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 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                  पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

                                  मांक : नस/४/का व/ १०६ /२०१६ 

                                  दनांक : १८/०२/२०१६ 
 

ित, 
 

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

 
 

 वषय – पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची  

         पा क सभा दनांक २५/०२/२०१६ रोजी आयो जत  

         केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा गु वार 

दनांक २५/०२/२०१६ रोजी दपार  ु ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 

महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची 

कायप का जोडली आहे.  सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 

 मा.कळावे, 
 

आपला व ासू, 

 
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

त – १) सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

      २) कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११ ०१८. 

मा. वधी सिमती सभा 
कायप का मांक – १२ 

 

दनांक – २५/०२/२०१६            वेळ – दपार  ु ३.०० वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा गु वार 
दनांक २५/०२/२०१६ रोजी दपार  ु ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे.  सभेत खालील 
कामकाज होईल. 

---------- 
 

 दनांक ०५/०२/२०१६ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक ११ ) सभावृ ांत  
कायम करणे.  

--------- 
 

वषय .१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ाम ये जा हरात फलक उभा न जा हराती 
के या जातात यावर महानगरपािलकेमाफत जा हरात कर, परवाना फ  व जा हरात 
फलक म.न.पा जागेत अस यास जागाभाडे आकारणी करणेत येऊन परवाना दला 
जातो.  वर लपैक  परवाना फ ची आकारणी महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील 
कलम ३८६ नुसार कर यात येत आहे.  कलम ३८६ नुसार आकार यात येणारे 
परवाना फ चे दर िन त करताना मा. वधी सिमतीमाफत मा. महापािलका 
सभेची  मा यता घेणे आव यक  आहे.  मागील  वषाचे दर िन त कर यासाठ  या 
वभागाने दनांक ८/०१/२०१४ रोजी महापािलका सभेकडे वधी सिमती माफत 
ताव सादर केला होता. मा. वधी सिमती सभेने तावासोबतचे प रिश ा माणे 

दरवाढ करणेस मा यता दली होती. मा  दर यान या काळात वधानसभा साव क 

िनवडणूक आचारसं हता कालावधीमुळे मा. महापािलका सभेने ठराव मांक ५१३ 

दनांक ५/७/२०१४ अ वये सदरचा वषय द र  दाखल करणेत आलेला आहे. 
यामुळे परवाना फ चे दर सन. २०१३-२०१४ माणेच सन २०१४-१५ साठ  कायम 
ठेव यात आले आहेत.  चालु वष  परवाना फ चे दरात १५% वाढ केलेली अस याने 
म.न.पा. उ प न वाढ या ीने सन.२०१६-२०१७ साठ  ठरावीक चौक वगळता 
अ य सवसाधारण ठकाणी परवाना फ चे वाढ करावी असे मत आहे. याबाबत पुणे 
म.न.पा. कडून ितवष  र. . २२२/- ित चौ. फूट या माणे फ  आकार यात 
येत.े याचा मािसक दर . १८.५० इतका येत असून या तुलनेत पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या जा हरात कर व परवाना फ  याचा ित चौ. फूट ित महा 
एक त दर र. . ७.८० इतका आहे. तो पुणे म.न.पा. पे ा खूपच कमी आहे. 
सबब परवाना फ चे दरात सन २०१५-१६ पे ा ठरावीक चौक वगळता अ य  वाढ 
करावी असे मत आहे. मा  आकारणी मिधल ल ता कमी क न हशोबात 
सोपेपणा ये याचे हेतुने यामिधल ट पे कमी क न सोबत या प रिश  
‘अ’  म ये  दश वले माणे दराचे ट पे िन त क न न जक या पुढ या र कमेत 
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पुणाक त क न  वाढ कर यात यावी अशी िशफारस आहे. उ प न वाढ या ने 
महानगरपािलकेने शहरातील जा त वदळ या मह वा या एकूण. १० चौकाम ये 
जा हरातीचे ह क िन वदे ारे १/४/२०१२ ते. ३१/३/२०१४  या काळात जा हरात 
सं थेस दलेले होते. याम ये ती चौरस फुट ती महा र. . २४ ते र. . ३० 
जा हरात कर व परवाना फ  चे एक त दर ा  झालेले होते. ह बाब वचारात 
घेता सदर िन वदा चौकाम ये अ य े ापे ा जा हरातदाराकडून ाधा य माने व 
वाढ व दराने मागणी आहे, हे दसून येत.े तसेच या चौकािशवाय याच े ात या 
अ य मह वाचे चौकाचा समावेश याम ये करता येईल. एकूण १२ िशफारस 
केले या चौकांची याद  सोबत या प रिश  ‘ब ’  म ये दश वली आहे. सदर चौकात 

जा हरात िस द साठ  ा  दरामुळे जा हरातीचा सदर चौकातील जा हरात 

िस द साठ चे बाजारभाव ा  झालेले आहेत.  वर ल बाब वचारात घेता व 
म.न.पा.चे आिथक हत वचारात घेऊन िन वदेम ये ा  झाले या दरामधील सवात 
जा त दर या चौकात ा  झाले आहेत या दरानुसार अ य सव ता वत 
चौकात दरांची आकारणी करता येईल असे वाटते. तथापी सदरचे दर हे ४ वषापूव  
ा  झाले आहेत. ह  बाब वचारात घेऊन वर ल चौकात ा  झाले या अिधक म 

र. .२८/- ित महा दरानुसार परवाना फ  सव चौकात आकारणी करावी अशी 
िशफारस आहे. यासाठ  वर ल सव चौकाचे े  घो षत क न (झोिनंग) सदर 
चौकाम ये िस द होणा-या जा हरातींना वर ल माणे परवाना फ  चे दर लागू 
करणेत येतील. चौकातील जा हरात े  हणजे चौकाचे िसमारेषेपासून सव दशांनी 
५० िमटर अंतराचे आत चौकामधून ीपथास येणारे (चौक स मुख) सव कारचे 
जा हरात फलक (खु या जागेवर ल, इमारतीवर ल, इमारतीच ेग चीवर ल, इ याद ) या 
सवाना हे दर लागू कर याची िशफारस आहे.  उपरो  बाबी वचारात घेऊन 
महानगरपािलकेचे उ प नातील समतोल राखणेचे हेतूने जा हरातीचे दरात प रिश  
‘अ ’ माणे सव साधारण े ासाठ  परवाना फ चे दर तावीत केले आहेत.तसेच 
विश  चौकांची याद  प रिश  ‘ब ’म ये नमूद केले माणे परवाना फ चे दर 
ता वत करणेत येत आहे. सदरचे ता वत दरांस मा.महपािलका सभेची मा यता 

िमळणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे आकाशिच ह व परवाना वभागामाफत महारा  

महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ३१३, ३७६ व उप वधीनुसार 
उदयोगधंदा, यवसाय, साठा परवाने दे यात येतात.  

          स  थतीत या वभागामाफत दे यात आले या एकूण परवा यांची सं या 
द. ३०/११/२०१४ अखेर ६१३९  एवढ  आहे.व सन २०१५-२०१६ मधील माहे नो हबर 
२०१५ अखेर िमळालेले एकूण उ प न र. . १५,८४,४५६/--( अ र  र. .पंधरा 
लाख    चौ-याऐंशी हजार चारशे छप न फ ) एवढे आहे.  

          महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ३८६ चे तरतुद स आधीन 
राहन ित वष  परवाना फ चे दर िन त कर यात येतातू  यानुसार सन २०१६-१७ 
साठ ह  ते िन त करणे आव यक आहे.     
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          सन २०१३-२०१४ चे उदयोगधंदा, यवसाय, साठा परवाना फ  िन त करताना 
सन २०१२-२०१३ चे दरात १०% वाढ केलेली आहे. ह  बाब वचारात घेता सन 

२०१४-२०१५ साठ  कोणतीह  फ  वाढ न करता सन २०१३-२०१४ चे दर कायम 
ठेव यात आले आहेत. सन २०१५-२०१६ चे उदयोगधंदा, यवसाय, साठा परवाना फ  
िन त करताना सन २०१४-२०१५ चे दरात १०% वाढ केलेली आहे.  

          महारा  शासनाने प रप क मांक पीसीसी-३०१५/ . .७५(१)/न व-२२ 
दनांक २४/४/२०१५ अ वये महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ३१३ 
म ये महानगरपािलके या अिधका रतेतील महारा  औ ोिगक वकास महामंडळा दारे 
अिधसूिचत केले या े ाम ये कारखाने, कमशाळा कंवा कामा या जागे या बाबतीत 
अशा परवानगीची आव यकता असणार नाह  अशी सुधारणा केलेली आहे. यामुळे 
एम.आय.ड .सी. े ातील उ ोगांना यापुढे म.न.पा. परवाने देता येणार 
नाह त.  तसेच म.न.पा.च े उ प नाचे मुख साधन एल.बी.ट . हे शासनाने र  
केलेने म.न.पा. उ प न वाढ व यासाठ  सन २०१६-१७ साठ  चिलत सन २०१५-१६ 
दराम ये २०%दरवाढ उपरो  यवसाय व साठा परवा यासाठ  करणेत यावी. तसेच 
उ ोगधंदा परवा यासाठ  प  अ माणे परवाना फ  असे सूच व यात येत आहे. 
यानुसार सन २०१६-१७ साठ  ता वत दर दश वणारे, उ ोगधंदा परवाना फ  साठ  
प  - अ, यवसाय परवाना फ  साठ  प  - ब व साठा परवाना फ  साठ  प  - 

क सोबत सादर केले आहे.        
          सदरचे ता वत दरांस मा.महपािलका सभेची मा यता िमळणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने मुंबई ांितक अिधिनयम 1949 चे कलम 454 सह 

457 (3) मधील तरतुद  नुसार महानगरपािलकेस नेमणुक चे अिधकार असले या 
जागांसाठ  आव यक असेलेली शै णीक पा तेबाबतचे “ पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) िनयम  2010” िनयम 
तयार केलेले होते.  यांस मा.महापािलका सभा ठराव मांक 1113 दनांक 

18/03/2011 अ वये मा यता दे यात आलेली आहे. सदर िनयमांचा मसुदां प  
मांक शा/1अ/का व/533/2011 दनांक 02/05/2011 या नोट सा वये िस द  

क न हरकती माग व यात आ या हो या. या नुसार एकुण 162 हरकती व सुचना 
ा  झा या आहेत. सदर हकरती बाबत  वचार होउन सदरचे िनयम अंितम 

मंजुर साठ  दनांक 17/10/2013 अ वये मा. वधी सिमतीकडे सादर कर यात आले 
होते. तथापी शासन िनणय मांक : एमसीओ 2014/ . .153/न व 14 द. 01 

स टबर  2014 अ वये महानगरपािलकांचे सुधार त वग करण कर यात आले असुन 
यानुसार “ पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा समावेश “ब” वगात झा याने या 
माणे आकृतीबंधासह सेवा वेश िनयम “ब”  वग पुणे महानगरपािलके या मंजूर 

सेवा वेश िनयमा या नमु याम ये तयार क न सादर कर या या सुचना मा. 
शासनाकडुन सुचना दले या आहे. यामुळे प  मांक शा/7/का व/621/2014 द. 
01/09/2014 अ वये सदर ल ताव द तीकामी माु . वधी सिमती कडुन मागे 
घे यात आला आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व सेवांच े
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वग करण) िनयम  2010 हे अिधकार /कमचार  यां या ेणी/गट िनहाय तयार 
कर यात आले होते. तथा प पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व 

सेवांचे वग करण) िनयम  2016 हे  ा  हरकती वर ल अिभ ायासह वभागा या 
आकृतीबंधाचा समावेश क न तयार कर यात आलेले आहेत.  सदरचे िनयम 

प रिश  1 ते 3, येक वभागाची पदिनहाय मंजुर पदांची मा हती व  ता वत 
आकृतीबंध यासह सादर कर यात आले आहेत.  “ पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
सेवा (सेवा वेश व सेवांच े वग करण) िनयम  2010”  आता पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका सेवा ( सेवा वेश व सेवांचे वग करण) िनयम  2016 मधील 
प रिश  1 ते 3 (सेवा भरती करतांना अनुसरावयाची कायप दती , अिधकार  
व  कमचा-यां या पदांसाठ  शै णीक व इतर अहता,  अिधकार  व कमचार  यांसाठ  
वभागीय प र ा िनयम), वभागिनहाय ता वत आकृतीबंध यांस महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम कलम  454 सह 457  (3) अ वये मा. वधी व 
मा.महापािलका सभेची मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेबाबत वचार करणे. 

 
 
 

                                                    
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  – ४११ ०१८. 

 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  – १८. नगरसिचव वभाग 

मांक : नस/४/का व/१०६/२०१६ 

दनांक :  १८/०२/२०१६ 
 
 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉके स) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   

      ठेवणेत आलेली आहेत. 
 
 
 


