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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक: नस/४/का व/ ५४२/२०१३ 

दनांक : ११/०६/२०१३ 
 

ित, 
 

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

 पंपर   ४११ ०१८.  
 
 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक 

 २०/०६/२०१३ रोजी दपार  ु २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   

मा.महोदय / महोदया, 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे  जून २०१३ ची मािसक मा.महापािलका सभा 
गु वार दनांक २०/०६/२०१३ 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 ासू, 
 

 
 

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 १८ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे जून २०१३ ची मािसक मा.महापािलका सभा गु वार 
दनांक २०/०६/२०१३ रोजी दपार  ु २.०० वाजता महानगरपािलका शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे.  सदर सभेम ये खालील कामकाज 
होईल. 

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

अ) मा.महापािलका वशेष सभा .१४ द.१९/०३/२०१३, २२/०३/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करण े

ब) मा.महापािलका सभा .१७ द.२०/०५/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करण.े  

---------- 
ो रे 

( महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ४४ अ वय े) 
--------------- 

मा. थायी सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक १) संदभ:-१) मा.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. .२८७ द.२०/०५/२०१३ 
        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 ितपतु  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 
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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 जून - २०१३ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय मांक २) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .भू ज/१/का व/१३६/२०१३ 

                      द.१०/०४/२०१३      

                          २) मा. थायी सिमती सभा दनांक १६/०४/२०१३ ठराव .३२७७ नुसार 
                   ३) मा.महापािलका सभा ठ. .२८८ द.२०/०५/२०१३ 
              तावासोबत जोडले या पंपर  िचंचवड मनपा भूिम जंदगी वभागा या िमळकत 
वाटप िनयमावली २०१३ यास मा यता िमळणेकामी व यानुसार शासनास सादर करणेकामी 
सदर या वषयास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

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

वषय मांक ३) संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .भु ज/१/का व/२०१/२०१३ द.९/५/१३.      
                २) मा. थायी सिमती सभा द.२१/५/२०१३, ठराव मांक ३३८२ नुसार  
         रा ीय फेर वाला धोरण अंमलबजावणी करणेबाबतची मा.शहर फेर वाला सिमतीची बैठक 

द.५/४/२०१३ रोजी अ य  शहर फेर वाला सिमती मा.महापौर यांचे अ य तेखाली पार पडली. सदर 
बैठक म ये खाली नमुद के या माणे शहर फेर वाला सिमती ठराव .१ म ये नमूद केले माणे 
फेर वा यांसाठ  न दणी फ , व ता फ , नुतणीकरण फ , आ ण दंड इ. ठर वणेत आले आहेत. सदरचे दर 
मा यता देणेकामी मा. महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

 

वषय मांक ४) संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .भु ज/१/का व/२०२/२०१३  
                       द.९/५/२०१३  

              २) मा. थायी सिमती सभा द.२८/५/२०१३ ठराव मांक ३४२४ नुसार         
तुत िन वदा नोट स .१/२०१२-१३ अंतगत तावा सोबतचे प  अ म ये नमूद केले माणे 

एकुण १७ गाळयांसाठ  पधा मक दर ा  झाले असून मनपा दरापे ा व इतर िन वदाधारकांचे 
तुलनेने सवात जा त दराने आले या िन वदा अ) २५ वष िलजने तसेच ब) ५ वष भाडेकराराने 
वकृत करणेस व या माणे करारनामा करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभकेडे 

िशफारस करणेत येत आहे. 
 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
 

वषय  मांक ५) संदभ :१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/ड-४/३४/१३, 
                        द.२९/०३/२०१३ 

       २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.११/०६/२०१३ ठ. .५ नुसार  
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            मनपाचे मौजे पंपळे िनलख येथील पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
मंजूर वकास योजनेतील स.न.ं६५ पै. ते ६७ पै. १८.०० मी. र याची आखणीम ये बदल क न 
र याची ं द  २४.०० मी. करणेबाबत म. ा. व न.र. अिधिनयम १९६६ कलम ३७ अ वये 
फेरबदल करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   
 

वषय  मांक ६) संदभ :१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/ड-१/२०४/१३, 
                        द.१०/०५/२०१३ 

               २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.११/०६/२०१३ ठ. .६  नुसार 

              पंपर  िचंचवड मनपाने मौजे वाकड ता.मुळशी येथील मंजुर वकास योजनेतील 
िमळकती (मौजे पंपळे िनलख शीव ते वाकड चौक शाळा) ४५ मी. व २४ मी. र ता 
ं द करणासाठ  भुसंपादन करणेकामीचा ताव मा. थायी सिमतीचे मंजुर ने मा. ज हािधकार  
यांना सादर केलेला आहे. तावातील बाबी वचारात घेता भूसंपादन येबाबत कायदेशीर 
गुंतागुंत टाळणेचे ीने मौजे वाकड ता.मुळशी येथील मंजूर वकास योजनेतील िमळकती (मौजे 
पंपळे िनलख शीव ते वाकड शाळा चौक स.नं.२४२पै., २४४पै ते २४९ पै,  २५१पै, २५७ पै ते 
२६३ पै, २६५ पै व २६६ पै, २६९ पै ते २७२ प,ै २७६पै ते २७८पै.) ४५ मी. व २४ मी. र ता 
ं द करणासाठ  सदर जिमनीचे म. ा. व न.र.अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ मधील 
तरतूद नुसार भूसंपादन करणेचे तावास मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे. 
 

वषय  मांक ७) संदभ :१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/४-क/५३०/१३, 
                        द.१०/०५/२०१३ 

               २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.११/०६/२०१३ ठ. .७  नुसार 

              पंपर  िचंचवड मनपा या वकास िनयं ण िनयमावलीम ये वशेष नगर 
वसाहती या िनयमावली म. ा. व न.र अिध. १९६६ या कलम ३७ (१ कक) अ वये तरतुद 
समा व  करणेकर ता शासनाने नोट स जा हर केली  आहे.  उपसंचालक नगररचना पुणे वभाग 
यांनी शासन सुचनेवर ा  झाले या २५ हरकती पाठ व या असुन सदर हरकती व शासन 
सुचना यावर पंपर  िचंचवड महानगरिलके या सवसाधारण सभेचे मत माग वले अस यान,े 
याबाबत मा.महापािलका सभकेडे िशफारस करणेत येत आहे. 

 

वषय  मांक ८) संदभ :१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/ पंपर /११/७२/१३, 
                        द.२९/०५/२०१३ 

               २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.११/०६/२०१३ ठ. .८  नुसार 

        पंपर  िचंचवड मनपाचे सुधा रत मंजूर वकास योजनेतील मौजे पपंर  
स.नं.७प,ै २२४प,ै २२५प,ै या जागेवर ल १८.०० मी. ं द र याचे बािधत े  महारा  ादेिशक व 
नगररचना भूसंपादन अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ अ वये भूसंपादन क न मनपा या ता यात 
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घेणे आव यक आहे. सदर र याचे भूसंपादनाचे खचास भूसंपादन अिधकार  कळवतील 
या माणे खचास मा. थायी सिमतीची आव यकता अस याने मा.महापािलका सभकेडे िशफारस 

करणेत येत आहे. 
 

वषय  मांक ९) संदभ :१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/EWS/२०८/२०१३, 
                        द.१०/०६/२०१३ 

               २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.११/०६/२०१३ ठ. .१०  नुसार 

       JnNURM-BSUP अंतगत िचखली येथील स.े१७ व १९ मधील आिथक या दबल ु
घटकांसाठ  बांधावया या गृह क पास (EWS)  Consent to Operate िमळणेकामी क पातील 
मलिन:सारण यव था व घनकचरा येची जबाबदार  कायम व पी ( Life Time) वकारणेस 
मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 

वषय  मांक १०) संदभ :१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/BSUP /२०९/२०१३, 
                        द.१०/०६/२०१३ 

               २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.११/०६/२०१३ ठ. .११  नुसार 
        JnNURM-BSUP अंतगत अजंठानगर, िमिलंदनगर, व ठलनगर, वेताळनगर व 

से. .२२ िनगड  येथील झोपडप ट  पुनवसनासाठ  Consent to Operate िमळणेकामी क पातील 
मलिन:सारण यव था व घनकचरा येची जबाबदार  कायम व पी ( Life Time) वकारणेस 
मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 
वषय  मांक ११) संदभ :१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/१०/४८६/२०१३, 
                        द.०६/०६/२०१३ 

               २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.११/०६/२०१३ ठ. .१२  नुसार 
        पुणे महानगरप रवहन महामंडळ िल. यांचेसाठ  पंपर  िचंचवड मनपा या 

वकास िनयं ण िनयमावलीत समा व  करावयाची तरतूद ( appendix ) पुढ ल माणे  -  
 

Appendix  - Z 
 

 Commercial use of lands in the possession of the Pune Mahanagar Parivahan 
Mahamandal Ltd. 

Sites reserved for PCMT, PCMT Depot, PCMT Parking, Bus Stand, Bus Terminus 
&  PCMT allied purposes may be developed on the public private partnership basis or by 
other mode of development by PMPML or PCMC Maximum F.S.I. permissible shall be 
2.5 Out of that firstly one F.S.I. shall be allowed to be used for self permissible use of 
PMPML such as bus stand, bus parking, bus terminus, bus depot, office, workshop, 
cabins, toilet block etc., and balance F.S.I. shall be permissible for commercial use by 
PMPML with sanction of the Municipal  Commissioner.  PCMT parking and bus depot 
shall be allowed to be developed on ground floor only and immediate 3 to 4 floors shall be 
developed for parking purpose and the commercial use shall be allowed on the above 
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permissible floors.  Marginal spaces may be relaxed to avail additional F.S.I. with the 
approval of Municipal Commissioner. 

Basic 1.0 F.S.I. shall be permitted for the development of land which is reserved for 
PCMT, Bus Depot; parking and additional F.S.I. shall be permissible as per sanction of 
Municipal Commissioner. 

नुसार सदर करणी म. ा. व न.र. अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ (१) अ वये 
फेरबदलाची कायवाह  सु  करण,े नाग रकां या हरकती / सुचना माग वणे, यानुसार सुनावणी 
घेणे व तदनंतर सदरचा ताव मंजूर साठ  शासनाकडे पाठ वणेस मा यता िमळणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 
वषय  मांक १२) संदभ :१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/१०/५४६/२०१३, 
                        द.१०/०६/२०१३ 

               २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.११/०६/२०१३ ठ. .१३  नुसार 
         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जु या ह चे वकास योजना नकाशावर 

पुररेषा दश वणे व पुररेषेसंबंधी मंजूर वकास िनयं ण िनयमावलीत िनयम .९.४ न याने 
समा व  करणेकामी महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये 
फेरबदलाची कायवाह  करणेस, फेरबदलाची सुचना िस द क न नाग रकां या हरकती / सुचना 
माग वणे, यानुषंगाने सुनावणी घेऊन िनणय घेणे व तदनंतर फेरबदलाचा ताव शासनास 
मंजूर साठ  सादर करणे ह  सव वैधािनक कायवाह  कर यास मा.आयु  यांना ािधकृत कर यास 
मा.महापािलका सभेची मंजूर  आव यक अस याने मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत 
आहे. 
 

वषय  मांक १३) संदभ :१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/१०/५४७/२०१३, 
                        द.१०/०६/२०१३ 

               २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.११/०६/२०१३ ठ. .१४  नुसार 

         मा. उ च यायालयान ेमनपा ठराव .९८७ मधील बीआरट  िमयम ब ल 
उपसुचनेनुसार घेतलेला ठराव र  केला अस याने महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम, 
१९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाची या सु  करणेकामी मा.महापािलका सभेची न याने 
मा यता घेणे आव यक आहे.  बीआरट  कॉ रडोअरचे िनयमावलीतील िनयम .एन २.५, एन 
२.५.१, एन २.५.२, एन २.५.३, एन २.५.४, म ये सुधारणा करणे व िनयम . एन २.५.७ 
न याने समा व  करणे यो य होईल. फेरबदल तावाचा तपिशल तावात नमुद आहे. पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास िनयं ण िनयमावलीत बीआरट  कॅ रडॉरचे 
िनयमावलीतील िनयम .एन २.५, एन २.५.१, एन २.५.२, एन २.५.३, एन २.५.४, म ये 
सुधारणा करणे व िनयम . एन २.५.७ न याने समा व  करणेची तरतूद  करणेकामी महारा  
ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाची कायवाह  कर यास, 

फेरबदलाची सुचना िस द क न नाग रकां या हरकती / सुचना माग वणे, यानुषंगाने सुनावणी 
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घेऊन िनणय घेणे व तदनंतर फेरबदलाचा ताव  शासनास मंजूर साठ  सादर करणे ह  सव 
वैधािनक कायवाह  कर यास मा.आयु  यांना ािधकृत कर यास मा.महापािलका सभेची मंजूर  
आव यक अस याने मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 
वषय  मांक १४) संदभ :१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/१०/५४८/२०१३, 
                        द.१०/०६/२०१३ 

               २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.११/०६/२०१३ ठ. .१५  नुसार 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास िनयं ण िनयमावलीत 
ट ड आर इंडे सबाबत िनयम . एन २.४.५ म ये तरतूद करणेकामी महारा  ादेिशक व 
नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाची कायवाह  कर यास, फेरबदलाची 
सुचना िस द क न नाग रकां या हरकती / सुचना माग वणे, यानुषंगाने सुनावणी घेऊन  

िनणय घेणे व तदनंतर फेरबदलाचा ताव  शासनास मंजूर साठ  सादर करणे ह  सव वैधािनक 
कायवाह  कर यास मा.आयु  यांना ािधकृत कर यास मा.महापािलका सभेची मंजूर  आव यक 
अस याने मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 
वषय  मांक १५) संदभ :१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/१७/७८/२०१३, 
                        द.११/०६/२०१३ 

               २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.११/०६/२०१३ ठ. .१६  नुसार 

        आं ा धरणातून यावया या पा यासाठ  न वन जलशु दकरण क  
बांध यासाठ  िचखली येथील गट . १६५४ पै. मधील आर ण . १/८८ – अ ८.०० हे टर 
े ासाठ  मंजूर वकास योजना ताव मनपा उपयोगाचे ऐवजी जलशु द करण क  (WTP) 

असे अिभनाम कर याचा फेरबदल ताव मा य अस यास मौजे िचखली येथील गट . १६५४ 
मधील मंजूर वकास योजनेतील आर ण . १/८८ – अ मनपा उपयोग या आर णा या एकूण 
१५.६१ हे टर े ापैक  सुमारे ८.०० हे टर जागा आर ण . १/८८ – ड जलशु द करण क  
(WTP) असे अिभनाम बदल करणेसाठ  म. ा. व न.र. अिध. १९६६ चे कलम ३७ अ वयेची सव 
वैधािनक कायवाह  पूण क न तसा ताव मा यतेसाठ  शासनास पाठ वणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

 

वषय  मांक १६) संदभ :१) मा. जत  ननवरे, मा.तानाजी खाडे यांचा ताव - 
               २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.११/०६/२०१३ ठ. .१७  नुसार 

मौजे च-होली येथील जुना स.न.ं ३४७ व ३५२ न वन स.न. ३१७ व ३१८ ह  जमीन 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका मंजूर वकास आराखडयाम ये शेती वभागाम ये समा व  आहे. 
सदरची जमीन ह  वकास आराखडयामधील र हवास वभागालगत आहे.  च-होली येथील जुना 
स.नं. ३४७ व ३५२ न वन स.न. ३१७ व ३१८ ह  जमीन शेती वभागामधून र हवास 
वभागाम ये समा व  कर यासाठ  म. ा. व न.र. अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये 
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फेरबदल ताव तयार करणेस मा यता देणेत यावी व यासंबंधीत हरकती / सुचना 
माग वणे व यावर िनणय घेऊन ताव शासनास मा यतेसाठ  सादर करणेचे सव अिधकार 
मा.आयु  यांना दान करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत 
आहे. 

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

 
वषय मांक १७)संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . डा/१/का व/३०१/  
                       २०१३ द.६/२/२०१३.   

   २) मा. डा सिमती सभा दनांक २१/२/२०१३ ठराव .४७.    
   ३) मा. वधी सिमती सभा दनांक १/३/२०१३ रोजी ठराव .१२४ 
   ४) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .३०६९ दनांक १२/३/२०१३ 

   ५) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . डा/१/का व/६१५/१३  

      द.१९/३/२०१३ 

   ६) मा.महापािलका सभा ठराव .२९१ द.२०/५/२०१३ 

       तावात स व तर डा धोरण मसुदा प रिश -अ, डा धोरण मसुदा प रिश -ब, 
डा धोरण मसुदा प रिश -क, डा धोरण मसुदा प रिश -ड, म ये नमुद केले माणे मनपा डा 

धोरण मसु ास तसेच ३ डसबर अपंग दनािनिम  अंध, अपंग, व मितमंद व ा या या डा 
पधा आयो जत करणेकामी प रिश  अ/ब म ये नमूद तपिशलाचा मूळ धोरण मसु ात समावेश 

क न प रपूण डा धोरण मसु ास मा यता देणेत येत आहे. 
( टप-माहे जून -२०१३ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माण)े 

 

वषय मांक १८) संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ुजिन/Shi/४१/२०१३, 
                     द.१६/५/२०१३ 

              पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा च-होली येथील मैलाशु द करण क प डसबर 
१२ पासून काया वत झालेला आहे.  यामुळे आळंद  नगरप रषदे या ह तील यांचे भागातील 
नैसिगक उतारानुसार येणा-या ेनेजलाइ स जोडणेस परवानगी देता येणे श य आहे.  यामुळे  

इं ायणी नद चे होणारे दषण रोख यासु , पयावरणाचा समतोल राख यास व या भागातील 
सावजिनक  आरो याचा  सुट यास मदत होणार अस याने आळंद  नगरप रषद ह तील ेनेज 
लाई स म.न.पा. या मु य  ेनेज लाईनला जोडणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक १९) संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/क.मु./१७/२०१३,  

                      द.०५/०६/२०१३  

               भोसर  स.न.ं१ येथील आर ण .४३१ म ये अ यावत णालय व वाचनालय 
बांधणेकामी येणा-या र. .१९,४५,००,०००/- ( अ र  र. .एकोणीस कोट  पंचेचाळ स लाख फ  ) चे 
खचास शासक य मा यता देणे व या माणे काम करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक २०) संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/क.मु./१८/२०१३,  

                      द.०५/०६/२०१३  

               मनपा ह मधील पुणे आळंद  र यालगत स.न.ं७८ येथे संत ाने र महाराज व 
संत नामदेव महाराज यांचे भेट चे समुह िश प उभारणेकामी येणा-या र. .६,१६,००,०००/- ( अ र  
र. .सहा कोट  सोळा लाख फ  ) चे पुवगणनप कास व या माणे काम कर यास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक २१) संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/क.मु./१९/२०१३,  

                     द.०५/०६/२०१३  

              लांडेवाड  येथील नािशक महामागालगत वेश ार ( कमान ) उभारणेकामी येणा-या 
र. .१,३३,३०,०००/- ( अ र  र. .एक कोट  तेहतीस लाख तीस हजार फ  ) चे पुवगणनप कास व 
या माणे काम कर यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
 
 

 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/ ५४२ /२०१३ 

दनांक : ११/०६/२०१३ 
 

टप :- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉके स) 
       नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
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मा.आयु  यांचे जावक भू ज/१/का व/२०१/२०१३ द.९/५/२०१३ चे लगत 

मा.शहर फेर वाला सिमती ठराव .१ द.५/४/२०१३ 
 
अ.  फ  बाबतचा तपशील शासनाने 

ठर वलेले दर 
शहर फे रवाला 
सिमतीचे मा य 
केलेले दर 

शेरा 

1 न दणी फ  र. .5000/- 
 

र. .1000/- सदरची र कम 
एकदाच एकरकमी 
आकारणेत येईल. 

2. व ता फ  
1. थर व े ता 
2. फरते व े ता 
3.आठवडे बाजार 

5 वषासाठ  
र.  24000/- 
र.  12000/- 
र.  12000/- 

5 वषासाठ  
र.  20000/- 
र.  10000/- 
र.  5000/- 

पो ट-डेटेड धनादेश 
5 वषाचे आगाऊ 
घेणेत येतील. 

3. व ता माणप ाचे नुतणीकरण 
फ  
1. थर व े ता 
2. फरते व े ता 
3.आठवडे बाजार 

वा षक 
 
र.  5000/- 
र.  3000/- 
र.  2000/- 

वा षक 
 
र.  1000/- 
र.  500/- 
र.  300/- 

- 

4. देखभाल चाजस फ  
1. थर व े ता 
2. फरते व े ता 
3.आठवडे बाजार 

वा षक 
र.  5000/- 
र.  3000/- 
र.  2000/- 

वा षक 
र.  5000/- 
र.  1000/- 
र.  2000/- 

- 

5. दंड 
1. थर व े ता 
2. फरते व े ता 
3.आठवडे बाजार 

दंड आकारणी 
र.  1000/- 
र.  1000/- 
र.  1000/- 

दंड आकारणी 
र.  500/- 
र.  500/- 
र.  500/- 

फरता व े ता नो 
हॉकस झोनम ये 
यवसाय करताना 
आढळलेस सदर 
दंडाची आकारणी 
करणेत येईल. 

 
 
                  सह /- 

अ य  
शहर फेर वाला सिमती तथा महापौर  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -411018 
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     माहे जून २०१३ चे मा. महापािलका सभेम ये मा. आर.एस.कुमार यांना 
वचारावयाचे  - 

एच.बी.ओ.ट .मिशन खरेद बाबत - 
 

 मांक १अ) एच.बी.ओ.ट .मिशन खरेद ची आव यकता आहे असे कोण या अिधकार  कंवा 
                       पदािधकार  यांनी मागणी केली होती ? 

ब) खरेद  संदभात शासक य मा यतेचा ताव कधी तयार करणेत आला ? याम ये 
खरेद  कर यासाठ  कुठ या उ पादक कंपनीची िशफारस कर यात आली होती ? या 
उ पादकाचे नाव, प ा व ँ ड नेम काय आहे ? 

क) उ पादकाकडून थेट खरेद  करणेत आले कंवा पुरवठादाराकडून खरेद  कर यात आले 
? याचा प ा काय आहे ? पुरवठादाराकडे उ पादक कंपनीचा अिधकृत पुरवठाधारक 
होता काय ? याने तसे प  मनपा दले आहे काय ? 

 

 मांक २अ) शासक य मा यता वधी सिमती या कोण या सभेम ये झाली ? या सभेचा 
         . व दनांक ावा. तसेच कोण या मा.सवसाधारण सभेम ये ठराव झाला 
         याचा सभा . व दनांक ावा. 
      ब) शासक य मा यता घेताना कती रकमेची घेतली ? 
 

 मांक ३अ) एच.बी.ओ.ट .मिशनचा ताबा कधी िमळाला व बला माणे खरेद ची र कम  

               काय ? बलाची र कम पैक  कती र कम अदा करणेत आली ?  

      ब) सदर मिशनची जकात भरली आहे काय.  भरली अस यास कती भरणेत  

         आली आहे.  जकातीची पूण र कम भरली नस यामुळे जकात वभागाने कती  

         दंड आकारलेला आहे. व तो वसुल झाला आहे काय ? 
 

 मांक ४अ) अशा मोठया खरेद चा िनणय एक अिधकार  घेऊ शकतो काय ? कंवा अशा  

               खरेद साठ  एखाद  किमट  नेमली आहे काय ? नेमली अस यास या किमट   

               सद यांची नावे दे यात यावीत. 
            ब) सदर मिशन खरेद म ये ाचार झाला आहे असे आरोप केले जात आहेत ते 

               खरे आहेत काय ?  

क) ाचाराचे आरोप झा यानंतर मा.आयु ांनी खाते िनहाय चौकशीचे आदेश दले  

    होते याची चौकशी पूण झाली अस यास अहवाल ावा कंवा चौकशी पूण  

    हो यास कती दवस लागतील याची मा हती ावी. 
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माहे जून २०१३ चे मा. महापािलका सभेम ये मा. सौ. िसमा सावळे यांना 
वचारावयाचे  - 

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

 

 मांक ५) पंपर  िचंचवड महापािलकाह तील फुलेनगर झोपडप ट  ( वाय.सी.एम.दवाखा या या 
                               मागील ) म ये एकूण कती झोपडया आहेत ? 

 

 मांक ६) सदर झोपडप ट म ये असले या झोपडयांपैक  कती झोपडया / झोपड धारक पा   

                                आहेत ? व कती झोपडया / झोपड धारक अपा  आहेत ? 
 

 मांक ७) सदर झोपडप ट चे ठकाणी पा ता िन त कर याचे काम कधी सु  कर यात आले  

                                 व ते कधी पूण झाले ? 
  

 मांक ८) फुलेनगर झोपडप ट े ात महापािलके या मंजूर वकास आराखडयातील ३५ मी.  

                                एच.सी.एम.ट .आर. र या या े ाम ये एकूण कती झोपडया आहेत ? 
 

 
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


