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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८.नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/ १४७ /२०१४ 

दनांक :   ११/०२/२०१४ 
 

ित, 
 

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

 पंपर   ४११ ०१८.  
 
 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक   

                    २०/०२/२०१४ रोजी दपार  ु २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत... 
   

मा.महोदय / महोदया, 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे  फे ुवार  २०१४ ची मािसक मा.महापािलका सभा 

गु वार दनांक २०/०२/२०१४ 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.  

कृपया सदर सभेस आपण उप थत रहावे ह  वनंती.      

 

           आपला व ास,ू 

 
        नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
       पंपर  - ४११०१८ 

 
 

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 वय)े 
 

कायप का मांक २६ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे फे ुवार -२०१४ ची मािसक मा.महापािलका सभा गु वार 
दनांक २०/०२/२०१४ रोजी दपार  ु २.०० वाजता महानगरपािलका शासक य इमारतीमधील यशवंतराव 
च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे. सदर सभेम ये खालील कामकाज होईल. 

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

िनयु या 
 

वषय मांक १) महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम २०(५) म ये तरतूद के या माणे  

                  थायी सिमतीवर ८ (आठ) मा.सद यां या िनयु या कलम ३१अ म ये तरतूद  

                  के या माणे माणशीर ितिनिध व देऊन नामिनदशना ारे करण.े 
--------------- 

 

ो रे 
 

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

 

मा. थायी सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक २) संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .कर/मु य/५/का व/८८८/२०१३,  
द.१६/१२/२०१३  

     २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .५५७५ द.१६/१/२०१४ 
सन २०१४-२०१५ या वषाक रता महानगरपािलका करांचे दर आ ण करे र बाबींची फ /शु क 

सोबतचे प  अ व ब माणे िन त तसेच प  ‘ब’ म ये शासक य सेवाशु क ती बीलास पूव  ५ 
पये होते ते १० पये ित बीलास कर यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 

करणसे मा यता देणेत येत आहे. 
 

वषय मांक ३) संदभ – १) मा.अित.आयु  यांचे प  .सावा/९/का व/०२/२०१४, द.७/०१/२०१४
       २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .५६३० द.१६/१/२०१४ 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने चाल व यात येणा-या सावजिनक 
वाचनालयातील जीण व गहाळ पु तकांवर यापूव  माच १९९८ अखेर मा.महापािलका सभा ठराव 
.४३३७ द.१८/०९/२००० व शासन िनणयानुसार िनलखनाची कायवाह  कर यात आली आहे. 
यानुसार आदेश .सावा/२/का व/४५/०६ द.१०/०३/२००६ अ वये जीण व गहाळ पु तके िनल खत 
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कर यात आली आहेत. तावा सोबत या प  अ मधील एकूण १४ सावजिनक वाचनालयातील 
एकूण १,७९७ जीण पु तके र. .७९,९४५=७०(अ र  र. .एकोणऐंशी हजार नऊशे पंचेचाळ स पैसे 
स र) यावर िनल खत कर याची कायवाह  केली असून यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 

वषय मांक ४) संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/६/का व/१९५१ /२०१४,  
द.७/१/२०१४ 

       २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .५६४० द.१६/१/२०१४ 

  िश ण मंडळाचे सन २०१३-१४ चे सुधार त अंदाजप क र. .१०६,१६,६२,०००/- चे व सन 
२०१४-१५ चे मूळ अंदाजप क र. .१०१,८६,२२,०००/- मा यतेकामी सादर केलेले अस याने यास 
तसेच िश ण मंडळासाठ  पुढ ल माणे तरतुद म ये वाढ करणेबाबत वनंती आहे 

   तपशील       तरतूद वाढ कोट म य े

 १) दरवष  शालेय व ा याना रेनकोट दे यात यावेत.   (र. .१.२० लाख) 
 २) दरवष  शालेय व ा याना वेटर दे यात यावेत.   (र. .१.७५ लाख) 
 ३) मनपा शाळां या सव इमारतीवर वीज रोधक यं णा बस वण े (र. .२.०० लाख) 
 ४) ई-लन ग क प मनपा शाळेत चालू करणे   (र. .१.५० लाख) 
     (एकूण अपे त वाढ र कम पये ६ कोट  ४५ लाख फ ) 
  वर ल माणे १ ते ४ कमान संयु क माग यांबाबत आपण आप या अिधकाराम ये 

तरतुद म ये वाढ करणे अथवा न याने तरतूद करणे बाबत. मा. थायी सिमती सभेम ये िनणय यावा 
अशी वनंती आहे. 

  तसेच उपरो  वषयानुसार सन २०१४-१५ या तरतुद म ये सव ाथिमक शाळांसाठ         
१)  वीजरोधक यं णा २)  प याचे पाणी फ टरेशन यं णा ३)  एलइड  नसाठ  मा.िश ण मंडळ 
सिमतीने ता वत केलेले होते. ते मंजूर करणेत यावे. ४) सव व ा याना रेनकोट/ वेटर 
सालाबादा माणे याह  वष  दले जावेत यासाठ  आव यक तरतूद हावी.५) बालवाड  िश कांची 
मानधन वाढ ची मागणी अनेक दवसांपासून लं बत आहे. स या दे यात येत असलेले मानधन अपुरे 
आहे. ६) तसेच थायी आ थापना खचाम ये वाढ करणेत यावी. ७) ई-लन ग यं णा व बायोमॅ क 
हजेर  यं णा येक शाळेम ये बस वणेकामी आव यक तरतुद करणे गरजेचे आहे. वर ल माणे १ ते 
७ माग यांबाबत तरतुद म ये वाढ करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत 
येत आहे.  
 

वषय मांक ५) संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ई-ग हन स/५/का व/१३/२०१४,  
द.१५/०१/२०१४. 

       २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .५६८१ द.२८/०१/२०१४ 
 पोिलस आयु  कायालय प रमंडळ-३ कर ता बीट माशल व गु हे शोधपथक पे ोलींग ॅक ंग 
िस ट म या संगणक णालीसाठ  आव यक संगणक यं णा खरेद  करणे बाबतचा खच 
र. .16,11,900/-(अिधक कर) सदर संगणक णालीची वा षक देखभाल द ती प हले वष पुण ु
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झालेनंतर पुढ ल येक वषासाठ  र. .3,53,400/- (वा षक) िन वदा िस  न 
करता परंतू करारनामा क न थेट प तीने म.ेइ फोटेक सॉ टवेअर अँ ड िस ट म ा. िल. यांचेकडून 
क न घेणे तसेच मा.पोिलस उपायु  कायालय कामकाजाबाबतचे खचास धोरणा मक बाब अस याने 
महारा  महापािलका अिधिनयमाचे कलम ६६ मधील अ. .४२ नुसार व कलम ७३ अनुसुची करण ५ 
िनयम २ (२) परंतुकेनुसार मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 
 
वषय मांक ६) संदभ – १) मा.सुषमा तनपुरे, मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
       २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .५७६० द.२८/०१/२०१४ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका नाग रक सावजिनक चॅ रटेबल ट, पंपर  या ट ारे 
दयरोग,कॅ सर, कडनी,मदचे आजारू ,दधर आजारु ,गंभीर अपघात त आ द दधर आजारांनी ासले या ु
णांना तसेच नैसिगक आप ी पीड तांना मदत महापािलकेकडून ितवष  िमळणा-या र कम 
.२५,००,०००/- या अनुदानांतून अथसहा य केले जाते. शासन िनणय मांक पीसीसी ३००६/१९९७ 
. .३९७/न व-२२ मं ालय, मुंबई – ४०० ०३२ दनांक १८/१२/२००७ नुसार या टला दरवष  

र. .२५,००,०००/- एवढे अनुदान दे यास मा यता दे यात आली आहे. यानुसार सन २०१३-२०१४ या 
आिथक वषाक रता र. .२५,००,०००/- इतके अनुदान टला मंजूर करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे.  
 

वषय मांक ७) संदभ – १) मा.सुषमा तनपुरे, मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
       २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .५७६२ द.२८/०१/२०१४ 
 टाळगांव िचखली ासा दक दंड  ट तफ १८ माच २०१४ रोजी तुकाराम बीजेिनिम  
िमरवणूक व काय म आयो जत केले असून यासाठ  र. .१,००,०००/-(अ र  र. . एक लाख) 
अनुदान टाळगांव िचखली ासा दक दंड  ट नांवे अदा करणेस मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे.  
 
वषय मांक ८) संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आप/०७/का व/१५/२०१४,  
                       द.०८/०१/२०१४. 
                     २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .५७७३ द.०७/०२/२०१४ 
 सन २०१४-२०१५ या आिथक वषाक रता आकाशिच ह जा हरात कर व जागा भाडे आकारणी 
दर िन त करताना महानगरपािलकेचे उ प नातील समतोल राखणेचे हेतूने याम ये वाढ करणे 
आव यक आहे. सबब, जा हरात कराचे दरात प रिश  अ माणे व जागा भाडे दरात प रिश  ब म ये 
नमूद केले माणे दरवाढ ता वत करणेत आली अस याने मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेची मा.आयु  यांची मागणी असली तर  मा.आयु  यांनी आकाशिच ह व परवाना 
वभागाकड ल जा हरातकर व जागाभाडे दराम ये सन २०१४-१५ चे दरिन तीसाठ  वषय सादर 
केलेला आहे. वषयप ा माणे जा हरातकराम ये कोणतीह  वाढ न करता जागाभाडे र कमेम ये १०० 
ट के वाढ करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभकेडे िशफारस करणेत येत आहे.  
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वषय मांक ९) संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वृ /४/का व/२०/२०१४, 
                       द.२४/०१/२०१४. 
                     २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .५८२६ द.०७/०२/२०१४ 
       मनपा या वृ ािधकरणाचे सन २०१३-१४ चे सुधार त र. .१५,२८,२१,०००/- व सन २०१४-१५ 
चे मुळ अंदाजप क र. .१५,२८,२१,०००/- तावासोबत जोडणेत आले या वृ  ािधकरण ठराव .९ 
द.१८/१२/२०१३ चे अंदाजप कास तपिशला माणे मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 

मा. वधी सिमतीचे ठराव 
 
 

वषय मांक १०) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/८१२/२०१३,  

           द.२१/०६/२०१३ 

                             २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .३७ द.०६/०९/२०१३ 

                    ३) मा.महापािलका सभा ठराव .४२२ द.१८/०१/२०१४ 

        डॉ.के.अिनल रॉय, वै क य अिधकार  यांना र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन ७६०० या  
वेतन ेणीम ये आरो य वै क य अिधकार  या पदावर पदो नतीने नेमणूक दे यास मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

( टप - माहे फे ुवार  - २०१४ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय मांक ११) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .भू ज/१/का व/३४८/२०१३,  

                       द.०३/०९/२०१३ 

                             २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१३१ द.१२/११/२०१३ 
                    ३) मा.महापािलका सभा ठराव .४२४ द.१८/०१/२०१४ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िमळकत वाटप िनयमावली २०१३ तावासोबत नमुद 
केले माणे ( ा प) तयार करणेत आलेली आहे यास तसेच मनपा िमळकत वाटप िनयमावली २०१३ 
मधील भाग-५ म ये िमळकत विनयोगाचा ाधा य म ठर वणेत आला आहे.  तथा प सदर नमुद १ 
ते ७ ाधा य वगासाठ  जा हर िन वदे ारे काह  वगासाठ  िन वदा ा  न झालेस कंवा कमी सं येत 
ा  झा यास इतर आर ीत वगासाठ  या िमळकती वाटप करणेचे अिधकार मा.महापािलका सभेला 

असतील.  याम ये या आर ीत वगासाठ  शासन िनणय / आदेश असतील याला बाधा न येता 
मा.महापािलका सभेस िनणय घेता येतील यास मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे. 

( टप - माहे फे ुवार  - २०१४ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माण)े 
 

 
 
 
 
 



 6 
 

वषय मांक १२) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .नगररचना/१७/२७९/२०१३,  

      द.०८/१०/२०१३ 

                             २)  मा. वधी सिमती सभा ठराव .१३५ द.१२/११/२०१३ 
  ३) मा.महापािलका सभा ठराव .४२५ द.१८/०१/२०१४ 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आर णे तसेच िनळ , लाल पुररेषा व नद चे सव ण 
करणे कामा या र कम पये २.५५ कोट चे खचास शासक य मा यता िमळणेची मा.आयु  यांची 
मागणी असली तर , पंपर  िचंचवड मनपाचा जूना व न वन मंजूर वकास आराखडयातील सव 
आर णे  तसेच सव र ते, सव न ांबाजूची िनळ  व लाल पुर रेषा सव ण करणे व अनुषंगीक कामे 
करणे या कामास र. .४,००,००,०००/- (अ र  र. .चार कोट ) चे खचास शासक य मा यता 
िमळणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

( टप - माहे फे ुवार  - २०१४ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे ) 
 
 

वषय मांक १३) संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . शा/१/का व/९४१/२०१३, 
                          द.१६/०७/२०१३ 

       २) मा. वधी सिमती सभा ठराव मांक १९६, दनांक ०७/०२/२०१४ 

  ी.सितश कुलकण , सहा. आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना ितिनयु या अट  
व शत नुसार दनांक ०२/०७/२०१३ पासून पुढे १ वष कालावधीकर ता मुदतवाढ देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   

 

वषय मांक १४) संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . शा/१/का व/९४२/२०१३  

                          द.१६/०७/२०१३ 

       २) मा. वधी सिमती सभा ठराव मांक १९७, दनांक ०७/०२/२०१४ 

ी. ाने र ढेरे, सहा. आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना ितिनयु या अट  व शत नुसार 
दनांक २३/०९/२०१३ पासून पुढे १ वष  कालावधीकर ता मुदतवाढ देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे.  
 

वषय मांक १५) संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . शा/१/का व/१०४७/२०१३ 

                          द.०३/०८/२०१३ 

       २) मा. वधी सिमती सभा ठराव मांक १९८, दनांक ०७/०२/२०१४ 

ी.गायकवाड भानुदास पांडूरंग, उप ज हािधकार  यांचे सहा.आयु , पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका या पदावर ितिनयु या अट  व शत नुसार १ वष कालावधीकर ता िनयु  करणेस 
मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
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वषय मांक १६) संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . शा/१/का व/८११/२०१३ 

                          द.२१/०६/२०१३ 

       २) मा. वधी सिमती सभा ठराव मांक १९९ दनांक ०७/०२/२०१४ 

ी. मोद भोसले, मु यलेखापाल यांना ितिनयु या अट  व  शत  नुसार   मु यलेखापाल 
पदावर ल िनयु संदभात म.ेउ च  यायालयाम ये रट प टशन टॅ प . २३३१७/२०१२ पं.िचं.मनपा  
कमचार  महासंघ व द महारा  शासन व प.ंिचं.मनपा या दा याम य े  होणा-या अंितम िनणयाचे 
अधीन राहन ू २३/०७/२०१३ पासून पुढे ०१ वष कालावधी  कर ता मुदतवाढ देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

 

वषय मांक १७) संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . शा/१/का व/१२५०/२०१३ 

                          द.१३/०९/२०१३ 

       २) मा. वधी सिमती सभा ठराव मांक २०० दनांक ०७/०२/२०१४ 

 जे  वै क य अिधकार  पदावर खाली नमुद केले माणे - 
  

अ. . नांव पदो नतीचे 
पदनाम 

वग 

१ डॉ.पाटणेकर राजीव 
व णूपंत 

जे  वै क य 
अिधकार  

खुला 

२ डॉ.पोटे संजय ल मण जे  वै क य 
अिधकार  

खुला(इ.मा.व) 

३ डॉ.जॉन सुिनल जे  वै क य 
अिधकार  

खुला 

  

अिधका-यांना पे बँड र. . १५६००-३९१०० ेड पे र. .६६०० या वेतन ेणीम ये जे  वै क य 
अिधकार  या पदावर पदो नतीने नेमणूक दे यास मा यता िमळ यासाठ  मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे.  

 

वषय मांक १८) संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . शा/१/का व/१२५७/२०१३ 

                          द.१७/०९/२०१३ 

       २) मा. वधी सिमती सभा ठराव मांक २०१ दनांक ०७/०२/२०१४ 

ी.खांडकेकर शांत शरद, मु यािधकार  (गट-अ) यांचे सहा.आयु , पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका या पदावर ितिनयु या अट  व शत नुसार १ वष कालावधीकर ता िनयु  करणेस 
मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

 
 
 
 
 



 8 
वषय मांक १९) संदभ:१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .पअक/६/का व/१/२०१४ 

                       द.२/०१/२०१४ 

     २) मा. वधी सिमती सभा ठराव मांक २०४ दनांक ०७/०२/२०१४ 

    जैव व वधता काय ा वये “जैव व वधता”  सिमती थापन करणेसाठ  मनपाचे व मान नगरसेवकांमधून ६ 

सद य व १ मनपा शासक य अिधकार  असे एकूण ७ सद यांची सिमती थापन करावयाची आव यकता आहे. 

सदर ६ नगरसद यांपैक  २ जागा म हलांसाठ  व २ जागा एस.सी./ एस.ट . साठ  आर त असून मनपा या कायम 

अ थापनेवर ल १ सद य नेमणे आव यक आहे. स थतीत पं.िचं.म.न.पा. म ये वृ  ािधकरण सिमती 
काया वत आहे व या सिमतीम ये मा.मु य उ ान अिध क हे सद य आहेत. जैव व वधता सिमतीम ये 

मा.मु य उ ान अिध क यांची महा वाची भूिमका अस याने म.न.पा.तफ मा.मु य उ ान अिध क यांचा 
सिमतीम ये समावेश करणे गरजेचे आहे. ह  ७ सद यांची सिमती थापन झा यानंतर शहरातील व वध 

वषयांतील ७ त  सद यांची (उदा.वन पती त , प ी त , ाणी त , जलचर त , शेती त , माती त , 

जैव व वधता त  इ.) िनवड करणे आव यक आहे.  तदनंतर एकूण १४ सद यांची “जैव व वधता” यव थापन 

सिमती थापन करणे श य होईल.  याम ये शहरातील आमदार व खासदार वशेष िनमं त असतील. ह  सिमती 
पाच वष कालावधीकर ता असते व िनवडणूक नंतर न वन ६ नगरसद यांची व १ मनपाचा अिधकार  (मु य उ ान 

अिध क) यांची सिमती थापन कर याची तरतूद अस याने म.न.पा. े ासाठ  व मान सद यांपैक  ६ सद य व १ 

मनपा शासक य अिधकार  (मु य उ ान अिध क यांची) जैव व वधता सिमती व याम ये शहरातील व वध 

वषयांतील ७ त  सद यांची िनमं ीत तसेच शहरातील ३ आमदार व २ खासदारांची वशेष िनमं ीत हणून िनवड 

क न पंपर  िचंचवड शहरासाठ  जैव व वधता यव थापन सिमती गठ त कर यास मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   
 

वषय मांक २०) संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .आप/०७/का व/१४/२०१४ 

                          द.०८/०१/२०१४ 

       २) मा. वधी सिमती सभा ठराव मांक २०७ दनांक १०/०२/२०१४ 

सन २०१४-२०१५ या आिथक वषाक रता आकाशिच ह परवाना फ  दर िन तीबाबत व 
महानगरपािलकेचे उ प नातील समतोल राखणेचे हेतूने याम ये वाढ करणे आव यक आहे. पुणे 
महानगरपािलका व पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचे दरातील तफावत वचारात घेऊन परवाना फ  
म ये तावासोबतचे प रिश  अ म ये नमूद केले माणे दरवाढ ता वत कर यास मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   
 

वषय मांक २१) संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . व/भुगयो/१०३/२०१३ 

                          द.३१/१२/२०१३ 

       २) मा. वधी सिमती सभा ठराव मांक २०८ दनांक १०/०२/२०१४ 

मनपाचे भुगयो वभागाचे भाटनगर मै.श.ुक  येथे न याने होणा-या पंपहाऊसम ये पंपींग  

मिशनर  बस वणे व इतर अनुषंगीक कामे करणेकामीचे तुत एकूण र. .८२,३५,०००/- (अ र   

र. . याऐंशी लाख प तीस हजार फ ) चे पुवगणन प कास सुधार त शासक य मा यता व  

या माणे काम करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
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वषय मांक २२) संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .आप/७/का व/३१/२०१४ 

                             द.१५/०१/२०१४ 

       २) मा. वधी सिमती सभा ठराव मांक २०९ दनांक १०/०२/२०१४ 

औ ोिगक े ात असलेली मंद  वचारात घेता तसेच सन २०१३-१४ चे उ ोगधंदा, यवसाय,  

साठा परवाना फ  िन त करताना सन २०१२-१३ चे दरात १०% वाढ केलेली आहे. ह  बाब वचारात घेता  

सन २०१४-१५ साठ  कोणतीह  फ  वाढ न करता सन २०१३-१४ चे दर कायम ठेव यात यावेत असे  

सुच वणेत आले आहे.  यानुसार सन २०१४-१५ या आिथक वषाकर ता तावासोबतचे उ ोगधंदा  
परवाना फ  साठ  प  - अ, यवसाय परवाना फ  साठ  प  - ब, व साठा परवाना फ  साठ  प  -  

क सादर केलेले अस याने यास मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत 
आहे.  
 

वषय मांक २३)संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . था/ड/मु/१/३६८/२०१४ 

                          द.०३/०२/२०१४ 

       २) मा. वधी सिमती सभा ठराव मांक २११ दनांक १०/०२/२०१४ 

 मनपाचे ड थाप य मु यालयाचे थेरगांव गावठाण ते पदमजी पेपर िमल २४ मी. 
ड .पी.र याचे उव रत कामे करणेकामी येणा-या र. .१,८७,५०,०००/- (अ र  र. .एक कोट  
स याऐंशी लाख प नास हजार फ  ) चे पुवगणनप कास व या माणे काम करणेस मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 

वषय मांक २४) संदभ : १) मा.भाऊसाहेब भोईर, मा.शैलजा िशतोळे यांचा ताव. 
       २) मा. वधी सिमती सभा ठराव मांक २१४ दनांक १०/०२/२०१४ 

 ी.अिनल एम.मगशे ट  हे महारा  शासना या भूकंप पुनवसन क पाम ये द.४ डसबर 
१९९५ रोजी जू झाल.े भूकंप पुनवसन क पाम ये यांनी ४ डस. १९९५ ते ३० ए ल १९९८ या 
दर यान काम केले असून यांना उ कृ  अिभयंता हणून वशेष गुणव ा ो साहनपर पुर कार देऊन 
महारा  शासनाने गौर वले आहे.  क प संप यानंतर द.१८ ए ल २००२ म ये शासनाकडून 
पं.िचं.मनपाम ये किन  अिभयंता पदावर जू झाले.  सन १९९५ ते २००२ हणजे एकूण ७ वष सेवा 
जे ता कालावधीचे यांचे नुकसान झाले आहे.  तसेच ७ वषाचे वेतनवाढ चे (Increment) नुकसान 
झा यामुळे यांचे सेवाजे ता व आिथक असे दोन कारे नुकसान झाले आहे.  ी.अिनल मगशे ट  
यांचे पं.िचं.मनपातील कामकाज चांग या कारचे अस यामुळे यांची सेवा जे ता न डावलता यांना 
४ डसबर १९९५ ची मािनव दनांक देऊन यांना आिथक लाभ देणेत यावा.  तसेच सेवा िनवृ ीसाठ  
४ डसबर १९९५ ह  तार ख ाहय धरावी अशी िशफारस महारा  शासना या नगर वकास वभाग 
मुंबई यांचेकडे मा यतेसाठ  पाठ वणेस मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 
 
 
 
 
 
 



 10 
वषय मांक २५) संदभ : १) मा. शांत िशतोळे, मा.िनलेश बारणे यांचा ताव. 
        २) मा. वधी सिमती सभा ठराव मांक २१६ दनांक १०/०२/२०१४ 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये नाग रकां या व वध त ार ंचे िनवारण हो यासाठ  
“सारथी” योजना भावीपणे राब वणेत येत आहे.  महानगरपािलकेतील सव भाग, वॉडशी संबंिधत 
त ार  येत असतात व सव वभागांशी संबंधीत असतात.  या योजनेची मा हती त ार कंवा सुचना 
या भागाशी / वॉडशी संबंिधत आहे या नगरसद यास व त हणून मनपा अिधका-यां माणेच 

मोबाईलवर मा हती िमळावी.  याम ये Text SMS  व  Voice SMS सह मा हती हावी.  जेणेक न 
संबंिधत वॉड / भागाचे नगरसद य देखील अशा सव त ार ंम ये ल  घालून त ार िनवारण क  
शकतील.  यासाठ  मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
 

मा.शहर सुधारणा सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक २६) संदभ:-१)  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/१०/५९२/२०१३,  
     द.०४/०९/२०१३ 

   २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. .४७ द.१८/१२/२०१३ 

   ३) मा.महापािलका सभा ठराव .४५८ द.२०/०१/२०१४ 

        पंपर  िचंचवड मनपा ह त चाकण, देहू, आळंद , हंजवाड , हाळंुग,े मोई,मा ं जी व इतर 
प रसराचा समावेश करणेबाबत शासनास मनपाचे अिभ ाय सादर करणेपूव  सव पदािधकार  यांची 
बैठक द.३०/०८/२०१३ रोजी मा.आयु  यांचे क ात घे यात आली. सदर बैठक त मनपा ह ी या 
उ रेकड ल १४ गावे आ ण मनपा ह या प मेकड ल ६ गावे मनपा ह त समावेश करणेबाबत 
स व तर चचा करणेत आली आ ण सदर ह वाढ चा ताव मा.शहर सुधारणा सिमती माफत 
मा.महापािलका सभेपुढे सादर करणेबाबत चचा झाली तथा प स : थतीत मनपा ह ला लागून 
असलेली गावे मनपा ह त समा व  करणे यो य होईल. यानुसार खालील नमुद मनपा ह या 
उ रेकड ल आळंद , िचंबळ , कु ळ , मोई, िनघोज,े देहू, व ठलनगर आ ण मनपा ह या 
प मेकड ल गहंजेु , जांब,े मा ं जी, हंजवाड , माण, नेरे, सांगवडे ह  मनपा ह ला लागून असलेली 
एकूण १४ गावे मनपा ह त समा व  करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे.   

( टप – माहे फे ुवार  -२०१४ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय मांक २७) संदभ:-१)  मा.महापािलका आयु  यांचे प  . नर व/का व/१०/५९८/२०१३,  
                          द.०७/१०/२०१३ 

   २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. .४८ द.१८/१२/२०१३ 
   ३) मा.महापािलका सभा ठराव .४५९ द.२०/०१/२०१४ 

       पंपर  िचंचवड मनपा ह या उ रेकड ल आ ण मनपा ह ला लागून असलेली ७ गावे आ ण 
मनपा ह या प ीमेकड ल ७ गांवे अशी एकूण १४ गावे मनपा ह त समा व  करणेबाबत ताव 
मा यतेकामी पुढ ल माणे आहे. मनपा ह  समा व  करावयाचे गांवे- मनपा ह या उ रे कड ल ७  
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गाव-े आळंद  , िचंबळ  ,कु ळ  , मोई, िनघोज,े देहू, व ठलनगर. मनपा ह या प ीमे कड ल ७ 
गांव-े हंजवड , जांब,े माण, मा ं जी, नेरे, गहंजेु , सांगवडे वर ल माणे ताव प  
.नर व/का व/१०/५९२/२०१३ दनांक ४/९/२०१३ अ वय े मा.शहर सुधारणा सिमतीमाफत 

मा.महापािलका सभेपुढे सादर केलेला आहे. तुत वषयी मा.आमदार ी. दलीप मो हते यांनी 
द.१०/०९/२०१३ या प ाने खेड तालु यातील आळंद , चाकण, मोई, कु ळ , िनघोजे, िचंबळ , 
केळगांव, सालुं े, महाळंुग,े खराबवाड  ,नाणेकरवाड , मेदनकरवाड , कडाचीवाड  या गावांचा पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका ह त समावेश होणेबाबत वरोध केला अस याचे आ ण सदर गांव े मनपा 
ह त समावेश क  नये असे नमूद केल ेअसून यासोबत ामपंचायती या ठरावाची त जोडली आहे. 

तुत वषय मा.महापािलका सभेपुढे सादर केलेला अस याने या वषयासोबत मा.आमदार ी. दलीप 
मो हते यांचे प  व यासोबतचे  सहप े  मा.महापािलका सभपेुढे सादर करणेची िशफारस करणेत येत 
आहे.  

( टप – माहे फे ुवार  -२०१४ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय मांक २८) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ना वयो/२/का व/४५८/१३ 

                        द.३०/१२/१३ 

   २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. .५५ द.२२/०१/२०१४ 
  नागरव ती वकास योजना वभागामाफत या व वध मागासवग य क याणकार  योजना 
राब व यात येतात याम ये काह  योजना बंद करण,े काह  योजनांम ये सुधारणा करणे व न वन 
योजना सु  करणे ता वत असून मागासवग य क याणकार  योजनेतील व वध क याणकार  
योजनेम ये सुधा रत बदल करणेकामी तावासोबतचे प  अ नुसार अ. .१ ते २ योजनांना मा यता 
तसेच मागासवग य क याणकार  योजना घटक योजना .१ सुधार त िश यवृ ी वाटप योजनेत 
(सुधार त) िश यवृ ी हणनू इय ा ५ वी ते ७ वी म ये िशकत असणा-या व ा याना र. .१,५००/- 
ऐवजी र. .२,०००/- व इय ा ८ वी ते १० वी म ये िशकत असणा-या व ा यासाठ  र. .२,५००/- 
ऐवजी र. .३,०००/- देणेस तसेच मागासवग य क याणकार  योजने अंतगत घटक योजना .७ 
मागासवग य युवकांना व वध यावसाय िश ण देणे या योजने या नावात मागासवग य युवकांना 
शासनाकड ल मा यता ा  प  अ नुसार अहताधारक (V.T.P.) (Vocational Training Provoider) 

सं थांमाफत शासनमा य अ यास माचे शासनमा य दराने िश ण देणे या माणे पूव या योजने 
ऐवजी सुधारणा कर यास २) पूव या योजने या अट  शत म ये सुधारणा क न पुढ ल माणे अट  व 
शत  िन त करणेत या यात. अ) लाभाथ  बाबत अट  शत  – मागासवग य क याणकार  योजना 
.७ मधील लाभाथ या अट  शत  मधील अ. .५ अजदारास एकूण फ  या १०% सहभाग शु क 

संबंिधत िश ण सं थेकडे जमा करावे लागेल ह  अट, अट  शत मधून वगळ यात यावी. ब) 
V.T.P.बाबत अट  शत  – १. V.T.P. सं था यांना ३ वषापे ा जा त वषाचा शासक य योजनेतील 
िश णाचा अनुभव असावा.  २. V.T.P. सं था ह  P.C.M.C. या ह ीतील असावी. ३. सं थेस 

समाजक याण वभागात मनपा, ज हाप रषद कंवा नगरप रषद येथील योजनेत िश णाचा अनुभव  
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असावा. ४. सं थेची वा षक उलाढाल ह  ४० लाखापे ा जा त असावी. तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या योजनेनुसार मनपा काय े ातील उ च िश णासाठ  परदेशी जाणा-या व ाथ नींना 
अनुदान र कम देणेत येत असते याच धत वर मागासवग य व ा याना देखील अनुदान देणेस 
मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

 
वषय मांक २९)संदभ:- १) मा.जय ी गावडे, मा.आशा सुयवंशी याचंा ताव 

                     २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. .५६ द.२२/०१/२०१४ 
         सांगवी मधुबन कॉलनी येथील गणपती चौक ते ग ली नं.१० कडे जाणारा मु य र ता 
म.न.पा. वकास आराखडयाम ये १२.०० मी.िनयो जत आहे. तर  सदर र यावर ल वाहतुक चा वचार 
करता व भ व यात होणारे इतर पयायी र ते यांचा वचार करता गणपती चौकात ग ली न.ं१० कडे 
जाणारा १२.०० मी. र याची ं द  कमी क न ९.०० मी. पयत करणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
 

वषय मांक ३०) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  याचेंकड ल प  .नर व/का व/१०/६२९/२०१४,  
                    द.१८/०१/२०१४ 

                     २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. .५९ द.०५/०२/२०१४ 
पंपर  िचंचवड शहरा या मंजूर वकास िनयं ण िनयमावलीत न याने समा व  

करावया या तरतूद ंचा िनयम .१२.१ “ए”, प रिश  “आर” म ये ४ (ए) व आर ४ (बी) समावेश 
कर याकामी महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम, १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाची 
कायवाह  सु  करण,े नाग रकां या हरकती / सुचना माग वणे, यानुषंगाने सुनावणी घेणे व 
तदनंतर यावर िनणय घेऊन फेरबदलाचा ताव मंजूर साठ  शासनास सादर करणेकर ता 
आयु ांना अिधकार देणेस मा यता घेणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   
 

शासनाकडून कंवा शासक य अिधका-याकडून आलेली प  े
 

वषय मांक ३१) संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .पअक/१०/का व/८५४/२०१३, 
             द.१९/१०/२०१३ 

          २) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ४४०, द.१८/०१/२०१४ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह म य े कासारवाड  येथे मनपामाफत मैलापाणी शु करणासाठ  

ट पा . १,२ व ३ अस ेएकुण तीन Sewage Treatment Plant  आहेत. सदर लॅ टम य ेस थती सवसाधारण 

७४ ते ८० एम.एल.ड . मैलापा यावर या केली जाते. स थतीत यायु  पा याचा पुनवापर काह  

माणात मनपाचे उ ानासाठ  करणेत येतो व उव रत पाणी नद पा ाम य ेसोडणेत येते. CME येथे कासारवाड  

STP पासून पं पंग ारे पाणी पुर वणे या कामाचे अंदाजप क तयार केल े असून सदर कामाची एकुण 

अंदाजप क य र कम २,४७,४८,२११/- इतक  येत असलेबाबत, यांना यापूव  कळ वलेल ेआहे. यानंतर  
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यांनी दनांक २५/०७/२०१३ रोजीचे प ानुसार सदर कामासाठ  आव यक असणार  र कम मनपाकडे 

डपॉझीट हणून जमा करणेची, तसेच या र कमेतून काम पूण झालेनंतर देखभाल, द तीकामीु  ित म हना 
आव यक ती र कम देणेची संमती दश वलेली आहे. तसेच सदरचे काम यांनी वर त पूण क न देणेबाबत 

कळ वलेले आहे. परंतु सदर कामासाठ  CME यांचेकडून सन २०१३-१४ चे अंदाजप कानंतर ( हणज े२५ जुल ै

२०१३ रोजी) प  िमळाले असून या वभागामाफत सदर कामाचे खचासाठ ची तरतुद या वषा या मनपा या 
अंदाजप काम य े करणेत आलेली नाह . परंतू सदर कामासाठ  आव यक असणार  र कम CME कडून 

मनपाकडे जमा होणार असलेन े या र कमेतून सदर काम मनपामाफत क न घेणेस येणारे अंदाज ेसुमारे 

र. .२,४८,००,०००/- चे र कमेस शासक य मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( टप – माहे फे ुवार  -२०१४ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माण)े 

 

वषय मांक ३२) संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/का व/१०/७१/२०१३,  

                          द.१८/११/२०१३ 

          २) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ४४१, द.१८/०१/२०१४ 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व पुणे महानगरपािलका यांचे सांडपा यामुळे          
मुळा-मुठा व िभमा नद चे पाणी द षत झा यामुळे बािधत गावांम ये आरु .ओ. यं णा बस वणेबाबत 
मा. वधानसभा अ य  यांचे अ य तेखाली द.९/७/२०१३ रोजी वधानभवन येथे झाले या बैठक त 
यांनी बािधत गावांसाठ  आर.ओ. यं णा बस वणेक रता येणारा खच एकूण र. .१०.१३ कोट  दो ह  

महानगरपािलकेने समसमान सोसावा असे सुिचत केल.े यानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने 
एकूण र कमे या ५०% र कम र. . ५.०६५ कोट  पुणे ज हा प रषद यांना द. ३१/७/२०१३ चे 
धनादेशा वये अदा करणेत आली आहे. तदनंतर द.४/९/२०१३ रोजी मा. वभागीय आयु , पुणे यांचे 
अ य तेखाली व संबंिधत अिधकार  व लोक ितिनधी यांचे उप थतीत बैठक आयो जत कर यात 
आली होती. सदर बैठक म ये वर ल दले या र कमेम ये फ  ८२ गावांसाठ  आर.ओ. यं णा बस वणे 
श य होत आहे. या यित र  जादा ३४ गावांम ये आर.ओ. सयं  बस वणे आव यक अस याचे 
िनदशनास आले आहे. या गावांक रता एकूण ३.७७ कोट  इत या अिधक िनधीची आव यकता 
अस याने दो ह  महानगपािलकेने सदरचा िनधी सम माणात पुणे ज हा प रषदेकडे वग करणेबाबत 
ठरले आहे. यानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह याची र कम .१८८.५० ल  पुणे ज हा 
प रषदेकडे वग करणेबाबत वभागीय आयु  यांनी द.३०/१०/२०१३ चे प ा वये कळ वले आहे. 
बैठक त झाले या िनणयानुसार बािधत जादा ३४ गावांसाठ  आर.ओ. सयं  बस वणेकामी म.न.पा.चे 
ह याची ५०% र. .१८८.५० ल  पुणे ज हा प रषद यांना देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( टप – माहे फे ुवार  -२०१४ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे) 
 

सिम यांचे अहवाल 
मा. वधी सिमती 

 
वषय मांक ३३)  अ)  दनांक २३/१२/२०१३ व  ०३/०१/२०१४ चा सभावृ ांत कायम करण.े 

   ब) दनांक ०३/०१/२०१४ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
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मा.म हला व बालक याण सिमती 
 
वषय मांक ३४)  अ)  दनांक ०८/०१/२०१४ चा सभावृ ांत कायम करणे.  

  
मा.शहर सुधारणा सिमती 

 

वषय मांक ३५) अ) दनांक १८/१२/२०१४ चा सभावृ ांत कायम करण.े  

  ब) दनांक ०१/०१/२०१४ चा सभावृ ांत कायम करण.े 

  क) दनांक १५/०१/१४ व २२/०१/२०१४ चा सभावृ ांत कायम करण.े  

 
मा. डा सिमती 

 
वषय मांक ३६) अ)  दनांक १८/१२/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करण.े  

 
 

टप : १)  “ पंपर  िचंचवड शहरा या महानगरपािलके या सिम यां या सभा इ.चे संचालन कर या  
         वषयीचे जादा िनयम ” यामधील िनयम .१९ अ वये करांचे दर िन ती संबंधी होणार   
         चचा द.१५ फे ुवार  २०१४ ला कंवा त पुव  समा  करावयास  पा हजे. 
      २) महारा  महानगरपािलका अिधिनयमा मधील कलम ९९ अ वये करांचे दर  
         द.२० फे ुवार  २०१४ ला कंवा त पुव  िन त केले पा हजेत. 
 
 

                                                               
         नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
       पंपर  - ४११०१८ 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/१४७/२०१४ 

दनांक : ११/०२/२०१४ 
 
 

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