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1) शहर वकास, सावजिनक आरोय व गृहिनमाण वभाग, महारा शासनचे
ब.पीएमसी-१०६९/१२२९२-सी #दनांक २०/१०/१९७० ची ूा(प अिधसूचना
2) मा. महापािलका मु.य सभा ठराव ब.५ #दनांक ०३/०४/१९७०
3) िमळकत कर वभागाचे जा.ब. टजीओ/२४४० #दनांक २६/०७/२०१८ चे पऽ.
4) शासन िनणय ब.पीएमसी-३०१८/ू.ब.५९३/नव-२२ मंऽालय, मुब
ं ई ४०० ०३२ #दनांक
२५/१०/२०१८

zce_-

महापािलका मु.य सभा ठराव ब.५, #दनांक ०३/०४/१९७० अनुसार िमळकतकराची आकारणी
करताना १०% ऐवजी १५% सूट दे णे व घर मालक ःवतः राहत असले?या जागेचे भाडे वाजवी
भाAयाBया ६०% इतके धरावे हा ठराव शासनाकडू न िनलंबन/ वखंडनाबाबत.
------महारा महानगरपािलका अिधिनयमचे शेAयुल ड मधील ूकरण आठ (कर िनयम) चे िनयम ७(१)

नुसार, िमळकत करातून १०% वजावट दे णे बाबत तरतूद आहे . तथाप, पुणे महानगरपािलकेमाफत उपरोI
संदभ ब.१ चे ूा(प अिधसूचनेनस
ु ार, पुणे महानगरपािलकेBया मु.य सभेमJये संदभ ब.२ अKवये ठराव संमत
करणेत येवन
ू , खालील बाबींस माKयता दे Lयात आलेली आहे .
1.करपाऽ रMकम ठरवताना १०% ऐवजी १५% सूट Nावी.
२.घरमालक ःवतः राहत असले?या जागेचे भाडे वाजवी भाAयाBया ६०% इतके धरावे.
तथाप, सदरल ठराव ूा(प अिधसूचनेBया आधारे झालेला अस?याने बेकायदे शीर अस?याने भारताचे
िनयंऽक व महालेखापरPक यांचे सन २०१०-११ ते २०१२-१३ ःथािनक संःथा लेखापरPणाचे अहवालात
पQरBछे द ४.९ काढLयात आला. सदरल पQरBछे द लोकलेखा सिमतीमJये चचTःतव िनवडLयात येवन
ू , सदरल
पQरBछे दावर #दनांक २६/०६/२०१८ रोजी झाले?या लोकलेखा सिमतीचे बैठकVमJये चचा होवून, शासन िनणय
ब.पीएमसी-३०१८ ू.ब.५९३/नव-२२, मंऽालय, मुब
ं ई #दनांक २५/१०/२०१८ अनुसार महानगरपािलके माफत
मालमWा कर दे य असले?या कुठ?याह इमारतीचे #कंवा जिमनीचे करपाऽ मू?य ठरवताना अशी जमीन #कंवा
इमारत Xया अपेYPत दराने भाAयाने #दली जाईल Zया वाषक दराBया १०% ूमाणे रMकम एकूण करपाऽ
मु?यातून वजा करLयाची तरतूद आहे . अिधिनयमातील उपरोI तरतुद असली तर #दनांक ०३/१२/१९६९ Bया
ूःतावत ूा(प अिधसूचनेBया आधारे पुणे महानगरपािलकेने मु.य सभा ठराव ब.५, #दनांक ०३/०४/१९७०
अKवये करपाऽ रMकम ठरवताना १०% ऐवजी १५% सूट Nावी, तसेच घरमालक ःवतः राहत आले?या जागेचे
भाडे वाजवी भाAयाBया ६०% इतके धरावे, असा िनणय घेतला होता. व Zयानुसार पुणे महानगरपािलकेने
कायवाह केलेली आहे . अिधिनयमातील तरतुदBया वसंगत असे धोरण पुणे महानगरपािलकेने अवलंबले
अस?याने याबाबत महालेखापाल कायालयाने आPेप घेतले होते, पुणे महानगरपािलकेने केले?या उपरोI
कायवाहचे समथन करता येत नाह, याबाबत लोकलेखा सिमतीBया साPीमJये झाले?या चचTस अनुस(न
तसेच आयुI, पुणे महानगरपािलका यांनी संदभाधीन पऽाKवये कळव?यानुसार महारा महानगरपािलका
अिधिनयमाBया कलम ४५१(१) नुसार पुणे महानगरपािलकेचा उपरोI ठराव ब.५, #दनांक ०३/०४/१९७०
िनलंबत करLयात आलेला असून, Zयाबाबत संबिं धताना अिभवेदन करावयाचे अस?यास, या शासन
िनणयाBया #दनांकापासून ३० #दवसांBया आत शासनास सादर करावे. सदर कालावधीतील अिभवेदन ूा\ न
झा?यास सदर ूकरणी पुढल कायवाह करLयात येईल, असे कळवले आहे .
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Zयानुसार मा. मु.य सभा ठराव बमांक ११६६ #दनांक ०१/०३/२०१९ नुसार मालमWा कराची वाषक करपाऽ
रMकम ठरवताना Nावयाची १०% सवलत ह #दनांक ०१/०४/२०१९ पासून नवीन आकारणी करLयात येणा-या
िमळकतीबाबत करLयात येत अस?याचे ठराव पाQरत क(न शासनाकडे अिभवेदन करLयात आले. Zयावर
शासनाचे सम बमांकाचे पीएमसी-३०१५/ू.ब.६३९/नव-२२ #दनांक २८/०५/२०१९ Bया पऽाKवये खालील
ूमाणे आदे श दे Lयात आलेले आहे त.
“महारा महानगरपािलका अिधिनयमातील तरतुदनुसार पुणे महानगरपािलके माफत १५% ऐवजी १०%
रMकम करपाऽ मु?यातून वजा करLयाची कायवाह महालेखापालांनी आPेप न^दव?यापासून _हणजेच सन
२०१०-११ या आिथक वषापासून करLयात यावी. तसेच सन २०१०-११ या आिथक वषापासून १५% ूमाणे Xयादा
अदा करLयात आलेली रMकम वसूल करLयाची

कायवाह करLयात यावी. तसेच महालेखापालांBया

आPेपानंतर ूःतुत बाब शासनाBया िनदशनास आणून ूःताव वखंडनासाठ` पाठवणे आवँयक होते.
तथाप,असा ूःताव शासनाकडे पाठवLयात आलेला नाह.Zयामुळे सदर अिनयिमततेस जबाबदार असणा-या
पुणे महानगरपािलकेBया आःथापनेवरल संबिं धत अिधका-यांवbc ४ आठवAयात आवँयक अशी कारवाई
क(न Zयाचा अहवाल शासनास सादर करावा”
वरल ूमाणे कायवाह करLयासाठ` सन २०१०-११ पासून सुमारे २.५ लP पेPा जाःत िमळकतींची न^दणी
झालेली असून, या सव िमळकतींना सन २०१०-११ पासून ५% फरकाची रMकम वसूल करLयासाठ` मागणी
पाठव?यानंतर सदर िमळकतधारकांमJये मोdया ूमाणात असंतोष िनमाण होणार आहे . Zयाचूमाणे, या ८
ते ९ वषाeBया कालावधीमJये अनेक िमळकतींचे हःतांतरण झालेले असते. Zयामुळे अशा ूकरणांमJये दे खील
थकबाकVBया दाियZवाबाबत मोdया ूमाणात तबार ूा\ होणार आहे त. तसेच ठराव ब.५ #दनांक
०३/०४/१९७० हा िनलंबन / वखंडन के?यामुळे Zयाfारे दे Lयात येत असलेली ४०% सवलत दे खील पूवलPी
ूभावाने वसूल करावी लागणार आहे .
वरल सव बाबी वचारात घेवन
ू -

1)

पुणे महानगरपािलके तफT मा. मु.य सभा ठराव बमांक ५ #दनांक ०३/०४/१९७० नुसार

करपाऽ रMकम

ठरवताना १०% ऐवजी १५% सूट व ६०% वाजवी भाडे धरLयात येत असून, Zयासाठ` व#हत कायवाह पूण
केलेली आहे . केवळ कायNामJये सुधारणा झालेली नाह. यामुळे मा. मु.य सभा ठराव ब. ११६६,
#द. ०१/०३/२०१९ अKवये १५% ऐवजी १०% ची सवलत #दनांक ०१/०४/२०१९ पासूनBया नवीन िमळकतींना
दे Lयात येत आहे . Zयामुळे, सन २०१०-११ पासून ५% वाषक करपाऽ रMकमेतील फरक सन २०१०-११ पासून
पूवलPी ूभावाने वसूल करLयाचा #द.२८/०५/२०१९ चा िनणय रi करLयात यावा, ह वनंती.

2)

मा. मु.य सभा ठराव ब.५ #दनांक ०३/०४/१९७० हा ठराव िनलंबन / वखंडत करLयात येवू नये, कारण

सदरचा ठराव िनलंबन / वखंडत झा?यास, या ठरावानुसार दे Lयात येत असलेली ४०% सवलत (इमारतीचे
वाजवी भाडे ६०% ध(न) हे दे खील पूवलPी ूभावाने वसूल करLयासाठ` बंद करावी लागणार आहे .

3)

सदरBया दोKह सवलती jा मा.मु.य सभेBया माKयतेने व शासनाचे नोटफVकेशन सन १९७० पासून

करLयात येत अस?यामुळे, तZकालीन मा.महापािलका आयुI तसेच म.न.पा. आःथापनेवरल अिधकार
यांBयावर कोणतीह कारवाई करLयात येऊ नये.

4)

तसेच मा.मु.य सभा ठराव ब.५, #दनांक ०३/०४/१९७० ूमाणे #द.०१.०४.२०१९ पासून नlयाने आकारणी

होणा-या िमळकतींसाठ` वैधािनक वजावट ह (statutory deduction) १५% ऐवजी १०% ने सुb करLयात
आलेली असून, तZपूवmची थकबाकV वसुली (recovery) “न” करLयास, तसेच जागा मालक ःवतः रहात
अस?यास, वषक भाडे ६०% धरLयास (४०% सवलत दे Lयास) ह कायवाह चालू ठे वLयास मे.राXय शासनाची
माKयता िमळावी, अशी वनंती करLयात येत आहे .

YI`fzLc G$l_l©b_,
mvTn ^glYI`mlzbG$l,
zdclNqYI`, mvTn 411005.
zWYl§G$ :-13/8/2019.

YI`fzLc,
mvTn ^glYI`mlzbG$l.

(P=qm ::- àñUvU G$l_©mzÌGn$c`qb zce_l§Lq G$lIWmÌn
G$lIWmÌn (R=l°Gn$P=f²) ^l. YI`fzLc _l§À_l G$l_l©b_lU clLÊ_lflQ=q Q=ncbq
@lgnU.)

