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पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  १८. नगरस चव कायालय 

      मांक: नस/ ९/का व/३२३ /२०१६ 
दनांक :  ११/०८/२०१६ 

 
त, 

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

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

 २०/०८/२०१६ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयोिजत केलेबाबत. 
   
मा.महोदय / महोदया, 
 
 पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे ऑग ट-२०१६ ची मा सक मा.महापा लका सभा 

श नवार, दनांक २०/०८/२०१६ 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 अनुसचूी करण २ मधील  

नयम मांक १ (ए) (एच) (आय) अ वये ) 
 

कायप का मांक ६२ 
 

 पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे ऑग ट-२०१६ ची मा सक मा.महापा लका सभा 

श नवार, दनांक २०/०८/२०१६ 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.           ------ 

अ) मा.महापा लका सभा मांक- ५९ द.२०/५/२०१६ (द.ु२.०० व २.२०) व द.२०/६/२०१६  
           (द.ु१.००) चा सभावृ तांत कायम करणे. 
        ब) मा.महापा लका सभा मांक- ६० द.२०/६/२०१६ 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 .भूिज/६/का व/२७५/२०१६  
                       द.९/८/२०१६ 
                २) मा. थायी स मतीकडील ठ. .१६९२४ द.९/८/२०१६      
 

पी.एम.पी.एम.एल. अ य ीय तथा यव थापक य संचालक यां याकडील दनाकं १५/०७/२०१६ 

या प ानुसार पी.एम.पी.एम.एल. संचालकांचा ठराव .१८ द.२/०७/२०१६ अ वये पी.एम.पी.एम.एल. 

साठ  एकुण १५५० बसेसे तीन प तीने खाल ल माणे उपल ध कर याचा नणय घे यात आलेला 

आहे. यास अनुस न या त ह  कार या धोरणांस ा त होणा-या बसेससाठ  आव यक डेपो व 

अनुषंगीक सु वधा यासाठ  लागणारा नधी व पी.एम.पी.एम.एल. संचयनातील अ त र त येणा-या 

तुट चे आ थक दा य व व व तीय सं थां या मा यमातून अथसहा य उपल ध कर यासाठ  

म.न.पा.ने महामंडळा या व तीय सं थांसाठ  हमी दे याबाबत मा. थायी स मती माफत 
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मा.महापा लका सभेकडे ताव सादर क न होणारा नणय पी.एम.पी.एम.एल.कडे कळ वणेस 

वनंती केलेल  आहे.  

१) दो ह  म.न.पा. या दायी वानुसार ५०० बसेसची खरेद  करणे.  
२) पी.एम.पी.एम.एल. या मा यमातून फायना स मेकॅ नझम प तीने ५०० बसेसची खरेद  

करणे.  
३) ए.एस.आर.ट .य.ु मा यमातून भाडे त वावर वातानुकूल त ५५० बसेसची खरेद  करणे.  
वर ल प ा या अनुषंगाने पुणे म.न.पा.ने यां या मा. थायी स मतीम ये खाल ल माणे मा यता 
देऊन पुणे म.न.पा. मा.मु य सभेकडे ताव सादर केलेला आहे.  
१) पी.एम.पी.एम.एल. साठ  ७०० बसेस या बाजारातून अथसहा य उभे क न घे यात या यात. 
२) १०० बसेस वतः या/म.न.पा. या नधीतून या यात. 
३) ७५० बसेस भाडे त वावर घेणेत या यात. 
४) वर लसाठ  आव यक असलेल  र कम बस खरेद ची व वध ट पे पार पाड यानंतर 

पी.एम.पी.एम.एल. ला वेळोवेळी उपल ध क न दे याचे अ धकार मा.महापा लका आयु त 
यांना देणेस मा यता दे यात यावी. 

५) माकट फायना स माणे करावयाची या पी.एम.पी.एम.एल. माफत राब व यास व 
या माणे व तीय सं थांना येणा-या वषाम ये कजफेड परत कर यास लागणार  व तीय हमी 
दे यास व या व तीय सहा यातनू पी.एम.पी.एम.एल. ने ESCROW अकाऊंट उघडून 
यामाफत पेमट अदा करणे. 

६) वर ल माणे बसेस उपल ध झा यानंतर आव यक लागणार  संचलन तुट ची र कम/न वन 
बस डेपो उभारणे, न वन ट मनल बांधणे, जुने ट मनल व डेपो नुतनीकरण करणे या 
अनुषंगीक सु वधा उपल ध क न पी.एम.पी.एम.एल. माफत सादर होणा-या तावा या 
आ थक दायी व ि वकार यास मा यता देणे तसेच या तनह  कार या बसेस उपल ध 
क न देणेसाठ  महामंडळा या ठरावा माणे गठ त चार सद य स मती बस पे स फकेशन, 
परतफेड अदा करावयाचे नयम व या माणे वेळाप क, बे ट माकट फायना स पोजल, 
सि हस ले हल अ ीमट इ. ठर व याचे सव अ धकार चार सद य स मतीस दे यास मा यता 
देणे.  

पी.एम.पी.एम.एल. अ य  तथा यव थापक य संचालक यांचेकडील प  तसेच गठ त 
चार सद य स मतीची दनांक ६/०८/२०१६ ची मा.आयु त, पुणे म.न.पा. यां या 
अ य तेखाल  झाले या बैठक तील सुचनांचे अवलोकन क न पी.एम.पी.एम.एल. साठ  १५५० 
बसेस उपल ध क न देणेकामी खाल ल माणे ताव मा. थायी स मती माफत 
मा.महापा लका सभे या मा यतेकामी सादर कर यात आलेला आहे. 

१) पी.एम.पी.एम.एल.साठ  ७०० बसेसकामी बाजारातून वि तय सं थांकडून अथसहा य उपल ध 
क न खरेद  करणे व ह  सव या पी.एम.पी.एम.एल. माफत राब वणे.  

२) १०० बसेस खरेद कामी महापा लके या दायी वानुसार सन २०१६-१७ साठ या अंदाजप क य 
तरतुद ंतून पी.एम.पी.एम.एल. साठ  नधी या लेखा शषातून नधी उपल ध क न दे यास, 



 4
३) ७५० बसेस भाडे त वावर घे यास, 
४) वि तय सं थांकडून अथसहा य उभे क न वि तय सं थांस  पी.एम.पी.एम.एल. कडून 

येणा-या वषाम ये कज परतफेड कर यास लागणार  व तीय हमी दे यास व या व तीय 
सहा यातून पी.एम.पी.एम.एल. ने आव यक ESCROW अकाऊंट उघडून यामाफत पेमट 
अदा करणे. 

५) वर ल माणे बसेस उपल ध झा यावर पी.एम.पी.एम.एल.ला आव यक संचलन तुट ची 
र कम/आव यकता असले या ठकाणी न वन बस डेपो उभारणे, न वन ट मनल बांधणे, जुने 
डेपो/ट मनल नुतनीकरण करणे व अ य अनुषं गक सु वधा पी.एम.पी.एम.एल. यां या 

तावातून उपल ध क न दे याचे आ थक दायी व ि वकारणे. 
६) उपरो त तीनह  कारे बसेसे उपल ध क न देणेकामी पी.एम.पी.एम.एल. कडील चार सद य 

स मतीस बस पे स फकेशन, परतफेड अदा करावयाचे नयम, याचे वेळाप क, बे ट माकट 
फायना स पोजल, सि हस ले हल अ ीमट ठर व याचे अ धकार दे यास 

७) उपरो त माणे बसेस उपल ध क न दे यासाठ  खरेद या व वध ट यांवर 
पी.एम.पी.एम.एल. ला आव यक नधी वेळोवेळी उपल ध क न दे याचा अ धकार 
मा.महापा लका आयु त, प.ं च.ंयांना दे यास मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे 
शफारस करणेत येत आहे. 
 

 

वषय मांक २)  संदभ :-१) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .भुिज/१/का व/७६/२०१६  

                         द.६/८/२०१६ 

                 २) मा. थायी स मतीकडील ठ. .१६९२५ द.९/८/२०१६      
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वकास योजनेतील आर ण .१/१३३ याम ये शाळेचे 

आर ण एकुण े  १८००० चौ.मी. आहे. या े ापैक  ४७५४ चौ.मी. े  हे महानगरपा लकेने 

FSI/TDR बद यात ता यात घेतले आहे. उवर त े ाचा ताबा सुभ ाज ्  ए युकेशनल सोसायट  पुणे 

यांचेकडे आहे. आर णाचे संपुण े  मा य मक शाळा आर ण तरतुद वये वक सत करणेसाठ  

महानगरपा लके या ता यातील ४७५४ चौ.मी. जागा जागेसाठ  नगररचना वभागाने ठर वले या 

दरानुसार ३० वष कालावधीसाठ  ई- न वदा नोट स .१/२०१६-१७ अ वये दर माग वणेत आले होते. 

( न वदा र कम पये २,५१,४८,६६०/-) सदर कामी एकुण ३ न वदा ा त झा या हो या. यापैक  

सुभ ाज ्  ए युकेशनल सोसायट  पुणे यांची एकमेव न वदा पा  ठरल  असून यांनी सदरकामी 

न वदा र कमेपे ा ०.५०% जा त असा दर सादर केला आहे. सुभ ाज ्  ए यकेुशनल सोसायट  पुणे 

या न वदाधारकांची न वदा, न वदा दरापे ा ०.५०% जा त (र कम पये २,५२,७४,४०३/- अ र  

र कम पये दोन कोट  बाव न लाख चौ-याह तर हजार चारशे तीन फ त/-) दराची व अट  व 
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शत ची पुतता कर त असलेने ३० वष कालावधीसाठ  ल ज दराने देणेस मा यता 

देणेकामी  मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. 

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

वषय मांक ३)  संदभ:-१) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . शा/२/का व/३६१/२०१६,  

                       द.०५/०७/२०१६ 

                     २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .८९ द.१५.७.२०१६    
 

       पंपर  चंचवड महानगरपा लका आ थापनेवर मु यलेखापाल या अ भनामाचे ०१ पद शासन 

मंजूर आहे. महारा  शासन व त वभागाकडील आदेश .बदल  २०१६/ . .१०६/कोषा शा-२ द.१५ 

जुन २०१६ अ वये ी.राजेश गोपाळराव लांडे, उपसंचालक, व त व लेखा सेवा यांची मु यलेखापाल, 

पंपर चंचवड महानगरपा लका या पदावर त नयु तीने नयु ती कर यात आल आहे. ी.लांडे हे 

महानगरपा लकेम ये द.२०/०६/२०१६ रोजी जू झाले आहेत. यांना इकडील आदेश 

. शा/२/का व/३४४/२०१६ द.०१/०७/२०१६ अ वये मु य लेखापाल या पदावर जू क न  घे यात 

आले आहे. ी.राजेश गोपाळराव लांडे, उपसंचालक, व त व लेखा सेवा(व र ठ) गट-अ यांची मु य 

लेखापाल, पंपर  चंचवड महानगरपा लका या पदावर त नयु तीने कर यात आले या नयु तीस 

मा यता देणेची मा.आयु त यांची मागणी असल  तर , पंपर  चंचवड महानगरपा लकेम ये “ 

मु यलेखापाल ” अ भनामाचे १ पद पे बॅ ड र. .१५६०० – ३९१०० ेड पे र. .६६०० या 

वेतन ेणीम ये शासन मंजूर आहे.  सदरचे पद हे असं वधीक असून महानगरपा लके या लेखा 

संवगामधून सेवाजे ठ व मु यलेखापाल पदाची अहता ा त लेखा धकार  यांचे मधून पदो नतीने 

भरावयाचे पद आहे.  या पदावर महापा लकेतील ी.एन.एन.ल ढे यांनी सन १९९१ ते २०११ व 

ी. ह .ट .भोसले सन २०११ ते ३१/०५/२०१२ पयत पदो नतीने कामकाज कर त होते.  या पदावर 

ी.सुरेश तुकाराम आ हाळे सेवाजे ठतेनुसार पा  आहेत.  शासन वभागाकडील आदेश 

. शा/२/का व/३११/२०१६, द.२३/०६/२०१६ अ वये यापूव  काम कर त असलेले ी. मोद भमराव 

भोसले यांची बदल  सोलापूर महानगरपा लका येथे झा याने यांना कायमु त क न मु यलेखापाल 

पदाचा पदभार सेवाजे ठ व मु यलेखापाल पदाची अहता ा त लेखा धकार  ी.सुरेश तुकाराम 

आ हाळे यांना देणेत आला होता.  तदनंतर “ मु यलेखापाल ” पदाचे पदो नतीसाठ  नवड  स मती 

गठ त करणेत आल  होती. परंतु शासनाकडून द.१५/०६/२०१६ या आदेशा वये ी.राजेश गोपाळराव 

लांडे यांची त नयु ती नेमणूक केल .  तथा प सदरची बाब यो य नसून महापा लका कमचा-यांवर 

अ याय करणार  आहे. 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 
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त नयु तीने केलेल  बदल  र  क न यांना शासन सेवेत परत पाठ वणेत येऊन मा.आयु त 

यांनी महापा लकेतील लेखा संवगातील सेवाजे ठ मु यलेखापाल पदाची अहता ा त ी.सुरेश 

तुकाराम आ हाळे यांना मु यलेखापाल पदावर नयमानुसार पदो नती दे यास मा यता देणेकामी 

मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. 
 

वषय मांक ४)   संदभ:- १) मा.भारती फरांदे, मा. नता पाडाळे यांचा ताव – 
                       २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .९२ द.८.८.२०१६    
     
       पंपर  चंचवड महानगरपालके या आ थापनेवर ११ सहा यक आयु त पदे शासन मंजूर 

आहेत. यापैक  ६ पदे शासना या त नयु तीवर ल अ धका-यांमधून तर उव रत ५ पदे ह  

महापा लका सेवेतील शासन अ धकार  संवगामधून भर यात येतात. महापा लका सेवेतील अ धका-

यांमधून भरावया या पदांपैक  एक पद अनुसू चत जाती ( वग) साठ  राखीव असून ते अनेक 

वषापासून र त आहे. सदर र त पदावर अनुसू चत जाती वगातील शासन अ धकार  ी.अ णा 

यशवंतराव बोदडे यांना अनुभवाची अट शथील क न यांचा महापा लका सेवेतील १८ वषाचा अनुभव 

ल ात घेवून यांना सहा यक आयु त हणून पदो नती दे यास मा यता देणेकामी मा.महापा लका 

सभेकडे शफारस करणेत येत आहे.   

    

वषय मांक ५)   संदभ:- १) मा.नंदा ताकवणे, मा.सुरेश हे े यांचा ताव- 
                      २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .९७ द.८.८.२०१६    
 
 महारा  शासनाने मा.आमदारांचे मानधन वाढ चे बाबतीत घेतले या नणया माणे प ंपर  

चंचवड महानगरपा लके या स मा.नगरसद यांचे स याचे मा सक मानधनाम ये वाढ क न मा सक 

मानधन र. .५०,०००/- कर यात यावे. तसेच नगरसेवकां या नगरसेवक पदा या कायकाला माणे 

यात वाढ कर यात यावी. तसेच काय यातील तरतूद नुसार असले या मा.पदा धकार  यांना देखील 

शासनाकडील लागू करणेत आले या णाल नुसार मा.पदा धकार  यांचे पदानुसार मानधन नि चत 

कर यात यावे. तसेच माजी नगरसद य यांना देखील शासनाकडील लागू करणेत आले या 

णाल नुसार मा सक पे शन योजना चालू करणेस मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे 

शफारस करणेत येत आहे.   

                                    -------- 
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                          मा.शहर सुधारणा स मतीचे ठराव   
 

वषय मांक ६)   संदभ – १) मा.अ णा भालेकर, मा.वसंत ल ढे यांचा ताव – 
                       २) मा.शहर सुधारणा स मतीकडील ठ. .६९ द.२१.७.२०१६   
  
       पंपर  च ंचवड महानगरपा लकेमधील वाढ व े ा या ह ीवर ल मौजे चखल  व तळवडे 

ह ीवर ल २४ मीटर र ता ता वत केलेला आहे. सदर र यावर ल शवरकर चौक ते बालाजी 

कूलपयत मोठया माणात दो ह  बाजूने बांधकामे झालेल  आहेत व सदर मळकतधारक हे 

अ पउ प नधारक कामगार वग आहे. यामुळे ता वत ९.०० मीटर ं द चा र ता महापा लकेस 

वक सत करताना अडचणी नमाण होतील तसेच बाधीत मळकतधारक बेघर होतील.  यामुळे चखल  

व तळवडे ह ीमधील जो २४ मी. र ता ता वत केले या र यापैक  शवरकर चौक ते बालाजी 

कूलपयत अि त वातील र यासह ९ मीटर ं द चा र ता महारा  ादे शक नयोजन व नगररचना 

अ ध नयम १९६६, कलम ३७ अ वये फेरबदलाची कायवाह  करणेस मा यता देणेकामी मा.महापा लका 

सभेकडे शफारस करणेत येत आहे.  

       -------- 

                          मा.आयु तांकडून आलेल  पञे/कामे 
 
वषय मांक ७)   संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे जा. .    
                         .वै य/०३/का व/७२७/२०१६ दनांक ०४/०८/२०१६ 
 
        पंपर  चंचवड महानगरपा लके या यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये नय मतपणे व 

पूणवेळ त  वै यक य अ धकार  उपल ध हावेत या उ ेशाने वाय.सी.एम. णालयाम ये पो ट ॅ युएट 

इ ट यूट सु  करणेकामी ता वत कर यात आलेले होते. या अनुषंगाने आव यक असलेले सव 

कागदप ांची पूतता यावेळी कर यात आलेल  होती. याम ये बी.जे. वै यक य महा व यालयासमवेत 

(ससून णालय) Under Graduate Basis Science Affiliation, MUHS कडील परवानगी व 

संल नीकरण, रा य शासनाकडून अ यापक वगाची पदमंजूर  व Essentiality Certificate, DMER कडील 

परवानगी इ. बाबींचा समावेश होता. तथा प, क  शासनाचे आरो य मं ालयाकडून आव यक असलेले 

Medical Council of India Post Graduate Medical Education Regulations, 2000 अंतगत कलम 8(1A) 

चे Exemption Certificate यावेळी ा त न झा यामुळे सदरचे इ ट यूट कायाि वत होऊ शकलेले नाह . 

 तदनंतर पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे त काल न आयु त डॉ. ीकर परदेशी यांनी मा.आयु त, 

आरो य वै यक य अ धकार  व कुलगु , MUHS यांचेशी दुर वनीव न सम  चचा क न सदर पो ट 

ॅ युएट इ ट यटू सु  करणेक रता महानगरपा लकेमाफत पुन च: पाठपुरावा करणेबाबत कळ वलेले आहे. 

परंत ुयाकामी ३ वषाचा कालावधी उलटून गेला अस याने वर ल सव मंजूर  / परवानगी पुन च: घे याची 
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आव यकता आहे. याबाबत चचा करणेकामी द. १४/०७/२०१६ रोजी डॉ. हैसकर, मा.कुलगु , 

महारा  आरो य व ान व यापीठ, ना शक व डॉ.चं कांत मु ंगळ, या याता, नांदेड वै यक य 

महा व यालय यांचेशी चचा करणेकामी मा.आयु त सो यांचेमाफत बैठक चे आयो जन कर यात 

आलेले होते.  

 सदर बैठक म ये डॉ. हैसकर, मा.कुलगु , महारा  आरो य व ान व यापीठ, ना शक यांनी 

यापूव  वाय.सी.एम. णालयाम ये कायाि वत करावया या पद यु तर पदवी अ यास म हा 

MUHS-PCMC Post Graduate Institute असे संयु त व यमाने कामकाज कर यात आलेले होते. 

याम ये पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचा आ थक व पात व महारा  आरो य व ान व यापीठ 

यांचे शै णक व पाचा सहभाग होता. तथा प, Medical Council of India यांचेमाफत Exemption 

Certificate ा त करणेक रता सं थेमाफत वतं पणे पद यु तर पदवी अ यास म राब वणे 

आव यक अस याने सदरचा पद यु तर पदवी अ यास म हा पूणपणे पंपर  चंचवड 

महानगरपा लकेमाफत वतं पणे राब वणे आव यक अस याचे यांनी नमूद केलेले आहे.   

तथा प, यापूव  महानगरपा लकेमाफत पंपर  चंचवड महानगरपा लका व MUHS, ना शक 

यांचे संयु त व यमाने वाय.सी.एम. णालयाम ये अ यास म राब वणेक रता मा.महापा लका 

सभा ठराव . ११७ द.२०/०९/२०१२ अ वये मा यता दे यात आलेल  आहे. यामुळे जर 

महानगरपा लकेमाफत वतं र या पद यु तर पदवी अ यास म राब व याचा अस यास याक रता 

मा.महापा लका सभेचे ठरावाम ये दु ती करणे आव यक अस याने महानगरपा लकेमाफत 

वाय.सी.एम. णालयाक रता वतं पणे पद यु तर पदवी अ यास म (Post Graduate Institute) सु  

करणेकामी व याक रता आव यक असलेले संल नीकरण शु क महारा  आरो य व ान 

व यापीठ, ना शक यांचेकडे भरणेकामी मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
 
वषय मांक – ८)   संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे कडील  
                           जा. .पअक/३/का व/२८६/२०१६ द.५/०८/२०१६   

  
  महारा  महानगरपा लका अ ध नयम मधील कलम ६७ (अ) अ वये येक 

महानगरपा लकेने लगतपूववत  शासक य वषासंबंधीचा पयावरण स यि थती अहवाल शासनाकडून 

वेळोवेळी वह त कर यात येईल, अशा प दतीने दरवष  मा.महापा लका सभेकडे सादर करणे 

बंधनकारक आहे. 

 पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचा सन २०१५-१६ चा पयावरण ि थतीदशक अहवाल महारा  

दूषण नयंञण मंडळाने दले या डी.पी.एस.आय.आर. या मागदशक त वानुसार तयार कर यात 

आला आहे. सदर ा प अहवाल मा.महापा लका सभेस सादर करावयाचा आहे. 
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 सबब पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचा सन २०१५-१६ चा पयावरण ि थतीदशक अहवाल 

मा.महापा लका सभेसमोर ठेवणे.  
 

वषय मांक – ९)   संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे कडील  

                           जा. . आमुका/२/का व/४६७/२०१६ द.५/८/२०१६ 
  
 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.२/१०/२०१४पासून 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.   

    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.१७/८/२०१५ व शासन नणय 

. वमअ २०१६/ . .१३/२०१६-१७ द. १३/०६/२०१६ अ 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 शासनव रा य शासन ह सा वाटप त ता 

 
 तपशील क  शासन अनुदान रा य शासन अनुदान 

१ वैयि क घरगुती शौचालय १,२४,९६,०००/- २,४९,८८,०००/- 
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 १,६७,०३,०००/- २,६३,९१,००० /- 
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  क शासनव रा य शासन 

एकूणअनुदान  
४,३०,९४,०००/- 

वर ल माणे ा त अनुदान व मनपा ह सा यामधून येत लाभाथ स क  शासनाचे र.  ८०००/- , 

रा य शासनाचे र. . ४०००/- 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 ३१/१/२०१६ अखेरसोबत सादर केलेले 

प  "अ " माणे कामकाज झालेले आहे.शासन नणय . वभाअ/२०१५/ . .२४९/न व-

३४, दनांक१९/११/२०१५अ 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.तसेच 

व छ भारत अ भयानासाठ  मा. पंत धान यांनी महारा  रा याक रता नाम नद शत केले या 

खेलर न व अजुन पुर कार वजे या नेमबाज अंजल  भागवत यांची प ंपर  चंचवड 

महानगरपा लकेसाठ  ॅ ड अ बॅ सडर हणून नयु ती केलेल  आहे. 

व छ महारा  अ भयान (नागर ) अंतगत महापा लकेने दनांक ३१/०७/२०१६अखेर केले या 

कायवाह ची मा हतीखाल ल माणे 

                                                                 प  “अ” 

महानगरपािलकेच ेनाव पपरी चचवड 
महानगरपािलका 

 
शेरा 

िज हा  पुण े  
वैयि क शौचालय बांधकामासाठी अज केले या 
कुटंुबांची सं या ५२८८  

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

५००७ 
 

मंजूर अजाची एकूण सं या ३६१६  
बांधकाम सु  
झाले या शौचालयांची 
सं या 

वैयि क घरगुतीशौचालय २८२३ 
 

बांधकाम पूण 
झाले या शौचालयांची 
सं या 

वैयि क घरगुती शौचालय २३१७ 
 

बांधकाम सु  
झाले या शौचालयांची 
सं या 

सामुदाियक शौचालय ३६१ सीटस 
 

िनगत करणेत आलेला ३५६१ लाभाथ  GOI+GOM= २१३.६६ GOI =२०००/- व  
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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 १०)    अ) द. १/७/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणे.    
                  ब) द.१५/७/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणे.                        
                                --------               

 मा.म हला व बालक याण स मती    
 

वषय मांक ११)    अ) द. ८/६/२०१६ व द.२२/६/२०१६  चा सभावृ तांत कायम करणे. 
                   ब) द.१३/७/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणे. 
                               ------     
                            मा.शहर सुधारणा स मती             
वषय मांक १२)    अ) द.२/६/२०१६, द.१६/६/२०१६ व द.७/७/२०१६ चा सभावृ तातं कायम  

                     करणे. 
                   ब) द.२१/७/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणे. 
       

                                      -----                                                     
 

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

वषय मांक १३)   अ) द.१५/६/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणे 

                 ब) द.७/७/२०१६ व द.११/७/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणे.   

                                    ----- 

पिहलाह ा लाख GOM= ४०००/-
िह सा 

ULB = ७१.२२ लाख ULB = २०००/- 
िह सा 

 एकुण २८४.८८ लाख  

िनगत करणेत आलेला 
दुसरा ह ा १३४६ लाभाथ  GOI+GOM= ८०.७६ 

लाख 

GOI =२०००/- व  
GOM= ४०००/-
िह सा 

  ULB = २६.९२ लाख ULB = २०००/- 
िह सा 

 एकुण १०७.६८ लाख  
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                           मा.क भाग स मतीचे ठराव  

वषय मांक १४)    संदभ :- १) मा.अतुल शतोळे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव. 
                         २) मा.क भाग स मती सभा ठराव .१८२ द.७/७/२०१६ 
                         ३) मा. ेञीय अ धकार  क ेञीय कायालय  यांचेकडील  
                            जा. .क े/का व/८४/२०१६ द.५/८/२०१६     
 

 सांगवी भाग . ५९ मधील स ह नं. १२ उदयान आर ण . ३१९ “उदयान” मनपाचे 
ता यात घेणेत येत आहे. तर  सांगवी प रसरातील 

१. संत गोरा कंुभार, सातपुडा सोसायट  
२. शवसृ ट  उदयान, जयमाला नगर 
३. छञपती शवाजी उदयान, मधुबन सोसायट  
४. संत सावतामाळी उदयान, PWD कॉलनी प रसर 
५. वेताळ महाराज उदयान, सांगवी गावठाण हे 
 

सांगवी वकसीत झाले असून ह  तुत नवीन उदयानाची गरज नसून आर ण . ३१९ 
जागेचा वापर डांगणा करता करावे अशी MRTP कलम ३७ अ वये कायवाह  करावी व तेथे 
याक रता आव यक सु वधा मनपा माफत कर यास मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे 
शफारस करणेत येत आहे. 

         -------           
 

                                                                                                                                                   
                                                              नगरस चव 

    पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
          पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरस चव कायालय 

मांक : नस/९/का व/३२३/२०१६ 
दनांक : ११/०८/२०१६                                  

टप :- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप  े(डॉकेटस)्      

      नगरस चव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत.  
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       माहे ऑग ट २०१६ चे मा.महापा लका सभेम ये मा.सौ. समा सावळे व मा.सौ.आशा शडगे 
यांना वचारावयाचे न. 
 

न मांक- १) अनुसू चत जाती, अनुसू चत जमाती व भट या जमाती यां यासाठ  राब व यात  

      येणा-या क याणकार  योजनांसाठ  वा षक अंदाजपञकात कती ट के नधी राखून ठेवणे  
      बंधनकारक आहे?      

अ) सन २००६-२००७ पासून ते सन २०१५-१६ या वा षक अंदाजपञकात अनुसू चत जाती, 
अनुसू चत जमाती व भट या जमाती यां या साठ  राब व यात येणा-या क याणकार  
योजनांसाठ  कती नधी राखून ठेव यात आला व सदर नधी अंदाजपञकातील कती ट के 
होता? (सदर तपशील वष, र कम व ट का ई. नहाय दयावा) तसेच सदर राखीव नधी 
पैक  कती र कम खच कर यात आल ? ( सदर तपशील वष, खच र कम, श लक 
र कम, योजना व योजनेची लाभाथ  सं या, ई. नहाय दयावा.) 

न मांक- २) सन २००६-२००७ पासून ते सन २०१५-१६ या वा षक अंदाजपञकात अनुसू चत  

      जाती, अनुसू चत जमाती व भट या जमाती यां यासाठ  राब व यात येणा-या क याणकार   

      योजनांसाठ  राखून ठेव यात आले या नधी सवसाधारण सभागृ ह / थायी  स मती या  

      मा यतेने इतरञ वग  कर यात आला ? उ तर होय अस यास सदरबाबत तपशील वष, वग  
      केलेला नधी व कोण या योजनासाठ  वग कर यात आला ई. नहा य दयावा.) 

अ) अनुसू चत  जाती, अनुसू चत जमाती व भट या जमाती यां यासाठ  राब व यात येणा-या  

     क याणकार  योजनांसाठ  राखून ठेव यात आले या परंतु खच न झालेला नधी पुढ ल  
     वष या अंदाजपञकात याच माणात वाढ व यात आला का ? उ तर होय अस यास  

     सदरबाबत तपशील वष व वाढ व नधी र कम, ई. नहा य दयावा.    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
    

         


