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पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  १८. नगरस चव कायालय 

      मांक: नस/ ९/का व/ ४७५ /२०१६ 
दनांक :  ८/१२/२०१६ 

 

त, 
 

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

 

  वषय - पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची मा.महापा लका सभा दनांक  
 २०/१२/२०१६ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयोिजत केलेबाबत. 

   

मा.महोदय / महोदया, 
 

 पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे डसबर-२०१६ ची मा सक मा.महापा लका सभा 

मंगळवार, दनांक २०/१२/२०१६ 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 

 पपंर  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 ६६ 
 

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

मंगळवार, दनांक २०/१२/२०१६ 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.        
 

 मा.महापा लका सभा -६१ द.२०/७/२०१६, द.५/८/२०१६ (द.ु२.०० व २.२०) व द.२०/८/२०१६  

      चा सभावृ तांत कायम करणे.  

     मा.महापा लका सभा -६२ द.२०/८/२०१६, द.२३/८/२०१६ (द.ु२.०० व २.२०) व  

      द.२९/८/२०१६  चा सभावृ तांत कायम करणे.      

                             ------ 

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/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   

                       ४) मा.महापा लका ठ. .९२६ द. २८/११/२०१६     
 

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 
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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 डसबर -२०१६ चे सभेम ये घेणेचे नणया माणे)  
 
वषय मांक २)  संदभ:-१) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . शा/१५/का व/५६०/२०१६  
                        द.१५/१०/२०१६ 
                २) मा. थायी स मतीकडील ठ. .१८३०२ द.२९/११/२०१६ 
 
  पंपर  चंचवड महानगरपा लकेतील वग १ ते वग ४ चे अ धकार /कमचार    यांना सन 

१९७९-८० पासून शासन नणया या आधारे महानगरपा लका ठराव व ि वकृत 

धोरणानुसार  घरबांधणी, भुखंड, घरदु ती, घर व तार अ म दले जात आहे. स यि थतीत 

शासन नणय मांक घबांअ-२०१२/ . .३०/२०१२/ व नयम मं ालय मु ंबई ४०००३२ द.२० फे ुवार  

२०१५, शासन शु द प क मांक घबांअ-२०१२/ . .३०/२०१२/ व नयम  मं ालय मु ंबई ४०००३२ 

द.२९ फे ुवार  २०१६, मा. थायी स मती सभा ठराव मांक.१६३३९ दनांक ३१/०५/२०१६ व 

मा.महापा लका सभा ठराव मांक.८८१ दनांक.२०/०६/२०१६ अ वये तसेच . शा/१५/का व/ 

४११/२०१६ द.५/०८/२०१६ चे पर प कानुसार घरबांधणी अ मासंदभात  धोरण नि चत केले 

आहे. पंपर  चंचवड महापा लका कमचार  महासंघ यांनी द.२१/०९/२०१६ चे प ा वये घरबांधणी 

अ म मूळ मा सक (वेतन बॅड मधील वेतन+ ेड वेतन) वेतना या ८५ ट के ऐवजी १००% ट के 

करणेकामी मागणी केलेल  आहे. यानुसार घरबांधणी/भुखंड/घरदु ती/राह या घराचे नवीन 

बांधकाम क न व तार करणेकामी घर व तार अ म प रप क . शा/१५/का व/४११/२०१६ 

द.५/०८/२०१६ मधील मुददा. .८ मधील अ. .१ म ये २० वषानंतर सेवा नवृ त होणा-या कमचा-

यां या बाबतीत मूळ मा सक (वेतन बॅड मधील वेतन+ ेड वेतन) वेतना या ८५ ट के ऐवजी १०० 
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ट के अशी सुधारणा करणेस तसेच मा.महापा लका सभा ठराव मांक.८८१ 

दनांक.२०/०६/२०१६ अ वये तसेच . शा/१५/का व/४११/२०१६ द.५/०८/२०१६ चे प रप कानुसार 

घरबांधणी अ मासंदभात नि चत केले या धोरणानुसार घर व तार अ म अदा केले या कमचा-

यांची सं या १० पे ा कमी असलेने या कमचा-यांना सु ा यांचा सेवा कालावधी २० वषापे ा 

अ धक अस यास यांना ८५ ट के इतके अ म मंजूर केले असलेतर  अशा कमचा-यांनाह  

सुधा रत धोरणानुसार १०० ट के अ म मंजूर कर यास व फरकापोट  १५ ट के अथवा यो य ती 

उवर त घरबांधणी अ म र कम वतं पणे पुरवणी आदेशानुसार अदा करणेस मा यता देणेकामी 

मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे.    

 
वषय मांक ३)  संदभ:-१) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .माजस/ं४/का व/५५७/२०१६ 
                        द.४/११/२०१६  
                २) मा. थायी स मतीकडील ठ. .१८६९७ द.२९/११/२०१६  
 

मा हती व जनसंपक वभागाकडील सन २०१६-२०१७ या अंदाजपञकाम ये स द  या 

लेखा शषावर र. .२,००,००,०००/- इतक  तरतूद करणेत आल  होती. द.२८/१०/२०१६ अखेर सदर 

लेखा शषावर र. .१,००,०००/- इतक  र कम श लक आहे. थाप य, पाणीपुरवठा, जल न:सारण 

व इतर वभागाकडील लं बत  जा हरात बलांची सं या जा त असून यासाठ  र. .५०,००,०००/- 

इतक  तरतूद आव यक अहे सदरची र कम नागरव ती वकास वभागाकडील “अंत वधीसाठ  

आ थक मदत” या लेखा शषातून र कम पये ५०,००,०००/- “ स द ” या लेखा शषावर वग 

करणेस महारा  महानगरपा लका अ ध नयम कलम १०३ व अनुसुची करण ७ मधील २ (२) 

(ब) नुसार मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे.  

 
वषय मांक ४)  संदभ:- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .भुिज/२/का व/३८३/२०१६  
                        द.१५/११/२०१६ 
                 २) मा. थायी स मतीकडील ठ. .१८७८२ द.२९/११/२०१६  
 
  पंपर  वाघेरे स.न.२९३ येथील यशवंतराव च हाण टेडीयम खाल ल यापार  संकुल मधील 

प.म.वर ल कॅ ट न गाळा यांचे े फळ २८९.४४ चौ.फु. ह  मळकत नगररचना वभागाने पाच 

वषासाठ  ठरवुन दलेला लजदर र. .२,०७५/- ती चौ.फु. नुसार येणार  लज र. .५,३९,८०६/- माणे 

५ वष कालावधीसाठ  ई- न वदा सुचना .६/२०१६-१७ स द कर यात आले होते. सदर कामी 

एकुण ३ न वदा ा त झा या असुन  सव न वदा पा  ठरले या आहेत. सदरकामी न वदा मधील 

सवउ च दर र. .६,०१,२००/- हा मे.समीप सि हसेस ी. सं दप शांताराम शवले यांनी दर सादर 
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केला आहे. मे.समीप सि हसेस ी. सं दप शांताराम शवले या न वदा धारकांची न वदा ह  

न वदा दरापे ा ११.३७% जा त र कम पये ६,०१,२००/- (अ र  र कम पये सहा लाख एक 

हजार दोनशे फ त) दराची व अट  व शत ची पुतता कर त असलेने ५ वष कालावधीसाठ  लजदराने 

देणेस मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. 
 

वषय मांक ५)   संदभ:- १) मा. े य अ धकार  यांचे जावक .लेखा/६/का व/२३४३/२०१६  
                          द.२२/११/२०१६  
                   २) मा. थायी स मतीकडील ठ. .१८९१७ द.२९/११/२०१६  
 

  भूसंपादन वभागाक रता सन २०१६-१७ चे अंदाजप कात र. .१०० कोट  तरतूद केल  होती. 

मा. थायी स मती सभेत व मा.महापा लका सभेत यातील र. .८४,३९,४८,०००/- चे  हे उपसूचना 

वारे वग करण केलेले आहे व स या र. .१५,६०,५२,०००/- तरतुद उपल ध आहे. शहरातील 

बी.आर.ट .एस क पासाठ  World Bank माफत मोबदला अदा करणेकामी मागणी होत आहे 

यामुळे सदर क पातील खाजगी वाटा घाट ने र कम अदा करावी लागणार आहे यासाठ  यांना 

र. .५० कोट  र कमेची आव यकता असलेचे उपसंचालक नगररचना यांनी कळ वले आहे. शहर 

अ भयंता थाप य,सह शहर अ भयंता जल न:सारण, कायकार  अ भयंता, पयावरण यांनी तावात 

नमूद माणे तरतूद उपल ध क न दलेल  आहे यानुसार भूसंपादन नधी या लेखा शषावर वाढ 

एकूण र. .४०,२४,००,०००/-ची अंदाजप क य तरतूद वाढ/घट करणेस मा यतेकामी मा.महापा लका 

सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. 

                                   ---------                

 
   मा. वधी स मतीचे ठराव   
 

 

वषय मांक ६)   संदभ –१) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . शा/१/का व/६६७/२०१६,  
                          द.०७/०९/२०१६ 
                 २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .४ द.२/१२/२०१६  
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका आ थापनेवर 'कान-नाक-घसा त 'अ भनामाची पदे 

र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० या वेतन ेणीम ये शासन मंजरू आहेत. या संवगाम ये र त 

असणार  पदे सरळसेवा वेशाने भर याकामी द.२८/०७/२०१५ रोजी वतमानप ात आ ण 

महापा लके या संकेत थळावर जा हरात .२३९/२०१५ स द क न तसेच महापा लका 

आ थापनेवर कायरत असले या अहताधारक अ धका-याकंडूनह  ऑनलाइन अज माग व यात आले 
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होते. ' कान-नाक-घसा त  ' पदाकर ता ा त झाले या अजानुसार उमेदवारांना कोण याह  

कागदप ां या छाननी शवाय केवळ उमेदवाराने ऑनलाइन अजाम ये नमूद केले या मा हती या 

आधारे द.२०/१२/२०१५ रोजी लेखी पर ेकर ता पाचारण कर यात आले होते.  सदर या लेखी 

पर ेतउमेदवारांनी ा त केले या गुणां या आधारे एक त सवसाधारण गुणानु म व वग नहाय 

गुणानु म याद  यानुसार आर ण नहाय संभा य नवड े ात (Zone of Consideration) येणा-या 

उमेदवारांची शै णक अहता, अनुभव कालावधी वषयक व इतर  कागदप ांची तपासणी 

कर याकर ता द.२८/०३/२०१६ रोजी पाचारण कर यात आले होते.   उमेदवारांकडून ा त झालेल  

शै णक अहता, अनुभव कालावधी आ ण इतर कागदप ांचे आधारे ' कान-नाक-घसा त  ' या 

संवगाकर ता आर ण नहाय गुणानु मे संभा य नवड े ात (Zone of Consideration)  येणा-या 

उमेदवारांचे गुण व यां या इतर मा हतीनुसार उमेदवारांची वग नहाय गुणानु मे नवड याद  व 

त ा याद  तयार कर याकर ता द.२१/०७/२०१६ रोजी कमचार  नवड स मती आयोिजत कर यात 

आल  होती.   तुत या कमचार  नवड स मतीने उमेदवारांचे लेखी पर ेतील गुण, धारण केलेल  

शै णक अहता, अनुभव कालावधी आ ण इतर तपशील पडताळून  र त पदसं या, अनुशेष/आर ण 

व गुणानु म वचारात घेऊन नवड याद वर ल डॉ.तेलंग वृषाल  राहू ल यांना खु या वगातून पे 

बॅ ड र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० या वेतन ेणीम ये ' कान – नाक - घसा त  ' या पदावर 

मा. वधी/महापा लका सभे या मा यतेअधीन नयु ती दे यास सवानुमते शफारस केल  आहे.   

डॉ.तेलंग वृषाल  राहू ल यांना वेतन ेणी र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० म ये ' कान – नाक - 

घसा त  ' अ भनामाचे पदावर नयु ती दे यास मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे 

शफारस करणेत येत आहे.    

                                                     ---------------- 
  
 

मा.आयु तांकडून आलेल  पञे/कामे 
 

 
वषय मांक – ७)        संदभ -१) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. 
                                        . था/BSUP /४९९/२०१६ द. ४/१०/२०१६ 
                          २) मा.महापा लका सभा ठराव .९५३ द.२८/११/२०१६   
  

      क शासनाने नागर  भागाक रता धानमं ी आवास योजनेम ये पंपर  चंचवड 

महानगरपा लकेने सा मल होणेबाबत महारा  शासनाचे द.०९/१२/२०१५ चे शासन नणयानुसार व 

यासंबंधी ताव सादर करणेसाठ  शासनाचे मा. ी. नमलकुमार देशमुख, रा य अ भयान संचालक 
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यांनी द.०३/०२/२०१६ तसेच द.१३/०४/२०१६ या प ामाफत पंपर  चंचवड महानगरपा लकेस 

धानमं ी आवास योजना “सवाक रता घरे २०२२” म ये योजना तयार करणे संदभात व शहर  गर ब 

लाभाथ  नि चत करणे संदभात कळ वले आहे. तसेच शासनाने हाडाची रा य तर य सुकाणू 

अ भकरण स मती हणून नेमणूक केल  असून यांनी द.०१/०६/२०१६ चे प ा वये धानमं ी 

आवास योजनेचा आराखडा DPR (Detailed Project Report) तयार क न तावा या छाननी 

क रता मु य अ धकार  पुणे गृ ह नमाण े  व े  वकास मंडळा या कायालयाकडे सादर 

करणे वषयी कळ वले आहे.  

या योजनेतील ठळक वै श ये खाल ल माणे :-  

१) सदर योजनेम ये क शासनाचे येक घरासाठ  र. .१.५ ल  व रा य शासनाचे र. .१ ल  

इतके अनुदान आहे व उव रत ह सा महानगरपा लका व लाभाथ  यांचा असणार आहे. 

२) सदर योजनेम ये ३० चौ.मी. चटई े ापयतची घरकुले अनु ेय आहेत. 

३) या योजनेसाठ  शहरातून आ थक या दुबल असणा-या नाग रकांचे अज मागवावयाचे 

आहेत. या य तीचे उ प न वा षक र. .३ लाख आहे तोच लाभाथ  पा  ठरणार आहे. 

४) लाभाथ  भारताचा नाग रक असणे आव यक आहे.  

५) सदर योजनेतील घरे हे कुटंुबातील क या म हले या कंवा कुटंुबातील कता पु ष व म हला 

यां या संयु त नावावर असतील आ ण कत  म हला सद य नसेल तर या ठकाणी कता 

पु ष यां या नावे घर रा हल.  

६) लाभाथ  कुटंुबाम ये प त / प नी व अ ववा हत मुले यांचा समावेश असेल. या अ भयान 

अंतगत क ाकडून अनुदान / सहा य ा त क न घे याक रता देशातील कोण याह  भागात 

लाभाथ  कुटंुबातील य ती या मालक चे प के घर नसावे.  

७) अ भयान अंतगत बांध यात येणा-या घरांची सहकार  सं था थापन करणेत येईल.  

 

८) या योजनेअंतगत लाभा याची पा ता धानमं ी आवास योजना, “सवासाठ  घरे” – नागर  

या मागदशक सूचनानुसार राह ल. 

   सदरची योजना क शासनाची असून योजनेस क  व रा य शासनाने सदर योजनेस आ थक 

मदत दश वल  आहे. याअनुषंगाने सदर योजना नागर  वरा य सं था या े ात महारा  

शासनाने शासन नणया वारे लागू केल  असून यामुळे सदर योजनेम ये महानगरपा लकेने भाग 

घेणे आव यक आहे.  

यानसुार EWS (Economically Weaker Section) या आर त जागांवर घरकूल 

क प राब वणेक रता DPR बन वणेकामी या जागेचा स व तर स ह करणे, इमारत बांधकाम 
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नकाशे तयार करणे, मुलभूत सु वधा (Infrastructure) नयोजन करणे, बांधकाम 

खचाचे अंदाजप के तयार करणे, क पाक रता पयावरण नाहरकत दाखला, शासक य तसेच 

नमशासक य सं थाकडील नाहरकत माणप े सादर करणे, क पा या बांधकामास परवानगी घेणे, 

न वदा तयार करणे, DPR बनवून तो शासनाकडे सादर करणे, तसेच यास क  व रा य शासनाची 

मंजुर  तसेच अनुदान मळ वणेकामी वेळोवेळी पाठपुरावा करणे व इतर तदनुषं गक वा तु वशारद व 

अ भयां क  वषयक स ला इ याद  आव यक कामे करणेकामी सदर े ातील अनुभवी 

वा तु वशारद व अ भयां क  स लागार सं थेची नेमणूक करणे आव यक आहे. यानुसार धानमं ी 

आवास योजनेअंतगत EWS योजने या घरे बांधणेचे काम करणेसाठ  क प स लागार हणून मे. 

इन ेन आ कटे ट अँ ड अबन लॅनर यांची नेमणूक केल  आहे व यांचेमाफत DPR बन वणेचे 

काम सु  आहे. 

स या महानगरपा लके या मंजूर वकास आराख याम ये आ थक या दुबल घटकांसाठ  

(EWS) घरे या आर णांतगत च-होल  येथे स.नं.४०८ पै,४०९ पै, (आर ण .२/८३) मधील २.१५ 

हे टर े ात महानगरपा लके या ता यात आलेले आहे. सदर जागेवर धानमं ी आवास 

योजनेअंतगत २.५ F.S.I. अपे त ध न १४४२ घरकुले बांधणेचे नयोजन केलेले आहे.  

 क पातील इमारतीं वषयी ठळक वै श ये 

१) इमारत पा कग + १४ मजल  (तळ मजला पुणपणे पा कगसाठ  राखीव). इमारतीभोवती 

पु रेशी मोकळी जागा 

२) दोन ल ट -  १.४८ X २.१० मी. (५’ X ७’) 

३) एक ेचर ल ट  ३.३६ X १.९९ मी. (११’ X ६.६’) 

४) दोन िजने ( ं द  १.५० मी.), िज या म ये कोटा फरशी. 

५) सामाईक पॅसेज ( ं द  १.३५ मी.), Vitrified tiles सुर तते या ट ने १.२ मीटरउंचीची 

पडद  (Parapet) Oil Paint  सह. 

६) इमारतीला बाहे न Texture Paint व आतून Oil Bound Distemper 

७) नयमानुसार आव यक ती अि नशमन यव था (Fire Fighting). 

८) ज मनीखाल  व इमारतीवर आव यक मते या पा या या टा या. 

९) येक इमारतीस सोलर हटर सु वधा.  

१०) इमारतीचे Alluminium Form Work या सहा याने एकसंध RCC बांधकाम 

    (Monolithic Construction). 

११) पा कगम ये Trimix प दतीचे Flooring. येक इमारती या पा कगम ये व छतागृ हासह  

    सोसायट  ऑफ स. 
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१२) येक मज यावर १६ सद नका, येक सद नकेला पु रेसा उजेड, हवेशीर अशी यव था. 

१३) इमारतींचा देखभाल - दु तीचा कालावधी सदर योजने या ठेकेदारामाफत ३ वष व ल ट  

    ची देखभाल दु तीचा कालावधी ५ वष राह ल. 

१४) मलशु द करण क ाचा देखभाल दु तीचे कालावधी सदर योजने या ठेकेदारामाफत ५  

    वषाचा राह ल.     

 इमारतीतील सद नकेची ठळक वै श ये 

१) क  शासना या नयमानुसार एका सद नकेचे चटई े फळ (Carpet Area) ३० चौ.मी.  

(३२२ चौ.फुट). 

२) बैठक ची खोल  (Hall)– ३.०६ X ३.२ मी. (१०’ - १ X १०’ – ६’’) 

३) वयंपाक गृ ह (Kitchen)– २.४९ X १.९८ मी. (८’X ६’ – ६’’)  

४) शयनगृ ह (Bedroom)– २.७४ X ३.२० मी.(९’X १०’ – ६’’) 

५) नानगृ ह (Bathroom) -१.५२ X १.२० मी. (५’X ४’) Wash basin सह, नानगृ हाम ये 

Antiskid ceramic tileflooring,४ फुट उंचीचा Glazed Tile म ये Dado व Oil Paint. 

६) शौचालय (W.C.)– १.२० X ०.९१ मी. (४’X ३’) ओर सा प दतीचे W.C. पॅन, सरॅ मक 

टाईल लोर ंगव ४ फुट उंचीचा Glazed Tile म ये Dado व ४ फुटा या वर ल भागास Oil 

Paint. 

७) माळा (Loft) वयंपाकगृ हाम ये– ०.६ मी. (२’) ं द  व ०.७५ मी. (२’ ६’’)  उंचीचा. 

८) मु य दरवाजा व बेड म चा दरवाजा - PUF Material म ये. 

९) नानगृ ह व संडास चा दरवाजा - PVC Material म ये. 

१०) खड या - Alluminium Sliding व लोखंडी Grill  सह. 

  ११) व युत तारा– Casing प ीम ये, Powerpoint,Switches - Anchor कंपनीचे / त सम. 

१२) Kitchen Otta – Kadappa Platform म ये Stainless Steel sink, Platform वर २  

    फुट उंचीचा Glazed Tile  म ये Dado. 

१३) सद नकेम ये आतील भंतींना सव  Oil Bound Distemper. 

 अशा प दतीची इमारतीची व सद नकेची वै श ये राहतील. 

   सदर क पा अंतगत च-होल  येथे १४४२ सद नका बांधणेकामी .१,१९,३१,७६,९४९/- 

इतका खच येत आहे. यानुसार येक सद नकेला येणारा खच हा र. . ८,२७,४४६/- इतका आहे. 

इमारती या बांधकाम े ा माणे येक सद नकेचा Construction Built up Area हा ५४५ 

चौ.फुट आहे. यानुसार त चौ.फुट बांधकामाचा खच र. .१,५१८/- इतका येत आहे. 

१) क शासन अनुदान  - .१.५० ल  
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२) रा यशासन अनुदान - .१.०० ल  

रा य शासन योजनेसाठ  .१ ल  चे अनुदान देणार आहे. सदरचे घर हे १४ मजल  

इमारतीम ये सव सोयी - सु वधायु त असणार आहे. यापूव  EWS या घरकुल योजनेसाठ  सन 

२०१० म ये लाभा याकडून यां या ह यापोट  .३.७६ ल  घे याचे मनपाने मा य केले. यानुसार 

लाभा यानीह  सदर योजनेतील यां या ह यापोट  .३.७६ ल  भरले आहेत. यामुळे धानमं ी 

आवास योजनेतील सद नके या लाभा याकडून यां या ह यापोट  र. .५ ल  घे यास हरकत 

वाटत नाह . यामुळे सदर क पातील महानगरपा लकेचा त सद नका ह सा . ७७ हजार इतका 

राह ल. क पाचा नयोिजत कालावधी ३ वष इतका अस याने महानगरपा लकेस तवष  . ३.७२ 

कोट  घालावे लागणार आहेत.  

सद नका या खचाचे वाटप खाल ल माणे. 

१) क  शासन - .१.५० ल  

२) रा य शासन - .१.०० ल  

३) म.न.पा. - .०.७७ ल  

४) लाभाथ   - .५.०० ल  

एकुण  - .८.२७ ल  

 

     येक क पाम ये कम शअल वापरासाठ  २% जागा वकास नयं ण नयमावल  

(D.C. Rule) नुसार  ठेवणे म ा त आहे. यामळेु सदर क पातील जागा ६०३७.३० चौ.फुट 

इतक  आहे. 

 

     क पाम ये महानगरपा लकेचा ह सा येक सद नकेसाठ  र. .१ ल  इतका आहे. तो 

ह सा कमी करणे या ट कोनातून व मनपाचा Infrawork साठ  सु दा खच येणार आहे तो काह  

माणात कमी हावा हणून कम शअल जागेकर ता वतं  न वदा काढून ५० वषाचे Lease ने देणे 

व यातून मळणा या Premium वारे मनपाचा व ह सा कमी करता येईल. कम शअल 

वापराक रता बांधून वापरा या त वावर करारनामा क न अट  व शत  ठरवून वकसकाकडून 

Premium ची र कम २ वषात २ ह यात घे यात येईल. ५० वषानंतर इमारतीस हत संपूण जागा 

मनपाला वकसकाने परत देणे म ा त राह ल. Lease कालावधीत इमारतींचे मळकत कर, 

पाणीप ी, व युत बल इ याद  वकसकाने भरणे आव यक राह ल.  

महानगरपा लके या वकास आराख याम ये (D.P.) च-होल  येथील जागा EWS साठ  

राखीव अस याने सदर क पाम ये जागेची कंमत गृ हत धर यात आलेल  नाह. 



 11
लाभा याचा ह सा .५.०० ल  इतका आहे. याम ये सोडतीम ये (Lucky Draw) नाव 

आ यानंतर प हला ह ता २०% र कम, दुसरा ह ता ४०% र कम हा इमारतीचे काम ५०% 

झा यानंतर व तसरा ह ता ४०% रकमेचा भरणा ताबा मळ यापूव  मनपाकडे करणे आव यक 

आहे. सदरची सद नका मनपा माफत बांधून लाभा याना यांचा ह सा भ न घेतलेनंतर ९९ वषा या 

Lease ने देणेत येतील. या शवाय वज, पाणी मटर व वयंपाकासाठ चे गॅस पाईपलाईन क रता 

अनामत र कम जोडणी शु क यासाठ  येणारा य  खच लाभा यास वतः ( व ह या 

य त र त) महानगरपा लकेकडे भरावा लागेल. तसेच लाभा याना मळकत कर, वीज बल इ. बले 

वतः भरावी लागतील. येक इमारतीची सोसायट  वतं  करणेत येईल व सोसायट माफत 

सामाईक वीज बल, सामाईक पाणी बल भरावे लागेल. 

 महानगरपा लका या माणे मनपा े ाम ये सावज नक ठकाणी र ते, पाणीपुरवठा, दवा 

ब ती, ेनेज, मलशु द करण क  (STP), घनकचरा यव थापन (Solid Waste Management) 

इ याद  मुलभूत सु वधा (Infrastructure) वखचाने करते या माणे या क पातह  

महानगरपा लकेने वखचाने करावे असे वाटते. या सु वधा MPCB पयावरण खा या या 

नयमानुसार करणे आव यक आहे. या मुलभूत सु वधाचा खच खाल ल माणे :- 

 

अ

 

ठकाणा

चे नाव 

सीमा 

भंत 

र ते पावसाळी 

गटर व 
Rain water 

harvesting 

पा.प.ु ेनेज मल 

शु द  

करण 

क  

(STP) 

घनकचरा 

यव था

पन 

(S.W.M) 

दवा 

ब ती 

ा सफॉ

मर 

फडर इ. 

एकुण 

सव आकडे ल  म ये 

१ च-होल  २७.९२ २३२.८६ ९३.८८ १२.६१ ४३.३२ १५१.१५ १.०० २३३.४७ ७९६.२१ 

 

एकंदर त वर ल सव ठकाणी मुलभूत सु वधा (Infrastructure) पुर वणेकामी .७९६.२१ ल  

इतका खच येईल. सदर क पातील इमारतींचे काम सु  झालेनंतर मुलभूत सु वधा 

(Infrastructure) क रता न वदा काढ यात येतील. 

 सदर क पासाठ  खाल ल बाबींची मंजूर  आव यक आहे. 

१) तावास शासक य मा यता 

२) बांधकाम परवानगी 

३) पयावरण खा याकडील नाहरकत दाखला (Environmental Clearance Certificate),  
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क य भू मजल बोडाकडील नाहरकत दाखला. 

४) रा य शासना या “क य मा यता व सं नयं ण स मती” (CSMC) ची मा यता. 

  शासक य मा यतेनंतर बांधकाम परवानगी साठ  व पयावरण दाख यासाठ  अज दाखल 

करणेत येईल. तावास मनपाची मा यता मळालेनंतर सदर योजना हाडा माफत रा य 

शासना या “क य मा यता व सं नयं ण स मती” (CSMC) ची मा यता घेवून क पा या 

इमारती या बांधकामां या सव न वदा काढणेत येतील. 

  सदर क पास स म ा धकार  (झो नपू वभाग), नगररचना वभाग, भु म आ ण िजंदगी 

वभाग, बांधकाम परवानगी वभाग, कायदा स लागार (कायदा वभाग) व मा हती व तं ान 

अ धकार  यांचेकडून अ भ ाय आलेला आहे. 

 

 

पंत धान आवास योजनेक रता शासक य मा यतेक रता खचाचा तप शल खाल ल माणे :-  

 

                         त ता – अ 

 

अ. . तप शल खच 
१ क पाचा इमारत बांधकामासाठ  एकुण खच १,१९,३१,७६,९४९ 

२ ५% Contingencies सह १,२५,२८,३५,७९६ 

३ २% Work charges establishment 

Charges सह 

१,२७,७८,९२,५१२ 

४ ६% भाववाढ (Escalation) ७,१५,९०,६१६ 

एकुण (३ + ४) १,३४,९४,८३,१२८ 

Say एकुण . १३५.०० कोट  

 

महानगरपा लकेमाफत मुलभूत सु वधा पुर वणे (Infra) कामांचा खचाचा  

तप शल खाल ल माणे 

                           त ता – ब 

 

अ. . तप शल खच 
१ क पाचा infra साठ चा एकुण खच ७,९६,२१,००० 
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२ ५% Contingencies  ८,३६,०२,०५० 

३ २% Work charges 

establishment  

८,५२,७४,०९१ 

४ ६% भाववाढ (Escalation) ४७,७७,२६० 

एकुण (३ + ४) ९,००,५१,३५१ 

Say एकुण . ९.०० कोट  

 

 त ता अ नुसार क  शासन, रा य शासन व मनपा यांचे संयु त नधी मधून पंत धान 

आवास योजने अंतगत १४४२ सद नका बांधणेकामी त ता अ नुसार र. .१३५.०० कोट  चे खचास व 

सदर क पाचे साईटवर मुलभूत सु वधा मनपामाफत पुर वणेकामी त ता ब नुसार येणा-या 

र. .९.०० कोट चे खचास शासक य मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 

( टप- माहे डसबर -२०१६ चे सभेम ये घेणेचे नणया माणे)  
 
 
वषय मांक ८)  संदभ -१) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .  
                          वभाअक/३/का व/६६/२०१६ दनांक ३/१२/२०१६ 

  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  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.  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  शासन व रा य शासन ह सा वाटप त ता 

 तपशील क  शासन अनुदान रा य शासन अनुदान 

१ 
वैयि तक घरगुती 
शौचालय 

२,४४,९६,०००/- ४,८९,९२,०००/- 

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 मता बांधणी १,५०,०००/- ४६,०००/- 
५ एकूण २,८७,०३,०००/- ५,०३,९१,००० /- 

  
क  शासन व रा य 
शासन एकूण अनुदान  

७,९०,९४,०००/- 

वर ल माणे ा त अनुदान व मनपा ह सा यामधून येत 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. 

व छ महारा  अ भयान (नागर ) अंतगत महापा लकेने दनांक ३०/११/२०१६अखेर केले या 

कायवाह ची मा हतीखाल ल माणे 

प “अ”  

महानगरपा लकेचे नाव पंपर  चचंवड महानगरपा लका 
 

शेरा 
िज हा पुणे  
वैयि तक शौचालय बांधकामासाठ  अज 
केले या 

कुटंुबांची सं या 

८६३२  

क  शासनाचे “ व छ भारत अ भयान” या ६५५७  
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सबब, महापा लकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अ भयान (नागर ) 

अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणे. 

 

 

संकेत 

थळावर अपलोड करणेत आले या एकूण 
अजाची सं या  
मंजूर अजाची एकूण सं या ४३८२  
बांधकाम सु  
झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि तक घरगुती शौचालय ३७८९  

बांधकाम पूण 
झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि तक घरगुती शौचालय ३३०७  

बांधकाम सु  
झाले या 
शौचालयांची सं या 

सामुदा यक शौचालय ३६१ सीटस  

नगत करणेत 
आलेला प हला 
ह ता 

४०९७ लाभाथ  

GOI+GOM=२४५.४२लाख 

GOI=२०००/-व  

GOM=४०००/-
ह सा 

ULB =८१.९४ लाख 
ULB =२०००/- 
ह सा 

 एकुण ३२७.७६ लाख  
नगत करणेत 
आलेला 

दुसरा ह ता 

२३५४लाभाथ  GOI+GOM=१४१.२४ लाख 

GOI=२०००/-व  

GOM=४०००/-
ह सा 

  ULB =४७.०८ लाख 
ULB =२०००/- 
ह सा 

 एकुण १८८.३२ लाख  
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वषय मांक- ९)   संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. . मांक- 
                             वै य/१४/का व/८००/२०१६ दनांक -०५/१२/२०१६ 

 

पंपर चंचवड महानगरपा लका आ थापनेवर ल अ धकार  / कमचार  तसेच कुटंुब 

या येनुसार यांचे वर अवलंबुन असणारे कुटंुबीय आ ण सेवा नवृ त अ धकार  / कमचार  

(पती/प नी) यांचेसाठ  ध वंतर  वा य योजना दनांक १ स टबर २०१५ पासून सु  करणेत 

आलेल  आहे. 

यानुसार दनाकं १ ए ल २०१६ ते ३१ ऑ टोबर २०१६ या कालावधीत ध वंतर  

योजनेम ये अ धकार /कमचार  आ ण यांचे अवलं बत तसेच सेवा नवृ त कमचार  व यांचे 

अवलं बत यांनी उपचार घेतले असून यांची बलांची सं या ५१६५ इतक  झाल  आहे. यापैक  

अ यापपयत ३२४१ णांवर उपचारापोट  केले या बलांची र कम अदा करणे लं बत आहे. सदर 

लं बत बलांची र कम ह  र. .१३,८९,१९,९७०/- इतक  आहे. यामुळे र. .१३,८९,१९,९७०/- ची 

अदायगी ध वंतर  पॅनलवर ल णालयांना अदा करणे आव यक आहे. वर ल माणे झालेला खच हा 

पॅनलवर ल णालयांमाफत महानगरपा लके या कमचा-यांवर झालेला अस यामुळे सदरची बले 

णालयांना अदा करणे म ा त आहे.  

ध वंतर  वा य योजना या लेखा शषावर सन २०१६-१७ या आ थक वषासाठ  र. . ९ कोट  

इतक  तरतूद कर यात आलेल  आहे. यापैक  द.९/११/२०१६ अखेर र. .७,७६,२०,३२१/- इतक  

र कम खच  पडल  असल  असून र. . १,२३,७९,६७९/- इतक  तरतूद श लक आहे. 

ध वंतर  योजनेअंतगत दरमहा ा त होणा-या कमचार  वगणी व महापा लकेचा ह सा याचा 

वचार करता ध वंतर  वा य योजनेचे लेखा शषावर अ त र त कमान र. .११ कोट ची तरतूद 

वग करणे आव यक आहे. सदरची र कम आ थक अनुदान (Cross Subsidy) व पात वै यक य 

वभागाचे इतर लेखा शषाव न ध वंतर  योजनेचे लेखा शषावर वग करणे आव यक आहे. याचा 

तप शल खाल ल माणे– 

थायी आ थापना – ३ कोट  

अ थायी आ थापना – १ कोट  

उपकरणे खरेद  – ६ कोट  

एन.य.ुएच.एम. – १ कोट   -  एकूण र. . ११ कोट  

सबब, वर नमूद के या माणे एकूण र. . ११ कोट  इतक  र कम ध वंतर  वा य योजना 

या लेखा शषावर वग कर यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

       -----------   
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                                स म यांचे अहवाल   

           मा. वधी स मती   

 

वषय मांक १०)     अ) द. २/९/२०१६ व द. ७/९/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणे.   
                   ब) द. १४/१०/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणे.                    
                           --------         
 

 मा.म हला व बालक याण स मती    
 

वषय मांक ११)     द.२६/१०/२०१६  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/४७५/२०१६ 
दनांक : ८/१२/२०१६                                  

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

      नगरस चव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत.  
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 माहे डसबर २०१६ चे मा.महापा लका सभेत मा.वषाताई वलास म डगेर  नगरसद या 

यांना वचारावयाचे न –  

   
न मांक -१) अ) वायसीएम मधील कॅथलॅब भाडेत वावर दे यासंबंधी मे. बी अलकेअर सि हसेस 

ा. ल.सोबत झाले या करारना यानुसार आ थक गैर यवहारासंबंधी दले या 
नोट सनुसार डॉ. ी. ीकर परदेशी यांनी ९० दवसात चौकशी पुण कर याचे 
चौकशी आदेश पञ शा/६/का व/७५७/२०१२ द२६/१२/२०१२ रोजी दले  होते 
यानुसार चौकशी अ धकार  ी. मोद भोसले यांनी चौकशी अहवाल सादर केला 
आहे काय? याबाबत मा हती देणेत यावी. अस यास अहवालाची त देणेत यावी. 
ब)  वाय.सी.एम. कॅथलॅब भाडेत वावर दे या संबंधी मे. बी अलकेअर  
   बरोबर झालेला करारनामा कायदेशीर टया यो य आहे कंवा कसे?  
   याबाबत मा हती देणेत यावी.       
क) महानगरपा लका अ ध नयमानुसार वाय.सी.एम.कॅथलॅब भाडेत वावर 

दे यासंबंधी मे. बी अलकेअर बरोबर करारना यावर सह  कर याचा 
अ धकार कोण या वभागास होता व या अ धका-याचे पदनामाची मा हती 
देणेत यावी.   

ड)  चौकशी अ धकार  यां या कडील चौकशी अहवाल ा त झाला  
   अस यास ा त दनांकापासून आजतागायत कोण याह  कारची  
   कायवाह /कारवाई केल  आहे काय ? अस यास याची संपुण  
   तप शलवार मा हती देणेत यावी तसेच कायवाह /कारवाई केल   
   नस यास कायवाह /कारवाई न कर याची कारणे देणेत यावीत.    
इ) पंपर  चंचवड महानगरपालके या ता यातील कॅथलॅब सटर संबंधी  
   वर ल सौ.वषाताई वलास म डगेर  नगरसे वका यांनी नोट स  
   दनांकापासून आजतागायत एकूण कती मरणपञे आयु त  
   कायालयात दल  यां या छायां कत ती सभागृ हास देणेत या यात .  
फ) चौकशी अहवाल ा ती नंतर आजतागायत कायवाह  केले संदभात   

 सौ.वषाताई वलास म डगेर  यांना प  दले आहे काय ? व दले  
 अस यास याची छायां कत त यावी. 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                                         
     
               


