
पंपर चंचवड महानगरपा लका 
नगरस चव वभाग 

मा. शासक यांजकडील मा. वधी स मती वषयांबाबतच े नणय 

 

मा. शासक ठराव मांक- ०३      वषय मांक- ०३ 

दनांक – १४/०६/२०२२       वभाग- अि नशामक 

वषय 
.०३ 
दनांक -
१४/०६/२०२२ 
 

मा.महापा लका आयु त यांचेकडील प  .अि न/४/का व/२३३/२०२२, दनांक 
०८/०६/२०२२ अ वये, अना धकृत भंगार यावसा यक, गोडावून चे अि न शमन व 
पाणी फवारणी यांचे कामकाजाकर ता सेवा शु क आकारणीकामी मा.महापा लका 
सभे या ा त अ धकारांतगत मा. शासक यांजकडील मा यता घेणेकामी 
शफारस करणेबाबत. 

ठराव .०३ 
दनांक -
१४/०६/२०२२ 

मा.महापा लका आयु त यांचेकडील प  .अि न/४/का व/२३३/२०२२, दनांक 
०८/०६/२०२२ अ वये, मनपा े ाम ये चखल , कुदळवाडी, थेरगाव इ याद  
भागांम ये मो या माणात ॅ प, भंगार, यवसा यक, गोडावू स मो या 
माणात आहेत. सदरचे गोडावून हे संपुण क चा कंवा प का मालाने भरलेले 

असतात यामुळे चंड मो या माणात पा याचा वापर करावा लागतो. यामुळे 
अि न शामक वभागाकडील पाणी, इंधनाचा खुप मो या माणात वापर होतो. 
तसेच यामधील बहु तांश अना धकृत मळकती या मनपास कोणताह  कर 
भरत नस यामुळे, मनपाचे आ थक नुकसान होत आहे. तर , मनपा ह द मधील 
अना धकृत ॅ प यवसाय, गोडावून इ याद ंचे यवसाय धारक, मालक कंवा 
भोगवटादार यांचेकडून आग वझ वणेकामी खाल ल माणे न याने शु क 
आकारणेत यावे. 
१ मनपा ह द मधील अना धकृत भंगार 

यवसा यक, गोडावून अि न शमन व वमोचन 
वद  

शु क 
(अि न शमन व बचाव वाहन) 

ब बगर नवासी आग / वमोचन र.  ३०००/- त वाहन / ती 
प 

तसेच पंपर  चंचवड महानगरपा लका, काय े ाम ये ब-याच वेळेस सामािजक 
सं था, स मा. पदा धकार  इ यांद कडून मैदान,े मंद र इ याद  ठकाणी 
सामािजक काय मांकर ता अि न शमन वाहनां या सा यान,े पाणी फवारणीचे 
मागणी करणेत येते. वभागाकडून पाणी फवारणी बाबत वाचले . १ अ वये 
शु क आकारणेत येते. पंरतू सदरचे शु क हे या पुव चे र.  १०००/- चे तुलनेत 



अ धक होत अस यान,े अनेक नागर क शु क भरणेस टाळाटाळ करतात. 
सदरची बाब ल ात घेता, स याचे पाणी फवारणी शु क देखील हे खाल ल 
माणे सुधार त शु का वये आकारणे यावे. 

१ पाणी फवारणी / पंपींग चाज - 
मंजूर दर 

( त वाहन / ती 
प) 

सुधार त दर 
( त वाहन/ ती प) 

अ मनपा ह दम ये र.  ५,०००/- र.  ३,०००/- 

ब 
मनपा ह दबाहेर ( १० क.मी. 

पयत) 
र.  १०,०००/- र.  ६,०००/- 

वर ल माणे सुधार त शु क आकारणेस मा.महापा लका सभे या ा त अ धकारांतगत 

मा. शासक यांची मंजुर  घेणेकामी शफारस कर यास मा यता आव यक असलेने यास 

मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

नणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकडील आदेश मांक. एस.सी.ओ.-
२०२०/ . .७१ (भाग-२)/न व-१४ दनांक ३ माच २०२२ अ वये ा त 
अ धकारानुसार मा. वधी स मती सभे या अ धकारांचा वापर क न उपरो त 
ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दल . 

 
 
 
         सह /-        सह /- 
(उ हास बबनराव जगताप)             (राजेश पाट ल) 

नगरस चव          मा. शासक  
पंपर  चंचवड महानगरपा लका    पंपर  चंचवड महानगरपा लका  

पंपर  ४११०१८.        पंपर  ४११०१८. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



पंपर चंचवड महानगरपा लका 
नगरस चव वभाग 

मा. शासक यांजकडील मा. वधी स मती वषयांबाबतच े नणय 

 
मा. शासक ठराव मांक- ०४     वषय मांक- ०४ 
दनांक – १४/०६/२०२२      वभाग- अि नशामक 
वषय 
.०४ 
दनांक -
१४/०६/२०२२ 
 

मा.महापा लका आयु त यांचेकडील प  . अि न/४/का व/२४३/२०२२, दनांक 
१०/०६/२०२२ अ वये, अि न शामक वभागातील कमचा-यांचे व वध अि न शमन 
श ण पा य मांकर ता धोरण ठर वणेकामी मा.महापा लका सभे या ा त 

अ धकारांतगत मा. शासक यांजकडील मा यता घेणेकामी शफारस 
करणेबाबत. 

ठराव .०४ 
दनांक -
१४/०६/२०२२ 

मा.महापा लका आयु त यांचेकडील प  . अि न/४/का व/२४३/२०२२, दनांक 
१०/०६/२०२२ अ वये, रा य अि नशमन सेवा महा व यालय, नागपूर, भारत 
सरकार, या सं थेकडून देशातील सव अि नशमन दलाम ये कायरत अ धकार  / 
कमचार  यांचे कर ता वभागीय अि नशमन अ धकार , अि नशमन क  
अ धकार , उप अि नशमन अ धकार  या अ धकार  दजाचे सहा म हने 
कालावधीकर ताचे व वध श ण पा य म दरवष  आयोिजत केले जाते. 
अ याव यक सेवेचे कामकाज सु यवि थत वनाअडथळा चालणे व कमचा-यांना 
श ण ा त होणे या ट ने सदर श णांस पंपर  चंचवड 

महानगरपा लका, अि नशामक वभागातील अ धकार  / कमचा-यांना सेवा 
जे ठतेनुसार समानसंधी मळणेकामी सोबतचे “प र श ट अ” नुसार धोरण 
नि चत करणेस मा.महापा लका सभे या ा त अ धकारांतगत मा. शासक 
यांची मंजुर  घेणेकामी शफारस कर यास मा यता आव यक असलेन े यास 
मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

नणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकडील आदेश मांक. एस.सी.ओ.-
२०२०/ . .७१ (भाग-२)/न व-१४ दनांक ३ माच २०२२ अ वये ा त 
अ धकारानुसार मा. वधी स मती सभे या अ धकारांचा वापर क न उपरो त 
ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दल . 

 
      सह /-         सह /- 
 (उ हास बबनराव जगताप)               (राजेश पाट ल) 

नगरस चव          मा. शासक  
पंपर  चंचवड महानगरपा लका    पंपर  चंचवड महानगरपा लका  

पंपर  ४११०१८.        पंपर  ४११०१८. 



प ंपर चंचवड महानगरपा लका 
नगरस चव वभाग 

मा. शासक यांजकडील मा. वधी स मती वषयांबाबतच े नणय 

 
मा. शासक ठराव मांक- ०५     वषय मांक- ०५ 
दनांक – १४/०६/२०२२      वभाग- अि नशामक 
वषय 
.०५ 
दनांक -
१४/०६/२०२२ 
 

मा.महापा लका आयु त यांचेकडील प  . था/इ े/का व/५३५/२०२२, 
दनांक १३/०५/२०२२ अ वये, भाग . ५ मधील आर ण . ४०० 
ाथ मक शाळा वक सत करणे कामाचे थळबदल करणेकामी 

मा.महापा लका सभे या ा त अ धकारांतगत मा. शासक यांजकडील 
मा यता घेणेकामी शफारस करणेबाबत. 
 

ठराव .०५ 
दनांक -
१४/०६/२०२२ 

मा.महापा लका आयु त यांचेकडील प  . था/इ े/का व/५३५/२०२२, 
दनांक १३/०५/२०२२ अ वये, भाग .मधील स ह नं.२०६ (पै.) येथे 
मनपाचे आर ण .४०० ाथ मक शाळेचे आर ण आहे. सदर आर णाचे 
े  ७० आर आहे. यापैक  मनपा या ता यात ५१ आर इतके े  आले 

आहे तथा प तरतूद  अभावी सदर शाळेचे काम पुण न वदा र कमेचे 
काढणेत आलेले नाह . सदर या कामासाठ  र. . २०,००,०००/- इतक  तरतूद 
अस याने तरतुद या मयाद त राहू न न वदा काढणेत आलेल  आहे. सदर 
न वदा र कमेतून शाळेचे काम पुण होऊ शकत नाह, यासाठ  पुण तरतुद 
क न काम काढणेची आव यकता आहे. तथा प पंपर  च ंचवड मनपाचा ई 
े ीय कायालयाअंतगत भाग .३ मोशी येथील मनपा या शाळेत आकां ा 

फाँडेशन माफत इं जी मा यमाची शाळा चाल व यात येत आहे. परंत ुसदर 
मनपा शाळेत वगखो या उपल ध नस याने नवीन वग चालू करणे श य 
नाह . यामुळे सदर वग खो या उपल ध करणेकर ता मोशीतील शवाजीवाडी 
येथील आर ण .१/१७१ मनपा या ता यात आलेले आहे. तथा प सदर 
ठकाणी शाळा बांधणेकर ता न वदा नस याने सदर ठकाणी ता पुर या 
व पात Tata bluescope यांचे वतीने CSR नधी दारे शाळा बांधणेचे 
योजन आहे. सदर ता पुरता शाळा बांधणेसाठ  मनपा माफत फाऊंडेशन 
लोर ंग इ याद  थाप य वषयक काम ेकरणेस मा. शासक यांची मंजुर  

देणेत येत आहे.  
 



नणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकडील आदेश मांक. एस.सी.ओ.-
२०२०/ . .७१ (भाग-२)/न व-१४ दनांक ३ माच २०२२ अ वये ा त 
अ धकारानुसार मा. वधी स मती सभे या अ धकारांचा वापर क न उपरो त 
ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दल . 

 
       
  सह /-        सह /- 
 (उ हास बबनराव जगताप)        (राजेश पाट ल) 

नगरस चव          मा. शासक  
प ंपर  च ंचवड महानगरपा लका    प ंपर  च ंचवड महानगरपा लका  

प ंपर  ४११०१८.        प ंपर  ४११०१८. 


