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पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  १८. नगरस चव कायालय 

      मांक: नस/ ९/का व/२४३/२०१६ 
दनांक :   ९/०६/२०१६ 

 

त, 
 

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

 
 

  वषय - पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची मा.महापा लका सभा दनांक  
 २०/०६/२०१६ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयोिजत केलेबाबत. 

   

मा.महोदय / महोदया, 
 
 

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

दनांक २०/०६/२०१६ 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 ६० 
 

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

दनांक २०/०६/२०१६ 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 माकं-५८ दनाकं २०/४/२०१६ चा सभावृ तातं 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 . शा/१५/का व/३०५/२०१६  
                         द.२०/५/२०१६ 

                 २) मा. थायी स मतीकडील ठ. .१६३३९ द.३१/०५/२०१६    
 
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-

१०.११ . .५६/२०११,  व नयम मं ालय मु ंबई ४०००३२ द.२७ फे ुवार  २०१२ अ वये तसेच मनपा 

धोरणानुसार घरबांधणी अ मासंदभात खाल ल माणे धोरण नि चत केले आहे व यानुसार 

घरबांधणी व इतर अ म मंजूर केले जाते. 
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अ. . अ माचा तप शल मनपा धोरण कमाल मयादा 

र. . 
१. तयार घर खरेद  करणे 

(नवीन घरबांधणी अ म) 
मुळ पगार+ ेड पे+ 

महा.भ ता यांचे 
१०० पट 

२५,००,०००/- 

२. घर व तार अ म मुळ पगार+ ेड पे+ 
महा.भ ता यांचे 
५० पट 

४,००,०००/- 

३. घरदु ती अ म मुळ पगार+ ेड पे+ 
महा.भ ता यांचे 
५० पट 

२,००,०००/- 

४. भुखंड खरेद  अ म मुळ पगार+ ेड पे+ 
महा.भ ता यांचे 
५० पट 

४,००,०००/- 

 

महारा  शासन व त वभाग यांचेकडील शासन नणय मांक घबा ं अ-२०१२/ 

. .३०/२०१२/ व नयम मं ालय, मु ंबई ४०००३२. दनांक. २० फे ुवार  २०१५ अ वये 

घरा या कंमत मयादेत सुधारणा करणेत आल  आहे. सदर शासन  नणय व यापूव चे 

मनपाचे धोरण  वचारात घेऊन खाल ल माणे घरबांधणी व इतर अ म मंजूर चे 

धोरणात सुधारणा करणे आव यक वाटते. 

शासन नणय.- 
१) घरबांधणी अ माची कमाल मयादा.- 

  घरबांधणी वषयक व वध योजनांसाठ  मनपा कमचा-यांना घरबांधणी अ म मंजूर 

कर याकर ता सहा या वेतन आयोगानुसार मूळ वेतन (वेतन बॅड मधील वेतन + ेड 

वेतन)  वचारात घे यात यावे. अशा वेतनावर आधार त घरबांधणी अ म 

मंजूर कर ता  महारा  शासनाचे व त वभागा या .घभाभ-१००१/ . . ६७/सेवा-५, 

 द. २४ ऑग ट २००९ या शासन नणया वये घो षत कर यात आले या ए स वाय 

व या य त र त उवर त वग करणातील शहराम ये घर/सद नका/ जमीन खरेद साठ  

सुधार त कमाल मयादा पुढ ल माणे कर यात आलेल  आहे. व सदर या 

नणयाम ये व त वभागाकडील शासन शु द प क मांक.घबांअ-

२०१२/ . .३०/२०१२/ व नयम मं ालय मु ंबई ४०००३२ दनांक.२९ फे ुवार  २०१६ 

अ वये द.२४ ऑग ट २००९ या शासन नणयातील तरतुद मधून सूट देऊन पुणे 

(नागर  समुह) याकर ता “ए स” वग करणात या आदेशा वये अंतभाव कर यात 
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आलेला आहे. यानुसार सुधार त वेतनबॅड मधील वेतन (मुळ वेतन + ेड वेतन) 

वचारात घेऊन घरबाधंणी अ म रकमेत तसेच घरा या कंमत मयादेत खाल  नमुद 

केले माणे सुधारणा केल  आहे. 

अ.  अ माचा तप शल घरबांधणी अ मा या रकमेची 
कमाल मयादा 

 “ए स” वग करण 

अ) १) जमीन खरेद  क न यावर व हत 

  कालावधीत घर बांधणे कंवा  

२) वत: या मालक या जागेवर 

  नवीन घर बांधणे, कंवा 
३) वत: या मालक या जागेवर ल  

  मोडकळीस आलेले घर पाडून 

  नवीन घर बांधणे, कंवा  

४) बांधकाम चालू असलेले नवीन घर  
  कंवा तयार नवीन घर खरेद   

  करणे.(घरबांधणी अ म) 

मूळ वेतना या (वेतन बॅड 

मधील वेतन + ेड वेतन) २०० 
पट कंवा  .५०.०० ल  कंवा 
घराची कंमत कंवा अ म 
परतफेडीची मता यापैक  कमी 
असेल ती र कम 

ब) घर बांध यासाठ  जमीन खरेद  करणे. 
( भुखंड खरेद  अ म ) 

मूळ वेतना या (वेतन बॅड 
मधील वेतन + ेड वेतन) २०० 
पट कंवा  .१५.०० ल  कंवा 
ज मनीची कंमत कंवा अ म 
परतफेडीची मता यापैक  कमी 
असेल ती र कम 

क) वत: या मालक या राह या घराचे  

नवीन बांधकाम क न व तार करणे. 
( घर व तार अ म ) 

मूळ वेतना या (वेतन बॅड 
मधील वेतन + ेड वेतन) २०० 
पट कंवा  .१५.०० ल  कंवा 
बांधकामाची कंमत कंवा 
अ म परतफेडीची मता 
यापैक  कमी असेल ती र कम 

ड) स याचे राहते घर नवास यो य 
कर यासाठ  घरदु ती अ म    
(राह या घरात नवीन सोयी कंवा 
अंतगत सजावट करणे यासाठ  अनु ेय 
नाह  ) 

मूळ वेतना या (वेतन बॅड 
मधील वेतन + ेड वेतन) १०० 
पट कंवा  .७.५० ल  कंवा 
घरदु तीचा खच कंवा अ म 
परतफेडीची मता यापैक  कमी 
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असेल ती र कम 

इ) 

 

हाऊ संग डे हलपमट फायना स 
काप रेशन (H.D.F.C.), रा यकृत 
बॅका/सहकार  बॅका,महारा  टेट 
हाऊ संग फायना स काप रेशन व 
त सम शासन मा य व तीय 
सं थाकडून घर बांधणी या 
योजनासाठ  घेतले या कजाची 

परतफेड कर यासाठ  

कमचा-याने व तीय सं थेकडून 
घेतले या कजाची र कम वजा 
अ म मंजूर कर या या 
तारखेपयत कमचा-याने सं थेला 
परतफेड केलेल   र कम कंवा 
अ म  मंजूर कर या या 
तारखेला व तीय सं थेला 
परतफेड कर यासाठ  बाक   
रा हलेल  र कम कंवा मूळ 
वेतना या (वेतन बॅड मधील 
वेतन + ेड वेतन) २०० पट 
कंवा  .५०.०० ल  कंवा 
घराची कंमत कंवा अ म 
परतफेडीची मता यापैक  कमी 
असेल ती र कम 

फ) 

 

 

जुने घर वकत घे यासाठ  अ म मु यांकन कर यास ा धकृत 
कर यात आले या य तींनी   
(AuthorisedValuers) दले या 
माणप ाम ये नमूद केलेल  

जु या घराची कंमत कंवा मूळ 
वेतना या (वेतन बॅड मधील 
वेतन + ेड वेतन) २०० पट 
कंवा .५०.०० ल  कंवा  
अ म परतफेडीची मता 
यापैक  कमी असेल ती र कम 

२)  घरबांधणी अ म मंजुर साठ  घरांची कंमत मयादा.- 

   व त वभागा या .घभाभ-१००१/ . ञ६७/सेवा-५ द.२४ ऑग ट,२००९ या शासन 

नणया वये घो षत कर यात आले या “ए स” व “वाय” या वग करणातील 

शहराम ये नवीन बांधावया या  कंवा वकत यावया या तयार नवीन घराची/जु या 

घराची कंमत मयादा(जमीनीची कंमत वगळून)कमाल र. .२.०० कोट  व 

या य त र त अ य ठकाणांकर ता कमाल .१.०० कोट  अशी व हत कर यात 

आल  आहे. 
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३)  घरबांधणी अ माची वसुल .- 

अ) घरबांधणी अ माची वसुल .- 

अ ीमाची याजासह वसूल  सेवा नवृ तीपूव  पूण होईल अशा प दतीने वर ल अ,इ 

आ ण फ येथील योजनाकर ता कमाल २० वषात थम १९२ मा सक ह यात मूळ 

अ म व नंतर ४८ मा सक ह यात याज वसूल कर यात यावे ब, क आ ण ड 

येथील योजनासाठ  घेतले या अ माची वसूल  याजासह कमाल ९६ मा सक 

ह यात थम ७२ मा सक ह यात मूळ अ म व नंतर २४ मा सक ह यात 

याजाची र कम वसूल कर यात यावी. अ म धारक या या इ छेनुसार कमी 

कालावधीत अ म व याजाची र कम फेड यासाठ  मा सक ह याची र कम वाढवू 

शकेल. 

ब) घरबांधणी अ माची र कम एकरकमी मंजूर केल  अस यास अ मा या 

वसुल ची  सु वात अ माची र कम वतर त के यानंतर या लगत या म ह यापासून 

कर यात येईल.घरबांधणी अ माची र कम एकापे ा अ धक ह यात मंजूर केल  

अस यास अ मा या वसुल ची सु वात अ माचा थम ह ता वतर त 

के यानंतर या लगत या म ह यापासून कर यात येईल. 

 ४)  एक  अजदार मनपा कमचार  व करणपर वे या या/ त या प नी या/पती या 

संयु त नावावर घर/जमीन खरेद  करावयाचे अस यास  शासन अ धसूचना 

.एचबीए१०७१/२१४३/७१/फ-१, द.१/१/१९७२ मधील तरतुद नुसार यातील अट  व 

शत या अधीन अ म मंजूर करता येईल. 

५) मनपा अ धकार /कमचा-यास घर खरेद /बांधकाम कर यास सहा यभूत हावे  यासाठ  

शासन नणय .एचबीए १०८३/सीआर४६५/जीईएन ५, द.१३/०६/१९८४ मधील प र.३ 

मधील घराचा ि दतीय भार   ि वकार याबाबत या अट त पुढ ल माणे सुधारणा 

कर यात येत आहे.सदर शासन नणयातील अ य अट  व शत या अधीन राहू न,सदर 

घर/सद नका यावर व तीय सं थेचे कज व मनपा अ म यां या ट केवार या  

माणानुसार भार नमाण क न इतर  व तीय सं थाकडून कज उभारता येईल. 

कोण याह  प रि थतीत मनपा अ म र कम मंजूर केले या माणा या 
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ट केवार पे ा  कमी भार   ि वकारणार नाह . मनपा व व तीय सं था या 

दो ह चा मळून येणारा भार घऱा या कंमती इतका असावा.  

६) खाजगी बांधकाम यवसा यक( ब डर) ठेकेदार, कंपनी, सडको, हु डको, हाडा, 

शासनाने मंजूर केले या कोटयातून, इ याद कडून तयार सद नका अथवा बांधकाम 

सु  असले या इमारतीत सद नका खरेद  कर यासाठ  मु ंबई व तीय नयम,१९५९ 

मधील प र श ट-२६ मधील तरतुद नुसार करणपर वे एक कंवा एका पे ा जा त 

ह यात अ म अनु ेयराह ल. 

७) मनपा सेवेतील पुन नयु त माजी सै नक असले या कमचा-याला संदभाधीन शासन 

नणय .अ म-१०९६/ . .४/९६/ व नयम, द.२३/०६/१९९७ मधील तरतुद  नुसार 

अ म अनु ेय राह ल. 

८) अ म मंजूर साठ  पुढ ल माणे अट  लागू राहतील.- 

१)  महापा लका ठराव .५९८, दनांक २०/११/२०१४ नुसार प रप क मांक 

शा/१५/का व/६५/२०१५, दनांक.०३/०२/२०१५ अ वये महानगरपा लका आ थापनेवर ल 

अ धकार /कमचार  यांची नय मत वेतन ेणीत सलग ०२ वष सेवा पुण झाल  असल 

पा हजे. याच माणे अ म मंजूर करतेवेळी मनपा अ धकार /कमचार  यांचा उवर त 

सेवाकालावधी कमान ५ वष श लक असणे  अ नवाय आहे. 

२) वर ल सव योजनाथ संपूण सेवेम ये फ त एकदाच अ म अनु ेय होईल. 

मा  मनपाकडून अ म घेऊन बांधले या/खरेद  केले या घरा या नैस गक 

आप तीतून उदभवले या दु ती करता प ह यांदा ५० पट पे ा कमी पट त मनपा 

अ धकार /कमचा-यास घरबांधणी अ म मंजूर केला असेल यांना २०० पट वजा 

आधी मंजूर कर यात आले या घरबांधणी अ माची पट यातील फरका या पट त  

दुस-यांदा अ म अनु ेय होईल. सदर अ माची र कम फरका या पट तील र कम 

कंवा घराची कंमत कंवा र. .१५ ल  यापैक  कमी असेल ती र कम अनु ेय 

राह ल. 

३)  महापा लका ठराव .७९८ द. २५/०१/२०१६ नुसार प रप क . शा/१५ 

/का व/८७/२०१६ द.२९/०४/२०१६ अ वये न दणीकृत इ वीटेबल मॉगज (नोट स ऑफ 

इंट मेशन रगाड ग मॉगज बाय  डपॉ झट ऑफ टायटल डीड) करणे अ नवाय आहे. 
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४)  घरा या कंमतीइतका घराचा वमा, शासक य वमा संचालनालयाकडे 

उतर व यात यावा व तो सतत चालू राह ल याची संबं धत अ म धारकाने द ता 

यावी. 

५) पती, प नी दोघेह  मनपा कमचार  असले तर ह  यापैक  एकालाच ( वह त 

मयादेत) घरबांधणी अ म अनु ेय राह ल. 

६) वर ल सव योजनाथ घे यात येणा-या अ माक रता घर/जमीन अजदारा या 

वता या नावावर असणे आव यक राह ल. तसेच महापा लका ठराव .५९८, दनांक 

२०/११/२०१४ नुसार प रप क मांक शा/१५/का व/६५/२०१५, दनांक.०३/०२/२०१५ 

अ वये पंपर  चंचवड महानगरपा लका हदद पासून २० क. मी. अतंरापयत 

घर/फलॅट खरेद साठ  घरबांधणी अ म अनु ेय राह ल. 

७)  द.१ मे, २००१ रोजी कंवा यानंतर दोन पे ा अ धक अप ये असणा-या 

अजदारास (दुस-या वेळेस जुळया अप यांचा अपवाद वगळता) या अ माचा लाभ 

घेता येणार नाह . 

८)  अ म मंजूर या आदेशाची याच माणे अ माची वसूल  पूण झा यानंतर 

या दो ह बाबीची न द स म ा धका-या या माणप ा या आधारे सेवा पु तकात 

घे यात यावी. 

९)  मनपा अ धकार /कमचार , यांना घरबांधणी अ म मंजूर करताना, या या 

श लक घरबांधणी अ म मुददल व याजाची वसूल , या अ धकार /कमचार  या या 

सेवा नवृ ती उपदान अथवा प रभाषीत अंशदायी नवृ तीवेतन योजने या रकमेतून 

वसूल कर यासंदभात संमती प  देणे आव यक असेल. सदर संमतीप  घे याची 

जबाबदार  अ म मंजूर करणा-या आ धका-याची राह ल. 

१०) मनपा सेवेत असताना अ म धारकाचा  मृ यु झा यास, या या मृ यु या 

दनांकास श लक असले या याजा या रकमेची वसुल  शासक य वभागाने सोडून 

दयावी. मृ यु या दनांकाला श लक असले या मुददलाची पूण र कम यां या 

मृ य-ु न-सेवा उपदान/प रभाषीत अंशदायी नवृ तीवेतन योजने या रकमेतून 

समायोिजत कर यात यावी. यापे ा जा त र कम श लक रा ह यास . १.०० ल  
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पयतचीच र कम मा पत करता येईल व ती र कम मा पत कर यास संबं धत 

शासक य वभाग स म राह ल. यानंतरह  मनपा अ धकार /कमचा-याकडून 

घरबांधणी अ म वसूल करावयाची श लक रा ह यास संबं धत कमचा-या या 

वारसाकडून अथवा  वारसदारास अनुकंपा त वावर मनपा सेवेत नयु त के यास 

या याकडून श लक रकमेची वसूल  करावी. अ यथा अशा कमचा-याचे घर/सद नका 

मनपाकडे गहाण अस याने स म ा धका-याने सदर घर/सद नका ललाव क न या 

रकमेतून वसूल  करावी. तसेच लाड  क मट चे शफारशीनुसार होणा-या वारस नयु ती 

वेळेस कमचा-याने घेतले या घरबांधणी अ म मुददल व याजाची पुण र कम 

यां या मृ य ु - न-सेवा उपदान/ प रभाषीत अंशदायी नवृ तीवेतन योजने या 

रकमेतून समायोिजत कर यात यावी. परंतू यानंतरह  काह  र कम श लक 

रा ह यास यांचे वारसाकडून वसूल कर यात यावी. 

११) घरबांधणी अ मधारकास महारा  नागर  सेवा ( श त व अपील) नयम 

१९७९, मधील नयम .८ नुसार मनपा सेवेतून स तीने सेवा नवृ त के यास/बडतफ 

के यास अथवा सेवेतून काढून टाकले अस यास स तीने 

सेवा नवृ ती या/बडतफ या/सेवेतून काढून टाक या या दनांकास यास देय 

असले या मनपाचे रकमामधून, वसूल करावयाची श लक घरबांधणी अ माची 

संपूण र कम व श लक याजाची संपूण र कम वसूल कर यात यावी. यानंतरह  

मनपाअ धकार /कमचा-याकडून घरबांधणी अ म अथवा याजाची र कम वसूल 

करावयाची श लक रा ह यास संबं धत अ धकार /कमचा-याने श लक र कम 

मनपास वर त एकरकमी भरणा करावी अ यथा अशा कमचा-याचे घर/सद नका 

मनपाकडेगहाण अस याने स म ा धका-याने सदर घर/सद नका ललाव क न या 

रकमेतूनवसूल  करावी. 

१२) घरबाधंणी अ म रकमे या नय मत व यो य वसूल साठ  अजदार वत: 

जबाबदार राह ल. 

१३) अ मधारक अन धकृत रजेवर रा ह यास अथवा इतर अ य कोण याह  

कारणा तव या या कत यापासून दूर रा हला, अ य वभाग/कायालयात बदल  झाल  

तर ह  घरबांधणी अ म तसेच मनपाकडील इतर अ य अ माची नय मत परतफेड 

कर यास संबं धत अ मधारक वत: जबाबदार राह ल. 
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१४) मनपा अ धकार /कमचा- यांना मंजूर कर यात आलेले अ म या 

योजनाकर ता मंजूर केले आहे या कारणाकर ता याचा  व नयोग न के यास कंवा 

अ म व याज परतफेडी या संदभातील अट  व शत चे पालन न के यास कंवा 

यास कोण याह  कारची कसूर झा यास कसूरदाराकडून अ माची र कम, च लत 

याजदर+२.७५ ट के दंडनीय याजासह एकरकमी वसूल कर यात यावी. 

१५) शासन वभागाकडील घरबांधणी अ म लेखा शषावर अंदाजप क य तरतुद 

उपल ध असल  पा हजे. 

१६)  मनपा कमचा-यास मंजूर कर यात आले या घरबांधणी अ मा या थम 

ह याची र कम वतर त के यानंतर संबं धत कमचा-याने कोण याह  कारणा तव 

पुढ ल अ म न घेता थम ह यात घेतले या अ माची र कम परत क न अ म 

रदद के यास अ म मंजूर या दनांकास च लत असले या याजदराने गणना 

क न र कम परती या दनांकापयत या याजाची वसूल  कर यात यावी.तसेच,सदर 

अ धकार /कमचार  यांना पु हा घरबांधणी अ म मंजूर कर यात येऊ नये. 

१७) त नयु तीवर ल अ धकार /कमचा-यांना अ म मंजूर संदभात व त 

वभागा या प रप क .एफएनआर १०७०/२०७६/एफ-१ द.९ मे,१९७२ नुसार कायवाह  

कर यात यावी. 

१८)   वेतनातून करावया या सव वजावट  आ ण मागणी केले या अ म रकमे या 

संभा य ह याची र कम वजा जाता श लक राहणार  न वळ वेतनाची र कम ह  

वेतन दान अ ध नयम १९३६ नुसार देय असणा-या वेतना या रकमेपे ा कमी 

असता कामा नये. 

९) अ म परतफेडी या मतेची प रगणना पुढ ल माणे कर यात यावी. 

अ. . रा हले या शासन सेवेची मयादा परतफेडीची मता 
१. २० वषानंतर सेवा नवृ त होणा-

या कमचा-यां या बाबतीत 

मूळ मा सक(वेतन बडॅ मधील वेतन      
+ ेड वेतन) वेतना या ८५ ट के  

२. १० वषानंतर परंतू २० वषाची 
सेवा पूण हो यापूव  सेवा नवृ त 
होणा-या कमचा-यां या बाबतीत. 

मूळ मा सक (वेतन बॅड मधील 
वेतन+ ेड वेतन) वेतना या १०० 
ट के 

३. १० वषा या आत सेवा नवृ त मूळ मा सक (वेतन बॅड मधील 
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होणा-या तथा प सेवा नवृ तीसाठ  
कमान ५ वष सेवा कालावधी 
श लक असणा-या           

कमचा-यां या बाबतीत 

वेतन + ेड वेतन) वेतना या १०० 
ट के 

१०) याज दराबाबत अ य आदेश नग मत होईपयत या आदेशा वये मंजूर कर यात 

येणा-या घरबांधणी अ मातील  १५.०० ल  पयत या रकमेवर ल याजाची 

प रगणना शासन नणय, घबांअ( याजदर)-१०१२/ , .७/२०१२/ व नयम, द.१० मे,२०१२ 

या शासन नणया वये नि चत  कर यात आले या ९.५० ट के या दराने व 

यावर ल रकमेवर ल याजाची प रगणना (९.५०+२.००) ट के हणजेच ११.५० ट के 

या दराने कर यात यावी. या आ थक वषात घरबांधणी अ म मंजूर केले असेल या 

आ थक वषासाठ  जो याजदर लागू कर यात आला असेल या दराने याजाची 

प रगणना कर यात यावी. याजाची प रगणना व त वभागा या प रप क 

.अ म-१०९९/ . .४९/९९/ व नयम, द.५ मे, २००० म ये नमूद केले या प दतीने 

कर यात यावी.  

११) यापूव  मंजूर कर यात घरबांधणी अ माची करणे पु हा न याने उघड यात येणार 

नस याने वाढ व घरबांधणी अ म मंजूर केले जाणार नाह .  

सबब शासन नणयात व मनपा धोरणात नमुद के यानुसार उपरो त घरबांधणी व इतर अ मासाठ  

सुच वले या धोरणास व अट स मा यता घेणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत 

आहे. 
 

वषय मांक २) संदभ:- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .भुिज/१/का व/२२/२०१६  
                       द.२३/०५/२०१६ 
                    २) मा. थायी समीती कडील ठ. .१६३८४ द७/६/२०१६ 
 

रा य फेर वाला धोरण अंमलबजावणी करणेअंतगत महारा  शासनाचे उपस चव 

नगर वकास वभाग यांचेकडील दनांक ०८/०६/२०१२ चे प ा वये रा य फेर वाला धोरण 

अंमलबजावणी सु  करणेत आलेल  आहे. यावेळी मा.शहर फेर वाला स मतीची बैठक द. 

०५/०४/२०१३ नुसार फेर वा यांची न दणी फ , व े ता फ , नुतनीकरण फ , देखभाल फ  आ ण दंड 

ठर वणेत आले आहे. न दणी फ चे दर र. . १०००/- माणे ठर वणेत आले होते यास मा. थायी 

स मती सभा ठराव मांक ३३८२ द. २१/०५/२०१३ व मा.महापा लका सभा ठराव ं .२९८ द. 
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२७/०६/२०१३ अ वये मा यता देणेत आल  आहे. व आदेश ं . भूिज/१/का व/३५७/२०१३ द. 

१३/०९/२०१३ अ वये आदेश नगत केलेले आहेत. तुत आदेशा वये ठर वणेत आलेले दर जादा 

अस याने सदर दर कमी करणेबाबत फेर वाला संघटना वारंवार मागणी कर त आहेत. तसेच द. 

३०/०१/२०१६ या शहर फेर वाला स मतीचे सभेम ये झाले या नणयानुसार पुणे मनपाकडील 

न दणी फ  र. .२००/- माणे शहरातील फेर वा यांची बायोमे क न दणी करणेकामी न दणी फ  

र. .२००/- व ओळखप  फ  र. .२००/- करणेस 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  .आप/२/का व/१५३/२०१६,  
                        द.०९/०२/२०१६ 
                २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .६२ द.१.०४.२०१६ 
                     ३) मा.महापा लका सभा ठ. .८४७ द.२०/४/२०१६  
                     ४) मा.महापा लका सभा ठ. .८६५ द.२०/५/२०१६ 
  

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे आकाश च ह व परवाना वभागामाफत महारा  

महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम ३१३, ३७६ व उप वधीनुसार उदयोगधंदा, यवसाय, साठा 

परवाने दे यात येतात.  

           स यि 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 त) एवढे 

आहे.  

महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम ३८६ चे तरतुद स आधीन राहू न त वष  

परवाना फ चे दर नि चत कर यात येतात यानुसार सन २०१६-१७ साठ ह  ते नि चत करणे 

आव यक आहे.    

           सन २०१३-२०१४ चे उदयोगधंदा, यवसाय, साठा परवाना फ  नि चत करताना सन २०१२-

२०१३ चे दरात १०% वाढ केलेल  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  नि चत करताना सन २०१४-२०१५ चे दरात १०% वाढ केलेल  आहे.   
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महारा  शासनाने प रप क मांक पीसीसी-३०१५/ . .७५(१)/न व-२२ दनांक 

२४/४/२०१५ अ वये महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम ३१३ म ये महानगरपा लके या 

अ धका रतेतील महारा  औ यो गक वकास महामंडळा दारे अ धसू चत केले या े ाम ये कारखाने, 

कमशाळा कंवा कामा या जागे या बाबतीत अशा परवानगीची आव यकता असणार नाह  अशी 

सुधारणा केलेल  आहे. यामुळे एम.आय.डी.सी. े ातील उ योगांना यापु ढे म.न.पा. परवाने देता 

येणार नाह त. तसेच म.न.पा.चे 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  च लत सन २०१५-१६ दराम ये २०% दरवाढ उपरो त 

यवसाय व साठा परवा यासाठ  करणेत यावी. तसेच उ योगधंदा परवा यासाठ  प  अ माणे 

परवाना फ  असे सूच व यात येत आहे. यानुसार सन २०१६-१७ साठ  ता वत दर दश वणारे, 

उ योगधंदा परवाना फ  साठ  प  - अ, यवसाय परवाना फ  साठ  प  - ब व साठा परवाना फ  

साठ  प  - क सोबत सादर केले माणे मा.आयु त यांनी ता वत केले असले तर  उ योगधंदा 

परवाना, यवसाय परवाना व साठा परवाना फ  चे सन २०१५-१६ साठ  नि चत केलेले दर हे सन 

२०१६-१७ साठ  कायम करणेस मा यता मळणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत 

आहे. 

( टप- माहे जून -२०१६ चे सभेम ये घेणेचे नणया माणे)   
          -------- 
 
                         मा.आयु तांकडून आलेल  पञे/कामे 
 
 
वषय मांक ४)  संदभ : १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .लेखा/०८/कािव/२६७/२०१६ 
                        द. ०४/०६/२०१६ 
  

सहसंचालक (म.न.पा.ले.प) था नक नधी लेखाप र ा, रायगड भवन, ७ वा मजला से टर -

११, नवी मु ंबई – ४००६१४. ( शासक य ऑडीट) यांनी प ंपर  चंचवड महानगरपा लके या व वध 

वभांगाचे सन २०१२-२०१३ चे लेखाप र ण केलेले असून यांनी यांचे अहवालाम ये वभाग नहाय 

एक त १५० प र छेद उपि थत केलेले आहेत.  याकामी संबं धत वभागांकडून प र छेदाचंी पूतता 

क न घेणेत आलेल  आहे. 

 महारा  था नक नधी लेखा अ ध नयम १९३० चे नयम १०(१) अ वये मा.सहसंचालक 

(मनपालेप) था नक लेखा प र ा, नवी मु ंबई यांचेकडे अनुपालन पुतता अहवाल सादर करणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय मांक ५)  संदभ : १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .आरो य/२/का व/२९२/२०१६ 
                        द. ०८/०६/२०१६ 
 
           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 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.१४/८/२०१५ 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 एकूण ११,६८४ 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.१७/८/२०१५ अ वये सदर 

अ भयानाचे अनुषंगाने क  शासन व रा य शासन यांचेकडून खाल ल माणे अनुदान ा त झाले 

आहे. 

 
व छ महारा  अिभयान (नागरी)  क शासन व रा य शासन िह सा वाटप त ा 

 
 

 तपशील क  शासन अनुदान रा य शासन अनदुान 
१ वैयि क घरगुती शौचालय ८४,९६,०००/- १,६९,८८,०००/- 
२ सामुदाियक शौचालय ३४,६७,०००/-    ११,५६,०००/- 
३ व छ महारा अिभयानाचे ँ डग 

( मािहती, िश ण व सार आिण 
जन जागृती ) 

५,९०,०००/-      १,९७,०००/-     

४ मताबांधणी १,५०,०००/-            ५०,०००/- 
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५ एकूण १,२७,०३,०००/- १,८३,९१,००० /- 
  क शासन व रा य शासन एकूण 

अनुदान  
३,१०,९४,०००/- 

           

  वर ल माणे ा त अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक 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 येईल. 

           यानुसार सदर अ भयान सु  झालेपासून दनांक ३०/४/२०१६ 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. 

           व छ महारा  अ भयान ( नागर  ) अंतगत महापा लकेने दनांक ३१/५/२०१६ अखेर 

केले या कायवाह ची मा हती खाल ल माणे 

                                                                       प  “अ” 

महानगरपािलकेच ेनाव पपरी चचवड 
महानगरपािलका 

 
शेरा 

िज हा  पुण े  

वैयि क शौचालय बांधकामासाठी अज केले या 
कुटंुबांची सं या ४९४८  

क  शासनाचे “ व छ भारत अिभयान” या संकेत  
थळावर अपलोड करणेत आले या एकूण अजाची सं या  

४४६१ 
 

मंजूर अजाची एकूण सं या ३४००  
बांधकाम सु  झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि क घरगुती 
शौचालय १७७९  

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि क घरगुती 
शौचालय १६५४  

बांधकाम सु  झाले या 
शौचालयांची सं या सामुदाियक शौचालय ७६२ िसटस  

िनगत करणेत आलेला 
पिहला ह ा  ३२८१ लाभाथ  

GOI+GOM= १९६.८६ 
लाख 

GOI  = २०००/- व  
GOM = ४०००/- िह सा 

ULB        = ६५.६२ लाख ULB =२०००/- िह सा 
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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 ६)    अ) द. ६/५/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणे.   

   ब) द.२०/५/२०१६ व २६/५/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणे.                     
                                --------               
 

 मा.म हला व बालक याण स मती    
 

 

वषय मांक ७)     अ) द.२७/४/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणे. 

                  ब) द.११/५/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणे.   
                           ------       
                           मा.शहर सुधारणा स मती   
 
वषय मांक ८)    अ) द.५/५/२०१६ व ७/५/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणे.   
                                                           
                                                     ------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 एकुण                   २६२.४८ लाख  
िनगत करणेत आलेला 
दुसरा ह ा  ६९०  लाभाथ  GOI + GOM=४१.४ लाख 

GOI  = २०००/- व  
GOM= ४०००/-िह सा 

  ULB        = १३.८ लाख ULB  २०००/- िह सा 

 एकुण                   ५५. २ लाख  
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मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती    
 

वषय मांक ९)    द.४/५/२०१६ 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/२४३/२०१६ 
दनांक :  ९/०६/२०१६    
                                               

टप :- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस)्      
      नगरस चव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत.  
 

 


