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पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  १८. नगरस चव कायालय 

      मांक: नस/ ९/का व/२४३  /२०१५ 

दनांक :  ११/०८/२०१५ 
 

त, 
 

मा. ................................... 
सद य, पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर   ४११ ०१८.  

 
 

  वषय - पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची मा.महापा लका सभा दनांक  
 २०/०८/२०१५ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयोिजत केलेबाबत. 

   

मा.महोदय / महोदया, 
 
 

  पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे ऑग ट - २०१५ ची मा सक मा.महापा लका 

सभा गु वार दनांक २०/०८/२०१५ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपा लके या शासक य 

इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आलेल  आहे. सोबत सभेची 

कायप का जोडल  आहे. सभेस आपण उपि थत रहावे ह  वनंती.     

 
    

               आपला व वास,ू                  
       

               
 

        नगरस चव 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 

त :  १) कायालयीन नोट स बोड 
 २) सव शाखा मुख व शाखा धकार    
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 
 

सूचना 
 

( महारा  महानगरपा लका अ ध नयम  चे अनुसूची करण २ मधील  
नयम मांक १ (ए) (एच) (आय) अ वये ) 

 

कायप का माकं ४७ 
 

 पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे ऑग ट - २०१५ ची मा सक मा.महापा लका सभा 
गु वार दनांक २०/०८/२०१५ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपा लका शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आलेल  आहे. सदर सभेम ये खाल ल कामकाज 
होईल. 
 ------ 
 

मा.महापा लका सभा मांक – ४५ दनांक २०/०६/२०१५ (द.ु२.०० व द.ु४.३० वा.) चा  
सभावृ तांत कायम करणे. 
(माहे- ऑग ट २०१५ चे सभेम ये घेणेचे नणया माणे) 
              ------ 

नयु या 
 
वषय मांक १)    महारा  महानगरपा लका अ ध नयमचे कलम ३० अ वये व  
                 पंपर  चंचवड शहरा या महानगरपा लके या स म यां या सभा इ.  
                 चे संचालन कर या वषयीचे जादा नयमांपैक  नयम .६७ म ये  
                 नदश के या माणे खाल ल ४ (चार) वशेष स म या नेमणे :- 
 

(१)  वधी स मती - 
 ( टप- वधी स मतीवर ९ मा.सद यां या नयु या करावया या आहेत.) 
 

(२)  म हला व बालक याण स मती – 
 अ) म हला व बालक याण स मतीवर २ मा.सद यां या नयु या करणे. 
 ब) म हला व बालक याण स मतीवर ७ मा.म हला सद यां या नयु या 
    करणे. 
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 (३)  शहर सुधारणा स मती 
     ( टप - शहर सुधारणा स मतीवर ९ मा.सद यां या नयु या करावया या  
          आहेत.)   
  (४)  डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती  
  ( टप - डा, कला, सा ह य व सां कृ तक  स मतीवर ९ मा.सद यां या .   
            नयु या करावया या आहेत.) 
 

( टप - उपरो त .१ ते ४ माणे या वशेष स म यां या मा.सद यां या नयु या सन २००७ चा 
महारा  अ यादेश मांक २ अ वये महारा  महानगरपा लका अ ध नयम चे कलम ३१अ म ये 
तरतूद के या माणे माणशीर त नधी व देऊन नाम नदशना वारे करावया या आहेत.) 

---------- 
 

नो तरे 
 

( महारा  महानगरपा लका अ ध नयम चे कलम ४४ अ वये ) 
----------    

 
मा. थायी स मतीचे ठराव 

  

वषय मांक २)   संदभ:- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . डा/८/का व/४५/१५  
                         द.२५/५/२०१५ 
                  २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१२०२० द.२१/७/२०१५ 
    

मा. डा स मती सभा ठ. .१०९ द.१५/७/२०१५ नुसार, मा.महापा लका सभा ठराव  .४२१ 
द.१८/०१/२०१४ अ वये डा धोरण पा. .१४ वर ल डा वभागाकडील धोरण नयमावल  भाग 
.०१ ड श यवृ ती व आ थक मदतीक रता नयम मांक-०३. आंतररा य तरावर ल खेळाडूंना 
पधम ये सहभागी हो यासाठ  आ थक सहा य करणे नुसार म.न.पा. प रसरातील जे खेळाडू 

ए शयन, रा कुल कॉमनवे थ ऑ ं लि पक अशा नामां कत आंतररा य पधम ये सहभागी होतात. 
अशा खेळाडूंना वास खच, वेश शु क नवास, भोजन इ. खचा या ७५ ट के कंवा जा तीत जा त 
र. .१,००,०००/- पयत अथसहा य दे यात यावे. अशी महापा लका डा धोरणाम ये मा यता दे यात 
आलेल  आहे.  

तसेच डा धोरण, भाग .१ - फ - डा श ण क  - याम ये अ. .०२ साहसी डा 
कारांना उ तेजन देणे यात भाग-३ – इतर अँड हचर पो स – पधा मक व अ पधा मक असे 

वग करण क न या इ हट या पधा घेणे श य आहे, यां या पधा घेऊन इतर इ हटचे 
ा या क दाख व याचा य न हावा. यामुळे या खेळांना मो या माणात ो साहन मळेल. तसेच 
श ण राब वणे, साहसी स ताह भर वणे व साहसी डा कारांना पुर कार दे यात यावेत. 
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मो हमांसाठ  आ थक मदत तसेच सा ह य खरेद  व इतर बाबींसाठ  आ थक मदत कर यात यावी. 
भ व यात वचार कर यात येईल. असे नमूद केलेले आहे. 

 
 परंतु डा धोरणाम ये, म.न.पा.प रसरातील गयारोहक व म.न.पा.अ धकार , कमचार  यांना 
गयारोहण मो हमेक रता आ थक सहा य अदा करणे बाबतचे नयम व अट  नि चत केलेले नाह त. 
म.न.पा.प रसरातील गयारोहक व म.न.पा.अ धकार , कमचार  यांना गयारोहण मो हमेक रता 
आ थक सहा य अदा करणे बाबत सोबतचे प  अ म ये नमूद केले माणे नयम व अट  नि चत 
करणेस मा.महापा लका सभेची मा यता घेणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत 
आहे.  
 
वषय मांक ३)  संदभ:- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . डा/८/का व/५६/१५  
                        द.०३/०६/२०१५ 
                 २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१२०२१ द.२१/७/२०१५ 
  
 मा. डा स मती सभा ठ. .११० द.१५/७/२०१५ नुसार, ी.अ नल चं कांत वाघ, फायरमन 
अि नशामक वभाग यांची द. १८/०५/२०१५ ते ०५/०६/२०१५ या कालावधीम ये माऊंट गंगो ी ३, 
(उंची ६,५५७ मी.उंच) येथील गयारोहण मो हमे क रता नवड करणेत आलेल  असलेने, सदर 
मो हमेक रता इं डयन माऊंटने रंग फेडरेशन, द ल  व सदर मो हमेक रता इं डयन माऊंटने रंग 
फेडरेशन, द ल  यांची मा यता घेतलेल  असून, 3 Point Adventure, Uttarakhand ह  सं था 
या मो हमेची सु े व जबाबदार  वीकारत असून, या सं थेमाफत ह  मो हम पार पाडणे क रता 
र. .१,५०,०००/- (अ र  र. .एक लाख प नास हजार फ त) इतके आ थक सहा य मळणेबाबत 
मागणी केल  आहे.  

मा.महापा लका सभा ठराव .४२१ द.१८/०१/२०१४ अ वये डा धोरण पा. .१४ वर ल डा 
वभागाकडील धोरण नयमावल  भाग .०१ ड श यवृ ती व आ थक मदतीक रता नयम मांक-
०३. आंतररा य तरावर ल खेळाडूंना पधम ये सहभागी हो यासाठ  आ थक सहा य करणे नुसार 
म.न.पा. प रसरातील जे खेळाडू ए शयन, रा कुल कॉमनवे थ ऑ ं लि पक अशा नामां कत 
आंतररा य पधम ये सहभागी होतात. अशा खेळाडूंना वास खच, वेश शु क नवास, भोजन इ. 
खचा या ७५ ट के कंवा जा तीत जा त र. .१,००,०००/- पयत अथसहा य दे यात यावे. अशी 
महापा लका डा धोरणाम ये मा यता दे यात आलेल  आहे.  

नमं त पधसाठ  जाणा-या आंतररा य खेळाडूंसाठ  सदर आ थक सहा य देय राहणार 
नाह . महारा  शासन, क  सरकार अथवा प ंपर  चंचवड म.न.पा. यापैक  एकाच ा धकृत 
सं थेकडून पधा वास नवास, भोजन खच देय रा हल. तसेच लेखी प  संबं धत रा य,रा य 

डा संघटनेकडून देणे बंधनकारक रा हल. अशी महापा लका सभेने डा धोरणास मा यता दलेल  
आहे. 
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पंपर  चंचवड म.न.पा. डा धोरण, भाग .१ - फ - डा श ण क  - याम ये 

अ. .०२ साहसी डा कारांना उ तेजन देणे यात भाग-३ – इतर अँड हचर पो स – पधा मक व 
अ पधा मक असे वग करण क न या इ हट या पधा घेणे श य आहे, यां या पधा घेऊन इतर 
इ हटचे ा या क दाख व याचा य न हावा. यामुळे या खेळांना मो या माणात ो साहन 
मळेल. तसेच श ण राब वणे, साहसी स ताह भर वणे व साहसी डा कारांना पुर कार दे यात 
यावेत. मो हमांसाठ  आ थक मदत तसेच सा ह य खरेद  व इतर बाबींसाठ  आ थक मदत कर यात 
यावी. भ व यात वचार कर यात येईल. असे नमूद केलेले आहे. 

परंतु म.न.पा.प रसरातील गयारोहक व म.न.पा.अ धकार , कमचार  यांना गयारोहण 
मो हमेक रता आ थक सहा य अदा करणे बाबत या नयम व अट  नि चत केले या नाह त. 
याबाबत मा.आयु त यांची मा.महापौर यांचेशी द.१२/५/२०१५ रोजी सम  चचा झाल . सदर 
चचम ये मा.आयु त यांनी डा धोरणाम ये  म.न.पा.प रसरातील गयारोहक व म.न.पा.अ धकार  
,कमचार  यांना गयारोहण मो हमेक रता आ थक सहा य अदा करणे बाबत या नयम व अट  
नि चत करणेस, मा.महापा लका सभे या उमेद मा यतेवर ी.अ नल चं कांत वाघ, फायरमन 
अि नशामक वभाग यांना माऊंट गंगो ी ३ या गयारोहण मो हम २०१५ क रता आ थक सहा य 
अदा कर यात यावे,असे ठरले होते. 

यानुसार तातडीची बाब हणून मा.आयु त यांचेकडील आदेश . डा/३/का व/२०१५ 
द.१३/५/२०१५ अ वये ी.अ नल चं कांत वाघ, फायरमन अि नशामक वभाग यांना माऊंट गंगो ी 
३ या गयारोहण मो हम २०१५ क रता आ थक सहा य र. .१,००,०००/-,(अ र  र. .एक लाख फ त) 
3 Point Adventure Agency यांचे नावे धनादेशा दारे आ थक सहा य अदा कर यात आलेले 
आहे.  

डा धोरणाम ये म.न.पा.प रसरातील गयारोहक व म.न.पा. अ धकार , कमचार  यांना 
गयारोहण मो हमेक रता आ थक सहा य अदा करणे बाबत या नयम व अट  नि चत करणेस, 
मा.महापा लका सभे या उमेद मा यतेवर मा.आयु त यांचेकडील आदेश . डा/३/का व/२०१५ 
द.१३/५/२०१५ अ वये ी.अ नल चं कांत वाघ, फायरमन अि नशामक वभाग यांना माऊंट गंगो ी 
३ या गयारोहण मो हम २०१५ क रता आ थक सहा य र. .१,००,०००/-,(अ र  र. .एक लाख फ त) 
3 Point Adventure Agency यांचे नावे धनादेशा दारे अदा के याने यास मा. डा स मती 
सभेमाफत मा. थायी स मती सभा व मा.महापा लका सभेची काय तर मा यता घेणे आव यक आहे.  
 सबब डा धोरणाम ये म.न.पा.प रसरातील गयारोहक व म.न.पा.अ धकार , कमचार  यांना 
गयारोहण मो हमेक रता आ थक सहा य अदा करणे बाबत या नयम व अट  नि चत करणेस, 
मा.महापा लका सभे या उमेद मा यतेवर मा.आयु त यांचेकडील आदेश . डा/३/का व/२०१५ 
द.१३/५/२०१५ अ वये ी.अ नल चं कांत वाघ, फायरमन अि नशामक वभाग यांना माऊंट गंगो ी 
३ या गयारोहण मो हम २०१५ क रता आ थक सहा य र. .१,००,०००/-,(अ र  र. .एक लाख फ त) 
3 Point Adventure Agency यांचे नावे धनादेशा दारे अदा के याने यास काय तर मा यता 
घेणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे.  
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वषय मांक ४)   संदभ :- १) मा.अ त.आयु त यांचे जावक .मा य/ श/३/का व/८४/२०१५  
                          द.२३/०७/२०१५ 
                       २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१२०८५ द.४/८/२०१५ 
    
 मा य मक श ण वभागाकडील सन २०१५-१६ या अंदाजप कात जमा बाजूला असे 
कोणतेह  लेखा शष नस याने सदरची खाजगी मा यता ा त वदयालयाकडील वदया याकडुन २५ 
ट के र कम जमा कर याबाबत न याने लेखा शष नमाण करणे आव यक आहे. मा य मक श ण 
वभागाकडील सन २०१५-१६ या अंदाजप कात जमा बाजूला खाजगी वदयाथ  बसपास २५ ट के 
र कम जमा हे लेखा शष न याने नमाण करणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत 
आहे. 
 
वषय मांक ५)   संदभ:-१) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .ई/ग हन स-३/का व/८२/२०१५  
                        द.७/८/२०१५ 
       २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१२१६९ द.११/८/२०१५  

 
पंपर  चंचवड महानगरपा लके माफत राब वले या सारथी उप मा या धत वर पुणे 

महानगरपा लके माफत तशाच कारचे कॉल सटर कायाि वत करणे ता वत आहे. सदरचा उप म 
हा पुणे महानगरपा लकेम ये थमच चालू करावयाचा असुन यासाठ  पंपर  चंचवड 
महानगरपा लके मधील स ि थतीत चालू असले या सारथी कॉल सटरचे कामकाज कोण याह  
प रि थतीत व कळीत न होता तेथील उपल ध असले या पायाभूत सु वधा व संसाधने अंशत: 
वाप न पुणे महानगरपा लकेचे कॉल सटर ायो गक त वावर सु  करणेबाबत परवानगी मळणेस 
वनंती केल  आहे. सदरचे कॉल सटर थमत: ६ म हने कालावधीसाठ  सु  करणेसाठ  तसेच 
ऑपरेटससाठ  जागा उपल ध क न मळणेबाबत आयु त, पुणे म.न.पा. यांनी प ा वये वनंती केल  
आहे. सदर या कामासाठ  वापर या जाणा-या पायाभूत सु वधांचा अंशत: वापर क न सदरचे कॉल 
सटर सु  कर यास संमती मळणेबाबत पर पर सांमज य करार (MoU) पुणे महापा लकेतफ 
कर यात येणार आहे. सदर माणे पुणे म.न.पा.चे कॉलसटरकर ता आव यक संगणक यं णा, कॉल 
सटर Neon Software License Copy 6 Nos., हेडफोन, PRI लाईन, Grievance Monitoring 
System इ याद  पुणे म.न.पा.ने पुर व यात यावी.  कॉलसटर साठ  लागणार  जागा व स हर फ त 
६ म हने कालावधीसाठ  पंपर  चंचवड महापा लके तफ पुर वला जाणार आहे. सदरची बाब 
धोरणा मक अस याने यास मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. 
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वषय मांक ६)   संदभ:-१) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . 
                         भूिंज/२/का व/२४२/२०१५ द.१०/८/२०१५ 
       २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१२१७३ द.११/८/२०१५  
 पपंर  चचंवड महानगरपा लके या से.नं. २४ नगडी संत तकुाराम महाराज यापार  संकुल 
मधील उपहारगहृ इमारत प हला मजला ५ वष कालावधीसाठ  लजदराने देणे बाबत या ई- न वदा 
सचुना . १/२०१५-१६ अ वये न वदा स द करणेत आल  होती. सदर ा त न वदापैक  सव च 
लजदर माणे मे.साईसेवा एंटर ायजेस याचंा र. . २७,१०,०००/- (अ र - र. . स ता वस लाख दहा 
हजार फ त) या माणे ा त आहे. सदर मंजरु दराने ५ वष कालावधीसाठ  मे. साईसेवा 
एंटर ायजेस ी.सरेुश नामदेव ढवळे याचेंबरोबर करारनामा क न घेणेस तसेच सभावृ तातं कायम 
हो याची वाट न पहाता मा.महापा लका सभे या उमेदमा यतेवर ठरावा माणे कायवाह  करणेस 
मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे.                  
 
             ------- 
 

मा. वधी स मतीचे ठराव 
 

वषय मांक ७)  संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . शा/१/का व/५९९/२०१५,  
                         द.१४/०७/२०१५ 
                 २) मा. वधी स मती सभा ठ. .१०४ द.३१/७/२०१५      
 

  पंपर  चंचवड महानगरपा लका आ थापनेवर “ ी रोग व सूतीशा  त ”  

अ भनामाची ४ पदे पे बॅ ड र. .१५६०० – ३९१०० ेड वेतन र. .६६००/- या वेतन ेणीम ये शासन 
मंजूर असून स यि थतीत र त असलेले एक पद पदो नतीने भरणेकर ता दनांक १७/०६/२०१५ 
रोजी पदो नती स मती सभा आयोिजत कर यात आल  होती.  तुत या पदो नती स मतीने “ ी 
रोग व सूतीशा  त ”  पदावर पदो नती दे यासाठ  अहताधारक “वै यक य अ धकार ”  पदावर ल 
अ धका-याची शै णीक अहता, सेवाजे ठता, गोपनीय अहवाल, आर ण व अनुभव कलावधी इ. 
सेवा वषयक तप शल पडताळून डॉ.जॉन वलसा सु नल यांना खुला या वगामधून “ ी रोग व 
सूतीशा  त ” या पदावर पे बॅ ड र. .१५६०० – ३९१०० ेड वेतन र. .६६००/- या वेतन ेणीम ये 

पदो नती दे यास मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे   शफारस करणेत येत आहे.   
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वषय मांक ८)  संदभ – १) मा.अ ण बो-हाडे, मा.शकंुतला बनसोडे यांचा ताव – 
                      २) मा. वधी स मती सभा ठ. .१०६ द.३१/७/२०१५      
 

       मा.महापा लका सभा ठराव मांक २८१२ दनांक २०/०८/१९९४ अ वये डॉ.एस.एस. गोरे, 
पशुधन वकास अ धकार  यांची सेवा सावज नक हतासाठ  महानगरपा लका अ थापनेवर वल न 
करणेत आलेल  आहे.  पशुवै यक य वभागाम ये “ पशुवै यक य अ धकार  ” १९९८ पासून 
महानगरपा लका आ थापनेवर वग-२ या ेणीम ये “शाखा मुख” हणून कायरत आहेत.  
पशुवै यक य अ धकार  यांचा खाजगी दवाखाना नाह  अथवा ते खाजगी यवसाय कर त नस यामुळे 
वै यक य े ातील सव मे डकल ऑ फसस यांना या माणे यवसायरोध भ ता दला जातो या 
माणे नयमांनुसार पशुवै यक य अ धकार  यांना यवसायरोध भ ता स या दे यात येत आहे आ ण 

या पुढे देखील यवसायरोध भ ता देणेस मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत 
येत आहे.    
 
वषय मांक ९)   संदभ : १) मा. भाकर वाघेरे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव – 
                      २) मा. वधी स मती सभा ठ. .११४ द.३१/७/२०१५     
 
 पंपर  च ंचवड महानगरपा लके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत राब व यात 
येणा-या अपंग क याणकार  योजनेअंतगत शहरातील कु ठ प डत अपंग य तींना दरमहा र. .१,०००/- 
या माणे अथसहा य दे यात येते.  या योजनेला मा.महापा लका सभा ठराव .९४४, द.२३/०७/२०१० 
अ वये मा यता दे यात आल  आहे.  याम ये खाल ल माणे दु ती कर यात यावी.  
        स याचे लाभाचे व प – दरमहा र. .१,०००/-, सुधा रत लाभाचे व प – दरमहा र. .२,५००/- 
तसेच जे नवीन अजदार या योजनेचा लाभ घे यासाठ  अज करतील यांचे प ंपर  च ंचवड शहरातील 
वा त य कमान १५ वष असावे. वर ल माणे दु ती करणेस मा यतेकामी मा.महापा लका सभेकडे 
शफारस करणेत येत आहे. 
          -------- 

मा.शहर सुधारणा स मतीचे ठराव 
 
वषय मांक १०) संदभ –१) मा. शासन अ धकार  इ े ीय कायालय यांचेकडील प   

                       .इ ेका/०४/का व/२७३/२०१५, दनांक – ०९/०७/२०१५ 

                    २) मा.शहर सुधार स मतीकडील ठ. . ५२ दनांक १५/०७/२०१५ 
   
   ई भाग स मती ठराव मांक ६ दनांक ०१/०७/२०१५ नुसार भाग मांक ३३ मधील 
पा याची सम या सोड व यासाठ  पा याची टाक  बांधणे आव यक आहे.  भागाम ये इतर  जागा 
उपल ध नस यामुळे स ह न.ं२०० मधील आर ण मांक ४०७ खेळाचे मैदान मधील सुमारे १५ गु ंठे 
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जागा पा या या टाक साठ  दे यास मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस 
करणेत येत आहे.  
 
वषय मांक ११)  संदभ – १) मा.आशा सुयवंशी, मा.सुमन नेटके यांचा ताव –  

                      २) मा.शहर सुधार स मतीकडील ठ. . ५३ दनांक १५/०७/२०१५ 
   
 

  मौजे रावेत येथील स.नं.९२ ह  मळकत ीमती कमळाबाई महादू भ डवे व इतर ८ जण 
यांचे मालक  वह वाट ची आहे. सदर मळकत रे वेलाईनकडे (गायरानकडे) जाणा-या २४.०० मी.र ता, 
औंध-रावेत ३०.०० मी. र ता व म. ा.अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये ता वत ४५.०० 
मी.र ता या तावाने बा धत होत आहे.  उपरो त स.नं.९२ मधील औंध-रावेत ३०.०० मी. र याने 
बाधीत काह  े ाचा भूसंपादन काय याने ताबा मळकतधारकांनी दलेला आहे.  तसेच ता वत 
४५.०० मी. र याने बाधीत े ाचा ताबा ह  मळकतधारक मनपास देणेस तयार आहेत.  तसेच 
२४.०० मी. र यानेह  सदर  मळकती मधील ब-याच माणात े  बा धत होत आहे.  यामुळे 
एकाच कुटंूबातील े  उपरो त र यां या आखणीमुळे बाधीत होत आहे.  औंध-रावेत बीआरट  
र यापासून रे वेलाईनचे दशेने सुमारे ३००.०० मी. अंतरावर सदर र यास पुव-पि चम १८.०० मी. 
र ता येऊन मळत आहे.  औंध-रावेत बीआरट  र ता ते उपरो त पुव-पि चम १८.०० मी. र ता या 
अंतरापयत सदर र याची ं द  २४.०० मी.ऐवजी २०.०० मी. के यास स.नं.९२ मधील बाधीत े  
थोडया माणात कमी होईल व एकाच कुटंूबाचे होणारे नुकसान काह  माणात कमी होईल.  तर  
औंध-रावेत बीआरट  र ता ते पुव-पि चम १८.०० मी. र ता यामधील अंतराम ये उपरो त २४.०० 
मी. र याची ं द  पि चमेकडील बाजूचे स.नं.९२ मधील कमी क न २०.०० मी. कर यास मा यता 
देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे.   
 
वषय मांक १२)  संदभ –१) मा.गोर  लोखंडे, मा.आशा सुयवंशी यांचा ताव –  

                      २) मा.शहर सुधार स मतीकडील ठ. . ५८ दनांक ३१/०७/२०१५ 
 
 पंपर  चंचवड शहराची वाढती लोकसं या व वाढते शहर करण तसेच शहरामधील अनेक 
हॉि पट स व णाकर ता र ताची व र तघटकाची गरज ल ात घेता णांना र ताची गरज 
भास यास खाजगी र तपेढ  अथवा पु याम ये जावे लागते. यामुळे बहु सं य नाग रकां या 
मागणीस अनुस न पंपर  चंचवड शहराम ये महानगरपा लके या मा यमातून  कमान दोन तर  
र तपेढया आव यक आहेत.  १९९१ साल  सु  केलेल  तालेरा णालयातील ांतीवीर चापेकर बंधू 
र तपेढ  ह  पु हा काया वीत करावी व न याने सु  झालेल  वाय.सी.एम. णालयातील र तपेढ  
गोरगर ब णांसाठ  सु  रहावी. अशा कारे ांतीवीर चापेकर बंधू र तपेढ  तालेरा हॉि पटल 
चंचवड येथे व यशवतंराव च हाण मृ त णालय, संत तुकारामनगर येथे अशा दोन ठकाणी 
र तपेढ  काया वीत कर यास मा यता देणेबाबत मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. 
           -------- 
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         मा.आयु तांकडून आलेल  पञे/कामे 

 

वषय मांक १३)  संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .भूिज/७/का व/१५/ 
              २०१५ द.१५/४/२०१५   

                       २) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .भूिज/७/का व/१४/ 
              २०१५ द.१५/४/२०१५   
      ३) मा.महापा लका सभा ठराव . ६८५ द.१३/५/२०१५   
      ४) मा.महापा लका सभा ठराव . ७०३ द.२०/६/२०१५    
      ५) मा.महापा लका सभा ठराव . ७२५ द.२३/७/२०१५   

पुणे महानगर प रवहन महामंडळाकडे स यि थतीत १४५० बसेस व भाडेत वावर ल ६६२ 
बसेस अशा मळून एकूण २११२ बसेस आहेत. यासाठ  महामंडळाकडे पुणे ह ीत ७ डेपो व पंपर  
चचंवड ह ीत ३ डेपो असे+ मळून एकूण १० डेपो आहेत. बस सं ये या माणात जागा उपल ध 
नस याने स यि थतीत महामंडळा या शेकडो बसेसचे पा कग र यावर कर यात येते. भ व याम ये 
जे.एन.य.ुआर.एम. अंतगत ५०० न वन बसेस प रवहन महामंडळास ा त होणार आहेत. सावज नक 
सुर तते या ट कोनातून सव बसेसचे पा कग संर त जागेत होणे आव यक आहे. तर  सदर 
बसेसचे अंतगत पाक ग व देखभाल दु तीसाठ  महामंडळास जागेची अ यंत आव यकता आहे व 
यासाठ  मनपा ह ीतील रका या झाले या व वध जकात ना यां या जागा बस डेपो/बस थानकाचे 
वापरासाठ  मळणेस प रवहन महामंडळाने वनंती केलेल  आहे व अशा १० जकात ना यां या 
जागची याद  यांनी दलेल  आहे. 

तथापी यापूव  मनपा ह ीतील बस ट मनससाठ  आर त असले या एकूण ४ जागा आदेश 
ं .भूिज/स ह-२/का व/१७०/१४  द.३/२/१४ अ वये प रवहन महामंडळास सदर जागांची असणार  

तातडी ल ात घेता ता पुर या व पात देणेत आ या आहेत.  
प. च.म.न.पा. ह ीतील एकूण १० जकात ना यां या संपूण जागा ता यात मळणेबाबत 

प रवहन महामंडळाने वनंती केल  आहे. सदर जकात ना यांचे जागांचा ताबा द. ८/४/१५ रोजी 
एल.बी.ट . (जकात) वभागाकडून या वभागांस ा त झाला आहे. सदर मागणी केले या १० जकात 
ना यापैक  एकूण ३ जागा प रवहन महामंडळास देता येणे श य आहे. याबाबतचा तपशील 
खाल ल माणे –  

 
अ. ं . गावाचे/जकात 

ना याचे नाव 
योजन  स.नं. े  

(हे.आर.) 
शेरा 

१ नगडी  से. ं .२२ १.०० ा धकरणाकडून ताबा  
२ च-होल   ९९३ पै. ०.४३ T.D..R. ने ताबा 
३ डुडुळगाव  ५० पै. ०.४० ताबा आहे. 

   एकूण े  १.८३ हे.  
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सदर जागा प रवहन महामंडळास देणेबाबतची तातडी पाहता, स यि थतीत उपरो त नमूद 

केले माणे मनपा या एकूण ३ जकात ना यां या जागा कायदा, नगररचना वभाग यांचे 
अ भ ाय/अट -शत स अ धन राहू न पुणे महानगर प रवहन महामंडळ ल. यांस बसडेपो/बस थानकाचे 
वापरासाठ  ता पुर या व पात देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
( टप- माहे ऑग ट-२०१५ चे सभेम ये घेणेचे नणया माणे) 
                    ----- 
 

         स म यांचे अहवाल 
 

मा. वधी स मती 
 

वषय मांक १४) अ) द.५/१२/२०१४ व द.१९/१२/२०१४  चा सभावृ तांत कायम करणे.  
               आ) द.१९/१२/२०१४ चा सभावृ तांत कायम करणे.  
      इ) द.२/१/२०१५, १६/१/२०१५, ६/२/२०१४ चा सभावृ तांत कायम करणे. 
           ई) द. १६/१/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे. 
                उ) द. ३१/१/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे. 
      ऊ) द.६/२/२०१५ चा भावृ तांत कायम करणे. 
      ए) द.२०/२/२०१५, द.३/३/२०१५ (स.१०.४५ व द.ु२.०० ), द.२०/३/२०१५,  
                   द.२६/३/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे. 
      ऐ) द.२०/३/२०१५, द.२६/३/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे. 
               ओ) द.४/४/२०१५, द.१७/४/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे. 
               औ) द.२/५/२०१५, द५/५/२०१५, द.१५/५/२०१५, द५/६/२०१५ चा सभावृ तांत  
                   कायम करणे.  
               अ)ं द.५/६/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे. 

क) द.१९/६/२०१५   चा सभावृ तांत कायम करणे.  
ख) द.१७/७/२०१५  चा सभावृ तांत कायम करणे. 

                  ---------                                                         
  

मा.म हला व बालक याण स मती 
 

वषय मांक १५)    द. २४/६/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे. 
          
                                     ------          
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मा.शहर सुधारणा स मती 
 

                                                    
वषय मांक १६)    द. २०/५/२०१५ (द.ु३.०० व ४.३० वा.) चा सभावृ तांत कायम करणे. 
 
         ------ 
 

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती 
 

 
वषय मांक १७)   अ) द. २०/५/२०१५ व द. २१/५/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे. 
                 आ) द. ३/६/२०१५ व द. ५/६/२०१५  चा सभावृ तांत कायम करणे. 
 
      ------ 
  
 

                                                           
                                        नगरस चव 

  पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरस चव कायालय 
मांक : नस/९/का व/ २४३ /२०१५ 
दनांक : ११/०८/२०१५ 
 
 

टप :- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस)्      
      नगरस चव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत.  
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( वषय प  . डा/०८/का व/४५/२०१५ दनांक - २५/०५/२०१५ मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक  
स मती ठराव मांक १०९, दनांक – १५/०७/२०१५ चे लगत ) 

प  अ 
१) डा धोरणाम ये, आंतररा य तरावर ल खेळाडूंना पधत सहभागी हो यासाठ  आ थक सहा य 

करणे या म ये म.न.पा. प रसरातील जे खेळाडू ए शयन, रा कुल, कॉमनवे थ ऑ ल पंक अशा 
नामां कत आंतररा य पधत सहभागी होतात. अशा खेळाडूंना वास खचासाठ  वमान 
भा या या ५०% कंवा कट चाजस, वेश शु क, नवास, भोजन इ. कर ता कमाल .२०,०००/- 
दे याचा नणय शासनाने घेतला आहे. याम ये बदल क न खेळाडूंना वासखच, वेश शु क, 
नवास, भोजन इ. खचा या ७५% कंवा जा तीत जा त .१,००,०००/- अथसहा य दे यात येते 
. यानुसार म.न.पा.प रसरातील नाग रक, डा ेमी व म.न.पा.अ धकार  ,कमचार  यांना 
गयारोहण मो हमेक रता र. .१,००,०००/- आ थक सहा य अदा केले जाईल. नमं त पधसाठ  
जाणा-या आंतररा य खेळाडूसाठ  सदर आ थक सहा य देय राहणार नाह . महारा  शासन, 
क  सरकार अथवा पंपर चंचवड म.न.पा. यापैक  एकाच ा धकृत सं थेकडून पधा वास, 
नवास, भोजन खच देय रा हल. तसे लेखी प  संबं धत रा य, रा य डा संघटनेकडून देणे 
बंधनकारक रा हल.असे नमूद आहे. यानुसार म.न.पा.प रसरातील गयारोहक व 
म.न.पा.अ धकार  ,कमचार  यांना गयारोहण मो हमेक रता आ थक सहा य अदा केले जाईल.  

२) म.न.पा.प रसरातील गयारोहक व म.न.पा.अ धकार  ,कमचार  यांना गयारोहण मो हमेक रता 
नवड झा याचे इं डअन माउंटे नअ रंग फ डेशन, यांचे प  असणे  आव यक आहे. 

३) म.न.पा.प रसरातील गयारोहक व म.न.पा.अ धकार  ,कमचार  यांना गयारोहण मो हमेक रता 
आ थक सहा य साठ  व हत नमु यात अज सदर करताना अजासोबत पास पोट, बँक पासबुक, 
वतःचे पॅन काड ई. या झेरॉ स स य त क न जोडणे आव यक आहे. 

४) म.न.पा.प रसरातील गयारोहक यांनाच गयारोहण मो हमेक रता आ थक साहा य केले जाईल 
.याकामी  अजदार हे पंपर चंचवड म.न.पा. ह ीतील कमान ५ वष र हवासी असणे आव यक 
आहे. याबाबत अज सोबत वा त याचे (आधारकाड़, रेशन काड) पुरावे सादर करणे आव यक 
आहे. 

५) म.न.पा.अ धकार  अथवा कमचार  यांना गयारोहण मो हमेक रता आ थक साहा य केले जाईल 
.याकामी अजदार यांनी पंपर चंचवड म.न.पा. ची सलग ५ वष सेवा पूण केलेल  असणे 
आव यक आहे.याबाबत संबं धत कागदप  ेअजासोबत जोडणे आव यक आहे. उदा.म.न.पा.सेवेत 
नयु तीचे आदेश ,शाखा मुखाची शफारस, आधारकाड़, रेशन कारड् इ. 

 
६) म.न.पा.प रसरातील गयारोहक व म.न.पा.अ धकार  ,कमचार  यांना गयारोहण मो हमेक रता ५ 

वषातून एकदाच आ थक सहा य केले जाईल . 
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७) म.न.पा.प रसरातील गयारोहक व म.न.पा.अ धकार  ,कमचार  यांना गयारोहण 

मो हमेक रता अजदारांचे वय ५० वषापे ा जासत् नसावे. 
८) म.न.पा.प रसरातील नाग रक , डा ेमी  व म.न.पा.अ धकार  ,कमचार  यांना गयारोहण 

मो हमेक रता कमान ३० दवस अगोदर  व हत नमु यात अज करणे आव यक आहे. 
९) अजाम ये दलेल  मा हती चुक ची आढळ यास आ थक सहा य दले जाणार नाह . फसवणूक 

क न आ थक सहा य घेत यास कायदे शर कारवाई क न वसूल केल  जाईल 
१०) म.न.पा.प रसरातील गयारोहक व म.न.पा.अ धकार  ,कमचार  यांना गयारोहण मो हमेक रता 

आ थक सहा य घेणेपुव  संबं धत खेळाडूने  र. .१००/- या टॅ प पेपरवर व हत नमू यात 
करारनामा क न यावा लागेल.  

११) म.न.पा.प रसरातील गयारोहक व म.न.पा.अ धकार  ,कमचार  यांना गयारोहण मो हमेक रता 
आ थक सहा य घेत यानंतर मो हमेहू न आ यानंतर दले या आ थक सहा याचा व नयोग 
दाखला , याबाबतची मूळ बले सादर करणे आव यक राह ल. 

१२) म.न.पा.प रसरातील गयारोहक व म.न.पा.अ धकार  ,कमचार  यांना गयारोहण मो हमेक रता 
सदर आ थक सहा याचा लाभ भारत सरकार,महारा  शासन अथवा महानगरपा लका एका 
सं थेकडूनच घेता येईल याबाबत लेखी हमी प  यावे लागेल.  

१३) म.न.पा.प रसरातील गयारोहक व म.न.पा.अ धकार  ,कमचार  यांना गयारोहण 
    मो हमेक रता जाणे पूव  अथवा जाऊन आ यानंतर एकदाच आ थक साहा य अदा केले जाईल. 
१४) म.न.पा.प रसरातील गयारोहक व म.न.पा.अ धकार  ,कमचार  यांना गयारोहण मो हमेक रता 

आ थक सहा य बाबत अज करताना यांनी यापूव  पूण केले या गयारोहण मोहमेची आव यक 
ती कागदप े माणप े सादर करणे आव यक आहे. 

१५) म.न.पा.प रसरातील गयारोहक व म.न.पा.अ धकार  ,कमचार  यांना गयारोहण मो हमेक रता 
वतः या जबाबदार वर जावे लागेल.मो हमेवर जाताना अथवा येताना काह  नैस गक आप ती 

आ यास ,भूकंप,दरड कोसळणे ,पूर लय आ यास,िज वत अथवा व त हानी झा यास यास 
म.न.पा. जबाबदार राहणार नाह . 

१६) म.न.पा.प रसरातील गयारोहक व म.न.पा.अ धकार ,कमचार  यांना गयारोहण मो हमे क रता 
आव यक तो प  यवहार ,याकामी लागणार  कागद प े यांची पूतता संबं धत गयारोहक यानंी 
वेळेत करणे आव यक आहे. 

 
 
                                                        सह /- 

आयु त 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  ४१११०१८ 
 

  


