
 1
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/८७०/२०१७ 

दनांक : ०९/०६/२०१७ 
 

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

 

 वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क  

                   सभा दनांक १६/०६/२०१७ रोजी आयो जत केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार 
दनांक १६/०६/२०१७ रोजी दुपार 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 रहाव,े ह  वनंती. 
 मा.कळाव,े 
 

आपला व ास,ू 

                                                          
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  

कायप का मांक - ०६ 
 

दनांक : १६/०६/२०१७                                                                                    वेळ : द.ु ३.०० वा. 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
१६/०६/२०१७ रोजी दुपार ३.०० वा.महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 

दनांक ०२/०६/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ५) सभावृ ांत कायम 
करणे. 

--------- 

वषय .१) सारमा यम ितिनधींना वतर त करावया या मोफत बस वास पासेसबाबत        
आकारावया या र कमेबाबत (रा यशासनाकडून ा  झालेले अिध वीकृती 
ओळखप धारक प करांना वा षक रकमे या १०% र कम वका न व अिध वकृती 
ओळखप  नसले या सार मा यम प कारांक रता वा षक र कमे या २५% र कम 

वका न सवलत देणेबाबत) 

िनयम व अट :- 

१.      रा य शासनाकडून वतर त के या जाणा-या अिध वकृती ओळखप धारक अस यास सदर 
सारमा यम ितिनधींना वा षक बसपास रकमे या १०% र कम अिधक मी-काडचे 

र. .८०/- मनपा कोषागारात जमा के यावर जमा रकमेची पावती सादर के यानंतर पास 
या पूण करावी. 

२.    अिध वकृती ओळखप  नस यास पास रकमे या एकूण वा षक रकमेपैक  २५% अिधक मी-
काडचे र. .८०/- र कम मनपा कोषागारात जमा के यावर जमा रकमेची पावती सादर 
के यानंतर पास या पूण करावी. 

३.    दैिनक/सा ा हकांचे अंक िनयिमत मनपाकड ल मह वा या वभागांम ये वतर त होणे 
आव यक राह ल. दैिनक/सा ा हक/इले ोिनक सारमा यमांमधील ितिनधी यांची 
मनपा या व वध प कार प रषदा,काय मांना उप थती व आव यक िस  होणे आव यक 
राह ल. तसेच िस  कर यात आले या वृ ांचे वृ प े मनपाकड ल मह वा या वभागांम ये 
िनयिमत वतर त करणे आव यक राह ल. 

४.   दैिनक/सा ा हक/इले ोिनक सारमा यमांकड ल फ  एका ितिनधीस पास दे यात  येईल. 
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५.  या प कारास पास ावयाचा आहे अशा प काराची पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

वाताकनाकर ता िनयु  कर यात आले अस याचे मा.संपादक यांचे प . 

६.   इले ॉिनक वा ह या संदभात संबंिधत इले ॉिनक वा हनीचे सारण कमान थािनक 
पातळ वर होणे आव यक आहे. तसेच संबंिधत ितिनधींनी पंपर  मनपाकड ल वाताकन 
करणे/ य  संपक साधणे आव यक आहे. 

७.  वर ल माणे दैिनक/सा ा हके/इले ॉिनक वा ह यांचे ितिनधींनी मागील कमान सहा 
म ह याचे कालावधीत मनपा मु य कायालय/अ य कायालये कड ल वाताकन/छायािच ण 
केलेले असणे आव यक आहे. 

८.   पंपर  मनपा मु य भवनात येणारे िस द  मा यमांचे ितिनधी, पंपर  मनपा वाताकन, 

छायािच ण करणारे ितिनधींचे बाबतीत पंपर  मनपातील मा हती व जनसंपक वभागाने 
वर ल माणे िनकषास अनुस ण पास देणेबाबत या करावी. 

९.    वर ल माणे िनकषात बदल करणे, नवीन िनकष समा व  करणे, र  करणे, पासा     संदभात 
िन त आकडेवार  िन त करणे अथवा या राब वणेक रता येणा-या अडचणी, करावयाचे 
बदल अथवा काह  अडचणी िनमाण झा यास याबाबत संपुण अिधकार पंपर  
महानगरपािलका तरावर – पंपर  महानगरपािलकेतील सहा यक आयु , मा हती व 
जनसंपक वभाग यांचेकडे राहतील. 

१०. िस द  मा यमांक रता पासेसची र कम लेखा वभागामाफत खच  टाकणेत येईल. 

      सदर माणे सारमा यमां या ितिनधींसाठ  मोफत बस पास योजने या अट  व 
शत सह धोरण ठर वणेकामीचा तावास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेबाबत वचार करणे.      

                                                              
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/८७०/२०१७ 

दनांक : ०९/०६/२०१७ चे लगत. 
 

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

           ठेवणेत आले आहे. 
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