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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

      मांक: नस/६/का व/३१/२०१८ 
दनांक :  ०८/०२/२०१८ 

 

ित, 
 

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

 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक  

 २०/२/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   

मा.महोदय/महोदया, 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे फे वुार  -२०१८ ची मािसक मा.महापािलका सभा 

मंगळवार दनांक २०/२/२०१८ 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 – १३ 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे फे ुवार -२०१८ ची मािसक मा.महापािलका सभा 
मंगळवार दनांक २०/२/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपािलका शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे. सदर सभेम ये खालील कामकाज 
होईल.         

         ----- 
                                     िनयु या  
 
वषय मांक १)  महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम २०(५) म ये तरतूद के या माणे    
               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.           

                          ---------- 

ो रे 
 

( महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ४४ अ वये ) 
                                      ------     
            मा. थायी सिमतीचे ठराव  
 
वषय मांक २) संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मुलेप/१/का व/५७/१८  
                        द.१२/१/२०१८ 

               २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव मांक २०३१ द.१७/१/२०१८ .   
 
महारा  शासन नगर वकास वभाग शासन िनणय पीएमसी-३००३/१४९०   १२४/०३ 

न व-२२ द.१९/४/२००७ या शासन आदेशानुसार पुणे महानगरपािलका व पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकाचे प रवहन उप माचे वलीनीकरण क न भारतीय कंपनी कायदा १९५६ अ वये पुणे 
महानगर प रवहन महामंडळ मया दत या अिभनामाची कंपनी थापन कर यास शासनाची मा यता 
दे यात आली आहे.          
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महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल शासन िनणय .एनयुआर-२०१३/  
.३३८/न व-३३ द.१८/२/२०१४ या शासन आदेशा माणे पुणे महानगर प रवहन महामंडळाचे सन 

२०१६-१७ चे वा षक ले यांची तपासणी क न संचालन तूट (Operating Deficit) 
महानगरपािलके या मु य लेखा प र क यांनी मा णत करणे आहे. याक रता मा.आयु  यांनी 
वषयां कत कारणासाठ  लेखा प र ण करणे या सुचना दले या आहेत.  

यानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मु य लेखा प र ण वभागामाफत 
लेखाप र ण कर यात आले असुन यातील ठळक बाबी खालील माणे.. 

·   महामंडळाचे सन २०१६-१७ चे एकुण उ प न   र. .५७६.७८ कोट  

·       महामंडळाचा सन २०१६-१७ चे एकुण खच          र. . ९२०.५४ कोट  

·       एकुण तोटा                                                                  र. . ३४३.७६ कोट  

·        मनपा व इतर अनुदान वजा जाता एकुण संचालन तुट     र. . २१०.४४ कोट  

या माणे पंपर  िचंचवड मनपाचे मु य लेखाप र ण कायालयाकडून पुणे महानगर प रवहन 
महामंडळाचे सन २०१६-१७ या आिथक वषातील र. .२१०.४४ कोट  संचालन तूट (Operating Deficit) 

बाबत केले या तावा सोबतचे लेखाप र ण अहवालास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे.  
 
वषय मांक ३) संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .कर/मु य/१२/का व/१३/२०१८  
                       द.१६/१/२०१८ 
                     २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव मांक २०६३ द.२४/१/२०१८    
        

शहरातील नाग रकांना ऑनलाईन ( डजीटल) पेमट गेट-वेचा वापर कर यास वृ  करणे, 
कराचा भरणा करणेसाठ  वेळेचा होणारा अप यय टाळणे तसेच कॅशलेस ांजे शन कर यासाठ  
ो साहन देणे या ीने महापािलके या संकेत थळावर िमळकत कराचा भरणा कर याची सु वधा 

देणेत येत आहे.  स या ऑनलाईन ( डजीटल) पेमट गेट-वेक रता व वध ऍप वकिसत असून सदर 
ऍपचा वापर क न नाग रकांना जा तीत जा त ऑनलाईन कराचा भरणा करणेकामी पयाय उपल ध 
क न देणे श य होणार आहे.  यापैक च म.े One97communications ltd.(paytm) यांनी िमळकत 
कराचा भरणा यांचे ऍप ारे वकृतीकामी दनांक 19/5/2017 रोजीचे तावा ारे कळ वले आहे.  
मे. One 97 communications ltd.(paytm) यांचशेी करारनामा करणे आव यक आहे. यास 
अनुस न इकड ल वभागाने करारनामा मसुदा तयार केलेला आहे. 

सदर करारना याम ये पुढ ल मुख बाबींचा समावेश आहे. 
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1.    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने नाग रकांक रता महापािलकेचे संकेत 
थळावर ल ऑनलाईन पेमट गेट-वे यित र  पेट एम ऍपचा वापर क न िमळकत कराचा 

भरणा करणेची सु वधा उपल ध होणार आहे. 
2.    सदर करारनामा कालावधी हा ायोिगक त वावर 1 वष कालावधी कर ता करणेत 
येणार आहे. मे.पेट एम यांचे काम समाधानकारक अस यास  सदर कालावधी हा 2 वषासाठ  
वाढ वणेत येईल. 
3.    उ  सु वधेसाठ  मे.पेट एम यांना पािलके या वतीने कोण याह  कारची र कम देय 
असणार नाह . 
4.    या प दतीने जमा होणारा िमळकत कर भरणा हा याच दवशी पािलके या 
खा याम ये जमा करणेत येईल. असे न झा यास संबंिधतांना येक  र. .100/- साठ  ित 
दनी र. .5/-  इतक  याज र कम आकारली जाईल. 
5.    पेट एम ऍपचा वापर क न िमळकत कराचा भरणा करणा-या िमळकतधारकांकडून 
खालील माणे शु क आकारणेत येणार आहे. 

 
Particulars Fee (INR/%) 

Net Banking Rs. 5/- (flat fee) 

Credit Card 0.80% of transaction amount 

Debit Card 
0.50% if transaction amount is <= INR 2000 

0.75% if transaction amount is > INR 2000 

Paytm Wallet Rs. 5/- (flat fee) 

सदर फ  म ये शासनाचे कर, शु क, फ , GST / CGST / SGST / UTGST / IGST यांचा 
समावेश नाह . सदर सु वधे ारे भरणा करताना नागर कांना उपरो  फ  यित र  या सेवेसाठ  लागू 
असलेले शु क, फ  इ याद  देखील भरावे लागतील. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
िमळकतधारकांना िमळकतकर भरणा करणेक रता Paytm ची सु वधा उपल ध क न देणेस 
मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 
वषय मांक ४) संदभ –१) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जशुक/पापु/२६/२०१८  
                        द.२०/०१/२०१८ 
                     २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव मांक २०७० द.२४/१/२०१८ अ वये.   
        

पंपर  िचंचवड शहरातील पाणीप ट चे स याचे दर सन २००९-१० म ये मंजूर कर यात 
आलेले आहेत, व स या याच दराने मीटर रड ंगनुसार पाणीप ट  आकार यात येत आहे. आताचा 
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पाणीपुरव याचा वा षक देखभाल-दु तीचा खच र. .१०९ कोट या पुढे आहे. या तुलनेत 
पाणीप ट ची वा षक मागणी व वसुली फारच कमी आहे. यानुषंगाने एका वषासाठ  दर ता वत 
करणे, व यानंतर दरवष  तूत आदेशातील सव कार या दरांम ये वा षक वाढ ता वत 
कर यात येत आहेत. तसेच, पंपर  िचंचवड महापािलकेत अनिधकृत नळजोड िनयिमत कर यासाठ  

ता वत कर यात येत आहे.  पंपर  िचंचवड शहरातील पाणीप ट चे दर वाढ व याबाबतचा ताव 
व अनिधकृत नळजोड िनयिमत कर याचे धोरणास सोबतचे पर िश  अ माणे मा यता देणेची 
मा.आयु  यांची मागणी असली तर  सदर वषया या अनुषंगाने िनवासी वापराकर ता ित 

कुटंूब/सदिनका ित म हना ६००० िलटर पाणी मोफत देणेस, याच माणे ितवष  १०% दरवाढ न 
करता याऐवजी ती ५% करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत 
आहे. 
 
वषय मांक  ५) संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांच ेजावक .कर/मु य/५/का व/१२/२०१८  

                            द.१७/०१/२०१८ 
      २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव मांक २१३२ द.०७/०२/२०१८ 
 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 99 या तरतूद  अ वये खालील नमूद केलेले दर 

महानगरपािलकेने काय े ातील िमळकतींवर सन 2017-2018 क रता लागू केलेले आहेत.  तसेच 

शासनाच े िश णकर, रोजगार हमी कर व लोअरेज कराची वसुली शासनाने ठरवून दले या दराने 

शासनाच ेक रता केली जाते.  
सन 2018-2019 या सरकार  वषाक रता दनांक 20 फे ुवार  2018 पूव  करांचे दर ठर वणे 

आव यक आहे.  
अमृत योजने अंतगत शहराम ये 24 X 7 पाणीपुरवठा योजना राब व यात येणार आहे. तसेच 

भामा आसखेड व आं ा धरणामधून 300 एमएलड  पा याचा उपसा करणेकामी िसंचन पुन थापना 
अंदाजे र कम पये 236 कोट  तसेच पुनवसन खच र कम पये 70 कोट  शासनाला जमा करणेचा 
आहे.  सदर आं ा व भामा आसखेड धरणापासून पाईप लाईनने पाणी िचखली येथील जलशु द करण 
( ता वत) क ापयत आणणेचा क पाचा खच सुमारे पये 500 कोट  येणार आहे.  उपरो  माणे 
महानगरपािलकेवर भ व यात र कम पये 806 कोट ंचा बोजा पडणार आहे.  महापािलकेवर पडणारा 
बोजा काह  माणात भ न ये या या ीने पाणीपुरवठा लाभ कराम ये दुपट ने वाढ ता वत करणेत 

आलेली आहे.  
पाणीप ट :  महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 129 (1) (अ) म ये शहराला 

पाणीपुरवठा कर याची तरतूद कर यासाठ  महापािलकेस वाजवी वाटेल अशा यां या कर यो य 
मू या या ट केवार ने पाणीप ट  आकार याची तरतूद आहे.  शहराम ये मीटर प दतीने 
महानगरपािलके या पाणीपुरवठा वभागामाफत य  पा याचे वापरानुसार पाणीप ट  आका न वसूली 
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करणेत येते.  शहरा म ये काह  िमळकती अशाह  आहेत क  यांना पाणी कने शन नाह , परंतु यांना 
वतं  कने शन घे या या ीने महानगरपािलके माफत पाणीपुरवठा लाईन टाकणेत आलेली 

असते.  उपरो  तरतूद  नुसार याक रता पाणी कने शन नसणा-या िमळकतींना िमळकत कराम ये 

पाणीप ट  कर आकारणी करता येईल.  या अनुषंगाने सन 2018-2019 पासून पाणी कने शन 
नसणा-या िमळकतींना िमळकत कराच े बलात यांच ेकर यो य मू याच े5% दराने पाणीप ट  कर लागू 
करणेबाबत ता वत केले आहे. 

या अनुषंगाने महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम 99 अ वये सन 2018-2019 
या व य वषासाठ  खालील माणे करांचे आ ण करे र बाबींच ेफ /शु काचे दर ता वत कर यात येत 

आहे. 
 
सन 2018- 2019 या सरकार  वषाक रता कराच ेव करे र बाबींच ेदर िन तीबाबत 

अ. 

. 
कराच ेनाव 

करआकारणी प दत 

कर यो य मू यावर 

सन 2017-2018चे चिलत
दर (स याच)े 

सन 2018-2019क रता 
ता वत दर 

िनवासी िनवासे र िनवासी िनवासे र 

1 सामा य कर 

र कम पये 1/- 

ते12000/- 
13% 14% 13% 14% 

र कम पये12001/- 

ते30000/- 
16% 17% 16% 17% 

र कम पये30001/- 

व यापुढ ल 
24% 24% 24% 24% 

1ब 

साफसफाई कर कर यो य मू यावर 5% 6% 5% 6% 

अ नशामक कर कर यो य मू यावर 2% 2% 2% 2% 

मनपा िश णकर कर यो य मू यावर 4% 5% 4% 5% 

2 मल वाह सु वधा लाभ कर कर यो य मू यावर 5% 5% 5% 5% 

3 पाणीपुरवठा लाभ कर कर यो य मू यावर 4% 5% 8% 10% 

4 र ता कर कर यो य मू यावर 2% 3% 2% 3% 

5 

वशेष साफसफाई कर 

(फ  मॉ स, लॉ जंग 

बो डग, मंगल कायालय, 

सभागृह, णालय, 

हॉटे स, कॅ ट स,रे टॉरंट 

या व पा या 
िमळकतींस) 

कर यो य मू यावर -- 2% -- 2% 

6 
पाणीप ट (पाणीकने शन 

नसणा-या िमळकतींना) कर यो य मू यावर -- -- 5% 5% 
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अ. 

. 
कराच ेनाव 

करआकारणी प दत 

कर यो य मू यावर 

सन 2017-2018चे चिलत
दर (स याच)े 

सन 2018-2019क रता 
ता वत दर 

िनवासी िनवासे र िनवासी िनवासे र 

7 वृ कर कर यो य मू यावर 1% 1% 1% 1% 

 

अ. . कराच ेनाव करआकारणी प दत 
सन 2017-2018 च े

चिलत दर (स याच)े 

सन 2018-2019 क रता 
ता वत दर 

8 

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    कर माफ  कर माफ  

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(िथयटर मधील 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) 

 योजना सन 2017-2018चे चिलत दर 

(स याच)े 
सन 2018-2019क रता ता वत दर 

1 

माजी सैिनक व वातं य 

सैिनक कंवा यांचे प ी 
यांच े वत: रहात 

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 
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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) 

 योजना सन 2017-2018चे चिलत दर 

(स याच)े 
सन 2018-2019क रता ता वत दर 

असले या फ  एका 
िनवासी घरास सामा य 

करात सूट 

2 

फ  

म हलांचेनावेअसले या, 
वत: रहात असले या 

फ  एका िनवासी 
घराससामा यकरातसुट 

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणीतील 

देय सामा यकर र कमे या 50%  

र कम सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू 

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 िमळकत कराची 
र कम आगाऊ भरणा-
या ंकर ता सामा य 

करात सुट देणे 

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणीतील 

देय सामा य कर र कमे या 

1.     वतं  न द असले या 
िनवासी वापरा या  िमळकतीस - 

10% र कम सूट 

2.     बगर िनवासी /िम  /

औ ोिगक/मोकळया जिमनी इ .

िमळकतीस-5% र कम सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू 

मागणीतील देय सामा य कर 

र कमे या 

1.     वतं  न द असले या 
िनवासी वापरा या  िमळकतीस - 

10% र कम सूट 

2.     बगर िनवासी /ि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 

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणीतील 

देय सामा य कर र कमे या 

·   3Star Rating -  05% र कम सूट 

·   4Star Rating -  08% र कम सूट 

·   5Star Rating- 10% र कम सूट 

चालूसरकार वषाचेचालूमागणीतीलदे
यसामा यकरर कमे या 

·         3Star Rating -  05% र कम सूट 

·         4Star Rating -  08% र कम सूट 

·         5Star Rating- 10% र कम सूट 
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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) 

 योजना सन 2017-2018चे चिलत दर 

(स याच)े 
सन 2018-2019क रता ता वत दर 

वभागामाफत अंितम 

भोगवटाप क व अंितम 

ीन ब ड ंगCertificate 

ा  झाले या 
िमळकतींना सामा य 

करात सूट 

 

व ीहा : ीन ब ड ंग 

रेट ंग िस टमम ये 

2500 चौ.मी. पे ा कमी 
भूखंडावर ल क पांना 
बांधकामपरवानगी 
वभागा माफत अंितम 
भोगवटाप क व अंितम 
ीन ब ड ंग Certificate 

ा  झाले या 
िमळकतींना सामा य 
करात सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणीतील 

देय सामा य कर र कमे या 

·   1Star Rating -  05% र कम सूट 

·   2 Star Rating -  08% र कम सूट 

·   3Star Rating- 10% र कम सूट 

·   4Star Rating- 12% र कम सूट 

·   5Star Rating- 15% र कम सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू 

मागणीतील देय सामा य कर 

र कमे या 

·         1Star Rating -  05% र कम सूट 

·         2 Star Rating -  08% र कम सूट 

·  3Star Rating- 10% र कम सूट 

· 4Star Rating- 12% र कम सूट 

·         5Star Rating- 15% र कम सूट 

6 

संर ण दलातील शौय 

पदक धारक आ ण माजी 
सैिनकां या वधवा तसेच
अ ववाह त शह द 

सैिनकांच े

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 िमळकत 

धारकास घेता येईल 

तसेच वर ल योजनेचा 

अ. . 1 ते 5 मधील सवलत 

योजनांसाठ - दनांक 30 जून अखेर 

अ. . 6 च ेसवलत योजनेसाठ  संपूण 

वष 

अ. . 1  ते 5 मधील सवलत 

योजनांसाठ - दनांक 30 जून अखेर 

अ. . 6 च ेसवलत योजनेसाठ  संपूण 

वष 
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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) 

 योजना सन 2017-2018चे चिलत दर 

(स याच)े 
सन 2018-2019क रता ता वत दर 

सामा यकर सवलत 

योजनेचा लाभ घेणेकामी 
दो ह  सहामाह ची 
थकबाक  सह संपूण 

बलाची र कम एक 

र कमी आगाऊ भरणेची 
मुदत ( बल िमळो अथवा 
न िमळो) 

8 

थकबाक सह एक 

र कमी िमळकत कराचा 
भरणा ऑनलाईन पेमट 

गेट-वे ारे करणा-या 
िमळकत धारकास चालू 

आिथक वषाचे सामा य 

करात सवलत 

1.   द.1/4/2017 ते 30/6/2017 अखेर 
सवसाधारण करात 5% 

2.  द. 1/7/2017 ते 31/3/2018अखेर 
सवसाधारण करात 2% 

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% 

 

क. करे र बाबींच ेफ  / शु कांचे दर 

अ. 

. 
नाव 

सन 2017-2018च े चिलत दर 

(स याच)े 
सन 2018-2019क रता ता वत दर 

1 
िमळकत ह तांतरण न द 

नोट स फ  
कर यो य मू यावर 5% कर यो य मू 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 बीलास10/- पये ित बीलास10/- पये 

वर ल माणे सन 2018-2019 क रता  दर ता वत कर यात येत आहेत. 
 
शहरातील मराठ  मा यमां या शाळांच े संचालक खाजगी मराठ  मा यमां या शाळांना िमळकत 

करात सवलत िमळणेकामी महापािलकेकडे वारंवार प यवहार कर त असतात.  खाजगी मराठ  

मा यामां या शाळा मराठ  भाषेचा वकास, चार व सार करत अस याने यांना मालम ा कर हा 
बगरिनवासी दराचे ऐवजी िनवासी दराने दनांक 01/04/2018 पासून आकारणी करणे यो य होईल.  



 11

सन 2016-2017 या आिथक वषाच ेकर व करे र बाबींच ेदर िन त करतेवेळ  मा. महापािलका सभा 
ठराव मांक 817, दनांक 20/02/2016 अ वये कर यो 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 
            
स याचे कर यो यमू य िन तीसाठ च ेअ, ब, क, ड वभाग 

अ वभाग ब वभाग क वभाग ड वभाग 

1.िनगड  ािधकरण, 

आकुड , िचंचवड, पंपर  
वाघेरे, पंपर नगर, 

मनपा भवन 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 
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पुनरचना क न कर यो 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 गट 

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 

4.   झोपडप टया : अ, ब व क 

वभागातील झोपडप टया (झोिनपु 

माफत सेवा आकार वसूली) 

सन 2018-2019 या वषाक रता महानगरपािलका करांच ेदर आ ण करे र बाबीची फ / शु क िन त 

कर याचा व खाजगी मराठ  मा यमां या शाळा इमारतींना मालम ा कर हा बगरिनवासी दराच े ऐवजी 
िनवासी दराने आकारणी करणेस तसेच करयो यमू य िन त करणेकामी जे अ, ब, क, ड वभाग करणेत 

आलेले आहेत याची पुनरचना कर यास मा यता देणेकामीची मा.आयु  यांची मागणी असली तर  

शहरातील खाजगी मराठ  मा यमां या शाळा व हंद , उद ुमा यमां या शाळांच ेइमारतींना मालम ा कर हा 
बगरिनवासी दराच ेऐवजी िनवासी दराने दनांक ०१/०४/२०१८ पासून आकारणी करणेस तसेच द यांगां या 
शाळा आ ण अनाथ आ म, वृ ा म यां या इमारतींना मालम ा कर बगरिनवासी दराच ेिन या दराऐवजी 
कर आकारणी करताना िमळकतीचे बांधकाम व पानुसार आकारणीच े वेळ  जे चिलत िनवासी दर होते 

याचे २५% दराने दनांक ०१/०४/२०१८ पासून वा षक करयो यमू य िन त क न यावर िनवासी दराने 

िमळकत कराची बले दे यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   
          --------        
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मा. वधी सिमती सिमतीचे ठराव  

 
वषय मांक  ६)    संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शासन/१/का व/६१४/२०१७,   

                                                          द.२३/०८/२०१७ 
                           २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .२४ द. ८/०९/२०१७ 
     ३) मा.महापािलका सभा ठ. .७८ द.१६/१०/२०१७   
                         ४) मा.महापािलका सभा ठ. .१०३ द.२८/११/२०१७   
                         ५) मा.महापािलका सभा ठ. .११९ द.०५/०२/२०१८   
 
   

       आरो य वै क य अिधकार  पदावर आदेश . शा/१/का व/३७७/२०१५, द.२८/०४/२०१५ 
अ वये डॉ.के.अिनल रॉय यांची पदो नती सिमतीची मा यता व मा.महापािलका सभा ठराव .५०३, 

द.०५/०७/२०१४ अ वये दले या मा यतेनुसार कर यात आले या नेमणुक या अनुषंगाने शासन 
मा यतेकामी सादर कर यात आले या . शा/१/का व/४३२/१५, द.१५/०५/२०१५ माणे या मूळ 

तावा या अनुषंगाने मा.उपसिचव (न व-२२) यांनी प  .पीसीसी-३०१५/ . .३५०/न व-२२, द.१४ 
माच २०१७ अ वये महापािलकेस खालील माणे िनदश दले आहेत. 

1)   आरो य वै क य अिधकार  हे पद उपल ध झा या या दनांकास पदो नतीसाठ  उपल ध अिधका-
यांची अहता, सेवा ये ता या सव बाबींचा वचार करता, आरो य वै क य अिधकार  या पदावर ल 
पदो नतीबाबत महापािलके या द.१५/०५/२०१५ या तावास मा यता देणे यो य ठरणार नाह . 

2)    तुत करणी पद उपल ध झा या या दनांकापासून डॉ.अिनल रॉय व डॉ.पवन साळवे यांची पा ता 
व सेवा ये ता तपास यासाठ  सदर करण पदो नती सिमतीसमोर पु हा ठेऊन यावर फेरिनणय 

घे यात यावा. त ंतर महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ४५ (४) मधील तरतुद ंनुसार 
शासन तरावर आव यक तो िनणय घे यात येईल.                     

                  यानुसार उपरो  बाबींवर िनणय घे याकामी द.२८/०७/२०१७ रोजी सिमती सभा आयो जत 
कर यात आलेली होती. तुत या सिमतीने शासन वभागाने सादर केलेला ताव व शासनाचे 
िनदश वचारात घेऊन खालील माणे िनणय घेतलेला आहे. 

1)    डॉ.नागकुमार कुणचगी, आरो य वै क य अिधकार  हे द.३०/०४/२०११ रोजी िनयत  वयोमानानुसार 
सेवािनवृ  झालेने महापािलका आ थापनेवर ल आरो य वै क य अिधकार  हे पद द.०१/०५/२०११ 
पासून र  झाले आहे. 

2)    महापािलका आ थापनेवर ल वै क य अिधका-यांम ये आरो य वै क य अिधकार    पदो नतीकर ता 
आव यक असणार  अहता वचारात घेऊन डॉ.अ यर राजशेखर, वै क य संचालक (शै णक अहता - 
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एम.बी.बी.एस., ड .पी.एच.) यां याकडे द.०१/०५/२०११ पासून अित र  पदभार सोप व यात आलेला 
आहे. 

3)   डॉ.अ यर राजशेखर,वै क य संचालक हे द.३१/०५/२०१२ रोजी िनयत वयोमानानुसार महापािलका 
सेवेतून सेवािनवृ  झालेले आहेत. यामुळे द.०१/०६/२०१२ रोजी वै क य संचालक या पदाबरोबर 
आरो य वै क य अिधकार  हे पद र  झालेले आहे. 

4)    द.०१/०६/२०१२ रोजी वै क य आ थापनेवर  आरो य वै क य अिधकार  या पदाकर ता आव यक 
असणार  शै णक अहता वचारात घेता, डॉ.पवन साळवे,वै क य अिधकार  हे एम.बी.बी.एस., 
एम.ड .पी.एस.एम. ह  अहता धारक अिधकार  उपल ध होत.े 

5)    दर यान र  असलेले वै क य संचालक या अिभनामाचे पद पदो नतीने भर याबाबत 
द.१६/०८/२०१२ रोजी आयो जत पदो नती सिमती सभेने यशवंतराव च हाण मृती 
णालयाकर ता  वै क य संचालक, वै क य अिध क आ ण वै क य उपअिध क ह  तीनह  पदे एकाच 

वेतन ेणीत अस याने वै क य संचालक हे पद पदो नतीने न भर याबाबत िनणय घेतला.   तथा प 
वै क य वभागासाठ  असलेली आरो य वै क य अिधकार  आ ण अित र  आरो य वै क य अिधकार  ह  
एकाच वेतन ेणीत, एकाच शै णक अहतेम ये आ ण कत ये व जबाबदा-या समान अस याने पदाकर ता 
आव यक असणार  एम.बी.बी.एस. आ ण ड .पी.एच. ह  शै णक अहता धारण करणारे एकमेव वै क य 
अिधकार  डॉ.पवन वसंत साळव े (एम.बी.बी.एस., एम.ड .पी.एस.एम.) यांना अित र  आरो य वै क य 
अिधकार  पदावर पदो नती दे याकामी द.१६/०८/२०१२ या सिमतीने िशफारस केलेली होती. यानुसार 
आदेश . शा/१/का व/९८८/१२, द.१७/०९/२०१२ अ वये डॉ.साळवे पवन यांना अित. आरो य वै क य 
अिधकार  पदावर पदो नती दे यात आलेली आहे. 

6)   डॉ.के.अिनल रॉय यांनी ड .पी.एच. अहता द.३०/०५/२०१३ रोजी धारण केलेली आहे. 
द.३१/०५/२०१३ रोजी आयो जत पदो नती सिमतीने वै क य अिधका-यांची शै णक अहता व 
सेवा ये ता तपासून डॉ.के.अिनल रॉय (शै णक अहता - एम.बी.बी.एस.,ड .पी.एच) यांना आरो य 

वै क य अिधकार  पदावर पदो नती दे याबाबत िशफारस केलेली आहे. यानुसार पदो नती सिमतीची 
िशफारस, मा.महापािलका सभेची मा यता व शासन मागदशन यांनुसार द.२८/०४/२०१५ या आदेशा वये 
डॉ.के.अिनल रॉय यांना आरो य वै क य अिधकार  पदावर पदो नती दे यात आलेली आहे.   शासन 
िनदशानुसार आरो य वै क य अिधकार  पद उपल ध झा या या दनांका रोजी ( द.०१/०५/२०११)  डॉ. 
अ यर राजशेखर (एम.बी.बी.एस., ड .पी.एच) व डॉ.साळवे पवन (एम.बी.बी.एस., एम.ड .पी.एस.एम.) हे 
आरो य वै क य अिधकार  पदाकर ता पदो नतीकर ता आव यक असणार  शै णक अहता धारण कर त 
होते. तसेच डॉ.अ यर सेवािनवृ  झा यानंतर द.०१/०६/२०१२ रोजी डॉ. साळवे हे पदो नतीकर ता 
आव यक अहता धारण केलेले एकमेव वै क य अिधकार  उपल ध होते. सदर दनांकास डॉ.के.अिनल रॉय 
हे ड .पी.एच ह  शै णक अहता धारण कर त न हते. यामुळे डॉ.साळवे यांचा आरो य वै क य अिधकार  
पदावर ल पदो नतीकर ता वचार करणे आव यक होते. महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ५३ 
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(१) नुसार मा.महापािलका सभा ह  िनयु  ािधकार  अस याने सदरची बाब िनणयाकामी/मा यतेकामी 
मा. वधी सिमतीमाफत मा.महापािलका सभेसमोर ताव सादर कर यास तुतची सिमती सवानुमते 
िशफारस कर त आहे. सबब,  मा.उपसिचव (न व-२२) यांनी प  . पीसीसी-३०१५/ . .३५०/न व-२२, 

द.१४ माच २०१७ अ वये महापािलकेस ा  िनदश, द.२८/०७/२०१७ या सिमतीची िशफारस या बाबी 
वचारात घेऊन महापािलका आरो य वै क य अिधकार  पदावर ल पदो नतीबाबत िनणय घे याकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर याबाबतचा मा.आयु  यांचा ताव असलातर  महारा  शासन 
नगर वकास वभाग (न व-२२) यांचेकड ल प  .पीसीसी-३०१५/ ३५०/न व-२२, द.१४ माच २०१७ 
अ वये महापािलकेस ा  िनदश आ ण दनांक २८/७/२०१७ रोजी या पदो नती सिमतीचा िनणय व 
िशफारस वचारात घेऊन आरो य वै क य अिधकार  पद पदो नतीसाठ  उपल ध झालेचे दनांक रोजी 
( द.१/५/२०११) डॉ.अ यर राजशेखर (एम.बी.बी.एस., ड .पी.एच.) व डॉ.पवन साळवे (एम.बी.बी.एस., 
एम.ड .पी.एस.एम.) हे आरो य वै क य अिधकार  पदाकर ता पदो नतीकर ता आव यक असणार  शै णक 
अहता धारण कर त होते. तसेच डॉ.अ यर सेवािनवृ  झा यानंतर द.१/६/२०१२ रोजी डॉ.पवन वसंत 
साळवे हे पदो नतीकर ता आव यक अहता धारण केलेले एकमेव वै क य अिधकार  उपल ध होते. सदर 
दनांकास डॉ.के.अिनल रॉय हे ड .पी.एच. ह  शै णक अहता धारण कर त न हत.े यामुळे डॉ.पवन वसंत 
साळवे यांचा आरो य वै क य अिधकार  पदावर ल पदो नती कर ता वचार करणे आव यक होते. ह  
व तु थती वचारात घेता िनयु  ािधकार  हणून पुव चे या पदासंबधंीचे सव िनणय अिध िमत क न 
आरो य वै क य अिधकार  पदावर डॉ.पवन वसंत साळवे (एम.बी.बी.एस., एम.ड .पी.एस.एम.) यांची 
पदो नतीने नेमणूक करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे.  

    ( टप- माहे फे ूवार . -२०१८ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे)    
 
वषय मांक – ७)  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   

                           . शा/१/का व/७४८/२०१७, द.२९/०९/२०१७ 

                            २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .५६ द.२/१२/२०१७ 

                         ३) मा.महापािलका सभा ठ. .१२२ द.०५/०२/२०१८   

    
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर वै क य उपअिध क अिभनामाचे एकमेव 

पद पे बॅ ड र. . १५६००-३९१०० ेड पे र. . ७६०० या वेतन ेणीम ये शासन मंजूर आहे. शासन 
प  .पीएमसी-३०९७/१५६९/ . .२५९/९८/न व-२२, द.२९ जून २००१ नुसार वै क य 
उपअिध क पदावर ल पदो नतीकर ता खालील माणे शै णक अहता िन त कर यात आलेली 
आहे. "महापािलका सेवेतील वै क य शाखेकड ल वग २ मधील ये  अिधका-यांमधून क , यांनी 
सां विधक व ापीठाची वै क य शाखेची पद यु र पदवी अथवा मेड कल कौ सल ऑफ इं डया 
यांनी मा यता दलेली त सम अहता धारण केलेली आहे व मो या णालयामधील 
कामकाजाचा  ५ वषापे ा  जा त अनुभव आहे."   तुतचे पद पदो नतीने भर याकर ता 
द.२८/०७/२०१७ रोजी पदो नती सिमती आयो जत कर यात आलेली होती. तुत या 
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पदो नती सिमतीने डॉ.शंकर बळवंत जाधव, फ जिशयन यांची शै णक अहता, अनुभव 
कालावधी, सेवा ये ता, गोपनीय अहवाल या बाबींची पडताळणी क न यांना पे बॅ ड र. .१५६००-
३९१०० ेड पे ७६०० या वेतन ेणीम ये वै क य उपअिध क या पदावर मा. वधी/महापािलका 
सभे या मा यतेने पदो नती दे याबाबत तुत या सिमतीने िशफारस केलेली आहे.    सबब, डॉ. 
जाधव शंकर बळवंत, फ जिशयन यांना खुला (अनु.जाती) वगामधून पे बॅ ड र. .१५६००-
३९१०० ेड पे ७६०० या वेतन ेणीम ये वै क य उपअिध क या पदावर पदो नती दे यास 
मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   

( टप- माहे फे ूवार  २०१८ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे) 
 
                                                                                     ---------- 

 
 

मा.आयु ांकडून आलेली पञ/ेकामे 
 

वषय मांक  ८) संदभ-  १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .आप/४/का व/९१२/२०१७  

                        द.८/१२/२०१७  

                २) मा.महापािलका सभा ठराव .१२६ द.०५/०२/२०१८  

   
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमधील व मान स मा.पदािधकार /सद य आ ण माजी  

पदािधकार  / सद य यांचे नावाचे फलक यांचे िनवास थानाजवळ लावणेकामी धोरण ठर वणेस 
मा. थायी सिमती म ये सुचना देणेत आले या आहेत. 
 
 स या अशा कारचे व मान स मा.पदािधकार /सद य आ ण माजी पदािधकार  / सद य 
यांचे नावाचे फलक याचे िनवास थानाजवळ लावणेबाबतचे िन त धोरण नाह . 
 पुणे महानगरपािलकेम ये याबाबत फोनवर चौकशी केली असता तेथेह  धोरण ठर वलेले 
नाह . मा  नगरसिचव कायालयामाफत संबंिधत े य कायालयास स मा.सद य / पदािधकार  
यांचे नाव व प ा यांचे प  पाठवुन नावाचा फलक लावणेस सांिगतले जाते.  
 
 स या पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये अशा कारचे फलक थाप य वभाग े य 
कायालयामाफत लावले जातात. मा. थायी सिमती सभेम ये दले या सुचनां माणे 
महानगरपािलकेतील व मान स मा.पदािधकार /सद य आ ण माजी पदािधकार  / सद य यांचे 
नावाचे फलक यांचे िनवास थानाजवळ लावणेकामी धोरण ठर वणेस खालील प  अ माणे असावे 
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प  अ 
 

अ.  धोरण 
१ व ामान व माजी स मा.पदािधकार /सद य यांचे नावाचा, यांचे िनवास थानाकडे  

जाणा-या मु य र या या कडेला एक फलक लावणेत यावा. 
२ फलक ३ फुट x २ फुट आकाराचा असावा याची जमीनीपासुन  उंची ७ फुट असावी. 
३ फलक हर या लोरोसंट रंगाम ये (बॅक ाऊंड) व यावर ल मजकुर पांढ-या अ रांत 

असावा. तसेच तो देवनागर  (मराठ ) म ये असावा. पदािधकार /सद य यां या नावां या 
अ रांची उंची १० सेमी व इतर मजकुरां या अ रांची उंची ७ सेमी इतक  असावी. 

४ व मान व माजी स मा.पदािधकार  / सद य यांची नावे व िनवास थानाचे प े 
नगरसिचव कायालयाने थाप य मु य कायालयास यांचे सद य कालावधीसह कळ वणेत 
यावेत. 

५ नावाचे फलक हे व मान व लगत या मागील िनवडणुक तील माजी सद य यांचे बाबतीत 
असतील. 

६ माजी स मा.पदािधकार /सद य यांचे बाबतीत फलक लावताना प  उ लेख करणेत यावा. 
(उदा  माजी नगरसेवक / नगरसद य / महापौर / तसेच वकृत असलेस वकृत 
नगरसेवक ) असा प  उ लेख असावा.नावापुढे मा, व.अशा कारचा उ लेख नसावा. 

७ फलक ऑ लीक िशटवर, लोखंड  चर म ये र या या दशनी भागावर लावणेत 
यावेत. फलक लावताना वाहतुक स अडथळा होणार नाह  पादचा-यांची चालताना गैरसोय 
होणार नाह .फलकामुळे यता बाधीत होणार नाह  या बाबींची द ता घे यात यावी.तसेच 
चलीत कायदा व िनयम यांचे पुण पालन करावे. 

८ अशा कारचे फलक लावणेचे कामकाज थाप य मु य कायालयामाफत सव चलीत 
िनयमांचे पालन क न करणेत याव.े 

९ िनवडणुक आचारसं हता कालावधीम ये सदर फलकावर ल नाव झाकुन घेणेची कायवाह  
(आचारसं हते या िनयमा माणे ) थाप य वभागाने करावी. 

१० फलक  लावणेकामी आव यक असणार  अंदाजप क य तरतुद थाप य वभागाकडे असावी. 
११ िनवडून आले या नविनवाचीत सद यांची नावे राजप ाम ये िस द झालेवर यांची नावे व 

प े नगरसिचव वभागाने थाप य वभागाला वर त कळ वणेत यावीत व फलक लावणेची 
कायवाह  थाप य मु य कायालयाने पुण करावी.  

१२ या यित र  लाव यात आलेले फलक हे बेकायदेिशर समजून ते काढून टाक यात यावेत. 
 
    सबब वर ल माणे स मा. पदािधकार /सद य आ ण माजी पदािधकार  / सद य यांचे नावाचे  
फलक यांचे िनवास थानाचे मु य र यावर लावणे बाबतचे धोरण ठर वणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 
( टप- माहे फे ूवार -२०१८ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे)     
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वषय मांक  ९)   संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  

                          भुिज/०५/कािव/०५ /२०१८  द. ९ /०१/२०१८ 
                      २) मा.महापािलका सभा ठराव .१३९ द.०५/०२/२०१८  

 
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील आर ण .१/१३३, याम ये 
शाळेचे आर ण एकुण े  १८००० चौ.मी. आहे. या े ातील एकुण ४७५४ चौ.मी. े  हे 
महानगरपािलकेने एफ.एस.आय./ ट.ड .आर.चे बद यात ता यात घेतले आहे. उव रत े ाचा ताबा 
सुभ ाज ्  ए युकेशनल सोसायट  पुणे यांचेकडे आहे. आर णाचे संपुण े  मा यिमक शाळा 
तरतुद वये वकिसत करणेसाठ  महानगरपािलके या ता यातील  ४७५४ चौ.मी. जागेसाठ   नगररचना 
वभागाने ठर वले या दरानुसार ३० वष कालावधीसाठ  ई-िन वदा नोट स . १/२०१६-१७ अ वये दर 
माग वणेत आले होते. (िन वदा र कम पये २,५१,४८,६६०/-) सदर कामी एकुण ३ िन वदा ा  

झा या हो या. यापैक  सुभ ाज ए युकेशनल सोसायट  पुणे यांची एकमेव िन वदा पा  ठरली असून 
यांनी सदरकामी िन वदा दरापे ा ०.५०% जा त असा दर सादर केला आहे. सुभ ाज ए युकेशनल 

सोसायट  पुणे या िन वदाधारकाची िन वदा, िन वदा दरापे ा ०.५०% जा त (र कम पये 
२,५२,७४,४०३/- अ र  र कम पये दोन कोट  बाव न लाख चौ-याह र हजार चारशे तीन फ ) 
दराची व अट  व शत ची पुतता कर त असलेने ३० वष कालावधीसाठ  लीजदराने देणेबाबतचा वषय 
यापुव  मा. थायी सिमती माफत मा.महापािलका सभेपुढे मांडणेत आलेला होता तथापी 
मा.महापािलका सभेने द र  दाखल केलेला होता. सदर वषय यापुव  मा. थायी सिमतीम ये 
सवानुमते मा य झा यानेमहारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ७९ क अ वये सदर वषय 
मा.महापािलका सभेपुढे मा यतेकामी िशफारस आहे. 

१.कामाचे नाव : पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील आर ण . 
१/१३३ एकूण ेञ १८००० चौ.मी. पैक  मनपा या मालक चे ेञ ४७५४ चौ.मी. या जागेवर 
मा यिमक शाळा आर ण तरतुद वये वकसीत करणेबाबत. 
२. िनवीदा र कम पये: २,५१,४८,६६०/- 
३. िलज कालावधी : ३० वष 
४. िनवीदा िस द दैिनकाचे नावे : दै.पु यनगर , दै. हं दु तान टाई स, दै. बझनेस टॅ ड 
५. िनवीदा वकृती दनांक : ६/४/२०१६ ते २६/४/२०१६ मुदतवाढ २०/६/२०१६ पयत 
६. िनवीदा उघड याचा दनांक : २२/७/२०१६ 
  सदर कामी खालील माणे एकूण तीन िनवीदाधारकांकडून िनवीदा ा  झा या. 
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अ. . िनवीदाधारकांचे नाव  ा  दर 
१. सुभ ाज ्  ए यूकेशनल सोसायट ०.५०% जा त 
२. नुतन िश ण सं था  अपाञ (िनवीदा उघडणेत आली नाह )  
३. एस.एस.पी. िश ण सं था  अपाञ (िनवीदा उघडणेत आली नाह ) 
     

वर ल माणे वषयांक त कामासाठ  ा  एकुण तीन िनवीदांपैक  नुतन िश ण सं था व एस.एस.पी. 
िश ण सं था या दो ह  सं था अट , शत ची पुतता करत नस याने अपाञ ठरलेने उवर त पाञ 
एकमेव सं था सुभ ाज ्  ए यूकेशनल सोसायट  यांची िनवीदा िनवीदा र कमेपे ा ०.५०% जा त 
(शु य पुणाक प नास ट केनी जा त) दराची व िनवीदा अट  शत ची पुतता कर त असलेने वकृत 
करणेस व मनपा या ता यातील ४७५४ चौ.मी. ेञ आर ण तरतूद वये वकसीत करणेसाठ  ३० 
वष कालावधीसाठ  िनवीदा अट , शत नुसार देणेस सदरचा वषय यापुव  मा. थायी सिमतीम ये 
सवानुमते मा य झा यानंतर मा.महापािलका सभेने द र  दाखल केलेला होता.  तर  महारा  

महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ७९ क अ वये सदर वषयास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.       
( टप- माहे फे ूवार -२०१८ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे)     
 
वषय मांक  १०)   संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . नरिव/ कािव/३६/३९९ / २०१७ 

          द. १६ /११/२०१७. 
  
        महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनमय, १९६६ मंजूर वकास िनयं ण 
िनयमावली पंपर  िचंचवड िनयम . एन – २.२.३ म ये महानगरपािलके या हॉ पटल 
वापराकर ता िमयम न आकारता वाढ व चटई े   िनदशांक अनु ेय करणेबाबत कलम ३७(१) व 
१५४ अ वये िनदेश.,िनणय . टपीएस-१८१७/१४२०/ . .१३३/१७/न व-१३, दः-१८/१०/२०१७ या  

शासन िनणया वये शासनाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस खालील माणे िनदेश दले आहेत. 
“ पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास िनयं ण िनयमावलीमधील तरतुद .        

एन २.२.३ नुसार अनु ेय होणारा ०.५० वाढ व चटई े  िनदशांक महानगरपािलके या हॉ पटल 
वापराकर ता कोणताह  िमयम आकारणी न करता अनु ेय राह ल. 

तर  उपरो  तरतूद महानगरपािलकेने मंजूर वकास िनयं ण िनयमावलीम ये अंतभूत 
कर याबाबत महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयमाचे कलम ३७(१) अ वये 
फेरबदलाची कायवाह  पूण क न ताव शासना या मंजूर साठ  सादर करावा. तसेच सदर तरतूद 
िनदेशा या दनांकापासून अंमलात येईल.” 
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उपरो  संदिभय शासन िनदेशानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास 
िनयं ण िनयमावलीत उ  अिधिनयमाचे कलम ३७ (१) अ वये फेरबदलाची व हत कायवाह  
कर यास मा. महापािलका सभेची मा यता आव यक आहे. 

सबब संदिभय शासन िनदेशानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास िनयं ण 
िनयमावलीतील िनयम . एन २.२.३ म ये उ  अिधिनयमाचे कलम ३७ अ वये फेरबदलाची 
कायवाह  कर यास, फेरबदलाची सूचना िस द झा यानंतर महानगरपािलकेस ा  होणा-या हरकत 
/ सूचना अजाबाबत संबंिधतांना सुनावणी देणे, तदअनुषंिगक फेरबदलाची सव वैधािनक या पुण 
क न फेरबदलाचा ताव शासन मंजुर तव सादर करणे यासंबंधीची कायवाह  कर यास आयु , 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना ािधकृत कर यास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय मांक  ११)    संदभ-  १) मा.महापािलका आयु  यांचे  

                           जा. . वभाअक/३/का व/४०/२०१८ द.८/२/२०१८ 

 

               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  शौचालय नाह  
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 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.  ४,८८,९५,०००/-  व ९,०७,७५,०००/-  असे एकुण र.  १३,९६,७०,०००/- 
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 ३१/०१/२०१८ अखेर केले या 
कायवाह ची मा हती खालील माण े
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                                    पञ “अ” 

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

                             -------   
 

महानगरपािलकेच ेनाव 
पंपर  
िचंचवड    महानगरपािलका 

 

शेरा 
ज हा               पुणे  
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज केले या 

कुटंुबांची सं या 
१२५९५  

क  शासनाचे “ व छ भारत अिभयान” या 
संकेत थळावर अपलोड करणेत आले या एकूण 
अजाची सं या  

११९३९  

मंजूर अजाची एकूण सं या ९४६३  

बांधकाम पूण 
झाले या शौचालयांची 

सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय 

मनपा बांधकाम- ५८४७ 

एकुण बांधकाम पुण- ८८१६ 

सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  - २९६९ 

बांधकाम पूण 
झाले या शौचालयांची 

सं या 
सामुदाियक शौचालय ४६५ सीटस 

म हला–२०३ िसटस कामकाज 
पूण 

पु ष–२६२ िसटस कामकाज 
पूण 

िनगत करणेत 
आलेला प हला ह ा ६५५६ लाभाथ  

GOI+GOM=३९३.३६ 

                  लाख 

   GOI = २०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 
ULB  = १३१.१२ लाख ULB  =२०००/- ह सा 

 एकुण          ५२४.४८  लाख  

िनगत करणेत 
आलेला दसुरा ह ा ५५६१ लाभाथ  

GOI+GOM=३३३.६६ 

                लाख 

    GOI = २०००/-व  

  GOM=४०००/- ह सा 

  ULB  =१११.२२ लाख    ULB  =२०००/- ह सा 

 एकुण      ४४४.८८ लाख  
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सिम यांचे अहवाल 
 

वधी सिमती   
 

वषय मांक १२) अ) ०५/०१/२०१८  चा सभावृ ांत कायम करणे. 
                              ब) १९/०१/२०१८  चा सभावृ ांत कायम करणे.                             
                                 -------- 
 

      मा.म हला व बालक याण सिमती      
        

वषय मांक १३)   द.१९/१२/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
 
                     -----     
 

      मा.शहर सुधारणा सिमती      
        

वषय मांक १४)  अ) द.२८/११/२०१७, द.३०/११/२०१७, १२/१२/२०१७ व २६/१२/२०१७ चा  

                    सभावृ ांत कायम करणे.  

                 ब) द.१२/१२/२०१७ व २६/१२/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
 
                     -----               
   

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

वषय मांक १५)   अ) द.२२/१२/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणे.                  
                                                                                                                      
                    ब) द.१२/०१/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणे.    
 
                                          ------   
 
 
                         मा. ह भाग सिमतीचे ठराव  
 
वषय मांक १६)  संदभ – १) मा. ेञीय अिधकार  ह ेञीय कायालय यांचेकड ल  
                         जा. .ह /े१०/का व/११/२०१८ द.२/२/२०१८ 

                      २) मा.ह भाग सिमती सभा ठराव मांक ३६ द.१/२/२०१८ 
 
 भाग मांक २० संत तुकाराम नगर, येथील एच.ए.कंपनीतील कामगारांची वसाहत आहे. 
स थतीत एच.ए.कंपनीची आिथक प र थती खराब अस याकारणाने एच.ए.कॉलनी प रसरात 
र ते, पावसाळ  गटर, ेनेज लाईन दु त करणे श य होत नाह . यामुळे एच.ए.कॉलनी प रसरात 
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नाग रकांची मोठया माणात गैरसोय होत आहे. तर  लवकरात लवकर एच.ए.कॉलनी प रसरात र ते 
सुधारणे, गटर दु ती, ेनेज लाईन दु त क न देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे.                  
 
  
                                                                                                 

                                                                                                                                             
                                                              नगरसिचव 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
           पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/६/का व/३१/२०१८ 
दनांक : ०८/०२/२०१८                 
         

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

            नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत.     
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  (मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .जशुके/पापु/२६/२०१८ द.२०/०१/२०१८ व. .४ चे लगत)   
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