पपरी चचवड महानगरपािलका
अ े ीय कायालय, आरो य िवभाग
जािहर

कटन 

व छ भारत िमशन (नागरी) व व छ महारा िमशन(नागरी) अंतगत व छता िवषयक िविवध उप म
राबिवणेत येत आहेत. पपरी चचवड शहरातील नाग रकांचा घरोघरचा तसेच
होणारा कचरा गोळा करणेसाठी महापािलके माफत घंटागाडीची
तसेच शहरातील ना रकांना घरगुती ओ या कच-यावर कु टुंब तरावर

वसाियक आ थापनांम ये िनमाण

व था कर यात आली आहे. कचरा अलगीकरण
या करणेसाठी ( होम कं पो ट ग ) ो साहन

दे यासाठी िनवासी कु टुंबांक रता कं पो ट िबन उपल ध कर यासाठी अनुदान योजना राबिवणेत येत आहे. या अंतगत
अ

े ीय कायालय काय े ात समािव

असले या भाग

महापािलके ने िनि त के ले या एज सीकडू न

मांक १०,१४,१५ व १९ मिधल ५०० कु टुंबाकरीता

येक २ होम कं पो

िबन खरेदीसाठी अनुदान िमळणेसाठी िविहत

नमु यात अज मागिवणेत येत आहेत. अनुदान िमळणेसाठीचे अज पपरी चचवड महानगरपािलका, अ- े ीय
कायालय, (आरो य िवभाग), िनगडी – ४११०४४ येथे उपल ध करणेत आले आहेत. (अजाचा नमुना सोबत
जोडणेत आला आहे.) अजातील अटी मा य असले या इ छु क नाग रकांनी आव यक कागदप ांसह सदरचे अज दनांक
२७/१२/२०२१ ते ०५/०१/२०२२ या कालावधीत (कायालियन कामकाजाचे

दवशी)

महानगरपािलका, अ- े ीय कायालय, (आरो य िवभाग) िनगडी – ४११०४४ येथे सम

पपरी

सादर करावेत.

कायालयाम ये ५०० पे ा अिधक अज ा झा यास सोडत प दतीने लाभाथ िनवड यात येतील.

सही/( िशतल वाकडे )
े ीय अिधकारी
अ - े ीय कायालय
पपरी चचवड महानगरपािलका
िनगडी – ४११ ०४४.
जा. .अ ेका/आ./१/कािव/४८२/२०२१
दनांक: २४/१२/२०२१
त – १) मािहती व तं

ान िवभाग, प. च.मनपा
२/-ऑनलाईन िस दीकरीता

२) अ े ीय कायालय नोटीस बोड – िस दी करीता.

चचवड
ेञीय

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी – ४११ ०१८
अ - े ीय कायालय, आरो य िवभाग
घरगुती ओ या कच-यावर कु टुंब तरावर
या करणेसाठी ( होम कं पो ट ग ) अनुदान िमळणेसाठी अज
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------दनां कः
/ /२०२...
अजदाराचे नावः- ी. ीमती /. ..................................................
िनवासाचा प ाः- ....................................................................
....................................................................
संपक ं - ........................ e.mail ……………….......
अ-

े ीय कायालय, भाग मांक .....................

ित,
मा. े ीय अिधकारी
अ े ीय कायालय
पपरी चचवड महानगरपािलका
िनगडी, पु णे ४११ ०४४
महोदय,
मी पपरी चचवड महानगरपािलका ह ीतील अ

े ीय कायालय अंतगत भाग

मां क ……. म ये उपरो

नमुद

ठकाणी रहावयास आहे. पपरी चचवड महानगरपािलका ह ीत िनमाण होणारा कचरा कमी कर याचे उ ेशाने
महानगरपािलका नाग रकांना घरगुती ओ या कच-यावर कु टुंब तरावर
या करणे साठी ( होम कं पो ट ग ) ो साहन
दे यासाठी कं पो ट िबन उपल ध कर यासाठी अनुदान योजना राबिवत आहे. सदरचे योजनेअंतगत अनु दान िमळणेसाठी मी अज
सादर करीत आहे.
सदर अनु दान िमळ यासाठी खालील अट ची मी पुत ता करीत आहे.
१. घरगुती ओ या कच-यावर

या करणेसाठी मी रहात असले या ठकाणी पुरेशी जागा उपल ध आहे.

२. मी सन २०२१ – २०२२ या वषाअखेरचा महापािलके चा िमळकतकर भरलेला असून याची पावती सोबत सादर के ली
आहे.
३. होम कं पो ट ग साठी महापािलके माफत िनधारीत करणे त कु टुंब सं येनुसार होम कं पो ट ग िबन उपल ध करणेत ये णार
असून िनधारीत के ले या सं येपे ा जा त अज आ यास अनुदन
ा िमळणेसाठी सोडत प तीने लाभाथ िनि त करणेत
येतील याची मला क पना आहे. याबाबत माझी कोणतीही त ार राहणार नाही.
४. अनुदान िमळ यासाठी पा

ठर यानं तर महानगरपािलके माफत िनयु

खरे दी करणे बंधनकराक राहील.

येक कं पो ट िबनची

करणेत आले या सं थेकडू न २ कं पो ट िबन

मता ४० िलटर असावी. यास फ टर, टॅप व झाकण असावे .

तसेच िब सबरोबर ०१ कलो कं पो ट मेकर व ५००
सुचनाप ासह असणे आव यक रािहल.

ॅम कोकोपीट व १ टील क टी हेटर असा संपुण संच

५. कं पो ट िबनसाठी महागरपािलके माफत दे यात येणारे अनु दान हे ऐ छीक व पाचे अस याने लाभा यानी २ िब स
खरे दी क न संबंिधत े ीय अिधका-यांकडे अज सादर के यानंतर अनुदानाची र म लाभा यास बँ क खा यावर
(DBT) अदा कर यात ये ईल.
६. माझा अज पा झा यास व तसे मला कायालयाकडू न कळिवणे त आलेनंतर अनुदान िमळणेसाठी करावयाचे अजासोबत
कं पो िबन खरे दी के याचा पुरावा (जीएसटी सहीत टॅ स इ हॉइस) महापािलके या संबंिधत े ीय कायालयाकडे
सादर करणेत ये ईल.
७. अनुदानाची र म ही

य

२ नग िब स या खरेदी र मे या ५०% या माणात िवत रत कर यात येईल. तथािप,

याक रता कमाल मयादा र. . १,४००/- इतक राहील याची मला क पना आहे.
८. मी िन मती तरावर कच-याचे ओला कचरा / सु का कचरा असे वग करण क न ओ या कच-यावर होम कं पो ट ग
कर याची तसेच फ सुका कचरा महापािलके या यं णे कडे ( घंटागाडी ) दे याची हमी देत आहे.
वरील सव अटी मला मा य आहेत.
आपला िव ासू,
(नाव ....................................................................)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------पोहोच
पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी – ४११ ०१८
घरगुती ओ या कच-यावर कु टुंब तरावर

अ - े ीय कायालय, आरो य िवभाग
या करणेसाठी ( होम कं पो ट ग ) अनुदान िमळणेसाठी ी. ीमती /. .......

....................................................... अज दनां क

/

/ २०

रोजी ा झाला

िलिपक सही

पंपरी चंचवड महानगरपािलका
ब

े ीय कायालय, आरो य िवभाग
जािहर

कटन 

व छ भारत िमशन (नागरी) व व छ महारा िमशन(नागरी) अंतगत व छता िवषयक िविवध उप म
राबिवणेत येत आहेत. पंपरी चंचवड शहरातील नाग रकांचा घरोघरचा तसेच
होणारा कचरा गोळा करणेसाठी महापािलके माफत घंटागाडीची

वसाियक आ थापनांम ये िनमाण

व था कर यात आली आहे. कचरा अलगीकरण

तसेच शहरातील ना रकांना घरगुती ओ या कच-यावर कु टुंब तरावर

या करणेसाठी ( होम कं पो ट ग ) ो साहन

दे यासाठी िनवासी कु टुंबांक रता कं पो ट िबन उपल ध कर यासाठी अनुदान योजना राबिवणेत येत आहे. या अंतगत
ब

े ीय कायालय काय े ात समािव

असले या भाग

महापािलके ने िनि त के ले या एज सीकडू न

मांक १६,१७,१८ व २२ मिधल ५०० कु टुंबाकरीता

येक २ होम कं पो

िबन खरेदीसाठी अनुदान िमळणेसाठी िविहत

नमु यात अज मागिवणेत येत आहेत. अनुदान िमळणेसाठीचे अज पंपरी चंचवड महानगरपािलका, ब- े ीय
कायालय, (आरो य िवभाग),

चंचवड – ४११०३३ येथे उपल ध करणेत आले आहेत. (अजाचा नमुना सोबत

जोडणेत आला आहे.) अजातील अटी मा य असले या इ छु क नाग रकांनी आव यक कागदप ांसह सदरचे अज दनांक
२७/१२/२०२१ ते ०५/०१/२०२२ या कालावधीत (कायालियन कामकाजाचे
महानगरपािलका, ब- े ीय कायालय, (आरो य िवभाग)

दवशी)

चंचवड – ४११०३३ येथे सम

पंपरी

सादर करावेत.

कायालयाम ये ५०० पे ा अिधक अज ा झा यास सोडत प दतीने लाभाथ िनवड यात येतील.

सही/( अिभजीत हराळे )
े ीय अिधकारी
ब - े ीय कायालय
पंपरी चंचवड महानगरपािलका
चंचवड – ४११ ०३३.
जा. .ब ेका/आ./५/कािव/५६१ /२०२१
दनांक: २४ /१२/२०२१
त – १) मािहती व तं

ान िवभाग, पं. चं.मनपा
२/-ऑनलाईन िस दीकरीता

२) ब े ीय कायालय नोटीस बोड – िस दी करीता.

चंचवड
ेञीय

पंपरी चंचवड महानगरपािलका, पंपरी – ४११ ०१८
ब - े ीय कायालय, आरो य िवभाग
घरगुती ओ या कच-यावर कु टुंब तरावर
या करणेसाठी ( होम कं पो ट ग ) अनुदान िमळणेसाठी अज
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------दनांकः
/ /२०२...
अजदाराचे नावः- ी. ीमती /. ..................................................
िनवासाचा प ाः- ....................................................................
....................................................................
संपक ं - ..................................... e.mail ………….......
ब-

े ीय कायालय, भाग मांक .....................

ित,
मा. े ीय अिधकारी
ब े ीय कायालय
पंपरी चंचवड महानगरपािलका
चंचवड, पुणे ४११ ०३३
महोदय,
मी पंपरी चंचवड महानगरपािलका ह ीतील ब

े ीय कायालय अंतगत भाग

मांक ……. म ये उपरो

नमुद

ठकाणी रहावयास आहे. पंपरी चंचवड महानगरपािलका ह ीत िनमाण होणारा कचरा कमी कर याचे उ ेशाने
महानगरपािलका नाग रकांना घरगुती ओ या कच-यावर कु टुंब तरावर
या करणेसाठी ( होम कं पो ट ग ) ो साहन
दे यासाठी कं पो ट िबन उपल ध कर यासाठी अनुदान योजना राबिवत आहे. सदरचे योजनेअत
ं गत अनुदान िमळणेसाठी मी अज
सादर करीत आहे.
सदर अनुदान िमळ यासाठी खालील अट ची मी पुतता करीत आहे.
१. घरगुती ओ या कच-यावर

या करणेसाठी मी रहात असले या ठकाणी पुरेशी जागा उपल ध आहे.

२. मी सन २०२१ – २०२२ या वषाअखेरचा महापािलके चा िमळकतकर भरलेला असून याची पावती सोबत सादर के ली
आहे.
३. होम कं पो ट ग साठी महापािलके माफत िनधारीत करणेत कु टुंब सं येनस
ु ार होम कं पो ट ग िबन उपल ध करणेत येणार
असून िनधारीत के ले या सं येपे ा जा त अज आ यास अनुदान िमळणेसाठी सोडत प तीने लाभाथ िनि त करणेत
येतील याची मला क पना आहे. याबाबत माझी कोणतीही त ार राहणार नाही.
४. अनुदान िमळ यासाठी पा

ठर यानंतर महानगरपािलके माफत िनयु

खरे दी करणे बंधनकराक राहील.

करणेत आले या सं थेकडू न २ कं पो ट िबन

येक कं पो ट िबनची मता ४० िलटर असावी. यास फ टर, टॅप व झाकण असावे.

तसेच िब सबरोबर १ कलो कं पो ट मेकर व ५००

म
ॅ कोकोपीट व १ टील क टी हेटर असा संपण
ु संच

सुचनाप ासह असणे आव यक रािहल.
५. कं पो ट िबनसाठी महागरपािलके माफत दे यात येणारे अनुदान हे ऐ छीक व पाचे अस याने लाभा यानी २ िब स
खरे दी क न संबिं धत े ीय अिधका-यांकडे अज सादर के यानंतर अनुदानाची र म लाभा यास बँक खा यावर
(DBT) अदा कर यात येईल.
६. माझा अज पा झा यास व तसे मला कायालयाकडू न कळिवणेत आलेनत
ं र अनुदान िमळणेसाठी करावयाचे अजासोबत
कं पो िबन खरे दी के याचा पुरावा (जीएसटी सहीत टॅ स इ हॉइस) महापािलके या संबिं धत े ीय कायालयाकडे
सादर करणेत येईल.
७. अनुदानाची र म ही

य

२ नग िब स या खरे दी र मे या ५०% या माणात िवत रत कर यात येईल. तथािप,

याक रता कमाल मयादा र. . १,४००/- इतक राहील याची मला क पना आहे.
८. मी िन मती तरावर कच-याचे ओला कचरा / सुका कचरा असे वग करण क न ओ या कच-यावर होम कं पो ट ग
कर याची तसेच फ सुका कचरा महापािलके या यं णेकडे ( घंटागाडी ) दे याची हमी देत आहे.
वरील सव अटी मला मा य आहेत.
आपला िव ासू,
(..नाव .............................................) .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------पोहोच
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