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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

      मांक: नस/ ९/का व/३७३/२०१७ 
दनांक :  ११/०९/२०१७ 

 

ित, 
 

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

 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक  

  २०/०९/२०१७ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   

मा.महोदय / महोदया,     
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे स टबर-२०१७ ची मािसक मा.महापािलका सभा 

बुधवार दनांक २०/०९/२०१७ 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 - ०८ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे स टबर-२०१७ ची मािसक मा.महापािलका सभा 
बुधवार दनांक २०/०९/२०१७ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपािलका शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे. सदर सभेम ये खालील कामकाज 
होईल.         

                                     ------   

          मा.महापािलका सभा -०७ द. १९/०८/२०१७ चा सभावृ ांत कायम  करण.े   

         

       -------  

         ो रे 

 

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

मा. वधी सिमती सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक १)    संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शासन/१/का व/६१४/२०१७,   

                                                         द.२३/०८/२०१७ 
                          २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .२४ द. ८/०९/२०१७ 

   
 

       आरो य वै क य अिधकार  पदावर आदेश . शा/१/का व/३७७/२०१५, द.२८/०४/२०१५ 
अ वये डॉ.के.अिनल रॉय यांची पदो नती सिमतीची मा यता व मा.महापािलका सभा ठराव .५०३, 

द.०५/०७/२०१४ अ वये दले या मा यतेनुसार कर यात आले या नेमणुक या अनुषंगाने शासन 
मा यतेकामी सादर कर यात आले या . शा/१/का व/४३२/१५, द.१५/०५/२०१५ माणे या मूळ 

तावा या अनुषंगाने मा.उपसिचव (न व-२२) यांनी प  .पीसीसी-३०१५/ . .३५०/न व-२२, द.१४ 
माच २०१७ अ वये महापािलकेस खालील माण ेिनदश दले आहेत. 
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1)         आरो य वै क य अिधकार  हे पद उपल ध झा या या दनांकास पदो नतीसाठ  उपल ध 
अिधका-यांची अहता, सेवा ये ता या सव बाबींचा वचार करता, आरो य वै क य अिधकार  या 
पदावर ल पदो नतीबाबत महापािलके या द.१५/०५/२०१५ या तावास मा यता देणे यो य 
ठरणार नाह . 

2)    तुत करणी पद उपल ध झा या या दनांकापासून डॉ.अिनल रॉय व डॉ.पवन साळवे यांची पा ता 
व सेवा ये ता तपास यासाठ  सदर करण पदो नती सिमतीसमोर पु हा ठेऊन यावर फेरिनणय 

घे यात यावा. त ंतर महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ४५ (४) मधील तरतुद ंनुसार 
शासन तरावर आव यक तो िनणय घे यात येईल.                     

                  यानुसार उपरो  बाबींवर िनणय घे याकामी द.२८/०७/२०१७ रोजी सिमती सभा 
आयो जत कर यात आलेली होती. तुत या सिमतीने शासन वभागाने सादर केलेला ताव व 
शासनाचे िनदश वचारात घेऊन खालील माणे िनणय घेतलेला आहे. 

1)    डॉ.नागकुमार कुणचगी, आरो य वै क य अिधकार  हे द.३०/०४/२०११ रोजी िनयत  वयोमानानुसार 
सेवािनवृ  झालेने महापािलका आ थापनेवर ल आरो य वै क य अिधकार  हे पद द.०१/०५/२०११ 
पासून र  झाले आहे. 

2)    महापािलका आ थापनेवर ल वै क य अिधका-यांम ये आरो य वै क य अिधकार    पदो नतीकर ता 
आव यक असणार  अहता वचारात घेऊन डॉ.अ यर राजशेखर, वै क य संचालक (शै णक अहता - 
एम.बी.बी.एस., ड .पी.एच.) यां याकडे द.०१/०५/२०११ पासून अित र  पदभार सोप व यात आलेला 
आहे. 

3)   डॉ.अ यर राजशेखर,वै क य संचालक हे द.३१/०५/२०१२ रोजी िनयत वयोमानानुसार महापािलका 
सेवेतून सेवािनवृ  झालेले आहेत. यामुळे द.०१/०६/२०१२ रोजी वै क य संचालक या पदाबरोबर 

आरो य वै क य अिधकार  हे पद र  झालेले आहे. 

4)    द.०१/०६/२०१२ रोजी वै क य आ थापनेवर  आरो य वै क य अिधकार  या पदाकर ता आव यक 
असणार  शै णक अहता वचारात घेता, डॉ.पवन साळवे,वै क य अिधकार  हे एम.बी.बी.एस., 
एम.ड .पी.एस.एम. ह  अहता धारक अिधकार  उपल ध होते. 

5)    दर यान र  असलेले वै क य संचालक या अिभनामाचे पद पदो नतीने भर याबाबत 
द.१६/०८/२०१२ रोजी आयो जत पदो नती सिमती सभेने यशवंतराव च हाण मृती 
णालयाकर ता  वै क य संचालक, वै क य अिध क आ ण वै क य उपअिध क ह  तीनह  पदे 

एकाच वेतन ेणीत अस याने वै क य संचालक हे पद पदो नतीने न भर याबाबत िनणय 
घेतला.   तथा प वै क य वभागासाठ  असलेली आरो य वै क य अिधकार  आ ण अित र  
आरो य वै क य अिधकार  ह  एकाच वेतन ेणीत, एकाच शै णक अहतेम ये आ ण कत ये व 
जबाबदा-या समान अस याने पदाकर ता आव यक असणार  एम.बी.बी.एस. आ ण ड .पी.एच. ह  
शै णक अहता धारण करणारे एकमेव वै क य अिधकार  डॉ.पवन वसंत साळवे (एम.बी.बी.एस., 
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एम.ड .पी.एस.एम.) यांना अित र  आरो य वै क य अिधकार  पदावर पदो नती दे याकामी 
द.१६/०८/२०१२ या सिमतीने िशफारस केलेली होती. यानुसार आदेश 

. शा/१/का व/९८८/१२, द.१७/०९/२०१२ अ वये डॉ.साळवे पवन यांना अित. आरो य वै क य 
अिधकार  पदावर पदो नती दे यात आलेली आहे. 

6)   डॉ.के.अिनल रॉय यांनी ड .पी.एच. अहता द.३०/०५/२०१३ रोजी धारण केलेली आहे. 
द.३१/०५/२०१३ रोजी आयो जत पदो नती सिमतीने वै क य अिधका-यांची शै णक अहता व 
सेवा ये ता तपासून डॉ.के.अिनल रॉय (शै णक अहता - एम.बी.बी.एस.,ड .पी.एच) यांना 
आरो य वै क य अिधकार  पदावर पदो नती दे याबाबत िशफारस केलेली आहे. यानुसार 

पदो नती सिमतीची िशफारस, मा.महापािलका सभेची मा यता व शासन मागदशन यांनुसार 
द.२८/०४/२०१५ या आदेशा वये डॉ.के.अिनल रॉय यांना आरो य वै क य अिधकार  पदावर 
पदो नती दे यात आलेली आहे.   शासन िनदशानुसार आरो य वै क य अिधकार  पद उपल ध 
झा या या दनांका रोजी ( द.०१/०५/२०११)  डॉ. अ यर राजशेखर (एम.बी.बी.एस., ड .पी.एच) व 

डॉ.साळवे पवन (एम.बी.बी.एस., एम.ड .पी.एस.एम.) हे आरो य वै क य अिधकार  पदाकर ता 
पदो नतीकर ता आव यक असणार  शै णक अहता धारण कर त होते. तसेच डॉ.अ यर 
सेवािनवृ  झा यानंतर द.०१/०६/२०१२ रोजी डॉ. साळवे हे पदो नतीकर ता आव यक अहता 
धारण केलेले एकमेव वै क य अिधकार  उपल ध होते. सदर दनांकास डॉ.के.अिनल रॉय हे 
ड .पी.एच ह  शै णक अहता धारण कर त न हते. यामुळे डॉ.साळवे यांचा आरो य वै क य 
अिधकार  पदावर ल पदो नतीकर ता वचार करणे आव यक होते. महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम ५३ (१) नुसार मा.महापािलका सभा ह  िनयु  ािधकार  अस याने सदरची 
बाब िनणयाकामी/मा यतेकामी मा. वधी सिमतीमाफत मा.महापािलका सभेसमोर ताव सादर 
कर यास तुतची सिमती सवानुमते िशफारस कर त आहे. सबब,  मा.उपसिचव (न व-२२) यांनी 
प  . पीसीसी-३०१५/ . .३५०/न व-२२, द.१४ माच २०१७ अ वये महापािलकेस ा  िनदश, 

द.२८/०७/२०१७ या सिमतीची िशफारस या बाबी वचारात घेऊन महापािलका आरो य वै क य 
अिधकार  पदावर ल पदो नतीबाबत िनणय घे याकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
कर याबाबतचा मा.आयु  यांचा ताव असलातर  महारा  शासन नगर वकास वभाग (न व-
२२) यांचेकड ल प  .पीसीसी-३०१५/ ३५०/न व-२२, द.१४ माच २०१७ अ वये महापािलकेस 
ा  िनदश आ ण दनांक २८/७/२०१७ रोजी या पदो नती सिमतीचा िनणय व िशफारस 
वचारात घेऊन आरो य वै क य अिधकार  पद पदो नतीसाठ  उपल ध झालेचे दनांक रोजी 
( द.१/५/२०११) डॉ.अ यर राजशेखर (एम.बी.बी.एस., ड .पी.एच.) व डॉ.पवन साळवे 
(एम.बी.बी.एस., एम.ड .पी.एस.एम.) हे आरो य वै क य अिधकार  पदाकर ता पदो नतीकर ता 
आव यक असणार  शै णक अहता धारण कर त होते. तसेच डॉ.अ यर सेवािनवृ  झा यानंतर 
द.१/६/२०१२ रोजी डॉ.पवन वसंत साळवे हे पदो नतीकर ता आव यक अहता धारण केलेले 
एकमेव वै क य अिधकार  उपल ध होते. सदर दनांकास डॉ.के.अिनल रॉय हे ड .पी.एच. ह  
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शै णक अहता धारण कर त न हते. यामुळे डॉ.पवन वसंत साळवे यांचा आरो य वै क य 
अिधकार  पदावर ल पदो नती कर ता वचार करणे आव यक होते. ह  व तु थती वचारात घेता 
िनयु  ािधकार  हणून पुव चे या पदासंबंधीचे सव िनणय अिध िमत क न आरो य वै क य 
अिधकार  पदावर डॉ.पवन वसंत साळवे (एम.बी.बी.एस., एम.ड .पी.एस.एम.) यांची पदो नतीने 
नेमणूक करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे.  

      ------ 
 

         मा.शहर सुधारणा सिमती सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक २)    संदभ – १) मा. वकास डोळस, मा.शैलेश मोरे यांचा ताव. 
                        २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठ. .१९ द.२२/०८/२०१७ 
       

   भाग मांक ४ दघी बोपखेल मधील मौजे दघी येथील मंजुर वकास योजनेत व वध 
आर णे आहेत. सदर आर णे नाग रकांना सोईसु वधा देणेकर ता मनपा या ता यात घेणे 
आव यक आहे. या ता वत आर णाचे भूसंपादन करणे आव यक आहे. १) आ. .२/१३८ – 
सां कृितक क  व वाचनालय े  १००० चौ.मी., २) आ. .२/१४२ – टाऊन हॉल े  ५००० 
चौ.मी., ३) आ. .२/१४५ – अ नशमन क  े  ४००० चौ.मी., ४) आ. .२/१५१ – खेळाचे 
मैदान े  १०००० चौ.मी., ५) िसएई िभंती कडेचा दघी िशव ते व ठल मं दर दघी गावठाण 
पयतचा १२.० मी. व १५.० मी. ं द र ता व , ६) स.न.ं३ व ५ मधील १५.० मी. ं द र ता. तर  
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 वणेक रता मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक 
आहे. तर  तुत जमीनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व 
भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करतांना 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 आहे. सदर भूसंपादन ताव 
मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेक रता व सदर भूसंपादनास येणा-या खचास मा यता व 
अदा करणकेामी मा.आयु  यांना अिधकार दान करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.    

            
                                                                       ------ 
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                         मा.आयु ांकडून आलेली पञे/काम े
 

वषय मांक ३)   सदंभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  

                         जा. . वभाअक/३/का व/२५७/२०१७ द.८/९/२०१७  
 
        क  शासना या “ व छ भारत अिभयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  अिभयान (नागरी)” 
राबिवणेत येत आह.े 
     सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालयनाही यांचेक रता 
शौचालय उभारणेसाठी िनधी उपल ध क न शहर हागंदारी मु  करण े (Open Defecation Free) हा या 
अिभयानाचा मुळ उ ेश आह.े रा ीय जनगणना २०११ नुसार पपरी चचवड महानगरपािलका े ातील 
एकूण११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क शौचालय उभारणी करीता िनधी उपल ध करणे आव यक आह.े  
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 आह.े 
 
  ा  अनुदान व मनपा िह सा यामधून येक लाभाथ स क  शासनाचे र.  ४०००/- , रा य शासनाचे 
र. .८००० /- व मनपा िह सा र. . ४०००/-या माणे वैयि क घरगुती शौचालय बांधणेसाठी अनुदानाची र म 
अदा करणेत येत आह.े 
  व छ महारा  अिभयान (नागरी) अंतगत महापािलकेने दनांक ३१/८/२०१७अखेर केले या 
कायवाहीची मािहतीखालील माण े
 
                                                              प  “अ” 

महानगरपािलकेच ेनाव पपरी चचवड 
महानगरपािलका 

 
शेरा 

िज हा  पुण े  
वैयि क शौचालय बांधकामासाठी अज केले या 
कुटंुबांची सं या ११२४३  

क  शासनाचे “ व छ भारत अिभयान” या संकेत  
थळावर अपलोड करणेत आले या एकूण अजाची  

सं या   
९९१४ 

 

मंजूर अजाची एकूण सं या ६५४०  
बांधकाम सु  

झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि क घरगुती शौचालय ५८९६ 
 

बांधकाम पूण 
झाले या 

शौचालयांची सं या 
वैयि क घरगुती शौचालय ७२२१ 

मनपा बांधकाम- ४९०५ 
सी.एस.आर (एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  - २३१६ 

बांधकाम सु  सामुदाियक शौचालय ३६१ सीटस  
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   सबब, महापािलकेकडून राबिवणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागरी) अंमलबजावणीचा 
आढावा अवलोकन करण.े  
             ------ 
 

सिम यांचे अहवाल 
 

 
 

   मा.म हला व बालक याण सिमती   
 
           

वषय मांक ४)     अ) द.०१/०८/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करण.े   
                   ब) द.१६/०८/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
             ------      
 
 

           मा.शहर सुधारणा सिमती   
 
 

वषय मांक ५)      द.०८/०८/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करण.े  
                    

                          ------     
 
 
 

झाले या 
शौचालयांची सं या 

बांधकाम पूण 
झाले या 

शौचालयांची सं या 
सामुदाियक शौचालय १७५सीटस 

मिहला – ९४ िसटस 
कामकाज पूण 
पु ष – ८१ िसटस कामकाज 
पूण 

िनगत करणेत आलेला 
पिहलाह ा ५७४८ लाभाथ  

GOI+GOM=३४४.८८ 
                  लाख 

GOI =२०००/- व  
GOM= ४०००/-िह सा 

ULB = ११४.९६ लाख ULB = २०००/- िह सा 
 एकुण          ४५९.८४  लाख  

िनगत करणेत आलेला 
दुसरा ह ा ४५०५ लाभाथ  GOI+GOM=२७०.३० 

                लाख 
GOI =२०००/- व  

GOM= ४०००/-िह सा 

  ULB =९०.१० लाख ULB = २०००/- िह सा 

 एकुण ३६०.४० लाख  
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    मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती   

                                                      
वषय मांक ६)    अ) द.१४/०७/२०१७ व द.२८/०७/२०१७  चा सभावृ ांत कायम करण.े    
                 ब) द. ११/०८/२०१७  चा सभावृ ांत कायम करण.े 
                 क) द.२८/०८/२०१७  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/३७३/२०१७ 
दनांक : ११/०९/२०१७            
              

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

            नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत.    
     
 


