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पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  १८. नगरस चव कायालय 

मांक: नस/९/का व/९/२०१५ 

दनांक : ०८/०१/२०१५ 
 

त, 
 

मा. ................................... 
सद य, पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर   ४११ ०१८.  

 
 

  वषय - पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची मा.महापा लका सभा दनांक  
 २०/०१/२०१५ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयोिजत केलेबाबत. 

   

मा.महोदय / महोदया, 
 

  पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे जानेवार  - २०१५ ची मा सक मा.महापा लका 
सभा मंगळवार दनांक २०/०१/२०१५ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपा लके या शासक य 
इमारतीमधील यशवतंराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आलेल  आहे. सोबत सभेची 
कायप का जोडल  आहे. सभेस आपण उपि थत रहावे ह  वनंती.     
 
    

             आपला व वास,ू                  
                       

              
नगरस चव 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

त :  १) कायालयीन नोट स बोड 
 २) सव शाखा मुख व शाखा धकार    
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 
 

सूचना 
 

( महारा  महानगरपा लका अ ध नयम  चे अनुसूची करण २ मधील  
नयम मांक १ (ए) (एच) (आय) अ वये ) 

 

कायप का माकं ३९ 
 

 पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे जानेवार -२०१५ ची मा सक मा.महापा लका सभा 
मंगळवार दनांक २०/०१/२०१५ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपा लका शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आलेल  आहे. सदर सभेम ये खाल ल कामकाज 
होईल. 
 ------  
 

अ) मा.महापा लका सभा मांक – ३३ दनांक १९/८/२०१४ चा सभावृ तांत कायम करणे.    
  ब) मा.महापा लका सभा मांक – ३५ दनांक २०/०९/२०१४ व १०/११/२०१४ (द.ु२.०० व २.२० वा.)   
     चा सभावृ तांत कायम करणे. 
 क) मा.महापा लका सभा मांक – ३७ दनांक २०/११/२०१४ चा सभावृ तांत कायम करणे.    

------ 
 

नो तरे 
 

( महारा  महानगरपा लका अ ध नयम चे कलम ४४ अ वये ) 
---------- 

 

मा. थायी स मतीचे ठराव 
 

वषय मांक १)  संदभ -१) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .लेखा/३/का व/५९४/२०१४, 
                      द.१३/८/२०१४ 
     २) मा. थायी स मती ठराव .७७०४ दनांक २२/०८/२०१४ 
     ३) मा. थायी स मती ठराव .९७१९ दनांक ०५/१२/२०१४ 
     ४) मा.महापा लका सभा ठ. . ६१२ दनांक २३/१२/२००१४   
 
       मा.अ य  व यव थापक य संचालक, पुणे महानगर प रवहन महामंडळ ल.पुणे यांनी 
दनांक २१/०३/२०१४ व ३१/०७/२०१४ या मागणीप ानुसार तसेच शासन नणय .एनयुआर-
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२०१३/ . .३३८/ न व-३३ मं ालय, मु ंबई ४०० ०३२. दनांक १८/०२/२०१४ चे प  व शासन प  
.पीएमएल-३०१३/ . .८०/ न व-२२, नगर वकास वभाग, मं ालय, मु ंबई ४०००३२. दनांक 

०७/०८/२०१४ अ वये संचलन तुट ची र कम तसेच पासेसपोट ची तपूत ची र कम अदा करणेबाबत 
आदेशीत केले आहे. या माणे संचलनतुट  (operational losses) पोट  र. .१० कोट  व व वध 
कारचे सवलतीचे पासेसपोट  र. .५ कोट  असे एकूण र. .१५ कोट  सन २०१३-१४ म ये येणा-या 

संभा य संचलन तुट पोट  व मा.मु यलेखाप र क यांचे माफत लेखा प र ण झा यानंतर यां या 
शफारशी माणे देय होणा-या रकमेतून अ ीम व पात दले या रकमेचे समायोजन कर या या 
अट स अ धन राहु न पुणे महानगर प रवहन महामंडळ ल. पुणे यांना र. .१५ कोट  (अ र  
र. .पंधरा कोट  फ त) अदा करणेस तसेच सदरचा खच लेखा वभागाकडून वाहन यवहार नधी या 
लेखा शषातून खच  टाक यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच पुणे प रवहन महामंडळा या कमचा-
यांना ६ या वेतन आयोगा या धत वर नवीन वेतन ेणी माहे डसबर २००७ पासून लागू कर यात 
येवनू या माणे वेतन अदा करणेत येत आहे. ए ल २००७ ते नो हबर २०११ या कालावधीत ५६ 
म ह यां या देय असणा-या फरकाची र कम महामंडळा या बकट आ थक प रि थतीमुळे अदा 
कर यात आलेल  नाह . सदर फरकाची र कम कमचा-यांना मळणेकामी पीएमपीएमएल कमचार  
महासंघाने वेळोवेळी मागणी केलेल  आहे. तसेच शासन नणय मांक पीएमएल-३०१३/ . .१/न व-
२२ द.८ ऑग ट २०१४ नुसार महामंडळाकडील कमचा-यांना सुधा रत वेतनानुसार फरकापोट  देय 
असलेल  र कम देखील संचलन तुट चा भाग अस याने सदर रकमेची महानगरपा लकेकडे मागणी 
करावी, असे कळ वले आहे. या माणे प ंपर  चंचवड महानगरपा लके या दा य वाचे त वाने (४०%) 
र. .१२० कोट  महामंडळास मळणेकामी मा.अ य  व यव थापक य संचालक पी.एम.पी.एम.एल 
यांनी दनांक ११/०८/२०१४ रोजी वनंती केलेल  आहे. सबब पीएमपीएमएल कमचार  महासंघाकडून 
वेळोवेळी होणार  मागणी तसेच शासन नणयाचा वचार करता पुणे प रवहन महामंडळा या सेवकांना 
५६ म ह यां या देय असणा-या फरकाची र कम ४० ट के माणे र. .१२० कोट  पुणे प रवहन 
महामंडळास मा.महापा लका सभे या उमेद मा यतेवर अदा करणेस मा यता देणेत येत असून 
मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे.  
( टप - माहे जानेवार  - २०१५ चे सभेम ये घेणेचे नणया माणे) 
 
वषय मांक २) संदभ -१) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .लेखा/३/का व/८१७/१४  
                      द.१०/११/२०१४ 
    २) मा. थायी स मती ठराव .९२१३ दनांक १४/११/२०१४ 
    ३) मा. थायी स मती ठराव .९७२० दनांक ०५/१२/२०१४ 
                   ४) मा.महापा लका सभा ठ. . ६१३ दनांक २३/१२/२००१४   
 

सन २०१४-१५ साठ  वाहन यवहार नधी या लेखा शषावर र. .४० कोट  एवढ  तरतुद 
करणेत आल  असुन संपूण तरतूद खच  पडल  आहे. पीएमपीएमएल यांना द.२९/१०/१४ या 
प ानुसार संचलन तुट पोट  र कम अदा करावयाची अस याने नगररचना वभागाकडील भूसंपादन 
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नधी या लेखा शषातुन वाहन यवहार नधी या लेखा शषावर र. .१२ कोट  वग क न यापैक  
र. .१० कोट  फ त पीएमपीएमएल यांना अदा करता येईल. तर  सदरचे वग करण तावास 
मा यता देवून पीएमपीएमएल यांना शासन नणय .एनयुआर२०१३ क३३८/नवी३३ द.१८/२/२०१४ 
व मा.सह यव थापक य संचालक यांचे उ त प ानुसार संचलनतुट  (operational losses) पोट  
र. .१० कोट  सन २०१३-१४ म ये येणा-या संभा य संचलन तुट  (operational losses) पोट  व 
मा.मु यलेखाप र क यांचेमाफत लेखाप र ण झा यानंतर यां या शफारशी माणे देय होणा-या 
रकमेतून अ ीम व पात दले या रकमेचे समायोजन कर या या अट स अधीन पुणे महानगर 
प रवहन महामंडळ ल. पुणे यांना र. .१० कोट  (अ र  र. .दहा कोट  फ त) अदा करावयाचे 
अस याने तसेच सदरची बाब आ थक व पाची अस याने व भूसंपादन नधी या लेखा शषातुन 
वाहन यवहार नधी या लेखा शषावर र. .१२ कोट  वग करण करावयाचे अस याने मा.महापा लका 
सभे या उमेद मा यतेवर र कम अदा करणेस मा यता देणेत येत असून मा.महापा लका सभेकडे 
शफारस करणेत येत आहे.  
( टप - माहे जानेवार  - २०१५ चे सभेम ये घेणेचे नणया माणे) 

 
वषय मांक ३ )  संदभ :- १) मा.अ त.आयु त यांचे प  .सावा/२/का व/१९६/२०१४  
                          द.११/१२/२०१४ 
                       २) मा. थायी स मती ठराव .९९८० दनांक २३/१२/२०१४ 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके यावतीने चाल व यात येणा-या सावज नक वाचनालयातील 
जीण व गहाळ पु तकांवर यापूव  माच १९९८ अखेर मा.महापा लका सभा ठराव .४३३७ 
द.१८/०९/२००० व शासन नणयानुसार आदेश .सावा/२/का व/४५/०६ द.१०/०३/२००६ अ वये 
नलखनाची कायवाह  कर यात आल  आहे. सदर ठरावानुसार दर पाच वषानी सावज नक 
वाचनालयातील जीण व गहाळ पु तके नल खत कर याबाबत नि चत कर यात आले आहे. 
यानुसार मा.आयु त यांनी नेमले या पु तके नलखन सद य स मतीतील सद य १) मा.मु य 
लेखाप र क, २) मा. श णा धकार  (मा य.) व ३) मा.सहा.आयु त (शाखा मुख) यांचेमाफत १) 
क शासनाचे आदेश .ओ.एम. .२३(७)इ११(ओ) /८३ आ ण सी.ऐ.जी.य.ुओ. . १९६४ ट .ए. दोन २१-
८३ द.२३/१२/८३  व  २) महारा  शासन व त वभाग, शासन नणय .म.आ.ख.१०८८/ 
.क.३०/ व नमय मं ालय, मु ंबई –४०००३२ द.२/१२/१९९१ अ वये १८ सावज नक वाचनालयातील 
तावात नमूद प  “अ ”मधील १८ सावज नक वाचनालयातील एकूण २,७८८ गहाळ पु तके 

र. .१,७७,२०५=३५(अ र  र. . एक लाख स याह तर हजार दोनशे पाच पैसे प तीस फ त) यावर 
नल खत कर याची कायवाह  केल  असून यास मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस 
करणेत येत आहे.  
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वषय मांक ४)  संदभ :-१) मा.सु नता वाघेरे,मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
                      २) मा. थायी स मती ठराव .१००८७ दनांक २३/१२/२०१४ 
 
    नमूद केले या य तींना घरगुती वापरासाठ  एक नळ कने शन ह ीबाहेर से.२३ आशीवाद 
कॉलनी अ पू घर शेजार , नगडी, पुणे येथे देणेस मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे 
शफारस करणेत येत आहे.  

 १) ी. गणेश ीपती लमये, २) अ ंधती गणेश लमये, 
 ३) सुरेश के. शमा, ४) नरेश शमा  
 ५) ी. लगड          ६)   ी.पाट ल   

 
वषय मांक ५)  संदभ :-१) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .कर/मु य/५/का व/४०१/१४  
                        द.१६/१२/२०१४ 
                     २) मा. थायी स मती ठराव .१०१९४ दनांक ३०/१२/२०१४ 
  

 सन २०१४-२०१५ या वषाक रता महानगरपा लका करांचे दर आ ण करे तर बाबींची फ /शु क 
सोबतचे प  अ व ब माणे नि चत कर यास मा यता देणेची मा.आयु त यांची मागणी असल  
तर   सन २०१५-२०१६ या आ थक वषाचे कर व करे तर बाबींचे दर हे सन २०१४-२०१५ चे 
दरा माणे कायम ठेवून कोणतीह  करवाढ न करता मंजूर करणेकामी मा.महापा लका सभेकडे 
शफारस करणेत येत आहे.   
 
वषय मांक ६)  संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .लेखा/३/का व/९२५/१४  
                         द.२६/१२/२०१४ 
                 २) मा. थायी स मती ठराव .१०२४४ दनांक ३०/१२/२०१४ 
 
    पाणीपुरवठा वभागाकडील वशेष योजना नधीमधून र. .१२ कोट  वाहन यवहार नधी या 
लेखा शषावर वग क न शासन नणय .एनयुआर-२०१३/ क.३३८/न व-३३ मं ालय मु ंबई ४०००३२ 
दनांक १८/०२/२०१४ अ वये सन २०१३-१४ म ये येणा-या संचलनतुट या ४०% र कमेपैक  उवर त 
र कम पये ६/- कोट  व व वध कार या पासेसपोट ची र. .६/- कोट  असे एकूण 
र. .१२,००,००,०००/- (अ र  र. .बारा कोट ) अ ीम व पात अदा करणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. 
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वषय मांक ७)  संदभ :-१) मा.बाळासाहेब तरस, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
                      २) मा. थायी स मती ठराव .१०२५५ दनांक ३०/१२/२०१४ 
 
    मनपा ह ीलगत असलेले गहु ंजे येथील साईनगरमधील वाघजाई सोसायट, ी हर दशन 
सोसायट  व संकेत वहार येथील भागातील नाग रकांस मनपातफ प याचे पाणी पुरवठा कर यास 
मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. 

                               --------- 
 

मा.शहर सुधारणा स मतीचे ठराव 
 
वषय मांक ८) संदभ:-  १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .नर व/का व/१०/५९२/२०१३  

      द.०४/०९/२०१३ 

    २) मा.शहर सुधारणा स मती सभा ठ. .४७ द.१८/१२/२०१३ 
    ३) मा.महापा लका सभा ठराव .४५८ द.२०/०१/२०१४ 

    ४) मा.महापा लका सभा ठ. .५१९ द.०५/०७/२०१४ 
                      ५) मा.महापा लका सभा ठ. .५३६ द.०५/०८/२०१४ 
                      ६) मा.महापा लका सभा ठ. .५५२ द.१९/०८/२०१४  

                      ७) मा.महापा लका सभा ठ. .५७९ द.१०/११/२०१४ 
                      ८) मा.महापा लका सभा ठ. .५९९ द.२०/११/२०१४ 
                      ९) मा.महापा लका सभा ठ. .६१६ द.२३/१२/२०१४ 
 

        पंपर  चंचवड मनपा ह ीत चाकण,देहू,आळंद , हंजवाडी, हाळुंगे मोई, मा ं जी व इतर 
प रसराचा समावेश करणेबाबत शासनास मनपाचे अ भ ाय सादर करणेपूव  सव पदा धकार  यांची 
बैठक द.३०/०८/२०१३ रोजी मा.आयु त याचें क ात घे यात आल . सदर बैठक त मनपा ह यी या 
उ तरेकडील १४ गावे आ ण मनपा ह ी या पि चमेकडील ६ गावे मनपा ह ीत समावेश करणेबाबत 
स व तर चचा करणेत आल  आ ण सदर ह वाढ चा ताव मा.शहर सुधारणा स मती माफत 
मा.महापा लका सभेपुढे सादर करणेबाबत चचा झाल  तथा प स य:ि थतीत मनपा ह ीला लागून 
असलेल  गावे मनपा ह ीत समा व ट करणे यो य होईल. यानुसार खाल ल नमुद मनपा ह ी या 
उ तरेकडील आळंद , चंबळी, कु ळी, मोई, नघोजे, देहू, व लनगर आ ण मनपा ह ी या 
पि चमेकडील गहु ंजे,जांबे,मा ं जी, हंजवाडी,माण,नेरे, सांगवडे ह  मनपा ह ीला लागून असलेल  
एकूण १४ गावे मनपा ह ीत समा व ट करणेस मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस 
करणेत येत आहे.   
( टप - माहे जानेवार  - २०१५ चे सभेम ये घेणेचे नणया माणे) 
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वषय मांक ९) संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . नर व/का व/१०/५९८/२०१३  
                         द.०७/१०/२०१३ 

    २) मा.शहर सुधारणा स मती सभा ठ. .४८ द.१८/१२/२०१३ 
    ३) मा.महापा लका सभा ठराव .४५९ द.२०/०१/२०१४ 

    ४) मा.महापा लका सभा ठ. .५२० द.०५/०७/२०१४ 
                      ५) मा.महापा लका सभा ठ. .५३७ द.०५/०८/२०१४ 
            ६) मा.महापा लका सभा ठ. .५५३ द.१९/०८/२०१४ 
                      ७) मा.महापा लका सभा ठ. .५८० द.१०/११/२०१४ 
                      ८) मा.महापा लका सभा ठ. .६०० द.२०/११/२०१४ 
                      ९) मा.महापा लका सभा ठ. .६१७ द.२३/१२/२०१४ 
 

       पंपर  चंचवड मनपा ह ी या उ तरेकडील आ ण मनपा ह ीला लागून असलेल  ७ गावे 
आ ण मनपा ह ी या प चीमेकडील ७ गांवे अशी एकूण १४ गावे मनपा ह ीत समा व ट करणेबाबत 

ताव मा यतेकामी पुढ ल माणे आहे. मनपा ह ीत समा व ट करावयाचे गांवे- मनपा ह ी या 
उ तरे कडील ७ गावे- आळंद , चंबळी, कु ळी, मोई, नघोजे, देहू, व लनगर. मनपा ह ी या प चीमे 
कडील ७ गांवे- हंजवडी, जांबे, माण, मा ं जी, नेरे, गहु ंजे, सांगवडे वर ल माणे ताव प  
.नर व/का व/१०/५९२/२०१३ दनांक ४/९/२०१३ अ वये मा.शहर सुधारणा स मतीमाफत 

मा.महापा लका सभेपुढे सादर केलेला आहे. तुत वषयी मा.आमदार ी. दल प मो हते यांनी 
द.१०/०९/२०१३ या प ाने खेड तालु यातील आळंद , चाकण, मोई, कु ळी, नघोजे, चंबळी, 
केळगांव, सालु ं ,े महाळुंगे, खराबवाडी, नाणेकरवाडी, मेदनकरवाडी, कडाचीवाडी या गावांचा प ंपर  
चंचवड महानगरपा लका ह ीत समावेश होणेबाबत वरोध केला अस याचे आ ण सदर गांवे मनपा 
ह ीत समावेश क  नये असे नमूद केले असून यासोबत ामपंचायती या ठरावाची त जोडल  
आहे. तुत वषय मा.महापा लका सभेपुढे सादर केलेला अस याने या वषयासोबत मा.आमदार 
ी. दल प मो हते यांचे प  व यासोबतचे  सहप े  मा.महापा लका सभेपुढे सादर करणेची शफारस 

करणेत येत आहे.  
( टप - माहे जानेवार  - २०१५ चे सभेम ये घेणेचे नणया माणे ) 

---------- 
मा.आयु तांकडून आलेल  प े /कामे 

 
वषय मांक १०) संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . भूिज/६/का व/३६५/२०१४        

                  द.६/१२/२०१४ 
                  २) मा.महापा लका सभा ठ. .६२१ द.२३/१२/२०१४ 

 
म.न.पा.चे यशवंतराव च हाण मृती णालय येथे ना नफा ना तोटा या त वावर मेडीकल 

टोअर सु  करणेस परवानगी मळणेबाबत प.ं च.ंम.न.पा.कमचार  महासंघाची मागणी आहे.सदर  
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मेडीकल टोअरमधून म.न.पा.तील अ धकार ,कमचार  व सेवा नवृ  त कमचार  यांना यो य व रा त 
दरात औषधे उपल ध होणार आहे.सदर बाब म.न.पा.चे कमचार  वगासाठ  क याणकार  आहे. 
यामुळे महारा  महानगरपा लका अ ध नयमाचे कलम ६६(१८), ७९(क) व ७९ (ड) चे अनुषंगाने व 
थायी ठराव .७५७१ द.५/८/१४ नुसार प.ं च.ंम.न.पा. कमचार  महासंघास म.न.पा.चे यशवंतराव 

च हाण मृती णालय येथे मेडीकल टोअरसाठ  ५ (पाच) वष भाडेकराराने व नगररचना वभाग 
ठर वल या भाडेदराने न वदा न माग वता थेट प दतीने जागा उपल ध क न देणेबाबत. 

म.न.पा.चे यशवंतराव च हाण मृती णालय येथे मेडीकल टोअर सु  करणेस परवानगी 
मळणेबाबत प.ं च.ंमनपा कमचार  महासंघाची मागणी आहे.सदरची संघटना म.न.पा.कडील एकमेव 
शासन मा यता ा त संघटना आहे. कमचार  महासंघ नयोिजत मे डकल टोअरमधून म.न.पा.चे 
अ धकार  व कमचार  तसेच सेवा नवृ त म.न.पा.कमचार  यांना ना नफा ना तोटा या त वावर 
औषधे उपल ध क न देणार आहे. याचा फायदा म.न.पा.कमचार  व यांचे कुटंु बयांना होणार आहे. 
सदरची बाब म.न.पा.चे कमचार  वगासाठ  क याणकार  आहे. यामुळे महारा  महानगरपा लका 
अ ध नयम कलम ६६ (१८) नुसार महापा लकेस वे छा नणयानुसार महापा लका कमचा-यां या 
कंवा यां या वगा या क याणासाठ  अ य कोण याह  उपाययोजना करणेबाबत तरतूद आहे. 

मा.नगरसद या पार त मा. थायी स मती ठराव .७५७१ द.५/८/२०१४ अ वये यशवंतराव 
च हाण मृती णालय येथे मेडीकल टोअरसाठ  प.ं च.ंकमचार  महासंघास ५ वष कालावधीसाठ  
भाडेकराराने जागा देणेबाबत ठराव मंजूर आहे. प.ं च.ंम.न.पा.कमचार  महासंघाने कमचा-यां या 
व वध सम यांचे नराकरण करणेकामी मा.आयु त यांचे दालनाम ये द.२४ डसे.२०१२ रोजी 
आयोजीत केले या बैठक म ये कमचार  महासंघास तुत मे डकल टोअरसाठ  यशवंतराव च हाण 
मृती णालयम ये जागा उपल ध क न देणेचे मा य करणेत आले आहे. 

उपरो त बाबींचा वचार करता म.न.पा.चे यशवंतराव च हाण मृती णालय येथे ना नफा 
ना तोटा या त वावर मेडीकल टोअर सु  करणेबाबतची बाब म.न.पा.चे कमचार  वगासाठ  
क याणकार  आहे. यामुळे महारा  अ ध.कलम ६६ (१८) चे अनुषंगाने तसेच कलम ७९ (क) व ७९ 
(ड) व मा. थायी स मती ठराव .७५७१ द.५/८/२०१४ नुसार प.ं च.ंम.न.पा. कमचार  महासंघास 
म.न.पा.चे यशवंतराव च हाण मृती णालय येथे मे डकल टोअरसाठ  ५ (पाच) वष भाडेकराराने 
नगररचना ठर वल या भाडेदराने न वदा न माग वता थेट प दतीने जागा उपल ध क न देणेस 
मा यता बाबत वचार करणे. 

 
( टप - माहे जानेवार  - २०१५ चे सभेम ये घेणेचे नणया माणे ) 
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वषय मांक ११)   संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .पअक/२/का व/५९८/२०१४  
                           दनांक ११/१२/२०१४   
 

        क शासनाचे पयावरण आ ण वन मं ालय यांचा लॅि टक कचरा ( यव थापन आ ण 
हाताळणी) नयम २०११ चे नयम २० नुसार करकोळ यवसा यकाने कोणतीह  कॅर बॅग ाहकाला 
वनामु य उपल ध क न देऊ नये, लॅि टक कॅर बॅ जचा पुनवापर व लॅि टक कचरा न मती कमी 
होणे या ट ने ाहकांना कॅर बॅ ज दे याक रता यवसा यकाने आकारावयाचे कमान दर नि चत 
कर याचे अ धकार संबं धत महापा लकांना दे यात आले आहेत. तसेच पयावरण वभाग, महारा  
शासन यांचा महारा  लॅि टक पशवी (उ पादन व वापर) नयम २००६ नुसार या लॅि टक 
पश या मुळ लॅि टकपासून अथवा पुनच त लॅि टक पासून तयार करणेत आ या असून यांची 
जाडी ५० माय ॉनपे ा कमी व आकारमान ८ इंच x १२ इंच यापे ा कमी असू नयेत. महारा  
दुषण नयमन मंडळ यांचे प रप कानुसार महारा  लॅि टक पशवी (उ पादन व वापर) नयम 

२००६ नुसार महारा  रा याम ये या लॅि टक पश यांचा वापर व तु ंची ने - आण करणेसाठ  
होतो. अशा पश यांची जाडी ५० माय ॉनपे ा कमी नसावी तसेच कॅर  करणेची सु वधा नसणा या 
पश यांची जाडी ४० माय ॉन पे ा कमी असून नये. 
     उ त नयमांनुसार यवसा यक आ ण ाहक यांना खाल ल माणे सुचना दे यात  
येत आहे.  
६. लॅि टक कॅर  बॅगची जाडी ५० माय ॉनपे ा कमी नसावी आ ण से फ कॅर  करणेची  
  सु वधा नसणा या धा य वाहतुक साठ  वापरत असणा या लॅि टक या पश यांची जाडी  
  ४० माय ॉनपे ा कमी नसावी. 
७. लॅि टक कॅर  बॅगचा आकारमान ८x१२ इंच (२०x३० सेमी) पे ा कमी नसावा. 
८. करकोळ यवसा यकांनी  ाहकांना कोणतीह  लॅि टक पशवी वनामु य देऊ नये.  
९. यवसा यकाने आप या यवसाया या ठकाणी प टपणे दसेल अशा रतीने कॅर बॅगचा  
 
  आकार आ ण याचे कमान दर तसेच ाहकांना वताची कॅर बॅग आण याचे वातं य  
  असून, कॅर बॅग न आण यास व दुकानदाराकडून कॅर बॅग पुर व याची मागणी के यास 
  याक रता याची कंमत यावी लागेल, असे दशनी भागात द शत करावे.  

१०. ाहकांना यांची वताची कॅर बॅग आण याचे वातं य आहे. ाहकाने कॅर बॅग आणल  नसेल   
  आ ण कॅर बॅग दे याची मागणी यवसा यकाकडे केल  तर अशा प रि थतीतच यवसा यकाने  
  कॅर बॅग वनामु य न देता यासाठ  खाल ल माणे दर आकारणे बंधनकारक आहे.  
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अ. . लॅि टक कॅर बॅगचा आकार कॅर बॅगची कमान कंमत 

१ साधारणत: ८ x १२ इंच पये २/- 

२ साधारणत: १६ x२० इंच पये ४/- 

३ साधारणत: २० x २५ इंच पये ५/- 

४ साधारणत: २० x २५ इंच पे ा जा त पये ६/- 

 
प ट करण 

१. लॅि टक कचरा ( यव थापन आ ण हाताळणी) नयम २०११ मधील लॅि टक पश या 
(कॅर बॅ ज)ची या या उपरो त नयमांमधील कॅर बॅ ज कंवा लॅि टक कॅर बॅ ज सारखीच आहे. 

२. न वदेमधील करकोळ व े ते हणजे, दुकानदार, घाऊक व े ता, फेर वाला आ ण पंपर  चंचवड 
मनापा पर सरातील इतर कोणताह  व े ता, धा य अथवा इतर सामान वतरण करणारा, मोठे 
यवसा यक, लॅि टक कॅर बॅगसाठ  / दुकानदार / करकोळ व े ते / फेर वाले यांनी लॅि टक 
कॅर  बॅगसाठ  वर ल माणे दर आकारणे बंधनकारक आहे.  

 
टप – लॅि टक कॅर बॅ जचा पुनवापर, आ ण लॅि टक कचरा कमी होणे या उ ेशाने लॅि टक 
कॅर बॅ जची कंमत ह  पशवी नमाण करणेसाठ  वापरावया या सा ह याची कंमत व कचरा 
हाताळणी कंमत मळुन नि चत केलेल  आहे.  
   वर ल अ धसुचनाची अंमलबजावणी वर त चालू करणेकामी सदरचे वषयपञ 
मा.महापा लका सभे या मा यतेकामी ठेवणेत येत आहे.   
  
वषय मांक १२)   संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक  
                           .झो नप/ु था/जा/का व/६०९/२०१४ दनांक १७/१२/२०१४    
 
        भमश तीनगर झोपडप ीचा भाग हा से. . २० म ये येत असुन सदरचा भाग हा 
ा धकरणा या रेड झोनम ये आहे. सदर भागाम ये काम कर यासाठ  येथील नाग रकांचा मा. 

नगरसेवक आ ण मा. सौ. सुलभताई उबाळे यांचा पाठ पुरावा अस याने सदर ठकाणी नागर  सु वधा 
देणेबाबत ना हरकत दाखला मळ यासाठ  मा. स म ा धकार  तथा सहा. आयु त झो नपु यांनी 
प  . झो नप ु / था/जा/का व/२८२/२०१४, द.१८/७/२०१४ व झो नप/ु था/जा/का व/५१३/२०१४,  
द.१९/९/२०१४ नुसार मा. मु य कायकार  अ धकार , पंपर  चंचवड नवनगर वकास ा धकरण 
यांना प  दले आहे पंरतु अ यापपयत ना हरकत दाखला महानगर पा लकेस ा त झाला नाह .  
       मा. अ य , पंपर  चंचवड नवनगर वकास ा धकरण तथा मा. वभागीय आयु त, पुणे 
वभाग यांनी द. ०२/०९/२०१४ रोजी घेतलेल  बैठक पे. . २०, कृ णानगर , चखल  ा धकरण 
येथील र हवा यानीं अना धकृत झोपडप ी व भाजींमंडई संदभातील गंभीर सम याबाबत झाल  होती. 
सदर बैठक म ये भमश तीनगर झोपडप ीम ये ता पुरती शौचालये करणेबाबत या सुचना आहेत. 



 11
या संदभात आरो य वभागामाफत फरती शौचालयाची यव था करणे श य आहे व तशी 
येथील मा. सौ. सुलभाताई उबाळे गट ने या ( शवसेना) यांची ह  मागणी आहे. याला अनुस न 
सदर ठकाणी फरती शौचालय आरो य वभागाने पुर वले आहे. याच माणे सदर ठकाणी २ 
स सचे FRP शौचालय बस व याचे नयोजन करणे आहे.  
       मा. सुलभाताई उबाळे यांनी द. ०७/११/२०१४ रोजी भमश तीनगर येथील झोपडप ीमधील 
नाग रकां या सम या संदभात मा. आयु त यांचेकडे चचा केल  असता मा. आयु त यांनी 
भमश तीनगर येथे कायम व पी शौचालय बांध याचे काम तातडीने न वदा काढुन कर याचे आदेश 
दले आहेत तथा प भमश तीनगर येथे शौचालय बांधणेसाठ  सन २०१४-१५ चे अंदाजप काम ये 
काम नसुन तरतुद ह  नाह. यासाठ  “ वॉड . ४ कृ णानगर येथील भमश तीनगर झोपडप ीम ये 
जुना ८ स सचा संडास लॉक पाडुन न वन २६ सटसचा दुमजल  संडास लॉक बांधणे“ या कामाचा 
सन २०१४-१५ या अंदाजप काम ये समावेश करावा लागेल. सदर कामासाठ  र. . ५,००,०००/- 
अ र  (पाच ल ) तरतुद इतर कामामधुन वग क न यावी लागेल.  
यानंतर सदर कामास मा. शहर सुधारणा स मतीची शास कय मा यता घेवुन न वदा काढावी 
लागणार आहे. सदरचे काम कर यासाठ  अंदाजप कय खच र. . ३५,००,०००/- इतका अपे त 
आहे.  
       तर  वॉड . ४ कृ णानगर येथील भमश तीनगर झोपडप ीम ये जुना ८ स सचा संडास 
लॉक पाडुन न वन २६ स सचा दुमजल  संडास लॉक बांधणे या कामाचा सन २०१४-१५ या 
अंदाजप काम ये समावेश करणे व सदर कामासाठ  र. . ५.०० ल  तरतुद भाग . ४२ म धल 
आंबेडकरनगर झोपडप ीम ये सां कृ तक क  इमारत बांधणे. (८७१/४७) कामामधुन वग करणेचे 
वषयपञ मंजुर साठ  मा.महापा लका सभेपुढे सादर कर यात येत आहे.    
 
वषय मांक १३)   संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक  
                           .पअक/३/का व/६१०/२०१४ दनांक २६/१२/२०१४   
 

पंपर  चंचवड शहरातील हवा दूषण कमी कर या या ट ने प ंपर  चंचवड मधील तीन 
चाक  ऑटो र ाना सी.एन.जी. कट बस वणे आव यक आहे. स या मनपा ह ीम ये एकुण अंदाजे 
५८०० ऑटो र ा आहेत. पुणे मनपा या धत वर सी.एन.जी. अनुदानासाठ  र ा पंचायत पुणे- पंपर  
चंचवड व ांती र ा सेना यांनी नवेदना वारे मागणी केलेल  असुन अशा कारे अनुदान द याने 
सी.एन.जी. चा वापर वाढणार आहे व या अनुषंगाने शहरातील दुषणाची पातळी कमी हो यास 
मदत होणार आहे. यानुसार शहरातील र ा पंचायत व ांती र ा सेना यांनी नवेदना वये पुणे 
महानगरपा लकेने सीएनजी कट बसवुन घेणा-या र ांना दहा हजार पये अनुदान दलेले असुन 
याच धत वर पंपर  चंचवड महानगरपा लकेने अनुदान देणेत यावे अशा मागणीचे नवेदन 
मा.आयु त सो. यांना देणेत आलेले आहे. यानुसार मा.आयु त सो. व मा.महापौर प ंपर  चंचवड 
महानगरपा लका यांचेम ये झाले या चचम ये ताव सादर करणेबाबत सुचना दले या आहेत. 

यापवु  मनपा या मा. थायी स मती सभा ठराव .८३७ द.२४/७/२०१२ अ वये  शहरातील 
दुषण कमी कर यासाठ  येथील वाहने सव थम र ा एल.पी.जी. सी.एन.जी. सार या पयावरण 
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म  इंधनावर कर याचे नदश मा.सव च यायालयाने नेमले या भु रेलाल स मतीने दले 
आहेत. यानुसार शहरातील सव जु या र ा एल.पी.जी. व सी.एन.जी. कर याचा आदेश रा य 
शासनाने ादे शक प रवाहन ा धकरणाने दले आहे. यानुसार पुणे महानगरपा लके या धत वर 
पंपर  चंचवड शहरातील या र ाचालकांनी आप या जु या व न या र ा सी.एन.जी. कट 
बस वल  आहे अशा र ांना येक  र. .१२,०००/- एकदाच अनुदान शहराची पालक सं था हणुन 
दे याचा नणय पंपर  चंचवड महानगरपा लका थायी स मती घेत आहे. याक रता आगामी 
अंदाजप क सन २०१३-१४ म ये ५ कोट ची तरतुद करणे बाबत व सदरचे काम तातडीने करणे 
बाबत सुचना केले या आहेत.  

यानुसार सदर या कामासाठ  पयावरण वभागाकडे सन २०१४-१५ या अथसंक पाम ये 
“ तन चाक  र ांसाठ  प.ं च.ंमनपामाफत सी.एन.जी. कटसाठ  सहा य अनुदान देणे” या 
लेखा शषाखाल  पान .१४६ अ. .२५ वर र. .१,२०,००,०००/- ची तरतुद करणेत आलेल  आहे. तर , 
मा. थायी स मती सभा ठराव .८३७ द.२४/७/२०१२ अ वये र. .१२,०००/- ऐवजी पुणे मनपा या 
धत वर शहरातील सव पा  र ाचालकांना सी.एन.जी./एल.पी.जी. कट बस वणेकामी सहा य अनुदान 
हणुन एक त र. .१०,०००/- चे सहा यक अनुदान देणेस व सदर अनुदान वाटपाबाबतची कागदप े 

एक त ठेवणे, याम ये र ांचे आर.सी. पु तकाची झेरॉ स, सी.एन.जी. कट बस व याची पावती, 
लायस स, परमीट, फ टनेस स टफ केट, पी.य.ुसी. व मनपा ह ीम ये १० वषाचा अ धवास, या 
कागदप ांची तसेच न वन आले या तावांची तपासणी आर.ट .ओ. कडे असले या मा हतीबरोबर 
जुळवुन पडताळणी करणे, तावां या रकमचे बल मनपा या लेखा वभागाकडे सादर करणे, तसेच 
र ाचालकास चेकचे वाटप करणे इ. सव बाबींचे कामे पयावरण वभागाकडील तरतुद मधुन 
कायशाळा वभाग, व ॅफ क सेल वभागाकडुन क न घेवुन ट या ट याने शहरातील सव पा  
र ांना सहा यक अनुदान देणे या धोरणास मा यता मळणेचा वषय मा.महापा लका सभे या 
मा यतेकामी ठेवणेत येत आहे. 
                                      --------    
 

स म यांचे अहवाल 
 

वधी स मती  
 

वषय मांक १४) अ) दनांक १९/९/२०१४, ४/१०/२०१४, १७/१०/२०१४, ७/११/२०१४ व २१/११/२०१४ चा  
                  सभावृ तांत कायम करणे. 
               ब) दनांक ४/१०/२०१४, १७/१०/२०१४, ७/११/२०१४ व २१/११/२०१४ चा  
                  सभावृ तांत कायम करणे. 
               क) दनांक २१/११/२०१४  चा सभावृ तांत कायम करणे. 
                                    ------- 
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             मा.म हला व बालक याण स मती 
       

वषय मांक १५)  दनांक १०/१२/२०१४ चा सभावृ तांत कायम करणे. 
             

                   -------- 
 

                                 मा. डा स मती    
 
वषय मांक १६)    अ) दनांक ३/९/२०१४, १७/९/२०१४, १/१०/२०१४, २१/१०/२०१४ व ५/११/२०१४ 

                      चा सभावृ तांत कायम करणे. 
                   ब) दनांक ५/११/२०१४ चा सभावृ तांत कायम करणे. 
                   क) दनांक १९/११/२०१४ चा सभावृ तांत कायम करणे. 
                   ड) दनांक ३/१२/२०१४ व १७/१२/२०१४ चा सभावृ तांत कायम करणे. 
                   इ) दनांक १७/१२/२०१४ चा सभावृ तांत कायम करणे. 
    
  

                

                                                                                                     
                                        नगरस चव 

  पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरस चव कायालय 
मांक : नस/९/का व/९/२०१५ 
दनांक : ०८/०१/२०१५ 
 

टप :- ततु कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉके स)      
      नगरस चव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत.  
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   माहे जानेवार  २०१५ चे मा.महापा लका सभेम ये मा.राज  गणपतराव जगताप यांना 
वचारावयाचे न.   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

न मांक १ ) मनपाने द.२१/०१/२०१४ रोजी  महारा  शासनास आरो य वै यक य अ धकार   
पदावर पदो नतीसाठ  – आरो य वै यक य अ धकार  – वै यक य संचालक –  
अ त र त आरो य वै यक य अ धकार - वै यक य अ ध क – वै यक य अ धकार   
अशी पदो नती साखळी आहे, असे कळवले आहे हे खरे आहे काय ?   

              अ) आरो य वै यक य अ धकार , वै यक य संचालक, अ त र त आरो य वै यक य  
                 अ धकार  हयां पदांवर नेमणूक/पदो नतीसाठ  शासन मा य अहता, पाञता,   
                 अनुभव काय नि चत केलेल  आहे ? स व तर मा हती देणे. 
              ब) द.३०/०४/२०११ रोजी डॉ.नागकुमार कुणचगी नवृ त झाले नंतर डॉ. अ यर,  
                 वै यक य संचालक पदो नतीचे सव अहता, पाञता अनुभव बाबतचे नकष पुण  
                 क रत असताना यांना आरो य वै यक य अ धकार  पदावर पदो नती दे याचे  
                 टाळून फ त पदभार दे याचे काय कारण होते ?   
  

न मांक २ ) द.३१/०५/२०१२ रोजी डॉ.अ यर नवृ त झाले नंतर डॉ.जगदाळे वै यक य अ धकार    
              यांचेकडे पदभार सोप व यात आला, यावेळेस पदो नती साखळीतील अ त र त   
              वै यक य अ धकार  हे पद भरले होते क  र त होते ?   
              अ) द.१७/०९/२०१२ रोजी आरो य वै यक य अ धकार  हे पद डॉ.साळवे यांची  
                 पदो नतीने भर यात आले होते, यामुळे द ३१/०१/२०१३ रोजी डॉ.जगदाळे   
                 यांची नवृ ती नंतर यांचेकडील पदभार पदो नती साखळी माणे अ त र त  
                 आरो य वै यक य अ धकार  यांचेकडे सोपवणे म ा त असुनह  का दे यात  
                 आला नाह  ? 
              ब) अ त र त आरो य वै यक य अ धकार  या पदावर संबंधीत अ धका-याला  
                 कायम केले आहे काय ? कधी ? 

न मांक ३ )  द.०५/०७/२०१४ या मनपा सवसाधारण सभेम ये नगरसद य चं कांता  
सोनकांबळे यांनी न वचारला आहे क , “रा य अनुसू चत जाती आयोगाने 
आरो य वै यक य अ धकार  पदावर ल पदो नती बाबत काह  पञ यवहार केला 
आहे काय ?” याची त महानगरपा लकेकडे आहे काय ?  यात काय आहे ते 
सांगा असे वचारलेनंतर यावर मा.सहा.आयु त टेकाळे यांनी मनपाकडे याची 
त आल  आहे ती मागवतो असे कबूल क नह  सभेपासुन का लपवून ठेवल  ?  
यामधील मा हती महापा लका सभेसमोर चचसाठ  सादर कर यात यावी. 
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               अ)   वै यक य अ धकार  पदा या द.२१/०५/२०१२ रोजी स द केले या  
                     सेवा ये ठता याद माणे आरो य वै यक य अ धकार  अहता धारण  
                     करणारे कोण कोण अ धकार  आहेत ? डॉ.रॉय यांचे नावासमोर डी.पी.एच.  
                     अहता नमुद केल  आहे काय ? 
               ब)    डॉ.अ नल रॉय, वै यक य अ धकार  यांनी डी.पी.एच. ह  अहता कधी ा त  
                     केल  ? 

न मांक ४ )   द.३१/०५/२०१३ या आरो य वै यक य अ धकार  पदो नती स मतीचे 
वृ तांताम ये “आरो य वै यक य अ धकार  या पदाचे द. २१/०५/२०१२ 
रोजी स द केले या सेवा ये ठता याद म ये एम.बी.बी.एस. व 
यापुढ ल डी.पी.एच. ह  शै णक अहता धारण करणारे सेवाजे ठ 
वै यक य अ धकार  हणून डॉ.अ नल रॉय आहे” अशी दशाभुल करणार  
मा हती नमूद क न व वधी स मती तसेच मनपा सभेसमोर सादर क न 
नगरसद यांची फसवणूक कर याचे कारण काय ? याबाबत संबं धतावर 
गु हा दाखल केला आहे काय ? 

न मांक ५ )      याबाबत रा य शासनाचा संबं धत वभाग व अनुसू चत जाती आयोग यांनी  
                    आरो य वै यक य अ धकार  पदावर नेमणूक/पदो नती बाबत काय कळवले  
                    आहे याबाबत स व तर मा हती सादर करणे.      
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(मा. थायी स मती ठराव . १०१९४ दनांक ३०/१२/२०१४ चे लगत) 
 

प  ‘अ’ १) .-कर/मु य/५/का व/४०१/२०१४ द.१६.१२.२०१४ चे लगत. 
        २) .-कर/मु य/५/का व/४०९/२०१४ द.२३.१२.२०१४ चे लगत. 

 

ताव : सन 2015-2016 या सरकार  वषाक रता कराचे व करे तर बाबींचे दर नि चतीबाबत 
 

अ. . कराचे नाव 
करआकारणी प दत 
करयो यमू यावर 

सन 2014-2015 चे च लत 
दर (स याचे) 

सन 2015-2016 क रता ता वत 
दर 

नवासी नवासे तर नवासी नवासे तर 

1 सामा य कर 

र कम पये 1/- ते 12000/- 13% 14% 15% 18% 
र कम पये12001/- ते 
30000/- 

16% 17% 18% 21% 

र कम पये30001/- व 
यापुढ ल 

24% 24% 26% 28% 

1ब 
साफसफाई कर करयो यमू यावर 5% 6% 5% 6% 
अि नशामक कर करयो यमू यावर 2% 2% 2% 2% 
मनपा श णकर करयो यमू यावर 4% 5% 4% 5% 

2 मल वाह सु वधा लाभ कर करयो यमू यावर 5% 5% 6% 6% 
3 पाणीपुरवठा लाभ कर करयो यमू यावर 4% 5% 5% 6% 
4 र ता कर करयो यमू यावर 2% 3% 3% 4% 

5 

वशेष साफसफाईकर 

( फ त मॉ स,लॉिजंग 
बो डग,मंगल कायालय, सभागृह, 

णालय, हॉटे स, कॅ ट स, 
रे टॉरंट या व पा या 
मळकतींस) 

करयो यमू यावर -- 2% -- 5% 

6 वृ कर करयो यमू यावर 1% 1% 1% 1% 

 

अ. 

. 
कराचे नाव करआकारणी प दत 

सन 2014-2015 चे च लत दर 
(स याचे) 

सन 2015-2016 क रता 
ता वत दर 

7 

नाटयगृहा 

वर ल कर 
(करमणूक कर) 

1. सनेमा   
अ) 500 पयत  कंवा  यापे ा  जा त 
 बैठक  यव था ( स स) असणा-या 
थएटरला 

ती दवस .250/- ती दवस .500/- 

ब) मराठ  सनेमा            करमाफ  करमाफ  
क) वातानुकु लत थएटर   ती दवस .350/- ती दवस .500/- 
2. नाटक ती योगास .100/- ती योगास .200/- 
3. सकस (कॉि हल पे स) ती योगास .100/- ती योगास .200/- 
4. तमाशा                      ती योगास .100/- ती योगास .200/- 
5. संगीत जलसे/शा ीय संगीत 
जलसे ( थयटरमधील कंवा थयटर 
य त र त येक योगास) 

ती योगास .100/- ती योगास .200/- 

6. कु या / मु ट यु द         ती खेळास .50/- ती खेळास .100/- 
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7. वर ल खेर ज इतर येक योगास (जर 
वेगवेगळे खेळ नसतील तर अशा येक 
दवसास 

ती दवस .100/- ती दवस .200/- 

 

ब . सामा यकरातील सवलत योजना : सामा य कर (सामा य कराम ये सामा य कर + साफसफाई कर + अि नशामक + मनपा श ण 
उपकर  हे कर समा व ट आहेत) 

 योजना सन 2014-2015 चे च लत दर (स याचे) सन 2015-2016 क रता ता वत दर 

1 
माजी सै नक व वातं य सै नक कंवा 
यांचेप नी यांचे वत: रहात असले या फ त 
एका नवासी घरास सामा य करात सूट 

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 

2 
फ त म हलांचे नावे असले या, वत: रहात 
असले या फ त एका नवासी घरास सामा य 
करात सुट 

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 

3 
संपूण मळकतकराची र कम आगाऊ भरणा-
यां कर ता सामा य करात सुट देणे 

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणीतील देय 
सामा यकर र कमे या 

1.   वतं  न द असले या नवासी 
वापरा या  मळकतीस- 10%र कम 
सूट 

2.  बगर नवासी / म  / औ यो गक 
/मोकळया ज मनी इ. मळकतीस -
5%र कम सूट 

चाल ूसरकार  वषाचे चालू मागणीतील देय 
सामा यकर र कमे या 

1.   वतं  न द असले या नवासी 
वापरा या  मळकतीस- 10%र कम 
सूट 

2.  बगर नवासी / म  / औ यो गक 
/मोकळया ज मनी इ. मळकतीस -
5%र कम सूट 

4 

ीन ब डींग रेट ंग सि टम मळकती 

ीहा :ह  ीन ब डींग रेट ंग सि टमम ये 
2500 चौ.मी. पे ा जा त भूखंडावर ल 
क पांना बांधकाम परवानगी वभागामाफत 

देणेत  येणा-या अं तम भोगवटा प ाचे वेळेस 
अं तम ीन ब डींग Certificate देणेत येणा-
या मळकतीस सामा य करात सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणी तील देय 
सामा यकर र कमे या 

3Star Rating -  05%र कम सूट 

5Star Rating -  08%र कम सूट 

6Star Rating- 10%र कम सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणी तील देय 
सामा यकर र कमे या 

3Star Rating -  05%र कम सूट 

5Star Rating -  08%र कम सूट 

6Star Rating- 10%र कम सूट 

 

वगहृा :ह  ीन ब डींग रेट ंग सि टमम ये 
2500 चौ.मी. पे ा कमी भूखंडावर ल 
क पांना बांधकाम परवानगी वभागामाफत 

देणेत येणा-या अं तम भोगवटा प ाचे वेळेस 
अं तम ीन ब डींग Certificate देणेत येणा-
या मळकतीस सामा य करात सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणी तील देय 
सामा यकर र कमे या 

1Star Rating -  05%र कम सूट 

2 Star Rating -  08%र कम सूट 

3Star Rating- 10%र कम सूट 

5Star Rating- 12%र कम सूट 

6Star Rating- 15%र कम सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणी तील देय 
सामा यकर र कमे या 

1Star Rating -  05%र कम सूट 

2 Star Rating -  08%र कम सूट 

3Star Rating- 10%र कम सूट 

5Star Rating- 12%र कम सूट 

6Star Rating- 15%र कम सूट 

5 

सामा यकर सवलतयोजनेचालाभ घेणेकामी 
दो ह  सहामाह चीथकबाक सह संपूण बलाची 
र कम एक र कमी आगाऊ भरणेची मुदत 
( बल मळो अथवा न मळो) 

दनांक 30 जून अखेर दनांक 30 जून अखेर 

     

 



 18
 

 

 

क. करे तर बाबींचे फ  / शु कांचे दर 
अ. 

. 
नाव 

सन 2014-2015 चे च लत 
दर (स याचे) 

सन 2015-2016 क रता ता वत दर

1 मळकत ह तांतरण न द नोट स फ   करयो यमू यावर5% करयो यमू यावर5% 
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 

 
  
      सह /- 
     आयु त 

प ंपर  चंचवड महानगरपा लका 
 प ंपर  - 411 018. 

 
 
 
 
 


