
 1
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

      मांक: नस/ ९/का व/२८३/२०१७ 
दनांक : ११/०७/२०१७ 

 

ित, 
 

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

 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक  

 २०/०७/२०१७ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   

मा.महोदय / महोदया, 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे जलू ै-२०१७ ची मािसक मा.महापािलका सभा गु वार 

दनांक २०/०७/२०१७ 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 - ०६ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे जलू-ै२०१७ ची मािसक मा.महापािलका सभा गु वार 
दनांक २०/०७/२०१७ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपािलका शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आललेी 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.आशा धायगुडे-शडगे, मा.माधुर  कुलकण  याचंा ताव- 
       २) मा. थायी सिमतीचा ठ. .६०९ द.०५/०७/२०१७ 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत इ. १० वी व 
१२ वी या गुणवंत वदया याना ब स र कम देणे ह  योजना कायरत आहे. सदर योजनेत 
खालील माणे दु ती करणेत यावी. 

अ) इ. १० वी म य े८०% ते ९०% गुण ा  करणा-या वदया याना र. . १०,०००/-  व ९०% 
पे ा जा त गुण संपादन करणा-या वदया याना र. . १५,०००/- 

ब) इ.१२ वी म य े८०% पे ा जा त गुण संपादन करणा-या वदया याना र. . १५,०००/- 
 सदरचा वषय हा धोरणा मक अस याने ह  योजना सु  करणेकामी वलंब होऊ नये यासाठ  

मा.महापािलका सभे या उमेद मा यतेवर वर ल माणे कर यात आले या दु तीसह सदर या 
योजनेची अमंलबजावणी कर यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत 
आहे. 

       --------                     
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मा. वधी सिमतीचे ठराव 

वषय मांक २)  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .माजस/ं२/का व/३४२/२०१७,  

                         द.३१/०५/२०१७ 

                      २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१२ द.१६/६/२०१७                

       सार मा 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 य े 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. 

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 
करण/े 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 कायालय े कड ल वाताकन/छायािच ण 
केलेले असणे आव यक आहे. 

 



 4
 

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 करण,े नवीन िनकष समा व  करण,े 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 वणेकामी या तावास मा यता देणचेी मा.आयु  यांची मागणी असली तर  सार 
मा यम ितिनधींना चिलत अट -शत  कायम ठेवून मोफत बसपास देणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   
 

वषय मांक ३)  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/२/का व/३१७/२०१७,  

                                                द.३०/०६/२०१७ 

                       २) मा. वधी सिमती ठराव . १५ द.७/७/२०१७       
   

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम य े ामपंचायत सेवेमधून वग झाले या कमचा-यांपैक  १० 
वष सेवा पूण  न झाले या तथा प दहा वष सेवा पूण हो यासाठ  एक वषापयत कमी सेवा कालावधी 
असले या कमचा-यांची मा हती खालील माणे आहे. 

 

        

       ी.भालेकर सदािशव घमाजी यांनी यांचे द. -/०७/२०१५ चे प ात 
( द.१९/१०/२०१५ रोजी आवक) नमूद केले या बाबी व या अनुषंगान े केलेले मागणीचे 

अ. . कमचा-याचे नाव व पदनाम 
मनपाकड ल 

िनयु  दनांक  
मनपामधील एकूण 

सेवा 

१. ी. भालेकर सदािशव 
घमाजी, िशपाई 

०३/१२/१९९७  ९ वष २९ दवस 

२. ी. बडकर तुकाराम ब सी, 
िशपाई 

०३/१२/१९९७  
९ वष २ म हने 

२९ दवस 
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अनुषंगाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील १० वष सेवा पुण होणेचे ीने मा.शासनामाफत 
ी.भालेकर सदािशव घमाजी व ी. बडकर तुकाराम ब सी यां या सेवेत भर घाल यास 

मा यता द यास सदर कमचा-यांना िनवृ ी वेतन व इतर आिथक फायदे अदा करणेकामी 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आिथक भार उचलणेस तयार असलेबाबत व करणी शासनाचे 
अिभ ाय / मागदशन िमळणेकामी इकड ल प  . शा/०२/का व/१७६/२०१६ द.०२/०५/२०१६ 
अ वये शासनास प  दले आहे. यावर शासनाने प  .पीसीसी-३०१६/ . .३४८/न व-२२ 
द.२५ ऑ टोबर,२०१६  अ वये कळ वले आहे क  “मा.शासनाने वेळोवेळ  िनगिमत केलेले आदेश 
व िनयम तपासून पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने तुत करणी महानगरपािलके या 
तरावर उिचत िनणय यावा,तथा प कोणताह  िनणय घेत यामुळे सम या उ वणार नाह  

याची द ता यावी  ” 

            महारा  नागर  सवेा (िनवृ ीवेतन)िनयम १९८२  मधील करण ५ (अहताकार  सेवा) 
मधील ५४(२) म ये खाली माणे तरतूद आहे. “ सेवािनवृ  होणा-या शासक य कमचा-याने 
िनवृ ीवेतनासाठ  केले या अहताकार  सेवे या कालावधीम य,े शासन सामा यत:एक वषाहून 
अिधक नसेल इत या मुदतीची भर घालू शकेल आ ण ह  मुदत या िनयमा या तरतूद नुसार 
िनवृ ीवेतनासाठ  हशेबात घेता येईल.” 

        तुत करणी शासनाने यापूव  मनपास द.२५/१०/२०१६ चे प ा वय ेवर ल माणे 
मागदशन केले आहे. याम ये शासनाने तुत करणी महापािलकेनेच यांचे तरावर उिचत 
िनणय घेणेबाबत कळ वले आहे. यामुळे ी. भालेकर सदािशव घमाजी, िशपाई (सेवािनवृ )  व 
ी. बडकर तुकाराम ब सी, िशपाई (सेवािनवृ ) यां या पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील  १० 

वष सेवा पूण होणेचे ीने व िनवृ ीवेतनाकर ता कमान सेवा कालावधी पूण होणे या ीने या 
दो ह  कमचा-यांना िनवृ ीवेतन अदा करणेसाठ चा आिथक भार  उचल यास महानगरपािलका 
तयार अस यास  या दोन कमचा-यां या सेवेत एक वषापयत भर घालणे अथवा िशिथल करणेस 
व तदनंतर िनवृ ीवेतन अदा करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे.   

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

वषय मांक ४)   संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  

                         जा. . वभाअक/३/का व/११४/२०१७ द.५/०७/२०१७  

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 
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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.  २८७,०३,०००/-  व ५,०३,९१,०००/-  असे एकुण र.  ७,९०,९४,०००/- 
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 ३०/६/२०१७ अखेर केले या 
कायवाह ची मा हतीखालील माण े

                                    प “अ” 

महानगरपािलकेचे नाव पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
 

शेरा 
ज हा पुणे  
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज केले या 

कुटंुबांची सं या 
१०८१७  

क  शासनाचे “ व छ भारत अिभयान” या संकेत 

थळावर अपलोड करणेत आले या एकूण अजाची सं या  
९६०५  

मंजूर अजाची एकूण सं या ६२३७  
बांधकाम सु  झाले या 
शौचालयांची सं या वैय क घरगुती शौचालय ५४६९  

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या वैय क घरगुती शौचालय ५०६७  

बांधकाम सु  झाले या 
शौचालयांची सं या सामुदाियक शौचालय ३६१ सीटस  

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या सामुदाियक शौचालय १७५सीटस 

म हला – ९४ िसटस 
कामकाज पूण 

पु ष – ८१ िसटस 
कामकाज पूण 

िनगत करणेत आलेला 
प हला ह ा ५४६९ लाभाथ  

GOI+GOM=३२८.१४ 

                  लाख 

GOI=२०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 
ULB =१०९.३८ लाख ULB =२०००/- ह सा 

 एकुण          ४३७.५२  लाख  
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सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणे.    

वषय मांक ५)   संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  

                         जा. . अक/३/का व/२६४/२०१७ द.५/०७/२०१७  

  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम ६७(अ) अ वये येक महानगरपािलकेने 
लगतपूववत  शासक य वषासंबंिधचा पयावरण स थती अहवाल शासनाकडून वेळोवेळ  वह त 
कर यात येईल, अशा प दतीने दरवष  ३१ जुल ैपूव  मा.महापािलका सभेकडे सादर करणे आव यक 
आहे. 

           पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा सन २०१६-१७ चा पयावरण थतीदशक अहवाल महारा  
दूषण िनयं ण मंडळाने दले या ड .पी.एस.आय.आर. या मागदशक त वानुसार सव आव यक 

मा हती संबंिधत व वध वभागाकडून संकिलत क न यानुसार तयार कर यात आला आहे. सदर 
ा प अहवाल मा.महापािलका सभेस सादर करावयाचा आहे. 

              सबब पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा सन २०१६-१७ चा पयावरण स थती अहवाल 
नजीक या मा.महापािलका सभेसमोर ठेवणेत येत आहे. 

               ------ 

सिम यांचे अहवाल 
 

वधी सिमती   
 

वषय मांक ६)    अ) द.१९/०५/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करण.े  
   ब) द.०२/०६/२०१७  चा सभावृ ांत कायम करण.े 
   क) द.१६/०६/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करण.े   

                       -------- 
 
 
 

िनगत करणेत आलेला 

दुसरा ह ा 
३९७२ लाभाथ  

GOI+GOM=२३८.३२ 

                लाख 

GOI=२०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 

  ULB =७९.४४ लाख ULB =२०००/- ह सा 

 एकुण ३१७.७६ लाख  
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   मा.म हला व बालक याण सिमती      

        
वषय मांक ७)    अ) द.०६/०६/२०१७  चा सभावृ ांत कायम करण.े 
   ब) द.२०/०६/२०१७ व द.२२/०६/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करण.े    
      -----      

          मा.शहर सुधारणा सिमती   
वषय मांक ८)   अ) द.२३/०५/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करण.े  
       ब) द.१३/०६/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करण.े   
       क) द.२७/०६/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करण.े  

                       --------        

      मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती   
                                                      

वषय मांक ९)   अ) द.२६/०५/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करण.े    

      ब) द.०९/०६/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करण.े                                    
                                     ------                  
                                                                 
             

                                                                                                                       
                                                              नगरसिचव 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
           पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/९/का व/२८३/२०१७ 
दनांक : ११/०७/२०१७                         

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

            नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत.        
  


