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पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  १८. नगरस चव कायालय 

मांक: नस/४/का व/९०१ /२०१४ 

दनांक :  ११ /११/२०१४ 
 

त, 
 

मा. ................................... 
सद य, पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर   ४११ ०१८.  

 
 

  वषय - पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची मा. महापा लका सभा दनांक  
 २०/११/२०१४ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयोिजत केलेबाबत. 

   

मा.महोदय / महोदया, 
 

  पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे नो हबर - २०१४ ची मा सक मा.महापा लका 
सभा गु वार दनांक २०/११/२०१४ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपा लके या शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आलेल  आहे. सोबत सभेची 
कायप का जोडल  आहे. सभेस आपण उपि थत रहावे ह  वनंती.      
  

          आपला व वास,ू                    
         

             
नगरस चव 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

त :  १) कायालयीन नोट स बोड 
 २) सव शाखा मुख व शाखा धकार    
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 
 

सूचना 
 

( महारा  महानगरपा लका अ ध नयम  चे अनुसूची करण २ मधील  
नयम मांक १ (ए) (एच) (आय) अ वये ) 

 

कायप का मांक ३७ 
 

 पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे नो हबर -२०१४ ची मा सक मा.महापा लका सभा 
गु वार दनांक २०/११/२०१४ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपा लका शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आलेल  आहे. सदर सभेम ये खाल ल कामकाज 
होईल. 
 ------  
 

मा.महापा लका सभा मांक - २६  दनांक २०/२/२०१४, द.१८/३/२०१४, द.२५/४/२०१४, 
द.९/६/२०१४, द.५/७/२०१४ चा सभावृ तांत कायम करणे.  

------ 
नो तरे 
 

( महारा  महानगरपा लका अ ध नयम चे कलम ४४ अ वये ) 
---------- 

मा. थायी स मतीचे ठराव 
 

वषय मांक १)  संदभ -  १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . शा/१५/का व/६६१/१४  
                          द.२७/१०/२०१४ 

                 २) मा. थायी स मती सभा ठ. .९०१४ द.५/११/२०१४    
पंपर  चंचवड महानगरपा लकेतील अ धकार/कमचार  यांना सन १९७९-८० पासून शासन 

नणया या आधारे महानगरपा लका ठराव व ि वकृत धोरणानुसार घरबांधणी, भुखंड,  घरदु ती, 
घर व तार अ म दले जात आहे. स यि थतीत महारा  शासन व त वभाग यांचेकडील शासन  
नणय मांक घबांअ-१०.११/ . .५६/२०११/ व नयम मं ालय,  मु ंबई-४०००३२. दनांक २७ फे ुवार  
२०१२ व मा.महापा लका स मती ठराव ं .८०  द.०१/०९/२०१२ अ वये सुधार त वेतनबँड मधील 
वेतन (मुळवेतन+ ेडवेतन) वचारात घेऊन अ म रकमेत तसेच घरा या कंमत मयादेत खाल  
नमुद केले माणे सुधारणा केल  आहे. महानगरपा लका आ थापनेवर ल वग १  ते ४  मधील 
अ धकार /कमचार  यांना घरबांधणी अ माची कमाल मयादा र. .२०,००,०००/-, घर व तार अ म  



 3
 
र. .४,००,०००/-,  घरदु ती अ म र. .२,००,०००/- व भुखंड खरेद  र. .४,००,०००/- तसेच 
घरबांधणी व इतर अ मासाठ  सुच वले या धोरणास व अट स मा यता दलेल  असलेने 
शा/११/का व/०१/२०१३ द.०१/०१/२०१३ चे प रप क नगत केले आहे. यानुसार घरबांधणी अ म  

मंजुर चे धोरण राब वले जात आहे. तसेच  प रप क ं . शा/११/का व/०१/२०१३ द.०१/०१/२०१३ म ये 
नमुद केलेल  अट .१ म ये पुढ ल माणे दु ती प रप क .ं शा/११/का व/१३८/२०१३ 
द.२९/०१/२०१३ अ वये बदल करणेत आलेला आहे.  

मुळ अट- महानगरपा लका आ थापनेवर ल या अ धकार /कमचार  यांची नय मत 
वेतन ेणीत सलग ०५ वष सेवा पूण झाल  आहे,  अशा अ धकार /कमचार  यांना घरबांधणी अ म 
अनु ेय राह ल.  

सुधार त अट-  महानगरपा लका आ थापनेवर ल या अ धकार /कमचार  यांची नय मत 
वेतन ेणीत सलग ०३ वष सेवा पूण झाल  आहे,  अशा अ धकार /कमचार  यांना घरबांधणी अ म 
अनु ेय राह ल. मा  सदर अट म ये दु ती करणेकामी  मा. थायी स मती  माफत मा.महापा लका 
सभा यांची मा यता घेणेत आलेल  नाह . सदर अट स मा. थायी स मतीमाफत मा.महापा लका 
सभेची द.२९/०१/२०१३ पासून काय तर मा यता घेणे आव यक वाटते.  सदर शासन नणयाम ये 
घरबांधणी अ म मंजूर करताना एकूण १४ अट  नमूद के या आहेत. यापैक  अट .६ म ये  
अजदाराची वतः या नावावर घर/ज मन भारतात कोठेह  असले तर  घरबांधणी अ म अनु ेय 
अस याचे नमुद केले आहे. तथा प या संदभात महापा लका ठराव .४६७४, दनांक ११/०६/२००२ 
नुसार प रप क मांक शा/११/का व/१०९/२००३, दनांक १०/०३/२००३ अ वये पंपर  चंचवड 
महानगरपा लका ह ीतच फलॅट खरेद /घरबांधणी अ म अनु ेय राह ल तच अट 
शा/११/का व/०१/२०१३ द.०१/०१/२०१३ चे प रप कात नमूद केल  आहे. यापूव  घरबांधणी अ म 

मंजुर साठ  अंतर मयादा वाढ वणेकामी  महापा लका सभा ठराव .१४१३ द.०८/०३/१९९०, ठराव 
.३८७५ दनांक १९/०९/१९९८ व ठराव ं .४१४४ द.२८/१०/१९९९ नुसार मा यता घेणेत आलेल  आहे. 

मा.आयु त व महासंघ यांचे मधील द.२४/०७/२०१४ चे बैठक म ये वषय .१५ नुसार मा. आयु त 
यांनी घरबांधणी कजाकर ता मनपा ह ीपासून २० क.मी. अंतरापयत बदलासाठ  ताव करणेस 
सुच वले आहे. यास अनुस न तसेच घरबाधंणी/भूखंड/घरदु ती व घर व तार अ म प रप क 
ं . शा/११/का व/०१/२०१३ द.०१/०१/२०१३ मधील अट .६ म ये पुढ ल माणे दु ती करणेत 

आव यक आहे.  
मुळ अट - पंपर  चंचवड महानगरपा लका काय े ातील ह ीतच घर/ लॅट खरेद साठ  

घरबांधणी अ म अनु ये राह ल. तसेच सदरचे घर/फलॅट अजदारा या वत:चे नावे असणे 
आव यक राह ल.  

सुध रत अट-- पंपर  चंचवड महानगरपा लका ह ीपासून २० क.मी. अंतरापयत घर/ लॅट 
खरेद साठ  घरबांधणी अ म अनु ेय राह ल.  तसेच सदरचे घर/फलॅट अजदारा या वत:चे नावे 
असणे आव यक राह ल. सबब, प रप क ं . शा/११/का व/०१/२०१३ द.०१/०१/२०१३ म ये नमुद 
के यानुसार उपरो त घरबांधणी व इतर अ मासाठ  सुच वले या अट मधील अट . १ व ६ म ये 
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सुधारणा करणेस तसेच या अ धकार /कमचार  यांची नय मत वेतन ेणीत मा.आयु त यांची 
मागणी ३ वष असल तर  सलग २ वष सेवा पूण झाल  आहे अशा कमचा-यांस घरबांधणी अ ीम 
अनु ेय कर यास तसेच घरबांधणी अ माची कमाल मयादा र. . २०,००,०००/- ऐवजी 
र. .२५,००,०००/- (अ र -र कम पये पंच वस लाख फ त) कर यास मा यता देणेकामी 
मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे.   
                                     ------- 
 

मा.शहर सुधारणा स मतीचे ठराव 
 

 
वषय मांक २) संदभ:-  १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .नर व/का व/१०/५९२/२०१३  

      द.०४/०९/२०१३ 

    २) मा.शहर सुधारणा स मती सभा ठ. .४७ द.१८/१२/२०१३ 
    ३) मा.महापा लका सभा ठराव .४५८ द.२०/०१/२०१४ 

    ४) मा.महापा लका सभा ठ. .५१९ द.०५/०७/२०१४ 
                      ५) मा.महापा लका सभा ठ. .५३६ द.०५/०८/२०१४ 
                      ६) मा.महापा लका सभा ठ. .५५२ द.१९/०८/२०१४  

                      ७) मा.महापा लका सभा ठ. .५७९ द.१०/११/२०१४ 
                       
        पंपर  चंचवड मनपा ह ीत चाकण,देहू,आळंद , हंजवाडी, हाळुंगे मोई, मा ं जी व इतर 
प रसराचा समावेश करणेबाबत शासनास मनपाचे अ भ ाय सादर करणेपूव  सव पदा धकार  यांची 
बैठक द.३०/०८/२०१३ रोजी मा.आयु त यांचे क ात घे यात आल . सदर बैठक त मनपा ह यी या 
उ तरेकडील १४ गावे आ ण मनपा ह ी या पि चमेकडील ६ गावे मनपा ह ीत समावेश करणेबाबत 
स व तर चचा करणेत आल  आ ण सदर ह वाढ चा ताव मा.शहर सुधारणा स मती माफत 
मा.महापा लका सभेपुढे सादर करणेबाबत चचा झाल  तथा प स य:ि थतीत मनपा ह ीला लागून 
असलेल  गावे मनपा ह ीत समा व ट करणे यो य होईल. यानुसार खाल ल नमुद मनपा ह ी या 
उ तरेकडील आळंद , चंबळी, कु ळी, मोई, नघोजे, देहू, व लनगर आ ण मनपा ह ी या  
पि चमेकडील गहु ंजे,जांबे,मा ं जी, हंजवाडी,माण,नेरे, सांगवडे ह  मनपा ह ीला लागून असलेल  
एकूण १४ गावे मनपा ह ीत समा व ट करणेस मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस 
करणेत येत आहे.   
 

( टप - माहे नो हबर - २०१४ चे सभेम ये घेणेचे नणया माणे ) 
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वषय मांक ३) संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . नर व/का व/१०/५९८/२०१३  
                         द.०७/१०/२०१३ 

    २) मा.शहर सुधारणा स मती सभा ठ. .४८ द.१८/१२/२०१३ 
    ३) मा.महापा लका सभा ठराव .४५९ द.२०/०१/२०१४ 

    ४) मा.महापा लका सभा ठ. .५२० द.०५/०७/२०१४ 
                      ५) मा.महापा लका सभा ठ. .५३७ द.०५/०८/२०१४ 
            ६) मा.महापा लका सभा ठ. .५५३ द.१९/०८/२०१४ 
                      ७) मा.महापा लका सभा ठ. .५८० द.१०/११/२०१४ 
 
       पंपर  चंचवड मनपा ह ी या उ तरेकडील आ ण मनपा ह ीला लागून असलेल  ७ गावे 
आ ण मनपा ह ी या प चीमेकडील ७ गांवे अशी एकूण १४ गावे मनपा ह ीत समा व ट करणेबाबत 

ताव मा यतेकामी पुढ ल माणे आहे. मनपा ह ीत समा व ट करावयाचे गांवे- मनपा ह ी या 
उ तरे कडील ७ गावे- आळंद , चंबळी, कु ळी, मोई, नघोजे, देहू, व लनगर. मनपा ह ी या प चीमे 
कडील ७ गांवे- हंजवडी, जांबे, माण, मा ं जी, नेरे, गहु ंजे, सांगवडे वर ल माणे ताव प  
.नर व/का व/१०/५९२/२०१३ दनांक ४/९/२०१३ अ वये मा.शहर सुधारणा स मतीमाफत 

मा.महापा लका सभेपुढे सादर केलेला आहे. तुत वषयी मा.आमदार ी. दल प मो हते यांनी 
द.१०/०९/२०१३ या प ाने खेड तालु यातील आळंद , चाकण, मोई, कु ळी, नघोजे, चंबळी, 
केळगांव, सालु ं ,े महाळुंगे, खराबवाडी, नाणेकरवाडी, मेदनकरवाडी, कडाचीवाडी या गावांचा प ंपर  
चंचवड महानगरपा लका ह ीत समावेश होणेबाबत वरोध केला अस याचे आ ण सदर गांवे मनपा 
ह ीत समावेश क  नये असे नमूद केले असून यासोबत ामपंचायती या ठरावाची त जोडल  
आहे. तुत वषय मा.महापा लका सभेपुढे सादर केलेला अस याने या वषयासोबत मा.आमदार 
ी. दल प मो हते यांचे प  व यासोबतचे  सहप े  मा.महापा लका सभेपुढे सादर करणेची शफारस 

करणेत येत आहे.  
 

( टप - माहे नो हबर - २०१४ चे सभेम ये घेणेचे नणया माणे )  
 
 

वषय मांक ४) संदभ :  १) मा. शासन अ धकार  यांचेकडील प  .अ /११/का व/२६१/२०१४,  

                      द.२१/०८/२०१४ 

  २) मा.शहर सुधारणा स मती सभा ठ. . २३ द. ०९/०९/२०१४   
                    ३) मा.महापा लका सभा ठ. .५८९ द.१०/११/२०१४ 

 
मा.अ भाग स मती ठराव मांक २८ दनांक १०/०७/२०१४ नुसार प ंपर  चंचवड  

महानगरपा लका ह ीतील भाग .१९ कवळे येथील स ह न.ं९२ येथे मशानभूमीकडे जाणा-या १२ 
मी.र याचे आर ण ता वत केले आहे.  या आर णामुळे येथील कायम व पी र हवाशी 
असले या लोकांची घरे बाधीत होणार आहेत. महापा लकेने यापूव  जा हर केले या ा प 
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आराखडयाम ये हा १२ मी. र ता स ह नं.९१ म ये होता. स ह नं.९१ म ये कोणतेह  घर नाह  
व नंतर पा लकेने वकास आराखडयात हा र ता स ह न.ं९१ व ९२ या समेव न टाकणेत आला 
आहे.  यामुळे स ह न.ं९२ ची घरे व शेतक-यांवर अ याय होत आहे.  यामुळे हा र ता 
महानगरपा लका नगररचना अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल क न पूव या स ह 
नं.९१ मधील मोकळया जागेम ये थलांतर त करणेस तसेच स ह न.ं८२ कवळे १८ मी. र याचे 
आर ण आहे. यामुळे एका शेतक-यावर अ याय होत आहे.  यामुळे तो र ता स ह न.ं८१ व ८२ 
म ये समांतर टाकणेबाबत पुढ ल कायवाह  करणेस मा यता घेणेकामी मा.महापा लका सभेकडे 
शफारस करणेत येत आहेत.  
 

( टप - माहे नो हबर - २०१४ चे सभेम ये घेणेचे नणया माणे ) 
  

--------- 
 

मा.आयु तांकडून आलेल  पञे / कामे 
 
वषय मांक ५)  संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . था/क /११७/२०१४ 
                        दनांक २६/०३/२०१४ 

    २) मा.महापा लका सभा ठ. .४९४ द.०५/०७/२०१४  

    ३) मा.महापा लका सभा ठ. .५३९ द. ०५/०८/२०१४   
 
   सौ. नमला वजयराव ताप कर यांनी प.ं च.मनपा नवडणुक २०१२ म ये नवडुन 
आले या सौ. वनया द प तापक र व ी. नतीन ताप काळजे यांचे अना धकृत बांधकामाबाबत 
द.२९/१२/२०१३ रोजी अज दाखल केला होता. या अनुषंगाने यांनी सौ. वनया द प तापक र व 
ी. नतीन ताप काळजे यांचे व  मा.उ च यायालयात या चका . ३११७/२०१२ व ६२६५/२०१२ 

दाखल के या हो या. यातील मा.कोटा या आदेशा माणे संबंधीत अना धकृत बांधकामाबाबतचा 
नणय यायालया या कायक ेत असलेने महारा  महानगरपा लका अ ध नयम २०१२ कलम १०/१ 
(ड), ११ व १२ या तरतुद या अनुषंगाने सौ. वनया द प तापक र यांना नोट स . 
था/इ /े१२/२०१४ द.१०/२/२०१४ व ी. नतीन ताप काळजे यांना नोट स . था/इ /े१४/२०१४ द. 

१०/२/२०१४ नुसार अन धकृत बांधकामाबाबत खुलासा माग वणेत आला होता. 
सौ. वनया द प तापक र यांनी द.२४/२/२०१४ रोजी सादर केले या खुला याम ये 

सदरची मालम ता/बांधकामे माझे सास-याचे असले तर  ते मा यावर अवलंबून नाह  व मी 
अना धकृत बांधकाम केलेले नाह , यामुळे महारा  महानगरपा लका अ ध नयम २०१२ कलम १०(१) 
(ड) या तरतुद  मला लागु होत नाह, असा खुलासा सादर केला आहे.  

ी. नतीन ताप काळजे यांनी आपले द.२४/२/२०१४ रोजी आपले खुला याम ये 
सदरची मालम ता/बांधकामे ह  माझे वडीलांचे मालक ची असून या मळकतीशी माझा काह ह  संबंध  
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नाह . माझे वडील माझेवर कोण याह  कारे अवलंबीत नाह , यामुळे महारा  महानगरपा लका 
अ ध नयम २०१२ कलम १०(१) (ड), ११ व १२ या तरतुद नुसार माझे व  कोणतीह  कायवाह  

ता वत क  नये असा खुलासा सादर केला आहे.  
       स मा.सद यांनी सादर केले या खुलाशानुसार अन धकृत बांधकामामुळे महारा  

महानगरपा लका अ ध नयम २०१२ चे कलम ११ व १२ मधील तरतुद  अ वये सद यांचे 
अहतेबाबतचा न नमाण झा याने मा. याया धशांकडुन नणय ा त क न घेणे आव यक आहे व 
यासाठ  महारा  महानगरपा लका अ ध नयम २०१२ कलम १२ मधील तरतुद  नुसार असा संदभ 
मा. यायालयाकडे कर यासाठ  मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
( टप - माहे नो हबर - २०१४ चे सभेम ये घेणेचे नणया माणे ) 
 
 

वषय मांक ६)  संदभ- १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील पञ  
                         . शासन/८/का व/७०९/२०१४ द. ६/०९/२०१४    
                       २) मा.महापा लका सभा ठ. .५९१ द.१०/११/२०१४ 
 

  ी.बळवंत तुकाराम बनकर पंपर  चंचवड महानगरपा लका सेवेमधून गट अ दजा या  
कायकार  अ भयंता पदाव न दनांक ३१/१०/२०१२ रोजी वे छा नवृ त झालेले आहेत. पो लस उप-
आयु त/पोल स अधी क, अँ ट  कर शन युरो, पुणे यांनी दनांक २१/०४/२०१४ रोजी सादर केले या 
अहवाला वये ी.बनकर यांनी वत:चे, प नीचे व मुलांचे नावे एकुण र.  २,०६,९४,६६४/- कंमतीची  
मालम ता असून पैक  सन २००६-०७ या आथ क वषात -४.८९%, सन २००७-०८ या आथ क वषात -
१.५०%,  सन २००८-०९ या आथ क वषात -०.०८%, सन २०१०-११ या आथ क वषात -४.८५%, सन 
२०११-१२ या आथ क वषात -२.७२% अपसंपदा संपा दत के याचे न प न झाले अस याबाबत 
कळ वले आहे.  

महारा  नागर  सेवा (वतणूक) नयम १९७९ मधील कलम १९ नुसार येक शासक य 
कमचा-यास वत: या नावाने कंवा कोण याह  कुटंू बया या नावाने कोणतीह  थावर मालम ता 
भाडे प ्या दारे, गहाणा दारे, खरेद दारे, व दारे भेट हणून कंवा अ य मागाने संपा दत करता 
येत नाह  कंवा तची व हेवाट करता येत नाह . यासाठ  याला व हत ा धकरणाला लेखी 
व पात अगोदर कळवावे लागते इतकेच न हे तर या पैक  कोणताह  यवहार कायालयीन यवहार 

करणा-या य तीबरोबर केला असेल कंवा नेहमी या अथवा स द यापा-या या माफत केलेला 
नसेल तर मा  व हत ा धकरणाची पूव मंजूर  दे खल मळ वणे बंधनकारक आहे.  

 शासक य कमचा-याशी कायालयीन यवहार करणा-या य तीबरोबर नसलेला तसेच नेहमी या 
कंवा स द यापा-यामाफत करावयाचा कोणताह  यवहार वग-एक कंवा वग-दोनचे पद धारण 
करणा-या शासक य कमचा-या या बाबतीत र.  २०,०००/- हू न जा त कंमतीचा असेल तर व हत  
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ा धकरणाला याने कळवायचे असते, परंतु याहू न अ य कारचा कोणताह  यवहार कर यापूव 
व हत ा धकरणाची पुव मंजूर  मळ वणे आव यक आहे. परंतु ी.बनकर यांनी संपा दत केले या 
मालम तेची मा हती सादर केलेल  नाह  अथवा पूव परवानगीह  घेतलेल  नस याने ी.बनकर यांनी 
महारा  नागर  सेवा (वतणूक) नयम १९७९ मधील कलम १९ चा भंग के याने वभागीय चौकशी 
कर याबाबत पो लस उप-आयु त/पोल स अधी क, अँ ट  कर शन युरो, पुणे यांनी कळ वलेले आहे.  

तर  महारा  नागर  सेवा ( नवृ तीवेतन) नयम १९८२ मधील २७ (२) (ब) नुसार कमचार  
सेवा नवृ त हो यापुव  वभागीय कायवाह  चालू झाल  नसेल तर शासना या मजंूर शवाय ती चालू 
केल  जाणार नाह . अशी तरतुद आहे. यामुळे महापा लका अ धका-यां या बाबतीत सेवा नवृ तीनंतर 
वभागीय कायवाह  कर यासाठ  मा.महापा लका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. ी.बळवंत 
तुकाराम बनकर, कायकार  अ भयंता ( नवृ त) यां या वरोधात महारा  नागर  सेवा ( नवृ तीवेतन) 
नयम १९८२ मधील नयम २७ मधील तरतुद ं या योजनाथ महारा  नागर  सेवा ( श त व 
अ पल) नयम १९७९ मधील नयम ८ म ये व न द ठ त केले या कायप दतीनुसार, करणात 
दोषारोपप  दाखल करणे, चौकशी अ धकार  व सादरकता अ धकार  याचंी नयु ती करणेबाबत व 
एकुण करणी वभागीय कायवाह  ता वत कर यास आयु त, पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
यांना ा धकृत कर याबाबत मा यता घेणेबाबत वचार करणे.     

( टप - माहे नो हबर - २०१४ चे सभेम ये घेणेचे नणया माणे )  
 
 

वषय मांक ७)  संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील पञ .भूिज/६/का व /३२५/२०१४  
                        द. ७/११/२०१४ 
 
वषयाचा आशय-  थेरगाव येथील दल प वगसरकर केट अकादमीचे वीज बल र. .१,५७,११०/- 

म.न.पा. माफत आदेश .भूिज/का व/१७९/१४ द.१/७/१४  अ वये अदा करणेत आले आहे.  सदरचे 

खचास मा.महापा लका सभेची काय तर मा यता घेणे व या पुढ ल कालावधीतील सदर ठकाणचे 

येणारे वदयुत बल म.न.पा. माफत (ब भाग वदयुत वभाग) अदा करणे व तुतकामी झाले या 

करारना याम ये यानुसार दु ती करणे. 

 म.न.पा. ह ीत थेरगाव स.नं. ९ येथे म.न.पा. व दल प वगसरकर फ डेशन यांचेवतीने 

संयु त केट अकादमी क प काया वीत आहे. सदर ठकाणचे वीज वापरापोट  एकूण र. . 

१,५७,११०/- चे वीज बल ा त झाले होते.  सदरचे वीज बल न भरलेने तेथील वदयुत पुरवठा 

महारा  टेट इले. ड . कं. ल. यांचेकडून खंडीत करणेत आला होता यामुळे सदर बल 

तातडीने भरणे आव यक असलेने सदर र. .१,५७,११०/- चे वीज बल मा. थायी स मती ठराव . 

६३४० द.२६/२/१४ चे अनुषंगाने आदेश .भूिज/६/का व/३००/२०१४ द.३०/९/२०१४ अ वये  
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म.न.पा.माफत अदा करणेत आले आहे. सदर खच र कमेस मा.महापा लका सभेची मा यता न 

मळालेस सदर खचाची र कम दल प वगसरकर केट अकादमी यांनी म.न.पा.कडे भरणे या 

अट वर सदरचे बल अदा करणेत आले आहे.    

 दल प वगसरकर केट अकादमी मधील श णानाथ  मुले म.न.पा. प रसरातील 

अस याने तसेच सं थेची आ थक प रि थती पाहता तेथील वदयुत बल (थक त व यापुढ ल 

काळातील) म.न.पा.ने भरणेस तसेच सदर सं थेबरोबर यापुव  झालेला करारनामा दु तीसाठ  यो य 

या बदलासह मंजूर करणेस मा.नगरसद य पा रत मा. थायी स मती ठराव .६३४० द.२६/२/२०१४ 

अ वये मा यता मळाल  आहे.       

 दल प वगसरकर केट अकादमी यांनी यांचे अकादमीस सदरचे ठकाणी उ प नाचा 

कोणताह  ञोत नाह  व यांचा तेथे नफा मळ व याचा हेतू नाह  यामुळे सदर ठकाणचे स या 

आलेले वीज बल र. . १,५७,११०/- व पुढ ल कालावधीत येणारे वीज बल कायम व पी म.न.पा. 

माफत भरणेबाबत वनंती केल  आहे. 

 उपरो त बाबींचा वचार करता थेरगाव येथील दल प वगसरकर केट अकादमीचे स या 

आलेले वीज बल र. . १,५७,११०/- म.न.पा. माफत अदा करणेत आले आहे. सदरचे वीज बलाचे 

खचास काय ततर मा यता मळणे व यापुढ ल कालावधीतील सदर ठकाणचे येणारे वदयुत बल 

म.न.पा. माफत  (ब भाग वदयुत वभाग) अदा करणे व तुतकामी झाले या करारना याम ये 

यानुसार दु ती करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.                                         
                  

----- 
 

स म यांचे अहवाल 
 

मा.शहर सुधारणा स मती 
  
वषय मांक ८)  द. ३/९/२०१४, द. ९/९/२०१४  चा सभावृ तांत कायम करणे.  
 

------- 
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मा. डा स मती 
  
वषय मांक ९)  द. २०/८/२०१४  चा सभावृ तांत कायम करणे.  
 
 

    
  

    

             
                                           नगरस चव 

    पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
    पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरस चव कायालय 
मांक : नस/४/का व/९०१/२०१४ 
दनांक : ११/११/२०१४ 
 

टप :- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉके स)      
      नगरस चव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत.  


