
 1 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक: नस/४/का व/३७७/२०१३ 

दनांक :०९/०४/२०१३ 
 

ित, 
 

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

 पंपर   ४११ ०१८.  
 
 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक 

 २०/०४/२०१३ रोजी दपार  ु २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   

मा.महोदय / महोदया, 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे  ए ल २०१३ ची मािसक 
मा.महापािलका सभा शिनवार दनांक २०/०४/२०१३ 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 

( मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनुसूची करण २ मधील  

िनयम मांक १ (ए) (एच) (आय) अ वये ) 
 

कायप का मांक १६ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे ए ल २०१३ ची मािसक मा.महापािलका 
सभा शिनवार दनांक २०/०४/२०१३ रोजी दपाु र  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) मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ३० अ वये 
व पंपर  िचंचवड शहरा या महानगरपािलके या सिम यां या सभा इ. चे संचालन 
कर या वषयीचे जादा िनयमांपैक  िनयम .६७ म ये िनदश के या माणे खालील ४ 
(चार) वशेष सिम या नेमणे :- 
 

(१)  वधी सिमती - 
( टप- वधी सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या करावया या आहेत.) 

(२)  म हला व बालक याण सिमती – 

अ) म हला व बालक याण सिमतीवर २ मा.सद यां या िनयु या करण.े 
ब) म हला व बालक याण सिमतीवर ७ मा.म हला सद यां या िनयु या करणे. 

 (३) शहर सुधारणा सिमती 
  ( टप-शहर सुधारणा सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या करावया या आहेत.) 
  (४) डा सिमती 
  ( टप- डा सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या करावया या आहेत.) 
( टप-उपरो  .१ ते ४ माणे या वशेष सिम यां या मा.सद यां या िनयु या सन २००७चा 
महारा  अ यादेश मांक २ अ वये मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ३१अ 
म ये तरतूद के या माणे माणशीर ितिनधी व देऊन नामिनदशना ारे करावया या आहेत.) 
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(अ) मा.महापािलका सभा .११ द.२०/१२/२०१२, द.१९/१/२०१३, द.२२/१/२०१३,  

द.११/२/२०१३ व द.१२/०२/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणे.  

(ब) मा.महापािलका सभा .१२ द.१९/१/२०१३, द.२२/१/२०१३ व द.११/२/२०१३ चा  

सभावृ ांत कायम करणे. 
(क) मा.महापािलका सभा .१३ द.२०/२/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणे. 
(ड) मा.महापािलका सभा .१५ द.२०/३/२०१३, द.२२/३/२०१३ (दपार  ु १.०० व 

१.२०) चा सभावृ ांत कायम करणे. 
--------------- 

ो रे 

 

(मुंबई ांितक म.न.पा. अिधिनयम १९४९ चे कलम ४४ अ वये) 
--------------- 

मा. थायी सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक २) 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 
        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 व इतर सु वधांवर येणा-या खचास व तो शासनाकडे/संबंधीत 
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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 करणेत येत आहे.  

( टप - माहे ए ल-२०१३ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक ३) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा.  भू जं/६/का व/८८/२०१३  
 द.२/३/२०१३. 

                       २) मा. थायी सिमती सभा दनांक १२/३/२०१३ ठराव .३०५६  

  नुसार 
 

              पंपर  िचंचवड शहरासाठ  सह.द यम िनबंधकासाठ  दोन न वन ु
कायालये सु  करणेसाठ  शासनाची मा यता ा  झाली असून सदर कायालयाक रता 
पंपर  िचंचवड शहरात जागा िमळणेबाबत सह ज हा िनबंधक (वग-१) मु ांक 
ज हािधकार , पुणे शहर यां या मागणीनुसार अ)कासारवाड , मंडई ंथालयावर ल 
तळमज यावर ल ३,००० चौ.फुट जागा ब) पंपर  वाघेरे येथील आर ण .१६० वर ल 
यापार  संकुलातील प ह या मज यावर ल २,५३९ चौ.फुट जागा नगररचना वभागाने 
ठरवून दले या भाडेदराने अनु. ित चौ.फुट र. .१३/- ितमहा व र. .१८/- ित महा 
सह.द यम िनबंधक कायालयाक रता िन वळ मािसक भाडे अनुु . .३९,०००/- व 
.४५,७०२/- या दराने (मनपा व इतर करा यित र ) ितवष  मािसक भाडे दरात १२.५ 

% वाढ करणे व मनपा अट /शत नुसार ५ वष कालावधीक रता नमूद जागा सह.द यम ु
िनबंधक कायालयाक रता भा याने देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत 
येत आहे. 
 

वषय मांक ४) संदभ:- १) मा.शकंुतला धराडे, मा. वनया तापक र यांचा ताव. 
           २) मा. थायी सिमती सभा दनांक १२/३/२०१३ ठराव .३०८५  

 नुसार 

               पंपर  िचंचवड मनपा हदद तील ये , त ण मंडळ  व ामु याने 
िचमुक यांचे वरंगुळा थान असणा-या उ ानांची वाढ वलेली वेश फ  कमी क न 
पुववत करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
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मा. वधी सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक ५) संदभ-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . था/श.अ.तां/१/का व/  

                        १४८/२०१२, दनांक २१/०८/२०१२ 

                     २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .५१, दनांक २१/०९/२०१२ 
                 ३) मा.महापािलका सभा ठ. .२४२ द..२२/०३/२०१३ 

           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील सव अनािधकृत बांधकामास / 

बेकायदेशीर बांधकामास यापुढे सव सेवा सु वधा ( उदा. प याचे पाणी, सांडपा याची यव था, 
र ते, दवाब ी इ.) देणे बंद करणेबाबत या िनणयास तसेच यापुढे या महानगरपािलका ह तील 

बांधकामांना व ुत जोड दे यापूव  महानगरपािलकेकड ल बांधकाम चालू कर याचा दाखला / 

महानगरपािलके या संबंिधत वभागाकड ल ना हरकत दाखला सादर के यानंतरच व ुत जोड 

देणेबाबत कायवाह  करणेबाबत महारा  रा य व ुत वतरण कंपनी मया. यांना कळ वणेस 

तसेच या ठकाणी १००% अनािधकृत बांधकाम झालेले असेल याच ठकाणी र ते व 

दवाब ीची सोय न क न देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत 

येत आहे. 

( टप - माहे ए ल-२०१३ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक ६) संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जशुक/ व/३१/२०१३,  

       द.१९/०१/२०१३  
    २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१११ दनांक ०१/०२/२०१३  
    ३) मा.महापािलका सभा ठराव .२४४, दनांक २२/०३/२०१३ 

            पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जलशु द करण क  से.२३ या ठकाणी 
सी.सी.ट . ह .यं णा बस वणेकामी येणा-या र. .१,३२,००,०००/- (अ र  र. .एक कोट  
ब ीस लाख फ ) चे खचास शासक य मा यता देणेकामी मा. महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे.  

( टप - माहे ए ल-२०१३ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक ७) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .YCMH/ACAD/२५/२०१३,  

                  द.२०/०२/२०१३ 

   २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१२२ दनांक ०१/०३/२०१३ 
   ३) मा.महापािलका सभा ठ. .२४६ द.२२/३/२०१३  

       MUHS-PCMC P. G. Institute साठ  तावा सोबतचे प  अ म ये 
नमूद  केले या ५४ पदनामाची ३३२ पदापैक  आव यक असणारा Teaching व Ancillary  
टाफ प  ब म ये नमूद के या माणे एकूण २६ पदनामाची १९८  पदे िनमाण के यास 

अंदाजे दरवष  र. .१३,७५,९२,०००/- एवढा खच अपे त  असून  सदरची पदिनिमती 
करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता  देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे. 
( टप - माहे ए ल-२०१३ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक ८)संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/१६३/२०१३,  

  द.१६/०२/२०१३ 

२) मा. वधी सिमती सभा ठ. .१२५ द.१५/३/२०१३ 

         ी.गायकवाड द ा य यशवंत यांना र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन 
र. .६६०० या वेतन ेणीम ये उपमु यलेखापाल (अंतगत लेखाप र क) या पदावर 
पदो नतीने नेमणूक देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत 
येत आहे.  

 

वषय मांक ९)संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/१८३/२०१३,  

  द.२१/०२/२०१३ 

        २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .१२६ द.१५/३/२०१३ 

        दनांक ०२/०१/२०१३ रोजी या पदो नती िनवड सिमतीची िशफारस 
वचारात घेता ी.ड .एम.फंुदे यांना “सहा यक आयु ” या पदावर पे बॅ ड र. .१५६००-
३९१०० ेड वेतन र. .६६०० या वेतन ेणीम ये शासन यांचे िनयु स मुंबई ांितक 
महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ४५(४) नुसार मा यता देईल या अट वर 
पदो नतीने नेमणूक दे यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत 
येत आहे.   
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वषय मांक १०)  संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ड / था/०१/का व/  

   २७७/२०१३, द.११/०३/२०१३ 

२) मा. वधी सिमती सभा ठ. .१२८ द.१५/३/२०१३ 

      ी.माछरे सुभाष सावन यांना र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन 
र. .६६०० या वेतन ेणीम ये सहा यक आयु  या पदावर शासन यांचे िनयु स मंबई 
ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ४५ (४) नुसार मा यता देईल या 

अट वर पदो नतीने नेमणूक दे यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे.   

 
 

वषय मांक ११)  संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/३८२/  

   २०१३, द.२८/०३/२०१३ 

२) मा. वधी सिमती सभा ठ. .१३२ द.८/४/२०१३ 

      ी.झुरे पांडूरंग हणमंत यांना र. .१५६०० - ३९१०० ेड वेतन र. . 
६९०० या वेतन ेणीम ये सह आयु  ( Joint Commissioner )  या पदावर पदो नतीने 
नेमणूक देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

 

वषय मांक १२)  संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  क / था/का.अ./२००/  

    २०१३, द.०१/०४/२०१३ 

 २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .१३३ द.८/४/२०१३ 

               आ णासाहेब मगर टे डयम येथे केट मैदान तयार करणे या 
कामा या (मूळ िन वदा र. .५८,९८,२४६/-) र. .७३,३८,२३४/-चे सुधा रत अंदाजप कास 
व र. .१०,०७,९७४/- चे वाढ व खचास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे. 
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वषय मांक १३) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  जेएनएनयुआरएम/०३/  

  का व/२२८/२०१३, द.०५/०४/२०१३ 

          २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .१३४ द.८/४/२०१३ 

          जवाहरलाल नेह  रा ीय नागर  पुनिनमाण अिभयान (JNNURM) 
योजने अंतगत नवीन कामांचे अहवाल रा य व क शासनाकडे क पांचे ताव 
खालील माणे सादर केले या योजनांपैक  या योजनांना क शासनाकडून मा यता िमळेल 
यासाठ  ५०% िनधी अनुदान हणून क शासन व रा य शासनाकडून २०% िनधी 

अनुदान हणून पुढ ल २ वषात उपल ध होईल तर  क शासनाकडून व रा यशासनाकडून 
अनुदान िमळ या या ीने तावात नमुद कामांना शासक य मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   

१. ताथवडे गाव येथे पाणीपुरवठा करणे.  
Water Supply Scheme for Tathwade under Scruting with SLNA 

६५.३५ कोट  

२ बसेस व बस टॉपसाठ  आय.ट .एस. णाली उभारणी करणे. 
Intelligent Transport Management System for BRTS 

४९.७१ कोट  

३ बी.आर.ट .एस. बस टेश स. BRTS - Bus Station ३३.६५ कोट  

४ पंपर  िचंचवड मनपा न या ह तील गावाम ये उव रत 
ठकाणी मलिन:सारण निलका टाकण.े 

Sewerage System for newly developed area of PCMC 

९७.३७ कोट  

५ पंपर  िचंचवड शहराम ये ( २४ x ७ माणे) पाणी पुरवठा 
करणे. Continuous ( 24 x 7 ) Pressurised water supply Project. 

२१३.७५ कोट  

                                                                       एकूण र कम पये     ४५९.८३ कोट  
------------ 

मा.शहर सुधारणा सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक १४)  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 

               मंजूर वकास योजनेतील मौजे 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 
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अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल करणेस तसेच मंजूर वकास योजनेतील मौजे 

थेरगांव ह तील स ह नं.२५ व ३० मधून जाणारा १२ मीटर र ता स ह नं. २५ म ये 

अ त वातील र याजवळ वाकडया वळणाचा अस याने सदरचा र ता वाहतूक या ीने सरळ 

करणेकामी 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 ए ल-२०१३ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे) 

 

वषय  मांक १५)  संदभ : १) मा.नारायण ब हरवाडे, मा. शांत िशतोळे यांचा ताव - 
                      २)मा.शहर सुधारणा सिमती ठराव .८२ दनांक ०६/०३/२०१३ 

    ३) मा.महापािलका सभा ठ. .२४८ द.२२/३/२०१३ 

           पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेनुसार महारा  
शासन, नगर वकास वभाग, अिधसुचना .ट पीएस-१८१०/२४५८/ . .१६/११/न व-१३, 
दनांक १४/०५/२०१२ अ वये मौजे कवळे येथील स ह नं.४० मधील मंजूर वकास 
योजनेमधील १५ मी. ं द चा द ण उ र र ता तसेच (एम.४-२०) माणे िशफटेड रोड 
र  क न सदर र याने बाधीत े  िनवासी वभागात समा व  कर याची मागणी 
संबंधीत सव जागे या मालकाची अस याने व सदर जागेचे एकच जागामालक असून 
यांचे मागणीनुसार सदर ताव महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे 

कलम ३७ अ वये फेरबदलाची कायवाह  करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
( टप-माहे ए ल-२०१३ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय  मांक १६) संदभ :-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/सांगवी/ 

   ड-२/६८/२०१३, द.८/३/२०१३ 

२) मा.शहर सुधारणा सिमती ठ. .८४ द.८/४/२०१३ 

               मौजे सांगवी येथील स.न.ं९ व सांगवी गावठाण ह वर ल मंजूर 
वकास योजनेतील ता वत केले या ६.०० मी. ं द र याने बाधीत होणा-या 
जिमनीचे संपादन महारा  ादेिशक नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ (१) 
क कंवा १२६ (१) ग अ वये करावे लागणार अस याने सदर र याचा भूसंपादन 

ताव मा. ज हािधकार  यांचेकडे सादर करणेस तसेच सदर भूसंपादन ताव 
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महानगरपािलके या वतीने सादर करणेचा अिधकार मा.आयु  यांना देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

 

वषय  मांक १७) संदभ :-१) मा.िनतीन काळजे, मा.सुरेश हे े यांचा ताव  

२) मा.शहर सुधारणा सिमती ठ. .८५ द.८/४/२०१३ 
  

               पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व े ा या सन २००८ व २००९ 
या भागश: मंजूर वकास योजनेनुसार मौजे िचखली येथील देहु-आळंद  र याला समांतर 

व कमिशअल झोन C2 चे शेजा न देहू-आळंद  बीआरट एस र ता व कुदळवाड  बीआरट एस 
यांना जोडणारा ३० मी. र ता मंजूर झालेला आहे. देहू-आळंद  र यावर ल स थतीतील व 
भ व यातील वाहनांची वदळ/घनता याचा वचार करता कुदळवाड  बीआरट एस र यामधील 
गट .८७९ ते देह ू –आळंद  बीआरट एस र यामधील गट नं. १५६९ पयत या ३० मी. ं द 
र याने बाधीत होणा-या े ाचे भूसंपादन होणे आव यक अस याने सदर र ता ं द करणाने 
बािधत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व 
भूसंपादन अिधिनयम १८९४ या तरतूद  अंतगत भूसंपादन करणेकामी सदर र याचा 
भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेस व याकामी येणा-या खचास 
(संबंिधत भूिमसंपादन अिधकार  कळवतील ती नुकसान भरपाईची र कम) मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   

 

वषय  मांक १८) संदभ :- १) मा.िनतीन काळजे, मा.सुरेश हे े यांचा ताव  

२) मा.शहर सुधारणा सिमती ठ. .८६ द.८/४/२०१३ 

 

    भाग .६ मोशी मधील वकास आराखडयातील पुढ ल र यांचे  १) 
वकास आराखडयातील ३० मी. मोशी-देह र यालगत उू रेकडे जाणारा २४ मी. र ता गट 
नं.१३१४ (जूने) मधून पु हा पूवकडे जाणारा १८ मी. र ता गट .१३१८, १३२७, १३२१, 
१३२३, १३२९, १३४६ (जूने) पयत भूसंपादन करणे, २) वकास आराखडयातील १९ मी. 
मोशी देह र यालगत उ रेकडे जाणारा ू १८ मी. र ता गट .१३४१, १३४३, १३४६ (जूने) 
पयत भूसंपादन करणे, ३) वकास आराखडयातील ३० मी. मोशी आळंद  र यालगत २४ 
मी.व ३० मी. र याचे चौकाला जोडून द णेकडे गट .२९२, २५८, २९३, २९१, २७१ 
(जूने) पयत भूसंपादन करणे, ४) वकास आराखडयातील ३० मी. र ता गट .६९४, ६५८, 
६५०, व ६६२ (जूने) पयत पुढे १८ मी. गट . ३६४, ३६७, ३६८, ३७७, ३८० व ३४० 
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(जूने) पयत भूिमसंपादन करणे, ५) वकास आराखडयातील २४ मी. र ता गट 
.४८, ६१, ६२, ६३, ६४ व ६५ (जूने) भूिमसंपादन करणे, ६) वकास आराखडयातील ३० 

मी. र ता गट .६१३, ६१४ व ६१२ (जूने) भूिमसंपादन करणे, ७) वकास आराखडयातील 
३० मी. र ता गट .७५१, ७५३, ७४६, ७३२, ७२२ व ९४० (जूने) भूिमसंपादन करणे, 
८) वकास आराखडयातील १८ मी. र ता गट .७९१, ७९२, ९३४, ९३३, ९७०, ९६९, ९९२ 
व ९९३ (जूने) भूिमसंपादन करणे, ९) वकास आराखडयातील १८ मी. र ता गट . ५३०, 
५३१, ५१८, ५३३, ५३४, ५३६ व ५४० (जूने) भूिमसंपादन करणे, १०) वकास 
आराखडयातील १८ मी. र ता गट . ५०४, ५०६ व ५०७ (जूने) भूिमसंपादन करणेस मा. 
महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
 

वषय  मांक १९) संदभ :- १) मा.िनतीन काळजे, मा.सुरेश हे े यांचा ताव  

२) मा.शहर सुधारणा सिमती ठ. .८७ द.८/४/२०१३ 
 

           भाग सिमती ठराव १३८ वषय .३ नुसार भाग .६ मोशी येथील 
पुणे नािशक र यास जोडून गट .५०,५१ व ५३ (जूने) या गटातून पूवकडून जाणारा 
२० फुट  ं द २५० मी. लांब र ता मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे 
कलम २०५ अ वये घो षत करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत 
आहे.   

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

शासनाकडून कंवा शासक य अिधका-यांकडून आलेली प े - 
 

वषय मांक २०) संदभ–१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .नर व/का व/४क/  

  ४८८/२०१३ दनांक २०/२/२०१३. 
२) मा.महापािलका सभा ठराव .२५२ दनांक २२/३/२०१३  

          ताथवडे गावची वकास योजना महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम २१ नुसार तयार कर यात आली असून अिधिनयमानुसार 
िस द करणेकर ता मा.महापािलका सभेपुढे सादर केली आहे सदर वकास योजना 
िस द नंतर ा  होणा-या सुचनांबाबत सुनावणी दे याक रता अिधिनयमा या कलम २८ 

(२) अ वये िनयोजन सिमती थापन करणे आव यक अस याने सदर सिमतीम ये 
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मनपा या थायी सिमती मधील ३ सद यांची नेमणूक करणेक रता ताव 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
( टप-माहे ए ल-२०१३ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक २१)संदभ :- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/३५/का व/  

    २००/२०१३, दनांक ०८/०३/२०१३ 

 २) मा.महापािलका सभा ठराव .२५३ द.२२/३/२०१३  
              महारा  रा य व  आयोगाचे अ य  मा. ी.जे.पी.डांगे (I.A.S.) यांनी 
यांचे िश मंडळासह पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस दनांक १०/०६/२०१२ रोजी भेट देऊन 

चौ या व  आयोगा संबंधी व वध वषयांवर चचा क न ७३ व ७४ या घटना द तीु नुसार 
महापािलकेस जी १९ कत ये/जबाबदा-या नेमून द या आहेत. यानुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेची ४ था व  आयोगासंदभात १० मु ांची वषयसुची तयार क न सव 
संबंिधत वभागांना पाठ वणेत आली असून या वषय सुचीस मा यता िमळणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
( टप-माहे ए ल-२०१३ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक २२)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 .२६० द.२२/३/२०१३ 
       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 ए ल-२०१३ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे) 
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मा. वधी सिमती 
 

वषय मांक २३)  (अ) दनांक १/३/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणे. 
 

(ब) दनांक १५/०३/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणे. 
-------- 

मा.म हला व बालक याण सिमती 
 

वषय मांक २४)  (अ) दनांक २७/२/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणे. 
(ब) दनांक १३/३/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणे. 

---------- 
मा.शहर सुधारणा सिमती 

 

वषय मांक २५)  (अ) दनांक २०/०२/२०१३, २२/०२/२०१३ व ६/३/२०१३ चा  

सभावृ ांत कायम करणे. 
(ब)  दनांक ६/३/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणे.   

-------- 
 

  

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/३७७/२०१३ 

दनांक : ०९/०३/२०१३ 
 

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


