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पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  १८. नगरस चव कायालय 

      मांक: नस/ ९/का व/१०५ /२०१६ 
दनांक : ०९ /०३/२०१६ 

 
त, 

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

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

 १८/०३/२०१६ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयोिजत केलेबाबत. 
   
मा.महोदय / महोदया, 
 
 
  पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे माच - २०१६ ची मा सक मा.महापा लका सभा 

शु वार दनांक १८/०३/२०१६ 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 ५७ 
 

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

शु वार दनांक १८/०३/२०१६ 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 . था/श.अ./ता/ं४/५१५/१५  
                          द.२८/१२/२०१५ 
                  २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१५१६६ द.१७/०२/२०१६ 
   
      पंपर  चंचवड महानगरपा लका ह ीतील र यांमधून भु मगत सेवा वा ह या टाक यासाठ   

मनपाकडे व वध शासक य/ नमशास कय तसेच खाजगी सं थेकडून र ता खोदाई परवानगीसाठ  

करणे वेळोवेळी सादर होत असतात. सदर सेवावा ह या नाग रकां या सोयीसाठ  आव यक 

अस याने महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम २३९ अ वये सदर सं थांना याचेंकडील 

भू मगत सेवावा ह या टाक यासाठ  र ता खोदाईस परवानगी महापा लकेमाफत दे यात येते. 

महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम २४१(२) अ वये संबं धत कंपनीकडून  सदर 

खोदलेला र ता दु त कर यासाठ  जो खच येईल तो वसूल करावयाचा आहे. यासाठ  सदर 

खोदलेले र ते दु तीसाठ  मनपाने दर नि चत केले असून सदर दर वेळोवेळी सुधा रत कर यात 
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येतात. मनपा या सदर च लत दरानुसार र ता दु तीपोट  येणारा खच संबं धत कंपनीकडून 

आगाऊ भ न घे यात येतो. स यि थतीत सदर र ते दु ती शु काम ये र ता दु ती खच अंदाजे 

सरासर  र. .६५००/-  व मनपा अ धभार सरासर  र. .३०००/- ती मी. दरा माणे आकार यात येतो. 

यानुसार अ याप पयत सव खाजगी, शासक य/ नमशास कय सं थांना (महारा  रा य वज 

वतरण कंपनी मयाद त वगळून) यां या सेवावा ह या टाक यासाठ  वर ल माणे शु क आका न 

र ता खोद यासाठ  परवानगी दे यात येत आहेत. खोदले या र यामुळे वाहतुक स होणारा अडथळा 

व यामुळे होणारे अपघात टाळ या या ट कोनातून तसेच नाग रकां या सुर त वाहतूक साठ  

मनपास रतसर न वदा या क न, सदर खोदले या र यांची दु ती तातडीने करावी लागते. 

यासाठ  महापा लकेकडून भु मगत सेवावा ह या टाकणा-या सं थकडून र ता दु तीचा च लत 

दरानुसार येणारा खच आगाऊ व पात वसूल कर यात येतो. 

महारा  रा य व युत वतरण कंपनी मया. यांचेकडील मागणीः- 

म.रा. व. व.कं.मया., यां याकडील पायाभुत आराखडा - २ अंतगत  भु मगत केबल टाकणेसाठ  

मा.आयु त यां याकडील द.१०/०२/२०१५ चे मा य तावानुसार व आदेश 

. थाप य/शअ/ता/ं४/५९/२०१५, द.१०/०२/२०१५ अ वये र. .२३००/- ती र नंग मीटर माणे 

(एक त र ता दु ती खच व मनपा अ धभार) या माणे सवलती या दराने शु क आका न र ता 

खोदाईस परवानगी दे यात येत आहे. द. १४/०९/२०१५ व द.१६/१०/२०१५ या प ां वये  

म.रा. व. व.कं.मया., यांनी  महापा लका ह ीम ये यां याकडील पायाभुत आराखडा - २ अंतगत 

भु मगत केबल टाक यासाठ  व दु तीसाठ  र ता खोदाई कर यास वनाशु क परवानगी देणेबाबत 

मागणी केलेल  आहे. 

महारा  नॅचरल गॅस ल.व भारत संचार नगम ल.यांचेकडील मागणीः- 
 
तसेच, महानगरपा लकेकडील दर जा त अस याने र ते दु तीचे दर कमी क न पुणे 

महानगरपा लकेकडील सदर कामासाठ या दरा माणे शु क आका न र ता खोदाईस परवानगी  

मळणेबाबत महारा  नॅचरल गॅस  ल. यांनी यांचेकडील द. २०/०७/२०१५ व द.०६/१०/२०१५ या 

प ां वये वनंती केलेल  आहे. याच माणे भारत संचार नगम ल. यांनी यांचेकडील द. 

०१/०७/२०१५ व द.१९/११/२०१५ या प ां वये र ते खोदाईस परवानगीसाठ  महारा  रा य व युत  

वतरण कंपनी मया. यांना दे यात येणा-या दरातील सवलतीनुसार र ते खोदाईस परवानगी 

मळणेबाबत तसेच महानगर पा लके या वकास कामातील र ता सुधारणांमुळे पुव  टाकले या केबल 

तुट यामुळे सदर केबल दु तीसाठ  वनाशु क रता खोदाईस परवानगी मळणेबाबत वनंती केलेल  

आहे. पंपर  चंचवड महानगरपा लका े ातील सव मु य व अतंगत र यांवर ल उप कर व युत 
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वा ह यां वारे महारा  रा य व युत  वतरण कंपनी मया. यांचे माफत शहरातील नाग रकांना 

व युत पुरवठा केला जातो. शहर स दय करण व अपघात टाळ या या ट ने सदर उप कर व युत 

वा ह या भु मगत करणे आव यक आहे. महारा  रा य व युत  वतरण कंपनी मया. यांचे माफत 

बहु तांश मु य र यांवर ल सदर उप कर व युत वा ह या भु मगत कर यात आले या असून 

उवर त ठकाणांचे कामकाज करणे बाक  आहे. तसेच, घरगुती वयंपाक व इतर वापरासाठ  तसेच, 

शहरातील वाढत असले या मो या माणातील दुषण रोख यासाठ  चार चाक  वाहनांसाठ  

नैस गक वायूचा वापर कर याचा क  शासनाने मह वाकां ी उप म हाती घेतलेला आहे. 

याच माणे, शहर  भागात सी.एन.जी. चा वापर वाढवून घरगुती वापरातील एल.पी.जी. सलडर 

ा मण भागासाठ  जा तीत जा त माणात उपल ध क न दे याचे उ ी ट क  शासनाने नि चत 

केलेले आहे. नैस गक वायू ( सी.एन.जी.) हा एल.पी.जी. पे ा सुर ीत व व त अस याने व २४ 

तास अखंडीत परुव याची शा वती अस याने शहरातील नाग रकांसाठ  याचा उपयोग होणार आहे. 

शहरात अशा कार या नैस गक वायूचे ( सी.एन.जी.) भु मगत पाईपलाईन टाक याचे व पुरवठा 

कर याचे कामकाज महारा  नॅचरल गॅस ल. यांचे माफत चालू आहे.  तसेच शहरातील 

नाग रकांसाठ  आव यक असलेले दळणवळणातील एक मु य साधन, दूर वनी व मण वनी तसेच 

इंटरनेटची सु वधा क  शासनाचा उप म असलेल  भारत संचार नगम ल. यासं थेमाफत  पुर वल  

जाते. तसेच, संर ण वभागासार या अती मह वा या वभागासाठ  देखील सदर सं थेमाफत सु वधा 

पुर वल  जाते. वर ल तीनह  सं थ या याच माणे क  शासन, रा य शासन यां या व यां या 

अंगीकृत सं था तसेच इतर नमशास कय सं थ या भु मगत सेवावा ह या शहरातील नाग रकांसाठ  

उपयु त अस याने यासाठ  महानगरपा लकेचे देखील योगदान असणे आव यक वाटते. यासाठ  

सदर तीनह  सं थ या भु मगत सेवावा ह या टाक यासाठ  यांना आव यक असणा-या र ता खोदाई 

परवानगीसाठ  महापा लकेमाफत आकार यात येणारे शु कात सवलत देणे आव यक वाटते.  क  

शासन, महारा  शासन, एम.एन.जी.एल. व शासना या इतर अंगीकृत सं था यांना पुणे 

महानगरपा लका ह ीत भू मगत केबल टाकणेसाठ  पुणे मनपाचे मा य र ते खोदाई शु काम ये 

चालू दरा या ५०% सवलत देणेस व एम.एस.ई.डी.सी.एल (एम.एस.ई.बी.) यांना र. .२३५०/- या 

दराने र ते खोदाई शु क यांचेकडील कायालयीन प रप क . पथ १९९३, द.१०/०७/२०१५ अ वये 

आकार यात येत आहेत. स यि थतीत, पंपर  चंचवड महानगरपा लकेमाफत भु मगत सेवा वा ह या 

टाक यासाठ  सव शास कय / नमशास कय व खाजगी सं थांकडून च लत दरानुसार शु क 

आका न र ता खोदाईस परवानगी देणेत येत आहे. तथा प, वर ल माणे नमुद केलेनुसार सव 

शास कय/ नमशास कय सं थ या सेवा वा ह या शहरातील नाग रकांसाठ  उपयु त अस याने व 

यासाठ  महानगरपा लकेचे देखील योगदान आव यक अस याने, पुणे महानगरपा लके या वर ल 
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माणे धोरणानुसार, पंपर  चंचवड महानगरपा लका काय े ात क  शासन, महारा  

शासन, महारा  नॅचरल गॅस ल. व शासना या इतर अंगीकृत सं था, नमशास कय सं था यांना 

भू मगत सेवा वा ह या टाकणेसाठ  पंपर  चंचवड मनपाचे च लत र ते खोदाई दु ती शु काम ये 

चालू दरा या ५०% सवलत देणेस ( मनपा अ धभार न घेता ) व महारा  रा य व युत  वतरण 

कंपनी मया. यांना र. .२३५०/- या दराने र ते खोदाई शु क आका न र ता खोदाईस परवानगी 

देणेबाबत, तसेच, सदर शासन अंगीकृत कंप यां या सेवा वा ह या नादु त झा यास यांची दु ती 

तातडीने होणे आव यक अस याने, सदर शासन अंगीकृत कंप यां या ५ मी. पयत लांबी या सेवा 

वा ह या दु तीसाठ  वनाशु क व ५ मी. पे ा जा त लांबी या सेवा वा ह या दु तीसाठ  वर ल 

माणे शु क आका न र ता खोदाईस परवानगी देणेबाबतचे धोरण नि चत करणेसाठ  मा. 

महापा लका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. पुणे महानगरपा लके या वर ल माणे 

धोरणानुसार, पंपर  चंचवड महानगरपा लका काय े ात क  शासन, महारा  शासन, महारा  

नॅचरल गॅस ल. व शासना या इतर अंगीकृत सं था यांना भू मगत सेवा वा ह या टाकणेसाठ  पंपर  

चंचवड मनपाचे वेळोवेळी वापरात असले या च लत र ते खोदाई दु ती शु काम ये चाल ूदरा या 

५०% सवलत देणेस ( मनपा अ धभार न घेता ) व महारा  रा य व युत  वतरण कंपनी मया. 

यांना र. . २३५०/- या दराने र ते खोदाई शु क आका न र ता खोदाईस परवानगी देणेबाबत, 

तसेच, सदर शासन अंगीकृत कंप यां या सेवा वा ह या नादु त झा यास यांची दु ती तातडीने 

होणे आव यक अस याने, सदर शासन अंगीकृत कंप यां या ५ मी. पयत लांबी या सेवा वा ह या 

दु तीसाठ  वनाशु क व ५ मी. पे ा जा त लांबी या सेवा वा ह या दु तीसाठ  वर ल माणे 

शु क आका न र ता खोदाईस परवानगी देणेबाबतचे धोरण  नि चत करणेची मा.आयु त यांची 

मागणी असल  तर  सदर वषय द तर  दाखल करणेत यावा अशी मा.महापा लका सभेकडे शफारस 

करणेत येत आहे. 
 
वषय मांक २) संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .आप/२/का व/१५४/२०१६  
                        द.९/२/२०१६   
                २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१५१९३ द.१७/०२/२०१६ 
 

महानगरपा लकेचे उ प नातील समतोल राख याचे हेतूने सन २०१६-२०१७ या आ थक 

वषाकर ता जा हरात कराचे दरात प र श ठ अ माणे व जागा भाडे दरात प र श ठ ब म ये नमूद 

केले माणे दर नि चत ता वत केल  अस याने यास मा यता देणेची मा.आयु त यांची मागणी 

असल  तर  सन २०१५-२०१६ या आ थक वषाचे जा हरात कर व जागा भा याचे दर सन २०१६-२०१७ 
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या आ थक वषाकर ता कायम ठेवणेस 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  .पअक/२/का व/०५/२०१६,  

                          द.०६/०१/२०१६ 

                       २) मा. वधी स मती ठराव . २८ द.१५/०१/२०१६    

                       ३) मा.महापा लका सभा ठ. .८२० द.२०/०२/२०१६      
   

 पंपर  चंचवड महानगरपा लकेसाठ  घनकचरा यव थापन व हताळणी नयम  २००० 

अंतगत उप वधी तयार करणे बाबत मा.त काल न आयु त सो यांनी मा.अ त. आयु त सो यांचे 

मागदशनाखाल  करावया या सुचना द या हो या यास अनुस न  या े ामधील त  तसेच व वध 

े ाम ये कायरत असले या अनुभवी वंयसेवी सं थेचे त नधी (जनवानी प रसर, कागद काच प ा 

संघटना व संचा लका पयावरण  श ण क  इ.), मनपाचे अ धकार  यांचे सब ुप तयार करणेत 

येऊन सदर सब ुप माफत तयार करणेत आले या उप वधी या [Byelaws] या Pre Final Draft चे 

मा.अ त र त आयु त सो यांचेकडे दनांक ०३/०२/२०१४ रोजी सादर करण करणेत आले  व याम ये 

मा.अ त र त आयु त सो यांचे सुचनेनुसार आव यक ते बदल करणेत  येऊन मा.आयु त सो 

यांचेकडे दनांक १५/०९/२०१४ व दनांक ०३/०२/२०१५ रोजी सादर करण करणेत आले. तसेच 

याबाबतचा उप वधी मसुदा [Draft Copy] महारा   शासनाकडे मा हतीकामी यांचे मागणीनुसार 

मा हतीसाठ  दनांक १८/०२/२०१५ रोजी  पाठ वणेत आला आहे.  घनकचरा यव थापन व हाताळणी 

नयम २००० अंतगत तयार करणेत  आले या उप वधी मसुदा मा.महापा लका सभेची मा यता घेऊन 

अं तम मंजुर कामी  तसेच अंमलबजावणी करणेकामी महारा  शासनाची मंजूर  घेणे आव यक आहे.  

स यि थतीम ये घनकचरा यव थापनासाठ  तयार केलेला उप वधी मसुदा महारा   शासनाकडील 

अं तम मा यता येईपयत मा.मनपा सभे या मा यतेने घनकचरा यव थापन व हाताळणी नयम 

अंतगत “मनपाचे घनकचरा यव थापन धोरण” हणून राब वणे श य आहे. तसेच या धोरणांस 

मा.महापा लका सभेची मा यता  मळालेनंतर हा मसुदा मा यतेकामी महारा  शासनाकडे पाठ वणेत 

येईल व यास  मंजुर  मळालेनंतर मनपा काय े ात घनकचरा यव थापनासाठ  उप वधीची  

अंमलबजावणी करणेत येईल.  सबब घनकचरा यव थापन व हाताळणी नयम २००० अंतगत या 

े ातील  अनुभवी व त  वंयसेवी सं थांचे त नधी व मनपाचे अ धकार  यांचे सब ुप या  
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मदतीने तयार करणेत आले या मनपाचे घनकचरा यव थापन उप वधी या मसु यास  

अं तम मंजुर कामी महारा  शासनाकडे पाठ वणेसाठ  व महारा  शासनाकडील  मा यता मळेपयत 

सदरचे घनकचरा यव थापन उप वधी मनपाचे घनकचरा  यव थापन धोरण हणून राब वणेस 

मा यता मळणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. 

( टप- माहे माच २०१६ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 

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

 
वषय मांक ४) संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .नर व/का व/ प.ंगुरवाटे- 
                        ८/६८८६/२०१५, द.०१/१०/२०१५ 

                २) मा.शहरसुधारणा स मती ठ. . ५२ द.१६/०२/२०१६    
 
       मौजे प ंपळे गुरव भागाची वकास योजना महारा  शासन, नगर वकास वभाग, 

यांचेकडील अ धसुचना .TPS/1893/1276/CR-1974/93/UD-13 द. १८ स टबर १९९५ अ वये 

शासनाकडून मंजूर करणेत आल  आहे.  सदर वकास योजनेनुसार मौजे प ंपळे गुरव येथील 

स.नं.७९ पैक  व ८० पैक  जागेत  आर ण .३५६,  “ ाथ मक शाळा व तार ”  ता वत 

केलेले आहे.  सदरचे आर ण डी.पी. रपोटनुसार सुमारे १५००.०० चौ.मी. े ावर आहे.  य ात 

मंजूर वकास आराखडयात  दश वलेनुसार सदरचे े  सुमारे २५००.०० चौ.मी. े ावर असून 

यापैक  ५००.०० चौ.मी. े ावर शाळा वक सत आहे. सदर आर णाचे जागेपैक  सुमारे ९००.०० 

चौ.मी. े  ट.डी.आर. या बद यात महानगरपा लके या ता यात स यि थतीत आलेले आहे. 

ता यात नसले या े ावर अन धकृत बांधकामे आहेत. आर णाचे उव रत े  ट.डी.आर. कंवा 

खाजगी वाटाघाट ने मोबदला अदा करणे या बद यात  महानगरपा लके या ता यात मळणेकर ता 

य न करणेत आलेले आहे. सदर आर ण वक सत करणे आव यक अस याबाबत था नक 

त नधी या वभागाकडे मागणी कर त आहे.  यामुळे उव रत े  भूसंपादनाने संपाद त करता 

येवु शकते.  यामुळे सदर आर ण पूणपणे वक सत करता येईल.  क  शासनाने  “ The Right 
to fair compensation and Transparency in land acquisition, Rehabilitation Resettlement Act 
2013 ” हा नवीन भूसंपादन कायदा तयार केला असून द. १ जानेवार  २०१४ पासून सदर कायदा 

अंमलात आला आहे.  तर  उपरो त ता वत आर णाखाल ल जमीन महारा  ादे शक व 

नगररचना अ ध नयम १९६६ चे कलम १२६ व नवीन भूसंपादन कायदा अ वये संपादन करणेकामी 

सदर आर णाचा भूसंपादन ताव मा.िज हा धकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेस मा यता 

मळणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे.   
 
                                                                    ------- 
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मा.आयु तांकडून आलेल  पञे/कामे 
 

 
वषय मांक ५)    संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. . नवडणुक/१/का व/४६/२०१६ 
          द.२०/०२/२०१६ 
 
      मा.रा य नवडणूक आयोग, महारा  यां याकडील पञ . माजअ-२०१५/ . .५/का-१० 

दनांक १४/१२/२०१५ तसेच मा. मा हती व जनसंपक अ धकार  रा य नवडणूक आयोग यांचेकडील 

पञ . माजअ-२०१५/ . .५/का-१० दनांक ०८/०१/२०१६ पञा वये भारत नवडणूक आयोग व रा य 

नवडणूक आयोग यांचे काय ेञ, अ धकार श ती व दजा इ. बाबत मा हती कळ वल  आहे. 

 मा.रा य नवडणूक आयु त यां या आदेशानुसार सदर पञ माननीय लोक त नधीना 

(खासदार/आमदार) पञ पाठ व यात आलेले आहे. सदर पञाम ये वषयासंदभात था नक वरा य 

सं थां या नवडणुका लोकसभा / वधानसभे माणे नभय, मु त व पारदशक वातावरणात पार 

पाड यासाठ  १९९२ म ये भारतीय सं वधानाम ये दु ती क न येक रा याम ये वतंञ रा य 

नवडणूक आयोग कायरत आहे. 

 मा.सव च यायालया या नर नराळया नकालानुसार ( ामु याने सि हल अ पल मांक-

५७५६/२००५ ी. कशन संग तोमर व द अहमदाबाद महानगरपा लका व इतर) रा य नवडणूक 

आयोगाने दलेले आदेश व सूचनांची अंमलबजावणी करणे रा य शासनावर बंधनकारक आहे, असे 

असताना भारत नवडणूक आयोग व रा य नवडणूक आयोग यांचे काय ेञ, अ धकार , श ती  व 

दजा इ याद बाबत लोकां या मनाम ये सं म आहे. हणून या वषयी या काह  ठळक मु ांबाबत 

व तुि थतीवर नमूद पञाम ये नमुद कर यात येत आहे. 

 भारत नवडणूक आयोग व रा य नवडणूक आयोग यांचे काय ेञ, अ धकार, श ती व दजा 

इ याद ंबाबतचे पञ मा.नगरसद यां या मा हतीसाठ  सदरचा वषय मा.महापा लका सभेपुढे ठेवणेत 

येत आहे.              

 

वषय मांक ६)    संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .आरो य/२/का व/१४४/२०१६ 
          द.०८/०३/२०१६ 
 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 
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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.१४/८/२०१ 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.१७/८/२०१५अ 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 तक घरगुती शौचालय ८४,९६,०००/- १,१७,५७,०००/- 
२ सामुदा यक शौचालय ३४,६७,०००/- ८,०९,०००/- 

३ 

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

५,९०,०००/- १,३७,०००/-    

४ मताबांधणी १,५०,०००/- ३४,०००/- 
५ एकूण १,२७,०३,०००/- २७,३७,००० /- 

  
क शासन व रा य शासन 
एकूणअनुदान  

२,५४,४०,०००/- 

      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 २९/२/२०१६ 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. 
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 व छ महारा  अ भयान ( नागर  ) अंतगत महापा लकेने दनांक २९/२/२०१६ अखेर 
केले या कायवाह ची मा हती खाल ल माणे 

                                                       प  “अ” 

       

महानगरपा लकेचेनाव 
पंपर  चंचवड 

महानगरपा लका 

 

शेरा 
िज हा पुणे  
वैयि तक शौचालय बांधकामासाठ  अज केले या 

कुटंुबांची सं या 
३६८६  

क  शासनाचे “ व छ भारत अ भयान” या संकेत 

थळावर अपलोड करणेत आले या एकूण अजाची 
सं या  

३२३८  

मंजूर अजाची एकूण सं या १७५८  
बांधकाम सु  झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि तक 
घरगुतीशौचालय 

९१४  

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि तक घरगुती 
शौचालय 

४१७  

बांधकाम सु  झाले या 
शौचालयांची सं या 

सामुदा यक शौचालय ६२ सीटस  

नगत करणेत आलेला 
प हलाह ता 

१५७७ लाभाथ  
GOI+GOM=९४.६२ लाख 

GOI = २०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 
ULB          =३१.५४ लाख ULB  =२०००/- ह सा 

 एकुण१२६.१६लाख  
नगत करणेत आलेला 

दुसरा ह ता 
१४८  लाभाथ  GOI+GOM=८.८८लाख 

GOI = २०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 

  ULB      =२.९६ लाख ULB  =२०००/- ह सा 

 एकुण११.८४ लाख  
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   सबब, महापा लकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अ भयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा मा. महापा लका सभे या अवलोकनाथ सादर करणेत येत आहे.          

                                ---- 
               स म यांचे अहवाल  
 

           मा. वधी स मती   
 

वषय मांक ७)   अ) द.५/२/२०१६  चा सभावृ तांत कायम करणे. 
                 ब) द.२५/२/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणे. 
                                -------- 
 

                       
 मा.म हला व बालक याण स मती    

 

वषय मांक ८)    अ) द.२७/१/२०१६  चा सभावृ तांत कायम करणे. 
                 ब) द.१०/२/२०१६ व द.१८/२/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणे.   
                           ------       
                           मा.शहर सुधारणा स मती   

 
वषय मांक ९)    अ) द.२/२/२०१६ व द.४/२/२०१६  चा सभावृ तांत कायम करणे.   
                    
                                                      ------  

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

                                                        
वषय मांक १०)    अ)  द.३/२/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणे.     

                  ब) द. १७/२/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणे.             

                                    ------                                    
                                                           

क भाग स मतीचे ठराव 
 
वषय मांक ११)  संदभ -  १) मा. शांत शतोळे, मा. करण मोटे  यांचा ताव. 
    २) मा. क भाग स मती सभा द२/३/२०१६ ठराव .१६४ 

    ३) मा. ेञीय अ धकार  यांचे जा. .क े/का व/४५/२०१६ द.८/३/२०१६     

  पंपर  चंचवड शहराचे जु या ह ीची सुधा रत वकास योजना शासनाने द.१८/९/१९९५ 
रोजी या अ धसूचने वारे मंजुर केल .सदर वकास योजनेत मौजे सागंवी येथील स.नं.८३ पैक  व ८४ 
पैक  मधील े  काह  भाग अि त वातील र यातील असून उव रत े  नवासी वभागात 
समा व ठ आहे.तसेच सदर े ाचा काह  भाग नद या नळया व लाल पूर रेषेने बाधीत आहे.सदर 
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जागा मु ंबई-पुणे र यांपासून साधारणपणे १-२ क.मी.अंतरावर आहे.सदर नवासी वभागातील 
जागा सदयि थतीत अ वक सत मोकळी आहे.सदर जागा पुणे व पंपर चंचवड शहरा या म यवत  
ठकाणी आहे या ठकाणी सट  ले हलची काह  सु वधा नाग रकांना वक सत करणे संयुि तक ठरेल 
व नाग रकांना सोईची होणार आहे. 

       सांगवी येथील सदरचे े  हे १८.०० मीटर ं द चे र या या लगत आहे.सदर जागा 
महापा लका उपयोगासाठ  व खुले डा संकुल ( Open Sports Complex)योजनासाठ  आर त 
के यास शहरातील सव नाग रकांना म यवत  अशी सट  ले हलची सु वधा उपल ध क न देणे श य 
होईल. तसेच शहरातील हजारो नाग रकांनी या ठकाणी व वध उप मांम ये सहभाग घेतला आहे. 

       सदर जागेवर ल उ तर-द ण असणा-या १८ मी. ं द चे र यालगत शासना या पाटबंधारे 

वभागाचे इमारतीचे उ तर दशेस इमारतीलगत पासून पाटबंधारे वसाहतीचे पंप हाऊसची जागा व 
इतर  मोकळया जागेत थलांतर त क न घेणेसह व या ठकाणी होणा-या मोकळया जागेसह या 
जागेलगत पुव-पि चम असा र ता व असणा-या ना यालगतची अंदाजे १८ एकर मोकळया जागेत 
नाग रकांना अ यंत उपयु त होईल अशा व पाची आर णे असणे व वक सत करणे अशी मागणी 
आहे. 

       हणुन पंपर  चंचवड महापा लके या सधुा रत मंजुर वकास योजनेतील मौजे सांगवी येथील 
स.नं.८३ पैक  व ८४ पैक  सुमारे १८ एकर मोकळया जागेत सावज नक योजनासाठ  आर णे 

ता वत कर यास महापा लका उपयोगासाठ  व खुले डा संकुल ( Open Sports Complex) या 
योजनासाठ  आर त कर यास महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयम,१९६६ चे कलम ३७ 

नुसार फेरबदलाची कायवाह  पुण क न फेरबदलाचा ताव शासनास सादर कर याकामी आयु त, 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका यांना ा धकृत 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/१०५/२०१६ 
दनांक : ०९/०३/२०१६                                                  

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

      नगरस चव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत.  


