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पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  १८. नगरस चव कायालय 

      मांक: नस/ ९/का व/४०५ /२०१६ 
दनांक :  ६/१०/२०१६ 

 
त, 

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

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

 १७/१०/२०१६ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयोिजत केलेबाबत. 
   
मा.महोदय / महोदया, 
 
 पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे ऑ ट बर-२०१६ ची मा सक मा.महापा लका सभा 

सोमवार, दनांक १७/१०/२०१६ 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 ६४ 
 

 पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे ऑ ट बर-२०१६ ची मा सक मा.महापा लका सभा 

सोमवार, दनांक १७/१०/२०१६ 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 . डा/७/का व/२०३/२०१६  
                  द.७/९/२०१६ 
                      २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१७३६२ द.२०.९.२०१६   
 

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती ठराव .८० द. १२/९/२०१६ अ वये इं डयन 

ऑ लंि पक असो शएनशची मा यता, संल नता ा त असले या रा य अपंग फेडरेशन दारे 

आयोिजत अ धकृत पधा, तसेच महारा  ऑ लंि पक असो शएशनची मा यता, संल नता ा त 

असले या महारा  रा य अपंग असो शएशन दारे आयोिजत रा य तर, रा य तर पधत तसेच  

पॅराऑ लंि पक ि व मंग असो शएशनदारे आयोिजत रा य व आंतररा य पधत सहभागी 

खेळाडूंना खेळाडू द तक योजनेत समावेश करणेस तसेच खेळाडू द तक योजना या म ये अट .१९ 

म ये एका खेळाडूस एका आ थक वषात डा श यवृ ती व डा बो धनीचा लाभ घेता येईल. 
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डा बो धनीचे खेळाडूस द तक योजनेचा लाभ घेता येणार नाह  अथवा खेळाडू द तक योजने या 

खेळाडूस डा बो धनीचा लाभ घेता येणार नाह  परंतु डा श यवृ तीचा लाभ घेता येईल अशा 

दु तीसह मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. 
 

वषय मांक २)     संदभ :- १) मा.तानाजी खाडे, मा.जावेद शेख यांचा ताव-  

                         २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१७३६४ द.२०.९.२०१६  
  

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती ठराव .८२ द.१२/९/२०१६ अ वये  पंपर  

चंचवड महानगरपा लका  डा वभागामाफत दरवष  खेळाडू द तक योजना राब वल  जाते. या 

योजने अंतगत दरवष  लॉन टे नस खेळाडूंना लाभ दला जात होता. परंतु यावष पासून मनपा या 

खेळाडू द तक योजनेमधून लॉन टे नस खेळाडूंना वगळ यात आले आहे. तर  दरवष  माणे खेळाडू 

द तक योजनेत लॉन टे नस खेळाडूंचाह  समावेश करणेस मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे 

शफारस करणेत येत आहे.   
 

वषय मांक ३) संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . नवडणूक/१/का व/५११/२०१६  

                        द.१४/९/२०१६ 
                      २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१७३६७ द.२०.९.२०१६  
  

पंपर  चंचवड महानगरपा लका साव क नवडणूक २०१७ साठ  नवडणूक वभागाचे सन 

२०१६-१७ चे पु तक मांक २ म ये नवडणूक खच या लेखा शषावर नवडणूक चे कामाकर ता 

र. .१,९२,१०,०००/- इतक  तरतूद कर यात आलेल  आहे. या तरतूद मधून साव क नवडणूक  

कर ता होणारा खच कर यात येणार आहे. तथा प, मा.रा य नवडणूक आयोगाचे सुचनेनुसार 

त मतदार र कम पये १००/- इतका खच मतदार जनजागृ ती अ भयान तसेच नवडणूक चे 

कामाकर ता कर याकामी सुचना दले या आहेत. साव क नवडणूक २०१७ कर ता अपे ीत 

मतदार १३,५०,००० असून ती मतदार १००/- पये खच धर यास र कम पये १३,५०,००,०००/- 

इतक  तरतूद आव यक अस याने पाणी पुरवठा वभागाकडील सन २०१६-१७ चे पु तक मांक १ 

पान मांक २१७ अनु मांक १३ या पु तकातील पाणी पुरवठा वशेष योजना नधीमधील कामाचे 

नाव आं ा व भामा आसखेड धरणातून पंपर  चंचवड शहरासाठ  पाणी आणणे व अनुषंगीक 

कामे करणे या कामाचे तूरतूद साठ  केलेल  र कम पये १९,८५,००,०००/- मधून 

र. .११,५७,९०,०००/- नवडणूक वभागाकडील नवडणूक खच या लेखा शषावर वग करण 

करणेक रता मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे.   
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वषय मांक ४) संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .भूिज/९/का व/२३६/२०१६  

                        द.१७/९/२०१६ 
                     २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१७४८० द.२७.९.२०१६ 
   
  महारा  शासन नणय सहकार, पणन व व ो योग वभाग . कृपम ०८१६/ ११९/२१ 

स दनांक १२ ऑग ट, २०१६ नुसार शेतकर  बाजाराम ये शेतक-याला चांगला भाव, ाहकांना 

ताजी फळे व भाजीपाला वाजवी दरात उपल ध होतो अशी संक पना रा यात सु  करावी. यासाठ  

“संत शरोमणी ी.सावतामाळी शेतकर  आठवडे बाजार” अ भयान राब व याचा नणय शासनाने 

घेतला आहे. सदर अ भयानासाठ  महारा  रा य कृषी पणन मंडळ पुणे यांची सम वय सं था 

(NODAL AGENCY) हणून शासनाने नयु ती केल  आहे. सदर अ भयानाअंतगत मनपाने 

शेतक-यांना यांचे भा या, फळे, अ नधा य व इतर कृषी उ पादने थेट व साठ  मनपा 

कायालया या आवारात, भाजीमंडईत, व मनपा े ात 3 ते ४ मैदाने दर श नवार  कंवा र ववार  

तावात नमूद माणे उपल ध क न देणेस मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस 

करणेत येत आहे. 
 

वषय मांक ५) संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . शा/१८/का व/१४६६/२०१६  

                        द.२३/९/२०१६ 
                २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१७५२७ द.२७.९.२०१६ 
 

 पंपर चंचवड महानगरपा लका कमचार  महासंघ यांनी सन २०१५-२०१६ आ ण यापुढ ल 

चार वषासाठ  महापा लका आ थापनेवर ल अ धकार  व कमचा  यानंा था बोनस व सानु ह अनुदान 

मळ याकामी मागणी केलेल  आहे. था बोनस व सानु ह अनुदाना या मागणीसंदभात मा. महापौर 

यांचे अ य तेखाल , मा.उपमहापौर. मा.आयु त, मा.अ य - थायी स मती, मा.प नेते, 

मा. वरोधीप  नेते व इतर पदा धकार , अ धकार  आ ण कमचार  महासंघाचे  त नधी यां याम ये 

दनांक ०९/०९/२०१६ रोजी चचा आयोिजत कर यात आल  होती. या चचम ये महापा लका व श ण 

मंडळ आ थापनेवर ल सव अ धकार  व कमचा  यानंा तसेच रजा राखीव वै य कय अ धकार  व रजा 

राखीव नसस यांना सन २०१५-२०१६ या वषासह पुढ ल ४ वषासाठ  ८.३३% था बोनस व र. . 

१५,०००/- सानु ह अनुदान हणून मा यता ा त संघटनेबरोबर करारनामा क न मंजूर करावे, असा 

नणय झालेला आहे. तसा दनांक ०९/०९/२०१६ रोजीचा सभावृ तांत ा त झालेला आहे. था बोनस 

व सानु ह अनुदान अदायगीकामी खाल ल माणे नकष ता वत कर यात येत आहेत. 
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१) सन २०१५-१६ म ये जे कायरत अ धकार  / कमचार  वेतन ेणीम ये आहेत, 

यांना व रजा राखीव वै य कय अ धकार  आ ण रजा राखीव नसस यांना एक 

म ह या या वेतनाइतक  व तल धी (इतर भ ते वगळून) हणजेच ८.३३% इतक  

र कम था बोनस हणून व र. .१५,०००/- सानु ह अनुदानापोट  देय राह ल. एका 

वषाम ये सहा म ह यापासून पूण वषापयत सलग सेवेचा कालावधी यथा माण था 

बोनस आ ण यथा माण सानु ह अनुदान देय राह ल. सहा म ह यापे ा कमी सेवा 

झाले या कमचा  यानंा था बोनस व सानु ह अनुदान देय राहणार नाह . तथा प या 

रजा राखीव वै य कय अ धकार  आ ण रजा राखीव नसस यां या नेमणुका 

वेतन ेणीत कर यात आले या आहेत व यांना काह  दवस ेक देऊन पु हा 

वेतन ेणीत नेमणुका दे यात आ या आहेत, अशां या बाबतीत खं डत सेवेचा 

कालावधी वगळता यथा माण था बोनस व यथा माण सानु ह अनुदान अनु ेय 

राह ल. 

 

२) था बोनसची र कम ह  माच २०१६ या व तल धीवर अदा कर यात येईल, 

याम ये वेतनमयादा राहणार नाह .  

 

३) महापा लकेतील अ धकार /कमचा-यांना द.०२/०३/२०१६ ते द.३१/०३/२०१६ या 

कालावधीत पदो नती कंवा सेवांतगत आ वा सत गती योजनेतंगत व र ठ 

वेतन ेणी लागु केल  आहे, अशा कमचा-यांना था बोनस अदा कर याकामी यांचे 

मूळ पदावर ल वेतन वचारात यावे. पदो नती या पदाचे वेतन कंवा व र ठ 

वेतन ेणीमधील वेतन वचारात घेऊ नये. तसेच एल.एस.जी.डी./एल.जी.एस./डी. 

एल.जी.एफ.एम. या आगाऊ वेतनवाढ  द.०२/०३/२०१६ ते द.३१/०३/२०१६ या 

कालावधीत लागु झा या अस यास संब धतास था बोनस अदा करताना सदर 

आगाऊ वेतनवाढ  लागू कर यापुव चे मुळ वेतन वचारात घे यात यावे.  

 

४) व तल धी या सं ेत मूळवेतन, ेडवेतन, महागाई भ ता, त नयु तीवर ल भ ता, 

यवसायरोध भ ता याचा समावेश असेल. तथा प घरभाडे भ ता, पूरक भ ता, 

वै यक य भ ता व इतर बाबीचा समावेश कर यात येऊ नये. 

५)  बालवाडी श कांना खाल ल सु ानुसार सानु ह अनुदान देय राह ल. 

 सानु ह अनुदान ÷ ३६५× हजर दवस = यावयाचे सानु ह अनुदान  
       (र. . १५०००÷३६५× हजर दवस = यावयाचे सानु ह अनुदान) 
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६) सन २०१५-१६ या वषाम ये सहा म ह यापासून संपूण आ थक वषात या 

अ धका  यानंी व कमचा  यानंी यात मानधनावर ल अ धकार /कमचार , मानधनावर ल 

वै यक य अ धकार  आ ण समूह संघटकांसह महापा लका आ थापनेवर करार 

प दतीने/मानधनावर नेमले या तसेच शासनाकडून पगारापोट  अनुदान मळणा-या 

सव अ धकार /कमचार  यांनी काम केले आहे. यांना र. .१५०००/- सानु ह अनुदान 

यथा माण देय राह ल. मा  दोन नेमणुक या दर यान काह  खं डत कालावधी असेल 

तर तो वगळून यथा माण सानु ह अनुदान देय राह ल. 

 
७) महानगरपा लका आ थापनेवर ल जे अ धकार  व कमचार  सेवा नलं बत आहेत, अशा               

अ धका-यांना/ कमचा  यानंा यांना दे यात येणा  या नवाह वेतना या ८.३३% र कम 

यथा माण था बोनस व र. .१५,०००/- इतके यथा माण सानु ह अनुदान देय 

राह ल. तसेच जे अ धकार /कमचार  सन २०१५-१६ म ये सेवा नलं बत झाले आहेत, 

अशां या बाबतीत यांची वेतन ेणीतील सेवा व सेवा नलंबन कालावधीतील नवाह 

वेतन वचारात घेऊन यथा माण था बोनस व सानु ह अनुदान देय राह ल. तसेच 

गैरहजर / वनावेतनी रजेवर ल कमचा  याचें बाबतीत यथा माण था बोनस व 

यथा माण सानु ह अनुदान देय राह ल. 

 
८) जे अ धकार /कमचार  सन २०१५-१६ या वषात महापा लका सेवेत होते, तथा प नयत 

वयोमानानुसार सेवा नवृ त, मयत कंवा वे छा व वै य कय कारणा तव सेवा नवृ त 

झाले आहेत, राजीनामा दलेले, सेवेतून कमी केलेले/सेवा समा त केलेले तसेच बदल  

झालेले त नयु तीवर ल अ धकार /कमचार  यांचा सहा म ह यापे ा जा त असलेला 

सेवाकाल वचारात घेऊन यांना यथा माण था बोनस व यथा माण सानु ह 

अनुदान देय राह ल.  

 
९) महापा लका अ धकार   व कमचा-यांना या माणे था बोनस व सानु ह अनुदान 

मंजूर कर यात आले आहे याच दराने श ण मंडळातील  अ धकार  व कमचार   

यांना था बोनस व सानु ह अनुदान मंजूर कर याची कायवाह   श ण मंडळाने 

करावी. तसेच रोजंदार वर ल कमचा-यां या बाबतीत ं –५ चे सु ानुसार सानु ह 

अनुदानाबाबत  कायवाह  करावी. 
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१०)  त अ धकार  व कमचा-यांचे था बोनस व सानु ह अनुदान देय रकमेमधून 

कमचार  संघटना नधी हणून २%  र कम कपात कर यात यावी. अ धकार  व 

कमचार  यांचेकडून कपात करणेत आलेला नधी लेखा वभागाने १५ दवसाचे आत 

कमचार  महासंघाला देणेत यावा.  

 
उपरो त नकषानुसार महापा लका व श ण मंडळ आ थापनेवर ल सव अ धकार  व 

कमचा  यानंा सन २०१५-१६ क रता व पुढ ल ४ वषासाठ  मा यता ा त संघटनेशी करारनामा क न 

था बोनस व सानु ह अनुदान तसेच पंपर  चंचवड महानगरपा लका कमचार  महासंघ व 

मा.आयु त यांचेम ये झाले या करारना यानुसार महानगरपा लके या आ थापनेवर कायरत 

असणा-या अ धकार /कमचार  यांना सन २०१५-१६ चा बोनस व सानु ह अनुदान देय आहे. 

यामुसार महानगरपा लका आ थापनेवर ल पयवे क अ न, अ न न र क यांना था बोनस व 

सानु ह अनुदान तसेच शासनाकडील DAY - NULM या योजनेअंतगत पंपर  चंचवड 

महानगरपा लके या नागरव ती वकास योजना वभागाकडे ०६ समुहसंघटक, ०३ यव थापक व 

०१ सहा. क प अ धकार  एकूण १० कमचार  यांची नेमणूक कर यात आल  असून शासनाकडून 

ा त होणा-या अनुदानातुन यांना मानधन अदा कर यात येत अस याने यांना मनपा नधीतून 

सानु ह अनुदान मा.महापा लका सभे या उमेद मा यतेवर अदा करणेस मा यता देणेकामी 

मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे.   

 

वषय मांक ६)  संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जा. .न वयो/९/का व/२०२/२०१६  
                         द.०४/१०/२०१६ 
                  २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१७६६५ द.४.१०.२०१६ 
 

  शासन नणय .एनयूएएल २०१४/ . .१०४ न व-३३ द.२८ ऑग ट २०१४ अ वये रा यातील 

५३ शहराम ये “ दनयो रा य नागर  उपिजवीका अ भयानाची” (DAY NULM) अंमलबजावणी 

कर यात येत आहे. सदर अ भयानाम ये  शहर  बेघरांना नवारा हा एक घटक आहे. तसेच शासन 

नगर वकास वभाग नणय .संक ण २०१०/ . .४५/न व-२० द.१४ जुलै २०११ अ वये राञ नवारा 

कायाि वत करणे  व याचे संचलन व देखभाल वषयी मागदशक त वे नि चंत करणेत आलेले 

आहेत. यानुसार शहरातील बेघर नरा ीत नागर काक रता मनपा या थाप य वभागा माफत  

खाल ल सु वधा भूखंडावर १. पंपर  मोरवाडी स ह न.ं २९ पैक  स.स.नं.४६९५ पैक या ६८१ चौ.मी. 

भूखंड ेञावर व तसेच २. पंपर  स ह न.ं ३६ पैक   ५१९.४४ चौ.मी. भूखंड ेञावर असे एकूण 

दोन राञ नवारा क  बांधणेचा व तृत क प अहवाल (DPR) तयार करणेत आलेला आहे. 
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अनु मे  १३६ व ५७ असे एकूण १९३ बेघरांसाठ  र. .१,०८,१४,९७५.०० व ७३,२७,१९४.०० चा 

व तृत क प अहवाल (DPR) आहे. या योजनेअंतगत र. . २५८ लाख इतका शासन नधी 

उपल ध आहे. तसेच या राञ नवारा क  इमारतीस देखभाल दु तीसाठ  ५ वष वाष क र. . ६ लाख 

नधी उपरो त योजनेअंतगत उपल ध होणार आहे. 

  सबब, शहर  बेघरांना राञ नवारा शासना या “ दनयो रा य नागर  उपिजवीका अ भयान” 

योजनेअंतगत १ पंपर  मोरवाडी सव न.ं २९ पैक  सट  सव नं. ४६९५ पैक या ६८१ चौ.मी. भूखंड 

ेञावर १३६ बेघरांसाठ  र. . १,०८,१४,९७५.०० व २. पंपर  सव न.ं ३६ पैक  ५१९.४४ चौ.मी.भूखंड 

ेञावर ५७ बेघरांसाठ  र. . ७३,२७,१९४.०० असे एकूण दोन राञ नवारा क  बांधणेचा थाप य 

वभागामाफत तयार करणेत आले या व तृत क प अहवाल (DPR) नुसार बांधकाम खचास व 

या अनुषंगाने देखभाल दु तीसाठ  येणा-या खचास मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे 

शफारस करणेत येत आहे.   

 

वषय मांक ७)  संदभ :- १) मा.स वता साळूंके व मा.अ नता तापक र  यांचा ताव- 
                 २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१७६६६ द.४.१०.२०१६ 
 

भि त-श ती चौक नगडी ते दापोडी हा र ता महानगरपा लकेने वकसीत केला असुन या 

मागावर सावज नक बीआरट  बस वाहतूक सु  कर याचे मनपाचे नयोजन आहे. तसेच या ठकाणी 

चौक अस यामुळे लहानमोठे अपघात वारंवार घडत असतात. यामुळे या ठकाणी नाग रकां या 

सुर ततेसाठ  व वाहनाची रहदार  सुरळीत हो यासाठ  ेडसेपरेटर, रो  व उ डाणपुल बांधणेकामी 

मा.आयु त व नगरसद य यांनी त वत: मा यता दलेल  आहे.      

 भि त–श ती चौक येथे ेडसेपरेटर व उ डाणपुल बांधणेचे कामाची अंदाजपञक य 

र. .१,३५,००,००,०००/- इतक  येत आहे. सदर कामाची नवीदा स द करणेकामी र. . 

१,३५,००,००,०००/-  या र कमेस मा.महापा लका सभेची शासक य मा यता घेणे आव यक आहे. 

 तर  र. .१,३५,००,००,०००/- चे खचास मा.महापा लका सभेमाफत शासक य मा यता 

मळणेकामी तसेच मनपा या सन २०१६-१७ चे अंदाजपञकात पान . ५७ अ. .१०९ वर ‘दापोडी 

येथे मुबंई पुणे र यावर FOB (पादचार  पुल) बांधणे व थाप य वषयक अनुषंगीक कामे करणे’ 

या कामास मा.महापा लका सभा ठ. . ८५० द २०/४/२०१६ अ वये शासक य मा यता मळालेल  

आहे. सदर कामातील FOB (पादचार  पुल) बांध याऐवजी  सब-वे बांधणे असा बदल करणेस 

मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे.   
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वषय मांक ८)   संदभ :- १) मा.स वता साळूंके व मा.अ नता तापक र  यांचा ताव- 
                        २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१७६६७ द.४.१०.२०१६ 
 

   भाग . ४४ मधील साई चौक येथील जुनी मुतार  पाडून नवीन सुलभ प दतीने 

शौचालय करणेचे नयोजन आहे. तथा प  २०१६-१७ चे अंदाजपञकात सदर कामाचा सामावेश नाह . 

सदयि थतीत भाग . ४३ म ये कमला नेह  शाळे लगत सुलभ प दतीने शौचालय बांधणेचे काम 

मे.सुलभ इ टरनॅशनल सो शएल सि हस ऑगनायझेशन यांचे माफत चालू आहे. सदर अंदापजञकास 

मा.महापा लका सभा ठराव . ६६३ द. ०६/०४/२०१५ अ वये, र. . ४५,००,०००/- इत या र कमेस 

शासक य मा यता दे यात आलेल  आहे. भाग . ४४ मधील साईचौक येथे नवीन सुलभ 

प दतीने शौचालय बांधणेचे कामाची अंदाजपञक य र. .३०,१२,०००/- इतक  आहे.         

  तर  भाग . ४४ साई चौक येथील जुनी मुतार  पाडून नवीन सुलभ प दतीने शौचालय 

बांधणेकामी स या चालू असले या भाग . ४३ कमला नेह  शाळेलगत सुलभ शौचालय व मुतार  

बांधणेचे कामास स याची शासक य मा यता (र. . ४५,००,०००/-)+ नवीन कामाक रता आव यक 

ती शासक य मा यता (र. .३०,१२,०००/-) अशी एकूण र. .७५,१२,०००/- सुधार त शासक य 

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

 

            वषय मांक ९)   संदभ :- १) मा.स वता साळूंके व मा.अ नता तापक र  यांचा ताव- 

                  २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१७६६८ द.४.१०.२०१६ 
 
 मा.महापा लका सभा ठराव . ९०९, द. २०/०८/२०१६ म ये पुढ ल माणे दु ती क न 

मा यता दे यात यावी. “मौजे प ंपर  म धल पंपर  कॅ प येथे नवा सतांची वसाहत सन १९४९ 

पासून अि त वात आहे. सदर या वसाहतींचा व लगतचा प रसर हा अ यंत दाट वाट चा असून 

येथील बांधकामे दाट घनतेची आहेत. यामुळे सदर वसाहतीचा वकास दाटव ती स य 

व पाचा आहे.” पंपर  चंचवड शहरा या सुधा रत मंजूर वकास योजना (जुनी ह ) याम धल 

मौजे प ंपर  म धल पंपर  कॅ प येथे नवा सतां या वसाहतीचे े  दाटव ती े  हणून 

दश वलेले नाह . वकास नयं ण नयमावल तील बगर दाटव ती या नयमानुसार प ंपर  कॅ प 

ये थल नवा सतां या वसाहतीचे वकसन करणे नयमा माणे श य होत नाह . पंपर  चंचवड 

शहरा या सुधा रत मंजूर वकास योजना (जुनी ह ) याम ये सदर पंपर  कॅ प ये थल 

नवा सतां या वसाहतीचे व लगतचे े  दाटव ती हणुन दश व यास दाटव ती या नयमानुसार 

ते थल नाग रकांना बांधकाम परवानगी मळू शकेल. सबब पंपर  चंचवड शहरा या सुधा रत 
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मंजूर वकास योजना (जुनी ह ) याम ये मौजे प ंपर  म धल पंपर  कॅ प ये थल 

नवा सतां या वसाहतीचे व लगतचे े  सोबत या नकाशाम ये द श या माणे दाटव ती े  

हणून महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयम, १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल 

कर यास आ ण फेरबदलची सव वैधा नक कायवाह  पुण क न फेरबदलचा ताव शासनास 

मंजूर साठ  सादर करणेकामी मा.आयु त पंपर  चंचवड महानगरपा लका यांना धकृत कर यास 

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

वषय मांक १०)  संदभ :-१) मा.स वता साळूंके व मा.अ नता तापक र  यांचा ताव- 
                       २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१७६६९ द.४.१०.२०१६ 
 

       महानगरपा लकेचे ड े ञय कायालय अंतगत “ भाग . ४४ म ये काँ ट र ते करणे” या 

लेखा शषकावर अंदाजपञक पान . ३५ अ. . १५ व र. . १,००,०००/- (अ र  र. . एक लाख 

फ त) इतक  तरतूद उपल ध असून याकामावर र. . ५,०१,००,०००/- (र. .पाच कोट  एक लाख 

फ त) इतका खच होणार अस याने सोबत या “ पञ-अ” नुसार संबं धत लेखा शषकासमोर नमुद 

केले माणे एकूण र. . ५,००,००,०००/- (अ र  र. . पाच कोट  फ त)  तरतूद “ भाग . ४४ 

म ये काँ ट र ते करणे” या लेखा शषकावर वग करणेस मा यता देणेकामी मा.महापा लका 

सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. 
 

वषय मांक ११)   संदभ :- १) मा.स वता साळूंके व मा.अ नता तापक र  यांचा ताव- 
                         २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१७६७० द.४.१०.२०१६ 
 

 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत व वध 

क याणकार  योजना राब व यात येतात. सन २०१५-१६ पासून “इतर क याणकार  योजना” या 

वभागामाफत राब व यात येत आहेत. या योजनेअतंगत खु या वगातील 

व याथ / व याथ नींकर ता योजना राब व यात येत आहेत. स या या योजनां शवाय समाजातील 

सव तरातील व याथ , व याथ नींना श यवृ ती आ ण उ च श णाक रता बँकेकडील कज 

उपल ध होणेचे ट ने सोबतचे प  “अ” नुसार योजना “ इतर क याणकार “ योजनेअंतगत 

राब व याक रता मा यता देणेकामी तसेच खु या वगातील व या याक रताची तरतूद “इतर 

क याणकार  योजना” खु या वगातील व याथ नीक रताची तरतूद “म हलांक रता योजना” आ ण 

मागास घटकातील व याथाक रता (SC, ST, VJNT) “मागासवग य क याणकार  योजना” या 

लेखा शषावर ल तरतूद तून कर यास मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत 

येत आहे.                                  

                                  ----------     
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                  मा.आयु तांकडून आलेल  पञे/कामे      
 
वषय मांक १२)      संदभ -१) मा.महापा लका आयु त याचेंकडील जा. .  
                               वभाअक/३/का व/६/२०१६ दनांक ४ /१०/२०१६ 
 
     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.२/१०/२०१४पासून 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  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.  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 व शासन नणय 

. वमअ २०१६/ . .१३/२०१६-१७ द. १३/०६/२०१६ अ 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 शासनव रा य शासन ह सा वाटप त ता 

 
 तपशील क  शासन अनुदान रा य शासन अनुदान 

१ वैयि क घरगुती शौचालय १,२४,९६,०००/- २,४९,९२,०००/- 
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/- ४६,०००/- 
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५ एकूण १,६७,०३,०००/- २,६३,९१,००० /- 
  क शासनव रा य शासन 

एकूणअनुदान  
४,३०,९४,०००/- 

 

 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 येईल. 

 यानुसार सदर अ भयान सु  झालेपासून दनांक ३०/०९/२०१६अखेरसोबत सादर केलेले प  "अ 

" माणे कामकाज झालेले आहे.शासन नणय . वभाअ/२०१५/ . .२४९/न व-३४, दनांक१९/११/२०१५ 

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.तसेच व छ भारत 

अ भयानासाठ  मा. पंत धान यांनी महारा  रा याक रता नाम नद शत केले या खेलर न व अजुन 

पुर कार वजे या नेमबाज अंजल  भागवत यांची प ंपर  चंचवड महानगरपा लकेसाठ  ॅड 

अ बॅ सडर हणून नयु ती केलेल  आहे. 

 व छ महारा  अ भयान (नागर ) अंतगत महापा लकेने दनांक ३०/०९/२०१६अखेर केले या 

कायवाह ची मा हतीखाल ल माणे 

                                                                      प  “अ” 
 

महानगरपािलकेच ेनाव पपरी चचवड 
महानगरपािलका 

 
शेरा 

िज हा  पुण े  
वैयि क शौचालय बांधकामासाठी अज केले या 
कुटंुबांची सं या ६३१२  

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

५८८७ 
 

मंजूर अजाची एकूण सं या ३९९९  
बांधकाम सु  
झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि क घरगुतीशौचालय ३४३६ 
 

बांधकाम पूण 
झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि क घरगुती शौचालय २७८४ 
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सबब, महापा लकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अ भयान (नागर ) 

अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणे.  
                                       
वषय मांक १३)      संदभ -१) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .  
                            था/बीआरट एस/८१३/२०१६ दनांक ४ /१०/२०१६ 

सांगवी कवळे हा र ता महानगरपा लकेने वकसीत केला असून या मागावर सावज नक 

बीआरट  बस वाहतुक सु  कर यात आलेल  आहे. या र यावर ल कावेर  नगर या ठकाणी सबवे 

बांधणेची मागणी या भागातील मा. नगरसद यांनी केल  आहे. तसेच या कामासाठ  द. ११ ऑग ट 

२०१६ रोजी र ता रोको आंदोलनह  कर यात आले आहे. तसेच या ठकाणी चौक अस यामुळे 

लहानमोठे अपघात वारंवार घडत असतात यामुळे या ठकाणी नागर कां या सुर ततेसाठ  व 

वाहनांची रहदार  सुरळीत हो यासाठ   सबवे बांधणे आव यक आहे. 

यानुसार सदर जागेची पाहणी क न सा.बा.ं वभाग सन २०१६-१७ व मा य दरपृथ:करणानुसार 

सदर कामाचे क प यव थापन स लागार मे. एस.एन.भोबे यांनी स व तर अंदाजप क तयार केले 

असून अंदाजप क य र कम . ६,५०,००,०००/- इतक  येत आहे.  तसेच सदर ठकाण या EHV 

पायलॉनची उंची वाढ वणे व न वन पायलॉन उभारणे या कामी र. . १,६०,००,०००/- खच येणार आहे. 

यामुळे कावेर नगर येथे सबवे बांधणेकामी व युत खचासह र. . ८,१०,००,०००/- इतका खच येणार 

आहे. तथा प,  मनपाचे सन २०१६-१७ चे अंदाजप कातील पान  . ५७ अन.ु . १९३ अ वये कामास 

बांधकाम सु  
झाले या 
शौचालयांची सं या 

सामुदाियक शौचालय ३६१ सीटस 
 

िनगत करणेत आलेला 
पिहलाह ा ३९४४ लाभाथ  

GOI+GOM=२३६.६४
लाख 

GOI =२०००/- व  
GOM= ४०००/-
िह सा 

ULB = ७८.८८ लाख ULB = २०००/- 
िह सा 

 एकुण ३१५.५२ लाख  

िनगत करणेत आलेला 
दुसरा ह ा १९८२ लाभाथ  GOI+GOM=११८.९२ 

लाख              

GOI =२०००/- व  
GOM= ४०००/-
िह सा 

  ULB = ३९.६४ लाख ULB = २०००/- 
िह सा 

 एकुण १५८.५६ लाख  



 14
 र. . ४,००,००,०००/- इत या अंदाजप क य र कमेस महापा लका सभा ठराव . ८५० दनांक 

२०/४/२०१६ अ वये शास कय मा यता मळाल  आहे. सदर कामाची न वदा स द करणेकामी 

र. . ८,१०,००,०००/- या र कमेस मा. महापा लका सभेची शासक य मा यता घेणे आव यक आहे.   

  वषयां कत कामाची अंदाजप क य र. . ८,१०,००,०००/- चे खचास शासक य मा यता  

देणेबाबत वचार करणे.  

वषय मांक १४)      संदभ -१) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. 
                                    . था/BSUP /४९९/२०१६ द. ४/१०/२०१६ 
  

      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 

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.  
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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.  

यानुसार 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 

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 
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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. 

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. 
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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  

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

(D.C. Rule) नुसार  ठेवणे म ा त आहे. यामुळे 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 यतु 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. 

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 :- 
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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),  

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 :-  
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                          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 

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.  

                                      ----- 



 21

 

                                  स म यांचे अहवाल   

            मा. वधी स मती   

 

वषय मांक १५)        द. १९/८/२०१६  चा सभावृ तांत कायम करणे.                     
                                   --------         
 

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

वषय मांक १६)      अ) द. ३/८/२०१६ द. १८/८/२०१६  चा सभावृ तांत कायम करणे. 
                      ब) द. १८/८/२०१६ 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/४०५/२०१६ 
दनांक : ६/१०/२०१६                                  

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

      नगरस चव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत.  
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   माहे ऑ टोबर २०१६ चे मा.महापा लका सभेत मा.सुलभा रामभाऊ उबाळे, नगरसद या यांना 

वचारावयाचे न – 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
न .१) शहरात २०१२ ते आजपयत कती वृ ारोपन केले ? यापैक  कती वृ  जगले ? 

याची स व तर मा हती यावी. 
अ) वृ ारोपनासाठ  एकूण २०१२ ते आज पयत  कती र कम खच केल  गेल  ? 

न .२) व वध ठकाणी उ यानांम ये मुलांसाठ  जी खेळणी बस व यात आल  ती कोण या 
उ यानात कती बस वल  ? याची स व तर मा हती यावी व गे या पाच वषात 
या पोट  कती खच केला गेला व ती खेळणी कोण या अव थेत आहेत ? 

अ) लॉन, माती यासाठ  २०१२ ते २०१६ कती खच झाला ? लॉनची लागवड कोठे 

कती केल  ? याची स व तर मा हती यावी. 

न .३) महापा लकेची कती उ याने रेडझोनम ये आहेत याची आज काय अव था आहे व 
यावर कती खच झाला ? याबाबतची स व तर मा हती यावी. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(मा. थायी स मती सभा ठराव मांक १७६६९ द.४/१०/२०१६ व मा.महापा लका सभा 
वषय मांक १० चे लगत) 

“ पञ-अ” 
 

अ. 
. 

कामाचे नाव लेखािशष सन २०१६-
१७ बजेट 

सन २०१६-
१७ चा मुळ 

अंदाज 

वग करण व आव यकतेनुसार 
होणारी  

सन २०१६-
२०१७ म ये 

िन वळ आव यक 
तरतुद हणेजच 
(६+७=९ कवा 

६-८=९)  पान 
. 

अ. . वाढ घट 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 
१ भाग .४४ म ये कॉ ट 

र ते करणे 
िवशेष 
योजना 

३५ १५ १००००० ५००००००० ० ५०१००००० 

२ मनपा शहरातील 
पपरीगांव (िजजामाता) 
मशान भुमीम ये होणारे 
दुषण रोख यासाठी 

आव यक या उपाययोजना 
करणे 

पयावरण 
िवषयक 

काम े

३५९ ४ ४०००००० ० ४०००००० ० 

३ मनपा शहरातील 
कासारवाडी मशान 
भुमीम ये होणारे दुषण 
रोख यासाठी आव यक या 
उपाययोजना करणे. 

पयावरण 
िवषयक 

काम े

३५९ ५ ४०००००० ० ४०००००० ० 

४ मनपा शहरातील िचखली 
मशानभुमीम ये होणारे 
दुषण रोख यासाठी 

आव ययक या 
उपाययोजना करणे. 

पयावरण 
िवषयक 

काम े

३५९ ६ ४०००००० ० ४०००००० ० 

५ मनपा शहरातील थेरगांव 
मशानभुमीम ये होणारे 
दुषण रोख यासाठी 

आव ययक या 
उपाययोजना करणे. 

पयावरण 
िवषयक 

काम े

३५९ ७ ४०००००० ० ४०००००० ० 

६ मनपा शहरातील 
चचवडगांव मशान 

भुमीम ये होणारे दुषण 
रोख यासाठी आव ययक 
या उपाययोजना करणे. 

पयावरण 
िवषयक 

काम े

३५९ ८ ४०००००० ० ४०००००० ० 
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७ पपरी चचवड मनपा 

काय े ातील पपळे गुरव 
मशानभुमीम ये 

सी.एन.जी. / एल.पी.जी 
गॅस दािहनी बसिवणे. 

पयावरण 
िवषयक 

काम े

३६० २३ ६०००००० ० ६०००००० ० 

८ पपरी चचवड मनपा 
काय े ातील पपळे 
सौदागर मशानभुमीम ये 
सी.एन.जी. / एल.पी.जी 
गॅस दािहनी बसिवणे. 

पयावरण 
िवषयक 

काम े

३६० २४ ६०००००० ० ६०००००० ० 

९ पपरी चचवड मनपा 
काय े ातील दापोडी 
मशानभुमीम ये 

सी.एन.जी. / एल.पी.जी 
गॅस दािहनी बसिवणे. 

पयावरण 
िवषयक 

काम े

३६० २५ ६०००००० ० ६०००००० ० 

१० पपरी चचवड मनपा 
काय े ातील पपरी वाघेरे 
मशानभुमीम ये 

सी.एन.जी. / एल.पी.जी 
गॅस दािहनी बसिवणे. 

पयावरण 
िवषयक 

काम े

३६० २६ ६०००००० ० ६०००००० ० 

११ पपरी चचवड मनपा 
काय े ातील वाकड 
मशानभुमीम ये 

सी.एन.जी. / एल.पी.जी 
गॅस दािहनी बसिवणे. 

पयावरण 
िवषयक 

काम े

३६० २७ ६०००००० ० ६०००००० ० 

एकूण र म पय े ५०१००००० ५००००००० ५००००००० ५०१००००० 

          
         

                                          सह /- 
सभापती 

थायी स मती 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

                                                                  पंपर-४११ ०१८ 
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( मा. थायी स मती सभा ठराव मांक १७६७०, द.४/१०/२०१६ व मा.महापा लका 
सभा वषय मांक ११ चे लगत) 

५ वी ते इय ता १० म ये शकत असले या खु या वगातील व याथ / व याथ नींना श यवृ ती 
देणेबाबत. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
योजनेचे व प - खु या वगातील व याथ / व याथ नींम ये श णाची आवड नमाण हावी व 
यांचे गुणव तेत वाढ हावी आ ण यानंा आ थक पाठबळ मळावे हणून या योजने वारे इय ता ५ 
वी ते इय ता ७ वी म ये शकत असणा-या खु या वगातील व याथ / व याथ नीस र. . २०००/- 
आ ण इय ता ८ वी ते इय ता १० वी म ये शकत असणा-या खु या वगातील व याथ / 
व याथ नीस र. .३०००/- (वा षक) श यवृ ती देणे.  

खु या वगातील व या यास ‘इतर क याणकार  योजना’ आ ण खु या वगातील 
व याथ नीस “म हलाक रता योजना” या लेखा शषावर कर यात आले या तरतूद तून श यवृ ती 
र कम अदा करणेत यावी.  
योजने या अट  व शत   - 
 

१) अजदाराने वह त नमु यातील अज करणे. 
२) अजदार व याथ / व याथ नीस वा त याचे पुरा याथ रेश नंग काड, झोपडप ी ओळखप , 

पालकाचे मतदान ओळखप , घरप ी पावती इ. पैक  एक पुरावा सादर करणे आव यक.  

३) इय ता ५ ते १० म ये  शकत असणा-या खु या वगातील व याथ / व याथ नीस 
श यवृ ती दे यात येईल.  

४) अजदार व याथ / व याथ नीस मागील शै णक वषाम ये कमान ७५ ट के गुण ा त 
झालेले असणे आव यक.  

५) या या पुरा याथ अजासोबत अजदार व याथ / व याथ नीने मागील वषाची गुणप केची त 
सादर करणे आव यक. 

६) अजासोबत व याथ / व याथ नीची आधारकाडची त जोडणे आव यक. 
७) अजासोबत अजदाराने बँक पासबुकची त सादर करणे आव यक 

८) सदर योजनेत आव यक ते बदल कर याचा अ धकार मा .आयु त यांना राह ल.  
 

                                                                                                        सह /- 
सभापती 

थायी स मती 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

                                                                           पंपर  - ४११ ०१८. 
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१२ वी नंतरचे वै यक य (MBBS, BAMS, BDS, BUMS, BHMS) MBA आ ण अ भयां क  
पदवी प र ा यासारखे उ च श ण घे यासाठ  खु या वगातील व याथ , व याथ नीस आ ण 
मागास घटकातील (SC, ST, VJNT, वगातील) व या याना रा यकृत बँकेकडील “शै णक 
कजाचे” याजाची र कम अदा करणे.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
योजनेचे व प - पंपर  चंचवड महानगरपा लका ह ीम ये वा त य असले या आ ण १२ वी 
नंतरचे वै यक य (MBBS,BAMS,BDS,BUMS,BHMS) MBA आ ण अ भयां क  पदवी कर ता 
वेश मळाला असून रा यकृत बँकेकडील शै णक कज मंजूर झाले आहे. अशा 
व याथ / व याथ नींस शै णक कालावधीतील येक वषाम ये बँकेकडील मंजूर दराने आकारणेत 
आलेल  याजाची र कम बँके या खा यावर महानगरपा लकेमाफत अदा करणे. 

खु या वगातील व या याक रताचा खच “इतर क याणकार  योजना” लेखा शषावर ल 
तरतूद तून, मागासवग य (SC, ST, VJNT) वगातील व या याकर ताचा खच “मागासवग य 
क याणकार  योजना” या लेखा शषावर ल तरतूद तून आ ण सव घटकातील मुल ंकर ताचा खच 
“म हला क रता योजना” या लेखा शषावर ल तरतूद तून कर यात यावा. 
 
योजने या अट  व शत   - 
 

१) अजदाराने वह त नमु यातील अज करणे. 
२) अजदार व याथ / व याथ नीस वा त याचे पुरा याथ रेश नंग काड, झोपडप ी ओळखप , 

पालकाचे मतदान ओळखप , घरप ी पावती इ. पैक  एक पुरावा सादर करणे आव यक.  
३) अजासोबत १२ वी नंतरचे वै यक य (MBBS,BAMS,BDS,BUMS,BHMS) MBA आ ण 

अ भयां क  पदवी क रता वेश घेत याचे प ाची त सादर करणे आव यक. 
४) अजदारास रा यकृत बँकेकडील शै णक कज मंजूर झाले या प ाची त अजासोबत सादर 

करणे आव यक. 
५) अजासोबत व याथ / व याथ नीची आधारकाडची त जोडणे आव यक. 
६) अजासोबत अजदाराने बँक पासबुकची त सादर करणे आव यक. 
७) सदर याजाची र कम व याथ / व याथ नीचे ‘शै णक कज’  खा यावर जमा करणेत येईल. 
८) सदर योजनेत आव यक ते बदल कर याचा अ धकार मा .आयु त यांना राह ल.  

                                                     सह /- 
सभापती 

थायी स मती 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  - ४११ ०१८.    
 


