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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/ २६० /२०१३ 

दनांक : ०९/०३/२०१३ 
 

ित, 
 

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

 
 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक 

 २०/०३/२०१३ रोजी दपार  ु २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   

मा.महोदय / महोदया, 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे  माच २०१३ ची मािसक मा.महापािलका सभा 
बुधवार दनांक २०/०३/२०१३ 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 

( मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनुसूची करण २ मधील  

िनयम मांक १ (ए) (एच) (आय) अ वये ) 
 

कायप का मांक १५ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे माच २०१३ ची मािसक मा.महापािलका सभा बुधवार 
दनांक २०/०३/२०१३ रोजी दपुार  २.०० वाजता महानगरपािलका शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे.  सदर सभेम ये खालील कामकाज 
होईल. 

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

ो रे 
 

(मुंबई ांितक म.न.पा. अिधिनयम १९४९ चे कलम ४४ अ वय)े 
----------- 

मा. थायी सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक १) संदभ:- १) मा.सोनाली जम मा.चं कांत वाळके यांचा ताव... 

            २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .१८२७ द.०६/११/२०१२ 

                ३)  मा.महापािलका सभा ठ. . २०३ द.१२/०२/२०१३ 
  िनगड  जकात नाका भ  श  चौक िनगड  पुण–े४११०४४ येथे पी.एम.पी.एल.चा शेवटचा 

मोठा बस टॉप तयार होत आहे. तेथे येणा-या वाशां यासाठ  ना ा सटरची आव यकता अस याने ा 
नॅ स सटर ो ा. बाळासाहेब भोर यांस सदर ठकाणी पाच वष कालावधीसाठ  २५० चौ. फूट. जागा 

मा.उपसंचालक नगररचना ठरवतील या भाडे दरान ेव यो य या अट शत वर देणेकामी करारनामा कर यास 

मंजूर  देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

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

वषय मांक २) संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .लेखा/३५/का व/७३५/१२  

     द.१९/११/२०१२ 

        २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२०२९ द. १/१२/२०१२ 

        ३) मा.महापािलका सभा ठ. . २०४ द.१२/०२/२०१३ 
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     पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िल. बस खरेद साठ  आगाव ूर कम अदा करणेकामी, 
पुणे महानगर प रवहन महामंडळ यांना बसेस खरेद  कर ता उव रत िनधी र. .५,१६,३७,६८५/- (र. .पाच 

कोट  सोळा लाख सदोतीस हजार सहाश ेपं याऐंशी) तातड न ेउपल ध क न देण ेआव यक असून सन २०१२-

१३ चे अंदाजप कात जेएनएनयुआरएम कामासाठ  मनपा ह सा हणून र. .१५० कोट ची तरतूद कर यात 

आलेली असून यापैक  जेएनएनयुआरएम पाणीपुरवठा ट पा १ साठ  र. .७४.५० कोट  तरतूद आहे. यामधून 

पीएमपीएमएल यांना यांचे मागणी माणे र. .५.१७ कोट  शासन अनुदान ा  झालेनंतर सदरची र कम 

समायो जत क न घे यात येईल. या उमेदमा येतवर अदा करणेस तसेच यानंतर क  व रा य शासन 

यांचेकडून जस ेअनुदान ा  होईल या माण ेसदर लेखािशषावर र कम जमा करणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

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

वषय मांक ३) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . शा/१अ/का व/२८/२०१३ 

                      द.८/१/२०१३      

                          २) मा. थायी सिमती सभा दनांक १५/०१/२०१३ ठराव .२४२३ नुसार 

                    ३) मा.महापािलका सभा ठ. . २१८ द.२०/०२/२०१३ 
         

         मनपा प रसरातील अनिधकृत बांधकाम/अित मण िनयं ण व िनमुलनासाठ  
महापािलका े ात एक वशेष पोिलस ठाणे येक अ, ब, क, ड भागासाठ  चार पोिलस चौ या 
याक रता पदे िनिमती करणेकामी तावात नमुद प रिश  अ माणे ७८ पदे, प रिश  ब माणे 
२८ पदे अशी एकूण १०६ पदे रा य शासना या आ थापनेवर िनमाण केली जाणार असून यावर ल 
खचाची ितपुत  आगावू (Advance Payment) या व पात मनपाने करावयाची असून ह  बाब वचारात 
घेता अ) तावात नमुद शासन िनणयात नमुद केले या आ ण मनपासाठ  अनु ेय असले या 
पोिलस अिधकार  व कमचार  यांचे वेतन व भ ,े िनवृ ीवेतन अंशदान होणा-या खचास व सदर 
खचाची र कम आगावू ितमाह  ह या या व पात रा य शासनाकडे / संबंधीत पोिलस 
आयु ालयाकडे भर यास ब)सदर अिधकार  व कमचार  यांना पुर व यात येणा-या वाहन, कायालय 
व इतर सु वधांवर येणा-या खचास व तो शासनाकडे/संबंधीत वभागा या पोिलस आयु ांकडे आगावू 
व पात भर यास क)सदर क ा या िनिमतीमुळे होणा-या खचाची पुतता कर यासाठ  मनपा या 

अंदाजप कात नवीन लेखािशष िनमाण क न याखाली आव यक तरतूद ितवष  कर यास मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणते येत आहे.  

 

( टप-माहे माच - २०१३ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय मांक ४) संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे उदयान/४/का व/६२/२०१३ द.  

                         १४/२/२०१३.      

                     २) मा. थायी सिमती सभा दनांक २६/०२/२०१३ ठराव  

                         .२९२६ नुसार 

        सी.एम.ई.दापोड  व औंध िमलीटर  कॅ प येथील िमलीटर  ह  म ये ७५,००० 
वृ ारोपण करणे व यांचे तीन वष देखभाल / संर ण करणेचे काम महारा  वन वकास महामंडळ 
यांना ितवृ  र. .३३०/- या दराने देणेस व याकामी येणा-या र. . २,४७,५०,०००/- (र. .दोन 
कोट  स ेचाळ स लाख प नास हजार) खचास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे.  

 

मा. वधी सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक ५) संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . था/श.अ.ता/ं१/का व/१४८/ 

     २०१२, दनांक २१/०८/२०१२ 

                  २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .५१, दनांक २१/०९/२०१२ 
                ३)  मा.महापािलका सभा ठ. .२०६  ×¤ü.१२/०२/२०१२ 

           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील सव अनािधकृत बांधकामास / बेकायदेशीर 

बांधकामास यापुढे सव सेवा सु वधा ( उदा. प याचे पाणी, सांडपा याची यव था, र ते, दवाब ी इ.) देणे 
बंद करणेबाबत या िनणयास तसेच यापुढे या महानगरपािलका ह तील बांधकामांना व ुत जोड दे यापूव  

महानगरपािलकेकड ल बांधकाम चाल ूकर याचा दाखला / महानगरपािलके या संबंिधत वभागाकड ल ना 
हरकत दाखला सादर के यानंतरच व ुत जोड देणेबाबत कायवाह  करणेबाबत महारा  रा य व ुत वतरण 

कंपनी मया. यांना कळ वणेस तसेच या ठकाणी १००% अनािधकृत बांधकाम झालेल ेअसेल याच ठकाणी 
र ते व दवाब ीची सोय न क न देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत 

आहे. 

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

वषय मांक ६) संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/१०९८/२०१२,  

       द.०८/१०/२०१२  
   २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .७९, दनांक ०७/१२/२०१२ 
   ३) मा.महापािलका सभा ठ. .२०७, दनांक १२/०२/२०१३    

     मु यलेखापाल पदावर ल िनयु  संदभात म.े उ च यायालयाम ये रट पट शन 
टॅ प मांक २३३१७/२०१२ पंपर  िचंचवड महानगरपािलका कमचार  महासंघ  X  महारा  शासन 

व पंपर  िचंचवड महानगरपािलका असा दावा दाखल आहे.  सदर दा या या अंितम िनणयास 
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अिधन राहन ीू . मोद िभमराव भोसले, उपसंचालक, व  व लेखा सेवा ( व र  ) गट – अ यांची 
मु यलेखापाल, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका या पदावर १ वष कालावधीकर ता ितिनयु ने 
कर यात आले या िनयु स मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

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

वषय मांक ७) संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जशुक/ व/३१/२०१३,  

       द.१९/०१/२०१३  
    २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१११ दनांक ०१/०२/२०१३  
    ३) मा.महापािलका सभा ठराव . २२८, दनांक २०/०२/२०१३ 

            पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जलशु द करण क  स.े२३ या ठकाणी 
सी.सी.ट . ह .यं णा बस वणेकामी येणा-या र. .१,३२,००,०००/-( अ र  र. .एक कोट  ब ीस लाख 
फ  ) चे खचास शासक य मा यता देणेकामी मा. महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

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

वषय मांक ८)  संदभ :- १) मा.महापािलका आयु  याचें प  .पाप/ुड/१५/१२/२०१३,   

                             द.२४/०१/२०१३ 

     २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१२० दनांक ०१/०३/२०१३  
        थािनक स मा. नगरसद य व स माननीय नगरसद या यांची मागणी वचारात घेता 

जुनी सांगवी येथील जुनी ६ लाख लीटर मतेची टाक  पंप हाऊस व संप पाडून न वन १५ लाख िलटर 
मतेची नवीन उंच टाक  बांधणेकामी येणा-या  र. . १,१५,९५,६३३/- (अ र  र. .एक कोट  पंधरा 

लाख पं या णव हजार सहाशे  तेहतीस फ  ) चे खचास शासक य मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

 

वषय मांक ९)  संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .YCMH/ACAD/२५/२०१३,  

                   द.२०/०२/२०१३ 

    २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१२२ दनांक ०१/०३/२०१३  
         MUHS-PCMC P.G.Institite साठ  तावा सोबतचे प  अ म ये नमूद  केले या 

५४ पदनामाची ३३२ पदापैक  आव यक असणारा Teaching व Ancillary  टाफ प  ब म ये नमूद 
के या माणे एकूण २६ पदनामाची १९८  पदे िनमाण के यास अंदाजे दरवष  र. .१३,७५,९२,०००/- 
एवढा खच अपे त  असून  सदरची पदिनिमती करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता  
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

 
-------- 
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मा.शहर सुधारणा सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक १०)  संदभ :  १) मा.नारायण ब हरवाडे, मा. शांत िशतोळे यांचा ताव - 
                      २) मा.शहर सुधारणा सिमती ठराव .८१ दनांक ०६/०३/२०१३ 
           मंजूर वकास योजनेतील मौज े थेरगांव ह ीतील स ह नं.३३ ते ३६ प.ै मधून मोरया मंगल 

कायालयाकडे जाणा-या २४ मी. ं द र यापासून थेरगांव मशानभूमी पयत १२ मी. ं द र ता व 

मशानभूमी ते थेरगांव गावठान २४ मी. र यापयत स या अ त वातील  र ता ९ मी. र ता ं द के यास 

नाग रकांची मशानभूमीकडे जा यासाठ  या भागातील नाग रकांना र याची सोय होणार अस याने 
सदरचा र ता महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वय ेफेरबदल करणसे  तसेच 

मंजूर वकास योजनेतील मौज ेथेरगांव ह तील स ह नं.२५ व ३० मधून जाणारा १२ मीटर र ता स ह न.ं २५ 

म य े अ त वातील र याजवळ वाकडया वळणाचा अस याने सदरचा र ता वाहतूक या ीन े सरळ 

करणकेामी महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल करणेस 
मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणते येत आहे. 

 

वषय  मांक ११)  संदभ :  १) मा.नारायण ब हरवाडे, मा. शांत िशतोळे यांचा ताव - 
                      २) मा.शहर सुधारणा सिमती ठराव .८२ दनांक ०६/०३/२०१३ 
           पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेनुसार महारा  शासन, 
नगर वकास वभाग, अिधसुचना .ट पीएस-१८१०/२४५८/ . .१६/११/न व-१३, दनांक 
१४/०५/२०१२ अ वये मौजे कवळे येथील स ह नं.४० मधील मंजूर वकास योजनेमधील १५ मी. 
ं द चा द ण उ र र ता तसेच (एम.४-२०) माणे िशफटेड रोड र  क न सदर र याने बाधीत 
े  िनवासी वभागात समा व  कर याची मागणी संबंधीत सव जागे या मालकाची अस याने व 

सदर जागेचे एकच जागामालक असून यांचे मागणीनुसार सदर ताव महारा  ादेिशक व 
नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाची कायवाह  करणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

 

वषय  मांक १२)  संदभ :  १) मा.नारायण ब हरवाडे, मा. शांत िशतोळे यांचा ताव - 
                       २) मा.शहर सुधारणा सिमती ठराव .८३ दनांक ०६/०३/२०१३ 
     पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व ह या भागश: मंजूर वकास योजनेतील मौज े िचखली 
येथील देहू-आळंद  र ता, सोनवणे व ती २४ मी. व ३० मी. र यालगत ग. . १६१२ प.ै, १६२० प.ै या 
जागेवर ल कमिशयल झोन (सी.२) मंजूर झाली आहे.  सदर ठकाणी नगा रकांनी र हवा यांक रता घरे 

बांधली असून कमिशयल झोन (सी.२) र  क न सदर ल झोन रेिसडे शयल झोन हणून करणेबाबत 

महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वय े फेरबदलाची कायवाह  करणेस 

मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
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िश ण मंडळाकडून आलेली प  े
 

वषय मांक १३)  संदभ - १) मा.महापािलका आयु  .िश ण/आ था/का व/३८/२०१३,  

                          दनांक १६/०१/२०१३. 
                       २) मा.महापािलका आयु  .िश ण/आ था/का व/१४/२०१३,  

                          दनांक ०७/०१/२०१३. 
        ३) मा.महापािलका सभा ठराव .२०१, दनांक ११/०२/२०१३ 

         पंपर  िचंचवड  महानगरपािलका हदद तील गर ब  व गरजू व ा याना दजा मक 
िश ण दे यासाठ  युिनअर के.जी.पासून इ.१ ली ते ७ वी ाथिमक िश ण इं जी मा यमातून 
दे यासाठ  १. मनपा शाळा, तपोवन मं दराजवळ, पंपर , पुणे १७ व २. छ पती शाहजी महाराज ु
ाथ. व ालय, कासारवाड , पुणे ३४ या दोन शाळा द क योजनेअंतगत थरमॅ स सोशल 

इिनिशए ट ह फाऊंडेशन व  आकां ा फाऊंडेशन, िश ण मंडळ व  पंपर  िचंचवड मनपा यां या 
संयु  व माने ाथिमक शाळा सन २०१३-१४ या वषात यो य अट  शत नुसार करार तीस वषाचा 
असेल तसेच िश ण मंडळ सभेचे ठरावानुसार सु  करणेस मा यता देणेकामी  मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

-------- 
मा.आयु ांकडून आलेली प े/कामे  

शासनाकडून कंवा शासक य अिधका-यांकडून आलेली प े - 
 

वषय मांक १४) संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . नगररचना/अ-१/३००/२०१२, 
                          दनांक २०/१२/२०१२.  

        २) मा.महापािलका सभा ठराव मांक २१६ दनांक  १२/०२/२०१३  

           पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व हदद या वकास योजनेत मौजे 
तळवडे येथील वेणीनगर चौकात ९०.०० मी. ं द र ता ता वत कर यात आलेला  आहे. सदर 
वकास योजने या अनुषंगाने सन २००५ म ये सदर र या या भूसंपादनाचा ताव 
मा. ज हािधकार , पुणे यां याकडे पाठ व यात आला असून सदर करणी भूसंपादनाची कायवाह  
वशेष भूसंपादन अिधकार , वशेष घटक मांक १ पंपर  यां या कायालयामाफत सु  आहे. सदर 
करणी संयु  मोजणी पुण होऊन सुसंगत अहवाल भूसंपादन अिधकार  यांना देणेत आलेला असून 
तूत करणातील मोबदला र कमे या २/३ र. .१४२३४३५०/- इतक  र कम भूसंपादन अिधकार  

यांचेकडे जमा करणेत आलेली आहे. महारा  शासना या दनांक ३०/५/२००८ व दनांक 
१८/८/२००९ या अिधसुचने वये वाढ व हदद या वकास योजनेस भागश: मंजूर  दान केलेली 
आहे. भागश: मंजूर वकास योजनेत सदर र ता कायम करणेत आलेला आहे. सदर ९० मीटर ं द 
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र या या दो ह  टोकांकडे पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या मंजूर वकास योजनेतील 
७५.०० मीटर ं द र ता ता वत आहे. याअनुषंगाने महानगरपािलके या वकास योजनेतह  सदर 
ठकाणी ९०.०० मीटर ऐवजी ७५.०० मीटर र ता ता वत क न महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये कायवाह  करणे आव यक आहे. पंपर  िचंचवड नवनगर 
वकास ािधकरणा या हदद तील पाईन रोड लाखो पये खच क न वकसीत केला आहे मा  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका हदद तील पाईन रोड वकसीत झाला नाह तर यांना सदर या 
र याचा वापर करता येणार नाह . यामुळे पंपर  िचंचवड महानगरपािलका हदद त ७५.०० मीटर 
माणे आखणी क न फेरबदलास एकदाच मा यता घेणे आव यक आहे. याबाबत पंपर  िचंचवड 

नवनगर वकास ािधकरणा या सभेत चचा होऊन यांना देखील सदर र याची आखणी मा य 
आहे. तसेच सदर ठकाणी ७५.०० मी.ची आखणी जुळवताना ९०.०० मी. या उ रेकड ल बाजू या 
बाहेर आखणी जुळवावी लागणार आहे यानुसार वाहतूक सुरळ त कर याचे ीने नकाशात 
दश व या माणे ७५.०० मी. ं द र याची आखणी कर यात आली आहे.  

 तसेच सदर र यात JNNURM अंतगत पाईपलाईन टाकावयाची जागा मनपा या ता यात 
नस यामुळे सदरचे काम डसबर २०१२ पुव  पुण हो या या ीकोनातून मनपास जागेची तातड ची 
िनकड आहे. यामुळे नकाशात दश व या माणे ७५.०० मी. ं द र या या आखणीतील 
फेरबदलासाठ  महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ कलम ३७ अ वये कायवाह  क न 

ताव शासनाचे मंजूर कर ता पाठ वणेसाठ  मा यता देणेस तसेच याबाबत पुढ ल कायवाह  करणेस 
सदर फेरबदल िस द क न हरकती व सुचना मागवून शासनाकडे अहवाल मा यतेकामी पाठ वणेचे 
अिधकार आयु ांना देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

( टप - माहे माच २०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे ) 
 
वषय मांक १५) संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . नर व/का व/४क/४८८/२०१३ 

                          दनांक २०/२/२०१३. 
          ताथवडे गावची वकास योजना महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ 

चे कलम २१ नुसार तयार कर यात आली असून अिधिनयमानुसार िस द करणेकर ता 
मा.महापािलका सभेपुढे सादर केली आहे सदर वकास योजना िस द नंतर ा  होणा-या 
सुचनांबाबत सुनावणी दे याक रता अिधिनयमा या कलम २८ (२) अ वये िनयोजन सिमती थापन 
करणे आव यक अस याने सदर सिमतीम ये मनपा या थायी सिमती मधील ३ सद यांची नेमणूक 
करणके रता ताव मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

 
 
 
 
 



 9 

वषय मांक १६) संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/३५/का व/२००/२०१३, 
                       दनांक ०८/०३/२०१३ 

                महारा  रा य व  आयोगाचे अ य  मा. ी.ज.ेपी.डांगे ( I.A.S.) यांनी यांचे 
िश मंडळासह पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस दनांक १०/०६/२०१२ रोजी भेट देऊन चौ या व  
आयोगा संबंधी व वध वषयांवर चचा क न ७३ व ७४ या घटना द तीनुसार महापािलकेस जी ु
१९ कत ये / जबाबदा-या नेमून द या आहेत. यानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची ४ था 
व  आयोगासंदभात १० मु ांची वषयसुची तयार क न सव संबंिधत वभागांना पाठ वणेत आली 
असून या वषय सुचीस मा यता िमळणेकामी मा. महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

------- 
     

मा. वधी सिमती  
 

वषय मांक १७)   (अ) दनांक १८/०१/२०१३ व ०१/०२/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
(ब) दनांक ०१/०२/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
(क) दनांक १५/०२/२०१३ व २१/०२/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणे. 

-------- 
 

मा.म हला व बालक याण सिमती 
 

वषय मांक १८)   (अ) दनांक ०९/०१/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
(ब) दनांक २३/१/२०१३  व १३/२/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करण.े 

---------- 
 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
 

वषय मांक १९)  (अ) दनांक ०६/०२/२०१३ चा सभावृ ातं कायम करणे. 
        

-------- 
 

मा. डा सिमती 
 

वषय मांक २०)   (अ) दनांक ०२/०१/२०१३ व १६/०१/२०१३  चा सभावृ ांत कायम करण.े 
(ब) दनांक १६/०१/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
(क) दनांक ६/२/१३, १३/०२/१३ व २१/२/१३ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
(ड) दनांक २०/०२/२०१३ व २१/२/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करण.े 

-------- 
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अ भाग सिमती 
 

वषय मांक २१) संदभ - १) मा.आयु  यांचेकड ल प  .भू ज/२/का व/४८६/२०११,  

                         दनांक ०५/१२/२०११  

     २) मा.अ भाग सिमतीकड ल ठ. .२७ द.१०/०८/२०१२ 

     ३) मा.महापािलका सभा ठराव .२१५, द.१२/०२/२०१३ 
 अजंठानगर ेणीवाढ योजना येथील र  ११ गाळे २५ वषा या दघ मुदती या 

भाडेप टयाने (िलजने) वतर त करणेकामी मा.उपसंचालक नगररचना वभाग यांनी िन त केले या 
दरा माणे िन वदा माग वणेत आ या असून गाळा .इ - ८ Si  कर ता ी. चं कांत सुयकांत 
संकपाळ यांचा सव च िन वदा दर र. .७,१५,०००/- ( मनपा / शासन करा यित र  ) ल ात घेता 
मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ७९ (क) नुसार ी. संकपाळ यांना गाळा 
. .इ - ८ Si  २५ वषा या िलजने देणेसाठ  मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

( माहे - माच २०१३ चे सभेम य ेघेणेचे िनणया माण े) 
          
 
 
 

.  
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/ २६० /२०१३ 

दनांक : ०९/०३/२०१३ 
 

 

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

       नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
 
 
 
 
 
 


