
 1

 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

      मांक:नस/६/का व/१८२/२०१९ 
दनांक :  ११/०६/२०१९ 

 

ित, 
 

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

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक  

 २०/०६/२०१९ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
 

   

मा.महोदय/महोदया, 
 
 

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

गु वार दनांक २०/०६/२०१९ 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 ासू,      
    

                                                                                   
(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 – ३२ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे जून - २०१९ ची मािसक मा.महापािलका सभा 
गु वार दनांक २०/०६/२०१९ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपािलका शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे. सदर सभेम ये 
खालील कामकाज होईल.    

      

ो रे 

 

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

 

मा.आयु ांकडून आलेली पञे/काम े
 

वषय मांक १) संदभ १)  मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/१५/१६७/२०१९  
                       दनांक  २०/०५/२०१९   

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जेएनएनयुआरएम योजने अंतगत वकसीत होणा-
या काळेवाड  फाटा ते देहू – आळंद  र ता या ४५.०० मी. ं द र ता हा एमआयड सी 
ह मधील मे. इंडोिलंक व युरोिसट  इंड यल मायसेस को. ऑ. सो. िल. कंप या या जाग े

यित र  बहूतांश सव जागेवर र ता वकसीत झालेला अस याने व फ  कंपनी या 
जागेव रल र ता वकसीत झालेला नस याने सदर कंप यांशी चचा क न सदर कंप याचे 
जागवे रल बांधकामाची नुकसान भरपाई दे याचे िन त कर यात आले.  

      यानुसार उपरो  संदिभय  . १ अ वये मा. महापािलका सभा ठराव . ५६६, 

दनांक १९/०८/२०१४अ वये वषयां कत बाबत खािलल माणे ठराव मंजूर करणेत आलेला 
आहे. 

 “ मे. इंडोिलंक व युरोिसट  इंड यल मायसेस को. ऑ. सो. िल. सोसायट या जागेतून 
मनपा या सुधा रत मंजूर वकास योजनेतील ४५.०० मी. ं द र या या दो ह  सोसायट या 
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बािधत २२८५ चौ. मी. े ामुळे सदर प रसरात बी.आर.ट .एस. ची क  शासन पुर कृत 
योजना रखडली असलेने सदरची जागा खाजगी वाटाघाट ारे ता यात घेणेकामी मा. आयु  
यांचे अ य तेखाली द. १७/०६/२०१४ रोजी बैठक आयो जत करणेत आलेली होती. सदर 
बैठक  म ये मे. इंडोिलंक व युरोिसट  इंड यल मायसेस को. ऑ. सो. िल. सोसायट  
यांना यांचे बांधकामासाठ  र कम . ६,२५,००,०००/- (र कम . सहा कोट  पंचवीस लाख 
फ ) अदा करण े बाबत िनणय घेणेत आलेला आहे. तसेच सदर यवहारात होणारे 
अदलाबदल र ता बािधत े  २२८५ चौ. मी. े ाबाबतचे द त (deed of exchange ) न दणी 
करणेकामी लागणार  आव यक टँप युट  व न दणी शु क यांचा खच महानगरपािलकेन े
करणेस मा यता देणेत येत आहे.” 

             तथापी उपरो  संदिभय प  . २ अ वये मे. इंडोिलंक व युरोिसट  इंड यल 
मायसेस को. ऑ. सो. िल. सोसायट या अ य  व से े टर  यांनी मे. इंडोिलंक व युरोिसट  

इंड यल मायसेस को. ऑ. सो. िल. सोसायट  यांना यांचे बांधकामासाठ  र कम . 
६,२५,००,०००/- (र कम . सहा कोट  पंचवीस लाख फ ) ह  सन २०१४ मिधल अस याने 
आता सन २०१९ पयतची वाढ वचारात घेऊन सदर बांधकामासाठ चे एकुण मु यांकन र. . 
७,५०,००,०००/- ( र. . सात कोट  प नास लाख फ  ) िमळणेची मागणी केलेली होती. 
यास अनुस न मा. आयु  यांचेकडे दनांक १०/०४/२०१९ रोजी बैठक संप न झाली 
याम ये स य थतीत लोकसभे या सावजिनक िनवडणूका सु  अस याने आदश 

आचारसं हता लागू आहे यामुळे कोणतेह  धोरणा मक िनणय घेता येत नाह त. तथापी मा. 
महापािलका सभेने मजूंर केले या र कमेवर सन २०१४ ते सन २०१९ पयत या ५ वष 
कालावधीसाठ  वाढ व ७५,००,०००/- ( र. . प याह र लाख फ  ) सह एकुण  र. . 
७,००,००,०००/-   ( र. . सात कोट  फ  ) इतक  सुधा रत र कम आदश आचारसं हता 
संप यानंतर मा. महापािलका सभा व मा. थायी सिमती सभे या मा यता ा  झा यानंतर 
देता येईल असा िनणय झालेला आहे. तसेच उपरो  संदिभय प  . ४ अ वये मे. इंडोिलंक 
व युरोिसट  इंड यल मायसेस को. ऑ. सो. िल. सोसायट या अ य  व से े टर  यांनी 
मा. आयु  यांचेकडे दनांक १०/०४/२०१९ रोजी बैठक म ये िन त केलेली 
बांधकामासाठ या नुकसान भरपाईची एकुण र कम . ७,००,००,०००/- ( र. . सात कोट  
फ  ) मा य असलेचे महानगरपािलकेस कळ वलेले आहे. 

            यास अनुस न वषयां कत मे. इंडोिलंक व युरोिसट  इंड यल मायसेस को. ऑ. 
सो. िल. सोसायट या जागेतून जाणा-या महानगरपािलके या सुधा रत मंजूर वकास 
योजनेतील ४५ मी. ं द र या या जागे या संपादना अंतगत कंप यां या बािधव 
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इमारतीसाठ  एकुण सुधा रत र. . ७,००,००,०००/-   ( र. . सात कोट  फ  ) र कम, तसेच 
सदर यवहारात होणारे अदलाबदल र ता बािधत े  २२५० चौ. मी. ( लांबी- ५० मी. X 

ं द  - ४५ मी. ) े ाबाबतचे द त ( deed of exchange ) न दणी करणेकामी लागणार  
आव यक टँप युट  व न दणी शु क यांचा खच महानगरपािलकेने करणेकामी सुधा रत 
शास कय मा यता देणबेाबत वचार करणे.  

वषय मांक २)  संदभ –१) मा.आरो य वैदयक य अिधकार   यांचेकड ल प   

                        . वभाअक/३/का व/१०७/२०१९ दनांक १०/०६/२०१९ 
 
       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  करण े (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.  ४,९३,९४,९६१/-  व ९,१०,५४,९७४ /-  
असे एकुण र.  १४,०४,४९,९३५/- अनुदान ा  झाले आहे. 
       ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून यके 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 ३१/०५/२०१९ 
अखेर केले या कायवाह ची मा हती खालील माण े

                               प  “अ” 

महानगरपािलकेचे नाव पपरी चचवड       
महानगरपािलका 

  

शेरा 
िज हा                पुण े   
वैयि क शौचालय बांधकामासाठी अज  
केले या कुटंुबांची सं या १७१७९   

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

१७१७९ 
  

मंजूर अजाची एकूण सं या १४६०९   
बांधकाम पूण झाले या वैयि क घरगुती एकुण बांधकाम पुण-१४००४ मनपा माफत बांधकाम 
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          सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणे. 

       ------
                                                                                                                 
                                                            

                                                      (उ हास  बबनराव जगताप)  
                                                                                           नगरसिचव   

                                               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                पंपर  - ४११ ०१८. 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/६/का व/१८२/२०१९ 
दनांक : ११/६/२०१९                 
         

टप :- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस ् )    
            नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत.     

शौचालयांची सं या शौचालय 
  

पुण- ९४७१ 

सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  - ४५३३ 

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या 

सामुदाियक 
शौचालय ५८२ सीटस 

मिहला–२६२िसटस 
कामकाज पूण 

पु ष–३२० िसटस 
कामकाज पूण 

िनगत करणेत आलेला 
पिहला ह ा १०२२४ लाभाथ  

GOI+GOM =६१३.४४लाख 
  GOI  = २०००/- व  

GOM = ४०००/-िह सा 

ULB      =   २०४.४८ लाख  ULB  = २०००/- िह सा 

  एकुण                 ८१७.९२  लाख   

िनगत करणेत आलेला 

दुसरा ह ा 
९४२१ लाभाथ  GOI+GOM=५६५.२६लाख 

 GOI  = २०००/- व  

 GOM = ४०००/-िह सा 

          ULB  = १८८.४२ लाख  ULB  = २०००/- िह सा 

             एकुण             ७५३.६८ लाख   


