प्रचत,
मा. सहाय्यक संस्था चनबंिक
पुणे चवभाग, पुणे
कवषय :- संस्था नोंदणी अकधकनयम १८६० अन्वये नोंदणीबाबत...
संस्थेचे नाव :- पु णे महानगरपाकलिा वैद्यिीय िैक्षकणि ट्र स्ट
(PMC-MET)
संस्थेचा पत्ता :- पु णे महानगरपाकलिा िररता
व्दारा : आरोग्य अचिकारी, डॉ. रामिंद्र चिवराम हं कारे
प्लॉट क्रमां क ९८, डॉ. नायडू हॉस्पिटल, पुणे महानगरपाचलका, संगमवाडी, चिवािीनगर, पुणे ४११ ००१.
महोदय,
चनवेदन करण्यात ये ते की, चवषयात नमुद केले ल् या संस्थेिी नोंदणी संस्था
अचिचनयम १८६० प्रमाणे करावयािी आहे . सबब आपणाकडे कागदपत्र
सादर करण्यात येत आहे त.
(१)

चविानपत्र (ज्ञापन) मेमोरॅ न्डम ऑफ असोचसएिन.

(२)

चनयम व चनयमावलीिी सत्य प्रत.

(३)

संस्था नोंदणी सं दभाा त कायाकारणी मंडळाच्या सवा सभासदां िी सं मतीपत्र.

(४)

संस्था नोंदणीबाबत संिालक मं डळाच्या सवा सभासदां च्या सही चनिी
अचिकारपत्र.

(५)

संस्थेच्या पत्त्याबाबत व मालमत्तेबाबत अध्यक्ष व सचिव यां िे प्रचतज्ञापत्र रुपये
१००/- च्या स्टॅ म्पपेपर रुपये १२०/- कोटा फी स्टॅ म्पसह.
पुढे असेही चनवे दन करण्यात येते की, वरील संस्थेिे सवा उद्दे श्य सन
१८६० च्या संस्था नोंदणी अचिचनयमाच्या कलम २० अन्वये असून वरील
संस्थेच्या नावािी वा नामसदृश्य असले ली अन्य संस्था माझ्या माचहती प्रमाणे
अस्पित्वात नाही. नोंदणी िु ल्क रुपये ५०/- (रुपये पन्नास फक्त) भरण्यास
तयार आहे . तरी वरील संस्था, संस्था नोंदणी अचिचनयम १८६० अन्वये त्वररत
नोंदवावी अिी चवनं ती आहे .

आपला,

(डॉ. रामचंद्र किवराम हंिारे )

अिादार तथा आरोग्य अचिकारी

[Type text]
(श्री.मुरलीधर किसन मोहोळ) (श्रीमती.रुबल प्रखर अग्रवाल) ( डॉ.रामचंद्र किवराम हंिारे )
अध्यक्ष तथा महापौर
सचिव तथा अचत.महा. आयुक्त
खचिनदार तथा आरोग्य अचिकारी

पुणे महानगरपाकलिा वैद्यिीय िैक्षकणि ट्र स्ट (PMC-MET)
प्लॉट् क्रमांि ९८, डॉ. नायडू हॉस्पिट्ल, पुणे महानगरपाकलिा, संगमवाडी,
किवाजीनगर, पुणे ४११ ००१.

(१)

संस्थेचे नाव :- पु णे महानगरपाकलिा वैद्यिीय िैक्षकणि ट्र स्ट
(PMC-MET)
संस्थेचा पत्ता :- पु णे महानगरपाकलिा िररता
व्दारा : आरोग्य अचिकारी, डॉ. रामिंद्र चिवराम हं कारे
प्लॉट क्रमां क ९८, डॉ. नायडू हॉस्पिटल, पुणे महानगरपाचलका, संगमवाडी, चिवािीनगर, पुणे ४११ ००१.

(२) संस्थेचे ध्येय व उद्दे ि :१.

िैक्षकणि व प्रकिक्षण :-

१.१ संस्थेमाफात

वैदकीय िास्त्र मिील पदवी, पदव्युत्तर, पदचवका, सुपर

िेिलायझे िन, आचण दं त
पॅरा-वै द्यकीय चिक्षणािे
करून त्यां ना

चिक्षण, नचसिं ग अभ्यासक्रम यासह वै द्यकीय आचण
प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम आयोचित करण्यास प्रोत्साचहत

प्रोत्साहन, मदत, चवत्त, सेंचद्रय, उपक्रम करण्यासठी सहाय्य

करणे. िै व, वैद्यकीय चवज्ञान, लोकसं ख्यािास्त्र आचण आकडे वारी, सामाचिक
चवज्ञान,

संप्रेषण, आरोग्य अथािास्त्र, लोकसंख्या चवज्ञान, लोकसंख्या चिक्षण

आचण

व्यवस्थापन चवज्ञान इ. वैद्यकीय िाळा, महाचवद्यालयीन नचसिं ग आचण
चमडवाइफरी वगा दे खील सु रु करणे.

१.२ वैद्यकीय चिक्षणाला िालना दे ण्यासाठी आचण आरोग्याच्या सवा क्षेत्रां त
नवकल् पना, सं िोिन आचण िोि यां च्या सं दभाा त ज्ञान, कौिल् य श्रेणी
सुिाररत

करण्यािी सतत संिी उपलब्ध करून दे णे.

१.३ वैद्यकीय

चिक्षणातील

पदव्युत्तर

आचण

उच्च

पदव्युत्तर

चवध्यार्थ्ािं ना

व्यावहाररक प्रचिक्षण दे ण्यासाठी प्रचिक्षण केंद्र स्थापन करून ते खु ले करणे.
१.४ आरोग्य चिक्षण, प्रचिक्षण आचण सं िोिन कायाक्रमां च्या उद्दे िाने चफल् ड
प्रॅस्पिस आचण प्रात्यचक्षक क्षेत्रां िी स्थापना, चवकास आचण दे खभाल करणे.

१.५ आरोग्य चिक्षणाच्या चवचवि बाबींमध्ये इतर अचभमुखता प्रचिक्षण अभ्यासक्रम
आयोचित करणे.
[Type text]
(श्री.मुरलीधर किसन मोहोळ) (श्रीमती.रुबल प्रखर अग्रवाल) ( डॉ.रामचंद्र किवराम हंिारे )
अध्यक्ष तथा महापौर
सचिव तथा अचत.महा. आयुक्त
खचिनदार तथा आरोग्य अचिकारी

१.६ पुणे िहरातील वैद्यकीय चिक्षणािा आचण सावािचनक आरोग्यािा िर उं िावणे

२.

संिोधन :-

२.१ आरोग्य, औषि आचण उपयोचित चवज्ञानाच्या क्षेत्रात वैज्ञाचनक, सामाचिक
आचण सां स्पख्यकीय संिोिन करणेबाबत चवचवि उपक्रम राबचवणे .
२.२ राष्ट्रीय

आरोग्य

दळणवळण,

कायाक्रमाच्या

वैद्यकीय,

लोकसं ख्यािास्त्र,

चिक्षण

िैचवक,

सां स्पख्यकीय,

आचण

अनुवां चिक,
संघटनात्मक,

प्रचिक्षण,

सामाचिक,

लोकसं ख्या

चिक्षण,

प्रिासकीय,

संबंचित

संिोिनातून प्रगत ज्ञान चनमाा ण करणे.
२.३ राष्ट्रीय आरोग्य कायाक्रम बळकट करण्यासाठी सबंचित ज्ञानािा उपयोग
करण्याच्या पद्धतींमध्ये अचिक प्रभावी पद्धती चवकचसत करणे.
२.४ चवचवि प्रयोग करण्यासाठी आचण प्रोग्राम ऑपरे िन, चडचलव्हरी चसस्टम,
संघटनात्मक कायापद्धती आचण क्षेत्रात त्यां िा अनुप्रयोग दिाचवण्यासाठी
प्रभावी पद्धती चवकचसत करणे.
२.५ दे िातील चवद्यमान संस्था चकंवा चविेष चवभागां ना आरोग्य क्षेत्रात सं िोिन
अभ्यास दे णे आचण त्यासाठी आचथा क सहाय्य दे णे.
२.६ भचवष्य काळात िोि लागणाऱ्या औषिां िे संस्थेिे नावाने पेटंट करणे आचण
व्यावसाचयक कारणासाठी त्यािा वापर करणे.
३.

व्यापि आरोग्य सेवा :-

३.१ आरोग्य, रोग, आिार, कुटुं ब चनयोिन आचण इतर नैसचगाक / मानवचनचमा त
रोगां वर सवा प्रकारच्या वैद्यकीय सेवा, रुग्णालये, सावा िचनक आरोग्य
समुपदे िन, व्यवस्थापन आचण वैद्यकीय माचहती केंद्रां िी स्थापना करून ते
िालचवणे व त्यां िी दे खभाल करणे.

३.२ टर स्टच्या चवचवि

क्षेत्रां मध्ये

वैद्यकीय मदतीच्या आरोग्य

सेवा आचण

अत्यािुचनक आरोग्य सेवा आचण आरोग्य सेवां च्या श्रेणी सुिारणे बाबत चवकास
कायाक्रम हाती घेणे.
३.३ औषिे

आचण

िस्त्रचक्रये च्या

समस्ां चवषयी

पद्धतिीरपणे

तपासणी

करण्यासाठी सुसज्ज वैद्यकीय सं िोिन प्रयोगिाळे िी स्थापना आचण दे खभाल
करणे.
[Type text]
(श्री.मुरलीधर किसन मोहोळ) (श्रीमती.रुबल प्रखर अग्रवाल) ( डॉ.रामचंद्र किवराम हंिारे )
अध्यक्ष तथा महापौर
सचिव तथा अचत.महा. आयुक्त
खचिनदार तथा आरोग्य अचिकारी

३.४ डॉिर, सिा न, वैद्य, हकीम, पररिाररका, कामगार, से वादार व नोकरदार
यां च्यासह डॉिरां िी सेवा कृतज्ञतेने चमळचवण्यासाठी त्यां ना मानिन चकंवा
मोबदला दे णे.
३.५ रुग्णवाचहका सेवा राबचवणे व त्याबाबत प्रचिक्षण दे णे व रुग्णवाचहका क्षेत्रात
काम करण्यािी संिी उपलब्ध करून दे णे.

४.

इतर सेवा :-

४.१ अद्ययावत आचण आिुचनक उपकरणे व सािनां सह रुग्णां िी काळिी घे णे
आचण गहन पद्धतीने रुग्णां िी दे खभाल करणे व त्यां िी काळिी घेणे.
४.२ चिक्षण आचण ज्ञानाच्या प्रगतीसाठी ग्रंथालये, संग्रहालये आचण वािन कक्षां िी
स्थापना त्यां िी दे खभाल आचण मदत करणे.
४.३ उपरोक्त कारणां ना प्रोत्साहन दे ण्यासाठी आचण वर प्रदान केले ल् या सुचविां िा
चवकास करण्यासाठी सहाय्यक संस्था स्थापन करणे आचण िालचवणे.
४.४ संस्थाने त्यां च्या चविीणा अथवा अचिक व्यापक अथाा ने कोणत्याही वैद्यकीय
िाखे त चकंवा आिुचनक िास्त्रीय िाखे त उच्च चिक्षण आचण सं िोिन काया
हाती घे णे, अचभयोग िालचवणे आचण प्रोत्साचहत करण्याच्या उद्दे िाने योग्य
ठरे ल अिा अटी व ितींवर चिष्यवृ त्ती प्रदान करण्यात येईल.
४.५ संिोिन व चवकास, सल् लामसलत व टर स्टच्या चवचवि क्षेत्रातील सेवा पुरचवणे
यासारख्या उपक्रमां िा िोि घेऊन चकंवा नवीन प्रयोग करून टर स्टिी संसािने
वाढचवण्याच्या िक्यतां िा िोि घेणे.
४.६ आरोग्य, कुटुं ब कल् याण योिना काया क्रमात व्यि असले ल् या राष्ट्रीय /
आं तरराष्ट्रीय एिन्ींना प्रचिक्षण, सं िोिन आचण सेवेच्या चक्रया प्रकल् पां मध्ये
कमािा-यां च्या आदानप्रदान, साचहत्य आचण डे टासह सहकाया करणे.
४.७ यासह संस्था पुढीलप्रकारे मदत करण्यािा पयाा य वापरू िकतात.

[Type text]
(श्री.मुरलीधर किसन मोहोळ) (श्रीमती.रुबल प्रखर अग्रवाल) ( डॉ.रामचंद्र किवराम हंिारे )
अध्यक्ष तथा महापौर
सचिव तथा अचत.महा. आयुक्त
खचिनदार तथा आरोग्य अचिकारी

अ)

संस्थेला योग्य वाटे ल अिा अटी व ितींवर ठराचवक अविीसाठी

रुग्णालय, दवाखाने, गरिू घरे , आश्रयस्थान, नचसिंग होम, अनाथाश्रम
आचण इतर सावा िचनक संस्थां ना वै दकीय सहकाया करणे.
ब)

रुग्णालये, प्रसुती घरे , सेचनटोररयम आचण दवाखान्यां ना मदत आचण
समथान दे णे.

ि)

गररबां ना वै द्यकीय मदत करणे तसे ि महामारी, दु ष्काळ, पूर, भूकंप
चकंवा कोणत्याही प्रकारिी आपत्ती चकंवा युद्ध चकंवा युद्धिन्य

परीस्पस्थतीच्या वेळी पात्र व्यक्तींना वै यस्पक्तक मदत दे णे.

४.८ िाळा, ग्रंथालये, वािन खोल् या, संिोिन सं स्था, वसचतगृहे इत्यादींसाठी
इमारतींच्या िागा संपादन करणे, पुनसंिचयत करणे, त्यात मोठे बदल करणे
व त्या राखणे.
४.९ कोणत्याही वैदकीय महाचवद्यालयात चकंवा इतर वैदकीय िैक्षचणक संस्थां मध्ये
प्राध्यापक,

फेलोचिप, व्याख्यानमाले िी स्थापना करणे व त्यास पाचठं बा

दे णे.
४.१० कायाक्षम आचण प्रचतसाद दे णारी प्रिासन, वैज्ञाचनक आचण प्रचतसाद दे णारी
प्रिासन, वै ज्ञाचनक व्यवस्थापन आचण चिक्षण आचण संिोिन संस्था चवकचसत
करणे.
४.११ टर स्टच्या चनयम व चनयमां नुसार प्रिासकीय, तां चत्रक, वैद्यकीय आचण इतर पदे
तयार करणे आचण त्याबाबत चनयुक्ती करणे.
४.१२ टर स्टमाफात कमािाऱ्यां ना चवचवि से वां साठी महाराष्ट्र िासनाच्या (नगर चवकास
) चनयमाप्रमाणे चनयुक्त करणे आचण करार पद्धतीने घेणे चकंवा से वेतून काढू न
टाकणे चकंवा सं पुष्ट्ात आणणे. टर स्टच्या चनयम व चनयमावलींनुसार त्या बदल् यात
त्यां ना सेवा, वे तन, ग्रेच्युटी, पे न्िन, भचवष्य चनवाा ह चनिी आचण इतर भत्ता असा
मोबदला दे णे. संस्थे मध्ये खरे दी इत्यादी बाबत महाराष्ट्र िासनािे (नगर चवकास)
वेळोवेळी पाररत केले ले अचिचनयम चनयम, अचिसूिना संस्थेवर बंिनकारक
राहतील.

४.१३ टर स्टकररता कोणत्याही व्यापारािे चिन्ह, पेटंटस, ब्रेव्हेटस, अचवष्कार परवाने,
कॉपीराईटस, सवलती आचण अिा कोणत्याही िोिा संदभाा त कोणतीही गुप्त
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चकंवा इतर माचहती वापरण्यािा कोणताही खास चकंवा गै र-चविेष चकंवा
मयाा चदत हक्क प्रदान करणे. टर स्टच्या फायद्यासाठी योग्य ती काया वाही करणे
व ती चवकचसत करणे आचण चमळचवले ली मालमत्ता, हक्क चकंवा माचहती यां िा
चहिेब आचण अनुदान यासाठी िालू चकंवा अप्रत्यक्षररत्या गणना करणे व अिा
अचिग्रहणाच्या कोणत्याही हे तूसाठी वापरण्यात सक्षम असल् यास ते
वापरण्यासाठी परवाने दे णे.
४.१४ टर स्टसाठी कोणत्याही प्रकारिे पैसे, चसक्यूररटीि आचण मालमत्ता स्वीकारणे
चकंवा भां डवली आचथाक सहाय्य चकंवा अिा प्रकारच्या योग्य गोष्ट्ी स्वीकारणे .
४.१५ टर स्टच्या उद्दे िां च्या पू तातेसाठी व वाढीसाठी पैसे आचण फंडासाठी अपील
करणे आचण अिा करणे आचण टर स्टसाठी दे णगीदार, वगाणीदार आचण इतर
लाभाथी यां च्याकडून भे टविू, दे णगी, वगाणी चकंवा रोख रक्कम चकंवा
चसक्युररटीि आचण कोणत्याही मालमत्तेिी िंगम चकंवा स्थावर मालमत्ता िमा
करणे चकंवा गोळा करणे.
४.१६ टर स्टच्या चनिी आचण पै िां िी गुंतवणूक आचण व्यवहार करणे.
४.१७ टर स्टच्या वतीने उद्दे िां िी पू ताता करण्यासाठी आवश्यक असले ली बां िकामे ,
भेटविू, खरे दी, दे वाणघेवाण, भाडे पट्टी, भाड्याने चकंवा अन्यथा टर स्टला
आवश्यक चकंवा सोयीस्कर असले ली िंगम चकंवा स्थावर मालमत्ता चमळचवणे,
इमारती पाडणे, बां िकाम करणे, सुिारणे, बदल करणे, दु रुिी करणे.
४.१८ टर स्टसाठी तारण ठे वून चकंवा सु रक्षेचिवाय चकंवा तारण िु ल्क हायपोथेकेिन
चकंवा सवा इतर कोणत्याही प्रकारे तारण ठे वण्याच्या सुरचक्षतते वर पैसे घेणे
आचण पैसे िमा करणे.
४.१९

टर स्टच्या उद्दे िां साठी िेक, हं डी, डर ाफ्ट, प्रमाणपत्रे, पावत्या, सरकारी
चसक्युररटीि, प्रॉचमसरी नोट् स, एक्सिें ििी चबले चकंवा इतर इं न्स्ट्रुमें टस आचण
चसक्युरीटीि हिां तरणीय आहे त चकंवा नाहीत त्या काढणे, बनचवणे,
स्वीकारणे, मान्यता दे णे, सवलत दे णे, अंमलात आणणे, स्वाक्षरी करणे
यासारखे अन्यही व्यवहार करणे.

४.२० टर स्टकररता कोणत्याही सरकार चकंवा प्राचिकरणाबरोबर योग्य करार करणे .
नगरपाचलका,

स्थाचनक

चकंवा

इतर

अिा

सरकारकडून

चकंवा

प्राचिकरणाकडून कोणतेही हक्क, चविेषाचिकार सवलती, प्राप्त करणे, त्यािे
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पालन करणे व इष्ट् वाटे ल अिा व्यवस्था, अचिकार, सुचविा आचण सवलती
चमळचवणे.
४.२१ टर स्ट ज्या उद्दे िाने स्थापन केला गेला आहे त्या उद्दे िपू तीसाठी एं डॉवमें ट
चकंवा टर स्ट फंडािे व्यवस्थापन आचण प्रिासन तयार करणे, ते स्वीकारणे.
४.२२ सावा िचनक उपयोचगतािी कामे नफा विूंिा समावेि न करता करणे.
४.२३ टर स्टच्या कारभारासाठी चनयम – कायदे आचण पोट – कायदे बनचवणे आचण
वेळोवेळी त्यां ना िोडणे, त्यात बदल करणे चकंवा त्यां िी सुटका करणे. तसे ि
कायद्यािा िौकटीत बसतील असे व वरील उद्दे िास पू रक असे चवचवि
उपक्रम संस्थेमाफात यिस्पस्वररत्या पार पाडणे.
४.२४ िासनािे वेळोवेळी होणारे अचिचनयम व चनयम सदर संस्थेस लागू राहतील.

(५) सं चालि मंडळ(_हाय पााँवर गवकनिंग बॉडी) :
संस्थेच्या चनयम व चनयामावलीप्रमाणे ज्या संिालक मंडळावर संस्थे िी
व्यवस्था सोपवण्यात आली आहे . अिा पचहल् या कायाकारी मं डळाच्या
सभासदां िी नावे, पत्ते, राष्ट्रीयत्व, वय, व्यवसाय व हद्दा हे पुढील प्रमाणे
राहील.
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अ.क्र.
१.

नावे व पत्ता
श्री. मुरलीिर चकसन मोहोळ

वय
४५

पद
अध्यक्ष

व्यवसाय
िेती,

स. नं. १२३/ए, रामकृपा अपाटा मेंट, रामबाग

पदचसद्ध

व्यावसाचयक

कॉलनी, बेडेकर गणपती मंचदर िवळ, पौड

महापौर

राष्ट्रीयत्त्व
भारतीय

रोड, कोथरूड, पुणे ४११ ०३८.
२.

सौ. सरस्वती चकिोर िें डगे

५३

२२९/१, मनीषा सोसायटी, चमचलटरी बॉइि

समािसेवा

भारतीय

व्यवसाचयक

भारतीय

व्यवसाचयक

भारतीय

व्यवसाचयक

भारतीय

नोकरी

भारतीय

नोकरी

भारतीय

नोकरी

भारतीय

नोकरी

भारतीय

पदचसद्ध

होस्टे ल मागे, पवा ती, पुणे ४११ ०९.
३.

सदस्
उपमहापौर

श्री. हे मंत नारायण रासने

५०

सदस्

१४३, बी.आर. कॉम्प्प्लेक्स, दगडूिे ठ गणपती

पदचसद्ध

मागे, चिवािी रोड, बुिवार पेठ, पुणे ४११००२.

स्थायी
सचमती
अध्यक्ष

४.

श्री. िीरि रामिं द्र घाटे

४५

सदस्

७/२९७/९८, साने गुरुिी नगर, आं बील ओढा

पदचसद्ध

कॉलनी, सदाचिव पे ठ, पुणे ४११ ०३०.

सभागृह
नेता

५.

सौ. चदपाली प्रदीप िुमाळ

४७

सदस् पद

स. नं. १३१/२/अ, कृष्णाई, राियोग सोसायटी,

चसद्ध

गणपती मंचदरा िवळ, वारिे, पुणे ४११ ०५८.

चवरोिी
पक्षनेता

६.

श्री. िेखर नारायण गायकवाड

५६

चवभावारी – १०२, चदनिा वाच्छा रोड,
सीसीआई

क्लब

समोर,

ििागेट,

पदचसद्ध

मरीन

महा.

लाईन्, मुंबई ४०० ०२०.
७.

आयुक्त

श्रीमती. रुबल प्रखर अग्रवाल

३६

ए२-००१, सु कासा. हौ. सोसायटी, स. नं.
१९०/१९१,

दत्त

मंचदरािवळ,

मारुनिी,

महा
आयुक्त

श्री. अचनल हररहर मु ळे

५२

सदस्

ए – ५०१, ब्लू बेल अपाटा मेंट, िेट्टी स्कूल

पद चसद्ध

िवळ, चहरा नंचदनी गाडा न्, पवई आय. आय.

उपयुक्त

टी., मुंबई ४०० ०७६.
९.

सचिव पद
चसद्ध अचत.

वाकड, पुणे ४११ ०५७.
८.

सदस्

(स.प्र.)

श्री. रामिंद्र चिवराम हं कारे
चवश्रामबाग,

वृंदावन

स्पव्हलाि,

कॉले ि, सां गली ४१६ ४१५.

५०
चवचलं गडन

खचिनदार
पद चसद्ध
आरोग्य
अचिकारी
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(६) आम्ही खालील सह्या करणारे “पु णे महानगरपाकलिा वैद्यिीय िै क्षकणि
ट्र स्ट(PMC-MET)” संस्थेिे सदस् िाहीर करतो की, संस्था नोंदणी अचिचनयम
१८६० अन्वये अचभप्रे त केले ली संस्था अस्पित्वात आणण्यािी आमिी इच्छा असु न
वरील उद्दे िाने आम्ही एकत्र ये ऊन “पु णे महानगरपाकलिा वैद्यिीय िै क्षकणि
ट्र स्ट(PMC-MET)” ही संस्था आि चदनां क

/

/ २०२० रोिी स्थापन केली

असुन ती संस्था नोंदणी अचिचनयम १८६० अन्वये नोंदणी करण्यासाठी आम्ही या
चविानपत्रावर सह्या केल् या आहे त.
अ.क्र.
नावे
१.
श्री. मुरलीिर चकसन मोहोळ
२.

सौ. सरस्वती चकिोर िें डगे

३.

श्री. हे मंत नारायण रासने

४.

श्री. िीरि रामिं द्र घाटे

५.

सौ. चदपाली प्रदीप िुमाळ

६.

श्री. िेखर नारायण गायकवाड

७.

श्रीमती. रुबल प्रखर अग्रवाल

८.

श्री. अचनल हररहर मु ळे

९.

श्री. रामिंद्र चिवराम हं कारे

सह्या

वरील लोकां नी माझा समोर सह्या केल् या आहे त व त्या सवािं च्या सह्या मी ओळखतो.
स्थळ :

पुणे

चदनां क :
____________________
(डॉ. रामचंद्र किवराम हंिारे )
Adv. ABHIJEET SATISH PINGALE

अर्जदार आरोग्य अधिकारी

En. No. MAH/1508/2014
S.No. 136/2/2, Tuljai Sadan, Shri SiddhiVinayak Colony, Warje Malwadi - 58.
Mob. No.: 9657977719

(७)

िाययिारी मंडळ-
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७.१ संस्थेच्या चनयम व चनयमावली प्रमाणे कायाकारी मंडळावर संिालक मंडळ
वेळोवेळी घे तील ते चनणा यािी अंबलबिावणी करण्यािे काम सोपचवण्यात येईल
अिा पचहल् या कायाकारी मं डळात खालील सभासद राहतील.
अ क्र.

नाव

हद्दा

१

आयुक्त- पुणे महानगरपाचलका

अध्यक्ष

२

अध्यक्ष -स्थायी सचमती, पुणे महानगरपाचलका सभासद

३

अचतररक्त महापाचलका आयुत्कात (ि)- पुणे सभासद सचिव
महानगरपाचलका

4

आरोग्य अचिकारी - पुणे महानगरपाचलका

सभासद

5

डीन- भारतरत्न अटल चबहारी वािपेयी सभासद
वैद्यकीय महाचवद्यालय , पुणे

७.२ संिालक मं डळाने चदले ल् या – ठरावां िी अंमलबिावणी करताना कायाकारी
मंडळामध्ये आविकता भासल् यास पुणे महानगरपाचलका अचिकाऱ्यां िी चनयु क्ती
करता येईल.

७.३ काया कारी मंडळािी बैठक मचहन्यातून एकदा बोलचवली पाचहिे .

[Type text]
(श्री.मुरलीधर किसन मोहोळ) (श्रीमती.रुबल प्रखर अग्रवाल) ( डॉ.रामचंद्र किवराम हंिारे )
अध्यक्ष तथा महापौर
सचिव तथा अचत.महा. आयुक्त
खचिनदार तथा आरोग्य अचिकारी

“ दा ख ला ”
आम्ही खाली सह्या करणार प्रचतज्ञापू वा सां गतो की, आमच्या माचहती प्रमाणे
“पुणे महानगरपाकलिा वैद्यिीय िैक्षकणि ट्र स्ट(PMC-MET)”, प्लॉट क्रमां क
९८, डॉ. नायडू हॉस्पिटल, पुणे महानगरपाचलका, संगमवाडी, चिवािीनगर, पु णे
४११ ००१. नावाने चकंवा त्यासारख्या नावािी दु सरी संस्था तालु का हवेली व
चिल् ह्यात अस्पित्वात नाही चकंवा संस्था नोंदणी अचिचनयम १८६० नुसार दे खील
नोंदली गे ली नाही.

[Type text]
(श्री.मुरलीधर किसन मोहोळ) (श्रीमती.रुबल प्रखर अग्रवाल) ( डॉ.रामचंद्र किवराम हंिारे )
अध्यक्ष तथा महापौर
सचिव तथा अचत.महा. आयुक्त
खचिनदार तथा आरोग्य अचिकारी

पुणे महानगरपाकलिा वैद्यिीय िैक्षकणि ट्र स्ट (PMC-MET)
प्लॉट् क्रमांि ९८, डॉ. नायडू हॉस्पिट्ल, पुणे महानगरपाकलिा, संगमवाडी,
किवाजीनगर, पुणे ४११ ००१.

(१) संदर्भीय िब्ांची व्याख्या :१.

संस्था :- संस्था म्हणिे मेमोरॅ न्डम ऑफ असोचसएिन (ज्ञापन) मध्ये नमु द
केले ल् या नावािी संस्था.

२.

उद्दे ि :- ज्ञापनातील कलम ३ खाली येणारे संस्थेिे उद्दे ि.

३.

सर्भासद :- संस्थेिे सभासद म्हणिे चनयम चनयमावलीनुसार प्रवे ि चदले ली
व्यक्ती व चिने आपल् या सदस्त्वािी वगाणी चदली आहे .

४.

संस्था नोंदणी अकधकनयम :- संस्था नोंदणी अचिचनयम म्हणिे सन १८६०
च्या भारत सरकारिा कायदा व त्याखाली ये णारे चनयम या संस्थेस लागु
आहे त.

५.

संचालि मंडळ :- संस्थेिे संिालक मं डळ म्हणिे संिालक सचमती,
गव्हचनिंग कौस्पन्ल, चवश्वि चकवा इतर मं डळ ज्यां िाकडे संस्थेिे चनयम
चनयमावलीनुसार व्यवस्थापन सोपचवले आहे असे मंडळ.

(२) संस्थेचे िाययक्षेत्र :- या संस्थे िे कायाक्षेत्र संपूणा महाराष्ट्र असे राहील.
(३) संस्थेचे िामाचे क्षे त्र :- या संस्थेिे कामािे क्षेत्र संपूणा भारत दे ि व इतर
दे िां मध्ये असे राहील.
(४) कहिेबाचे वषय :- या संस्थे िे चहिेबािे वषा १ एचप्रल ते ३१ मािा असे राहील.

(५) सर्भासदत्व :- पु णे महानगरपाकलिेचे खालील पदे धारण िरणाऱ्या
व्यक्ती सदर संस्थे चे सर्भासद कवश्वस्त होण्यास पात्र असतील.
१) मा. महापौर, पुणे महानगरपाचलका
[Type text]
(श्री.मुरलीधर किसन मोहोळ) (श्रीमती.रुबल प्रखर अग्रवाल) ( डॉ.रामचंद्र किवराम हंिारे )
अध्यक्ष तथा महापौर
सचिव तथा अचत.महा. आयुक्त
खचिनदार तथा आरोग्य अचिकारी

२) मा. उपमहापौर, पुणे महानगरपाचलका
३) मा. स्थायी सचमती अध्यक्ष, पुणे महानगरपाचलका
४) सत्तािारी पक्षने ता, पुणे महानगरपाचलका
५) चवरोिी पक्षनेता, पुणे महानगरपाचलका
६) आयुक्त, पुणे महानगरपाचलका,
७) अचतररक्त आयुक्त (ि) चकवा ( चव) चकवा (ई)
पुणे महानगरपाचलका,
८) उप आयुक्त ( सा प्र.) ,पुणे महानगरपाचलका,
९) आरोग्य अचिकारी, पुणे महानगरपाचलका.
वर नमूद केले ल् या १ ते ७ मिील व्यक्ती या महानगरपाचलकेत वरील पदावर
चनयुक्त झाले ल् या व्यक्ती आपोआप सदर संस्थेत पदचसध्द सभासद होतील. वर
नमूद ८ व ९ मिील व्यक्तींिी पदचसध्दता बदलने बाबतिे अचिकार सं िालक
मंडळाला राहतील.

फक्त त्यां नी चनयुक्त झाल् यानंतर संस्थेिी सभासद फी ही

संस्थेमध्ये िमा करावी लागे ल.
(६) सर्भासदांचे प्रिार :१.

सर्भासद :सभासद फी रुपये १०१/- दे णाऱ्या व फक्त वरील मुद्दा क्रमां क (५) मध्ये नमूद
केले ल् या व्यक्तीसि सभासद होता येईल.

(७) सर्भासदत्व रद्द होणे :१.

सभासद चनिन पावल् यास त्या सभासदािे सभासदत्व रद्द केले िाईल.

२.

सभासदाने वरील मुद्दा क्रमां क (५) मध्ये नमू द केले ल् या पदािा रािीनामा

/अथवा चदल् यास/अथवा बदली झाल् यास या संस्थेमध्ये दे खील त्यां च्या पदािा
रािीनामा त्यां ना द्यावा लागे ल.
सभासदािे सभासदत्व

संिालक मं डळात रािीनामा मंिूर करून त्या

रद्द केले िाईल. अिा प्रिारे संस्थे चा राजीनामा न

कदल् यास ते पुणे महानगरपाकलिेतील

पदाचा राजीनामा/बदलीने इतरत्र

कनयुक्ती ( सर्भासदत्व रद्द) हाच सदर संस्थे च्या पदाचा

राजीनामा

(

सर्भासदत्व रद्द) आहे असे समजण्यात येईल. तसेि गैरवता न व समािास
चदिाभू ल करून चनिी िमा करणाऱ्या सभासदास काढू न टाकण्यात येईल.

[Type text]
(श्री.मुरलीधर किसन मोहोळ) (श्रीमती.रुबल प्रखर अग्रवाल) ( डॉ.रामचंद्र किवराम हंिारे )
अध्यक्ष तथा महापौर
सचिव तथा अचत.महा. आयुक्त
खचिनदार तथा आरोग्य अचिकारी

महाराष्ट्र महानगर पाकलिा अकधकनयम १९४९ व इतर िोणत्याही
िायद्याचे तरतुदीनुसार उपरोक्त पदे रद्द झाल् यास सदर संस्थे ची पद
आपोआप रद्द समजण्यात ये ईल .
३.

सभासदास फौिदारी व नैचतक अंि:पाताच्या गुन्ह्याबद्दल चिक्षा झाले ली
असल् यास अगर सभासदाने संस्थेिे चनयम, उद्दे ि व चहत यां ना प्रत्यक्ष वा
अप्रत्यक्ष चवघातक कृत्य केले असल् यास त्या सभासदास आपली बािू
मां डण्यािी संिी चदली िाईल. व त्यानं तरि त्यािे सभासदत्त्व रद्द केले िाईल.

४.

सभासद िर संस्थेिा व्यवहारात चकवा कारभारात व्यत्यय आणून संस्थेिी
हानी करत असे ल तर त्यािे सभासदत्व ठराव करून रद्द केले िाईल.

५.

सभासद िारररीक, मानचसक दु बालता येऊन तो अकायाक्षम ठरला तर त्यािे
सभासदत्व रद्द केले िाईल.

६.

िर एखादा सभासद कायमिा परदे िात वािव्यासाठी गेल्यास त्यािे
सभासदत्व रद्द केले िाईल.

७.

िर एखादा सभासद वरील मुद्दा क्रमां क (५) मध्ये नमूद केले ल् या पदावरुन
चनवृत्त झाल् यास त्या सभासदािे या संस्थे तील सभासदत्व आपोआप रद्द

होईल.
८.

िोणत्याही िारणाने मु द्दा क्र. (५)

सर्भासद

व

मध्ये नमूद

कवश्वस्त न राकहल् यास

िेले ल् या पदावर

त्या सर्भासदाचे या संस्थे तील

सर्भासदत्व आपोआप रद्द होईल.
९.

संस्था स्थापने ची पु णे महानगरपाकलिा मंजुरी :
मा. महापाकलिा आयुक्त यांनी कदले ली िारणे व किफारस कवचारात
घेऊन ( मा. मुख्य सर्भा ठराव क्र. ३११ कद. २८.८.२०१९ व मा. स्थायी
सकमती ठराव. क्र. २०४२ कद. ३१.१.२०१८ ) अन्वये संस्था स्थापन िरणेस
मान्यता दे ण्यात आली आहे.)

१०. संचालक साभासदांच्या मंर्ुरीने सभा अन्य एखाद्या ददवसापयंत
तहकूब करता येईल.

अशी तहकूब सभेत र्े कामकार् ननकाली काढावयाचे

रादहले असे कामकार् त्यानंतरच्या तहकूब सभेत ननकाली गणपत
ू ी असो
ककवा नसो ननकालात काढण्यात आले पादहर्े.

[Type text]
(श्री.मुरलीधर किसन मोहोळ) (श्रीमती.रुबल प्रखर अग्रवाल) ( डॉ.रामचंद्र किवराम हंिारे )
अध्यक्ष तथा महापौर
सचिव तथा अचत.महा. आयुक्त
खचिनदार तथा आरोग्य अचिकारी

११. संस्थेचे िोरणात्मक ननणजय तसेच आधथजक व्यवहाराबाबत ननणजय
घ्यावयाचा असल्यास ७ ददवसांची नोटीस बंिनकारक असेल.

याबाबत

अध्यक्ष व सधचव यांचे ननणाजयक मत असेल.
१२. सभेत उपस्स्थत झालेल्या प्रश्नावर / मुद्यांवर एकमताने ननणजय घेतला
पादहर्े आणण समसमान मते पडतील तेव्हा अध्यक्षस्थानी असलेल्या
प्राधिका-यास दस
ु रे ककवा ननणाजयक मत दे ता येईल.
१३. संस्थेवर कोणत्याही प्रकारचे

दानयत्व ननमाजण होत असल्यास अशा

ननणजयामध्ये ७५ % ने र्री मतदान झाले तरी त्याबाबत अध्यक्ष व सधचव
याचे एकमत होणे आवश्यक असेल.
१४. अध्यक्ष ककं वा सधचव यांच्या मते एखादा ननणजय हा संस्थेच्या दहताचा
नाही अशी िारणा झाल्यास सदरची बाब महापाललकेच्या मुख्य सभेच्या
ववचारािीन पाठववण्यात येईल.
१५. उपरोक्त ननयमामध्ये एखादा मुद्दायावर स्पष्टता नसल्यास महाराष्र
महानगरपाललका अधिननयमातील तरतुदी लागु राहतील.
(८) सवायधारण सर्भा व कतचे अकधिार आकण िाये :१.

संस्थेिा वाचषा क सवासािारण सभा संस्थेिे आचथाक वषा संपल् यापासू न िार
मचहन्यात

घेतली पाचहिे.

कोणत्याही

पररस्पस्थतीत

वाचषा क

सभा

संपल् यापासू न िार मचहन्यात झाली नाही तर ३/५ सभासदां नी एकचत्रत
येऊन अिी सभा

घेण्याबद्दल योग्य तो चनणाय घे ऊ िकतील आचण

त्यानुसार होणारे सभेतील ठराव मं डळावर बंिनकारक राहतील.
२.

मागील सभेिा वृत्तां त, सं िालक मंडळाने सदर केले ला िमाखिा, ताळे बंद,
अंदािपत्रक तयार करणे.

३.

संिालक मं डळािी चनवड करणे.

४.

पुढील वषाा साठी िाटा डा अकौंटट अगर पस्पब्लक टर स्ट ऑडीटर नेमणे.

५.

चनयम व चनयमावलीत दु रुिी असल् यास त्यास मान्यता दे णे.

६.

ध्येय, िोरण व काया यािी ििाा करणे.

[Type text]
(श्री.मुरलीधर किसन मोहोळ) (श्रीमती.रुबल प्रखर अग्रवाल) ( डॉ.रामचंद्र किवराम हंिारे )
अध्यक्ष तथा महापौर
सचिव तथा अचत.महा. आयुक्त
खचिनदार तथा आरोग्य अचिकारी

७.

अध्यक्षां च्या परवानगीने ये णारी व इतर सभासदां नी अगोदर नोटीस दे ऊन
सभेपुढे आणले ली कामे करणे.

८.

संस्थेमाफात आवश्यक ते पोटचनयम करणे व त्यां ना संिालक मंडळािी
संमती घेऊन त्यासंबंिी योग्य तो ठराव पास करणे.

(९) सवयसाधारण सर्भेची सू चना व गणसं ख्या :१.

संिालक मं डळाने ठरवले ल् या चदविी, वेळी व चठकाणी सभा भरवण्यात
येईल.

२.

वाचषाक सभे िी नोटीस सभेपुवी १५ चदवस अगोदर चदली पाचहिे.

३.

चनयम व चनयमावलीत दु रुिी असे ल तर त्यािी नोटीस कमीत कमी १५
चदवस अगोदर चदली पाचहिे.

४.

वाचषाक सभेिी नोटीस स्थाचनक वतामान पत्रातू न चदल् यास उत्तम पण ही गोष्ट्
बंिनकारक राहणार नाही.

५.

सभेिी नोटीस प्रत्ये क सभासदास पोस्टाने अथवा चडचिटल चमचडया अथवा
सही करून घे ऊन दे ण्यात येईल. तथापी बाहे र गावच्या एखादया सभासदास
सभेिी नोटीस अं डर सटीचफकेट ऑफ पोस्पस्टंगने पाठवुनही न चमळाल् यामुळे
सदर सभेत मंिुर झाले ल् या कामकािास त्यािी बािा येणार नाही.

६.

संस्थेला खरोखरि उपयोगी होतील अिा व्यक्तींनी चनमं चत्रत व चनररक्षक
म्हणून संिालक मं डळाच्या सभे त मं िुरी घेऊन बोलवता ये ईल.

७.

सभेला कोरम पटावरील सभासद संस्थे च्या ७५% एवढा राहील. पण

अभावी तहकूब झले ली सभा लगेि अध्याा तासाने बोलवण्यात िाईल.

कोरम
त्यास

कोरमिी आवश्यकता असणार नाही व चतिे सवा कामकाि कायदे िीर राहील पण
वाचषाक सभे च्या नोटीसीत तिी सु िना असणे आवश्यक आहे .
८.

संिालक मं डळािे सवा चनणाय एक मताने होण्यािा प्रयत्न करावा एक मत न

झाल् यास सचिव व अध्यक्ष यां िे त्या चनणायाबाबत एक मत असावे. अध्यक्ष यां ना
चनणाा यक मतािा अचिकार राहील.
(१०) कविेष सवयसाधारण सर्भा :संिालक मं डळास सवा सभासदां पुढे एखादी महत्वािी गोष्ट् ठे वायिी
असल् यास अगर एखादया चविे ष प्रसंगी चविेष सवासािारण सभा घेता येईल.
त्यावेळी वाचषाक सवा सािारण सभेिे सवा चनयम पाळले िातील. तसेि
[Type text]
(श्री.मुरलीधर किसन मोहोळ) (श्रीमती.रुबल प्रखर अग्रवाल) ( डॉ.रामचंद्र किवराम हंिारे )
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खचिनदार तथा आरोग्य अचिकारी

पटावरील तीन पंिमां ि सभासदां नी ले खी अिा केल् यास िादा सवासािारण
सभा अध्यक्षां नी बोलवली पाचहिे.
(११) संचालि मंडळाचे पदाकधिारी व त्यां ची रचना :११.१ सध्या एकंदर ९ सभासदां िे संिालक मं डळ राहील. त्यात अध्यक्ष, सचिव,
खचिनदार हे ३ पदाचिकारी व ६ सभासद राहतील. संिालक मं डळातील
अध्यक्ष व सचिव हे कायम स्वरूपी पदाचिकारी राहतील.

पदचसद्ध

पदाचिकारी खिीनदार हे सं िालक मं डळातू नि चनवडले िातील.
११.२ संस्थेच्या संिालक मंडळात कमीत कमी ७ व िािीत िाि ११

पदाचिकारी व सदस् असु िकतील. उवाररत २ हे वैदकीय चिक्षण तज्ञ, व
ले खापाल असतील.
(१२) संचालि मंडळाचा िाययिाल :संिालक मं डळािा कायाकाल हा वरील मुद्दा क्रमां क (५) मध्ये नमूद केले ल् या
व्यक्तींच्या

पुणे

महानगरपाचलकेतील

कायाकालानुसार

असेल.

पु णे

महानगरपाचलकेतील त्या त्या पदावरून संबंचित व्यक्ती/अचिकारी चनवृ त्त
अथवा बदली झाल् यास / अथवा रािीनामा चदल् यास सदर संस्थेमिून दे खील
त्यां िे सभासदत्व आपोआप रद्द होईल. आचण त्यािागी पुणे
महानगरपाचलकेत त्याि पदी नवीन नेमले ल् या व्यक्ती/ पदाचिकारी /
अचिकाऱ्यास सदर संस्थेत पदावर चनयुक्त केले िाईल.
(१३) संचालि मंडळातील पदाकधिारी व त्यांची िाये :अ. अध्यक्ष :१.

वाचषाक सवासािारण सभा, चविेष सवासािारण सभा व संिालक मं डळातील
सभेिे अध्यक्षस्थान स्पस्वकारून चन:पक्षपणे सभा पार पडणे.

२.

समान मत चवभागणी झाल् यास चनणाा यक िादा मत दे णे.

३.

संस्थेच्या एकूण कामकािावर चनयचमत दे खरे ख व चनयं त्रण ठे वणे.

४.

सचिव यां नी संस्थेिे कामकाि सुरळीत व चनयचमत पार पडले नाहीतर
स्वत:च्या अचिकारात संिालक मंडळािी वाचषा क सभा बोलावणे.

५.

संस्थेच्या कागदपत्रावर सह्या करणे.

ब.

सकचव :-

१.

संस्थेच्या ध्येय िोरणानुसार व काया कारणी मं डळाच्या सुिने नुसार संस्थे िे
दै नंचदन कामकाि पाहणे.

[Type text]
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खचिनदार तथा आरोग्य अचिकारी

२.

संस्थेसाठी पत्रव्यवहार करणे व दप्तर सां भाळणे .

३.

वेळच्या वेळी सं िालक मं डळाच्या वाचषा क सवा सािारण सभा अध्यक्षां च्या पू वा

परवानगीने बोलावणे.
४.

संिालक मं डळ व नोकरवगा यां िा दु वा म्हणू न संबंि ठे वणे व त्यां िा दै नंचदन
कामावर दे खरे ख ठे वणे व संस्थेिा कायदे िीर प्रचतचनिी म्हणून काम पाहणे.

५.

संिालक मं डळाने घे तले ला चनणाय संस्थेच्या चहतािा नसल् यास असा चनणाय

संिालक मं डळाकडे पु नचवा िाराथा पाठचवणे.
ि. खकजनदार :१.

संस्थेिे दै नंचदन व वाचषाक िमा खिाा िे कागदपत्र ठे वणे.

२.

सभासदां िी वगाणी, दे णगी, व्याि, किा ये णे रक्कम िमा करून सवािं िी मान्य
चबले अध्यक्षां च्या व सं िालक मं डळाच्या मान्यते नुसार िुकती करणे.

३.

माचसक व वाचषाक अं दािपत्रक तयार करून सं िालक मं डळापु ढे ठे वणे.

४.

चहिेबाच्या सं बंिी िोपडया, पावती बुके, िेक्स व पासबुके यां िी िबाबदारी
पुणापणे खचिनदारावर राहील.

५.

संस्थेने ठे वले ल् या बँकेत चनयचमत िमा करणे व त्या अनुषंगाने येणारी सवा
कामे करणे.

६.

खचिनदारास दै नंचदन खिाा साठी आवश्यकतेनुसार रक्कम चिल् लक ठे वता
येईल.

ड.

सदस्य :-

१.

संस्थेच्या होणाऱ्या सभे ला उपस्पस्थत राहणे.

२.

संस्थेच्या प्रत्येक कामात मदत करणे.

(१४) संचालि मंडळाच्या सर्भा व मागणीची सर्भा :१.

संिालक मं डळािी सभा दर ३ मचहन्यातू न एक वेळा बोलावली पाचहिे.
अध्यक्षां च्या गै रहिेरीत सचिव सभेिे काम पाहतील..

२.

संिालक मंडळाच्या ७५ % सभासदां नी ले खी अिा केल् यास संिालक
मंडळािी सभा अध्यक्षां नी बोलावली पाचहिे. अध्यक्षां नी एक मचहन्यािे आत
अिी सभा घेतली नाहीतर सभा मागणी करणारे सभासद सभा बोलावू
िकतील त्यावेळी संिालक मं डळाच्या सभे िे सवा चनयम पाळले िातील.
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(१५) संचालि मंडळाच्या सर्भेची सू चना व गणसं ख्या :सभासदां ना सभेपूवी सात चदवस आगोदर नोटीस पाठवणे आवश्यक आहे .
पण प्रसंगी अध्यक्षास फक्त एक चदवसािी समक्ष सही घेऊन नोटीस

दे ऊन

तातडीने सभा बोलावण्यािा अचिकार राहील. पोस्टाने वेळेवर अं डर
सचटा चफकेट ऑफ पोस्टीग
ं तसे च िोणत्याही इले क्ट्र ोकनि मेकडया द्वारे

(इमे ल, whatapp, etc) पाठवले ली नोटीस एखादया सभासदास चमळाली
नाहीतर त्यामुळे बोलावले ली सभा बे कायदे िीर ठरणार नाही.
चविेष प्रसंगी वेळेच्या अभावी एखाद्या तातडीच्या कामासाठी चनणा य
घेणे

झाल् यास

सचिव

हा

अध्यक्षां च्या

परवानगीने

कायाकारणीच्या

सभासदां कडे ले खी मत मागवु न घेईल. व मताचिक्यावरून तो ठराव अगर
चनणाय सं मत वा असंमत झाला असे समिण्यात येईल. संिालक मं डळाच्या
सभेत ३/५ िा कोरम असावा पण कोरम अभावी तहकुब झाले ली सभा लगे ि
अध्याा तासाने बोलावली िाईल. त्यास कोरमिी आवश्यकता असणार नाही.
(१६) संचालि मंडळातील ररक्त पद र्भरण्याबाबत :मृत, रािीनामा अगर अन्य कारणाने संिालक मंडळातील एखादे पद ररक्त
झाल् यास वरील मुद्दा क्रमां क (५) मध्ये नमूद केले ल् या व्यक्तीिी पुणे
महानगरपाचलकेतील ररक्त झाले ल् या पदी नवीन नेमले ल् या संबंचित व्यक्तीस
नेमणूक/प्रभारी ने मणूक झाल् यानं तर सदर संस्थेत सं िालक मं डळात ररक्त
पदावर चनयु क्त

केले िाईल. व तसा बदल अिा चवहीत नमु न्यात मे. सहाय्यक

िमाा दाय आयु क्त साहे ब, पुणे क्षे त्र यां ना सादर करतील.
(१७) संचालि मंडळाचे िायय व अकधिार :-

१.

संस्थेिे दै नंचदन कामकाि पाहणे, नोकर वगाा िी नेमणूक करणे, वेतन, चवमा,
प्रास्पव्हडं ट फंड, बोनस, सेवाचनवृत्ती करणे व इतर गोष्ट्ींबाबत चनयम करणे.
संस्थेच्या दे ण्याघे ण्यािे व्यवहार पहाणे. नचवन सचमत्या/ उपसचमत्या नेमणे या
संस्थेच्या ध्येय िोरणानुसार इतर कामे करणे.

२.

चहिेब तपासणीसाकडून िमाखिा व ताळे बं दपत्रक तयार करून तसे ि
अहवाल तयार करून घे ऊन वाचषाक सभा घेणे. सभेिे चहिेब सन १८६० च्या
संस्था नोंदणी अचिचनयमातील तरतुदीनुसार ठे वुन त्यािे परीक्षण िाटा ड
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अकौंटंट अगर पस्पब्लक टर स्ट ऑडीटर कडून करून घेऊन चवहीत
नमुन्यामध्ये मे. सह्हायक संस्था चनबंिक साहे ब, पुणे क्षेत्र यां िेकडे दरवषी
ठराचवक मु दतीत पाठवणेिी तिवीि करावी.
३.

सरकारकडून अगर स्थाचनक अचिकाऱ्याकडून सोपचवले ले आवश्यक काया
करणे.

४.

पुढील कायाा िी चदिा अंदािपत्रक तयार करून वाचषा क सवासािारण सभेपुढे
ठे वणे.

५.

संस्थेच्या चनयम व चनयमावलींतील दु रुिी, नचवन काया अगर इतर
चिफारिींसह वाचषा क सवासािारण सभेपुढे ठे वणे.

६.

वाचषाक सभे ने केले ला ठराव, आदे ि व िोरण चवषयी गोष्ट्ी अंमलात आणणे.

७.

संस्थेने नेमले ल् या व्यक्तींिी सं बंिीत माचहती तसेि चववरणे सन १८६० च्या
संस्था नोंदणी चनयम क्रमां क ८ अन्वये अनुसुिी २ मध्ये नमु न्यात मे.
सह्हायक संस्था चनबंिक साहे ब, पुणे क्षेत्र यां च्याकडे दरवषी पाठचवण्यात
येईल.

८.

संस्थेतफे कायदे िीर बाबींिी पू ताता/ कायावाही करणे, प्रचतचनिी चनयु क्त

करणे. वकील वगैरे

चनयुक्त करणे व इतर आवश्यक खिा करणे.

[Type text]
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(१८) संस्थेचा कनधी, कमळित व कवनीयोग :-

१.

संस्थेिा चनिी वाढवण्यासाठी दे णग्या गोळा करता ये तील. अन्य कायदे िीर
मागाा ने चनिी गोळा करता येईल. तसे ि पु णे महानगरपाचलका, सरकारी,
चनमसरकारी, खािगी अनु दान, सभासदां िी वगा णी इत्यादी प्रकारां िा उपयोग
करता येईल.

२. संिालक मं डळास मान्य असले ल् या अटींवर दे णग्या व मदत स्पस्वकारण्यात
येईल. संस्थेच्या चनिीिा चवचनयोग हा संस्थेच्या उद्दे िां करीताि केला िाईल.
संस्थेच्या उद्दे ि व चहताचवरुद्ध चनिीिा वापर करणार नाही.

यापुढे दे णगी,

वगाणी, भेटविु, अनु दान, बचक्षसे, खरे दी, संपाचदत केले ली चमळकत ही संस्थेिी
चमळकत म्हणून समिण्यात येईल.
३. संस्थेच्या प्रकल् पां च्या स्थापनेसाठी लागणारा चनिी आवश्कत्या मान्यते ने पु णे
महानगरपाचलकेकडून दे ण्यािी तरतूद करण्यात येईल. वैद्यकीय महाचवद्यालय
व रुग्णालयातू न िमा होणारा चनिी तसे ि वै द्यकीय महाचवद्यालयामध्ये प्रवे ि
घेणाऱ्या चवद्यार्थ्ािं कडून घे ण्यात येणारे िु ल्क आचण समािातील नागररक व
रुग्णां ना दे ण्यात येणाऱ्या बाह्यरुग्ण चवभाग, आं तररुग्ण चवभाग, चवचवि प्रकारच्या
तपासण्या, इतर वैद्यकीय सेवां च्या मोबदल् यात आकारण्यात येणाऱ्या फी ही
संस्थेिा चनिी म्हणून समिण्यात येईल. त्यािा उपयोग हा फक्त संस्थेच्या
उद्दे िां साठी व व्यवस्थापनेसाठीि केला िाईल.
(१९) िजय किवा ठे वी यासंबंधी तरतुद :संस्थेस कायदे िीर मागाा ने किा घे ता येईल मात्र त्यापुवी म. सा. चव. व्य. १९५०
िे कलम ३६ व ३५ प्रमाणे मे. िमाा दाय सह आयुक्त, पुणे यां िी ररतसर पू वा
परवानगी घे णे आवश्यक आहे तसेि ठे वी अथवा चबनव्यािी ठे वी स्पस्वकारता
येतील.
(२०) स्थावर मालमत्ता खरे दी कवक्री िरण्यासाठी तरतुद :संस्थेस योग्य वाटल् यास स्थावर चमळकत खरे दी करता येईल. मात्र स्थावर
चमळकतीिी चवक्री करावयािी असल् यास अथवा गहाण तबदील करण्यािी
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असल् यास महाराष्ट्र सावा िचनक चवश्वि व्यवस्था १९५० िे कलम ३६ अन्वये
मे.

िमाा दाय सह आयु क्त, पुणे ०१. यािी ररतसर परवानगी घेणे आवश्यक आहे .

(२१) बाँि खाते :-

संस्थेिवळ चिल् लक असले ली रक्कम कोणत्याही राष्ट्रीयकृत बँकेत संस्थे िे
नावाने ठे वता येईल. सदरील बँक खाते हे अध्यक्ष, व सचिव यां च्या संयुक्त सहीने
िालवता येईल.
संस्थेिी रोख रक्कम रुपये ९०९/- (अक्षरी नऊिे नऊ रुपये फक्त)
सुरुवातीिा चनिी (कॉरपस) बँकेत खाते उघडल् यानं तर ते बँकेच्या

ही

खात्यावर

िमा करावे त व तेथून पुढे संस्थेिे आचथाक व्यवहार सुरु करावे.
(२२) सर्भासदांची यादी ठे वण्याची पद्धत :१८६० िे संस्था नोंदणी अचिचनयम कलम १५ अनुसार संस्थे िे िे
सभासद असतील त्यां िी एक यादी १९७१ िे संस्था नोंदणी महाराष्ट्र
चनयमातील चनयम १५ प्रमाणे अनुसूिी सहािे नमुन्यात ठे वण्यात ये ईल.
१८६० िे संस्था नोंदणी अचिचनयमातील कलम ४ प्रमाणे व १९७१ िे
संस्था नोंदणी महाराष्ट्र चनयम ७ प्रमाणे दरवषी संिालक मंडळािी यादी
अनुसुिी एकच्या नमुन्यात आपल् या चवभागािे सहाय्यक संस्था चनबंिकां च्या
कायाा लयात पाठवावी लागेल.
१८६० िे संस्था नोंदणी अचिचनयमातील कलम – अ प्रमाणे १९७१ िे
संस्था नोंदणी महाराष्ट्र चनयम ८ प्रमाणे दरवषी संस्थेत नोकरी लावले ल् या
व्यक्तींच्या नोकरी संबंिी अटी बाबतिे चववरण अनुसूिी नमुन्यात आपल् या
चवभागािे सहाय्यक संस्था चनबंिकां च्या कायाा लयात पाठवावी लागे ल.
(२३) कनयम व कनयमावलीतील बदल िरण्याबाबतची तरतुद :संिालक मंडळाने अगर सभासदां नी िालु चनयम चनयमावलीमध्ये दु रुिी
सुिवली असेल तर वाचषाक सवासिारण सभेत एकूण सभासदां च्या ३/५
(७५%) बहमताने मं िुर करण्यात येईल. पण त्यास संिालक मं डळािी
संमती असणे आवश्यक आहे . घटना दु रुिीिा मसुदा प्रत्ये क सभासदाला
नोटीसी

बरोबर पाठचवला पाचहिे.

[Type text]
(श्री.मुरलीधर किसन मोहोळ) (श्रीमती.रुबल प्रखर अग्रवाल) ( डॉ.रामचंद्र किवराम हंिारे )
अध्यक्ष तथा महापौर
सचिव तथा अचत.महा. आयुक्त
खचिनदार तथा आरोग्य अचिकारी

२४.

संस्थेला आयकर अचिचनयम १९६१ अं तगा त कलम ८० ग नुसार कर माफी
दाखला घे ण्यासाठी अिा करावयािा असल् यास व ८० ग नुसार करमाफी
दाखला घे तल् यास संस्थेच्या उचद्दष्ट्ां मध्ये बदल करावयािे असल् यास

कचमिनर

ऑफ इन्कम टॅ क्स, पुणे - १. यां च्याकडे सदरिी प्रत माचहतीसाठी

पाठवली

िाईल.

(२४) उकद्दष्ट्कनहाय खचाय ची तरतुद (ट्क्केवारी प्रमाणे) :उचद्दष्ट्चनहाय खिाा िी तरतुद अं दािे खालील प्रमाणे राहील.
संस्थेच्या उद्दे िां वर

८०%

संस्थेच्या व्यवस्थापनावर

२०%

एकूण :

१००%

(२५) िधीही रद्द न होणारी :-

सदर संस्था ज्या करणा कररता स्थापन झाले ली आहे ती पुन्हा किीही रद्द
करता न ये णारी असे ल.

(२६) लार्भाथी हा समाज असेल कविेष व्यक्ती नसेल :संस्थेतील एक मुद्दा असा ही आहे की लाभाथी हा समाि (लोक) असतील.
कोणी चविेष / चवचिष्ठ व्यक्ती नसे ल.

(२७) प्राप्त व संस्था फंडाचा अजय :संस्थेिे प्राप्त फंड / चमळकत ही संस्थेच्या उद्दे िां साठीि वापरली िाईल.
(२८) कवसजयन :१.

संस्थेिे काया बंद करावयािे असल् यास ७५% सभासदां च्या बहमताने
सवासािारण सभेत मंिुरी घ्यावी लागेल. याबाबत अध्यक्ष व सचिव यां िे एक

मत होणे आवश्यक असेल संस्थेिे सवा प्रकारिे दे ण्याघेण्या
करावे लागतील तसेि संस्थेची किल् लि मालमत्ता

हस्तांतर / कनकहत होईल . १८६० िे संस्था

िेवळ

बाबतिे व्यवहार पूणा

पुणे

अचिचनयमािे कलम १३

मनपास
व

१४

प्रमाणे संस्था चवसिानािी कायावाही पुणा करावी लागे ल.
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२.

संस्थेला आयकर अचिचनयम १९६१ अंतगा त कलम ८० ग नुसार कर माफी
दाखला घे ण्यासाठी अिा करावयािा असल् यास व ८० ग नुसार करमाफी
दाखला घे तल् यास संस्थे िे चवसिान करावयािे असल् यास कचमिनर ऑफ
इन्कम टॅ कस, पुणे – ०१ यां च्याकडे सदरिी प्रत माचहतीसाठी पाठवली
िाईल.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
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