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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

      मांक: नस/९/का व/४७४/२०१७ 
दनांक :  ११/१२/२०१७ 

 

ित, 
 

मा. ................................... 
सद य, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर   ४११ ०१८.  

 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक  

 २०/१२/२०१७ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   

मा.महोदय/महोदया, 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे डसबर -२०१७ ची मािसक मा.महापािलका सभा 

बुधवार दनांक २०/१२/२०१७ रोजी दुपार  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,     
 

                
                    नगरसिचव 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
  पंपर  - ४११ ०१८. 

 

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 वये ) 

 

  कायप का मांक - ११ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे डसबर-२०१७ ची मािसक मा.महापािलका सभा 
बुधवार दनांक २०/१२/२०१७ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपािलका शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे. सदर सभेम ये 
खालील कामकाज होईल.         

                                     ------ 
मा.महापािलका सभा -०८ द.२०/९/२०१७ व द.१६/१०/२०१७ (द.ु१.०० वा.)    
चा सभावृ ांत कायम  करणे.   

                        ---------- 
 

ो रे 
 

( महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ४४ अ वये ) 
                                     ------      
            मा. थायी सिमतीचे ठराव  
 
वषय मांक १)  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                         .ह ेका/ शा/१/का व/३३३/२०१७ द.०९/११/२०१७ 
       २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .१३०१ द.१५/११/२०१७     
    

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे िनळू फुले ना यगृह, पंपळे गुरव येथे बांधून तयार आहे. 
सदर ना यगृहाचे मा. ी.देव जी फडणवीस, मु यमं ी महारा  रा य यांचे ह ते औपचार क 
उदघाटन झालेले आहे. सदरच ेना यगृह भुमी व जंदगी वभागाकडे ह तांतर त होणेस सुमारे १ 
म हना कालावधी लागणार आहे तोपयत मागणीनुसार होणारे काय म महानगरपािलके या 
े ागृह/ना यगृहासाठ  मनपाने तयार केलेले धोरण व िनयमावलीस अनुस न अंकुशराव लांडगे 

ना यगृह, भोसर  यांचे भाडेदराच े५० ट के जादा दराने तावा सोबतचे प रिश  अ व ब माणे 
िनळू फुले ना यगृहासाठ  काय माचे दर मंजुर करणेबाबत व नाटयगृह ह तातंर त झालेनंतर 
सदरचे काय माचे भाडेदर कायम करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे. 
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वषय मांक २)   संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                          .नर व/का व/१५/२८६/२०१७ द,५/१२/२०१७   
                       २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .१५३७ द.७/१२/२०१७     
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जू या ह ची वकास योजना महारा  शासन, नगर 
वकास वभाग, अिधसूचना . टपीएस १८९३/१२७६/ . .१७४/९३/न व-१३, दः- १८/९/१९९५ 
अ वये मंजूर आहे. तसेच पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाची वकास योजना महारा  
शासन, नगर वकास वभाग, अिधसूचना . टपीएस १८९३/१४१२/न व-१३, दः- २८/११/१९९५ 
अ वये मंजूर आहे. तदनंतर महारा  शासन, नगर वकास वभाग, अिधसूचना . पीसीएन 
१६९७/९३४/ . .८९/न व-२२, दः- १५/११/१९९७ अ वये पंपर  िचंचवड नवनगर वकास 
ािधकरणाचे िनयोजन िनयं णाखालील े  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िनयोजन 

िनयं णाखाली वग कर यात आले आहे. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाचे एकूण ८६ 
चौ. क.मी. िनयोजन े ासाठ  वकास योजना तयार कर यात आली होती. उ  वकास योजने या 
िनयोजन े ात महारा  औ ोिगक वकास महामंडळाचे सुमारे १२.५२ चौ. क.मी. े  ह  समा व  
होते. आता पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जू या ह ची वकास योजना पंपर  िचंचवड 
नवनगर वकास ािधकरणा या िनयोजन े ासह संयु पणे सुधा रत करावयाची आहे.  
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मूळ ह ची वकास योजना महारा  शासन, नगर 
वकास वभाग, अिधसूचना . टपीएस १२९३/१२७६/ . .१७४/९३/न व-९३, दः- १८/९/१९९५ 
अ वये मंजूर असून पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाचे व पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेचे े  संल न अस याने वकास योजना वषयक तावाचे िनयोजन एक तपणे 
करणे संयु क ठरेल तसेच सदर घटकाचा आ थापना व इतर अनुषंिगक खचह  दो ह  
कायालयानी येक  ५० ट के माणे के यास याचा भार येक  कमी होणार अस याने 
महानगरपािलकेचे अिभ ाय मा. संचालक, नगररचना, महारा  रा य, पुणे यांनी दः- 
२७/११/२०१३ रोजीचे प ा वये अपे ले होते. या अनुषंगाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने 
मा. महापािलका सभा ठराव . ४०८, दः- २१/११/२०१३ यास अनुस न महानगरपािलकेची संमती 
दश वली होती. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणासाठ  
वकास योजना तयार कर याकामी उपसंचालक, नगररचना यां या अिधप याखालील १८ अ थायी 
पदांचे वकास योजना वशेष घटकाचे कायालय काया वत कर याबाबतचा ताव मा. संचालक, 
नगररचना, महारा  रा य, पुणे यांनी शासनास दः- ०३/४/२०१४ रोजीचे प ा वये सादर केला 
आहे.तथापी अ ापपयत शासनामाफत वकास योजना घटकाची नेमणूक कर यात आलेली नाह .   
 

तसेच उपरो  संदिभय ठरावा वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. महापािलका 
सभेने  महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम, १९६६ चे कलम २५ अ वये जू या ह चे 
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वकास योजना े ासाठ  स ह ण क न व मान जमीन वापर नकाशा तयार कर याचे काम 
खाजगी सं थेमाफत क न घे यास, याकामाची िन वदा िस द कर यास शासक य मा यता 
दली आहे. या माणे उ  कामाची िन वदा महापािलकने िस द केली असता, िन वदा वकृतीचे 
कालावधीत मे. ऑल इं डया इं ट युट ऑफ लोकल से फ ग हमट, पुणे यांची एकच िन वदा 
महापािलकेस ा  झाली. वाढ व मुदतीत देखील अ य कोणा याह  सं थेने मनपाकडे िन वदा सादर 
केली नस याने सदरची िन वदा र  कर यात आली आ ण या कामाची फेर िन वदा िस द 
कर यात आली. सदर फेर िन वदे या अनुषंगाने वाढ व मुदत देऊन देखील फ  दोन सं थांनी 
िन वदा दाखल के या आहेत.     

मा. धान सिचव ( न व-१) यांनी दः- २०/६/२०१७ रोजीचे अधशासक य प ा वये 
बृह मंुबई महानगरपािलकेने नुकताच वकास आराखडा सुधा रत केला आहे. वकास योजना 
अ ावत तं ाना या सहा याने तयार कर याचे कामाचा यांचा अनुभव पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेस िन तपणे होईल. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने सदर तं ान व अनुभवाचा 
उपयोग क न घेऊन वकास योजना सुधा रत कर याकामी यांचा वचार िन त करावा असे 
कळ वले आहे. याअनुषंगाने बृह मंुबई महानगरपािलके या ितिनधींशी वकास योजना सुधा रत 
कर या या कामाची स व तर चचा क न यांना वकास योजना तयार कर याचे संपुण कामासाठ  
अवलंब यात येणार  कायप दती, अंदा जत खच व कालमयादा याबाबत स व तर ताव दे याचे 
सुच वले असता यांनी दः- ३१/१०/२०१७ रोजीचे प ा वये  याबाबत स व तर ताव मनपास 
दला आहे. 

अशा प र थतीत जू या ह ची मंजूर वकास योजना दुस-यांदा सुधा रत कर याकामी 
व मान जिमन वापर (ELU) नकाशा तयार कर याचे कामासाठ चे िन वदा येत ा  झाले या 
दोन िन वदा उघडून पुढ ल रतसर या क न यश वी िन वदाधारकाकडून कामकाज क न घेणे 
अथवा बृह मंुबई महानगरपािलकेने दः- ३१/१०/२०१७ अ वये दलेला ा प वकास योजना ( 
Draft Development Plan) तयार क न शासनास सादर कर यापयतचे सव कामकाज बृह मंुबई 
महानगरपािलकेकडून क न यावे याबाबत धोरणा मक िनणय घेणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
           -------- 

मा. वधी सिमती सिमतीचे ठराव  
 
वषय मांक ३)    संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शासन/१/का व/६१४/२०१७,   

                                                         द.२३/०८/२०१७ 
                          २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .२४ द. ८/०९/२०१७ 
    ३) मा.महापािलका सभा ठ. .७८ द.१६/१०/२०१७   
                        ४) मा.महापािलका सभा ठ. .१०३ द.२८/११/२०१७   
 
   

       आरो य वै क य अिधकार  पदावर आदेश . शा/१/का व/३७७/२०१५, द.२८/०४/२०१५ 
अ वये डॉ.के.अिनल रॉय यांची पदो नती सिमतीची मा यता व मा.महापािलका सभा ठराव .५०३, 
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द.०५/०७/२०१४ अ वये दले या मा यतेनुसार कर यात आले या नेमणुक या अनुषंगाने शासन 
मा यतेकामी सादर कर यात आले या . शा/१/का व/४३२/१५, द.१५/०५/२०१५ माणे या मूळ 

तावा या अनुषंगाने मा.उपसिचव (न व-२२) यांनी प  .पीसीसी-३०१५/ . .३५०/न व-२२, द.१४ 
माच २०१७ अ वये महापािलकेस खालील माणे िनदश दले आहेत. 

1)   आरो य वै क य अिधकार  हे पद उपल ध झा या या दनांकास पदो नतीसाठ  उपल ध अिधका-
यांची अहता, सेवा ये ता या सव बाबींचा वचार करता, आरो य वै क य अिधकार  या पदावर ल 
पदो नतीबाबत महापािलके या द.१५/०५/२०१५ या तावास मा यता देणे यो य ठरणार नाह . 

2)    ततु करणी पद उपल ध झा या या दनांकापासून डॉ.अिनल रॉय व डॉ.पवन साळवे यांची 
पा ता व सेवा ये ता तपास यासाठ  सदर करण पदो नती सिमतीसमोर पु हा ठेऊन यावर 
फेरिनणय घे यात यावा. त ंतर महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ४५ (४) मधील 

तरतुद ंनुसार शासन तरावर आव यक तो िनणय घे यात येईल.                     

                  यानुसार उपरो  बाबींवर िनणय घे याकामी द.२८/०७/२०१७ रोजी सिमती सभा 
आयो जत कर यात आलेली होती. तुत या सिमतीने शासन वभागाने सादर केलेला ताव व 
शासनाचे िनदश वचारात घेऊन खालील माणे िनणय घेतलेला आहे. 

1)    डॉ.नागकुमार कुणचगी, आरो य वै क य अिधकार  हे द.३०/०४/२०११ रोजी िनयत  वयोमानानुसार 
सेवािनवृ  झालेने महापािलका आ थापनेवर ल आरो य वै क य अिधकार  हे पद द.०१/०५/२०११ 
पासून र  झाले आहे. 

2)    महापािलका आ थापनेवर ल वै क य अिधका-यांम ये आरो य वै क य अिधकार    पदो नतीकर ता 
आव यक असणार  अहता वचारात घेऊन डॉ.अ यर राजशेखर, वै क य संचालक (शै णक अहता 
- एम.बी.बी.एस., ड .पी.एच.) यां याकडे द.०१/०५/२०११ पासून अित र  पदभार सोप व यात 

आलेला आहे. 

3)   डॉ.अ यर राजशेखर,वै क य संचालक हे द.३१/०५/२०१२ रोजी िनयत वयोमानानुसार महापािलका 
सेवेतून सेवािनवृ  झालेले आहेत. यामुळे द.०१/०६/२०१२ रोजी वै क य संचालक या पदाबरोबर 
आरो य वै क य अिधकार  हे पद र  झालेले आहे. 

4)    द.०१/०६/२०१२ रोजी वै क य आ थापनेवर  आरो य वै क य अिधकार  या पदाकर ता आव यक 
असणार  शै णक अहता वचारात घेता, डॉ.पवन साळवे,वै क य अिधकार  हे एम.बी.बी.एस., 
एम.ड .पी.एस.एम. ह  अहता धारक अिधकार  उपल ध होते. 

5)    दर यान र  असलेले वै क य संचालक या अिभनामाचे पद पदो नतीने भर याबाबत 
द.१६/०८/२०१२ रोजी आयो जत पदो नती सिमती सभेने यशवंतराव च हाण मृती 
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णालयाकर ता  वै क य संचालक, वै क य अिध क आ ण वै क य उपअिध क ह  तीनह  पदे एकाच 
वेतन ेणीत अस याने वै क य संचालक हे पद पदो नतीने न भर याबाबत िनणय घेतला.   तथा प 
वै क य वभागासाठ  असलेली आरो य वै क य अिधकार  आ ण अित र  आरो य वै क य अिधकार  ह  
एकाच वेतन ेणीत, एकाच शै णक अहतेम ये आ ण कत ये व जबाबदा-या समान अस याने पदाकर ता 
आव यक असणार  एम.बी.बी.एस. आ ण ड .पी.एच. ह  शै णक अहता धारण करणारे एकमेव वै क य 
अिधकार  डॉ.पवन वसंत साळवे (एम.बी.बी.एस., एम.ड .पी.एस.एम.) यांना अित र  आरो य वै क य 
अिधकार  पदावर पदो नती दे याकामी द.१६/०८/२०१२ या सिमतीने िशफारस केलेली होती. यानुसार 
आदेश . शा/१/का व/९८८/१२, द.१७/०९/२०१२ अ वये डॉ.साळवे पवन यांना अित. आरो य वै क य 
अिधकार  पदावर पदो नती दे यात आलेली आहे. 

6)   डॉ.के.अिनल रॉय यांनी ड .पी.एच. अहता द.३०/०५/२०१३ रोजी धारण केलेली आहे. 
द.३१/०५/२०१३ रोजी आयो जत पदो नती सिमतीने वै क य अिधका-यांची शै णक अहता व 
सेवा ये ता तपासून डॉ.के.अिनल रॉय (शै णक अहता - एम.बी.बी.एस.,ड .पी.एच) यांना आरो य 

वै क य अिधकार  पदावर पदो नती दे याबाबत िशफारस केलेली आहे. यानुसार पदो नती सिमतीची 
िशफारस, मा.महापािलका सभेची मा यता व शासन मागदशन यांनुसार द.२८/०४/२०१५ या आदेशा वये 
डॉ.के.अिनल रॉय यांना आरो य वै क य अिधकार  पदावर पदो नती दे यात आलेली आहे.   शासन 
िनदशानुसार आरो य वै क य अिधकार  पद उपल ध झा या या दनांका रोजी ( द.०१/०५/२०११)  डॉ. 
अ यर राजशेखर (एम.बी.बी.एस., ड .पी.एच) व डॉ.साळवे पवन (एम.बी.बी.एस., एम.ड .पी.एस.एम.) हे 
आरो य वै क य अिधकार  पदाकर ता पदो नतीकर ता आव यक असणार  शै णक अहता धारण कर त 
होते. तसेच डॉ.अ यर सेवािनवृ  झा यानंतर द.०१/०६/२०१२ रोजी डॉ. साळवे हे पदो नतीकर ता 
आव यक अहता धारण केलेले एकमेव वै क य अिधकार  उपल ध होते. सदर दनांकास डॉ.के.अिनल रॉय 
हे ड .पी.एच ह  शै णक अहता धारण कर त न हते. यामुळे डॉ.साळवे यांचा आरो य वै क य अिधकार  
पदावर ल पदो नतीकर ता वचार करणे आव यक होते. महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ५३ 
(१) नुसार मा.महापािलका सभा ह  िनयु  ािधकार  अस याने सदरची बाब िनणयाकामी/मा यतेकामी 
मा. वधी सिमतीमाफत मा.महापािलका सभेसमोर ताव सादर कर यास तुतची सिमती सवानुमते 
िशफारस कर त आहे. सबब,  मा.उपसिचव (न व-२२) यांनी प  . पीसीसी-३०१५/ . .३५०/न व-२२, 

द.१४ माच २०१७ अ वये महापािलकेस ा  िनदश, द.२८/०७/२०१७ या सिमतीची िशफारस या बाबी 
वचारात घेऊन महापािलका आरो य वै क य अिधकार  पदावर ल पदो नतीबाबत िनणय घे याकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर याबाबतचा मा.आयु  यांचा ताव असलातर  महारा  शासन 
नगर वकास वभाग (न व-२२) यांचेकड ल प  .पीसीसी-३०१५/ ३५०/न व-२२, द.१४ माच २०१७ 
अ वये महापािलकेस ा  िनदश आ ण दनांक २८/७/२०१७ रोजी या पदो नती सिमतीचा िनणय व 
िशफारस वचारात घेऊन आरो य वै क य अिधकार  पद पदो नतीसाठ  उपल ध झालेचे दनांक रोजी 
( द.१/५/२०११) डॉ.अ यर राजशेखर (एम.बी.बी.एस., ड .पी.एच.) व डॉ.पवन साळवे (एम.बी.बी.एस., 
एम.ड .पी.एस.एम.) हे आरो य वै क य अिधकार  पदाकर ता पदो नतीकर ता आव यक असणार  शै णक 
अहता धारण कर त होते. तसेच डॉ.अ यर सेवािनवृ  झा यानंतर द.१/६/२०१२ रोजी डॉ.पवन वसंत 
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साळवे हे पदो नतीकर ता आव यक अहता धारण केलेले एकमेव वै क य अिधकार  उपल ध होते. सदर 
दनांकास डॉ.के.अिनल रॉय हे ड .पी.एच. ह  शै णक अहता धारण कर त न हते. यामुळे डॉ.पवन वसंत 
साळवे यांचा आरो य वै क य अिधकार  पदावर ल पदो नती कर ता वचार करणे आव यक होते. ह  
व तु थती वचारात घेता िनयु  ािधकार  हणून पुव चे या पदासंबंधीचे सव िनणय अिध िमत क न 
आरो य वै क य अिधकार  पदावर डॉ.पवन वसंत साळवे (एम.बी.बी.एस., एम.ड .पी.एस.एम.) यांची 
पदो नतीने नेमणूक करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे.  

    ( टप- माहे डस. -२०१७ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे)    
  
वषय मांक – ४)  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   

                             . शा/२/का व/७९६/२०१७, द.०१/११/२०१७ 

                        २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .४५ द.६/११/२०१७   
                        ३) मा.महापािलका सभा ठ. .१०६ द.२८/११/२०१७   

  
       बालकांचा मोफत व स चा िश णाचा अिधकार अिधिनयम २००९  हा रा यात 

०१/०४/२०१० पासून अंमलात आला आहे. सदर अिधिनयमामुळे मंुबई शहर ाथिमक िश ण 
अिधिनयम, महारा  ाथिमक िश ण अिधिनयम, है ाबाद स चे ाथिमक िश ण 
अिधिनयम १९५२ आ ण म य देश ाथिमक िश ण अिधिनयम १९५६, िनरिसत 
कर याकर ता व त संबंिधत कंवा तदुनषांिगक बाबींकर ता तरतूद कर यासाठ  महारा  
शासनाचे अिधिनयम द. २६/०६/२०१४ अ वये िनगिमत केलेले असून सदर या अिधिनयमास 
मंुबई शहर ाथिमक िश ण अिधिनयम, महारा  ाथिमक िश ण अिधिनयम, है ाबाद स चे 
ाथिमक िश ण व म य देश ाथिमक िश ण (िनरसन) अिधिनयम २०१३  असे 

संबोध यात आले असून सदर अिधिनयम द.०१/०७/२०१३ पासून अंमलात आला आहे. सदर 
अिधिनयमातील कलम ३ (२) (क) नुसार “िनरिसत अिधिनयमां वये व याखाली केले या 
िनयमां वये घ टत केलेली शाळा मंडळे, थािनक सिम या कंवा इतर कोण याह  सिम या 
कंवा मंडळे यांचा संबंधीत पदावधी समा  झा यानंतर वस जत होतील आ ण सद य 
आपली पदे र  करतील अशी शाळा मंडळे थािनक सिम या कंवा इतर कोण याह  सिम या 
कंवा मंडळे ह  थािनक ािधकरणा या अधी ण, िनदेश व िनयं णाखाली काम करतील. 
” हणजेच स य थतीत या िश ण मंडळाचा कालावधी पूण झालेला आहे, ती मंडळे 
वस जत होतील व सद य आपली पदे र  करतील. या मंडळाचा पदावधी समा  झालेला 
नाह , ती मंडळे पदावधी समा  होईपयत कायरत राहतील तथा प अशी मंडळे थािनक 
ािधकरणा या अधी ण,िनदश आ ण िनयं णाखाली काम करतील अशी प  तरतूद आहे. 

उपरो  अिधिनयम िनरिसत झा यामुळे यापुव  िश ण मंडळांना दान कर यात आलेले सव 
अिधकार आपोआप संपु ात आलेले आहेत. यामुळे  या अिधिनयमातील कलम ३(२) (ख) 
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पुढ ल माणे आहे. “ संबंिधत थािनक ािधकरणास, अशा ािधकरणा या आव यकते माणे व 
याला लागू असले या काय ा या तरतूद नुसार, शाळा, मंडळे, थािनक सिम या कंवा इतर 

कोण याह  सिम या कंवा मंडळे घ टत करता येतील” हणजेच थािनक ािधकरणाला 
यांना लागू असले या काय ानुसार आव यकते माणे सिम या थापन करता येतील अशी 

तरतूद आहे. महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ३० (१) अ वये 
“महानगरपािलकेस, वेळोवेळ  आप या पािलका सद यांमधून ( म हला व बालक याण 
सिमतीसह) वशेष सिम यांची नेमणूक करता येईल. अशा सिम यांनी महानगरपािलका  
यांना वेळोवेळ  जे अनुदेश देईल ते पाळले पा हजेत” अशी तरतूद आहे. तसेच पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या सभाकामकाज िनयमावलीतील (मा.महापािलका सभा, व वध वषय 
सिमती कामकाज व मा.महापौर, मा.उपमहापौर इ. िनवडणूक ंचे ) िनयम ६७ अ वये महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ३० अ नुसार आव यकता भासेल या माणे 
महानगरपािलकेस खाली नमूद केले या वशेष सिम यांपैक  एक कंवा जा त वशेष सिम या 
नेमता येतील. 
अ) थाप य सिमती – सावजिनक बांधकाम सिमती 

    ब) वै क य सहा य आ ण आरो य सिमती. 
    क) वधी सिमती – कायदा, महसूल आ ण सवसाधारण योजन सिमती. 
    ड) शहर सुधारणा – सुधार सिमती. 
    इ) मा यिमक, पुव ाथिमक शाळा आ ण तां क सिमती. 
    फ) गिल छ व ती सुधार, गृहिनमाण आ ण समाजक याण सिमती 
 
          तसेच सभाकामकाज िनयमावलीतील िनयम ७० नुसार – “ येक वशेष सिमतीवर 

०९ (नऊ) महानगरपािलका सद य असतील ” अशी तरतूद आहे. “बालकांचा मोफत व 
स या िश णाचा ह क अिधिनयम, २००९” या कलम -९ माणे येक थािनक 
ािधकरणाने (Local Authority)  यांचे भौगोिलक े ाम ये असणा-या सव शाळांबाबत 

(सव   यव थापन, सव मा यम / सव प र ा मंडळे, खाजगी अनुदािनत, खाजगी वना 
अनुदािनत इ याद ) खालील जबाबदार  पार पाडणे आव यक राह ल. 

 
१. (क) येक ६ ते १४ वष वयोगटातील बालकास मोफत व स चे ाथिमक िश ण 

         पुर वणे. 
२. (ख) कलम ६ म ये विन द  के या माणे न जक या शाळे या उपल धतेची 

         सुिन ती करणे. 
३. (ग) वंिचत व दुबल घटकातील बालकांस कोण याह कारणाव न ाथिमक िश ण  

         घे यापासून ते पुण कर यापासून यास ितबंध केला जाणार नाह . याची  
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         सुिन ती करणे. 
४.  (घ) या या अिधकार े ात राहणा-या चौदा वष वयापयत या बालकांचा अिभलेख  

        व हत कर यात येईल अशा रतीने ठेवण.े 
५.  (ड) या या अिधकार े ात राहणा-या येक बालका या शाळा वेशाची,  

        उप थतीची आ ण ाथिमक िश ण पूण कर याची खातरजमा क न याचे  
        संिनयं ण करणे. 

६.  (च) शाळेची इमारत, अ यापन कमचार  वग आ ण अ यापन साधन साम ी तसेच 
        पायाभुत सु वधा पुर वणे. 

७.  (छ) कलम ४ म ये विन द  केलेली वशेष िश ण सु वधा पुर वणे आ ण 
        थलांतर त कुटंुबातील बालकांचा वेश सुिन त करणे. 

८.  (ज) अनुसूचीम ये विन द  केलेली मानके व िनकष यांना अनु प असणा-या उ म 
        दजा या ाथिमक िश णाची सुिन ती करणे. 

९.  (झ) ाथिमक िश णासाठ  अ यास म व वा याय ( पा य म) वेळेवर व हत 
        कर याची खातरजमा करणे 

१०.  ( )  िश कांसाठ  िश ण  सु वधा पुर वणे. 
११.  (थ)  या या अिधकार े ातील शाळां या कामकाजाचे संिनयं ण करणे. 
 १२.       थलांत रत कुटंुबातील मुलांना शाळांम ये वेश देणे. 
१३.       शै णक  दनदिशका ठर वणे. 

 
       उपरो  नमूद जबाबदा-यां सोबत शालेय िश ण व डा वभाग,महारा  शासन 

यांचेकड ल शासन िनणय मांक :आरट ई २०१३/ . .२०/ ािश-१ दनांक ३१ डसबर, २०१३  
व “बालकांचा मोफत व स या िश णाचा ह क अिधिनयम, २००९”, थािनक 
ािधकरणाची कत ये संदभातील शालेय िश ण व डा वभाग, महारा  शासन यांचेकड ल 

शासन िनणय मांक : आरट ई-१११४/ . .११९/एम एम- १ दनांक २० ऑग ट, २०१४ 
म ये नमूद केलेली कत ये/जबाबदार  व काय थािनक ािधकरण यांनी पार पाडणे 
आव यक आहे. मंुबई शहर  ाथिमक िश ण, महारा  ाथिमक िश ण, है ाबाद स चे 
ाथिमक िश ण व म य देश ाथिमक िश ण (िनरसन) अिधिनयम २०१३, मधील कलम 

३(२)(ग) चे तरतुद नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िश ण मंडळ वभागाचे 
अख या रत असले या सव  ाथिमक शाळां या  इमारती, सव थावर व जंगम मालम ा, 
व वध बँकेतील खाती िश ण मंडळ कायालयाने महापािलकेकडे वग करणेबाबतचा आदेश 
. शा/२/का व/२७१/२०१७ द.१४/०६/२०१७ िनगत केलेला आहे. सबब, मंुबई शहर 
ाथिमक िश ण, महारा  ाथिमक िश ण अिधिनयम, है ाबाद स चे ाथिमक िश ण व 

म य देश ाथिमक िश ण (िनरसन) अिधिनयम, २०१३, चे कलम ३(२) (ख), महारा  
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महानगरपािलका अिधिनयमातील िनयम ३०(१), पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सभा 
कामकाज िनयमावलीतील (मा.महापािलका सभा, व वध वषय सिमती कामकाज व 
मा.महापौर, मा.उपमहापौर इ. िनवडणूक ंचे िनयम) िनयम ६७  अ वये सिमती िनमाण करणे 
तसेच  वर ल माणेचे थािनक िधकरणाचे कामकाज िश ण सिमतीकडे देणेस मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

 ( टप- माहे डस. -२०१७ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे)    

    
   वषय मांक – ५) संदभ – १) मा.अ नी जाधव, मा. वाती काटे यांचा ताव – 

                           २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .४६ द.६/११/२०१७ 

                           ३) मा.महापािलका सभा ठ. .१०७ द.२८/११/२०१७   
    
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने शासनाचे िनदशानुसार िश ण सिमती थापन 

कर याक रता मा.महापािलका सभेपुढे वतं पणे वषयप  सादर केले आहे. महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३० (१) अ वये महानगरपािलकेस वेळोवेळ  आप या 
पािलका सद यांमधून वशेष सिम यांची नेमणूक करता येईल अशी तरतूद आहे. िश ण 
सिमतीची कायक ा इतर वशेष सिम यांपे ा वेगळ  असून व ा याचे िश णा संबधीत 
अस याने िश ण े ातील / सामा जक े ातील काह  त ांना िश ण सिमतीम ये 
सद य व द यास िश ण सिमतीचे कामकाज दजदार हो यास मदत होणार आहे. तर  स या 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३० नुसार “ िश ण सिमती ” थापन 
कर यास आ ण शासन मा यतेने िश ण सिमतीम ये भाग सिम यांचे धत वर पािलका 
सद यांिशवाय महापािलका ह तील िश ण े ात/सामा जक े ात कायरत असणा-या 
आ ण मंुबई सावजिनक व त सं था अिधिनयम १९५० खाली न दणीकृत समाजािध त 
अशासक य संघटनेचा पदािधकार  हणून कमान ३ वषाचा अनुभव असलेले ४ पे ा अिधक 
नसतील इत या सं येतील इतर सद यांची िश ण सिमतीवर रा य शासन व हत कर ल 
या माणे नेमणूक करणेकामी रा य शासनाची मा यता घेणेकामी िशफारस कर याक रता 

मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   

 ( टप- माहे डस. -२०१७ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे)     
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वषय मांक – ६)  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   

                           . शा/१/का व/७४८/२०१७, द.२९/०९/२०१७ 

                            २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .५६ द.२/१२/२०१७ 
    

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर वै क य उपअिध कअिभनामाचे 
एकमेव पद पे बॅ ड र. . १५६००-३९१०० ेड पे र. . ७६०० या वेतन ेणीम ये शासन मंजूर 
आहे. शासन प  .पीएमसी-३०९७/१५६९/ . .२५९/९८/न व-२२, द.२९ जून २००१ नुसार 
वै क य उपअिध क पदावर ल पदो नतीकर ता खालील माणे शै णक अहता िन त 
कर यात आलेली आहे. "महापािलका सेवेतील वै क य शाखेकड ल वग २ मधील ये  
अिधका-यांमधून क , यांनी सां विधक व ापीठाची वै क य शाखेची पद यु र पदवी अथवा 
मेड कल कौ सल ऑफ इं डया यांनी मा यता दलेली त सम अहता धारण केलेली आहे व 
मो या णालयामधील कामकाजाचा  ५ वषापे ा  जा त अनुभव आहे."   तुतचे पद 
पदो नतीने भर याकर ता द.२८/०७/२०१७ रोजी पदो नती सिमती आयो जत कर यात 
आलेली होती. तुत या पदो नती सिमतीने डॉ.शंकर बळवंत जाधव, फ जिशयन यांची 
शै णक अहता, अनुभव कालावधी, सेवा ये ता, गोपनीय अहवाल या बाबींची पडताळणी क न 
यांना पे बॅ ड र. .१५६००-३९१०० ेड पे ७६०० या वेतन ेणीम ये वै क य उपअिध क या 

पदावर मा. वधी/महापािलका सभे या मा यतेने पदो नती दे याबाबत तुत या सिमतीने 
िशफारस केलेली आहे.    सबब, डॉ. जाधव शंकर बळवंत, फ जिशयन यांना खुला (अनु.जाती) 
वगामधून पे बॅ ड र. .१५६००-३९१०० ेड पे ७६०० या वेतन ेणीम ये वै क य उपअिध क 

या पदावर पदो नती दे यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत 
आहे.   

    
वषय मांक – ७)   संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/७४९/२०१७,  

                             द.२९/०९/२०१७ 
        

                            २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .५७ द.२/१२/२०१७ 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर ये  वै क य अिधकार   अिभनामाची १६ 
पदे पे बॅ ड र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन र. . ६६०० या वेतन ेणीम ये शासन मंजूर आहेत. 
ये  वै क य अिधकार  पदावर ल पदो नतीकर ता मा.महापािलका सभा ठराव .२७३६, 

द.१४/०६/१९९४ नुसार खालील माण े अहता िन त कर यात आलेली आहे. " पंपर  िचंचवड 
महापािलका आ थापनेवर ल वै क य अिधकार  क  यांची महापािलका सेवेत वै क य अिधकार  या 
पदावर वग २ म ये १० वष सेवा झालेली आहे"  तुत या संवगात र  असणार /होणार  पदे 
पदो नतीने भर याकर ता द.२८/०७/२०१७ रोजी पदो नती सिमती सभा आयो जत कर यात 
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आली होती. तुत या पदो नती सिमतीने पदो नतीपूव वै क य अिधकार  पदावर ल अिधका-यांची 
शै णक अहता, अनुभव कालावधी, गोपनीय अहवाल, सेवा ये ता, आर ण आ ण म ा व दािय व 
इ. सेवा वषयक तपशील पडताळून खालील माणे अिधका-यांना यांचे नावासमोर नमूद वगातून पे 
बॅ ड र. . १५६००-३९१०० ेड पे ६६०० या वेतन ेणीम ये ये  वै क य अिधकार  पदावर 
मा. वधी/महापािलका सभे या मा यतेने पदो नती दे याबाबत िशफारस केलेली आहे. 
 
 
अ. . अिधका-याचे नाव पदो नतीचा वग शेरा 
१. डॉ.भावसार शैलजा मनोज व.जा. (अ)  

२. डॉ.ताडे काश हंदूराव अनु. जाती द.३०/११/२०१७ रोजी 
पा  

३. डॉ.साळवे सुिनता ीरंग खुला(अनु. जाती)  

४. डॉ.इं जिनयर सुिनता 
िशवशंकर 

खुला 
( व.जा.(अ))  

५. डॉ.ित मणी संिगता ट . खुला (इ.मा.व.)  

६. डॉ.खरात मेघा र वं  
खुला (अनु. 

जाती) द.३०/११/२०१७ रोजी पा  

          
        याच माणे खु या वगाची २ पदे र  राहत असलेने महापािलका णालयीन 
शासक य कामकाजा या आव यकते या ीने वै क य अिधकार  पदाचे द.०१/०१/२०१६ 

रोजीचे अंितम सेवा ये ता सूचीनुसार सेवा ये  असलेले डॉ. फरके राज  हाद यांना 
खुला(इ.मा.व.) आ ण डॉ.गोफणे ल मण पांडुरंग यांना खुला(भ.ज.(क)) वगातून 
ता पुर या(Ad-hoc) व पात वेतन ेणी र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० म ये ये  वै क य 
अिधकार  पदावर पदो नती दे यास मा यता दे यात आलेली आहे. सबब, डॉ.भावसार शैलजा 
मनोज, डॉ.ताडे काश हंदूराव, डॉ.साळवे सुिनता ीरंग, डॉ.इं जिनयर सुिनता िशवशंकर, 
डॉ.ित मणी संिगता ट , आ ण डॉ.खरात मेघा र वं  यांना यांचे नावासमोर उपरो  नमूद 

वगातून ' ये  वै क य अिधकार 'या पदावर र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन र. . ६६०० या 
वेतन ेणीम ये पदो नती दे यास मा यता िमळणेबाबत  तसेच डॉ. फरके राज  हाद यांना 
खुला(इ.मा.व.) आ ण डॉ.गोफण े ल मण पांडुरंग यांना खुला(भ.ज.(क)) वगातून ता पुर या 
(Ad-hoc) व पात ' ये  वै क य अिधकार ' या पदावर र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन र. . 
६६०० या वेतन ेणी म ये पदो नती दे यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे.     
 
 



 13

 
 
वषय मांक – ८)    संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   

                              . था/बीआरट एस/८११/२०१७, द.१७/११/२०१७ 
 

                            २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .५८ द.२/१२/२०१७ 
 
 
        वाकड ते हंजेवड  मनपा ह पयत बीआरट एस र ता वकिसत करणे या कामास मा. मनपा 
सभा ठराव . ६६३ द. ०६/०४/२०१५ तसेच मा. आयु  यांना द. ०५/०५/२०१५ ची मंजूर टपणी 
अ वये शासक य मा यता घे यात आली आहे. तसेच सदर क प यव थापन स लागार या कामी 
मे.इ ा कंग क स टंग इं जिनयस ा.िल. यांची िन वदा पूव व िन वदा प ात कामासाठ  मा. थायी 
सिमती सभा ठराव . १२३३८ द. ०१/०९/२०१५ व मा. आयु  यांची द. २३/०३/२०१६ या टपणी 
अ वये नेमणूक करणेत आली आहे. सदर कामाची िन वदा र कम ६,५५,०३,३७२/- इतक  असून 
सदर िन वदा ५.२५% कमी दराने मे.एच सी.कटा रया यांना द. ०४/०३/२०१६ या कामाचा 
आदेशा वये दे यात आली आहे. स थतीत एकूण कामापैक  ५५% पूण झाले असून उव रत काम 
र ता ं द करणाची जागा ता यात नसलेने करता येणे श य नाह . सदर करणी भूसंपादन कायदा 
१८९४ चे अंतगत िनवाडा द.२९/०१/२००८ रोजी जा हर झालेला आहे. सदर चे जाह र िनवा यात 
नमूद केलेनूसार “स.नं. २७६, २७७, २७८ मधील हतसंबंधीतांनी मा.उ च यायालयात दावा दाखल 
के याने व या दा याम ये मा. यायालयाने या िमळकतीचे भूसंपदनासाठ  व ता यासाठ  थिगती दली 
अस याने”सदर तीन िमळकती सदर िनवा यात समा व  केले या न ह या. हणजेच स.नं. २७६, 

२७७, २७८ या िमळकती पैक चे कलम ६ अ वये अिधसूिचत े , तसेच े  दु ती या िमळकती व 
ट ड आर/एफएसआय या बद यात ता यात घेतले या िमळकतीचे संपादन करावयाचे े  वगळून, 

उव रत े ाचा िनवाडा द.२९/०१/२००८ रोजी जाह र कर यात आलेला आहे. यामुळे संबंिधत जागा 
मालकांनी र याचे काम करणेस मनाई केलेली आहे. सदरबाबत वषयां कत िन वदा रकमे या बचती 
मधून कालाखडक झोपडप ट  शेजार ल स.नं. १२४ ते वाकड डांगे चौकाकडे जाणारा २४ मी. ड .पी. 
र ता वकिसत करणेचे काम सुच वले आहे. तसेच सदर बचती मधून कावेर  नगर, सांगवी फाटा व 
डांगे चौक येथील रोडचे डांबर करण करणेचे िनयोजन आहे. सदर कामामधील थाप य, व ुत, 

जलिन:सारण व पाणीपुरवठा कामांची एक त बचत र. . ३.०० कोट  इतक  आहे. तसेच स.नं. १२४ 
ते वाकड डांगे चौकाकडे जाणारा २४ मी. ड .पी. र ता वकसीत करणेचे कामात कावेर  नगर, सांगवी 
फाटा व डांगे चौक येथील रोडचे डांबर करणाचे काम करणे श य आहे. तथा प सदर मुळ िन वदेतील 

ता वत थळावर ल काम दुस-या थळावर करणेस मा. वधी सिमतीची मा यता घेणे आव यक 

आहे.   तर  सदर कामातील थाप य, व ुत, जलिन:सारण व पाणीपुरवठा कामांची एक त बचत र. . 
३.०० कोट  थाप य वग क न मुळ िन वदेतील थळ बदलून नवीन थळ कालाखडक झोपडप ट  
स.नं. १२४ ते वाकड डांगे चौकाकडे जाणारा २४ मी. ड .पी. र ता वकिसत करणे तसेच कावेर  नगर, 
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सांगवी फाटा व डांगे चौक येथील रोडची डांबर करण कर या या कामाचा थळ बदलाचा ताव द र  
दाखल करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

        -------- 
 

मा.आयु ांकडून आलेली पञ/ेकामे 
 

 
वषय मांक  ९)    संदभ-  १) मा.महापािलका आयु  यांचे  

                          जा. . वभाअक/३/का व/३२४/२०१७ द.७/१२/२०१७ 

 क  शासना या “ व छ भारत अिभयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  
अिभयान (नागर )” राब वणेत येत आहे. 

       सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालयनाह  
यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  िनधी उपल ध क न शहर हागंदार  मु  करणे (Open 

Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा ीय जनगणना २०११ नुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका े ातील एकूण११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क शौचालय उभारणी कर ता 
िनधी उपल ध करणे आव यक आहे.  सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  शासन व रा य शासन 
यांचेकडून अनु मे र.  ४,८८,९५,०००/-  व ९,०७,७५,०००/-  असे एकुण र.  १३,९६,७०,०००/- 
अनुदान ा  झाले आहे. 

ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  शासनाचे र.  ४०००/- , 

रा य शासनाचे र. .८००० /- व मनपा ह सा र. . ४०००/-या माणे वैय क घरगुती शौचालय 
बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येत आहे. 

व छ महारा  अिभयान (नागर ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३०/११/२०१७अखेर 
केले या कायवाह ची मा हतीखालील माणे  
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                        पञ “अ” 

महानगरपािलकेचे नाव 
पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका 

 

शेरा 
ज हा पुणे  
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज केले या 

कुटंुबांची सं या 
११९६५  

क  शासनाचे “ व छ भारत अिभयान” या 
संकेत 

थळावर अपलोड करणेत आले या एकूण 
अजाची 

सं या  

११२७३  

मंजूर अजाची एकूण सं या ९०३३  

बांधकाम पूण 
झाले या शौचालयांची 

सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय 

मनपा बांधकाम- ५२०८ 

एकुण बांधकाम पुण- ८०६४ 

सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  - २८५६ 

बांधकाम पूण 
झाले या शौचालयांची 

सं या 
सामुदाियक शौचालय ४६५सीटस 

म हला–२०३ िसटस कामकाज 
पूण 

पु ष–२६२ िसटस कामकाज 
पूण 

िनगत करणेत 
आलेला प हलाह ा ६१९३ लाभाथ  

GOI+GOM=३७१.५८ 

                  लाख 

GOI=२०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 
ULB =१२३.८६ लाख ULB =२०००/- ह सा 

 एकुण          ४९५.४४लाख  
िनगत करणेत 

आलेला 

दुसरा ह ा 
५०३८ लाभाथ  

GOI+GOM=३०२.२८ 

                लाख 

GOI=२०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 

  ULB =१००.७६ लाख ULB =२०००/- ह सा 

 एकुण ४०३.०४ लाख  
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सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणे. 

वषय मांक १०)    संदभ-  १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .आप/४/का व/९१२/२०१७  

                            द.८/१२/२०१७  

  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमधील व मान स मा.पदािधकार /सद य आ ण माजी  

पदािधकार  / सद य यांचे नावाचे फलक यांचे िनवास थानाजवळ लावणेकामी धोरण ठर वणेस 
मा. थायी सिमती म ये सुचना देणेत आले या आहेत. 
 
 स या अशा कारचे व मान स मा.पदािधकार /सद य आ ण माजी पदािधकार  / सद य 
यांचे नावाचे फलक याचे िनवास थानाजवळ लावणेबाबतचे िन त धोरण नाह . 
 पुणे महानगरपािलकेम ये याबाबत फोनवर चौकशी केली असता तेथेह  धोरण ठर वलेले 
नाह . मा  नगरसिचव कायालयामाफत संबंिधत े य कायालयास स मा.सद य / पदािधकार  
यांचे नाव व प ा यांचे प  पाठवुन नावाचा फलक लावणेस सांिगतले जाते.  
 
 स या पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये अशा कारचे फलक थाप य वभाग े य 
कायालयामाफत लावले जातात. मा. थायी सिमती सभेम ये दले या सुचनां माणे 
महानगरपािलकेतील व मान स मा.पदािधकार /सद य आ ण माजी पदािधकार  / सद य यांचे 
नावाचे फलक यांचे िनवास थानाजवळ लावणेकामी धोरण ठर वणेस खालील प  अ माणे 
असावे 
       

प  अ 
 

अ.  धोरण 
१ व ामान व माजी स मा.पदािधकार /सद य यांचे नावाचा, यांचे िनवास थानाकडे  

जाणा-या मु य र या या कडेला एक फलक लावणेत यावा. 
२ फलक ३ फुट x २ फुट आकाराचा असावा याची जमीनीपासुन  उंची ७ फुट असावी. 
३ फलक हर या लोरोसंट रंगाम ये (बॅक ाऊंड) व यावर ल मजकुर पांढ-या अ रांत 

असावा. तसेच तो देवनागर  (मराठ ) म ये असावा. पदािधकार /सद य यां या नावां या 
अ रांची उंची १० सेमी व इतर मजकुरां या अ रांची उंची ७ सेमी इतक  असावी. 

४ व मान व माजी स मा.पदािधकार  / सद य यांची नावे व िनवास थानाचे प े 
नगरसिचव कायालयाने थाप य मु य कायालयास यांचे सद य कालावधीसह कळ वणेत 
यावेत. 

५ नावाचे फलक हे व मान व लगत या मागील िनवडणुक तील माजी सद य यांचे बाबतीत 
असतील. 
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६ माजी स मा.पदािधकार /सद य यांचे बाबतीत फलक लावताना प  उ लेख करणेत यावा. 
(उदा  माजी नगरसेवक / नगरसद य / महापौर / तसेच वकृत असलेस वकृत 
नगरसेवक ) असा प  उ लेख असावा.नावापुढे मा, व.अशा कारचा उ लेख नसावा. 

७ फलक ऑ लीक िशटवर, लोखंड  चर म ये र या या दशनी भागावर लावणेत 
यावेत. फलक लावताना वाहतुक स अडथळा होणार नाह  पादचा-यांची चालताना गैरसोय 
होणार नाह .फलकामुळे यता बाधीत होणार नाह  या बाबींची द ता घे यात यावी.तसेच 
चलीत कायदा व िनयम यांचे पुण पालन करावे. 

८ अशा कारचे फलक लावणेचे कामकाज थाप य मु य कायालयामाफत सव चलीत 
िनयमांचे पालन क न करणेत यावे. 

९ िनवडणुक आचारसं हता कालावधीम ये सदर फलकावर ल नाव झाकुन घेणेची कायवाह  
(आचारसं हते या िनयमा माणे ) थाप य वभागाने करावी. 

१० फलक  लावणेकामी आव यक असणार  अंदाजप क य तरतुद थाप य वभागाकडे असावी. 
११ िनवडून आले या नविनवाचीत सद यांची नावे राजप ाम ये िस द झालेवर यांची नावे व 

प े नगरसिचव वभागाने थाप य वभागाला वर त कळ वणेत यावीत व फलक लावणेची 
कायवाह  थाप य मु य कायालयाने पुण करावी.  

१२ या यित र  लाव यात आलेले फलक हे बेकायदेिशर समजून ते काढून टाक यात यावेत. 
 
    सबब वर ल माणे स मा. पदािधकार /सद य आ ण माजी पदािधकार  / सद य यांचे नावाचे  
फलक यांचे िनवास थानाचे मु य र यावर लावणे बाबतचे धोरण ठर वणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 
                                     ------- 
 

सिम यांचे अहवाल 
 

वधी सिमती   
 

वषय मांक ११)    अ) द. २३/१०/२०१७ व द.६/११/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणे. 
                  ब) द.०६/११/२०१७  चा सभावृ ांत कायम करणे. 
                  क) द.१७/११/२०१७  चा सभावृ ांत कायम करणे 
                                 -------- 

      मा.म हला व बालक याण सिमती      
        

वषय मांक १२)    अ) द. ०७/११/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणे.  

    ब) द.२१/११/२०१७  चा सभावृ ांत कायम करणे. 
                                     -----      
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मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती    
                                                       

वषय मांक १३)   अ) द. १०/११/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणे.                  
                                                                                                                      
                                          ------   
 
             

                                                                                                                                                
                                                              नगरसिचव 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
           पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/९/का व/४७४/२०१७ 
दनांक : ११/१२/२०१७                 
         

टप :- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस)्    

            नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत.        
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     (मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .ह केा/ शा/१/काव/३३३/२०१७ द.०९/११/२०१७) 
                      (मा.महापालका सभा वषय .१ चे लगत)    
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