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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 
मांक : नस/५/का व/१२४/२०२० 

                              दनांक - ११/०५/२०२० 
 
ित, 

मा. ................................... 
सद य, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर - ४११ ०१८. 
  
 
      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा 
             दनांक २०/०५/२०२० रोजी दुपार  २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   
मा.महोदय/महोदया, 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे मे-२०२० ची मािसक मा.महापािलका 
सभा बुधवार दनांक २०/०५/२०२० 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 – ४३ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे म-े २०२० ची मािसक मा.महापािलका 
सभा बुधवार दनांक २०/०५/२०२० 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. थायी सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक १) संदभ – १) मा.सागर आंगोळकर, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव– 
                     २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .५९६५ द.२७/११/२०१९ 
                     ३) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ४८३ द.०६/०१/२०२० 
      ४) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ४९६ द.२०/०१/२०२० 
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके माफत खाजगी वाटाघाट ने भूसंपादन करताना 
संबंिधत जिमन मालकास मोबदला अदा करताना मा.महापािलका सभा ठराव .३९९ द. 
२१/११/२०१३ नुसार मंजूर कायप दतीत व धोरणानुसार कायवाह  करावया या करणात 
नुकसान भरपाई अदा करताना ३०% दलासा र कम दे यास मा यता देणेत आली आहे. 
तदनंतर मा.महापािलका सभा ठराव .७७४ द.२०/११/२०१५ अ वये सदर धोरणात बदल 
क न न वन भूसंपादन कायदा २०१३ मधील तरतूद  नुसार या िमळकत धारकांचे े  ० ते 
३०० चौ मी. आहे अशा बािधत छो या छो या िमळकतधारकांना १००% दलासा र कम व 
३०० चौ.मी पे ा जा त े ाचे भूखंड धारकांना ३०% दलासा र कम या माणे मा यता 
देणेत आलेली आहे. सबब, द.२०/११/२०१५ नंतर ३०० चौ.मी. पे ा मो या भूखंडाचे 
वभाजन क न तुकडा ३०० चौ.मी. पे ा कमी े ाचा भूखंड केले या सव करणात सां वना 
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र कम ३०% इतक च देय रा हल यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे. 
( टप- दनांक २०/०५/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
         ------- 

मा. वधी सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक २) संदभ- १) मा. वधी सिमतीकड ल ठराव .३३ द.२०/३/२०२० अ वये.    
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका शहरा या ह तील आजपयत व वध वा तुंना हणजेच 
चौक, उ ाने, र ते, व ती व इतर  ठकाणी नामिनदशक फलक कर यात आले आहेत. तसेच 
उ डाणपुल व पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इमारतींना दे यात आलेले  “महा मा योितबा 
फुले”  हे नाव चुक चे असुन यात दु ती क न  “महा मा जोतीराव फुले” हे यो य व महारा  
शासना या वतीने वापरात असलेले नाव देणेस. तसा अ यादेश काढणेस आ ण आजपासून संपुण 
महानगरपािलके या कामकाजात सु ा “महा मा जोतीराव फुले” असा उ लेख करणेस मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

 
वषय मांक ३) संदभ- १) मा. वधी सिमतीकड ल ठराव .३७ द.८/५/२०२० अ वये.  
   

ी.सुरेश पुंडिलक साळंुके , मु य उ ान अिध क हे माहे फे ुवार  २०२० अखेर 
िनयत वयोमानानुसार सेवा िनवृ  झालेल ेअसून सदरचे पद र  झालेल ेआहे. सदर मु य 
उ ान अिध क या पदावर उ ान अिध क पदावर ल कायरत कमचा-यांपैक  ी.द ा य 
नामदेव गायकवाड, उ ान अिध क हे सेवाजे  असुन सदर पदाकर ता आव यक शै णक व 
अनुभव अहता धारण कर त आहेत. तर  मु य उ ान अिध क या पदावर ी.द ा य 
नामदेव गायकवाड(उ ान अिध क) यांची पदो नतीन ेनेमणुक करणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

         ------- 
मा.आयु ांकडून आलेली प े 

 
वषय मांक ४) संदभ– १) मा.अित र  आयु  (२) यांचेकड ल प  

                            . वभाअक/३/का व/५६/२०२० दनांक ६/०५/२०२० 

 क  शासना या “ व छ भारत अिभयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  
अिभयान (नागर )” राब वणेत येत आहे. 
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           सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालय नाह  
यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  िनधी उपल ध क न शहर हागणदार  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.  ६,४१,३४,९६१/- व १२,०५,३४,९७४/- असे एकुण     
र. . १८,४६,६९,९३५/- 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 ३०/०४/२०२० 
अखेर केले या कायवाह ची मा हती खालील माण-े 

                                                             प “अ” 

महानगरपािलकेचे नाव पंपर   िचंचवड  महानगरपािलका 
 

शेरा 
ज हा               पुण े  
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  
अज केले या कुटंुबांची सं या १८४०७  

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

 अजाची सं या 

१८४०७  

मंजूर अजाची एकूण सं या १५७४२  

बांधकाम पूण 
झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय 

एकुण बांधकाम पुण-१५७६५ 

 

मनपामाफतबांधकाम 
पुण- १०९७३ 

सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  - 

४७९२ 

बांधकाम पूण सामुदाियक ५८२ सीटस म हला–२६२िसटस 



 5

 

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

                   ------ 
 

सिम यांचे अहवाल 
 

मा. वधी सिमती  
 

वषय मांक ५)  अ) द.२०/०२/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणे.  
         ----- 
 

 

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

वषय मांक ६) अ) दनांक १०/१/२०२० व २४/१/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणे. 
               ब) दनांक २४/१/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणे. 

------ 
 
 
 
 
 

झाले या 
शौचालयांची सं या 

शौचालय कामकाज पूण 

पु ष–३२० िसटस 
कामकाज पूण 

िनगत करणेत 
आलेला प हला ह ा ११४१० लाभाथ  

GOI+GOM=६८४.६०लाख 
      GOI = २०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 

ULB      =   २२८.२० लाख 
 ULB  =२०००/- 

ह सा 

 एकुण  ९१२.८  लाख  

िनगत करणेत 
आलेला दुसरा ह ा १०८१९ लाभाथ  GOI+GOM=६४९.१४लाख 

       GOI = २०००/-व  

  GOM=४०००/- ह सा 

        ULB  =२१६.३८ लाख 
   ULB  =२०००/- 

ह सा 

            एकुण ८६५.५२ लाख  
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मा.िश ण सिमती सभा 
 

वषय मांक ७) अ) दनांक २०/२/२०२० व २७/२/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणे.           
                 

                       ------        
 
 
                                                   

                                          (उ हास बबनराव जगताप) 
                                        नगरसिचव 

                                          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                           पंपर  - ४११ ०१८. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 
मांक : नस/५/का व/१२४/२०२० 
दनांक : ११/५/२०२०  
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस ् ) नगरसिचव  
      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत.   


