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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

      मांक: नस/ ९/का व/२४७ /२०१७ 
दनांक : ०९/०६/२०१७ 

 

ित, 
 

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

 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक  

 २०/०६/२०१७ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   

मा.महोदय / महोदया, 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे जून -२०१७ ची मािसक मा.महापािलका सभा 

मंगळवार दनांक २०/०६/२०१७ 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 ासू,     
                 

                       
         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 - ०५ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे जून-२०१७ ची मािसक मा.महापािलका सभा मंगळवार 
दनांक २०/०६/२०१७ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपािलका शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे. सदर सभेम ये खालील कामकाज 
होईल.         

                                     ------ 
               वशेष मा.महापािलका सभा -०१ द.१४/०३/२०१७ व द.२३/०३/२०१७ चा सभावृ ांत  
        कायम  करण.े  

        ------  
 

िनयु या 
 

वषय मांक १)      मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे यांनी मा. वधी सिमती सद य पदाचा  

                   राजीनामा दला अस याने मा. वधी सिमती सद य वाची एक जागा  

                   रकामी झाली अस याने महारा  महानगरपािलका अिधिनयमचे कलम  

                   कलम ३१ अ आ ण पंपर  िचंचवड शहरा या महानगरपािलके या  

                   सिम यां या सभा इ.चे संचालन कर या वषयीचे जादा िनयमांपैक  िनयम  

                   .६९ म ये िनदश के या माणे सदर रका या जागेवर िनयु  करण.े 
        ------- 
 

ो रे 
 

( महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ४४ अ वये ) 
                                       ------      
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            मा. थायी सिमतीचे ठराव  
 
वषय मांक २) संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/६/का व/२५१६/२०१६  

      द.२२/१२/२०१६ 
    २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .१९७१७ द.२७.१२.२०१६ 
    ३) मा. थायी सिमती सभा ठराव .२००३८ द.०३.०१.२०१७ 
    ४) मा.महापािलका सभा ठराव मांक १० द.२०/४/२०१७   
         ५) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ३४ द.१९/०५/२०१७   
 

    िश ण मंडळ वभाग, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी सन २०१७-२०१८ चे वा षक 
अंदाजप क मंजूर कामी सादर केलेले आहे. िश ण मंडळाचे अंदाजप कास मंुबई ाथिमक िश ण िनयम १९४९ 
चे कलम १५४ (२) अ वये दनांक १ जानेवार  पूव  मा.महापािलका सभेची मा यता आव यक आहे.  सन 
२०१६-२०१७ या ४ म ह यातील य  जमा व खचा या व ८ म ह या या जमा व खचा या अंदाजे 
र कमा नमूद केले या आहेत.  िश ण मंडळ सभेने सादर केले या अंदाजप कावर शासन अिधकार  िश ण 
मंडळ यांचेशी चचा क न  सन २०१६-२०१७ चे सुधार त अंदाजप क र. . १२४,२२,५४,०००/- चे व सन २०१७-

२०१८ चे मूळ अंदाजप क र. .१२५,६९,०४,०००/- मा यतेकामी सादर केलेले असलेतर  िश ण मंडळाने सन 
२०१६-१७ चे सुधार त व सन २०१७-१८ चे मुळ अंदाजपञक सादर केले आहे. यानुसार मा.िश ण मंडळाने 
सुच व या माणे सन २०१६-१७ चे सुधार त अंदाजप क .१४८,६०,२४,०००/- व सन २०१७-१८ चे मुळ 
अंदाजप क .१५१,०५,२४,०००/- ची मा.महापािलका सभे या उमेद मा यतेवर अंमलबजावणी करणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

( टप- माहे जून-२०१७ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक  ३) संदभ:- १) मा.अित.आयु  यांचे जावक .भु ज/ं२/का व/१०१/२०१७  
                         द.२५/४/२०१७ 

         २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .४६१ द.३१.५.२०१७ 
 

 मौजे पंपर   िचंचवड महानगरपािलका मनपा या मालक चे  मौजे सांगवी स.नं.९ पैक  
जागेवर ल मनपा शाळा इमारत तळमजला वर ल १३ यापार  गाळे या गा यापक  गाळा .५ 
भाडेप टा/िलजने देणेबाबतचे े फळ २३६.८ चौ.फु. ह  िमळकत नगररचना वभागाने तीस 
वषासाठ  ठरवुन दलेला िलजदर र. .६३४४/- ती चौ.फु. नुसार येणार  िलज र. .१५,०२,२५९/- 
माणे ३० वष कालावधीसाठ  ई-िन वदा सुचना .७/२०१५-१६ िस द कर यात आले होते. 
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सदरकामी एकुण ३ िन वदा ा  झा या असुन सव िन वदा पा  ठरले या आहेत. सदरकामी 
िन वदामधील सव उ च दर र. .१६,०५,५५५/- हा म.ेढोरे ा सपोट अँ ड वॉटर स लायस 
सौ.स वता रमेश ढोरे यांनी दर सादर केला आहे. मे.ढोरे ा सपोट अँ ड वॉटर स लायस, सौ.स वता 
रमेश ढोरे या िन वदाधारकांची िन वदा ह  िन वदा दरापे ा १०६.८७% जा त र कम पये 
१६,०५,५५५/-(अ र  र कम पये सोळा लाख पाच हजार पाचशे पंचाव न फ ) दराची व अट  व 
शत ची पुतता कर त असलेन े ३० वष कालावधीसाठ  लीज दराने देणसे मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
 

      -------- 
 
      मा.शहर सुधारणा सिमतीचे ठराव  
 

वषय मांक ४)   संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/BSUP /१९२/२०१७,  

                           द.१९/०५/२०१७ 

                   २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव . ८ द.२३/०५/२०१७ 
    

        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 आ ण या अनुषंगाने योजनेचे बारकावे 
समजून घेणेसाठ  शासनामाफत द.२१/०४/२०१६ व द.१७/०५/२०१६ रोजी मुंबई येथील स ा  
अितिथगृहात या वषयी प रसंवाद आयो जत केला होता. याम ये महानगरपािलके माफत मा.आयु , 

मा.सह. आयु , मा.सह शहर अिभयंता BSUP, मा.सहा. आयु  झोिनपु, कायकार  अिभयंता BSUP हे 
सहभागी झाले होते व यासंबंधी ताव सादर करणेसाठ  शासनाचे मा. ी. िनमलकुमार देशमुख, 

रा य अिभयान संचालक यांनी द.०३/०२/२०१६ तसेच द.१३/०४/२०१६ या प ामाफत 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 कळ वल े 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 तावा या छाननी क रता मु य अिधकार  पुणे गृहिनमाण े  व े  वकास 
मंडळा या कायालयाकडे सादर करणे वषयी तसेच द.१५/०६/२०१६ चे प ा वय े धानमं ी आवास 
योजनेअंतगत मागणी स ह ण बाबतचा अहवाल देणेबाबत कळ वले आहे. 
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या योजनेतील ठळक वैिश ये खालील माण े:-  

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  र.  ५.७७ लाख ह सा लाभाथ  यांचा असणार आहे. 

२) सदर योजनेम ये ३० चौ.मी. चटई े ापयतची घरकुले अनु ेय आहेत. 
३) या योजनेसाठ  शहरातून आिथक या दुबल असणा-या नाग रकांचे अज मागवावयाचे आहेत. 

या य चे उ प न वा षक र. .३ लाख आहे तोच लाभाथ  पा  ठरणार आहे. 
४) लाभाथ  भारताचा नाग रक असण े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  नावावर असतील आ ण कत  म हला सद य नसेल तर या ठकाणी कता पु ष यां या नावे 
घर रा हल. 

६) लाभाथ  कुटंुबाम ये पित / प ी व अ ववा हत मुले याचंा समावेश असेल. या अिभयान अंतगत 
क ाकडून अनुदान / सहा य ा  क न घे याक रता देशातील कोण याह  भागात लाभाथ  
कुटंुबातील य या मालक चे प के घर नसाव.े 

७) अिभयान 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 सूचना नुसार राह ल. 

     सदरची योजना क शासनाची असून योजनेस क  व रा य शासनाने सदर योजनेस आिथक 
मदत दश वली आहे. याअनुषंगाने सदर योजना नागर  वरा य सं था या े ात महारा  शासनाने 
शासन िनणया ारे लागू केली असून यामुळे सदर योजनेम ये महानगरपािलकेने 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 करण,े 

क पाक रता पयावरण नाहरकत दाखला, शासक य तसेच िनमशासक य सं थाकड ल 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 
वेळोवेळ  पाठपुरावा करणे व इतर तदनुषंिगक वा तु वशारद व अिभयां क वषयक स ला इ याद  
आव यक कामे करणेकामी सदर े ातील अनुभवी वा तु वशारद व अिभयां क  स लागार सं थेची 
नेमणूक करणे आव यक आहे. यानुसार धानमं ी आवास योजनेअंतगत EWS योजने या घरे 
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बांधणेचे काम करणेसाठ  क प स लागार हणून मे. इन ेन आ कटे ट अँ ड अबन लानर 
यांची नेमणूक केली आहे व यांचेमाफत DPR बन वणेचे काम सु  आहे. 
 
 
     स या महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील आिथक या दुबल घटकांसाठ (EWS) 

घरे या आर णांतगत पुढ ल माणे जागा ता यात आले या आहेत. 
 

 
 
 

त ा अ 

अ  गावाचे नाव आर ण . स.न.ं/गट 
न.ं 

जागेचे एकुण 
े   हे. 

मनपा या 
ता यात 

आलेले े  

होऊ 
शकणार  

संभा य घरे 

शेरा 

EWS आर णे 

१ च-होली २/८३ 
स.न.ं४०८प,ै 

४०९प ै
२.१५ २.१५ १४४२ 

मनपा या पुणपणे ता यात 
आली आहे. 

२ रावेत 

४/१०२ ९६ प ै १.४६ ० १०८० 

सरकार  गायरान जमीन 

मा. ज हािधकार  यांचेकडून 
ता यात घेणेची कायवाह  चालू 
आहे. 

DPR ला मा यता िमळालेनंतर जागा  १/- ित चौ मी दराने PMAY कर ता मनपास ता यात 
िमळेल {शासन िनणय मांक जमीन -२०१६/    .२१३/ज -१ द १९ स टबर २०१६ नुसार ) 

३ डुडुळगांव १/२३३ 

१०५प,ै १०७ 
प,ै १०८ पै ते 

११२ प ै

२.०० १.६५ ८९६ 

८२.५०% जागा ता यात आली 
असून उव रत १७.५०% 
जागेपैक  ८ गुंठे जागा खाजगी 
मालक ची असून ता यात 
घे याची कायवाह  चालू आहे व 
उव रत े  ना याचे आहे. 

४ दघी 
२/१२७ ६६ प ै १.१४ ० ८४० 

सरकार  गायरान जमीन 
मा. ज हािधकार  यांचेकडून 
ता यात घेणेची कायवाह  चालू 
आहे 

DPR ला मा यता िमळालेनंतर जागा  १/- ित चौ मी दराने PMAY कर ता मनपास ता यात 
िमळेल {शासन िनणय मांक जमीन -२०१६/    .२१३/ज -१ द १९ स टबर २०१६ नुसार ) 

५ बो-हाडेवाड  १/१६२ 
१२८५, १२८७, 

१२९० 
२.०० १.७२ १४०० 

८६% जागा ता यात आली 
असून उव रत १४% जागा 
ता यात घे याची कायवाह  चालू 
आहे. 
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HDH आर णे 

८ पंपर  ७७ १०९पै, ०.६४ ०.६४ ३०० 
मनपा या पुणपणे ता यात 
आली आहे. 

९ पंपर  ७९ ११०प ै ०.४४ ०.४४ २०० 
मनपा या पुणपणे ता यात 
आली आहे. 

१० आकुड  २८३  १.७८ ०.९५ ५०० 

मनपा या अख या रतील 
े  ता यात आले असून 

उव रत े  MIDC या 
ता यात आहे. 

एकुण ९४५८  

जसजशा जागा ता यात येतील त या िन वदा काढणेत येतील.सदर जागेवर धानमं ी आवास 
योजनेअंतगत २.५ F.S.I. अपे त ध न घरकुले बांधणेचे िनयोजन खालील माणे केलेले आहे. 

                                   त ा ब 

अ.  . आर णाचे ठकाण संभा य घरांची सं या 
१ च-होली १४४२ 

२ रावेत १०८० 

३ डुडुळगांव ८९६ 

६ वडमुखवाड  २/३१ २०१पै ते 
२०५ प ै

२.०० १.२५ १४०० 

६२.५०% जागा ता यात आली 
असून उव रत ३७.५०% जागा 
ता यात घे याची कायवाह  चालू 
आहे. 

७ िचखली 
१/९० १६५३ प ै २.०० ० १४०० 

सरकार  गायरान जमीन 

मा. ज हािधकार  यांचेकडून 
ता यात घेणेची कायवाह  चालू 
आहे. 

DPR ला मा यता िमळालेनंतर जागा  १/- ित चौ मी दराने PMAY कर ता मनपास ता यात 
िमळेल {शासन िनणय मांक जमीन -२०१६/    .२१३/ज -१ द १९ स टबर २०१६ नुसार ) 
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४ दघी ८४० 

५ बो-हाडेवाड  १४०० 

६ वडमुखवाड  १४०० 

७ िचखली १४०० 

८ पंपर  ३०० 

९ पंपर  २०० 

१० आकुड  ५०० 

 एकुण ९४५८घरे 
 

अ. . ८ ते १० मधील जागांवर धानमं ी आवास योजनेअंतगत शासनाकडून लवकरच मंजुर  
िमळणार अस याने सदर जागांवर सु ा घरे बंधने बाबत िनयोजन करणेत येत आहे. 

·         क पातील इमारतीं वषयी ठळक वैिश य े

१) इमारत पा कग + १४ मजली (तळ मजला पुणपणे पा कगसाठ  राखीव). इमारतीभोवती 
पुरेशी मोकळ  जागा 

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 ीने १.२ मीटर उंचीची       

पडद  (Parapet) Oil Paint  सह. 
६) इमारतीला बाहे न Texture Paintव आतून Oil Bound Distemper 

७) िनयमानुसार आव यक ती अ नशमन यव था (Fire Fighting). 

८) जिमनीखाली व इमारतीवर आव यक मते या पा या या टा या. 
९) येक इमारतीस सोलर हटर सु वधा. 

१०) इमारतीचे Aluminum 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 छतागृहासह  

सोसायट  ऑफ स. 
१२) येक मज यावर १६ सदिनका, येक सदिनकेला पुरेसा 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. 
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१४) मलशु द करण क ाचा देखभाल दु तीचे कालावधी सदर योजने या ठेकेदारामाफत ५    
वषाचा राह ल. 

·         इमारतीतील सदिनकेची ठळक वैिश य े

१)     क  शासना या िनयमानुसार एका सदिनकेचे चटई े फळ (Carpet Area) ३० चौ.मी.३२२ 

    चौ.फुट 

२)     बैठक ची खोली (Hall)– ३.०६ X ३.२ मी. (१०’- १ X १०’ – ६’’) 

३)     वयंपाक गृह (Kitchen)– २.४९ X १.९८ मी. (८’X ६’ – ६’’) 

४)     शयनगृह (Bedroom)– २.७४ X ३.२० मी. (९’X १०’ – ६’’) 

५)     नानगृह (Bathroom)-  १.५२ X १.२० मी. (५’X ४’)Wash basin सह, नानगृहाम य े

     Antiskid ceramic tileflooring,४ फुट उंचीचा Glazed Tileम ये Dadoव Oil Paint. 

६)     शौचालय (W.C.)– १.२० X ०.९१ मी. (४’X ३’)ओर सा प दतीचे W.C. पॅन, िसरॅिमक टाईल 

     लोर गंव ४ फुट उंचीचा Glazed Tile म ये Dadoव ४ फुटा या वर ल भागास Oil Paint. 

७)     माळा (Loft) वयंपाकगृहाम य–े ०.६ मी. (२’) ं द  व ०.७५ मी. (२’ ६’’)  उंचीचा. 
८)     मु य दरवाजा व बेड म चा दरवाजा - PUF Material म य.े 
९)     नानगृह व संडास चा दरवाजा - PVC Material म य.े 

 १०)  खड या - Aluminum Slidingव लोखंड  Grill  सह. 
११)  व ुत तारा– Casingप ट म य,े PowerPoint, Switches - Anchor कंपनीचे / त सम. 
१२)  Kitchen Otta – Kadappa Platformम ये Stainless Steel sink, Platform वर २ फुट 

  उंचीचा Glazed Tile  म ये Dado. 

१३)  सदिनकेम ये आतील िभंतींना सव  Oil Bound Distemper. 

            अशा प दतीची इमारतीची व सदिनकेची वैिश ये राहतील. 
येक क पासाठ  येणारा खच (Infra खच वगळता) खालील माण:े- 

त ा क 

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

च-होली २/८३ १४४२ १,१९,३१,७५,६९०.०० 

रावेत ४/१०२ १०८० ८९,३६,४०,६००.०० 

डुडुळगांव १/२३३ ८९६ ७४,१३,९०,७२०.०० 
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दघी २/१२७ ८४० ६९,५०,५३,८००.०० 

बो-हाडेवाड  १/१६२ १४०० १,१५,८४,२३,०००.०० 

वडमुखवाड  २/३१ १४०० १,१५,८४,२३,०००.०० 

िचखली १/९० १४०० १,१५,८४,२३,०००.०० 

पंपर  ७७ ३०० २४,८२,३३,५००.०० 

पंपर  ७९ २०० १६,५४,८९,०००.०० 

आकुड  २८३ ५०० ४१,३७,२२,५००.०० 

  खच र. . ७,८२,५९,७४,८१०.०० 
 

हणजेच येक सदिनकेला येणारा खच हा र. .८,२७,४४६/- इतका आहे. याम य े क पासाठ  
लागणा-या जागेची कंमत, वकास शु क, िमअम शु क इ याद ंचा समावेश नाह . इमारती या 
बांधकाम े ा माणे येक सदिनकेचा Construction Built up Area हा ५४५ चौ.फुट आहे. हणजेच 
ित चौ.फुट बांधकामाचा खच र. .१५१८/- इतका येत आहे. 

             सदर क पासाठ  महानगरपािलकेने टाकावया या ह याऐवजी क पास ि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 . या आधारे महानरपािलका अ य र यापुढ ल त ा ड नुसार लाभा याना मदत करणार 
आहे. धानमं ी आवास योजनेमधील क पांचे DPR हे रा य शासना या SLSMC (State Level 

Sanctioning & Monitoring Committee) समोर Scrutiny व Approval साठ  सादर केले जाणार आहे. 
याम ये DPR Cost मधील DPR Cost व सदिनका खचाम ये बदल होऊ शकते. यामुळे लाभा याचा 
ह सा हा SLSMC किमट  म ये जो िन त क न दला जाईल यानुसार राह ल. 

               येक सदिनकेसाठ  .१.५ लाख क शासन, .१ लाख रा य शासन व उव रत ह सा 
लाभा याकडून घेणेचे िनयोजन आहे. क पा या Infra Work, क प भाववाढ व क पासाठ  
अनुषंिगक खच ह  र कम महानगरपािलका वतः मनपा फंडातून खच करेल. 

त ा ड 

अ. . गावाचे नाव आर ण . 
होऊ 

शकणार  
संभा य घरे 

े  
(हे टर) 

शमन 
शु कर. . 

कोट  

स याचे रेड  
रेकनर नुसार 
संपा दत 
जिमनीची 

कंमतर. . कोट  

एकुणमनपा 
ह सा र. . 

कोट  

१ च-होली २/८३ १४४२ २.१५ ११.५८ १४.५७ २६.१५ 

२ रावेत ४/१०२ १०८० १.४६ ११.८८ ०.०० ११.८८ 

३ डुडुळगांव १/२३३ ८९६ २.०० १०.६८ ८.१६ १८.८४ 

४ दघी २/१२७ ८४० १.१४ ६.३७ ०.०० ६.३७ 
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५ बो-हाडेवाड  १/१६२ १४०० २.०० ११.७३ १३.०० २४.७३ 

६ वडमुखवाड  २/३१ १४०० २.०० ११.०२ ७.६८ १८.७ 

७ िचखली १/९० १४०० २.०० १२.१४ ०.०० १२.१४ 

८ पंपर  ७७ ३०० ०.६४ ३.९७ ५.९७ ९.९४ 

९ पंपर  ७९ २०० ०.४४ २.८२ ४.१० ६.९२ 

१० आकुड  २८३ ५०० १.७८ ७.९८ ७.३६ १५.३४ 

एकुण खच र. . कोट  ९०.१७ ६०.८४ १५१.०१ 
 

य  क पाचे काम करताना क शासन, रा यशासन व लाभाथ  यांचेकडून ह सा घेऊन काम 
करणेत येईल. परंतू क प पूण होणेसाठ  येणारा य  खच, शासन व लाभाथ  एकुण ह सा 
यामधील फरक व क पाचे बांधकाम परवानगीचे छाननी शु क, वकास शु क, शमन शु क, 

अिधमु य यांची र कम महानगरपािलकेचा ह सा हणून गृ हत धरणेत येईल. यामुळे सदर 
क पासाठ  बांधकाम परवानगीचे सव शु क माफ करणेचे ता वत आहे. 

       SLSMC (State Level Sanctioning & Monitoring Committee)िन त केलेला लाभाथ  यांचा 
व ह सा पुढ ल माणे जमा करणेत येईल. याम य े सोडतीम ये (Lucky Draw)नाव आ यानंतर 

प हला ह ा २०%र कम, दुसरा ह ा ४०% र कम हा इमारतीचे काम ५०% झा यानंतर  व  ितसरा 
ह ा ४०% रकमेचा भरणा ताबा िमळ यापूव  मनपाकडे करणे आव यक आहे. सदरची सदिनका 
मनपा माफत बांधून लाभा याना यांचा ह सा भ न घेतलेनंतर ९९ वषा या Lease ने देणेत येतील. 
लाभा याना िमळकत कर, वीज बलइ. बले वतः भरावी लागतील. येक इमारतीची सोसायट  
वतं  करणेत येईल व सोसायट माफत सामाईक वीज बल, सामाईक पाणी बलभरावे लागेल.   

 
       महानगरपािलका या माण े मनपा े ाम ये सावजिनक ठकाणी र ते, पाणीपुरवठा, दवा 
ब ी, े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  महानगरपािलकेने 
वखचाने करावे असे वाटते. या सु वधा MPCB  पयावरण खा या या िनयमानुसार करणे आव यक 

आहे. या मुलभूत सु वधांचा खच खालील माणे :- 

त ा इ 

अ  
ठकाणाचे 
नाव 

सीमािभंत र ते 

पावसाळ  
गटर व 

Rain 
water 

harvesting 

पा.पु. ेनेज 

मलशु द  
करण 
क  

(STP) 

घनकचरा 
यव थापन 
S.W.M 

दवाब ी 
ा सफॉमर 
फडर इ. 

एकुण 

सव आकडे ल  म य े

१ च-होली २७.९२ २३२.८६ ९३.८८ १२.६१ ४३.३२ १५१.१५ १. २३३.४७ ७९६.२१ 
२ रावेत २०.९१ १७४.४ ७०.३२ ९.४४ ३२.४४ ११३.२१ ०.७५ १७४.८६ ५९६.३३ 
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एकंदर त वर ल सव ठकाणी मुलभूत सु वधा (Infrastructure) पुर वणेकामी .४४३४. १० 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  खालील बाबींची मंजूर  आव यक आहे. 
 
१)     तावास शासक य मा यता 
२)     बांधकाम परवानगी 
३)     पयावरण खा याकड ल नाहरकत दाखला (Environmental Clearance Certificate) 

४)     रा य शासना या “क य मा यता व संिनयं ण सिमती”(CSMC)ची मा यता 

शासक य मा यतेनंतर बांधकाम परवानगी साठ  व पयावरण व ईतर दाख यासाठ  अज 
दाखल करणेत येईल. तावास मनपाची मा यता िमळालेनंतर सदर योजना हाडा माफत 

रा य शासना या “क य मा यता व संिनयं ण सिमती”(CSMC)ची मा यता घेवून 
क पा या इमारती या बाधंकामां या सव िन वदा काढणेत येतील. 

पंत धान आवास योजनेक रता शासक य मा यतेक रता खचाचा तपिशल खालील माणे :- 

त ा ई 

 

३ डुडुळगांव १७.३५ १४४.६९ ५८.३३ ७.८४ २६.९२ ९३.९२ ०.६२ १४५.०७ ४९४.७४ 

४ दघी ९.५५ ६५. २८.३ ७.५ २७. ६५. ०.५५ १२५. ३२७.९ 

५ बो-हाडेवाड  १७.३५ १४४.६९ ५८.३३ ७.८४ २६.९२ ९३.९२ ०.६२ १४५.०७ ४९४.७४ 

६ वडमुखवाड  १७.३५ १४४.६९ ५८.३३ ७.८४ २६.९२ ९३.९२ ०.६२ १४५.०७ ४९४.७४ 

७ िचखली १७.३५ १४४.६९ ५८.३३ ७.८४ २६.९२ ९३.९२ ०.६२ १४५.०७ ४९४.७४ 

८ पंपर  ७.५ १०. १२. ५० ५.५ २२. ३५. ०.४५ ०.३५ ८०.८ 

९ पंपर  ५.५ ८. ९.२५ ४.५ १८. ३०. ०.४ ०.३ ७५.९५ 

१० आकुड  २३.१२ १२५. ७८.३२ १३.५ ३६.२३ ११९. ०.७८ १८२. ५७७.९५ 

एकुण र. .ल  ४४३४.१ 

अ. . तपिशल खच 

१ क पाचा एकुण खच ७,८२,५९,७४,८१० 

२ ५% Contingencies सह ८,२१,७२,७३,५५१ 
३ २% Work charges establishment Charges सह ८,३८,१६,१९,०२२ 

४ ६% भाववाढ (Escalation) ४६,९५,५८,४८९ 

एकुण (३ + ४) ८,८५,११,७७,५१० 

Say एकुण . ८८५.१२कोट  
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महानगरपािलकेमाफत मुलभूत सु वधा पुर वणे (Infra) कामांचा खचाचा तपिशल 
खालील माण े

 

त ा –फ 

 

 

 

 

 

 

 

त ा - ई नुसार क  शासन, रा य शासन व मनपा यांचे संयु  िनधी मधून पंत धान आवास 
योजने अंतगत ९४५८ सदिनका बांधणेकामी र. .८८५.१२कोट चे खचास शासक य मा यता िमळणे 
व सदर क पाचे साईटवर मुलभूत सु वधा मनपामाफत पुर वणेकामी त ा – फ नुसार येणा-या 
र. .५०.१५ कोट  चे खचास शासक य मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका सभकेडे िशफारस 
करणेत  येत आहे. 
      ------ 

 
मा.आयु ांकडून आलेली पञे/काम े

 

वषय मांक ५)  संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .उदयान/३/का व/३५३/२०१७ 

    द.१७/०४/२०१७ 

      २) मा.महापािलका सभा ठ. .३१ द.१९/०५/२०१७   

  महारा  (नागर  े ) झाडांचे संर ण व जतन अिधिनयम 1975 व सुधा रत िनयम 2009 सह 
शासन प रप क नगर वकास वभाग .शहव 1004/ .क. 137/न व-20 दनांक 24 नो हबर 2005, 

शासन अिधसूचना नगर वकास वभाग .ट पीबी 4395/45/ . .22/भाग-4/95 न व-11 दनांक 31 

नो हबर-1996 अ वये करण दोन 3 (1) नुसार वृ ािधकरणाची थापना करणे आव यक आहे. 

अ. . तपिशल खच 

१ क पाचा एकुण खच ४४,३४,१०,००० 

२ ५% Contingencies ४६,५५,८०,५०० 

३ २% Work charges establishment ४७,४८,९२,११० 

४ ६% भाववाढ (Escalation) २,६६,०४,६०० 

एकुण (३ + ४) ५०,१४,९६,७१० 

Say एकुण . ५०. १५कोट  
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          महापािलकेची सन-2017 म ये साव क िनवडणुक झालेली असुन न यान े

वृ ािधकरणाची रचना/ थापना उ  अिधिनयम करण 2 कलम 3 (1) अ वय े न याने 
वृ ािधकरण गठ त करणे आव यक आहे. 

         सदर अिधिनयमातील करण 2 कलम 3 (1) अ वये नागर े ात हा अिधिनयम अमलात 

आण यानंतर श य ितत या लवकर नागर  थािनक ािधकरण आप या सद यामधून ते ािधकरण 
ठरवील अशा रतीने व अशा मुदतीत नेमणेत आले या, (अ य  व इतर यांसह)  कमीत कमी 5 व 
जा तीत जा त 15 य चे िमळून बनलेल े वृ ािधकरण गठ त कर ल. सदर अिधिनयमातील 
करण 2 कलम 3 (2)  अ वय ेवृ ािधकरणाचे अ य  हे मा.महापािलका आयु  हे असतील.सदर 

अिधिनयमातील करण 3 कलम 5 (1) अ वये आप या एका कंवा अिधक अिधका-यांची या 
अिधिनयमा या योजनासाठ  वृ अिधकार  हणुन नेमणूक कर ल. व हा अिधकार  सहा  क 
नगरपािलका आयु ा या दजापे ा कमी दजाचा असणार नाह . 

        सदर अिधिनयमातील करण 3 कलम 5 (1) अ वये मु य उदयान अिध क यांना वृ अिधकार  
हणुन नेमणूक करणेस व अिधिनयमातील करण 2 कलम 3 (2) अ वये वृ ािधकरणाचे अ य  

मा.आयु  असतात.व या यासह कमीत कमी 5 व जा तीत जा त 15 सद य िमळून 
वृ ािधकरणाची रचना केली जाते. यासाठ  महापािलका सद यांमधून अ य ांसह कमीत कमी 5 व 

जा तीत जा त 15 सद य सं या असलेली सिमती गठ त करावयाची आहे. तर  वृ अिधकार  व 
वृ ािधकरण सद यांची नेमणूक करणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे.    

( टप- माहे जून-२०१७ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे) 
वषय मांक ६)  संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .नर व/का व/१५/१८२/२०१७  

                        द.३१/०५/२०१७   

     मौजे पंपर  वाघेरे येथील स.नं. १०३/१ब , १०४/१ब, १०४/२ब, १०५, १०६/१ब, १६८/२, १६९/२अ 
पैक  सुमारे ६९.३३ आर े ाची जमीन भूसंपादनाने म.े हंदु थान एंट बायो ट स िलिमटेड, पंपर  
यांचे ता यात आहे. मे. हंदु थान एंट बायो ट स  िलिमटेड कंपनी स या तो यात चालु अस यान े

कंपनी या ता यातील अित र  असलेली ६६ एकर जमीन खु या बाजारात व  कर यास कंपनीने 
शासनाकडे परवानगी मािगतली होती. यास अनुस न महारा  शासन, महसूल व वन वभागाने दः- 
१४/३/२००१ रोजीचे िनणया दारे कंपनीस ता यात दले या जिमनीपैक  अित र  ५९एकर जमीन 
भूसंपादन िनयम पु तकेतील प र छेद ३२६ मधील तरतुद नुसार व  कर यास अट  व शत वर 
आ ण मा. ज हािधकार , पुणे यांना यो य वाटतील अशा इतर अट  शत वर परवानगी दे याचा िनणय 
घेतला आहे. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जू या ह ची वकास योजना महारा  शासन, नगर 
वकास वभाग, अिधसूचना . टपीएस १८९३/१२७६/ . .१७४/९३/न व-१३, दः- १८/९/१९९५ 
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अ वये मंजूर असून एच.ए. कंपनीचे ता यातील जिमनीपैक  अित र  ५९ एकर जमीन ह  
िनवासी वभागात समा व  आहे. एच.ए. कंपनीचे उ  जमीनीम ये ता वत अिभ यासास पंपर  

िचंचवड महानगरपािलकेन े . बीपी/लेआऊट/ पंपर /६६/२०१०, दः- ३१/१२/२०१० अ वये सूधा रत 
परवानगी मंजूर केली आहे. तसेच कंपनीचे वतीने ला. आ. यांनी दः- ०४/३/२०१४ अ वये न यान े

अिभ यास सुधा रत कर याचा ताव दाखल केला असून यास अ ाप मनपाची मंजूर  ा  नाह . 

पंपर  िचंचवड शहरा या म यवत  ठकाणी एच.ए. कंपनीची वषयां कत ५९ एकर जागा 
थत असून वाहतुक चे / र यांचे जा याने ( Road Network) देखील सोई करपणे जोडली गेलेली 

आहे.  पंपर  िचंचवड शहरातील नागर कांसाठ  शहर तरावर ल (City Level) सावजिनक सु वधा 
उपल ध क न दे यासाठ  उ  जागा ह  सोई कर आहे.   

वषयां कत जागा मंजूर वकास योजनेत “बहुउ ेिशय सावजिनक मैदान”  (Multi –functional 

Public Ground) हणून आर त के यास नाग रकांना व वधोपयोगी सोई सु वधांसाठ  उदा. दशन 
भर व यासाठ , सकस, लोक उप मांसाठ , डा वषयक व वध पधा / काय मांसाठ , सां कृितक / 
धािमक / आ या मक काय मांसाठ , या यानमाला, व वध कला व कार / संगीत रजनी सार या 
काय मांसाठ , व वध राजक य प ां या सभांसाठ , शै णक / सामा जक / शास कय – 

िनमशासक य / राजक य सं थांचे व वध उप म / काय म / नेह संमेलनासाठ , वाहनतळ, 

 हेलीपँड इ. साठ  या जागेचा उपयोग करता येईल. उ  जागेम ये फ  १० ट के े ात मनपाचे या 
सु वधेसाठ  शासक य कायालय, लोक सभागृह, उपहारगृह, दुकान गाळे, व छतागृह, गे ट हाऊस, 

टाफ वॉटस, अ नशमन क , बँक, ए.ट .एम., तातड चे वै क य सेवा क , यायामशाळा, वाचनालय 
इ याद साठ  व अशा व पा या अ य पुरक सोई सु वधांसाठ  मा. महापािलका आयु  िनधा रत 
करतील अशा सुसंगत योजनांसाठ  प रसर वकसना या त वावर (Place Making Concept) 

 आव यक बांधकाम/ वापरास परवानगी देऊ शकतील. तथापी या आर णाचे ९० ट के े  

कायम व पी खुले राह याचे हेतूने वर नमूद के यानुसार व वधोपयोगी सोई सु वधांसाठ  मा. 
महापािलका आयु  ठरवतील अशा ठरा वक कालावधीसाठ  ता परुती परवानगी          ( Temporary 

Permission) महारा  महापािलका अिधिनयमातील तरतुद माणे वशेष अट  शत स अिधन देऊ 
शकतील. 

एच.ए. कंपनी या ता यातील अित र  ५९ एकर जमीन “बहुउ ेिशय सावजिनक मैदान”     
( Multi –functional Public Ground)या योजनासाठ  मागणीचा ताव मा. ज हािधकार , पुणे यांना 
सादर कर यास  व याकामी येणारा भूसंपादन खचास ( न वन भूसंपादन काय ा वये अथवा 
खाजगी वाटाघाट ने ) मा. ज हािधकार , पुणे ठरवतील या अट  व शत स अिधन राहुन अदा 
कर यास मा. महापािलका सभेची मंजुर  आव यक आहे. या सोबतच पंपर  िचंचवड शहरा या 
सुधा रत मंजूर वकास योजनेत वषयां कत एच.ए. कंपनी या ता यातील अित र  ५९ एकर जमीन 
“बहुउ ेिशय सावजिनक मैदान”( Multi –functional Public Ground)  या योजनासाठ  आर त 
कर यासाठ  महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनमय, १९६६ चे कलम ३७ अ वय े
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फेरबदल कर यास तसेच फेरबदलाची व हत कायवाह  पुण क न ताव शासन मंजुर तव 
सादर कर यास मा. महापािलका आयु  यांना ािधकृत कर यास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय मांक ७)  संदभ- १) मा.महापािलका आयु  याचेंकड ल  

                        जा. . वभाअक/३/का व/६६/२०१७ द.७/६/२०१७  

  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 हागंदार  मु  करणे (Open 

Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा ीय जनगणना २०११ नुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका े ातील एकूण११,६८४ 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.  २८७,०३,०००/-  व ५,०३,९१,०००/-  असे एकुण र.  ७,९०,९४,०००/- 
अनुदान ा  झाले आहे. 

ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून यके 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 ३१/५/२०१७अखेर केले या 
कायवाह ची मा हतीखालील माण े

प “अ” 

महानगरपािलकेचेनाव 
पंपर िचंचवड 
महानगरपािलका 

 

शेरा 
ज हा पुणे  
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज केले या 

कुटंुबांची सं या 
१०३३३  

क  शासनाचे “ व छ भारत अिभयान” या 
संकेत 

थळावर अपलोड करणेत आले या एकूण 
अजाची सं या  

९३३६  
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सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणे. 

 

 

मंजूर अजाची एकूण सं या ५९३२  
बांधकाम सु  
झाले या 

शौचालयांची सं या 
वैय क घरगुतीशौचालय ४८५०  

बांधकाम पूण 
झाले या 

शौचालयांची सं या 
वैय क घरगुती शौचालय ४४००  

बांधकाम सु  
झाले या 

शौचालयांची सं या 
सामुदाियक शौचालय ३६१ सीटस  

बांधकाम पूण 
झाले या 

शौचालयांची सं या 
सामुदाियक शौचालय १७५सीटस 

म हला – ९४ िसटस 
कामकाज पूण 

पु ष – ८१ िसटस 
कामकाज पूण 

िनगत करणेत 
आलेला प हलाह ा ५२४५लाभाथ  

GOI+GOM=३१४.७० 

लाख 

GOI=२०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 

ULB =१०४.९० लाख 
ULB =२०००/- 

ह सा 

 एकुण ४१९.६लाख  
िनगत करणेत 

आलेला 

दुसरा ह ा 
३७८१लाभाथ  

GOI+GOM=२२६.८६ 

लाख 

GOI=२०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 

  ULB =७५.६२ लाख 
ULB =२०००/- 

ह सा 

 एकुण ३०२.४८ लाख  



 18
 
वषय मांक ८) संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .मातं व/१२/का व/१३४/१७  

                       द.०८/०६/२०१७   

 रा य उ चािधकार सिमती या दनांक २८/१२/२०१६ या चौ या बैठक त सिमतीने नवी 
मुंबई महानगरपािलके ऐवजी पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची िनवड कर यासंदभात िशफारस शहर  
वकास मं ालय, क  शासन यांना केली होती. 

            त अनुषंगाने दनांक ३०/१२/२०१६ या प ा वये शहर  वकास मं ालय,क  शासन यांनी 
नवी मुंबई महानगरपािलके ऐवजी पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा समावेश माट िसट  अिभयानात 
करणेत आ याचे कळ वले होते. यानुसार सदर अिभयानाचे ितस-या व अंितम फेर त पा  होणेसाठ  
क  शासनाचे मागदशक सुचनांनुसार माट िसट  पोजल तयार क न रा य शासनामाफत  क  
शासनाकडे मा यतेसाठ  द ३१ माच २०१७ पयत पाठ वणे आव यक होते. यानुसार, महापािलकेचे 
माट िसट  पोजल मं ालय मुंबई येथे द.३१ माच २०१७ रोजी पार पडले या रा य शासनाची 

उ चिधकार सिमती या बैठक त Smart City Proposal  सादर के याची मा हती मा. धान सिचव 
नगर वकास वभाग महारा  शासन यांचेकड ल प  . Smart City – 2017 / CR- 125/UD-23 द. ३१ 
माच २०१७ अ वये मा. अित र  सिचव नगर वकास वभाग भारत सरकार, नवी द ली यांना 
कळ वणेत आलेली आहे. 

            महारा  शासन नगर वकास वभाग शासन िनणय . माटिसट –२०१६/ . .५०३/- न व-
२३  द. ९ जानेवार  २०१७ अ वय े माट िसट  अिभयानांतगत रा य त रय उ चािधकार सिमती 
माफत िशफारस कर यात आले या पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ात माट िसट  अिभयान 

राब वणेकर ता वशेष उ ेश वहन (एस.पी. ह .) थापन करणेस मा यता दलेली असून माट िसट  
अिभयान राब वणेकर ता पंपर  िचंचवड महानगरपािलका वशेष उ ेश वहन (एस.पी. ह .) चे 
ता काळ गठण करावे असे कळ व यात आलेले आहे. 

वशेष उ ेश वहन (एस.पी. ह .) ची रचना खालील माणे असेल:- 

वशेष उ ेश वहन (एस.पी. ह .) यां या रचनेत महानगरपािलका महारा  शासन क  सरकार वतं  
संचालक यासह १५ संचालक  मंडळास मा यता दे यात आली आहे. सदर संचालक मंडळातील व वध 
भागधारक (stake holders) यांचे संचालक मंडळातील ितिनधी वास खालील माणे मा यता देणेत 
आली आहे. 
१)     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका – ६ संचालक 

२)     महारा  शासन – ४ संचालक 

३)     क  शासन – १ संचालक 

४)     २ वतं  संचालक ( या संचालकाची िनवड क य कंपनी यवहार मं ालयाने िस द केले या 
संचालका या डेटा बक मधून करणेत येईल.) 
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५)     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आयु  

६)     मु य कायकार  अिधकार , वशेष उ ेश वहन (एस.पी. ह .) 
७)     ी. िनतीन कर र, धान सिचव, नगर वकास वभाग (१) हे उ  वशेष उ ेश वहनाचे अ य    

     असतील. 
उ  रचने या अनुंषगाने वशेष उ ेश वहन (एस.पी. ह .) म य ेमहानगरपािलकेसाठ  शासनाने 
खालील माणे संचालक नामिनदशीत केलेले आहेत. 

१)     मा. महापौर - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
२)     मा. अ य , थायी सिमती, - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
३)     मा. सभागृह नेता, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
४)     मा. वरोधी प नेता, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
 
  तसेच यापक राज कय ितिनधी व दे याचा उ ेशाने व वध राजक य प ा या ितिनधींना 
वशेष उ ेश वहन (एस.पी. ह .) वर ितिनधी व िमळणे आव यक आहे. याकर ता वर ल अ. . १ ते 
४ येथील पदिनदशीत संचालक हणून िनयू  केलेले नगरसेवक या राजक य प ाचे ितिनधी व 
कर त असतील असे राजक य प  वगळून महानगरपािलकेमधील इतर रा ीय/ रा य मा यता ा  
दोन राजक य प ां या सं याबळा या उतर या मानुसार येक  एक या माणे महासभेकडून दोन 
संचालक नामिनदशीत करणेत येतील अशी शासन िनणयात तरतुद केलेली आहे. 

            सबब, माट िसट  अिभयानांतगत रा य त रय उ चािधकार सिमती माफत िशफारस 
कर यात आले या पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ात माट िसट  अिभयान राब व याक रता 
वशेष उ ेश वहन (एस.पी. ह .) वर महापािलकेचे वर ल अ. . १ ते ४ येथील पदिनदशीत संचालक 
हणून िनयू  केलेले नगरसेवक या राजक य प ाचे ितिनधी व कर त असतील असे राजक य प  

वगळून महानगरपािलकेमधील इतर रा ीय /रा य मा यता ा  दोन राजक य प ां या 
सं याबळा या उतर या मानुसार येक  एक या माणे दोन संचालक नामिनदशीत करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

      ------- 
सिम यांचे अहवाल 

वधी सिमती   
 

वषय मांक ९)    अ) द.६/०१/२०१७ व द.०७/०१/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
        ब) द.२०/०१/२०१७ द.०३/०२/२०१७, द.१७/०२/२०१७ द.३/३/२०१७ व  
                     २१/०४/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
                  क) द.१५/०४/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करण.े   

ड) द.२१/०४/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
इ) द.०२/०५/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करण.े  
                       -------- 
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   मा.म हला व बालक याण सिमती      

        
वषय मांक १०)    अ) द.११/१/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करण.े  

                  ब) द.२५/०१/२०१७, द.०८/०२/२०१७, द.२२/०२/२०१७ द.८/०३/२०१७  

                     व द.०२/०२/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
   क) द.१५/०४/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
   ड) द.०२/०५/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
   इ) द.१६/०५/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
      -----      

          मा.शहर सुधारणा सिमती   
वषय मांक ११)   अ) द.१९/०१/२०१७, द.०२/०२/२०१७ व द.२५/०४/२०१७ चा सभावृ ांत  
                     कायम करणे.     

                                   ब)  द.०२/०२/२०१७ व २५/०४/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करण.े     

             क) द.१५/०४/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करण.े     

ड) द.२५/०४/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
इ) द.०९/०५/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करण.े  
                       --------              

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती                                                    
वषय मांक १२)   अ) द.४/१/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
                 ब) द. १८/०१/२०१७, द.०१/०२/२०१७  द.१५/२/२०१७ व  

                    द.२८/०४/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करण.े     

                 क) द.१५/०४/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करण.े     

                 ड) द.२८/०४/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
                 इ) द.१२/०५/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करण.े                                    
                                     ------                  

                                                                                                                                                    
                                                              नगरसिचव 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
           पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/९/का व/२४७/२०१७ 
दनांक :  ०९/०६/२०१७                         

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

            नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत.        
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माहे जून २०१७ चे मा.महापािलका सभेत मा. वलास हनुमंतराव म डगेर  नगरसद य 
यांना वचारावयाचे  –  

 .१) मनपाकडून आिथक मदत दलेली सवा या संपूण मा हती िमळावी. 
अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका थापनेपासून ते आजतागायत आिथक मदत एकूण कती 

ट/सं था/मंडळ/ य  यांना दली आहे ? ब) येकाला कती र कम दली आहे. क) 
ट /सं था/मंडळ असेल तर यांचे अ य ांचे संपूण नाव काय काय आहेत ? ड) आजपयत 

सवाना दलेली एकूण र कम कती आहे ? इ) आिथक मदत केले या सवाचे संपूण प ा, 
मोबाईल नंबर,काय आहेत ? फ) ट/सं था/मंडळ असेल तर आिथक मदत केली या सवाचे 
र ज टर नंबर काय आहेत ? यावर ल सव ांची मा हतीची याद ची चाट येक वषावर 
माणे तयार क न स माननीय सभागृहास ावी. 

 
 .२) आिथक मदती संदभात शासनमा यता घेतलेले मा हती िमळावी. 

अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका थापनेपासून ते आजतागायत आिथक मदत या ट/ 
सं था/मंडळ/ य  यांना आिथक मदत द यानंतर येक वेळेस वषावार महारा  शासन 
मा यता घेतली होती काय ? ब) शासन मा यता घेतली अस यास घेतले या सव मा यतांची 
जावक मांक व दनांक व महापािलकेस ा  दनांक याची मा हती वषावार याद  िमळावी. 
क) आिथक मदत या ट/सं था/मंडळ/ य  यांना द यानंतर संबंिधतांनी काय काय 
महापािलकेस सादर करावे असे अट  व शत  आहेत काय ? ड) अट  व शत  असतील तर 
या माणे संबंिधतांनी तसे महापािलकेस सादर केले आहे काय ? सादर केले अस यास कोणी 

कोणी सादर केले ? कोणी कोणी सादर नाह  केले ? यावर ल सव ांची मा हतीची याद ची 
चाट येक वषावर माणे तयार क न स माननीय सभागृहास ावी. 
 

 .३) आिथक मदती संदभात महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाची मा हती िमळावी. 
अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका थापनेपासून ते आजतागायत आिथक मदत या 

ट/ सं था/मंडळ/ य  यांना यांना दलेली आहे या कोण या महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमानुसार (पूव चे बी.पी.एम.सी.अ ट नुसार) आिथक मदत केली आहे ? ब) 
अिधिनयमां म ये शासन मा यता घेणे बंधनकारक आहे काय ?  वर ल माणे अिधिनयमांची 
कलम व पोटकलमांची छायां कत ती स माननीय सभागृहास ावी. 
 

 .४) मा.आयु  यांनी व वध वभागा या अिधकार  यांना अिधकार दान केलेले मा हती  
         िमळावी. 
अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका थापनेपासून ते आजतागायत मा.आयु  यांनी व वध 
वभागाचा अिधकार  यांना एकूण  कती अिधकार दान केले आहेत ? ब) कोण-कोण या 
पदांना कोण-कोणती अिधकार दान केले आहेत ? क) मा.आयु  यांनी अिधकार दान केलेले 
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सव आदेश प ां या छायां कत ती ावी.  ड) या वर ल अिधकार दान केलेले सव आदेश 
प ां या जावक मांक, दनांक, वभाग, संबंिधत पद व कोण या कारचे अिधकार दले या 
मा हतीची याद ची चाट येक वषावर माणे तयार क न स माननीय सभागृहास ावी. 
 
 
 


