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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 
मांक : नस/५/का व/६३१/२०२१ 

                              दनांक -  ८/०३/२०२१ 
 

ित, 
 
मा. ................................... 
सद य, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर - ४११ ०१८. 
  
 
            वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक 
                   १८/०३/२०२१ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   
मा.महोदय/महोदया, 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे माच-२०२१ ची मािसक मा.महापािलका 
सभा गु वार दनांक १८/०३/२०२१ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात मा.उपसिचव महारा  शासन नगर वकास 
वभाग यांचेकड ल पञ .कोरोना-२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये 
ऑनलाईन प दतीने ( हड ओ कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आलेली आहे. सोबत 
सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस आपण ऑनलाईन प दतीने सहभागी हावे 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 – ५४ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे माच - २०२१ ची मािसक मा.महापािलका 
सभा गु वार दनांक १८/०३/२०२१ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपािलका शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात मा.उपसिचव महारा  शासन नगर वकास 
वभाग यांचेकड ल पञ .कोरोना-२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये 
ऑनलाईन प दतीने ( हड ओ कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आलेली आहे. सदर 
सभेम य ेखालील कामकाज होईल.  

-----     
ो रे 

 

( महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ४४ अ वये ) 
------ 

मा. थायी सिमतीचे ठराव 
 
वषय मांक १)  संदभ- १) मा.अित र  आयु  यांचे प  .ड ेका/१/का व/१५५/२०२१,  

                       द.०८/०२/२०२१ 
               २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .८३९३ द.१०/०२/२०२१ 
   

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत बालेवाड  डा संकुल  मधील खेळाडंुचे  वसती ह 
येथील  इमारती मधील A, B, C  ा तीन इमारती  को वड केअर युिनटसाठ  वापर या आहेत. 
यामुळे काह  इमारती व डा संकुलनातील इमारती पुणे मनपाने को वड केअर युिनटसाठ  

वापर या आहेत.  बालेवाड  डा संकुलनाचे वीज वापराचे बल भरणे बाबत  डा व युवक 

सेवा संचनालय, मा.आयु  िशवछ पती डा संकुल हाळंुगे बालेवाड  कड ल प  मांक 
युसे/को वसा/इले क/२०२०-११/२३४ द.१७/०८/२०२० नुसार वज बला 

पोट   माहे  ए ल  २०२०   ते जुलै २०२०   अखेर एकुण र. .७३,१४,३८०/-इतक  र कम भरणे 
बाबत वनंती केली आहे.  सदर कालावधीत बालेवाड  डा संकुल पंपर   िचंचवड मनपा व पुणे 
मनपा यांनी को वड -१९ साठ  सामुदायीक र या वापरल ेअस यान ेएकुण वजबीला या ६० % पुण े

मनपा व ४०% र कम पंपर  िचंचवड मनपा माफत अदा करणेबाबत मा.आयु  यांनी 
दनांक  ०६/०१/२०२१ रोजी चे मंजुर तावा नुसार  मा यता दली आहे यानुसार पंपर  िचंचवड 
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महानगर पािलके माफत माहे  ए ल  २०२० ते जुल ै २०२० अखेर एकुण वजबीला या ४०% 

र कम  र. .२९,२५,७५२/- इतक  र कम मा.डायरे टर पोटस ् अ ड युथ  स वसेस िसं कंग फंड 

िशवछ पती डा संकुल हाळंुग ेबालेवाड  यांना मनपान ेअदा करणेकामी मा. महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे.  

 
वषय मांक- २)  संदभ-  १) मा.राज  लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव – 

                २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .८४२४ द.१०/०२/२०२१ 
 
       तुळापुर येथे ी.छ पती संभाजी महाराज यांचे बिलदान थळ दरवष  फालगुन 
अमाव येला बिलदान दन/छ पती संभाजी महाराजांची पु यितथी हणून साजर  केली जाते. 
या ठकाणी पंपर  िचंचवडसह रा यातील व वध भागातून जनता दशनासाठ  येत असते, 
ामपंचायतीला सु वधा उपल ध क न दे यासाठ  िनधी अभावी अडचणी येत असतात. तर  

छ पती संभाजी महाराजांचे बिलदान दनािनिम  तुळापुर ामपंचायतीस महाराजांचे समाधी 
थळाचे ठकाणी मंडप यव था, लाईट यव था, प याचे पाणी, हारफुले इ. क रता दरवष  

र. .२,९९,०००/- (अ र  र. .दोन लाख न या नव हजार फ ) देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणते येत आहे. 
 

वषय मांक ३)  संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वृ /४/का व/७४/२०२१,  
                                                द.१०/०२/२०२१ 
                                          २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .८४७२ द.१७/२/२०२१   

        
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या महारा  (नागर  े े) झाडांचे जतन अिधिनयम 
१९७५ करण ६ कलम १६ अ वये मा.वृ ािधकरण सिमतीने तयार केलेले सन २०२०-२१ चे 
सुधार त व सन २०२१-२२ चे मुळ अंदाजप कास महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक 
आहे. सबब सोबत माण े मा.वृ ािधकरणान े तयार केलेल े व मंजुर केलेल े अंदाजप क असुन 

२०२०-२१ चे सुधार त र. .२०,३७,३०,०००/- व सन २०२१-२२ चे मुळ अंदाजप क र. . 

३६,६४,८०,०००/- इतके आहे. सदर अंदाजप कास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे.  

 
वषय मांक – ४) संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प    
                         .अ ेका/पापु/४/का व/०८/२०२१, द.१२/०२/२०२१ 
                      २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .८४९४ द.१७/०२/२०२१   

 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील वाहतुकनगर  लगत ह बाहेर ल भाग जसे 
िस द वनायक नगर , ी वहारनगर , ीनगर , द नगर व आिशवाद कॉलनी या भागास 
मानवते या कोनातुन पुव पासुन पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ दैनं दन पाणीपुरवठा 
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करणेत येत आहे. स थतीत या भागात एकुण ३८ नळजोड असुन ४”-१, ६”-१, १”-२ व 
१/२”- ३४ अशी नळजोड आहेत. संबंिधत नळजोड हे या यावेळ  नावािनशी मा.महापािलका 
सभेत मंजुर करणेत आलेले आहेत.  मा.मु य कायकार  अिधकार  यांचेकड ल प ाम य े देहुरोड 

कॅ टोमट बोडाची वतं  पाणीपुरवठा योजना असुनह  जल वतरण यव था अभावी आिशवाद 

कॉलनी, द नगर प रसरात सुमारे ३५ ते ४० कुटंुब पा यापासुन वंिचत आहेत. तर  या सव बाबींचा 
वचार करता देहुरोड कॅ टोमट बोडा दारे पाणीपुरवठा सु  होईपयत महापािलके दारे एक वतं  

पाणी कने शन मु य कायकार  अिधकार , देहुरोड कॅ टोमट बोड या नावान ेमंजुर करणेबाबत वनंती 
केलेली आहे व याची देयके देहुरोड कॅ टोमट तफ भरणेची वाह  दलेली आहे.  मा.मु य कायकार  

अिधकार  देहुरोड कॅ टोमट बोड यांनी इकड ल वभागास खालील माण ेमा हती अवगत केलेली आहे. 

1. मा.मु य कायकार  अिधकार  देहुरोड कॅ टोमट बोड यांनी यांचे वभागामाफत 
सदर े ाचा स ह केला असून सदर स हनुसार यांचे ह त १२४२ िमळकतीची 
न द असून याची लोकसं या अंदाजे ६२१० इतक  आहे. 

2. यांचे मागणीनुसार ६२१० लोकसं येसाठ  १३५ िलटर / ित माणसी व ित 
दनी अशी एकूण ८३८३५० लीटर ित दनी पा याची आव यकता असलेबाबत 
कळ वलेले आहे. 

            मा.मु य कायकार  अिधकार  देहुरोड कॅ टोमट बोड यांचे मागणी माणे वतं  
नळजोड मंजुर केलेस या नळजोडापासुन देहुरोड कॅ टोमट बोड यांचे ह म ये वतं पणे 
वतरण नेटवक वकिसत करेल व या वतरण नेटवकम य े देहुरोड कॅ टोमट बोडाचे 
सव णनुसार एकुण १२४२ कंुटंुबासाठ  (अ त वातील ३८ नळजोडासह) नळजोड यांचेमाफत 

मंजुर क न यांनी वकिसत केले या वतरण नेटवक वरती थानांतर त करतील, याक रता 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकामाफत पािलका ह म ये वतं  जलमापक बस वणेत येईल व 
जलमापकाचे रड ंग नुसार वापरले या पाणी प रमानाचे पाणी बील हे मु य कायकार  
अिधकार , देहुरोड कॅ टोमट बोड यांचे नावे अदा करणेत येईल. स थतीतील पाणीपुरवठा 
वतरण थती पाहता नळजोडाचा यास हा ६” असावा असे वाटते, तसेच महापािलकाह त 
पा याचा दर हा चिलत हणजे लॅब व टेिल को पक प दतीचा आहे. ह  प दत संबंिधतांना 
अवलं बणे श य होणार नाह . तसेच यापार  दराने आकारणी करणेस ह  यो य होणार नाह . 
तर  उ प न, वतरण खच व ना नफा। तोटा त वानुसार पा याचा दर हा ठोक (Lump sum) 

प दतीने हणजे घरगुती वापरासाठ  दर ती युिनट (हजार िलटर) र. .१६.५४ असा असावा 
तर पाणी वापरा या ५ ट के पा याचा वापर यापार  गृ हत ध न यासाठ चा ित युिनट दर 
(हजार िलटर) र. .५५.१३  असा रा हल. सदरचे घरगुती वापराचा (र. .१६.५४ ित युिनट) 
दर हा मा.सह शहर अिभयंता पाणीपुरवठा यांचेकड ल आदेश .पापु/जशुके/९१/२०१९ दनांक 
२९/०३/२०१९ मधील शास कय/िनमशास कय यांचेसाठ चा आहे, तर यापार  वा ण य 
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वापराचा दर ५५.१३ ( ित युिनट) सन २०२०-२१ साठ चा आहे, तसेच या दराम ये दरवष  ५ 
ट के वाढ होत राहणार आहे. तर  Bulk connection चा यास  ६” मंजुर करणेत यावा. 
यासाठ   घरगुती वापरासाठ  पा याचा दर ती युिनट (हजार िलटर) र. .१६.५४ आकारावा 
अस ेवाटते, तसेच एकुण पा यापैक  ५ ट के पा याचा वापर यापार  गृ हत ध न यासाठ चा 
ित युिनट दर (हजार िलटर) र. .५५.१३  असा रा हल, तसेच या दराम ये दरवष  ५ ट के 

वाढ होत राहणार आहे.  सबब जर देहुरोड कॅ टोमट बोड यांना पंपर   िचंचवड महानगरपािलके 
माफत ६” नळजोड दयावयाचा झालेस खालील अट स अिधन राहुन नळजोड देणे यो य 
राह ल. 

1. पंपर   िचंचवड महानगरपािलका ६” नळजोडामाफत कर यात येणारा 
पाणीपुरवठयासाठ  देहुरोड कॅ टोमट बोड यांनी वत:ची वतं  वतरण 
यव था वकिसत करावी, तसेच सदर वतरण यव थेची देखभाल दु ती व 
संबंिधत िमळकत धारकांची बल वसुली देहुरोड कॅ टोमट बोडामाफत कर यात 
यावी. 

2. सदर ६” नळजोडावर बस वणेत येणारा जलमापक (water meter) देहुरोड 
कॅ टोमट बोडामाफत बस वणेत यावा व सदर जलमापकाची (water meter) 

देखभाल दु ती देहुरोड कॅ टोमट बोडामाफत करणेत यावी व मीटर रंड ंग 
माणे होणारे बील पंपर   िचंचवड महानगरपािलकेस अदायगी करावी. 

3. स थतीत पंपर   िचंचवड महानगरपािलके या उपल ध पा याचा वचार 
करता देहुरोड कॅ टोमट बोडासाठ  सदर ६” नळजोडातुन करणेत येणारा 
पाणीपुरवठा हा उपल ध साठयानुसार करणेत येणार आहे. 

4. मा.मु य कायकार  अिधकार  कॅ टोमट बोड यांचे मागणीनुसार स थतीत 
यांनी ८३८३५० िलटर/ ित दनी इतक  पा याची मागणी केलेली आहे. तर  

स थतीचा वचार करता एवढया मोठया माणात पा याची मागणी पुण 
करणे श य होणार नाह . तर  स थतीचा वचार करता ५,००,००० िलटर 
ित दन इत या मयादेतच पाणीपुरवठा करणेत येईल.  

5. स थतीत, द बाहेर ल या भागात म.न.पा.माफत मंजूर असले या ३८ 
नळजोडांची कने शनह  या १५० मी.मी.मु य कने शनवर जलमापकानंतर 
जोड यात यावीत. सबब, या ३८ नळजोडां या पाणी बलांची तसेच 
भ व यातील नळजोडां या पाणीबीलाची जबाबदार  देहुरोड कॅ टोमट बोडाची 
रा हल.   

6. सदर नळजोडाचे पाणी बील देहुरोड कॅ टोमट बोडास येक म ह यास दे यात 
येईल येक बलाची र कम म हना संप यापुव  देणेत यावी उिशर झा यास 
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१० ट के ितवष या दरान े बलावर याज आकारणी करणेत येईल. 
7.  म.न.पा.ने ठरवुन दले या मयादेपे ा पा याचा अित र  वापर झालेस 

अित र  पा या या प रणामाचे देयक मंजुर दरा या दु पट दराने आकारणेत 
येईल. 

1. कायकार  अिभयंता, पाणीपुरवठा यांना खालील प र थतीत नळजोड खंड त 
कर याचे अिधकार राहतील. 

1. वह त  मुदतीत पाणीप ट  भरणा न झालेस 

2. नळजोडास मीटर नस याचे कंवा असलेला िमटर नादु त अस याचे 
िनदशनास आलेस 

3. मनपाने ठरवून दले या मयादेपे ा पा याचा अित र  वापर झालेस 

           तर  मु य कायकार  अिधकार , कॅ टोमट बोड देहुरोड यांचे नाव ेपा या या नळजोडाचा 
यास  ६” मंजुर करणे व घरगुती वापरासाठ  पा याचा दर हा ती युिनट (हजार िलटर) 

र. .१६.५४ तसेच एकुण पा यापैक  ५ ट के पा याचा वापर यापार  गृ हत ध न यासाठ चा 
ित युिनट दर (हजार िलटर) र. .५५.१३   आकारणेकामी तसेच या दराम ये दरवष  ५ ट के 

वाढ करणचेी मा.आयु  यांची मागणी असली तर , तुत वषयातील घरगुती वापरासाठ  
पा याचा दर हा ितयुिनट (हजार िल) र. .१०/- इतका आकार यास मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 
वषय माकं –५) संदभ–१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .कर/मु य/९/का व/२०/२०२१,  

                         द.१५/०१/२०२१ 
                     २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .८६२३ द.२६/०२/२०२१    
 
         महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 127 व 128 मधील तरतूद नुसार 
कर संकलन वभागामाफत शहरातील इमारती व जिमनींवर कर आकारणी करणेत येते.  कर 

संकलन मु य कायालयाअंतगत 16 वभागीय कायालयामाफत 8 े य कायालयांचे िनयं णात 
कर आकारणी वषयक कामकाज करणेत येत आहे. अिधिनयमातील अनुसूची ड करण 8 

कराधान िनयम मधील िनयम 5 म य ेिमळकतधारकान ेनवीन/ वाढ व बांधकाम के यास बांधकाम 

पूण झा याचे 15 दवसा या आत आयु ास लेखी नोट स देणेची तरतूद आहे.  यानुसार 

िमळकतधारक यांचेकडून ा  झालेली लेखी नोट स अथवा करसंकलन वभागाकड ल गट मुख 

यांना िनरंतर तपासणी व स ह णात आढळून येणा-या िमळकतींवर कर आकारणी करणेत येते. 

िमळकतीची कर आकारणी करतेवेळ  िमळकतीचा वापर (िनवासी/ बगरिनवासी /इ याद ), बांधकाम 

दजा, िमळकतीचा य  वापर सु  के याचा दनांक (आकारणी दनांक) व एकूण े फळ वचारात 

घेऊन कर आकारणी करणेत येते. अिधिनयमातील अनुसूची ड करण 8 कराधान िनयम मधील 
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िनयम 7 मधील तरतूद नुसार िन त केले या ती चौरस फूट करयो यमू य दरान े वशेष नोट स 

िमळकतधारकास बजा व यात येते. महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील अनुसूची ड करण 8 

कराधान िनयम मधील िनयम 7 मधील तरतूद नुसार मा.आयु  सो यांना [िमळकतीचा वापर 

(िनवासी/ बगरिनवासी / इ याद ), बांधकाम दजा या बाबी वचारात घेऊन] ती चौरस फूटाचे 

करयो य मू य दर ठर व याचे अिधकार आहेत.  यानुसार सन 1990-1991, 1992-1993, 2002-

2003, 2006-2007, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014व 

अंितमत: 2015-2016 या आिथक वषाम य ेकरयो य मू याचे ती चौरस फूट दरात वाढ कर यात 

आलेली आहे.  या आिथक वषाम य ेकरयो यमू याचे ती चौरस फूट दराम य ेवाढ कर यात आली 
आहे, यापुढ ल कालावधीत आढळून आले या िमळकतींनाच सदर दर लाग ू कर यात आलेल े

आहेत. यापूव  आकारणी झाले या िमळकतींना करयो यमू याचे बदल केले या दरानुसार कर 

आकारणी करणेत आलेली नाह .  महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील अनुसूची ड करण 

8िनयम 20मधील तरतूद नुसार (20(1)(क) – कोण याह  करयो यमू याची आ ण यावर 

आधारले या आकारणीची र कम वाढवून कंवा कमी क न) जु या िमळकतींचे करयो यमू याम य े

दु तीची तरतूद आहे.  यामुळे जु या व नवीन िमळकतींचे करयो यमू य व बलाम य ेमो या 
माणात असलेली तफावत कमी क न याम य ेसुसू ता येण ेआव यक अस यान ेखालील नमूद 

केलेनुसार कायवाह  करणेत येत आहे.  

1.      महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील अनुसूची ड करण 8 िनयम 7(1) 

मधील तरतूद नुसार महानगरपािलके या काय े ातील िमळकतींवर िमळकतीचे 
करयो य मु य िन त करणेकामी करयो य मू या या वा षक भाडे दरातून 
10% सूट वजा जाता करयो य मू याचे ती चौरस फुट दर लागू करणेची 
तरतूद आहे. 

2.        महारा  शासनाचे चिलत रेड रेकनरनुसार मागील वषा या वा षक मू य दरात 
यावष  साधारणत: 0 ते 10% वाढ झालेली आहे.  

3.       स या नवीन िमळकतींचे व जु या िमळकतींचे कर आकारणीनुसार बलामधील 
मो या माणात येणार  तफावत कमी करणे आव यक आहे. परंतु जु या 
िमळकतींना आज रोजी या हणजेच सन 2020-2021 या आिथक वषाचे दर 
लागू केले असता, करयो य मु यात खूप मो या माणात वाढ होत 
आहे.  सबब जु या िमळकतीं या करयो य मु य दरात अचानक खूप मो या 
माणात वाढ होऊ नये हणून याचे पुनमु यांकन करणेकामी सन 2021-

2022 या आिथक वषाचे ती चौरस फूट दराचे 50% हणजेच िन मा दर लागू 
करणेत येत आहे.  तसेच जु या आकारणी झाले या िमळकतींचे करयो यमु य 
दरात मो या माणात वाढ न हो याचे ीने सन 2020-2021 क रता महारा  
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शासनाने िस द केले या रेड  रेकनरमधील िमळकतींचे वयोमानानुसार घसारा 
काढणेकामी वापर यात येणार  ट केवार  वचारात घेणेत येत आहे. (उदा. 0 ते 
2 वष घसारा – 0%, 3 ते 5 वष घसारा – 5%, ..... 21 ते 30 वष घसारा – 

30%) परंतु जु या िमळकतींना अशा कारे पुनमु यांकन केले असता, सन 
2005-2006 नंतर या िमळकतीं या करयो य मु यात (-) उणे वाढ होत 
अस यामुळे केवळ सन 2005-2006 पूव या सव जु या िमळकतीं या 
करयो यमु या या दराचे पुनमु यांकन वर ल माणे कर यात येत आहे व सन 
2006-2007 व 2006-2007 पासून पुढ ल सव िमळकतींचे पुनमु यांकन करताना 
या या वष या करयो यमु य दराम ये घसारा न देता सरसकट 5 

ट के दरवाढ क न कर यात येत आहे. 
4.       सन 2021-2022 या आिथक वषापासून हणजेच  दनांक 01 ए ल 2021 पासून 

वर ल तावानुसार अंमलबजावणी करणेत येत आहे.  
5.        महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील अनुसूची ड करण 8 िनयम 20(2) 

म य े नमूद केलेनुसार िनयम 15(2) माणे सव संबंिधतांना त ार/ हरकत 

घेणेकामी 21 दवसापयतची लेखी वशेष नोट स देय राह ल. 
6.        व हत मुदतीत त ार/हरकत ा  झा यास िनयम 16, 17 व 18 नुसार 

कायवाह  करणे.  त ार िनकालात काढलेनंतर दले या िनणयानुसार व या 
िमळकतधारकांनी त ार/हरकत दाखल केलेली नाह  अशा िमळकतींचे करणी 
आव यक ती अंितम कायवाह  (िनयम 18) क न कर आकारणीची न द 
आकारणी पु तकात (असेसमट र ज टरला) घेऊन िमळकत कर संगणक 
णालीम ये न द  घेणेत येईल. 

7.     अशा सव िमळकतधारकां या करयो यमू याचा ट पा वचारात घेऊन 
मा.महापािलका सभेने िन त केले या दरानुसार कराचे बल तयार करणे व 
संबंिधतांना बजा वणेची कायवाह  करणेत येईल. 

8.        वर ल माणे पुनमु यांकन त ा सोबत सादर केलेला आहे.  
      सन 2021-2022 या वषाक रता महारा   महानगरपािलका अिधिनयम करण 8 िनयम 

7 चे तरतूद नुसार सन 2021-2022  पासून करयो य मू याचे ित चौरस फुट दराम य े वाढ 
करणे व करण 8  िनयम 20  मधील तरतूद नुसार सन 2021-2022 पासून जु या िमळकतींचे 
करयो यमू याचे पुनमु यांकन करणकेामी मा.आयु  यांची मागणी असली तर ,  पंपर  
िचंचवड शहराम ये को वड महामार मुळे नाग रकांचे मोठया माणात आिथक नुकसान 
झालेले आहे. या बाबीचा वचार करता मनपा ह तील िमळकतीं या करयो य मु यात वाढ 
करणे नाग रकांवर अ यायकारक ठरेल. या तव महापािलका ह तील कोण याह  
िमळकतीं या करयो य मु यात कोण याह  कारची दरवाढ कर यात येऊ नये. पुव माणेच 
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करआकारणी चालू ठेवणेस व सदर ताव द र  दाखल करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे.  

 
वषय मांक – ६)  संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .भू ज/६/का व/५००/२०२१,  
                           द.१८/०२/२०२१ 

                  २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .८७०६ द.२६/०२/२०२१ 
    

       पुणे महानगर प रवहन महामंडळा या ता यात स ा सुमारे २१०० बसेस आहेत. तसेच 

भ व यात ता यात न याने बसेस दाखल होणार आहेत. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत ६ जागांचा 
ताबा पुणे महानगर प रवहन महामंडळास दे यात आलेला आहे आ ण ८ जागा देणेबाबत ता वत आहे. 

तर  पुणे महानगर प रवहन महामंडळाने नमुद केले या जागांम ये यांना  डझेल / सीएनजी व इले क 

चाज ग यव था करणेकामी नाहरकत माणप  देणेस मा यता देणेकामी महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम ७९ क अ वये मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 
  

वषय माक – ७)  संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/BRTS/३११/२०२१,  
                           द.२६/०२/२०२१ 

                 २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .८९०० द.२६/०२/२०२१ 
 

       डांगे चौक येथे ेडसेपरेटर बांधणेचे काम गतीपथावर आहे. सदर कामाअंतगत 
ेडसेपरेटर बांधणेचे काम ल पसम कारचे असुन याची िन वदा र. .१४,६९,७७,२७४/- 

इतक  आहे. सदर रकमेवर िन वदा धारकाने न द वले या िन वदा दरानुसार िन वदा वकृती 
र. .१६,५४,९०,०००/- इतक  येत आहे. सदर ेडसेपरेटरचे काम चालू कर यापुव  ठेकेदाराने 
केले या Geological Survey नुसार Ground Water Table ची खोली साधारणतः २.५० मी. 
खोलीवर अस याने पावसा याम ये िनयो जत ेडसेपरेटरमिधल डांबर  र यावर पाणी 
साच याची श यता वचारात घेता सदर डांबर करणाऐवजी कॉ ं टचे र ते (PQC) के यास 
पावसा याम ये वाहतुक स अडथळा होणार नाह . सोबत Geotechnical Survey चा अहवाल 
अवलोकनाथ जोडलेला आहे. तसेच सदर डांबर  र याची देखभाल दु तीचा भ व यातील 
खच वाढणार आहे.  ल पसम कामाचे अंदाजप काम य े ेडसेपरेटरमधील दो ह  बाजुचा र ता 
डांबर करणाचे र याचा समावेश आहे. यासाठ  र. .१,१६,७७,४१२/- इतक  र कम खच 
होणार आहे, स थतीत डांबर करण करणे ऐवजी PQC करणे उिचत रा हल असे इकड ल मत 
आहे. याक रता र. .२,५६,४३,१२९ – १,१६,७७,४१५ = र. .१,३९,६५,७१६/- इतका अिधक खच 
येणार आहे. याम ये डांबर करणासाठ  आव यक असलेला road crust चा वचार करता यासाठ  
वेगळा खच करावा लागणार नाह . केवळ डांबर करणातील DBM/BC या ऐवजी PQC करणे 
श य होणार आहे. तसेच सदर िन वदेमधील Schedule B मिधल Civil work अंतगत 
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करावयाचे र याचे पाणीपुरवठा व जलिनःसारण वा ह यांचे थलांतर त करणे यासाठ  
र. .९,८६,९९,०३१/- इतका खच होणार आहे. परंतु िचंचवडकडुन भूमकर चौकाकडून जाणारा 
र ता मनपाचे वकास योजनेनुसार ३४.५० मी. ं द चा असून या र याचा सांगवी कवळे ४५ 
मी. ं द चा र ता डांगे चौक येथे ॉिसंग होत आहे. या चौकाम ये अ त वातील उ डाणपुलाचे 
Pier Foundation मुळे, ेडसेपरेटरचे संरेखनामुळे हॉटेल रोजवुड ते हॉटेल रजंट पयतचा र ता 
सुमारे ५.५० मी. ं द चा करावा लागणार आहे.  याकर ता फुटपाथमधील व र यामधील 
सेवावा ह या र याचे कडेला थलांतर त करणेत आले या आहेत. यामुळे सदर र ता पुववत 
कर यासाठ  र याचे काटछेद माणे Crust Develope क न DBM/BC करावे लागणार आहेत. 
यािशवाय चौकामधील व ेडसेपरेटर या संरेखनाम ये येणा-या ३००/४००/६००/१००० िम.मी. 
यासा या एम.एस. पाईपलाईन थलांतर त केले या आहेत. तसेच वाहतुक पोिलसां या 
स याने वाहतुक वळण घे यासाठ  र यावर डांबर करण करणे आव यक आहे. अशा बाबींचा 
वचार क न डांबर  करणाचे कामाचे अंदाजप क तयार केले असता याकर ता 
र. .६६,००,०१०/- इतका खच येणार आहे. तसचे डांगे चौक ते पुनावळे चौकापयत टाकले या 
१२००/९०० मी.मी. यासा या पावसाळ  पा याची निलकासाठ  केले या खोदाईम ये सुमारे 
१.५ मी. ते ८.००मी. खोलीवर दगड खोदकाम करावे लागले अस याने दगड खोदाईचा खच 
अंदाजप कामधील खचा पे ा सुमारे र. .५४,५४,१२०/- अिधक झालेला आहे. याकर ता 
महारा  युनीसीपल अकाउंट  कोड १९७१ ,CHAPTER XI मधील अट .१६७/२  A revised 

estimate shall be prepared when the original estimate is likely to be exceeded by more 
than 10 percent or where a change of design or plan is proposed or for renewal of a 
work whichwas abandoned after partial execution and shall be submitted for approval 
as if it where an original estimate. नुसार शासक य मा यता र. .२२०.००कोट  या 
मयादेम ये सुधार त तां क मा यता घेवुन काम करणे श य होणार आहे. तर  वषयांक त 
कामाअंतगत PQC व डांबर करणासाठ  र. .१,३९,६५,७१६ + ६६,००,०१०/- या माणे एकूण 

र. .२,०५,६५,७२६/- इतका वाढ व खच करावा लागणार आहे. तसेच सदर कामासाठ  

र. .२२०.०० कोट  इतक  शासक य मा यता असलेने वषयांक त कामासाठ  िन वदा 
वकृती र. .२६,५५,९१,९२४ + २,०५,६५,७२६ = २८,६१,५७,६५०/- इत या रकमेस सुधार त 

तां क मा यता घेणेत आली आहे. तसेच सदर कामासाठ  लागणा-या वाढ व खचास सन 
२०२१-२२ या मुळ अंदाजप काम ये आव यक तरतुद करणेत येत आहे.   सदर कामासाठ  
सुधा रत खच र. .२६,५५,९१,९२४ + २,०५,६५,७२६ = २८,६१,५७,६५०/- (अ र  
र. .अ ठावीस कोट  एकस  लाख स ाव न हजार सहाशे प नास फ ) चे खचास सुधार त 
शासक य मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभकेडे िशफारस करणेत येत आहे.  
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वषय मांक – ८)  संदभ– १) मा.राज  लांडगे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव –  

                 २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .८९१७ द.२६/०२/२०२१ 
 
        महा मा फुले ंथालय, १ भ  कॉ ले स, खराळवाड , पंपर , पुण-े४११०१८ हे गेली 
१७ वषापासून ंथालय चाल वत आहेत. वाचकवग वाढ यामुळे स याची जागा अपूर  पडत 
आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुत याचे पाठ मागे अ पाईन हॉटेल समोर शासक य 
मुतार शेजार  मनपाची मोकळ  जागा आहे. सदर जागेपैक  २० X २५ एवढ  जागा सदर 
ंथालयास बांधकाम कर यासाठ ,  मा यता देणेकामी मा. महापािलका सभेकडे िशफारस 

करणेत येत आहे. 
         ------ 
 

                      

सिम यांचे अहवाल 
 
 

 

मा. वधी सिमती 
 

वषय मांक ९)  अ) द.०५/०२/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
                ब) द.२२/०२/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणे. 
 

------ 
 

मा.म हला व बालक याण सिमती 
 

वषय मांक १०) अ) द.१४/०१/२०२१ व द.१५/०१/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
                ब) द.२८/०१/२०२१ व द.११/०२/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणे.  

----- 
 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
 

वषय मांक ११)  अ) द.०२/०२/२०२१ व द.०३/०२/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
                                   ----- 
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मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा 
 

वषय मांक १२)  अ) द.११/१२/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणे.  
                 ब) द.२८/१२/२०२०, द.०८/०१/२०२१, द.११/०१/२०२१ व  
                    द.२२/०१/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणे.  

क) द.०८/०१/२०२१, द.११/०१/२०२१ व द.२२/०१/२०२१ 
   चा सभावृ ांत कायम करणे.  

                 ड) द.२८/०१/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
 

----- 
 

                                                  
                                         (उ हास बबनराव जगताप) 

                                        नगरसिचव 
                                          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                                           पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 
मांक : नस/५/का व/६३१/२०२१ 
दनांक : ८/०३/२०२१  
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस ् ) नगरसिचव कायालयात  
      वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत.    
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                       ( . कर/मु य/९/का व/२०/२०२१ द.१५/१/२०२१ व. .५ चे लगत)  
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