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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

      मांक: नस/९/का व/४३२/२०१७ 
दनांक : ९/११/२०१७ 

 

ित, 
 

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

 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक  

 २०/११/२०१७ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   

मा.महोदय/महोदया, 
 

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

सोमवार दनांक २०/११/२०१७ 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 - १० 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे नो हबर-२०१७ ची मािसक मा.महापािलका सभा 
सोमवार दनांक २०/११/२०१७ 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/९५०१/२०१७  
                          द.२५/१०/२०१७ 
                  २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .१२३० द.१/११/२०१७    
 

कायकार  अिभयंता, थाप य उ ान, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी . था 
/ड/का व/४४२/२०१७ द.३/८/२०१७ अ वये ज हा वा षक िनयोजनासाठ  सन २०१६-१७ या 
वषाकर ता मनपास र. .३५ लाख िनधी ा  झालेला आहे. महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 
कलम १०१ अ वये मा. थायी सिमती माफत मा.महापािलका सभे या मंजूर ने सन २०१७-१८ या 
मूळ अंदाजप कात जमा बाजूस र. .३५ लाख व उ ान वभागाकड ल गुलाब पु प उ ानाजवळ 
मोक या जागेवर ाणी संगोपण क  उभारणे पान .३८९ अनु. .२२७ या कामा या तरतुद त 
वाढ करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात  येत आहे. 

 
         -------- 
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मा. वधी सिमती सिमतीचे ठराव  
 
वषय मांक २)    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   
   
 

       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, 

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)    तुत 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. 
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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 
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 
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ि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 
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 नो ह-२०१७ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे)    
 

 वषय मांक ३)  संदभ –  १) मा.अित.आयु  यांचे प  .औ सं/०१/का व/५४६/२०१७,  

                            द.१९/०९/२०१७  

                       २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .३९ द.६/११/२०१७ 

           महानगरपािलके या आय.ट .आय.मोरवाड /कासारवाड  येथे क  शासना या 
Craftsman Training Scheme (CTS) अंतगत िश ण दे यात येते. सदर क म अंतगत अ खल 
भारतीय कौश य पधा पर ा घे यात येते. िश णाथ नी कौश य पधम ये भाग घेऊन 
यां या कौश य गुणांना ो सा हत करणे याच माणे मनपा तथा आय.ट .आय.ला नावलौक क 

िमळवून देणे याकर ता ो साहनपर पा रतो षक योजना राब वणे यो य व संयु क ठरते. 
रा यशासनामाफत िनदेशक/गटिनदेशक कौश य पधा पर ा घे यात येतात. सदर पधम ये 
देखील िनदेशक/गटिनदेशक यांनी भाग घेऊन यां या कौश य मतेस वृ द ंगत करणे व 
ो सा हत करणेकामी  पार तो षक योजना सु  करणे तसेच िश णाथ ना िनयिमत िश णासह 
यांचे े ातील अ यावत वशेष िश ण देणे व यांचे ानात कौश य वृ  होणे या कर ता 

धोरण मसुदा ठर व यात आला असून संमत करणे आव यक आहे. तर  तावा सोबतचे 
“प रिश  ’अ’” अ वये िन त कर यात आले या धोरणास मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
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    वषय मांक - ४)  संदभ –  १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   

                                  .औ सं/०१/का व/६३९/२०१७, द.२९/०९/२०१७ 

                          २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .४० द.६/११/२०१७ 

       महानगरपािलके या औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड  व औ ोिगक िश ण 

सं था (मुलींची) कासारवाड  सं था NCVT, DGT. Ministry of Skill Development & 

Entrepreneurship Govt. of India, New Delhi  यांची संल तना  (Affiliation) ा  असून महारा  
शासनाची मा यता आहे.  महारा  शासन उ च व तं िश ण वभाग शासन िनणय . संक ण 
३३१५/  १७/ यिश ३, मं ालय, मंुबई ३२ दनांक १४ मे २०१५ अ वये रा यातील शासक य 
व खाजगी औ ोिगक िश ण सं थासाठ  ऑग ट २०१५ या स ापासून होणा-या वेशासाठ  
वेश िनयमावली व िश ण शु क िनयमावलीस शासक य मा यता दे यात आलेली आहे. 

सदर शासन िनणयां या अनुषंगाने महापािलके या औ ोिगक िश ण सं था कर ता “ वेश 

या व िश ण शु क धोरण २०१५ िन त कर यात येऊन यास मा.महापािलका सभा 
ठराव .८४९ दनांक २०/०४/२०१६ अ वये मा यता घे यात आली व वेश स  २०१६ पासून 

लागू कर यात आले होते. यानुसार वा षक एक त िश ण शु क औ. .सं था मोरवाड  
कर ता र. .२०,०००/- व औ. .सं था (मुलींची) कासारवाड  कर ता र. .१०,०००/- आकार यात 
येत आहे.  मा. थायी सिमती सद य तसेच स मा.नगरसद यांनी फ  वाढ कमी करणेची केलेली 
मागणी तसेच महानगरपािलके या क याणकार  योजनेतंगत येथील नागर क/ युवा पढ ला 
अिधकतम सेवा सु वधा उपल ध ्    क न दे या या ीकोनातून सुधार त वेश या व िश ण 
शु क िनयमावली धोरण २०१७ मसुदा तावा सोबतचे प  “अ” माणे िन त कर यात 
आलेला असून यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

  

    वषय मांक – ५)  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     
  

       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 
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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) 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. 
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    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  
         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 
        पायाभतु 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. 
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       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  
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.  

 
 
   वषय मांक – ६) संदभ – १) मा.अ नी जाधव, मा. वाती काटे यांचा ताव – 
 
                          २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .४६ द.६/११/२०१७ 
    
        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 
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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.   

        -------- 
मा.आयु ांकडून आलेली पञ/ेकामे 

 
 

वषय मांक ७)   संदभ -  १) मा.महापािलका आयु  यांचे  

                           जा. .ना वयो/०४/का व/७२७/२०१७ द.१३/१०/२०१७     
 
 पंपर  िचचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत राब व यात 
येणा-या अपंग क याणकार  योजनेअंतगत अपंग य ंसाठ  व वध कार या क याणकार  
योजना राब व यात येतात. शासन िनणय . सं ण-२०१५ . .११८/न व-२० द.२८ ऑ ट बर 
२०१५ अ वये अपंग य ंसाठ  राखीव ठेव यात आलेला ३ % िनधी नागर  भागातील अपंगांसाठ  
खच करणे बाबत या मागदशक सुचना दले या आहेत. याम ये अपंगांसाठ  पे शन योजना सु  
करणे या योजनेचा देखील उ लेख आहे. तसेच सदरची योजना सु  कर या संदभात अपंगांसाठ  
सामा जक काय करणा-या वयंसेवी सं थांकडुन वारंवार मागणी कर यात येत आहे. यासंदभात 
अपंगासाठ  काय करणा-या वयंसेवी सं थां या पदािधका-यासमवेत द.२१/७/२०१७ रोजी आयु  
क ात मा.अित र  आयु  यांचे अ य तेखाली अपंगां या व वध माग यां संदभात बैठक घे यात 
आली या बैठक त मा.अित र  आयु  यांनी सुिचत केले क  पुणे, नागपुर आ ण ठाणे 
महानगरपािलकेत अपंगासाठ  पे शन योजना राब व यात येते का याबाबतची मा हती घेउन या 
धत वर अपंग पे शन योजना सु  करणे बाबतचा ताव ठेव यात यावा यानुसार पुणे, नागपुर 
आ ण ठाणे महानगरपािलकांना द.२५/७/२०१७ अ वये पञ पाठवुन तसेच इ मेल पाठवुन या 
संदभातील मा हतीची वचारणा कर यात आली. यानुसार पुण,े ठाणे आ ण नागपूर 
महानगरपािलकेची मा हती ा  झाली आहे. या सव योजनांची मा हती एकञीत क न या धत वर 
पञ ‘अ’ नुसार अपंग पे शन योजनेचा धोरण मसुदा तयार केला आहे. 

 सबब सदरची योजना पञ ‘अ’ नुसार राब वणेकामी मा यता देणेबाबता वचार करणे.     
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वषय मांक ८)   संदभ-  १) मा.महापािलका आयु  यांचे  

                          जा. . डा/कॅश/का व/१३४/२०१७ द.६/११/२०१७    

 
 मा.मु यमं यांचे अपर सिचव, महारा  रा य यांचे दनांक ०४/०८/२०१७ रोजी आवक 
झालेले पञ व महारा  शासन िनणय मांक बैठक २०१७/ . .८५/ युसे-२ दनांक 
१५/०७/२०१७ या कायालयास ा  झालेला असून सदर शासन िनणया वये “असोिसएशन ऑफ 
टेिनस लेअस (ATP )” ह  जगातील िस द ोफेशनल टेिनस संघटना असुन या संघटनेमाफत 
जगाम ये एकुण २८ ठकाणी नामांक त टेिनसपटंु या पधा आयोजीत के या जातात. भारताम ये 
या पधच े आयोजन चे नई (तािमळनाडू) येथ े गे या २० वषापासुन कर यात येत आहे. या 
पधचे “चे नई ओपन टेिनस पधा” हणून उ लेख केला जात होता. ती पधा टेिनस या या 
ँड लॅम पधा घे यात येतात या दजा या आहेत. या पधाम ये जगातील सु िस द टेिनसपटू 

सहभागी होतात व यामुळे जागितक दजाची रोख ब ीसे व गुणांकन दान कर यात येते. 
या पध या िनिम ाने जागितक मवार त अ मावर असलेले सव ी बोर स बेकर, पे क राफटर, 
रॅफेल नदाल, काल स मोया, टेिनलीस वॉवर का व भारतातील ी. िलयांडर पेस, महेश भुपती, 
रोहन बोप ना, सोमदेव बमन, राजकुमार रामनाथन, साकेत मायनी या खेळाडंुनी पधत भाग 
घेतला होता. यामुळे हा खेळ या रा यात लोक य होवून या रा यात अंतररा ीय दजाचे 
खेळाडू तयार झाले व यांनी डे ह स कप पधकर ता भारताचे ितिनधी व केले आहे. फे ूवार  
२०१७ म ये डे ह स कप पधचे आयोजन िशवछञपती डा संकूल बालेवाड , पुणे येथे शालेय 
िश ण व डा वभागा या सहकायाने कर यात आले होते. (ATP 250) पधा आता चे नई म ये 
भर वणेत येणार नस याने “महारा  लॉन टेिनस असोिसएशन” यांनी ह  जागतीक पधा 
िशवछञपती डा संकुल बालेवाड , पुणे येथे घे यात यावी असे सुच वले आहे. पुणे येथे 
अंतररा ीय दजा या सव डा सु वधा अस यामुळे या पधा जर घे यात आ या तर महारा ाचे 
नाव भारतात तसेच लॉन टेिनस व ात कायम व पी घेतले जाईल व महारा ातील खेळाडंूना 
याचा फायदा होईल तसेच रा यात खेळाचा सार मोठया माणावर होईल. या बाबी वचारात 

घेऊन महारा  लॉन टेिनस असोिसएशन यांचेमाफत आयोजन क न ATP व ड टुर 250 िसर ज 
अंतगत “ महारा  ओपन “ टेिनस पधा या पधचे आयोजन िशवछञपती डा संकुल, बालेवाड , 
पुणे येथे आयो जत कर यास मा यता दे यात आलेली आहे. 
 सदर पध या आयोजनासाठ  ब ीसांची र कम MMRDA यांनी दयावी व उव रत िनधीची 
उभारणी करणेसाठ  मुख शासक य/िनमशासक य सं थां दारे िन धी उभारावा असे नमुद केलेले 
असून याम ये अ य शासक य सं थांबरोबरच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे नाव आहे. या 
पधा थमत: ५ वषाकर ता आयो जत कर याचे िनयोजन कर यात आलेले आहे. 
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 सदर शासन िनणयाचे अनुषंगाने मा.मु यमं यांचे अपर मु य सिचव, महारा  यांनी सदर 
पधकर ता ितवष  अंदाजे र. . १६ कोट  इतका खच अपे त असून यापैक  पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलकेमाफत पुढ ल ५ वषाकर ता ितवष  र. . १ कोट  इतके अनुदान दे याबाबत 
कळ वले असुन वषयाचे अनुषंगाने महारा  ओपन टेिनस पधकर ता ितवष  १ कोट  या माणे 
पुढ ल ५ वषाकर ता अनुदान देणेकामी शासक य मा यता देणेबाबत वचार करणे.     

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

                          जा. . वभाअक/३/का व/३०१/२०१७ द.८/११/२०१७ 

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.  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 ३१/१०/२०१७ अखेर 
केले या कायवाह ची मा हती खालील माणे 
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                                 पञ “अ” 

 
सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 

अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणे.                                                   

                                       ------- 

महानगरपािलकेचे नाव 
पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका 

 

शेरा 
ज हा पुणे  
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज केले या 
कुटंुबांची सं या ११६४५  

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

१०७१०  

मंजूर अजाची एकूण सं या ८१६१  

बांधकाम पूण 
झाले या शौचालयांची 

सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय 

मनपा बांधकाम- ५०२७ 

एकुण बांधकाम पुण- ७६०० 

सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  - २५७३ 

बांधकाम पूण 
झाले या शौचालयांची 

सं या 
सामुदाियक शौचालय ३६१ सीटस 

म हला–१९२ िसटस कामकाज 
पूण 

पु ष–१६९ िसटस कामकाज 
पूण 

िनगत करणेत 
आलेला प हलाह ा ६०२६ लाभाथ  

GOI+GOM=३६१.५६ 

                  लाख 

   GOI=२०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 
ULB =१२०.५२ लाख ULB =२०००/- ह सा 

 एकुण          ४८२.०८  लाख  
िनगत करणेत 

आलेला 

दुसरा ह ा 
४८८१ लाभाथ  

GOI+GOM=२९२.८६ 

                लाख 

   GOI=२०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 

  ULB =९७.६२ लाख ULB =२०००/- ह सा 

 एकुण ३९०.४८ लाख  
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सिम यांचे अहवाल 
 

वधी सिमती   
 

वषय मांक १०)    अ) द. ०६/१०/२०१७  चा सभावृ ांत कायम करणे. 
                                 -------- 

      मा.म हला व बालक याण सिमती      
        

वषय मांक ११)    अ) द.०३/१०/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणे.  

    ब) द.१७/१०/२०१७  चा सभावृ ांत कायम करणे. 
                                     -----      

            मा.शहर सुधारणा सिमती   
वषय मांक १२)   अ) द.१२/०९/२०१७, द.२६/०९/२०१७ व द.०५/१०/२०१७ चा सभावृ ांत  
                     कायम करणे.     

                  ब) द.०५/१०/२०१७  चा सभावृ ांत कायम करणे. 
                  क) द.१०/१०/२०१७, द.१२/१०/२०१७ व द.३१/१०/२०१७ चा सभावृ ांत  
                     कायम करणे.     

                                                               -----              

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

वषय मांक १३)   अ) द.२२/०९/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणे. 
                 ब) द.१३/१०/२०१७  चा सभावृ ांत कायम करणे. 
                                                                                                                        
                                            ------   
           मा. क भाग सिमतीचे ठराव           
 
वषय मांक १४)    संदभ – १) मा.आयु  यांचेकड ल जा. .  

                            नर व/का व/१५/ पंपर /२१७/२०१७ द.०२/०८/२०१७   

     २) मा.क भाग सिमतीकड ल ठ. .७ दनांक ४/१०/२०१७ 

     ३) मा. ेञीय अिधकार  क ेञीय कायालय यांचेकड ल  
                            जा. .क /ेका व/१५/२०१७ दनांक ३/११/२०१७   
  
 मा.फ भाग सिमती ठराव मांक ८ द.०८/०७/२०१६ अ वये, “ भाग मांक २८ 
मासुळकर कॉलनी येथील भाग अ याधुिनक सोईने वकसीत होत असून नाग रकां या सोई या 

ीने व मु य र यांवर होणा-या गाडयां या वाहतुक स पयायी उपल धता होणे अ यंत गरजेचे 
आहे. भाग . २८ टे को िसमािभंती लगतचा र ता (W से टर) ते मोरवाड  आय.ट .आय.र ता 
(स ह नं. १३९/१४०) येथील अमृते र टची जागा) महानगरपािलका अिधिनयम २००५ मधील 
कलम २०५ नुसार नाग रकां या सोयीसाठ  पयायी र ता हणून घोषीत करणे”. या माणे ठराव 
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मंजुर करणेत आलेला होता. यास अनुस न उपरो  संदभ . २ चे मंजूर तावा वये मा.आयु  
यांनी वषयां कत करणी कायकार  अिभयंता ( थाप य वभाग) फ ेञीय कायालय व अमृते र 

ट यांचे सहमतीने केलेला पयायी र ता महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम २०५ 
नुसार घोषीत करणे करणी नाग रकां या हरकती/सूचना माग व यासाठ  दनांक  १७ डसबर 
२०१६ या दै.आज का आनंद, दै. भात व दै.पु यनगर  या वृ पञाम ये जाह र कटण दे यात 
आलेले होते. 
 सदर या वृ पञातील जा हरातीस अनुस न एक हरकत/ सूचना उपसंचालक नगररचना 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  पुणे १८ यांचे कायालयाम ये ा  झालेली होती. यास 
अनुस न संबंिधत हरकतदारास दनांक ०१/०६/२०१७ व द.२२/०६/२०१७ रोजी सुनावणीस 
बोलावूनह  हरकतदार सुनावणीस अनुप थत रा ह याने हरकतदाराची हरकत तावात नमूद 
संदभ ३ अ वये फेटाळ यात आलेली आहे. तर  वषयां कत पंपर  वाघेरे स ह नं. १३९ व १४० 
म ये महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम २०५ नुसार नाग रकां या सोईसाठ  र ता 
घो षत करणेस मा यता देणेकामी 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/४३२/२०१७ 
दनांक : ९/११/२०१७                 
         

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

            नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत.        
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका पंपर  – १८ 

औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड /कासारवाड  वभाग 

प रिश  ‘अ’ ( मा.महापािलका सभा व. .३ चे लगत) 
 

          अ खल भारतीय कौश य पधम ये ा व य ा  केलेले िश णाथ , रा य तर य 
कौश य पधम ये थम मांकाने यश संपादन करणारे िनदेशक/गटिनदेशक यांना ो साहन/ 
पा रतो षक र कम देणे बाबत व िश णाथ ना वशेष िश ण देणेबाबतचे धोरण ... 

अ) महानगरपािलके या आय.ट .आय. मोरवाड  व आय.ट .आय.(मुलींची) कासारवाड  या  सं थांम ये 
Craftsman Training Scheme (CTS) अंतगत िश ण दले जाते. अ खल भारतीय यवसाय स  
प र ेम ये संबंिधत यवसायामधून सं थेतून थम आले या िश णा याची अ खल भारतीय 
कौश य पधा पर ा D.G.T., Govt. of India, नवी द ली यां या माफत घेतली जाते.या 
पधम ये कौश य ा  िश णा याना ो सा हत करणे आव यक असून ो साहनपर 

पा रतो षक र कम योजना खालील प  ‘अ’ माणे राह ल. 

                                      प  "अ" 

 

उपरो  अ. . १ ते ३ पैक  सवािधक असणार  र कम अिधक अ. . ४ पैक  प र े या 
िनकालानुसार संबंधीत र कम/पा रतो षक िश णा यास देय रा हल. 

अ. . कौश य 
पधा प र ा िनकष 

पा रतो षक 
र कम 

शेरा 

१. वभागीय 
पधा पर ा 

सव वषयांना उप थत 
िश णाथ  वभागीय 
तरावर ल िनकाल 

५,०००/- 
अिधकतम 

तर 
श तीप ासह 

२. वभागीय 
पधा पर ा 

रा य पधा पर के रता 
पा   उमेदवार 

१०,०००/- 

३. रा य तर य 
पधापर ा 

रा यात उ ीण होऊन रा ीय 
पधा पर ेक रता पा  

५०,०००/
- 

४. रा ीय 
पधा  पर ा 

उप थत(Qualified/Unqualified) १०,०००/- 
श तीप ासह 

थम मांक(Best Trainee) १,००,०००/- 

 

ब) D.V.E.T, महारा  रा य, मंुबई यां या माफत गटिनदेशक/िनदेशक यांची 
कौश य पधा आयो जत केली जाते. या पधामधील यश संपादन करणा-या 
गटिनदेशक/िनदेशक यांना खालील माणे ो साहनपर र कम  प  ‘ब’  माणे 
देय रा हल. 
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प  "ब" 

 

 

 

 

उपरो  माणे प  ‘अ’ व प  ‘ब’ म ये नमुद केले माण े आय.ट .आय.मोरवाड  व 
आय.ट .आय.(मुलींची) कासारवाड येथील िश णाथ , िनदेशक व गटिनदेशक यांना लागू रा हल. 

प  "क" 

३)    शासक य/िनमशासक य सं था, उदयोग आ थापना, शासक य/खाजगी आय.ट .आय., NGO’s, तां क 

               िश णा संबंिधत इतर सं था इ याद  यांचेकड ल व वध शॉट टम कोसस, सॉ ट क स कोसस  

                इ याद  व वध आव यक कोसस, े िनंग ो ाम िन वदा / कोटेशन न काढता थेट िश णाथ ना  

                उपल ध क न    ावेत. 
४)   िश ण शु क/कोस फ  बाबत ९०% ह सा सं था (मनपा) माफत व १०% ह सा िश णाथ  माफत  

       दे यात येऊन एक ीत र कम मनपा माफत सं थेतील उपल ध लेखािशषातून अदा कर यात यावी. 
५)   व वध तां क/सामा जक े ातील त  यांना सेमीनार/काय म कर ता आमं त कर यात येऊन  

        शासन  िनणया या धत वर मानधन दे यात यावे. 
६)    तां क िश ण Training Institutes, शासक य/िनमशासक य सं था वभाग, उदयोग आ थापना,  
        NGO’s, तां क िश णा संबंिधत इतर सं था/संघटना, ं चाई इ. यांना सं थेतील मुलभूत सोयी  
         सु वधा उपल ध क न सामंज य करार अ वये (MoU) भाडे आकारणी क न े िनंग अँ ट हट ज  

          सु  करा यात व सं थेस महसूल ा ीबाबत कायवाह  करावी. 
७)   Skill Development बाबत शासनाने वेळोवेळ  िनगिमत केलेले धोरण, याच माणे संबंिधत े ातील 

       कायरत सं था/आ थापना यांचे कड ल Skill Developmentprograms, training activities, soft skill  

        courses, other refreshment courses इ. मनपा ITI माफतराब व याचे अिधकार मा. अित र  आयु   

         यांना दान कर यात येत असून यांनी याबाबत संपूण कायवाह  करावी. 
 
           सदरचे धोरण ( प  ‘अ’, ‘ब’ व ‘क’ साठ ) सन २०१६-१७ पासून लागू राह ल. 
 
                                                               सह /- 

अित र  आयु  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  – ४११ ०१८. 

अ. . कौश य पधा 
प र ा िनकष पा रतो षक र कम शेरा 

१) रा य तर य 
पधा पर ा 

थम 
मांक 

बेसीक + ेड पे + महागाई 
भ ा िमळून होणार  र कम 

माहे माच 
म ह याचे 
वेतन 

“मनपा आय.ट .आय. िश णाथ ना कौश य वकास आधार त वशेष िश ण देणेबाबत” 

१)     सं थेतील यवसाय व अ यास मानुसार अ ावत िश ण देणे. 
२)     शासना या मागदशक “Duel System of Training” अथवा इतर णाली अ वये व वध 

                औ ोिगक आ थापना, इंड ज, कंपनी इ याद  समवेत सामंज य करार (MOU) करावेत. 



 18

 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड  व 

औ ोिगक िश ण सं था (मुलींची) कासारवाड  

“ वेश या िनयमावली व िश ण शु क िनयमावली धोरण २०१७” 

प रिश  अ (मा.महापािलका सभा व. .४ चे लगत)  
 

१)     महारा  शासन उ च व तं िश ण वभाग शासन िनणय मांक : संक ण ३३१५/ . .१७/  

 यिश ३, मं ालय मुंबई ३२ दनांक १४ मे २०१५ अ वये महानगरपािलके या आयट आय येथील 
वेश या व इतर अनुषांिगक कायवाह  करावी. 

२)     उपरो  शासन िनणयातील प रिश  अ वये आय.ट .आय. मधील सव यवसाय 
(Trades)क रता एक त वा षक िश ण शु क ित िश णाथ  खालील माणे आकार यात 
यावे. 

अ. . सं था 
पंपर  िचंचवड 
मनपा ह तील 

उमेदवार 

पंपर  िचंचवड 
मनपा 

ह बाहेर ल 
उमेदवार 

महारा  
रा याबाहेर ल 
उमेदवार(OMS) 

I वा षक िश ण शु क 

१) औ. .सं था मोरवाड  १,५००/- ५,०००/- २०,०००/- 

२) औ. .सं था (मुलींची) 
कासारवाड  

१,५००/- ३,०००/- १०,०००/- 

अ. . तपिशल 

पंपर  िचंचवड 
मनपा ह तील 

उमेदवार 

पंपर  िचंचवड 
मनपा 

ह बाहेर ल 
उमेदवार 

महारा  
रा याबाहेर ल 

उमेदवार (OMS) 

II वेशा या वेळ  जमा करावयाची अनामत र कम 

१) िश ण अनामत र कम ५००/- ५००/- ५००/- 
२) ंथालय अनामत र कम १००/- १००/- १००/- 

 एकुण ६००/- ६००/- ६००/- 

िश ण शु क वा षक / सहामाह  / ितमाह  एक त घेणेत येईल. िश ण शु काबाबत शासन 
िनणयातील प रिश  अ वये इतर अनुषांिगक कायवाह  कर यात यावी. येक ६ म ह यानंतर 
िश ण शु क न भर यास ितमाह . १००/- माणे दंड आकार यात यावा.  अनामत र कम 
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िश ण पूण केलेनंतर तसेच सव सा ह य, टुल कटस, पु तके इ याद  परत केलेनंतर व काह ह  
नासधूस न केलेस तारणधन परतावा कर यात यावा. 

३)     शु क मंजूर कर याची या पुढ ल सुधारणेपयत सु  ठेवावी व वेळोवेळ  आढावा यावा. 

४)     महानगरपािलके या दो ह  औ ोिगक िश ण सं थामधील सव वेिशत जागा (Seats)क य 
वेश या (CAP round) ारे १०० ट के भर यात या यात. 

५)     शासन िनणयातील मागदशक वेश या िनयमावली व िश ण शु क िनयमावली 
अ वये मा.अित र  आयु ांना वेळोवेळ  वेश या व िश ण शु क आकारणेबाबत 
धोरणाम ये बदल / सुधारणा कर याचे अिधकार दान कर यात येत असून यानुसार यापुढे 
धोरण िन त कर यात यावे. 

          महानगरपािलके या औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड  व औ ोिगक िश ण सं था 
(मुलींची) कासारवाड  कर ता ता वत माणे “महापािलका आय.ट .आय. वेश या 
िनयमावली व िश ण शु क िनयमावली धोरण २०१७” शै णक वेश स  सन २०१७ पासून 
लागू कर यास मा यता असावी. तसेच स  २०१६ म ये वेिशत िश णाथ  यांना सदरचे फचे 
सुधा रत धोरण ितस-या व चौ या शै णक स ाकर ता लागु राह ल.  

 

   सह /- 
            आयु  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  – ४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
अपंग क याणकार  योजना 

पञ  अ  
(मा.महापािलका सभा व. . ७ चे लगत)     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
घटक योजनेचे नाव –  महापािलका े ातील अपंग य ंना पे शन देणेबाबत. 
योजनेचे व प     -  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील वा त यास कमान ०३ वषाचा 

पुरावा असले या १८ वषावर ल ४०% अथवा यापे ा जा त अपंग व 
असले या य स दरमहा पे शन अदा करणे. 

लाभाचे व प      -  दरमहा र. .१५००/- 
 

मुख अट  व शत    
 

१) अजदार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील वा त याचा पुरावा आव यक, याक रता 
पुरा यासाठ  रेशनकाड, मतदार ओळखप , फोटोपास, घरप ट पावती, लाईटबील, टेिलफोन बील, 
इ.पैक  एक पुरावा सादर करणे आव यक राह ल. 

२) अजदाराचे वय कमान १८ वष पुण असलेबाबत वयाचा पुरावा हणून ज म दाखला/ससून 
जनरल हॉ पटल मधील वयाचा दाखला / शाळा सोड याचा दाखला / मतदार याद तील नाव 
अथवा मतदार ओळखप  यापैक  एक पुरावा आव यक. 

३) महापािलका ह तील ४०% अथवा यापे ा जा त अपंग व असले या य स या योजनेचा 
लाभ िमळ व याक रता अज करता येईल.  याक रता अपंग वाबाबतचे शासक य णालयातील 
माणप  सादर करणे आव यक राह ल. 

४) शासक य व िनमशासक य सेवेत असणा-या कंवा सेवेतून िनवृ  झाले या सेवकांना पे शन 
िमळत अस यास अशा य ला सदर योजनेचा लाभ िमळणार नाह . 

५) क  शासन व रा य शासना या सामा जक अथसहा य योजनेतून अथसहा य िमळत अस यास 
अशी र कम वजा क न उव रत रकमेचा लाभ देय राह ल. 

६) सदर योजनेअंतगत लाभ घेणा-या लाभा याने वत:चे आधारकाड अजासोबत जोडणे आव यक 
आहे. 

७) सदर योजनेअंतगत लाभ घेणा-या अजदाराने हयात असलेबाबतचा दाखला याचे खाते 
असले या बँकेम ये व नागरव ती  वभागात दरवष  १ ते ३१ जानेवार  पयत सादर करणे 
बंधनकारक राह ल. 

८) सदर योजनेचा लाभ देणे अथवा न देणे याबाबतचा संपूण अिधकार मा.आयु  अथवा मा.अित. 
आयु  यांना राह ल. 

 
 

सह /- 
आयु  

                                                      पंपर   िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  – ४११ ०१८. 


