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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक:नस/५/का व/२५८/२०१९ 
                                                            दनांक :९/१०/२०१९ 

 

ित, 
 

मा. ................................... 
सद य, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर - ४११ ०१८. 
  
 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक 

  १९/१०/२०१९ रोजी दुपार  २.००वाजता आयो जत केलेबाबत. 
 

   

मा.महोदय/महोदया, 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे ऑ ट बर-२०१९ ची मािसक मा.महापािलका 
सभा शिनवार दनांक १९/१०/२०१९ 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–३६ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे ऑ ट बर-२०१९ ची मािसक मा.महापािलका 
सभा शिनवार दनांक १९/१०/२०१९रोजी 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.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  
                       .पअक/५/का व/१४८/२०१९ द.२९/०५/२०१९ 

      २) मा .थायी सिमतीकड ल ठराव . ४८५१ 
        द.१२/०६/२०१९  
        ३) मा.महापािलका सभा ठराव .४२९ द.७/९/२०१९ 
        ४) मा.महापािलका सभा ठराव .४५६ द.२०/९/२०१९   

 
क  शासना या पयावरण, वन हवामान बदल मं ालयतफ “बांधकाम सा ह य व 

राडारोडा यां यातील टाकाऊ घटका या व हेवाट लावण”ेया िनयम २०१६ नुसार [C & D 

Waste Management Rule 2016] महानगरपािलकेन े यव थापकाची जबाबदार  पार 
पाडावयाची आहे. पयावरण, वन हवामान बदल मं ालया या िनयमांनुसार महानगरपािलकेन े
सदर यं णेसाठ  उप वधी [By laws] मंजूर क न सदर यव थापन खच राडारोडा िनमाण 
क याकडून वसूल करण े ता वत आहे. तसेच ना व यपूण तं ान वाप न बांधकाम 
राडारोडयाचा पुनवापर कर या या व टाकाऊ व तूचे माण कमी कर या-या बांधकाम 
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यावसाियकांना ो साहन दे यासाठ  सवलती व सूट देण े याक रता महानगरपािलकेतफ 
धोरण िन त करण ेआव यक आहे.  

पूव पठ का: भारत देशातील बांधकाम यवसायाचा वृ  दर वा षक ७-८ ट के आहे. 
पुढ ल वषात नीती आयोगा या अनुमानानुसार स या या बांधकामा या ित पट गृहिनमाण 
क प, र ते, यावसाियक व सं था मक आ थापना व मुलभूत सु वधा क प भारतात 
ता वत आहेत. या क पातून वाळू, खड , दगड, चुनखड , माती यांचा वापर मो या 

माणावर होतो. या क पा या बांधकाम सा ह यातून िनमाण होणा-या राडारो यातून अनेक 
संसाधानाचे वग करण क न पुनवापर केला जाऊ शकतो. यासाठ  द ली व अहमदाबाद येथे 
पथदश  क प गेली ५ ते ६ वषापासून कायरत आहेत. पंपर  िचंचवड शहरातील व 
आजूबाजू या प रसरात मो या माणात बांधकाम क प कायरत आहेत. शहरांतगत अनेक 
वकास क पाचे बांधकाम शासन व महानगरपािलकेतफ व खाजगी व पात केल ेजात 
आहेत. शहरातील म यम वगाम य ेसात यान ेगृह दु ती क रता व सुधारणा क रता घरा 
अंतगत बांधकाम सा ह यांचा वापर होत आहे. स थतीत शहरात सदर टाकाऊ बांधकाम 
सा ह य नद , नाल,े ओढे, तळे इ याद ं या काठावर व इतर ठकाणी अयो य प तीने 
टाक यात येत आहे. यामुळे मो या माणात नैसिगक ोतांचे दूषण होत आहे. तसेच 
पदपथ, मोक या आ ण अडगळ या जागा इ याद  ठकाणी अनािधकृत व अयो य रतीने 
टाकाऊ बांधकाम सा ह य टाक या मुळे नाग रकांना याचा ास होऊन अनारो य          
प र थती िनमाण होते.  

उ : Construction and Demolition Waste Management Rule 2016 नुसार 
शहरात िनमाण होणा-या बांधकामाचा राडारोडा सुयो य प तीन ेगोळा क न यावर शा ो  
प दतीन े या करण.े शा ो  प तीन े येतून वेग या झाले या बांधकाम संसाधानाचा 
पुनवापर महानगरपािलकेतफ के या जाणा-या बांधकाम क पाम य े करणे              
तसेच खाजगी क पाम य ेसदर सा ह याचा पुनवापर करणसेाठ  ो साहन देण ेअ याव यक 
आहे.  
कृती आराखडा: १. शहरातील बांधकाम सा ह य वापर कर या-या सव यावसाियक कं ाटदार 
व नाग रक यांना पयावरण मं ालयातफ बांधकाम व दु ती िन कासनातून िनमाण होणा-या 
राडारो या या महारा  ांितक महानगरपािलका अिधिनयम अंतगत भाग १८ तील 
२९०,२९१,२९२,२९३िनयम बंधनकारक असतील. २. बांधकाम व दु ती मधून िनमाण होणा-
या राडारोडा यव थापनासाठ  राडारोडा िनिमतीदाराचे वग करण पुढ ल माणेआहे.  

ेणी .१ : i  शासना या व महानगरपािलकेतफ नेमणूक केलेल े कं ाटदारामाफत 
व वध वकासकामातून िनमाण होणारा राडारोडा. : i i  खाजगी बांधकाम यावसाियक, 
सं था व नाग रकांकडून करणेत येणार  बांधकाम े यांना महानगरपािलकेतफ खाजगी 
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बांधकामासाठ  ािधकृत वा परवानगी वतर त बांधकामातून िनमाण होणारा राडारोडा. 
ेणी .२ : i  शासनाची व महानगरपािलकेची परवानगी आव यक नसलेले कोणतीह  घरगुती 

आ थापना अंतगत, सं था अंतगत बांधकाम व दु ती ेणी १ म य े अंतगत समा व  
नसलेल ेसव घटक : i i  मनपा कंवा कोण याह  ािधका-याकडून परवानगी न घेता करणेत 
येणा-या बांधकामामधून िनमाण होणारा राडारोडा.  
ेणी .१ अंतगत येणा-या घटकांनी पुढ ल माण ेकायवाह  करण ेअपे त असेल.  

      १. शासक य/िनमशासक य वभागा या व वध वभागामाफत कंवा 
महानगरपािलके या व वध वभागाकडून कायादेश वतर त झा यानंतर ८ दवसा या आत 
अथवा आप कालीन प र थतीत काम सु  के या नंतर तीन दवसा या आत पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या पयावरण वभागाकडे कामाचे व पानुसार िनमाण होणारे राडारोडा या 
अंदा जत माण व कार कामाचे ठकाण व हत नमु यात शासक य/ िनमशासक य कंवा 
मनपा या संबधीत वभागा या कायकार  अिभयंता दजा या अिधकां-यांकडून मा णत क न 
सादर कराव.े सदर राडारोडा ५०० कलोपे ा जा त अस यास आव यक कंटेनरची सं या 
िन त क न अंदा जत या व वाहतूक खच तसेच महानगरपािलकेतफ साठवणूक 
कंटेनरसाठ  आव यक ठेव र कम िन त कर यात येईल.  

२. राडारोडाचे दैिनक माण जा त नस यास िनिमतीदार वतःचे कंटेनर वाप  
शकतात व महानगरपािलके या कॉल सटर मिधल यं णाना राडारोडा उचल यासाठ  संपक 
क  शकतात. महानगरपािलके या यं णांना टोल  मांकावर राडारोडा उचल यासाठ  
संपक के यानंतर वर त राडारोडा उचल याची यव था मनपान ेनेमले या कंपनीतफ करेल 
परंतु कोण याह  प र थतीत राडारोडा नैसिगक जिमनीवर कंवा र यावर व इतर  टाकता 
येणार नाह  याची जबाबदार  सबंिधत सं थावर व नाग रकांवर राह ल. 

३. अंदा जत या खचा या कमीतकमी २५ ट के र कम व साठवणूक 
कंटेनरक रता ठेव र कम महानगरपािलकेकडे जमा करावी लागेल. ेणी १ म य े      
येणा-या महानगरपािलके या कं ाटदारा यावतीने संबिधत वभागाचे अिधकार  वभागाचा 
Login व Password वाप न े ड ट िनमाण क  शकतात.  

     ४. स या अ तवात असले या राडारोडा या व अनािधकृत बांधकामा या राडारो या या 
वहनासाठ  व या कर यासाठ  भाग मुखांना Login व Password वाप न े ड ट 
िनमाण क  शकतात. या क रता छायािच स हत केलेली कायवाह  व राडारोडा अंदा जत 
माण यांची न द करण ेआव यक असेल.  

     ५. महानगरपािलकेतफ राडारोडा यव थापनासाठ  िनमाण कर यात येणा-या मोबाईल 
अॅप व संकेत थळा म य ेLogin व Password संबिधत सं था यांना अ ीम र कम जमा 
झा यानंतर वतर त कर यात येईल.  
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      ६. सदर अॅप व संकेत थळावर अंदा जत राडारोडाचे माण व जमा अि म र कम 
खा याम य े दसेल.  
      ७. सदर सं थान ेकंटेनर भर यानंतर अथवा सदर सं थेन ेसंपक के यानंतर राडारोडा 
उचल यासाठ  वाहन पाठ वल े जाईल. सदर वाहनातील संगणक यं णे दारे उचल यात 
आलेला राडारोडा याचे छायािच  व यांचे वजन तसेच सदर साठ  आकार यात येणार  
र कम महानगरपािलके या सम वय क ाकडे व मोबाईल अॅप वर दो ह  कडून न दव यात 
येईल व अि म र कमेतून वजावट कर यात येईल.  
     ८. राडारोडा उचल यात ये यासाठ  मोबाईल अॅपमधील िश लक र कम ह अंदा जत 
माणा या ५% पे ा जा त असण े आव यक राह ल. ९. सदर र कम ५% पे ा कमी 

अस यास सदर सं थेन ेता काळ पुढ ल २५% ट के भरणा करण ेआव यक राह ल.  
ेणी २ अंतगत येणा-या घटकांना पुढ ल माण ेकायवाह  करण ेअपे त आहे.  

१. ेणी २ अंतगत घटकांनी जमा झालेला राडारोडा, गनी बॅगम य ेभरण े
आव यक राह ल. ेणी २ अंतगत सदर राडारोडा महानगरपािलके या मोशी येथील 
Construction & Demolition पयत वखचान े नेऊन देऊ शकतात. अथवा 
महानगरपािलके या राडारोडा यव थापन क ास टोल  मांकावर संपक क न 
राडारो यासाठ  वाहन Pickup साठ  बोलव ूशकतात.  

२. राडारोडा मनपा या नजीक या ा फर टेशन पयत ने यास ेणी १ व 
२ मधील घटकांना ा फर टेशन येथे वजना माण े शु क भरणा करावा लागेल. सव 
ेणीसाठ  पुढ ल माण ेराडारोडा यव थापन शु क आकारण े ता वत आहे. राडारोडा गोळा 

करण.े ेणी १ व २ बांधकाम राडारोडा उचलण ेव मोशी राडारोडा या क ापयत वहन 
खच र. .१५/- ित कमी/ ितटन राडारो यावर या करण.े ेणी १ व २ 
बांधकामराडारोडा या शु क. र कम पये. २५०/- ित टन  

िनयम बा  राडारोडा यव थापनाक रता दंड :-  
१. वर ल माण े राडारोडा यव थापन यं णाशी संपक न करता अथवा 

अनिधकृत राडारोडा टाकणा-या य , सं था, यावसाियक, कं ाटदार, नाग रक व इतर 
घटकावर टाकले या राडारोडा या वाहनासाठ  व येसाठ  येणा-या खचा या १० पट शु क 
अिधक वहन व या खच वसूल कर यात येईल. तसेच नागर  घनकचरा यव थापन 
२०१६ व C & D Waste Management Rule 2016 या अिधिनयमनुसार कायवाह स पा  
राहतील.   

२. वर ल माण ेकोण याह  ेणीमधील घटकान ेनैसिगक, नद , नाल,े ओढे, 
इ याद  जल ोतां या बाजून े वनापरवाना राडारोडा टाकलेचे िनदशनास आ यास, तसेच 
पदपथ, मोक या आ ण अडगळ या जागा इ याद  ठकाणी अनािधकृत व अयो य रतीने 
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टाकाऊ बांधकाम सा ह य टाक याचे िनदशनास आ यास यांचेकडून १० पट दंडाची र कम 
तसेच यांचेवर फौजदार  गु हा मनपा या वतीन ेदाखल करणेत येईल.  

राडारोडा पासून पुनिनिमत घटका या वापरास ो साहन :-  
१. (i ) यायु  राडारोडा वापरणा-या बांधकाम यवसाियकांना ो साहन 

दे याक रता बांधकामम य े ीन ब ड ंग रेट ंग अंतगत GRIHA कंवा LEED माणप  
घेणा-या बांधकाम क पांना मालम ा कराम य े चिलत िनयमानूसार जा तीत जा त ५% 
सूट तसेच मो या क पाम य े (Large Development) अथवा परवडणा-या (Affordable 

Housing) (GRIHA) गृहा मानांकननुसार क पाम य ेचार टार व पाच टार क पाम य े
गृह माणप  अथवा (Leed) लीड माणप ाम य ेPlatinum अथवा गो ड दजा माणप  
िमळवले या क पांना मनपा या बांधकाम परवानगी वभागाकड ल ीन ब ड ंग रेट ंग या 
योजनेनूसार चिलत सुट देय राह ल.  

(i i ) यायु  राडारो यापासून िनमाण झाले या बांधकाम सा ह याचा 
मो या माणात वापर करणा-या बांधकाम यवसाियक कंवा, खाजगी नाग रकांना तसेच 
शासक य /िनमशासक य/मनपा या ठेकेदारांना सदरचे सा ह य या- या वषा या चाल ू
बाजारभावापे ा २०% कमी दरान ेउपल ध क न देण ेसबंिधत एज सींवर बंधनकारक राह ल.  

२. महानगरपािलकेतफ कर यात येणा-या सव थाप य, कामाम य े
राडारो यावर या क न बन वले या बांधकाम सा ह याचा वापर M२० grade पयत Non 

structural भागासाठ  वापर करण े बंधनकारक राह ल यासाठ  मनपा या शहर अिभयंता 
कायालयान ेआव यक सा ह याची मागणी या क ाला तीन म हन ेआगाऊ प तीन े े ीय 
कायालया या कायकार  अिभयंता ( थाप य) यांचे मा यमातून कळ वण ेआव यक आहे. 
सदर थाप य वषयक बाबींचे येक वष चे दर, थाप य वभागामाफत शहर अिभयंता 
कायालयाकडून दरपृ थकरणा दारे िन त करणेत येतील. तसेच बाजार भावातील अशाच 
बाबीं या दरापे ा सुमारे २०% कमी दरान े सदरचे सा ह य मनपा या व वध वकास 
कामासाठ  उपल ध क न देण े सबंिधत एज सीवर बंधनकारक राह ल. याचा वापर 
मनपा या व वध वकास कामाम य े आव यकतेनूसार करणेची द ता 
थाप य/उ ान/ ेनेज/पाणीपुरवठा इ याद  वभागांकडून घेणेसाठ  अशा बाबींचा समावेश 

िन वदेम य े वतं पण ेकरणेत येईल.  
३. याम य े ामु यान े पे हर लॉक, कब टोन, चबस क हर,  गाड, 

युट लीट  ड ट व इतर आव यकते माण े िनमाण होऊ शकणारे ना व यपूण का ट 
ॉड टसचा समावेश असेल. या यित र  व वध वकास कामांसाठ  लागणारे क चे सा ह य 

उदा. दगड, खड , वटा, वाळू, माती इ याद  सह र यासाठ  लागणारा भराव, GSB, Wet - 

Mix इ याद  व वध बांधकाम साह याचा वापर मनपा या व वध वभागाकड ल 
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ठेकेदारांमाफत करणेसाठ ची काय णाली शहर अिभयंता कायालयाकडून िन त करणेत 
येईल. यानुसार याचा वापर मो या माणात करण ेआव यक आहे.  

       सबब उपरो  माण े पंपर  िचंचवड शहरातील िनमाण होणा-या 
बांधकामा या राडारो याचे Construction and Demolition Waste Management Rule 2016 
चे िनयमानूसार वहन क न याचेवर शा ो  प दतीन े या क न यापासून िनमाण 
होणा-या व वध Precast Product बांधकाम सा ह याचा पूण वापर मनपा या व इतर 
खाजगी बांधकामाम य े करणे या धोरणास [C & D Waste Policy] मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
( टप- माहे ऑ ट बर-२०१९ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे) 
          ----- 

 

मा. वधी सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक २) संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  
                        .मसभा/ं६/का व/१०९/२०१९ दनांक १७/०९/२०१९ 

         २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .१६ द.२०/९/२०१९ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै कय वभागांतगत दवाखान े/ णालयास  
वाटप केलेल ेसा ह याचे पॅ कंग व औषधे पॅ कंगचे िनकामी सा ह य तसेच ए स रे वभागात 
उपल ध होणारे िनकामी हायपोसो युशन कच-यात न जाता जस े उपल ध होईल या 
पर माणाचे ा  दरान ेलेखा वभागात र म भरणा क न यासह व  क न मनपास 
आिथक फायदा होणार अस यान ेई-िन वदा मांक - ०४/२०१९-२०२०अ वय े िस द क न 
ऑनलाईन दर माग व यात आल ेआहे. ा  िन वदाकारांमधील  मनपास जा तीत जा त दर 
देवुन िनकामी सा ह य वकत घेणेकामी उपल ध िन वदाकार M/s. Trinity Enterprises यांचे 
दराचा तपशील खालील माण ेआहेत. 

अ.  कामाचा तपशील 
M/s. Trinity Enterprises             

  यांचे ा  दर (GST वगळून) 

१ रका या काचे या बाट या ( सलाईन, इंजे शन, हाय स ) ित 
कलो. 2.00 . कलो 

२ ला ट क बाट या व डबे (लहान /मोठे) 12.00 . कलो 
३ पु याची खोक  (पु ठा) 5.75 . कलो 
४ प याचे डबे (लहान /मोठे) 11.00 . कलो 
५ लाकड  खोक  1.25 . कलो 
६ १ िलटरचे ला टक जार 20.00 . कलो 
७ ५ िलटरचे ला टक जार 24.00 . कलो 
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८ मनपाचे सव णालयाकड ल उपल ध होणारे हायपोसो युशन 38.00 .िलटर 

९ थमाकॉल बॉ स 1.50 . कलो 
१० खराब -  करण फ स 30.00 . कलो 
 
महानगरपािलके या दवाखान े/ णालयाकड ल िनकामी सा ह य व हायपोसो युशन वारंवार 
उपल ध होत अस यान े याची ा   दवाखान े/ णालयातुन  व  क न मनपास आिथक 
फायदा होणार आहे.  याअनुषंगान ेM/s. Trinity Enterprises यांचे ा  दर मा. आयु  सो यांनी 
दनांक -  /०९/२०१९  चे तावा वय े  वकृत केलेल े आहेत. सबब मनपाचे 
दवाखान/े णालयातील िनकामी  पु ठे, काचे या बाट या,  ला ट क जार , व लोखंड  
सा ह य तसेच िनकामी हायपोसो युशन िन वदेतील उ चतम ा  दर अिधकGST या माण े
M/s. Trinity Enterprisesयांना दोन वषासाठ  दे यात येणारे कामकाजाची अंदाजे एक त र कम 
पये  ५,०२,२०६/-  इतक  येत आहे.  ह  कंमत र. . ५००/- पे ा जा त अस यान े या 

सा ह याची  व  करणेसाठ  मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत 
येत आहे. 
 

                    ------- 
 

मा.शहर सुधारणा सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक ३)  संदभ- १) मा.सुिनता तापक र, मा.शिमला बाबर यांचा ताव.  
               २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .११ द.३१/८/२०१९ 

           ३) मा.महापािलका सभा ठराव .४६० द.२०/९/२०१९   
      चं भागा गोशाळा संवधन सं था ट (Reg.no.MAH/473/2014/PUNE-F-44979) ह  
सं था गे या १२ वषापासून गोपालन े ात काम कर त आहे.  देशी गायींचे संगोपन करणे 
हाच गोशाळेतील गोपालनाचा उ ेश आहे. सं थेने मागील पाच वषापासून चं भागा गोशाळेची 
थापना केली आहे. काळया रंगा या अ यंत दु िमळ ३० देशी गायी सं थेकडे आहेत. 

सं थे या गोमाता संवधनासाठ  वशेष योगदान दे याचा मानस आहे. तसेच या अनुषंगाने 
दुध न देणा-या गायी, आजार  कंवा अपंग जनावरे आद ंचा वशेष वाने सांभाळ करणे व 
यो य आहार पुर वणे आद  उप म सं थेमाफत राब व याचा सं थेचा मानस आहे.  स या 
मौजे िचखली, ता.हवेली, ज.पुणे येथे गायींकर ता प याची शेड बांधून सं थेमाफत गोशाळा 
उभार यात आली आहे. सदर जागा अपुर  असून यामुळे गायींची गैरसोय होत आहे. 
महापािलके या आर णाखालील िचखली गट नं.१६५५/२ पै. आर ण .१/७९ हे े  
िचखली गुरां या गोठयासाठ  आर त आहे. तर  या जागेत महापािलके या पशुवै क य 
वभागा या िनयं णाखाली जागेचा ताबा पश ु वै क य वभागाकडे ठेऊन चं भागा गोशाळा 
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संवधन सं था ट, या न दणीकृत सं थेस गोशाळा चाल व यास देणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
( टप- माहे ऑ ट बर-२०१९ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे) 
                                  ------- 
 

मा.आयु ा ंकडून आलेली पञे/काम 
 

वषय मांक ४) संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल पञ 
                        .नर व/का व/०६/७०७/२०१९ द.२६/०८/२०१९    
 
 शासन िनणय . टपीएस १८१९/११४/ . .५७/१९/न व-१३ द०८/०३/२०१९ 
अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना 
अिधिनयम,१९६६ चे कलम ३७ (१) अ वये खालील माणे फेरबदल ताव सादर कर याचे 
िनदेश आहेत. 
 “ वकास योजना-ताथवडे ( पंपर  िचंचवड महानगरपािलका) मधील स.नं. ४१ या 
जागेमधून, २४ मी. व १८ मी. वकास योजना र याची आखणी जागेवर ल अिधकृत 
बांधकाम बािधत होणार नाह  अशा प दतीने सुधा रत कर यासाठ  
महारा ादेिशकिनयोजनवनगररचनाअिधिनयम,१९६६चेकलम३७ (१) अ वय े आव यक 
फेरबदलाची वैधािनक कायवाह  व रत पूण क न ताव शासनास मा यतेसाठ  सादर 
करावा”. 
 मौजे ताथवडे गावाची वकास योजना द.६/०१/२०१७ व द. ०३/१०/२०१८ अ वये 
मंजूर आहे. उ  वकास योजनोत स.नं. ४१ म ये २४ मी. व १८ मी. ं द चे र ते ता वत 
आहेत. ताथवडे गाव पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त समा व  हो यापुव  
स.नं.४१/१/अ(पै) २४०० चौ.मी. ेञावर गोडाऊन या वा ण य वापराकर ता रतसर बनशेती 
परवानगी घेऊन बांधकाम केलेले अस याचे दसून येते. अिधकृत बांधकाम परवानगी घेऊन 
वकास झाले या करणात संबंिधत बांधकाम किमटेड डे हलपमट गृ हत ध न कोणतेह  
आर ण ता वत न करणेचे शासनाचे धोरण आहे. गुगल नकाशा पाहता या बांधकामा या 
प रसरातील ेञ मोकळे असून या दो ह  वकास योजना र याची पुनरचना क न अिधकृत 
बांधकामास दलासा देणे श य आहे. सबब अिधकृत बांधकाम बािधत होणार नाह  अशा २४ 
मी. व १८ मी. र याची आखणी सुधा रत करणे आव यक अस याचे शासनाचे मत 
झा याने संदिभय िनदेश महापािलकेस आहेत. 
 मंजूर वकास योजनेनुसार वषयां कत िमळकत (मोजणी नकाशा मो.र.न. 
४५५०/१५.४.०५ द.१८/५/२००५ नुसार) २४ मी व १८ मी. ता वत र याने बािधत होत 
असून काह  भाग रटेल माकट व वाहनतळाचे आर णाने बािधत असून उव रत भाग 
िनवासी वभागात समा व  आहे. शासनाचे उ  िनदेशानुसार स.नं. ४१ या जागेमधून जाणा-
या २४ मी. व १८ मी. वकास योजना र याची आखणी जागेवर ल अिधकृत बांधकाम बािधत 
होणार नाह  अशा प दतीने सोबत या नकाशात दश व या माणे सुधा रत कर याकामी 
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महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम,१९६६ चे कलम ३७ (१) अ वये 
फेरबदल कर यास व फेरबदलाची वैधािनक कायवाह  पुण क न शासनास फेरबदलाचा 

ताव सादर कर यास आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना ािधकृत कर यास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.                                             
 

 

वषय मांक ५)  संदभ –१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प   

                        . वभाअक/३/का व/२०४/२०१९ दनांक ५/१०/२०१९ 

        क  शासना या “ व छ भारत अिभयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  
अिभयान (नागर )” राब वणेत येत आहे. 

          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 एकूण११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क शौचालय 
उभारणी कर ता िनधी उपल धकरणे आव यक आहे.  सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  शासन 
व रा य शासनयांचेकडून अनु मे र.  ४,९३,१४,९६१/- व ९,१०,५४,९७४ /- असे एकुण र. 
१४,०३,६९,९३५/- अनुदान ा  झाले आहे. 

           ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून यके लाभाथ स क  शासनाचेर.  ४०००/-, 
रा य शासनाचे र. . ८००० /- व मनपा ह सा र. .४०००/-या माणे वैय क घरगुती 
शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदाकरणेत येत आहे.      

       व छ महारा  अिभयान ( नागर  ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३०/०९/२०१९ अखेर 
केले या कायवाह ची मा हती खालील माण े

                                                               प “अ” 

महानगरपािलकेचे नाव 
पंपर  

िचंचवड   महानगरपािलका 
 

शेरा 
ज हा               पुण े  
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  
अजकेले या कुटंुबांची सं या १७३२३  

क  शासनाचे “ व छ भारत 
अिभयान” या १७३२३  
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                    सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
मलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणे.  

                          -----         

सिम यांचे अहवाल 
 

वधी सिमती 
 

वषय मांक ६) अ) दनांक १६/०८/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
               ब) दनांक ७/०९/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
 

                                            ------ 
 
 
 

संकेत थळावर अपलोड करणेत 
आले या एकूण अजाची सं या 
मंजूर अजाची एकूण सं या १४८५४  

बांधकाम पूण 
झाले या 

शौचालयांची सं या 

वैय क 
घरगुती 
शौचालय 

एकुण बांधकाम पुण-१४८५७ 

 

मनपामाफतबांधकाम पुण- १०१९० 

सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  - ४६६७ 

बांधकाम पूण 
झाले या 

शौचालयांची सं या 

सामुदाियक 
शौचालय 

५८२ सीटस 
म हला–२६२िसटस कामकाज पूण 

पु ष–३२० िसटस कामकाज पूण 

िनगत करणेत 
आलेला प हलाह ा 

१०५८७ 
लाभाथ  

GOI+GOM=६३५.२२लाख 
        GOI = २०००/-व  

 GOM=४०००/- ह सा 
ULB      =   २११.७४ लाख  ULB  =२०००/- ह सा 

 एकुण                 ८४६.९६  लाख  
िनगत करणेत 

आलेला 

दुसरा ह ा 

९९०२ 
लाभाथ  

GOI+GOM=५९४.१२लाख 
         GOI = २०००/-व  

   GOM=४०००/- ह सा 

        ULB  =१९८.०४ लाख    ULB  =२०००/- ह सा 

            एकुण             ७९२.१६ लाख  
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मा.म हला व बाल क याण सिमती 

 
वषय मांक ७) अ) दनांक ०९/०८/२०१९, २३/०८/२०१९, २६/०८/२०१९(दु .३.००), व  

                  द. २६/०८/२०१९ (दु .३.३५वा) चा सभावृ ांत कायम करण.े      
      

                                     --------     
 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
 

वषय मांक ८) अ) दनांक २८/०८/२०१९ व ३१/०८/२०१९ चा सभावृ ांत कायम 

                  करण.े 
              

                                     ------ 
  

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

वषय मांक ९) अ) दनांक २३/०८/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
 
                                ------ 
 

 मा.िश ण सिमती 
 

वषय मांक १०) अ) दनांक ०५/०९/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
 
        ----- 
 

    

  
(उ हास बबनरावजगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/५/का व/२५८/२०१९ 
दनांक : ९/१०/२०१९  

 

टप :- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस ् )  
नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत.   
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वषय मांक ४ चे लगत  (मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल पञ 

                        .नर व/का व/०६/७०७/२०१९ द.२६/०८/२०१९) 
 

 


