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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

      मांक: नस/ ९/का व/२१९ /२०१७ 
दनांक :  ०९/०५/२०१७ 

 

ित, 
 

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

 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक  

 १९/०५/२०१७ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   

मा.महोदय / महोदया, 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे म े -२०१७ ची मािसक मा.महापािलका सभा शु वार 

दनांक १९/०५/२०१७ 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 - ३ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे म-े२०१७ ची मािसक मा.महापािलका सभा शु वार 
दनांक १९/०५/२०१७ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपािलका शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे. सदर सभेम ये खालील कामकाज 
होईल.         

                                      ------ 
ो रे 
 

( महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ४४ अ वये ) 
                                       ------      
            मा. थायी सिमतीचे ठराव  
वषय मांक १) संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/६/का व/२५१६/२०१६  

      द.२२/१२/२०१६ 
    २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .१९७१७ द.२७.१२.२०१६ 
    ३) मा. थायी सिमती सभा ठराव .२००३८ द.०३.०१.२०१७ 
    ४) मा.महापािलका सभा ठराव माकं १० द.२०/४/२०१७   

    िश ण मंडळ वभाग, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी सन २०१७-२०१८ चे वा षक 
अंदाजप क मंजूर कामी सादर केलेले आहे. िश ण मंडळाचे अंदाजप कास मंुबई ाथिमक िश ण िनयम १९४९ 
चे कलम १५४ (२) अ वये दनांक १ जानेवार  पूव  मा.महापािलका सभेची मा यता आव यक आहे.  सन 
२०१६-२०१७ या ४ म ह यातील य  जमा व खचा या व ८ म ह या या जमा व खचा या अंदाजे 
र कमा नमूद केले या आहेत.  िश ण मंडळ सभेने सादर केले या अंदाजप कावर शासन अिधकार  िश ण 
मंडळ यांचेशी चचा क न  सन २०१६-२०१७ चे सुधार त अंदाजप क र. . १२४,२२,५४,०००/- चे व सन २०१७-

२०१८ चे मूळ अंदाजप क र. .१२५,६९,०४,०००/- मा यतेकामी सादर केलेले असलेतर  िश ण मंडळाने सन 
२०१६-१७ चे सुधार त व सन २०१७-१८ चे मुळ अंदाजपञक सादर केले आहे. यानुसार मा.िश ण मंडळाने 
सुच व या माणे सन २०१६-१७ चे सुधार त अंदाजप क .१४८,६०,२४,०००/- व सन २०१७-१८ चे मुळ 
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अंदाजप क .१५१,०५,२४,०००/- ची मा.महापािलका सभे या उमेद मा यतेवर अंमलबजावणी करणकेामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

( टप- माहे मे-२०१७ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे) 
वषय मांक २)   संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .भु ज/१/का व/७६/२०१६  
                          द.६/८/२०१६ 
                   २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .१६९२५ द.९/८/२०१६  
                        ३) मा.महापािलका ठ. .९११ द. २९/८/२०१६   
                        ४) मा.महापािलका ठ. .९२६ द. २८/११/२०१६     
                        ५) मा.महापािलका ठ. .९६१ द. २२/१२/२०१६     
                        ६) मा.महापािलका ठ. .११ द. २०/०४/२०१७     

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वकास योजनेतील आर ण .१/१३३ याम ये शाळेचे 
आर ण एकुण े  १८००० चौ.मी. आहे. या े ापैक  ४७५४ चौ.मी. े  हे महानगरपािलकेने 
FSI/TDR बद यात ता यात घेतले आहे. उवर त े ाचा ताबा सुभ ाज ्  ए युकेशनल सोसायट  पुणे 
यांचेकडे आहे. आर णाचे संपुण े  मा यिमक शाळा आर ण तरतुद वये वकिसत करणेसाठ  
महानगरपािलके या ता यातील ४७५४ चौ.मी. जागा जागेसाठ  नगररचना वभागाने ठर वले या 
दरानुसार ३० वष कालावधीसाठ  ई-िन वदा नोट स .१/२०१६-१७ अ वये दर माग वणेत आले होते. 
(िन वदा र कम पये २,५१,४८,६६०/-) सदर कामी एकुण ३ िन वदा ा  झा या हो या. यापैक  
सुभ ाज ्  ए युकेशनल सोसायट  पुणे यांची एकमेव िन वदा पा  ठरली असून यानंी सदरकामी 
िन वदा र कमेपे ा ०.५०% जा त असा दर सादर केला आहे. सुभ ाज ्  ए युकेशनल सोसायट  पुणे 
या िन वदाधारकांची िन वदा, िन वदा दरापे ा ०.५०% जा त र कम पये २,५२,७४,४०३/- (अ र  
र कम पये दोन कोट  बाव न लाख चौ-याह र हजार चारशे तीन फ ) दराची व अट  व शत ची 
पुतता कर त असलेने ३० वष कालावधीसाठ  लीज दराने देणेस मा यता देणेकामी  मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
( टप- माहे मे -२०१७ चे सभेम य ेघेणेचे िनणया माण)े  
वषय मांक ३)  संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नर व/०५/का व/३९/२०१७  
                           द.७/३/२०१७  
                   २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .२३१ द.१९/४/२०१७  
 

तावात नमूद माणे अमृत योजना या लेखािशषाकर ता सन २०१६-१७ चे मुळ 
अंदाजप कात र. .४० कोट  तरतूद केलेली असून मा हती व तं ान वभागाने २०१६-१७ चे 
सुधार त अंदाजप क र.र.२४ कोट  ३५ लाख रकमेचे लेखा वभागाकडे सादर केलेले आहे. सबब 
र. .४० कोट  मधील र. .१५ कोट  तसेच सन २०१६-१७ चे मुळ अंदाजप कात कज िनवारण िनधी 
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या लेखािशषावर र. .५ कोट  तरतूद केलेली असून यातून र.र.३ कोट  ५० लाख वग क न 
अशा कारे एकूण ४५ कोट  पये नगररचना वभागाकडे भूसंपादन िनधी या लेखािशषावर वग 
कर यात आलेले आहेत. मा.आयु  यांचेकड ल आदेश मांक लेखा/०६/का व/२७२३/२०१७ दनांक 
२४/१/२०१७ अ वये सन २०१६-१७ चे अंदाजप कात र. .४५,००,००,०००/- (अ र  र. . 
पंचेचाळ स कोट  फ ) नगररचना व वकास वभागाकड ल “भूसंपादन िनधी” या लेखािशषावर वग 
करणेत आलेले अस याने रकमे वषयीचे ितवृ  अवलोकन करणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
वषय मांक ४)  संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/२२/का व/१२/२०१७  
                          द.१०/३/२०१७ 
                  २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .२६७ द.३/५/२०१७  

वृ  संवधन वभागाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी सन २०१७-१८ चे वा षक 
अंदाजप क मंजूर कामी सादर केलेले आहे. मा.वृ  ािधकरणांन े सभा ठराव .१४ दनांक 
२८/११/२०१६ अ वये मा यता दलेली आहे. सन २०१६-२०१७ या ६ म ह यातील य  जमा व 
खचा या व ६ म ह या या जमा व खचा या अंदाजे र कम नमूद केले या आहेत. सन २०१६-१७ 
चे सुधार त अंदाजप क  र. .१७,६८,९१,०००/- चे व सन २०१७-२०१८ चे मूळ अंदाजप क 
र. .१७,६१,५६,०००/- यास मा यतेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.    

     -------- 
मा.आयु ांकडून आलेली पञे/काम े

 
वषय मांक ५)  संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . 
                        मातं व/१२/का व/९०/१७ द.१०/०४/२०१७  

                     २) मा.महापािलका सभा ठराव माकं ६ द.२०/४/२०१७ 
क  शासनाचे माट िसट  अिभयानांतगत रा य शासनामाफत क  शासनाकडे द. ३१ माच 

२०१७ रोजी सादर करणेत आले या शहराचे माट िसट  पोजलसाठ  काय र मा यता िमळण.े 
तसेच, मंजुर पोजलचे अनुषंगान ेसदर अिभयानांतगत रा य तर य उ चािधकार सिमती माफत 
िशफारस करणेत आले या पंपर -िचंचवड महानगरपािलका े ात माट िसट  अिभयान 
राब वणेक रता वशेष उ ेश वहन (SPV-Special Purpose Vehicle) थापन करण े आ ण 
याअनुषंगान ेअिभयाना या व य आकृतीबंधानुसार महापािलकेचा व: ह सा उभा करणेचे (तरतुद 

करणेचे) अिधकार मा. आयु  यांना देणे बाबत वचार करण.े  
( टप- माहे मे -२०१७ चे सभेम य ेघेणेचे िनणया माण)े  
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वषय मांक ६)  संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . 
                           था/बीआरट एस/१६/२०१७ द.११/०४/२०१७  

                         २) मा.महापािलका सभा ठराव माकं ७ द.२०/४/२०१७ 
 
 सावजिनक बांधकाम वभागाकड ल खालील १ ते ४ हे मु य र ते पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेकडे ह तांतर त झालेले आहेत असे पञ .रेशा/४४३३/सन २०१७ द.७/३/२०१७ चे 
कायकार  अिभयंता सा.बा. (द ण) वभाग, पुणे १ यांनी कळ वले आहे. अ. . ५ व ६ अदयाप 
महानगरपािलकेकडे ह तांतर त झालेले नाह . 
 

१. मुंबई-पुणे र ता (Old NH-4)  भ  श  िनगड  ते हॅर स ीज दापोड  
२. औंध-रावेत र ता (Old NH-4)  मुकाई चौक रावेत ते सांगवी फाटा राजीव गांधी पुल 
३. देहू-आळंद  र ता (SH-116) 
४. दघी (पुणे)-आळंद  र ता (SH-129)  
५. नािशक फाटा ते मोशी इं ायणी नद पयतचा र ता (NH-50)   
६. कवळे-मामुड  ते वाकड मुळा नद वर ल पुलापयत (प म बाहय वळण माग) 

(NH-4)   
वर ल ६ र यांपैक  अ. .१ ते ४ या मनपा ह तून जाणारे रा ीय महामाग (NH-4) व रा य माग 
यांची देखभाल दु ती, वकसन व सुधारणा कामे महानगरपािलकेकडून कर यात येत आहेत. अ. . 
५ व ६ हे र ते महानगरपािलकेकडे ह तांतर करणेत आलेले नस यामुळे यांची देखभाल दु ती, 
वकसन व सुधारणा कामे महानगरपािलकेकडून कर यात येत नाह त. सबब,सावजिनक बांधकाम 
वभागाकड ल मनपा ह मधून जाणारे रा ीय महामाग व रा य महामाग De-Notification 

करणेबाबत मा यता देणेबाबत वचार करणे.     
( टप- माहे मे -२०१७ चे सभेम य ेघेणेचे िनणया माण)े  
 

वषय मांक ७)  संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .उदयान/३/का व/३५३/२०१७ 

    द.१७/०४/२०१७ 

  महारा  (नागर  े ) झाडांचे संर ण व जतन अिधिनयम 1975 व सुधा रत िनयम 2009 सह 
शासन प रप क नगर वकास वभाग .शहव 1004/ .क. 137/न व-20 दनांक 24 नो हबर 2005, 

शासन अिधसूचना नगर वकास वभाग .ट पीबी 4395/45/ . .22/भाग-4/95 न व-11 दनांक 31 

नो हबर-1996 अ वये करण दोन 3 (1) नुसार वृ ािधकरणाची थापना करणे आव यक आहे. 
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          महापािलकेची सन-2017 म ये साव क िनवडणुक झालेली असुन न यान ेवृ ािधकरणाची 
रचना/ थापना उ  अिधिनयम करण 2 कलम 3 (1) अ वय ेन याने वृ ािधकरण गठ त करणे 
आव यक आहे. 

         सदर अिधिनयमातील करण 2 कलम 3 (1) अ वये नागर े ात हा अिधिनयम अमलात 

आण यानंतर श य ितत या लवकर नागर  थािनक ािधकरण आप या सद यामधून ते ािधकरण 
ठरवील अशा रतीने व अशा मुदतीत नेमणेत आले या, (अ य  व इतर यांसह)  कमीत कमी 5 व 
जा तीत जा त 15 य चे िमळून बनलेल े वृ ािधकरण गठ त कर ल. सदर अिधिनयमातील 
करण 2 कलम 3 (2)  अ वय ेवृ ािधकरणाचे अ य  हे मा.महापािलका आयु  हे असतील.सदर 

अिधिनयमातील करण 3 कलम 5 (1) अ वये आप या एका कंवा अिधक अिधका-यांची या 
अिधिनयमा या योजनासाठ  वृ अिधकार  हणुन नेमणूक कर ल. व हा अिधकार  सहा  क 
नगरपािलका आयु ा या दजापे ा कमी दजाचा असणार नाह . 

        सदर अिधिनयमातील करण 3 कलम 5 (1) अ वये मु य उदयान अिध क यांना वृ अिधकार  
हणुन नेमणूक करणेस व अिधिनयमातील करण 2 कलम 3 (2) अ वये वृ ािधकरणाचे अ य  

मा.आयु  असतात.व या यासह कमीत कमी 5 व जा तीत जा त 15 सद य िमळून 
वृ ािधकरणाची रचना केली जाते. यासाठ  महापािलका सद यांमधून अ य ांसह कमीत कमी 5 व 

जा तीत जा त 15 सद य सं या असलेली सिमती गठ त करावयाची आहे. तर  वृ अिधकार  व 
वृ ािधकरण सद यांची नेमणूक करणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे.     

वषय मांक ८)  संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. . 
                      वभाअक/३/का व/२४/२०१७ द.६/०५/२०१७  

 
  क  शासना या “ व छ भारत अिभयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  अिभयान (नागरी)” 
राबिवणेत येत आह.े 
  सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालयनाही यांचेक रता 
शौचालय उभारणेसाठी िनधी उपल ध क न शहर हागंदारी मु  करण े (Open Defecation Free) हा या 
अिभयानाचा मुळ उ ेश आह.े रा ीय जनगणना २०११ नुसार पपरी चचवड महानगरपािलका े ातील 
एकूण११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क शौचालय उभारणी करीता िनधी उपल ध करणे आव यक आह.े  
सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  शासन व रा य शासन यांचेकडून अनु मे र.  २८७,०३,०००/-  व 
५,०३,९१,०००/-  असे एकुण र.  ७,९०,९४,०००/- अनुदान ा  झाले आह.े 

ा  अनुदान व मनपा िह सा यामधून यके लाभाथ स क  शासनाचे र.  ४०००/- , रा य शासनाचे 
र. .८००० /- व मनपा िह सा र. . ४०००/-या माणे वैयि क घरगुती शौचालय बांधणेसाठी अनुदानाची र म 
अदा करणेत येत आह.े 
            व छ महारा  अिभयान (नागरी) अंतगत महापािलकेने दनांक ३०/४/२०१७अखेर केले या 
कायवाहीची मािहतीखालील माण े
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“अ”                         प  

सबब, महापािलकेकडून राबिवणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागरी) अंमलबजावणीचा आढावा 
अवलोकन करण.े 
 
 

महानगरपािलकेचेनाव पपरी चचवड 
महानगरपािलका 

 
शेरा 

िज हा  पुण े  
वैयि क शौचालय बांधकामासाठी अज केले या 
कुटंुबांची सं या १०३३३  

क  शासनाचे “ व छ भारत अिभयान” या संकेत  
थळावर अपलोड करणेत आले या एकूण अजाची सं या  

९०४२ 
 

मंजूर अजाची एकूण सं या ५७५४  
बांधकाम सु  

झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि क घरगुतीशौचालय ४७७३ 
 

बांधकाम पूण 
झाले या 

शौचालयांची सं या 
वैयि क घरगुती शौचालय ४३२० 

 

बांधकाम सु  
झाले या 

शौचालयांची सं या 
सामुदाियक शौचालय ३६१ सीटस 

 

बांधकाम पूण 
झाले या 

शौचालयांची सं या 
सामुदाियक शौचालय १७५सीटस 

मिहला – ९४ िसटस 
कामकाज पूण 
पु ष – ८१ िसटस 
कामकाज पूण 

िनगत करणेत आलेला 
पिहलाह ा ५०८४लाभाथ  

GOI+GOM=३०५.०४ 
लाख 

GOI =२०००/- व  
GOM= ४०००/-

िह सा 

ULB =१०१.६८ लाख ULB = २०००/- 
िह सा 

 एकुण ४०६.७२लाख  

िनगत करणेत आलेला 
दुसरा ह ा ३३४६लाभाथ  GOI+GOM=२००.७६ 

लाख 

GOI =२०००/- व  
GOM= ४०००/-

िह सा 

  ULB =६६.९२ लाख ULB = २०००/- 
िह सा 

 एकुण २६७.६८ लाख  
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वषय मांक  ९)  संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. . जा. मांक/पाप/ुक – 
                       इ/का व/६६/२०१७. द. ६/०५/२०१७. 
 

मा. मु यिधकार  यांनी ३।५।२०१७ चे प ा वये िचखली, जाधववाड  व कुदळवाड  इ याद  
भागातून कारखा यातील मैला व रसायन िम ीत पाणी कोणतीह  या न करता थेट इं ायणी 
नद म ये ना या ारे सोडले जाते व यामुळे  इं ायणी नद पा ातील पाणी दु षत व प यास अयो य 
होत आहे. तसेच आळंद  हे महारा ातील एक मुख ितथ े  असून येथे दररोज व म ह याची 
एकादशी, ल न या दवशी हजार चे सं येने व आषाढ  व काितक  या दोन मो या या े दर यान 
लाख चे सं येने भा वक, भ  वारकर  आळंद  येथे येतात व इं ायणीचे पाणी तीथ हणून ाशन 
कर त असतात. यामुळे प या या पा याचा बाका संग िनमाण हो याची श यता नाकारता येत 
नाह . तर  या ा काळात पंपर  िचंचवड म.न.पा. कडून आळंद  शहराला सालाबाद माणे पाणी 
पुरवठा होत असतो. याच पाईप लाईनमधुन आळंद  शहरास (अंदा जत १म हना) िनःशु क 
पाणीपुरवठा कर यात यावे असे कळ वलेले आहे.  

आळंद  नगर प रषदेस पंपर  िचंचवड म.न.पा. कडुन आषाढ  व काितक  वार साठ  सुमारे ७ 
दवस दररोज ५० हजार िलटर या माणे र. . २.५० ित १ हजार िलटर या दराने शु क  आका न 
पाणी दे यात येते वर ल बाबींचा वचार करता  सुमारे अंदाजे १ म हना या कालवधीकर ता र. . 
२.५० ित १ हजार िलटर िनवासी दराने दवसाआड २ लाख िलटर इतका पाणीपुरवठा करणे श य 
होणार आहे. तर  आळंद  नगरपािलकेस दवसआड २ लाख िलटर पाणी पुरवठा चालू केला अस याने  
यास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय मांक  १०)  संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  

                          जा. .आ.क /का व/४४/२०१७ दनांक ०९/०५/२०१७ 

 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेवर नामिनदिशत करावया या सद यां या िनयु बाबत 
महारा  महानगरपािलका (नामिनदिशत सद यांची अहता व िनयु या) िनयम २०१२ अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेवर िनयम मांक ५ नुसार ५ नामिनदिशत सद यांची िनयु  कर यासाठ  दनांक 
२९/३/२०१७, दनांक २६/४/२०१७ व दनांक ९/५/२ञ१७ चे पञानुसार मा.सभागृह नेता, मा. वरोधी प नेता, 
मा.गटनेते यांना अनु मे बुधवार दनांक २९/०३/२०१७ रोजी सकाळ  ११.०० वाजता व यानंतर दनांक 
०९/०५/२०१७ रोजी अनु मे सकाळ  ११.०० वाजता, दुपार  १.०० वाजता व सायं. ५.०० वाजता आम याकडे 
वचार विनमय कर याकर ता बोला व यात आले होते. 
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 स या पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये प ाचे वा गटाचे तौलिनक सं याबळ खालील माणे आहे – 
 
 

अ. . वभागीय आयु  यांचेकडे न द झालेले प  / गट / आघाड  सद य 
सं या 

िनयु  करावयाची 
सद य सं या 

०१ पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट    ७७ ०३ 

०२ पंपर  िचंचवड महानगरपािलका रा वाद  काँ ेस पाट    ३६ ०२ 

०३ पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  िशवसेना   ०९ ०० 

०४ पंपर  िचंचवड महानगरपािलका महारा  नविनमाण सेना   ०१ ०० 

०५ पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अप  आघाड   - २०१७   ०५ ०० 

 एकूण सद य सं या   १२८ ०५ 
 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका रा वाद  कॉ ेस पाट तफ यांचे गटनेता ( वरोधी प नेता) 
मा.योगेश मंगसेन बहल यांनी दनांक ०९/०५/२०१७ रोजी सकाळ  ११.२५ वाजता १) ी.संजय म हारराव 
वाबळे, व २) ी.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव यांची नावे नामिनदिशत पािलका सद य हणून सुच वलेली 
आहेत. व तशी नामिनदशन प े आव यक या पुरा यांसह माझे वाधीन केली आहेत.  तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका भारतीय जनता पाट तफ यांचे गटनेता (सभागृहनेता) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार यांनी 
दनांक ०९/०५/२०१७ रोजी सायं.५.१५ वाजता ३) ी.थोरात ानदेव मुरलीधर, ४) ी.नायर ेमकुमार शंकरन 
उफ बाबू व ५) अॅड.मोरे र ाने र शेडग ेयांची नावे नामिनदिशत पािलका सद य हणून सुच वलेली आहेत. 
तशी नामिनदशनप े आव यक या पुरा यांसह मा या वाधीन केलेली आहेत.   

 

 मा.सभागृहनेता/मा. वरोधी प नेता/मा.गटने यांशी वचार विनमय क न खालील 
उमेदवारांची सव कागदप े तपासली अस याने व यां याकडे महारा  महानगरपािलका अिधिनयमानुसार 
लागणार  पा ता अस याने यां या नावाची िशफारस करणेत येत आहे. 
 
 
 

अ.
. 

वभागीय आयु  यां याकडे न द 
झालेले प /गट/आघाड  

उमेदवाराचे नाव अहता 

०१ पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
रा वाद  काँ ेस पाट  

ी.संजय म हारराव 
वाबळे 

महानगरपािलका े ात कायरत 
असणा-या आ ण समाजक याण 
कायाम ये गुंतले या मंबई  
सावजिनक व त सं था अिधिनयम 
१९५० खाली न दणीकृत समाजािध त 
अशासक य संघटनेचा पदािधकार  
हणून पाच वषाचा अनुभव. 

०२ पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
रा वाद  काँ ेस पाट  

ी.भोईर भाऊसाहेब 
सोपानराव 

०३ पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
भारतीय जनता पाट  

ी.थोरात ानदेव 
मुरलीधर 

०४ पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
भारतीय जनता पाट  

ी.नायर ेमकुमार 
शंकरन उफ बाबू 
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०५ पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

भारतीय जनता पाट  

अॅड.मोरे र ाने र 
शेडग े

रा यात कमीत कमी पाच वषा कर ता 
अिभव ा कंवा मा यता ा  
व ापीठाची काय ामधील पदवीधारक 
व रा यात वधी े ात काम 
कर याचा कमीत कमी पाच वषाचा 
अनुभव. 

           

          वर ल उमेदवारांनी पािलका सद य हणून िनवडून ये यासाठ  महारा  महापािलका 
अिधिनयमाचे कलम ९ अ वये जी अहता लागते तीच अहता व महारा  महानगरपािलका (नामिनदिशत 
सद यांची अहता व िनयु या) िनयम २०१२ म ये िनयम ४ म ये नमुद केलेली अहता यां याजवळ 
अस याचे व महारा  महापािलका अिधिनयमाचे कलम १० मधील अनहता नस याचे हमीप  / घोषणाप  
/ शपथप  सादर केलेले आहे. सदर ा  अजाची आव यक ती छाननी क न वर ल य ंची 
नामिनदिशत पािलका सद य हणून िनयु  करावी अशी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत 
आहे. 

        ------- 
 

                                    

                                                                                                                                                                             
                                                              नगरसिचव 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
           पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/९/का व/२१९/२०१७ 
दनांक : ०९/०५/२०१७              
                   

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

           नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत.        
  
 


