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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक: नस/४/का व/ ४४४/२०१३ 

दनांक : ०९/०५/२०१३ 
 

ित, 
 

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

 पंपर   ४११ ०१८.  
 
 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक 

 २०/०५/२०१३ रोजी दपार  ु २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   

मा.महोदय / महोदया, 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे  मे २०१३ ची मािसक मा.महापािलका सभा 
सोमवार दनांक २०/०५/२०१३ 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 १७ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे मे २०१३ ची मािसक मा.महापािलका सभा सोमवार 
दनांक २०/०५/२०१३ रोजी दपार  ु २.०० वाजता महानगरपािलका शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे.  सदर सभेम ये खालील कामकाज 
होईल. 

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

 ो रे 
 

(मुंबई ांितक म.न.पा. अिधिनयम १९४९ 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. .२४० द.२२/०३/२०१३ 

                   4) मा.महापािलका सभा ठ. .२६३ द.०९/०५/२०१३ 
        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 ि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 
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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 मे - 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 

              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. 
 

वषय मांक ३) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा.  लेखा/६/का व/८६१/२०१३  
 द.०९/०४/२०१३. 

                       २) मा. थायी सिमती सभा दनांक २३/०४/२०१३ ठराव 

                         .३२८९ नुसार 
 सन २०१३-१४ या अंदाजप कात जकात वभागाकड ल महसुली भाग-१ जमा खच भाग-३ 
जमा-खच यात तरतुद ंम ये एकुण र कम कमी/जा त होत नाह . सन २०१३-१४ या आिथक वषात 
िन त केलेली र कम र.र. १२,००,३०,००,०००/- एवढ च राहते. तर  खालील माणे नवीन लेखािशष 
व तरतुद ंमधील बदल करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे  

  

(अ)   महसुली जमा 
 
अ.
. 

लेखािशष सन २०१३-१४ 
अंदाजप कात तरतुद 

कपात सुच वलेली 
र कम 

सन २०१३-१४ 
या अंदाजप कात 

सुच वलेली र कम 

१ आयातकर (अनामत 
परतावा) १०% वसुली 
सह 

११,५७,९३,५५,०००/- ११,०७,९३,५५,०००/- ५०,००,००,०००/- 

२ इतर जमा २,२०,०००/- १,२०,०००/- १,००,०००/- 
३ ए कॉट ४०,००,००,०००/- १८,००,००,०००/- २२,००,००,०००/- 
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४ रहदार  पास १,५०,००,०००/- १,५०,००,०००/- ० 

५ लेखिनक खच वसुली ७,१५,०००/- ७,१५,०००/- ० 

६ इकरार प  ६०,००,०००/- ६०,००,०००/- ० 

७ शु कबंध वखार 
परवाना फ  

२,२०,०००/- २,२०,००० ० 

८ जी.सी. मुदतवाढ ९,९०,०००/- ९,९०,०००/- ० 

९ जकात अनामत जमा ५,००,०००/- ५,००,०००/- ० 

(ब) महसुली खच    

 वाहन भाडयाने घेणे ४०,००,०००/- २,००,०००/- ३८,००,०००/- 
(क) भाग – ३ जमा    

 जकात अनामत ७०,००,००,०००/- १०,००,०००/- ६९,९०,००,०००/- 
(ड) भाग – ३ खच    

 अनामत परतावा ७०,००,००,०००/- १०,००,०००/- ६९,९०,००,०००/- 
 
 वर ल माणे जकात लेखािशषावर ल र कमा कपात व र  क न सन २०१३-१४ या 
अंदाजप कात थािनक सं था कर हणुन खालील माणे र कमा व लेखािशष िनमाण करणे 
आव यक आहे. 
 

अ) महसुली जमा :- 

१) थािनक सं था कर   :-  ११,२८,२८,००,०००/- 
२) शु क (न दणी फ  दबार पु ) :-       १,००,०००/- 
                                  -------------------- 

     ब) महसुली खच :- 

  १) थािनक सं था कर परतावा  :-   २,००,०००/- 
                                             --------------------- 

क) महसुली जमा :- 

१) थािनक सं था कर ितभुती  :-      १०,००,०००/- 
   र कम (िस यु रट  डपॉझीट) 

                                              -------------------- 
  ड) महसुली खच  :- 

१) थािनक सं था कर ितभुती  :-      १०,००,०००/- 
              र कम परतावा (िस यु रट  डपॉझीट                                                                          
                                              --------------------- 
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मा.शहर सुधारणा सिमती 
 

वषय मांक ४)  संदभ :  १) मा.नारायण ब हरवाडे, मा. शांत िशतोळे यांचा ताव - 
                      २) मा.शहर सुधारणा सिमती ठराव .८१ दनांक ०६/०३/२०१३ 

           ३) मा.महापािलका सभा ठ. .२४७ द.२२/३/२०१३ 

      ४) मा.महापािलका सभा ठ. .२७५ द.०९/०५/२०१३ 
 

               मंजूर वकास योजनेतील मौज ेथेरगांव ह ीतील स ह नं.३३ ते ३६ पै. 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 करणेत येत आहे. 
( टप-माहे  मे - २०१३ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माण)े 

 
----- 

मा.आयु ांकडून आलेली प े / काम े

शासनाकडून कंवा शासक य अिधका-यांकडून आलेली प े - 
 

वषय मांक ५)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 .२८३ द.०९/५/२०१३ 
       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 
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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 मे -२०१३ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माण)े 
---------- 

 
 

मा.म हला व बालक याण सिमती 
 

वषय मांक ६)  दनांक २८/०३/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
 

---------- 
मा. डा सिमती 

 

वषय मांक ७) दनांक ०६/०३/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करण.े  
  
 

 
 

 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/४४४/२०१३ 

दनांक : ०९/०५/२०१३ 
 

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


