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Ø¯Ö¯Ö ü̧ß Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛúÖ 
Ø¯Ö¯Ö ü̧ß-411018 ®ÖÝÖ¸üÃÖ×“Ö¾Ö ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ 
ÛÎú´ÖÖÓÛú-®ÖÃÖ/4/ÛúÖ×¾Ö/1421/2012 
×¤ü®ÖÖÓÛú- 08/11/2012 

¯ÖÏ×ŸÖ, 
 ´ÖÖ......................................... 
 ÃÖ¤üÃµÖ, Ø¯Ö¯Ö ü̧ß Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛúÖ, 
 Ø¯Ö¯Ö ü̧ß- 411 018 
 
  ×¾ÖÂÖµÖ :- Ø¯Ö¯Ö ü̧ß ×“ÖÓ“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛêú“Öß ´ÖÖ. ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛúÖ ÃÖ³ÖÖ 
     ×¤ü®ÖÖÓÛú 20/11/ 2012 ü̧Öê•Öß ¤ãü¯ÖÖ ü̧ß 2.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ 
     Ûêú»Öê²ÖÖ²ÖŸÖ... 
 
´ÖÖ®Ö×®ÖµÖ ´ÖÆüÖê¤üµÖ / ´ÖÆüÖê¤üµÖÖ, 
 
  Ø¯Ö¯Ö ü̧ß Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛêú“Öß ´ÖÖÆê नोव्हेंबर-2012 “Öß ´ÖÖ×ÃÖÛú 

´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛúÖ ÃÖ³ÖÖ मंगळवार ×¤ü®ÖÖÓÛú २०/11/2012 ¸üÖê•Öß ¤ãü¯ÖÖ ü̧ß 2.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ 

´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛúÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß´Ö¬Öß»Ö µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ ü̧Ö¾Ö “Ö¾ÆüÖÞÖ ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖŸÖ †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ Ûú¸üÞÖêŸÖ 

†Ö»Öê»Öß †ÖÆê ü. ÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖ³Öê“Öß ÛúÖµÖÔ¯Ö×¡ÖÛúÖ •ÖÖê›ü»Öß †ÖÆüê. ÃÖ³ÖêÃÖ †Ö¯ÖÞÖ ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖ ¸üÆüÖ¾Öê Æüß 

×¾Ö®ÖÓŸÖß. 

 
                 †Ö¯Ö»ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖæ, 
 

 
                

¯ÖÏŸÖ :- 1)  ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖß®Ö ®ÖÖê™üßÃÖ ²ÖÖê›Ô ü 
2) ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖÖÜÖÖ¯ÖÏ´ÖãÜÖ ¾Ö ¿ÖÖÜÖÖ×¬ÖÛúÖ¸üß 
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Ø¯Ö¯Ö ü̧ß Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛúÖ, Ø¯Ö¯Ö ü̧ß- 411 018 

ÃÖæ“Ö®ÖÖ 
 

[ ´Öã Ó²Ö‡Ô ¯ÖÏÖÓ×ŸÖÛú ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛúÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö 1949 “Öê †®ÖãÃÖæ“Öß ¯ÖÏÛú¸üÞÖ 2 ´Ö¬Öß»Ö  
×®ÖµÖ´Ö ÛÎú´ÖÖÓÛú 1 (‹)(‹“Ö)(†ÖµÖ) †®¾ÖµÖê. ] 

 
ÛúÖµÖÔ¯Ö×¡ÖÛúÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú- 10 

 
 Ø¯Ö¯Ö ü̧ß Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛêú“Öß ´ÖÖÆê ®ÖÖê¾Æë ü²Ö¸üü-2012 “Öß ´ÖÖ×ÃÖÛú ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛúÖ ÃÖ³ÖÖ 
´ÖÓÝÖôû¾ÖÖ¸ü ×¤ü®ÖÖÓÛú 20.11.2012 ¸üÖê•Öß ¤ãü¯ÖÖ ü̧ß 2.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛúÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ 
‡´ÖÖ¸üŸÖß ´Ö¬Öß»Ö µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖÞÖ ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖŸÖ †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ Ûú¸üÞÖêŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü ÃÖ³Öê´Ö¬µÖê 
ÜÖÖ»Öß»Ö ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö ÆüÖê‡Ô»Ö.   

---------- 

´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛúÖü ÃÖ³ÖÖ ÛÎú. 8 ×¤ü.20/9/2012 (¤ãü.2.00 ¾Ö ¤ãü.2.30) “ÖÖ  
ÃÖ³ÖÖ¾Öé¢ÖÓÖŸÖ ÛúÖµÖ´Ö Ûú¸üÞÖê.   

                                           
¯ÖÏ¿®ÖÖê¢Ö ȩ̂ ü 

 
[ ´Ö ã Ó²Ö‡Ô ¯ÖÏÖÓ×ŸÖÛú ´Ö.®Ö.¯ÖÖ. †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö 1949 “Öê Ûú»Ö´Ö 44 †®¾ÖµÖê ] 

----------- 
´ÖÖ. Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê šü ü̧Ö¾Ö 

 
ववषय क्रमांक १) संदर्भ:- १) मा.महापालिका आयुक्त यांचेकडीि क्र. उद्यान/२/कावव/  

             १२३५/२०१२, दद.०५/०९/२०१२  
२) मा.ववधी सलमती सर्ा ददनांक २१/०९/२०१२ ठराव क्र.५५ 
३) मा.स्थायी सलमतीकडीि ठराव क्र.१३५८ दद.१७/१०/२०१२ 
 

         प्रस्तावात सववस्तर नमुद प्रमाेे मनपाच े काह  उद्यानांना नव्यान े
िाग ू करावयाच े प्रवेश फी व इतर बाबींची दरवाढ करेेस तसेच कायभपध्दती/धोरे 
ठरववेेस मान्यता देेेकामी मा.महापालिका सरे्कड ेलशफारस करेेत येत आहे.  
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ववषय क्रमांक २) संदर्भ:- १) मा.महापालिका आयुक्त यांचेकडीि क्र.जकात/१०/कावव/  

२३९/२०१२, दद. १५/०९/२०१२  
२) मा.ववधी सलमती सर्ा ददनांक २१/०९/२०१२ ठराव क्र.५९ 
३) मा.स्थायी सलमतीकडीि ठराव क्र.१३५९ दद.१७/१०/२०१२ 

      
          मा.महापालिका सर्ा ठराव क्र.१२३४ ददनांक १२/१२/२०११ अन्वये 

मान्यता ददल्याप्रमाेे वपपंर -चचचंवड महानगरपालिका जकात ननयम २००१ चे अनसुचुी १ 
मधीि अ.क्र.८१ या नोंद तीि सवभ प्रकारच े पतुळे व सवभ प्रकारच्या मतुी या शब्दापढेु 
कंसात (माती, चचकेमाती, शाडू तसेच प्िास्टर ऑफ पॅररस पासनू तयार केिेल्या 
देवदेवतांच्या मुती वगळून) अशी वाढ व नोंद घेण्यास व जकात ननयम २००१ मधीि 
अनसुूची २ मध्ये शवेटच्या क्रमांकानंतर पढु ि क्रमांक देवनू यानोंद पुढे माती, 
चचकेमाती, शाडू तसेच प्िास्टर ऑफ पॅररस पासनू तयार केिेल्या देवदेवतांच्या मुती 
अशी वाढ व नोंद घेेेस व तसा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाकड े पाठववेेस मान्यता 
देेेकामी मा.महापालिका सरे्कड ेलशफारस करेेत येत आहे. 
 
ववषय क्रमांक ३) संदर्भ:-  १) मा.महापालिका आयकु्त यांच ेजा.क्र. नाटय/१/कावव/४९०/  

       २०१२ दद.१/१०/२०१२      
२) मा.स्थायी सलमतीकडीि ठराव क्र.१३६५ दद.१७/१०/२०१२ 

      मनपाच े अकुंशराव िांडगे नाट्यगहृ र्ोसर  येथ े माहे एवप्रि २०११ 
पासनू ववववध प्रकारच े कायभक्रम होत आहेत. सदर कायभक्रमांचे र्ाड/ेदर हे प्रा.रामकृष्ट्े 
मोरे पे्रक्षागहृ चचचंवड यांच े र्ाड/ेदराच े ५० टक्के जादा दरान े तात्पुरत्या स्वरूपात र्ाड े
घेवनू कायभक्रम सरुू करेेत आिेिे आहेत. सदर दर/र्ाड े कायम करेेसाठी मनपाच्या 
पे्रक्षागहृ/नाट्यगहृासाठी मनपाने तयार केिेिे धोरे व ननयमावि स अनसुरून प्रस्ताववत 
दशभवविेिे दर/र्ाड े (प्रस्तावासोबतचे पररलशष्ट्ठ अ आणे ब) अकुंशराव िांडगे 
नाट्यगहृासाठी मंजरू करेेस मान्यता देेेकामी मा.महापालिका सरे्कड ेलशफारस करेेत 
येत आहे.  
 



 4 

 
ववषय क्रमांक ४) संदर्भ:- १) मा.राहुि र्ोसिे, मा.चदं्रकांता सोनकांबळे यांचा प्रस्ताव... 

२) मा.स्थायी सलमतीकडीि ठराव क्र.१५७३ दद.२५/१०/२०१२ 
 

         वपपंर  चचचंवड शहरातीि श्री. लशवछाया प्रनतष्ट्ठाे, र्ोसर  संस्थचे े
सदस्य श्री. कृष्ट्ेा ढोकिे यांनी केिेल्या उल्िेखननय कामचगर बद्दि तसेच शहराच ेनाव 
देशर्रात व जगर्रात गाजववल्याबद्दि महापालिकेकडून त्यांना र.रु.२ िाख ९० हजार 
अनुदान बक्षक्षस म्हेनू देण्यास मान्यता देेेकामी मा.महापालिका सरे्कड े लशफारस 
करेेत येत आहे. 
 
ववषय क्रमांक ५) संदर्भ:- १) ´ÖÖ.ÃÖãÂÖ´ÖÖ ŸÖ®Ö¯Öã ȩ̂ ü,´ÖÖ.†Ö ü̧ŸÖß “ÖÖë¬Öê ü µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö.. 

२) मा.स्थायी सलमतीकडीि ठराव क्र.१२९२ दद.२५/०९/२०१२ 
           ३) मा.स्थायी सलमतीकडीि ठराव क्र.१५७७ दद.२५/१०/२०१२ 

 
        ÛÎúß›üÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ®Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ÆüÖêŸÖÛú¹ý ¾Ö ¸üÖ•µÖ ŸÖÃÖê“Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ 
ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÃÖÆü³ÖÖÝÖß ÆüÖêÞÖÖ-µÖÖ ÜÖêôûÖ›ã Ó ü®ÖÖ ¤ü¢ÖÛú µÖÖê•Ö®ÖÖ ÃÖã¹ý Ûêú»Öß †ÃÖã®Ö ŸµÖÖŸÖ ÛãúÃŸÖß 
ÜÖêôûÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö Ûú¸üÞµÖÖÃÖ “मान्यता देेेकामी मा.महापालिका सरे्कड े लशफारस 
करण्यात येत आहे.”  
 
ववषय क्रमांक ६) संदर्भ:- १) मा.राहुि र्ोसिे, मा.चदं्रकांता सोनकांबळे यांचा प्रस्ताव...  

२) मा.स्थायी सलमतीकडीि ठराव क्र.१५८० दद.२५/१०/२०१२ 
          महाराष्ट्र राज्य श्रलमक माथाडी रान्सोटभ, सुरक्षारक्षक आणे जनरि 
कामगार युननयन (रजी.) ह  माथाडी कामगारांच्या ववकासासाठी कायभरत असनू त्यांनी 
मागेी केिेप्रमाेे जकात नाक्याजवळीि मोकळा प्िॉट १० वषे कािावधीकर ता 
मा.उपसचंािक नगररचना ठरवतीि त्या ि जन े सघंटनचे्या कायाभियासाठी महाराष्ट्र 
राज्य श्रलमक माथाडी रान्स्पोटभ, सरुक्षारक्षक आणे जनरि कामगार युननयन (रजी.) 
संस्थसे देेेकामी मा.महापालिका सरे्कड ेलशफारस करेेत येत आहे.  
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ववषय क्रमांक ७) संदर्भ:- १) मा.अववनाश टेकावड ेमा.चदं्रकांत वाळके यांचा प्रस्ताव... 

२) मा.स्थायी सलमतीकडीि ठराव क्र.१५८५ दद.२५/१०/२०१२ 
 

           ककक बॉक्सींग स्पधाभ आयोजजत करेेकामी अथभसहाय्य म्हेनू 
र.रु.२५,००,०००/- अनदुान (३० िाख मयाभदेव्यनतररक्त) शासन मान्यतचे्या अट वर 
महाराष्ट्र ककक बॉजक्सगं असोलसएशच्या नाव े अदा करेेस मान्यता देेेकामी 
मा.महापालिका सरे्कड ेलशफारस करेेत येत आहे.  
 
ववषय क्रमांक ८) संदर्भ:- १) मा.चंद्रकांत वाळके, मा.राहुि र्ोसिे यांचा प्रस्ताव... 

     २) मा.स्थायी सलमतीकडीि ठराव क्र.१७२१ दद.३०/१०/२०१२ 
 

      पी.एम.पी.एम.एि. मधीि पवूभ पी.सी.एम.ट . कमभचा-यांना सन २०११-
१२ या आचथभक वषाभकररता वपपंर -चचचंवड महापालिकेच्या धतीवर वपपंर -चचचंवड 
महापालिका कमभचार  महासंघाने केिेल्या कराराप्रमाेे द पावि  सेाकररता ददवाळीपवूी 
एकूे पात्र कमभचार  १,६२२ यांच े८.३३% बोनस कररता रक्कम रु.२,३५,५०,२१८/- (रक्कम 
रु.दोन कोट  पस्तीस िाख पन्नास हजार दोनश ेअठरा फक्त) व सानगु्रह अनदुान रक्कम 
रु.९,०००/- प्रमाेे १,३७,८७,९९४/- (रु.एक कोट  सदतीस िाख सत्याऐंशी हजार नऊश ेचौ-
याण्ेव फक्त) अशी एकूे रक्कम रु.३,७३,३८,२१२/- (रु.तीन कोट  त्र्याहत्तर िाख 
अडतीस हजार दोनश ेबारा फक्त) पी.एम.पी.एम.एि.कड ेवगभ करण्यासाठी मा.महापालिका 
सरे्च्या उमेदमान्यतवेर मान्यता देेेत येत आहे.  
 
ववषय क्रमांक ९) संदर्भ:- १) मा.सोनाि  जम मा.चंद्रकांत वाळके यांचा प्रस्ताव... 
             २) मा.स्थायी सलमतीकडीि ठराव क्र.१८२७ दद.०६/११/२०१२ 

 
 

   ननगडी जकात नाका र्क्ती शक्ती चौक ननगडी पुेे–४११०४४ येथ े

पी.एम.पी.एि.चा शवेटचा मोठा बसस्टॉप तयार होत आहे. तथेे येेा-या प्रवाशांच्यासाठी नाष्ट्टा 
सेंटरची आवश्यकता असल्याने श्रद्धा स्नॅक्स सेंटर प्रोप्रा. बाळासाहेब र्ोर यांस सदर दठकाेी पाच 

वष ेकािावधीसाठी २५० चौ. फूट. जागा मा.उपसचंािक नगररचना ठरवतीि त्या र्ाड ेदराने व 



 6 

योग्य त्या अट शतीवर देेेकामी करारनामा करण्यास मंजरू  देेेकामी मा.महापालिका सरे्कड े

लशफारस करेेत येत आहे.  

´ÖÖ.¿ÖÆü ü̧ ÃÖã¬ÖÖ ü̧ÞÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê šü ü̧Ö¾Ö 
 
ववषय क्रमांक १०) संदर्भ:-१) ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛúÖ †ÖµÖãŒŸÖ µÖÖÓ“Öê ¯Ö¡Ö ÛÎú.®Ö ü̧×¾Ö/ÛúÖ×¾Ö/2²Ö/      

   “Ö-ÆüÖê»Öß/76/2012, ×¤ü.30/09/12 

         २) मा.शहर सुधारेा सलमतीकडीि ठराव क्र.६२  
       दद.१७/१०/२०१२ 

 
      ´ÖÖî•Öê “Ö-ÆüÖê»Öß µÖê£Öß»Ö ÃÖ.®ÖÓ.344 ¯Öî, 345 ¯Öî, 346 ¯Öî, ´Ö¬Öß»Ö ³ÖÖÝÖ¿Ö: ´ÖÓ•Öæ¸ü 
×¾ÖÛúÖÃÖ µÖÖê•Ö®ÖêŸÖß»Ö 18.00 ´Öß.¸üÃŸÖÖ †ÖÜÖÞÖßŸÖ ±êú¸ü²Ö¤ü»Ö Ûú¸üÞÖê“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Ò ü ¯ÖÏÖ¤ê ü×¿ÖÛú ¾Ö 
®ÖÝÖ¸ü ü̧“Ö®ÖÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö 1966 “Öê Ûú»Ö´Ö 37 †®¾ÖµÖê ¿ÖÖÃÖ®ÖÖÃÖ ´ÖÖ®µÖŸÖêÛúÖ´Öß ¯ÖÖšü×¾ÖÞÖêÃÖ ´ÖÖ®µÖŸÖÖ 
¤êüÞÖêÛúÖ´Öß ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛúÖ ÃÖ³ÖêÛú›êü ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ Ûú¸üÞÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.   

---------- 
                      ´ÖÖ.×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖ×´ÖŸµÖÓÖ“Öê ¾Öé¢ÖÓÖŸÖ 

´ÖÖ.×¾Ö¬Öß ÃÖ×´ÖŸÖß 
 

ववषय क्रमांक ११) अ) ददनांक ५/१०/२०१२ चा सर्ावतृ्तांत कायम करेे. 
   ब) ददनांक १९/१०/२०१२ चा सर्ावतृ्तांत कायम करेे.  

      -------                               
                ́ ÖÖ.´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö ²ÖÖ»ÖÛú»µÖÖÞÖ ÃÖ×´ÖŸÖß 
 
ववषय क्रमांक १२) (अ) ददनांक २६/९/२०१२ चा सर्ावतृ्तांत कायम करेे.  

(ब) ददनांक १०/१०/२०१२ चा सर्ावतृ्तांत कायम करेे.  

-------- 
 

´ÖÖ.¿ÖÆü ü̧ ÃÖã¬ÖÖ ü̧ÞÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß 
 

ववषय क्रमांक १३) ददनांक ३/१०/२०१२ व ५/१०/२०१२ चा सर्ावतृ्तांत कायम करेे. 
-------- 
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´ÖÖ.×ÛÎú›üÖ ÃÖ×´ÖŸÖß  

 

ववषय क्रमांक १४) ददनांक २०/९/२०१२ व ३/१०/२०१२ चा सर्ावतृ्तांत कायम करेे. 
------- 

 

 
 
 
Ø¯Ö¯Ö ü̧ß ×“ÖÓ“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛúÖ          
®ÖÝÖ¸üÃÖ×“Ö¾Ö ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ                   
ÛÎú´ÖÖÓÛú :- ®ÖÃÖ/4/ÛúÖ×¾Ö/1421/ 2012 
×¤ü®ÖÖÓÛú :- 08/11/ 2012 
 
×™ü¯Ö :- ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÛúÖµÖÔ¯Ö×¡ÖÛêú¾Ö¸üß»Ö ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“Öß ×¾ÖÂÖµÖ¯Ö¡Öê [ ›üÖòÛêú™ÃÖ ]  
  ®ÖÝÖ¸üÃÖ×“Ö¾Ö ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ ¾ÖÖ“ÖÞÖêÃÖÖšüß šêü¾ÖÞÖêŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
 


