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                                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                            पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

  मांक : नस/६/का व/७१ /२०१९ 
                                            दनांक : ११/०२/२०१९         
 

ित, 
 

मा. ................................... 
सद य, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर   ४११ ०१८. 
  

 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक  

 २०/०२/२०१९ रोजी द ुपार  २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   

मा.महोदय/महोदया, 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे फे वुार - २०१९ ची मािसक मा.महापािलका सभा 

बुधवार दनांक २०/०२/२०१९ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य 

इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे. सोबत सभेची 

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

   

                                                             आपला व ास ू
 

                                                                
(उ हास बबनराव जगताप) 

                    नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
   पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

 

त :  १) कायालयीन नोट स बोड 

 २) सव शाखा मुख व शाखािधकार             
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
 

सूचना 
 

( महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे अनुसूची करण २ मधील  
िनयम मांक १ (ए) (एच) (आय) अ वये ) 

 
 

  कायप का मांक – २७ 
 
 

 पपंर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे फे वुार -२०१९ ची मािसक मा.महापािलका सभा 
बुधवार दनांक २०/०२/२०१९ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपािलका शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे. सदर सभेम ये 
खालील कामकाज होईल.         

                              ------   

अ)  मा.महापािलका सभा मांक- २४ दनांक २०/११/२०१८ व द.२०/१२/२०१८ 
(द.ु१.०० आ ण साय.ं५.०० वा.) चा सभावृ ांत कायम करणे.   

          ब)  मा.महापािलका सभा मांक- २५ दनांक २०/१२/२०१८ चा सभावृ ांत कायम  
              करणे. 

क)   मा.महापािलका सभा मांक- २६ दनांक १९/१/२०१९ व दनांक ४/२/२०१९   
    (द ु . २.०० व ३.४० वा.) चा सभावृ ांत कायम करणे. 

          

                                   ----- 
िनयु या 

 
वषय मांक १) महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम २०(५) म ये तरतूद  
               के या माण ेमा. थायी सिमतीवर ८ (आठ) मा.सद यां या िनयु या  
               कलम ३१ अ म ये तरतूद के या माणे माणशीर ितिनिध व देऊन  
               नामिनदशना दारे करणे.  
    
वषय मांक २) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड यांचे मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक    

              सिमती सद य पद र  झाले अस याने मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक  

              सिमती सद य वाची एक जागा रकामी झाली अस याने महारा   

              महानगरपािलका अिधिनयमचे कलम २३ आ ण कलम  
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               ३१ अ आ ण पंपर   िचंचवड शहरा या महानगरपािलके या सिम यां या सभा इ.     

               चे  सचंालन कर या वषयीचे जादा िनयमांपैक  िनयम .६९ म ये िनदश  

                              के या माण े सदर रका या जागेवर िनयु  करणे. 

        ------- 
       
                ो रे 
 

         ( महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ४४ अ वये ) 
 

  ------  
 
 

मा. थायी सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक ३) संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   

                        .ब े/ था/का वज/१२/०४/२०१९ द.०४/०१/२०१९  

       २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .४०९९, द.२२/०१/२०१९ 
 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ब े य कायालयामधील भाग .१८ मधील 
तपशीला मधील नमुद कामांची मा.स मानीय नगर सद य यांची मागणी व आव यकता ल ात 
घेता मनपाचे सन २०१८-१९ चे मुळ अंदाजप काम ये कामा या समोर ल रका यांम ये 

तावात नमुद केले या र. .२,५०,००,०००/- (अ र  र. .दोन कोट  प नास लाख फ ) 
तरतूद वग क न घेणसे मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
(वाढ/घट र. .२,५०,००,०००/-) 
 

वषय मांक  ४) संदभ-  १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                         .ब े/ था/का वज/१२/०५/२०१९ द.०४/०१/२०१९  

     २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .४१००, द.२२/०१/२०१९ 

 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१८-१९ चे मुळ अंदाजप काम ये 

मा.नगरसद य यांनी न याने मागणी केले या कामांचा समावेश नाह . तपिशलाम ये नमुद 
सदरचे कामांसाठ  मनपा अंदाजप काम ये समावेश क न आव यक र. .१,००,००,०००/- इतक  
तरतुद ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल सन २०१८-१९ या मुळ अथसंक पातील 
वेगवेग या कामांमधुन वग करणे आव यक आहे. तर  वषया या स व तर तपिशलाम ये  नमुद 
केले या अन ु  १ व २ चे कामाचा सन २०१७-१८ चे अंदाजप काम ये समावेश क न या 
कामासमोर ल अंदाजप क य रकमे या रका यात तावात नमुद केले या रकमेस व ब े य 
थाप य वभागाकड ल अन,ु  ३ चे कामामधुन र. .१,००,००,०००/- (अ र  र. .एक कोट  
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फ ) इतक  तरतुद वग करणसे मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत 
येत आहे. (वाढ/घट र. .१,००,००,०००/-) 
 

वषय मांक ५) संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .भु ज/६/का व/१९७/२०१८ 

                        द.१८/१२/२०१८  

            २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .४१४०, द.२२/०१/२०१९ 
 

           कृषी उ प न बाजार सिमती पुणे यांनी पंपर  येथे फुल बाजार चालु करणे क रता 
मे २०१७ पासून वारंवार प  यवहार केलेला आहे. या अनुषंगाने मा.आयु  सो. यांचे दालनात 
द.२८/१२/२०१७ रोजी आ ण द.२८/११/२०१८ रोजी कृषी उ प न बाजार सिमतीचे ितनीधी 
व महापािलकेचे पदािधकार  अिधकार  यांचे समवेत बैठक आय़ो जत करणेत आली होती. 
द.२८/११/२०१८ रोजी झाले या चचम ये पंपर  ( ोमा शो म) शेजार ल स.नं.२१० आर ण 
मांक ११७ येथील सु वधा भुखंड मांक २ चे े  ५२६.३१ चौ.मी. ह  जागा फुल 

बाजाराक रता देणेचे िन त केले गेले. मा.आयु  सो. यांनी दले या सुचनेनुसार पंपर  ( ोमा 
शो म) शेजार ल स.नं.२१० आर ण मांक ११७ येथील सु वधा भुखंड .२ मधील े  
५२६.३१ चौ.मी. ह  जागा फुल बाजारासाठ  िन त क न थाप य वभागामाफत ता पुर या 
व पात प ा शेडची उभारणी क न उपसंचालक नगररचना वभागाकडून भाडे दर ा  क न ह 
े य कायालायामाफत ११ म हने कराराने भुई भा याने देणेस मा.उप संचालक नगररचना 

यांचेकड ल मु यांकना या उमेद मा यतेने कायवाह  पुण क न मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 

वषय मांक ६) संदभ – १) मा. वलास म डगेर , मा.राजू िमसाळ यांचा ताव.  

    २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .४२१६, द.२२/०१/२०१९ 
 

     क शासनाने नागर  भागाक रता धानमं ी आवास योजनेम ये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेने सािमल होणेबाबत महारा  शासनाचे द.०९/१२/२०१५ चे शासन िनणयानुसार 
द.०३/०२/२०१६ चे प   महानगरपािलकेस ा  झाले आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस 
धानमं ी आवास योजना “सवाक रता घरे २०२२” म ये योजना तयार करणे संदभात व शहर  

गर ब लाभाथ  िन त करणे संदभात शासनाने कळ वले आहे. तसेच शासनाने हाडाची 
रा य तर य सुकाणू अिभकरण सिमती हणून नेमणूक केली असून यांनी द.०१/०६/२०१६ चे 
प ा वये धानमं ी आवास योजनेचा आराखडा DPR (Detailed Project Report) तयार क न 

तावाची छाननी क रता मु य अिधकार  पुणे गृहिनमाण े  व े  वकास मंडळा या 
कायालयाकडे सादर करणे वषयी तसेच द.१५/०६/२०१६ चे प ा वये धानमं ी आवास योजने 
अंतगत मागणी सव ण बाबतचा अहवाल देणेबाबत कळ वले आहे. यानुसार सव ण पुण 
झाले आहे. पंपर  स.नं.२२६पै/३अ व २२७प,ै आर ण .१५९ (HDH) येथील मनपाचे 
ता यातील HDH (Houses for Dis houses) या आर त जागेवर धानमं ी आवास योजना 
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अंतगत EWS घरे बांधणेचा क प राब वणेचे िनयोजन करणेत आले आहे. सदर घरे ह  
र यामुळे बािधत अिधकृत बेघरांक रता व इतर आर णांमुळे बािधत बेघरांक रता देणे यो य 
होणार आहे. स या महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील बेघरांसाठ  घरे (HDH) या 
आर णांतगत सदर जागा ता यात आलेली आहे. या लॉटचे े फळानुसार येथे अंदाजे ११० घरे 
बांधणेचे ता वत करणेत येत आहे. या क पा या अंतगत येणा-या संभा य खचाचा तपिशल 
त ा अ नुसार खालील माणे आहे. 

 
त ा अ 

 
अ.

 

गावाचे 
नाव 

आर ण 
. 

स.नं. जागेचे 
एकुण े  
चौ.मी. 

मनपा या 
ता यात आलेले 

े  चौ.मी. 

होऊ 
शकणार  

संभा य घरे 

शेरा 

१ पंपर   १५९ 
(HDH 
आर त) 

२२६पै
/३अ, 
२२७पै 

१५०० १५०० ११० मनपा या पुणपणे ता यात 
आली आहे.  लॉट ला संल न 
र याचे योजन झालेनंतर 
िन वदा काढ यात येईल.  

 
     सदर क पाचे अंतगत पाणी, े नेज, दवाब ी व इतर सु वधा मनपामाफत पुर वणेकामी 
येणारा अंदाजप क य खच त ा ब नुसार खालील माणे आहे. 

त ा ब 

(सव आकडे ल  म ये) 
अ 

 

ठकाणा
चे नाव 

सीमािभंत 
दु ती 

र त े पावसाळ  गटर 
व Rain Water 
Harvesting 

पा.पु. ेनेज घनकचरा 
यव थापन 

SWM 

दवाब ी 
ा सफॉमर 
फडर व इतर  

एकुण . 
ल  
 
 

१ पंपर  ९.०० ५.०० २.०० २.०० २.०० २.०० ५.०० २७.०० 

 
     सदर क पासाठ  येणारा खच (Infra खच वगळता) त ा क नुसार खालील माण:े- 

त ा क 
गावाचे नाव आर ण . होऊ शकणार  संभा य घरे इमारतींचा संभा य खच र. . 

पंपर  स.नं.२२६पै/ ३अ, २२७पै १५९ ११० १२,१०,००,०००/- 
 
     येक सदिनकेला येणारा संभा य खच हा र. .११,००,०००/- इतका आहे. इमारती या 
बांधकाम े ा माणे येक सदिनकेचा Construction Built up Area हा ५४५ चौ.फुट आहे. 
हणजेच ित चौ.फुट बांधकामाचा खच र. .२०१८/- इतका येत आहे. 

सदिनका या खचाचे वाटप खालील माणे.   

क  शासन  -  .१.५० ल  अनुदान 

रा य शासन  -  .१.०० ल  अनुदान 
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लाभाथ   ह सा  -  .८.५० ल   

एकुण   -  .११.०० ल  ( ित सदिनका) 
 
     सदर क पासाठ  महानगरपािलका िनशु क जागा उपल ध क न देणार आहे. तसेच 
क पासाठ  लागणा-या स या या रेड रेकनर नुसार जागेची कंमत, बांधकाम परवानगीचे 
वकास शु क, िमअमची शु क इ याद  महानगरपािलका लाभा याकडून घेणार नाह . पंत धान 
आवास योजनेक रता शासक य मा यतेक रता खचाचा तपिशल त ा ड नुसार खालील माणे:- 

त ा ड 
 

 
वर ल त ा - ड नुसार क  शासन, रा य शासन, लाभाथ  व मनपा यांचे संयु  िनधी मधून 
पंत धान आवास योजने अंतगत अदंाजे ११० सदिनका बांधणेकामी अंदाजप क य र. .१३.६० 

कोट  व सदर क पाचे साईटवर मुलभूत सु वधा मनपामाफत पुर वणेकामी येणा-या अदंाजे 
र. .३०.०० लाख असे एकुण र. .१३.९१ कोट या सदर क पास व संभा य खचास मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणते येत आहे. 
 
 

वषय मांक ७) संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वृ /४/का व/५७४/२०१८ 

                        द.३१/१२/२०१८  

    २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .४२२०, द.२९/०१/२०१९ 

 

           पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या महारा  (नागर  े े) झाडांचे जतन 
अिधिनयम १९७५ करण ६ कलम १६ अ वये मा.वृ  ािधकरण सिमतीने सन २०१८-१९ चे 
सुधार त व सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजप कास महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक 
आहे. सबब सोबत माणे मा.वृ  ािधकरणाने तयार केलेले व मंजुर केलेले अंदाजप क असुन 
२०१८-१९ चे सुधार त व सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजप क र. .२८,६७,१६,०००/- (अ र  र. . 
अ ठावीस कोट  सदुस  लाख सोळा हजार फ ) इतके आहे. सदर अंदाजप कास मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 
 
 

अ. . तपिशल क प खच Infra खच  एकुण र. . 
१ क पाचा एकुण खच १२,१०,००,००० २७,००,००० १२,३७,००,००० 
२ ५% Contingencies सह १२,७०,५०,००० २८,३५,००० १२,९८,८५,००० 
३ २% Work charges establishment 

Charges सह 

१२,९५,९१,००० २८,९१,७०० १३,२४,८२,७०० 

४ ५% भाववाढ (Escalation)  ६४,७९,५५० १,४४,५८५ ६६,२४,१३५ 
एकुण (३ + ४) १३,६०,७०,५५० ३०,३६,२८५ १३,९१,०६,८३५ 
एकुण . १३.६० कोट  ०.३० कोट  १३.९१ कोट  
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वषय मांक ८)   संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   

                                                    .कर/मु य/९/का व/१०८/२०१९ 

                           द.२९/०१/२०१९     
                         २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .४३२२ 

                            द.५/०२/२०१९ 

 
       महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ९९ या तरतूद  अ वये खालील नमूद 
केलेले दर महानगरपािलकेने काय े ातील िमळकतींवर सन २०१८-२०१९  क रता लागू केलेले 
आहे  तसेच शासनाचे िश णकर, रोजगार हमी कर व लोअरेज कराची वसुली शासनाने ठरवून 
दले या दराने शासनाचे क रता केली जाते. सन २०१९-२०२० या सरकार  वषाक रता दनांक 
२० फे ुवार  २०१९ पूव  करांचे दर ठर वणे आव यक आहे. या अनुषंगाने महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम ९९  अ वये सन २०१९-२०२० या व य वषासाठ  
खालील माण ेकरांचे आ ण करे र बाबींचे फ   / शु काचे दर ता वत कर यात येत आहे. 

ताव   : सन २०१९-२०२० या सरकार  वषाक रता कराचे व करे र बाबींचे दर िन तीबाबत 
 
अ. करांचे दर 

अ. . कराचे नाव 
करआकारणी प दत 
करयो यमू यावर 

सन २०१८-२०१९ चे 
चिलत दर 

(स याचे) 

सन २०१९-२०२० 
क रता ता वत 
दर 

िनवासी िनवासे र िनवासी िनवासे र 

1 सामा य कर  र कम पये 1/-ते 
12000/- 

13% 14% 13% 14% 

र कम पये 12001/- ते 
30000/- 

16% 17% 16% 17% 

र कम पये 30001/- व 
यापुढ ल 

24% 24% 24% 24% 

1ब साफसफाई कर करयो यमू यावर 5% 6% 5% 6% 

अ नशामक कर करयो यमू यावर 2% 2% 2% 2% 

मनपा िश णकर करयो यमू यावर 4% 5% 4% 5% 

2 मल वाह सु वधा लाभ कर करयो यमू यावर 5% 5% 5% 5% 

3 पाणीपुरवठा लाभ कर करयो यमू यावर 4% 5% 4% 5% 

4 र ता कर करयो यमू यावर 2% 3% 2% 3% 

5 वशेष साफसफाईकर  

(फ  मॉ स, लॉ जंग 
बो डग, मंगल कायालय, 
सभागृह, णालय, हॉटे स, 

करयो यमू यावर -- 2% -- 2% 



8 
 

अ. . कराचे नाव 
करआकारणी प दत 
करयो यमू यावर 

सन २०१८-२०१९ चे 
चिलत दर 

(स याचे) 

सन २०१९-२०२० 
क रता ता वत 
दर 

िनवासी िनवासे र िनवासी िनवासे र 

कॅ ट स, रे टॉरंट या 
व पा या िमळकतींस   )  

6 वृ कर करयो यमू यावर 1% 1% 1% 1% 
 
वर ल करां यित र  “ नाटयगृह कर ” (करमणूक कर) खालील माणे वसूल केला जातो. 
 
अ. 
. कराचे नाव करआकारणी प दत 

सन २०१८-२०१९ चे 
चिलत दर (स याचे) 

सन २०१९-२०२० क रता 
( ता वत दर) 

7 
  

नाटयगृहा 
वर ल कर 
(करमणूक 
कर) 

1. िसनेमा    

अ) 500  पयत  कंवा  यापे ा  
जा त  बैठक  यव था (िस स) 
असणा-या िथएटरला ती न 

ती दवस .250/- ती दवस .250/- 

ब) मराठ  िसनेमा  करमाफ  करमाफ  

क) वातानुकुिलत िथएटर ती न
  

ती दवस .350/- ती दवस .350/- 

2. नाटक ती योगास .100/- ती योगास .100/- 

3. सकस (कॉ हल पे स)  ती योगास .100/- ती योगास .100/- 

4. तमाशा   ती योगास .100/- ती योगास .100/- 
    5. संगीत जलसे/शा ीय संगीत 

जलसे (िथयटरमधील कंवा िथयटर 
यित र  येक योगास) 

ती योगास .100/- ती योगास .100/- 

    6. कु या / मु ीयु द ती योगास .50/- ती योगास .50/- 

7. वर ल खेर ज इतर येक योगास 
(जर वेगवेगळे खेळ नसतील तर अशा 

येक दवसास 

ती दवस .100/- ती दवस .100/- 

 
ब. सामा यकरातील सवलत योजना : सामा य कर (सामा य कराम ये सामा य कर + 
साफसफाई कर + अ नशामक + मनपा िश ण उपकर  हे कर समा व  आहेत) 
 
अ.

 
योजना सन २०१८-२०१९ चे चिलत दर 

(स याचे) 
सन २०१९-२०२० क रता  

( ता वत दर) 
1 माजी सैिनक व वातं य 

सैिनक कंवा यांचे प ी यांचे 
वत: रहात असले या फ  

एका िनवासी घरास सामा य 
करात सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा य कर 
र कमे या 50% र कम सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा य कर 
र कमे या 50% र कम सूट 

2 फ  म हलांचे नावे असले या, चालू सरकार  वषाचे चालू चालू सरकार  वषाचे चालू 
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अ.

 
योजना सन २०१८-२०१९ चे चिलत दर 

(स याचे) 
सन २०१९-२०२० क रता  

( ता वत दर) 
वत: रहात असले या फ  

एका िनवासी घरास सामा य 
करात सुट 

मागणीतील देय सामा य कर 
र कमे या 50% र कम सूट 

मागणीतील देय सामा य कर 
र कमे या 50% र कम सूट 

3 40% कंवा यापे ा जा त 
अपंग व असणा-या अंध, 

अपंग, मितमंद, कणबिधर व 
मूकबिधर यां या नावावर 
असणा-या िमळकतीस 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा य कर 
र कमे या 50% र कम सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा य कर 
र कमे या 50% र कम सूट 

4 संपूण िमळकतकराची र कम 
आगाऊ भरणा-यां कर ता 
सामा य करात सुट देणे 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा यकर 
र कमे या 
1. वतं  न द असले या िनवासी 
वापरा या  िमळकतीस - 10% 

र कम सूट 

2. बगरिनवासी/ िम  / 
औ ोिगक /मोकळया जिमनी इ. 
िमळकतीस - 5% र कम सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा यकर 
र कमे या 
1. वतं  न द असले या िनवासी 
वापरा या  िमळकतीस - 10% 

र कम सूट 

2. बगरिनवासी/ िम  / 
औ ोिगक /मोकळया जिमनी इ. 
िमळकतीस - 5% र कम सूट 

5 ीन ब ड ंग रेट ंग िस टम 
िमळकती  

ीहा : ीन ब ड ंग रेट ंग 
िस टमम ये 2500 चौ.मी. 
पे ा जा त भूखंडावर ल 
क पांना बांधकाम परवानगी 
वभागामाफत अंितम भोगवटा 
प क व अंितम ीन ब ड ंग 
Certificate ा  झाले या 
िमळकतींना सामा य करात 
सूट 
 
 

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणी 
तील देय सामा यकर र कमे या 
·         3 Star Rating -  05% 
र कम सूट 
·         4 Star Rating -  08% 
र कम सूट  

·         5 Star Rating - 10% र कम 
सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणी 
तील देय सामा यकर र कमे या 
·         3 Star Rating -  05% र कम 
सूट 

·         4 Star Rating -  08% र कम 
सूट  

·         5 Star Rating - 10% र कम 
सूट 

  व ीहा : ीन ब ड ंग रेट ंग 
िस टमम ये 2500 चौ.मी. 
पे ा कमी भूखंडावर ल 
क पांना बांधकाम परवानगी 
वभागामाफत अंितम भोगवटा 
प क व अंितम ीन ब ड ंग 
Certificate ा  झाले या 
िमळकतींना सामा य करात 
सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणी 
तील देय सामा यकर र कमे या 
·         1 Star Rating -  05% 
र कम सूट 
·         2 Star Rating -  08% 
र कम सूट 
·         3 Star Rating - 10% 
र कम सूट 
·         4 Star Rating - 12% 
र कम सूट 

·         5 Star Rating - 15% 

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणी 
तील देय सामा यकर र कमे या 
·    1 Star Rating -  05% र कम 
सूट 

·         2 Star Rating -  08% र कम 
सूट 

·         3 Star Rating - 10% र कम 
सूट 

·         4 Star Rating - 12% र कम 
सूट 



10 
 
अ.

 
योजना सन २०१८-२०१९ चे चिलत दर 

(स याचे) 
सन २०१९-२०२० क रता  

( ता वत दर) 
र कम सूट ·         5 Star Rating - 15% र कम 

सूट 

6 संर ण दलातील शौय पदक 
धारक आ ण माजी सैिनकां या 
वधवा तसेच अ ववाह त शह द 
सैिनकांचे नामिनदिशतांचे 
मालम ांना करातून सूट 

(शासन िनणयानुसार) 

मालम ा करात (सामा यकर, 

मल वाह सु वधा लाभकर, 
पाणीपुरवठा लाभ कर, र ता कर) 

सूट 

मालम ा करात (सामा यकर, 

मल वाह सु वधा लाभकर, 
पाणीपुरवठा लाभ कर, र ता कर) 

सूट 
  

7 वर ल योजनेपैक  कोण याह  
फ  एका योजनेचा लाभ 
िमळकतधारकास घेता येईल 
तसेच वर ल योजनेचा 
सामा यकरातील सवलतीचा 
लाभ घेणेकामी थकबाक सह 
दो ह  सहामाह ची संपूण 
बलाची र कम एक र कमी 
आगाऊ भरणेची मुदत ( बल 
िमळो अथवा न िमळो) 

अ. . 1 ते 5 मधील सवलत 
योजनांसाठ  - दनांक 30 जून 
अखेर 
अ. . 6 चे सवलत योजनेसाठ  
संपूण वष 

अ. . 1 त े 5 मधील सवलत 
योजनांसाठ  - दनांक 30 जून अखेर 

अ. . 6 चे सवलत योजनेसाठ  
संपूण वष 

8 थकबाक सह एक र कमी 
िमळकतकराचा भरणा 
ऑनलाईन पेमट गेट-वे ारे 
करणा-या िमळकतधारकास 
चालू आिथक वषाचे सामा य 
करात सवलत 

1.   द.1/4/2018 ते 30/6/2018 

    अखेर सवसाधारण करात 5% 

2.   द.1/7/2018 ते 31/3/2019 

    अखेर सवसाधारण करात 2% 

1. द. 1/4/2019 ते 30/6/2019 अखेर 
सवसाधारण करात 5% 

2. द. 1/7/2019 ते 31/3/2020 अखेर 
सवसाधारण करात 2%  

 
 
क. करे र बाबीचें फ  / शु कांचे दर 
अ. 
. नाव 

सन २०१८-२०१९ चे चिलत दर 
(स याचे) 

सन २०१९-२०२० क रता 
ता वत दर 

1 िमळकत ह तांतरण न द नोट स फ    करयो यमू यावर 5% करयो यमू यावर 5% 

2 थकबाक  नसलेचा दाखला फ   ती दाखला 10/- पये ती दाखला 10/- पये 

3 िमळकत उतारा    ती उतारा 20/- पये ती उतारा 20/- पये 

4 शासक य सेवा शु क   ित बीलास 10/- पये  ित बीलास 10/- पये  
  
सन २०१६-२०१७ या आिथक वषाचे कर व करे र बाबींचे दर िन त करतेवेळ  मा. 
महापािलका सभा ठराव मांक ८१७, दनांक २०/०२/२०१६ अ वये करयो यमू य िनधारणासाठ  
जे अ, ब, क, ड असे वभाग क न वेगवेगळे दर िन त करणेत आलेले आहेत याची पुनरचना 
करणेबाबतचा ठराव केलेला होता.  यानुसार पुनरचना खालील माणे  



11 
 
 
स याचे करयो यमू य िन तीसाठ चे अ, ब, क, ड वभाग  
 
अ वभाग ब वभाग क वभाग ड वभाग 

1.     िनगड  ािधकरण, 

आकुड , िचंचवड, 

पंपर वाघेरे, पंपर नगर, 

मनपाभवन या वभागीय 
कायालयातील सव 
समा व  गट 

2. फुगेवाड  दापोड   व 
भोसर  या वभागीय 
कायालयातील सव गट 
(सन 1997 म ये नवीन 
समा व  झालेला ामीण 
भाग वगळून) 

1.     सांगवी, थेरगाव या 
वभागीय कायालयातील 
सव गट (सन 1997 म ये 
नवीन समा व  झालेला 
ामीण भाग वगळून) 

1.     च-होली, मोशी, 
िचखली, तळवडे, कवळे 
या वभागीय 
कायालयातील सव 
समा व  गट 

2.  सांगवी - गट मांक 
9 र क सोसायट  

3.  थेरगाव - गट मांक 
7 भुजबळ व ती, गट 
मांक 8 वाकडकर व ती, 

भूमकर व ती व गट 
मांक 9 पुनावळे 

गावठाण 

4.  फुगेवाड  दापोड  - गट 
मांक 7 बोपखेल 

5.  भोसर  - गट मांक 
15 साईपाक आदशनगर, 
गट मांक 16 दघी 
गावठाण, गट मांक 17 

गजानन महाराज मं दर 

6.  झोपडप टया : अ, ब 
व क वभागातील 
झोपडप टया 
(झोिनपुमाफत सेवाआकार 
वसूली) 

1.     थेरगाव वभागीय 
कायालयातील गट मांक 
10 जीवननगर, गट मांक 
11 िनंबाळकर नगर व गट 
मांक 12 ताथवडे गावठाण 

 
पुनरचना क न करयो यमू य िन तीसाठ चे अ, ब, क वभाग 
 
अ वभाग ब वभाग क वभाग 

1.     िनगड  ािधकरण, आकुड , 

िचंचवड, सांगवी, पंपर वाघेरे, 

पंपर नगर, मनपाभवन, फुगेवाड  
दापोड , भोसर  या वभागीय 
कायालयातील सव समा व  
गट व  थेरगाव या वभागीय 
कायालयातील सन 1997 म ये 
नवीन समा व  झालेला 
ामीण भाग वगळून उवर त 

1.     थेरगाव –  

गट मांक 7 भुजबळ व ती,  गट 
मांक 8 वाकडकर व ती, भूमकर 

व ती   

2.     दघी बोपखेल (भोसर ) –  

गट मांक 1 - (15) साईपाक 
आदशनगर, गट मांक 3 - (16) 

दघी गावठाण,  गट मांक 2 - 

(17) गजानन महाराज मं दर 

1.     -च-होली, मोशी, िचखली, तळवडे, 

कवळे या वभागीय कायालयातील सव 
समा व  गट 

2.   थेरगाव     गट . 9 पुनावळे 
गावठाण,   गट .10 जीवननगर,गट . 
11 िनंबाळकर नगर,गट मांक 12 ताथवडे 
गावठाण 

3.   दघी बोपखेल (फुगेवाड  दापोड ) - गट 
मांक 4 (7) बोपखेल 
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गट 4.   झोपडप टया : अ, ब व क 

वभागातील झोपडप टया (झोिनपु माफत 
सेवा आकार वसूली) 

  
        वर ल माण ेसन २०१९-२०२० क रता  दर ता वत कर यात येत आहेत. 
        सन २०१९-२०२० या वषाक रता महानगरपािलका करांचे दर आ ण करे र बाबीची फ  
 /शु क तसेच पुनरचना क न करयो यमु य िन त करणेस मा यता देणेची मा.आयु  यांची 
मागणी असली तर , पंपर  िचंचवड मनपा या वतीने शहरातील कर आकारणी न झाले या 
िमळकतींची संबंधीत िमळकत धारक या या वष  मा हती देत नसलेने मनपाचे आिथक 
नुकसान होऊन वकासकामांना गती देणे श य होत नाह . तर  यासाठ  शहरातील न याने 
बांधकाम झाले या अथवा बांधकाम होऊनह  सदर िमळकतींची करआकारणी झाली नाह  अशा 
शहरातील सव िमळकतींची करआकारणी के यास मनपाचे आिथक उ प नात वाढ होणार आहे. 
यासाठ  नागर कांनी िमळकत शोधून द यास सदर नागर कांना ो साहना मक भ ा हणून 
ब स योजना राब वणे आव यक आहे. सदर योजना खालील माणे राब वणेत येणार आहे.  

       शहरातील करआकारणी न झाले या िनवासी/ बगरिनवासी िमळकतींची िमळकत 
धारकांचे नाव व संपूण प यासह स व तर मा हती देणा-यास ब साची र कम िमळकतीचे 
सामा य कराचे १०% इतक  िमळकती शोधणा-या लाभा यास अदा कर यास मा यता देणेस 
तसेच महानगरपािलका े ातील न दणीकृत द यांग शाळां या इमारतींना मालम ा कर 
बगरिनवासी दराचे िन या दरा ऐवजी आकरणी करताना िमळकतीचे बांधकाम व पानुसार व 
आकारणीचे वेळ  जे चिलत िनवासी दर होते याचे ५०% दराने द.०१/०४/२०१९ पासून 
वा षक करयो यमु य िन त क न यावर िनवासी दराने िमळकत कर आकारणी कराणेस 
मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
 

वषय मांक ९) संदभ- १)  मा. वलास म डगेर , मा.अिमत गावडे यांचा ताव- 
                    २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .४३२७ 

                        द.५/०२/२०१९ 
 

        क  शासना या धत वर व रा य वेतन सुधारणा सिमतीचे िशफारशींचे आधारे रा य 
शासक य व इतर पा  कमचा-यांना ७ या वेतन आयोगानुसार रा य शासनाने शासन 
अिधसूचना, व  वभाग .वेपूर-२०१९/ . ./सेवा ९ द.३० जानेवार  २०१९ अ वये सुधा रत 
वेतनसंरचना लागू केली आहे. तसेच शासन िनणय .सिनवे-२०१९/ . .५८/सेवा-४ द. २४ 
जानेवार  २०१९ अ वये सेवािनवृ  झाले या िनवृ  वेतन धारकां या व कुटंुब िनवृ ी 
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वेतनधारकां या वेतनात ७ या वेतन आयोगानुसार सुधारणा कर यात आलेली आहे. पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका कमचा-यांनाह  रा य शास कय कमचा-यां माणे ७ या वेतन 
आयोगानुसार सुधा रत वेतनसंरचना/वेतन ेणी लागू करणेबाबत मा.आयु  यांचे अ य तेखाली 
महापािलकेतील वर  अिधका-यांची वेतन पुनरचना सिमती गठ त करणेत आली आहे. सबब 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका कमचार  महासंघाचे मागणीनुसार व महापािलका वेतन 
पुनरचना सिमतीचे िशफारशींचे अहवालािधन महापािलका आ थापनेवर ल पा  कमचा-यांना 
तसेच ाथिमक िश क व िश केतर कमचा-यांना महापािलकेने ६ या वेतन आयोगानुसार लागू 
केलेली वेतन ेणी वचारात घेऊन सदर पदांना शासनाकड ल ७ या वेतन आयोगानुसार 
समक  सुधार त वेतन ेणी / वेतनसंरचना लागू करण,े सुधा रत आ ािसत गती योजनेनुसार 
३ लाभांची वेतन संरचना लागू करणे, मनपाने महागाई भ याबाबत क शासक य कमचा-
यां माणे लागू केलेले धोरण यापुढेह  कायम ठेवणे, घरभाडे भ ा, पुरक भ ा, वाहतुक भ ा, 
रोखर कम हाताळ याचा भ ा, एन.पी.ए. व इतर रा यशासनाचे धोरणानुसार लागू असलेने 
रा यशासन वेळोवेळ  सुधारणा करेल या माणे लागू करण,े मनपा कमचा-यांना व मान लागू 
असलेले भ े उदा. वाहन भ ा, धोका भ ा, धुलाई भ ा, वै क य भ ा, व इतर भ े एल.एस.जी.ड , 

एल.जी.एस. इ. वेतनवाढ बाबतचे धोरण यापुढेह  कायम ठेवण,े ७ या वेतन आयोगानुसार 
फरकापोट  देय र कम शासक य कमचा-यां माणे पाच समान ह यात तथा प मनपाचा भ व य 
िनवाह िनधी वतं पणे अस याने बँकांकडून िमळणारे याज व मनपा कमचा-यांना भ व य 
िनवाह िनधी खा यावर ावे लागणारे याज वचारात घेऊन भ व य िनवाह िनधी खा यात 
जमा करणे / रोखीने देणे याबाबत वेतन पुनरचना सिमतीचे िशफारशीनुसार कायवाह  करण,े 

तसेच या संदभात काह  ुट  व सुधारणा अस यास याबाबत िनणय घे याचे अिधकार 
मा.आयु  यांना देणे इ.बाबींना मा यता देणेस व यापोट  येणा-या खचास धोरणा मक बाब 
हणून मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

                                 ----------   

 

                       मा. वधी सिमतीचे ठराव   
 

वषय मांक १०) संदभ – १) मा.संिगता ता हाणे, मा.सागर गवळ  यांचा ताव. 
                 २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .७८, द.१८/०१/२०१९ 
 

           मौजे पपंळे िनलख . .२६ मधील महादेव मं दर ते बाणेर पुलापयतचा र ता 
डांबर करणाने वकसीत करणेसाठ  कामाचे आदेश द.०६/०२/२०१८ रोजी देणेत आलेले असून 
काम चालू आहे. सदर कामात पंपळे िनलख मधील महादेव मं दर ते बाणेर पुलापयतचा 
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र ता(७०० मी.) व पंपळे िनलख मशानभमूी ते STP लां ट पयतचा (५५० मी.) र ता 
वकसीत करणेचा अत:भाव कर यात आलेला आहे. सदर या र यावर वाहतूक ची वदळ मोठया 
माणात असते तसेच माट िसट  अ वये भ व यातील वाहतूक चा वचार करता सदरचा र ता 

काँ ट करण करणे आव यक आहे. सदर र ता डांबर करणाने वकसीत करणे या कामाची 
िन वदा र. .७,४४,२९,०६१/-(अ र  र. .सात कोट  च वेचाळ स लाख एकोणतीस हजार एकस  
फ ) इतक  आहे. या अनुषंगाने वर ल कामांतगत अं.५०० मी.लांबी या र याचे काँ टकरण 
करणे श य होणार आहे. तर  भाग मांक २६ मधील ता यात आलेले ड .पी.र ते वकसीत 
करणे या कामातून डांबर करणा या कामाऐवजी काँ ट करणाने र ता वकसीत करणे या फेर 
बदलास मंजूर कामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 

वषय मांक ११) संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/३८/२०१९  

                           द.२३/१/२०१९  

      २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .७९, द.०१/०२/२०१९ 
 

           मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव मांक ८० दनांक 
२५/०१/२०१९ अ वये मनपा १५ बॅडिमटन हॉलचे २० कोट सराव, िश ण व पधसाठ  
आर ण देणेकामी तसेच भ व यात होणारे मनपा बॅडिमंटन हॉल अनुषंगाने सुधा रत 

डाधोरणास सोबतचे प  “ अ ” व “ ब ” माणे मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे. 
 

वषय मांक १२) संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आप/३/का व/५६/२०१९ 

                         द.२९/०१/२०१९  
     २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .८०, द.२९/०१/२०१९ 

 

           पंपर   िचंचवड महानगरपािलकेचे आकाशिच ह व परवाना वभागामाफत महारा  

महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ३१३, ३७६ व उप वधीनुसार उदयोगधंदा, यवसाय, साठा 
परवाने दे यात येतात. या यावसाियकांकडून परवाना फ  ित वष  वसूल करणेत येते. महारा  
महानगरपािलका अिध िनयमातील कलम ३८६ चे तरतुद स आधीन राहून ित वष   परवाना फ चे 
दर िन त कर यात येतात. यानुसार प  अ, ब व क नुसार तावात नमूद केले माणे १) 
सन २०१९-२० साठ  सन २०१८-१९ साठ  अ त वात असणा-या दराम ये ३०% दरवाढ सव 

तावात नमूद ित ह  कार या परवा यासाठ  करणेत यावी. २) परवाना नुतनीकरण वलंबाने 
करणा-या यावसाियकांसाठ  परवाना फ  वर दरमहा १०% नुसार वलंब शु क आकार यात यावी 
मा  याची कमाल मयादा असणा-या वलंब शु क १२०% नुसार आकारणी या स या या 
दराम ये वाढ न करता ते कायम ठेवणेत येऊन ३० जुन नंतर नुतनीकरण न के यास ए ल 
पासून तावात नमूद केले नुसार वलंब शु क आकारणी कायम ठेव यात यावी. या माणे 
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मा यता देणेची मा.आयु  यांची मागणी असली तर  सदरचा वषय द र  दाखल करणेस 
मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे. 
 

वषय मांक १३) संदभ – १) मा.राज  लांडगे, मा.सागर गवळ  यांचा ताव. 
     २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .८२, द.०१/०२/२०१९ 
 

           पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत सह शहर अिभयंता ( थाप य) या वगात ३ 
पदे मंजूर असून यापैक  १ पद मागासवग यांसाठ  आर त आहे.  महारा  शासनाचे सामा य 
शासन वभागाचे प रप क .बीसीसी-२०१६/ .क.२२८ए/१६/१६-ब द.२९ मे २०१७ नुसार 

छोटया संवगातील मागासवग यां कर ता आर त पदे पदो नतीने पदे भरताना अनुसरावयाची 
कायप दती व हत केलेली आहे.  यानुसार बंद ुनामावली या मवार नुसार थमत: अनुसुिचत 
जाती वगाकर ता पद भर याचा वचार करावा, यानंतर अनुसुिचत जमाती वगाचा वचार 
करावयाचा आहे.  यापूव  सह शहर अिभयंता पदावर अनुसुिचत जाती वगातील उमेदवार 
भरणेत आले असून सदरचे पद आता र  आहे. बंद ु नामावलीनुसार सदर जागेवर स थतीत 
अनुसुिचत जमाती वगाचे उमेदवारास पदो नती देणे आव यक आहे. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या आ थापनेवर कायकार  अिभयंता ( थाप य) या पदावर अनुसुिचत 
जमाती या वगाचे ी.देव ना नरिसमलु ग टूवार हे सेवाजे ता याद माणे थम मांकावर 
आहेत.  तर  सदर अिधकार  यांची कायकार   अिभयंता या पदावर चार वषापे ा जा त सेवा 
झालेली अस याने यांना अनुभवाचा काह  कालावधी िशिथल क न पदो नती दे यास मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 

 ---------- 
मा.िश ण सिमतीचे ठराव 

 

वषय मांक १४)  संदभ- १) मा.सुवणा बुड, मा.शारदा सोनवणे यांचा ताव. 
                       २) मा.िश ण सिमती सभा ठराव .४७ द. ७/२/२०१९ 
     

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ािथ म क िश ण वभागा या १०५ शाळा कायरत 
असून या शाळांम ये अंदाजे ११५० मु या यापक / िश क कायरत असून ३८,००० व ाथ  
िश ण घेत आहेत. तर  िश ण  वभागावर िनयं ण राखणचेी संपूण जबाबदार  शासन 
अिधकार  ीमती यो सना िशंदे यां यावर आहे. तर  िश ण वभागात स थ तीत यांचे 
कामकाज चांगले नसून याबाबत मनपा या नगरसेवकां या व नाग रकां या त ार  येत आहेत. 
तसेच यांना सोप व लले या कामाची शासन अिधकार  यो सना िशंदे या टाळाटाळ कर त 
आहेत. तर  यामुळे पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची ितमा समाजात मलीन होत आहे. 
शासन अिधकार  यो सना िशंदे यां या अशा कामकाजामुळे पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या शाळांमधील पट न क च कमी होणार आहे. तसेच पंपर  िचंचवड 
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महानगरपािलकेची ितमा खराब होणार आहे. तर  यांना महारा  शासनाकडे परत 
पाठ वणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 

       -------- 
 

                          मा.आयु ांकडून आलेली पञे/कामे 
 
वषय मांक १५)  संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .  

              नर व/का व/६/२५३७/२०१८ द.२४/१२/२०१८   
           २) मा.महापािलका सभा ठ. .३५३ द.४/२/२०१९  

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह म ये नगररचना योजना TP Scheme राब व यासाठ  
M/s HCP Consultant यांची वह त क या पार पाडून स लागार हणुन नेमणकु झालेली आहे. 
या अनुषंगाने दं. २७-११-२०१८ रोजी M/s HCP Consultant  यांचे ितिनधीं समवेत 

उपसंचालक, नगररचना यांची चचा झाली असुन खालील त यात नमुद गावां या भागांम ये 
एकुण १५ नगररचना योजना  (TP Scheme)  राब वणे श य आहे. 

 

अ.
. 

गावाचे नाव नगररचना योजना (TP Scheme) राब व याच े े ाचा तपशील अंदाजे े  
(हे टर) 

१ थेरगाव स.नं. - १,२,३, ३४,३५, ३६,३७ ३९.००  
२ िचखली गट.नं. - १०३ ते २०८, २१० ते २१२,२१९, २२१ ते २४७ ,२५६ ते 

२७४, २८४, २७६ ते २७८, ३५० ते ३५७, ३९७, ४१८ ते 
४२०४४५ ते ४६०, ५०१ ते ५१५, ५२१ ते ५२४, ४९६ ते ५००, 
४२१,४४४,४६१,४६२,४१३, ५१६, ४९६,४९४,४७६, ४७४,४६३ 
ते ४६९ , ४४३, ४२२ ते ४३०, ४४१, ४६९,४७०, ४३१, ४३२, 
४३३, ४२६, ४४२, ४७१, ४७३, ४७२, ४१२, ४११, ४१०, ४०९, 
४०८, ४१४, ४१६,४१७, ४०४, ४०६, ३९८, ४०७, ४०३, ४०५, 
३९६, ३५८ ते ३८४, ४०२, ३२५ ते ३२९,  ३८५ ते ३९७, ४००, 
४०१, ४३६ ते ४४०, ४७७ ते ४९७, ५१८, ५१९, ५३०, ५२६, 
५२७, ५३३, ५१७, ५२९, ५२०, ५२८, ५२५, ५३२, ५३४, ५३५, 
५३३, ५३६ ते ५३८, ३४३, ३४६ ते ३४९, २७९, २७५, २८०, 
३४५, ३४२, ३४४, २८१, ३४१, ३४०, ३३६, ३३०,३३२, 
३३३,३२२, ३२४,३२३,३३४, ३३५, ३००ते ३२१, २८२, 
२९७,२९८, २९९, २९५, २९३,२८८, २८६,२८४,२८३ ,२८५, 
२८७, २८९, २९१, २९१,२९०, २९६,२९२, २९४,२५५, 
२५१,२५०, २५४,२५३, २५२, २४८,२४९. 

१२८.००  
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३ चचवड स.नं. -   ८, १३, १७,१८, १९,२०,२१, २२,४१,४२,४३, ४४, ४५ , 

४६, ४७,४८, ४९, ५०,५१,५२,५३,५४,५५, ७०, ७१, ७२, 
७३,३६, ८१,८२, ८३ ,८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, 
९२,९३,९४,९५,९६, ९७, ९८, ९९, १००, १०१, १०२,१०३, 
१०४, १०५, १०६, १०७, १०८, १०९, ११०, १११.११२,११३ 
,११४,११५,११६,११७, ११८,११९ ,१२०, १२१,१२२. 

११४.००   

४ च-होली 
 
 
 
 

न.र.यो. . १ - स.नं. - १२ ते २७ ,१६० ते १६९,१७२ ते १८२ , 
१८४ ते १९१ , १९३ ते १९७ , १९९ ते २००,२११ ते २००,२२१ ते 
२३२,२३३ ते २४८,२५०,२५० ते २५८ , २६० ते २६२,२६४ ते 
२८३ .   

२०६.०० 
 

न.र.यो. . २ - स.नं. ४३१,४८३ ते ४८९ , ४४६ , ४४८ पै , ४४९ पै 
, ४५० पै, ४५१ ते ४५८ , ४६१ , ४६४ ते ४६८ , ३८० ते ३८४ , 
३८५ ते ३९१, ३९३ ते ३९५ , ३९६ पै, ३९६ पै , ३९२ पै , ३७९ पै 
, ३७९ पै , ३५८ ते ३६१ , ३६३ ते ३६४ , ३६७ ते ३६८ . 

११७.०० 

न.र.यो. . ३ - स.नं. ४३२ ते ४३५ , ४२५ ते ४२८ , ४४१ , ४४३ ते 
४४५ , ४४७ , ४४८पै , ४४९ पै ४५०पै , ३९९  ते ४१० , ३५२ ते 
३५७ , ३७० ते ३७८ , ३९७ पै ,३९६ पै, ३९२ पै , ३७९ पै , ३६९ 
पै , ३४७, ३९२ पै , ३७९ पै , ३६९ पै , ३४७ 

१७९.०० 

५ रावेत  
 
 

न.र.यो. . १ – स.नं. - ३२, ३४, ३१, ४१, ४२,४८ ,४९, 

५०,५१,५२, ५३,५९,५४, ५६, ५५,५७,५८,६३,६२,६४,६५, ६०. 

५०.००  

 न.र.यो. . २ – स.नं.- ७३, ७२, ६६, ६७, ६८, ६९,७०, 
७१,८२,८१, ८०,७९,८३,३८, ८४, ८५, ७८,७७,९५, ९४, 
९३,८६, ८७,८८,८९,९० ,९१, ९२,९७,९८,९९,१००,१०१, १०३, 
१५०,१५१, १५३,१४९,१४८, १५२, 
१४५,१४६,१४३,१४२,१४०,१३९,११३,११४,११७,११८,१२१, 
१२२,११०,१०५,१०४,१०९,११६,११९,१२०,१०६,१०७,१३७, 
१३८,१३६,१३४,१३५,१३३,१३२, १२३. 

२५०.०० 

६ कवळे  स.नं. - १ ते ६ ,  ८ ते २२ , ३७ , ७९ ते ८३ , ८५ , ८८ ते १०२ , 
११०  

२८७.००  

७ पुनावळे स.नं. -  ११ ते १४ , १६ ते २७ , २८ ते ४० , ४१ ते ४८ , ५० ते ५३ ३९१.००  
८ ताथवड े 

 
न.र.यो. . १ - स.नं. - २८ ते ४१ , ४२ पै , ६२ ते ८० , १२६ , 
१२९ पै , १३३ ते १७१ ,  

१९०.००  
 

न.र.यो. . २ - स.नं. - ८६ ,  ८९ ते १०० , १०१ ते ११५ , ११६ ते 
१२७  

१५६.००  

९ मामुड  स.नं. - १ ते ४ , ६ ते १२ , १३ पै , १९ पै , ३२ पै , ३३ ते ३५  १०४.०० 
१० डुडुळगाव  

 
न.र.यो. . १  - गट. नं. - १९१ पै ते  १९६पै,  १९७ ते  २००,  
२०१पै  ते २०२ पै,  ३०५, २०६,  २१०, २११, २१२पै ते २१६पै, 
२१७, २१८, २२३ ते  २४०, २४३ पै, २४१पै, २४२, २०४पै. 

१३०.०० 
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न.र.यो. . २ - गट. नं. - ५० , ५१ पै, ५४ ते ६४,  ६५पै ते  ६६ पै, 
६९ ते  १०३,  १७५  ते  १८२,  १८३ पै ते  १८६ पै, १८८पै, १८९ 
पै. 

५९.०० 

११ मोशी न.र.यो. . १ – गट नं - ५२६, ५२७, ५३०, ५२५, ५२३, ५२१, 
५१९, ५१५, ५१४, ५१३, ५१२, ५१०, ५०९, ५०६, ५०७, ५३१, 
५३२, ५३३, ५३४, ५३५, ५३६, ५३७, ५३८, ५३९, ५४०, ५१८, 
५१७, ५१६, ५०८, ५०४, ५०३, ५०२, ५०१, ४९५, ४९४, ४९२, 
४९३, ४९७, ४९८, ४८८, ४८९, ४८७, ४८६, ४९०, ४९१, ४८३, 
४८५, ४८४, ४७८, ४७७, ४८२, ४७७, ४८१, ४८०, ४७९, ४७६, 
४७५, ४७३, ४७४, ४७२, ४७१, ४७०, ४६९, ४६७, ४६८, ४६६, 
४६५, ४५१, ४५०, ४५३, ४५४, ४५५, ४५६, ४५७, ४५९, ४५८, 
४४२, ४४१, ४४३ ( सव जुने )  

१०२.६९ 

  न.र.यो. . २ – गट नं - ४३५, ४३४, ४३३, ४३२, ४३९, ४१८, 
४१९, ४३०, ४२९, ४२८, ४१७, ४१६, ४१८, ४२७, ४१५, ४१४, 
४१३, ४१२, ४२६, ४२५, ४२३, ४२४, ४२१, ४२२, ४०२, ४०४, 
४०७, ४०५, ४०३, ४०१, ४०८, ४०९, ४१०, ३८८,, ३८९, ३९६, 
३९७, ३९१, ३९०, ३९३, ३९२, ३९४, ३९५, ३९६, ३८१, ३८२, 
३८३, ३८४, ३८५, ३८०, ३७९, ३३९, ३३८, ३३७, ३३६, ३३४, 
३३५, ३३३, ३३१, ३३०, ३२९, ३२८, ३२७, ३२६, ३२४, ३१७, 
३१८, ३१९, ३२०, ३२२, ३२१, ३२४, ३२३, ३१६, ३१५, ३१४, 
३१३, ३१२, ३११, २४९, २४७, २४६ ( सव जुने ) 

९३.५१ 

१२ बो-हाडेवाड  न.र.यो. . १ मौजे बो-हाडेवाड  मधील शेती वभागातील 
जमीन र हवास वभागात समा व  करणेबाबत या म. ा. न. 
र. व अिध. १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल करावयाचे 
े    

७८.२२ 

सबब वर ल त यात नमुद केले या गावांमधील े ात तसेच मा. आयु  वेळोवेळ  
तातड नुसार सुचवतील या े ासाठ  तसेच सोबत या नकाशावर दश व या माणे नगररचना 
योजना (TP Scheme) राब व यास मा यता देणेस, व मा.महापािलका सभे या मा यतेने 
महानगरपािलका े ात नगररचना योजना (TP Scheme) राब व याचे िन त होणा-या े ात 
महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे तरतुद  नुसार सव वैधािनक कायवाह  
कर यास उदा. नगररचना योजना तयार कर याचा इरादा जाह र करण,े ा प नगररचना योजना 
मा. संचालक,  नगररचना, महारा  रा य, पुणे यां या स लामसलतीने तयार क न िस द 
करणे, हरकती/सुचनांचा वचार करण,े  तदनंतर ा प नगररचना योजना शासनास मा यतेसाठ  
सादर करणे इ याद  क या कर यास मा.आयु  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना 
ािधकृत कर यास देखील मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( दनांक २०/२/२०१९ चे सभेत घे याचे िनणया माणे)      
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वषय मांक १६)  संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .  

              वैदय/१४अ/का व/१२१/२०१९ द.५/२/२०१९   

    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर ल कायरत असणा-या सव अिधकार  / 
कमचार  तसेच यांचे कुटंु बय व सेवािनवृ  अिधकार  / कमचार  (पती / प ी) यांना माहे 

स टबर २०१५ पासुन “ध वंतर  वा य योजना” लागू करणेत आलेली आहे.  ध वंतर  
वा य योजनतगत कायरत महापािलका अिधकार  / कमचार  यांचेकडून र. . ३००/- इतका 
व ह सा व सेवािनवृ  अिधकार  / कमचार यांचेकडून र. . १५०/- इतका व ह सा जमा 

केला जातो व एकुण जमा होणा-या ह या या दु पट र कम महापािलका ध वंतर  िनधीम ये 
जमा कर त असते.  या योजनतगत खाजगी णालयासंोबत करारनामा करणेत आलेला असून, 

या ठकाणी उपचार घेणा-या अिधकार  / कमचार  यां या बीलांची अदायगी थेट व पात 

संबंिधत णालयांना महापािलकेने िन त केले या वै कय उपचारांचे दरांनुसार ध वंतर  
िनधीमधून केली जाते.  सदरचे धोरणास मा.महापािलका सभा ठराव . ४७५, द. २०-०२-२०१४ 
व ठराव . ५४९, द. १९-०८-२०१४ अ वये मा यता देणेत आलेली होती. 

          सदरची योजना सु  करतेवेळ  ध वंतर  योजनतगत जमा होणा-या एकूण िनधीची 
र कम . ९.२६ कोट  इतक  अंदा जत करणेत आलेली होती व यामधूनच वै कय उपचाराथ 
होणा-या खचाची अदायगी करणे अपे त होते.  य ात योजना लागू झालेनंतर जमा होणारा 
िनधी व होणारा खच याम ये मो या माणात तफावत िनमाण झाली.  प रणामी ध वंतर  
िनधीम ये महापािलकेला िन त केले या ह या या रकमेपे ा जा त र कम जमा करण े

आव यक ठरले.  ध वंतर  वा य योजना सु  झालेपासुन हणजेच माहे ऑ टोबर २०१५ ते 
जानेवार  २०१९ अखेर र. . ६०.९३ कोट  इत या रकमे या बीलांची अदायगी करणेत आलेली 
आहे.  

         ध वंतर  वा य योजनेम ये स थतीत एकुण ९३ णालयांचा समावेश आहे. 
ध वंतर  धोरणातंगत वर ल माणे झाले या खचाचा वचार करता, य ात अंदा जत केले या 
रकमेपे ा कतीतर  पट ने जा त र कम यावर खच होत आहे.  तसेच अिधकार  / कमचार  
यांचेवर केले जाणारे वै कय उपचार हे िनयं त करता ये याजोगी बाब नाह .  याच माणे या 
योजनतगत ९३ ह  मया दत णालयांची सं या अस याने काह  वेळेस आप कालीन 
प र थतीम ये उपचार घेणेकर ता अडचणी िनमाण होतात.  तथा प, वै कय व यांतगत 
जवळपास ६००० णालयांचा समावेश अस याने आप कालीन प र थतीम ये देखील जवळ या 

णालयाम ये उपचार घे यास अडचणी संभावणार नाह त. यामुळे ध वंतर  योजनेऐवजी 
खाजगी वमा ोकरची नेमणुक क न “वै कय वमा” उतर वणेबाबत िन त करणेत आलेले 
होते.                                                                      
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        यानुषंगाने याकर ता M/s. K. M. Dastur Reinsurance Brokers Pvt. Ltd. यांची, कायरत / 
सेवािनवृ  महापािलका अिधकार  / कमचार  यांचा  “वै कय वमा” उतर वणेकर ता ोकर 
हणुन नेमणुक करणेत आलेली आहे.  

        स थतीम ये महापािलका अिधकार  / कमचार  यांना लागू करणेत आलेली “ध वंतर  
वा य योजना धोरण २०१३” या धोरणा ऐवजी वै कय वमा ोकरची नेमणुक क न कायरत 

/ सेवािनवृ  महापािलका अिधकार  / कमचार  यां या “वै कय वमा” बाबत न याने धोरण 
िन त करणेची कायवाह  काया वत आहे.  वै कय वमासंदभात न याने िन त होणा-या 
धोरणाम ये खालील माणे बाबींचा ामु याने समावेश आहे: 

१.       ध वंतर  वा थ योजना धोरणाचे धत वरच वै कय वमा योजना िन त कर यात 
येणार आहे. 

२.       याम ये इ शुर स ोकरमाफत RFP तयार क न िन वदे ारे इ शुर स कंपनीची िनवड 
कर यात येणार आहे.  

३.       ध वंतर  वा य योजनतगत एका अिधकार  / कमचा-याकर ता वा षक २० लाख इतक  
खच मयादा िन त करणेत आलेली होती.  न याने िन त कर यात येणा-या वै कय 
व यांतगत ित कुटंूब र. . ३ लाख इत या रकमेचा वमा उतर वणेत येणार असून, आजाराचे 
व पानुसार ह च मयादा २० लाखांपयत वाढेल.  याकर ता १० कोट  इत या रकमेचा बफर 

िन त केला जाणार आहे.  

४.       स थतीत लागू असणा-या ध वंतर  वा य योजनेनुसार िन त कर यात आलेले 
आजार / उपचारांचा समावेश याम ये करणेत आलेला आहे.  याच माणे द ुधर आजारांचा 
देखील याम ये समावेश असेल. 

५.       ध वंतर  योजनेम ये समा व  असणा-या ९३ णालयांसह संपुण भारतातील जवळपास 
६००० णालयांचा याम ये समावेश असेल.  यामुळे महापािलका अिधकार  / कमचार  यांना 
आव यकतेनुसार यो य या णालयांम य े उपचार करणे श य होईल.  याचा फायदा दुधर 
आजारांवर ल जे उपचार रा याबाहेर उपल ध आहेत, असे उपचार देखील महापािलका अिधकार  / 

कमचा-यांना घेणे श य होणार आहे. 

६.       वै कय वमा उतर वणेकर ता िन त केले या ोकरमाफत RFP (Request for Proposal) 
माणे िन वदा या राबवून सं था िन त केली जाणार आहे.  तदनंतर याबाबतचे सव 

कामकाज हे संबंिधत ोकरमाफत केले जाणार आहे. 
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७.       सदरचे वै कय व याकर ता अिधकार  / कमचार  यां या ह यानुसार दरमहा वेतनातून 
कपात करावयाची र कम अ ाप िन त झालेली नाह .  याबाबतचा िनणय पंपर  िचंचवड 
महापािलका कमचार  महासंघ यांचेशी चचा क न घेतला जाईल व यासंबंधीचे आदेश मा.आयु  
यांचेमाफत वतं पणे पा रत केले जातील.  

       वर ल माणे िन त केलेली वै कय वमा योजना लागू झालेनंतर, “ध वंतर  वा य 
योजना धोरण २०१३” नुसार होणार  कायवाह  बंद होणार असून “वै कय वमा” लागू 
करावयाचे वतं  धोरण िन त होणार आहे.    

       तर  महापािलका आ थापनेवर ल कायरत अिधकार  / कमचार  कुटंु बय व सेवािनवृ  
महापािलका अिधकार  / कमचार  (पती / प ी) यांना “ध वंतर  वा य योजना धोरण 
२०१३” बंद क न याऐवजी “वै कय वमा” बाबतचे न याने िन त केलेले धोरण लागू 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय मांक १७) संदभ - १) मा.अित. आयु  (२) यांचे प  . वभाअक/१/का व/   
                         ३७/२०१९ द. ७/०२/२०१९  
 
        क  शासना या “ व छ भारत अिभयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  
अिभयान (नागर )” राब वणेत येत आहे. 

       सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालयनाह  
यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  िनधी उपल ध क न शहर हागंणदार  मु  करणे (Open 

Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा ीय जनगणना २०११ नुसार पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण ११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क शौचालय 
उभारणी कर ता िनधी उपल ध करणे आव यक आहे.  सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  शासन व 
रा य शासन यांचेकडून अनु मे र.  ४,९३,९४,९६१/-  व ९,१०,५४,९७४ /-  असे एकुण र.  
१४,०४,४९,९३५/-अनुदान ा  झाले आहे. 

ा  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 वैय क घरगुती शौचालय 
बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येत आहे. 

व छ महारा  अिभयान (नागर ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३१/१/२०१९ अखेर 
केले या कायवाह ची मा हतीखालील माण े
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                                 पञ “अ” 

 

महानगरपािलकेचेनाव 
पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका 

 

शेरा 
ज हा पुण े  
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज 

केले याकुटंुबांची सं या 
१५९०२  

क  शासनाचे “ व छ भारत अिभयान” या 

संकेत थळावर अपलोड करणेत आले या 
एकूण अजाची सं या 

१५९०२  

मंजूर अजाची एकूण सं या १३३०९  

बांधकाम पूण 
झाले या शौचालयांची 

सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय 

एकुण बांधकाम पुण-१२७१५ 

 

मनपामाफत बांधकाम पुण- 
८५६७ 

सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  -४१४८ 

बांधकाम पूण 
झाले या शौचालयांची 

सं या 
सामुदाियक शौचालय ५८२सीटस 

म हला–२६२िसटस 
कामकाज पूण 

पु ष–३२० िसटस कामकाज 
पूण 

िनगत करणेत 
आलेला प हलाह ा ९१९९लाभाथ  

GOI+GOM=५५१.९४लाख 
GOI=२०००/-व  

 GOM=४०००/- ह सा 
ULB =   १८३.९८ लाख ULB =२०००/- ह सा 

 एकुण                  ७३५.९२लाख  
िनगत करणेत 

आलेला 

दुसरा ह ा 
८३४३ लाभाथ  GOI+GOM=५००.५८लाख 

GOI=२०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 

  ULB =१६६.८६ लाख ULB =२०००/- ह सा 

 एकुण             ६७७.४४ लाख  
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सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणे.        

                                  ------      

                                                सिम यांचे अहवाल 

वधी सिमती   
 

वषय मांक १८)  अ) दनांक २१/१२/२०१८, ०४/०१/२०१९ व ०८/०१/२०९ चा सभावृ ांत  
                    कायम करणे.  

                 ब) दनांक ०८/०१/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणे. 
       क) दनांक १८/०१/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
                                                 
                                         -------- 
 

 मा.म हला व बालक याण सिमती 
         

वषय मांक १९) अ) दनांक १९/१२/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणे.                     

                ब) दनांक ११/०१/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणे.    

                क) दनांक २५/१/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणे.  

                                    --------                       
 

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती             
                                    

वषय मांक २०) अ) दनांक २८/१२/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
                ब) दनांक ११/०१/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
 

                ------- 
 

िश ण सिमती  
 

वषय मांक २१)  अ) दनांक २०/१२/२०१८ व ०३/०१/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
                ब) दनांक १७/०१/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणे.        
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टप : १) “ पंपर  िचंचवड शहरा या महानगरपािलके या सिम यां या सभा इ.चे संचालन  

                   कर या वषयीचे जादा िनयम ” यामधील िनयम .१९ अ वये करांचे दर िन ती  

                   संबंधी होणार   चचा द.१५ फे ुवार  २०१९ ला कंवा त पुव  समा  करावयास   

                   पा हजे. 
      २) महारा  महानगरपािलका अिधिनयमा मधील कलम ९९ अ वये करांचे दर  

         द.२० फे ुवार  २०१९ ला कंवा त पुव  िन त केले पा हजेत.  
  
 
 
 

                                                                                                         

                                                           
                                                                                            (उ हास बबनराव जगताप)            
                                                       नगरसिचव 

                                             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                   पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/६/का व/७१/२०१९ 
दनांक : ११/०२/२०१९     

 
          

टप  - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस ् )  नगरसिचव कायालयात  

       वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
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 ( संदभ . डा/३/का व/३८/२०१९, द.२३/१/२०१९ वषय .११ चे लगत )  
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     ( संदभ .आप/३/का व/५६/२०१९, द.२९/१/२०१९ वषय .१२ चे लगत ) 
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