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पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  १८. नगरस चव कायालय 

      मांक: नस/ ९/का व/१६१/२०१७ 
दनांक :  ११/०४/२०१७ 

 
त, 

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

 
  वषय - पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची मा.महापा लका सभा दनांक  

 २०/०४/२०१७ रोजी दुपार  १.४५ वाजता आयोिजत केलेबाबत. 
   
मा.महोदय / महोदया, 
 
 पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे ए ल -२०१७ ची मा सक मा.महापा लका सभा 

गु वार दनांक २०/०४/२०१७ रोजी दुपार  १.४५ वाजता महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील 

यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आलेल  आहे. सोबत सभेची कायप का जोडल  

आहे. सभेस आपण उपि थत रहावे ह  वनंती.        

                     आपला व वास,ू     
                 

                                   
         नगरस चव 

 पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
  पंपर  - ४११ ०१८. 

 
त :  १) कायालयीन नोट स बोड 

 २) सव शाखा मुख व शाखा धकार             
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 
 

सूचना 
 

( महारा  महानगरपा लका अ ध नयम चे अनुसूची करण २ मधील  

नयम मांक १ (ए) (एच) (आय) अ वये ) 
 

कायप का मांक - २ 
 

 पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे ए ल-२०१७ ची मा सक मा.महापा लका सभा गु वार, 

दनांक २०/०४/२०१७ रोजी दुपार  १.४५ वाजता महानगरपा लका शासक य इमारतीमधील यशवंतराव 

च हाण सभागहृात आयोिजत करणेत आलेल  आहे. सदर सभेम ये खाल ल कामकाज होईल.  
      
        मा.महापा लका सभा -६६ द.२०/१२/२०१६ व द.२२/१२/२०१६ चा सभावृ तांत कायम  

              करणे.  

                                              ------ 

नो तरे 
 

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

मा.आयु तांकडून आलेल  पञे/कामे 
 

वषय मांक १)    संदभ- १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. . 

                           नस/१०/का व/१७/२०१७ द.२७/०३/२०१७   
   

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे मा.महापा लका सभा, मा. थायी स मती, मा. वशेष 
स म यांचे सभांचे कामकाज महारा  महापा लका अ ध नयमा या तरतूद नुसार कर यात येते. तसेच 
महारा  महापा लका अ ध नयमा या अनुसूची करण-२ “महानगरपा लका, थायी स मती, प रवहन 
स मती इ या दंचे कामकाज” आ ण या शवाय “ पंपर  चंचवड महानगर शहरा या 
महानगरपा लके या स म यां या सभा इ. चे संचालन कर या वषयीचे जादा नयम” यामधील 
तरतूद नुसार सभांचे आयोजन कर यात येते. सभा आयोजनाक रता सभेस उपि थत पा लका 
सद यांची उपि थती न द व याबाबत उ त नयमांत वयं प ट तरतूद नाह . स यि थतीत सभेस 
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उपि थत पा लका सद यांची उपि थती ह  हजेर  प कावर वा र  घेवून न द व यात येते. 
स य:ि 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 वेळी पा लका 
सद यांची हजेर  न द वताना हजेर प कावर पा लका सद याची वा र  घे याऐवजी बायोमे क 
प तीने पा लका सद याची सभेस येताना आ ण सभा संप यानंतर जाताना थ ब इं ेशन आ ण फेस 
र ड ंग तं ाना या सहा याने पा लका सद या या सभे या उपि थतीबाबतची न द घेत यास 
पा लका सद यास सभेक रता नि चत केले या वेळेम ये सभेस उपि थत राहणे अ नवाय राह ल. 
एका कामकाजा या दवसाम ये एक सभा एकापे ा अ धकवेळा तहकूब कर यात आल  अस यास 
अशावेळी या दवसा या प ह या सभेपूव  आ ण या दवसा या शेवट या सभेनंतर अशा दोनह  
वेळा पा लका सद याने बायोमे क प तीने उपि थती न द वल  अस यास या दवसा या सव 
सभांना पा लका सद य उपि थत अस याचे समजले जाईल. या प तीमुळे पा लका सद यांना सुलभ 
प तीने सभागृ हाम ये सभेची उपि थती न द वणे श य होईल. यामुळे पा लका सद यांचा 
सभांमधील सहभाग वाढेल आ ण महापा लकेचे नणय घेताना वषयांवर व तृतपणे चचा होवून 
बहु सं य सभासदांचे संमतीने वषय पा रत होवू शकतील, या प तीने येक सभेस पा लका 
सद याची सभेस ये याची आ ण सभेतून बाहेर जा या या वेळेची बायोमे क प तीने थ ब इं ेशन 
व फेस रडींग तं ाना या सहा याने न द घेतल  जाईल. 

बायोमे क प तीने घेतलेल  उपि थतीची न द हच सभावृ तांत तयार करताना आ ण 
सभासद मानधन, सभा भ ता पा लका सद यास अदा करताना अ धकृत समजल  जाईल. 
बायोमे क प तीने महानगरपा लके या सभेस पा लका सद याची उपि थती न द व याची प त 
शासन मा यतेनंतर पूणपणे अंमलात येईपयत हजेर प कावर वा र  घेवून उपि थती न द व याची 
स याची प तह  सु  राहल. तथा प, बायोमे क प त सु  कर यास शासनाची मा यता ा त 
झा यानंतर हजेर प कावर वा र  घेवून पा लका सद याची उपि थती न द व याची प त पूणपणे 
बंद केल  जाईल आ ण यानंतर पा लका सद याने येक सभेस येताना आ ण सभा संप यानंतर 
जाताना बायोमे क प तीने थ ब इं ेशन आ ण फेस रडींग तं ाना या सहा याने उपि थती 
न द वणे अ नवाय राह ल. या माणे महारा  महापा लका अ ध नयमा 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 देणेबाबत वचार करणे.     

 
वषय मांक २)  संदभ- १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. . 

                        वभाअक/३/का व/५/२०१७ द.६/०४/२०१७  
 
   क  शासना या “ व छ भारत अ भयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  अ भयान 
(नागर )” राब वणेत येत आहे. 
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 सदर अ भयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालयनाह  
यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  नधी उपल ध क न शहर हागंदार  मु त करणे (Open 
Defecation Free) हा या अ भयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा य जनगणना २०११ नुसार प ंपर  
चंचवड महानगरपा लका े ातील एकूण११,६८४ कुटंुबे अ भयानांतगत वैय तीक शौचालय उभारणी 
कर ता नधी उपल ध करणे आव यक आहे.  सदर अ भयानाचे अनुषंगाने क  शासन व रा य 
शासन यांचेकडून खाल ल माणे अनुदान ा त झाले आहे. 
 

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

 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 

एकूणअनुदान  
७,९०,९४,०००/- 

 
वर ल माणे ा त 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 वैयि तक घरगुती शौचालय 
बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येत आहे. 
व छ महारा  अ भयान (नागर ) अंतगत महापा लकेने दनांक ३१/३/२०१७ अखेर केले या 

कायवाह ची मा हती खाल ल माणे 
प  “अ” 

महानगरपािलकेच ेनाव पपरी चचवड 
महानगरपािलका 

 
शेरा 

िज हा  पुण े  
वैयि क शौचालय बांधकामासाठी अज केले या 
कुटंुबांची 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 वैयि क घरगुतीशौचालय ४७७३  
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 सबब, महापा लकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अ भयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणे. 
 
वषय मांक ३)  संदभ- १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील . 

                        मातं व/१२/का व/९०/१७ द.१०/०४/२०१७  
 

क  शासनाचे माट सट  अ भयानांतगत रा य शासनामाफत क  शासनाकडे द. ३१ माच 

२०१७ रोजी सादर करणेत आले या शहराचे माट सट  पोजलसाठ  काय तर मा यता मळणे. 

तसेच, मंजुर पोजलचे अनुषंगाने सदर अ भयानांतगत रा य तर य उ चा धकार स मती माफत 

शफारस करणेत आले या प ंपर- चंचवड महानगरपा लका े ात माट सट  अ भयान 

राब वणेक रता वशेष उ ेश वहन (SPV- Special Purpose Vehicle) थापन करणे आ ण  

याअनुषंगाने अ भयाना या वि तय आकृतीबंधानुसार महापा लकेचा व: ह सा उभा करणेचे (तरतुद 

करणेचे) अ धकार मा. आयु त यांना देणे बाबत वचार करणे.  

शौचालयांची सं या 
बांधकाम पूण 

झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि क घरगुती शौचालय ४२७० 
 

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 ा ४८०७लाभाथ  

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 ४)  संदभ- १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील . 

                        था/बीआरट एस/१६/२०१७ द.११/०४/२०१७  

 सावज नक बांधकाम वभागाकडील खाल ल १ ते ४ हे मु य र ते प ंपर  चंचवड 

महानगरपा लकेकडे ह तांतर त झालेले आहेत असे पञ .रेशा/४४३३/सन २०१७ द.७/३/२०१७ चे 

कायकार  अ भयंता सा.बा. (द ण) वभाग, पुणे १ यांनी कळ वले आहे. अ. . ५ व ६ अदयाप 

महानगरपा लकेकडे ह तांतर  झालेले नाह . 

 

१. मु ंबई-पुणे र ता (Old NH-4)  भ ती श ती नगडी ते हॅर स ीज दापोडी 

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. ना शक फाटा ते मोशी इं ायणी नद पयतचा र ता (NH-50)   

६. कवळे-मामुड  ते वाकड मुळा नद वर ल पुलापयत (पि चम बाहय वळण माग) (NH-4)    

वर ल ६ र यांपैक  अ. .१ ते ४ या मनपा ह ीतून जाणारे रा य महामाग (NH-4) व रा य माग 

यांची देखभाल दु ती, वकसन व सुधारणा कामे महानगरपा लकेकडून कर यात येत आहेत. अ. . 

५ व ६ हे र ते महानगरपा लकेकडे ह तांतर करणेत आलेले नस यामुळे यांची देखभाल दु ती, 

वकसन व सुधारणा कामे महानगरपा लकेकडून कर यात येत नाह त. सबब, सावज नक बांधकाम 

वभागाकडील मनपा ह ीमधून जाणारे रा य महामाग व रा य महामाग De-Notification 

करणेबाबत मा यता देणेबाबत वचार करणे.     
 

वषय मांक ५)  संदभ- १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील . 

                        कर/मु य/५/का व/८६/२०१७ द.११/०४/२०१७  
 

महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम267अ मधील तरतूद नुसार प ंपर चंचवड 

महानगरपा लका ह ीतील दनांक 04/01/2008 रोजीचे व यानंतरचे अवैध बांधकामांना देय मालम ता 

करांचे दुपट  इतक  अवैध बांधकाम शा ती सन 2012-2013 पासून आकारणीची अंमलबजावणी 

करणेत येत आहे.  

अवैध बांधकाम शा ती कराबाबत मा. नगरसद य, पदा धकार  यांनी मा. थायी स मती व 

मा. महापा लका  सभेम ये मु े उपि थत केले, व वध संघटना व राजक य पदा धकार  यांनी अवैध 

बांधकाम शा ती कर न भरणेबाबत आवाहन के याने मळधारकांम ये मळकतकराचा भरणा 
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करणेबाबत सं म नमाण झा याने याचा मळकत कर वसूल वर प रणाम होत अस याने 

तसेच सदर वषयावर शासन तरावर कायवाह  सु  अस याने मनपाचे आ थक 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  

इि छतात यांची अवैध बांधकाम शा ती कराची र कम ि वकारावी. तसेच भरणा न केलेल  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 णाल  

वक सत क न मूळ भरणा ि वकारणेत येत आहे. 

सव महानगरपा लकांम ये एक वा यता असावी व अ प उ प न घटकांना याय दे या या 

ट कोनातून तसेच अना धकृत 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 खाल ल 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 ता 
करा या50% दराने शा ती 
आकार यात यावी 

3 
1001 चौरस फूटा पुढ ल 
नवासी बांधकाम 

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

 

शासन लेखाप र णाम ये अवैध बांधकाम शा तीकर वसुल बाबत उपि 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 केलेल  संगणक णाल  बंद क न दनांक 11/01/2017 

रोजीचे शासन नणयाची दनांक 01/04/2017 पासून अंमलबजावणी करणेबाबत दनांक 03/04/2017 



 8
रोजीचे प रप क पा रत केलेले आहे.  शासन नणय व याअनुषंगाने महानगरपा लकेमाफत 

नगत केलेले दनांक 03/04/2017 रोजीचे प रप काचे अवलोकन करणे.  

वषय मांक ६)  संदभ- १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील . 

                        शा/२/का व/१५६/२०१७ द.११/०४/२०१७  
 

महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम २९-अ म ये भाग स म यांची थापना 

कर याबाबत तरतूद आहे. यानुसार महानगरपा लकेम ये भाग स म यांची वेळोवेळी थापना व 

यांची पुनरचना कर यात आलेल  आहे. 

     मा.महापा लका सभा ठराव .३०३६ दनांक २०/०९/१९९५ व ठराव .३४५४ दनांक 

२६/०३/१९९७ अ वये चार भाग स म या नमाण कर यात आले या आहेत.तदनंतर महापा लका 

सभेने ठराव .९३ दनांक ०१/०९/२०१२ अ वये आणखी दोन यादा भाग स म या नमाण 

कर यास मा यता दलेल  आहे. यानुसार इकडील शासक य आदेश . शा/२/का व/४१/२०१४ दनांक 

२१/०१/२०१४ अ वये  एकूण ०६ भाग स म या थापन क न यांची पुनरचना केलेल  आहे. 

     महानगरपा लकेची माहे फे ुवार  २०१७ म ये साव क नवडणूक झालेल  आहे.सदरची 

नवडणूक चार सद य भाग प दतीने पार पडल  असून महानगरपा लकेचे  स यि थतीत ३२ 

नवडणूक भाग अि त वात आहेत.याबाबतचे महारा  शासन राजप  दनांक २४ फे ुवार  २०१७ 

स द कर यात आले असून यानुसार महानगरपा लकेची नगरसद य सं या १२८ इतक  झालेल  

आहे. 

     महानगरपा लकेचे स याचे काय े  १८१ चौ. क.मी. इतके आहे तसेच महानगरपा लकेची 

लोकसं या सन २०११ चे जनगणने माणे १७,२७,६९२ इतक  असून स यि थतीत २० लाखांपे ा 

जा त झालेल  आहे. तसेच महानगरपा लके या काय े ात वाढ झालेल  अस याने या माणात 

महानगरपा लके या े ातील नागर कांना नागर  सु वधा पुर वणे आव यक आहे.तसेच कायालयीन 

कामकाजाचे सम माणाम ये वभागणी करणेकर ता स याची लोकसं या वचारात घेवून स या 

अि त वात असले या ०६ भाग स म यांची भौगो लक या सोई कर अशी व  सन २०१७ चे 

नवडणूक भागा माणे सलगता वचारात घेवून भाग स म यांची पुनरचनेबाबतचा तप शल तयार 

कर यात आलेला आहे तो खाल ल माणे आहे. 

 
 

अनु. . े ी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, 
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पुणे ४११ ०४४. 

२. ब े ीय कायालय १८,१९,२१,२२,२७ ए ो कंपनी आवार, 
लकरोड, चचवड, 
पुण े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 तुि थती वचारात घेता उपरो त त याम ये नमूद के या माणे स या 
अि त वात असले या ०६ भाग स म यांची पुनरचना कर यास महारा  महानगरपा लका 
अ ध नयमामधील कलम २९-अ अ वये मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय मांक ७)  संदभ- १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील . 

                        माजसं/२/का व/१३२/२०१७ द.११/०४/२०१७  
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. महापा लका सभागृ हाम ये व वध महापु षांची / 

ने यांची तैल चञे लाव याबाबत व वध तरातून/ व वध मा यवरांनी मागणी केलेल  आहे. 

मा.महापा लका सभागृ हाम ये आज दनांकापयत खाल ल महापु षांची / ने यांची तैल च े लाव यात 

आलेल  आहेत. 
 
 

अ. . 
 

नाव थायी स मती ठराव . 
अनावरण 
दनांक 

१ अ णासाहेब मगर  
 
 
 

     . ६९९९ 

 

२ महा मा फुले  

३ अ णासाहेब पाट ल  

४ छ पती शवाजी महाराज  
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५ महा मा गांधी द. ८/१२/९९  

६ डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर  

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 न राजीव गांधी 
 

 
मनपा सभागृ हात दवंगत शवसेना मुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे तैल च  लावणेबाबत माहे 

नो हबर २०१२ चे महापा लका सभेम ये मा. भाऊसाहेब भोईर यांनी सूचना केल  होती व यास मा. 

ीरंग बारणे यांनी अनुमोदन दले होते. तसेच अ य महापु षांची/ने यांची एकूण १२ तैल च े 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 ा त मागणीप  सोबत जोडल  असून 

कृपया यांचे अवलोकन होणेस वनंती आहे. सदर अनुषंगाने स व तर मा हती खाल ल माणे आहे. 
 
 

अ. . तैल च  बस व याची मागणी 
करणा-याचे नाव  

प ाचा 
दनांक  

कोणाचे तैल च  बसवावे याचे नांव 

१ मा.स चव, 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 वर 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  
मु ंडा आ दवासी सामािजक 
संघटना, 

०४/०२/२०११ ां तवीर बरसा मु ंडा 
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पुणे 

५ 
मा.कैलास कदम 

व. राजीव गांधी त ठान 

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, 

उरळीकांचन,पुणे 

०५/०१/२०१४ डॉ.मा णकभाई देसाई 

८ मा.बाळासाहेब ग हाणे, सद य 

महारा  देश कायकारणी 
भाजपा 

१७/०६/२०१४ व.गोपीनाथ मु ंढे 

९. मा.आयु त यांचे दालनाम ये 
झाले या बैठक म ये 
स मा. त नधींनी केलेल  
मागणी. 

०६/०३/२०१७ 

वातं यवीर सावरकर  
शवसेना मुख बाळासाहेब ठाकरे 

 
 
उपरो त माणे १३ तैल च  मनपा सभागृ हात लावणेकामी व वध मा यवरांनी मनपाकडे 

मागणी केलेल  आहे. सदर तैल च ांचे मागणी या अनुषंगाने ताव सादर करणेत आले होते.तथा प 

करणी नणय झाला नाह . सदर माग यां या अनुषंगाने अं तम नणय होणे आव यक आहे. 

महारा  शासना या ाम वकास व जलसंधारण वभागाकडील 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 छाया च े लावावीत याबाबत सूचना द या असून याम ये वर ल 

तैल च ाचंा 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 छाया च ांना मा यता दे यात 

आलेल  आहे. या य त र त यापूव  लावलेल  छाया च े काढणे यो य होणार नाह . तथा प यापुढे 

व हत छाया च ां शवाय अ य ने यांची / मा यवरांची छाया च  कायालयात लावयाची झा यास 

शासन मा यते शवाय 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.महापा लका 

सभागृ हाम ये दोनच तैल च  ेबस वणेस जागा उपल ध अस याचे त डी कळ वले अस याने जागे या 
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उपल धतेनसुार उपरो त नमूद केले या महापु षांची/ने यांची तैल च े मा.महापा लका 

सभागृ हात लावणेबाबत मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

               -------                        
                                                        

                                                                                  
                                                               नगरस चव 

     पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
           पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरस चव कायालय 

मांक : नस/९/का व/१६१/२०१७ 
दनांक : ११/०४/२०१७              
                   
टप :- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस)्  

          नगरस चव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत.        
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(कायप ञका माकं-२ वषय माकं ५ चे लगत-मा.महापा लका आयु त यांचेकडील 

.कर/मु य/५/का व/८६/२०१७ द.११/०४/२०१७) 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 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 महानगरपा लका े ातील नवासी अना धकृत बांधकामांवर 

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

मळकत कर आकारणी व वसूल  करणारे सव अ धकार  / 
कमचार  

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

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

 
प रप क, 

महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम 267अ मधील तरतूद नुसार महापा लका 
ह ीतील दनांक 04/01/2008 रोजीचे व यानंतरचे अवैध बांधकामांना देय मालम ताकरांचे 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 बांधकामांचे शा ती कर 
आकारणीबाबत खाल ल माणे कायवाह  करावी. 
1. नवासी अवैध बांधकामांना खाल ल नमूद केले या े फळा माणे अवैध बांधकाम शा ती कराची 

आकारणी करावी.  
 
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 ता करा या 50% दराने 
शा ती आकार यात यावी 

3 1001 चौरस फूटा पुढ ल नवासी 
बांधकाम 

तवष  मालम ता 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  
इि छतात, यांची र कम मनपास घेणे श य हावे हणून (मनपाचे आ थक हत पाहता) 
वक सत करणेत आलेल  पयायी संगणक णाल  बंद करणेत यावी. 
 

3. मळकत कर वसूल कामी सु  असलेल  च लत संगणक णाल  व वसूल  प दत कायम ठेवावी. 
 

4. सदर आदेशाची अंमलबजावणी दनांक 01/04/2017 पासून करणेत यावी. 
 

सह /- 
आयु त 

पंपर चंचवड महानगरपा लका 
पंपर – 411018. 

             


