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पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  १८. नगरस चव कायालय 

      मांक: नस/ ९/का व/३५७/२०१६ 
दनांक : ८/०९/२०१६ 

 
त, 

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

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

 २०/०९/२०१६ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयोिजत केलेबाबत. 
   
मा.महोदय / महोदया, 
 
 पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे स टबर-२०१६ ची मा सक मा.महापा लका सभा 

मंगळवार, दनांक २०/०९/२०१६ 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 ६३ 
 

 पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे स टबर-२०१६ ची मा सक मा.महापा लका सभा 

मंगळवार, दनांक २०/०९/२०१६ 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.        

                                        ------ 

नयु या 
 
वषय मांक १)    महारा  महानगरपा लका अ ध नयमचे कलम ३० अ वये व  

                 पंपर  चंचवड शहरा या महानगरपा लके या स म यां या सभा इ.  

                 चे संचालन कर या वषयीचे जादा नयमांपैक  नयम .६७ म ये  

                 नदश के या माणे खाल ल ४ (चार) वशेष स म या नेमणे :- 
 

(१)  वधी स मती - 
 ( टप- वधी स मतीवर ९ मा.सद यां या नयु या करावया या आहेत.) 

(२)  म हला व बालक याण स मती – 
 अ) म हला व बालक याण स मतीवर २ मा.सद यां या नयु या करणे. 
 ब) म हला व बालक याण स मतीवर ७ मा.म हला सद यां या नयु या 
    करणे. 

 (३)  शहर सुधारणा स मती 
     ( टप - शहर सुधारणा स मतीवर ९ मा.सद यां या नयु या करावया या आहेत.)   

  (४)  डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती  
        ( टप - डा, कला, सा ह य व सां कृ तक  स मतीवर ९ मा.सद यां या .   

            नयु या करावया या आहेत.) 
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( टप - उपरो त .१ ते ४ माणे या वशेष स म यां या मा.सद यां या नयु या सन २००७ 

चा महारा  अ यादेश मांक २ अ वये महारा  महानगरपा लका अ ध नयम चे कलम ३१अ म ये 

तरतूद के या माणे माणशीर त नधी व देऊन नाम नदशना वारे करावया या आहेत.) 

---------- 
 

नो तरे 
 

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

 
मा. थायी स मतीचे ठराव 

  

वषय मांक २)  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    
                  ४) मा.महापा लका ठ. .८९२ द. २०/८/२०१६    
 

  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 

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 स टबर -२०१६ चे सभेम ये घेणेचे नणया माणे)  
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वषय मांक ३)  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  

                      ३) मा.महापा लका ठ. .९११ द. २९/८/२०१६    
 

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 युकेशनल 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 

शत ची पुतता कर त असलेने ३० वष कालावधीसाठ  ल ज दराने देणेस मा यता देणेकामी  

मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. 

( टप- माहे स टबर -२०१६ चे सभेम ये घेणेचे नणया माणे)  
                                     -------- 
 
                              मा. वधी स मतीचे ठराव   
 

वषय मांक ४)   संदभ  :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प   
                                               .मसाभां/भांडार/का व/१०२/२०१६, द.१६/०८/२०१६ 

                               २) मा. वधी स मती सभा ठ. .९८ द.१९/०८/२०१६ 
    
  पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वै यक य वभागांतगत दवाखाने / णालयास 

वेळोवेळी वाटप केलेले साह याचे पॅ कंग व औषधे पॅ कंगचे नकामी साह य तसेच ए स-रे  

वभागात उपल ध होणारे नकामी हायपोसो युशन कच-यात न जाता जसे उपल ध होईल. या 

पर माणाचे ा त दराने लेखा वभागात र कम भरणा क न याची व  क न मनपास 

आ थक फायदा होणार अस याने न वदा सुचना माक 17/2015-16 अ वये स द क न 
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ऑनलाईन दर माग व यात आले आहेत. ा त न वदाकारांमधील मनपास जा तीत जा त 

दर देवून नकामी साह य वकत घेणेकामी उ चतम न वदाकार मे. बालाजी ेडस. यांचे दराचा 

तप शल खाल ल माणे आहेत. 
 

अ. . कामाचा तप शल 
बालाजी ेडसयांचे 

ा त दर 

1. 
रक या काचे या बाट या ( सलाईन, 

इंजे शन,  

हायर स इ.) . कलो 
1.60 . कलो. 

2. लाि टक बाट या व डबे (लहान / मोठे) 10.00 . कलो. 
3. पु याची खोक  (पु ा) 5.00 . कलो. 
4. प याचे डबे (लहान / मोठे) 10.00 . कलो. 
5. लाकडी खोक  1.10 . कलो. 
6. 1 लटरचे ला ट क जार 18.00 . कलो. 
7. 5 लटरचे ला ट क जार 20.00 . कलो. 

8. 
मनपाचे सव णालयाकडील उपल ध होणारे 
हायपोसो युशन 

35.00 . लटर 

9. थमाकॉल बॉ स 1.50 . कलो. 
10. खराब - करण फ म 25.00 . कलो. 

 
महानगरपा लके या दवाखाने / णालयातील नकामी भंगार साह य व हायपोसो युशन वारंवार 

उपल ध होत अस याने याची य  दवाखाने / णालयातुन व  क न मनपास आ थक फायदा 

होणार आहे. यानुषंगाने मे. बालाजी ेडस यांचे ा त दर मा. आयु त सो. यांनी दनांक 

 ३०/०७/२०१६ चे तावा वये ि वकृत केलेले आहेत. मनपाचे दवाखाने / णालयातील नकामी पु ,े 

काचे या बाट या, ला ट क जार व लोखंडी साह य तसेच नकामी हायपोसो युशन न वदेतील 

उ चतम दराने मे. बालाजी ेडस यांना दोन वषासाठ  दे यात येणा-या कामकाजाची अंदाजे एक त 

कंमत र कम पये. ८,६२,५०२/- इतक  येत आहे. ह  कंमत र. . ५००/- पे ा जा त अस याने या 

साह याची व  करणेस मा यता देणेकामी मा. महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे.                       

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

 

वषय मांक ५)  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 

                      ४) मा.महापा लका सभा ठ. .९०१ द.२०/८/२०१६ 
 
       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 मंजूर 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.  

                      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 
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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 स टबर -२०१६ चे सभेम ये घेणेचे नणया माणे)  
 

       -------- 

                          मा.आयु तांकडून आलेल  पञे/कामे 
 
वषय मांक – ६)   संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे कडील  
                           जा. .पअक/३/का व/२८६/२०१६ द.५/०८/२०१६   

                        २) मा.महापा लका सभा ठ. .९१७ द.२९/८/२०१६ 
 

  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 
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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. 

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

मा.महापा लका सभेसमोर ठेवणे.  

( टप- माहे स टबर -२०१६ चे सभेम ये घेणेचे नणया माणे)  
 
वषय मांक – ७)    संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. . आमुका/२/का व/  
                          ५८७/२०१६ द. ६/०९/२०१६ 
 
  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  शौचालयनाह  

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. 
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       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/- २,४९,९२,०००/- 
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/- ४६,०००/- 
५ एकूण १,६७,०३,०००/- २,६३,९१,००० /- 
  क शासनव रा य शासन एकूण 

अनुदान  
४,३०,९४,०००/- 

  
      वर ल माणे ा त अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक 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 ३१/०८/२०१६अखेरसोबत सादर केलेले प  

"अ” माणे कामकाज झालेले आहे. शासन नणय . वभाअ/२०१५/ . .२४९/न व-३४, दनांक 

१९/११/२०१५अ 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 ३१/०८/२०१६अखेर केले या 

कायवाह ची मा हतीखाल ल माणे 
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                                                                  प  “अ” 
 

 
सबब, महापा लकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अ भयान (नागर ) 

अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणे.   

 

 

महानगरपािलकेचेनाव पपरी चचवड 
महानगरपािलका 

 
शेरा 

िज हा  पुण े  
वैयि क शौचालय बांधकामासाठी अज केले या 
कुटंुबांची सं या ५५३३  

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

५१६६ 
 

मंजूर अजाची एकूण सं या ३९४५  
बांधकाम सु  
झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि क घरगुतीशौचालय ३२१४ 
 

बांधकाम पूण 
झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि क घरगुती शौचालय २४७० 
 

बांधकाम सु  
झाले या 
शौचालयांची सं या 

सामुदाियक शौचालय ३६१ सीटस 
 

िनगत करणेत आलेला 
पिहलाह ा ३८१५ लाभाथ  

GOI+GOM=२२८.९लाख 
GOI =२०००/- व  
GOM= ४०००/-
िह सा 

ULB = ७६.३० लाख ULB = २०००/- 
िह सा 

 एकुण ३०५.२० लाख  

िनगत करणेत आलेला 
दुसरा ह ा १७७६ लाभाथ  GOI+GOM=              

१०६.५६ लाख 

GOI =२०००/- व  
GOM= ४०००/-
िह सा 

  ULB = ३५.५२ लाख ULB = २०००/- 
िह सा 

 एकुण १४२.०८ लाख  
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वषय मांक ८)  संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. . आमुका/२/का व/  
                        ५८८/२०१६ द. ६/०९/२०१६ 
 

        पंपर  चंचवड शहरातील या कुटंुबाकडे वैयि तक शौचालयाची सु वधा उपल ध नाह  

अशा कुटंुबाना उघडयावर शौचास जावे लागते. क  शासनाचे नदशानुसार अज व कागदप े सादर 

के यास वैयि तक शौचालय बांधकामासाठ  अनुदान देणेत येते.  दनांक २ ऑ टोबर २०१७ पयत 

शहर हांगणदार मु त करणेचे उ ठ ठर वणेत आले आहे. स यि थतीत क शासन, रा यशासन व 

महानगरपा लका मळून एक त र कम . १६०००/- पा  लाभा याना शौचालय बांधणेसाठ  

अथसहा य दले जाते. परंतू लाभा याना र कम अदा के यानंतर यांचेकडून मुदतीत शौचालयाचे 

बांधकाम पुण कर यात येत नाह  असे नदशनास येत आहे. सदर योजनेची भावीपणे व 

कालमयादेत अंमलबजावणी करणेसाठ  लाभा यानी ा धकृत केले या य ती/सं था/एज सीकडून 

थमत: शौचालयाचे संपुण बांधकाम पुण करणे, तदनंतर यांचे संमतीने अनुदानाची र कम अदा 

करणे तसेच लाभा याना यो य मागदशन करणे यां याकडून कंवा यांनी ा धकृत केले या 

सं थेकडून यो य प दतीने काम क न घेणे व कामाची गुणव ता तपास यानंतर मोबदला अदा 

करणे अशा कारे पुणे महानगरपा लकेने महारा  यु न सपल कॉप रेशन  ॲ ट मधील ७२ ब नुसार 

योजना राब वल  असुन सदरचे मॉडेल अ य महानगरपा लकांनी राब वणेत यावे असे शासनाने 

सु चत केले आहे. तसेच जे लाभाथ  वैयि तक घरगूती शौचालयाचे बांधकाम वत: करतील यांना 

पूव चे धोरणानुसार र.  १६,०००/- अनुदान देय रा हल. 

      सबब, पुणे महानगरपा लकेचे धत वर लाभा या या संमतीने बांधकामाची देय र कम पये 

१६०००/- त लाभाथ  य ती/सं था/एज सी इ. काम पूण झा यानंतर व य थ सं थेमाफत 

गुणव ता तपासणी अंती अदा करणेची बाब अवलोकन करणे. 

                                  ----------                                                                  

                                स म यांचे अहवाल   

           मा. वधी स मती   

 

वषय मांक ९)     द.५/८/२०१६ व द.८/८/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणे.                    
                           --------              
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 मा.म हला व बालक याण स मती    
 

वषय मांक १०)     द.२७/७/२०१६ व १०/८/२०१६   चा सभावृ तांत कायम करणे. 
                               ------     
                            मा.शहर सुधारणा स मती    
          
वषय मांक ११)       द. ४/८/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणे.                    

                                    -----                                                     
 

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

वषय मांक १२)    द.३/८/२०१६ व द.१८/८/२०१६  चा सभावृ तांत कायम करणे 

                                     ----- 
                            मा.क भाग स मतीचे ठराव  
 
वषय मांक  १३)         संदभ – १) मा.सदगु  कदम, मा.अ मना पानसरे यांचा ताव. 
       २) मा.क भाग स मती सभा द.३/८/२०१६ ठराव .१८७ 

                           ३) मा. ेञीय अ धकार  क भाग यांचे कडील पञ .क े/का व/ 
                              ८८/२०१६ द१/९/२०१६ 
 
 हंदु थान अँ टबायो ट स (एच.ए) कंपनी या मालक ची कामगारांसाठ ची औदयो गक वसाहत 

ह  . . ४० खराळवाडी भागात समा व ठ आहे. सदर भागातील नाग रक हे . . ४० चे मतदार 

आहेत.एच.ए.कंपनीची आ थक ि थती खराब अस याने सदर कंपनीने एच.ए.वसाहतीम ये मुलभूत 

सेवासु वधा पुर व याक रता महापा लकेस वनंती केल  आहे. तर  या भागात महापा लकेतफ 

सेवासु वधा पुर व यात या यात तसेच सदर कामाक रता २०१६-१७ या आ थक वषातील 

अंदाजपञकात लेखा शष नमाण क न यात ५०,००,०००/- तरतूद वग करणेस मा यता देणेकामी 

मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. 
 
वषय मांक १४)         संदभ – १) मा.संजय काटे, मा.चं कांता सोनकांबळे,मा. गता मंचरकर,  

                              मा.राहू ल भोसले यांचा ताव. 
       २) मा.क भाग स मती सभा द.३/८/२०१६ ठराव .१९४ 

                           ३) मा. ेञीय अ धकार  क भाग यांचे कडील पञ .क े/का व/ 
                              ८८/२०१६ द१/९/२०१६ 
                                                  
 भाग मांक ६४ दापोडी-बोपखेल मधील सव नं.२८५९ म ये र ता महारा  

महानगरपा लका अ ध नयम मधील कलम २०५ नुसार घोषीत करणे. 
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 सदर भाग प.ं च.ंम.न.पा. या काय ेञातील क ेञीय वभागाअंतगत येत आहे सव नं. 

२८५९ मधुन नागर कां या सोयीसाठ  र ता घोषीत करणे आव यक आहे. 

 सदर सव नं.२८५९  जागेभोवतालचा प रसर आधु नकरणाने व नागर करणाने वक सत झाला 

असून, नागर कां या दळणवळणा या सोयीसाठ  महारा  महानगरपा लका अ ध नयम मधील कलम 

२०५ नुसार घोषीत करणेत येऊन ता काळ र ता बन वणेत यावा यांस 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/३५७/२०१६ 
दनांक : ८/०९/२०१६                                  

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

      नगरस चव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत.  
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       माहे स टबर- २०१६ चे मा.महापा लका सभेम ये मा.द ताञय साने यांना वचारावयाचे  
       न. 
 

न मांक- १)  सुर ा वभागातील ठेकेदार  प दतीने नयु त केले या रखवालदारांना ेस कोड 
आहे का. काह  रखवालदार कामावर येताना दा  पऊन येतात, काह  रखवालदार कामावर न येता 
यांची हजेर  लावतात. व यांचे बल व पगार घेतले जाते ह व तूि थती आहे का. अशा करणी 
संबं धतांवर काय कारवाई केल  जाते. 

न मांक- २)  ठेकेदार  प दतीने नयु त केले या रखवालदारांना नेमणूक यावेळी  चा र य 
पडताळणी केल  जाते का. ठरा वक रखवालदारांना स ता हक सु ी दल  जात नाह  मज तील 
रखवालदारांना सवलत दल  जाते असा भेदभाव केला जातो का. ठेकेदार  प दतीने नयु त केले या 
रखवालदारांना बायोमे क (थंब) हजेर  चालू का केल  नाह . 

न मांक- ३)  सुर ा वभागातील अ धकार  यां या नयञंणाखाल ल ठरावीक आ थापनेवर ल 
रखवालदारांना सु ी न देणे नय मत बदल  न करणे ठरा वक रखवालदारांना १५ ते २० वष काम 
करत आहेत यांची बदल  न करणे, आरेरावी व शवीगाळ करणे कामासाठ  पैशाची पाट ची मागणी 
करणे ठरा वक रखवालदारांना जाणुन बुजून ञास देणे व मज तील रखवालदारांना पुण सवलती देणे 
या सव बाबींची मा हती मळावी. 

न मांक- ४)  सुर ा वभागातील सुर ा अ धकार  व सुर ा एज सीचे मालक खाजगी सुर ा 
रखवालदार हे रजी टरवरती नामधार  रखवालदार दाखवून लाखो पयाची बले काढतात कंवा नाह  
याची चौकशी करावी. 

न मांक- ५)  प.ं च.ं महानगरपा लका ह ीमधील उदयानांची सं या कती आहे. याम ये 
ा धकरण आ ण एम.आय.डी.सी.ने वकसीत केले या उदयानांची सं या कती आहे. महापा लके या 

ता यात असले या आ ण नसले या उदयानांची सं या कती. मा यमांमधील बात यांनुसार 
महापा लका ह ीत उदयानांची सं या अन धकृत बांधकामे असलेल  उदयानांची सं या कती ?              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
    

         


