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   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
      पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

      मांक : नस/४/का व/८१९/२०१७ 

      दनांक : १९/०५/२०१७ 
 

ित, 
 

मा....................................... 
सद य, शहर सुधारणा सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

 वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची  

                   पा क सभा दनांक २३/०५/२०१७ रोजी आयो जत केलेबाबत... 
 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा 

मंगळवार दनांक २३/०५/२०१७ रोजी दपुार  ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 

इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे.  

सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहाव,े ह  वनंती. 

 मा.कळाव,े 
 

आपला व ास,ू 

                                                     
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 

त - १) सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

     २) कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा.शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक – ४ 

 

दनांक : २३/०५/२०१७           वेळ : दुपार  ३.०० वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा मंगळवार दनांक 
२३/०५/२०१७ रोजी दुपार  ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 
 

--------- 
 
दनांक ०९/०५/२०१७ रोजी झाले या वशेष सभेचा (कायप का मांक ३) सभावृ ांत कायम 

करणे. 
 

---------- 
 

वषय .१) पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या महारा  शासन, नवनगर वकास वभाग 
अिधसुचना .पीएस-१८९३/१४१२/युड -१३, दनांक २८ नो हबर १९९५ अ वये मंजूर 
वकास आराखडयात तथा प महारा  शासन, नगर वकास वभाग अिधसुचना 
.पीसीएन-१६९७/९३४/ . .८९/न व-२२, मं ालय, मंुबई, दनांक १५ नो हबर १९९७ 

अ वये मंजूर वकास आराखडयात मौजे भोसर  येथील स.नं.१५ पै. व स.नं.१४ पै. 
मधील २४.० मी. ं द र ता व १२.० मी. र ता ता वत आहे. मौजे भोसर  येथील 
नाग रकांची दळणवळणाची गैरसोय होत अस याने व वाहतुक या ीने स.नं.१५ पै. व 
१४ पै.िमळकतीमधील मंजूर वकास योजनेतील २४.० मी. (स.नं.१५ पै.) व १२.० मी. 
(स.नं.१४ पै.) ं द र ता वकिसत करणे आव यक आहे. र याने बािधत े  हे खाजगी 
िमळकतधारकाचे अस याने भूसंपादन करणे आव यक अस याने “ पंपर  िचंचवड 
नवनगर वकास ािधकरण मंजूर वकास योजनेतील मौजे भोसर  येथील द णो र 
१२.० मी. ं द र यापासून ते एम.आय.ड .सी.ह पयत स.नं.१५ पै. व १४ पै. मधील २४ 
व १२ मी. ं द (पुव-प म) र याचे े  भूसंपादन अिधिनयमा वये संपादन करणेकामी 
भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेकर ता व सदर भूसंपादनास 
येणा-या खचास मा यता देणेस व खच र कम अदा करणेकामी मा.आयु  यांना 
अिधकार दान करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत 
वचार करणे. 

       ( दनांक २३/०५/२०१७ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे ) 

वषय .२)  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  झोिनप,ु कायकार  
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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. 

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. ७७लाख 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 असणे आव यक आहे. 
५) सदर योजनेतील घरे हे कुटंुबातील क या म हले या कंवा कुटंुबातील कता पु ष व म हला 

यां या संयु  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 यांचा 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 सूचनानुसार 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 करण,े बांधकाम खचाचे अंदाजप के 
तयार करणे, क पाक रता पयावरण नाहरकत दाखला, शासक य तसेच िनमशासक य 
सं थाकड ल नाहरकत माणप े सादर करणे, क पा या बांधकामास परवानगी घेण,े िन वदा 
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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 बांधणेचे काम करणेसाठ  
क प स लागार हणून म.े 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. 
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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 त 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 
जमीनमा. ज हािधकार  
यांचेकडून ता यात घेणेची 
कायवाह  चालू आहे 

DPR ला मा यता िमळालेनंतर जागा  १/- ित चौ मी दराने PMAY कर त 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. 

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 त मनपास ता यात िमळेल 
{शासन िनणय मांक जमीन -२०१६/    .२१३/ज -१ द १९ स टबर २०१६ नुसार ) 

  

 

 

 

 



 6

HDH आर ण े

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 

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 यान ेसदर जागांवर सु ा घरे बंधन ेबाबत िनयोजन करणेत येत आहे. 
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·         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. 
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 ंगव 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. 



 8

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 

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 
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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 

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 

एकुणखचर. . 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  
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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 

 

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. 

 

 

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 

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 
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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 बांधकामां या सव िन वदा काढणेत येतील. 

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

त ा ई 

 

महानगरपािलकेमाफत मुलभूत सु वधा पुर वणे (Infra) कामांचा खचाचा तपिशल 
खालील माण े

त ा –फ 

 

 

 

 

 

 

 

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  

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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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 सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करण.े  

 
--------- 

 
 
 

                                                                             
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/८१९/२०१७ 

दनांक : १९/०५/२०१७ चे लगत. 
 
 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयाचे वषयप  (डॉकेट) नगरसिचव कायालयात  

      वाचणेसाठ   ठेवणेत आले आहे. 
 
 
 


