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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

      मांक: नस/ ९/का व/३९७/२०१७ 
दनांक :  ६/ १०/२०१७ 

 

ित, 
 

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

 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक  

  १६/१०/२०१७ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   

मा.महोदय / महोदया,     
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे ऑ ट बर-२०१७ ची मािसक मा.महापािलका सभा 

सोमवार दनांक १६/१०/२०१७ 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 ास,ू              

                                               
                    

         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 - ०९ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे ऑ ट बर-२०१७ ची मािसक मा.महापािलका सभा 
सोमवार दनांक १६/१०/२०१७ 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  
                         .कर/मु य/५/का व/२८५/२०१७ द.११/०९/२०१७ 
       २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .९९३ द.१९/९/२०१७    
   

 क  शासनाने ‘  व  छ भारत अिभयान’ दनांक 02/10/2014 पासून घो षत केल ेअसून 
दनांक 02/10/2014 ते दनांक 02/10/2019 या कालावधीत अिभयान राब व यात येत आहे.  
या अिभयाना अंतगत शहरे हागणदार  मु  त करणे व घनकचरा  यव  थापना अंतगत शहरे  व  छ 
करणे या दोन मुख बाबींचा समावेश आहे. क  शासना  या ‘  व  छ भारत अिभयान (नागर )’  या 
धत वर दनांक 15/05/2015  या शासन िनणया  वये रा  याम  य े  व  छ महारा   अिभयानची 
(नागर ) अंमलबजावणी सु  आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत शहरात वयंसेवी सं था, 
सहकार  गृह रचना सं था,नाग रक यांचे सहकायान े व छ भारत अिभयान राब व यात येत आहे. 
व छ भारत अिभयानाचा जा तीत जा त सार होऊन नाग रकांचा याम य ेसमावेश वाढ या या 
ीने शहरातील गृह क पांम य े पयावरण पूरक व व छता वषयक पधा झा यास शहर 
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पयावरण पूरक व व छ होणेस मदत होईल, पयायान ेकचरा वाहतूक व व हेवाट कर यासाठ  
महानगरपािलकेवर व इतर शासक य यं णांवर पडणारा अित र  ताण काह  माणात कमी हो यास 
मदत होईल. महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 140-अ म य े मालम ा कराची 
र कम आगाऊ भर यास व 140-ब म य ेप र थतीक य या लाभदायक योजनेची अंमलबजावणी 
करणेक रता करात सूट देणेची तरतूद आहे. ‘आदश पयावरण संतुिलत सोसायट ’ ब ीस योजना 
राब वणेकामी खालील माणे कायवाह  करण ेआव यक आहे.    

१. ‘आदश पयावरण संतुिलत सोसायट ’ ब ीस योजना खालील माण े02 गटाम य े पधा घेणे. 

गट १-१२ ते १०० लॅट/बंगलो/ रो 

हाऊस असलेली सोसायट   

े य कायालयिनहाय १ या माणे ८ 

े य कायालयातून ८ सोसाय यांची िनवड 

गट २-१०० चे पुढ ल लॅट/ 

बंगलो/रो हाऊस असलेली सोसायट    

े य कायालयिनहाय १ या माणे ८ 

े य कायालयातून ८ सोसाय यांची िनवड 

 

२. आदश पयावरण संतुिलत सोसायट  पधक रता मा. आयु  यांचे मा यतेने पधम य े
सहभाग घेणेकामीचा अज व तपासणीकामीचे िनकष तयार करण.े 

३. पधम ये भाग घेणा-या आदश पयावरण संतुिलत सोसायट ने 100% पाणीप ट  व सोसायट  
मधील िमळकतधारकांनी 90% िमळकतकराचा भरणा करणे अिनवाय राह ल.  

४. आदश पयावरण संतुिलत सोसायट  पधत सहभागी होणेकामी सोसायट /गृह क पांचे 
े य कायालय तरावर अज वका न िन त केले या िनकषांनुसार तपासणी करणेकामी 
येक े य कायालयाक रता 1. दोन मनपा अिधकार  2. एक अशासक य सं थेचा ितिनधी 

3. एक प कार,  यांचा समावेश असलेल ेतपासणी पथकांची नेमणूक करणे.   

५. आदश पयावरण संतुिलत सोसायट  ब ीस योजना अंमलबजावणीचे मु य िनकष व गुण 
खालील माण.े 
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अ.
 

मु य िनकष गुणांक 

१. इमारत व इमारतीचे प रसराम य े१००% कचरा वग करण व 
या  

३० 

२. पाणी संवधन, पाणी पुनच ण, पाणी पुनवापर  २० 

३. सौर उजा क प, एल.ई.ड . द यांचा वापर  १५ 

४. वृ ारोपण आ ण संवधन, लॅ ड के पंग २० 

५. पयावरण पूरक ना व यपूण उप म १५ 

 एकूण १०० 

 

६. आदश पयावरण संतुिलत सोसायट  तपासणीम य े ा  झाले या गुणां या आधारे टार 
रेट ंगनुसार सामा य करात दे याचे सवलतीची ट केवार  

अ. . गुण तपशील रेट ंग सामा य करात सवलत 

१. ८६ ते १०० 
गुण 

***** १५% 

२. ७६ ते ८५ गुण **** १०% 

३. ६६ ते ७५ गुण *** ५% 

४. ५१ ते ६५ गुण ** माणप  

 

७.  महापािलके या येक े य कायालयिनहाय गट मांक 1 व गट मांक 2 क रता 
येक  एक आदश पयावरण संतुिलत सोसायट ची िनवड करण.े 
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८. आदश पयावरण संतुिलत सोसायट  पधतील वजे या सोसायट ंमधील िमळकतींना 
महापािलकेमाफत स या सामा य करातील दे यात येणा-या सवलती ं यित र  टार रेट ंगनुसार 
सामा य करात सवलत देणे. 

९. तपासणी केले या आिथक वषाचे पुढ ल आिथक वषात दनांक 30 जून अखेर थकबाक सह 
संपूण बलाची एक र कमी र कम भरणा करणा-या िमळकती सवलती या लाभास पा  राहतील. 

१०. आदश पयावरण संतुिलत सोसायट  ब ीस योजना सन 2017 - 2018 ते 2019 -2020 या 
कालावधीत 3 वष राब व यात येईल. 

तर  “आदश पयावरण संतुिलत सोसायट ” ब ीस योजना राबवून िनवड झाले या 
सोसायट ंमधील िमळकतींना महापािलकेमाफत स या सामा य करातील दे यात येणा-या सवलती ं
यित र  टार रेट ंगनुसार सामा य करात सवलत देणेची मा.आयु  यांची मागणी असलीतर   
मु ा .६ मधील आदश पयावरण संतुिलत सोसायट  तपासणीम ये ा  झाले या गुणां या आधारे 
टार रेट ंगनुसार सामा य करात दे याचे सवलतीची ट केवार  खालील माणे िन त क न 
या माणे कायवाह  करणेस मा यता देणेस  

 
अ.
. 

गुण तपशील रेट ंग सामा य करात 
सवलत 

१. ८६ ते १०० गुण ***** २५% 

२. ७६ ते ८५ गुण **** १५% 

३. ६६ ते ७५ गुण *** १०% 

४. ५१ ते ६५ गुण ** ५% 

    या माणे कायवाह  कर याक रता मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
कर यात येत आहे.   
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वषय मांक २)  संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/का व/६/८०४९/२०१७  
                        द.१६/०९/२०१७  
                २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .१०४७ द.२७/९/२०१७   
 

 तावात नमुद माणे शासन िनणय .ट पीएस-१८१५/१२०४/१३/ . .८७/१५/न व-
१३,  दनांक ३१/३/२०१५ या अिधसूचने वये पुणे महानगर देश े ाकर ता े  वकास 
ािधकरण गठ त कर यात आले असून दनांक ०४/१२/२०१५ या अिधसूचने वये पुणे 

महानगर देश े  वकास ािधकरणाची ह  वाढ मंजूर कर यात आली आहे. रा यातील 
महानगर देशांसाठ  महानगर े  वकास ािधकरण अिधिनयम लागू कर याबाबतचा 
अ यादेश शासनाने दनांक १३/६/२०१६ रोजी घेतलेला आहे. हा अ यादेश पुणे महानगर व े  
वकास ािधकरणास लागू कर यात आलेला आहे. सदर अ यादेशातील मांक २० या 
तरतूद नुसार कमान १० कोट  पयांचा िनधी नविनयु  ािधकरणास पुणे महानगरपािलका व 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी सम माणात उपल ध क न देणे बाबत शासन िनणय 
मांक संक ण -३०१६/ . .७१५/न व -२२, दनांक २८ नो हबर, २०१६ अ वये आदेश दलेले 

आहेत. यानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके तफ र. .५ कोट  िनधी उपल ध क न देणे 
आव यक आहे.  महारा  महानगर देश वकास ािधकरण अ यादेश २०१६ मधील मांक २० 
मधील तरतूद नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ ५ कोट  पयांचा िनधी महानगर देश 
वकास ािधकरणास वतर त कर यास उपरो  शासन िनणया वये शासक य मा यता दे यात 
आलेली आहे. तर  पुणे महानगर देश े  वकास ािधकरणास र.  ५ कोट चा िनधी 
नगररचना वभागाकड ल भू संपादन िनधी लेखािशषातून उपल ध क न दे यास मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   

        ------ 
                                                      मा. वधी सिमतीचे ठराव   

 
वषय मांक ३)   संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे पञ .  

                          वैदय/३/का व/९८०/२०१७ द.२८/०८/२०१७   

                       २) मा. वधी सिमती ठ. .२६ द.१५/९/२०१७     

 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये पद यु र 
अ यास म सु  करणेबाबतची या काया वत आहे. याकर ता मा यता िमळणेबाबतचा 

ताव महापािलकेने क शासनामाफत भारतीय आयु व ान प रषदेकडे मंजूर तव सादर करणेत 
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आलेला आहे.  यानुसार याबाबतची तपासणी माहे ऑग , स टबरचे दर यान हो याची 
श यता आहे. यावेळ  सदरचे अ यास माक रता आव यक ा यापक, सहयोगी ा यापक 
तसेच सहा यक ा यापक व इतर आव यक अिधकार  व कमचार  वग उपल ध असणे 
आव यक आहे.  सदरचे अ यास माकर ता महारा  शासना या नगर वकास वभागामाफत . 
पीसीसी-३०१३/ . .६०१/न व-२२, द.०४/०३/२०१४ या शासन िनणया वये पदे मंजूर करणेत 
आलेली आहेत. यानुसार पुढ ल माणे पदे भरणे आव यक आहे. 
 

Sr. 
No 

Post and Pay 
– Scale 

No of Post 
and 

Reservation 

Age 
limit 

Qualification 

1 Professor  
Medicine 
(Pay Scale 
37400-67000-
GP-10000) 

1 Open – 
50 
Reserved 
Class – 
55 

 M.D. (Medicine) / M.D. (General Medicine) / 
D.N.B (Medicine) from Recognized 
University 

 Associate Professor in the subject for 3 years 
in a permitted / approved / recognized medical 
college / institution with 4 Research  
Publication during the tenure of Associate 
Professor as 1st Author or as corresponding 
author 

2 Professor  
(Obstetrics and 
Gynecology) 
(Pay Scale 
37400-67000-
GP-10000) 

1 Open – 
50 
Reserved 
Class – 
55 

 M.D./ M.S. / D.N.B. (Obstetrics and 
Gynecology) from Recognized University 

 Associate Professor in the subject for 3 years 
in a permitted / approved / recognized medical 
college / institution with 4 Research  
Publication during the tenure of Associate 
Professor as 1st Author or as corresponding 
author 

3 Professor  
(Ear, Nose and 
Throat)  
(Pay Scale 
37400-67000-
GP-10000) 

1 Open – 
50 
Reserved 
Class – 
55 

 M.S. / D.N.B. (Ear Nose and Throat) from 
Recognized University 

 Associate Professor in the subject for 3 years 
in a permitted / approved / recognized medical 
college / institution with 4 Research  
Publication during the tenure of Associate 
Professor as 1st Author or as corresponding 
author 

4 Professor  
(Orthopedic) 
(Pay Scale 
37400-67000-
GP-10000) 

1 Open – 
50 
Reserved 
Class – 
55 

 M.S. / D.N.B. (Orthopedic) from Recognized 
University 

 Associate Professor in the subject for 3 years 
in a permitted / approved / recognized medical 
college / institution with 4 Research  
Publication during the tenure of Associate 
Professor as 1st Author or as corresponding 
author 

5 Professor  
(Pediatric) 
(Pay Scale 
37400-67000-
GP-10000) 

1 Open – 
50 
Reserved 
Class – 
55 

 M.D./ D.N.B. (Pediatric) from Recognized 
University 

 Associate Professor in the subject for 3 years 
in a permitted / approved / recognized medical 
college / institution with 4 Research  
Publication during the tenure of Associate 
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Professor as 1st Author or as corresponding 
author 

6 Professor  
(Gen Surgery) 
(Pay Scale 
37400-67000-
GP-10000) 

1 Open – 
50 
Reserved 
Class – 
55 

 M.S./ D.N.B. (Gen. Surgery) from 
Recognized University 

 Associate Professor in the subject for 3 years 
in a permitted / approved / recognized medical 
college / institution with 4 Research  
Publication during the tenure of Associate 
Professor as 1st Author or as corresponding 
author 

7 Professor  
(Radiology) 
(Pay Scale 
37400-67000-
GP-10000) 

1 Open – 
50 
Reserved 
Class – 
55 

 M.D. / D.N.B. (Radiology) from Recognized 
University 

 Associate Professor in the subject for 3 years 
in a permitted / approved / recognized medical 
college / institution with 4 Research  
Publication during the tenure of Associate 
Professor as 1st Author or as corresponding 
author 

8 Professor  
(Psychiatry) 
(Pay Scale 
37400-67000-
GP-10000) 

1 Open – 
50 
Reserved 
Class – 
55 

 M.D. / D.N.B. (Psychiatry) from Recognized 
University 

 Associate Professor in the subject for 3 years 
in a permitted / approved / recognized medical 
college / institution with 4 Research  
Publication during the tenure of Associate 
Professor as 1st Author or as corresponding 
author 

9 Professor  
(Anesthesia) 
(Pay Scale 
37400-67000-
GP-10000) 

1 Open – 
50 
Reserved 
Class – 
55 

 M.D. / D.N.B. (Anesthesia) from Recognized 
University 

 Associate Professor in the subject for 3 years 
in a permitted / approved / recognized medical 
college / institution with 4 Research  
Publication during the tenure of Associate 
Professor as 1st Author or as corresponding 
author 

10 Professor  
(Pathology) 
(Pay Scale 
37400-67000-
GP-10000) 

1 Open – 
50 
Reserved 
Class – 
55 

 M.D./ D.N.B. (Pathology) from Recognized 
University 

 Associate Professor in the subject for 3 years 
in a permitted / approved / recognized medical 
college / institution with 4 Research  
Publication during the tenure of Associate 
Professor as 1st Author or as corresponding 
author 

11 Associate 
Professor  
(Medicine) 
(Pay Scale 
37400-67000-
GP-9000) 

1 Open – 
40 
Reserved 
Class - 
45 

 M.D. (Medicine) / M.D. (General Medicine) / 
D.N.B (Medicine) from Recognized 
University 

 As Assistant Professor in the subject for 4 
years in a permitted / approved / recognized 
medical college / institution with 2 Research 
Publication in Indexed Journals as 1st Author 
or as corresponding author 

12 Associate 
Professor  

2 
1-Open 

Open – 
45 

 M.D. / M.S. / D.N.B. (Obstetrics and 
Gynecology ) from Recognized University 
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(Obstetrics and 
Gynecology) 
(Pay Scale 
37400-67000-
GP-9000) 

1-SC 
 

Reserved 
Class – 
50 

 As Assistant Professor in the subject for 4 
years in a permitted / approved / recognized 
medical college / institution with 2 Research 
Publication in Indexed Journals as 1st Author 
or as corresponding author 

13 Associate 
Professor  
(Ear, Nose and 
Throat) 
(Pay Scale 
37400-67000-
GP-9000) 

1 Open – 
45 
Reserved 
Class – 
50 

 M.S. (Ear Nose and Throat) from Recognized 
University 

 As Assistant Professor in the subject for 4 
years in a permitted / approved / recognized 
medical college / institution with 2 Research 
Publication in Indexed Journals as 1st Author 
or as corresponding author 

14 Associate 
Professor  
(Orthopedic) 
(Pay Scale 
37400-67000-
GP-9000) 

2 
1-Open 
1-SC 

 

Open – 
45 
Reserved 
Class – 
50 

 M.S. / D.N.B. (Orthopedic) from Recognized 
University 

 As Assistant Professor in the subject for 4 
years in a permitted / approved / recognized 
medical college / institution with 2 Research 
Publication in Indexed Journals as 1st Author 
or as corresponding author 

15 Associate 
Professor  
(Pediatric) 
(Pay Scale 
37400-67000-
GP-9000) 

2 
1-Open 
1-SC 

 

Open – 
45 
Reserved 
Class – 
50 

 M.D./  D.N.B. (Pediatric) from Recognized 
University 

 As Assistant Professor in the subject for 4 
years in a permitted / approved / recognized 
medical college / institution with 2 Research 
Publication in Indexed Journals as 1st Author 
or as corresponding author 

16 Associate 
Professor  
(Gen Surgery) 
(Pay Scale 
37400-67000-
GP-9000) 

2 
1-Open 
1-SC 

 

Open – 
45 
Reserved 
Class – 
50 

 M.S./ D.N.B. (Gen. Surgery) from 
Recognized University 

 As Assistant Professor in the subject for 4 
years in a permitted / approved / recognized 
medical college / institution with 2 Research 
Publication in Indexed Journals as 1st Author 
or as corresponding author 

17 Associate 
Professor  
(Radiology) 
(Pay Scale 
37400-67000-
GP-9000) 

2 
1-Open 
1-SC 

 

Open – 
45 
Reserved 
Class – 
50 

 M.D. / D.N.B. (Radiology) from Recognized 
University 

 As Assistant Professor in the subject for 4 
years in a permitted / approved / recognized 
medical college / institution with 2 Research 
Publication in Indexed Journals as 1st Author 
or as corresponding author 

18 Associate 
Professor  
(Psychiatry) 
(Pay Scale 
37400-67000-
GP-9000) 

1 Open – 
45 
Reserved 
Class – 
50 

 M.D. / D.N.B. (Psychiatry) from Recognized 
University 

 As Assistant Professor in the subject for 4 
years in a permitted / approved / recognized 
medical college / institution with 2 Research 
Publication in Indexed Journals as 1st Author 
or as corresponding author 

19 Associate 
Professor  
(Anesthesia) 
(Pay Scale 
37400-67000-

2 
1-Open 
1-SC 

 

Open – 
45 
Reserved 
Class – 
50 

 M.D. / D.N.B. (Anesthesia) from Recognized 
University 

 As Assistant Professor in the subject for 4 
years in a permitted / approved / recognized 
medical college / institution with 2 Research 
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GP-9000) Publication in Indexed Journals as 1st Author 

or as corresponding author 
20 Associate 

Professor  
(Pathology) 
(Pay Scale 
37400-67000-
GP-9000) 

1 Open – 
45 
Reserved 
Class – 
50 

 M.D./  D.N.B. (Pathology) from Recognized 
University 

 As Assistant Professor in the subject for 4 
years in a permitted / approved / recognized 
medical college / institution with 2 Research 
Publication in Indexed Journals as 1st Author 
or as corresponding author 
 

21 Asst. Professor  
(Medicine) 
(Pay Scale 
15600-39100-
GP-6000) 

5 
3- Open 

1- ST 
1- VJ NT 

Open – 
45 
Reserved 
Class – 
50 

 M.D. / M.S.(Medicine) / D.N.B (Medicine) 
from Recognized University 

 3 years Junior Resident in a recognized 
medical college in the concerned subject and 
one year as Senior Resident in the concerned 
subject in a recognized medical college. 

22 Asst. Professor  
(Obstetrics and 
Gynecology) 
(Pay Scale 
15600-39100-
GP-6000) 

3 
2- Open 
1- SC 

 

Open – 
45 
Reserved 
Class – 
50 

 M.D. / M.S. / D.N.B. (Obstetrics and 
Gynecology ) from Recognized University 

 3 years Junior Resident in a recognized 
medical college in the concerned subject and 
one year as Senior Resident in the concerned 
subject in a recognized medical college. 

23 Asst. Professor  
(General 
Surgery) 
(Pay Scale 
15600-39100-
GP-6000) 

5 
3- Open 
1- SC 
1- ST 

Open – 
45 
Reserved 
Class – 
50 

 M.S. / D.N.B (Surgery) from Recognized 
University 

 3 years Junior Resident in a recognized 
medical college in the concerned subject and 
one year as Senior Resident in the concerned 
subject in a recognized medical college. 

24 Asst. Professor  
(Radiology) 
(Pay Scale 
15600-39100-
GP-6000) 

3 
2-Open 
1-SC 

 

Open – 
45 
Reserved 
Class – 
50 

 M.S. / M.D. / D.N.B (Radiology) from 
recognized university 

 3 years Junior Resident in a recognized 
medical college in the concerned subject and 
one year as Senior Resident in the concerned 
subject in a recognized medical college. 

25 Asst. Professor  
(Pediatric) 
(Pay Scale 
15600-39100-
GP-6000) 

3 
2-Open 

1-ST 
 

Open – 
45 
Reserved 
Class – 
50 

 M.D./ D.N.B (Pediatric) from Recognized 
University 

 3 years Junior Resident in a recognized 
medical college in the concerned subject and 
one year as Senior Resident in the concerned 
subject in a recognized medical college. 

26 Asst. Professor  
(Orthopedic) 
(Pay Scale 
15600-39100-
GP-6000) 

2 
1-Open 
1-SC 

 

Open – 
45 
Reserved 
Class – 
50 

 M.S. / D.N.B (Orthopedic) from Recognized 
University 

 3 years Junior Resident in a recognized 
medical college in the concerned subject and 
one year as Senior Resident in the concerned 
subject in a recognized medical college 

27 Asst. Professor  
(E.N.T.) 
(Pay Scale 
15600-39100-
GP-6000) 

1 Open – 
45 
Reserved 
Class – 
50 

 M.S / D.N.B. (E.N.T.) from Recognized 
University 

 3 years Junior Resident in a recognized 
medical college in the concerned subject and 
one year as Senior Resident in the concerned 
subject in a recognized medical college 
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28 Asst. Professor  

(Psychiatry) 
(Pay Scale 
15600-39100-
GP-6000) 

1 Open – 
45 
Reserved 
Class – 
50 

 M.D. / D.N.B (Psychiatry) from Recognized 
University 

 3 years Junior Resident in a recognized 
medical college in the concerned subject and 
one year as Senior Resident in the concerned 
subject in a recognized medical college 

29 Asst. Professor  
(Pathology) 
(Pay Scale 
15600-39100-
GP-6000) 

1 Open – 
45 
Reserved 
Class – 
50 

 M.D. / D.N.B (Pathology) from Recognized 
University 

 3 years Junior Resident in a recognized 
medical college in the concerned subject and 
one year as Senior Resident in the concerned 
subject in a recognized medical college 

30 Asst. Professor 
(Anesthesia) 
(Pay Scale 
15600-39100-
GP-6000) 

3 
2-Open 
1-SC 

 

Open – 
45 
Reserved 
Class – 
50 

 M.D./DNB (Anesthesia) from Recognized 
University 

 3 years Junior Resident in a recognized 
medical college in the concerned subject and 
one year as Senior Resident in the concerned 
subject in a recognized medical college 

      Terms and Conditions: 
 

 If candidatesare not available, age limit will be relaxed as required.The condition of the age 
relaxation will be according to the rules of the Medical Council of India. 

 Above mentioned posts are on temporary basisfor 3 years period. 
 Interested candidates should review the minimum qualification 1998 requirement for the post of 

teacher in any Medical institute as per the Medical Council of India with effect from June 2017). 
 Candidates having private practicemay also apply for the above posts on contractual basis.  Pay 

shall be as follow: 
 
For Assistant Professor Rs.60000/- (Less than 5years of teaching experience) or Rs.70000/- 
(5years or more teaching experience), Associate Professor Rs.90000/- and Professor will be paid 
Rs.110000/- 

 Walk-in-Interview will be conducted every day except Holidays at YashwantraoChavan 
Memorial Hospital,SantTukaram Nagar,Pimpri, Pune from 10.00am to 3.00pm at Medical 
Superintendent Office from Dt. -08-2017. 

 Candidates coming for interviewshould bring all documents, original and self-attested copies. 
(e.g. Academic Certificates, Caste Certificate, Experience Certificate, Participation Certificates 
etc.) 

 It shall be obligatory for the selected candidate to work as per PCMC terms and conditions.    
 Biometric attendance is compulsory. 

 
         तर  वर ल माणे पदे व हत अट  व शत नुसार ०३ वषाचे कालावधीसाठ  ता पुर या 
व पात भरणेकर ता, मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ५३(१) नुसार 

मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
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वषय मांक ४)  संदभ – १) मा.संतोष कोकण,े मा.अ नी जाधव यांचा ताव – 

      २) मा. वधी सिमती ठ. .२८ द.१५/९/२०१७  
    

       मा.आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, यांचेकड ल प  मांक शा/७/का व/३३३/२०१७ 

दनांक ३० जुल ै २०१६ नुसार पंपर  िचंचवड महापािलका अ थापनेवर ल व वध पदांचा आकृतीबंध व 

सेवािनयम शासनाकडे मा यतेकामी पाठ व यात आले असून अ ाप शासन मा यता ा  झालेली नाह .  

       मा.महापािलका सभा ठराव मांक ८६६ दनांक २०/०५/२०१६ अ वय े पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या आकृतीबंध आ ण सेवा िनयम यांस मा.महापािलका सभेन े  मा यता दली असून 
महापािलके या सेवा िनयमांम य े खालील माण े अंशत: सुधारणा करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 

िशफारस करणेत येत आहे. 
 
अ. . ८०१ – “लॅब टे निशयन” - नेमणूक ची सुधा रत अहता – 
 
 
अ. . पदनाम नेमणूक ची प दत व 

ट केवार  

नेमणूक क रता अहता व नेमणूक या प दती 

२०१ लॅब टे निशयन नामिनदशन २५% 1) मा यता ा  व ापीठाची बी.ए सी., ह  पदवी 
2) शासनमा य सं थेकड ल ड .एम.एल.ट  कोस 

उ ीण असणे आव यक 

3) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै क य 
वभागाकड ल व मनपा या णालयात 
कमान १० वष य  कामकाजाचा अनुभव 
आव यक 

२५% नामिनदशन 1) मा यता ा  व ापीठाची बी.ए सी., ह  पदवी 
2) शासनमा य सं थेकड ल ड .एम.एल.ट  कोस 

उ ीण असणे आव यक 

५०%  पदो नती 1) महानगरपािलका णालयातील लॅब अिस टंट 
पदावर ल कमान ३ वषाचा अनुभव आव यक 

  
          या माणे सुधा रत अहता िन त क न पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या णालयांम य े

१० वषापे ा जा त कालावधीक रता लॅब टे निशयन हणून सेवा केले या खालील मानधनावर ल कमचा-
यांना उपल ध होणा-या २५% र  जागांवर सरळ सेवेने वह त कायप दतीचा अवलंब क न 
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महापािलके या सेवेम य ेसमा व  क न घेत यास मनपास अनुभवी कमचार  उपल ध होणार 
अस याने यास मा यता देणेत यावी.  

 
 
 
अ. . मानधनावर ल कमचा-याचे नांव पदनाम शै णक अहता मनपा दवाखा यातील 

य  कामकाज 

अनुभव कालावधी 
१ ीम.वैशाली सुिशलकुमार िशंदे लॅब टे निशयन बी.ए सी., 

ड .एम.एल.ट ., 

१६ वष 

२ ीम. नेहलता ब यािमन 

िमसाळ 

लॅब टे निशयन बी.ए सी., 
ड .एम.एल.ट ., 

१२ वष 

३ ीम.सुजाता संपत साखरे लॅब टे निशयन बी.ए सी., 
ड .एम.एल.ट ., 

१० वष 

४ ीम. ीया पंजाबराव म ढे लॅब टे निशयन बी.ए सी., 
ड .एम.एल.ट ., 

१० वष 

 
        तर  आकृतीबंध व सेवा िनयमात वर ल माण े दु ती क न याबाबतची अंमलबजावणी 
करणेकामीचे अिधकार आ ण महापािलका आ थापनेवर ल व वध संवगातील अिधकार , कमचार  सेवा 
 िनवृ  झा यानंतर अनेक वष व वध पदे र  रहात अस याने नाग रकांना दे यात येणा-या सेवांवर 
प रणाम होत अस याची बाब वचारात घेता महापािलका आ थापनेवर स या कायरत असले या 
अिधकार  व कमचार  यां या सेवा आव यकतेनुसार स म सिम यांचे मा यतेन े महापािलका 
अ थापनेवर ल इतर समक  पदांवर वग करणेचे अिधकार मा.आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -१८ यांना दान करणसे मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे. 
 

वषय मांक ५) संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                        .पाप/ुब ेका/टे. .६४५५/७१/२०१७, द.१०/०९/२०१७ 

                      २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. . ३१ द.६/१०/२०१७ 
    

        JNNURM अंतगत ताथवडे गावाची पाणीपुरवठा योजना राब वणेकामी पाईपलाईन 
टाकणेचे काम गतीत आहे. स थतीत पाईपलाईन टाकणेचे काम ८०% पूण झालेले आहे. 
उवर त २०% काम चालु आहे. सदरचे २०% काम ऑग ट २०१७ अखेर स पूण होणार आहे.  
JNNURM अंतगत ताथवडे गावाची पाणीपुरवठा योजना राब वणेबाबत ऑटो ल टर, िचंचवड 
येथे मा.आयु , पं.िचं.मनपा यांचे अ य तेखाली द.१०/०६/२०१७ रोजी सकाळ  ११.०० वा. 
बैठक घे यात आली. सदर बैठक त मा.आयु  सो. यांनी JNNURM अंतगत ताथवडे गावाची 
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पाणीपुरवठा योजना राब वणेकामी टाक यात येणा-या पाईपलाईन या र ता खोदाईबाबत 
वशेष परवानगी घेवून द.३१/०८/२०१७ पयत काम पूण कर याचे आदेश दले आहेत. ताथवडे 
गावाचा वकास आराखडा ६ जानेवार  २०१७ रोजी शासनाने मंजुर केलेला आहे. सदर मंजुर 
आराख यानुसार अ ापह  काह  र ते मनपा या ता यात अ ापपयत न आ यामुळे व तेथील 
िश लक पाईपलाईन दुसर कडे टाकावी लागणार आहे. सदरचा भाग .२५ म ये िनवासी 
असले या पण वतरण निलका नसले या ठकाणी पाईपलाईन टाकणे श य आहे. ताथवडे 
गावातील मंजुर वकास आराख या माणे पण ता यात न आले या र यातील िश लक 
पाईपलाईन स याचा भाग .२५ मधील िनवासी भागात वतरण निलका नसले या ठकाणी 
द.३१/०८/२०१७ पयत टाकून काम पूण करणे आव यक आहे.  तर  JNNURM अंतगत ताथवडे 
गावाची पाणीपुरवठा योजना राब वणेकामी टाक यात येणा-या पाईपलाईन या कामाची या ी 
कमी क न भाग .२५ मधील िनवासी असले या पण वतरण निलका नसले या ठकाणी 
सदरची िश लक रा हलेली पाईपलाईन टाकणेस मा यता देणेबाबत मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे. 
 
वषय मांक  ६)  संदभ –१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/११/का व/८७०/२०१७,  
                       द.०६/१०/२०१७ 
                     २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. . ३७ द.६/१०/२०१७ 
        
  महारा  शासन व  वभागाकड ल िनणय मांक : वाहन/१००२/ . .७५/२००२ विनयम, 
दनांक १३/०३/२००३ व मांक : वाहन – १००५/ . .१३/२००५,  विनयम, द.२५ मे २००५ 
नुसार शासक य अिधका-यांना वत:चे खाजगी वाहन शासक य कामकाजासाठ  वापर अनु ेय 
कर या या अनुषंगाने शासनाकडून यापूव  पे ोल, डझेल वाहन वापरासाठ  वाहन वापर 
धोरणानुसार ितपूत  कर याबाबत आदेश िनगत कर यात आलेले आहेत. तथा प व  वभागाकड ल 
शासन िनणय मांक : वाहन – १००७/ . .४८/२००७/ विनयम, द.३१ डसबर २००७ अ वये 
सदरची योजना शासनाने बंद केलेली आहे.  तथा प महारा  शासनाकड ल द. २५ मे २००५ या 
शासन िनणयानुसार शासक य अिधका-यांना वत:चे खाजगी वाहन शासक य कामकाजासाठ  वापर 
अनु ेय करणेबाबतची योजना ह  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ीने आिथक हताची 
अस याने सदर योजनेची महापािलका तरावर अंमलबजावणी करावयाची झा यास स म 
ािधकरणा या मा यतेने याबाबतचे धोरण िन त करावे लागणार आहे. पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका शासन वभागाकड ल वाहन वाटप धोरणानुसार या वग १ व २ या     
अिधका-यांना आ ण पदािधका-यांना मनपाचे वाहन अनु ेय कर यात आलेले आहे, यांना 
महानगरपािलके या वाहनाऐवजी वत:चे खाजगी वाहन ऐ क प दतीने शासक य कामकाजासाठ  
वापर यास व यासाठ  िन त केले या सोबत या प रिश      'अ'   माणे ितपूत ची र कम अदा 
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कर याबाबतचे धोरण िन त करणेकामी मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे.   
 
             -------- 
                              
                                मा.शहर सुधारणा सिमतीचे ठराव  

 

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

                             .नर व/का व/१८/१७५/२०१७, द.२५/०९/२०१७ 

                           २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठ. .२३ द.५/१०/२०१७ 
   

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील मौजे कवळे येथील स.नं.७१ 
व ७२ येथील आर ण .४/११७ - उ ान या ता वत आर णाचा वकास करणेकामी 
मा.नगरसद य यांची मागणी आहे.   सदरचे उ ानाचा वकास के याने गावातील नाग रक, जे  
नाग रक, म हला व मुलां या आरो यासाठ  सदरचे उ ान  वकिसत होणे गरजेचे आहे.  
मा.नगरसद य यांनी मागणी केलेले आ. .४/११७ उ ान हे वकास नगर, कवळे या प रसरात 
असून सदर भागात अ ा प एकह  उ ान वकिसत करणेत आलेले नाह . सबब मा.नगररसद य यांचे 
मागणीचे अनुषंगाने नाग रकांचे हताथ  वकासनगर, कवळे स.नं. ७१ व ७२ मधील आर ण 
.4/117 उ ान या आर णाखालील जिमनीचे भूसंपादन न वन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वय े

संपादन करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 

 
वषय मांक ८)  सदंभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प    

                                               .नर व/का व/१८/१७६/२०१७, द.२५/०९/२०१७ 

                         २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठ. .२४ द.५/१०/२०१७ 

 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील मौजे कवळे येथील स.न.ं ४० 
येथील आ. . ४/१२२ – दवाखाना व सुितगृह (DMH) या ता वत आर णाचा वकास करणेकामी 
मा.नगरसद य यांची मागणी आहे.   सदर आर ण .४/१२२- दवाखाना व सुितगृह (DMH) या 
आर णाचा वकास गावातील नाग रक, जे  नाग रक, म हला व मुलां या आरो यासाठ  होणे गरजेचे 

आहे. मा.नगरसद य यांनी मागणी केलेले आर ण .४/१२२ - दवाखाना व सुितगृह (DMH) हे 
आर ण वकास नगर, कवळे या प रसरात असून सदर भागात महानगरपािलकेतफ आरो य वषयक 
सु वधा वकिसत करणेत आलेली नाह . सबब मा.नगररसद य यांचे मागणीचे अनुषंगाने नाग रकांचे 
हताथ वकासनगर, कवळे स.नं.४० मधील आर ण . ४/१२२ – दवाखाना व सुितगृह (DMH) 
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या आर णाखालील जिमनीचे भूसंपादन न वन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन 

करणेस मा यता देणेस तसेच मौजे बो-हाडेवाड  येथील खालील मंजूर वकास योजनेतील र ते व 
आर णाचे भूसंपादन करणे आव यक आहे.   

१) मौजे बो-हाडेवाड  ह  ग.नं.१३३३ ते ग.नं.१३९० पयत पुण-ेनािशक ६० मी. 
र यापयतचा मंजूर वकास योजनेतील १८ मी. र ता भूसंपादन करणे. 

 

२) मौजे बो-हाडेवाड  येथील ग.नं.१०७०, १०२२, १०६२, १०७७, १०७६, १०७८, १०७९, १०८०, 
१०५९, १०३३, १०२४, १०३५, १०७०, १०७१, १०७२, १०७३, १०७४, १०७५ येथील मंजूर वकास 
योजनेतील ७.५ मी. र ता व १२ मी.र ता भूसंपादन करणे. 
३) मौजे बो-हाडेवाड  येथील संत सावतामाळ  नगर येथील  ग.नं.१०६२, १०२३, १०२६, १०२५, 
मधील १२ मी.र ता भसूंपादन करणे. 
४) मौजे बो-हाडेवाड  येथील ग.नं.१२१८ पासून ते ग.नं. १२५१ पयत मंजूर वकास योजनेतील 
१८ मी. र ता भूसंपादन करण.े 
५) मौजे बो-हाडेवाड  ह  ग.नं.१३२७ पासून ते ग.नं. १३९० पयत पुण-ेनािशक ६० मी. 
र यापयतचा मंजूर वकास योजनेतील २४ मी. र ता भूसंपादन करणे. 
६) मौजे बो-हाडेवाड  मधील ग.न.ं१३८८, ग.न.ं१३८९ व ग.नं.१३७५ मधील मंजूर वकास 
योजनेतील आर ण मांक १/१६६ उ ान याचे भूसंपादन करण.े 
७) मौजे बो-हाडेवाड  मधील ग.न.ं१२३३, ग.न.ं१२३२, ग.नं.१२२८ व ग.न.ं१२२४ मधील मंजूर 
वकास योजनेतील आर ण मांक १/१५४ ाथिमक शाळा याचे भूसंपादन करणे. 
८) मौजे बो-हाडेवाड  मधील ग.नं.१२७४, ग.नं.१२७३, ग.नं.१२७०, ग.न.ं१२६९, ग.न.ं१२६८, व 
ग.नं.१२७२ मधील मंजूर वकास योजनेतील आर ण मांक १/१५५ उ ान याचे भूसंपादन करणे. 
९) मौजे बो-हाडेवाड  मधील ग.नं.७७५, ग.न.ं७७४, ग.नं.७७३ व ग.नं.७७६ मधील मंजूर 
वकास योजनेतील आर ण मांक १/१८२ ाथिमक शाळा याचे भूसंपादन करण.े 
१०) मौजे बो-हाडेवाड  मधील ग.नं.१३८७, मधील मंजूर वकास योजनेतील आर ण मांक 
१/१६७ ाथिमक शाळा याचे भूसंपादन करण.े 
११) भाग .२७ तापक रनगर, रहाटणी भागातील स.नं.१२३, १२४, व १२५ मधील उ ानाचे 
आर णाचे भूसंपादन करणे. 
      उपरो  ता वत योजनाखालील जमीन महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम व 
न वन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर आर णांचा भूसंपादन ताव 
मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेकर ता मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे.  
तर  तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६  व भूसंपादन 
पुनवसन व पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा आ ण पारदशकता राख याचा 
ह क अिधिनयम – २०१३ ( न वन भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये तातड ने संपादन करणेकामी 
मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक अस याने सदर भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार , 
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यांचेकडे पाठ वणेकर ता व सदर भूसंपादनास येणा-या खचास मा यता व अदाकरणेकामी 
मा.आयु  यांना अिधकार दान करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत 
येत आहे.   
                                     ------ 
                        

                          मा.आयु ांकडून आलेली पञे/काम े
 
वषय मांक ९)   संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल मभा/३/का व/९८९/२०१७  

                         द.२०/०९/२०१७   

 मा.महानगरपािलका मु य सभा ठराव मांक ९७२ दनांक ०६/०१/२०१७ अ वय े

पी.एम.पी.एम.एल. साठ  फायना स मेकॅिनझम प दतीने एकूण ८०० बसेस खरेद पोट  मनपाकडून 
दािय वानुसार ४० %  िनधी थेट बस पुरवठाधाकास देणे कामी मा यता ा  आहे. 

मा.अ य  व यव थापक य संचालक पी.एम.पी.एम.एल. यांचे मा.आयु  यांना दनांक 
१५/५/२०१७ रोजीचे अधशासक य प ा वये महामंडळास ८०० बसेस स म संचलनासाठ  आव यक 
असून यासव बसेस वतं  िन वदा या रावबून खरेद  करणे आव यक आहे. या तव दो ह  
महानगरपािलकानंी ८०० बस खरेद साठ  लागणारा अंदाजे ४०० कोट चा िनधी यां या ६०:४० या 
आिथक दािय वानुसार महामंडळास उपल ध क न देणेचे मा य के यास सदर या बसेस िन वदा 

ये या मा यमातून खरेद  कर याची कायवाह  ता काळ सु  कर यात येईल, महामंडळास ८०० 
बसेस खरेद कामी लागणा-या िनधीचे आिथक दािय वा या ६०:४० माणानुसार िनधी उपल ध क न 
देणेबाबत पी.एम.पी.एम.एल.ला िनणय कळ व यास वनंती केली. 

यानुसार पी.एम.पी.एम.एल कर ता ८०० बसेस खरेद साठ  लागणा-या अंदाजे ४०० कोट  
िनधी पैक  ४०% या आिथक दािय वानुसार र कम पये १६० कोट  पी.एम.पी.एम.एल.ला उपल ध 
क न देणेस, यापैक  सन २०१७-१८ या अंदाप कातील र. .२८ कोट  यितर  उव रत र कम 
आव यकतेनुसार वग करणाने उपल ध क न देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय मांक १०)   संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल लेखा/३५/का व/८१५३/२०१७  

                         द.१९/०९/२०१७   
 

 मा. सह. शहर अिभयंता जलिन:सारण वभाग यां या कड ल द. 16/9/2017 या प ा म य ेनमुद 

केल े माणे पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीन े रा ीय नागर  सुधारणा अिभयान (अमृत) अंतगत 

पंपर  िचंचवड मनपा हदद तील मलिन:सारण यव थेत सुधारणा करण े व क प राब वण े बाबत 

(Rehabilitation of sewerage system in  old areas of PCMC) योजनेचा स व तर क प अहवाल शासन 
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मंजूर साठ  सादर कर यात आलेला असून नजीक या काळात मंजूर  िमळण े अपे त आहे. 

याकामी महानगरपािलके या सन 2017-18 या अंदाजप कामधे सदर कामाचा समावेश क न 

अंदाजप क य तरतुद करण े आव यक आहे. याकामी सन 2017-18 या अंदाजप कातील पान मांक 671 

अ. . 19  (1) वर ल रा ीय नागर  सुधारणा अिभयान (अमृत) अंतगत पाणीपुरावठा योजना राब वणे 
याकामासाठ  र. . 85 कोट  एवढ  तरतुद करणेत आलेली आहे. सदर कामामधून र. . 10 कोट  कमी क न 

रा ीय नागर  सुधारणा अिभयान (अमृत) अंतगत पंपर  िचंचवड मनपा हदद तील मलिन:सारण यव थेत 

सुधारणा करण े व क प राब वणे (Rehabilitation of sewerage system in  old areas of PCMC) 

याकामाचा समावेश क न र. . 10 कोट  इतक  तरतुद वग कर याकामी अस ेकळ वल ेआहे. 

 तर  रा ीय नागर  सुधारणा अिभयान (अमृत) अंतगत पाणीपुरावठा योजना राब वणे याकामासाठ  

र. . 85 कोट  एवढ  तरतुद ठेवली असून या मधील सदर कामामधून र. . 10 कोट  कमी क न रा ीय 

नागर  सुधारणा अिभयान (अमृत) अंतगत पंपर  िचंचवड मनपा हदद तील मलिन:सारण यव थेत 

सुधारणा करण ेव क प राब वण ेवर ल माण ेतरतुद उपल ध क न देण ेसाठ  महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमातील कलम १०३ अनुसूची ड मधील करण-७  तरतूद-२ भांडवली लेखािशषाबाबतचे अिधकार 

मा. महापािलका सभेस अस याने मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय मांक ११)    संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  

                          .मातं व/१२/का व/२९८/१७ द.१९/०९/२०१७  
 

        महापािलकेचे सन २०१७-१८ चे अंदाजप क मा. महापािलका सभेपुढे मा. आयु  यांनी मा. थायी 

सिमती माफत सादर केलेले आह.े व यास मा. महापािलका सभेने मा यता दलेली आह.े तथािप, सदरचे 

अंदाजप कात महापािलकेमाफत िविवध िवभागांमाफत क शासन व रा यशासनाचे अिभयान / क पांचे तसेच 

महापािलकेचे थाप य, िव ुत, पाणीपुरवठा, जलिन: सारण इ. िवभागांचे क पांचे कामकाज हाती घेणेत येते. 

या ित र  जेएनएनयुआरएम, अमृत अिभयान, व छ भारत अिभयान, माट िसटी अिभयान, धानमं ी 

आवास योजना महानगरपािलका काय े ाम ये राबिवणेक रता य िशल आहे. सदरचे क प कालमया दत व 

वेळेत पूण करणेसाठी या कामासाठी रा ीय व आंतररा ीय दजाचे स लागार सं थेची मदत घेण ेआव यक आह.े 

यामुळे,  सन २०१७-१८ चे अंदाजप कात “िसटी ा फॉमशन ऑ फस (City Transformation Office)” ह े

नवीन लेखािशष िनमाण करण ेव शासक य मा यता िमळण ेआव यक आह.े 

सबब, सन २०१७-१८ चे अंदाजप कात अंदाजप क – २ :महसुली जमा खच सन २०१७-१८,  पान . 
१२२ व पान . १२३,  अनु मांक ५० - मािहती व तं ान िवभागाकडे (अ. . १२ वर ) “िसटी ा फॉमशन 
ऑ फस ( City Transformation Office)” नवीन लेखािशष िनमाण क न यावर तीन वष कालावधीसाठी 

शासक य मा यता र.  १४.३१ कोटी यास मा यता देणबेाबत िवचार करण.े 
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वषय मांक १२)     संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  

                           .मातं व/३/का व/२२०/१७ द.०४/१०/२०१७  
 

 मा.पोलीस आयु , प रमंडळ-३, पुणे शहर यांचेकड ल प  . पोउआ/प र-
३/६२५/२०१३ दनांक ६/२/२०१३ अ वय े कळ वलेनुसार घरमालक-भाडेक  ॅक ंग िस ट म 
वकसीत करणेत आलेली असून याबाबतचा डेटा महानगरपािलका स हरवर (Server Host) 
ठेवणेत आलेला आहे. सदरची संगणक णाली मे. ो बट  सॉ ट यांचेमाफत वकसीत करणेत 
आली असून याक रता महानगरपािलकेस कोणतेह  शु क आकार यात आलेले नाह .  

महानगरपािलके या नागर  सु वधा क ांमाफत घरमालक-भाडेक  ॅक ंग िस ट म ारे सेवा 
उपल ध के यास नाग रकांना ती अज र कम .२०/- व ऑनलाईन सेवा उपल ध क न 
घेत यास र कम .१०/- शु क आकारल ेजाते. महानगरपािलकेकडे जमा होणारे ऑनलाईन 
शु क र कम . १०/- पैक   महानगरपािलकेस र कम .५/- ऑनलाईन प दतीन ेजमा 
क न उव रत र कम .५/- संगणक णाली वकसीत करणार  एज सी मे. ो बट  सॉ ट 
यांना अदा करणेकामी आदेश . मातं व/३/का व/९८/ २०१६ द. ३/५/२०१६ अ वय ेमा यता 
देणेत आलेली आहे. तसेच मा. थायी सिमती सभा ठराव .६२१ द. १२/७/२०१७ अ वये 
मा यता देणेत आलेली आहे. यानुसार मे. ो बट  सॉ ट यांना ऑनलाईन ा  झाले या ती 
अजाक रता र कम .५/- माणे र कम अदा करणेचे धोरणास तसेच सदरची र कम 
महानगरपािलका फंडाम य ेजमा होत अस याने वेळोवेळ  जमा होणार  र कम मा हती व तं ान 
वभागा या ई-ग हन स या लेखािशषातून अदा करणेकामी मा यता देणेबाबत वचार करणे.     

              
वषय मांक १३)  संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  

                                               जा. . वभाअक/३/का व/२८६/२०१७ द.६/१०/२०१७  

      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. 



 20
ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून येत लाभाथ स क  शासनाचे र.  ४०००/- , 

रा य शासनाचे र. .८००० /- व मनपा ह सा र. . ४०००/-या माण ेवैय क घरगुती शौचालय 
बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येत आहे. 

व छ महारा  अिभयान (नागर ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३०/९/२०१७अखेर 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 
११५१३  

क  शासनाचे “ व छ भारत 
अिभयान” या संकेत 

थळावर अपलोड करणेत आले या एकूण 
अजाची 

सं या  

१०५५६  

मंजूर अजाची एकूण सं या ६६०४  
बांधकाम सु  
झाले या 

शौचालयांची सं या 

वैय क 
घरगुतीशौचालय 

६०३७  

बांधकाम पूण 
झाले या 

शौचालयांची सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय 

७३८८ 

मनपा बांधकाम- ४९६६ 

सी.एस.आर(एनजीओ) माफत 
 बांधकाम  - २४२२ 

बांधकाम सु  
झाले या 

शौचालयांची सं या 
सामुदाियक शौचालय ३६१ सीटस  

बांधकाम पूण 
झाले या सामुदाियक शौचालय ३६१सीटस म हला–१९२ िसटस कामकाज 
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सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करण.े  

वषय मांक १४)    संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल  
                           जा. .जिन/१०/का व/५०/२०१७ द.०६/१०/२०१७    
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत ग आ ण ह े ीय कायालय न याने झाले अस याने सदर 
े ीय कायालयाचे काय े ात जलिनस:रण निलकांची वा षक ठेकेदार  प दतीने साफसफाई करणे व 

चोकअप काढणे यासाठ  वतं  यव था नाह . यामुळे खालील कामांचा सन २०१७-१८ या 
अंदाजप कात समावेश क न व सदर कामांना येक  ५०,००,०००/- (अ र  र. . प नास लाख 
फ ) या माणे तरतूद करणेस व सदर तरतूद िचखली येथे मैला शु द करण क  बांधणे या 
कामातून वग करणेस मा यता देणेकामी तसेच सदर कामांना शासक य मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 
 
१. ग े ीय कायालयाचे े ातील जलिनस:रण निलकांची वा षक ठेकेदार  प दतीने साफसफाई 
करणे व चोकअप काढण.े अंदाजप क य र कम वा षक र. . १,०६,००,०००/- (अ र  र. . एक 
कोट  सहा लाख पये फ ) – तरतूद र कम पये ५०,००,०००/- (अ र  र. . प नास लाख 
फ ) 
 

शौचालयांची सं या पूण 

पु ष–१६९ िसटस कामकाज 
पूण 

िनगत करणेत 
आलेला प हलाह ा ५८१०लाभाथ  

GOI+GOM=३४८.६० 

                  लाख 

GOI=२०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 
ULB =११६.२० लाख ULB =२०००/- ह सा 

 एकुण          ४६४.८०लाख  
िनगत करणेत 

आलेला 

दुसरा ह ा 
४५४०लाभाथ  

GOI+GOM=२७२.४० 

                लाख 

GOI=२०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 

  ULB =९०.८० लाख ULB =२०००/- ह सा 

 एकुण ३६३.२० लाख  
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२. ह े ीय कायालयाचे े ातील जलिनस:रण निलकांची वा षक ठेकेदार  प दतीने साफसफाई 
करणे व चोकअप काढण.े अंदाजप क य र कम वा षक र. . १,०६,००,०००/- (अ र  र. . एक 
कोट  सहा लाख पये फ ) – तरतूद र कम पये ५०,००,०००/- (अ र  र. . प नास लाख 
फ ) 
  

                               ------- 
   सिम यांचे अहवाल 
 

मा. वधी सिमती 
 

वषय मांक १५)  अ) द.०४/०८/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणे.   
     ब)  द.१८/०८/२०१७, द.०१/०९/२०१७, द.०७/०९/२०१७, द.०८/०९/२०१७  
                   चा सभावृ ांत कायम करण.े   

क)  द.०१/०९/२०१७, द.०७/०९/२०१७ व द.०८/०९/२०१७ चा सभावृ ांत  
 कायम करणे.   

ड)  द.१५/०९/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करण.े   
                   ------    
 

 

   मा.म हला व बालक याण सिमती   
           

वषय मांक १६)     अ) द.०६/०९/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करण.े   
                   ब) द.१९/०९/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
             ------      

          मा.शहर सुधारणा सिमती   
 

वषय मांक १७)     द.२२/०८/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करण.े  
                    

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

                                                      
वषय मांक १८)    अ) द.०८/०९/२०१७ 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/३९७/२०१७ 
दनांक : ६/१०/२०१७            
              

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

            नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत.    
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(मा.िवधी सिमतीकडील ठराव मांक ३७ द.६/१०/२०१७  व मा.मनपा सभा िवषय .६ चे लगत ) 

प रिश  अ 
महापािलका अिधकारी व पदािधकारी यांना महापािलका कामकाजासाठी ऐि छक प दतीने खाजगी वाहन 

वापर यास परवानगी देणेसंदभात धोरण 
 

महापािलका अिधकारी व पदािधकारी यांना महापािलका कामकाजासाठी वाहन अनु ेय कर यात आले असून 
याचा सन २०१६-१७ मधील सरासरी मािसक खच खालील माणे आह.े 

अिधकारी / पदािधकारी अदंाजे र. . (दर महा) 

मा.महापौर ९९८२६/- 
उपमहापौर व इतर पदािधकारी ६३१४१/- 
अिधकारी वग १ ८७८७७/- 
अिधकारी वग २ ६९४६८/- 

 

वरील माणेचा वाहनावरील खच पाहता महापािलका अिधकारी व पदािधकारी यांना महापािलका 
कामकाजासाठी ऐि छक प दतीने खाजगी वाहन ितपूत  हणून ठोक र म देणे अनु ेय के यास महापािलकेचा 
आ थक लाभ होणार आह.े याकरीता खालील माणे ितपूत  र म िनि त करणे उिचत आह.े 

वाहनांची िनि त 
कमत 

र. . १० लाख  पे ा 
जा त (मा.महापौर, 

आयु ) 

र.  ०६ लाख पयत 
(इतर पदािधकारी, वग १ 

दजाच ेअिधकारी) 
वग २ चे अिधकारी 

देखभाल दु ती, 
एक वेळचा कर, 
िवमा 

.२०९३५/- .१२५६०/- .८३७३/- 

इंधन  .१६०००/- (पे ोल) .१२०००/- (पे ोल) .१००००/- (पे ोल) 
.१२०००/- (िडझेल) .९०००/- (िडझेल) .७५००/- (िडझेल) 

वाहन चालकाचा 
पगार 

.३०,०००/- 
(२ वाहनचालक) 

.१५०००/- 
(१ वाहनचालक) 

.१५०००/- 
(१ वाहनचालक) 

एकूण  .६६९३५/- (पे ोल 
वाहन) 

.३९५६०/- (पे ोल 
वाहन) 

.३३३७३/- (पे ोल 
वाहन) 

.६२९३५/- (िडझेल 
वाहन) 

.३६५६०/- (िडझेल 
वाहन) 

.३०८७३/- (िडझेल 
वाहन) 

 

    शासनाने तािवत केले या रकमेम ये वाढ / घट करणेबाबतचा िनणय मा.िवधी / महापािलका सभेने 
यावयाचा आह.े 
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अटी व शत  
१) सदरची योजना ही ऐि छक व पाची असून याबाबतची मागणी यो य या स म ािधका-यामाफत येणे 

आव यक आह.े 
२) मनपा कामकाजासाठी वापर यात येणारे खाजगी वाहन हे अिधकारी / पदािधकारी यां या वतःचे 

अथवा कुटंुबातील (पती / प ी / अिववाहीत मुलगा / अिववािहत मुलगी / आई / वडील) सद यांचे 
नावावर न दणीकृत असणे आव यक आह.े 

३) हा पयाय ि वकारणा-या अिधकारी / पदािधकारी यांनी स म अिधका-यांकडून खाजगी वाहन 
महापािलका कामकाजासाठी वापर के याचे माणप  दर महा सादर करणे आव यक राहील.  

४) सलग १० दवस कवा यापे ा जा त कालावधी या रजे या करणी या माणात इंधनाची ितपूत  
कर यात येणार नाही. 

५) महापािलकेचे वाहन अनु ेय असलेला अिधकारी जर वतः या पदाचा कायभार सांभाळून दुस-या पदाचा 
अित र  कायभार सांभाळत असेल तर यांना एकाच पदासाठी वाहनाची ितपूत  अनु ेय राहील. 
तसेच दुस-या पदास अनु ेय असलेले वाहन यांना वापरता येणार नाही. 

६) खाजगी वाहन महापािलका कामकाजासाठी वापर याचा पयाय ि वकारणा-या अिधका-याने महापािलका 

कामकाजासाठी मु यालया बाहेर वास करावयाचा अस यास यांनी यांचेच खाजगी वाहन वापरणे 

आव यक आह.े 

७) खाजगी वाहन महापािलका कामकाजासाठी वापर याचा पयाय ि वकारणा-या अिधका-यास कोण याही 
प रि थतीत महापािलका वाहन वापरता येणार नाही.  
 

                                                                                                          सही/- 
आयु  

पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी ४११ ०१८ 

 
 


