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पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  १८. नगरस चव कायालय 

      मांक: नस/ ९/का व/२९६/२०१६ 
दनांक :  ११/०७/२०१६ 

 
त, 

 
मा. ................................... 
सद य, पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर   ४११ ०१८.  

 
 
  वषय - पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची मा.महापा लका सभा दनांक  

 २०/०७/२०१६ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयोिजत केलेबाबत. 
   
मा.महोदय / महोदया, 
 
 
 पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे जलूै-२०१६ ची मा सक मा.महापा लका सभा बुधवार 

दनांक २०/०७/२०१६ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील 

यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आलेल  आहे. सोबत सभेची कायप का जोडल  

आहे. सभेस आपण उपि थत रहावे ह  वनंती.     

    
                     आपला व वास,ू                  

       

                                      
         नगरस चव 

 पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
  पंपर  - ४११ ०१८. 

 
त :  १) कायालयीन नोट स बोड 

 २) सव शाखा मुख व शाखा धकार             
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 
 

सूचना 
 

( महारा  महानगरपा लका अ ध नयम चे अनुसूची करण २ मधील  

नयम मांक १ (ए) (एच) (आय) अ वये ) 
 

कायप का मांक ६१ 
 

 पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे जलू-ै२०१६ ची मा सक मा.महापा लका सभा बुधवार 

दनांक २०/०७/२०१६ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपा लका शासक य इमारतीमधील यशवंतराव 

च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आलेल  आहे. सदर सभेम ये खाल ल कामकाज होईल.  

              ------ 

 मा. वशेष महापा लका सभा मांक-५६ दनांक १६/३/२०१६, १७/३/२०१६ व २१/३/२०१६ चा  

सभावृ तांत कायम करणे. 

       ------                 

                          नो तरे 
 

               ( महारा  महानगरपा लका अ ध नयम चे कलम ४४ अ वये) 
                                    ----------  

                 मा. थायी स मतीचे ठराव 
 

 वषय मांक १)  संदभ:- १)  मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .भुिज/१/का व/२२/२०१६  
                          द.२३/०५/२०१६ 
                       २) मा. थायी स मती कडील ठ. .१६३८४ द७/६/२०१६ 
        ३) मा.महापा लका ठ. .८८२ द. २०/६/२०१६     
 

रा य फेर वाला धोरण अंमलबजावणी करणेअंतगत महारा  शासनाचे उपस चव 

नगर वकास वभाग यांचेकडील दनांक ०८/०६/२०१२ चे प ा वये रा य फेर वाला धोरण 

अंमलबजावणी सु  करणेत आलेल  आहे. यावेळी मा.शहर फेर वाला स मतीची बैठक द. 

०५/०४/२०१३ नुसार फेर वा यांची न दणी फ , व े ता फ , नुतनीकरण फ , देखभाल फ  आ ण दंड 

ठर वणेत आले आहे. न दणी फ चे दर र. . १०००/- माणे ठर वणेत आले होते यास मा. थायी 
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स मती सभा ठराव मांक ३३८२ द. २१/०५/२०१३ व मा.महापा लका सभा ठराव 

ं .२९८ द. २७/०६/२०१३ अ वये मा यता देणेत आल  आहे. व आदेश ं . भूिज/१/का व/३५७/२०१३ 

द. १३/०९/२०१३ अ वये आदेश नगत केलेले आहेत. तुत आदेशा वये ठर वणेत आलेले दर जादा 

अस याने सदर दर कमी करणेबाबत फेर वाला संघटना वारंवार मागणी कर त आहेत. तसेच द. 

३०/०१/२०१६ या शहर फेर वाला स मतीचे सभेम ये झाले या नणयानुसार पुणे मनपाकडील 

न दणी फ  र. .२००/- माणे शहरातील फेर वा यांची बायोमे क न दणी करणेकामी न दणी फ  

र. .२००/- व ओळखप  फ  र. .२००/- करणेस मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस 

करणेत येत आहे. 
( टप- माहे जलुै -२०१६ चे सभेम ये घेणेचे नणया माणे)  
  
वषय मांक २)  संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .बीआरट एस/४२८/२०१६  
                         द.६/६/२०१६ 

                २) मा. थायी स मतीकडील ठ. .१६४२० द.१४/०६/२०१६ 
   
महारा  शासनाचे अवर स चव, नगर वकास वभाग, यांचे प  मांक एमआर ह सी 

/३३१६/ . .४४/न व-७ द.१२/१/२०१६ प ा वये पुणे-लोणावळा दर यान ३ र  व ४ थी उपनगर य 

रे वे लाईन, रे वे मं ालय व महारा  शासन यां या ५०%:५०% सहभागाने सु  कर यास म य 

रे वेने मा यता दल  अस याचे मु ंबई रे वे वकास कॉप रेशन ल. यांनी महारा  शासनास 

कळ वले आहे. या क पासाठ  ज मन अ ध हन (LA) सोडून सुमारे र. .२३०६ कोट  खच 

(Feasibility Report) माणे येणार आहे. यानुसार  त कमी खच सुमारे ३३ कोट  पये इतका 

येतो. सदर क पासाठ  मु ंबई नागर  प रवहन क पा या (MUTP) धत वर रा य शासनाकडून 

५०% आ थक  सहभाग अपे लेला आहे. या संबंधी अवर स चव, नगर वकास वभाग, महारा  

शासन यांनी या माणे मु ंबई नागर  प रवहन क पाम ये (MUTP) रा य शासना या वतीने 

दयावयाची ५०% र कम मु ंबई महानगर देश वकास ा धकरण (MMRDA) माफत दल  जाते 

या माणे पुणे - लोणावळा दर यान या वषयां कत क पासाठ  (PUTP) रा य शासनाकडुन 

अपे लेल  ५०% र कम पुणे व पंपर  चंचवड मनपा/ ा धकरण/पुणे महानगर देश वकास 

महामंडळा माफत सोस याबाबत अहवाल देणेकामी शासनाने आदे शत केले आहे. पुणे लोणावळा 

दर यान ३र  व ४थी उपनगर य रे वे लाईन पुणे मनपा, पंपर  चंचवड मनपा व पुणे महानगर 

देश वकास ा धकरण यांनी आपआप या ह ीतील लांबी या माणातील खचा माणे (Pro-rata 

basis) महारा  शासन देय असलेला ५०% खच दयावा असे मत आहे. वषयां कत क पातील ३ 

र  व ४ थी उपनगर य रे वे मागाची पुणे ते लोणावळा लांबी ७०.०० कमी इतक  असून यावर १७ 
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टेश स आहेत. यापैक  पंपर  चंचवड महानगरपा लके या ह ीत सदर रे वे मागाची 

लांबी सुमारे १६.७१ कमी असून यावर ०५ टेश स असुन वषयां कत क पाचा मनपा ह ीत 

होणा-या खचाम ये पंपर  चंचवड महानगरपा लका लांबी या माणातील (Pro-rata basis) एकूण 

खच सुमारे र. .५५०.४७५ कोट  अपे त आहे. पुणे - लोणावळा दर यान ३र  व ४थी उपनगर य 

रे वे लाईनचा नागर कांना लाभ होणार अस यामुळे पंपर  चंचवड मनपा या ह ीतील लांबीम ये 

होणा-या खचातील महारा  शासनाचा ह सा (५०%) पंपर  चंचवड महानगरपा लकेने यावयाचा 

आहे (Pro-rata basis). पंपर  चंचवड महानगरपा लका मनपा ह ीत १६.७१ कमी लांबीसाठ   

एकूण खच सुमारे र. .५५०.४७५ कोट  अपे त आहे. रे वे लाईन या मनपा ह ीतील लांबी या 

माणातील  खचा माणे ५०% खच महारा  शासनाचा ह सा र. .२७५.२३७५ कोट  देणेबाबतचा 

वषय आहे. सदर क पासाठ  जागा अ ध हन (LA) सोडून एकूण र. .२३०६.०० कोट  खच येणार 

अस याचे मु ंबई रे वे वकास कॉप रेशन ल. यांनी कळ वलेले आहे. यापैक  ५०%  र कम 

हणजेच . ११५३.०० कोट  .रा य शासन देय आहे. पंपर चंचवड मनपा ह ीतील १६.७१ कमी 

लांबीसाठ   एकूण खच सुमारे र. . ५५०.४७५ कोट  अपे त आहे. यापैक  पंपर  चंचवड 

महानगरपा लका (PCMC) महारा  शासनाचा ह सा ५०% हणजेच र. .२७५.२३७५ कोट  देणे 

आव यक आहे. सदर क पाचे खचाम ये पंपर  चंचवड मनपा माणेच महारा  शासन देय 

असणा-या ५०% खच रे वे लाईन या लांबी या माणातील खचा माणे (Pro-rata basis) ह सा 

देणेस मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. 

 

वषय मांक – ३)   संदभ :- १) मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
                   २) मा. थायी स मतीकडील ठ. .१६६५२ द.५/०७/२०१६ 
   
पंपर  चंचवड महानगरपा लकेम ये मु य लेखापाल हे पद महापा लकेतील लेखासंवगातील 

असून या पदावर आ तापयत महापा लकेतील अ धका-यांना सेवा ये ठतेनुसार पदो नती दे यात येत 

होती. या पदावर ी.ल ढे एन.एन. सन १९९१ ते २०१२ पयत व ी. ह .ट .भोसले सन २०११-१२ 

पयत सेवाजे ठतेनुसार पदो नतीने कामकाज कर त होते. या पदावर ी.सुरेश आ हाळे 

सेवाजे ठतेनुसार पा  आहेत. शासन वभागाकडील आदेश . शा/२/का व/३११/२०१६ 

द.२३/०६/२०१६ अ वये यापुव  काम क रत असले या ी. मोद भमराव भोसले यांची सोलापूर येथे 

बदल  झा याने यांना कायमु त क न मु य लेखापाल या पदाचा पदभार ी.सुरेश आ हाळे, 

लेखा धकार  पदाचा पदभार सांभाळून दे यात आलेला होता. तदनंतर नयमानुसार पदो नती दे याची 

कायवाह  मनपाम ये चालू होती. या दर यान या काळात शासनाकडूल १५ जुन २०१६ या 

आदेशा वये ी.राजेश गोपाळराव लांडे यांची त नयु तीने नेमणूक केल . तथा प सदरची बाब 



 5
यो य नसून महापा लका कमचा-यांवर अ याय करणार  तसेच कमचा-यांना घटनेने दले या 

पदो नती या मुलभूत ह कास बाधा नमाण करणार  आहे. हणून पंपर  चंचवड महानगरपा लकेत 

ी.राजेश गोपाळराव लांडे यांची त नयु तीने केलेल  बदल  र  कर यात येऊन मा.आयु त यांनी 

शासनाला तसे कळ व यास व महापा लकेतील लेखासंवगातील सेवाजे ठ असलेले ी.सुरेश आ हाळे 

यांना मु य लेखापाल पदावर नयमानुसार पदो नती दे यास मा यता देणेकामी मा.महापा लका 

सभेकडे शफारस कर यात येत आहे. 

                                      -------    
मा. वधी स मतीचे ठराव 
 

वषय मांक ४)  संदभ : १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .आप/२/का व/१५३/२०१६,  

                        द.०९/०२/२०१६ 

                 २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .६२ द.१.०४.२०१६ 
                      ३) मा.महापा लका सभा ठ. .८४७ द.२०/४/२०१६  
                      ४) मा.महापा लका सभा ठ. .८६५ द.२०/५/२०१६ 
                      ५) मा.महापा लका सभा ठ. .८८३ द.२०/६/२०१६ 
 
  पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे आकाश च ह व परवाना वभागामाफत महारा  

महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम ३१३, ३७६ व उप वधीनुसार उदयोगधंदा, यवसाय, साठा 
परवाने दे यात येतात.  

           स यि थतीत या वभागामाफत दे यात आले या एकूण परवा यांची सं या द. ३०/११/२०१४ 

अखेर ६१३९  एवढ  आहे व सन २०१५-२०१६ मधील माहे नो हबर २०१५ अखेर मळालेले एकूण 

उ प न र. . १५,८४,४५६/- (अ र  र. .पंधरा लाख    चौ-याऐंशी हजार चारशे छप न फ त) एवढे 

आहे.  

महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम ३८६ चे तरतुद स आधीन राहू न त वष  

परवाना फ चे दर नि चत कर यात येतात यानुसार सन २०१६-१७ साठ ह  ते नि चत करणे 

आव यक आहे.    

           सन २०१३-२०१४ चे उदयोगधंदा, यवसाय, साठा परवाना फ  नि चत करताना सन २०१२-

२०१३ चे दरात १०% वाढ केलेल  आहे. ह  बाब वचारात घेता सन २०१४-२०१५ साठ  कोणतीह  फ  

वाढ न करता सन २०१३-२०१४ चे दर कायम ठेव यात आले आहेत. सन २०१५-२०१६ चे उदयोगधंदा, 

यवसाय, साठा परवाना फ  नि चत करताना सन २०१४-२०१५ चे दरात १०% वाढ केलेल  आहे.   

महारा  शासनाने प रप क मांक पीसीसी-३०१५/ . .७५(१)/न व-२२ दनांक २४/४/२०१५ 

अ वये महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम ३१३ म ये महानगरपा लके या 
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अ धका रतेतील महारा  औ यो गक वकास महामंडळा दारे अ धसू चत केले या े ाम ये 

कारखाने, कमशाळा कंवा कामा या जागे या बाबतीत अशा परवानगीची आव यकता असणार नाह  

अशी सुधारणा केलेल  आहे. यामुळे एम.आय.डी.सी. े ातील उ योगांना यापुढे म.न.पा. परवाने 

देता येणार नाह त. तसेच म.न.पा.चे उ प नाचे मुख साधन एल.बी.ट . हे शासनाने र  केलेने 

म.न.पा. उ प न वाढ व यासाठ  सन २०१६-१७ साठ  च लत सन २०१५-१६ दराम ये २०% दरवाढ 

उपरो त यवसाय व साठा परवा यासाठ  करणेत यावी. तसेच उ योगधंदा परवा यासाठ  प  अ 

माणे परवाना फ  असे सूच व यात येत आहे. यानुसार सन २०१६-१७ साठ  ता वत दर 

दश वणारे, उ योगधंदा परवाना फ  साठ  प  - अ, यवसाय परवाना फ  साठ  प  - ब व साठा 

परवाना फ  साठ  प  - क सोबत सादर केले माणे मा.आयु त यांनी ता वत केले असले तर  

उ योगधंदा परवाना, यवसाय परवाना व साठा परवाना फ  चे सन २०१५-१६ साठ  नि चत केलेले 

दर हे सन २०१६-१७ साठ  कायम करणेस मा यता मळणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस 

करणेत येत आहे. 

( टप- माहे जुल ै-२०१६ चे सभेम ये घेणेचे नणया माणे)   
 
वषय मांक ५)  संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . शा/१/का व/४०२/२०१६,  

                         द.१७/०६/२०१६ 

                      २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .७५ द.१७/६/२०१६    
        
       पंपर  चंचवड महानगरपा लका आ थापनेवर सह शहर अ भयंता( था.) अ भनामाची 3 पदे 
पे बॅ ड र. . 15600-39100 ेड वेतन र. . 7600 या वेतन ेणीम ये शासन मंजूर आहेत. या 
संवगात र त होणारे 01 पद पदो नतीने भर याकर ता द.30/05/2016 रोजी पदो नती स मती 
सभा आयोिजत कर यात आल  होती. 
 तुत या पदो नती स मतीने पदो नतीपूव कायकार  अ भयंता( था)/उपशहर अ भयंता 
पदावर ल अ धका-याचंी शै णक अहता, अनुभव कालावधी, आर ण, गोपनीय अहवाल आ ण 
सेवा ये ठता इ. सेवा वषयक तपशील या बाबींची पडताळणी क न ी.दुधेकर र वं  वनायक यांचा 
काय. अ भयंता( था.) पदावर ल पदो नती नय मत हो यापूव चा 10.9 वष आ ण पदो नती 
नय मत झा यानंतरचा 8.5 वष असा एकूण 19.2 वष इतका अनुभव कालावधी वचारात घेऊन 
ी.दुधेकर यांची कायकार  अ भयंता( था.) पदावर ल नय मत झा यानंतरची सेवा 8.5 वष झाल  

असल  तर  यांचा या पदावर ल एकूण कायकाल व शासन प रप क . एसआर ह -
2005/ . .1/2005/12, द.25/02/2005 मधील तरतूद पाहता, ी.दुधेकर र वं  वनायक  यानंा 
अन.ु जाती वगामधून सह शहर अ भयंता( था.) पदावर मा. वधी/महापा लका सभे या मा यतेने 
पदो नती दे यास सवानुमते शफारस केलेल  अस याने ी.दुधेकर र वं  वनायक, कायकार  
अ भयंता यांना अन.ुजाती वगातून सह शहर अ भयंता ( थाप य) पे बॅ ड र. .15600-39100 ेड 
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पे 7600 या वेतन ेणीम ये ता पुर या व पात पदो नती दे यास मा यता देणेकामी 
मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे.   
 
वषय मांक ६)  संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . शा/१/का व/४०३/२०१६,  

                         द.२०/०६/२०१६ 

                      २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .८४ द.१/०७/२०१६    
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका आ थापनेवर 'अि थरोग त ' अ भनामाची पदे र. .१५६००-
३९१०० ेड पे ६६०० या वेतन ेणीम ये शासन मंजूर आहेत. या संवगाम ये र त असणार  पदे 
सरळसेवा वेशाने भर याकामी द.२८/०७/२०१५ रोजी वतमानप ात आ ण महापा लके या 
संकेत थळावर जा हरात .२३९/२०१५ स द क न तसेच महापा लका आ थापनेवर कायरत 
असले या अहताधारक अ धका-याकंडूनह  ऑनलाइन अज माग व यात आले होते. 

                      'अि थरोग त 'पदाकर ता ा त झाले या अजानुसार उमेदवारांना कोण याह  कागदप ां या 
छाननी शवाय केवळ उमेदवाराने ऑनलाइन अजाम ये नमूद केले या मा हती या आधारे 
द.२०/१२/२०१५ रोजी लेखी पर ेकर ता पाचारण कर यात आले होते.  सदर या लेखी पर ेत 

उमेदवारांनी ा त केले या गुणां या आधारे एक त सवसाधारण गुणानु म व वग नहाय गुणानु म 
याद  यानुसार आर ण नहाय संभा य नवड े ात (Zone of Consideration) येणा-या उमेदवारांची 
शै णक अहता, अनुभव कालावधी वषयक व इतर  कागदप ांची तपासणी कर याकर ता 
द.२८/०३/२०१६ रोजी पाचारण कर यात आले होते.       

          उमेदवारांकडून ा त झालेल  शै णक अहता, अनुभव कालावधी आ ण इतर कागदप ांचे 
आधारे 'अि थरोग त ' या संवगाकर ता आर ण नहाय गुणानु मे संभा य नवड े ात (Zone of 

Consideration) येणा-या उमेदवारांचे गुण व यां या इतर मा हतीनुसार उमेदवारांची वग नहाय 

गुणानु मे नवड याद  व त ा याद  तयार कर याकर ता द.२९/०४/२०१६ रोजी कमचार  नवड 
स मती आयोिजत कर यात आल  होती. 
            तुत या कमचार  नवड स मतीने उमेदवारांचे लेखी पर ेतील गुण, धारण केलेल  
शै णक अहता, अनुभव कालावधी आ ण इतर तपशील पडताळून  र त पदसं या, अनुशेष/आर ण 
व गुणानु म वचारात घेऊन नवड याद वर ल डॉ.वाघमारे सुधीर गोपाळराव यांना अन.ु जाती 
वगातून पे बॅ ड र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० या वेतन ेणीम ये 'अि थरोग त ' या पदावर 

मा. वधी/महापा लका सभे या मा यतेअधीन नयु ती दे यास सवानुमते शफारस केल  असलेने  
डॉ.वाघमारे सुधीर गोपाळराव यांना वेतन ेणी र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० म ये 'अि थरोग 
त ' अ भनामाचे पदावर नयु ती दे यास मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस 
करणेत येत आहे.  
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वषय मांक ७)  संदभ :-१) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . शा/१/का व/४०४/२०१६,  

                        द.२०/०६/२०१६ 

                     २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .८५ द.१/०७/२०१६    
 

 पपंर  चंचवड महानगरपा लका आ थापनेवर 'सजन'अ भनामाची पदे र. .१५६००-३९१०० ेड 

पे ६६०० या वेतन ेणीम ये शासन मंजूर आहेत. या संवगाम ये र त असणार  पदे सरळसेवा 

वेशाने भर याकामी द.२८/०७/२०१५ रोजी वतमानप ात आ ण महापा लके या संकेत थळावर 

जा हरात .२३९/२०१५ स द क न तसेच महापा लका आ थापनेवर कायरत असले या अहताधारक 

अ धका-याकंडूनह  ऑनलाइन अज माग व यात आले होते. 

            'सजन' पदाकर ता ा त झाले या अजानुसार उमेदवारांना कोण याह  कागदप ां या 

छाननी शवाय केवळ उमेदवाराने ऑनलाइन अजाम ये नमूद केले या मा हती या आधारे 

द.२०/१२/२०१५ रोजी लेखी पर ेकर ता पाचारण कर यात आले होते.  सदर या लेखी पर ेत 

उमेदवारांनी ा त केले या गुणां या आधारे एक त सवसाधारण गुणानु म व वग नहाय गुणानु म 

याद  यानुसार आर ण नहाय संभा य नवड े ात (Zone of Consideration) येणा-या उमेदवारांची 

शै णक अहता, अनुभव कालावधी वषयक व इतर  कागदप ांची तपासणी कर याकर ता 

द.२८/०३/२०१६ रोजी पाचारण कर यात आले होते.   

          उमेदवारांकडून ा त झालेल  शै णक अहता, अनुभव कालावधी आ ण इतर कागदप ांचे 

आधारे 'सजन'या संवगाकर ता आर ण नहाय गुणानु मे संभा य नवड े ात (Zone of 

Consideration) येणा-या उमेदवारांचे गुण व यां या इतर मा हतीनुसार उमेदवारांची वग नहाय 

गुणानु मे नवड याद  व त ा याद  तयार कर याकरता द.२९/०४/२०१६ रोजी कमचार  नवड 

स मती आयोिजत कर यात आल  होती. 

            तुत या कमचार  नवड स मतीने उमेदवारांचे लेखी पर ेतील गुण, धारण केलेल  

शै णक अहता, अनुभव कालावधी आ ण इतर तपशील पडताळून  र त पदसं या, 

अनुशेष/आर ण व गुणानु म वचारात घेऊन नवड याद वर ल डॉ.वायकोळे कंचन पंकज यांना 

खु या वगातून पे बॅ ड र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० या वेतन ेणीम ये 'सजन'या पदावर 

मा. वधी/महापा लका सभे या मा यतेअधीन नयु ती दे यास सवानुमते शफारस केल  असलेने 

डॉ.वायकोळे कंचन पंकज यानंा वेतन ेणी र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० म ये 'सजन'अ भनामाचे 

पदावर नयु ती दे यास मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. 
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वषय मांक ८)  संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . शा/१/का व/४०५/२०१६,  

                         द.२०/०६/२०१६ 

                      २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .८६ द.१/०७/२०१६    
        

पंपर  चंचवड महानगरपा लका आ थापनेवर ये ठ वै यक य अ धकार   अ भनामाची 16 पदे 

पे बॅ ड र. .15600-39100 ेड वेतन र. . 6600 या वेतन ेणीम ये शासन मंजूर आहेत. या संवगात 

र त असणार  पदे पदो नतीने भर याकर ता द.29/03/2016 रोजी पदो नती स मती सभा आयोिजत 

कर यात आल  होती.            

            तुत या पदो नती स मतीने पदो नती पूव वै यक य अ धकार  पदावर ल अ धका-याचंी 

शै णक अहता, अनुभव कालावधी, गोपनीय अहवाल, सेवा ये ठता इ. सेवा वषयक तपशील पडताळून 

खाल ल माणे अ धका-यानंा यांचे नावासमोर नमूद वगातून वेतन ेणी र. . 15600-39100 ेड पे 

6600 म ये ये ठ वै यक य अ धकार  पदावर मा. वधी/महापा लका सभे या मा यतेने पदो नती 

दे याबाबत शफारस केलेल  आहे. 
 

             

 

 

         उपरो त अ धका-यानंा यांचे नावासमोर नमदू वगातून ' ये ठ वै यक य अ धकार 'या 

पदावर र. .15600-39100 ेड वेतन र. . 6600 या वेतन ेणीम ये पदो नती दे यास मा यता 

देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे.   

 
वषय मांक ९)   संदभ :-१) मा.भारती फरांदे, मा.गोर  लोखंडे यांचा ताव – 
                      २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .८८ द.१/०७/२०१६    
 
       पंपर  चंचवड महानगरपा लके या आ थापनेवर शहर अ भयंता व सह शहर अ भयंता या 

पदनामाची पदे एकाच संवगातील व एकच वेतन ेणी र कम .१५६०० – ३९१०० म ये मंजूर असून 

यास शासन मा यता आहे.  सदर पैक  शहर अ भयंता हे पद स या र त असून शहर अ भयंता 

या पदावर व र. .१५६०० – ३९१०० या वेतन ेणीत कायरत सेवाजे ठ व अहताधारक असले या 

ी.ए. ह .च हाण यांची शहर अ भयंता पदावर नेमणूक स मा यता देणेस  आ ण यांचे र त होणा-

या सह शहर अ भयंता ( थाप य) या पदावर ी.अ युबखान ए. पठाण (उप शहर अ भयंता) यांची 

अ. . अ धका-याचे नाव वग 

1.      डॉ.माटे सुहास चंद राम खुला( व.मा. .) 
2.      डॉ.आंबेडकर वजया अ वनाश खुला(अन.ु जाती) 
3.      डॉ. पाट ल मना ी राजाराम खुला 
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नेमणूक कर यास तसेच या कामी आव यक शासन मा यतेबाबतची कायवाह  शासनाने 

ता काळ करणे कर ता मा.महापा लका सभेकडे  शफारस करणेत येत आहे.   

           -------- 
 
     मा.शहर सुधारणा स मतीचे ठराव  
 
वषय मांक १०)  संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .नर व/का व/९/१००८/२०१६,  

                         द.२८/०३/२०१६  

                      २) मा.शहर सुधारणा स मतीकडील ठ. . ६१ द.२१/४/२०१६ 

                      ३) मा.महापा लका सभा ठ. . ८६८ द.२०/६/२०१६ 
     
      
       पंपर  चंचवड महानगरपा लकेमधील ड े ीय कायालया या काय े ातील मौजे वाकड 

येथील स.नं. २१० म ये पाक ट हा गृ ह क प आहे. सदर गृ ह क पात औंध- रावेत हा पोहोच 

र ता आहे. सदर गृ ह क पाचे पाठ मागील बाजूने ना शक फाटा ते वाकड मु ंबई बगलोर हायवे हा 

र ता आहे. सदर या र यापयत पोहोच र ता आव यक आहे.   सदरचा ना शक फाटा ते वाकड मु ंबई 

बगलोर हायवे र ता व पाक ट या गृ ह क पा दर यान पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे प ंपळे 

नलख स.नं. २७ मधील आर ण . ३८७ उ यान आर ण आहे. सदरचे उ यानचे आर ण भागश:  

वक सत झालेले आहे. 

                मा.ड भाग स मती म ये ठराव . ५६ दनांक – १३/०३/२०१५ नुसार खाल ल माणे ठराव 

मंजूर झालेला आहे. भाग . -५४ पंपळे नलख भागातील मौजे वाकड येथील स.नं २१० र हवासी 

वभागातील मळकतधारकांसाठ  र याची आव यकता अस याने महापा लके या मंजूर 

आराख यातील ४५.०० मी डी.पी.र यापयत मौजे प ंपळे नलख येथील स.नं. २७ मधून १८.०० मी 

ं द र ता हा मौजे वाकड येथील स.नं. २१० मधून ४५ मी. र यापयत मु ंबई ां तक अ ध नयम 

१९४९ चे कलम २०५ अ वये १८.०० मी नॉन डी.पी. र ता घो षत करणेकामी या तावास मा यता 

देणेत येत आहे. सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला आहे.”  

                     मा. आयु तसो. यांचेकडील द. ०९/०९/२००४  चे कायालयीन मजंूर टपणी अ वये कलम २०५ 

खाल ल सव कायवाह  भागामाफत कर यात येते. ह  कायवाह  हणजे न वन र ते कर यासाठ  

ठराव मंजूर करणे. यानंतर नगररचना वभागाकडून न वन ता वत र याबाबत वतमानप ात 

जाह रात देऊन लोकांकडून/सुचना/हरकत माग व यात येतात जर सुचना/हरकती आ या तर यावर 

सुनावणी घेऊन मा. आयु तसो यांची अं तम मंजुर  घे यात येते. यानुसार सदरचा ठराव मंजूर 

झालेला आहे.  
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                     सदर ठकाणी या वभागाने साईट ह जीट केल  असता, उपरो त मंजूर ठरावानुसार सदर 

ठकाणी मु ंबई ां तक महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ चे कलम २०५ अ वये १८.०० मी नॉन 

डी.पी. र ता घो षत करावयाचा झा यास आर ण . ३८७ या पि चम बाजूकडील ऐ वयम या 

गृ ह क पा या शेजार ल व प.ं च.ंमनपा या आर ण . ३८७ मधील अंदाजे २६०.९३ चौ.मी. जागा 

ता वत र याने बा धत होईल. याबद यात उ यानास लागून अंदाजे २६१.०० चौ.मी. े  रामा 

को-ऑफ हौ.सो.वाकड ह  मनपास देणेस तयार आहे. (सोबत अवलोकनाथ नकाशा जोडला आहे. 

कृपया अवलोकन हावे.) तसेच सदर ठकाणी मनपाने समा भ ंतीचे काम पुण केलेले आहे. मनपाचे 

ता यात यावयाचे े  समा भ ंती या बाहेर असून सदरची वाढ व समा भ ंतह  बांधून देणेस रामा 

को-ऑफ हौ.सो.वाकड तयार असलेबाबत मनपास कळ वले आहे.बांधकाम परवानगी वभागाकडील 

मंजूर आराख यातील २६१.०० चौ.मी. े  अजदार मनपाचे ता यात देणार आहेत.तर  सदर े ाचा 

चटई े  नदशांकातून वगळणेत यावेत.सदरबाबत अजदार यांनी दनांक – २४/०९/२०१५ चे 

हमीप ा वये एफएसआय/ट डीआर अथवा इतर कोणताह  मोबदला प.ं च.ंमनपाकडे मागणार नाह  

असे हमीप  सादर केलेले आहे. तसेच सदर े ास मनपाचे नांव ७/१२ उता-यावर लाव यात यावे या 

अट वर मा यता दे यास हरकत नाह . 

                  सदरचा र याचा उपयोग पाक ट या गृ ह क पाबरोबर ऐ वयम या गृ ह क पा या 

पाठ मागील  मळकतधारकांसाठ  सु दा होईल. तसेच सदरबाबत मा. ड भाग स मतीनेह  १३/३/२०१५ 

रोजी ठराव मंजूर केलेला आहे.सदरचा ताव मा य झालेनंतर मु ंबई ां तक अ ध नयम १९४९ चे 

कलम २०५  अंतगत मनपा र ता घो षत करणेबाबतची पुढ ल कायवाह  कर ता हरकती/सुचना 

माग वणेत येतील.  

    अजदार यांचे नवासी भागातील २६१.०० चौ.मी. े  मनपाचे ता यात घेऊन याचे १८.०० 

मी.र यासाठ  मनपाकडून आर ण . ३८७ मधील अंदाजे २६०.९३ चौ.मी. जागा अदलाबदल 

करणेसाठ  धोरणा मक नणय घेणेस मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत 

येत आहे.  

( टप- माहे जुलै -२०१६ चे सभेम ये घेणेचे नणया माणे)  
 
                                    ---------      
 
 
 
 
 
 
 



 12
 
                         मा.आयु तांकडून आलेल  पञे/कामे 
 
वषय मांक ११)  संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे जा. .नर व/का व/१०/आकुड /३८/२०१६ 

                         द.११/०४/२०१६ 

                      २) मा.महापा लका सभा ठ. .८७० द.२०/६/२०१६ 
   
   वषय – महारा  ादे शक नयोजन व नगररचना अ ध नयम १९६६ 

                         ना वकास वभागात पे ोलपंप/गॅस फल ंग टेशन अनु ेय  
                         करणेबाबतची तरतुद वकास नयंञण नयमावल त समा व ट  
                         करणेबाबत कलम-३७ (१) अ वये नदेश       

                  संदभ-  १. महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचे . टपीएस- 
                           ३००५/९८७/ . .१९४/२००५/न व-३० द.१५/०५/२००६ चे नदेश 
                          
 उपरो त संद भय शासन नदेशा दारे शासनाने रा यातील महापा लकांना ना वकास वभागात 

पे ोलपंप /गॅस फं लग टेशन अनु ेय करणेबाबतची तरतुद वकास नयं ण नयमावल त समा व ट 

करणेबाबत महारा  ादे शक नयोजन व नगररचना अ ध नयम १९६६, कलम-३७(१) अ वये खाल ल 

माणे नदेश दलेले आहे. 

नदेश 

          “रा यातील महानगरपा लके या वकास योजनेतील ना वकास वभागात पे ोलपंप /गॅस 

फ लंग टेशन खाल ल अट ंवर अनु ेय कर याची तरतुद संबं धत महानगरपा लके या वकास 

नयं ण नयमावल त समा व ट कर याचे ता वत कर यात येत आहे. 

अट . १. ता वत भुखंडाचे े फळ कमान २००० चौ. मी. असावे. 

            २. या भूखंडावर कमाल ०.२ चटई े  नदशांक अनु ेय राह ल. 

            ३. या भूखंडावर फ त तळमज याचे बांधकाम अनु ेय राह ल. 

            ४. ता वत भूखंड रा य महामाग, रा य माग व मुख िज हा माग व कमान  

         १८.०० मी. ं द  र यावर असावा. 

           ५. क  शासना या पे ो लयम वभागाचे तसेच चीफ कं ोलर ऑफ ए लो झ ह यांचे   

         संमतीप  आव यक राह ल. 
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            ६. च लत नयमानुसार सावज नक बांधकाम वभाग तसेच अ य संबं धत  

          वभागाकडील ना हरकत  माणप  आव यक राह ल. तसेच सेवा र ता /इमारत रेषा,  

          नयं ण रेषा इ याद  बाबतीत शासन  नणय, सावज नक बांधकाम वभाग . आरबीडी- 

          १०८१।८७१।र ते-७, द. ९ माच २००१ व  यांनतरची व संदभातील वेळोवेळी नग मत  

          केलेल  पर प के  बंधनकारक राहतील. 

            ७. क  शासना या म न  ऑफ रोड ा सपोट अँ ड हायवेज कडील द. २५ स टबर,  

          २००३। द. १७ ऑ टोबर, २००३ चे प  व यासोबत या सहप ातील सूचनांचे पालन  

          करणे आव यक  राह ल. 

            ८. संबं धत महानगरपा लके या च लत वकास नयं ण नयमावल तील पे ोलपंप /गॅस  

          फं लग  टेशनकर ताचे नयम लागू राह ल.” 

          वर ल नदेशा नुसार या संपुण तरतुद  या महानगरपा लकां या संबं धत वकास नयं ण 

नयमावल त समा व ट असतील या महानगरपा लका वगळता रा यातील सव महानगरपा लकांनी 

यां या संबं धत वकास नयं ण नयमावल त वर ल माणे बदल कर यासाठ  उ त अ ध नयमा या 

कलम -३७ या तरतु ंद चे पालन क न फेरबदलाचा ताव शासना या मा यते तव सादर करावा 

असे नदेश दले  आहेत.उपरो त संद भय शासन नदेशांची छायां कत त मा. महानगरपा लका 

सभे या अवलोकनाथ व नणयाथ सोबत जोडल  आहे. 

            सदर शासन नदेशा नुसार प ंपर  चंचवड महापा लकेया ना वकास वभागात पे ोलपंप /गॅस 

फं लग टेशन अनु ेय करणेबाबतची तरतुद वकास नयं ण नयमावल त समा व ट करणेबाबत 

महारा  ादे शक नयोजन व नगररचना अ ध नयम १९६६, कलम-३७ अ वये फेरबदलाची कायवाह  

कर यास , तदनंतर फेरबदलाची सूचना स द क न हरकती व सुचना माग वणे, संबं धतांना 

सुनावणी देऊन हरकत व सूचना अजावर अं तम नणय घेऊन फेरबदलाचा ताव शासनास 

मंजूर तव सादर कर यास आयु त, पंपर  चंचवड महानगरपा लका  यांना ा धकृत कर यास 

मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( टप- माहे जुलै -२०१६ चे सभेम ये घेणेचे नणया माणे)  
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वषय मांक १२)  संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे जा. .नर व/का व/१०/आकुड /५०/२०१६ 

                          द.२८/०४/२०१६ 

                       २) मा.महापा लका सभा ठ. .८७४ द.२०/६/२०१६ 
   
                  वषय – महारा  ादे शक नयोजन व नगररचना अ ध नयम १९६६ 

                         १५४ सह कलम ३७ (१) अ वये नदेश वकास नयंञण  

                         नयमावल त, सांडपाणी या व पुनवापर करणेबाबत तरतूद  
                         समा व ट करणेबाबत. 
                  संदभ-  १. महारा  शासन नगर वकास वभाग आदेश . टपीएस- 
                           २४१३/ना शक-१९/ . .२४५/२०१३/न व-९ द.१५.०१.२०१६     

       उपरो त संद भय आदेशा वये शासनाने रा यातील बृ ह मु ंबई महानगरपा लका व नागपूर 

महानगरपा लका वगळता उव रत सव महानगरपा लकांना वकास नयं ण नयमावल त, सांडपाणी 

या व पुनवापर करणेबाबत तरतुद समा व ट करणेसाठ  महारा  ादे शक नयोजन व 

नगररचना अ ध नयम, १९६६ चे कलम १५४ सह कलम ३७ (१) अ वये खाल ल माणे नदेश दले 

आहेत.  

नदेश- 

          रा यातील, बृह मु ंबई महानगरपा लका व नागपूर महानगरपा लका वगळता, उव रत सव 

महानगरपा लकानंा, यां या च लत वकास नयं ण नयमावल त, सांडपाणी या व 

पुनवापरासंबंधीची, सोबत जोडले या प र श टात नमूद के यानुसारची तरतुद समा व ट करणेबाबत, 

महारा  ादे शक नयोजन व नगररचना अ ध नयम, १९६६ चे कलम ३७ (१) अ वये सव वैधा नक 

कायवाह  पूण क न यथायो य ताव शासनास मंजूर तव सादर करावा. सदर आदेश नग मत 

झा या या दनांकापासून कलम १५४ या तरतुद  लागू होतील  

         सोबत संद भय शासन आदेश व या सोबत या प र श टाची छाया त मा. महापा लका सभे या 

अवलोकनाथ व नणयाथ जोडल  आहे. सदर आदेश सोबत या प र श टात वषयां कत बाबत खाल ल 

माणे तरतूद नमूद आहे.   

 

Regulations for Waste Water Treatment & Recycling : 

A. TYPES OF WASTE WATER  



 15
1) Black Water: It means waste water from W.C. urinals and M.S.W. 

2) Grey Water:It means waste water from bathrooms, sinks and wash areas 

3) Apart from residential waste water, waste water generated from industrial, medical.   commercial 
usage shall also be treated as per guidelines given by the Pollution Control Board. 

B. APPLICABILITY 

These regulations shall be applicable to all developments/ redevelopments, part 
developments on plots having an area of 4,000 sq. m. or more as well those mentioned 
under (C-2) to (C-6) shall have the provision for treatment, recycling and reuse of waste 
water. The applicant shall along with his application for obtaining necessary layout 
approval/building permission shall submit a plan showing the location of waste water 
treatment plant, furnishing details of calculations, references, implementation. etc. This plan 
shall accompany with the applicant's commitment to monitor the system periodically from 
the date of occupation of the respective building. 

C. REGULATIONS 

(C-1) For Layout approval / building permission 

I.              In case of residential layouts, area admeasuring 4000 sq. m. (1 acre) or more, 
in addition to the open space prescribed in the bye-laws, a separate space for waste 
water treatment & recycling plant should be earmarked in the layout. 

II.            The recycled water shall be used for gardening, car washing, toilet flushing, 
irrigation, etc and in no case for drinking, bathing, washing utensils, clothes, etc 

III.            On the layout plan, all chambers, plumbing lines which are a part of waste 
water treatment should be marked in different colour while submitting the layout for 
approval to the concerned Municipal Corporation/ Council/ Approving authority. 

IV.          Only provision for basic civil work and required machinery will be proposed 
by the concerned Municipal Corporaion/Council. Other than this provision for additional 
machinery, pipes, tanks, landscape should be provided by owner developer at his own 
cost. 

V.            A clause must be included by the owner/developer in the purchase agreement 
that the purchaser, owner of the premises /organization or society of the purchasers shall 
ensure that. 

a.         The recycled water is tested every six months either in Municipal Laboratory 

      or in the laboratory approved by Municipal Corporation or by State 

      Government and the result of which shall be made accessible to the competent. 

      Authority/ EHO of the respective Ward Office. 

b.          Any recommendation from testing laboratory for any form of corrective 
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      measures that are needed to be adopted shall be compiled Copy of any 

      suchrecommendation and necessary action taken shall also be sent by the 

      testing laboratories to the Competent Authority / EHO of respective wards 

(C-2)  Group Housing / Apartment Building 

 I.        In case of group housing if the built-up area is 2000 sq. m. or above or if 
consumption  of water is 20,000 lit/day or more, or if a multi-storied building which has 
50 tenements or more, then waste water treatment and recycling plant as mentioned in 
(C-1) should be constructed. 

(C-3) Educational, Industrial, Commercial. Government, Semi-government organization  

         hotels, lodging, etc.        

                 For all buildings in this category havinga build-up area of 1500 sq. m. or 

                 More and if water consumption is 20,000 lit/day or more, then provision for 

                 wastewater treatment and recycling plant as mentioned in (C-1) is 

                 mandatory. 

 (C-4) Hospitals    

                 All hospitals having 40 or more beds must provide a waste water treatment 

                 and recycling plant as mentioned in (C-1). 

(C-5) Vehicle Servicing Garages  

                 All vehicle servicing garages shall ensure that the waste water generated 

                 through washing of vehicles is treated and recycled back for the same use as 

                 mentioned in (C-1) 

(C-6) Other hazardous uses   

                All other establishments / buildings where chances of waste water generated 

                 containing harmful chemicals, toxins are likely and where such water 

                  cannot be directly led into municipal sewers, the concerned competent 

                  authority may direct the owners, users of such establishments, buildings to 

                 treat their waste water as per the directions laid in (C-1)   
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D. PENALTY  

      i           Any owner/developer/organization /society violating the provisions of these- 

                  bye-laws, shall be fined Rs. 2500 on the day of detection and if the 

                  violation continues, than shall be fined Rs.100 for every day as concrete 

                  action after written notice from the concerned competent authority.   

      ii.         If the results of test as mentioned in (C-1 i. a. b.) are not satisfactory, then 

                  the concerned owner/developer/organization/society shall be charged a 

                   penalty of Rs. 300/- per day till the necessary preventive action is taken and 

                  disconnection of water connection also. 

            उपरो त शासन नदेशा नुसार पपंर  चंचवड महापा लके या मंजूर वकास नयं ण 

नयमावल त   सांडपाणी या व पुनवापर  तरतुद समा व ट करणेसाठ  महारा  ादे शक 

नयोजन व नगररचना अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाची कायवाह  कर यास 

तदनंतर फेरबदलाची सूचना स द क न हरकती व सुचना माग वणे, संबं धतांना सुनावणी देऊन 

हरकत व सूचना अजावर अं तम नणय घेऊन फेरबदलाचा ताव शासनास मंजूर तव सादर 

कर यास मा.आयु त, पंपर  चंचवड महानगरपा लका  यांना ा धकृत कर यास मा यता देणेबाबत 

वचार करणे. 

( टप- माहे जुलै -२०१६ चे सभेम ये घेणेचे नणया माणे)  

वषय मांक १३)  संदभ : १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .आरो य/२/का व/३६९/२०१६ 
                         द. ०८/०७/२०१६ 
 
 देशातील सव शहरां मधील नाग रकांना व छ पयावरण व चांगले आरो य मळावे या 

कर ता शहरांना व छतेची आ ण या शहरातील व सव नाग रकांना शौचालयाची सु वधा उपल ध 

क न दे याचे येय गाठ यासाठ  क शासनाने व छ भारत अ भयान संपूण देशाम ये राब व याची 

घोषणा द.२/१०/२०१४ पासून केलेल  आहे. महारा  शासनाने देखील क  शासना या “ व छ 

भारत अ भयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  अ भयान (नागर )” राब वणेबाबत नगर 

वकास वभाग, महारा  शासन, शासन नणय . वभाअ/२०१५/ . .२३/न व/३४, द.१५/५/२०१५ 

अ वये कळ वणेत आलेले आहे. तसेच या अ भयानाचे अनुषंगाने क  व रा य शासनाचे ह याची 

र कम (अनुदान) . वमअ-२०१५/ . .४०/न व-३४ द.१४/८/२०१५  अ वये नगत करणेत आलेल   

आहे.   
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   सदर अ भयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालय नाह  
यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  नधी उपल ध क न शहर हागंदार  मु त करणे (Open 
Defecation Free) हा या अ भयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा य जनगणना २०११ नुसार प ंपर  
चंचवड महानगरपा लका े ातील एकूण११,६८४ कुटंुबे अ भयानांतगत वैय तीक शौचालय उभारणी 
कर ता नधी उपल ध करणे आव यक आहे.  नगर वकास वभाग मं ालय, मु ंबई -३२ यांचे कडील 
ा त प  . वमअ-२०१५/ . .४०/न व-३४, नगर वकास वभाग द.१७/८/२०१५अ वये सदर 

अ भयानाचे अनुषंगाने क  शासन व रा य शासन यांचेकडून खाल ल माणे अनुदान ा त झाले 
आहे. 

व छ महारा  अ भयान (नागर )  क शासन व रा य शासन ह सा वाटप त ता 
 तपशील क  शासन अनुदान रा य शासन अनुदान 

१ वैयि क घरगुती शौचालय ८४,९६,०००/- १,६९,८८,०००/- 
२ सामुदाियक शौचालय ३४,६७,०००/-    ११,५६,०००/- 
३ व छ महारा अिभयानाचे ँ डग 

( मािहती, िश ण व सार आिण 
जन जागृती ) 

५,९०,०००/-      १,९७,०००/-     

४ मताबांधणी १,५०,०००/-            ५०,०००/- 
५ एकूण १,२७,०३,०००/- १,८३,९१,००० /- 
  क शासन व रा य शासन एकूण 

अनुदान  
३,१०,९४,०००/- 

       वर ल माणे ा त 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 तक घरगुती 
शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येईल. 
      यानुसार सदर अ भयान सु  झालेपासून दनांक ३०/४/२०१६ अखेर प  "अ " माणे 
कामकाज झालेले आहे.शासन नणय . वभाअ/२०१५/ . .२४९/न व-३४, दनांक १९/११/२०१५  
अ वये "नागर  था नक वरा य सं थांमधील व छ महारा  अ भयान (नागर ) या 
अंमलबजावणीचा आढावा घे याची बाब संबं धत नागर  था नक वरा य सं थे या येक 
म ह या या सव साधारण सभे या वषय सूचीवर कायम व पी समावेश क न या वषयाचा 
स व तर आढावा सव साधारण सभेम ये घे यात यावा " असे  कळ वलेले आहे. 
           व छ महारा  अ भयान ( नागर  ) अंतगत महापा लकेने दनांक ३०/६/२०१६ अखेर 
केले या कायवाह ची मा हती खाल ल माणे 
                                                       प  “अ” 

महानगरपािलकेच ेनाव पपरी चचवड 
महानगरपािलका 

 
शेरा 

िज हा  पुण े  

वैयि क शौचालय बांधकामासाठी अज केले या ५,१३७  
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       सबब, महापा लकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अ भयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणे. 
                                   ------ 
                       स म यांचे अहवाल   
           मा. वधी स मती   
 

वषय मांक १४)    अ) द. ३/६/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणे.   

   ब) द.१७/६/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणे.                      
                                --------               

 मा.म हला व बालक याण स मती    
 

 

वषय मांक १५)     द.२५/५/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणे. 

                              ------     
 

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

 सं या   
४,६७६ 

 

मंजूर अजाची एकूण सं या ३,४९४  
बांधकाम सु  झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि क घरगुती 
शौचालय २,१२६  

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि क घरगुती 
शौचालय २,११४  

बांधकाम सु  झाले या 
शौचालयांची सं या 

सामुदाियक 
शौचालय ३६१ िसटस  

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या 

सामुदाियक 
शौचालय १२७   िसटस  

िनगत करणेत आलेला 
पिहला ह ा  ३,३६५ लाभाथ  

GOI+GOM= २०१.९ 
लाख 

GOI  = २०००/- व  
GOM = ४०००/- िह सा 

ULB            = ६७.३० 
लाख 

ULB  = २०००/- िह सा 

 एकुण                    २६९.२ लाख  

िनगत करणेत आलेला 
दुसरा ह ा  १,००७  लाभाथ  GOI + GOM=६०.४२ लाख 

GOI  = २०००/- व  
GOM = ४०००/-िह सा 

  ULB            = २०.१४ 
लाख 

ULB  = २०००/- िह सा 

 एकुण                    ८०.५६ लाख  
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                           मा.शहर सुधारणा स मती       
       
वषय मांक १६)    द.१९/५/२०१६  चा सभावृ तांत कायम करणे. 
   
                                    ----- 
                                                      

 मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती    
 

वषय मांक १७)    द.१८/५/२०१६, द.२०/५/२०१६ व द.१/६/२०१६  चा सभावृ तांत कायम करणे. 
   
                                    ----- 
 
 

                                  
                                                              नगरस चव 

    पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
          पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरस चव कायालय 

मांक : नस/९/का व/२९६/२०१६ 
दनांक :  ११/०७/२०१६    
                                               
टप :- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस)्      

      नगरस चव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत.  
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( वषय मांक ११ चे लगत) 

        (मा.महापा लका आयु त यांचे जा. .नर व/का व/१०/आकुड /३८/२०१६ द.११/०४/२०१६) 
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( वषय मांक १२ चे लगत) 
         (मा.महापा लका आयु त यांचे जा. .नर व/का व/१०/आकुड /५०/२०१६ द.२८/०४/२०१६) 
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