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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 
मांक : नस/५/का व/६०४/२०२१ 

                              दनांक - ०९/०२/२०२१ 
 

ित, 
 
मा. ................................... 
सद य, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर - ४११ ०१८. 
  
 
            वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक 
                   १८/०२/२०२१ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   
मा.महोदय/महोदया, 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे फे वूार  - २०२१ ची मािसक 
मा.महापािलका सभा गु वार दनांक १८/०२/२०२१ रोजी दुपार  २.०० वाजता 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात मा.उपसिचव 
महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल पञ .कोरोना-२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ 
जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने ( हड ओ कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत 
आलेली आहे. सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस आपण ऑनलाईन प दतीने 
सहभागी हावे ह  वनंती. 
      

           आपला व ासू, 
                                                   

(उ हास बबनराव जगताप) 
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 – ५३ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे फे वूार  - २०२० ची मािसक 
मा.महापािलका सभा गु वार दनांक १८/०२/२०२१ रोजी दुपार  २.०० वाजता 
महानगरपािलका शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात मा.उपसिचव 
महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल पञ .कोरोना-२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ 
जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने ( हड ओ कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत 
आलेली आहे. सदर सभेम य ेखालील कामकाज होईल.  

-----     
 मा.महापािलका सभा कायप का .५२, दनांक २०/०१/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणे. 

---------- 
ि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. 
वषय मांक २) मा.बारणे माया संतोष, यांनी मा.िश ण सिमती सद य पदाचा राजीनामा  
              दला असुन मा.िश ण सिमती सद य वाची एक जागा रकामी झाली  
              अस याने महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३१ अ आ ण  
              पंपर  िचंचवड शहरा या महानगरपािलके या सिम यां या सभा इ. चे  
              संचलन कर या वषयीचे जादा िनयमांपैक  िनयम . ६९ म य ेिनदश  
              के या माणे सदर रका या जागेवर िनयु  करणे.                     
           -----  

ो रे 
 

( महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ४४ अ वये ) 
------ 
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मा. थायी सिमतीचे ठराव 
 
वषय मांक ३)  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पअक/५/का व/५४६/ 
                         २०२०, द.२३/१०/२०२० 
                       २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .७७२७ द.०९/१२/२०२० 
                          अ वये. 
                       ३) मा.महापािलका सभा ठराव .५८७, द.२०/०१/२०२१ 
       पंपर  िचंचवड शहरातील सांडपा यावर शहरातील व वध मलिन:सारण क ा दारे 

या केली जाते. सदर मलिन:सारण क ामधून बाहेर पडणा-या यायु  पा यावर पुढ ल 
या क न शहरातील औ ोिगक तसेच िनवासी भागात पाणी पुरवठा कर याकर ता 

[Recycling & Reuse] स लागारामाफत शहरासाठ  व तृत आराखडा तयार कर यात आला 
आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमती माफत मा.महापािलका सभा ठराव 
.३३८, वषय मांक १० द.२०/१२/२०१८ नुसार उ  पुनवापर व पुनच  करणा या 
व तृत धोरणास तसेच सदर या क पाची अंमलबजावणी PPP कंवा HAM Mode l नुसार 
करणेचे तावास मंजुर  ा  झाली आहे. सदर यायु  पाणी पुरव याक रता 
स लागारामाफत शहरासाठ  व तृत आराखडा [Master Plan] तयार कर यात आला आहे. 
सदर Master Plan म ये शहरा या भौगोिलक रचनेनुसार चार भाग कर यात आले आहेत. 
 

1. भाग .१ : पंपळे सौदागर, वाकड, हंजवड  MIDC िचंचवड 
2. भाग .२ : िचखली MIDC  

3. भाग .३ : िनगड  ािधकरण व तळेगांव MIDC 

4. भाग .४ : चाकण MIDC 
 

सदर आराख यानुसार संपूण शहरासाठ  ित दन १२० दशल  िलटर एव या यायु  
पा याचा पुनवापर केला जाऊ शकतो  सदर Master Plan पैक  प ह या ट याम ये माट 
िसट  अंतगत  Area Based Development (ABD) मधील पंपळे सौदागर, तसेच वाकड, 
हंजवड  MIDC Area याक रता कासारवाड  मलिनःसारण या क ातून ित दन ७५ 
दशल  िलटर सांडपाणी या क न पाणीपुरवठा करण े ता वत आहे .तथा प, शहरासाठ  
व तृत आराख यामधून मनपा ह बाहेर ल हंजवड  भागासाठ  MIDC कडून अ ाप MOU 
झाले नस याने स थतीत प ह या ट यामधून वगळ याचे तसेच शहरातील पा याची 
टंचाई असणा-या भागाचा समावेश क न ाधा य म बदल कर याचे ता वत कर यात 
येत आहे. यानुसार शहरातील वेगाने वाढणा-या िचखली व च-होली भागाचा दुस-या 
ट यातील भागाचा समावेश ाधा याने प ह या ट यात करणे या तावास मा यता घेणे 
आव यक आहे. याम ये िचखली मैलाशु द करण क  ट पा १ ( मता १६ एमएलड ) हे ३० 
वषापे ा जुने झाले असून जु या तं ानावर आधा रत आहे.  सदर   STP ची दु ती 
करणेसाठ  मोठा खच लागणार आहे .  िचखली येथील सदर मलशु करण क ाचे आयु यमान 
संपु ात येत अस यान ेसदर मलशु करण क ाची पुनबाधणी करण ेआव यक आहे.याक रता 
सदर ठकाणी स या या १६ MLD मते या क ा या ठकाणी अ याधुिनक तं ानावर ल व 
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भ व यातील वाढणा -या सांडपा याचा वचार क न २० MLD मतेचा MBR तं ानावर STP 

करणेचे ता वत कर यात येत आहे.  नूतनीकरण ता वत असले या क पातून 
पुनवापर यो य पा याची िनिमती कर यात येईल.  यामुळे खचात बचत होणार आहे . पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या पुनवापर व पुनच करणा या क पाची िन वदा काढणेकामी 
व वध तां क मते, कल समज या हेतून े व वध संभा वत इ छुक िन वदाधारकांची 
अनौपचा रक बैठक (Pre Tender Conference) दनांक ११/०६/२०२० रोजी Online 
आयो जत करणात आली होती.  सदर बैठक म ये इ छुक िन वदाधारक यांनी क प HAM 

प तीम य ेकमीत  - कमी ६० % क प कमतीची र कम उभी क  शकतात तसेच व वध 
व ीय सं था व व ीय पुरवठा करणा-या धनको यांनी क प उभारणी या काळात 
कजावर ल लागणारे याज IDC (Interest During Construction) हे क प कमतीम य े
गृह त धरावा अशी मागणी केली. याबाबत क पा या Technical Appraisal Committee 

(TAC) कडे मागणी वचाराथ ठेवली असता TAC सिमतीन ेया बाबींस मा यता दली आहे.  
तसेच, क प अंमलबजावणीसाठ  महारा  ांितक महानगरपािलका अिधिनयमा या कलम 
१७७, ६६अ, कलम ६६ या पोटकलम ४१अ नुसार लोक खाजगी सहभागातून (PPP) कंवा 
HAM [Hybrid Annuity Model] पुनवापर व पुनच करण या क  व यं णा उभारणी 
व   कलम १०९ नुसार व वध वतीय पुरवठादारा ारे िनधी उभारणेसाठ  मा.आयु  यांना 
कलम ७२(ब) अ वय े ािधकृत करणेस मा यता देणेचेह  ता वत आहे. क पाचा 
ाधा य म बदलून शहरा या वाढ चा वेग व पा याचा तुटवडा असले या भागांचा समावेश 

पह या ट यात क न खालील भागाचा समावेश करणेस मा यता आव यक आहे. 
 

1. वाकड, पंपळ सौदागर, पंपळेगुरव, कासारवाड , िचंचवड, िचखली च-होली व MIDC  
      े ात कासारवाड  येथून ७५, िचखली मधून २० व च -होली येथून ५ अस ेएकुण  
      ित दन सुमारे १०० दशल  िलटर इतके पाणी पुनच करण दारे उपल ध करण ेव  
      यापैक  सुमारे ८ एम.एल.ड .पाणी प या या गुणव ेचे शु द करणेसाठ  RO  

       णालीचा वापर करण.े 
 

2. यायु  पा या या पुनवापराक रता आव यक या ठकाणी आराख यानुसार सुमारे 
      ३०६ कमी ाथिमक जाळे तयार करणे  .  
 

3. वाकड, पंपळे सौदागर, कासारवाड  एम.आय.ड .सी. िचखली व च-होली अशा पाच  
      ठकाणी १ ते ५ दशल  िलटर मतेचे जलकंुभाची िनिमती. 
 

4. या ता वत योजन ेअंतगत येणारा खच तसेच क पा या बांधकाम कालावधीतील 
याज इ याद ंचा समावेश करता क पाचा मुळ खच र. .५३२/- कोट  व जीएसट , 
रॉय ट  Contingencies Charges, Interest During Construction व Work 

Establishment Charges इ याद  सह एक त क पाचा अंदा जत खच र. .६५४ / - 
कोट  इतका येत आहे . यास शासक य मा यता आव यक आहे. 

 

5. सदर योजना HAM प तीनेच राब व याचे ता वत असून याम य ेएकूण खचापैक  
मनपा माफत जा तीत जा त ४०% भांडवली खच कं ाटदारास क प उभारणी या 
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कालावधीत ट यान े वतर त कर यात येईल व उव रत ह सा क प काया वत 
झा यापासून ७ वषात ैमािसक प तीन े वतर त कर यात येईल. सदर क पा या 
१५ वषा या प रचालनाची तसेच देखभाल व दु तीची जबाबदार  सबंिधत ठेकेदाराची 
असणार आहे. सबब, पंपर  िचंचवड शहरातील सांडपा यावर या क न याचे 
पुनच करण तसेच पुन:वापर (Recycling & Reuse) करण ेया क पा या सुधा रत 
र. .६५४ / - कोट या अंदाजप क य र कमेस कंवा क पा या कंमतीम य ेबदल 
झालेस होणारे य  खचास शासक य मा यता िमळणेकामी तसेच यापूव  
मा.महापािलका सभेन े ठराव मांक ७१, दनांक ०७/१२/२०१८ रोजी मा यता 
दले या वषयाम य ेवर ल नमूद केले माण ेशहराची होणार  वाढ व काह  भागात 
असणार  पाणी टंचाई यांचा वचार क न क पाचा ाधा य म बदलणेस तसेच 
आव यकते माण े क पाची या ी िन त करणेस तसेच सदरचा क प कलम 
१०९ नुसार खाजगी सहभागातून व वध व ीय पुरव या दारे िनधी उभारणे या 
(PPP/HAM) धोरणास महारा  ांितक महानगरपािलका अिधिनयम कलम १७७, 
६६अ, कलम ६६ चे पोटकलम ४१ अ याच माण ेया क पासाठ  कलम ७२(ब) 
अ वय ेमा.आयु  यांना अंमलबजावणी ािधकार  हणून सव व ीय अिधकार देवून 
िन वदा मा यतेकामी स म ािधकार  यांचेकडे सादर करणेचे सव अिधकार देणेस 
मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

 (माहे फे ुवार  २०२१ चे सभेत घे याचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक ४) संदभ – १) मा.अपणा डोके, मा.अ नी जाधव यांचा ताव – 
                 २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .८०२३, द.१३/०१/२०२१ 
 

       मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .४ द.११/१२/२०२० 
अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने स या िनगड , िचंचवड, संभाजीनगर, संत 
तुकारामनगर येथे संगीत अकादमी चाल व या जातात. या संगीत अकादमी म ये शा ीय 
गायन, सुगम गायन, तबलावादन, हाम िनयम वादन इ. वषय िशक वले जातात. या संगीत 
अकादमीम ये िश त झाले या व ा याना अ खल भारतीय गांधव महा व ालय, मुंबई या 
अिधकृत सं थेमाफत पर ेस बस वले जातात. संगीत अकादमी सु  झा यापासून अ ाप 
पयत अ खल भारतीय गांधव महा व ालय, मुंबई यां या ारंिभक ते वशारद या पर ांम ये 
अंदाजे १५०० व ाथ  उ ीण झालेले आहेत. पंपर  िचंचवड शहराचा आता माट िसट  म ये 
समावेश झाला असून महापािलकेकडून नाग रकां या अपे ा वाढले या आहेत. शहराम ये 
सां कृितक चळवळ िनमाण हावी तसेच नाग रकांचा सहभाग वाढ वणे ह  संक पना 
ज यासाठ  कला, संगीत अकादमीचे कामकाजाचा व तार कर याची गरज िनमाण झाली 

आहे. पंपर  िचंचवड शहरात कला, संगीत अकादमीचे काम िनरंतर चालव यासाठ  मा.महेश 
काळे, यात भारतीय शा ीय गायक यांनी दनांक १ डसबर २०२० रोजी या ई-मेल ारे 
पंपर  िचंचवड प रसरातील व ाथ  व उदय मुख कलाकारांना यासपीठ िमळवून देणेसाठ  
महेश काळे कुल ऑफ यु झक व म.न.पा. या संयु  व माने संगीत अकादमी चालू करणे 
व सदर अकदमी ह  इतरासंाठ  ेरणा ोत ठरेल असे कळ वले आहे.   
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सदर तावात यांनी उ लेख केले या मुख बाबी खालील माणे आहेत – 
 

 

१) स ा या गत पढ नू प अ यावत अ यास अंतभाव असलेला आ यास म. 
२) स या या पढ नूसार व संगीत े ात होणा-या व वध बदलास अनूस न राब व याची  
   शै णक प त. 
३) अ यावत तं ानाचा वापरक न िश ण देणे उदा. व वध संकेत थळावर ल उपल ध  
   असलेले यातनाम कलाकारांचे मा हतीपट 
४) व ा याना य-ु युब ारे नामां कत कलाकारांची, यां या घरा यांची, रागांची मा हती  
   उदा. ना यसंगीत, अभंग, ठुमर , र बं  सगंीत इ. उपल ध होईल. 
५) व ा याचे WHATS APP ुप तयार क न यावर संगीत वषयक मा हती गोळा  
   क न ती इतर व ा याबरोबर आदान – दान करणे.  
६) इंटरनेटवर िमळणा-या विन फत व लेख. 
७) संगीत े ातील वशेषत  ा यापकांना आमं त क न व ा याचे मागदशन करणे. 
८) संगीत कायशाळेचे आयोजन करणे.  
९) संगीत मै फल / महो सवाचे आयोजन करणे. 
१०) साऊंड इं जिनअर ंगचे आज या संगीताम ये असलेला भाव आ ण मह व. 
११) व ा याना चांगले िश ण िमळणेकामी संगीत िश कां या कामकाजाचे वेळोवेळ   
    मु यमापन करणे. 
१२) व ा या या अडचणी व यांचे येय ा ीसाठ  यांचे आ यासाचे मु यमापन व  
    मागदशन. 
१३) व ा याना अ यासासाठ  पोषक वातावरण तयार करणे.  
१४) संगीत व ालयातील अंतभाव यव था उदा. वतं  रयाज क , तां क या  
    अ यावत संगीत वग, ंथालय, े ागृह, विनमु ण क , उपहारगृह, कलाकारांची  
    राह याची यव था, पयावरणपुरक वातावरण. 
 

संगीत अकादमीचे कामकाजाचे ाथिमक व प – 
 

१) व ा यासाठ  िनयिमत संगीत वग भर वणे. 
२) िश कांना िश ण देणे. 
३) व ा याची  सावजिनक काय मा ारे वा षक तुती. 
४) संगीत कायशाळा / आमं त त ांचे तािसका वग. 
५) ंथालय. 
६) संगीत वषयक जोड िश ण. 
७) संगीत महो सव व मैफल. 
८) साऊंड इं जिनअर ंग. 
९) िश यवृ ी काय म. 
१०) पयावरण संवधन. 
 
 
 

ाथिमक ोत – 
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         सदर क पाचे अंमलबजावणी करतेवेळ  महापािलकेचे ९ संगीत िश क व 
अ त वात असले या जागेचा वापर करता येईल. याच बरोबर ने संपूण संगीत अकादमी या 
कामकाजावर िनयं ण ठेवणेसाठ  एका शासक य अिधका-याची व दोन जादा संगीत 
िश कांची िनयु  करणे. तसेच स याची संगीत अकादमी जागे या दु तीसाठ  र. .५.०० 
ल  ह  खचाची मयादा राह ल व ट या-ट याने अकादमीस यो य या सु वधा म.न.पा. 
माफत िनमाण करणेत येतील. वर ल बाबीं या बरोबर े ागृह, संगीत सभागृह, 
कायशाळेसाठ  जागा व जा हरातीसाठ  आव यक ोत या सवाचा वचार वेळोवेळ  करावा 
लागेल. सदर संगीत अकादमीत प ह या वष  ५०० व ाथ , दुस-या वष  ७५० व ाथ  व 
ितस-या वष  १००० व ाथ  यांचा समावेश वचारात घेऊन शासक य व आव यक ोतांचे 
िनयोजन करावे लागेल. तसेच मा.महेश काळे यांनी अित रक ोताबाबत प  अ नुसार  व 
संगीत अकामदमी कर ता म.न.पा. या शाळेतील व ा यासाठ  मोफत व म.न.पा. 
शाळे यित र  व ा यासाठ  र. .१,०००/- अशी मािसक फ  महेश काळे संगीत अकादमी 
आकारेल. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ ण महेश काळे कूल ऑफ यु झक यां या 
संयु  व माने पंपर  िचंचवड संगीत अकादमी चाल वणेस व याकामी येणा-या खचास 
मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे व या बाबत यो य तो करारनामा 
मा.आयु  यांनी करावा व अकादमी चाल वणे बाबतचे पूण अिधकार मा.आयु  यांना रा हल. 
सबब, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ ण महेश काळे कूल ऑफ यु झक यां या संयु  
व माने पंपर  िचंचवड कूल ऑफ यु झक, िनगड  कलादालन येथे सु  करणेस व 
याकामी येणा-या खचास मा यता देणचेी मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती या 

सद यांची मागणी असली तर  सदरचा वषय द र  दाखल करणकेामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणते येत आहे. 
 
वषय मांक ५) संदभ - १) मा.सुवणा बुड, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव– 
                     २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .८०९०, द.१३/०१/२०२१ 
 

       को वड - १९ संसगा या पा भुमीवर पंपर  िचंचवड पोलीस वभागामाफत मा क 
स बाबत दंडा मक कारवाई क न जमा होणा-या १००% महसूला पैक  ५०% महसूल पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेस व ५०% महसूल पंपर  िचंचवड पोलीस यांना वग करणेस 
मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
 
वषय मांक ६) संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .कर/मु य/९/का व/१९/ 
                        २०२१, द.१३/०१/२०२१ 
                     २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .८२०४, द.१९/०१/२०२१ 
 

       महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ९९ या तरतूद  अ वये 
महानगरपािलकेने काय े ातील िमळकतींवर कर व करे र बाबींचे दर सन २०२०-२०२१ 
क रता लागू केलेले आहे  तसेच शासनाचे िश णकर, रोजगार हमीकर व लोअरेज कराची 
वसुली शासनाने ठरवून दले या दराने शासनाचे क रता केली जाते. तसेच सन २०२१-
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२०२२ या सरकार  वषाक रता दनांक २० फे ुवार  २०२१ पूव  करांचे दर ठर वणे आव यक 
आहे. याअनुषंगान े महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम ९९ अ वये सन 
२०२१-२०२२   या व य वषासाठ  खालील माणे करांचे आ ण करे र बाबींचे फ/ शु काचे 
दर ता वत कर यात येत आहे. 
 

सन २०२१-२२ या सरकार  वषाक रता कराचे व करे र बाबींचे दर िन ती बाबत – 
अ. करांचे दर 

वर ल करां यित र  ( नाटयगृह कर) (करमणूक कर) खालील माणे वसूल केला जातो. 

अ. 
. कराचे नाव करआकारणी प दत सन 2020-2021 चे 

चिलत दर )स याचे(  
सन 2021-2022 

क रता ता वत दर 
7 
 

नाटयगृहावर 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  करमाफ  
क) वातानुकुिलत िथएटर ती न ती दवस .350/- ती दवस .350/- 
2. नाटक ती योगास .100/- ती योगास .100/- 
3. सकस (कॉ हलपे स) ती योगास .100/- ती योगास .100/- 
4. तमाशा   ती योगास .100/- ती योगास .100/- 

  5. संगीत जलस/ेशा ीय संगीत 
जलसे (िथयटर मधील कंवा िथयटर 

ती योगास .100/- ती योगास .100/- 

अ. . कराचे नाव करआकारणी प दत 
करयो यमू यावर 

सन 2020-2021 चे 
चिलत दर )स याचे(  

सन 2021-2022 क रता 
ता वत दर 

िनवासी िनवासे र िनवासी िनवासे र 
1 सामा य कर  र .. 1/- ते 12000/- 13% 14% 13% 14% 

र .. 12001/  - ते 
30000/- 16% 17% 16% 17% 

र .. 30001/- व 
यापुढ ल 24% 24% 24% 24% 

1ब  साफ सफाई कर करयो य मू यावर 5% 6% 5% 6% 

अ नशामक कर करयो य मू यावर 2% 2% 2% 2% 
मनपा िश णकर करयो य मू यावर 4% 5% 4% 5% 

2 मल वाह सु वधा लाभ कर करयो य मू यावर 5% 5% 5% 5% 
3- पाणीपुरवठा लाभ कर करयो य मू यावर 4% 5% 4% 5% 
4 र ता कर करयो य मू यावर 2% 3% 2% 3% 
5 वशेष साफ सफाई कर 

(फ  मॉ स, लॉ जंग बो डग, 
मंगल कायालय,सभागृह, 

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

करयो य मू यावर  -- 2%  -- 2% 

6 वृ कर करयो य मू यावर 1% 1% 1% 1% 
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यित र  येक योगास) 
  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 य करातील 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.) 

अ
. 

योजना सन 2020-2021 चे चिलत दर 
)स याचे(  

सन 2021-2022 क रता ता वत 
दर 

1 वातं य सैिनक कंवा यांचे प ी 
यांचे वत: राहत असले या फ  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 

2 फ  म हलांचे नावे असले या वत: 
राहत असले या फ  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 
द यांग व असणा-या अंध, अपंग, 
मितमंद, कणबिधर व मुकबिधर 
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-यांक रता 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 ोिगक  / मोकळया जिमनी 
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 ोि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 ट मम ये २५०० 
चौ.मी.पे ा जा त  भूखंडावर ल 
क पांना बांधकाम परवानगी 
वभागामाफत अंितम भोगवटाप क 
व अंितम ीन ब ड ंग  

Certificate ा  झाले या 
िमळकतींना सामा य करात सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा यकर 
र कमे या 
 3 Star Rating -05% र कम 

सूट 
 4 Star Rating - 08% र कम 

सूट  
 5 Star Rating -10% र कम 

सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा यकर 
र कमे या 
 3 Star Rating -05% र कम 
सूट 

 4 Star Rating - 08% र कम 
सूट  

 5 Star Rating -10% र कम 
सूट 

 व ीहा : ीन ब डंग रेट ंग 
िस टमम ये २५०० चौ.मी.पे ा 
कमी  भूखंडावर ल क पांना बांधकाम 
परवानगी वभागामाफत अंितम  
भोगवटाप क व अंितम ीन ब ड ंग  

Certificate ा  झाले या िमळकतींना 
सामा य करात सूट  

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा यकर 
र कमे या 
 1 Star Rating -05% र कम 

सूट 
 2 Star Rating - 08% र कम 

सूट 
 3 Star Rating- 10% र कम 

सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा यकर 
र कमे या 
 1 Star Rating - 05% र कम 

सूट 
 2 Star Rating -  08% र कम 

सूट 
 3 Star Rating- 10% र कम 

सूट 
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अ
. 

योजना सन 2020-2021 चे चिलत दर 
)स याचे(  

सन 2021-2022 क रता ता वत 
दर 

 4 Star Rating- 12% र कम 
सूट 

 5 Star Rating- 15% र कम 
सूट 

 4 Star Rating- 12% र कम 
सूट 

 5 Star Rating- 15% र कम 
सूट 

6 संर ण दलातील शौय पदकधारक 
आ ण माजी सैिनकां या वधवा तसेच 
अ ववाह त शह द सैिनकांचे 
नामिनदिशतांचे राहणा-या याच माणे 
शहरात वा त य करणा-या माजी 
सैिनकांना  मालम ा करातून सूट 
(शासन िनणयानुसार) 

मालम ा करात (सामा यकर, 
मल वाह सु वधा लाभकर, 
पाणीपुरवठा लाभकर, र ताकर) 
सूट 

मालम ा करात (सामा यकर, 
मल वाह सु वधा लाभकर, 
पाणीपुरवठा लाभकर, र ताकर)   
100 %सूट 
 

7 वर ल योजनेपैक  कोण याह  फ  
एका योजनेचा लाभ िमळकत धारकास 
घेता येईल तसेच वर ल योजनेचा 
सामा य करातील सवलतीचा लाभ 
घेणेकामी थकबाक  सह दो ह  सहा 
माह ची संपूण बलाची र कम एक 
र कमी आगाऊ भरणेची मुदत ( बल 
िमळो अथवा न िमळो) 

अ. . 1 ते 5 मधील सवलत 
योजनांसाठ  – दनांक 30 जून 
अखेर 
अ. . 6 चे सवलत योजनेसाठ  
संपूण वष 

अ. . 1 ते 5 मधील सवलत 
योजनांसाठ  – दनांक 30 जून 
अखेर 
अ. . 6 चे सवलत योजनेसाठ  
संपूण वष 

8 थकबाक सह एक र कमी 
िमळकतकराचा भरणा ऑनलाईन 
पेमट गेट -वे ारे करणा-या िमळकत 
धारकास चालू आिथक वषाचे 
सामा यकरात सवलत 

1. द.1/4/2020 ते 
30/6/2020 अखेर 
सवसाधारण करात 5% 

2. द.1/7/2020 ते 
31/3/2021 
अखेर सवसाधारण करात 2% 

1. द.1/4/2021 ते 30/6/2021 
अखेर सवसाधारण करात 5% 

2. द .1/7/2021 ते3  1 /3/2022 
अखेर सव साधारण करात 2%  

 
 

क. करे र बाबींचे फ  / शु कांचे दर 

अ ..  नाव सन 2020-2021 चे चिलत  
दर )स याचे(  

सन 2021-2022 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/- पय े ती दाखला 10/- पय े
3 िमळकत उतारा   ती उतारा 20/- पय े ती उतारा 20/- पय े
4 शासक य सेवाशु क  ित बीलास 10/- पय े ित बीलास 10/- पय े
 
      सन २०२१-२०२२  या वषाक रता महानगरपािलका करांचे दर आ ण करे र बाबीची 
फ /शु क िन त करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
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वषय मांक ७) संदभ - १) मा.राज   लांडगे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव –    
                     २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .८३४१, द.०३/०२/२०२१ 
 
         महारा  शासन यांचेकड ल पीसीसी/३००९/सं -२३३/ . .३६९/१०  न व-२२ 
द.०६/०८/२०१० आदेशा वये र. .२५,००,०००/- इतके अनुदान क या व ालय, देहु यांना 
दे यास मा यता दलेली आहे. अ ापपयत क या व ालय, देहु यांना पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेतफ अनुदानापोट  र. .१०,००,०००/- (अ र  र. .दहा लाख फ ) अदा 
करणेत आलेले आहेत.  तर उव रत र. .१५,००,०००/- अदा करणे बाक  आहे.  क या 
व ालय, देहु या व ालयाचे नावा ऐवजी संत जजाबाई क या व ालय, देहु असा बदल 
झाला आहे.  तर  नावात बदल झा याने संत जजाबाई क या व ालय, देहु यांना उव रत 
अनुदानापोट  र. .१५,००,०००/- देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे. 
 
वषय मांक ८) संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आमुका/९/का व/३१/२०२१, 
                        द.२०/०१/२०२१ 
                     २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .८३५८, द.०८/०२/२०२१ 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत शहरातील र ते यां क  प दतीन ेसाफसफाईचे 
कामकाज कर याक रता िन वदा नोट स .२/२०१५-१६ अ वये िन वदा ये ारे 
मे.ड .एम.एंटर ायझेस व मे.बी. ह .जी.इं डया िल. या २ सं थांना द.१/१२/२०१५ ते 
द.३०/११/२०१७ या २ वष कालावधी क रता कामकाज सोप व यात आलेले होते. सदर 
कालावधी संपु ात आ यानंतर उ  सं थांना मा. थायी सिमती सभा ठराव .२३५७ 
द.२८/०२/२०१८, ठराव .२७२२ द.३०/०५/२०१८ व ठराव .३४१६ द.२३/१०/२०१८ 
अ वये मुदतवाढ दे यात आलेली होती. सदरची मुदतवाढ द.३१/१२/२०१८ अ वये संपु ात 
आ यामुळे ठराव .४०९८ द.२२/०१/२०१९ अ वये ४ म हने कालावधीक रता मुदतवाढ दे यात 
आलेली होती. तदनंतर िन वदा नोट स .८/२०१९-२० अ वये शहरातील र यांची यां क  
प दतीने साफसफाई कर याचे कामकाजाक रता पॅकेज िनहाय दर माग व यात आलेल े होते. 
तथा प सदर िन वदा येम ये तां क ुट  रा ह याचे िनदेशनास आ याने द.६/०७/२०२० 
रोजीचे आदेशा वये सदर िन वदा र  कर यात आलेली होती. िन वदा नोट स .७-१ ते 
८/२०२०-२१ अ वये शहरातील र ते व गटस साफसफाईचे कामकाजाक रता िन वदा 
माग व यात आले या असून सदर िन वदा येचे कामकाज सु  आहे. सदर िन वदेम ये 
शहरातील १८.०० मी. पे ा कमी ं द  असले या र यांची साफसफाई कर याचे कामकाज 

ता वत आहे. तथा प, १८.०० मी. पे ा अिधक ं द  असले या र यांची साफसफाई यां क  
प दतीने करावयाची असून याक रता िन वदा या राब व याचे ता वत आहे. मा. थायी 
सिमती सभा ठराव .३१६४ द.११/०९/२०१८ अ वये शहरातील र ते, मंडई व इतर मोक या 
जागा यां क  प दतीने साफसफाईचे कामकाजा क रता आर एफ पी तयार कर याक रता 
मे.टंडन अबन सो युश स ा. िल. यांची िनयु  कर यास मा यता दे यात आलेली आहे. 
यानुसार शहरातील १८.०० मी व यापे ा मो या र यांची साफसफाई ह  यां क  प दतीने 
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करणेकामी मे.टंडन अबन सो युश स ा. िल. यांचेमाफत तयार कर यात आलेला आरएफपी 
मसुदा द.७/०१/२०२१ रोजी सादर कर यात आलेला आहे. सदर आर एफ पी चे अनुषंगाने 
द.१९/०१/२०२१ रोजी मा.आयु  सो. यांचे सम  सादर करण झालेले असून याम ये दु ती 
कर या या सचूना स लागार सं थेस दे यात आले या हो या. यानुसार मे.टंडन अबन 
सो युश स ा.िल. यांचे माफत द.१९/०१/२०२१ रोजी सुधा रत आर एफ पी मसुदा सादर 
कर यात आलेला आहे.  यानुसार शहरातील १८.०० मी. पे ा मो या र यांची चार भागांम ये 
वभागणी कर यात आललेी असून याम ये Southern side of head office चे २ पॅकेज  व 

Northern side of head office चे २ पॅकेजअशा रतीने ४ पॅकेज िन त कर यात आलेले 
आहे. पॅकेज .१ क रता २२१.६८ कमी, पॅकेज .२ क रता २३६.०२ कमी, पॅकेज .३ क रता 
२३९.८६ क.मी. आ ण पॅकेज .४ क रता २३०.६९ क.मी. इतक  र याची लांबी िन त 
कर यात आलेली आहे. यामुळे शहरातील एक त र यांची अंदा जत लांबी (Sweeping 

Length) ९२८.२५ गृह त धर यात आलेली आहे. याम ये शहरातील महामाग, बीआरट  माग व 
१८.०० मी. पे ा र यांची लांबी गृह त धर यात आलेली आहे. यां क  प दतीन े र ते 
साफसफाई कामकाजाक रता आव यक असले या मनु यबळाबाबतची मा हती आर एफ 
पी  म ये समा व  कर यात आलेली असून याचा तपिशल खालील माणे – 
 

Sr. 
No. Package Details 

Contractual 
Sweeper 

(Required with 
Mechanized 
Sweeping 
Machines) 

Driver (for 
Mechanical 
sweepers, 
transport 

vehicles & water 
tankers) 

Operator 
for 

Mechanical 
Sweepers 

Helper for 
transport 
vehicles 

and water 
tanker 

Total 

1. Package – 1 (Southern side of 
head office Ward – ABDG) 112 12 8 4 136 

2 Package – 2 (Southern side of 
head office Ward – BDGH) 112 12 8 4 136 

3 Package – 3 (Northern side of 
head office Ward – CHE) 112 12 8 4 136 

4 Package – 4 (Northern side of 
head office Ward – ACF) 112 12 8 4 136 

Total 448 48 32 16 544 
 

        तसेच यां क  प दतीन े र ते साफसफाई कामकाजाक रता आरएफपीम य े २४ 
वपींग मशीन ८ हूक लोडर व ४ पा याचे टँकसची आव यकता अस याचे नमूद कर यात 

आलेल ेआहे.  तथा प, वाहनां या सं येम य ेआव यकतेनुसार बदल हो याची श यता आहे. 
सदर िन वदा कालावधी हा ७ वषाचा असून याक रता अंदाजे र. .४६३.९४ कोट ंचा खच 
अपे त आहे.  तथा प, िन वदा या राब व याक रता खालील बाबींची पूतता क न 
कायवाह  होणे आव यक आहे. 
१)  िन वदा कालावधी हा ७ वषाचा अस यान ेमहारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील 

कलम ७२(ब) नुसार अस ेदािय व प कर यापूव  मा.महापािलका सभेची मंजूर  घे याचे 
ावधान आहे. यामुळे सदर िन वदा या राब व याक रता अिधिनयमातील कलम 

७२ (ब) नुसार मा.महापािलका सभेची अंदा जत र. .४६३.९४ कोट  अथवा होणा -या 
य  खचास शासक य मा यता घेण ेआव यक आहे. 
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२)  मा.महापािलका सभेमाफत शासक य मा यता घे यात आ यानंतर आर एफ पी 
मसु ाम य ेिन वदा येपूव  अथवा िन वदा य ेदर यान काह  बदल करण े
आव यक अस यास उदा.मनु यबळ, वाहन सं या, अंदा जत / य  खच इ .सदर 
बदल कर याचे अिधकार आयु ांना राहतील. 

३)  िन वदा येअंती िन त होणा-या दरास व सं वदेस मा. थायी सिमती सभेची 
मा यता घेण ेआव यक राह ल. 

    सबब, शहरातील र ते, मंडई व इतर मोक या जागा यां क  प दतीने साफसफाई चे 
कामकाजाक रता तयार कर यात आले या िन वदा/आर एफ पी नुसार ७ वष 
कालावधीक रता िन वदा या राब वणेकामी व यापोट  होणा-या य  खचास 
मा यतेकामी तसेच तुत वषयातील कामासाठ  अट  शत  बदल यास मा यता देणेकामी 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ७२(ब) नुसार मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे. 
 

----- 
 

मा. वधी सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक ९) संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/२/का व/६९२/२०२० 
                         द.१५/१२/२०२०  
                      २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .१५ द.१५/१/२०२१ अ वये.    
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर 'िचफ केिम ट' अिभनामाचे १ पद र.  
१५६०० - ३९१०० ेड वेतन ६६०० (सहा या वेतन आयोगानुसार) म ये शासन मंजूर असून 
सदरचे पद र  आहे. तुत या पदाकर ता शासन िनणया माणे िनधार त केलेली अहता 
पुढ ल माणे :- महारा  शासन राजप , द.१८ फे ुवार  २०२० अिधसूचना पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) िनयम, २०२० नुसार  पुढ ल माण,े 
पदो नतीने १००% - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर ल केिम ट या 
पदावर ल कमान ३वष सेवा पुण झाले या अिधका-याची सेवा ये ता व गुणव े या आधारे 
पदो नती. ‘िचफ केिम ट’ र  पद पदो नतीने भर याकामी मा.आयु सो यां या 
अ य तेखाली पदो नती सिमती सभा दनांक ०२/११/२०२० रोजी आयो जत कर यात 
आलेली होती. तुत या पदो नती सिमतीने पदो नतीपूव 'िचफ केिम ट' पदावर ल अिधका-
यांची शै णक अहता, अनुभव कालावधी, आर ण, सेवा ये ता, गोपनीय अहवाल, म ा व 
दािय च, संगणक अहता आ ण िश तभंग वषयक कारवाई इ या द सेवा वषयक तपिशल 
पडताळून, ी.जगताप शांत अ ण, केिम ट यांना पदो नतीचे आर ण र  कर यासंदभात 
मा.सव च यायालयात लं बत वशेष अनु ायािचका .२८३०६/२०१७ म ये होणा-या 
अंितम िनणयाचे अिधन राहून िन वळ ता पुर या व पात सेवा ये तेनुसार खु या वगातून 
'िचफ केिम ट' पदावर र.  १५६००-३९१०० ेड वेतन ६६०० (सहा या वेतन आयोगानुसार) 
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या वेतन ेणीत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) 
िनयम, २०२० नुसार शासन मंजूर या अिधन तसेच मा.महापािलका सभे या मा यतेने 
पदो नती दे याबाबत पदो नती सिमतीने सवानुमते िशफारस केली आहे. सबब, ी.जगताप 
शांत अ ण यांना र.  १५६००-३९१०० ेड वेतन ६६०० (सहा या वेतन आयोगानुसार) म ये 

'िचफ केिम ट' पदावर, पदो नती मधील आर ण र  कर यासंदभात मा.सव च 
यायालयाम ये याय व  असलेली वशेष अनु ा यािचका .२८३०६/२०१७ म ये होणा-या 

अंितम िनणया या अधीन राहून सेवा ये तेनुसार पदो नती या को यातील खु या वगा या 
र  जागेवर िन वळ ता पुर या व पात पदो नती दे यास मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

 

वषय मांक १०) संदभ – १) मा.सुजाता पालांडे, मा.सीमा चौगुल ेयांचा ताव. 
                      २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .२१, द.०५/०२/२०२१ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत कायकार  अिभयंता ( थाप य) या पदावर कायरत 
असलेले ी. वजयकुमार चं भान काळे यांची महानगरपािलकेत एकूण ३३ वष सेवा पुण 
झालेली असून यांची शै णक पा ता व कामाचा अनुभव वचारात घेता यांना सह शहर 
अिभयंता ( थाप य) या पदावर पदो नती देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे.  

        ------ 
 

मा.शहर सुधारणा सिमतीचे ठराव 
 

 

वषय मांक ११) संदभ – १) मा.मा.वैशाली घोडेकर, मा.साधना मळेकर यांचा ताव.  
                      २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .५  
                         द.९/१२/२०२० 
                      ३) मा.महापािलका सभा ठराव .५९१, द.२०/०१/२०२१  
 
 

         पंत धान आवास योजनेसाठ  घटक .१ व PCSSIHDP अंतगत गांधीनगर 
झोपडप ट चे पुनवसन/पुनिनमाण करणेकामी मे.M.M.Project Consultants Pvt.Ltd. यांची 
नेमणूक करणेस मा. थायी सिमती ठराव .७१२२ द.२७/०५/२०२० मा यता दलेली आहे. 
यास अनुस न द.०७/०९/२०२० रोजी मे.M.M.Project Consultants Pvt.Ltd. यांना 
वषयां कत काम करणेस कामाचे आदेश दे यात आलेल ेआहे. स लागार यांनी द.१४/०९/२०२० 

रोजीचे प ा वय े गांधीनगर झोपडप ट  पुनवसन क पाचे Draft Concept Report व 

Conceptual Design  सादर केलेल ेआहे. सदर Draft Concept Report व Conceptual Design 

नुसार गांधीनगर पुनवसन क पाची सं  मा हती खालील माण ेआहे. 
 वषयां कत पुनवसन क प SRA कड ल िनयमावलीनुसार राब व यात येणार आहे. 
 मशाल यांचेकड ल २००२ चे स हनुसार अ त वात असले या झोपडयांची सं या – १४५० 
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 गांधीनगर झोपडप ट चे े  - ६२७१४.३० चौ.मी. 
 पुनवसनासाठ  वचारात घेतले या (Google Map व Land Potential नुसार) =२०३२ 

सदिनका 
 व साठ  बांधावया या सदिनकांची सं या - र हवाशी ४७६ सदिनका + ३४४ वा ण य 

सदिनका 
 पुनवसनासाठ  बांधकाम दर र. .३३६० ित चौ.फुट चटई े ावर व र. .२१०० ित चौ.फुट 

Super Built up area 
 व साठ चा बांधकाम दर- र. .३५६० ित चौ.फुट चटई े ावर व र. .२१०० ित चौ.फुट 

Super Built Up Area 
 पुनवसनासाठ  वापर यात येणारा F.S.I.-३.० 
 ब ड ंगची उंची – ४० मी. पुनवसनासाठ , ७० मी. व साठ  
 पुनवसना या जागा मालकांचा मोबदला - ५०% पयत (Ready Reckoner) 

 पुनवसना या सदिनकेचे े फळ – ३०० चौ.फुट चटई े  
 व साठ  े फळ ४५० चौ.फुट ते ६०० चौ.फुट चटई े  
 क पासाठ  एकूण बांधकाम खच - र. .३८३.६१ कोट  
 स : थतीत क प कंमत र. .५०७.९० कोट  (Encroached Area समा व  क न) 
 लाभा याना ा झट कॅ प व यासाठ या सु वधा मोफत पुर वणेत येणार 
 ा झटसाठ  थलांत रत करणेत येणा-या लाभा यासाठ  वकसकामाफत घर भाडयाची 
    लाईट, पाणीसह / ता पुर या िनवा-याची / प ाशेडची अथवा रोख रकमेबाबतची सु वधा  
    देणेत येणार आहेत. 
 सु वधा े  (HIKES) वकसकाने वकिसत करावयाचे आहे. 
 सदर क पाची मुदत कामाचे आदेश झा यापासून ५ वष राह ल व स लागाराने वह त 
    मुदतीत क पा पूण करणे बंधनकारक राह ल.  
 

गांधीनगर झोपडप ट  पुनवसन/पुनिनमाण क पातील सदिनकांची मा हती 
अ

. 

 इमारती सदिनका सु वधा 
(चौ.फुट) 

एकूण 
े फळ 

(चौ.फुट) कार मजल े सं या र हवाशी े फळ 
(चौ.फुट) 

वा ण य बालवाड , वेल 
फेयर सटर इ. 

१ पुनवसनासाठ  
बांधकाम 

३ ११ ५ १८२९ ३०० २०३ ९० ४३०५६ १०९३७५४ 

२ व  साठ चा 
बांधकाम 

२ २० ३ ४७६ ४५० चौ.फुट 
ते ६०० चौ.फुट

३४४   ५७३५९२ 

३ ट .ड .आर         २६१५७५० 
    ८ २३०५  ५४७ ९० ४३०५६  

     

        तर  गांधीनगर येथील झोपडप ट चे पुनवसन/पुनिनमाण करणेकामी येणा-या 
क प कंमत र. .५०७.९० कोट  व सदर क प पंत धान आवास योजना घटक .१ 

अंतगत राब वणेक रता जागेवर मनपाचे व वध आर ण असलेमुळे जागा मालकास जागा 
ता यात घेणेकामी मोबदला ावा लागणार आहे. यासाठ  अंदाजे र. .१०० कोट  खच 
अपे त आहे. तर  क पा या Concept & Feasibility Report ला मा यता तसेच यानुसार 



 16

व तृत क प आराखडा (DPR) तयार क न येणा-या खचास मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

(माहे फे ुवार  २०२१ या सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
---------- 

 

मा.आयु ांकडून आलेली प  े 
 

वषय मांक १२)  संदभ – १) मा.आयु  यांचेकड ल जा. .पअक/०३/का व/०३/२०२१  
                          द.११/१/२०२१ 
                       २) मा.महापािलका सभा ठराव .५९५ द.२०/०१/२०२१ 
 

         महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम ६७(अ) अ वये येक 
महानगरपािलकेने लगतपूव शासक य वषासंबंिधचा पयावरण स थती अहवाल शासनाकडून 
वेळोवेळ  वह त कर यात येईल, अशा प दतीने दरवष  ३१ जुल ैपूव  मा.महापािलका सभेकडे 
सादर करणे आव यक आहे. तथापी यावष  माच २०२० पासून को वड महामार मुळे लागू 
झाले या लॉकडाऊन व यानंतर या ितबंधामूळे सन २०१९-२० या पयावरण स थतीत 
अहवालासाठ  आव यक मा हती मनपा या व इतर शासक य – िनमशासक य वभागाकडून 
वेळेत ा  होऊ शकली नाह . सदरची मा हती ा  क न घेणेसाठ  वलंब होत अस याने 
सन २०१९-२० चा पयावरण स थती अहवाल तयार क न मा.महापािलका सभेसमोर 
ठेवणेस मा.आयु  यांचेकड ल तावानसुार मुदतवाढ घेणेत आली होती. यानुसार ा  
मा हती या आधारे सन २०१९-२० चा मनपाचा पयावरण स थती अहवाल महारा  दूषण 
िनयं ण मंडळाने दले या मागदशक सुचने माणे तयार केलेला असून सदरचा ा प अहवाल 
मा.महापािलका सभेसमोर अवलोकनाथ सादर करणे आव यक आहे 
    सबब पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा सन २०१९-२० चा पयावरण स थती अहवाल 
नजीक या मा.महापािलका सभेसमोर ठेवणेत येत आहे. 

(माहे फे ुवार  २०२१ या सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
                    ------ 

 

सिम यांचे अहवाल 
 

 

मा. वधी सिमती 
 

वषय मांक १३) अ) कायप का .०२, द.०६/११/२०२०, १०/१२/२०२० व 
                   १४/१२/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणे.  
                ब) कायप का .०३, द.१८/१२/२०२० व ०१/०१/२०२१ (दु .२.४५ वा.)  
                   चा सभावृ ांत कायम करणे. 

क) कायप का .०४, द.०१/०१/२०२१ (दु .३.०० वा.) चा सभावृ ांत 
 कायम करणे.  

                ड) कायप का .०५, द.१५/०१/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
 

------ 
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मा.म हला व बालक याण सिमती 
 

वषय मांक १४) अ) कायप का .०३, द.२४/१२/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणे.  
-------- 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
 

वषय मांक १५) अ) कायप का .०४, द.१५/१२/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणे.  
                ब) कायप का .०५, द.०५/०१/२०२१ व १२/०१/२०२१ चा सभावृ ांत  
                   कायम करणे. 
                क) कायप का .०६, द.१९/०१/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणे.  

----- 
मा.िश ण सिमती सभा 

 

वषय मांक १६) अ) कायप का .०२, द.०५/११/२०२० व ११/१२/२०२० चा सभावृ ांत  
                   कायम करणे.  
                ब) कायप का .०३, द.१७/१२/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणे. 

          क) कायप का .०४, द.०७/०१/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
                ड) कायप का .०५, द.२१/०१/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
 

----- 
                                                  

                                         (उ हास बबनराव जगताप) 
                                        नगरसिचव 

                                          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                           पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 
मांक : नस/५/का व/६०४/२०२१ 
दनांक : ०९/०२/२०२१  
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस ् ) नगरसिचव कायालयात  
      वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत.    
 
 
 

टप : १) “ पंपर  िचंचवड शहरा या महानगरपािलके या सिम यां या सभा इ.चे संचालन  
          कर या वषयीचे जादा िनयम ” यामधील िनयम .१९ अ वये करांचे दर  
          िन ती संबंधी होणार  चचा द.१५ फे ुवार  २०२१ ला कंवा त पुव  समा   
          करावयास पा हजे. 
      २)  महारा  महानगरपािलका अिधिनयमा मधील कलम ९९ अ वये करांचे दर  
          द.२० फे ुवार  २०२१ ला कंवा त पुव  िन त केले पा हजेत. 
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      माहे फे ुवार  २०२१ चे मा.महापािलका सभेत मा.तुषार गजानन कामठे,  
नगरसद य यांना वचारावयाचे  – 
 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये 
गॅस पुरवठा करणार  गंब नावाची सं था आहे.  क येक वष याच सं थेस काम 
दले जाते.  या कामासाठ  न यान े िन वदा काढली जात नाह . सदर सं थेची व 
गॅस पाईप लाईनचे काम करणा-या सं थेची खालील मा हती दे यात यावी. 
 

 
 .१) वायसीएम णालयाकर ता दररोज कती ऑ सजन वापरला जातो ? 

 .२) मुळ िन वदेम ये काय दराने ऑ सजन खरेद  केला आ ण आता काय 
         दराने खरेद  केला जातो ? 
 

 .३) मुळ िन वदेम ये कती वषासाठ  ठेका कालावधी होता ? तो संपलेनंतर 
         पु हा िन वदा काढली होती का ? काढली नस यास याची कारणे सांगा. 
 

 .४) ऑ सजनची गाड  खाली घेताना तो पाहणेसाठ  कोण या अिधका-याची  
         नेमणूक केली आहे ? याची शै णक पा ता काय आहे ? 
 

 .५) य  वापर यात येणा-या ऑ सजनचे रेकॉड कसे ठेवले जाते ? 

 


