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                                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                            पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

  मांक : नस/६/का व/१३/२०१९ 
                                            दनांक : १०/१/२०१९         
 

ित, 
 

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

 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक  

 १९/१/२०१९ रोजी द ुपार  २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   

मा.महोदय/महोदया, 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे जानेवार - २०१९ ची मािसक मा.महापािलका सभा 

शिनवार दनांक १९/१/२०१९ 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 – २६ 

 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे जानेवार -२०१९ ची मािसक मा.महापािलका सभा 
शिनवार दनांक १९/१/२०१९ 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) वशेष मा. महापािलका सभा - १४ द.२६/२/२०१८, द.९/३/२०१८,  

द.२०/३/२०१८ (सकाळ  ११.०० व दु .३.००),  द.२३/३/२०१८ व द.२७/३/२०१८ 
(दु .२.०० व दु .३.००)  चा सभावृ ांत कायम  करणे.   

आ) मा. महापािलका सभा - २३ द.२०/१०/२०१८ व द.३१/१०/२०१८ चा सभावृ ांत  
कायम  करणे.    

                 ------ 
    ो रे 

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

 

                           मा. वधी सिमतीचे ठराव   
 

वषय मांक  १)  संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प   
                         .फ ेका/ था/९९३/२०१९ द.२/१/२०१९ 

                        २) मा. वधी सिमती ठराव . ७६ द.०८/०१/२०१९    
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह म ये, “जग ु  संत तुकाराम महाराज संतपीठ” 
थापन करणेकामी मा.महापािलका सभा ठराव .६८४ द.१३/५/२०१५ अ वये पा रत झाला 

आहे. संतपीठा या थापने या उप मातुन संत सा ह याचा वारसा पंपर  िचंचवड 
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महानगरपािलकेतील नागर कांना िमळावा या उ ेशाने समाजाला अ या मीक मागातुन चांगले 
वचार दे याचा य  राह ल. संतपीठा या मा यमातुन भ व यात सां दाय व अ या मक 
त व ानाचा सार होणार आहे. सव महान संतांचे वचार हे आज या पढ पयत पोहच वणे 
अ यंत गरजेचे आहे जेणेक न अशा उप माचा फायदा शहरातील वातावरण चांगले 
राह यासाठ  मदत होईल. या टाळगाव िचखली येथे संतपीठ होणार आहे, या गावास 
सां कृितक व अ या मक वारसा लाभलेला आहे. संतपीठा या मा यमातुन पंपर  िचंचवड शहर 
हे सं कृती जपणारे शहर असा उ लेख, महारा ातूनच न हे तर देशभर होईल. पंपर  िचंचवड 
प रसराम ये वारकर  व भागवत सां दायाला मानणारा खूप मोठा समाज आहे. संत वचार, 
सं कृती लोकांपयत पोहोच व यासाठ , संतपीठ कायरत करणेसाठ  कंपनी काय ा वये ना नफा 
त वावर कंपनी थापन करणेत येत आहे. या ीने या प रसरामधील मुलांना आ या मक व 
अधुिनक तं ानासह िश ण देऊन, याबरोबर संता या वा .मयाचा सार हो यासाठ  व तशी 
फेरबदल कर याची तरतुद, सी.बी.एस.सी. बोड या अ यास मातच अस याने या माणे 
अंतभावह  िन ीत करावयाचा आहे. याम ये सव सां दाय व अ या मक त व ानाचा अ यास 
याम ये करावा लागणार आहे. व यासाठ  सी.बी.एस.सी. बोडाची मा यता यावी लागणार 
आहे. या ठकाणी मुलांचे अशा कारे िश ण होणार आहे. क , याचा अ या मक पाया प का 
होईल व या मा यमातुन चांगले नागर क घड वणे श य होणार आहे. अ यास म ठर वताना 
याम ये अनुषंिगक व वध वषयांचा अंतभाव करावा लागणार आहे. पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या थाप य फ मु य कायालयामाफत, भाग .१ िचखली गट नं.१६५३ पैक , 

आर ण .१/८९, मा यिमक शाळा, यावर शाळा व संतपीठासाठ  इमारत बांधणेसाठ  बांधकाम 
परवानगी घेतलेली आहे व याची िन वदा कायवाह  सु  आहे. सदर कामाचा कालावधी ३० 
म ह यांचा असणार आहे. “ जग ु  संत तुकाराम महाराज संतपीठ ”, या नावाने कंपनी थापन 
करावी लागणार आहे. सदर कंपनीचे यव थापन चाल वणेसाठ , खालील माणे नेमणूक करणे 
आव यक आहे.  यांची नावे खालील माणे आहेत:- 
अ. . नाव पदनाम कंपनीचे पदनाम 

१ ी. ावण हड कर आयु , पं.िचं.म.न.पा. पदिस  अ य  तथा 
संचालक 

२ ी. जत  कोळंबे 
मु य लेखा अिधकार , 

पं.िचं.म.न.पा. पदिस  संचालक 

३ ीम. यो ना िशंदे 

शासन अिधकार , 

ाथिमक िश ण वभाग, 

पं.िचं.म.न.पा. 

पदिस  सिचव तथा 
संचालक 
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४ ी.पराग मुंढे 

.िश णािधकार , 

मा यिमक िश ण 
वभाग पं.िचं.म.न.पा. 

पदिस  सद य 

५ ी.चं कांत इंदलकर 
.कायदा स लागार, 

कायदा वभाग 
पं.िचं.म.न.पा.  

पदिस  सद य 

६ डॉ. ी.सदानंद मोरे 

ा यापक व संत 
सा ह याचे गाढे 
अ यासक 

सद य 

७ ी.राजु ढोरे ह र भ  परायण सद य 

८ ी.तानाजी िशंदे 
सेवािनवृ  अित र  
ज हािधकार  

सद य 

९ ीम. वाती मुळे त  स लागार सद य 
 

        वर ल माण े “ जगदगु  संत तुकाराम महाराज संतपीठ ” ह  कंपनी, कंपनी कायदा 
२०१३ या कलम ८ अंतगत ना नफा त वावर थापन करणेसाठ , Ministory of corporate 

Affairs यांचे कायालयाकडे मा यता घेणेसाठ  अज क न, न दणी करणेस मा यता देणेकामी. 
तसेच सदर कंपनी थापन करणेकर ता मे.के.जे.एल.अँड असोिसए स तफ ी. ितज लुंकड या 
कंपनी से े टर  यांची नेमणूक केली आहे. यांचेमाफत कंपनी थापन करणेचे काम करणेत 
येणार आहे व या कंपनीम ये वर ल माणे संचालक व सद यांची नेमणूक करणेस मा यता 
देणेकामी, तसेच कंपनीचे यव थापन चाल वणेसाठ  संघटनेचा मसुदा (Memorandum of 

Association) मा य कर यास संचालकांस अिधकार दे यास मा यता देणेकामी कंपनी थापन 
कर यासाठ  स याचे संचालकांची व अिधकार  सद यांची भ व यात बदली होईल अथवा अ य 
कारण असेल यावेळ  न वन अिधकार   संचालकांची व अिधकार  सद यांची, Digital Signature 

Certificate (DSC) व Directors Identification Number (DIN) तयार क न यावे लागेल यास 
मा यता देणेकामी कंपनी थापन के यानंतर अ यास म िन ीत क न, संचालक मंडळामाफत 
सी.बी.एस.सी. बोडाची मा यता घे यास मा यता देणेकामी  मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे.  

     -------    

 
 

 



5 
 
                          मा.आयु ांकडून आलेली पञे/कामे 

 

वषय मांक २) संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .  
             लेखा/३५/का व/२७७/२०१८ द.२०/१२/२०१८   
          २) तातड चे वषयकामीचे पञ .  
             लेखा/३५/का व/२७८/२०१८ दनांक २०/१२/२०१८   
     ३) मा.महापािलका सभा ठ. .३५० द.२०/१२/२०१८   
 
प रवहन महामंडळाकर ता ४०० सीएनजी, बीआरट , नॉन एसी बसेसच 

खरेद कर ता मा.संचालक मंडळ ठराव . ६ द. २३/०५/२०१८ ला अनुस न बसेस खरेद कामी 
राब व यात आले या िन वदा येम ये मे. टाटा मोटस यांची िन वदा ा  झालेली आहे. 
यांनी बीआरट  साठ  उपयु  असणा-या ९०० मी.मी. लोअर हाईट, ११-१२ मी.लांबी या युरो-

४, सीएनजी, आयट एमएस व ७ वष आयट एमएस एएमसी व वॉरंट सह ित बससाठ  
िनगोिसएशन नंतर ित बस र. . ४८,४०,४५५/- इतका दर सादर केला आहे.    

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ४० % ह या माणे ४०० पैक  १६० बसेस 
कर ता ित बस र. . ४८,४०,४५५/- नुसार १६० बसेससाठ  र. .७७,४४,७२,८००/- इतक  
र कम पंपर  िचंचवड मनपा कडुन प रवहन महामंडळाकडे वग झालेनंतर पुढ ल खरेद  आदेश 
देणे व तद अनुषंगीक या राब वणेत येणार आहे असे मा.अ य  व यव थापक य संचालक 
पी.एम.पी.एम.एल. यांनी दनांक १९/१२/२०१८ चे पञा वये कळ वले आहे. 

वषयां कत कामाचा मनपाचे सन २०१८-१९ या अंदाजपञकात समावेश करणेत 
आलेला असून पीएमपीएमएल िनधी अंतगत १,६४,५६,००,०००/- पैक  बसेस खरेद साठ  र. . 
६० कोट  इतक  तरतूद कर यात आलेली आहे. 
  तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ४० % ह या माणे १६० बसेस कर ता 
ित बस र. . ४८,४०,४५५/- नुसार १६० बसेससाठ  र. . ७७,४४,७२,८००/- इतक  पंपर  

िचंचवड महानगरपािलकेकडून पुणे महानगर प रवहन मंडळाकडे ट या ट याने गरज व 
मागणीनुसार वग करणेस मा यता देणबेाबत वचार करणे.       

( दनांक १९/१/२०१९ चे सभेत घे याचे िनणया माणे)      
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वषय मांक ३)  संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .  

             नर व/का व/६/२५३७/२०१८ द.२४/१२/२०१८   

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह म ये नगररचना योजना TP Scheme राब व यासाठ  
M/s HCP Consultant यांची वह त क या पार पाडून स लागार हणुन नेमणुक झालेली आहे. 
या अनुषंगाने दं. २७-११-२०१८ रोजी M/s HCP Consultant  यांचे ितिनधीं समवेत 

उपसंचालक, नगररचना यांची चचा झाली असुन खालील त यात नमुद गावां या भागांम ये 
एकुण १५ नगररचना योजना  (TP Scheme)  राब वणे श य आहे. 

अ.
. 

गावाचे नाव नगररचना योजना (TP Scheme) राब व याच े े ाचा तपशील अंदाजे े  
(हे टर) 

१ थेरगाव स.नं. - १,२,३, ३४,३५, ३६,३७ ३९.००  
२ िचखली गट.नं. - १०३ ते २०८, २१० ते २१२,२१९, २२१ ते २४७ ,२५६ ते 

२७४, २८४, २७६ ते २७८, ३५० ते ३५७, ३९७, ४१८ ते 
४२०४४५ ते ४६०, ५०१ ते ५१५, ५२१ ते ५२४, ४९६ ते ५००, 
४२१,४४४,४६१,४६२,४१३, ५१६, ४९६,४९४,४७६, ४७४,४६३ 
ते ४६९ , ४४३, ४२२ ते ४३०, ४४१, ४६९,४७०, ४३१, ४३२, 
४३३, ४२६, ४४२, ४७१, ४७३, ४७२, ४१२, ४११, ४१०, ४०९, 
४०८, ४१४, ४१६,४१७, ४०४, ४०६, ३९८, ४०७, ४०३, ४०५, 
३९६, ३५८ ते ३८४, ४०२, ३२५ ते ३२९,  ३८५ ते ३९७, ४००, 
४०१, ४३६ ते ४४०, ४७७ ते ४९७, ५१८, ५१९, ५३०, ५२६, 
५२७, ५३३, ५१७, ५२९, ५२०, ५२८, ५२५, ५३२, ५३४, ५३५, 
५३३, ५३६ ते ५३८, ३४३, ३४६ ते ३४९, २७९, २७५, २८०, 
३४५, ३४२, ३४४, २८१, ३४१, ३४०, ३३६, ३३०,३३२, 
३३३,३२२, ३२४,३२३,३३४, ३३५, ३००ते ३२१, २८२, 
२९७,२९८, २९९, २९५, २९३,२८८, २८६,२८४,२८३ ,२८५, 
२८७, २८९, २९१, २९१,२९०, २९६,२९२, २९४,२५५, 
२५१,२५०, २५४,२५३, २५२, २४८,२४९. 

१२८.००  

३ चचवड स.नं. -   ८, १३, १७,१८, १९,२०,२१, २२,४१,४२,४३, ४४, ४५ , 
४६, ४७,४८, ४९, ५०,५१,५२,५३,५४,५५, ७०, ७१, ७२, 
७३,३६, ८१,८२, ८३ ,८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, 
९२,९३,९४,९५,९६, ९७, ९८, ९९, १००, १०१, १०२,१०३, 
१०४, १०५, १०६, १०७, १०८, १०९, ११०, १११.११२,११३ 
,११४,११५,११६,११७, ११८,११९ ,१२०, १२१,१२२. 

११४.००   

४ च-होली 
 
 

न.र.यो. . १ - स.नं. - १२ ते २७ ,१६० ते १६९,१७२ ते १८२ , 
१८४ ते १९१ , १९३ ते १९७ , १९९ ते २००,२११ ते २००,२२१ ते 
२३२,२३३ ते २४८,२५०,२५० ते २५८ , २६० ते २६२,२६४ ते 
२८३ .   

२०६.०० 
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न.र.यो. . २ - स.नं. ४३१,४८३ ते ४८९ , ४४६ , ४४८ पै , ४४९ पै 
, ४५० पै, ४५१ ते ४५८ , ४६१ , ४६४ ते ४६८ , ३८० ते ३८४ , 
३८५ ते ३९१, ३९३ ते ३९५ , ३९६ पै, ३९६ पै , ३९२ पै , ३७९ पै 
, ३७९ पै , ३५८ ते ३६१ , ३६३ ते ३६४ , ३६७ ते ३६८ . 

११७.०० 

न.र.यो. . ३ - स.नं. ४३२ ते ४३५ , ४२५ ते ४२८ , ४४१ , ४४३ ते 
४४५ , ४४७ , ४४८पै , ४४९ पै ४५०पै , ३९९  ते ४१० , ३५२ ते 
३५७ , ३७० ते ३७८ , ३९७ पै ,३९६ पै, ३९२ पै , ३७९ पै , ३६९ 
पै , ३४७, ३९२ पै , ३७९ पै , ३६९ पै , ३४७ 

१७९.०० 

५ रावेत  
 
 

न.र.यो. . १ – स.नं. - ३२, ३४, ३१, ४१, ४२,४८ ,४९, 
५०,५१,५२, ५३,५९,५४, ५६, ५५,५७,५८,६३,६२,६४,६५, ६०. 

५०.००  

 न.र.यो. . २ – स.नं.- ७३, ७२, ६६, ६७, ६८, ६९,७०, 
७१,८२,८१, ८०,७९,८३,३८, ८४, ८५, ७८,७७,९५, ९४, 
९३,८६, ८७,८८,८९,९० ,९१, ९२,९७,९८,९९,१००,१०१, १०३, 
१५०,१५१, १५३,१४९,१४८, १५२, 
१४५,१४६,१४३,१४२,१४०,१३९,११३,११४,११७,११८,१२१, 
१२२,११०,१०५,१०४,१०९,११६,११९,१२०,१०६,१०७,१३७, 
१३८,१३६,१३४,१३५,१३३,१३२, १२३. 

२५०.०० 

६ कवळे  स.नं. - १ ते ६ ,  ८ ते २२ , ३७ , ७९ ते ८३ , ८५ , ८८ ते १०२ , 
११०  

२८७.००  

७ पुनावळे स.नं. -  ११ ते १४ , १६ ते २७ , २८ ते ४० , ४१ ते ४८ , ५० ते ५३ ३९१.००  
८ ताथवड े 

 
न.र.यो. . १ - स.नं. - २८ ते ४१ , ४२ पै , ६२ ते ८० , १२६ , 
१२९ पै , १३३ ते १७१ ,  

१९०.००  
 

न.र.यो. . २ - स.नं. - ८६ ,  ८९ ते १०० , १०१ ते ११५ , ११६ ते 
१२७  

१५६.००  

९ मामुड  स.नं. - १ ते ४ , ६ ते १२ , १३ पै , १९ पै , ३२ पै , ३३ ते ३५  १०४.०० 
१० डुडुळगाव  

 
न.र.यो. . १  - गट. नं. - १९१ पै ते  १९६पै,  १९७ ते  २००,  
२०१पै  ते २०२ पै,  ३०५, २०६,  २१०, २११, २१२पै ते २१६पै, 
२१७, २१८, २२३ ते  २४०, २४३ पै, २४१पै, २४२, २०४पै. 

१३०.०० 
 

न.र.यो. . २ - गट. नं. - ५० , ५१ पै, ५४ ते ६४,  ६५पै ते  ६६ पै, 
६९ ते  १०३,  १७५  ते  १८२,  १८३ पै ते  १८६ पै, १८८पै, १८९ 
पै. 

५९.०० 

११ मोशी न.र.यो. . १ – गट नं - ५२६, ५२७, ५३०, ५२५, ५२३, ५२१, 
५१९, ५१५, ५१४, ५१३, ५१२, ५१०, ५०९, ५०६, ५०७, ५३१, 
५३२, ५३३, ५३४, ५३५, ५३६, ५३७, ५३८, ५३९, ५४०, ५१८, 
५१७, ५१६, ५०८, ५०४, ५०३, ५०२, ५०१, ४९५, ४९४, ४९२, 
४९३, ४९७, ४९८, ४८८, ४८९, ४८७, ४८६, ४९०, ४९१, ४८३, 
४८५, ४८४, ४७८, ४७७, ४८२, ४७७, ४८१, ४८०, ४७९, ४७६, 
४७५, ४७३, ४७४, ४७२, ४७१, ४७०, ४६९, ४६७, ४६८, ४६६, 

१०२.६९ 
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४६५, ४५१, ४५०, ४५३, ४५४, ४५५, ४५६, ४५७, ४५९, ४५८, 
४४२, ४४१, ४४३ ( सव जुने )  

  न.र.यो. . २ – गट नं - ४३५, ४३४, ४३३, ४३२, ४३९, ४१८, 
४१९, ४३०, ४२९, ४२८, ४१७, ४१६, ४१८, ४२७, ४१५, ४१४, 
४१३, ४१२, ४२६, ४२५, ४२३, ४२४, ४२१, ४२२, ४०२, ४०४, 
४०७, ४०५, ४०३, ४०१, ४०८, ४०९, ४१०, ३८८,, ३८९, ३९६, 
३९७, ३९१, ३९०, ३९३, ३९२, ३९४, ३९५, ३९६, ३८१, ३८२, 
३८३, ३८४, ३८५, ३८०, ३७९, ३३९, ३३८, ३३७, ३३६, ३३४, 
३३५, ३३३, ३३१, ३३०, ३२९, ३२८, ३२७, ३२६, ३२४, ३१७, 
३१८, ३१९, ३२०, ३२२, ३२१, ३२४, ३२३, ३१६, ३१५, ३१४, 
३१३, ३१२, ३११, २४९, २४७, २४६ ( सव जुने ) 

९३.५१ 

१२ बो-हाडेवाड  न.र.यो. . १ मौजे बो-हाडेवाड  मधील शेती वभागातील 
जमीन र हवास वभागात समा व  करणेबाबत या म. ा. न. 
व अिध. १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल करावयाचे े  
   

७८.२२ 

सबब वर ल त यात नमुद केले या गावांमधील े ात तसेच मा. आयु  वेळोवेळ  
तातड नुसार सुचवतील या े ासाठ  तसेच सोबत या नकाशावर दश व या माणे नगररचना 
योजना (TP Scheme) राब व यास मा यता देणेस, व मा.महापािलका सभे या मा यतेने 
महानगरपािलका े ात नगररचना योजना (TP Scheme) राब व याचे िन त होणा-या े ात 
महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे तरतुद  नुसार सव वैधािनक कायवाह  
कर यास उदा. नगररचना योजना तयार कर याचा इरादा जाह र करण,े ा प नगररचना योजना 
मा. संचालक,  नगररचना, महारा  रा य, पुणे यां या स लामसलतीने तयार क न िस द 
करणे, हरकती/सुचनांचा वचार करण,े  तदनंतर ा प नगररचना योजना शासनास मा यतेसाठ  
सादर करणे इ याद  क या कर यास मा.आयु  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना 
ािधकृत कर यास देखील मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय मांक ४)   संदभ –१) मा.अित. आयु  (२) यांचे प   
                           . वभाअक/३/का व/०१/२०१९ द.४/०१/२०१९  

         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  
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ि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.  ४,९३,९४,९६१/-  व ९,१०,५४,९७४ /-  असे एकुण र.  
१४,०४,४९,९३५/- अनुदान ा  झाले आहे. 

           ा  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 वैय क घरगुती 
शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येत आहे.   

        व छ महारा  अिभयान ( नागर  ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३१/१२/२०१८ अखेर 
केले या कायवाह ची मा हती खालील माण े

                                                                प “अ” 

महानगरपािलकेच ेनाव पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका शेरा 

ज हा               पुणे  
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  
अज 
केले या कुटंुबांची सं या 

१५५४९ 
 

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

१५५४९ 

 

मंजूर अजाची एकूण सं या १३०८३  
बांधकाम पूण 
झाले या 
शौचालयांची 
सं या 

वैय क 
घरगुती 
शौचालय 

एकुण बांधकाम पुण-१२४६४ 

 

मनपा माफत बांधकाम पुण- ८३५३ 

सी.एस.आर(एनजीओ) माफत  
बांधकाम  - ४१११ 

बांधकाम पूण 
झाले या 
शौचालयांची 
सं या 

सामुदाियक 
शौचालय ५८२ सीटस 

म हला–२६२िसटस कामकाज पूण 

पु ष–३२० िसटस कामकाज पूण 

िनगत करणेत 
आलेला 
प हलाह ा 

९०९९ लाभाथ  GOI+GOM=५४५.९४लाख 
  GOI = २०००/-व  

  GOM=४०००/- ह सा 
  ULB   =   १८१.९८ लाख  ULB  =२०००/- ह सा 
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 एकुण   ७२७.९२  लाख  
िनगत करणेत 
आलेला 
दुसरा ह ा 

८२४५ लाभाथ  GOI+GOM=४९४.७०लाख 
   GOI = २०००/-व  

   GOM=४०००/- ह सा 
        ULB  =१६४.९० लाख    ULB  =२०००/- ह सा 

            
एकुण   ६५९.६० लाख  

             

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

वषय मांक ५)  संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .  
             वै /१/का व/१६४२/२०१८ द.०८/०१/२०१९ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै कय वभागांतगत ०८ णालये व २७ 
दवाखाने कायरत आहे.  यापैक  यशवंतराव च हाण मृती णालय हे बहु वध शाखांचे व 
७५० खाटां या मतेचे सवात मोठे णालय कायरत असून,  यामाफत महापािलका ह तील 
नाग रकांना वै कय सेवा पुर व यात येते. याच माणे महापािलका ह चे नजीक असणा-या 
ामीण भागातील ण देखील या णालयाम ये वै कय उपचाराथ मो या माणात दाखल 

होत असतात.   

      महापािलके या वै कय वभागांतगत कायरत असणार  णालये व 
दवाखा यांकर ता व वध संवगातील गट “अ” मधील ५८ व “ब” मधील ९३ अशी एकुण १५१ 
पदे िनमाण करणेत आलेली आहेत.  यामधील त  वै कय अिधकार  या संवगातील बहुतांशी 
पदे ह  यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता िनमाण करणेत आलेली आहेत.  
स थतीम ये गट “अ” मधील ीरोग त  ०१, सजन १, फ जिशयन ५, कान-नाक-घसा त  
०१,  करण शा  ०२, भुलत  ०३, अ थरोग त  ०२, वचा व गु रोग त  ०१, बालरोग 
त  ०२, काड ओलॉ ज ट ०१ व ट .बी.ऍ ड चे ट फ जिशयन ०१ इ याद  पदे र  असून, गट 
“ब” मधील वै कय अिधकार  अिभनामाची १२ पदे र  आहेत.  

     महापािलके या शासन वभागामाफत वेळोवेळ  त  वै कय अिधकार  तसेच 
वै कय अिधकार  या संवगातील पदे भरणेबाबत जा हरात िस द क न देखील पुण मतेने 
अिधकार  उपल ध होत नाह त. प रणामी महापािलकेमाफत दे यात येणा-या वै कय सेवेवर या 
वप रत प रणाम होत असून, त  वै कय अिधकार /वै कय अिधका-यांची  कमतरता नेहमीच 
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जाणवत असते. यावर महापािलकेमाफत मानधन व पात, मानसेवी त  याच माणे 
सी.पी.एस. अंतगत वै कय अिधकार  उपल ध क न घेणेत येऊन, काह  माणात वै कय 
अिधकार  उपल ध क न घे याचा य  केला जातो. मागील ५ वषाम ये एकुण ५३ त  
वै कय अिधकार /वै कय अिधकार  महापािलका सेवेतून सेवािनवृ / वे छा सेवािनवृ / 
राजीनामा देऊन गेलेले आहेत. यामुळे महापािलकेची आिथक मता असुनह  त  वै कय 
अिधका-यांचे अभावी णसेवा पुर वणे श य नाह . 

   आता महापािलकेचे भोसर  येथे न याने उभारणी होत असलेले सुस ज णालय 
काया वत करणेत येणार आहे.  या ठकाणी यशवंतराव च हाण मृती णालयामाफत द या 
जाणा-या Speciality कार या एकुण १६ वै कय सु वधांसह Super Speciality कारातील 
Neurology, Plastic Surgery, Cardio -  Thoracic, Nephrology, Oncology, Endocrinology, Gastro 
Enterology, Uro Surgery, Vascular Sergery तसेच Paediatric Surgery इ. १० वै कय सेवांचा 
देखील समावेश केला जाणार आहे. Super Speciality  कारातील या १० सेवा यशवंतराव 
च हाण णालयाम ये देखील उपल ध नाह . 

   महापािलकेम ये असणा-या त  वै कय अिधका-यांची कमतरता तसेच मो या 
माणातील णसं येचा वचार करता, सदरचे णालय पुण मतेने चाल वणे महापािलकेस 

श य होणार नाह . याकर ता सदरचे णालय खाजगी सं थेमाफत चाल व यास दे याचे 
योजन आहे.  सदरचे णालय महापािलकेमाफत चालवावयाचे झा यास याकर ता साधारणत: 

अंदाजे एकुण र. . १७ कोट  इतका अंदाजे वा षक खच झाला असता व ७ या वेतन 
आयोगानंतर या खचाम ये अंदाजे २० ट के वाढ झाली असती. 

   सदरचे णालय खाजगी सं थेस देणेकर ता योजन असले तर  याम ये ामु याने 
खालील माणे नमुद बाबींचा समावेश आहे:  

१. महापािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये वै कय उपचरांकर ता 
महापािलका ह तील पवळे व केशर  िशधाप का व आधारकाड धारक णांना मोफत वै कय 
सेवा दली जाते याच माणे या णालयाम ये देखील देणेत येणार आहे 

२. महापािलका ह बाहेर ल, र हवासी पुरावे नसलेले व ेत िशधाप काधारक ण 
यांचेकडून णालयामाफत द या जाणा-या सेवांकर ता CGHS अंतगत िन त केले या 
शु कानुसार आकारणी केली जाणार 
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३. सदरचे णालय चाल वणेकर ता एकुण ३० वष इत या कालावधीचा करारनामा केला 
जाणार आहे. 

४. सव Speciality कार या सु वधा तसेच याकर ताचे त  वै कय अिधकार  उपल ध 
क न देणे बंधनकारक 

५. Super Speciality अंतगत असणा-या Neurology, Plastic Surgery, Cardio -  Thoracic, 

Nephrology, Oncology, Endocrinology, Gastro Entrology, Uro Surgery, Vascular Sergery 
तसेच Paediatric Surgery इ. कार या सेवांचा याम ये समावेश केला जाणार आहे.   

६. खाजगी त वावर चाल वणेस द या जाणा-या णालयाकर ता कोणतेह  भाडे आकारणी 
केली जाणार नाह , तथा प वीज बील, पाणी बील इ. खच करणे संबंिधत सं थेवर बंधनकारक 
रा हल. 

७. सदरचे णालयाम ये काह  उपकरणे महापािलका पुर वणार असून, Super Speciality 

अंतगत आव यक उपकरणे संबंिधत खाजगी सं थेमाफत उपल ध क न घेतली जातील.  
याबाबतची याद  सोबत प  “अ” म ये जोडलेली आहे. 

८. याकर ता आव यक असणारा सव डॉ टस तसेच पॅरामे डकल व अ य कमचार वग हा 
खाजगी सं थेमाफत उपल ध क न घेतला जाणार आहे. याबाबतची याद  सोबत प  “ब” म ये 
जोडलेली आहे. 

९. पॅथॉलॉजी / लॅब सु वधा वभाग NABL मा णत व णालय हे NABH मा णत 
असणे आव यक असणार आहे. 

१०. णालयाम ये “जन औषधी टोअस” उपल ध क न देणे संबंिधत सं थेवर बंधनकारक 
असेल 

११. महा मा योितबा फुले जन आरो य योजनतगत न दणी क न घेणे संबंिधत सं थेवर 
बंधनकारक असेल 

१२. NLEM अंतगत एकुण ३६८ कारची औषधे पवळे / केशर  रेशनकाड धारक णांना 
मोफत उपल ध क न देणे बंधनकारक असेल. 
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१३. णालयाचा तसेच औषधा या द ुकानाचा वा षक ताळेबंद महापािलकेला सादर करणे 
बंधनकारक असेल. 

१४. याच माणे सदर णालयाम ये नवीन वै कय वभाग सु  करावयाचा अस यास 
यास महापािलका आयु  यांची परवानगी घेणे आव यक रा हल.  

   तर  साधारणत: वर ल माणे बाबींचा समावेश असले या अट  व शत चे अनुषंगाने 
महापािलकेचे भोसर  णालय खाजगी सं थेस िन वदा िस द क न चाल व यास देणेचे 
योजन आहे.  महापािलकेने व हत केले या सेवा परु वणेकर ता संबंिधत सं थेला र कम खच 

करावी लागणार आहे. या सेवा पुर वणेकर ता महापािलकेला साधारणत: अंदाजे १७ कोट  . 
वा षक खच अपे त असून ७ या वेतन आयोगानंतर याम ये अंदाजे आणखी र. . ३ कोट  
इत या रकमेची वाढ होईल. यानुसार महापािलकेचा सदर णालय चाल वणेक रता होणारा 
खच व सं थेमाफत पुर व या जाणा-या सेवांकर ता यांना िमळणारे उ प न यां यामधील दर 
फरकाचे viability gap funding  त वानुसार सदरची िन वदा िस द करणेबाबत वचाराधीन 
आहे. याकर ता viability gap funding नुसार िन त करावयाची र कम महापािलके या 
स लागारांमाफत िन त क न घेतली जाणार आहे. 

 तर  महापािलकेचे भोसर  णालय खाजगी त वावर चाल वणेस देणसे मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

                                  ------      

                                                सिम यांचे अहवाल 

वधी सिमती   
 

वषय मांक  ६)   दनांक ०७/१२/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणे.                                 
                                         -------- 

 मा.म हला व बालक याण सिमती     
         

वषय मांक  ७)  दनांक ०५/१२/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणे.                     

                        --------    
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                         मा.शहर सुधारणा सिमती 

        
वषय मांक  ८) अ) दनांक २८/११/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
                 ब) दनांक १२/१२/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
      
                                       ------- 
 

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

वषय मांक  ९)  अ) दनांक १२/११/२०१८ व दनांक २६/११/२०१८ चा सभावृ ांत कायम  
                    करणे.  

                 ब) दनांक १४/१२/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
 

                ------- 
िश ण सिमती  

 
वषय मांक  १०)   अ) दनांक ०६/१२/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
                   
                                   --------        
 

                                                                                                         

                                                                                                     
                                                                                            (उ हास बबनराव जगताप)            

                                                       नगरसिचव 

                                             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                   पपंर  - ४११ ०१८. 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/६/का व/१३/२०१९ 
दनांक : १०/१/२०१९     

 
          

टप  - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस ् )    
            नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
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                        ( वषय . ५ चे लगत) 
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