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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

      मांक : नस/६/का व/४३२/२०१८ 
दनांक : ११/१०/२०१८         

 

ित, 
 

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

 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक  

 २०/१०/२०१८ रोजी द ुपार  २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   

मा.महोदय/महोदया, 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे ऑ ट बर- २०१८ ची मािसक मा.महापािलका 

सभा शिनवार दनांक २०/१०/२०१८ 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 ू
 

                                                                
(उ हास बबनराव जगताप) 

                    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 – २३ 

 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे ऑ टोबर - २०१८ ची मािसक मा.महापािलका 
सभा शिनवार दनांक २०/१०/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपािलका शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे. सदर सभेम ये 
खालील कामकाज होईल.         

                                  ------ 
अ) मा. महापािलका सभा - १८ द.२०/६/२०१८ (दु .२.००), द.२२/६/२०१८  

(दु .३.०० व सायं ८.५०) व द.२७/६/२०१८ (दु .३.००) चा सभावृ ांत कायम  करणे.   

ब) मा. महापािलका सभा - १९ द.२०/७/२०१८ ( द.ु२.०० व २.३० वा.) चा  

   सभावृ ांत कायम  करणे.    

        ------ 
     ो रे 

         ( महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ४४ अ वये ) 
     ------ 

 

       मा. थायी सिमतीचे ठराव 

 
 

वषय मांक १) संदभ – १) मा.सागर आंगोळकर, मा.राज  गावडे यांचा ताव     
           २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२९१६ 
              द.१८/०७/२०१८  
           ३) मा.महापािलका सभा ठराव मांक- २५६ द.६/०९/२०१८ 

           ४) मा.महापािलका सभा ठराव मांक- २७४ द.२७/०९/२०१८ 
 
 

पंपर  िचंचवड मनपा मा.महापािलका सभा ठराव .९१० द.२३/०८/२०१६ अ वये 
पं.िचं.मनपा या वतीने पी.एम.पी.एम.एल. ६०:४० या त वानुसार घे यात येणा-या १५५० बसेस 
पैक  ५५० वातानुकूिलत बसेस ए.एस.आर.ट .यु. या क  शासना या अिंगकृत सं थेकडून 
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घे यास, १०० बसेस पुणे व पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ६०:४० या त वानुसार खरेद  
कर यास व उव रत ९०० बसेस माकट फायना स मेकॅिनझम या माणे महामंडळा या 
ठरावा माणे गठ त ४ सद य सिमतीने ठर वले या पेिस फकेशन व सेवा तर करारा माणे 
मा यता दे यात आली आहे. आज रोजी पी.एम.पी.एम.एल. कडून फ  २०० बसेस खरेद  
झा याचे समजते. सुमारे दोन वषापुव  मा यता देवून सु दा पी.एम.पी.एम.एल. कडून बसेस 
खरेद स अ यंत वलंब होत आहे प रणामी शहरातील सावजिनक वाहतुक यव थेवर वपर त 
प रणाम होत आहे. यामुळे पी.एम.पी.एम.एल. या मागणीनुसार व पेिस फकेशन नुसार लेखा 
वभागाकड ल बसेस खरेद  या तरतूद मधून बसेस मनपा माफत खरेद  क न 
पी.एम.पी.एम.एल.ला उपल ध क न देणे बाबतचा वषय धोरणा मक बाब हणून मा यतेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
( दनांक २०/१०/२०१८ चे सभेत घे याचे िनणया माणे)   
 

वषय मांक २) संदभ–१) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /१७/का व/५९०/२०१८  

                द.०६/०९/२०१८  

        २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३१४६ 
           द.११/०९/२०१८  

   
      कॉलेज आफ फजीशीयन एँड सजन, मुंबई यांचेमाफत घे यात येणारा सी.पी.एस. 
अ यास म पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये सन 
१९९८ पासुन सु  कर यात आलेला आहे. या अ यास माकर ता कॉलेज ऑफ फजीशीयन एँड 
सजन, मुंबई यांचेमाफत वेश या राब वणेत येत असुन यांचे माफतच उमेदवार/ व ाथ  
यशवंराव च हाण मृती णालयाम ये सी.पी.एस. अ यास माकर ता पाठ वले जातात. तसेच 
सदर अ यास माकर ता मनपामाफत व ा याकडुन कोणतेह  शु क आकारले जात नाह . 
कॉलेज ऑफ फजीशीयन एँड सज स, मुंबई यांचे माफत सन २०१८ मधील वेश ये 
बाबतचे िस द केले या मा हती प काम ये सदर अ यास माकर ता पाठ व या जाणा-या 
व ा याकडुन र. . ४,५०,०००/- व सं थे या को या मध या व याकडुन र. .९,००,०००/- 
इतके शु क आकारणी करणेबाबतची तरतुद नमुद केलेली आहे.  यामुळे, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयामाफत घे यात येत असले या सदर 
अ यास मासाठ  येणा-या व ा याकडुन शु क आकारणी संदभात िनणय घेणेसाठ  मनपा 
तरावर मा. आयु  सो यां या आदेशा वये मा. अित. आयु  १ यां या अ य तेखाली मुलेप, 

कायदा स लागार व आरो य वै क य अिधकार  यांची सिमती गठ त कर यात आलेली होती. 
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सदर सिमतीची सभा द.३०-०८-२०१८ रोजी पार पाडली आहे. यामुळे सिमतीने सी.पी.एस. 
अ यास माकर ता व ा याकडुन कती शु क आकारावे याबाबत अ य सं थांकडुन मा हती 
आलेली असता, यांचेकडुन ित व ाथ  ९ ते १० लाख पये इतके शु क आकारले जात 
अस याची त ड  मा हती दे यात आलेली आहे. पंपर  िचंचवड मनपा या यशवंतराव च हाण 
मृती णालयात सी.पी.एस. अ यास मासाठ  वेश घेतले या व ा याना मनपामाफत 

दे यात येणारे टायपड, सदर अ यास मासाठ  नेम यात आले या Hon. Doctor 

(Teacher)यांना दले जाणारे मानधन व सी.पी.एस. इ सपे शन व र युअल चाजस या सव 
बाबी िमळुन येक व ा यामागे सरासर  दोन वषाचा खच र. . ७,८४,८००/- इतका येतो. 
सदरचा खच वचारात घेता, सी.पी.एस. व ा याकडुन येक  र. . ४.५० लाख ित वष 
या माणे एकुण र. . ९ लाख (दोन वषासाठ ) असे शु क आकार यास तसेच पंपर  िचंचवड 
मनपा आ थापनेवर ल वै क य अिधकार  यां याकडुन अ यास मासाठ  कुठलेह  शु क न 
आकारता, र. .९ लाख पयांचा ५ वषाचा बाँ ड िलहुन घे यास सिमतीने िशफारस / िनणय 
दलेला आहे. तर , सिमती या िशफारशीनुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वायसीएम 

णालयात सन २०१८-१९ व २०१९-२० या दोन वषासाठ  सी.पी.एस. अ यास मासाठ  वेश 
घेणा-या येक व ा याकडुन येक  र. .४.५० लाख ितवष इतके शु क आकारणी करणेस 
तसेच पंपर  िचंचवड मनपा आ थापनेवर ल वै क य अिधकार  यां याकडुन अ यास मासाठ  
कुठलेह  शु क न आकारता, र. .९ लाख पयांचा ५ वषाचा बाँ ड िलहुन घे यास मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.    
 

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

                        .लेखा/६/का व/१०३११/२०१८ द.३१/८/२०१८  

            २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३१६५ 
               द.११/०९/२०१८  

 

  
 आरो य कायकार  अिधकार  आरो य  मु य कायालय  यांनी द.२९/०८/२०१८ चे  

तावा वये मा. े य अिधकार  अ े य कायालय यांनी यांचेकड ल प  मांक         
(१)  अ ेका/आ१/का व/७०२/२०१८ दनांक १८/८/२०१८ (२) अ ेका/आ१/का व/४०३/१८ 
द.१८/८/२०१८  (३) अ ेका/आ१/का व/६०४/२०१८ द.११/७/२०१८ अ वये खाजगीकरणा ारे 
साफसफाई या लेखािशषावर र. .१,७५,००,०००/- वाहन इंधन या   लेखािशषावर 

र. .३५,००,०००/- तसेच घरोघरचा कचरा गोळा करणे या कामासाठ  र. .३५,००,०००/- इतक  
तरतूद  आरो य  मु य कायालयाकड ल घनकचरा यव थापन या लेखािशषातून वग कर याची 
वनंती केली आहे.  संपूण महानगरपािलका े ातील कचरा वाहतुक खाजगीकरणा ारे करणेची  
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िन वदा कायवाह  मु य कायालयामाफत  करणेत येणार होती. व सदरचा खच आरो य मु य 

कायालयामाफत होणार होता. तथा प  सदरची िन वदा कायवाह  अ ाप लं बत  असलेने सदर 
नमूद लेखािशषावर ल तरतूद े य कायालयात कमी पडत असलेने  तावात नमूद माणे 
तरतूद  र. .२,४५,००,०००/-  (अ र  र. .दोन कोट  पंचेचाळ स लाख फ ) वग  करणेस मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .२,४५,००,०००/- ) 
 

वषय मांक ४)  संदभ –१) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                        .लेखा/०६/का व/१०७६०/२०१८ द.१४/९/२०१८  

            २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३१८१ 
               द.१८/०९/२०१८  

   

 े य अिधकार  ग े य कायालय यांनी द.२८/०८/२०१८ चे तावा वये ग े य 
कायालयाकड ल थायी अ थापना लेखािशषावर ल तरतूद माहे स टबर २०१८ ते माहे फे ुवार  
२०१९ या म ह यांक रता वेतन अदायगी क रता तरतूद कमी पडत अस याने र. .७०,००,०००/-
तरतूद वाढवून िमळणेची वनंती केलेली आहे. र. .६२,६५,०००/-  तरतूद केलेली असुन 
र. .६२,९९,४८५/- खच झालेले असून र. .७,००,५१५/- तरतूद िश लक आहे. 
ग े य कायालयाकडे वाहनचालक, लेखािधकार , लेखापाल, िल पक यांची न याने िनयु  
कर यात आलेली आहे. तसेच मा.अ य , भाग सिमती व शासन अिधकार  खाजगी वाहन 
वापर कर त आहे यांचे बल अदायगी साठ  वतं  लेखािशष नाह थायी अ थापना 
लेखािशषातुन तरतूद खच  टाकणेत येत आहे यासाठ  र. .७०,००,०००/- वाढ व तरतूद ची 
आव यकता आहे. अखिचत िनधीतून थायी अ थापना लेखािशषावर र. .७० लाख वाढ क न 
वग करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 

वषय मांक ५)  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                        .पापु/मु य/२९२/२०१८ द.११/०९/२०१८ 
 

            २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३१९८ 
               द.२५/०९/२०१८  
 

         पंपर  िचंचवड शहरातील पाणीप ट चे दर बदल व अनािधकृत नळजोड िनयिमत 

करणे या ीकोनातून मा.महापािलका सभा ठराव .१४७ द.२८/०२/२०१८ व मा.महापािलका 
सभा ठराव .१८७, द.२०/०४/२०१८ या अनुषंगाने आदेश .जशुके/पापु/१९३/२०१८, 

द.०७/०६/२०१८ अ वये मा.आयु  यांनी आदेश िनगिमत केले आहेत. झोपडप ट  पुनवसन 
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क प व झोपडप या यामधील नळजोडांचे दर वा तववाद  असावेत तसेच झोपडप यांमधील 

अनािधकृत नळजोड िनयिमत करणेकामी अनामत र कम, दंड व पाणीप ट  (मागील वषाची) 
याबाबत िनणय घेणेसाठ या सोबतचे प रिश  अ माणे या तावास मा यता घेणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
 

वषय मांक ६) संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/०६/का व/१०१४३/२०१८  

                     द.०३/०९/२०१८   

          २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३२४४ 
           द.०९/१०/२०१८   

 
शहर अिभयंता,  "फ े य" कायालय थाप य वभागाकड ल वभागाअंतगत वाढ/घट 

र. .१,९०,२२,४६३/- वग करणाचा ताव सादर केलेला आहे. सन २०१८-१९ या अंदाजप कात 
कमी तरतूद ा  झा यामुळे कामांना पुरेशी तरतूद ठेवता आली नाह . िन वदा कायवाह तील 
चालू कामांना ह  उपल ध तरतूद कमी आहे.  काह  पूण कामांना  व  चालू कामांना तरतूद  कमी 
पडत आहे. सदर कामांक रता तरतूद  उपल ध क न देणे आव यक अस याने तावात नमूद 
माणे भागातील तरतूद  मधून वाढ/घट क न तरतूद  उपल ध क न देणेत आले या 

अस याने  र. .१,९०,२२,४६३/- वाढ/घट क न वग करण करणेस मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेची मा.आयु  यांची मागणी असली तर  वषयप ातील अ. .२० वर ल कामाचे 
बील अदा झाले अस याने सदर र. .६,९०,०००/- वग करणाची आव यकता नाह . तर  सदर 
र कम वगळून उव रत र. .१,८३,३२,४६३/- चे वग करणास मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. तसेच क े ीय कायालय मु यालयाम ये सन २०१८-१९ 
या अंदाजप काम ये कामा या तरतुद म ये तावात नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता 

देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .१,०२,००,०००/-) 
 

वषय मांक ७)   संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                          .लेखा/६/का व/१०७५९/२०१८ द.१४/०९/२०१८  

              २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३२४९ 
                 द.०९/१०/२०१८  

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१८-१९ या अंदाजप कातील 'फ' े य 
कायालय थाप य वभागाकड ल थाप य मु यालय कायालयाकड ल सन २०१८-१९ चे 
अंदाजप काकर ता एकूण तरतुद मागणी केलेनुसार उपल ध झालेली नाह . अपुर  तरतुद 
िमळा यामुळे चालू कामांना पुरेशी तरतुद ठेवणेत आली व िन वदा कायवाह तील कामांना 
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उपल ध तरतुद मधील िश लक तरतुद मधुन अपुर  तरतुद ठेवणेत आलेली आहे. तसेच काह  
पूण कामांना व चालू कामांना तरतुद कमी पडत आहेत. सदरची सव िन वदा कायवाह तील 
कामे स थतीत चालू असून काह  कामे तरतुद  अभावी ठेकेदार यांनी बंद ठेवलेली आहेत. 
तसेच काह  पुण झाले या कामांचा न याने समावेश क न तरतुद करणे आव यक आहे. सदर 
भागातील व वध कामे करणेबाबत मा.नगरसद य व भागातील नागर क यां याकडून वारंवार 

मागणी होत आहे.  मा.महापािलका सभा ठराव .236, द.20/7/2018 नुसार र. .2,11,56,83,100 
वग करण करणेस मा यता देणेत आलेली आहे. सदर ठरावातील 169 कामांपैक  32 कामे काह  
कारणा तव होणार नाह त व काह  कामांची तां ीक तपासणी क न फेर ठराव करणार अस याचे 
मा.शहर अिभयंता यांचेकड ल प  . था/लेखा/8/का व/140/2018 द.30/08/2018 अ वये लेखा 
वभागास कळ वणेत आले आहे. सदर महापािलका सभा ठराव .236 दनांक 20/7/2018 मधील 
32 कामे वगळून मा.आयु  याचेंकडे ताव अंमलबजावणीसाठ  सादर केला आहे. यामुळे सदर 
वगळलेली कामे कर यात येणार नस याने अखच त कामामधुन िश लक रकमेतून तावात 
नमुद कामांना तरतुद िमळणेस वनंती केली आहे. तरतुद वग करणे आव यक असले या 
कामांची याद  तयार करणेत आलेली असून, यानुसार फ े य थाप य कायालय व फ 
थाप य मु यालय तरावर ल कामाकर ता तावात नमूद माणे आव यक तरतुद 

र. .१०,८५,५२,८०६/- (अ र  र. .दहा कोट , पं याऐंशी लाख, बाव न हजार आठशे सहा फ ) 
अखिचत िनधीतुन वग करणसे मा यता देणचेी मा.आयु  यांची मागणी असली तर   
वषयप ातील अ. .३८ वर ल कामाचे बील अदा झाले अस याने सदर र. .५,६२,३००/- 
वग करणाची आव यकता नाह .  तर  सदर र कम वगळून उव रत र. .१०,७९,९०,५०६/- चे 
वग करणास मा यता देणेकामी मा. महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. (वाढ/घट 
र. . १०,७९,९०,५०६/-) 
 
वषय मांक ८)   संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                         .क ेका/ था/का व/६८/२०१८ द.१/१०/२०१८  

                   २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३२७५ 
                द.०९/१०/२०१८  

क े य कायालय मु यालयाचे सन 2018-19 या अंदाजप काम ये कामा या 
तरतूद म ये तावात नमूद केले माण ेवाढ / घट करणेस मा यता देणेकामी मा. महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. (वाढ/घट र. . 6,59,29,000/-) 
                                 ------- 
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मा. वधी सिमतीचे ठराव  

 
 

वषय मांक  ९)  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                          . शा/१/का व/३३४/२०१८, द.३१/०३/२०१८ 

           २) मा. वधी सिमतीकड ल ठराव .३९ 
              द.२१/०९/२०१८  

 

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर 'ऍने थिशयालॉ ज ट (भूलत )' 
अिभनामाची पदे र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० या वेतन ेणीम ये शासन मंजूर आहेत. या 
संवगाम ये र  असणार  पदे सरळसेवा वेशाने भर याकामी द.२८/०९/२०१७ रोजी 
वतमानप ात आ ण महापािलके या संकेत थळावर जा हरात .८०२/२०१७  िस द कर यात 
आलेली आहे. तसेच महापािलका आ थापनेवर कायरत असले या अहताधारक अिधका-
यांकडूनह  ऑनलाइन अज माग व यात आले होते. 'ऍने थिशयालॉ ज ट (भूलत )' पदाकर ता 
ा  झाले या अजानुसार उमेदवारांना कोण याह  कागदप ां या छाननीिशवाय केवळ उमेदवाराने 

ऑनलाइन अजाम ये नमूद केले या मा हती या आधारे द.०३/१२/२०१७ रोजी लेखी 
पर ेकर ता पाचारण कर यात आले होते. सदर या लेखी पर ेत उमेदवारांनी ा  केले या 
गुणां या आधारे एक त सवसाधारण गुणानु म व वगिनहाय गुणानु म याद  यानुसार 
आर ण िनहाय संभा य िनवड े ात (Zone of Consideration) येणा-या उमेदवारांची 
शै णक अहता, अनुभव कालावधी वषयक व इतर कागदप ांची तपासणी कर याकर ता 
द.१८/१२/२०१७ रोजी पाचारण कर यात आले होते. उमेदवारांकडून ा  झालेली शै णक 
अहता,अनुभव कालावधी आ ण इतर कागदप ांचे आधारे 'ऍने थिशयालॉ ज ट (भूलत )' या 
संवगाकर ता आर णिनहाय गुणानु मे संभा य िनवड े ात (Zone of Consideration) येणा-
या उमेदवारांचे गुण व यां या इतर मा हतीनुसार उमेदवारांची वगिनहाय गुणानु मे िनवड 
याद  व ित ा याद  तयार कर याकर ता द.०८/०१/२०१८ रोजी कमचार  िनवड सिमती 
आयो जत कर यात आली होती. तुत या कमचार  िनवड सिमतीने उमेदवारांचे लेखी पर ेतील 
गुण, धारण केलेली शै णक अहता, अनुभव कालावधी आ ण इतर तपशील पडताळून र  
पदसं या, अनुशेष/आर ण व गुणानु म वचारात घेऊन िनवड याद वर ल डॉ.िशंदे सुरेखा संभा 
यांना खु या वगातून पे बॅ ड र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० या वेतन ेणीम ये 
'ऍने थिशयालॉ ज ट (भूलत )' या पदावर मा. वधी/महापािलका सभे या मा यतेने िनयु  
दे यास सवानुमते िशफारस केली आहे. सबब, डॉ.िशंदे सुरेखा संभा यांना वेतन ेणी र. .१५६००-
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३९१०० ेड पे ६६०० म ये 'ऍने थिशयालॉ ज ट (भूलत )' अिभनामाचे पदावर िनयु  दे यास 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
  

वषय मांक १०)  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                          . शा/१/का व/३३५/२०१८, द.३१/०३/२०१८ 

 

           २) मा. वधी सिमतीकड ल ठराव .४० 
              द.२१/०९/२०१८  

 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर ' ीरोग व सूतीशा  त ' अिभनामाची 
पदे र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० या वेतन ेणीम ये शासन मजंूर आहेत. या संवगाम ये 
र  असणारे पद सरळसेवा वेशाने भर याकामी द.२८/०९/२०१७ रोजी वतमानप ात आ ण 
महापािलके या संकेत थळावर जा हरात .८०२/२०१७ िस द क न तसेच महापािलका 
आ थापनेवर कायरत असले या अहताधारक अिधका-यांकडूनह  ऑनलाइन अज माग व यात 
आले होते. ीरोग व सूतीशा  त ' पदाकर ता ा  झाले या अजानुसार उमेदवारांना 
कोण याह  कागदप ां या छाननीिशवाय केवळ उमेदवाराने ऑनलाइन अजाम ये नमूद केले या 
मा हती या आधारे द.०३/१२/२०१७ रोजी लेखी पर ेकर ता पाचारण कर यात आले होते. 
सदर या लेखी पर ेत उमेदवारांनी ा  केले या गुणां या आधारे एक त सवसाधारण 
गुणानु म व वगिनहाय गुणानु म याद  यानुसार आर ण िनहाय संभा य िनवड े ात 
(Zone of Consideration) येणा-या उमेदवारांची शै णक अहता, अनुभव कालावधी वषयक व 
इतर कागदप ांची तपासणी कर याकर ता द.१८/१२/२०१७ रोजी पाचारण कर यात आले होते. 
उमेदवारांकडून ा  झालेली शै णक अहता, अनुभव कालावधी आ ण इतर कागदप ांचे आधारे 
' ीरोग व सूतीशा  त ' या संवगाकर ता आर णिनहाय गुणानु मे संभा य िनवड े ात 
(Zone of Consideration) येणा-या उमेदवारांचे गुण व यां या इतर मा हतीनुसार उमेदवारांची 
वगिनहाय गुणानु मे िनवड याद  व ित ा याद  तयार कर याकर ता द.०८/०१/२०१८ रोजी 

कमचार  िनवड सिमती आयो जत कर यात आली होती. तुत या कमचार  िनवड सिमतीने 
उमेदवारांचे लेखी पर ेतील गुण, धारण केलेली शै णक अहता, अनुभव कालावधी आ ण इतर 
तपशील पडताळून र  पदसं या, अनुशेष/आर ण व गुणानु म वचारात घेऊन िनवड 
याद वर ल डॉ.नांगरे सुजाता नारायण यांना अनु.जाती वगातून पे बॅ ड र. .१५६००-३९१०० ेड 
पे ६६०० या वेतन ेणीम ये ' ीरोग व सूतीशा  त ' या पदावर मा. वधी/महापािलका 
सभे या मा यतेने िनयु  दे यास सवानुमते िशफारस केली आहे. सबब, डॉ.नांगरे सुजाता 
नारायण यांना वेतन ेणी र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० म ये ' ीरोग व सूतीशा  त ' 
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अिभनामाचे पदावर िनयु  दे यास मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे. 
 
वषय मांक ११)  संदभ - १) मा.उषा ढोरे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव – 

                            

           २) मा. वधी सिमतीकड ल ठराव .४३ 
              द.२१/०९/२०१८  

 

      कुमार  पूजा शंकर शेलार, वय वष २४ वष, शै णक अहता – बी.ए., राहणार – जय 
बजरंग चौक, भोसर , पुणे – ४११ ०३९ या पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त वा त य 
असले या म हला खेळाडूस महारा  शासनाचा खेळामधील ित ेचा िशवछ पती पुर कार हा 
ित या कब ड  या खेळातील योगदानाब ल ा  झाला आहे.  तर  िशवछ पती पुर कार ा  
कुमार  पूजा शंकर शेलार या म हला खेळाडूची पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर 
शासन अिधकार  (गट-ब) या पदावर रा यशासनाचे मा यतेने नेमणूक करणेस मा यता 

देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 

                                  ------- 
 

मा.शहर सुधारणा सिमतीचे ठराव 

 

वषय मांक १२)  संदभ  - १)  मा.महापािलका आयु  यांचे प   

                                              . व/मुका/तां. व/३४७/२०१८, द.१६/०७/२०१८ 

              २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .१५ 

                             द.२८/०८/२०१८ 

             ३) मा.महापािलका सभा ठराव मांक- २८५ द.२७/०९/२०१८ 
 

           पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत सन २०१२-१३ पासून ऊजासंवधना या ीकोनातून जुने 

सो डयम  हेपर/मेटल हालाईड दवे/ ट-५(९६ वॅट) काढून एलईड  दवे बस वणेची कामे सु  आहेत. 

महापािलके या उजा संवधना या ीने सो डयम हेपर/ / ट-५/सीएफएल/मेटल हालईड द या या 
ऐवजी र या या कारानुसार आव यक काश माण राखणेकर ता (ल स ले हल) उवर त एलईड  

यित र  द यां या ठकाणी यो य मतेचे एलईड  दवे बस वणेकामी सव करणे, ड पीआर बस वणे 
व पयवे ण करणेकर ता क प यव थापन स लागार मे.ऊजा िनयोजन ा.िल.पुण ेयांची नेमणूक 

करणेत आली आहे. मे.ऊजा िनयोजन ा. िल. पुण े यांनी सवचे कामकाज पुण केलेले असून ा  

सवनुसार अहवाला नुसार सुमारे ३८७५५ इतके व वध मतेचे एलईड  दवे व वध र यावर 
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बस वणेत आलेले असून अ ापपयत सुमारे ३६१३४ दवे सो डयम हेपर/    / ट-५/सीएफएल/मेटल 

हालाईड (MH) या कारचे आहेत. सदरचे काम वखचातून कंवा ई ो मा यमातून करावयाचे  

िनयोजन मनपाचे होते. तथा प ई ो त वावर एलईड  दवे बस वणेसाठ  रा य शासनाने ईईएसएल 

सोबत करारनामा केलेला आहे. यानुसार रा य शासनाने  यांचेकड ल द.१२ जानेवार  २०१८ चे 

शासन िनणयानुसार  सव नागर  सं थानी पथ द यांसाठ  फ  एलईड  दवे बस वणे व यासाठ  

ईईएसएल सोबत करारनामा करणे बंधनकारक केले आहे. यानुसार मे.ईईएसएल कडून व हत 

केले या त याम ये मा हती माग वणेत आली होती. मनपाने सादर केले या मा हतीनुसार  
मे.ईईएसएल कडून क प ताव (Project Proposal) व करारनामा मसुदा (Draft Agreement) 

पाठ वला आहे. याबाबत स व तर मा हती खालील माणे सादर करणेत येत आहे. स थतीत मनपा 
ह त एकूण द यांची सं या सुमारे - ७४८८९ इतक  आहे. एकूण व ुत भार - १०.०६ MW एलईड  

बस व यात आले या दवाब ीची सं या - ३८७५५, एलईड  बस व यात आले या एलईड  व ुत भार 

-३.२७ MW, ईईएसएल कडून एलईड  बसवावया या द यांची सं या - ३६१३४ एवढ  आहे. वा षक 

दवाब ीचे वीजबील अंदाजे र. .२७.३९ कोट  (सव दवे चालू थतीत गृह त ध न) ईईएसएल माफत 

ई ो  त वावर (cost sharing based) जुने पारंपा रक फट ंग काढून एलईड  फट ंग बस वणेत 

येणार आहे. फट ं सची वॉरंट   ७ वष (इ शूर संह) आहे. म यवत  िनयं ीत क ातून दवे िनयं ीत 

करणार  यं णा (CCMS) चादेखील अंतभाव आहे. बस वले या एलईड  द यांची देखभाल व द ु ती 
काम ईईएसएल माफतच कर यात येणार आहे. होणा-या उजा बचतीकर ता रा य बकेत उजा बचत 

वंत  खाते उघडावे लागेल. होणा-या उजा बचत व देखभाल व द ु ती कामावर लागणारा खच 

बचतीतून ए यूट  बेसीसवर ईईएसएल यांना अदा करावा लागेल. 
 
           ईईएसएल ने सादर केले या क प तावानुसार खालील बाबी दसून येतात – 
 
1. सदरचा क प  ई ो त वावर राब वणेत येणार असून सुरवातीस महापािलकेस    

      कोणताह   खच करावा लागणार नाह .   

2. स य थतीतील द यांचा तसेच एलईड  बस वणेत आलेनंतर द यां या काश ती तेचा 
         संयु क पाहणी क न अहवाल तयार करणेत येणार आहे. 

3. नॅशनल लाईट ंग कोड नुसार र यावर आहे तशीच कंवा यापे ा जा त सुधा रत ल स 

        लेवल ठेऊन द यांचे वॅटेज िन त केले जाणार आहे. 

4. एलईड  फट ंगची वॉरंट  कालावधी देखभाल व दु तीसह सात वषाचा  असून य  

         होणा-या वीजबचतीतून अँ यूट  बेसीसवर ईईएसलला ितवष  िनधा रत केलेली र कम  

         वषाक रता अदा करावी लागणार आहे. 
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5. सदर कामाम ये एलईड  फट ंग बस वणेत येत असले या ठकाणी  ॅकेट, लॅ प  

          सा ह य व वायर कामाचा समावेश आहे. 

6. सदर कामाम ये एलईड सह व सीसीएमएस यं णा बस वण ेकामाचा समावेश आहे. 

7. मनपाने उजा बचतीतून ा  झालेली र कम भरणेकर ता रा य बकेत वतं  र या   

      ए ो खाते  (escrow) उघडून सुरवातीला अँ यूट या ( ितवष  िनधा रत केले या  
      र कमे या) तीन म ह यांची र कम सदर खा यात मनपाला जमा करावी लागणार  

      आहे. 

8. एलईड  दवे बस वलेनंतर द यांची संपूण देखभाल दु ती ईईएसएल माफत कर यात 

         येणार आहे मा  पायाभूत सु वधेकर ता जादा होणारा खच मनपास करावा लागणार  

      आहे.  

      तर  मे.ईईएसएल यांचेकडून पारंपा रक दवे बदलून एलईड  दवे बस वणे व तदनंतर होणा-या 
वीजबचतीतून अँ यूट  बेसीस वर िनधा रत र कम पुढ ल 7 वषाक रता ितवष  मे.ईईएसएलला ई ो 
खाते काढून अदा करणेसाठ  करारनामा करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 

करणेत येत आहे.  

( दनांक २०/१०/२०१८ चे सभेत घे याचे िनणया माणे)   
                            ------ 
 

                        मा.आयु ांकडून आलेली पञे/कामे 
 
वषय मांक १३) संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल जा. .नर व/का व/ 

            ३६/१७४/२०१८ द.०५/०७/२०१८ 

                        २) मा.महापािलका सभा ठराव मांक- २८८ द.२७/०९/२०१८ 

    
     मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं.६३ येथे मंजूर वकास आराखडयानुसार ी.कवडे 

यांचे घरापासून कांकर या गसॅ गोडाऊन असा द णो र १२ मी ं द चा र ता आहे. सदर 
र याची लांबी ३३५ इतक  मी. आहे. व जागेवर सुमारे १३७ मी अंतराम ये घरे असुन सदर 
घरे सुमारे ३.०० मी इतके र ता ं द ने बािधत होत आहे. व उवर त जागेत पूणत: १२ मी र ता 
वकसीत झालेला आहे. 

सदर र ता ं द ने बाधीत नाग रकांनी, महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम १२७ अ वये नोट स पाठ वली आहे. सदर नोट सीनुसार २४ म हने 
कालावधीत सदर जागेचे भूसंपादन करावे लागणार आहे. 
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तर  स.नं.६३ मधील १२ मी र याचे सुमारे १३७  मी लांबीतील सुमारे ३ मी 
माणे भुसंपादन तातड ने करावे लागणार आहे सदर े ाचा भुसंपादनाने ताबा यावयाचा 

अस याने सदर भुसंपादनकामी येणा-या सव खचास व यासंबधीत इतर अनुषंगीक खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
( दनांक २०/१०/२०१८ चे सभेत घे याचे िनणया माणे)   
        
वषय मांक १४) संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल .मसाभां/५/का व/ 

       ३८४/२०१८ द.३१/०८/२०१८ 

                        २) मा.महापािलका सभा ठराव मांक- २९० द.२७/०९/२०१८ 
 

    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाय.सी.एम. णालयाकर ता Multiplace 

Hyperbaric  Oxygen  Chamber With Air Lock System ह  मशीन ई-िन वदा  सुचना  
मांक-17/2011-2012  मागवून  मे. मनाली एंटर ायझेस यांनी सादर केलेले दर वकृत क न 

( कमी केले या दरानुसार ) खरेद  करणेकामी मा. थायी सिमती ठराव मांक - 48, दनांक 

17/04/2012 अ वये  मे. मनाली  एंटर ायझेस  यांचेडून  ा   झाले या  ई-िन वदा  दराम ये  

कमी  क न  दले या  दरानुसार करारनामा क न खरेद  कर यास व येणा-या र. . 2,79,24,750/- 

चे खचास मा यता दलेली आहे.  या अनुषंगान े मे. मनाली एंटर ायझेस यांचे समवेत झाले या 
करारना यास अिधन राहून  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाय.सी.एम. णालयाकर ता 
Multiplace Hyperbaric Oxygen Chamber With Air Lock System  पुरवठयाकामी मे. मनाली 
एंटर ायझेस यांना मसाभा/ं5/का व/348/2012, दनांक 31/05/2012 अ वये आदेश दे यात आला 
होता.  आदेशात  नमुद  केलेनुसार मे.मनाली एंटर ायझेस यांनी मिशनचा पुरवठा दनांक ०१/१२/२०१२ 

रोजी केलेला आहे.  सदर मिशनचे  दनांक ३०/०१/२०१३ रोजी इन टॉलेशन केलेले आहे.  मिशनचे  

इन टॉलेशन  झालेनंतर  मिशन कायरत होती.  तथा प काह  कारणा तव मिशन बंद असलेने  

Multiplace Hyperbaric Oxygen Chamber With Air Lock System  हया मशीनची ई-िन वदेत 

नमुद केलेले पेिश फकेशन माण े तां ीक तपासणी मा. ोफेसर, इ मटेशन अ ड कं ोल,कॉलेज 

ऑफ इं जिनअर ंग, पुण े यांचेकडून क न घे यात आलेली आहे.  यांनी अहवालानुसार संबंिधत 

ठेकेदाराकडून दु ती क न घे यात येवून मिशन चाल ू कर यात आलेली होती.  तथा प  काह   

कालावधी नंतर सदरची मिशन कुिलंग िस ट म अभावी बंद होती. वाय. सी.एम. णालयात 

उपल ध क न दलेली एच.बी.ओ.ट . मिशन कुिलंग िस ट म बंद असलेने मिशन बंद  थतीत असलेने 

दनांक २५/०४/२०१५ रोजी मे.का को इंड ज ा.िल. यांनी दले या स हस रपोट नुसार मे.मनाली 
एंटर ायझेस यांचेकडून सदर मिशनकर ता आव यक लागणारे पेअर पाटस ् खरेद कामी कोटेशन 
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सादर केलेले  होते.  एच.बी.ओ.ट . मिशन दु त करणेकामी   र. . ७,१७,५००/- इतका अपे त खच 

येणार अस याने ताव सादर क न यास  मा. थायी सिमती ठराव मांक-१८२५७, दनांक 

२९/११/२०१६ अ वये एच.बी.ओ.ट . मिशन दु त करणेकामी आव यक पेअर पाटसचा पुरवठा क न 

दु त करणेकामी मे.मनाली एंटर ायझेस यांनी सादर केले या कोटेशनमधील कमी क न दले या 
र. . ७,१७,०००/- चे खचास मा यता दलेली होती.  मा. थायी सिमती ठरावा या अनुषंगाने मे.मनाली 
एंटर ायझेस यांना प  .YCMH/भां/२/का व/३५४/२०१६, दनांक ३०/१२/२०१६ अ वये नोटराईजड 

ित ाप , करारनामा  व आव यक एफ.ड .आर. जमा करणेबाबत कळ व यात आले होते. मे.मनाली 
एंटर ायझेस यांनी दनांक ०१/०३/२०१७ रोजी  करारनामा क न  दलेला आहे.  सदरचा करारनामा 
दनांक ०२/०३/२०१७ रोजी मा. थायी सिमती कायालयाकडे सील करणेकामी पाठ व यात आला होता.  
दनांक ३०/०६/२०१७ पयत करारनामा सील झालेला नसलेने एच.बी.ओ.ट . मशीनचा दु ती आदेश 

िनगत कर यात आला न हता.  तसेच पुव या दरप काची वैधता संप यापमुळे संबंिधत या र  

क न य थ सं थेची एच.बी.ओ.ट . मशीन चाल वणेकामी नेमणूक करणेबाबत िनणय घे यात 

आलेला होता. 

              मनपा या वाय.सी.एम. णालयातील Multiplace Hyperbaric Oxygen  Chamber 

With Air Lock System ह मशीन  चाल वणेस  देणेकामी Expression of Interest वृ प ाचे 

वशेष  रोटेशन  घेवून  िस द  कर यात  आले  होते.  या अनुषंगाने  मे. बॅरोमे डक  हे थकेअर  

ा. िल. व मे. ऍड हॅट  हे थकेअर  यांचे माफत ताव ा  झालेले होते. सदर तावाचा वचार 

क न  वाय. सी. एम. णालयातील Multiplace Hyperbaric Oxygen Chamber With Air 

Lock System ह मशीन काया वत क न चाल वणेस देणेकामी  मे. िसल इ ा चर 

सो यूशनस ा. िल., यांचे माफत RFP  तयार कर यात आलेली आहे.  Y.C.M. Hospital कर ता 
उपल ध क न दलेली HBOT  मिशन  महागड  असून ितचा वापर होणे आव यक आहे.   

सदय थतीत वाय.सी.एम. णालय  येथे  िश त  मनु यबळाची  कमतरता  असले मुळे 
HBOT  मिशन चाल वण ेश य होत नाह .  यामुळे महारा   महानगरपािलका  अिधिनयम  ७२ 
(ब) नुसार  Request  for  Proposal  Selection  of  Operator  for  Operation  and  

Maintenance of the  existing  HBOT centre  at Y.C.M. Hospital  साठ  ई-िन वदा  िस द  
कर याकर ता  मा. महापािलका सभेची मा यता यावी लागणार आहे.  

             सबब, वाय. सी. एम. णालयातील  Multiplace  Hyperbaric  Oxygen  

Chamber  With  Air Lock System ह मशीन  चाल वणेस देणेकामी M/s. Crisil  यांनी 
Request for Proposal  Selection of  Operator for Operation and Maintenance of the 
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existing HBOT  centre at Y.C.M. Hospital चा मसुदा सादर केलेला असून Multiplace 

Hyperbaric  Oxygen  Chamber With Air Lock System ह  मशीन चाल वणेस देणेची ई-

िन वदा िस द करणेस  मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक २०/१०/२०१८ चे सभेत घे याचे िनणया माण)े   

वषय मांक १५) संदभ – १) मा.अित. आयु  (२) यांचे प   
                           . वभाअक/३/का व/२९३/२०१८ द.६/१०/२०१८ 

                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  शौचालय 
नाह  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 एकूण ११,६८४ 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.  ४,८८,९५,०००/-  व ९,०७,७५,०००/-  असे एकुण र.  
१३,९६,७०,०००/- अनुदान ा  झाले आहे. 

               ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  शासनाच े र.  
४०००/-, रा य शासनाचे र. . ८०००/- व मनपा ह सा र. . ४०००/- या माणे वैय क 
घरगुती शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येत आहे.     

     व छ महारा  अिभयान ( नागर  ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३०/०९/२०१८ 
अखेर केले या कायवाह ची मा हती खालील माण े  
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                                    पञ “अ” 

महानगरपािलकेचे नाव 
पंपर  िचंचवड 

    महानगरपािलका 

 

शेरा 
ज हा               पुणे  
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज 

केले या कुटंुबांची सं या 
१४८८४  

क  शासनाचे “ व छ भारत अिभयान” या 

संकेत थळावर अपलोड करणेत आले या 
एकूण अजाची सं या 

१४६५८  

मंजूर अजाची एकूण सं या ११८६६  

बांधकाम पूण 
झाले या शौचालयांची 

सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय 

एकुण बांधकाम पुण-११३१४ 

 

मनपा माफत बांधकाम पुण- 
७५९० 

सी.एस.आर(एनजीओ) माफत  

बांधकाम  - ३७२४ 

बांधकाम पूण 
झाले या शौचालयांची 

सं या 
सामुदाियक शौचालय ४६५ सीटस 

म हला–२०३िसटस कामकाज पूण 

पु ष–२६२ िसटस कामकाज पूण 

िनगत करणेत 
आलेला प हलाह ा ८३६४ लाभाथ  

GOI+GOM=५०१.८४लाख 
         GOI = २०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 
ULB      =   १६७.२८ लाख  ULB  =२०००/- ह सा 

 एकुण                  ६६९.१२  लाख  
िनगत करणेत 

आलेला 

दुसरा ह ा 
७४७८ लाभाथ  

      
GOI+GOM=४४८.६८लाख 

          GOI = २०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 

        ULB  =१४९.५६ लाख    ULB  =२०००/- ह सा 

            एकुण             ५९८.२४ लाख  
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सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणे. 

वषय मांक १६)   संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल पञ   
                            .मातं व/३/का व/१२३/२०१८ द.८/१०/२०१८   
 

   पंपर  िचंचवड शहराचे एक अनोखे थान तयार करण,े नाग रकांची जीवनशैली 
उंचाव यासाठ  एक उ च द याचे शहर हणून ओळख िनमाण करणे हे पंपर  िचंचवड 
महापािलकेचे उ  आहे. पंपर  िचंचवड महापािलकेने शहर प रवतनाचे उ  साध याक रता २ 
जानेवार  २०१८ पासून शहर प रवतन कायालयाची थापना पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
मु य शासक य इमारतीम ये कर यात आली आहे. 
 

   पंपर  िचंचवड शहरा या लाभाथ त सुधारणा कर यासाठ  द घकालीन धोरण 
वकिसत कर यासाठ  शहर प रवतन कायालय कायरत आहे. पंपर -िचंचवड शहराची तुलना 
भारतीय आ ण िनवडक जागितक शहरांशी कर यात येत आहे. यासाठ  शहराचा सवािगण 
वकास करणे, शहरातील येक नाग रकाला शहराची ओळख िनमाण करणेकामी वकास 
धोरणात समा व  करणे, िचर थायी पयावरणपुरक शहर आ ण शहराची वेगळ  ओळख िनमाण 
करणे व शहर वकासासाठ  आव यक प रणामांची वेगवान अंमलबजावणी करणेकामी 
काय णाली राब वणेत येत आहे. शहर  प रवतन  कायालयामाफत महानगरपािलकेस शहराची 
स याची प र थती व भ व यकालीन थतीमधील फरक/अंतर ओळख यास व 
अंमलबजावणीस यो य उपाय शोध यास मदत करणेत येत आहे. 

 
   प ह या ट यात शहर प रवतन कायालयामाफत शहर वकास धोरण आराखडा 

तयार करणेचे ता वत असून महानगरपािलकेचे अिधकार / वभाग मुख यां या सहकायाने 
आराख याचा ा प मसुदा तयार करणेत आला आहे. नागर  समुह संघटक व शहरातील 
लोक ितिनधी यां या मा यतेने यास अंितम व प देणेत आले आहे. शहर प रवतन 
कायालयाने १४,००० पे ा अिधक नाग रकांचे सव ण केले असून या ारे ा  
ितसाद/सुचनांचा शहर वकास धोरणात समावेश करणेत आलेला आहे. शहर प रवतन 

कायालयाने एक सवसमावेशक, नाग रक ितब  सव ण केले असून या ारे सव भागातील 
नाग रकांकडून ितसाद/सुचना ा  के या आहेत. १४,००० पे ा अिधक नाग रकांचे ितसाद 
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ा  झाले आहेत आ ण यांचे व षेण केले आहे. सव णातील िन कष शहर वकास धोरण 

तयार करणेसाठ  एक मह वपूण भाग आहे.  शहर प रवतन कायालयाने नागर  सम या 
समजून घे यासाठ  व वध वभागांशी यापक चचा केली आहे. तसेच, नागर कांचे 
ितसाद/सुचनांचा अंतभाव धोरण आराख यात क न शहरातील लोक ितिनधीं या संमतीने एक 

गितमान काय णाली तयार करणेत आलेली आहे. 
 
   शहर प रवतन कायालयाने शहरातील नाग रक व लोक ितिनधी यां याशी 

स लामसलत क न धोरणाचा ा प मसुदा तयार क न नागर कां या सुचनांचा अंतभाव क न 
मसु ास अंत रम व प दे यात आले आहे. याम ये ६ मुख क त े ांची िनवड करणेत 
आली आहे. शहाराचे यव थापन सुलभ हो यासाठ  महापािलकेचे येय, उ , मु ये व धोरण 
आराखडा, २२ धोरणा मक उप मासह (सोबत प  “अ” म ये नमुद केले माणे) तसेच, शहर 
प रवतन वकास आराख या वषयक तपशीलवार प ीकरण (सोबत प  “ब” म ये नमुद 
केले माण)े धोरणा मक उप मांचे िनयोजन केले आहे.  

   सबब, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेसाठ  थापन करणेत आले या शहर प रवतन 
कायालयामाफत शहरात वकास धोरण राब वणेकामी तयार करणेत आले या शहर प रवतन 
वकास आराख यास महापािलकेचे येय, उ , मु ये व धोरण आराखडा, २२ धोरणा मक 
उप मासह (सोबत प  “अ” म ये नमुद केले माण)े तसेच, शहर प रवतन वकास 
आराख या वषयक तपशीलवार प ीकरण (सोबत प  “ब” म ये नमुद केले माण)े यांस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

                             ------      

                    सिम यांचे अहवाल 
 

वधी सिमती   
 

वषय मांक १७) अ) द.१८/०८/२०१८ व द.२४/०८/२०१८  चा सभावृ ांत कायम करणे.  
                ब) द.०७/०९/२०१८ व द.१४/०९/२०१८  चा सभावृ ांत कायम करण.े  

                क) द.२१/०९/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
                   
                                         -------- 
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 मा.म हला व बालक याण सिमती     
         

वषय मांक १८)    अ) दनांक ०४/०९/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
                   ब) दनांक  १८/०९/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
                          ----    
     

मा.शहर सुधारणा सिमती 
        

वषय मांक १९)  अ) दनांक  २८/०८/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणे.  

                                     ----- 
 

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

वषय मांक २०) अ) द.१०/०८/२०१८ व द.१३/०८/२०१८  चा सभावृ ांत कायम करणे.  
                ब) द.२४/०८/२०१८ व द.१४/०९/२०१८  चा सभावृ ांत कायम करणे.  
                क) द.१४/०९/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
                                       ---- 

.िश ण सिमती  
 

वषय मांक २१) अ) दनांक ०६/०९/२०१८ व दनांक १०/०९/२०१८ चा सभावृ ांत कायम 

                   करणे.  

                 ब) दनांक  २१/०९/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करण.े                      

                                     -----        
 

                                                                                                           

                                                  
                                                                                           (उ हास बबनराव जगताप)            
                                                      नगरसिचव 

                                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                  पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/६/का व/४३२ /२०१८ 
दनांक : ११/१०/२०१८              

टप :- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस ् )    
            नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत.   
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( .पापु/मु य/२९२/२०१८ द.११/९/२०१८ वषय .५ चे लगत 
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