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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

       मांक : नस/०४/का व/७२५/२०१८ 
दनांक : ०५/११/२०१८    

      
 

ित, 
 

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

  
 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक  

 २०/११/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   

मा.महोदय/महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे नो हबर- २०१८ ची मािसक मा.महापािलका सभा 

मंगळवार दनांक २०/११/२०१८ रोजी दुपार  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 ू

                                                                                                                                                    
 (उ हास बबनराव जगताप) 

                    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 – २४ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे नो हबर - २०१८ ची मािसक मा.महापािलका सभा 
मंगळवार दनांक २०/११/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपािलका शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे. सदर सभेम ये खालील कामकाज होईल. 
        

                                 ------ 
 

ो रे 
 

         ( महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ४४ अ वये ) 
 

------ 
 

मा. थायी सिमतीचे ठराव 

 
 

वषय मांक १)   संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/०६/का व/१०७६१/२०१८  

                          द.१४/०९/२०१८ 

          २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३३३०, द.१६/१०/२०१८  
 

 अित र  आयु  (२) यांनी यांच ेकड ल प  .सु व/५/का व/४०४/२०१८ द.३०/०८/२०१८ 
अ वये सामा जक सुर तता  उप म या लेखािशषावर र. .२ कोट  ५० लाख व प  
.सु व/५/का व/४०३/२०१८ द.३०/०८/२०१८ अ वये ठेकेदार  प दतीने सुर ा यव था या 

लेखािशषावर र. .१३ कोट  तरतूद वाढवून िमळणेची वनंती केलेली आहे. यात ॅ फक वाडन मदतनीस 
यांचा कमान वेतन दर द.०१/०४/२०१८ पासुन र. .११,८२४.७१ ऐवजी र. .२१,५१२/-  झालेला आहे. 
रखवालदार मदतनीस यांचा कमान वेतन दर द.०१/०४/२०१८ पासुन र. .११,५२६.१७ ऐवजी 
र. .२१,५१२/- झालेला आहे. याकर ता ठेकेदार  प दतीन ेसुर ा यव था लेखािशषावर र. .१३ कोट  व 
सामा जक सुर तता  उप म या लेखािशषावर र. .२ कोट  ५० लाख तरतूद वाढवून िमळणेची वनंती 
केलेली आहे. अखिचत िनधीतून ठेकेदार  प दतीने सुर ा यव था या लेखािशषाक रता र. .५ कोट  व 
सामा जक सुर तता उप म या लेखािशषाक रता र. .१.५० कोट  अखिचत िनधीतून वाढ क न 
वग करण करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
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वषय मांक २)  संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे पञ .कर/मु य/५/का व/६१२/२०१८  

                         द.१७/१०/२०१८ 
         २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३४६१, द.३०/१०/२०१८  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  काय े ात आदश पयावरण संतुिलत सोसायट  ब ीस योजना 
राबवून िनवड झाले या सोसायट ंना ो साहन दे या या ीने सामा य कराम ये सूट देणेबाबत 
मा. थायी सिमती सभा ठराव मांक ९९३, दनांक १९/९/२०१७  व मा.महापािलका सभा ठराव मांक 
८४, द.१६/१०/२०१७ रोजीचे मंजूर ठरावा नुसार १२ त े १०० व १०० चे पुढ ल लॅट/बंगलो/रो हाऊस 
असलेली सोसायट  या २ गटा म ये ती े य कायालया मधून १ या माणे ८ े य कायालयात 

“आदश पयावरण संतुिलत सोसायट” ब ीस योजना सन २०१७-२०१८  ते २०१९-२०२० या कालावधीत ३ 
वष क रता राब व यात येत आहे. आदेश मांक कर/मु य/०५/ का व/३६६/२०१७, दनांक 

१८/१२/२०१७ अ वये “आदश पयावरण संतुिलत सोसायट ” ब ीस योजना राबवून ा  गुणांकानुसार 
सामा य करात सूट देणे तसेच े य कायालय िनहाय सोसायट ंची तपासणी करणेकामी दोन मनपा 
अिधकार , एक अशासक य सं थचेा ितिनधी व एक प कार यांचा समावेश असणारे तपासणी पथकाची 
नेमणूक करणेत येऊन उ  आदेशा वये ८ े य कायालयांम ये सन २०१७-२०१८ या आिथक वषात  

“आदश पयावरण संतुिलत सोसायट ” ब ीस योजना राब व यात आली. यानुसार आदेश मांक 

कर/मु य/०५/का व/१०६/२०१८, द.१३/०४/२०१८ अ वये े य कायालयामाफत गट मांक २ म ये 
एकापे ा जा त सोसायट  गृह क पांची िशफारस कर यात आली आहे.  “आदश पयावरण संतुिलत 
सोसायट ” ब ीस योजनाचे धोरणानुसार े य कायालय िनहाय गट मांक २ म ये येक  १ या माणे 
सवािधक गुणांक ा  झाले या सोसायट  गृहप पांची सन २०१८-२०१९  या आिथक वषाचे सामा य 
करात सवलत देणेकामी आदेश िनगत केलेले आहेत. सदर योजना अंमलबजावणीचे थम वष अस याने 

शहरातील सोसायट  गृह क पयांच ेम ये  अपे त ितसाद  िमळाला नाह .तसेच अ व ब े य कायालया 
अंतगत िनवड झाले या सोसायट ंना अनु मे थम मांकाचे ६८ व ७२ गुण ा  झाल ेअसून यांना सामा य 

करातील सवलत दे यात आलेली आहे.  परंत ु अ य सोसायट  सू ा शहर पयावरण पूरक हो यास  महापािलकेचे 
कामकाजात हातभार लावत आहेत. “आदश पयावरण संतुिलत सोसायट ” ब ीस योजनेचा उ ेश हा शहर 

पयावरण पूरक व व छ होणे पयायाने कचरा वाहतूक व व हेवाट कर याची महापािलकेवर व इतर शासक य 

यं णावर पडणारा अित र  ताण काह  माणात कमी करणेचा अस याने पधत सहभाग घेऊन या सोसायट  

गृह क पांना कमान ६६ पे ा अिधक गुण ा  झालेल े आहेत.अथवा या पुढे होतील.अशा शहरातील सव  

सोसायट  गृह क पांना चालू मागणीतील सामा य करात िन त केले या गुणाकांनुसार सवलत सामा य 

करातील इंतर सवलती यित र  सोसायट स ा  झालेले गुण वचारात घेता सदर सोसायट तील 

िमळकतधारकांना “आदश पयावरण संतुिलत सोसायट ” ब ीस योजनेअंतगत सन २०१८ -२०१९  पासून 

सामा य करात ब ीस योजना राब वणेकामी खालील माण ेकायवाह  करणे आव यक आहे. 

गट १ – १२ ते १०० लॅट/ बंगलो / रो हाऊस असलेली  सोसायट . २) १०० चे पुढ ल लॅट / बंगलो / रो 
हाऊस असलेली  सोसायट  

आदश पयावरण संतुिलत सोसायट  ब ीस योजना अंमलबजावणीचे मु य िनकष व गुण 
खालील माणे. 
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अ. . मु य िनकष गुणांक 

१ इमारत व इमारतीचे प रसराम ये 100%  कचरा वग करण व या ३० 

२ पाणीसंवधन, पाणीपनुच ण, पाणीपुनवापर २० 

३ सौर उजा क प, एल.ई.ड . द यांचावापर १५ 

४ वृ ारोपण आ ण संवधन, लॅ ड के पंग २० 

५ पयावरण पूरक ना व यपूण उप म १५ 

 एकूण १०० 

शहर तरावर सव कृ  पयावरण पूरक उप म राब वणा-या व ५ टार असले या ३ 
सोसाय यांना आदश पयावरण संतुिलत सोसायट  तपासणी म ये ा  झाले या गुणां या व 

पधा या  आधारे शहर तरावर व रे टंगनुसार सामा य करात दे याच ेसवलतीची ट केवार  
 
                            शहर तरावरावर ल सोसाय या 

अ. . गुण तपशील रे टंग गुणांनू म सामा य करात सवलत 

१ ८६ ते १०० गुण ***** 

०१ २५% 

०२ २०% 

०३ १५% 

 
शहर तरावर ल वगळून अ य सोसाय या 

अ.  गुण तपशील रे टंग सामा य करात सवलत 

१ ८६ ते १०० गुण ***** १०% 

२ ७६ ते ८५ गुण **** ०७% 

३ ६६ ते ७५ गुण *** ०५% 

१) महापािलके या काय े ातील सव आदश पयावरण संतुिलत सोसायट ची िनवड   करणे.  
२) आदश पयावरण संतुिलत सोसायट  पधतील वजे या सोसाय या ंमधील  िमळकतींना मनपा 

माफत स या सामा य करातील दे यात येणा-या सवलतीं यित र  टार रेट ंग नुसार 
सामा य करात सवलत देणे. 

३) तपासणी केले या आिथक वषाचे पुढ ल आिथक वषात दनांक ३० जून अखेर थकबाक सह 
संपूण बलाची एक र कमी र कम भरणा करणा-या िमळकती सवलती या लाभास पा  
राहतील. 

४) आदश पयावरण संतुिलत सोसायट  ब ीस योजना सन २०१८ - २०१९ ते २०१९-२०२०  या 
कालावधीत २ वष राब व यात येईल. 

५)  शहर पातळ वर ल पधत िनवड होणा-या सोसायट साठ  फ  २ वष (दोनच वेळेस) 
पा रतोषीक दले जाईल. 

तर  “आदश पयावरण संतुिलत सोसायट ” ब ीस योजना राबवून िनवड झाले या सोसायट ं 
मधील िमळकतींना महापािलकेमाफत स या सामा य करातील दे यात येणा-या सवलतीं यित र  टार 
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रेट ंगनुसार सामा य करात सवलत देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत 
येत आहे.  

      

वषय मांक ३)  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  

                         .लेखा/२३/का व/१२६९७/२०१८, दनांक – ३०/१०/२०१८ 

             २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३५९२, द.०५/११/२०१८ 

                सन २०१८-२०१९ या मुळ अंदाजप कात भाग-३ म ये मु यमं ी सहाय ा िनधी  या 
लेखािशषावर र. .१,००,००,०००/- तरतूद कर यात आलेली आहे.  या आिथक वषात केरळ पुर तांसाठ 
मु यमं ी सहायता िनधी या लेखािशषावर भाग-३ म ये मनपा अिधकार / कमचा-यांचे वेतनातून १ 
दवसाचा पगार कपात करणेत आलेला आहे. व ती र. .१,०४,०१,०१२/-  इतक  आहे. आजतागायत 
मु यमं ी सहाय ा िनधी र. .९५,०४,२४६/-  अदा करणेत आलेल ेआहेत.  र. .८,९६,७६६/- अदा करणे 
बाक  सदर र कम अदा करणेस तरतूद  अपूण आहे.  व सदर र कम अदायगीकामी भाग–३ 
अंदाजप कात जमा/खचात वाढ करणे आव यक आहे. लेखा वभागा माफत सन २०१८-१९ या 
अंदाजप कात मु यमं ी सहाय ा िनधीस  तरतूद  कर यात आलेली होती.  परंत ुकेरळ पुर त नैसिगक 
आप ीमुळे  जमा होणा-या र कमेपे ा सदर तरतूद र. .५,००,०००/- कमी पडत आहे. तर  सन २०१८-१९ 
या अंदाजप कात भाग -३ म ये जमा व खचास र. .५,००,०००/- वाढ करणेबाबत महारा  

महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०३ अनुसूची ड मधील करण ७ तरतुद  .२(१) नुसार वग करण 
करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
 

---------- 
 

मा. वधी सिमतीचे ठराव  

 
 

वषय मांक ४)   संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/९१५/२०१८,  
                          द.०१/१०/२०१८  

           २) मा. वधी सिमतीकड ल ठराव .५७ 

                          द.२/११/२०१८  
          महापािलका आ थापनेवर “सह शहर अिभयंता ( था)” या अिभनामाची एकूण ०३ पदे 
र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन ७६०० म ये शासन मंजूर आहेत.  तुत या पदाकर ता शासन 
िनणया माणे िनधा रत केलेली अहता  

अ) शासन िनणय .पीसीसी-३०९१/८६९/ . .१४४/९१/न व-२२, द.१८/०४/९४ आ ण  
   .पीसीसी-३०९४/११०९/ . .२८८/९४/न व-२२, द.२५/०८/१९९८ नुसार पदो नती -  
१. मा यता ा  व ापीठाची थाप य अिभयां क  शाखेची पदवी (बी.ई.िस ह ल) 
२. उपअिभयंता या पदावर ल १० वष सलग सेवा अनुभव आव यक कंवा  
३. कायकार  अिभयंता या पदावर ल कामकाजाचा सलग ५ वष अनुभव. 
ब) शासन िनणय .पीसीसी-३०१०/२२५/ . .६६/न व-२२, द.७ जून २०१० नुसार  
   पदो नती – 

१. मा यता ा  व ापीठाची थाप य अिभयां क  शाखेची पदवी/पद वका   
   (बी.ई.िस ह ल/ड .सी.ई.) 
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२. कायकार  अिभयंता या पदावर ल कामकाजाचा पदवीधारक अस यास ७ वष व  
   पद वकाधारक अस यास कमान १० वषाचा अनुभव. 
 

      स थतीम ये या संवगाम ये एक पद र  असून ी.पठाण आयुबखान अहमदखान, सहशहर 
अिभयंता यां या द.३०/०९/२०१८ रोजी या िनयत वयोमान सेवािनवृ ीमुळे आणखी एक पद र  होत 
आहे. तुतची पदे पदो नतीने भरणेबाबत द.०४/०९/२०१८ व द.१९/०९/२०१८ रोजी पदो नती सभा 
आयो जत कर यात आली होती. तुत या पदो नती सिमतीने पदो नतीपूव कायकार  अिभयंता ( था) 
तसचे उपशहर अिभयंता पदावर ल अिधका-यांची शै णक अहता, अनुभव कालावधी, आर ण, गोपनीय 
अहवाल, सेवा जे ता आ ण म ा व दािय व इ. सेवा  वषयक तपशील पडताळून ी.िनकम मकरंद ानोबा 
यांना वेतन ेणी र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन ७६०० म ये सह शहर अिभयंता ( था) पदावर थाप य 
अिभयंता संवगातील सेवाजे ता व पदो नती संदभात मा.उ च यायालयाम ये याय व  असले या 
यािचका .४२०६/२००८, .४२०७/२००८, .१५३१/२००९, .१२२४८/२००९, .२२५९/२०१५, 
.४२३०/२०१८ आ ण मे.आकुड  यायालय येथे याय व  असलेली यािचका .३२/२००८ व 

मे.औ ोिगक यायालय, पुणे येथे दाखल कं लेट युएलपी .१७/२०१४ तसेच पदो नतीमधील आर ण र  
कर या संदभात मा.सव च यायालयाम ये याय व  असलेली वशेष अनु ा यािचका .२८३०६/२०१७ 
म ये होणा-या अंितम िनणया या अिधन राहून सेवाजे ते नुसार पदो ती या कोठयातील खु या 
वगा या पदावर िन वळ ता पुर या व पात मा. वधी/मा.महापािलका सभे या मा यतेने पदो नती 

देणेबाबत सवानुमते िशफारस केली आहे. सबब, ी.िनकम मकरंद ानोबा यांना वेतन ेणी र. .१५६००-
३९१०० ेड वेतन ७६०० म ये सह शहर अिभयंता ( था) पदावर थाप य अिभयंता संवगातील सेवाजे ता 
व पदो नती संदभात मा.उ च यायालयाम ये याय व  असले या यािचका .४२०६/२००८ 
.४२०७/२००८, .१५३१/२००९, .१२२४८/२००९, .२२५९/२०१५, .४२३०/ २०१८ आ ण मे.आकुड  
यायालय येथे याय व  असलेली यािचका .३२/२००८ व मे.औ ोिगक यायालय, पुणे येथ े दाखल 

कं लेट युएलपी .१७/२०१४ तसेच पदो नतीमधील आर ण र  कर या संदभात मा.सव च यायालयाम ये 

याय व  असलेली वशेष अनु ा यािचका .२८३०६/२०१७ म ये होणा-या अंितम िनणया या अिधन राहून 

सेवाजे त ेनुसार पदो ती या कोठयातील खु या वगा या पदावर िन वळ ता पुर या व पात पदो नती देणेस 

मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

                                   -------  
 

मा.शहर सुधारणा सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक ५)  संदभ  - १)  मा.महापािलका आयु  यांचे प  . व/मुका/तां. व/३४७/ २०१८, 

                          द.१६/०७/२०१८ 

         २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .१५, द.२८/०८/२०१८ 

         ३) मा.महापािलका सभा ठराव मांक- २८५ द.२७/०९/२०१८ 

         ४) मा.महापािलका सभा ठराव मांक- ३१३ द.३१/१०/२०१८ 
 

           पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत सन २०१२-१३ पासून ऊजासंवधना या ीकोनातून जुने सो डयम  

हेपर/मेटल हालाईड दव/े ट-५(९६ वॅट) काढून एलईड  दव ेबस वणेची काम ेसु  आहेत. महापािलके या उजा 
संवधना या ीने सो डयम हेपर/ / ट-५/सीएफएल/मेटल हालईड द या या ऐवजी र या या कारानुसार 
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आव यक काश माण राखणेकर ता (ल स ले हल) उवर त एलईड  यित र  द यां या ठकाणी यो य 

मतेच ेएलईड  दवे बस वणेकामी सव करण,े ड पीआर बस वणे व पयवे ण करणेकर ता क प यव थापन 

स लागार मे.ऊजा िनयोजन ा.िल.पुणे यांची नेमणूक करणेत आली आहे. मे.ऊजा िनयोजन ा. िल. पुणे यांनी 
सवच ेकामकाज पुण केलेले असून ा  सवनुसार अहवाला नुसार सुमारे ३८७५५ इतके व वध मतेच ेएलईड  

दवे व वध र यावर बस वणेत आलेल े असून अ ापपयत सुमारे ३६१३४ दव े सो डयम हेपर/    / ट-

५/सीएफएल/मेटल हालाईड (MH) या कारचे आहेत. सदरचे काम वखचातून कंवा ई ो मा यमातून 

करावयाच े िनयोजन मनपाचे होते. तथा प ई ो त वावर एलईड  दव ेबस वणेसाठ  रा य शासनाने ईईएसएल 

सोबत करारनामा केलेला आहे. यानुसार रा य शासनाने  यांचेकड ल द.१२ जानेवार  २०१८ चे शासन 

िनणयानुसार  सव नागर  सं थानी पथ द यांसाठ  फ  एलईड  दवे बस वणे व यासाठ  ईईएसएल सोबत 

करारनामा करण ेबधंनकारक केल ेआहे. यानुसार मे.ईईएसएल कडून व हत केले या त याम ये मा हती 
माग वणेत आली होती. मनपाने सादर केले या मा हतीनुसार  मे.ईईएसएल कडून क प ताव (Project 
Proposal) व करारनामा मसुदा (Draft Agreement) पाठ वला आहे. याबाबत स व तर मा हती 
खालील माणे सादर करणेत येत आहे. स थतीत मनपा ह त एकूण द यांची सं या सुमारे - ७४८८९ इतक  

आहे. एकूण व ुत भार - १०.०६ MW एलईड  बस व यात आले या दवाब ीची सं या - ३८७५५, एलईड  

बस व यात आले या एलईड  व ुत भार -३.२७ MW, ईईएसएल कडून एलईड  बसवावया या द यांची सं या 
- ३६१३४ एवढ  आहे. वा षक दवाब ीच ेवीजबील अंदाज े र. .२७.३९ कोट  (सव दवे चाल ू थतीत गृह त 

ध न) ईईएसएल माफत ई ो  त वावर (cost sharing based) जुने पारंपा रक फट ंग काढून एलईड  

फट ंग बस वणेत येणार आहे. फट ं सची वॉरंट   ७ वष (इ शूर संह) आहे. म यवत  िनयं ीत क ातून दव े

िनयं ीत करणार  यं णा (CCMS) चादेखील अंतभाव आहे. बस वले या एलईड  द यांची देखभाल व दु ती 
काम ईईएसएल माफतच कर यात येणार आहे. होणा-या उजा बचतीकर ता रा य बकेत उजा बचत वंत  खात े

उघडावे लागेल. होणा-या उजा बचत व देखभाल व दु ती कामावर लागणारा खच बचतीतून ए यूट  बेसीसवर 
ईईएसएल यांना अदा करावा लागेल. 
 
           ईईएसएल ने सादर केले या क प तावानुसार खालील बाबी दसून येतात – 
 
1. सदरचा क प  ई ो त वावर राब वणेत येणार असून सुरवातीस महापािलकेस कोणताह    

खच करावा लागणार नाह . 

2. स य थतीतील द यांचा तसेच एलईड  बस वणेत आलेनंतर द यां या काश ती तेचा 
         संयु क पाहणी क न अहवाल तयार करणेत येणार आहे. 

3. नॅशनल लाईट ंग कोड नुसार र यावर आहे तशीच कंवा यापे ा जा त सुधा रत ल स          
लेवल ठेऊन द यांचे वॅटेज िन त केल ेजाणार आहे. 

4. एलईड  फट ंगची वॉरंट  कालावधी देखभाल व दु तीसह सात वषाचा  असून य  होणा-या  
      वीजबचतीतून अँ यूट  बेसीसवर ईईएसलला ितवष  िनधा रत केलेली र कम वषाक रता अदा  
      करावी लागणार आहे. 

5. सदर कामाम ये एलईड  फट ंग बस वणेत येत असले या ठकाणी  ॅकेट, लॅ प सा ह य व 
      वायर कामाचा समावेश आहे. 

6. सदर कामाम ये एलईड सह व सीसीएमएस यं णा बस वणे कामाचा समावेश आहे. 
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7. मनपाने उजा बचतीतनू ा  झालेली र कम भरणेकर ता रा य बकेत वतं  र या ए ो  
      खाते  (escrow) उघडून सुरवातीला अँ यूट या ( ितवष  िनधा रत केले या र कमे या) तीन  

      म ह यांची र कम सदर खा यात मनपाला जमा करावी लागणार आहे. 

8. एलईड  दवे बस वलेनंतर द यांची संपूण देखभाल दु ती ईईएसएल माफत कर यात येणार  

      आहे मा  पायाभूत सु वधेकर ता जादा होणारा खच मनपास करावा लागणार आहे.  

      तर  मे.ईईएसएल यांचेकडून पारंपा रक दवे बदलून एलईड  दव े बस वणे व तदनंतर होणा-या 
वीजबचतीतून अँ यूट  बेसीस वर िनधा रत र कम पुढ ल 7 वषाक रता ितवष  मे.ईईएसएलला ई ो खाते 
काढून अदा करणेसाठ  करारनामा करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत 

आहे.  

( दनांक २०/११/२०१८ चे सभेत घे याचे िनणया माणे) 
                            ------ 

 

               मा.िश ण सिमतीचे ठराव 
                       
वषय मांक ६)  संदभ –  १) मा.शिमला बाबर, मा.शारदा सोनवणे यांचा ताव – 

                        २) मा.िश ण सिमतीकड ल ठराव .३४, द.१९/१०/२०१८  
 

 मा.िश ण सिमती ठराव मांक 30 दनांक 4.10.2018 नुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ाथिमक िश ण वभागाकडे सेवावग करण करणेकामी ाम वकास वभाग 
यां याकड ल शासन िनणय दनांक 29.06.2017 नंतर पतीप ी एक ीकरण एकतफ  बदली 
सेवावग करणानुसार ा  झाले या अजाची छाननी क न कामकाज सु  करणसे व दनांक 
29.6.2017 पूव  ा  झालेल ेअज व ताव िनर त करणेकामी व तस े िनणय घेऊन संबंिधतांना 
कळ व यास मा यता देणेत येत आहे आ ण या नुसार दनांक 29.6.2017 नंतर छाननी म ये ा  
झाले या तावा नुसार िश कां या पती –प ी एक ीकरण व एकतफ  बदली सेवा वग करण 
कर यास मा यता दे यात आलेली आहे यानुसार.. 
 

1) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक िश ण वभागाकडे सेवा वग करण करणेबाबत 
ज हा प रषद/नगरप रषद/नगरपािलका/महानगरपािलका येथील इ छुक उमेदवारांनी पती-प ी 
एक ीकरण/ एकतफ  ने सेवा वग करण करणे बाबत सन 2004 पासून ते दनांक 29.06.2017अखेर 
एकूण 215 ताव व शासन िनणय दनांक 29.06.2017 नंतर ा  तावानुसार छाननीचे कामकाज 
चालू आहे. सदरचे तावहे मा.मु य कायकार  अिधकार /मा.उपमु य कायकार  
अिधकार /मा.िश णािधकार /मा.आयु  महानगरपािलका/ मा. शासन अिधकार  यांचे वा र ने सादर 
केलेले ताव आहेत.  

  
2) मा.िश ण उपसंचालक पुणे यां याकड ल जा. .िशउसं/ ाथ-2/पू/वी/2013-14/25840 
दनांक 11.12.2014 नुसार पुणे वभागांतगत जो पयत अित रक िश क िश केतर कमचा-यांचे 
संपूणपणे समावेशन होत नाह  तोपयत कोण याह  कार या बदलीस मा यता दे यात येऊ नये व 
बदलीअंती सदर िश कास हजर क न घेऊ नये तसेच मा.आयु  तथा संचालक नगरप रषद शासन 
संचालनालय मुंबई यांचे प रप क दनांक 20.05.2004 नुसार बदली करणाबाबत कायवाह  करावी व 
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शासनाचे पुढ ल आदेश होईपयत पती-प ी एक ीकरण आंतर ज हा बदली आ ण एकतफ  बदलीस 
मा यता दे यात येऊ नये असे कळ व यात आलेले आहे.  

 
3) याअनुषंगाने या कायालयाकड ल जा /िश ण/आ था/1/कावी/849/14 दनांक 19.12.2014 
नुसार मा.आयु  तथा संचालक, नगरप रषद शासन संचालनालय, मुंबई यांचे प रप क द 
20.5.2004 चे प रप क मागणी कर यात आलेली होती. शासन िनणय दनांक 29.06.2017 अ वये 
इ छुक उमेदवारांनी मागाने वनंती अज के यावर मु य कायकार  अिधकार  ज हा प रषद अशा 
कमचा-यांना नगरपािलका नगरप रषदा कंवा महानगरपािलका यां याम ये पर पर सहमत होतील अशा 
अट  व शत वर कायमु  करतील असे नमूद केले आहे.  सबब दनांक 29.06.2017 पुव चे ा   
असलेले  ताव  िनर त करणेबाबत िनणय  घेऊन तसे संबंिधतांना कळ व यास मा यता असावी.  
 
4)  मा.उपसंचालक कायालय पुणे यां यामाफत संचमा यता िश क िन ती तयार केली जाते व 
यानुसार कायरत पदांना अनुस न रा य शासनामाफत 50 ट के अनुदान ा  होते उव रत 50 
ट के वेतन पंपर  िचंचवड महानगरपािलका माफत केले जात.े सदरची र  पदे सेवावग करणाने 
भरावयाची अस यास सदरचा वषय हा वेतन व वेतनो र बाबींशी संबंिधत अस याने सदरचा आथ क 
भार मनपाला सोसावा लागणार आहे. यासाठ  मनपा अंदाजप कात संबंिधत आिथक वषासाठ  वाढ व 
तरतूद उपल ध करावी लागणार आहे.  

 
5) मा.उपसंचालक कायालय पुण,े वभाग पुण,े यांनी सन 2017-18 रोजी या संचमा यतेनुसार मा य   
केले या पदांचा तपिशल पुढ ल माणे आहे. 

 
6) वभागीय आयु  मागासवग क  वधानभवन, वभागीय आयु  कायालय पुण,े वभाग पुणे, 
यां याकडून मराठ  मा यम िश क संवगाचे बंदुनामावली दनांक 27.09.2017 रोजी तपास यात 
आलेली आहे.  

 
7) वर ल माणे अनु. . १ ते ७ वचारात घेता द.29.06.2017 रोजीनंतर छाननीम ये ा  झाले या 

तावानुसार िश कांचे पती-प ी एक ीकरण व एकतफ  बदली सेवा वग करण कर यास मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
                                 -------- 
 
 
 
 
 
 

ºÉxÉ 2017-18 SªÉÉ ºÉÆSÉ¨ÉÉxªÉiÉäxÉÖºÉÉ®ú ¨É®úÉ`öÒ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉSªÉÉ Ê®úCiÉ {ÉnùÉÆSÉÉ iÉ{ÉÊ¶É±É 
ºÉǼ ÉMÉÇ ¨ÉÉxªÉ {Énäù EòÉªÉÇ®úiÉ {Énäù Ê®úCiÉ {Énäù 

¨ÉÖJªÉÉvªÉÉ{ÉEò 78 72 06 

Ê¶ÉIÉEò 1056   932  124 
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                  मा.आयु ांकडून आलेली पञे/काम े

 
वषय मांक ७) संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल .मसाभां/५/का व/३८४/२०१८ 

                       द.३१/०८/२०१८ 

                    २) मा.महापािलका सभा ठराव मांक- २९० द.२७/०९/२०१८ 

                    ३) मा.महापािलका सभा ठराव मांक- ३१५ द.३१/१०/२०१८ 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाय.सी.एम. णालयाकर ता Multiplace Hyperbaric  

Oxygen  Chamber With Air Lock System ह  मशीन ई-िन वदा  सुचना  मांक-17/2011-2012  
मागवून  म.े मनाली एंटर ायझेस यांनी सादर केलेले दर वकृत क न ( कमी केले या दरानुसार ) खरेद  

करणेकामी मा. थायी सिमती ठराव मांक - 48, दनांक 17/04/2012 अ वये  मे. मनाली  एंटर ायझेस  
यांचेडून  ा   झाले या  ई-िन वदा  दराम य े कमी  क न  दले या  दरानुसार करारनामा क न खरेद  
कर यास व येणा-या र. . 2,79,24,750/- चे खचास मा यता दलेली आहे.  या अनुषंगाने मे. मनाली 
एंटर ायझेस यांच े समवेत झाले या करारना यास अिधन राहून  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
वाय.सी.एम. णालयाकर ता Multiplace Hyperbaric Oxygen Chamber With Air Lock System  

पुरवठयाकामी मे. मनाली एंटर ायझेस यांना मसाभां/5/का व/348/2012, दनांक 31/05/2012 अ वये आदेश 

दे यात आला होता.  आदेशात  नमुद  केलेनुसार मे.मनाली एंटर ायझेस यांनी मिशनचा पुरवठा दनांक 

०१/१२/२०१२ रोजी केलेला आहे.  सदर मिशनच े दनांक ३०/०१/२०१३ रोजी इन टॉलेशन केलेल ेआहे.  मिशनचे  

इन टॉलेशन  झालेनंतर  मिशन कायरत होती.  तथा प काह  कारणा तव मिशन बंद असलेने  Multiplace 

Hyperbaric Oxygen Chamber With Air Lock System  हया मशीनची ई-िन वदेत नमुद केलेल े

पेिश फकेशन माण े तां ीक तपासणी मा. ोफेसर, इ मटेशन अ ड कं ोल,कॉलेज ऑफ इं जिनअर ंग, पुणे 
यांचेकडून क न घे यात आलेली आहे.  यांनी अहवालानुसार संबंिधत ठेकेदाराकडून दु ती क न घे यात 

येवून मिशन चाल ूकर यात आलेली होती.  तथा प  काह   कालावधी नंतर सदरची मिशन कुिलंग िस टम 

अभावी बंद होती. वाय. सी.एम. णालयात उपल ध क न दलेली एच.बी.ओ.ट . मिशन कुिलंग िस ट म बंद 

असलेने मिशन बंद  थतीत असलेने दनांक २५/०४/२०१५ रोजी मे.का को इंड ज ा.िल. यांनी दले या 
स हस रपोट नुसार मे.मनाली एटंर ायझेस यांचेकडून सदर मिशनकर ता आव यक लागणारे पेअर पाटस ्

खरेद कामी कोटेशन सादर केलेल े होते.  एच.बी.ओ.ट . मिशन दु त करणेकामी   र. . ७,१७,५००/- इतका 
अपे त खच येणार अस याने ताव सादर क न यास  मा. थायी सिमती ठराव मांक-१८२५७, दनांक 

२९/११/२०१६ अ वये एच.बी.ओ.ट . मिशन दु त करणेकामी आव यक पेअर पाटसचा पुरवठा क न दु त 

करणेकामी म.ेमनाली एंटर ायझेस यांनी सादर केले या कोटेशनमधील कमी क न दले या र. . ७,१७,०००/- 
चे खचास मा यता दलेली होती.  मा. थायी सिमती ठरावा या अनुषगंाने मे.मनाली एंटर ायझेस यांना प  

.YCMH/भां/२/का व/३५४/२०१६, दनांक ३०/१२/२०१६ अ वये नोटराईजड ित ाप , करारनामा  व 

आव यक एफ.ड .आर. जमा करणेबाबत कळ व यात आले होते. मे.मनाली एंटर ायझेस यांनी दनांक 

०१/०३/२०१७ रोजी  करारनामा क न  दलेला आहे.  सदरचा करारनामा दनांक ०२/०३/२०१७ रोजी मा. थायी 
सिमती कायालयाकडे सील करणेकामी पाठ व यात आला होता.  दनांक ३०/०६/२०१७ पयत करारनामा सील 

झालेला नसलेने एच.बी.ओ.ट . मशीनचा दु ती आदेश िनगत कर यात आला न हता.  तसेच पुव या 
दरप काची वैधता संप यापमुळे संबंिधत या र  क न य थ सं थेची एच.बी.ओ.ट . मशीन चाल वणेकामी 
नेमणूक करणेबाबत िनणय घे यात आलेला होता. 
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              मनपा या वाय.सी.एम. णालयातील Multiplace Hyperbaric Oxygen  Chamber With 

Air Lock System ह मशीन  चाल वणेस  देणेकामी Expression of Interest वृ प ाच े वशेष  रोटेशन  
घेवून  िस द  कर यात  आले  होते.  या अनुषंगाने  मे. बॅरोमे डक  हे थकेअर  ा. िल. व मे. ऍड हॅट  
हे थकेअर  यांचे माफत ताव ा  झालेल े होते. सदर तावाचा वचार क न  वाय. सी. एम. 

णालयातील Multiplace Hyperbaric Oxygen Chamber With Air Lock System ह मशीन काया वत 

क न चाल वणेस देणेकामी  मे. िसल इ ा चर सो यूशनस ा. िल., यांचे माफत RFP  तयार 
कर यात आलेली आहे.  Y.C.M. Hospital कर ता उपल ध क न दलेली HBOT  मिशन महागड  असून 

ितचा वापर होणे आव यक आहे.   सदय थतीत वाय.सी.एम. णालय  येथे  िश त  मनु यबळाची  
कमतरता  असले मुळे HBOT  मिशन चाल वण े श य होत नाह .  यामुळे महारा   महानगरपािलका  
अिधिनयम  ७२ (ब) नुसार  Request  for  Proposal  Selection  of  Operator  for  Operation  

and  Maintenance of the  existing  HBOT centre  at Y.C.M. Hospital  साठ  ई-िन वदा  िस द  
कर याकर ता  मा. महापािलका सभेची मा यता यावी लागणार आहे.  

             सबब, वाय. सी. एम. णालयातील  Multiplace  Hyperbaric  Oxygen  Chamber  With  Air 

Lock System ह मशीन  चाल वणेस देणेकामी M/s. Crisil  यांनी Request for Proposal  Selection of  
Operator for Operation and Maintenance of the existing HBOT  centre at Y.C.M. Hospital चा 
मसुदा सादर केलेला असून Multiplace Hyperbaric  Oxygen  Chamber With Air Lock System ह  
मशीन चाल वणेस देणेची ई-िन वदा िस द करणेस  मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक २०/११/२०१८ चे सभेत घे याचे िनणया माण)े 

 
वषय मांक ८)  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल जा. .नर व/का व/०९/२२५/२०१८  
                         द.१६/१०/२०१८ 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील मौजे वाकड तालुका 
मुळशी येथील स.नं. ८० पै. मधील मंजूर वकास योजनेतील ३६.०० मी. र याचा वकास करणेकामी 
भूसंपादनाची कायवाह  करणे आव यक आहे. सदरचा र ता वकिसत के याने हंजवड कडे जाणे व 
येणेसाठ  वाहतुक यव था सोयी कर होणेसाठ  ३६.०० मी. र ता वकिसत होणे आव यक आहे. मौजे 
वाकड- हंजवड  या प रसरातील वाहतूक क ड  सम या दूर होऊन वाहतूक यव था सुरळ त हो यास 
मदत होणा या अनुषंगाने नाग रकांचे हताथ मौज े वाकड येथील स.नं. ८० पै. मधील ३६.०० मी. 
र याने बािधत होणा-या जिमनीच े भूसंपादन न वन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन 
करणेकामी अथवा शासन िनणय द. १२/०५/२०१५ नुसार मनपाचे ता यात घेणसे मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  
  
वषय मांक  ९) संदभ – १) मा.अित. आयु  (२) यांचे प  . वभाअक/३/का व/३१६/२०१८ 

                         द.०१/११/२०१८ 

                  क  शासना या “ व छ भारत अिभयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  अिभयान 

(नागर )” राब वणेत येत आहे.  सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालय 

नाह  यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  िनधी उपल ध क न शहर हागंदार  मु  करणे (Open Defecation 

Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा ीय जनगणना २०११ नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
े ातील एकूण ११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क शौचालय उभारणी कर ता िनधी उपल ध करणे आव यक 
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आहे.  सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  शासन व रा य शासन यांचेकडून अनु म े र.  ४,९३,९४,९६१/-  व 

९,१०,५४,९७४/-  असे एकुण र.  १४,०४,४९,९३५/- अनुदान ा  झाल े आहे. ा  अनुदान व मनपा ह सा 
यामधून येक लाभाथ स क  शासनाच ेर.  ४०००/- , रा य शासनाचे र. . ८०००/- व मनपा ह सा र. . ४०००/- 

या माणे वैय क घरगुती शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येत आहे. व छ महारा  

अिभयान ( नागर  ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३१/१०/२०१८ अखेर केले या कायवाह ची मा हती खालील 

माण े- 
                                                             प  “अ” 

   

 
   सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) अंमलबजावणीचा 
आढावा अवलोकन करणे. 
 
 

महानगरपािलकेचे नाव 
पंपर  िचंचवड 

     महानगरपािलका शेरा 

ज हा               पुणे  
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज केले या 
कुटंुबांची सं या १५१०२  

क  शासनाचे “ व छ भारत अिभयान” या संकेत 
थळावर अपलोड करणेत आले या एकूण अजाची 

सं या 
१५१०२  

मंजूर अजाची एकूण सं या १२२९०  

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या वैय क घरगुती शौचालय 

  एकुण बांधकाम पुण-११७६५ 

 

मनपा माफत बांधकाम 
पुण- ७९२४ 
सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  - ३८४१ 

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या सामुदाियक शौचालय ४६५ सीटस 

म हला–२०३िसटस 
कामकाज पूण 

पु ष–२६२ िसटस कामकाज 
पूण 

िनगत करणेत आलेला 
प हला ह ा ८५४७ लाभाथ  

GOI+GOM=५१२.८२लाख 
       GOI = २०००/-व  

 GOM=४०००/- ह सा 
ULB      =   १७०.९४ लाख  ULB  =२०००/- ह सा 

 एकुण                  ६८३.७६  लाख  
िनगत करणेत 

आलेलादुसरा ह ा ७६६१ लाभाथ  GOI+GOM=४५९.६६लाख 
        GOI = २०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 

        ULB  =१५३.२२ लाख    ULB  =२०००/- ह सा 

            एकुण             ६१२.८८ लाख  
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वषय मांक १०)  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल जा. .भूिम/२/का व/३३६/२०१८ 

                          द.२/१०/२०१८ 

          पुणे महानगर प रवहन महामंडळा या ता यात स या सुमारे २१०० बसेस आहेत. 
तसेच ता याम ये न याने बसेस दाखल होणार आहेत. या सव बसेसचे पाक गसाठ  महामंडळास जागा 
कमी पडत आहे. यामुळे शेकडो बसेसच ेपाक ग महामंडळास र यावर करावे लागत आहे. सावजिनक 
सुर ते या कोनातून सव बसेसचे पाक ग संर त जागेत होणे आव यक आहे. या बसेससाठ  
जागेची आव यकता आहे. मनपा ह तील रका या झाले या पंपर  येथील आ. .११६ मधील ०.७९ हे 
पै.०.७३ हे. बस डेपोसाठ  आर त असलेली जागा बस/डेपो/ बस थानकाच े वापरासाठ  कायदा,  
नगररचना वभाग यांचे अिभ ाय/अट  शत स अधीन राहून पुण ेमहानगर प रवहन महामंडळ िल. यांना 
३० वष कालावधीकर ता देणसे मा यता देणबेाबत वचार करणे.   

वषय मांक ११)  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल जा. .नर व/का व/१५/३३६/२०१८  
                          द.०३/११/२०१८ 

                दनांक २७/८/२०१८ या  फेरबदल तावानुसार मे. अथ केप आ कटे ट व 
क सलटंट यांनी वषयां कत अंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जु या ह या सुधा रत मंजूर 
वकास योजनेतील मौजे पंपर  वाघेरे येिथल आ. . १३२ ( मनपा उपयोग ) याम ये भाजीमंडई व 
वाहनतळ या योजनाथ, तसेच आ. . ११८ ( वाहनतळ ) याम ये १२ मी. ं द र ता, भाजी माकट व  

ह रत प टा या योजनाथ, तसेच १२ मी. ं द र ता याम ये १२ मी. ं द र ता व भाजी माकट या 
योजनाथ, तसेच शास कय / िनमशास कय झोन याम ये करकोळ दुकान माकट या योजनाथ 

महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ च ेकलम ३७ अ वये फेरबदल करणेची मागणी केलेली 
आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जु या ह ची सधुा रत वकास योजना महारा  शासन, 

नगर वकास वभाग, अिधसुचना मांक ट पीएस-१८९३/१२७६/सीआर-१७४/९३/युड -१३, दनांक १८ 
स टबर १९९५ अ वये मंजूर केलेली आहे. सदर या वकास योजनेमिधल आ. . १३२ (मनपा उपयोग), 
आ. . ११८ (वाहनतळ) ह  आर णे मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडून महानगरपािलकेकडे ह तांतर त 
झालेली असुन, सुधा रत वकास योजनेतील १२ मी. ं द र ता हा बहूंताश भागात वकसीत झालेला आहे. 
मे.अथ केप आ कटे ट व कं सलटंट यांचे उपरो  संदिभय प ासोबत या फेरबदल तावानुसार फेरबदल 
कर यासाठ  खािलल माण ेआर णे व र त ेयांचेम ये बदल करावा लागेल. 

प  - अ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जु या ह या सुधा रत मंजूर वकास योजनेनुसार वापर 

अ. . आर ण . / र ता / झोन े  चौ.मी. सुधा रत मंजूर वकास 
योजनेनुसार वापर 

१ आर ण . ११८ १५३२.८७ वाहनतळ 

२ १२.०० मी. ं द र ता. ९१५.१५ र ता. 
३ शास कय / िनमशास कय झोन १९६८.८५ शास कय / िनमशास कय 

                  एकुण े  - ४४१६.८७ चौ.मी.  
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प  - ब 

मे. अथ केप आ कटे ट व कं सलटंट यांनी दनांक २७/०८/२०१८ रोजी या तावानुसार फेरबदल 

अ. . मुळ आर ण ./र ता/ झोन फेरबदल तावानुसार 
ता वत वापर 

फेरबदल तावानुसार ता वत 
े   

१ आ. . ११८ ( वाहनतळ ) १) १२.०० मी. ं द र ता ८४०.९५ चौ.मी. 

      २) ओटा भाजी मंडई            २८९.६० चौ.मी. 

      ३) फळ माकट             ३१८.९७ चौ.मी. 

      ४) ह रत प टा             ८३.३५ चौ. मी. 

                          एकण े  -              १५३२.८७ चौ. मी.  
२ १२.०० मी. ं द र ता   १) १२.०० मी. ं द र ता            १६७.०० चौ.मी. 

    २) फळ माकट             ५३१.०० चौ.मी. 

    ३) १२.०० मी. ं द र ता             २१७.१५ चौ. मी. 

                          एकण े  -              ९१५.१५ चौ. मी.  

३ 
शास कय / िनमशास कय 
झोन 

करकोळ दुकानाची मंडई               १९६८.८५ चौ. मी.  

            तर  व रल माणे पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जु या ह या सुधा रत मंजूर वकास 
योजनेनुसार प  अ म ये दश वले या आर ण, र ता व झोन याम ये मे. अथ केप आ कटे ट व 
कं सलटंट यांनी दनांक २७/०८/२०१८ रोजी या तावानुसार सादर प  ब दश वले या आर ण, र ता 
व झोन याम ये महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये करावया या 
फेरबदलाची सव वैधािनक कायवाह  कर यास मा. आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना ािधकृत 
कर या या तावास मा यता देणबेाबत वचार करणे. 

---------- 
 

सिम यांचे अहवाल 
 

वधी सिमती   
 

वषय मांक  १२)  अ) द.०५/१०/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
                 ब)  द.१९/१०/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणे.  

                                   ------ 
 

 मा.म हला व बालक याण सिमती     
         

वषय मांक  १३)  अ) द.३/१०/२०१८, द. ५/१०/२०१८ व द.६/१०/२०१८ चा सभावृ ांत  
                     कायम करणे.  

                                   ----    
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मा.शहर सुधारणा सिमती 
        

वषय मांक  १४)  अ) द.११/०९/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणे.  

                 ब)  द.२६/०९/२०१८, द.२९/०९/२०१८, द.९/१०/२०१८ व  

                     द.१२/१०/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
 
                                      ----- 
 

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती                    
                             

वषय मांक  १५)  अ) द.२८/०९/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणे.  

                 ब) द.१२/१०/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणे.  

                                      ---- 
िश ण सिमती 

 
वषय मांक  १६)  अ) द.०४/१०/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणे.  

                   ब) द.१९/१०/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणे.     
                  
                                    -----        
 

                                                                                                          
 

                                                                                                  
                                                                                      (उ हास बबनराव जगताप)            

                                                      नगरसिचव 

                                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                  पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/७२५/२०१८ 
दनांक : ०५/११/२०१८     
    
       

टप :- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस ् )    
            नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत.   


