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पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  १८. नगरस चव कायालय 

      मांक: नस/ ९/का व/४३५ /२०१६ 
दनांक : १०/११/२०१६ 

 
त, 

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

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

 १९/११/२०१६ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयोिजत केलेबाबत. 
   
मा.महोदय / महोदया, 
 
 पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे न हबर-२०१६ ची मा सक मा.महापा लका सभा 

श नवार, दनांक १९/११/२०१६ 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 ६५ 
 

 पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे नो हेबर-२०१६ ची मा सक मा.महापा लका सभा 

श नवार, दनांक १९/११/२०१६ 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.        

                                       ------ 
 

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/२/का व/३५९/२०१६  
                        द.१०/१०/२०१६ 
                      २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१८०३८ द.१५.१०.२०१६   
 

मनपा मु य कायालय इमारत आवारातील उपहारगृ ह यांचे े फळ ५९० चौ.फु. ह  
मळकत नगररचना वभागाने पाच वषासाठ  ठरवून दलेला लजदर र. .२१६०/- ती चौ.फु. नुसार 
येणार  लज र. .१२,७४,८१०/- माणे ५ वष कालावधीसाठ  ई- न वदा सुचना . ८/२०१६ स द 
कर यात आले होते. सदरकामी ७ न वदा ा त झा या असुन सव न वदा पा  ठरले या आहेत. 
सदरकामी न वदा मधील सव च दर र. .२७,२५,२५०/- हा मे.साईसेवा एंटर ायजेस ी. सुरेश 
नामदेव ढवळे यांनी दर सादर केला आहे. मे.साईसेवा एंटर ायजेस ी सु रेश नामदेव ढवळे या 

न वदाधारकांची न वदा ह  न वदा दरापे ा ११३.७७% जा त (र कम पये २७,२५,२५०/- (अ र  
र कम पये स ता वस लाख पंच वस हजार दोनशे प नास फ त)  दराची व अट  व शत ची पुतता 
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कर त असलेने ५ वष कालावधीसाठ  ल जदराने देणेकामी मा यता देणेकामी मा.महापा लका 
सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. 

        --------                                    
                  मा.आयु तांकडून आलेल  पञे/कामे      
 
वषय मांक २)      संदभ -१) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .  
                              वभाअक/३/का व/३९/२०१६ दनांक ४ /११/२०१६ 

   क  शासना या “ व छ भारत अ भयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  

अ भयान (नागर )” राब वणेत येत 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.  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 तक घरगुती शौचालय १,२४,९६,०००/- २,४९,९२,०००/- 
२ सामुदा यक शौचालय ३४,६७,०००/- ११,५६,०००/- 

३ 

व छ महारा अ भयानाचे 
ँ ड ंग (मा हती, श ण व 
सार आ ण जन जागृ ती) 

५,९०,०००/- १,९७,०००/-    

४ मताबांधणी १,५०,०००/- ४६,०००/- 
५ एकूण १,६७,०३,०००/- २,६३,९१,००० /- 

  
क शासन व रा य शासन 
एकूणअनुदान  

४,३०,९४,०००/- 

               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 येत आहे. 
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           व छ महारा  अ भयान ( नागर  ) अंतगत महापा लकेने दनांक ३१/१०/२०१६ अखेर 

केले या कायवाह ची मा हती खाल ल माणे 

                                                             प  “अ” 

महानगरपा लकेचे नाव 
पंपर  चंचवड 
महानगरपा लका 

 

शेरा 
िज हा पुणे  
वैयि तक शौचालय बांधकामासाठ  अज 
केले या कुटंुबांची सं या 

८०३६  

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

६११७  

मंजूर अजाची एकूण सं या ४०४६  
बांधकाम सु  
झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि तक घरगुती शौचालय ३४९२  

बांधकाम पूण 
झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि तक घरगुती शौचालय ३११७  

बांधकाम सु  
झाले या 
शौचालयांची सं या 

सामुदा यक शौचालय ३६१ सीटस  

नगत करणेत 
आलेला प हला 
ह ता 

३९९१ लाभाथ  

GOI+GOM=२३९.४६लाख 

GOI = २०००/-व  

GOM=४०००/-
ह सा 

ULB  =७९.९२ लाख 
ULB  =२०००/- 
ह सा 

 एकुण           ३१९.३८ लाख  

नगत करणेत 
आलेला दुसरा ह ता 

२२४४ लाभाथ  GOI+GOM=१३४.६४ लाख 
             

GOI = २०००/-व  

GOM=४०००/-
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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.म हला व बालक याण स मती    
 

वषय मांक ३)    अ) द.२४/८/२०१६  चा सभावृ तांत कायम करणे. 
                  ब) द.१४/१०/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणे. 
                                ------     
 
                               मा.शहर सुधारणा स मती      
        
वषय मांक ४)     अ) द.१८/८/२०१६ व द.१/९/२०१६ चा सभावृ तांत कायम  
                     करणे. 
                  ब) द.१/९/२०१६ व द.१२/९/२०१६ चा सभावृ तांत कायम  
                                         करणे. 

क) द.१४/१०/२०१६ चा सभावृ तांत कायम  
      करणे.       

                                     -----           

 

 

 

 

 

 

ह सा 

  ULB  =४४.८८ लाख 
ULB  =२०००/- 
ह सा 

 एकुण          १७९.५२ लाख  
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मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती    
  

वषय मांक ५)      अ) द. ७/९/२०१६ द. १२/९/२०१६  चा सभावृ तांत कायम करणे. 
                     ब) द. १४/१०/२०१६ 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/४३५/२०१६ 
दनांक : १०/११/२०१६                                  

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

      नगरस चव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


