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पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका 
पपिंपरी १८. नगरसचचव कार्ाािर् 

      क्रमािंक: नस/ ९/कापव/१७/२०१७ 
दिनािंक : ११/०१/२०१७ 

 

प्रति, 
 

मा. ................................... 
सिस्र्, पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका 
पपिंपरी  ४११ ०१८.  

 

  पवषर् - पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेची मा.महापालिका सभा दिनािंक  

 २०/०१/२०१७ रोजी िपुारी २.०० वाजिा आर्ोजजि केिेबाबि. 
   

मा.महोिर् / महोिर्ा, 
 

 पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेची माहे जानेवारी-२०१७ ची मालसक मा.महापालिका सभा 

शुक्रवार दिनािंक २०/०१/२०१७ रोजी िपुारी २.०० वाजिा महानगरपालिकेच्र्ा प्रशासकीर् इमारिीमधीि 

र्शविंिराव चव्हाण सभागहृाि आर्ोजजि करणेि आिेिी आहे. सोबि सभेची कार्ापत्रिका जोडिी 

आहे. सभेस आपण उपजस्िि रहावे ही पवनिंिी.        

                     आपिा पवश्वासू,      

                 

                                               

         नगरसचिव 

 पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका 
  पपिंपरी - ४११ ०१८. 

 

प्रि :  १) कार्ाािर्ीन नोटीस बोडा 
 २) सवा शाखाप्रमुख व शाखाचधकारी            
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पपिंपरी चििंिवड महानगरपालिका, पपिंपरी - ४११ ०१८. 
 

सूिना 
 

( महाराष्ट्र महानगरपालिका अचधतनर्म च ेअनुसूची प्रकरण २ मधीि  

तनर्म क्रमािंक १ (ए) (एच) (आर्) अन्वरे् ) 
 

कार्यपत्रिका क्रमािंक ६९ 
 

 पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेची माहे जानेवारी-२०१७ ची मालसक मा.महापालिका सभा 
शुक्रवार, दिनािंक २०/०१/२०१७ रोजी िपुारी २.०० वाजिा महानगरपालिका प्रशासकीर् इमारिीमधीि 
र्शविंिराव चव्हाण सभागहृाि आर्ोजजि करणेि आिेिी आहे. सिर सभेमध्रे् खािीि कामकाज 
होईि.        

 

 मा.महापालिका सभा क्र-६३ दि.२०/९/२०१६, दि.२८/९/२०१६ (ि.ु२.०० व २.२५),  

      दि.२०/१०/२०१६, दि.२३/११/२०१६ व दि.२८/११/२०१६ चा सभावतृ्ािंि कार्म करणे.  

                                              ------ 
प्रश्नोत्तरे 

 

( महाराष्ट्र महानगरपालिका अचधतनर्म च ेकिम ४४ अन्वरे् ) 
----------    

         
ननर्कु्त्र्ा 

 

पवषर् क्रमािंक १)   १) मा. काळे पवमि रमेश व मा. िोंढे शुभािंगी सिंिोष र्ािंनी नगरसिस्र् पिाचा  

                   राजीनामा दििा असल्र्ाने मा.स्िार्ी सलमिी सिस्र्त्वाच्र्ा िोन जागा  

                   ररकाम्र्ा झाल्र्ा असल्र्ाने िसेच  

                २) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव व मा. म्हेञ ेसुरेश रिंगनाि र्ािंनी नगरसिस्र्  

                   पिाचा राजीनामा दििा असल्र्ाने मा.पवधी सलमिी सिस्र्त्वाच्र्ा िोन जागा  

                   ररकाम्र्ा झाल्र्ा असल्र्ाने िसेच  
 
 
 
 
 

                ३) मा.श्रध्िा बाजीराव िािंड ेव मा.सौ.बनसोड ेशकुिं ििा कालशनाि र्ािंनी 
                   नगरसिस्र् पिाचा राजीनामा दििा असल्र्ाने मा. मदहिा व बािकल्र्ाण  



 3 

                   सलमिी सिस्र्त्वाच्र्ा िोन जागा ररकाम्र्ा झाल्र्ा असल्र्ाने िसेच  

                ४) मा. भािेकर अरुणा दििीप र्ािंनी नगरसिस्र् पिाचा राजीनामा दििा  

                   असल्र्ाने मा.शहर सुधरणा सलमिी सिस्र्त्वाची एक जागा ररकामी झािी  

                   असल्र्ाने िसेच  

                ५) मा. ॲड.तनिीन ज्ञानेश्वर िािंडगे व मा.पवनोि जर्विंि नढे र्ािंनी नगरसिस्र्  

                   पिाचा राजीनामा दििा असल्र्ाने मा.क्रक्रडा, किा, सादहत्र् व सािंस्कृतिक  

                   सलमिी सिस्र्त्वाच्र्ा िोन जागा ररकाम्र्ा झाल्र्ा असल्र्ाने महाराष्ट्र  

                   महानगरपालिका अचधतनर्मच ेकिम २३ अन्वरे् व किम ३१ अ आणण  

                   पपिंपरी चचिंचवड शहराच्र्ा महानगरपालिकेच्र्ा सलमत्र्ािंच्र्ा सभा इ.च े 

                   सिंचािन करण्र्ापवषर्ीच ेजािा तनर्मािंपैकी तनर्म क्र.६९ मध्रे् तनिेश 

                   केल्र्ाप्रमाणे सिर ररकाम्र्ा जागािंवर तनर्कु्तत्र्ा करणे. 
 

        ----- 
 

मा.स्थार्ी सलमतीि ेठराव  
   
पवषर् क्रमािंक २)  सिंिभा :- १) मा.महापालिका आर्ुक्ति र्ािंच ेजावक क्र.भुजज/१/कापव/७६/२०१६  
                         दि.६/८/२०१६ 
                  २) मा.स्िार्ी सलमिीकडीि ठ.क्र.१६९२५ दि.९/८/२०१६  
                       ३) मा.महापालिका ठ.क्र.९११ दि. २९/८/२०१६   
                       ४) मा.महापालिका ठ.क्र.९२६ दि. २८/११/२०१६     
                       ५) मा.महापालिका ठ.क्र.९६१ दि. २२/१२/२०१६     
 

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा पवकास र्ोजनेिीि आरक्षण क्र.१/१३३ र्ामध्रे् शाळेच े
आरक्षण एकुण क्षेि १८००० चौ.मी. आहे. र्ा क्षेिापैकी ४७५४ चौ.मी. क्षेि हे महानगरपालिकेने 
FSI/TDR बिल्र्ाि िाब्र्ाि घेििे आहे. उवारीि क्षेिाचा िाबा सुभद्राज ्एज्र्ुकेशनि सोसार्टी पणेु 
र्ािंचकेड े आहे. आरक्षणाच े सिंपुणा क्षेि माध्र्लमक शाळा आरक्षण िरिुिीन्वरे् पवकलसि करणेसाठ  
महानगरपालिकेच्र्ा िाब्र्ािीि ४७५४ चौ.मी. जागा जागेसाठ  नगररचना पवभागाने ठरपविेल्र्ा 
िरानुसार ३० वषा कािावधीसाठ  ई-तनपविा नोटीस क्र.१/२०१६-१७ अन्वरे् िर मागपवणेि आिे होिे. 
(तनपविा रक्तकम रुपरे् २,५१,४८,६६०/-) सिर कामी एकुण ३ तनपविा प्राप्ि झाल्र्ा होत्र्ा. त्र्ापैकी 
सुभद्राज ् एज्र्ुकेशनि सोसार्टी पुणे र्ािंची एकमेव तनपविा पाि ठरिी असून त्र्ािंनी सिरकामी 
तनपविा रक्तकमेपेक्षा ०.५०% जास्ि असा िर सािर केिा आहे. सुभद्राज ्एज्र्ुकेशनि सोसार्टी पुणे 
र्ा तनपविाधारकािंची तनपविा, तनपविा िरापेक्षा ०.५०% जास्ि रक्तकम रुपरे् २,५२,७४,४०३/- (अक्षरी 
रक्तकम रुपरे् िोन कोटी बावन्न िाख चौ-र्ाहत्र हजार चारश ेिीन फक्ति) िराची व अटी व शिीची 
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पुिािा करीि असिेने ३० वषा कािावधीसाठ  िीज िराने िेणेस मान्र्िा िेणेकामी  मा.महापालिका 
सभेकड ेलशफारस करणेि रे्ि आहे. 
(टिप- माहे जानेवारी -२०१७ च ेसभेमध्ये घेणेचे निणणयाप्रमाणे)  
  
पवषर् क्रमािंक ३)  सिंिभा:-१) मा.महापालिका आर्ुक्ति र्ािंच ेजावक क्र.वार्सीएमएच/८/कापव/१२०३/१६  
                        दि.०५/१२/२०१६   
                     २) मा.स्िार्ी सलमिीकडीि ठ.क्र.१९२०० दि.१५/१२/२०१६  

 पप िंपरी चचचवड महानगरपालिकेच्र्ा र्शविंिराव चव्हाण स्मतृि रुग्णािर्ामध्रे् रक्तिपेढी सुरु 
कऱण्र्ाि आिेिी आहे सिर रक्तिपेढीमध्रे् उपिब्ध असिेल्र्ा रक्ति व रक्तिघटकािंच े पविरण 
करणेकरीिा  िर तनजश्चि करणे आवश्र्क आहे. रूग्णािर्ाि वैद्र्कीर् उपचारािा रे्णा-र्ा रूग्णािंचा 
आचिाक स्िर पाहिा SDP (Apheresis)चा कार्मस्वरूपी र.रू.३,०००/-प्रिी बॅग िर तनजश्चि करणेस 
मान्र्िा िेणेकामी मा.महापालिका सभेकड ेलशफारस करणेि रे्ि आहे. 

          ------- 
                           मा.पवधी सलमतीि ेठराव 
 
पवषर् क्रमािंक – ४)  सिंिभा – १) मा.महापालिका आरु्क्ति र्ािंचे पि क्र.प्रशा/२/कापव/६१०/२०१६, 
                                   दि.२२/१२/२०१६ 

                        २) मा.विधी सलमती सभा ठराि क्रिं .१६ दि०७/०१/२०१७    
       पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा र्शविंिराव चव्हाण स्मिृी रुग्णािर्ाकरीिा स्वििंिपणे 
पिव्रु्त्र पिवी अभ्र्ासक्रम ( Post Graduate Institute ) सुरु करणेचे अनुषिंगाने करावर्ाच्र्ा 
कार्ावाहीबाबिचे कामकाज करणेकामी शासन सेवेिीि अनुभवी व वैद्र्कीर् क्षेिािीि िज्ञ अचधका-
र्ाची  प्रतितनरु्क्तिीने तनरु्क्तिी होणेकामी शासनाकड ेमागणी करण्र्ाि आिी होिी.त्र्ानुसार शासनाच े
वैद्र्कीर् लशक्षण व औषधी द्रव्रे् पवभाग, महाराष्ट्र शासन, र्ािंनी आिेश क्र.बििी-
२०१६/प्र.क्र.१६५/१६/वै.सेवा-१ दि.१५ ऑक्तटोबर,२०१६.चे आिेशान्वरे् डॉ.पद्माकर पिंडडि, प्राध्र्ापक, 
औषध शास्ि, डॉ.वै.शा.शासकीर् वैद्र्कीर् महापवद्र्ािर्, सोिापूर र्ािंची पपिंपरी चचिंचवड 
महानगरपालिकेच्र्ा र्शविंिराव चव्हाण स्मिृी रुग्णािर्ाि पवशषे कार्ा अचधकारी र्ा पिावर प्रिमि: 
िोन वषााकरीिा  प्रतितनरु्क्तिीने तनरु्क्तिी केिी असून शासनाचे नगर पवकास पवभागाने त्र्ािंचेकडीि 
पि क्र.पीसीसी-३०१६/प्र.क्र.६७६/नपव-२२ दि.०८ नोव्हेंबर, २०१६ अन्वेर् डॉ.पद्माकर पिंडडि र्ािंना ०१ वषा 
कािावधीसाठ  प्रतितनरु्क्तिीने केिेल्र्ा नेमणूकीस मान्र्िा दििी आहे. त्र्ानुसार डॉ.पद्माकर पिंडडि 
र्ािंना आिेश क्र.प्रशा/२/कापव/५७७/२०१६ दि.२१/११/२०१६ अन्वरे् (दि.१८/११/२०१६ रोजी मध्र्ान्हपूवा 
पासून) प्राध्र्ापक, पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका र्ा पिावर रूजू करुन घेण्र्ाि आिे आहे. 
डॉ.पद्माकर पिंडडि, र्ािंना प्राध्र्ापक, पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका र्ा पिावर मा.शासन आिेश 
दि.१५/१०/२०१६ मधीि अटीिंच्र्ा अचधन िसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (पिग्रहण अवधी, स्वीरे्त्र सवेा 
आणण तनििंबन, बडिफी व सेवेिून काढून टाकणे र्ािंच्र्ा काळािीि प्रिान) तनर्म १९८१ मधीि तनर्म 
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४० मधीि पररलशष्ट्ट िोन मध्रे् पवदहि अटी व शिीच्र्ा अचधन राहून प्रतितनरु्क्तिीने करण्र्ाि 
आिेल्र्ा तनरु्क्तिीस मान्र्िा िेणेकामी मा.महापालिका सभेकड ेलशफारस करणेि रे्ि आहे. 
                                     -------   

 
 
पवषर् क्रमािंक – ६)   सिंिभा:-१) मा.महापालिका आर्ुक्ति र्ािंच ेजावक  
                          क्र.पाप/ुकापव/इ/५१/२०१६ दि.२९/१२/२०१६     

 पपिंपरी चचिंचवड मनपा हद्िीिीि मौजे च-होिी गािंवािगि मौजे तनरगुडी गािंव असून त्र्ाची 
िोकसिंख्र्ा सुमारे १००० इिकी आहे. सिर गावाचा पाणीपुरवठा करणारी सावाजतनक पवहीर दह 
इिंद्रार्णी निीिगिच असल्र्ाने व सिर गावाच े हद्िीिगिच पपिंपरी चचिंचवड महानगर पालिकेच े
सुमारे २१ िश िक्ष लिटसा चे मैिाशुध्िीकरण कें द्र असून िे कार्ााजन्वि केिे आहे. सिर 

मैिाशुध्िीकरणाच ेवाहून रे्णारे पाणी सिर पवहीरीमध्रे् पाझरि असून पवहीरीिीि पाणी खपूच िषुीि 
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झािे असल्र्ाने सद्र्जस्ििीि पपण्र्ापेक्षा वापरण्र्ास सुध्िा सिरच े पाणी अर्ोग्र् झािे 
आहे. िसेच आरोग्र् पवभाग पिंचार्ि सलमिी हवेिी र्ािंचकेडीि िाि काडा सिर ग्रामपिंचार्िीस 
िेण्र्ाि आिे आहे. 

                वरीि सवा बाबीिंचा पवचार करिा तनरगुडी गावाचा पाण्र्ाचा स्िोि पपण्र्ास अर्ोग्र् 
होि असल्र्ाने त्र्ािंनी २.५० िश िक्ष पाण्र्ाची मागणी केिेिी आहे. सिरचे गािंव मनपा हद्िीिा 
िागूनच आहे. त्र्ामुळे मनपाच ेटप्पा ५ व ६ भामा आसखेड व आिंध्र प्रकल्पाच ेकाम पूणा झािेनिंिर 
ग्रामपिंचार्ि तनरगुडी गावाची भपवष्ट्र्ािीि िोक सिंख्रे्चा पवचार करुन सुमारे प्रतिदिनी १.०० िाख 
लिटसा र.रु. ९/-प्रति १००० लिटसा र्ा िराने िेणे, िसेच सध्र्ा मनपा कडे अतिररक्ति पाणी उपिब्ध 

नसल्र्ाने त्र्ािंना सुमारे ४०,००० लिटसा फक्ति पपण्र्ाच ेपाणी आिंध्र व  भामा आसखेडच ेप्रकल्प पूणा 
होईपर्िं टँकर द्वारे िेणे आवश्र्क असल्र्ाने त्र्ास मान्र्िा िेणेबाबि पवचार करणे.   

पवषर् क्रमािंक – ७)   सिंिभा:-१) मा.महापालिका आर्ुक्ति र्ािंच ेजावक स्वभाअक/३/कापव/७७/२०१७  
                          दि.५/१/२०१७   

कें द्र शासनाच्र्ा “स्वच्छ भारि अलभर्ान”च्र्ा धिीवर राज्र्ामध्रे् “स्वच्छ महाराष्ट्र अलभर्ान 
(नागरी)” राबपवणेि रे्ि आहे. 

       सिर अलभर्ानाच े अनुषिंगाने शहरािीि ज्र्ा कुटुिंबाकड े स्वि:च े स्वििंि शौचािर्नाही 
त्र्ािंचकेररिा शौचािर् उभारणेसाठ  तनधी उपिब्ध करून शहर हागिंिारी मुक्ति करणे (Open 

Defecation Free) हा र्ा अलभर्ानाचा मुळ उद्िेश आहे. राष्ट्रीर् जनगणना २०११ नुसार पपिंपरी 
चचिंचवड महानगरपालिका क्षेिािीि एकूण११,६८४ कुटुिंबे अलभर्ानािंिगाि वैर्क्तिीक शौचािर् उभारणी 
करीिा तनधी उपिब्ध करणे आवश्र्क आहे.  सिर अलभर्ानाच ेअनुषिंगाने कें द्र शासन व राज्र् शासन 
र्ािंचकेडून खािीि प्रमाणे अनुिान प्राप्ि झािे आहे. 
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 स्वच्छ महाराष्ट्र अलिर्ान (नागरी)  कें द्रशासनव राज्र् शासन हहस्सा वाटप तक्तता  

 

क्र िपशीि कें द्र शासन अनुिान 
राज्र् शासन 
अनुिान 

१ 
वैर्जक्तिक घरगिुी 
शौचािर् 

२,४४,९६,०००/- ४,८९,९२,०००/- 

२ सामुिातर्क शौचािर् ३४,६७,०००/- ११,५६,०००/- 

३ 

स्वच्छ महाराष्ट्र 
अलभर्ानाच ेबँ्रडड िंग 
(मादहिी, लशक्षण व 
प्रसार आणण जन 
जागिृी) 

५,९०,०००/- १,९७,०००/-    

४ क्षमिाबािंधणी १,५०,०००/- ४६,०००/- 
५ एकूण २,८७,०३,०००/- ५,०३,९१,००० /- 

    
कें द्रशासनव राज्र् 
शासन एकूणअनुदान  

७,९०,९४,०००/- 

वरीि प्रमाणे प्राप्ि अनुिान व मनपा दहस्सा र्ामधनू प्रत्रे्क िाभािीस कें द्र शासनाच ेर.रु ४०००/- , 

राज्र् शासनाच ेर.रु.८००० /- व मनपा दहस्सा र.रु. ४०००/-र्ाप्रमाणे वैर्जक्तिक घरगुिी शौचािर् 
बािंधणेसाठ  अनुिानाची रक्तकम अिा करणेि रे्ि आहे.  

स्वच्छ महाराष्ट्र अलभर्ान (नागरी) अिंिगाि महापालिकेने दिनािंक ३१/१२/२०१६ अखेर केिेल्र्ा 
कार्ावाहीची मादहिीखािीि प्रमाणे 

                                 प्रपि“अ” 

महानगरपालिकेि ेनाव पपिंपरी चििंिवड महानगरपालिका       शरेा 

जजल्हा पुणे   

वैर्जक्तिक शौचािर् बािंधकामासाठ  अजा 
केिेल्र्ा 

कुटुिंबािंची सिंख्र्ा 

८८२१   
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    सबब, महापालिकेकडून राबपवणेि रे्ि असिेल्र्ा स्वच्छ महाराष्ट्र अलभर्ान (नागरी) 
अिंमिबजावणीचा आढावा अविोकन करणे.  

        --------- 

                                 

कें द्र शासनाच े“स्वच्छ भारि अलभर्ान”च्र्ा 
सिंकेि स्िळावर अपिोड करणेि आिेल्र्ा 
एकूण अजांची सिंख्र्ा  

६८८३   

मिंजूर अजांची एकूण सिंख्र्ा ४४६९   

बािंधकाम सुरु 
झािेल्र्ा 

शौचािर्ािंची सिंख्र्ा 

वैर्जक्तिक घरगिुी 
शौचािर् 

४००३   

बािंधकाम पूणा 
झािेल्र्ा 

शौचािर्ािंची सिंख्र्ा 

वैर्जक्तिक घरगिुी 
शौचािर् 

३६६५   

बािंधकाम सुरु 
झािेल्र्ा 

शौचािर्ािंची सिंख्र्ा 
सामुिातर्क शौचािर् ३६१ सीटस   

बािंधकाम पूणा 
झािेल्र्ा 

शौचािर्ािंची सिंख्र्ा 
सामुिातर्क शौचािर् १७५सीटस   

तनगाि करणेि 
आिेिा पदहिा 

हप्िा 
४३९६ िाभािी 

GOI+GOM=२६३.७६     

   िाख 

GOI=२०००/-व  

GOM=४०००/-
दहस्सा 

ULB =८७.९२ िाख 
ULB =२०००/- 

दहस्सा 
  एकुण ३५१.६८ िाख   

तनगाि करणेि 
आिेिा 

िसुरा हप्िा 

२४०२ िाभािी 
GOI+GOM=१४४.१२  

              िाख 

GOI=२०००/-व  

GOM=४०००/-
दहस्सा 

    ULB =४८.०४ िाख 
ULB =२०००/- 
दहस्सा 

  एकुण १९२.१६ िाख   
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                              सलम्र्ािंि े अहवाि   

           मा.विधी सममती   

पवषर् क्रमािंक ८)      अ) दि. २१/१०/२०१६, दि. ४/११/२०१६ व दि.१८/११/२०१६ चा सभावतृ्ािंि  
                      कार्म करणे.  
     ब) दि.१६/१२/२०१६ चा सभावतृ्ािंि कार्म करणे.  
                                    --------         

 मा.महहिा व बािकल्र्ाण सलमती    
 

पवषर् क्रमािंक ९)     अ) दि. ९/११/२०१६, दि.२३/११/२०१६ व दि.३०/११/२०१६ चा सभावतृ्ािंि कार्म  
                      करणे. 
                  ब) दि. १४/१२/२०१६ व दि.१७/१२/२०१६ चा सभावतृ्ािंि कार्म करणे. 
                                 ------     

मा.शहर सुधारणा सलमती 
 

पवषर् क्रमािंक १०)     अ) दि. ३/११/२०१६, दि.१७/११/२०१६, दि.१/१२/२०१६, दि.५/१२/२०१६,  

                      दि.१५/१२/२०१६, दि.३०/१२/२०१६ व दि.४/१/२०१७ चा सभावतृ्ािंि कार्म  
                      करणे. 
      ------ 

मा.क्रक्रडा किा साहह्र् व सािंस्कृनतक सलमती    
 

पवषर् क्रमािंक ११)    अ) दि. २/११/२०१६, दि.१६/११/२०१६ व दि.७/१२/२०१६ चा सभावतृ्ािंि कार्म  
                      करणे. 
      ब) दि.२१/१२/२०१६ चा सभावतृ्ािंि कार्म करणे.                                                                           

                                                                 

                                                                                                                                                                                                                    

                                                              नगरसचिव 

    पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका 
          पपिंपरी - ४११ ०१८. 

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका 
पपिंपरी ४११ ०१८. नगरसचचव कार्ाािर् 

क्रमािंक : नस/९/कापव/१७/२०१७ 
दिनािंक : ११/०१/२०१७                                

दटप :- प्रस्िुि कार्ापत्रिकेवरीि पवषर्ािंची पवषर्पिे (डॉकेटस)्  

          नगरसचचव कार्ाािर्ाि वाचणेसाठ  ठेवणेि आिेिी आहेि.  


