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 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                  पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

                                  मांक : नस/४/का व/१७/२०१६ 

                                  दनांक : ०८/०१/२०१६ 
 

ित, 
 

मा....................................... 
सद य, वधी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

 वषय – पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची  

         पा क सभा दनांक १५/०१/२०१६ रोजी आयो जत  

         केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार 

दनांक १५/०१/२०१६ रोजी दपार  ु ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 

महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची 

कायप का जोडली आहे.  सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 

 मा.कळावे, 
 

आपला व ासू, 

 
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

त – १) सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

      २) कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११ ०१८. 

मा. वधी सिमती सभा 
कायप का मांक – १० 

 

दनांक – १५/०१/२०१६     वेळ – दपार  ु ३.०० वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार 
दनांक १५/०१/२०१६ रोजी दपार  ु ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे.  सभेत खालील 
कामकाज होईल. 

---------- 
 

 दनांक ०१/०१/२०१६ व ०७/०१/२०१६ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक ९ ) 
सभावृ ांत कायम करणे.  

--------- 
 

वषय .१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेसाठ  घनकचरा यव थापन व हताळणी िनयम  

 २००० अंतगत उप वधी तयार करणे बाबत मा.त कालीन आयु  सो यांनी 
मा.अित. आयु  सो यांचे मागदशनाखाली करावया या सुचना द या हो या 
यास अनुस न  या े ामधील त  तसेच व वध े ाम ये कायरत असले या 

अनुभवी वंयसेवी सं थेचे ितिनधी (जनवानी प रसर, कागद काच प ा 
संघटना व संचािलका पयावरण  िश ण क  इ.), मनपाचे अिधकार  यांचे सब 
ुप तयार करणेत येऊन सदर सब ुप माफत तयार करणेत आले या 

उप वधी या [Byelaws] या Pre Final Draft च ेमा.अित र  आयु  सो यांचेकडे 
दनांक ०३/०२/२०१४ रोजी सादर करण करणेत आले  व याम ये मा.अित र  
आयु  सो यांचे सुचनेनुसार आव यक ते बदल करणेत  येऊन मा.आयु  सो 
यांचेकडे दनांक १५/०९/२०१४ व दनांक ०३/०२/२०१५ रोजी सादर करण 
करणेत आले. तसेच याबाबतचा उप वधी मसुदा [Draft Copy] 

महारा   शासनाकडे मा हतीकामी यांचे मागणीनुसार मा हतीसाठ  दनांक 
१८/०२/२०१५ रोजी  पाठ वणेत आला आहे.  घनकचरा यव थापन व 
हाताळणी िनयम २००० अंतगत तयार करणेत  आले या उप वधी मसुदा 
मा.महापािलका सभेची मा यता घेऊन अंितम मंजुर कामी  तसेच अंमलबजावणी 
करणेकामी महारा  शासनाची मंजूर  घेणे आव यक आहे.  स थतीम ये 
घनकचरा यव थापनासाठ  तयार केलेला उप वधी मसुदा महारा   शासनाकड ल 
अंितम मा यता येईपयत मा.मनपा सभे या मा यतेने घनकचरा यव थापन व 
हाताळणी िनयम अंतगत “मनपाचे घनकचरा यव थापन धोरण” हणून 
राब वणे श य आहे. तसेच या धोरणांस मा.महापािलका सभेची 
मा यता  िमळालेनंतर हा मसुदा मा यतेकामी महारा  शासनाकडे पाठ वणेत 
येईल व यास  मंजुर  िमळालेनंतर मनपा काय े ात घनकचरा 
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यव थापनासाठ  उप वधीची  अंमलबजावणी करणेत येईल.  सबब घनकचरा 
यव थापन व हाताळणी िनयम २००० अंतगत या े ातील  अनुभवी व त  
वंयसेवी सं थांचे ितिनधी व मनपाचे अिधकार  यांचे सब ुप या  मदतीने 

तयार करणेत आले या मनपाचे घनकचरा यव थापन उप वधी या 
मसु ास  अंितम मंजुर कामी महारा  शासनाकडे पाठ वणेसाठ  व महारा  
शासनाकड ल  मा यता िमळेपयत सदरचे घनकचरा यव थापन उप वधी 
मनपाचे घनकचरा  यव थापन धोरण हणून राब वणेस मा यता िमळणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

 
 
         

                                                  
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  – ४११ ०१८. 

 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  – १८. नगरसिचव वभाग 

मांक : नस/४/का व/१७/२०१६ 

दनांक :  ०८/०१/२०१६ 
 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयाचे वषयप  (डॉकेट) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   

      ठेवणेत आलेली आहेत. 
 
 
 
 


