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पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  १८. नगरस चव कायालय 

      मांक: नस/ ९/का व/ ५८ /२०१६ 
दनांक :  ११/०२/२०१६ 

 

त, 
 

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

 
 

  वषय - पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची मा.महापा लका सभा दनांक  
 २०/०२/२०१६ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयोिजत केलेबाबत. 

   

मा.महोदय / महोदया, 
 
 

  पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे फे वुार  - २०१६ ची मा सक मा.महापा लका 

सभा श नवार दनांक २०/०२/२०१६ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपा लके या शासक य 

इमारतीमधील यशवंतराव 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 मांक ५५ 
 

 पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे फे ूवार  - २०१६ ची मा सक मा.महापा लका सभा 

श नवार दनांक २०/०२/२०१६ 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. 
   

  मा.महापा लका सभा मांक – ५३ दनांक २०/१/२०१६ व द.२५/१/२०१६ चा  

            सभावृ तांत कायम करणे.    

        ------ 
 

नयु या 
 

वषय मांक १) महारा  महानगरपा लका अ ध नयमाचे कलम २० (५) म ये तरतूद 

             के या माणे थायी स मतीवर ८ (आठ) मा.सद यां या नयु या   
               कलम ३१अ म ये तरतूद के या माणे माणशीर त न ध व देऊन  
           नाम नदशना दारे करणे. 
       ------- 
 

                                    नो तरे 
 

               ( महारा  महानगरपा लका अ ध नयम चे कलम ४४ अ वये) 
                                    ----------  
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                 मा. थायी स मतीचे ठराव 
 

 वषय मांक २)  संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .कर/मु य/५/का व/१५/१६  
                         द.११/१/२०१६    
                 २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१४८०१ द.२९/०१/२०१६ 
   

सन २०१६-२०१७ या सरकार  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  कर व करे तर बाबींचे दर सन २०१५-१६ माणे पुढ ल २०१६-२०१७ या आ थक 

वषाकर ता कायम ठेव यास मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे.          
 

वषय मांक ३)  संदभ :- १) मा.अ त.आयु त यांचे जावक .व.ृसं./४/का व/१/२०१६ द.१/१/२०१६   
                      २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१४८६४ द.२९/०१/२०१६ 
 

 मनपा या वृ ा धकरणाचे सन २०१५-१६ चे सुधार त र. .१५,६५,२१,०००/- व सन २०१६-१७ 

चे मुळ अंदाजप क र. .१८,८१,४६,०००/- तावासोबत जोडणेत आले या वृ  ा धकरण चे 

अंदाजप कास तप शला माणे मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे.   

 

वषय मांक ४)   संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . डा/कॅश/का व/७७/२०१६  
                         द.१/२/२०१६ 
                      २) मा. थायी स मती सभा ठ. . १५१०४ द.११/०२/२०१६ 
 

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती ठराव मांक ४५ द.०३/०२/२०१६ नुसार 
प ंपर  चंचवड महानगरपा लका नागर क सावज नक चॅ रटेबल ट, पंपर  या ट वारे दयरोग, 
कॅ सर, कडनी, मदूचे आजार, दुधर आजार, गंभीर अपघात त आ ण दुधर आजारांनी ासले या 

णांना तसेच नैस गक आप ती पडीतांना मदत हणून महापा लकेकडून तवष  मळणा-या 
र. .२५,००,०००/- या अनुदान रकमेतून अथसहा य केले जाते. शासन नणय .पीसीसी ३००६/१९९७ 
. .३९७/न व-२२ मं ालय, मु ंबई ४०००३२ द.१८/१२/२००७ अ वये या टला दरवष  २५ लाख एवढे 

अनुदान दे यास मा यता दलेल  आहे. मा.महापौर तथा अ य़  पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
नागर क सावज नक चॅ रटेबल ट, पंपर , पुणे ४११०१८ यांनी द.१२/१/२०१६ चे प ा वये सन 
२०१५-२०१६ या आ थक वषातील र. .२५,००,०००/- टला मळणेकामी मागणी केलेल  आहे.  सन 
२०१५-१६ या आ थक वषात पंपर  चंचवड महानगरपा लका नागर क सावज नक चॅ रटेबल ट या 
सं थेस र. .२५ लाख अनुदान देणेस मा यता देणेबाबत मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत 
येत आहे.  
                                      -------        
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मा. वधी स मतीचे ठराव 
 
वषय मांक ५)   संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .पअक/२/का व/०५/२०१६,  
                          द.०६/०१/२०१६ 
                       २) मा. वधी स मती ठराव . २८ द.१५/०१/२०१६       
   

 पंपर  चंचवड महानगरपा लकेसाठ  घनकचरा यव थापन व हताळणी नयम  २००० 

अंतगत उप वधी तयार करणे बाबत मा.त काल न आयु त सो यांनी मा.अ त. आयु त सो यांचे 

मागदशनाखाल  करावया या सुचना द या हो या यास अनुस न  या े ामधील त  तसेच व वध 

े ाम ये कायरत असले या अनुभवी वंयसेवी सं थेचे त नधी (जनवानी प रसर, कागद काच प ा 

संघटना व संचा लका पयावरण  श ण क  इ.), मनपाचे अ धकार  यांचे सब ुप तयार करणेत 

येऊन सदर सब ुप माफत तयार करणेत आले या उप वधी या [Byelaws] या Pre Final Draft चे 

मा.अ त र त आयु त सो यांचेकडे दनांक ०३/०२/२०१४ रोजी सादर करण करणेत आले  व याम ये 

मा.अ त र त आयु त सो यांचे सुचनेनुसार आव यक ते बदल करणेत  येऊन मा.आयु त सो 

यांचेकडे दनांक १५/०९/२०१४ व दनांक ०३/०२/२०१५ रोजी सादर करण करणेत आले. तसेच 

याबाबतचा उप वधी मसुदा [Draft Copy] महारा   शासनाकडे मा हतीकामी यांचे मागणीनुसार 

मा हतीसाठ  दनांक १८/०२/२०१५ रोजी  पाठ वणेत आला आहे.  घनकचरा यव थापन व हाताळणी 

नयम २००० अंतगत तयार करणेत  आले या उप वधी मसुदा मा.महापा लका सभेची मा यता घेऊन 

अं तम मंजुर कामी  तसेच अंमलबजावणी करणेकामी महारा  शासनाची मंजूर  घेणे आव यक आहे.  

स यि थतीम ये घनकचरा यव थापनासाठ  तयार केलेला उप वधी मसुदा महारा   शासनाकडील 

अं तम मा यता येईपयत मा.मनपा सभे या मा यतेने घनकचरा यव थापन व हाताळणी नयम 

अंतगत “मनपाचे घनकचरा यव थापन धोरण” हणून राब वणे श य आहे. तसेच या धोरणांस 

मा.महापा लका सभेची मा यता  मळालेनंतर हा मसुदा मा यतेकामी महारा  शासनाकडे पाठ वणेत 

येईल व यास  मंजुर  मळालेनंतर मनपा काय े ात घनकचरा यव थापनासाठ  उप वधीची  

अमंलबजावणी करणेत येईल.  सबब घनकचरा यव थापन व हाताळणी नयम २००० अंतगत या 

े ातील  अनुभवी व त  वंयसेवी सं थांचे त नधी व मनपाचे अ धकार  यांचे सब ुप या  

मदतीने तयार करणेत आले या मनपाचे घनकचरा यव थापन उप वधी या मसु यास  अं तम 

मंजुर कामी महारा  शासनाकडे पाठ वणेसाठ  व महारा  शासनाकडील  मा यता मळेपयत सदरचे 

घनकचरा यव थापन उप वधी मनपाचे घनकचरा  यव थापन धोरण हणून राब वणेस मा यता 

मळणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. 
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वषय मांक ६)   संदभ :- १) मा.भारती फरांदे, मा. नलेश पांढरकर यांचा ताव – 
                       २) मा. वधी स मती ठराव . ३९ द.१५/०१/२०१६       
 
  सन १९८२ म ये या गावांचा महापा लका ह ीत समावेश झाला आहे अशा पवना नद या 

पा ाचे दो ह  बाजूकडील गावांक रता व इं ायणी व मुळा नद या पंपर  चंचवड ह ी या 

भागाक रता शासनाचे नदशानुसार मंजूर वकास योजनेतील नद चे पा ापासून ३० मी. ह रत 

प यातील नद चे ह ीपासून कमान (३० मी.अंतराचा ह रत प ा सोडून) उव रत े  र हवास 

वभागात समा व ट करणेकामी फेरबदलाची कायवाह  करणेस व तदनषुंगीक फेरबदलाची सव 

वैधा नक या पुण क न फेरबदलाचा ताव शासन मंजूर  पाठ वणेस मा यता मळणेकामी 

मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे.   

                                    ------- 
         मा.शहर सुधारणा स मतीचे ठराव 

 
वषय मांक ७) संदभ: – १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .नर व/का व/ प.ं न./९/९५२/२०१६,  

                        द.०७/०१/२०१६ 

      २) मा.शहर सुधारणा स मती ठराव .४१ द.१९/०१/२०१६     
 
        मौजे प ंपळे नलख भागाची वकास योजना महारा  शासन, नगर वकास वभाग, 

यांचेकडील अ धसुचना  ं .ट पीएस-१८९३/१२७६/सी.आर-१७४/युडी-१३. द.१८/०९/१९९५ अ वये 

शासनाकडुन मंजुर करणेत आल  आहे. सदर वकास योजनेनुसार मौजे प ंपळे नलख येथील स.नं. 

२७ व २८ म ये ४५.०० मी. ं द र ता, २४.०० मी. ं द र ता, आर ण .३८८ व ३८९ शॉ प ंग सटर व 

या शॉ पगं सटर आर णा लगत १२.०० मी. ं द र ता ता वत केलेला आहे.स यि थतीम ये 

स.नं. २७ व २८ मधून जाणा-या ना शक फाटा – वाकड या बीआरट एस र याचे काम पुण झालेले 

आहे.तसेच वाकड – वाय जं शन - औंध या २४.०० मी. ं द र याचे कामह  पुण झाले आहे.स या 

सदर भागाचा वकास झपा याने होत आहे.सदर ठकाणचे आर ण .३८८ व ३८९ शॉ प ंग सटर हे 

आर ण वक सत करणेकर ताह  १२.०० मी.र याची अ यंत आव यकता आहे.तसेच वाहतुक या 

नयोजना या ट ने ना शक फाटा – वाकड हा बीआरट एस ४५.०० मी. ं द र ता व वाकड – वाय 

जं शन - औंध या २४.०० मी. ं द र ता हे दो ह  र ते १२.०० मी. ं द डी.पी. र याने जोडणे 

आव यक आहे. तसेच मा.नगरसद यांची वारंवार मागणी आहे क  मौजे प ंपळे नलख येथील 

स.नं.२७ व २८ मधील १२.०० मी. ं द र याची जागा लवकरात लवकर मनपाने ता यात घेऊन 

वक सत करावा हणजे ४५.०० मी. व २४.०० मी. ं द र ते जोडले जाऊन वाहतुक या ट ने 

उपयु त होईल.तसेच सदर र यालगत असणारे शॉ प ंग सटरचे आर णह  वक सत करता येईल. 

तर  सदर र याचे जागे या भुसंपादनाचा ताव तयार केलेला असुन सदर भुसंपादन ताव 



 6
मा.िज हा धकार  पुणे यांचेकडे पाठवावा  लागणार आहे. सदर भुसंपादन ताव पाठ वणे कामी 

मा.शहर सुधारणा स मतीमाफत मा.महापा लका सभेची मा यता आव यक आहे.   क  शासनाने 
“The Right to fair compensation and Transparency in land acquisition ,Rehabilitation 
Resettlement Act 2013” हा न वन भूसंपादन कायदा तयार केला असून द.०१/०१/२०१४ पासुन 

सदरचा कायदा अंमलात आला आहे.तर  उपरो त ता वत आर णाखाल ल ज मन महारा  

ादे शक व नगररचना अ ध नयम १९६६ चे कलम १२६ व न वन भूसंपादन कायदा अ वये संपादन 

करणेकामी सदर आर णाचा भूसंपादन ताव मा.िज हा धकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेस मा यता 

देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. 
 
वषय मांक ८) संदभ : – १) वषय .२ अ वये मा.आरती च धे, मा.अ मना पानसरे यांचा  

                          ताव                

                       २) शासन अ धकार  तथा स चव अ े ीय कायालय यांचे  

                          जा. .अ ेका/११/का व/२०/२०१६, द.१६/०१/२०१६  

                       ३) वषय .३ अ वये अ भाग स मती सभा ठराव मांक ५०  

                          दनांक १३/०१/२०१६  

                       ४) मा.शहर सुधारणा स मती ठराव .४४ द.०४/०२/२०१६     
 
       पंपर  चंचवड महानगरनपा लका ह ीतील मौजे आकुड  मंजूर वकास योजना 

आराखडयात स.नं.१७९ पैक  म ये आर ण .२७३ हे ाथ मक शाळा आर ण असून 

आर णातील े ाम ये समुारे ४०० कुटंुबे राहतात. या आर णामधील जागेत आर ण मंजूर 

हो याअगोदर पासून घरे आहेत. तसेच या आर णाचे आजूबाजूला हणजेच अधा ते एक 

कलोमीटरचे अंतरावर १३ ते १४ शाळा आहेत व महानगरपा लकेची ी.वसंतदादा पाट ल 

मा य मक व यालय हे या भागात आहे. यामुळे मंजूर वकास योजनेतील स.नं.१७९ पैक  

मधील अर ण .२७३ ची आव यकता नाह .  हणून मंजूर वकास योजनेतील स.नं.१७९ पैक  

मधील आर ण मांक २७३ महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७ 

अ वये र  क न सदर आर णातील े  र हवासी वभागात समा व ट करणेस मा यता देणेकामी 

मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे.  
 
                                                                    ------- 
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मा.आयु तांकडून आलेल  पञे/कामे 
 

 
वषय मांक ९)    संदभ:- १) मा. महापा लका आयु त यांचेकडील पञ  
                        .नर व/का व/१८/ कवळे१५/२०१६ दनांक ०१/०२/२०१६ 
                      २) मा. वशेष महापा लका सभा ठ. .८१५ द.१०/२/२०१६ अ वये.   
 
        वषय:– पंपर  चंचवड महानगरपा लकेतील वाढ व े ा या ह ीतील नद काठ या मह तम  
               पूर रेषेबाहेर ल ना- वकास जमीन वापर वभागाम ये दश वलेले े  र हवास  
               वभागात समा व ट कर याबाबत मंजूर वकास योजनेत महारा  ादे शक  
               नयोजन व नगररचना अ ध नयम १९६६, कलम ३७ अ वये फेरबदल  
               कर याबाबत. 
 
       संदभ:-  महारा  शासन, नगर वकास वभाग, मं ालय, मु ंबई ४०००३२ शासन नणय  
              . टपीएस--१८१५/४२८/ . .१३८/१५/न व-१३ द.१५/०७/२०१५  
 

उपरो त संद भय शासन नणया दारे शासनाने प ंपर  चंचवड महानगरपा लकेस वाढ व 

ह ीचे वकास योजने या अनुषंगाने महारा  ादे शक नयोजन व नगररचना अ ध नयम, १९६६ चे 

कलम ३७ (१) अ वये  खाल ल माणे नदेश दले आहेत. 

         नदेशः- “ पंपर  - चंचवड  वाढ व ह ी या मंजूर  वकास आराख यामधील लाल 

पूररेषे या बाहेर ल ना- वकास वापर वभागात दश वलेले े  सलग र हवास े ाची उपल धता 

हो या या ट ने व सु नयोिजत वकास हो या या ट ने र हवास वभागात समा व ट कर यासाठ  

पंपर  - चंचवड महानगरपा लकेने कलम ३७ चा ताव यां या तराव न कायाि वत क न 

शासनास सादर कर याचे अ ध नयमाचे कलम ३७ (१) अ वये नदश दे यात येत आहेत”. 

         उपरो त संद भय शासन नदेशाची छाया त मा. महापा लका सभे या अवलोकनाथ व 

नणयाथ सोबत  जोडल  आहे. 

         सदर शासन नदेशानुसार प ंपर  चंचवड महानगरपा लके या वाढ व ह ी या मंजूर 

वकास आराख यातील लाल पूररेषे या बाहेर ल असलेले ना- वकास वापर वभागात दश वलेले े  

सलग र हवास े ाची उपल धता हो या या ट ने व सु नयोिजत वकास हो या या ट ने 

र हवास े ाम ये समा व ट कर यासाठ  महारा  ादे शक नयोजन व नगररचना अ ध नयम 

१९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाची कायवाह  कर यास, तदनंतर फेरबदलाची सूचना स  

क न हरकती व सूचना माग वणे, संबं धतांना सुनावणी देऊन हरकत व सूचना अजावर अं तम 
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नणय घेऊन फेरबदलाचा ताव शासनास मंजुर तव सादर कर यास आयु त, पंपर  

चंचवड महानगरपा लका यांना ा धकृत कर यास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( टप- माहे फे ूवार  २०१६ चे सभेम ये घेणेचे नणया माणे) 
 
वषय मांक १०) संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे पञ . . आरो य/२/का व/०८/२०१६ 
                        द.९/०२/२०१६    
 
        देशातील सव शहरां मधील नाग रकांना व छ पयावरण व चांगले आरो य मळावे या 

कर ता शहरांना व छतेची आ ण या शहरातील व सव नाग रकांना शौचालयाची सु वधा उपल ध 

क न दे याचे येय गाठ यासाठ  क शासनाने व छ भारत अ भयान संपूण देशाम ये राब व याची 

घोषणा द.२/१०/२०१४ पासून केलेल  आहे. महारा  शासनाने देखील क  शासना या “ व छ भारत 

अ भयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  अ भयान (नागर )” राब वणेबाबत नगर वकास 

वभाग, महारा  शासन, शासन नणय . वभाअ/२०१५/ . .२३/न व/३४, द.१५/५/२०१५ अ वये 

कळ वणेत आलेले आहे. तसेच या अ भयानाचे अनुषंगाने क  व रा य शासनाचे ह याची र कम 

(अनुदान) . वमअ-२०१५/ . .४०/न व-३४ द.१४/८/२०१ अ वये नगत करणेत आलेल   आहे.   

        सदर अ भयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालय नाह  

यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  नधी उपल ध क न शहर हागंदार  मु त करणे (Open 

Defecation Free) हा या अ भयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा य जनगणना २०११ नुसार प ंपर  

चंचवड महानगरपा लका े ातील एकूण ११,६८४ कुटंुबे अ भयानांतगत वैय तीक शौचालय उभारणी 

कर ता नधी उपल ध करणे आव यक आहे. नगर वकास वभाग मं ालय, मु ंबई -३२ यांचे कडील 

ा त प  . वमअ-२०१५/ . .४०/न व-३४, नगर वकास वभाग द.१७/८/२०१५ अ वये सदर 

अ भयानाचे अनुषंगाने क  शासन व रा य शासन यांचेकडून खाल ल माणे अनदुान ा त झाले 

आहे. 

व छ महारा  अ भयान (नागर )  क शासन व रा य शासन ह सा वाटप त ता 
 

 तपशील क  शासन अनुदान रा य शासन अनुदान 
१ वैयि तक घरगुती शौचालय ८४,९६,०००/- १,१७,५७,०००/- 
२ सामुदा यक शौचालय ३४,६७,०००/- ८,०९,०००/- 
३ व छ महारा  अ भयानाचे 

ँ ड ंग (मा हती, श ण व 
सार आ ण जन जागृ ती) 

५,९०,०००/- १,३७,०००/-     

४ मताबांधणी १,५०,०००/- ३४,०००/- 
५ एकूण १,२७,०३,०००/- २७,३७,००० /- 
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  क शासन व रा य शासन 

एकूण अनुदान  
२,५४,४०,०००/- 

          
       वर ल माणे ा त अनुदान व मनपा ह सा यामधून येत लाभाथ स क  शासनाचे 

र.  ८०००/- , रा य शासनाचे र. . ४०००/- व मनपा ह सा र. . ४०००/- या माणे वैयि तक 

घरगुती शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येईल. 

           यानुसार सदर अ भयान सु  झालेपासून दनाकं ३१/१/२०१६ अखेर सोबत सादर केलेले 

प  "अ" माणे कामकाज झालेले आहे. शासन नणय . वभाअ/२०१५/ . .२४९/न व-३४, दनांक 

१९/११/२०१५ अ वये "नागर  था नक वरा य सं थांमधील व छ महारा  अ भयान (नागर ) या 

अंमलबजावणीचा आढावा घे याची बाब सबंं धत नागर  था नक वरा य सं थे या येक 

म ह या या सवसाधारण सभे या वषय सूचीवर कायम व पी समावेश क न या वषयाचा 

स व तर आढावा सवसाधारण सभेम ये घे यात यावा" असे  कळ वलेले आहे. तसेच व छ भारत 

अ भयानासाठ  मा. पंत धान यांनी महारा  रा याक रता नाम नद शत केले या खेलर न व अजुन 

पुर कार वजे या नेमबाज अंजल  भागवत यांची प ंपर  चंचवड महानगरपा लकेसाठ  ॅ ड 

अ बॅ सडर हणून नयु ती केलेल  आहे. 

           व छ महारा  अ भयान ( नागर  ) अंतगत महापा लकेने दनांक ३१/१/२०१६ अखेर 

केले या कायवाह ची मा हती खाल ल माणे 

                                   प  “अ” 
 

महानगरपा लकेचे नाव 
पंपर  चंचवड 
महानगरपा लका 

 
शेरा 

िज हा  पुणे  
वैयि तक शौचालय बांधकामासाठ  अज केले या 
कुटंुबांची सं या 

३४१७ 
 

क  शासनाचे “ व छ भारत अ भयान” या संकेत 
थळावर अपलोड करणेत आले या एकूण 

अजाची  सं या   
२९०७ 

 

मंजूर अजाची एकूण सं या १३५३  
बांधकाम सु  
झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि तक घरगुती शौचालय ९१४ 
 

बांधकाम पूण वैयि तक घरगुती शौचालय ४१७  
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 सबब, महापा लकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अ भयान (नागर ) 

अंमलबजावणीचा आढावा मा. महापा लका सभे या अवलोकनाथ सादर करणेत येत आहे.  

                                     ---- 
               स म यांचे अहवाल  
 

           मा. वधी स मती   
 

वषय मांक  ११)  अ) द.१/१/२०१६ व द.७/१/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणे. 
                  ब) द.१५/१/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणे. 
                                -------- 
 

                       मा.म हला व बालक याण स मती   
 

वषय मांक १२)  अ) द.९/१२/२०१५  चा सभावृ तांत कायम करणे. 
                 ब) द.२३/१२/२०१५ व द.१३/१/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणे.   
                           ------       
    
 

झाले या 
शौचालयांची सं या 
बाधंकाम सु  
झाले या 
शौचालयांची सं या 

सामुदा यक शौचालय ६२ सीटस 
 

नगत करणेत 
आलेला प हला 
ह ता  

१३२० लाभाथ  

GOI+ GOM= ७९.०२ 
लाख 

GOI = २०००/- व  
GOM = ४०००/-
ह सा 

ULB = २६.०४ लाख 
ULB=२०००/- 
ह सा 

 एकुण १०५.६ लाख  
नगत करणेत 
आलेला 
दुसरा ह ता  

१०२  लाभाथ  
GOI+ GOM = ६.१२ 
लाख 

GOI = २०००/- व  
GOM = ४०००/-
ह सा 

  ULB = २.०४ लाख 
ULB=२०००/- 
ह सा 

 एकुण ८.१४ लाख  
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         मा.शहर सुधारणा स मती   
 

वषय मांक १३)     अ) द.५/१/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणे.   

                   ब) द.१९/१/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणे.      

                                                      ------  
 

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती   
                                                        
वषय मांक १४)   अ)  द. १६/१२/२०१५, द.२१/१२/२०१५ व द.६/१/२०१६ चा सभावृ तांत कायम  
                    करणे.     

                 ब) द. ६/१/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणे.   

                 क) द. २०/१/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणे.      

                                    ------                                                                                                            
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
टप : १)  “ पंपर  चंचवड शहरा या महानगरपा लके या स म यां या सभा इ.चे संचालन कर या  

         वषयीचे जादा नयम ” यामधील नयम .१९ अ वये करांचे दर नि चती संबंधी  
         होणार   चचा द.१५ फे ुवार  २०१६ ला कंवा त पुव  समा त करावयास पा हजे. 
 
      २) महारा  महानगरपा लका अ ध नयमा मधील कलम ९९ अ वये करांचे दर  
         द.२० फे ुवार  २०१६ ला कंवा त पुव  नि चत केले पा हजेत. 
  
                                                              

                                                           
                                                            नगरस चव 

  पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
        पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरस चव कायालय 
मांक : नस/९/का व/५८/२०१६ 
दनांक : ११/०२/२०१६               
                                   
  

टप :- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस)्      
      नगरस चव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत.  
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 माहे फे ुवार  २०१६ चे मा.महापा लका सभेम ये मा.भाऊसाहेब भोईर यांना वचारावयाचे 

न. 
 

न मांक १) स ि थतीत शहरातील एकूण कती मळकतीची मळकत कर न दणी आहे ?      

न मांक २) सदर न दणी असले या मळकती मधून मळकत करा दारे महानगरपा लकेचे   

             एकूण उ प न कती ? तसेच मळकत करांची एकूण थकबाक  कती ?      

न मांक ३) स ि थतीम ये संपुण पंपर  चंचवड शहरात वा तू आहे पण न दणी नाह  ? अशा  

             कती मळकती आहेत ?   

न मांक ४) अ धकृत नळ जोडणी दारे महानगरपा लकेचे एकूण उ प न कती ? 

न मांक ५) अ धकृत नळजोडणी दारे महानगरपा लकेस येणे असलेल  एकूण थकबाक  कती ?   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           
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मा. थायी स मती सभा ठराव मांक १४८०१ दनांक २९/०१/२०१६ चे लगत 

( मांक-कर/मु य/५/का व/१५/२०१६ दनांक ११/१/२०१६ चे लगत) 
(सन 2016 -  2017 या सरकार  वषाक रता कराचे व करे तर बाबींचे दर नि चतीबाबत) 

 

अ. . कराचे नाव 
करआकारणी प दत 
करयो यमू यावर 

सन 2015-2016 चे 
च लत दर (स याचे) 

सन 2016-2017 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 पये 12001/- ते 
30000/- 

16% 17% 18% 21% 

र कम पये 30001/- 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% 

 
 

अ. . कराचे नाव 
करआकारणी प दत 
करयो यमू यावर 

सन 2015-2016 
चे च लत दर 

(स याचे) 

सन 2016-2017 
क रता ता वत 

दर 
नवासी नवासे तर नवासी नवासे तर 

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,सभागृ ह, 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% 
 



 14
 

अ. 

. 
कराचे नाव करआकारणी प दत 

सन 2015-2016 चे 
च लत दर (स याचे) 

सन 2016-2017 क रता 
ता वत दर 

7 

नाटयगृ हा 

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. 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 2015-2016 चे च लत 

दर (स याचे) 
सन 2016-2017 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 
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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 2015-2016 चे 
च लत दर (स याचे) 

सन 2016-2017 क रता 
ता वत दर 

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 

40% कंवा यापे ा जा त अपंग व  

असणा-या अंध, अपंग, म तमंद, कणब धर व 
मूकब धर 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 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 

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 

5 

ीन ब डींग रेट ंग सि टम मळकती  

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

अं तम भोगवटाप क व अं तम ीन ब डींग 
Certificate ा त झाले या मळकतींना 
सामा य करात सूट 

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

 3Star Rating - 

 05% र कम सूट 

 4Star Rating -  

08% र कम सटू 

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

 3Star Rating - 

 05% र कम सूट 

 4Star Rating -  

08% र कम सूट 
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 5Star Rating- 

10%   र कम 

सूट 

 5Star Rating- 

10% र कम सूट 

 

व ीहा : ीन ब डींग रेट ंग सि टमम ये 
2500 चौ.मी. पे ा कमी भूखंडावर ल क पांना 
बांधकाम परवानगी वभागामाफत अं तम 
भोगवटाप क व अं तम ीन ब डींग 
Certificate  ा त झाले या मळकतींना 
सामा य करात सूट 

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

 1Star Rating - 

 05% र कम सूट 

 2Star 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 
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 

 4Star Rating- 

12% र कम सूट 

 5Star Rating- 

15% र कम सूट 

 

 योजना 
सन 2015-2016 चे च लत 

दर (स याचे) 
सन 2016-2017 क रता ता वत 

दर 

6 

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) 

दनांक 30 जून अखेर दनांक 30 जून अखेर 
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क. करे तर बाबींचे फ  / शु कांचे दर 
अ. 

. 
नाव 

सन 2015-2016 चे च लत 
दर (स याचे) 

सन 2016-2017 क रता ता वत 
दर 

1 
मळकत ह तांतरण न द 
नोट स फ   

करयो य मू यावर 5% करयो 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 बीलास 10/- पये त बीलास 10/- पये 

 
 
                                               

                                                       सह /- 
                                  आयु त 
                                            पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
                             पंपर-१८.     
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                                ( वषय मांक ९ चे लगत ) 

 

  


