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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – २ 

सभावृ ांत 
दनांक – २०.०४.२०१७                     वेळ – दुपार  १.४५ वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे ए ल-२०१७ ची मा.महापािलका सभा गु वार 
द.२०.०४.२०१७ रोजी दुपार  १.४५ वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते.  

 
१) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे     महापौर 
२) मा.शैलजा अ वनाश मोरे           उपमहापौर  
३) मा. वीनल क पल हे  े

४) मा.साधना अंकुश मळेकर 

५) मा.द ा य बाबूराव साने 

६) मा.अ नी संतोष जाधव 

७) मा.सार का िशवाजी स ते 

८) मा.राहुल गुलाब जाधव 

९) मा.वसंत भाकर बोराटे 

१०) मा.बुड सुवणा वकास 

११) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
१२) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

१३) मा.डोळस वकास ह र ं  

१४) मा.उंडे ल मण ध डू 

१५) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

१६) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१७) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१८) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 
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१९) मा.बारसे यांका वण 

२०) मा.अ जत दामोदर ग हाणे 

२१) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

२२) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२३) मा.लांडगे र व ल मण 

२४) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२५) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२६) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२७) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२८) मा. ॲड. िनतीन ाने र लांडगे 

२९) मा.सावळे िसमा र वं  

३०) मा.ल ढे न ता योगेश 

३१) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

३२) मा.लांडे व ांत वलास 

३३) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

३४) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

३५) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३६) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३७) मा.केशव हनुमंत घोळवे 

३८) मा.मंगला अशोक कदम 

३९) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 

४०) मा.अ नी िभमा बोबडे 

४१) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

४२) मा.संजय बबन नेवाळे 

४३) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 
४४) मा.भालेकर वण महादेव 

४५) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

४६) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाणे 
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४७) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

४८) मा.घोलप कमल अिनल 

४९) मा.उ म काश कदळे 

५०) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

५१) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

५२) मा.यादव मीनल वशाल 

५३) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

५४) मा. मोद कुटे 

५५) मा.राजू िमसाळ 

५६) मा.बाबर शिमला राज ू

५७) मा.अिमत राज  गावडे 

५८) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५९) मा.खानोलकर ा महेश 

६०) मा.भ डवे संिगता राज  

६१) मा.मोरे र महादू भ डव े

६२) मा.ढाके नामदेव जनादन  

६३) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

६४) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६५) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव 

६६) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
६७) मा.अपणा िनलेश डोके 

६८) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

६९) मा.गावडे राज  तानाजी 
७०) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 

७१) मा.जय ी वसंत गावडे 

७२) मा.कोमल दपक मेवानी 
७३) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

७४) मा.सुल णा राजू धर 
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७५) मा.शाम गणपतराव लांडे 

७६) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

७७) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

७८) मा.कदम िनक ता अजुन 

७९) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

८०) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
८१) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
८२) मा.पाडाळे िनता वलास 

८३) मा.काळे उषा दलीप 

८४) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

८५) मा.पवार मिनषा मोद 

८६) मा.बारणे अचना तानाजी 
८७) मा.अिभषेक गो वंद बारणे 

८८) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 

८९) मा. ॲड. भोसले सिचन सुरेश 

९०) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

९१) मा.बारणे माया संतोष 

९२) मा.िनलेश हरामण बारणे 

९३) मा.वाघमारे अ नी व म 

९४) मा.दशले रेखा राजेश 

९५) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
९६) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

९७) मा.ममता वनायक गायकवाड 

९८) मा.कामठे तुषार गजानन 

९९) मा.च धे आरती सुरेश 

१००) मा.क पटे सं दप अ ण 

१०१) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

१०२) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 
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१०३) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

१०४) मा.चं कांत बारकु नखाते 

१०५) मा.कुटे िनमला संजय 

१०६) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

१०७) मा. व ठल उफ नाना काटे 

१०८) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

१०९) मा.मंुढे उषा अंकुश 

११०) मा.कदम शिशकांत गणपत 

१११) मा.लोखंडे चंदा राजू 

११२) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

११३) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

११४) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

११५) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

११६) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

११७) मा.राजापुरे माधवी राज  

११८) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

११९) मा.नवनाथ द ू जगताप 

१२०) मा.संतोष बबन कांबळे 

१२१) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

१२२) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

१२३) मा.हषल म छं  ढोरे  

 
यािशवाय मा.तानाजी िशंदे-अित.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.तळदेकर-

मु यलेखाप र क, मा.च हाण- .शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय–आरो य वै क य अिधकार ,  
मा.लांडे-मु यलेखापाल, मा.गावडे-सहआयु , मा,पाट ल, मा.दुधेकर-सहशहर अिभयंता, 
मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.खोसे, मा.दंडवते, मा.कडूसकर, मा.दुरगुडे, 
मा.इंदलकर-सहा.आयु , मा.आवार - शासन अिधकार  (िश णमंडळ), मा.िनकम, मा.कुलकण , 
मा.बरशे ट , मा.ग टूवार, मा.पाट ल, मा.घुबे-कायकार  अिभयंता, मा.खोत- शासन अिधकार , 
मा.लावंड-कायदा अिधकार   हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  
      ------ 
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मा.महापौर- उप थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, नाग रक 

या सवाच े वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, १) ये  गाियका- कशोर  अमोनकर, २) ये  
गझलकार -घन याम धडे, ३) िसमला, हमाचल देश येथे बस दर त कोसळून झाले या 
अपघातात ४४ नागर कांचे िनधन, ४) बाणेर येथील कार अपघाताम ये मुलगी व आई सह  ३ 
नागर क यांचे द:ुखद िनधन झा याने यांना दांजली अपण करणेत यावी अशी सूचना मी 
मांडते. 
मा.आरती च धे – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देते. 
मा.महापौर- सवानी दांजली अपण कर यासाठ  दोन िमनीटे त ध उभे रहावे. 
(सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.)    
मा.नामदेव ढाके-  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. पंपर  िचंचवड 
महापािलके या सभागृहनेतेपद  एकनाथ पवार यांची िनवड झा यानंतर थमत: सभागृह 
ने यांनी महापािलका खचाम ये कपात हो या या मा यमातून महापािलकेची गाड  सोडलेली 
आहे तसेच थायी सिमती अ य पद  िनवड झा यानंतर िसमाताई सावळे सभापती यांनी 
सु दा महापािलकेची गाड  सोडलेली आहे. सभागृह नेते आ ण थायी सिमती या चेअरमन 
यांनी महापािलकेची गाड  सोड यामुळे यां या अिभनंदनाचा ठराव मी मांडतो. 
मा.उषा ढोरे – मा.महापौर साहेब, अनुमोदन देते. 
मा.महापौर -  सभागृह नेते तसेच थायी सिमती सभापती या दोघांचेह  अिभनंदन कर यात 
येत आहे.  

मा.महापािलका सभा -६६ द.२०/१२/२०१६ व द.२२/१२/२०१६ चा सभावृ ांत कायम  

करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  

मा.आरती च धे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
ठराव मांक- ४       वषय मांक – १ 
दनांक – २०/४/२०१७      वभाग- मा.आयु  

        संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. . 
                      नस/१०/का व/१७/२०१७ द.२७/०३/२०१७   
   

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे मा.महापािलका सभा, मा. थायी सिमती, मा. वशेष 
सिम यांचे सभांचे कामकाज महारा  महापािलका अिधिनयमा या तरतूद नुसार कर यात येते. 
तसेच महारा  महापािलका अिधिनयमा या अनुसूची करण-२ “महानगरपािलका, थायी 
सिमती, प रवहन सिमती इ या दंचे कामकाज” आ ण यािशवाय “ पंपर  िचंचवड महानगर 
शहरा या महानगरपािलके या सिम यां या सभा इ. चे संचालन कर या वषयीचे जादा िनयम” 
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यामधील तरतूद नुसार सभांचे आयोजन कर यात येते. सभा आयोजनाक रता सभेस उप थत 
पािलका सद यांची उप थती न द व याबाबत उ  िनयमांत वयं प  तरतूद नाह . 
स थतीत सभेस उप थत पािलका सद यांची उप थती ह  हजेर  प कावर वा र  घेवून 
न द व यात येते. स : थतीत ह  सवमा य प त आहे.  

मा हती व तं ानाचा सवच े ांत भावी वापर होत असताना सभा कामकाजाम ये 
मा हती व तं ानाचा वापर के यास कामकाजातील ुट  कमी करता येणे श य आहे. सभे या 
वेळ  पािलका सद यांची हजेर  न द वताना हजेर प कावर पािलका सद याची वा र  
घे याऐवजी बायोमे क प तीने पािलका सद याची सभेस येताना आ ण सभा संप यानंतर 
जाताना थ ब इं ेशन आ ण फेस र डंग तं ाना या सहा याने पािलका सद या या सभे या 
उप थतीबाबतची न द घेत यास पािलका सद यास सभेक रता िन त केले या वेळेम ये 
सभेस उप थत राहणे अिनवाय राह ल. एका कामकाजा या दवसाम ये एक सभा एकापे ा 
अिधकवेळा तहकूब कर यात आली अस यास अशावेळ  या दवसा या प ह या सभेपूव  आ ण 
या दवसा या शेवट या सभेनंतर अशा दोनह  वेळा पािलका सद याने बायोमे क प तीने 

उप थती न द वली अस यास या दवसा या सव सभांना पािलका सद य उप थत अस याचे 
समजले जाईल. या प तीमुळे पािलका सद यांना सुलभ प तीने सभागहृाम ये सभेची 
उप थती न द वणे श य होईल. यामुळे पािलका सद यांचा सभांमधील सहभाग वाढेल आ ण 
महापािलकेचे िनणय घेताना वषयांवर व तृतपणे चचा होवून बहुसं य सभासदांचे संमतीने 
वषय पा रत होवू शकतील, या प तीने येक सभेस पािलका सद याची सभेस ये याची 
आ ण सभेतून बाहेर जा या या वेळेची बायोमे क प तीने थ ब इं ेशन व फेस रड ंग 
तं ाना या सहा याने न द घेतली जाईल. 

बायोमे क प तीने घेतलेली उप थतीची न द हच सभावृ ांत तयार करताना आ ण 
सभासद मानधन, सभा भ ा पािलका सद यास अदा करताना अिधकृत समजली जाईल. 
बायोमे क प तीने महानगरपािलके या सभेस पािलका सद याची उप थती न द व याची प त 
शासन मा यतेनंतर पूणपणे अंमलात येईपयत हजेर प कावर वा र  घेवून उप थती 
न द व याची स याची प तह  सु  राह ल. तथा प, बायोमे क प त सु  कर यास शासनाची 
मा यता ा  झा यानंतर हजेर प कावर वा र  घेवून पािलका सद याची उप थती 
न द व याची प त पूणपणे बंद केली जाईल आ ण यानंतर पािलका सद याने येक सभेस 
येताना आ ण सभा संप यानंतर जाताना बायोमे क प तीने थ ब इं ेशन आ ण फेस रड ंग 
तं ाना या सहा याने उप थती न द वणे अिनवाय राह ल. या माणे महारा  महापािलका 
अिधिनयमा या कलम ४५४ आ ण कलम ४५७ (२) व ४५७ (१७) मधील तरतूद नुसार रा य 
शासना या पूव मा यतेने सुधा रत िनयम तयार करणेसाठ  शासनाकडे िशफारस करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.   
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मा.सुिनता तापक र – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा.िसमा सावळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आता या ठकाणी मला 
नगरसिचव साहेबांकडून खुलासा पाह जे क  महारा  महापािलका अिधिनयमा या कलम ४५४, 
४५७ (२) व कलम ४५७ (१७) मधील तरतूद नुसार रा य शासना या पूव मा यतेने सुधा रत 
िनयम तयार कर यासाठ  शासनाकडे िशफारस करणेबाबत असे तावात शेवट   हणलेले 
आहे. पुव ची काय प दत होती, यास आपण शासन मा यता घेतली होती का यासंदभात 
खुलासा करावा. 
मा.नगरसिचव - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमाचे कलम ४३ (१) म ये महापािलका, थायी सिमती, वशेष सिम या यां या सभा 
िनयमा वये वह त कर यात येतील अशा रतीने भर व यात आ या पाह जे आ ण यानुसार 
कामकाज उरक यात आले पाह जे अशा कारचा िनयम आहे. महानगरपािलके या सभा 
कामकाजाची िनयमावली करता ७ फे ूवार  १९८६ अ वये मा यता घे यात आलेली आहे. 
यानुसार         ‘ पंपर  िचंचवड शहरा या महानगरपािलके या सिमतीं या सभा इ.चे संचालन 

कर या वषयीचे जादा िनयम’ तयार कर यात आलेले आहेत. यािशवाय महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमा या  अनुसूची करण २ अ वये नमुद केलेले आहे यानुसार 
सभेचे कामकाज कर यात येत आहे. तसेच सभा कामकाजाचे जे िनयम आहेत ते संपुण 
रा याक रता अनुसूची करण २ माणे आहेत. महापािलकेची सभा कामकाज िनयमावली आहे 
या याम ये कुठेह  सभागृहा या सद यांची उप थती कशा कारे न दवावी याबाबतची तरतूद 

नाह . तथा प वा र  घेणे हे सवमा य प दत आहे. यानुसार सभाकामकाज चालत असते 
यामुळे मा.आयु  साहेबांकडे द.६/३/२०१७ रोजी जी बैठक झाली या बैठक या सभावृ ांता 
माणे हा वषय सभा कामकाजाम ये घे यात आलेला आहे. बायोमे क प दतीने जर 

आप याला स मा.सद यांची उप थती न दवायची असेलतर याक रता आप याला  
िनयमाम ये सुधारणा करावी लागेल.  
मा.िसमा सावळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. वषयपञीकेवर वषय 
आणताना नगरसिचव साहेबांनी याम ये नमुद केलेल आहे क  सद यांची उप थती 
न द व याबाबत उ  िनयमात वयं प  तरतूद नाह . स थतीत सभेस उप थत पािलका 
सद यांची उप थती ह  हजेर  पञकावर वा र  घेवून न द व यात येते. सद य थतीत ह  
सवमा य प दत आहे. जर सवमा य ह  प दत असेलतर हणजे पह ले िनयमात आहे 
परंपरेनुसार चाललेले आहे ते आपण ॲडॉ ट केल आहे. भारतीय जनता पाट  महापािलकेम ये   
स ेत आ यानंतर आ हांला परदश  कारभार करायचा आहे. सव नगरसद य सभागृहात 
उप थत रहावेत यां या सहया बायोमे क प दतीने हा यात यासाठ  शासनाकडे या  
वषयाची िशफारस कर याची आव यकता नाह . कारण क  पह ला मु ा शासनमा य नाह , 
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परंपरा आहे. जर पह याच िनयमाला परंपरेनुसार गेलोतर पह ला िनयम अ त वात नसताना 
दुसरा िनयम कसा करणार. यामुळे मा.महापौर साहेब, भारतीय जनता पाट या स ा 
बदलानंतर या ठकाणी आपण स ा ढ हणून या सभागृहाम ये आहोत. माझी वनंती असेल 
क  आपण हा वषय ता काळ मंजूर करावा आ ण पुढ या मह यापासनूच बायोमे क प दत 
या सभागृहात लागू करावी, ध यवाद.  
मा.मंगलाताई कदम  -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आमचा वरोध 
नाह . बायोमे क प दतीने सभासद आले पाह जे. या जोड ला आणखीन एक िनयम वाढवा क  
सभागृहाम ये कोणीह  श ञ घेवून येणार नाह , हा सु दा याम ये िनयम आणावा. येक 
भागाला ह  बायोमे क प दत लागू करणार का. करायची असेलतर सरसकट लागू करा 

अ यत: कुठेह  लागू क  नका. बाक या महापािलकेम ये अशी बायोमे कची प दत आहे का. 
सभागृहाम ये तु ह  काऊट ंग कशी करणार याचा खुलासा करावा. एखादयाला वाटले बाहेर 
अज ट बोलावलेतर यांनी परत जातेवेळेस व सभागृम ये येतेवेळेस थ ब करायचे का हा 
सु दा खुलासा झाला पाह जे. एखादया वषयाला एखादया सद याला काह  बोलायच नसतं 
कंवा याला वरोध करायच नसतो, सद य उठून बाहेर जातात परत सद य आत येतात. मग 
यावेळेस तु ह  बायोमे क करणार आहेत का. हा सु दा खुलासा येथे झाला पाह ज.े काम 

करणार असालतर पुण काम झाल पाह जे. खुलासा हावा आ ण या प दती या सगळया गो ी 
या याम ये नमुद के या पाह जेत. पारदशक आ हांला सु दा पाह जे आ ण पारदशक हणजे 

काय हजेर  कंवा बायोमे क झा याने पारदशकता येणार आहे अशातला भाग नाह . तर या 
वषयाला एखादयाचा वरोध असेल, मतदान प दतीने आपण वरोध न दऊ शकतो. परंतु जर 
सभागृहामधुन बाहेर गे यानंतर याचे तु ह  कसे करणार. उदया एखादा कोटात जाईल कंवा 
याला हणायच आहे माझा या वषयाला वरोध होता परंतु काह  लोक न बोलता वरोध 

दशवतात यावेळेला ते सभागृहा या बाहेर जातात. आमचा याला वरोध नाह  परंतु  याचा 
खुलासा झाला पाह जे. अशी प र थती असेलतर यासाठ  काय िनयम लावणार आहेत, हे 
सगळ जमणार का, भागाला सु दा होणार का. हे नगरसेवकांसाठ  होणार, येथे बसले या 
अिधका-यांना हे होणार का या सगळया गो ी वचारात घेवून हा वषय एकसारखा सलग वषय 
झाला पाह जे. हे करताना कशा प दतीने करणार. सभागृहामधुन येकवेळेला बाहेर जाताना 
बायोमे क आत येताना बायोमे क करायची का. कारण सह  आपण एकदा करतो येताना 
करतो जाताना सह  करत नाह . पण आता हे दो ह  वेळेला घेणार असालतर वषयाला वरोध 
असेल. काऊंट ंग न दवायच असेलतर या प दतीचा खुलासा करावा. 
मा.िसमा सावळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. थमत: सवमा य 
प दत बंद करणार नाह त. आजह  अिधकार  या ठकाणी सह  करत नाह त. यावेळेला आपण 
या सभागृहाम ये वरोधाच आ ण बाजूचे मतदान आपण मोजतो यावेळेला नाव घेत नाह त, 
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आपण फ  त ड  मोजतो आ ण यावेळेस जे जागेवर होते याचंा या बाजूने वरोध होतो 
कंवा सहमती असेल ते जे काह  असेल ते यावेळेस या ा  प र थतीनुसार असणार आहे 
या याशी याचा काड चाह  संबंध नाह . दोनच वेळेस बायोमे क होणार आहे. यामुळे या 
वषयाला मंजूर  दयावी व पुढ या मह यापासून लगेच लागू कराव अशी आपणास वनंती 
राह ल. 
मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. सवाचे मी वागत 
करतो. मा.महापौर साहेब, बायोमे क प दत राबवावी याब ल आमचह  कोणाच दुमत नाह . 
परंतु या ठकाणी मंगलाताईनी या काह  शंका उप थत केले या आहेत बायोमे क प दत 
करत असताना यातला जो कोणी त  अिधकार  आहे यांनी या शंका उप थत केले या 
आहेत याचा खुलासा करावा. बायोमे क कर यास आमची हरकत नाह  हे पह यांदा प  
करतो.  असा आहे क  एकदा करायची का दोनदा करायची. बायोमे कच करायची तर  सव 
िस टमॅट क करा. मग होट ंग सु दा बायोमे क प दतीने करा. मग हात कशाला वर करता. 
ईथ बस या बस या येका या समोर ईथं थ ब इ ेशन हायला पाह जे, यांनी थ ब 
इ ेशनने मत न दवाव. पारदशकता तर सगळयांनाच पाह ज.े बायोमे क करताना तु ह  
कामकाज कसे करणार आहात. आयु ांचे डॉकेट आहे. रा यशासनाने ल  घातलेले आहे आ ण  
सांगीतल आहे क  अशा प दतीने कामकाज करावं. आमचा वरोध नाह  परंतु घाईगडबड  
कशाला करता, आमचे जे अ ान आहे ते दुर करा. तु ह  सव स ान आहात ठक आहे परंतु 
आम यासारखे अ ान लोक पण या सभागृहाम ये आहेत, आमचा वषयाला पाठ ंबा आहे. 
अिधका-यांनी सांगावे नेमक  ह  प दत आपण का राबवतो. उ हास जगताप यांनी सांगीतले 
अशी चलीत प दत होती ती थांबवून अशा प दतीने बायोमे क करणार, ते करावे परंतु या 
शंका यांनी उप थत के या आहेत या शंकेचे िनरसन हायला पाह जे, खुलासा करावा. एवढ  
घाई कशला. एवढया वषाची ह  चलीत प दत बंद करा हरकत नाह  परंतु माह ती तर  
दयावी. शंका उप थत के या याचा खुलासा करावा. एखादा दोन िमनीटे थांबून िनघून गेला 
नंतर फजीकल मतदान घेतो ते फजीकल मतदान आपण हात वर क नच घेणार आहेत का, 
का पु हा ते बायोमे कने घेणार आहेत. ह  प दत भागाम ये  होणार का याचे उ र दयावे.या 
दोन तीन शंका आहेत या शंकेच उ र दया. आमचा वषयाला पाठ ंबा आहे. 
मा.एकनाथ पवार -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. योगेश बहल, 
मंगलाताई कदम यांनी पारदशक कारभाराला पाठ ंबा दला यांचे मी मनापासून अिभनंदन 
करतो क  खरंच पारदश  कारभार आ ह  करायला लागलो तुम या मनाम ये कुठेतर  चलबीचल 
हायला लागली, मला वाटत क  ह  पह ली चुणूक आहे. या प दतीने देशाम ये मा.नर भाई 
मोद  यां या नेतृ वाम ये स ाप रवतन झालं आ ण डजीटल सुरवात करत असताना सगळाच 
कारभार हा पेपरलेस झाला पाह जे अशा प दतीची एकंदर त प र थती आहे. मला असं वाटत 
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क  भाग सिमतीला करायचे का अजून कुठ करायच तर पह यांदा जीबीला तर  सुरवात क . 
या शहरातील लोकांनी नगरसेवक हणून महापािलकेवर िनवडून दलेले आहे. नगरसेवकांना 
एवढयासाठ  िनवडून दलं क  जनतेची सेवा झाली पाह ज.े नगरसेवक िन तच या प दतीने 
महापािलके या सभागृहामधुन आपले  मांडतील. चांग या प दतीचा वचार या सभागृहा या 
मा यमातून या शहरातील लोकांना दला जाईल आ ण मला असं वाटत क  याची सुरवातह  
केली, आ ण सुरवात करत असताना एक अ यंत चांग या प दतीचा िनणय या महापािलकेत 
भारतीय जनता पाट ची स ा आ यानंतर एवढयासाठ  घेतला क  मलाह  मा हत आहे  माग या 
काळाम ये मी या महापािलके या सभागृहात होतो. चार-चार मह ने, सहा-सहा म हने  
सभागृहात न येता सहया केलेले नगरसेवक या सभागृहाम ये होते. मला वाटत क  
महापािलके या सभागृहाला एक िन त दशा िमळाली पाह ज,े एक चांगली िश त िमळाली 
पाह जे यासाठ च सुरवात केलेली आहे. महापौर साहेब, मी वनंती करतो क  हा वषय मंजूर 
करावा.  
मा.महापौर -  वषय मांक १ मंजूर क न नगरसिचव माह ती देतील. 
मा.द ाञय साने -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. वषय मंजूर के यास 
आ हांला मा य आहे. 
मा.नगरसिचव - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मा.मंगलाताईनी जो मु ा 
उप थत केलेला आहे सदर या वषयाम ये मा.महापािलका सभा, मा. थायी सिमती, मा. वशेष 
सिमती सभे क रता  ह  प दत अवलंब व याक रता वषय मा.महापािलका सभेसमोर मा यता 
कामी सादर केलेला आहे. स मा.सद यांनी सभागृहात येताना आ ण सभागहृातून बाहेर जाताना 
आशा दो ह  वेळ  बायोमे क प दतीने हजेर  न द व या या कायवाह  कर यात येईल.  
 यानंतर सदर ठराव मतास टाक यात आला असता—  
 अनुकूल- ८१       ितकूल-० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ------- 
मा.जय ी गावडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
ठराव मांक- ५       वषय मांक – २ 
दनांक – २०/४/२०१७      वभाग- मा.आयु  
  
               संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. . 
                        वभाअक/३/का व/५/२०१७ द.६/०४/२०१७  

   क  शासना या “ व छ भारत अिभयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  
अिभयान (नागर )” राब वणेत येत आहे. 
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 सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालयनाह  
यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  िनधी उपल ध क न शहर हागंदार  मु  करणे (Open 

Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा ीय जनगणना २०११ नुसार पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क शौचालय 
उभारणी कर ता िनधी उपल ध करणे आव यक आहे.  सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  शासन 
व रा य शासन यांचेकडून खालील माणे अनुदान ा  झाले आहे. 

 महारा  अिभयान (नागर )  क शासनव रा य शासन ह सा वाटप त ा 
 

 
 तपशील क  शासन अनुदान रा य शासन अनुदान 

१ वैयि क घरगुती शौचालय २,४४,९६,०००/- ४,८९,९२,०००/- 
२ सामुदाियक शौचालय ३४,६७,०००/- ११,५६,०००/- 
३ व छ महारा अिभयानाचे ँ डग 

(मािहती, िश ण व सार आिण 
जन जागृती) 

५,९०,०००/- १,९७,०००/-     

४ मताबांधणी १,५०,०००/- ४६,०००/- 
५ एकूण २,८७,०३,०००/- ५,०३,९१,००० /- 
  क शासनव रा य शासन एकूण 

अनुदान  
७,९०,९४,०००/- 

 
वर ल माणे ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून येत लाभाथ स क  शासनाचे र.  
४०००/- , रा य शासनाचे र. .८००० /- व मनपा ह सा र. . ४०००/-या माणे वैय क 
घरगुती शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येत आहे. व छ महारा  
अिभयान (नागर ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३१/३/२०१७ अखेर केले या कायवाह ची 
मा हती खालील माणे 

प  “अ” 

महानगरपािलकेच ेनाव पपरी चचवड 
महानगरपािलका 

 
शेरा 

िज हा                  पुण े  
वैयि क शौचालय बांधकामासाठी अज केले या 
कुटुंबांची सं या ९४५६  

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

८४६५ 
 

मंजूर अजाची एकूण सं या ४९७९  
बांधकाम सु  

झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि क घरगुतीशौचालय ४७७३ 
 

बांधकाम पूण वैयि क घरगुती शौचालय ४२७०  
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 सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत आला. 
मा.कोमल मेवाणी -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

यानंतर सदर ठराव मतास टाक यात आला असता— 
 अनुकूल- ८१       ितकूल-० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ------- 
मा.माधुर  कुलकण  – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
 
 
 

झाले या 
शौचालयांची सं या 

बांधकाम सु  
झाले या 

शौचालयांची सं या 
सामुदाियक शौचालय ३६१ सीटस 

 

बांधकाम पूण 
झाले या 

शौचालयांची सं या 
सामुदाियक शौचालय १७५सीटस 

 

िनगत करणेत आलेला 
पिहलाह ा ४८०७ लाभाथ  

GOI+GOM=२८८.४२ 
लाख 

GOI 
=२०००/- व  

GOM= 
४०००/-िह सा 

ULB =९६.१४ लाख 
ULB = 
२०००/- 
िह सा 

 एकुण ३८४.५६लाख  

िनगत करणेत आलेला 
दुसरा ह ा २९७३लाभाथ  GOI+GOM=१७८.३८ 

लाख 

GOI 
=२०००/- व  

GOM= 
४०००/-िह सा 

  ULB =५९.४६ लाख 
ULB = 
२०००/- 
िह सा 

 एकुण २३७.८४ लाख  
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         वषय मांक – ३ 
दनांक – २०/४/२०१७      वभाग- मा.आयु  

 

               संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . 
                        मातं व/१२/का व/९०/१७ द.१०/०४/२०१७  
 

क  शासनाचे माट िसट  अिभयानांतगत रा य शासनामाफत क  शासनाकडे द. ३१ 
माच २०१७ रोजी सादर करणेत आले या शहराचे माट िसट  पोजलसाठ  काय र मा यता 
िमळणे. तसेच, मंजुर पोजलचे अनुषंगाने सदर अिभयानांतगत रा य तर य उ चािधकार 
सिमती माफत िशफारस करणेत आले या पंपर -िचंचवड महानगरपािलका े ात माट िसट  
अिभयान राब वणेक रता वशेष उ ेश वहन (SPV-Special Purpose Vechicle) थापन करणे 
आ ण याअनुषंगाने अिभयाना या व य आकृतीबंधानुसार महापािलकेचा व: ह सा उभा 
करणेचे (तरतुद करणेचे) अिधकार मा. आयु  यांना देणेत येत आहे.  
मा.क णा िचंचवडे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते.                           
मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आमची वनंती आहे 
क  माट िसट  ब ल हा वषय आहे. याची संपूण मा हती संबंिधत अिधका-यांनी दयावी. हा 
वषय कोण या प दतीने आणला गेलेला आहे. याचे िनकष काय आहेत, यासाठ  कोण या 
गावाची कंवा कोण या नगराची याम ये आपण िनवड केलेली आहे. िनवड करताना काय 
िनकष होते. आयु ांना अिधकार दयायचे हणजे नेमके काय करायचे. या सिमतीम ये कती 
सद य असणार, यांचे अिधकार काय असणार, लोक ितनीधीचा याम ये काय सहभाग 
असणार आहे, लोक ितनीधीचे काय अिधकार असणार, महापािलकेची जबाबदार  काय, 
रा यशासनाची जबाबदार  काय, क ाची जबाबदार  काय ह  मा हती स व तर सभागृला दयावी 
अशी वनंती आहे. 
मा.महापौर -  संबंधीत अिधकार  पोमण साहेब यां या अख यार त हा वषय आहे, आयु  
साहेब आ ण पोमण साहेब या ठकाणी नाह त यामुळे या या संदभात थोड यात मा हती 
दयावी.  
मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. थोड यात मा हती 
आ हांला नको, याची सवच मा हती पाह जे तोपयत वषय मांक ३ तहकूब करणेत यावा 
अशी सूचना मी मांडतो. 
मा.ड बू आसवाणी – मा.महापौर साहेब, सुचनेस अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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ठराव मांक – ६                                        वषय मांक – ३ 
दनांक – २०/४/२०१७      वभाग- मा.आयु  

 

               संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . 
                        मातं व/१२/का व/९०/१७ द.१०/०४/२०१७  

 
     वषय मांक ३ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा.   

 
      अनुकूल- ८१       ितकूल-० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ------- 
मा.सार का लांडगे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
         वषय मांक – ४ 
दनांक – २०/४/२०१७      वभाग- मा.आयु  
 
                संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . 
                        था/बीआरट एस/१६/२०१७ द.११/०४/२०१७  

 सावजिनक बांधकाम वभागाकड ल खालील १ ते ४ हे मु य र ते पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेकडे ह तांतर त झालेले आहेत असे पञ .रेशा/४४३३/सन २०१७ 
द.७/३/२०१७ चे कायकार  अिभयंता सा.बा. (द ण) वभाग, पुणे १ यांनी कळ वले आहे. 
अ. . ५ व ६ अदयाप महानगरपािलकेकडे ह तांतर  झालेले नाह . 

१. मंुबई-पुणे र ता (Old NH-4)  भ  श  िनगड  ते हॅर स ीज दापोड  
२. औंध-रावेत र ता (Old NH-4)  मुकाई चौक रावेत ते सांगवी फाटा राजीव गांधी 

पुल 
३. देहू-आळंद  र ता (SH-116) 
४. दघी (पुणे)-आळंद  र ता (SH-129)  
५. नािशक फाटा ते मोशी इं ायणी नद पयतचा र ता (NH-50)   
६. कवळे-मामुड  ते वाकड मुळा नद वर ल पुलापयत (प म बाहय वळण माग) 

(NH4)    
वर ल ६ र यांपैक  अ. .१ ते ४ या मनपा ह तून जाणारे रा ीय महामाग (NH4) व रा य 
माग यांची देखभाल दु ती, वकसन व सुधारणा कामे महानगरपािलकेकडून कर यात येत 
आहेत. अ. . ५ व ६ हे र ते महानगरपािलकेकडे ह तांतर करणेत आलेले नस यामुळे यांची 
देखभाल दु ती, वकसन व सुधारणा कामे महानगरपािलकेकडून कर यात येत नाह त. सबब, 
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सावजिनक बांधकाम वभागाकड ल मनपा ह मधून जाणारे रा ीय महामाग व रा य महामाग 
De  -Notification करणेबाबत मा यता देणेत येत आहे.      
मा.योगीता नागरगोजे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. महापािलका ह मधुन 
जे नॅशनल आ ण रा य महामाग जातात यातील दोन महामागाब ल यव थत मा हती घेवून 
कुठ या याला काय फायदा होईल यासंदभात नीट मा हती घेवून पुढ या सभेम ये ठेव यात 
येईल तोपयत वषय मांक ४ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा अशी सूचना मी 
मांडतो. 
मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सुचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता-     
ठराव मांक – ७       वषय मांक – ४ 
दनांक – २०/४/२०१७      वभाग- मा.आयु  
 
                संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . 
                        था/बीआरट एस/१६/२०१७ द.११/०४/२०१७  

     
          वषय मांक ४ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  
 

अनुकूल- ८१       ितकूल-० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ------- 
मा.बाळासाहेब ओ हाळ – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 
         वषय मांक – ५ 
दनांक – २०/४/२०१७      वभाग- मा.आयु  
 
                संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . 
                        कर/मु य/५/का व/८६/२०१७ द.११/०४/२०१७  

 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 267 अ मधील तरतूद नुसार पंपर  

िचंचवड महानगरपािलका ह तील दनांक 04/01/2008 रोजीचे व यानंतरचे अवैध बांधकामांना 
देय मालम ा करांचे दुपट  इतक  अवैध बांधकाम शा ती सन 2012-2013 पासून आकारणीची 
अंमलबजावणी करणेत येत आहे.  
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अवैध बांधकाम शा ती कराबाबत मा. नगरसद य, पदािधकार  यांनी मा. थायी सिमती 
व मा. महापािलका  सभेम ये मु े उप थत केल,े व वध संघटना व राजक य पदािधकार  यांनी 
अवैध बांधकाम शा ती कर न भरणेबाबत आवाहन के याने िमळकतधारकांम ये िमळकतकराचा 
भरणा करणेबाबत सं म िनमाण झा याने याचा िमळकत कर वसूलीवर प रणाम होत 
अस याने तसेच सदर वषयावर शासन तरावर कायवाह  सु  अस याने मनपाचे आिथक हत 
वचारात घेऊन अवैध बांधकाम शा ती लागू करणेत आले या िमळकतधारकांची थमत: मूळ 
िमळकत कर बलाची थकबाक सह भरणा वका न जे िमळकतधारक अवैध बांधकाम शा ती 
र कमेचा भरणा क  इ छतात यांची अवैध बांधकाम शा ती कराची र कम वकारावी. 
तसेच भरणा न केलेली अवैध बांधकाम शा तीची र कम िमळकतधारकांचे नावे थकबाक  ठेऊन 
भरणा वकारणेबाबत प रप क मांक कर/मु य/5/का व/24/2015, दनांक 12/01/2015 रोजीचे 
प रप का वये पयायी संगणक णाली वकिसत क न मूळ भरणा वकारणेत येत आहे. 

सव महानगरपािलकांम ये एक वा यता असावी व अ प उ प न घटकांना याय 
दे या या ीकोनातून तसेच अनािधकृत िनवासी बांधकामांवर भावी आळा बस व याक रता 
शा तीची आकारणी करणेबाबत नगर वकास वभागामाफत शासन िनणय मांक संक ण-
2015/ . .305/न व-20, दनांक 11 जानेवार  2017 पा रत झालेला आहे.  सदर शासन िनणया वये 
खालील माणे आकारणी करणेबाबत िनदश दलेले आहेत. 

अ. . िनवासी बांधकामाचे 
े फळ 

आकारावया या शा तीचा दर 

1 
600 चौरस फूटापयतचे 
िनवासी बांधकाम 

शा तीची आकारणी कर यात 
येऊ नये. 

2 

601 ते 1000 चौरस 
फूटापयतचे िनवासी 
बांधकाम 

ितवष  मालम ा 
करा या50% दराने शा ती 
आकार यात यावी 

3 
1001 चौरस फूटा पुढ ल 
िनवासी बांधकाम 

ितवष  मालम ा करा या 
दु पट दराने शा ती 
आकार यात यावी(स याचे 
दराने) 

 

शासन लेखाप र णाम ये अवैध बांधकाम शा तीकर वसुलीबाबत उप थत केलेले आ ेप 

वचारात घेऊन तसेच अवैध बांधकाम शा ती कराबाबत शासन िनणय पा रत झाला अस याने 
अवैध बांधकाम शा तीची र कम िमळकतधारकाचे नावे थकबाक  ठेऊन भरणा वकारणेबाबत 
दनांक 12/01/2015 रोजीच ेप रप कां वये वकसीत केलेली संगणक णाली बंद क न दनांक 
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11/01/2017 रोजीचे शासन िनणयाची दनांक 01/04/2017 पासून अंमलबजावणी करणेबाबत 
दनांक 03/04/2017 रोजीचे प रप क पा रत केलेले आहे.  शासन िनणय व याअनुषंगाने 
महानगरपािलकेमाफत िनगत केलेले दनांक 03/04/2017 रोजीचे प रप काचे अवलोकन करणते 
आले. 
मा.हषल ढोरे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.राहूल कलाटे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. शा तीकर माफ करत 
असताना पंपर  िचंचवड शहरावर िन तच रा यशासनाकडून अ याय झा याच े दसते. आमची 
िशवसेना हणून अशी मागणी असेल क  शा तीकर हा पुणपणे माफ हावा. कुठ याह  कारे 
कराचा बोजा हा जनतेवर न टाकता हा शा तीकर पुणपणे माफ करावा. दुजाभाव न करता 
नागर कांम ये कुठ याह  कारची फुट न पाडता हा शा तीकर पुणपणे माफ करावा. 
मा.द ाञय साने -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. शा तीकरा या 
संदभात शासनाने िनणय घेतलेला आहे. ६०० वे.फुटापयत िनवासी बांधकामाला शा तीकर 
आकार यात येऊ नये. ६०० ते १००० चौ.फु. ती मालम ा फुटापयत ५० ट के दराने माफ 
करावा आ ण १००१ चौ.फुटा पुढ ल िनवासी बांधकामास ती मालम ा शा ती कर दु पट दराने 
शा तीकर आकार यात यावा.  हा शा तीकराचा वषय आप या सवाना मा हत आहे.  सन 
२०१२-१३ पासून आप याकडे शा तीकर लागू झालेला आहे. हा लागू करत असताना शा ती 
न क  काय याची अनेकवेळा या सभागहृात चचा झालेली आहे. इं जा या काळाम ये जझीया 
कर जसा असायचा याच माणे शा तीकर सवसामा य नागर कांना लाव यात आलेला आहे. मी 
भारतीय जनतापाट चे मनापासून अिभनंदन करेल यासाठ  क  यांनी वषय आणला पण तो 
अधवट आणलेला आहे.  वषय आणताना माझी रा यशासनाला, प ने याना, थायी सिमती 
चेअरमनला, महापौरांना वनंती राह ल क  यावेळेस आपण एखादया सवसामा य नागर कांचे 
घर हे ६०० वे.फुटाचे घर कोणाचे आहे. या ६०० या मा यमातून कती नागर कांना याचा 
लाभ होणार आहे. ६०० च घर न क  आहे कोणाच,े कोणासाठ  वषय हा आणलेला आहे. 
जा तीचा कर हा जा तीत जा त आम या भागावर लादलेला आहे. मग ती िचखली असेल,  
च-होली असेल, मोशी असेल कंवा आम या ामीण भागाम ये लागू झालेला आहे. माझी 
वनंती आहे क  यावेळेला आपण  १९९७ ला आमची गाव महानगरपािलकेम ये गेली ती गाव 
जात असताना या सरकार या काळाम ये आपला एक चांगला िनणय या  सभागृहाम ये 
मंजूर केलेला असताना ९७ ते २०१० दर यान या काळात सव टॅ सची नागर कांना माफ  
दलेली होती, या काळाम ये या ामीण भागा या लोकांना, तो जी.आर. आप या समोर 
आहे. याम ये १०० ट के माफ  देताना ितथ कोणीह  कोणाचा वचार केलेला नाह . हणून 
माझी आता प ने यांना वनंती आहे क  आपण वषय चांगला आणलेला आहे, लोकांना 
समाधानकारक आहे परंतु ६०० वे.फुट कोणाचे आहे, सवसामा य नागर कांचे घर बघीतलतर 
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कमीत कमी दोन ते आड च हजार वे.फुटा या आतम ये घर नाह . मग माफ  काय दयायची 
आप याला. यावेळेला २८ कोट ची ामीण भागातील नागर कांना माफ  दली आहे. या ६०० 

वे.फुटात शा तीकरातील एकुण घर कती आहेत. या याम ये येणे बाक  कती. या ६०० 
वे.फुटाम ये कती लोकांना लाभ होणार आहे याची मा हती दयावी. मग समजेल या 

शा तीकराचा न क  फायदा कोणाला आहे. मा.महापौर साहेब, आज आप या येथे झोपड सु दा 
६०० वे.फुटाच नाह . यांना सु दा हा लाभ देऊ शकत नाह त मग हा वषय आणला 
कशाला, आ ह  शा ती माफ केली हणून हणायला. माझी आप याला वनंती आहे  दयायच 
असेलतर सरसकट आजपयत दयावी. हा शा ती आली कधी यावेळेस अनिधकृत बांधकामाचा 
वषय आ यानंतर हा शा तीकर आप यासमोर आलेला आहे. या काळाम ये काय घडल, कसं 
घडल हे सगळ आप याला मा हती आहे. आ ह  सु दा या मा यमातून  अनेकवेळा या 
वषयावर बोललो आहेत. माझी वनंती आहे क  लोक हताचा िनणय यायचा असेल, 
नागर कांचा फायदा करायचा असेल तर माझी आप याला या सभागृहा या वतीने स ा ढ 
प ा या नगरसेवकांना वनंती आहे क  िनणय यायचा असेलतर सभागृहाने यो य यावा. 
माग यावेळेस शा तीकरा या बाबतीत आपण चुक केलेली आहे. आपण तो सभावृ ांत 
फेटाळला, जसाचतसा  शासनाकड गेला आ ण शासनाने आप याला तो लादला गेला आहे तशी 
चुक न होता चुक चा वषय शासनाला न जाता हा वषय यव थतर या हाताळावा. पु हा 
एकदा शा तीकरा या मा यमातून नागर कांवर होणारा अ याय दुर करावा. शा तीकर २०१२-
२०१३ पासून चालू झाला पण आपण शा तीकर वसुल करतो २००८ पासून. गावे वगळायचा 
िनणय हा २०/६/२००८ ला झालेला आहे. जर २०/६/२००८ ला ामीण भागाम ये टॅ स 
माफ चा िनणय झालेला असेलतर मला वचारायचे आहे क  २००८ ते २०१२ या दर यानचा 
शा तीकर हा आम या भागाम ये लागू झाला कसा. एका बाजूने शासन आ हांला टॅ स 
माफ चा िनणय देतं आ ण दुस-या बाजुने हेच शासन शा तीकर वसुल करतय हणजे न क  
काय?  आंधळ दळतं आ ण कुञ पठ खात  असा काह  कार चालू आहे का? २०१० पयत टॅ स 
माफ झाला असताना २००८ पासून आपण वसूल करतो. या काळाम ये अतीशय चांगला 
िनणय झाला तोह  िनणय प नेते तु हांला मा हती असेल. पंपर  िचंचवड महापािलके या 
ेञाम ये न याने सामील झाले या गावातील िमळकतधारकांना मालम ाकरा या थकबाक तून 

सुट देणेबाबत. आयु ांनी सादर केले या तावातील तपिशलवार बाबी संदभातील महापािलका 
सभा ठराव वचारात घेता मंुबई ां.अिधिनयम १९४९ चे कलम १५२ नुसार मालम ा कराची 
माफ  सवलत दे याचे आदेशास शासनाने मा यता दलेली आहे. महापािलका ेञाम ये  
न याने समा व  झाले या गावातील जे थकबाक दार िमळकतकरधारक सन २०१०-११ या 
वषाचा मालम ा कर व शा तीकराची र कम वषयांक त शासन िनणया या तारखे पासून कंवा 
नोट स ा  झा या पासून यापैक  जो उिशरा होईल यापासून एक मह यात घर मालम ा 
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धारक भरणा करतील अशा मालम ाधारकांना माच २०१० पुव या थकबाक  म ये १०० ट के 
माफ केला जाईल हा िनणय या काळाम ये शासनाने घेतलेला आहे. यानंतर दुसरं अस आहे 
क  वर ल माणे थकबाक दार िमळकतकरधारक नमुद कालावधी या तारखेपासून दोन 
मह या या आत २०१०-११ या वष चा मालम ा कर व शा तीकराची र कम २०१० पुव या 
एकूण थकबाक  पैक  ८० ट के थकबाक  भरतील यांना माफ  राह ल माञ सदर ल 
माफ यावेळ  संबंिधत मालम ाधारकांनी उरलेले २० ट के थकबाक  कराचा भरणा करणे 
आव यक आहे. वर ल माणे जे थकबाक दार िमळकत कर उ  एक म ये  नमुद 
कालावधी या तारखेपासून तीन मह या या आत सन २०१०-११ चा वाष क मालम ा कर व 
शासक य कराची र कम भरतील यांन माच २००० पुव या थकबाक पैक   ५० ट के थकबाक  
माफ  केली जाईल. सदर ल माफ  िमळकतीसंबंधी या मालम ा थकबाक दारां या उवर त ५० 
ट के भरणे आहे. िमळकत २००८ ते २०११ चा मालम ाकर व शासक य कराची र कम भरणा 
करतील यांना कंवा अशा िमळकतधारकांना २००६ पुव ची थकबाक  २०११ या संपुण करा या 
र कमेचा भरणा करावा लागणार आहे. मा.महापौर साहेब या काळाम ये आपण हा चांगला 
िनणय घेतला असता यावेळेस आपण जी मागणी केली होती. एकूण २२.८२ कोट ची थेरगाव, 
िचखली, च-होली, मोशी असेल, कवळे, मामुड  कंवा या कालावधीम ये आपण जवळपास ४४ 
कोट ची माफ  दलेली होती. आज कती माफ  िमळणार आहे, कती लोकांना याचा लाभ 
िमळणार आहे. असा जर काह  िनणय आप याला शासना या मा यमातून करता आला तर 
२०१७ पयत कंवा २०१५ पयत २०१६ पयत जो काह  िनणय यायचा कंवा आजपयत घेतला 
तर  या लोकांना आपण याय दला असं समजल जाईल. मा.महापौर साहेब माझी आप याला 
वनंती आहे क , या मा यमातून आपण यावेळेला िनणय घेणार आहोत िनणय घेताना हे 
शासनाचे पैसे आहेत, हे पैसे शासनाला जाणार आहेत का महापािलकेला जाणार.  शा तीकर हा 
शासनाचा आहे का महापािलकेचा आहे याचा खुलासा करणे आव यक आहे. माझी वनंती आहे 
क   शा तीकराचा िनणय घेताना सरसकट नागर कांना जर याचा फायदा होत असेलतर जसे 
पुव  ामीण भागा या मा यमातून िनणय घेतलेला होता. याचा फायदा आ ण तोटा हा 
आप यालाच जा त आहे. तोटा आप या ामीण भागाम ये जा त होणार आहे हणून माझी 
आप याला वनंती आहे क  आपण या वषयाचा सखोल चांगला अ यास क न या वषयी 
िनणय यावा. या शा तीकराचा फायदा कोणाला आहे. ६०० व.ेफुटाम ये कती घर असतील. 
१००० या आतमधले आ ण पुढचे कती घर कती, एकूण शा तीकर कती, आप याला 
माफ म ये कती लोक बसणार आहेत याचा खुलासा करावा, मला परत बोलायच आहे.              

मा.उषा ढोरे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मी पुढ ल माणे उपसूचना 
मांडते- नगर वकास  वभागाकड ल शासन िनणय दनांक ११ जानेवार  २०१७ म ये नमूद 
केले या शासन िनणयाम ये ६०० चौरस फूटापयतचे िनवासी अवैध बांधकामांना शा तीची 
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आकारणी कर यात येऊ नये, तसेच ६०१ ते १००० चौरस फूटापयतचे िनवासी अवैध 
बांधकामांना ितवष  मालम ा करा या ५० % दराने शा ती आकारावी असे नमूद आहे. तथा प 
शहर हे औदयोिगक नगर  अस याने सामा य कामगारांची सं या मोठया माणात आहे. 
यामुळे १००० चौरस फूट कारपेट ेञापयत या िनवासी अवैध बांधकामांना शा तीची आकारणी 

कर यात येऊ नये. तसेच सदर िमळकतींना आकार यात आलेली शा ती पूवल ी भावाने 
शासना या मा यतेने माफ कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर बाबीवर शासनाकडून िनणय होत नाह , तोपयत जे िमळकतधारक शा ती करापैक  
काह  र कम भ  इ छतात, यांची र कम मनपास घेणे श य हावे हणून (मनपाचे 
आिथक हत पाहता) वकिसत करणेत आलेली पयायी संगणक णाली बंद न करता ती पुढे 
सु  ठेव यास मा यता देणेत येत आहे. 

मा.शारदा सोनवणे -   मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देते. 

मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरं हणजे 
शा तीकरा या संदभात गे या अनेक दवसापासून हा  आहे. मी भारतीय जनता पाट चा 
कायकता आहे.  गे या बारा-तेरा वषापासून या पंपर  िचंचवड शहराम ये, ह  पंपर  िचंचवड 
औदयोगीक नगर  अस यामुळे क कर  कामगारांची घरे जसं नागर करण वाढल तशी घर 
झाली. या या काळाम ये या या यव थे या कमकुवतपणामुळे या घराची िनम ती मोठया 
माणात झाली. गे या बारा तेरा वषापासून आ ह  संघष करत आलो. हे घरे अिधकृत झाली 

पा हजेत. गत काळाम ये आपण बघीतल असेल क  या स ाधार  मंडळ नी हा शा तीकराचे 
मु े या ठकाणी उप थत केले. मला असं वाटत क  शा तीकर लाव याचे काम या ठकाणी जे 
काह  केल गेल आहे, आ ह  भारतीय जनता पाट चे कायकत आहोत आमचा मुळ हेतू 
सवसामा य क कर  लोकां या घरावरच जे छञ आहे याला कुठ याह  कारचा असा जझीया 
कर लाऊ नये. आ ण हणूनच गे या अनेक वषापासून या ठकाणी रा याचे मु यमंञी देव जी 
फडणवीस असतील यांनी सु दा या अनिधकृत घरा या संदभाम ये आंदोलनाला हजेर  लावली, 
अनेक ने यांनी हे अिधकृत कर या या संदभात हजेर  लावली. ख-या अथाने माग या 
पंचवाष क म ये आप या शहराचे अ य , आमदार मा.ल मणभाऊ जगताप, आमदार 
मा.महेशदादा लांडगे. मा.आमदार ल मणभाऊ जगताप यांनी हे घर अिधकृत कर या या 
संदभाम ये आप या पदाचा राजीनामा दला आ ण हणून मी या ठकाणी वागत करेल क  
ख-या अथाने सुरवात केलेली आहे. ६०० वे.फुट. या ठकाणी उपसूचना केली याचेम ये 
दुजाभाव झाला नाह पाह जे. या शहराम ये कामगार काम करतात आ ण  ख-या अथान या 
शहराम ये छोटस ६०० वे.फुट आपल घरकुल असेल याला शा तीकर भरणे परवडत नाह  
या उ ेशान शासनाने तो िनणय घेतलेला आहे.  आमची सु दा भुमीका आहे क  हा शा तीकर 
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ख-या अथाने माफ झाला पाह जे. ६०० वे.फुट सवसामा याना भुदड आहे तो १००० 

वे.फुटापयत उपसूचने दारे मांडलेले आहे. १ हजार वे.फुटापयत सवसामा य लोकांचे घर 
असते. मु यमंञी देव जी फडणवीस असतील कंवा र यशासनाच ेमी आभार मानेल यांनी हा 
वषय वधानसभेम ये उचलून या ठकाणी कायदा पार त कर याच काम सु दा येणा-या 
काळाम ये हे घर अिधकृत के या यानंतर हा जो काह  शा तीकर आहे तो जे अनिधकृत घर 
असतं या अनिधकृत घराला शा तीकर लावला जातो आ ण ख-या अथान एकदा का ते घर 
अिधकृत झाले क  शा तीकर सु दा बंद होणार आहे. शा तीकराचा मु ावर या ठकाणी चचा 
केली जाते. ख-या अथान भारतीय जनतापाट , सवसामा यां यासाठ  भारतीय जनता पाट , 
क क-यांसाठ  भारतीय जनता पाट  काम करते हे आपण बघीतलेल आहे. मला खाञी आहे 
शासनाने हा जो िनणय घेतलेला आहे तो पुढचा पुणपणे बंद करेल, ध यवाद. 

मा.सिचन िचखले - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरेतर गे या चार 
पाच वषापासून हा वषय या पंपर  िचंचवड शहरासाठ  अ यंत ज हाळयाचा वषय आहे आ ण 
गोरगर बांचा वषय आहे. या या वेळेस भारतीय जनता प ाचे सव नगरसेवक व पदािधकार  
संघष कर त होते या या वेळेस सेना असेल कंवा महारा  नविनमाण सनेा असेल आ ह  
सवजण यां यासोबत राहून या शा तीकरा या संदभात, अनिधकृत बांधकाम या संदभात 
सवसामा याबरोबर अंदोलनाम ये सहभागी होतो. खरेतर आदरणीय आमदार साहेबांचे मी 
मनापासून हाद क वागत आ ण अिभनंदन करतो. कमीत कमी ६०० वे.फुटापयत तर  हा 
िनयम लागू कर यात आला. परंतु ६०० वे.फुटाचे घर ३०३६२ आहेत याच माणे ६०० ते 
१००० या पुढे घर आहेत ती १७४५२ आहेत आ ण १००० वे.फुटा या पुढे १६३८० घरे 
आहेत. एकूण ३३८३२ इतक  या घराची सं या भरते. ह  सं या आपण पाह लीतर ह  खुप 
मोठ  सं या आहे. ामीण भागाम ये अजूनह  काह  घर आहेत. यांची न दणी होणे अपे ीत 
आहे. यांची न दणी होणे आव यक आहे. अजूनह  झपाटयाने बांधकाम वाढत आहे. खरेतर 
मा या वतीने आप याला न  वनंती करतो क  सरसकट हा शा तीकर पुणपणे माफ झाला 
पाह जे. पंपर  िचंचवड ह  कामगार नगर  आहे. आप या सवाना आठवण क न देतो क  या 
सभागृहाम ये काह  स मा.सद यांनी या पंपर  िचंचवड शहरातील नागर कांना संबोधीत केले 
होत क  तु ह  शा तीकर भ  नका तो पुणपणे माफ होणार आहे ते हापासून आजपयत 
शा तीकर काह  नागर कांनी भरलेला नाह . या ठकाणी यांना दहा पये भरायला लागत होते 
या ठकाणी यांना एक हजार भरावे लागतात. आ ण आज ६०० वे.फुटा या आतली जी घर 

असतील यांचे पैसे भ न नंतर पुढे माफ करणार आहेत. मा.महापौर साहेब, संपुण शा तीकर 
माफ हावा अशी वनंती आहे, ध यवाद.              
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मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. हा जो 
शा तीकराचा वषय आहे या याम ये तार ख टाकली गेलेली आहे. मी सभागृहाम ये उपसूचना 
आहे यांच वागत करते परंतु या तारखेम ये या ठकाणी जी तार ख आहे परत शासनाकडे 
पाठ वणार आहोत. या तारखेचा परत उ लेख २०/४/२०१७ असा करावा. द ा काकानी 
सागंीतल क  गडबड क न हा वषय कर यात काह  अथ नाह  कारण शेवट  हा नागर कां या 
ज हाळयाचा वषय आहे. आपण जर गडबड केली आ ण परत आप या हातून एखाद  चुक 
झालीतर परत याचा भूदड आप याला सगळया नागर कांना बसणार आहे. आ ण हणूनच   
२०१५ आ ण २०१७ या दोन वषात कती घरे वाढलेली आहेत याचा स ह झालेला नाह . 
शा तीकर कती तारखेपासून कती तारखेपयत माफ होणार याम ये २०१५ पयतची तार ख 
आहे. मग पुढ या दोन वषाचे काय होणार. शहराम ये आजह  सगळ कडे मुबलक बांधकाम 
चालू आहेत. कोणीह  नगरसेवक सांगत नाह त क  बांधकाम करा परंतु लोकांची प र थती 
बघता कुटंूबे वाढलेली आहेत आपण सहानुभूतीपुवक हे बघत असतो. यांची कुटंूब वाढलेली 
आहेत, आपलीच लोक आहेत हणून आपण यांना पाठ शी घालत असतो. पुढ या दोन 
वषासाठ  परत पाच वष संघष करावा लागेल. या यापे ा आता माई ढोरे यांनी उपसूचना 
वाचलेली आहे या याम ये आज या तारखेची अट टाकावी. कमीत कमी हे शासनाकडे 
पाठ वणार असूतर या याम ये हा वचार केला गेला पाह जे. परत येणा-या िनवडणूका 
डोळयासमोर बघता नागर कां या फायदया या ीने वचार केला गेला पाह जे. या ने 
कमीत कमी आज या तारखेपयत हा वषय करावा कंवा माई ढोरे यांनी आज या तारखेची 
द.२०/४/२०१७ पयतची अट टाकावी.  

मा.आशा धायगुडे-शडगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आजचा हा 
वषय कौतूका पद आहे. इतक  वषा पासून जे घडल नाह  ते तुम या उप थतीत आ ण       
पदािधका-यां या क ातून हे यश आप याला बघायला िमळते. महापौर पद तुम याकडे आहे 
याचा आनंद होतो क  हा वषय आप या महासभे समोर आला. मा.नर जी मोद ंचा नारा होता 
क , आ छे दन आयगे परंतु आ छे दन कहाँ ह असे कुचे ेन ेलोक बोलायच.े परंतु आज मला 
वाटतय सगळयां या त डाच उ र आहे क  आ छे दन कशाला हणतात, आ छे दन कसे 
आहेत हे िन तच आजचा हा वषय मंजूर के यानंतर ठरणार आहे. ६०० वे.फुटाच 
नागर कांचे छोटेशे घर असेल परंतु आज उपसूचनेसह हा वषय आपण  करणार आहोत. एक 
हजार वे.फुटापयतचे घर सामा य नागर कांचे असते आ ण तेथून पुढच जे घर असेल ते 
काह  सामा य नागर कां या िनवासाच छ पर नसतं मग ते यांनी या या ऐशोआरामासाठ  
बांधलेल असेल आ ण जर ते अवैध असेलतर  िन तच या यावर कारवाई झाली पाह जे.     
परंतु आजचा हा िनणय क  एक हजार वे.फुटा पयतच घर आपण अिधकृत ठरवाव याच 
मनापासून कौतूक. मला अजूनह  आठवतं क  जे काह  वषय घडले आपले शहरा य       
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मा. ल मणभाऊ जगताप यांनी या प ाशी संल न होते यांनी राजीनामा दला या सगळया 
गो ीचा यांनी पाठपुरावा केला, या याम ये आपले मा.मु यमंञी देव जी फडणवीस असतील 
यांनाह  ते पटल क  इथला सामा य नागर क, क कर  नागर क जो यावसायासाठ , 

नौकर साठ  या पंपर  िचंचवड शहरात येतो आ ण इथे आ यानंतर तो वत:च घरकुल बांधतो 
परंतु जे आतापयत स ेत होते यांना हे जमल नाह , साम य नागर कां या ज हाळयाकडे 
वळलेच नाह त असा वषय या ठकाणी आज आप या प ाने मंजूर केला याब ल सगळयांचे 
मनापासून कौतूक करावस वाटत. मा.आमदार ल मणभाऊ असतील, मा.आमदार महेशदादा 
लांडगे असतील हणजे आमदार ल मणभाऊनी तर राजीनामा दला होता फ  सामा य 
नागर कां या ज हाळयाचा  होता यां या ाला वाचा फुटली पाह जे, यांना याय 
िमळाला पाह जे हणून मला वाटत नाह  क  कोणी एक दवस सु दा आप या खुच व न खाली 
उतरायला तयार होतं परंतु एक वषाचा कायकाल यांनी सामा य नागर कांसाठ  वना पदाचे 
राह ले. यांनी सांगीतले माझ पद मला या ठकाणी मह वाचे नाह  तर सवसामा य नागर कांचे 

 मह वाचे आहेत व यांना जोड िमळाली मा.आमदार महेशदादा यांची. या दोघांनी िमळून 
हा वषय येकवेळेस मांडला, अनेकदा पाठपुरावा केला आ ण यश िमळवल या यशाम ये 
आप या सगळयांचा या ठकाणी असणारा बांधकामाचा  एकदाचा तड स िनघाला. मला या 
ठकाणी सांगताना आनंद होतो क  हा  या वषयामुळे फ  पंपर  िचंचवड शहरालाच 
नाह तर संपुण महारा ा या डो यावर असलेली टांगती तलवार जी होती ती िनकाली   
िनघालेली आहे आ ण हणून पु हा एकदा आप या महारा ाचे मा.मु यमंञी स मा.देव जी 
फडणवीस असतील, मा.आमदार ल मणभाऊ जगताप असतील, मा.आमदार महेशदादा लांडगे 
असतील या तीघांचे मी मनापासून अिभनंदन करते आ ण हा वषय उपसूचनेसह मंजूर करावा 
अशी मी वनंती करते. 

मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. शा तीकराचा जो 
िनणय आहे याबाबत आज मा.आमदार ल मणभाऊ जगताप, मा.महेशदादा लांडगे या दोघाचे 
मी मनापासून अिभनंदन करते. ब-याच वषापासूनचा लंबीत  होता यां या य ामुळे हा 

 िनकालात आला. शा तीकराचा जो वषय आहे या याम ये आताच माई ढोरे यांनी 
उपसूचना मांडली एक हजार वे.फुट पयत शा तीकर माफ करावा. मा.महापौराना व 
मा.स ा ढ प ने यांना वनंती आहे क  गंुठेवार म ये राहणारा जो वग आहे कारण एक गंुठा 
हणजे जवळ जवळ ११०० वे.फुटा पयतचा ऐर या असतो तर  मला वाटत एक हजार 
वे.फुट न करता ११०० वे.फुट पयतची शा ती ह  माफ करावी. आताच काह  सभासदांनी 

मु ा मांडला. खरोखरच पंपर  िचंचवड शहराम ये आताच सिचनभाऊ हणाले क  ३३८३२ घर 
ह  आता अनिधकृत शा तीकराम ये लादली गेलीत. तीन ते चार मह याम ये पंपर  िचंचवड 
शहराम ये कती अनिधकृत बांधकाम चालू आहेत हे अिधका-यांना मा हती आहे का. आ ण 
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जर शा तीकराचा वषय आपण कुठ या कुठ या प दतीने िनकालात काढत असूतर आता जी 
नवीन अनिधकृत बांधकाम होतात याला जबाबदार कोण राहणार आहे. याला जबाबदार 
नागर क आहेत का शासन अिधकार  आहेत. कारण जर अनिधकृत बांधकाम होतात तर 
यावेळेला आपले अिधकार  काय करतात या ाच उ र आ हांला हवं आहे. कारण 

शा तीकराचा वषय या प दतीने आपण आण याचा य  करतो पण येथे कुठेना कुठे आपले 
शासनह  अनिधकृत घर पाड यासाठ  जबाबदार आहे. या ाने याचा बोध यावा आ ण 

अनिधकृत घरे या पुढे बांधली जाणार नाह त या यावर यांनी िन तच वचार करावा एवढच 
बोलते.  

मा. मोद कुटे  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आतापयत जेवढे सद य 
बोलले, ६०० वे.फुटाच न करता १००० वे.फुटाच करा. काह  हणाले सरसकट माफ करा. 
जर  २०१५ पयतची बांधकाम अिधकृत होणार असेलतर याला शा तीकर लागू  क न 
घे यासाठ  का हा ट धरला जातो. २०१५ पयतची बांधकाम अिधकृत कर यासाठ  शासनाने  
देखील हायकोटात अफेडे ह ट सादर केलं होत. दो ह  सभागृहाम ये िनणय झाला क  सव 
बांधकाम अिधकृत करायचे तर शा तीकर का लागू करता. जर लागू केलातर व उदया लोकांनी 
भरला तर तो अिधकृत झा यानंतर परत करणार का. कारण समा व  गाव होती यावेळेस या 
लोकांनी कर भर यानंतर िनणय आला क  कर भ  नका माफ केलेला आहे. मग तो कर परत 
दलेला नाह .  

मा.वैशाली घोडेकर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. या ठकाणी मी एकच 
सांगेल क  या शहराम ये अधा गंुठा जागा असेलतर, मोठे कुटंूब असेलतर यांनी तीन मजले 
बांधलेतर ितथच १५०० वे.फुट होते. या ठकाणी कोणी एशोआरामासाठ  घर बांधत नाह त. 
याच मोठ कुटंूब असत यालाच या ठकाणी मजले वाढवावे लागतात कारण तीन मुलं 

असतात, दोन मुल असतात याच कुटंूब वाढत अस या यानंतर तो मजले वाढवतो एक हजार 
वे.फुटाचे पुढे असे कती घर अनिधकृत आहेत आ ण एक हजारा या आतम ये कती 

आहेत. हणजे कती जणांना तु ह  ह  उपसूचना देऊन फायदा देतात आ ण कती जणांना 
या ठकाणी नुकसान होते याची मा हती दयावी. 

 मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते – पं.िच.महापािलका ह तील सव सरसकट अनिधकृत 
बांधकामाना शा तीकर पुणपणे माफ करावा. 

मा. सुल णा धर -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देते.   

मा.झामाबाई बारणे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. हा वषय खरंतर 
आजचा शा तीकराचा वषय मा.महापौर आप या काळात महापािलका सभेम ये आलेला आहे. 
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या शा तीकरा या वषयावर अनेक वष जी गोरगर बां या डो यावर टांगती तलवार होती ती 
टांगती तलवार दुर कर याचे काम आप या शहराचे मा.आमदार ल मणभाऊ जगताप, 
मा.आमदार महेशदादा लांडगे याच माणे मा.मु यमंञी यांनी केल.े या ठकाणी गोरगर बांचा 
शा तीकराचा वषय माग  लागतो. न क च यांना हे पु यांच काम केलं आहे, गोरगर बांच े
अिशवाद यांना लागणार आहे. कारण अनेक वष या लोकांचे यांनी अधा, एक गंुठा जागा 
घेवून घर बांधलेले आहेत बाहे न लोक आलेली आहेत अधा गंुठा, गंुठा जागा घेऊन यांनी घर 
बांधली. काह  लोकांनी घरात या बायकां या गळयातील मंगळसुञ मोडून पैसे नसताना घर उभे 
केलेले आहे आ ण या घरामधनु हे जे काह  पुढचे  उप थत  झाले ते आज या ठकाणी 
माग  लागत आहेत. मा.महापौर साहेब, आप या काळात चांगले काम होताना आता उपसूचना 
माई ढोरे यांनी मांडली क  एक हजार पयत माफ करावा. आता सांगीतले क  मज यावर मजले 
वाढ वले क  १५०० वे.फुट होते. मला एवढेच सांगायचे आहे क  आता जो वषय होता ६०० 

वे.फुट बांधकामाला शा तीकर माफ परंतु या ठकाणी पंपर  िचंचवड शहरात सव नागर क 
आपले आहेत आपण ६०० वे.फुट न करता एक हजार वे.फुटा पयत माफ चा हा वषय 
मंजूर करावा. माई ढोरे यां या उपसूचनेला अनुमोदन राह ल. 

मा.िनता पाडाळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आता माई ढोरे यांनी 
सांगीतले एक हजार वे.फुटापयत. मा या मा हतीनुसार पुव  जे जे लोकांनी एक ते दड गंुठा 
जागा घेतलेली आहे यांचे एक हजार वे.फुटापे ा जा त व.ेफुट होतात. गंुठयानुसार 
केलेतर सव नागर क बसतील. याच माणे ६०० ते १००० वे.फुट अिधकृत करणार आहोत 
परंतु आप या अिधका-यांनी शहरातील पुण लोकां या न द  केले या आहेत का. िन या सु दा 
न द  लोकां या घरा या केले या नाह त. घरा या न द  कर यासाठ  नागर क वेळोवेळ  जातात 
एक एक नागर क शंभर शंभरवेळा फे-या मारतो परंतु या लोकांना अिधकार  फरवतात, आज 
या उदया या. माप घेत यानंतर चार म हन,े सहा म हने, वषभर सु दा न द  होत नाह त. 
आपण सव अिधका-याना आदेश दयावेत क  नागर कां या न द  लवकर क न यांना लवकरात 
लवकर टॅ स िमळावा. लोकांना कधीच टॅ स पाव या वेळेवर िमळत नाह त. येक वेळेस 
नागर क ितथ जातात, टॅ सपाव या काढून याय या या सु दा काढ यासाठ  यांच सॉ टवेअर 
कधी बंद असत कधी कॉ युटर बंद असतं. मग नागर कांनी करायच काय. यात सु दा आपण 
ल  घातले पाह जे. जेणेक न न द  असतीलतर आप याला हे पुढचे करणे एकदम सोप जाईल. 
शासनाने चांगला िनणय घेतलेला आहे. दो ह  आमदारांचे मी कौतूक करते. 

मा.उ म कदळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मी मा.महापौर 
साहेबांना वनंतीवजा सूचना करतो क  आता आकडेवार  शासनाकडे उपल ध नसेल ती 
आकडेवार  ह  जीआयएस मॅ पंग दारे ॉपट ची आकडेवार  यावी व शहराम ये कती बांधकाम 
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झाले याच पुणपणे डाटा हा जीआयएस मॅ पंग दारे िमळेल. तर  आपण शासनाला आदेश 
दयावेत क  जीआयएस मॅ पंग क न घे यात यावी अशी मी आपणास वनंती करतो, ध यवाद. 

मा. वण भालेकर -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज या ठकाणी  
शा तीकराची मा हती दलेली आहे. ६०० ते १००० वे.फुट असेल. मला या ठकाणी वचारायचे 
आहे क  आप या पुण पंपर  िचंचवड शहराम ये काह  भाग हा रेडझोनम ये येतो. आमचा 
संपुण . .१२ असेल हा रेडझोन अंतगत आहे आ ण भोसर चा काह  भाग रेडझोनम ये येतो. 
याम ये रेडझोनमधील घराना याचा काह च फायदा होणार नाह . यामुळे आमची अशी वनंती 
राह ल क  रेडझोन मधील भागातील र हवाशातफ वनंती राह ल हा शा तीकर पुणत: र  करावा 
तरच या घरांना फायदा होईल.  

मा.अ जत ग हाणे  -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. हा वषय गे या 
अनेक वषापासून आप या शहराम ये आप या सवाना भेडसावतो आहे. मला वाटते या 
सभागृहातील सव नगरसेवकांना ह च अपे ा आहे क  १०० ट के शा तीकर हा र  झाला 
पाह जे. या कोनातून आपण सवजण सात याने य  करत आलेलो आहोत. माग या 
काळात सु दा आपण सगळयानी या संदभात य  केले. या या वेळेस या सव 
लोक ितिनधीनी या संदभात य  केले. िनवडणूक या िनमी ाने आपण जे हा िनवडणूक ला 
सामोरे गेलो ते हा येकानी नागर कांना आ ासन दले क  १०० ट के या शहरातील बांधकाम 
िनयमीत क . १०० ट के शा तीकर र  क . अशा कार या भावना य  के या आ ण 
लोकांनी आप यावर व ास ठेवून लोक ितनीधी हणून काम कर यास संधी दली हणून 
आज आपण सवजण या ठकाणी सभागृहात आहोत. एक गो  िन त चांगली आहे क  
शासानाने या संदभातील य  केला आहे. परंतु हे करत असताना माझी वनंती आहे क  हा 
जो य  आहे तो ६०० वे.फुटाचा आहे आ ण माई ढोरे यांनी १००० वे.फुटा पयतचा हा 
वषय या ठकाणी उपसूचने दारे माफ कर याची भुमीका या ठकाणी मांडली. परंतु १००० 
वे.फुटा या पुढे सु दा खुप मोठया माणात घर आहेत. मला वाटत मगाशी शडगेताईनी 

एका गो ीचा उ लेख केला क , १००० वे.फुटा या पुढे यांच ेबांधकाम आहेत ते मोठे लोक 
आहेत परंतु ताई तसं नाह  आपण जर येकानी आपआप या भागातला खरच सव केलातर 
कुठ या लोकांनी या ठकाणी मोठ  बांधकाम केलेली आहेत क  यांची कुटंूब मोठ  झालेली, 
यांची आथ क प र थती, नुस या एका मुलाने नौकर  क न भागत नाह  हणून   
या ठकाणी काह  लोकांनी दोन-चार खो या बांधुन भाडयाने दले या आहेत आ ण या 

भाडया या उ प नावरती यांच कुटंूब चालतं अशा लोकांनी हे बांधकाम केलेले आहेत. मा या 
मा हती माणे जवळपास ९० ट के बांधकाम ह  अशी आहेत क  जी सवसामा य माणसान 
केलेली आहेत. या यामुळे माझी आप याला अशी वनंती आहे क  आपण या याम ये 
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दुजाभाव न करता सगळयांना एकाच यायान पाह ल पाह जे आ ण हा जो काह  शा तीकर 
आहे तो १०० ट के शा तीकर सगळयांसाठ  माफ केला पाह जे या कोनातून य  केले 
पाह जेत. दुसर  गो  मुळात हा शा तीकर लाव याचा जो वषय समोर आला या या मागची 
भुिमका अशी होती क  येथून पुढ या काळा म ये हणजे जे हा गंुठेवार  कायदा आला ते हा 
१०० ट के सगळया महारा ातील बांधकाम िनयमीत कर यात आली. अशी अपे ा होती क  
येथून पुढ या काळाम ये लोकांनी अिधकृत घर बांधावे परंतु य ात ते होऊ शकलेले नाह . 
या या मागचे कारण काय तर आप या येथे जी बांधकाम िनयमावली आहे या याम ये 

अनेक कटकट  आहेत. सवसामा य नागर क लॅन पास करायला गेलातर याला खुप ञासाला 
सामोरे जावे लागते. मी माग या आयु ांनाह  या ठकाणी वनंती केली क  आयु  साहेब, तु ह  
सु दा एखादा छोटासा लॅन मंजूर कर यासाठ  टाकावा यावेळेला तु हाला सु दा ल ात येईल 
क  काय प र थतून जाव लागत. या यामुळे इत या कटकट चे आहे. सवसामा य माणूस 
लॅन मंजूर करायला जातो आ ण याला या कटकट  आ ण जो वेळ लागतो, पैसा लागतो 
या यामुळे याची माणसीकता अशी झालेली आहे क  बेकायदेशीर बांधकाम केलेल परवडेल 

कारण सगळेच लोक बेकायदेिशर बांधकाम करतात तर मी का क  नये अशा कारची भावना 
आ ण भूमीका या नागर कांची होत असते. या ठकाणी सुजाताताई हणा या क  शासनाची 
या याम ये चुक आहे, िन तपणे शासनाची चुक आहे परंतु लोक ितनीधी आ ण आपण 
सवजण याम ये जबाबदार आहोत. शेवट  बांधकाम होत असताना या सगळया गो ीला 
सवचजण जबाबदार आहेत यामुळे ह  सगळयांनी जबाबदार  घेऊन येथून पुढ या काळात 
अनिधकृत बांधकाम सगळ  कडे चालू आहेत ती थांबवायचीच असेल या ा या मुळाशी 
आप याला जायच असेलतर १०० ट के बांधकाम अिधकृत कर या या ने पाऊल उचलली 
पाह जेत या कोनातून शासन तरावरती आपले लोक ितनीधी य  करतात. याच बरोबर 
नवीन लोकांना बांधकाम परवानगी घेताना या याम ये जी िनयमावली आहे याम ये बदल 
केला पाह जे. आज ती बांधकाम िनयमीत कर यासाठ  या अडचणी शासनापुढे येतात, 
माग या शासना या पुढे काह  अडचणी आले या हो या या या मागच मु य कारण आप या 
सगळयांना माह ती आहे क  साईड माज न सोडले गेलेल नाह , एफएसआय जो पस बल  आहे 
या यापे ा जा त काह  ठकाणी एक, दोन, तीन, चार इतका एफएसआय वापरला गेलेला 

आहे. या यामुळे शासन िनणय हे कोटात टकत नाह त उदया या काळाम ये एखादा अिधकृत 
बांधकाम करणारा माणूस कोटात गेलातर िन तपणे या या वरोधात कोटात िनकाल जाऊ 
शकतो यामुळे शासनाला हा िनणय घे यास अवघड जात. यामुळे माझी आपणा सगळयांना 
वनंती आहे क  आपण येथून पुढ या काळाम ये हा िनणय जर लावायचा असेलतर या 
शहराम ये कंबहुना महारा ाम ये या यासाठ  सव ठकाणी  अिधकचा एफएसआय दयावा 
लागेल, काह  साईड माज नम ये रलॅ सेशन दयाव लागेल तरच येथून पुढ या काळाम ये लोक 
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अिधकृत घर करतील कंवा यांना जे अपे ीत बांधकाम आहेत ते करतील आ ण  
या यानंतरच ख-या अथान या शहरात िनयोजनब द काम होईल. या शहरातील जी काह  

आर ण आहेत ती मोकळ  आहेत ती ता यात घेतली जातील. ॅ फकची मोठ  सम या या 
शहरात जाणवते. भ व यकाळाम ये अिधक जा त ॅ फकचा ॉ लेम संपूण शहरात होणार आहे 
या या मागची कारण वाढती लोकसं या आ ण येकाकडे वाढ या गाडया आहेत. या यामुळे 

र याची गरज भासणार आहे. या शहरात आपण सगळयात चांगले र ते केले आहेत परंतु ते 
क न सु दा आज भागत नाह त. उदया या काळाम ये सगळे शहरातील र ते वकसीत करावे 
लागणार आहेत. यामुळे हा जो काह  अिधकचा एफएसआय हा पयाय आप याला पुढे आणावा 
लागेल. माझी वनंती आहे क  या ाकडे आपण वेगळया प दतीने पाह ले पाह जे. सवच 
प ा या लोकांना माझी वनंती आहे क  आपण या वषयाचे राजकारण न करता हा वषय 
गोरगर बांचा, कामगारांचा, सवसामा य माणसा या हता या ने सरसकट सव बांधकामाना 
श तीकर माफ करावा अशा प दतीने मंजूर करावा अशी माझी अ हाची मागणी आहे, 
ध यवाद. 

मा.ॲड.सिचन भोसल े -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. शा तीकराचा 
हा  पंपर  िचंचवड शहरातील सव नागर कां या अगद  ज हाळयाचा  आहे. अनेक 
वषापासून हा  लंबीत होता तो या सभागृहात आज आला. मी थमत: आप या सवाच े
या ठकाणी मनापासून अिभनंदन य  करतो. या ावरती शा तीकरा या मुदयावरती या  
अगोदर अनेक िनवडणूका लढव या गेले या आहेत. अनेकवेळा वेगवेगळे आ ासन या मु यावर 
दे यात आलेली होती. माझी सभागृहाला वनंती आहे क  सभागृहाने पंपर  िचंचवड 
महापािलके या वतीने हे जे िनयम लादलेले आहेत ६०० वे.फुट कंवा १००० वे.फुट 
या याम ये लासी फकेशन काय आहे, या याम ये वभागणी कशी केलेली आहे. या 
अनुषंगाने आपण िनयमीत करणार असालतर १०० ट के हा शा तीकराचा  सुटला पाह जे 
आ ण १०० ट के हा शा तीकर  माफ झाला पाह जे. परंतु हे करत असताना मला असे वाटते 
क  यावेळेस आपण ६०० आ ण १००० व.े फुटाच एखादया य च घर िनयमीत करतो 
याचा शा तीकर माफ करतो तर दुसरा य  या यापे ा जा त बांधकाम करतो याला 

तु ह  कस करणार आहेत या दो ह च लासी फकेशन आ ण मा हती िमळणे मह वाचे आहे 
यामुळे कुठ याह  समाजावर, कुठ याह  घटकावर अ याय होता कामा नये अशा प दतीने 

िनणय यावा. शा तीकर १०० ट के माफ हावा याच मताशी आ ह  आहोत एवढच बोलतो 
आ ण थांबतो. 

मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. येथे बसले या 
येका या मनाम ये कुठतर  खदखद, कुठतर  द:ुख आहे क  आप याला हवा असलेला िनणय 
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आपण घेऊ शकलो नाह . मा.आमदारांच,े मा.मु यमं याचे कौतूक झालेतर  सु दा यातन 
खदखद माञ सवा या मनाम ये आहे. भारतीय जनता प ाचे शासन आहे या या अनुषंगाने 
यां या पदािधका-यांनी हे मा य केलेले आहे क  उपसूचने दारे का होईना परंतु जे स य आहे 

ते स य मांड याचा य  केलेला आहे. वा त वक पाहता ६०० वे.फुटा या घराला माफ  
बाक या एक पट दु पट आहे. या ठकाणी हा वषय नसुन प रपञक आहे याचे अवलोकन 
करायचे आहे. रा यशासनाने प रपञक काढल आहे याच अवलोकन करायच आहे. हे करत 
असताना येथून मागे महापािलकेम ये िनणय घेतलेला होता यावेळेस आघाड चे शासना या 
वेळेस यांनी तो आपला वषय वखंड त केला. आ ण दु पट शा तीकर वसुल करावा असे 
आदेश दले गेले. मग ते २००८ पासून लावाव का कस लावाव ते पञ येईपयत आपण पञकात 
नोट स देईपयत मग र ॉ पे ट ह आप याला वसुल करता येत नाह  मग याम ये परत वाद 
काढत काढत आपण २०१२-१३ पासून लागू क न यां याकडन वसुली चालू केली. 
यावेळेस या स ेम ये असणार  लोक, कोणाचीह  मानसीकता न हती आ ण आजह  ती 

मानसीकता नाह . कोणालाह  अस वाटत न हत क  अवै  बांधकाम तोडावे कंवा याला 
लवकर याय िमळावा आ ण शा तीकर र  हावा या ने सवाचे य  होते. द. १२/१/२०१५ 
साली आपण प रपञक काढले आ ण कॉ युटरम ये काह  चजेस के या याम ये आप याला 
शा तीकर वेगळ क न र कम वकारता येत न हती. या सॉ टवेअरम ये आपण बदल क न 
फ  आपण रे युलर जो टॅ स आहे तो वसुली सु  केली. कारण आपला जो टॅ स आहे तो 
सु दा हायपर होत होता. यासाठ  सुवणम य काढून लोकांकडून कर वसुल करायची शा ती 
बाजूला ठेवायची अशा प दतीने आपण ते १२/१/२०१५ ला प रपञक काढल. दर यान या 
काळाम ये आ ह  आम या स ेम ये असताना आ ह  खुप य  केले, आ हांला अपयश आले 
ते आ ह  मा य करतो. यानंतर आमदारांनी य  केले, यांचे असे य  होते क  अिधवेशना 
म ये हाव. अिधवेशना या अगोदर हाव, ब-याचवेळेस यांनी सांगीतल क  झाल झाल, आता 
प रपञक िनघतय, उदया होणार आहे, परवा होणार आहे. असं करता करता शेवट  यावेळेस 
मु यमंञी पंपर म ये आले आ ण मु यमं यांनी द. ११/१/२०१७ च प रपञक जाह र केले 
आ ह  आयु ांना, शासनाला वचारलेतर ते हणाले असे काह  प रपञक आलेले नाह . 
पञकारानी वचारले नंतर या काळात मा.मंु यमंञी पंपर  िचंचवडला आले होते यांनी 
सांगीतले क  अशा प दतीच प रपञक आ ह  अपलोड केले, अपलोड करताना याम ये काह  
तांञीक अडचण आली. ते अपलोड झाल नाह तर ते डाऊनलोड कधी होणार. डाऊनलोड झाल 
नस यामुळे याची मा हती आलेली न हती. दर यान या काळात काह तर  शा तीकराचा िनणय 
घेतला याब ल मा.देव  फडणवीस यांचे अिभनंदन करतो. परंतु आज आपण पाहतो क  नेमक 
६०० वे.फुटाच हणजे कती लोकांना दलासा देणार आहे. आज या सभागृहाम ये जे जे 
सभासद ितनीधी व करतात या सगळयांची वेगळ  अडचण आहे आ ण आतातर आपण 
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भाग प दत अशा प दतीची केलेली आहे क  सव कारची लोक या या भागाम ये आहेत. 

सवाना हा ॉ लेमेट क वषय आहे. ६०० वे.फुटाच घर असलेली लोक कती आ ण कती 
लोकांना आपण याय देणार आहोत. नंतर या लोकांना हजार वे.फुटा पयत आ ण या या 
पुढ या लोकांना दु पट. या याम ये अनेक  आहेत. हा शा तीकर लावताना नेमका कती 
फुटावर लावणार, कोण या तारखेपासून लावणार, मुळ बांधकाम कती होते अिधकच ेबांधकाम 
कधी झालं, यांनी कधी बांधकाम केल,े तुम या रेकॉडवर कधी आल. तु ह  शा तीकर कधी 
लावला. आमचे सहकार  मोद कुटे यांनी  मांडला, गावडे साहेबांनी आ ण िशंदे साहेब, 
आताच दर यान या काळात म ये पेपरला बातमी आलेली होती दो ह  सभागृहाम ये 
अनिधकृत बांधकामा ब ल मंजूर  िमळाली आ ण २०१५ पयतचे बांधकाम रे युलर होणार. अशा 
प दती या बात या सव वतमानपञातून आले या हो या. आमचे सहकार  कुटे यांनी जो  
उप थत केला तो अतीशय यो य आहे. पह यांदा एखादा वषय याय व  असतो यावेळेला 
या यावर आपण भा य सु दा करत नाह त. आता हा अनिधकृत बांधकामाचा वषय 
याय व  असताना आपण शा तीकराचा िनणय घेतो हा कायदया या ने कतपत यो य 

आहे हे तपासून बघ याचा वषय आहे. हणजे एखादा वषय यायालयाम ये लंबीत आहे 
आ ण आपण याच वषयावर अशा प दतीच शा तीकर वसुल करावा कंवा नाह  करावा हा 
सु दा कायदया या त ांकडून वचा न घे याचा  आहे. २०१५ पयत शासन मंजूर  देतच 
आहे आ ण ती मंजूर  करत असताना याला काह तर  आपण मीएम घेणार आहोत. हणजे 
दोन दंड होणार आहेत का. एखादया गु हयाला एकच िश ा होते. आज  तुम या ेझर म ये 
शा ती करा या पाने पैसे जमा झाले आ ण उदया दोन मह यानंतर असा िनणय आला एवढ 
एवढ मीअम भरा आ ण रे युराईज करा. क  जस आता अजीत ग हाणे यांनी सांगीतले क  
सामायीक अंतर बसल पाह जेत, काह  ठकाणी सामायीक अंतर नाह , ं ट माज न नाह , हाईट 
जा त आहे असे अनेक या याम ये  असताना नेमका आपण हा िनणय कोणासाठ  
घेतला, यातून कोणाची सूटका होणार आहे.  आ ण एवढ  जबरद त शा ती आहे ती शा ती 
मुळात र च हायला पाह जे. आमची मागणी आहे क  शा ती र  करा, उलट कोटाचा िनणय 
येईपयत थांबा कंवा रा याशासनाने िनणय घेतला असेलतर यांच अिभनंदन. परंतु एकाच 
गु हयासाठ  दोनवेळा िश ा होऊ शकत नाह .  दोन दंड होऊ शकत नाह त. आमच हणण 
असं आहे क  आपण शा तीकर अिधक वसुल करता आ ण तो सु दा येक वषाला वसुल 
करतो यामुळे तो रे युलराईज होतो पु हा कशाला  मीअम घेणार, घेणार असालतर आमची 
अशी वनंती आहे क  मा.महापौर साहेब, जर तु ह  िनणय २०१५ पयतचा घेतला आहे मग 
तु ह  ३१ माच २०१७ पयत यावा आ ण दुस-या बाजूला तु ह  शासनाकडे श दाम ये वॉिनग 
दया क  कोण याह  प र थतीम ये या यापुढे अनिधकृत होणार  बांधकाम याला जबाबदार 
शासन असणार आहे मग याला कुठ याह  कारची सुटका नाह . शासन िनणय २०१५ पयत 
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घेततर मग हे ३१ माच २०१७ पयत या. २०१५ पयत िनणय घेतलाच असेलतर कारण 
काह तर  मीअम भ न रे यूलराईज करणार असालतर आ ण ते रे युलराईज िनयमात बसत 
नसेलतर या लोकांकडून वेगळा दंड यावा हे आ ह  समजू शकतो. परंतु एका बाजूला 
कायदया या चौकट म ये बसत असताना यांना याय देत असताना तु ह  याला दंड लावत 
असाल तर पु हा तु ह  याला दंड लाऊन िश ा क  शकत नाह त. हणून आमची वनंती 
आहे क  तु ह  मीअम जर घेत असालतर मग शा ती नको आ ण अशा लोकाला जी शा ती 
लादलेली आहे शा तीकर पुणपणे र  हावा अशा ाकरचा ठराव आप याकडून मा.मंु यमंञी 
यां याकडे पाठवावा आ ण यावर रा यशासनाने फेर वचार करावा अशा कारची आ ह  
सभागृहा या वतीने वनंती करतो. 

मा.िसमा सावळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. भारतीय जनता 
पाट या सरकारने मा.मु यमंञी असतील, पंपर  िचंचवड शहरातील दो ह  आमदार 
मा.ल मणभाऊ जगताप आ ण मा.महेशदादा लांडगे या दोघांचेह  मी अिभनंदन करते. या 
कारचा िनणय रा यशासन घेते. मला वाटते संपुण महारा ात हा िनयम लागू होणार आहे. 

आ ण अशा कारचे चांगले आ ण गोरगर बां या हताचे िनणय घेणारे हे सरकार हणून या 
सरकार या पाठ शी उभे राहणे तुमच माझ या शहरातील, या रा यातील येक नागर कांच 
कत य आहे असं मला वाटतं. २००८ ला यावेळेस दु पट शा ती आम या या शहरावरती 
लादली गेली यावेळेला तेवढयाच पोटतीडक ने, तेवढयाच त परतेने मांडणारे आ ह  यावेळेस 
पासून आजपयतचा हा वषय या सभागृहात वारंवार कुठ या ना कुठ या व पाम ये येतो. 
यावेळेस सु दा अनेक आ ासन इले शन आ यानंतर िमळत होती आ ण या शहरातील 
येक नागर कांना वाटत होत क  माझी आता शा तीकरातून सुटका होणार आहे, पण ती 

काह  सुटका झाली नाह  हे स य आहे आ ण हे कोणी नाका  शकत नाह . गे या अनेक 
दवसापासुन आशाताईने सांगीतले ल मणभाऊनी एक वष आ द राजीनामा दला, मला वाटत 
ल मणभाऊ भारतीय जनतापाट चे आमदार झाले, महेशदादा आमदार झाले यावेळेस 
पासून या  ते आतापयत या अिधवेशनात पाह ल असेलतर ते सभागृहाम ये अनिधकृत 
बांधकाम अिधकृत करा हणून यांनी आणलेले वेगवेगळे वषय असतील, ठराव असतील 
यासाठ  यांना झगडावे लागले असेल. लोक ितनीधी हणून यांनी यांची भुमीका चोखपणे 

पार पाडलेली आहे. खरेतर नवीन सद यांनी चांगले मु े मांडले यां या मु यांच या ठकाणी 
वागतह  हायला पाह जे परंतु एखाद  गो  आपण चुकत गेलो क  आपण कती चुकायचं 

याला सु दा मयादा पाह ज.े चुका चुका आ ण चुका मग चुका कराय या राजकारणातून चुका 
हा पायंडा कुठेना कुठेतर  एक दवस थांबवावाच लागणार आहे आ ण हणून द.१२/१/२०१५ 
ह  तार ख यो य आहे. या पुढचा कुठलाह  आदेश शासनाला सु दा देऊ नये. २००८ पासून 
शा तीकर लागु झाला यावेळेला आपण ८५ कोट  वसुल केलेले आहेत. बांधकाम छोटे मोठे 
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अनिधकृत आहे याला शा तीकर वसुल केलेला आहे. आता जो उपसूचने दारे आपण िनणय 
करतो तो िन तपणे या पा टच े सवसव या शहराचे आमदार मा.ल मणभाऊ जगताप व 
मा.महेशदादा लांडगे या दोघांनी सांगीतलं क  आप याला या शहरातील नागर कांना अनिधकृत 
या श दामधुन आ हांला मु  करायचे आहे. आता जो काह  ते दंड भरणार आहेत तो दंड 
सु दा ६०० ते १००० वे.फुटा पयत कुठ याह  नागर कांना तो दंड लागू नये तशी तु ह  
उपसूचना दया हणून यांनी आ हांला या ठकाणी सुचना के यात आ ण तशा कारची 
उपसूचना आ ह  या सभागृहात मांडलेली आहे. या ठकाणी महारा  शासनाने एमआरट पी 
कायदयाम ये सु दा बदल होतो या याम ये जो बदल अपे ीत आहे तो केलातर अनिधकृत 
हा श दच िनघून जाणार आहे. २०११ पयत करा २०१२ पयत करा, २०१५ पयत करा असं 
होणार असं आता कती दवस आपण पुढे लांबवणार आहोत. नवीन बांधकाम िनयमावली 
छोटया लॉटसाठ  अ त वात आलेली आहे. सुटसूट त बांधकाम िनयमावली सु दा सभागृहापुढे 
येणार आहे. याच सु दा आपण वागतच करायला हवं. मला मा य आहे कोणालाह  
अनिधकृत घरात रहायला आवडत नाह  परंतु जे काह  अनावधाने झालेले आहे ते कुठेतर  
टॉप कर याची वेळ सु दा आता आलेली आहे. एक कडे सलग स ा असताना जे िनणय झाले 

नाह त आ ण आता वषभरातले िनणय समोर येतात याचे कौतूक करण े सु दा िन तपणे 
तीतकच गरजेचे आहे. या ठकाणी अजीत ग हाणे यांनी खुप चांगले वचारलेले आहे. अिधकृत 
बांधकाम केलतर आ ण कोटात गेलतर काय. असेच काह  महाभाग कोटात गेले आ ण यांनी 
ते लादलं. घर वत:साठ  करतात आ ण वत: या बायकोला कोटाम ये पट शनर करतात. 
जर  असा कोणी अिधकृत कोटात गेलातर   रा य शासनाला वधीमंडळात कायदा कर याचा 
िन तपणे अिधकार आहे आ ण तो कायदा येणार यासाठ  मा या मनाम ये तीळमाञ सु दा 
शंका नाह . यानंतर या बांधकामाच काय होणार, पुढ या बांधकामाचे काय होणार. 
बांधकामा या संदभाम ये िन तपणे शासन अनुकूल आहे. शासनास िनणय यायचा होता 
परंतु कोटात अस यामुळे, तो िनणय आपण घेणार आहोत. आपण शा तीकरा या संदभात 
बोलतो. मग शा तीकर परत करणार का, कसा देणार, का देणार, शासना या तीजोर त पैसे 
आलेतर परत जाणार का याम ये आपण सु दा चांगले अ यासकत आहात यामुळे मी जा त 
काह  बोलणार नाह . परंतु काह  सुचना केले या आहेत या सुचनांच िन तपणे पालन हाव. 
उ म कदळे सारखे ा यापक या सभागृहात आहेत यांनी चांगली संक पना मांडलेली आहे. 
जीआयएस मॅपींग दारे आपण सव िमळकतींच मॅपींग कराव. जेणे क न कोणी कती बांधकाम 
केलं हे सु दा आप याला मा हत होईल. गरजेपे ा जा त जे लोक बांधकाम करत असतीलतर 
यांना माफ  देऊ नये या मताची मी आहे. बांधकाम कुठ याह  झोनम ये असेलतर ते माफच 

होणार आहे. ६०० ते १००० वे.फुटापयत कुठ या ेञातील असलेतर  माफ चा वषय आहे. 
आ ह  रा यशासनाम ये अस यामुळे पाठपुरावा करणार आहोत क  तो सु दा माफ हावा 
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हणून. याय व  असताना हे आपण क  शकतो का, शा तीकराम ये िन तपणे आपण 

माफ  देऊ शकतो. जी उपसूचना दलेली आहे ती वकारावी याच माणे दो ह  आमदार, 
मा.मु यमंञी असतील भारतीय जनता पाट च े जे जे लोक हा िनणय घे याम ये सामील 
असतील यांचे मी अिभनंदन करते आ ण थांबते, जय ह द जय महारा .                                 

मा.एकनाथ पवार -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. द ाञय साने यांनी 
या वषयाची सुरवात केली. शा तीकर हणजे ख-या अथाने जझीया कर आ ण हा कधी 
पासून चालू झाला. २००८ पासून शा तीकराची या ी सु  झाली. अनिधकृत बांधकामा संदभात 
मा या अगोदर या सगळयां व यांनी बोलताना सांगीतले क  अिनयमीत बांधकाम. मा.नामदेव 
ढाके साहेब इथे आहेत. या रा याचे मा.मु यमंञी देव जी फडणवीस अिनयमीत बांधकामा या 
मोचाला या ठकाणी आले होते. मला अस वाटत क  या ाच े राजक य भांडवल  भारतीय 
जनता पाट  हणून आ ह  कधीच करणार नाह त. कारण याच ावर या महापािलकेम ये 
भारतीय जनता पाट चे सरकार आले. खरंतर हे सरकार या रा याम ये स ेम ये आलं, हे 
सरकार क ाम ये स ेम ये आलं, लोकांची काम कर यासाठ  स ेम ये आलं. सगळयाच 
व यांनी बोलता बोलता हे १०० ट के सांगीतले क  श तीकराची माफ  झाली पाह जे. मला 
असं वाटत क  तेवढयाच मनान या सरकारच वशेषत: मा.आमदार ल मणभाऊ जगताप 
असतील, मा.आमदार महेशदादा लांडगे असतील यांचे जर अिभनंदन केल असततर मला 
अिधक आनंद झाला असता. कारण या सरकारने स े याम ये आ या यानंतर कायम 
लोकांसाठ  चांगले िनणय घे याचा य  केला. अनिधकृत बांधकामा या संदभाम ये दोन दोन 
वेळा कोटाम ये रट पट शन दाखल केलं आ ण या यामधुन सवसामा य माणसाना याय 
िमळावा अशा कारची भुिमका घेतलेली आहे. दुदवाने कोटा या पुढे काह  नाह  झालं. परंतु १ 
जानेवार  २०१७ साली या शा तीकरा या संदभात महारा  शासनाचे राजपञ िस द झाले. ६०० 

वे.फुटा पयत या घराला शा तीकरातून माफ  िमळाली पाह जे. फे ूवार  २०१७ ला 
महापािलकेचा िनकाल झाला आ ण आचारसं हता लाग या या अगोदर मा.मु यमंञी यांनी जो 
श द दला तो मा.मु यमंञी यांनी हा श द पाळला आहे आ ण ८ जानेवार  २०१७ ला 
नोट फकेशन काढलेले आहे. आ ह  जे बोलतो ते करतो. या शहराचे अ य  मला वाटत क  
यावेळेस वेगळया प ाम ये होते आ ण यांची स ा या महापािलकेम ये माग या काळाम ये 

होती. रा याम ये यांची स ा होती, क ाम ये यांचच सरकार होते. या सवसामा य 
शहरामध या माणसाला अनिधकृत बांधकामा या जोखडाम ये डांबून टाक याचे काम तु ह  
सगळयांनी केल आ ण हा शा तीकर नाह तर हा जझीयाकर  सवसामा य माणसावर लादला. 
या रा याम ये आमची स ा आ या यानंतर आ ह  मनापासून ठरवल या शहराचे अ य  मा. 
ल मणभाऊ जगताप असतील, महेशदादा लांडगे असतील हे पह या दवसापासून पह या 
अिधवेशानाम ये कारण मी वधानसभा लढलो आ ण वधानसभा हारलो यावेळेस पह या 
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अिधवेशनाला मी यावेळेस गेलो यावेळेस वधानसभे या अिधवेशनाम ये पह ला  कुठला 
असेलतर अनिधकृत बांधकाम िनयमीत झाले पाह जे हा होता. लोकांना याय दे याचा आ ह  
य  करतो आ ण लोकांना यावेळेस याय दे याचा य  करतो यावेळेस कुठ याह  

प दतीचे राजकारण करत नाह त. एखाद  चांगली गो  झालीतर याचे े ड ट सु दा शंभर 
ट के िमळाले पाह जे. ६०० वे.फुटा पासून १००० वे.फुटापयत याय दे याचा आ ह  य  
केला. मा या अगोदर योगेश बहल यांनी सांगीतल खरं आहे क  ८ जानेवार  २०१७ ला 
नो ट फकेशन िनघाल. माग या अिधवेशना या शेवट या दवशी कोटा म ये रट पट शन दाखल 
क न सु दा िनयमावली सादर क न सु दा कोटाम ये काह तर  अडचणी येत हो या. नवी 
मंुबई मधला काह  ठकाणचा  असेल आप या या शहराचा काह   असेल मला असे 
वाटतय क  या लोकांना दलासा िमळव यासाठ  वधीमंडळात या दो ह  सभागृहाम ये या 
संदभामधला कायदा केला आ ण या रा यामध या सवसामा य माणसाला खरंतर झामाताई 
यांनी सांगीतल नागर कांनी घर कशा प दतीने बांधलेले आहेत. या शहरामध या अनेक 
अंदोलनाम ये मला मा हती आहे. मंुबईम ये, नागपूरला अंदोलनासाठ  गेलो. झामाबाई यांनी 
सांगीतले ते खरं आहे. या शहरातील सवसामा य भगीनीनी आप या वत: या गळयातील 
मंगळसुञ मोडून घर बांधले या घरावर बुलढोझर फरव याचे काम तु ह  सगळयांनी माग या 
काळात केलं, वाईट वाटतय. आंदोलनाम ये सगळेच होते, िशवसेना होती, भारतीय जनतापाट  
होती, अनेक वेगवेगळया प ाचे कायकत होते. मला वाटत क  अंदोलन क न सु दा माग या 
काळाम ये झाल नाह  ते या काळाम ये आप या सरकार या काळाम ये झालेल आहे. मी 
मनापासून सांगतो शा तीकरा या बाबतीम ये सगळेजण सांगतात १०० ट के माफ झाला 
पाह जे. योगेश बहल साहेब मी तु हांला वनंती करतो क  तु ह  पण महापौर होता, तु ह  
आज चार चार महापौर आहात थोडस वेबसाईट बघा. वधीमंडळाम ये झाले या ठरावा या 
कायदयाची आज या ठकाणी पोटलवरती बातमी आलेली आहे याची न द आहे. या 
शहरामध या न हेतर या रा यामध या सवसामा य माणसाला वाटत आपल घर िनयमीत 
झाले पाह जे. यांचे अनिधकृत बांधकाम होते या लोकांना शा तीकर लावलेला होता आ ण या 
िनयमावली या, या कायदया या मा यमातून पुढ या काळात हे घर िनयमीत होतील यावेळेला 
कोणालाह  शा तीकर लादणार नाह  अशा प दतीचे काम शंभर ट के आमचे सरकार करेल 
आ ण आ ह  शंभर ट के क . खरंतर या ावर एवढ  चचा होत असताना मलाह  खुप बरं 
वाटलं. सगळेजण या वषयावर आपले मत य  करतात. सगळे जण या वषयावर हे झाले 
पाह जे ते झाले पाह जे असे हणतात. मला असं वाटतय क  जे तुम या काळाम ये नाह  
झाल तेवढे आम या काळाम ये झाले आहे तेवढतर  सगळयांच जोरदार टाळया वाजवुन या 
सरकारच या दो ह  आमदारांच जर मनापासून अिभनंदन केल असततर मला वाटत क  या 
सभागृहामध या सगळया पञकारांना आ ण आ हांला िन तच आनंद झाला असता. मी 
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महापौरांना वनंती करतो या रा याचे मा.मु यमंञी देव जी फडणवीस सरकारच, या 
शहरामधले आमदार मा.ल मणभाऊ जगताप, मा.महेशदादा लांडगे या िनमी ान अिभनंदनाचा 
ठराव करावा आ ण हा तावह  सभागृहाम ये मंजूर करावा एवढ  मी अपे ा करतो 
मा.आमदार गौतम चाबुक वार यांचेह  अिभनंदन करतो आ ण पुढ या काळाम ये शहरा या 
वकासासाठ  अशीच आपण साथ दयावी एवढ च अपे ा य  करतो आ ण थांबतो. 
उपसूचनेसह हा वषय मंजूर करावा. 

मा.बाळासाहेब ओ हाळ -  मा.महापौर साहेब, माई ढोरे यांची उपसूचना वकारलेली आहे.  

मा.महापौर-  संबंिधत अिधका-यांनी या वषयाची मा हती दयावी. 

मा. दलीप गावडे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. याबाबतीत पह ला 
 द ाञय साने यांचा  होता क  कती नागर कांना या योजनेचा लाभ िमळेल. 

या याम ये शासनाने तीन ट पे केलेले आहेत. ० ते ६०० वे.फुटा पयत या याम ये  
िनवासी िमळकतीची सं या ३०३५६ आहे. ट पा-२- ६०१ ते १००० स वे.फुटा पयत िनवासी 
िमळकती याची सं या १७४५२ आहे. याचे एकुण माण पाह लेतर १ ते ६०० पयत ४७.२९ 
ट के िमळकती येतात. ६०१ ते १००० पयत २७.१८ ट के िमळकती येतात. १००१ या पुढे 
१६३८० िमळकतीची सं या आहे. दुसरा  साने साहेबांनी वचारला होता क  नवीन गावाना 
टॅ स माफ  दलेली आहे ती के हापासून दलेली आहे. याची मा हती घेतलेली आहे. २००८ चे 
अनिधकृत बांधकाम फ  धरलेली आहेत परंतु यांना जी कर योजना लागू केली होती ती   
२०१२-१३ पासून लागू केली. मध या काळात शा तीकर लागलेला नाह . २००८ पयत या 
बांधकामाला शा तीकर नाह  २००८ या नंतर जी बांधकाम झाली यांना शा तीकर लागू आहे 
आ ण याची अंमलबजावणी आपण २०१२-१३ पासून केलेली आहे. मध या काळाम ये आपण 
शा तीकराची आकारणी केलेली नाह . घोडेकर मॅडमनी  वचारला होता क  १००१ या पुढे 
कती बांधकाम आहेत तर १००१ या पुढे १६३८० बांधकाम आहेत. ३१ माच २०१७ पयत या 
िमळकती आप या सॉ टवेअरम ये न द झाले या आहेत यांची आकडेवार  मी सांगत आहे. 
जसजसे िमळकतधारक आप याकडे अज करतात तसे सॉ टवेअर अपडेट होते. मा.उ म कदळे 
यांनी जीआयएस मॅपींग ब ल वचारले होते. तर जीआयएस मॅ पंग आपण तावीत केलेली 
आहे. मा.आयु ांनी या तावाला मा यता पण दलेली आहे. लवकरच आपण याची  
िनवीदा या सु  करत आहोत. एकूण स थतीत न द झाले या घराची सं या  ४ लाख 
५० हजार ७६१ आहे.  मागील वष पे ा या याम ये २० हजाराने वाढ झालेली आहे. २०१६ 
म ये ४ लाख ३० हजार ३१८ िमळकती हो या या याम ये २० हजाराने वाढ होऊन २०४४३ 
िमळकतीची भर झालेली आहे. आता स थतीत ४,५०,७६१ िमळकतीची न द आहे.   
मा.महापौर-  माई ढोरे यां या उपसूचनेसह वषय मांक ५ मंजूर करणेत येत आहे. 
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 यानंतर सदर ठराव उपसूचनेसह मतास टाकणेत आला असता- 
 

ठराव मांक - ८       वषय मांक – ५ 
दनांक- २०/४/२०१७       वभाग – मा.आयु  
 
                संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . 
                         कर/मु य/५/का व/८६/२०१७ द.११/०४/२०१७  

 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 267 अ मधील तरतूद नुसार पंपर  

िचंचवड महानगरपािलका ह तील दनांक 04/01/2008 रोजीचे व यानंतरचे अवैध बांधकामांना 
देय मालम ा करांचे दुपट  इतक  अवैध बांधकाम शा ती सन 2012-2013 पासून आकारणीची 
अंमलबजावणी करणेत येत आहे.  

अवैध बांधकाम शा ती कराबाबत मा. नगरसद य, पदािधकार  यांनी मा. थायी सिमती 
व मा. महापािलका  सभेम ये मु े उप थत केल,े व वध संघटना व राजक य पदािधकार  यांनी 
अवैध बांधकाम शा ती कर न भरणेबाबत आवाहन के याने िमळकतधारकांम ये िमळकतकराचा 
भरणा करणेबाबत सं म िनमाण झा याने याचा िमळकत कर वसूलीवर प रणाम होत 
अस याने तसेच सदर वषयावर शासन तरावर कायवाह  सु  अस याने मनपाचे आिथक हत 
वचारात घेऊन अवैध बांधकाम शा ती लागू करणेत आले या िमळकतधारकांची थमत: मूळ 
िमळकत कर बलाची थकबाक सह भरणा वका न जे िमळकतधारक अवैध बांधकाम शा ती 
र कमेचा भरणा क  इ छतात यांची अवैध बांधकाम शा ती कराची र कम वकारावी. 
तसेच भरणा न केलेली अवैध बांधकाम शा तीची र कम िमळकतधारकांचे नावे थकबाक  ठेऊन 
भरणा वकारणेबाबत प रप क मांक कर/मु य/5/का व/24/2015, दनांक 12/01/2015 रोजीचे 
प रप का वये पयायी संगणक णाली वकिसत क न मूळ भरणा वकारणेत येत आहे. 

सव महानगरपािलकांम ये एक वा यता असावी व अ प उ प न घटकांना याय 
दे या या ीकोनातून तसेच अनािधकृत िनवासी बांधकामांवर भावी आळा बस व याक रता 
शा तीची आकारणी करणेबाबत नगर वकास वभागामाफत शासन िनणय मांक संक ण-
2015/ . .305/न व-20, दनांक 11 जानेवार  2017 पा रत झालेला आहे.  सदर शासन िनणया वये 
खालील माणे आकारणी करणेबाबत िनदश दलेले आहेत. 

अ. . िनवासी बांधकामाचे 
े फळ 

आकारावया या शा तीचा दर 

1 
600 चौरस फूटापयतचे 
िनवासी बांधकाम 

शा तीची आकारणी कर यात 
येऊ नये. 
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2 

601 ते 1000 चौरस 
फूटापयतचे िनवासी 
बांधकाम 

ितवष  मालम ा 
करा या50% दराने शा ती 
आकार यात यावी 

3 
1001 चौरस फूटा पुढ ल 
िनवासी बांधकाम 

ितवष  मालम ा करा या 
दु पट दराने शा ती 
आकार यात यावी(स याचे 
दराने) 

 

शासन लेखाप र णाम ये अवैध बांधकाम शा तीकर वसुलीबाबत उप थत केलेले आ ेप 

वचारात घेऊन तसेच अवैध बांधकाम शा ती कराबाबत शासन िनणय पा रत झाला अस याने 
अवैध बांधकाम शा तीची र कम िमळकतधारकाचे नावे थकबाक  ठेऊन भरणा वकारणेबाबत 
दनांक 12/01/2015 रोजीचे प रप कां वये वकसीत केलेली संगणक णाली बंद क न दनांक 

11/01/2017 रोजीचे शासन िनणयाची दनांक 01/04/2017 पासून अंमलबजावणी करणेबाबत 
दनांक 03/04/2017 रोजीचे प रप क पा रत केलेले आहे.  शासन िनणय व याअनुषंगाने 
महानगरपािलकेमाफत िनगत केलेले दनांक 03/04/2017 रोजीचे प रप काचे अवलोकन करणते 
आले.  तसेच नगर वकास  वभागाकड ल शासन िनणय दनांक ११ जानेवार  २०१७ म ये नमूद 
केले या शासन िनणयाम ये ६०० चौरस फूटापयतचे िनवासी अवैध बांधकामांना शा तीची 
आकारणी कर यात येऊ नये, तसेच ६०१ ते १००० चौरस फूटापयतचे िनवासी अवैध 
बांधकामांना ितवष  मालम ा करा या ५० % दराने शा ती आकारावी असे नमूद आहे. तथा प 
शहर हे औदयोिगक नगर  अस याने सामा य कामगारांची सं या मोठया माणात आहे. 
यामुळे १००० चौरस फूट कारपेट ेञापयत या िनवासी अवैध बांधकामांना शा तीची आकारणी 

कर यात येऊ नये. तसेच सदर िमळकतींना आकार यात आलेली शा ती पूवल ी भावाने 
शासना या मा यतेने माफ कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

 सदर बाबीवर शासनाकडून िनणय होत नाह , तोपयत जे िमळकतधारक शा ती 
करापैक  काह  र कम भ  इ छतात, यांची र कम मनपास घेणे श य हावे हणून 
(मनपाचे आिथक हत पाहता) वकिसत करणेत आलेली पयायी संगणक णाली बंद न करता 
ती पुढे सु  ठेव यास मा यता देणेत येत आहे.  

 अनुकूल- ८१       तीकूल- ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
     -------      
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मा.महापौर -   एकदा वषय मंजूर झा यानंतर तो मागे घेता येत नाह  पुढ ल वषय यावा. 
     (सभागृहात ग धळ)  
मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, वषयावर मतदान यावे.  
मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

वषय मांक – ६ 
दनांक- २०/४/२०१७       वभाग – मा.आयु  
  

                संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . 
                        शा/२/का व/१५६/२०१७ द.११/०४/२०१७  
 

   महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम २९-अ म ये भाग सिम यांची 
थापना कर याबाबत तरतूद आहे. यानुसार महानगरपािलकेम ये भाग सिम यांची वेळोवेळ  
थापना व यांची पुनरचना कर यात आलेली आहे. 

         मा.महापािलका सभा ठराव .३०३६ दनांक २०/०९/१९९५ व ठराव .३४५४ 
दनांक २६/०३/१९९७ अ वये चार भाग सिम या िनमाण कर यात आले या आहेत. तदनंतर 
महापािलका सभेने ठराव .९३ दनांक ०१/०९/२०१२ अ वये आणखी दोन यादा भाग 
सिम या िनमाण कर यास मा यता दलेली आहे. यानुसार इकड ल शासक य आदेश 
. शा/२/का व/४१/२०१४ दनांक २१/०१/२०१४ अ वये एकूण ०६ भाग सिम या थापन 

क न यांची पुनरचना केलेली आहे. 
          महानगरपािलकेची माहे फे ुवार  २०१७ म ये साव क िनवडणूक झालेली 
आहे.सदरची िनवडणूक चार सद य भाग प दतीने पार पडली असून महानगरपािलकेचे  
स थतीत ३२ िनवडणूक भाग अ त वात आहेत. याबाबतचे महारा  शासन राजप  
दनांक २४ फे ुवार  २०१७ िस द कर यात आले असून यानुसार महानगरपािलकेची 
नगरसद य सं या १२८ इतक  झालेली आहे. 
         महानगरपािलकेचे स ाचे काय े  १८१ चौ. क.मी. इतके आहे तसेच 
महानगरपािलकेची लोकसं या सन २०११ चे जनगणने माणे १७,२७,६९२ इतक  असून 
स थतीत २० लाखांपे ा जा त झालेली आहे. तसेच महानगरपािलके या काय े ात वाढ 
झालेली अस याने या माणात महानगरपािलके या े ातील नागर कांना नागर  सु वधा 
पुर वणे आव यक आहे.तसेच कायालयीन कामकाजाचे सम माणाम ये वभागणी करणेकर ता 
स ाची लोकसं या वचारात घेवून स ा अ त वात असले या ०६ भाग सिम यांची 
भौगोिलक या सोई कर अशी व  सन २०१७ चे िनवडणूक भागा माणे सलगता वचारात 
घेवून भाग सिम यांची पुनरचनेबाबतचा तपिशल तयार कर यात आलेला आहे तो खालील 
माणे आहे. 
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अन.ु . े ीय कायालयाचे नाव २०१७ चे सावि क िनवडणूक  माणे 
भाग मांक 

े ीय कायालयाचे 
ठकाण 

१. अ े ीय कायालय १०,१३,१४,१५,१६,१७ भेळ चौक, 
ािधकरण,िनगडी, 
पुणे ४११ ०४४. 

२. ब े ीय कायालय १८,१९,२१,२२,२७ ए ो कंपनी आवार, 
लकरोड, चचवड, 
पुणे ४११ ०३३. 

३. क े ीय कायालय ८,२०,२९,३०,३१,३२ हॉक  टेडीयम शेजारी, 
नहे नगर,भोसरी, 
पुणे ४११ ०२६. 

४. ड े ीय कायालय २३,२४,२५,२६,२८ ध रावेत र ता, 
रहाटणी, 

पुणे ४११ ०१७. 
५. इ े ीय कायालय ३,४,५,६,७ पांजरपोळ सं थे समोर, 

पुणे नािशक र ता, 
पुणे ४११ ०३९. 

६. फ े ीय कायालय १,२,९,११,१२ पपरी चचवड नवनगर 
िवकास ािधकरणा या 

कायालयाची जुनी 
इमारत, 

टळक चौक , िनगडी 
पुणे ४११ ०४४ 

 
       सबब वर ल व तु थती वचारात घेता उपरो  त याम ये नमूद के या माणे स ा 
अ त वात असले या ०६ भाग सिम यांची पुनरचना कर यास महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमामधील कलम २९-अ अ वये मा यता देणेत येत आहे. 
मा.उषा मंुढे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
               (सभागृहात ग धळ)  
मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मतदान यावे. 
               (सभागृहात ग धळ)  
मा.महापौर -  वषय मांक ५ मंजूर झालेला आहे. व. .५ माई ढोरे यां या उपसूचनेसह 
मंजूर केलेला आहे पुढचा वषय चाललेला आहे. आपण सभागृहात ग धळ घालू नये, आपण 
सगळयांनी खाली बसावे. 
मा.आशा धायगुडे-शडगे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मी पुढ ल माणे 
उपसूचना मांडते- महारा  महापािलका अिधिनयमा या कलम २९ (अ) (१) म ये लोकसं ये या 
माणात महानगरपािलका ठरवील अशा लागून असले या िनवडणूक भागांचा समावेश 

असले या भाग सिम यांची रचना कर यात येईल अशी तरतूद आहे. 
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 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची स याची लोकसं या वचारात घेता ०८ भाग 
सिम यांची रचना करणे आव यक आहे. 
 मा.आयु  यांचेकड ल पञ मांक- शा/२/का व/१५६/२०१७ दनांक ११/४/२०१७ 
अ वये ०६ भाग सिम यांची रचना कर याचे ता वत कर यात आले आहे याम ये अंशत: 
बदल क न खाली नमूद केले माणे भागांचा समावेश असले या ०८ भाग सिम यांची रचना 
कर यास मा यता दे यात यावी.      
अनु. . ेञीय कायालयाचे 

नाव 
२०१७ चे साविञक 
िनवडणूक माणे भाग 
मांक   

ेञीय कायालयाचे 
ठकाण  

१. अ ेञीय कायालय १०,१४,१५,१९ भेळ चौक, 
ािधकरण,िनगडी, 
पुणे ४११ ०४४. 

२. ब ेञीय कायालय १६,१७,१८,२२ ए ो कंपनी आवार, 
लकरोड, चचवड, 
पुणे ४११ ०३३. 

३. क ेञीय कायालय २,६,८,९ हॉक  टेडीयम शेजारी, 
नहे नगर,भोसरी, 
पुणे ४११ ०२६. 

४. ड ेञीय कायालय २५,२६,२८,२९ ध रावेत र ता, 
रहाटणी, 

पुणे ४११ ०१७. 
५. इ ेञीय कायालय ३,४,५,७ पांजरपोळ सं थे समोर, 

पुणे नािशक र ता, 
पुणे ४११ ०३९. 

६. फ ेञीय कायालय १,११,१२,१३ पपरी चचवड नवनगर 
िवकास ािधकरणा या 

कायालयाची जुनी 
इमारत, 

टळक चौक , िनगडी 
पुणे ४११ ०४४ 

७. ग ेञीय कायालय २१,२३,२४,२७ करसंकलन कायालय 
इमारत थेरगाव 

८. ह ेञीय कायालय २०,३०,३१,३२ करसंकलन कायालय 
इमारत सांगवी 

      
 तर  सदर भाग सिम यांची रचना कर यास व यानुसार भाग कायालय, आव यक 
मनु यबळ, आव यक साधनसामु ी नवीन भाग कायालये सु  कर याक रता उपल ध क न 
दे यास मा यता देणेत यावी.    
मा. सागर गवळ  -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देते.  
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  



42 
 
                  (सभागृहात ग धळ)   
मा.महापौर-  वषय मांक ६ उपसूचनेसह मंजूर करणेत येत आहे. आपण खाली बसावे 
सभागृहात ग धळ घालू नये. 
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक – ९                                        वषय मांक – ६ 
दनांक- २०/४/२०१७       वभाग – मा.आयु  
  

                संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . 
                        शा/२/का व/१५६/२०१७ द.११/०४/२०१७  

   महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम २९-अ म ये भाग सिम यांची 
थापना कर याबाबत तरतूद आहे. यानुसार महानगरपािलकेम ये भाग सिम यांची वेळोवेळ  
थापना व यांची पुनरचना कर यात आलेली आहे. 

         मा.महापािलका सभा ठराव .३०३६ दनांक २०/०९/१९९५ व ठराव .३४५४ 
दनांक २६/०३/१९९७ अ वये चार भाग सिम या िनमाण कर यात आले या आहेत. तदनंतर 
महापािलका सभेने ठराव .९३ दनांक ०१/०९/२०१२ अ वये आणखी दोन यादा भाग 
सिम या िनमाण कर यास मा यता दलेली आहे. यानुसार इकड ल शासक य आदेश 
. शा/२/का व/४१/२०१४ दनांक २१/०१/२०१४ अ वये एकूण ०६ भाग सिम या थापन 

क न यांची पुनरचना केलेली आहे. 
          महानगरपािलकेची माहे फे ुवार  २०१७ म ये साव क िनवडणूक झालेली 
आहे.सदरची िनवडणूक चार सद य भाग प दतीने पार पडली असून महानगरपािलकेचे  
स थतीत ३२ िनवडणूक भाग अ त वात आहेत. याबाबतचे महारा  शासन राजप  
दनांक २४ फे ुवार  २०१७ िस द कर यात आले असून यानुसार महानगरपािलकेची 
नगरसद य सं या १२८ इतक  झालेली आहे. 
         महानगरपािलकेचे स ाचे काय े  १८१ चौ. क.मी. इतके आहे तसेच 
महानगरपािलकेची लोकसं या सन २०११ चे जनगणने माणे १७,२७,६९२ इतक  असून 
स थतीत २० लाखांपे ा जा त झालेली आहे. तसेच महानगरपािलके या काय े ात वाढ 
झालेली अस याने या माणात महानगरपािलके या े ातील नागर कांना नागर  सु वधा 
पुर वणे आव यक आहे.तसेच कायालयीन कामकाजाचे सम माणाम ये वभागणी करणेकर ता 
स ाची लोकसं या वचारात घेवून स ा अ त वात असले या ०६ भाग सिम यांची 
भौगोिलक या सोई कर अशी व  सन २०१७ चे िनवडणूक भागा माणे सलगता वचारात 
घेवून भाग सिम यांची पुनरचनेबाबतचा तपिशल तयार कर यात आलेला आहे तो खालील 
माणे आहे. 

 
 



43 
 
अन.ु . े ीय कायालयाचे नाव २०१७ चे सावि क िनवडणूक  माणे 

भाग मांक 
े ीय कायालयाचे 

ठकाण 
१. अ े ीय कायालय १०,१३,१४,१५,१६,१७ भेळ चौक, 

ािधकरण,िनगडी, 
पुणे ४११ ०४४. 

२. ब े ीय कायालय १८,१९,२१,२२,२७ ए ो कंपनी आवार, 
लकरोड, चचवड, 
पुणे ४११ ०३३. 

३. क े ीय कायालय ८,२०,२९,३०,३१,३२ हॉक  टेडीयम शेजारी, 
नहे नगर,भोसरी, 
पुणे ४११ ०२६. 

४. ड े ीय कायालय २३,२४,२५,२६,२८ ध रावेत र ता, 
रहाटणी, 

पुणे ४११ ०१७. 
५. इ े ीय कायालय ३,४,५,६,७ पांजरपोळ सं थे समोर, 

पुणे नािशक र ता, 
पुणे ४११ ०३९. 

६. फ े ीय कायालय १,२,९,११,१२ पपरी चचवड नवनगर 
िवकास ािधकरणा या 

कायालयाची जुनी 
इमारत, 

टळक चौक , िनगडी 
पुणे ४११ ०४४ 

 
       सबब वर ल व तु थती वचारात घेता उपरो  त याम ये नमूद के या माणे स ा 
अ त वात असले या ०६ भाग सिम यांची पुनरचना कर यास महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमामधील कलम २९-अ अ वये मा यता देणेबाबतची मा.आयु  यांची मागणी 
असलीतर  महारा  महापािलका अिधिनयमा या कलम २९ (अ) (१) म ये लोकसं ये या 
माणात महानगरपािलका ठरवील अशा लागून असले या िनवडणूक भागांचा समावेश 

असले या भाग सिम यांची रचना कर यात येईल अशी तरतूद आहे. 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची स याची लोकसं या वचारात घेता ०८ भाग 
सिम यांची रचना करणे आव यक आहे. 
 मा.आयु  यांचेकड ल पञ मांक- शा/२/का व/१५६/२०१७ दनांक ११/४/२०१७ 
अ वये ०६ भाग सिम यांची रचना कर याचे ता वत कर यात आले आहे याम ये अंशत: 
बदल क न खाली नमूद केले माणे भागांचा समावेश असले या ०८ भाग सिम यांची रचना 
कर यास मा यता दे यात येत आहे.      
अनु. . ेञीय कायालयाचे 

नाव 
२०१७ चे साविञक 
िनवडणूक माणे भाग 
मांक   

ेञीय कायालयाचे 
ठकाण  

१. अ ेञीय कायालय १०,१४,१५,१९ भेळ चौक, 
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ािधकरण,िनगडी, 
पुणे ४११ ०४४. 

२. ब ेञीय कायालय १६,१७,१८,२२ ए ो कंपनी आवार, 
लकरोड, चचवड, 
पुणे ४११ ०३३. 

३. क ेञीय कायालय २,६,८,९ हॉक  टेडीयम शेजारी, 
नहे नगर,भोसरी, 
पुणे ४११ ०२६. 

४. ड ेञीय कायालय २५,२६,२८,२९ ध रावेत र ता, 
रहाटणी, 

पुणे ४११ ०१७. 
५. इ ेञीय कायालय ३,४,५,७ पांजरपोळ सं थे समोर, 

पुणे नािशक र ता, 
पुणे ४११ ०३९. 

६. फ ेञीय कायालय १,११,१२,१३ पपरी चचवड नवनगर 
िवकास ािधकरणा या 

कायालयाची जुनी 
इमारत, 

टळक चौक , िनगडी 
पुणे ४११ ०४४ 

७. ग ेञीय कायालय २१,२३,२४,२७ करसंकलन कायालय 
इमारत थेरगाव 

८. ह ेञीय कायालय २०,३०,३१,३२ करसंकलन कायालय 
इमारत सांगवी 

      
 तर  सदर भाग सिम यांची रचना कर यास व यानुसार भाग कायालय, आव यक 
मनु यबळ, आव यक साधनसामु ी नवीन भाग कायालये सु  कर याक रता उपल ध क न 
दे यास मा यता देणेत येत आहे.   
 अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
       ------ 
                        (सभागृहात ग धळ) 
 
मा.आरती च धे – मा.महापौर साहेब वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.   
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      वषय मांक – ७ 
दनांक- २०/४/२०१७       वभाग – मा.आयु  

           संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . 
                        माजसं/२/का व/१३२/२०१७ द.११/०४/२०१७  

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. महापािलका सभागृहाम ये व वध महापु षांची 

/ ने यांची तैलिचञे लाव याबाबत व वध तरातून/ व वध मा यवरांनी मागणी केलेली आहे. 
मा.महापािलका सभागृहाम ये आज दनांकापयत खालील महापु षांची / ने यांची तैलिच े 
लाव यात आलेली आहेत. 

 

अ. . 
 

नाव थायी सिमती ठराव . अनावरण 
दनांक 

१ अ णासाहेब मगर  
 
 
 

     . ६९९९ 
द. ८/१२/९९ 

 

२ महा मा फुले  

३ अ णासाहेब पाट ल  

४ छ पती िशवाजी महाराज  

५ महा मा गांधी  

६ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर  

७ ा.रामकृ ण मोरे 
 

  

८ यशवंतराव च हाण थाप य वभागामाफत १९९३ ९ इं दरा गांधी 
१० छ पती राजष  शाहू 

महाराज    .११२११३ 

द. २५/०५/२००९ द. १/५/११ ११ लोकशाह र अ णाभाऊ साठे 
१२ ान योती सा व ीबाई फुले 
१३ भारतर  राजीव गांधी 

 
मनपा सभागृहात दवंगत िशवसेना मुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे तैलिच  लावणेबाबत 

माहे नो हबर २०१२ चे महापािलका सभेम ये मा. भाऊसाहेब भोईर यांनी सूचना केली होती व 
यास मा. ीरंग बारणे यांनी अनुमोदन दले होते. तसेच अ य महापु षांची/ने यांची एकूण 

१२ तैलिच े लावणे संदभात शहरातील व शहराबाहेर ल व वध तरातून/ व वध मा यवरांनी 
माहे जुलै २०१० पासून ते आज अखेर पयत माग या केले या आहेत. याबाबतची ा  
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मागणीप  सोबत जोडली असून कृपया यांचे अवलोकन होणेस वनंती आहे. सदर अनुषंगाने 
स व तर मा हती खालील माणे आहे. 

 
अ. . तैलिच  बस व याची मागणी 

करणा-याचे नाव  

प ाचा दनांक  कोणाचे तैलिच  बसवावे याचे 
नांव 

१ मा.सिचव, िचंचवड िश ण 

सारक मंडळ, िचंचवड 
१४/०७/२०१० कै. डॉ. ी.घारे,प हले नगरा य  

२ अ) मा. वलास वठोबा लांडे  
ब) मा. जयंत उफ अ पा 
   बागल 
क) मा. ल मण पांडुरंग 

जगताप 

२२/०८/२०१० 
१२/०८/२०१० 
२९/०८/२०१० 

संत तुकाराम महाराज  

संत ाने र महाराज  
ी. मोरया गोसावी महाराज 

३ छ पती संभाजी सेना मुख  

ी. शरद थोरात 
३१/१२/२०१० 

ी.छ पती संभाजी महाराज 

व णुबुवा जोग महाराज 

शह द तुकाराम ओंबाळे 

४ ी. पांडुरंग परचंडराव व 

इतर, 
रा ीय अ य , ांितवीर 
बरसा मंुडा आ दवासी 
सामा जक संघटना, 
पुणे 

०४/०२/२०११ ांितवीर बरसा मंुडा 

५ मा.कैलास कदम 

व. राजीव गांधी ित ान 

२४/०८/२०१२ 

२२/११/२०१२ 

३१/०६/२०१३ 

कै. वलासराव देशमुख 

६ मा. ीरंग उफ आ पा बारणे २०/०७/२०१३ 

२४/०६/२०१४ 
हंदु दयस ाट बाळासाहेब ठाकरे 

७ मा.चेअरमन, डॉ.मा णकभाई 

देसाई, 

ामीण बगरशेती 
सह.पतसं था मया दत, 

उरळ कांचन,पुणे 

०५/०१/२०१४ डॉ.मा णकभाई देसाई 

८ मा.बाळासाहेब ग हाणे, सद य 

महारा  देश कायकारणी 
भाजपा 

१७/०६/२०१४ व.गोपीनाथ मंुढे 

९. मा.आयु  यांचे दालनाम ये 

झाले या बैठक म ये 
०६/०३/२०१७ वातं यवीर सावरकर  

िशवसेना मुख बाळासाहेब 
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उपरो  माणे १३ तैलिच  मनपा सभागृहात लावणेकामी व वध मा यवरांनी मनपाकडे 

मागणी केलेली आहे. सदर तैलिच ांचे मागणी या अनुषंगाने ताव सादर करणेत आले होत.े 
तथा प करणी िनणय झाला नाह . सदर माग यां या अनुषंगाने अंितम िनणय होणे आव यक 
आहे. 

महारा  शासना या ाम वकास व जलसंधारण वभागाकड ल प रप क . संक ण 
१०/ . .१३४/२००२/प.रा.१, द.०७/०६/२००२ अ वये शासक य/िनमशासक य कायालयात 
कोणकोण या रा ीय / रा य तर य ने यांची छायािच े लावावीत याबाबत सूचना द या असून 
याम ये वर ल तैलिच ांचा समावेश नस याचे िनदशनास येत आहे. सदर प रप क सोबत 

जोडले असून कृपया याचे अवलोकन होणेस वनंती. सदर प रप का वये एकूण २४ 
छायािच ांना मा यता दे यात आलेली आहे. या यित र  यापूव  लावलेली छायािच े काढणे 
यो य होणार नाह . तथा प यापुढे व हत छायािच ांिशवाय अ य ने यांची / मा यवरांची 
छायािच  कायालयात लावयाची झा यास शासन मा यतेिशवाय लाव यात येऊ नयेत असे 
सदर प रप कात नमूद कर यात आले आहे. तसेच या वषयी थाप य वभागाशी संपक 
साधला असता यांनी मा.महापािलका सभागृहाम ये दोनच तैलिच े बस वणेस जागा उपल ध 
अस याचे त ड  कळ वले अस याने जागे या उपल धतेनुसार उपरो  नमूद केले या 
महापु षांची/ने यांची तैलिच े मा.महापािलका सभागृहात लावणेबाबत मा यता देणेत येत आहे. 
मा.योगीता नागरगोजे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा.योगेश बहल –  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ ला आमचा वरोध आहे. 
मा.मंगलाताई कदम -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ ला आमचा वरोध आहे. 
        (सभागृहात ग धळ) 
मा.महापौर- आपण खाली बसावे, सभागृहात ग धळ घालू नये. अनेक संघटनांनी 
ने यांची/महापु षांचे तैलिचञ लाव याची मागणी केलेली आहे यावर चचा करावयाची 
अस याने ह  सभा मंगळवार द.२५/४/२०१७ रोजी द.ु २.०० पयत तहकूब करणेत येत आहे. 
      ----- 
 
                                          (िनतीन (आ पा) ताप काळजे) 
                                               महापौर 
                                          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                 पंपर  -४११ ०१८.    
                                                                 

स मा. ितिनधींनी केलेली 
मागणी. 

ठाकरे 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा.महापािलका सभा 

कायप का मांक – २ 
सभावृ ांत 

( द.२०/०४/२०१७ (द.ु१.४५) ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – २५.०४.२०१७                    वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२०/०४/२०१७ (द.ु१.४५) ची तहकूब (माहे ए ल-
२०१७) मा.महापािलका सभा मंगळवार द.२५.०४.२०१७ रोजी दुपार  २.०० वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत 
आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.  

 
१) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे     महापौर 
२) मा.शैलजा अ वनाश मोरे           उपमहापौर  
३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड  
४) मा.साधना अंकुश मळेकर 

५) मा.द ा य बाबूराव साने 

६) मा.अ नी संतोष जाधव 

७) मा.सार का िशवाजी स ते 

८) मा.राहुल गुलाब जाधव 

९) मा.वसंत भाकर बोराटे 

१०) मा.बुड सुवणा वकास 

११) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
१२) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

१३) मा.डोळस वकास ह र ं  

१४) मा.उंडे ल मण ध डू 

१५) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

१६) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१७) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  
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१८) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१९) मा.बारसे यांका वण 

२०) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

२१) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२२) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२३) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२४) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२५) मा.सावळे िसमा र वं  

२६) मा.ल ढे न ता योगेश 

२७) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

२८) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

२९) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

३०) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३१) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३२) मा.केशव हनुमंत घोळवे 

३३) मा.मंगला अशोक कदम 

३४) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 

३५) मा.अ नी िभमा बोबडे 

३६) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

३७) मा.संजय बबन नेवाळे 

३८) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 
३९) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

४०) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाणे 

४१) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

४२) मा.घोलप कमल अिनल 

४३) मा.उ म काश कदळे 

४४) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

४५) मा.िचखले सिचन तुकाराम 
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४६) मा.जावेद रमजान शेख 

४७) मा.यादव मीनल वशाल 

४८) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

४९) मा. मोद कुटे 

५०) मा.बाबर शिमला राज ू

५१) मा.अिमत राज  गावडे 

५२) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५३) मा.खानोलकर ा महेश 

५४) मा.भ डवे संिगता राज  

५५) मा.मोरे र महादू भ डव े

५६) मा.ढाके नामदेव जनादन  

५७) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

५८) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

५९) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव 

६०) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
६१) मा.अपणा िनलेश डोके 

६२) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

६३) मा.गावडे राज  तानाजी 
६४) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 

६५) मा.कोमल दपक मेवानी 
६६) मा.शाम गणपतराव लांडे 

६७) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

६८) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

६९) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
७०) मा.पाडाळे िनता वलास 

७१) मा.काळे उषा दलीप 

७२) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

७३) मा.पवार मिनषा मोद 
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७४) मा.बारणे अचना तानाजी 
७५) मा.अिभषेक गो वंद बारणे 

७६) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 

७७) मा. ॲड. भोसले सिचन सुरेश  

७८) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

७९) मा.बारणे माया संतोष 

८०) मा.िनलेश हरामण बारणे 

८१) मा.वाघमारे अ नी व म 

८२) मा.दशले रेखा राजेश 

८३) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
८४) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

८५) मा.ममता वनायक गायकवाड 

८६) मा.कामठे तुषार गजानन 

८७) मा.च धे आरती सुरेश 

८८) मा.क पटे सं दप अ ण 

८९) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

९०) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

९१) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

९२) मा.चं कांत बारकु नखाते 

९३) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

९४) मा.कुटे िनमला संजय 

९५) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

९६) मा. व ठल उफ नाना काटे 

९७) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

९८) मा.मंुढे उषा अंकुश 

९९) मा.कदम शिशकांत गणपत 

१००) मा.लोखंडे चंदा राजू 

१०१) मा.बनसोडे राजू व नाथ 
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१०२) मा.आशा धायगुडे-शडगे  

१०३) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

१०४) मा.राजापुरे माधवी राज  

१०५) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

१०६) मा.संतोष बबन कांबळे 

१०७) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

१०८) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

१०९) मा.हषल म छं  ढोरे  

 
यािशवाय मा.तानाजी िशंदे-अित.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.तळदेकर-

मु यलेखाप र क, मा. च हाण- .शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय–आरो य वै क य 
अिधकार , मा.ठाकूर-उपसंचालक नगररचना, मा.लांडे-मु यलेखापाल, मा.तुपे, मा.दुधेकर,  
मा.पठाण-सहशहर अिभयंता, मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.खोसे, मा.दंडवते, 
मा.कडूसकर, मा.दुरगुडे, मा.बोदडे-सहा.आयु , मा.पवार-कायदा स लागार, मा.साळंुके-मु य 

उ ान अिध क, मा.कुलकण , मा.बरशे ट , मा.कांबळे, मा.ग टूवार, मा.भोसले-कायकार  

अिभयंता, हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  
      ------ 
मा.महापौर- उप थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, नाग रक 

या सवाच े वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 

मा. वलास म डगेर  -  मा.महापौर साहेब, छ ीसगड येथे न लवादयांबरोबर झाले या 
चकमक त शह द झालेले सी.आर.पी.एफ.चे २७ जवान, मावळ दरोडा करणातील िनधन 
पावलेले ३ नागर क तसेच ा.रामनाथ च हाण-दिलत चळवळ तील लेखक यांचे द:ुखद  िनधन 
झा याने यांना आज या सभेत दांजली अपण करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो. 
मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर – दांजली वाह यासाठ  सवानी दोन िमनीटे त ध उभे रहाव.े 
     (सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली)  

मा.नगरसिचव -   कायपिञका मांक-२ वषय मांक ७ मा.आरती च धे यांनी मांडलेला आहे 
व याला मा.योगीता नागरगोजे यांनी अनुमोदन दले आहे, यामुळे यापुढ ल कामकाज करणे 
अव यक आहे. 
मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मी पुढ ल माणे 
उपसूचना मांडतो- पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सभागृहात भारतीय वातं य लढयात 
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मह वपुण योगदान देणा-या ांतीवीर चाफेकर बंधु यांचे तैलिचञ बस व यास मा यता देणेत 
यावी. 
मा.आ नी िचंचवडे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देते. 
मा.मंगलाताई कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. हा जो ७ नंबरचा 
वषय आहे या वषया संदभात खुलासा कर यात यावा क  हा वषय करत असताना महारा  
शासना या याला काह  गाईडलाई स आहेत का आ ण या गाईडलाई स ओलांडून वेगळया 
अशा उपसूचना द यातर ते आप याला करता ये यासारख आहे का. महारा  शासना या याला 
गाईडलाई स आहेत का आ ण जर काह  असतीलतर याचा खुलासा हायला पाह जे. जर 
आपण काह  उपसूचना द यातर या ाहय धर या जाणार आहेत का. हणजे असे हायला 
नको क  आज आपण एवढया मोठमोठया लोकांची नावे घेणार आ ण जर ते आप याला करता 
आल नाह तर आप या सभागृहाचा सु दा तो अपमान असेल. महारा  शासना या काय 
गाईडलाई स आहेत याचा पह यांदा खुलासा करावा. 
मा.महापौर-  थमत: या यावर कोणाला काह  चचा करायची असेलतर करावी नंतर खुलासा 
कर यात येईल. 
मा.आ णा बोदडे- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या सभागृहाम ये ववीध महापु षांची/ने यांची तैलिचञ लावणेबाबतचा हा 
वषय आहे. रा यशासना या ाम वकास आ ण जलसंधारण वभागाच एक शासक य 
प रपञक आहे याम ये २४ महापु षांची/मा यवरांची छायािचञ/तैलिचञ लाव याचे िनदश 
आहेत. याम ये असे हणलेले आहे क  शासक य / िनमशासक य कायालये व सभागृहात 
ने यांची छायािचञे लाव याची था पुवापार चालत आलेली आहे. ह  छायािचञ ेलाव याव न 
काह  वाद होऊ नयेत या हेतूने शासनाने वेळोवेळ  शासक य/िनमशासक य कायालयात 
कोण या मा यवर रा ीय कंवा रा य तर य ने यांची छायािचञ े लावावीत याबाबतचे आदेश 
िनगमीत केलेले आहेत. या आदेशाची सं ी  मा हती मा यवरां या नावासह आ ण आदेशा या 
तारखेसह आहे. याव न असे आढळले आहे क  शासक य कायालये/िनमशासक य कायालये 
/सभागृह/शै णक सं था  इ. ठकाणी शासनाने मा य केले या २४ मा यवर राजक य कंवा 
सामाजीक ने यां या यतीर  इतर कोणतेह  छायािचञे लावणे िनयमानुसार यो य नाह  
तथा प या आ द ज हा कंवा तालूका पातळ वर ल थािनक वरा य सं थानी ठराव क न जी 
छायािचञे लावली असतील ती आता काढणे यो य होणार नाह . माञ यापुढे शासना या 
मा यतेिशवाय थािनक वरा य सं थां या कायालयात व सभागृहात शासनाचे वर नमुद 
केले या आदेशात मा य ने यांची छायािचञ ेवगळता आणखीन कोणतेह  छायािचञ ेलाव यात 
येऊ नयेत. सबब या प रपञका दारे शासन असे आदेश देत आहे क  यापुढे शासक य कायालये 
सभागृह कंवा शै णक सं था, िनमशासक य कायालये इ.म ये श यतो सोबत या प रपञकात 
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नमुद केले या रा ीय अथवा रा य तारावर ल मा यवर राजक य नेते व सामाजीक 
कायक याची छायािचञ ेलाव याची द ता शासक य व थािनक वरा य सं थातील अिधका-
यांनी व पदािधका-यांनी यावी अशा कारचा शासन िनणय आहे. हे ७ जून २००२ चे पञ 
आहे. परंतु पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत हे पञ २०१० ला दाखल झालेल आहे आ ण 
त हापासून याबाबतची कायवाह  चालू आहे. 
मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मला असे 
पह यांदा सुचीत करावस वाटते क  २०१० ला जर प रपञक आलेल असेल आ ण हा वषय 
ठेवलेला असेलतर या वषयासोबत ते प रपञक जोडणे गरजेचे होतं. आप याकडे २०१० ला जर 
महारा  शासनाच प रपञक आलेल असेलतर या वषयासोबत ते प रपञक जोडणे गरजेचे होतं. 
क  जेणेक न येकाला समजल असत क  या वषयाला आ हांला उपसूचना दयायची 
असेलतर कोणती दयायची कोणती नाह  हे कळाल असतं. आता यांनी वाचून दाखवतांना 
सु दा फ  २४ असा आकडा सांगीतला आहे. या २४ ची याद  आम यासमोर नाह . हा वषय 
मोघम कसा काय होणार. या वषयाला प रपञक यायला पाह जे होतं.  

मा.महापौर-    प रपञक आहे. 
मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ठक आहे मी 
बघीतल नाह , तर  या प रपञका माणे  कामकाज हाव एवढ च इ छा आहे.    

मा.राहूल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. सभागृहात छायािचञ 
लावत असताना आपण यात हणलेले आहे क  २४ छायािचञाना मा यता दे यात आलेली 
आहे पण या या यितर  आज या सभागृहात अनेक मा यवरांची छायािचञ लावावीत, अनेक 
मा यवर आहेत, संत आहेत यांची छायािचञ लावावीत अशी या ठकाणी वेळोवेळ  सूचना 
सभागृहात मा.सद यांनी केले या आहेत. परंतु आपण या ठकाणी दोनच छायािचञ लावणार 
असं आपण या आप या वषयपञीकेम ये नमुद केलेल आहे. मी मा.महापौरांना एवढ च वनंती 
करेल क  छायािचञ आपण आप या महापु षांची लावतो क  यांच ेआज आपण सव पाईक 
आहोत. अशा मा यवरां या दोन छायािचञाचा िनणय घेत असताना आपण सभागृहा या 
सं मतीने यावा या यात कुठ या कारचा वाद न करता हा आदश आप या सवासमोर आहे. 
अशा महापु षांचा आदश संपुण देशासमोर आहे. ह  छायािचञ लावत असताना मा.महापौरांनी 
यो य तो िनणय सभागृहा या सं मतीने यावा एवढेच सांगतो. 
मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मी पुढ ल माणे 
उपसूचना मांडतो- पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सभागृहात भारतीय वातं य लढयात 
मह वपुण योगदान देणा-या वातं यवीर वनायक दामोदर सावरकर व मा.बाळासाहेब ठाकरे 
यांची तैलिचञे ाधा याने बस व यास मा यता देणेत यावी. 
मा.बाळासाहे िञभूवन -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 
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मा.महापौर-  उपसूचना वकारली का. 
मा.आरती च धे – मा.महापौर साहेब, दो ह  उपसूचना वकार या आहेत. 
मा.अपणा डोके - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. सभागृहात महापु षांची 
तैलिचञ लाव याचा हा वषय आप या सभागृहापुढे आहे. िन तच आता खुलासा केला 
या यामागे २४ महापु ष/ या य  िनघुन गे या यांची मा यता िमळाली येथून पुढ जे  

नवीन सगळयां या भावना आहेत या माणे भावना य  होतात याब ल काह  नाह  पण ते 
भ व यात खरोखरच या सभागृहात लावता आले नाह तर रा यशासना या परवानगीने भ व यात 
लावता आलीतर ती लावावी यास आमचा वरोध नाह . िन तच समाजापुढ काम करत 
असताना एक आदश अशा महापु षांच य म व राह ल. तर  मा.महापौर साहेब, आप याला 
वनंती राह ल या ठकाणी आपण जो काह  ठराव करतो तो भ व यात खरोखरच अंमलात येत 
असेलतर करा. 
मा.एकनाथ पवार -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरंतर या 
वषया या संदभाम ये वेगळया प दतीच सगळयाच मत िन त असू शकतं. या 
महापािलके या सभागृहाम ये या मा यवरांचे तैलिचञ या या अगोदर या काळाम ये लागलेले 
आहेत मला वाटत क  ते िन तच खुप चांग या प दतीने या देशासाठ  काम करणार , या 
शहरासाठ  काम करणारे नेतृ व आहे. मला अस वाटत क  आज या दोन उपसूचना 
या ठकाणी मांड या गे या चाफेकर बंधु या उपसूचनेसदंभात जर सांगायच हणलतर खरंतर 
अनेक ांतीकारक या देशाम ये ज माला आले. जर ांतीकारक जर या देशाम ये ज माला 
आले नसते तर मला वाटतं या महापािलके या सभागृहाम ये कदािचत आप या सगळयांना 

ाची संधी िमळाली नसती. चाफेकरांच योगदान हे खरच खुप मोठ आहे. परंतु या 
महापािलकेम ये एकंदर त प र थती बघीतलीतर, या महापािलके या एकंदर त तैलिचञा या 
संदभात जागा जर बघीतलीतर मला वाटत क  जागेची िन तच कमतरता आहे. या ठकाणी 
मी मा.महापौर साहेब, आप याला वनंती करतो क  पु यनीय बाळासाहेब ठाकर या ब लचा 
मागे एक ठरावह  आला होता. बाळासाहेब ठाकरे यांच िनधन झाल होत यावेळेस सव या 
सभागृहातील मा यवरांन या ठकाणी तो वषय आणला पण तो माग  लागला नाह . 
महापािलकेम ये आमची स ा आ या यानंतर बाळासाहेबां या वचारांच मरण क न या 
महारा ाला पुढे ने यासाठ  बाळासाहेबांनी गेली अनेक वषापासून आपली हयात घालवली. 
बाळासाहेबांच तैलिचञ या सभागृहाम ये असल पाह जे. अशा प दतीचा वचार भारतीय जनता 
पाट या आम या सव नेतेमंडळ चा होता. मी एवढच सांगेल क  बाळासाहेबां या बरोबर 
ांतीवीर वनायक दामोदर सावरकरा ब ल आप या सवाना मा हती आहे. आपण ब-याच वेळा 

एक गो  िन त करतो क  सावरकरां या य म वाकड जर बघीतलतर सावरकर यां या 
आयु याम ये या देशासाठ  लढता लढता गेले. मला अस वाटत क  इतीहासामधल पह ल पान 
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असं आहे क  देशा या वातं या या नंतर एखादा कैद  तु ं गात असु शकतो ते वनायक 
सावकरा ब ल उदाहरण आहे. सावकरा या यागा या संदभाम ये सगळयानी आपण 
इतीहासाम ये वाचल. मला वाटत क  ते जहाजामधुन समु ाम ये उड  टाकणारे समु  पार 
क न गेले अंदमानाम ये काळया पा याची िश ा सावरकरांना केली गेली. सावरकरां या 
आयु यामधल उदाहरण सांगतो- यावेळेला सावरकर तु गांम ये अंदमानला होते यावेळेस 
यांचे कंुटंूबीय यांना भेटायला गेल,े यांची प ी गेली आ ण प ी गे या यानंतर पती या 

डोळयाम ये प नास वषाची ज मठेप, आताची ज मठेप तर चौदा वषाची आहे. सावरकरां या 
काळाम ये प नास वष या ठकाणी कोणीह  माणूस जात नाह  अशा अंधारात खोली म ये 
राहणं मला वाटत क  सावरकरां या निशबाला आलं. यावेळेस यांची प ी यावेळेस यांना 
भेटायला गेली यावेळेस प ीला यांनी वचारल तु या डोळयाम ये पाणी आलं. तीनं सांगीतल 
क  संसार काय असतो, सावरकरांची संसाराची या या जर बघीतलीतर आताचा संसार असु 
शकत नाह  क  िचम यापाखर  संसार एखाद आपल खोक तयार करायच आ ण या याम ये 
मुलांना ज म घालायच आ ण यांना खाऊ घालायच ं अशा प दतीचा संसार सावरकरांना 
अिभ ते आहे यांनी यां या प ीला सांगीतल मा या या देशाम ये जे रंजले गांजलेली माणस 
आहेत यांना वत:च चांग या कारच घर िमळाल पाह जे. चांगला िनवारा िमळाला पाह जे, 
इं जापासून आपली सुटका झाली पाह जे. आप याला वातं य िमळाल पाह जे आ ण यावेळेस 
चांगला संसार चालु होईल देशाचा असं वातं य िमळव यासाठ  आपण काम केलं पाह जे. 
यांनी आप या आयु याची पवा न करता वत: या कुटंूबाची पवा न करता या देशासाठ  

लढले आ ण मला मा हती आहे क  या देशाम ये सावरकरांना माणना-यांची सं या जेवढ  आहे 
तो खुप मोठा वग आहे. या शहराम ये प रवतन झा यापासून एक गो  मनापासून अशी 
वाटली क , पह यांदा या महापािलके या सभागृहाम ये कुठले तैलिचञ लावले पाह ज े ते 
पु यनीय बाळासाहेब ठाकरे यांच आ ण वनायक दामोदर सावरकरांच. मा.महापौर साहेब, मी 
आप याला वनंती करतो क , या या वेळेस अशा मा यवरांचा मा. वलासराव देशमुख यांचा 
ठराव मांडला असेल काह  जणांनी बरसा मुंडा या संदभामधला ठराव मांडलेला असेल, 
पु यनीय आमचे नेते गोपीनाथजी मंुडे असतील या येकांचे या ठकाणी ठराव मांडले. मी 
आपणास वनंती करतो क  आताची जी प र थती बघीतलीतर मला वाटते क  ाधा य माने 
वनायक दामोदर सावरकर व बाळासाहेब ठाकरे यां या तैलिचञाचा आपण ठराव मंजूर करावा 
अशा प दतीची आप याला वनंती करतो आ ण या ठकाणी बाक चे जे तैलिचञ आहेत ते जागा 
उपल ध झा या यानंतर उरलेली तैलिचञ लावावीत. वनायक दामोदर सावरकर व बाळासाहेब 
ठाकरे यांचे हे दोन तैलिचञ ाधा य माने या सभागृहाम ये पह यांदा बसवावेत अशा 
प दतीचा ठराव आपण सवानी मंजूर करावा ह  वनंती. 
 यानंतर उपसूचनां माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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ठराव मांक – २३                                      वषय मांक – ७ 
दनांक- २५/४/२०१७                                     वभाग – मा.आयु    

               संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . 
                       माजसं/२/का व/१३२/२०१७ द.११/०४/२०१७  

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. महापािलका सभागृहाम ये व वध महापु षांची 

/ ने यांची तैलिचञे लाव याबाबत व वध तरातून/ व वध मा यवरांनी मागणी केलेली आहे. 
मा.महापािलका सभागृहाम ये आज दनांकापयत खालील महापु षांची / ने यांची तैलिच े 
लाव यात आलेली आहेत. 

 

अ. . 
 

नाव थायी सिमती ठराव . अनावरण 
दनांक 

१ अ णासाहेब मगर  
 
 
 

     . ६९९९ 
द. ८/१२/९९ 

 

२ महा मा फुले  

३ अ णासाहेब पाट ल  

४ छ पती िशवाजी महाराज  

५ महा मा गांधी  

६ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर  

७ ा.रामकृ ण मोरे 
 

  

८ यशवंतराव च हाण थाप य वभागामाफत १९९३ ९ इं दरा गांधी 
१० छ पती राजष  शाहू 

महाराज    .११२११३ 

द. २५/०५/२००९ द. १/५/११ ११ लोकशाह र अ णाभाऊ साठे 
१२ ान योती सा व ीबाई फुले 
१३ भारतर  राजीव गांधी 

 
मनपा सभागृहात दवंगत िशवसेना मुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे तैलिच  लावणेबाबत 

माहे नो हबर २०१२ चे महापािलका सभेम ये मा. भाऊसाहेब भोईर यांनी सूचना केली होती व 
यास मा. ीरंग बारणे यांनी अनुमोदन दले होते. तसेच अ य महापु षांची/ने यांची एकूण 

१२ तैलिच े लावणे संदभात शहरातील व शहराबाहेर ल व वध तरातून/ व वध मा यवरांनी 
माहे जुलै २०१० पासून ते आज अखेर पयत माग या केले या आहेत. याबाबतची ा  
मागणीप  सोबत जोडली असून कृपया यांचे अवलोकन होणेस वनंती आहे. सदर अनुषंगाने 
स व तर मा हती खालील माणे आहे. 
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अ. . तैलिच  बस व याची मागणी 

करणा-याचे नाव  

प ाचा दनांक  कोणाचे तैलिच  बसवावे याचे 
नांव 

१ मा.सिचव, िचंचवड िश ण 
सारक मंडळ, िचंचवड 

१४/०७/२०१० कै. डॉ. ी.घारे,प हले नगरा य  

२ अ) मा. वलास वठोबा लांडे  
ब) मा. जयंत उफ अ पा 
बागल 
क) मा. ल मण पांडुरंग 
जगताप 

२२/०८/२०१० 
१२/०८/२०१० 
२९/०८/२०१० 

संत तुकाराम महाराज  

संत ाने र महाराज  
ी. मोरया गोसावी महाराज 

३ छ पती संभाजी सेना मुख  

ी. शरद थोरात 
३१/१२/२०१० 

ी.छ पती संभाजी महाराज 

व णुबुवा जोग महाराज 

शह द तुकाराम ओंबाळे 

४ ी. पांडुरंग परचंडराव व 
इतर, 
रा ीय अ य , ांितवीर 
बरसा  

मंुडा आ दवासी सामा जक 
संघटना, 
पुणे 

०४/०२/२०११ ांितवीर बरसा मंुडा 

५ मा.कैलास कदम 

व. राजीव गांधी ित ान 

२४/०८/२०१२ 

२२/११/२०१२ 

३१/०६/२०१३ 

कै. वलासराव देशमुख 

६ मा. ीरंग उफ आ पा बारणे २०/०७/२०१३ 

२४/०६/२०१४ 
हंदु दयस ाट बाळासाहेब ठाकरे 

७ मा.चेअरमन, डॉ.मा णकभाई 
देसाई, 

ामीण बगरशेती 
सह.पतसं था मया दत, 

उरळ कांचन,पुणे 

०५/०१/२०१४ डॉ.मा णकभाई देसाई 

८ मा.बाळासाहेब ग हाणे, सद य 

महारा  देश कायकारणी 
भाजपा 

१७/०६/२०१४ व.गोपीनाथ मंुढे 

९. मा.आयु  यांचे दालनाम ये 
झाले या बैठक म ये 
स मा. ितिनधींनी केलेली 
मागणी. 

०६/०३/२०१७ 

वातं यवीर सावरकर  
िशवसेना मुख बाळासाहेब 
ठाकरे 
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उपरो  माणे १३ तैलिच  मनपा सभागृहात लावणेकामी व वध मा यवरांनी मनपाकडे 
मागणी केलेली आहे. सदर तैलिच ांचे मागणी या अनुषंगाने ताव सादर करणेत आले होत.े 
तथा प करणी िनणय झाला नाह . सदर माग यां या अनुषंगाने अंितम िनणय होणे आव यक 
आहे. 

महारा  शासना या ाम वकास व जलसंधारण वभागाकड ल प रप क . संक ण 
१०/ . .१३४/२००२/प.रा.१, द.०७/०६/२००२ अ वये शासक य/िनमशासक य कायालयात 
कोणकोण या रा ीय / रा य तर य ने यांची छायािच े लावावीत याबाबत सूचना द या असून 
याम ये वर ल तैलिच ांचा समावेश नस याचे िनदशनास येत आहे. सदर प रप क सोबत 

जोडले असून कृपया याचे अवलोकन होणेस वनंती. सदर प रप का वये एकूण २४ 
छायािच ांना मा यता दे यात आलेली आहे. या यित र  यापूव  लावलेली छायािच े काढणे 
यो य होणार नाह . तथा प यापुढे व हत छायािच ांिशवाय अ य ने यांची / मा यवरांची 
छायािच  कायालयात लावयाची झा यास शासन मा यतेिशवाय लाव यात येऊ नयेत असे 
सदर प रप कात नमूद कर यात आले आहे. 

तसेच या वषयी थाप य वभागाशी संपक साधला असता यांनी मा.महापािलका 
सभागृहाम ये दोनच तैलिच े बस वणेस जागा उपल ध अस याचे त ड  कळ वले अस याने 
जागे या उपल धतेनुसार उपरो  नमूद केले या महापु षांची/ने यांची तैलिच े मा.महापािलका 
सभागृहात लावणेबाबत मा यता देणेबाबतची मा.आयु  यांची मागणी असलीतर  पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका सभागृहात भारतीय वातं य लढयात मह वपुण योगदान देणा-या 
ांतीवीर चाफेकर बंधु यांचे तैलिचञ बस व यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  

िचंचवड महानगरपािलका सभागृहात भारतीय वातं य लढयात मह वपुण योगदान देणा-या 
वातं यवीर वनायक दामोदर सावरकर व मा.बाळासाहेब ठाकरे यांची तैलिचञे ाधा याने 

बस व यास मा यता देणेत येत आहे.  
 
 अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 
 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  
      ------ 
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मा.महापौर -  सवाचे आभार मानुन आजची सभा संपली असे जाह र करतो.   
     -------                                                                     
                                   
 
                                          (िनतीन (आ पा) ताप काळजे) 
                                               महापौर 
                                          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                 पंपर  -४११ ०१८.    
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय 
मांक-नस/९/का व/२७४/२०१७ 
दनांक - २७/०६/२०१७       

                                                
                                      नगरसिचव 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                  पंपर  – ४११ ०१८.   

 
त – सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांजकडे पुढ ल यो य या  

     कायवाह साठ  रवाना. 
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(कायपिञका मांक-२ वषय मांक ५ चे लगत-मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल 
.कर/मु य/५/का व/८६/२०१७ द.११/०४/२०१७) 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  –411 018. 
करआकारणी व करसंकलन वभाग 

प रप क व प अवैधबांधकाम शा ती कर आकारणीबाबत 
प रप क मांक कर/मु य/5/का व/73/2017, दनांक  3/04/2017 
वषय महानगरपािलका े ातील िनवासी अनािधकृत बांधकामांवर 

आकारावयाचे शा तीबाबत 
अंमलबजावणी कालावधी दनांक 01/04/2017 पासून 
कोणा या मा हतीसाठ  / 
कायवाह साठ  

िमळकत कर आकारणी व वसूली करणारे सव अिधकार  / 
कमचार  

संदभ 1. नगर वकास वभागाकड ल शासन िनणय मांक संक ण-
2015/ . .305/न व-20, दनांक 11 जानेवार  2017  

2. नगर वकास वभागाकड ल प  मांक संक ण-2015/ . .305/न व-
20, दनांक 28 फे ुवार  2017  

 
प रप क, 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 267अ मधील तरतूद नुसार 
महापािलका ह तील दनांक 04/01/2008 रोजीच े व यानंतरचे अवैध बांधकामांना देय 
मालम ाकरांच ेदुपट इतक  अवैध बांधकाम शा ती सन 2012-2013 पासून आकारणी क न 
वसूल करणेत येत आहे.   

नगर वकास वभागामाफत शासन िनणय मांक संक ण-2015/ . .305/न व-20, 
दनांक 11 जानेवार  2017 रोजीचा शासन िनणय पा रत केला असून अवैध बांधकामांच ेशा ती 
कर आकारणीबाबत खालील माणे कायवाह  करावी. 
1. िनवासी अवैध बांधकामांना खालील नमूद केले या े फळा माणे अवैध बांधकाम शा ती कराची आकारणी 

करावी.  
 

अ. . िनवासी बांधकामाचे े फळ आकारावया या शा तीचा दर 
1 600 चौरस फूटापयतच े िनवासी 

बांधकाम 
शा तीची आकारणी कर यात येऊ नये. 

2 601 ते 1000 चौरस फूटापयतच े
िनवासी बांधकाम 

ितवष  मालम ा करा या 50% दराने 
शा ती आकार यात यावी 

3 1001 चौरस फूटा पुढ ल िनवासी 
बांधकाम 

ितवष  मालम ा करा या दु पट दराने 
शा ती आकार यात यावी (स याचेदराने) 
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2. प रप क दनांक 12/01/2015 अ वये जे िमळकतधारक शा ती करापैक  काह  र कम भ  इ छतात, 

यांची र कम मनपास घेणे श य हावे हणून (मनपाचे आिथक हत पाहता) वकिसत करणेत आलेली 
पयायी संगणक णाली बंद करणेत यावी. 

3. िमळकत कर वसूलीकामी सु  असलेली चिलत संगणक णाली व वसूली प दत कायम ठेवावी. 
4. सदर आदेशाची अंमलबजावणी दनांक 01/04/2017 पासून करणेत यावी. 

 
सह /- 
आयु  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  – 411018. 

             

 

 
  


