचे कामास व 
याकामी येणा-या र. .१३,४२,२१,६९०/- या अंदाजप क य खचास मा.महापािलका सभेची मा यता 
घेणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   
 

वषय मांक ८) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . आ.मु.का./३/का व/५११/  

                                                        २०१३, द.२०/०७/२०१३ 

   २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .४२ द.०६/०९/२०१३   
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील हॉटेल/कॅ ट ंन व अ य खा पदाथ उ पादन/ व  
करणा-या यवसायांना यांचे यवसायातून दैनं दन िनमाण होणारे फुडवे ट गोळा करणे व वाहतूक 
क न कचरा डेपो येथे व हेवाट लावणे कामासाठ  स या आकारणेत येणा-या शु काम ये प रिश  
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“अ” म ये नमुद केले माणे हॉटेल/कॅ ट न वे ट गोळा करणे सेवेसाठ  आकारणेत येणा-या 
शु काम ये वाढ करणे तसेच मंगल कायालय,े मॉल, वीट माट, हॉल, सभागृह, बेकर  यवसायांना 
प  “ब” माणे वाढ करणेस तसेच प रिश  “ब” मधील अ. .२ म ये मॉलमधील हॉटेलसाठ  
वतं पणे सेवाशु क आकारणेस, तसेच प रिश  “ब” म ये मॉलची सं या २ नमुद केली आहे, 
याऐवजी “मनपा काय े ातील स थतीत मॉलची याद ” माणे एकूण १० मॉल चालू आहेत. तर  
वषयप ात १० मॉल गृ हत ध न यास, याच माणे मनपा े ात यापुढे न याने चालू होणारे 
यवसायासाठ  सदरचे दर लागू करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत 
येत आहे.   

प रिश  “ अ ” 
 

अ. . हॉटेलचा 
दजा 

हॉटेलची 
सं या 

स याचे 
सेवाशु क 

(वा षक) र. . 

वाढ के यानुसार 
न वन सेवाशु क 
(वा षक दर) 

र. . 

िमळणारे एकूण 
वा षक उ प न 

र. . 

१ “ अ ” 
 

२०६ ३,०००/- ८,०००/- १६,४८,०००/- 

२ “ ब ” 
 

१३१ २,०००/- ६,०००/- ७,८६,०००/- 

३ “ क ” 
 

३८१ १,०००/- ४,०००/- १५,२४,०००/- 

४ “ ड” 
 

५३९ ---- ३,०००/- १६,१७,०००/- 

 एकूण  १२५७ ---- ---- ५५,७५,०००/- 
 

प रिश  “ ब ” 
 

अ. . दजा सं या आकारावयाचे 
वा षक 

सेवाशु क र. . 

िमळणारे एकूण 
वा षक उ प न 

र. . 
१ मंगल कायालय े ४९ १०,०००/- ४,९०,०००/- 
२ शॉ पंग मॉल, मेगा माट ०२ १५,०००/-  ३०,०००/- 
३ फाई ह टार, ी टार 

रसोटस ्

०७ १२,०००/-  ८४,०००/- 

४ हॉल ०१ ५,०००/-   ५,०००/- 
५ सभागृह ०१ ५,०००/-   ५,०००/- 
 एकूण  ६० ----- ६,१४,०००/- 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील स थतीतील मॉलची याद  

 
अ. . भाग कायालय मॉलचे नाव प ा 

टार बझार काळभोरनगर, मुंबई-पुणे रोड १ “अ” भाग 
 ड  माट ािधकरण, ड .वाय.पाट ल, रावेत रोड 

बग बझार िचंचवड, मुंबई-पुणे रोड, बीग िसनेमाखाली 
ड  माट िचंचवड, मुंबई-पुणे रोड 

२ “ब” भाग 
 

मोअर फॉर यु मोरवाड  
३ “क” भाग 

 
मेगा माट फुगेवाड , मुंबई-पुणे रोड 

ड  माट थेरगाव (काळेवाड ) 

मोअर फॉर यु पंपर गांव 

मोअर फॉर यु वशालनगर, जगताप डेअर  

४ “ड” भाग 

मोअर फॉर यु िशवार चौक, पंपळे सौदागर 

 

वषय मांक ९) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ुड/७४०/२०१३,  

द.१६/०८/२०१३ 

   २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .४७ द.०६/०९/२०१३   
      पंपळे सौदागर ते पंपळे गुरव िमिलटर  ह  येथील गु व निलका िश ट करणे या कामाचे 
आव यकतेनुसार होणा-या अंदाजप क य र. .१,४१,००,०००/- शासक य मा यता िमळणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   
 

वषय मांक १०) संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नस/२/का व/४०३/२०१३,  

                         द.२८/८/२०१३ 

                      २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .६६ द.०६/०९/२०१३ 

            चीन या देशातील शां यांग शहर व पंपर  िचंचवड शहर यांचेम य ेउ ोग, यापार, तं ान, सं कृती, 
आरो य याबाबत वचारांचे आदान- दान क न दो ह  शहरांचा वकास कर या या उ ेशान े िस टर िसट  

(Sister City)  चा ताव महापािलकेस दे यात आला असून सदर िस टर िसट बाबत सहकाय करार करणेस 

मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   
 
वषय मांक ११) संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचे प /का.अ/बी.आर.ट .एस/६२४/२०१३, 
                         द.५/९/२०१३ 

                २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .७० द.०६/०९/२०१३ 

      देह आळंद  र याचे साखळ  ंु . ८/२५० ते १५/२५० कमी मधील र ता ं द करण व 
मजबुतीकरण करणे अंतगत फुटपाथ बांधणे, पावसाळ  पा या या पाईप लाईन टाकणे, पाणीपुरवठा व 
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जलिन:सारणासाठ  मोठया यासा या लाईन टाकणे, र ता दभाजक बांधणे इु .कामे करणे आव यक आहे.   
सदर कामे IRC या मानांका माणे करणेत येणार आहे.  सदर उवर त कामे करणेसाठ  मनपा या चालु 
चिलत दरसुची २०१२ – १३ नुसार अंदाजप क हे सदर कामाचे   तां ीक स लागार मे.पे हटेक 

क सलटंट यांनी तयार केले असुन यांची अंदाजप क य र. . ४४,३०,१५,५६२/- इतक  आहे.  सदर 
काम करणेसाठ  मनपा या सन २०१३ – १४ या अंदाजप कात थाप य वशेष योजना या लेखाशीषावर 
अ.नं.१०३ पानांक २९ वर र. . १०,००,००,०००/- तरतुद केली असुन यामधुन सदर काम क न घेता 
येईल.  सदर काम करणेकामी येणा-या र. . ४४,३०,१५,५६२/- या खचास मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

 

वषय मांक १२) संदभ : १) मा.वैशाली काळभोर,मा.साधना जाधव यांचा ताव.. 
                      २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .७२ द.०६/०९/२०१३ 

   मा.महापािलका सन २०१३  - १४ चे अंदाजप काम ये क भागाचे पांजरपोळ येथे २.०० 
द.ल.िल. मतेची आर.सी.सी. उंच टाक चे संक पन करणे, बांधणे, चाचणी देणे व काया वीत करणे या 
कामाचा समावेश पान . ६९९/५६ येथे आहे.  सदर कामासाठ  अंदाजप क य र कम पये 
७०,००,०००/- इतक  आहे.  या कामासाठ  र. . १,५०,००,०००/- चे खचास शासक य मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 
वषय मांक १३) संदभ : १) मा. शांत िशतोळे, मा. शैलजा िशतोळे यांचा ताव. 
                      २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .७३ द.०६/०९/२०१३ 

      पंपर  िचंचवड मनपा या वतीने सांगवी येथे ऐितहासीक उ ान िनमाण झाले आहे.  सांगवी 
येथील स.नं.६ मधील वग य तानाजीराव िशतोळे  (सरकार ) उ ान  (िशवसृ ी)  म ये उव रत काम 
करणेसाठ  अंदाजप क २०१३ – १४ म ये  अंदाजप क य र कम . ९० लाख इतक  असुन या 
कामासाठ  तरतुद र कम पये ७५ लाख इतक  अस याने व य  उ ानाची जागा १००% ता यात 
अस याने तरतुद ंचे रकमे या द पट रकमेचे काम करणेस मा यता हावी व अंदाजप कु य र कम . २ 
कोट  पयतचे खचास शासक य मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 

मा.शहर सुधारणा सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक १४) संदभ:१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था.EWS/२०२/२०१३, 
                       द.०३/०६/२०१३ 
             २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.०९/०७/२०१३ ठ. .१९  नुसार 

          ३) मा.महापािलका सभा ठ. . ३४७  द. १९/०८/२०१३ 

 पंपर  िचंचवड मनपा या JnNURM - BSUP अंतगत आिथक या दबलु  घटकांसाठ  

राब व यात येणा-या EWS घरकुल योजनेअंतगत च-होली व डुडुळगाव येथे ११३४ घरे बांधण े ता वत 

असुन या ीन ेकायवाह  कर यात येत आहे.  यामुळे DPR मधील १३२५० घरापैक  िचखली येथील 

से. .१७ व १९ मधील ६७२० घरे व च-होली व डुडुळगाव येथील ११३४ घरे अस ेएकुण ७८५४ घरांचे काम 
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पुण होईल.  उवर त ५३९६ घरे जागेअभावी व JnNURM Mission चा कालावधी माच २०१४ 

अखेर अस यामुळे बांधण े श य नाह .  या अनुषंगान े क प ७८५४ सदिनकांपयतच िसिमत 

करणेबाबतचा सुधार त व तृत क प अहवाल (D.P.R.) शासनाकडे पाठ वणे आव यक अस याने 
सदर या तावास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे  िशफारस करणते येत आहे. 

( टप - माहे स टबर-२०१३ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय मांक १५) संदभ:१) मा. भाग अिधकार  यांचेकड ल जा. .क स/सभा/११/का व/१५७/२०११   
द.२४/१०/२०११ 

      २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.०८/०८/२०१३ ठ. .२४  नुसार 
 मा. क भाग सिमती सभा द.०७/०९/२०११ ठराव .४२ नुसार ािधकरणाचे मंजूर वकास 
योजनेतील ह रत वभागातील े  लगत या िनवासी वभागासह यापूव  मनपाचे िनयोजन िनयं ण 
क ेत समा व  झाले आहे. तथा प गाव मौज-ेबो-हाडेवाड  येथील न वन गट नंबर ७५ व लगतचे 
े  ािधकरणाने संपादन केलेले नाह .  मा  सदर े  नजरचुक ने ािधकरणाचे िनयं णाखाली 

ठेवले गेले आहे. या ठकाणी वकास परवानगी घेणेसाठ  जमीनधारक ािधकरणाकडे गे यास े  
मनपाचे िनयोजन िनयं णाखाली अस याचे ािधकरणाकडून सांग यात येते व यापूव  मनपाकडे 
आलेले े ात या जागेचा समावेश नस याने मनपा माफत वकास परवानगी दे यात येत नाह .  
सबब असे सव े ाचा शोध घेऊन ते मनपाचे िनयोजन िनयं णात घेऊन  म. ा. व न.र. 
अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये कायवाह  क न सदर े ा या झोन िन तीची कायवाह  
करावी. उ  अिधिनयमाचे कलम ३७ अ वये करावयाचे कायवाह स मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस असली तर  सदरचा ताव नगररचना वभागामाफत तपासणी व 
आव यक द यांसह फेर ताव माु .महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा अशी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
 

वषय  मांक १६) संदभ:१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . था/BSUP/३०७/२०१३,  
    दनांक ०७/०८/२०१३ 

          २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.०८/०८/२०१३ ठ. .२६  नुसार 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत BSUP-JnNURM अंतगत  िमिलंदनगर, से.२२ िनगड , 

वेताळनगर, अजंठानगर, व ठलनगर या झोपडप ट  पुनवसन क पांचा SRA  माफत बांधकाम 
परवानगी ा  आहे.  सं मण िशबीराम ये व छतागृहे, गटर पा याची यव था, व ुत काम इ. 
सु वधा मनपामाफत मनपाचे खचाने पुर वले या आहेत.  येक प ाशेडमधील लाभाथ  यांची 
वैय क वीज जोडाचे (Electric Connection Meter) देयक तो वत:च भरत असतो. आतापयत स.े२२ 
वेताळनगर व िमिलंदनगर क पात ह च practice गेले ५ वष चालू आहे. तथा प द.२५/०७/२०१३ 
या प ा वये िमिलंदनगर येथील झोपडप ट धारकानंी िनमुलन आदेशामधील अट ंचा उ लेख क न 
या अनुषंगाने लाभा या या वैय क वीज जोडाचे बील मनपाने भरावे अशी मागणी केलेली आहे.  
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सदर क पा या िनमुलन आदेशा सोबत या अट ंम ये अट .२ अ वये लाभा या या 
ता पुर या राह या या यव थेसाठ  बाधं यात येणा-या सं मण िशबीरात लाईट, पाणी, सांडपा याची 
सोय, व छतागृहे आद  आव यक बाबींची सु वधा वकास कामे क न ावयाची आहे.  सं मण 
िशबीरातील सु वधा यथ येणारे सव शु क वकासकाने भरणे बंधनकारक आहे.  सं मण 
िशबीरात मनपा माफत उपरो  सु वधा मनपाचे खचाने पुर वले या आहेत.  वषयां कत िनमुलन 
आदेशाम ये मािसक व ुत बील वकसकाने भरावयाचे आहे असे कोठेह  नमुद नाह . तसेच सदरचा 
क प BSUP-JnNURM अंतगत राब व यात येत आहे. DPR म ये मािसक व ुत बलाचा खच 

अंतभूत नाह  यामुळे Transit Camp मधील वैय क व ुत देयके लाभा यानी अदा करावयाचे आहे 
अशी शासनाची धारणा आहे.  तर  BSUP-JnNURM अंतगत सव झोपडप ट  पुनवसन क पातील 
प ाशेडमधील वैय क व ुत देयक लाभा याने भरावे कंवा मनपाने भरावे याबाबत धोरणा मक 
िनणय घेणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

सिम यांचे अहवाल 
मा. वधी सिमती 

वषय मांक १७) दनांक ०२/०८/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करण.े 

मा.म हला व बालक याण सिमती 
वषय मांक १८) दनांक २४/०७/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करण.े 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
वषय माकं १९) अ) दनांक १७/०७/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करण.े 

   ब) दनांक ०७/०८/२०१३ व ०८/०८/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
मा. डा सिमती 

वषय मांक २०) अ) दनांक १७/०७/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
   ब) दनांक ०७/०८/२०१३ व १२/०८/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करण.े 

 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/ ८४६ /२०१३ 

दनांक :१०/०९/२०१३ 

टप :- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉके स) 
       नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
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माहे स टबर २०१३ चे मा. महापािलका सभेम ये मा. भाऊसाहेब भोईर यांना वचारावयाचे  - 
 
 
 

 .१) बंद नळ योजनेची िन वदेची जा हर नोट स कोण या साली िनघाली ? 
  

अ) अंितम कामाचे आदेश कधी दले गेले ? 
 

ब) मूळ िन वदा कती रकमेची होती ? कती ट के वाढ व दराने  

   िन वदा होती ? 
 

क) ज.ेएन.एन.य.ुआर.एम. मा यमातून कोण या रकमेवर सवलत होती मूळ 
रकमेवर क  वाढ व दरावर ? 

 

 .२) िन वदा मंजूर झा यानंतर वकसकास कती र कम अदा  

         कर यात आली ?  
 

अ) कामाची मुदत कती होती ? 
 

ब) जर मुदत संपली असेल तर वकसकाने नुकसान भरपाई  

   मािगतली का ?  असेलतर कती र कम मािगतली ? 
 

क) आजपयतचा कालावधी कती व स थती काय आहे ? 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


