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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                 पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/७७/२०१९ 

दनांक : २२/०२/२०१९ 
 

 
 

ि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  २७/०२/२०१९ रोजी आयो जत केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा 
बुधवार दनांक २७/०२/२०१९ रोजी दुपार 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 रहावे, ह  वनंती. 
 मा.कळावे, 
 

                                       

                                          आपला व ासू,   

                                                  
                                                   (उ हास बबनराव जगताप) 

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 – १८ 
 

दनांक : २७/०२/२०१९         वेळ : दुपार  ३.०० वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा  बुधवार 
दनांक २७/०२/२०१९ रोजी दुपार  ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल.  
 

---------- 

वषय .१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत महरा  झोपडप ट  अिधिनयम 
१९७१(सुधारणा,पुनवसन व पुन वकास इ.) नुसार संर णपा  झोपड धारक यांना 
JNNURM/BSUP अंतगत सदिनका वाटप करणेत येतात याच माणे िचखली 
ािधकरण से.नं.१७ व १९ म ये EWS धारकांसाठ  पा ता व अट  शत नुसार हाडा 

आर ण माणे सदर सदिनका वाटप करणेत येतात. तथा प अनाथ असणारे 
पती/प ी हे समाजाचे घटक असताना यांना BSUP अंतगत सदिनका देणेसंबंधी 
कोणतेह  धोरण िन ीत नाह . मनपा BSUP वभाग मा यतेनुसार महारा  
शासनाने म हला व बाल वकास वभाग शासन िनणय .अमुजा-
२०११/ . .२१२/का-३ दनांक-२/४/२०१८ अ वये अनाथ मुलांना रा य 
शासना या व वध सवलतींचा लाभ घेता यावा याकर ता िश ण व नोकर  याम ये 
खु या वगातुन १% समांतर आर ण लागु करणेस मा यता दली आहे. या तव 
पंपर  िचंचवड मनपा ह त अनाथ असणारे पती/प ी यांचेकर ता महारा  शासन 
म हला व बाल वकास वभाग शासन िनणय .अमुजा-२०११/ . .२१२/का-३ 
दनांक २/४/२०१८ नुसारचे धत वर अनाथ पती/प ी यांना BSUP अंतगत 
मनपामाफत सदिनका वाटप संबंधीचे खालील अट  शत नुसारचे धोरण 
मा.महापािलका सभा मा यतेनुसार धोरण िन ीत करणे आव यक आहे. 

१) महारा  शासन म हला व बाल वकास वभाग शासन िनणय .अमुजा-
२०११/ . .२१२/का-३ दनांक-२/४/२०१८ नुसार व वेळोवेळ  शासनाचे 
यासंबंधी िनगमीत होणारे शासन िनणयानुसार BSUP अंतगत उपल ध 
असणारे सदिनकाम ये अनाथ पती/प ी यांना खु या वगातुन १% र कम 
समांतर आर ण ठेवणेत येईल. 

२) महारा  शासन म हला व बाल वकास वभाग शासन िनणय .संदभ 
२०१३/ . .१०९/य३ द.  /६/२०१३ नुसार अनाथ अस याचे माणप  असणे 
आव यक आहे. 

३) अनाथ असणा-या पती कंवा प ी यांचे पंपर  िचंचवड मनपा ह त कमीत 
कमी तीन वष वा त य असणे आव यक आहे. भाडयाने राहत असलेस 
न दणीकृत भाडेकरार(िल ह ऍ ड लायस स) आव यक आहे. 
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४) शासनाचे व पंपर  िचंचवड मनपा योजनाअंतगत सदिनका िमळालेली 
नसावी.(हरकत घेतलेली नसावी) तसेच पंपर  िचंचवड मनपा ह त 
घर/जागा/सदिनका नसावी. याबाबत ित ाप  आव यक असेल. 

५) मनपाचे सदिनका उपल ध नसलेस अनाथ पती/प ी यांना सदिनका उपल ध 
क न देणेसंबंधी मनपावर कोणतेह  बंधन असणार नाह . 

६) मनपा िन ीत करतील या सदिनका कमती या माणात(GST लागु 
अस यास यासह) िनयमानुसारची व ह सा र कम खुला वगनुसार भरणे 
आव यक राह ल. 

७) अनाथ पती/प ी यांचे मतदार याद त नाव असणे आव यक असेल तसेच 
रेशन काड,पॅनकॉड, आधार काड आव यक असेल. 

८) र हवासी दाखला आव यक असेल. 
९) मा.आयु  वेळोवेळ  िन ीत करतील या अट /शत  बंधनकारक असतील 

तसेच सदर धोरणानुसार पा  करणे सदिनका वाटप करणेचे अिधकार 
मा.आयु  यांना राहतील आ ण कोणतीह  अट /शत ,शासन िनणय तरतुद ंचा 
भंग केलेस दलेली सदिनका कोणतेह  कारण न देता र  करणे, व ह सा 
र कम ज  क न मनपा कोषागारात जमा क न घेणेत येईल व यासंबंधीचे 
सव अिधकार मा.आयु  यांना असतील. 
मनपा हदद तील ी.सुजीत कुमार नाईक हेपती/प ी अनाथ असुन यांनीह  
BSUP अंतगत वशेष बाब हणुन सदिनका िमळणेस शासनास वनंती अज 
केला होता.  शासन नगर वकास वभाग यानी प  .पीसीसी -३०१८/ 
. .२७८ /न व-२२, दनांक १२/११/२०१८ नुसार मनपा सभा मा यतेनुसार 

पुढ ल कायवाह  करावी असे कळ वले  आहे.  या माणे वर ल माणे धोरण 
िन ीत झालेनंतर ी. सुजीत कुमार नाईक यांना BSUP अंतगत िनयमानुसार 
सदिनका देणेत येईल.  तर  वर ल माणेचे अनाथ पती/प ी यांनाBSUP 

अंतगत सदिनका देणेकामीचे धोरण िन ीती करणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे.  
 

                                                       
                                                      (उ हास बबनराव जगताप)                                                                                                       

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/७७/२०१९ 

दनांक : २२/०२/२०१९ चे लगत. 
टप - तुत कायप केवर ल वषयाचे वषयप  (डॉकेट) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   

      ठेवणेत आले आहे. 
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