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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ४० 

सभावृ ांत 
 

दनांक-२०/१/२०२०                              वेळ- दुपार  २.०० वाजता. 
--------------------                              ------------------------ 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे जानेवार  - २०२० ची मािसक मा. 
महापािलका सभा सोमवार दनांक २०.१.२०२० 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.उषा उफ माई मनोहर ढोरे       महापौर 

२) मा.तुषार रघुनाथ हंगे            उपमहापौर 

३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

४) मा. वीनल क पल हे  े

५) मा.साधना अंकुश मळेकर 

६) मा.द ा य बाबूराव सान े

७) मा.अ नी संतोष जाधव 

८) मा.सार का िशवाजी स ते 

९) मा.राहुल गुलाब जाधव 

१०) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

११) मा.बुड सुवणा वकास 

१२) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
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.अ जत दामोदर ग हाण े

२१) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२२) मा.लांडगे र व ल मण 

२३) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२४) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२५) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२६) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२७) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडग े

२८) मा.सावळे िसमा र वं  

२९) मा.ल ढे न ता योगेश 

३०) मा.लांडे व ांत वलास 

३१) मा.राहुल हनुमंतराव भोसल े

३२) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३३) मा.अनुराधा गणपत गोरख े

३४) मा.मंगला अशोक कदम 

३५) मा.अ नी िभमा बोबडे 

३६) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

३७) मा.संजय बबन नेवाळे 

३८) मा.भालेकर वण महादेव 

३९) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

४०) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

४१) मा.उ म काश कदळे 

४२) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

४३) मा.िचखले सिचन तुकाराम 
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४४) मा.जावेद रमजान शेख 

४५) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

४६) मा. मोद कुटे 

४७) मा.राजू िमसाळ 

४८) मा.बाबर शिमला राजू 

४९) मा.अिमत राज  गावडे 

५०) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५१) मा.भ डवे संिगता राज  

५२) मा.मोरे र महादू भ डव े

५३) मा.ढाके नामदेव जनादन  

५४) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

५५) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

५६) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव  

५७) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
५८) मा.अपणा िनलेश डोके 

५९) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

६०) मा.गावडे राज  तानाजी 
६१) मा.जय ी वसंत गावडे 

६२) मा.कोमल दपक मेवानी 
६३) मा.सुल णा राजू धर 

६४) मा.शाम गणपतराव लांडे 

६५) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

६६) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

६७) मा.कदम िनक ता अजुन 

६८) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

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

७१) मा.काळे उषा दलीप 

७२) मा.पवार मिनषा मोद 

७३) मा.बारणे अचना तानाजी 
७४) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

७५) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

७६) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

७७) मा.िनलेश हरामण बारण े

७८) मा.दशले रेखा राजेश 

७९) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

८०) मा.ममता वनायक गायकवाड 

८१) मा.कामठे तुषार गजानन 

८२) मा.च धे आरती सुरेश 

८३) मा.क पटे सं दप अ ण 

८४) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

८५) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

८६) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

८७) मा.चं कांत बारकु नखाते 

८८) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

८९) मा.कुटे िनमला संजय 

९०) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

९१) मा. व ठल उफ नाना काटे 

९२) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

९३) मा.मुंढे उषा अंकुश 

९४) मा.कदम शिशकांत गणपत 

९५) मा.लोखंडे चंदा राजू 
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९६) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

९७) मा.आशा धायगुडे-शडग े

९८) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

९९) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

१००) मा.राजापुरे माधवी राज  

१०१) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

१०२) मा.नवनाथ द ू जगताप 

१०३) मा.संतोष बबन कांबळे 

१०४) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

१०५) मा. वाबळे संजय म हारराव   

१०६) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

१०७) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१०८) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

१०९) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े 

 यािशवाय मा. ावण ह डकर – आयु ,मा.पाट ल-अित र  आयु  (१), 
मा.अ जत पवार – अित र  आयु  (२), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.कोळंब-े 
मु य लेखा अिधकार , मा.कंुभोजकर- मु यलेखाप र क, मा.डॉ.रॉय-आरो य वैदयक य 
अिधकार , मा.पवार- उपसंचालक नगररचना,  मा.िनकम, मा.भालकर - सह शहर 
अिभयंता, मा.सवण-े .सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, 
मा.लोणकर, मा.खोत, मा.बोदडे, सहा.आयु ,  मा.बहुरे, मा.गाडेकर- .सहा.आयु , 
मा.साळंूके – मु य उदयान अिध क, मा.पोमण-मु य मा हती व तं ान अिधकार ,  
मा.डॉ.साळव-े अित.आरो य वैदयक य अिधकार , मा.डॉ.वाबळे- अिध ता वायसीएमएच, 
मा.कुलकण , मा.पुजार , मा.घुबे, मा.काळे - कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.गोफण-े 
आरो यािधकार , मा.व ते- शासन अिधकार   हे अिधकार  सभेस  उप थत  होते. 
मा.महापौर – मा.नगरसेवक,नगरसे वका,आयु ,अिधकार  वग प कार सवाचे वागत 
क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे.   

 

मा. वलास म डगेर  – मा.महापौर साहेब,मा.आयु ,स मा.सभागृह   
१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत पंत धान आवास योजनेअंतगत मौजे च-होली, 

रावेत व बो-हाडेवाड  येथे आिथक या दुबल घटकांसाठ  घरे बांधणे क पांसाठ  
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लाभाथ  व ह सा व सोडत या िन त करणेस मा यता िमळणेबाबतचा 
मा.आयु  यांचा ताव सभा कामकाजात दाखल क न घेणेबाबत मा.आयु  यांची 
मागणी मतास टाकणेत आली असता – 

      अनुकूल -  ९९                       ितकूल- ० 

   अशी मते पडली व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आला          
अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  
                                             ----- 

 

२) पंपर  िचंचवड शहराची वाढती लोकसं या वचारात घेता शहरास वाढ व 
पाणीपुरवठा कर याची गरज भाग वणेसाठ  अशु द जलउपसा क  रावेत येथून ित दन 
१०० द.ल.. अित र  जलउपसा करणेकामी अशु द जलउपसा क ,रावेत पंपगृहामधील 
पंपींग मिशनर ची मता वाढ वणे अनुषंिगक कामे करणे तसेच से. .२३ येथील 
जलशु द करण क ाची मता वाढ वणे या कामाचे लेखािशष िनम ती व शासक य 
मा यता र. .५० कोट  कर ता मंजुर  िमळणेबाबतचा मा.आयु  यांचा ताव सभा 
कामकाजात दाखल क न घेणेबाबत मा.आयु  यांची मागणी मतास टाकणेत आली 
असता – 

       अनुकूल - ९९                               ितकूल- ० 

अशी मते पडली व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आला          
अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  
                                             ----- 
 
मा.नामदेव ढाके - ज म-ुका मीरम ये झाले या हम खलनात चार जवान श हद तसेच 
बापु नाडकण - भारतीय केट संघातील जे  माजी केटपटू, चं कांत कहाणे – पंपर  
िचंचवड महापािलकेतील िलपीक कमचार ,अ ण सावंत – मुंबईतील िस द 
िगयारोहक,कै.गणपत ीहर  शेडग,ेकै. हराबाई गणपत शेडग,ेकै. वलास दशरथ कु-
हाडे,कै.सोपानराव बाबुराव लांडग,ेकै.तुळशीदास नाणेकर,भोसर ,जयवंत म हार  
कुटे,सौ.सर वती सुरेश िशंदे,मोरेव ती िचखली,ल मीबाई बबन घोलप यांचे द:ुखद िनधन 
झाले अस याने यांना दांजली अपण करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो.  
मा. ाने र थोरात – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो.  
मा.महापौर – दांजली वाहणेसाठ  सवानी दोन िमिनटे त ध उभे रहावे.  
          ( सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.)  
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मा. वशेष महापािलका सभा मांक- 3८ दनांक २२/११/२०१९ चा सभावृ ांत कायम 
करणते आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
                            ------- 
मा.द ा य साने – मा.महापौर साहेब,मा.आयु ,स मा.सभागृह आयु  साहेब मी 
आप याला सांगू इ छतो क , परवा मा या भागामधील एक होतक  भिगनी आप या 
नातेवाईकांना भेट यासाठ  आकुड  रे वे टेशन या र याकडे  जात असताना 
या ठकाणी या म हलेचा आप या शासक य कामा या  ख डयामुळे अपघात होऊन या 

म हले या  डो याव न चाक जाऊन ितचा मृ यू झालेला आहे. एक अितशय होतक  
भिगनी मा या भागाम ये अनेक वषापासून रहात असताना ितचा यवसाय आकुड  
भाजी मंडईम ये २०/२२ वषापासून भाजी व चा यवसाय कर त  आहे ितला एक 
मुलगा आ ण मुलगी यांचा सांभाळ कर त होती.अशी प र थती असताना ितचा दुदवी 
मृ यु झालेला आहे. आज या लोकमत पेपरला मोठ  बातमी आहे. मा या प कार 
बांधवानी आप या अिधका-यांना ऍ सीडटबाबत  वचार यानंतर चांग या कारे उ रे 
दे यात आलेली नाह  यांची बातमी मी आप याला वाचून दाख वतो. माट िसट  अंतगत 
सीसीट ह  केबल टाक यासाठ  शहर स या ो ेिस ह आहे. याबाबत माट िसट चे 
अशोक भालकर यांना वचारले असता आकुड  वभागाचे काम आमचे नसुन पािलकेचे 
काम सु  असावे असे उ र दलेले आहे. यानंतर हे ख डे बीआरट चे असावे यासाठ  
बीआरट चे ी. वजय भोजने यां याशी संपक साधला असता यांनी या ख डयाबाबत हात 
झटकले.आकुड  रे वे टेशनजवळ फुटपाथचे काम चालू असुन ख डयाशी आम या 
वभागाचा संबंध नाह . असे उ र दलेले आहे. दो ह  वभागानी जबाबदार  ढकल यान े
वषयाशी जबाबदार  न क  कोणाची आहे. महानगरपािलके या वतीने या ठकाणी दो ह  
कामे चालू आहेत एका बाजुला माट िसट चे काम चालू आहे, एका बाजुला खोदाईचे काम 
चालू आहे,एका बाजुला फुटपाथचे काम चालू आहे. मी काल या ठकाणी  य  जाऊन 
बघुन आलो. आ ण या िनिम ाने आमचा प कार बांधव वचारत असेल क , हा ऍ सीडट 
झाला आहे.खडयाव न गाड  घसरली गेली आ ण ती म हला खाली पडली आ ण यांचा 
मुलगा हा र या या पलीकडे पडला. आ ण याचवेळेस या म हले या डो याव न चार 
चाक  वाहन गेले.आ ण याम ये या म हलेचा मृ यु झालेला आहे. असं असताना जर 
आ ह  तु हांला वचारलं  याची जबाबदार  कोणाची महानगरपािलकेचे जे र ते आहेत ते 
सवसामा य नागर क खोदत नाह त ितथे या म हलेचा मृ यू झालेला आहे. असं 
असताना शासन जर हात वर कर त असेल तर या यापे ा दुदवी बाब कुठली 
असेल.अजुन कती बळ  घेणार आहोत आज या शहराम ये अनेक ठकाणी र याचे काम 
चालू आहेत, ख डे खोदाईचे काम चालू आहे या ठकाणी बॅर केटस ्  लाव याचं काम 
कोणाचं आहे. या भिगनी भाजी मंडईम ये भाजीचा यवसाय कर त होती. या म हलेचा 
नाहक बळ  गेलेला आहे. निशब यांचा मुलगा  पलीकड या बाजुला पडला. यामुळे तो 
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वाचला आहे.  या घटनेला जे अिधकार  जबाबदार आहेत यां यावर कडक कारवाई 
करावी. कुठलाह  अिधकार  जबाबदार  घेणार नसेल तर हे कोणी केलं आहे. या ठकाणी 
या म हलेचा मृ यू झालेला आहे यासारखा अजुन काय पुरावा पा हजे. शहराम ये जी 

खोदाई चालू आहे या ठकाणी साधं बॅर केटस ्  सु दा लावलं जात नाह . शहराम ये अनेक 
ठकाणी खोदाई चालू आहे या ठकाणी सुपरवायझर नाह  का? आपण एवढे मोठे 
स लागार नेमलेले आहेत ते काय आपले जावई हणुन काम करायला आलेले आहेत 
का,आयु  साहेब याला कोण जबाबदार आहे ते सांगा. आज या भिगनींवर वेळ आलेली 
आहे उ ा काह ह  होऊ शकतं या घटनेला कोण जबाबदार आहे याचं आयु  साहेबांनी 
उ र ाव अशी वनंती करतो.ध यवाद.  
मा. राहूल जाधव - मा.महापौर साहेब,मा.आयु ,स मा.सभागृह ख-या अथानी काकांनी 
आज जो वषय  घेतलेला आहे शहराम ये जे ख डे घेतले जातात आ ण यामुळे 
नागर कांचे जे बळ  जातात याला ख-या अथानं कारणीभूत कोण आहे. पंपर  िचंचवड 
शहराम ये वाढ या लोकसं येनुसार आ ण आप या डे हलपमटमुळे माट िसट  कंवा 
अमृत योजना असेल या ठकाणी आपले र ते खोदाईची कामे चालू आहेत आपण याम ये 
कुठे परमीशन दलेली आहे आ ण अनिधकृतपणे कुठे खोदाई चालू आहे या यावर सु दा 
शासनाने ल  क त करणं गरजेचं आहे. आपण थाप य वभागा या मा यमातून 
व वध ठकाणी र ते करतो. परंतु या र याची कंमत ना कोण या ठेकेदाराला आहे ना 
कोण या अिधका-याला आहे. या या ठकाणी र ते खोदाईचे काम चालू आहे 
या ठकाणी बॅर केटस ्  लावणं तेवढंच गरजेचं आहे. मा.महापौर साहेब, मी आप याला 

आवजुन सांगतो क , आपण आजच असे आदेश दे यात याव े क , या या ठकाणी 
खोदाई चालू आहे या ठकाणी परमीशन असेल तरच खोदाई करावी. अ यथा शहराचं 
व ुपीकरण क  नका. आपण या ठकाणी परमीशन दलेली नाह  या ठकाणी सु दा 
खोदाईचे काम चालू आहे.  त हा आपण संबंिधत वभागाला सांगावं क , या ठकाणी 
खोदाई चालू आहे या ठकाणी आपण यांना परमीशन दलेली आहे का?  वनाकारण 
नागर कांचे बळ  जातात आ ण यामुळे महापािलकेचं नांव बदनाम होतं  यामुळे आपण 
आजच संबंिधत वभागाला सूचना दे यात या यात. ध यवाद.  
मा.महापौर – मा.आयु  साहेब,यासंबंधी खुलासा करतील.  
मा.आयु  - मा.महापौर साहेब,स मा.सभागृह आकुड  रे वे टेशन या र यावर दुचाक ची 
घटना घडली या याम ये एका म हलेचा मृ यू झालेला आहे. ह  अ यंत गंभीर गो  
आहे. याची दखल शासना या वतीने िन तपणे घे यात येत आहे. संबंिधत ठकाणी 
कशा कारे घटना घडली याला कं ाटदाराची जबाबदार  आहे का? कुठ या वभागाची 
जबाबदार  आहे याची स व तर चौकशी क न जॉ ट िसट  इं जिनयर ी.सवणे आ ण 
अ पर आयु  (१) ी.संतोष पाट ल यांनी पूण घटनेची चौकशी करावी या ठकाणी 
बॅर केटस ्  होतं का न हतं घटना कशा कारे घडली आ ण याला कोण जबाबदार आहे 
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आपले कं ाटदार जर  जबाबदार असतील तर यां यावर गंभीर अशा व पाची कारवाई 
करणं अपे त आहे. सभागृहाला मी एक बाब सांगू इ छतो क , यापुव  अशा कार या 
या घटना घड या यावेळेला याच सभागृहाम ये स व तर चचा झालेली होती. कुठ याह  

नागर कांना दुखापत होऊ नये, जीव तर जाऊच नये यासाठ  संपुण बाब गांभ याने 
शासनाने घेतलेली आहे. तशा सूचना सव वभागांना दे यात आले या आहेत. 
या ठकाणी कुठ याह  कारचं थाप य वभागाचं कंवा खोदाईचं कुठलह  काम असेल 

तर  या ठकाणी बॅर केट ंग करावं  या व पाचा सभागृहाचा जो ठराव होता याची 
अंमलबजावणी क न याच प रप क देखील संबंिधत वभागांना इ यू कर यात आलेलं 
आहे. पुन  सवच वभागांना वशेषत: थाप य वभाग, वदयतु वभाग असेल,बीआरट  
वभाग, माट िसट  असेल,पाणीपुरवठा आ ण जलिन सारण वभाग असेल सवाना सूचना 
आहेत क , या ठकाणी आपली कामे सु  असतात या ठकाणी आपण पॉलीशी केलेली 
आहे या अनुषंगाने सव संबंिधत वभागाशी सम वय ठेवुन कुठ याह  कारची खोदाई 
कर यापुव  या  से ट  इ शनस ्  आहेत  याचं पालन केल जात आहे याची 
खबरदार  घे याची ह  आप या वभागाची वभाग मुख हणुन आपली जबाबदार  राह ल. 
आ ण ती राहणार आहे. जी घटना घडली याचा ३ दवसाम ये अ पर आयु  १ जॉ ट 
िसट  इं जिनयर सवणे यांनी मा या समोर ठेवावा जे कोणी दोषी असतील यां यावर 
गंभीर कारवाई कर यात येईल. स व तर चौकशी कर यात येईल.  
मा. राहूल जाधव - मा.महापौर साहेब,मा.आयु ,स मा.सभागृह आयु  साहेबांनी संबंिधत 
वभागांना स  सूचना दले या आहेत. जी घटना घडली या ठकाणी बॅर केटस ्  होते कंवा 
न हते. आ ण कशामुळे घडली याची चौकशी कर याचे आदेश आता आपण दलेले आहेत. 
या यामुळे हा अपघात घडलेला आहे याची आपण सखोल चौकशी करणार आहोत.या 

शहराम य ेनगरसेवक,नगरसे वका काम कर त आहेत. ख-या अथानं काम कर त असताना 
यां याकडनं सु दा खुप मोठया अपे ा या शहरातील जनतेला आहेत. या सूचना आ ण 

आदेश आपण संबंिधत वभागाला दले या आहेत या यावर आपण काय कारवाई केली 
याची लेखी मा हती आपण तुम यासाठ  माग वली आहे आ ण तीच मा हती  पुढ या 
जनरल बॉड ला सद यांना दे यात यावी. कारण या शहराम ये काम कर त असताना 
आपले अिधकार  सवच मनावर घेऊन काम कर त नाह त अशा सूचना या आधी भरपूर 
दले या आहेत. या कती शेवटापयत गे या हे आ हांला आ ण संपुण शासनाला 
मा हती आहे. यामुळे संपुण मा हती येणा-या जीबी म ये दे यात यावी अशी मी वनंती 
करतो.ध यवाद. 
मा.आशा धायगुडे-शडग े - मा.महापौर साहेब,मा.आयु ,स मा.सभागृह ख-या अथानी 
या ठकाणी द ाकाका साने यांनी यां या वॉडातील घडलेली घटना सांिगतली ह  अ यंत 
द:ुखद घटना आहे. माग या वेळेस आम या वॉडातील घडले या घटनेवर चचा केलेली 
होती. मा.आयु  साहेब, मी आप याला वनंती करते क , नगरसेवक हणुन मग तो 
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कोण याह  प ाचा असो आ हांला आमचा नागर क हा सवात जा त मोलाचा असतो 
यामुळे सव सद य तु हांला जीव तोडून सांगत असतात. मागची २० तारखेला सभा 

झाली यावेळेस देखील आपण चचा केलेली होती. आ ण आ ह  यावेळेस सांिगतल होतं 
क , एखादयाचा जीव कती  मह वाचा असतो आ ण एखा ाची द:ुखद घटना घड यानंतर 
सभागृहात येऊन चचा क न जे काह  समाधानकारक उ र  पा हजे असते ते िमळत 
नाह . असे असताना देखील आपण माग या १० तारखे या जीबीला चचा केलेली होती. 
आज २० तार ख आहे आ ण आ हांला शासनाकडुन जो काह  बदल हवा होता,जी काह  
अपे ा होती ती सगळया अिधका-यांनी िमळून या ठकाणी जी काह  प र थती होती ती 
सांिगतली पा हजे. जे सामा य नागर क हणुन मला जे दसते ते मी या सभागृहाला 
सांिगतले होते. आ ण िन तपणे एक काय म आयु  हणुन तुम याकडुन िततक च 
अपे ा होती. कुठं तर  आमचा अपे ाभंग होताना आ हालंा  दसतो. अिधकार  काम 
िन तपणे करतात आ ह  मा हती या अिधकाराखाली मा हती मागतो आ ह  तु हांला रेट 
सांगतो तुमचे बजेट आहे सगळ च  काम मह वाची आहेत पण आम या नागर काचा जीव 
िततकाचा मह वाचा आहे असे आ हांला वाटते. आ ण हणुन महापौर साहेब, मी 
आप याला वनतंी करते क , पुढ या जीबी पयत संपुण शहराम ये खड  दसुच नये अशा 
कारचा आदेश आपण आयु  साहेबांना ावा जेणेक न यापुढ या काळात जसे माग या 

काळात  मी असेन,राजु बनसोडे असेल, माई असतील आ ह  सगळयांनी  द:ुख य  
केलं  आ ण तीच घटना या शहराम ये आप याला पु हा पहायला िमळते. हे यापुढे 
होणार नाह  यासाठ  जी काह  द ता घेता येईल संबंिधत ठेकेदाराला नोट स काढा, 
अिधका-याला काढा जे काह  करता येईल ते करा. परंतु यापुढ या काळाम ये शहराम ये 
िन तपणे वकास कामे करावी लागणार आहेत खोदाईची कामे न क  करावी लागणार 
आहेत आज शहर खुप वाढलेलं आहे आ ण या ठकाणी नवनवीन संक पना आप या 
माफत या शहराम ये आणतोय. यामुळे या कामासाठ  जी खोदाई होणार आहे. याम ये 
अशी घटना घडली नाह  पा हजे. यासाठ  आपली िततक च तयार  असली पा हजे. अशा 
कारे मी आप याला वनंती करते क , तु ह  आयु  साहेबांना असे आदेश दे यात यावे 

क , शहराम ये कुठेह  खोदाईचे काम चालू असेल या ठकाणी बॅर केटस लावुन लोकां या 
संर णासाठ  जे काह  करता येईल ते १०० ट के कराव अशी वनंती करते.  
मा.नाना काटे –  मा.महापौर साहेब,मा.आयु ,स मा.सभागृह  महापौर साहेब, परवाच 
आपली एक िमट ंग झालेली होती आ ण या िमट ंगम ये आदरणीय नेते पालकमं ी 
अ जतदादा पवार यांनी एक िनणय घेतला पुव  मे ोला “पुणे मे ो” असं नांव होतं आता 
“पुण-े पंपर  िचंचवड मे ो” असे नांव दादां या मा यमातून दे यात आलं आहे तर  
या ठकाणी मा.अ जतदादा पवार यांचे अिभनंदन कर यात यावे.   
मा.अ जत ग हाणे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु ,स मा.सभागृह, या ठकाणी दादां या 
अिभनंदनाचा जो ठराव मांडला आहे याला अनुमोदन देतो.  
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मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु ,स मा.सभागृह या अिभनंदना या ठरावा 
बरोबरच काल आप या वायसीएमएच म ये एका गर ब म हले या पोटातून साडेतीन 
कलोचा टयुमर आप या वायसीएमएच या डॉ टरांनी अगद  यश वीपणे गुंतागुंतीची 
श या यश वीपणे राब वली आ ण या म हलेचा जीव वाच वला. हणुन या 
डॉ टरां या टमच मी अिभनंदनाचा ठराव मांडते. डॉ.संजय पाडळे, डॉ.कांचन नाईकवडे, 
राहूल िनकम, जत  वाघमोडे, चै ाली महाड क आ ण यां याबरोबर असले या सव 
कमचा-यांचे टम असेल या सवाचे अिभनंदन कर याचा ठराव मांडते. मा.महापौर साहेब, 
वायसीएमएचवरती येक वेळ  टकाच होत असते आ ण एवढ मोठं हॉ पटल आहे 
याम ये चांगल काम करणा-याचं अिभनंदन सु दा केल पा हजे. जेणेक न 
या ठकाण या डॉ टराच मनोधैय वाढलं पा हजे. हणुन यां या अिभनंदनाचा ठराव 

मांडते.   
मा.आशा धायगुडे-शडग े - मा.महापौर साहेब,मा.आयु ,स मा.सभागृह सूचनेस अनुमोदन 
देते. 
मा.महापौर – सवाचे अिभनंदन कर यात येत आहे. 
मा.सागर आंगोळकर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
                                              वषय मांक-१ 
दनांक २०/१/२०२०                              खाते- मा.आयु   
संदभ – १) मा.सागर आंगोळकर, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव– 
       २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .५९६५ द.२७/११/२०१९ 
       ३) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ४८३ द.०६/०१/२०२० 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके माफत खाजगी वाटाघाट ने भूसंपादन करताना 
संबंिधत जिमन मालकास मोबदला अदा करताना मा.महापािलका सभा ठराव .३९९ द. 
२१/११/२०१३ नुसार मंजूर कायप दतीत व धोरणानुसार कायवाह  करावया या करणात 
नुकसान भरपाई अदा करताना ३०% दलासा र कम दे यास मा यता देणेत आली आहे. 
तदनंतर मा.महापािलका सभा ठराव .७७४ द.२०/११/२०१५ अ वये सदर धोरणात 
बदल क न न वन भूसंपादन कायदा २०१३ मधील तरतूद  नुसार या िमळकत धारकांचे 
े  ० ते ३०० चौ मी. आहे अशा बािधत छो या छो या िमळकतधारकांना १००% दलासा 

र कम व ३०० चौ.मी पे ा जा त े ाचे भूखंड धारकांना ३०% दलासा र कम या 
माणे मा यता देणेत आलेली आहे. सबब, द.२०/११/२०१५ नंतर ३०० चौ.मी. पे ा 
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मो या भूखंडाचे वभाजन क न तुकडा ३०० चौ.मी. पे ा कमी े ाचा भूखंड केले या 
सव करणात सां वना र कम ३०% इतक च देय रा हल यास मा यता देणेत यावी. 
मा.अंबरनाथ कांबळे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  
मा.सागर आंगोळकर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ चा वचार माहे ए ल-२०२० 
चे सभेम ये करणेत यावा अशी सूचना मी मांडतो.  
मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब,सदर सुचनेस अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
ठराव मांक- ४९६                              वषय मांक-१ 
दनांक २०/१/२०२०                              खाते- मा.आयु   

    संदभ – १) मा.सागर आंगोळकर, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव– 
           २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .५९६५ द.२७/११/२०१९ 
           ३) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ४८३ द.०६/०१/२०२० 
 
    वषय मांक १ चा वचार माहे ए ल २०२० चे सभेत करणेत यावा.   
 
        यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता--- 
अनुकूल- ८१                                            ितकुल-० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले. 

                               ------ 

मा.अ जत ग हाणे – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  ,स मा.सभागृह हा वषय खरं हणजे 
तहकुब करायला नाह  पा हजे. माग या िमट ंगम ये सु दा चुक या प दतीने वषय 
तहकुब ठेवणेत आला होता. याची नेमक  कारणं आ हांला मा हत नाह त. तुम या 
प ा या बैठक त काय ठरलं परंतु हा वषय शहरा या ीने अ यंत मह वाचा आहे. 
एखादया य ला वरोध हणुन वषय तहकुब ठेवणे यो य नाह . आपण भूसंपादन 

या राबवून या जागा ता यात घेतो यावेळेस या र कमेवर १०० ट के दलासा तर 
देतोच 

                            ( ग धळ ) 

मा.अ जत ग हाणे – चेअरमन साहेब, सगळयांना या वषयावर बोलू ा. सगळयांना 
वषय समजला पा हजे. ज हा आपण जमीनीचं भूसंपादन करतो यावेळेस याला आपण 
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१०० ट के दलासा देतो. लस याज देतो यावर २६ नोट स काढली जाते यावेळेस 
याला पैसे िमळेपयत याज देतो. या भूसंपादन काय ाम य ेअशा कारची तरतुद आहे. 

महापािलकेचे या ठकाणी जा त पैसे जातात दुस-या बाजुला एका य ची खाजगी 
वाटाघाट ने आप याकडे आला आ ण आपण माग या काळाम ये ३ गुंठया या आतील 
े  असेल याला आपण अशा प दतीने १०० ट के दलासा दे याची घोषणा केली आ ण 
येक केसम य ेमहापािलकेने अशा प दतीने यांना दलासा दलेला आहे. ३ गुंठया या 

आतील या जागा आहेत या जागा सवसामा य माणसां या आहेत. आ ण आता आपण 
सवजण या प रसराम ये राहतो. मुळ या शेतक-यां या जागा अनेक क पासाठ  
ता यात घे यात आले या आहेत याम ये क शासन असेल,महारा  शासन असेल दुसरं 
आम या भोसर , दघी आ ण च-होली प रसराचा वचार केला तर आम याकडे स ल ऑफ 
इं जिनयर ंगनी जागा ता यात घेत या, एमआयड सीने आ ण ािधकरणाने जागा ता यात 
घेत या आहेत. आम याकडे मॅगझीन झाल आ ण यामुळे उरले या या जागा आहेत 
या कमी जागा मुळ या शेतक-यांकडे रा हले या आहेत. आ ण या कामगारां या जागा 

ता यात घेतले या आहेत यां याकडे सु दा खुप कमी जागा रा हले या आहेत. आ ण 
अशा प र थतीम ये ज हा एखाद  य  १,२,३ गुंठा जागा तुम याकडे खाजगी 
वाटाघाट ने येतील त हा अशा प दतीने भूिमका घेणं अ यंत चुक चं आहे. आपण 
चुक या प दतीने वषय हाताळत आहोत. एखा ा वषयाला एखा ा ठकाणी काह  घडलं 
हणजे हा िनयम सगळ कडे लागू ठेवणं यो य नाह . हणुन आम या प रसराम ये 

जागे या कंमती अ यंत कमी आहेत. आम याकड ल रेड रेकनरचा रेट पा हला तर     
च-होली, डुडुळगांव, दघी या प रसराम ये अ यंत कमी रेट आहेत. आ ण अशा 
प दतीम ये ज हा एखा ाचं बांधकाम असेल तर ते पाडलं जातं आ ण बांधकाम 
पाड यानंतर याला याचा मोबदला िमळत नाह . एक तर याची बांधकाम 
ामपंचायती या कालावधीम ये झालेली आहेत. यावेळ  काह  लोकांनी अनिधकृत 

बांधकाम केलेली आहेत. आ ण याची पाडापाड  झा यानंतर याला फ  जागेचा मोबदला 
िमळतो बांधकामाचा मोबदला िमळत नाह . आ ण मग यावेळ  असा १०० ट के दलासा 
दला तर यात चुक चं काय आहे. मा.महापौर साहेब,आपण एकतफ  सभागृह चाल वता 
हे यो य नाह . खरं हणजे तुम याकडून आम या अपे ा खुप हो या पुव या काळ  
तु ह  चांगलं काम केलं परंतु या ठकाणी महापौर हणुन काम करताना तु ह  अ याय 
कर याची भूिमका या ठकाणी कर त आहात हे सगळया नगरसेवकां या िनदशनास येत 
आहे. आ ण तुम या काळात नगरसेवकांची दशाभूल होत आहे. महापौर साहेब,हे कुठं तर  
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थांबल पा हजे. आ ण हा वषय माग या सभेला होता या ठकाणी माट िसट साठ  े  
ता यात यायचं होत आ ण यातलं ५० ट के े  ता यात आलं होत आ ण ५० ट के 
े  ता यात आल न हतं यावेळ  तु ह  भूसंपादनाचा वषय मंजुर क न घेतला आमची 

काह  हरकत नाह  पण या े ाचे याला कती पैसे िमळणार आहेत. ..... 

मा.महापौर – हा वषय तहकुब ठेवणेत आलेला आहे यावेळेस हा वषय अजडयावर 
येईल यावेळेस या वषयावर सभागृहाम ये चचा करता येईल.  

                                ( ग धळ )  

मा.अ जत ग हाणे – मा.महापौर साहेब असं क  नका मला या ठकाणी शासनाकडुन 
खुलासा पा हजे आ ह  पेपरला वाचलं आहे क , दरवष  भूसंपादन िनधी िश लक 
राहतो.भूसंपादनासाठ  असलेली तरतुद दुसर कडे वग करतो.याह  वष  याच प दतीने 
भूसंपादन िनधी िश लक राहणार  आहे. यामुळे तु ह  जे कारण सांगताय ते चुक चं 
आहे यामुळे हा वषय तहकुब न करता मंजुर करणेत यावा.जेणेक न आप या इथ या 
छोटया,छोटया लॉटधारकांचा याम ये फायदा होईल. शहरा या हताचा हा वषय आहे. 
त हा हा वषय तहकुब क  नये अशी वनंती आहे.  

मा.वैशाली घोडेकर - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  ,स मा.सभागृह  हा वषय आण याची 
वेळ का आली आहे याचा शासनाने खुलासा करावा. भूसंपादनाचे ड सी स तुम याकडे 
आहेत भूसंपादन करताना डसीजन हे आयु ांच असतं या माणसाला ड बल र कम देतो 
हे सगळं िनयमात असताना हा ल का आला सद य ताव असला तर  शासनाने 
याचा खुलासा करावा. या वषयावर इतक  चचा झाली आहे क , या ठकाणी नगरसेवकांना 
चोर हणलेले आहे आता इथं कोणते नगरसेवक चोर आहेत हे सांिगतलेलं नाह . चोर 
कोण आहे आ ण कोणी वषय आणलेला आहे. या ठकाणी तु ह  फ  ३०० केअरफुटच 
जागा ता यात घेणार असं काह  िल हलं आहे का? आयु  साहेब,मला तुम याकडुन 
खुलासा पा हजे. हा वषय आण याची गरज का वाटली. आ ण या वषयावर आ ह  काय 
केलं पा हजे. जोपयत तु ह  वषय मंजुर करणार नाह  तोपयत तु ह  मोबदला देणार 
नाह . ड सी ल काय हणतो मोबदला दला पा हजे क  नाह . खुलासा के यािशवाय 
जी.बी.चालणार नाह .  

                        ( ग धळ )  
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मा.महापौर – वैशालीताई हा वषय तहकुब ठेवणेत आलेला आहे यावेळेस पुढ ल 
जीबी या अजडयावर वषय येईल यावेळेस चचा करता येईल.  

मा.अॅड.मोरे र  शेडग े- मा.महापौर साहेब,मा.आयु  ,स मा.सभागृह  वषय मांक २ वर 
मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.  

ठराव मांक- ४९७                              वषय मांक-२ 
दनांक २०/१/२०२०                              खाते- मा.आयु   
         संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प   

                   .फ ेका/ था/८५५/२०१९ द.०९/१२/२०१९ 

                         २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .६२२५, द.२७/१२/२०१९ 
  

      भाग .१३ िनगड  येथील से. .२२ येथील मधुकर पवळे शाळेस ३० वष अिधक 

कालावधी झालेला अस यान े सदर इमारतीचे चरल थती जाणून घेणेकर ता Structural 

auditor M/s KBP Civil Engineering Services यांचेकडून Structrul Audit कर यात आल ेहोते. 

यानुसार Structrul Audit अहवालानुसार सदर इमारत यापक व पात दु ती के यावरच 

वापर यास यो य आहे, अ यथा ह इमारत धोकादायक ठ  शकते. अस ेअहवालात नमुद केल े

होते. यानुसार दनांक २२/८/२०१९ रोजी या वभागामाफत शाळा इमारतीचा वापर ता काळ बंद 

करणेकामी ताव पाठ वणेत आला होता. यावर मा.आयु  सो यांनी दले या शेरांकनानुसार 
िश ण मंडळाकडे सदर शाळेचा वापर बंद करावयाचे झा यास शाळांची पयायी यव था 
करणेबाबत अिभ ाय िमळणेकामी प  पाठ वल े होते. याअनुषंगान े िश ण मंडळाकडून फ 

भागाकडे अहवाल ा  झाला आहे. सदर अहवालानुसार शाळा बाजु या न वन इमारत व ाथना 
हाँल येथे थलांतर त करण े श य अस याचे कळ वल े आहे. सदर शाळा ह रेड झोन म य े

अस यान े न वन बांधकाम करता येण े श य नाह . Structural auditor M/s KBP Civil 

Engineering Services यांनी Retrofitting प तीन े दु ती करण े बाबत िशफारस केली आहे. 

सदर कामाचे अंदाजप क तयार कर यात आल ेअसून यास सुमारे ३० लाख खच अपे ीत आहे. 

Internal structure Component  या थती माण े सदर अंदाजप क हे य  काम चालू 
असताना वाढू शकते. स थतीत सदर कामाचे नाव मनपाचे सन २०१९-२० चे अंदाजप कात 

समा व  नाह . यामुळे सदरचे काम हे सन 2019-20 चे अंदाजप कात समावेश करण ेआव यक 

आहे. सदर काम कर यास संबंिधत स मा. नगरसद य यांची काह ह  हरकत नस य़ाचे यांनी 
प ा ारे कळ वल ेआहे. सबब, मनपा इमारत दु तीचे काम “ थाप य वषयक काम ेकरण”े या 
लेखािशषातगत र. .50,00,000/- इत या रकमेची शासक य मा यता व र. .20,00,000/- इतक  
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तरतुद ह   “ भाग .१३ येथील धमवीर संभाजीराजे डासंकुल वकसीत करण”े या कामा या 
“ थाप य वषयक काम े करण”े या लेखािशषकाव न वग करण करणसे मा यता देणेत येत 
आहे.  

मा.राहूल जाधव – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.सिचन िचखले - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  ,स मा.सभागृह खरं तर शाळेचा वषय 
आहे याला अनुस न  पंपर  िचंचवड शहराम ये डा पधाचे  आयोजन कर यात आलं 
याब ल डा सिमतीचे सव सद य व मा. अ य  तुषार हंगे यांचे मनापासून हाद क 

अिभनंदन करतो. याच माणे मु य वषयाकडे वळतो वषय अ यंत मह वाचा आ ण खूप 
ज हाळयाचा आ ण याच माणे वेदना देणारा सु दा वषय आहे. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या सगळया शाळांपैक  एक असलेली कै.मधुकर पवळे शाळा अ यंत 
पटसं या असलेली, भरपूर व ाथ  असलेली आ ण या शाळेचं नुतनीकरण करणेत यावे 
असे आ ह   गेली क येक वष मागणी कर त आहोत. परंतु रेडझोन अस यामुळे या 
शाळेचं नुतनीकरण होत नाह . आ ण या अनुषंगाने शाळेचे देखभाल दु तीचे काम 
काढलेलं आहे. परंतु महापौर साहेब,मी तु हांला सांगु इ छतो क , या शाळेचं चर 
ऑड ट हे िनगेट ह आलेलं आहे आपण जीव मुठ त घेऊन या ठकाणी व ा याना 
बसवतो आहे. खरं तर आ हांला सु दा या गो ीची िभती वाटत आहे. या शाळेला ३० वष 
झालेली आहेत या शाळे या व ा याना दुस-या शाळेम ये थलांतर त केलेलं आहे 
हणुन या ठकाणची पटसं या कमी होईल. मुलींची सं या कमी होईल या ीकोनातून हा 
वषय तुम या समोर आलेला आहे. आपण गेली क येक वष रेडझोन या वषयावर मात 
कर त आहोत. महानगरपािलकेतील सव अिधकार   यायालया या येक तारखेला सु दा 
या ठकाणी जात आहेत. पण पुढे होत काय,न क  असं झालं तर  काय? कुठं पयत 
वषय आला यासंबंधीची सव मा हती सभागृहाला िमळणे आव यक आहे. कालच २/३ 
दवसापुव  आपण यायालया या माफत या ठकाण या प रसरातील काम चालू केलेल 
आहे. शाळेचा वषय सोडला तर  से टर २२ म ये  अ यंत दयनीय अव था कोणती  
असेल तर ती म हलांची आहे या ठकाणी आप याला  शौचालय बांधायचं असल ेतर  ते 
आपण बांधु शकत नाह . या ठकाणी आप याला सावजिनक शौचालय बांधायचे असेल, 
पु षांना शौचालय बांधायचे असेल तर ते आपण बांधु शकत नाह . ह  अवघड प र थती 
आहे. एक कडे आपण व छ भारत अंतगत आपण शहरभर गाजावाजा करतो आहे. ह  
चांगली गो  आहे. या शहरातील सामा य नागर क या रेडझोन म ये रहात अस यामुळे 
या ठकाणी यव थत ल  देवुन काम करणं गरजेचं आहे.  मा या भागातील से टर २२ 
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असेल,तळवडे असेल कंवा या ठकाणी रेडझोन आहे या ठकाणी आपण वकास कामे क  
शकत नाह . पण हे कती दवस चालणार आहे यासंदभात आपण पाठपुरावा करणं गरजेचं 
आहे. आपण पा हलं तर या शहरातील सवात जा त लोकसं या  से टर २२ लममधील 
आहे. या ावर लवकरात लवकर तोडगा काढणं गरजेचं आहे.गेली क येक वष सव 
लोक व ाथ  असतील,कामगार वग सवसामा य नागर क असले हे सव सावजिनक 
सु वधांपासून वंिचत रा हलेले आहेत. यमुनानगर या बाबतीत सांगायचं झाल तर लोकांनी 
करोडो पयांचे बंगले घेतलेले आहेत आ ण आज जर का मुलांचे िश ण,मुलींचे ल न 
करायचे असेल कंवा िश णांसाठ  बाहेरगांवी पाठवायचे असेल  तर या रेडझोनचा मु ा 
उप थत होतो. या सगळया गो ीकडे लवकरात लवकर ल  दलं तर या यावर तोडगा 
िनघणं गरजेचं आहे. मी स मा.आयु ांना मागणी करतो क , कोटात आता नेमक  काय 
प र थती आहे. याचा अहवाल सादर करणेत यावा आ ण लवकरात लवकर आ ण कुठं 
तर  आपण नवीन इमारत उभार याचा य  क  एवढंच बोलतो. जय हंद जयमहारा .  
मा.उ म  कदळे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  ,स मा.सभागृह  खरं तर हा वषय 
आम या भागातील आहे. आमचे िम  सिचनभाऊ िचखले यांनी आप याला यव थत 
मा हती दलेली आहे. परंतु आयु  साहेब गेली क येक वष आ ह  से टर २२ मधील 
शाळा, हॉ पटल कंवा या अ याव यक सेवा आहेत यासाठ  तु ह  आ हांला िनधी 
कमी देता. कंवा कमी आहे कंवा रेडझोन आहे अशी कारणे सांगता. रेडझोन उठेल,ना 
उठेल जे काह  असेल हे आ हांला मा हत नाह  पण आ हांला आम या नागर कांसाठ  
या ठकाणी हॉ पटलची सु दा गरज आहे. जसे शाळेचा वषय घेतला आहे या शाळेची 

डागडुजी क न चांगली होईल. ती डागडुजी कती दवस टकणार आहे हे मा हत नाह . 
याच प दतीने आपण यमुनानगर  से टर २२ मधील जे हॉ पटल आहे या भागाम य े
पीनगर, तळवडे, यमुनानगर,िनगड  या भागातील जवळपास जवळ,जवळ २ लाख 

लोकसं या आहे. आ ण या या आवाराम ये भरपूर अशी जागा आहे क , या ठकाणी 
आपण काह च क  शकत नाह . तु ह  रेडझोन म ये ब ड ंगला परवानगी सु दा देत 
नाह . जसे सिचन िचखले हणले क , तु ह  टॉयलेट बांधायला सु दा परवानगी देत 
नाह . रेडझोनमुळे या ठकाणी काह च सु वधा देता येत नाह त. रेडझोनचे जे काह  िनयम 
आहेत ते या जीवनाव यक गरजा आहेत या दे यासाठ  जरा िनयम बाजुला ठेवावेत. 
आ ण या गरजा दे यासाठ  य  करणेत यावा. आ हांला भागाम ये काम करताना 
खूप अडचणी येतात. जेणेक न आ हांला लोकांना सांगता येईल क , तुम या या 
जीवनाव यक गरजा आहेत या दे याचा आ ह  य  क . या याम ये घरांचे जे क प 
आहेत याम ये ८ ते ९ ब ड ंग पडून आहेत याची यायालयीन मोजणी चाल ूआहे 
याम ये काह  लोकांनी मोजणी क  दली आहे काह  लोकांनी मोजणी क  दली नाह . 
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यायालयाचा जो काह  िनणय होईल तो आ हांला मा हत नाह  परंतु या ९ ब ड ंग 
आहेत याम ये ८०० ते ८५० घरे आहेत याम ये जे पा  आहेत यांना रहायला तर  ा 
जेणेक न यांना झोपडप ट मधुन मु  क न यांना ती घरे दली जातील. आयु  
साहेब,तु ह  आमचे तीन वषय माग  लावावेत अशी मी सव नगरसेवकां या वतीने 
वनंती करतो. आ ण थांबतो ध यवाद.  
मा.भाऊसाहेब भोईर - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  ,स मा.सभागृह , खरं तर िश ण 
मंडळ यावेळेस होतं यावेळेस वषातून एकदाच बोल याची संधी िमळायची आता िश ण 
सिमती अस या कारणानं येक सद याला िश ण सिमती या बाबतीत या ठकाणी  
वतं  ल  देवुन यावर कारवाई कर यासंबंधीचे आदेश येक भागातील नगरसद य 

आता यानंतर या काळाम ये देवु शकतात. आम या सभापती मिनषाताई पवार यांनी 
शाळेचा संपुण दौरा आ ण सिमतीमधील सवप ीय सद य यांनी िश ण मंडळाला  गे या 
२५ वषा या लागले या अ यंत वाईट सवयी या िश ण मंडळाम ये चंड आहे. याच 
एका वषाम ये प व करण होईल अशी  काह  प र थती नाह . मी मा.आयु ांच या 
सभागृहाम ये अिभनंदन करतो क , यांनी आमची मानिसकता ओळखून यांनी ताबडतोब 
कारवाई कर याचे आदेश थाप य वभागाला दलेले आहेत. मी सव सभासदांना या 
ठकाणी वनंती करतो क , अशा या काह  घटना आहेत क , थाप य वभागाला 
आयु ांनी आदेश दले आ ण यानंतर आमची िमट ंग देखील झाली हे आ ह  या 
वषया या अनुषंगाने मी सांगत आहे. येक नगरसेवकांनी एक शाळा द क यावी 
आ ण या शाळेत िश क िशकवतात क  नाह  ह  आपण येकांनी आपली निैतक 
जबाबदार  हणुन पालन करावं काह  मुलीं या संदभात सांगायचे झाले तर  यांना काह  
बाबतीत  वेदना सहन करा या लागतात या एका म हलाच सांगू शकतात. यासंदभात 
यांनी वतं  बैठक यावी. आयु  साहेब,हा जो वषय आहे याम ये रेडझोन 

आहे, ािधकरण ह ीम य ेआहे,एमआयड सी म ये आहे या ठकाणी आपलं दुदव आहे क , 
या ठकाणी देवाची मंद र मा  जबरद त लॅ सची आहेत पण ानमंद र मा  
दुराव थेम ये आहेत आ ण हे दुदव आहे. नैितक मुलभूत या सु वधा या आहेत आपण   
द लीम ये महापािलके या शाळेम ये वेश िमळत नाह . ाय हेट शाळेम ये वेश 
घे यासाठ  गद  नसते परंतु महापािलके या शाळेम ये वेश घे यासाठ  गद  असते. 
आप याकडे एकह  िश काचा मुलगा महापािलके या शाळेम ये जात नाह  हे आपले दुदव 
आहे. यामुळे िश णासाठ  आपण बारकाईने ल  दे याची गरज आहे. आ ण यासाठ  
आमची िश ण सिमती कोणतेह  प ीय वातावरण न ठेवता या ठकाणी काय अमुला ह 
बदल करता येतील यासाठ  य  करणार आहे. आयु  साहेब, बजेट कती कोट चं होत 
या यावर िश ण सिमतीचं मु यमापन क  नका. पुव  मंडळाम ये खुप धुमाकुळ चालला 
होता हणुन शासनाने महारा ातील सव िश ण मंडळ बरखा त केलेली आहेत. कारण 
यांच वषाच एकदाचं बजेट झालं क , यांचा एकच उ ेश खच करायचं  गुणव ावाढ साठ  
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एकह  िश क य  कर त नाह . एका पयवे काकंडे ३० शाळा आहेत या िश कांना 
घराचं िनयोजन करता येत नाह  ितथं ३० शाळाचं िनयोजन कसं करणार अित र  
कायभार, अित र  जी भरती चालू आहे या याम ये मोठया माणात गैर यवहार चालू 
आहे. या ठकाणी तु ह  रतसर,रो टर प दतीने, िनयमानुसार जा हराती ारे तु ह  भरती 
करावी. १८/१८ वष एक िश क एकाच शाळेत िशकवतो आहे.आ ण याची बदली कुठे 
होते तर सकाळ या शाळेऐवजी दुपार या शाळेत याच शाळेत बदली होत असते.आ ण 
काह  जण अशा बद या मागतात क , ािधकरणातून िनगड म ये आ ण ह  सगळ  
मानिसकता बदलायची असेल तर तु ह  वत: ल  दलेलं आहे याचं वेगळं बजेट करा, 
म यवत  महानगरपािलके या मु य बजेट मधुन यासाठ   तरतुद करावी. आ ण आता जे 
रेडझोनचा  आहे, अमुक  आहे असे सांगतात अहो अशा काह  घटना चालले या 
आहेत क , महापािलके या ह ीम ये,महापािलके या नावांखाली ितथं कोण ल  देत नाह  
हणुन समोर येत नाह . पण ते ल  इथं गेलं तर  चालेल, करा दु त ब ड ंग चांगली 

झाली तर  चालेल. परंतु िश ण मंडळाम ये धुमाकुळ चालला आहे. या िश ण 
मंडळाम ये कोणाची बदली कोठे करायची, तो कोण या नगरसेवका या संबंिधत  आहे हे 
बघतात. एक तर महाभाग दवसभर जमीनीचे यवहार करतो आ ण दवसभर याची 
हजेर  लागली जाते. या महाभागाचं नांव मी या ठकाणी घेऊ इ छत नाह . हणुन 
िश ण सिमतीवर सव नगरसेवकांनी आपआप या भागातील शाळेम ये जाउन 
या ठकाणी मुला/मुलींची काय अडचण आहे ती समजुन या. आम या सभापती 

मिनषाताई पवार यांनी छोटया,छोटया गो ीकडे ल  दलेलं आहे. या ठकाणी अंडर ाऊंड 
ेनेज लाईन पा हलेलं आहे, बाथ मम ये पा याचे नळकने शन नसते हणुन आरो याचे 

कमचार  साफसफाई कर त नाह त.  पण हे कोणा याच ल ात येत नाह . आ ण डेमो 
कुठला दाख वतात मा हती आहे का? शाळांची पटसं या असलेली  शाळा बाहेर या 
लोकांना दाखवतात  आम या सारखे महा िश क जगात कुठंच िमळत नाह त अशा 
प दतीचं वातावरण िनमाण केलं जातं. आ ण हणुन सव नगरसेवकांना वनंती करतो 
क , कोणीह  िश क तुम याकडे बदलीसाठ  आला तर याला जवळ क  नका  याची 
गुणव ा तपासून या, आ ण यांची मुलं या शाळेत आहेत का? हे तपासून बघा. 
आप या  महापािलके या शाळेम ये एकाह  िश काचा मुलगा या ठकाणी नाह . एवढा 
मोठा पगार घेत आहेत, सगळे वेतन आयोग लागू आहेत. आ ह  िश कांचा आदर करतो 
पण िश कांनी शिनवार  शाळा सुट यानंतरच आयु ांशी,सभापतींशी कंवा नगरसेवकां या 
भेट गाठ चा काय म ठेवावा. इतर दवशी यांनी इकडे फरकू नये असे आदेश आयु  
साहेबांनी काढावेत अशी वनंती करतो. आपण शाळा इमारती या चांग या सजवावेत 
आ ण एक काळ असा येईल क , तु ह  ठरव या माणे आप या शाळेत ऍडिमशन 
यायला लोक तरसतील. अशा प दतीचं तु ह  वातावरण क  शकता. आपले िश क 

चांगले आहेत पण यांना या सवयी लागले या आहेत काह  सवयी आम यामुळे सु दा 
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लागले या आहेत. या िश कांना इथेच राहु दे,इथेच राहु दे हणुन परत ते हणतात 
आमचा विशला खपु मोठा आहे आ ह  काय घाबरत नाह .कसे काय हे मुलांना 
िशक वणार िश ण े ाम ये तर  तेवढा पायंडा ठेवा. यामुळे आयु  साहेब,आ ण 
महापौरांना वनंती करतो क , जे चर ऑ डट करायचे आहे ते कोण या झोनम ये 
आहे हे काय बघु नका आज रेडझोन म ये जवळपास २ लाख लोकव ती आहे.आजह  
अनेक ठकाणी बांधकाम चालू आहेत आपण काय करतो काह  क  शकत नाह . 
ािधकरणा या ह ीतील बांधकाम  थांबवली आहेत का? ािधकरण हणते आम या 

ह ीम ये नाह  महापािलका हणते आम या ह ीमधील बांधकाम नाह . ३ गुंठयाम ये ७ 
मजली ब ड ंगचे काम चाल ूआहे कोणाचं ल  नाह  मग िश ण े ाम ये तर  कशाला 
ल  घालता. आ ण हणुन िश ण यव था सुरळ त चाल यासाठ  तातड ने खाजगी 
म ये आप या इंटर हचा आप याला काय करायचं आहे याचा तु हांला वतं  अिधकार 
आहे. आ ण िश ण यव था सुधार यासाठ  आ ह  तुम या पाठ शी आहे. आ ण 
शाळांम ये साफसफाई  मा  लवकरात लवकर करावी अशी वनंती करतो.  
मा.मंगला कदम - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  ,स मा.सभागृह ,आताचा जो वषय आहे 
से टर २२ मधील शाळेची इमारत यापक व पात दु ती के यावरच वापर यास यो य 
आहे, अ यथा ह इमारत धोकादायक ठ  शकते.आ ण यासाठ  ५० लाखाची तरतुद आहे. 
पण मगाशी सांिगतलं क , या ठकाणी हॉ पटलची सु दा गरज आहे. आप याला असं 
वाटत क ,शेजार  इकड,ितकडं हॉ पटल आहे आ ण मग या ठकाणी काय गरज आहे. खरं 
हणजे गर ंबांना जी अ याव यक गरज असते ती ितथ या ितथं िमळाली पा हजे.अशा 
कार या सु वधा या शहराम ये िमळा या पा हजेत. आज या से टर २२ म ये 

भांडण,मारामा-या इत या होतात क , या ठकाण या १०/१२ लोकांची डोक  फुटली 
जातात. हे या ठकाण या नगरसेवकांनाच  मा हती आहे. या ठकाण या १०/१२ लोकांची 
डोक  फुटली तर ाय हेट दवाखा यात नेणं सोपं नाह . आ ण तेथुन वायसीएमएच म ये 
पेशंट आणायचं हणलं तर  सोपं नाह . परत आप या वायसीएमएच म ये जागा िश क  
आहे क  नाह  हे मा हत नाह . तसेच पुणे ज हयातील आजुबाजु या गावाचा सगळा लोड 
वायसीएमएचवर आहे. आ ण हणुन जसं या नगरसेवकाची जशी मागणी आहे या 
सु वधा या ठकाणी द या पा हजेत. आ ण या धोकादायक इमारतीची डागडुजी कर याचा 
वषय आहे सदरची इमारत ह  पुव  महापािलकेनेच बांधलेली आहे. ितथली घरे सु दा 
महापािलकेनेच बांधलेली आहेत. आ ण यानंतर तो डफे सचा िनयम बदलला आहे. 
याला आता कोण काय करणार हा वषय या ठकाणी खूप चचचा आहे. रेडझोनची ह  

कमी कर याचा आपण २००० सालापासून य  करतो आहे.पण याला फार काह  यश 
आलेलं नाह . परंतु या यासाठ  सु दा आपण य  करतो आहे. याचा अथ सवसामा य 
नागर कांना सुखसु वधा या िमळा याच पा हजेत. काह  ठकाणी शाळा खूप चांग या 
आहेत. मोरवाड  सार या भागाम ये महापािलकेची शाळा नाह . या ठकाणी एक 
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महापािलकेचा लॉट आहे या ठकाणी कुठेह  महापािलकेची शाळा बांधुन ा. परवा मी 
या ठकाणी गेले होते तेथे रेनबो िश ण सं था ह  दाभाडेची शाळा आहे. ह  शाळा 

लोकांना व ास बसणार नाह  पण ह  शाळा मंद राम ये भरते. या ठकाणी कुठ याह  
सु वधा नाह त तर  पटसं या जा त आहे. या ठकाणचे िश क खुप चांगले िशकवतात 
पण यांना कुठ याह  कार या सु वधा नाह त. ह  शाळा ाय हेट असली तर  मराठ  
मा यमाची शाळा आहे. आप या महापािलकेची मराठ  मा यमाची शाळा सु  केली तर 
या ठकाणी इं दरानगर,लालटोपी नगर, टपु सुलताननगर असेल कंवा आणखी कुठली  

आजुबाजुची मराठ  िशकणार  जर मुलं असतील तर यां यासाठ  एक अ ावत अशी मराठ  
शाळा चालू करावी. म यंतर  िश ण मंडळाचे सद य आ ण आपले अिधकार  द ली 
महापािलकेची शाळा बघायला गेले होते. महापौर साहेब, आपले अिधकार  अ यास दौ-
यावर कती वेळा जातात,कुठे,कुठे दौ-यावर जातात.आयु  साहेब आ हांला फ  एक 
वषाचे शेडयुल ावे क , आपले अिधकार  अ यास दौ-यासाठ  कुठे,कुठे जातात. दौरे 
न क  करावेत आ ह  या वरोधात नाह . परंतु अिधका-यांचे दौरे दसत नाह त. आ ण 
याची अंमलबजावणी सु दा होत नाह .  अिधका-यांनी जर दौरे केले असतील तर  पंपर  

िचंचवड म ये यांनी काय बदल केलेले आहेत. जनरल बॉड  ऍडजे ट क न सव 
अिधकार  दौ-यावर जातात. द लीची शाळा बघुन आ यानंतर पंपर  िचंचवडसाठ  काय 
य  केलेले आहेत. या अिधका-यां या  टुरसाठ  महापािलकेने कती खच केलेला आहे. 

अिधकार  अ यास  दौरे क न आ यानंतर यांनी ेस कॉ फर स घेऊन या ठकाणची 
जी मा हती आहे ती कधी सांिगतली आहे का?  नगरसेवकांना कधी सांिगतले आहे का?  

आजपयत अशी घटना एकदाह  घडलेली नाह . िश ण मंडळा या धोकादायक 
इमारतीसारखे वषय संपुण पंपर  िचंचवड शहरामधील इतर ठकाण या  धोकादायक 
इमारतीचे सु दा वषय आहेत. आज इमारतीसु दा खुप धोकादायक आहेत याचा सु दा 
स ह करणेत यावा. जुन,जुलै म ये पाऊस पडणार आहे धोकादायक इमारती कोसळतील 
त हा तु ह  यांना कळवलं होतं क  नाह  हे सगळे  उप थत होतील त हा  या या 
आगोदर या इमारतींचा स ह करणेत यावा. शहराम ये मह वाचे वषय कोणती आहेत 
यासाठ  आप या अिधका-यांनी काय केलं पा हजे. आज आपण रेडझोन म ये परिमशन 

देत नाह  पण असे क  नका आज ह  इमारत ३० वषाची जुनी आहे. मी तु हांला सांगु 
इ छते क , आझमभाई पानसरे यांचे वड ल नगरसेवक होते यावेळेस ह  नगरपािलका 
होती यावेळेला इं दरानगर बांधलेलं आहे. या इं दरानगर या इमारतींची अव था खुप 
वाईट आहे.आपण काय करतो एकदा घर बांधुन दलं यांना हॅ डवक केलं क  संपलं 
आ ह  यांना पु हा इमारत बांधुन देणार नाह . इं दरानगर झोपडप ट तील लोकांना 
फक रभाई पानसरे असताना घरे बांधुन दलेली आहेत. आजपयत या ठकाणी कोण याह  
प दतीचे कामकाज झालेलं नाह . जर यदाकदािचत या इमारतीम ये काह  दुघटना घडली 
तर याला जबाबदार कोण असणार आहे. या से टर २२ सारखाच तो वषय आहे. आपण 
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काय करतो घर बांधतो आ ण यांना देवुन टाकतो. भाटनगरची सु दा तशीच प र थती 
झालेली आहे. जसं तु ह  घरकुलला म टनं स साठ  सोसायटयांना काढून दलेलं आहे तस 
या ठकाणी करावे. नाह  तर या लोकां या नावावर जागा क न ा ती लोक नवीन 

इमारती बांधतील. तु ह  हणताय क ,एसआरए चा वषय आलेला आहे. तु ह  
धोकादायक असलेली ब ड ंग पाडून नवीन बांधायला घेतली आहे का  तु ह  ते पण 
आ हांला कळायला पा हजे. पंपर  िचंचवड महापािलके या कती तर  इमारती धोकादायक 
आहेत. िचखली एसट पी  लँ ट मधील इमारत धोकादायक आहे. या इमारतीचं चर 
ऑड ट केलं तर ती इमारत राह या या लायक ची नाह . तर  सु दा या ठकाणी जेवढया 
फॅिमली रहाय या तेवढया रहातात. कॉप रेशन भाडं घेतं आ ण ती लोक या ठकाणी 
रहातात. जर या ठकाणी दुघटना घडली तर याला कोण जबाबदार आहे. आम या 
सारखे जाग क नगरसेवक या भागात जर  असले तर  सु दा मा यासारखी बाई ितथं 
बोलणारचं ह  इमारत धोकायदायक होती ितचं चरल  ऑ डट करायला पा हजे होतं 
आपण या इमारतीचं भाडं घेतो तर  सु दा तु ह  या धोकादायक  इमारती वापर यास 
कशा काय देता.या शहराम ये धोकादायक इमारती कॉप रेशन या कती आहेत, खाजगी 
कती आहेत हे तपासलं पा हजे. आपण आणलेला वषय चांगलाआहे याला आ ह  
कधीह  वरोध करणार नाह . शाळा,हॉ पटल सारखे वषय असतील तर ते झालेच 
पा हजे. मगाशी द ा साने यांनी सांिगतले आहे क , महापािलके या ख डयामुळे एका 
म हलेचा मृ यू झालेला आहे. घरातला एखादयावेळेस पु ष गेला तर  चालेल पण म हला 
गेली नाह  पा हजे कारण ती मुलांना धुणं भांड  क न तर  या मुलांना वाढवणार या 
घरातली बाई जाते या घरामधील द:ुख काय असतं ते बघा. र यावर खड  पडलेली आहे 
आ ण माट िसट  हणता कसली माट िसट ? पंपर  िचंचवड जर तु हांला फरवलं 
नसत तर सगळ  लोक तु हांला नाव ठेवली असती. आयु  साहेब,तु ह  खुप चांगले 
आहात हुशार आहात हे आ हांलाह  मा हती आहे. तुम या कामाची प दत खुप चांगली 
आहे, पण या पंपर  िचंचवड शहराम ये तु हांला नेमकं काय झाल आहे हे कळलं नाह  
आ हालंा सर आ ह  तर तु हांला कधी ास दलेला नाह . आ ह  कॉप रेशन या हताचं 
असल तरच कधी तर  प  दलं आहे. पण तुम या बाबतीत असं काय घडलं आहे हेच 
आ हाला कळत नाह .या शहराची वाईट प र थती आहे. अनिधकृत टप-या,अनिधकृत 
सगळं शहर या शहराम ये कती कचरा आहे,काय हणाल ते या ठकाणी आहे. हणजे 
कुठे काय नाय ते या पंपर  िचंचवड म ये या अशी प र थती झाली आहे. काह ,काह  
शाळा अशा आहेत क , या पंपर  िचंचवड म ये हायला  पा हजेत नेवाळे व तीम ये 
शाळा हायला पा हजे. आर ण आहे सगळं काह  आहे पण  होत नाह . माग या वेळेस 
अशी त ार होती क ,नेवाळेव ती म ये एक शाळा आहे या या जवळच आणखी एक 
आर ण आहे ितथे पण शाळा हायला पा हजे. परंतु या यानंतर पुढे काह ह  झालेलं 
नाह . शाळेसारखा वषय आहे हण यानंतर या ठकाणी शाळा हायला पा हजे.आज या 
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पेपरमधील बातमी भाऊसाहेब भोईर यानंी वाचली क  नाह  हे  मा हत नाह .अंड , ु ट 
बाक  खरेद चा खुप धमाका काय,काय बरेच आहे. या वषयात मला जायचं नाह  पण 
मा.महापौर, अशी जर पेपरची बातमी  बघीतली असेल तर मला वाटतं 
मुलींसाठ ,आरो यासाठ  सॅिनटर  नॅपक न दरम ह याला ो हाईड केले पा हजे. एखादया 
वेळेस ु ट देवु नका. गर ब लोक अंड , ु ट सगळं काह  खातात. खचड  देणार  जी 
म हला आहे ती आठवडयातून एकदा  एक ब क ट पुडा देते,अंड  देते, असं ब-याच 
ठकाणी दलं जातं हे मी पेपर या बातमीनुसार बोलते मी काह  िश ण सिमतीवर नाह . 
परंतु आजची जर बातमी बघीतली तर अशी प र थती आहे. िश ण वभागाम ये ब-
याचशा  गो ीवर धुमाकुळ चालला आहे. कालच मा याकडे त ार आलेली आहे पण मी 
यावर बोलणार नाह .  मला असं मोघम बोलायला आवडत नाह  पण हे जे काह  िश ण 

सिमतीवर चाललंय या यावर कुठं तर  कं ोल पा हजे. मी िश ण सिमती या सद यानंा 
वचारलं तुम याकडे हे असं काह  चाललं आहे का? ते हणाले आ हांला नाह  मा हत  
आ ण हणुन ह  जी बातमी आहे  काय  ु ट देता ते आरो यासाठ  चांगलं आहे पण हे 
सु दा दलं पा हजेआ ण ते न क  ो हाईड केलं पा हजे.मा. महापौर साहेब,तु ह  एक 
म हला आहात तु ह  मुलींची एक िमट ंग या आ ण या याम ये हा वषय घेणेत यावा. 
से.२२ या शाळेच नुतनीकरण तर कराच पण महापािलकेची या, या ठकाणी शाळेसाठ  
आर णं आहेत या याकडे ल  दलं पा हजे. आयु  साहेब तु ह  रेडझोनचा वचार क  
नका,रेडझोन ािधकरणापयत आहे. हणजे काय काम करायचं नाह  का? से टर २८ 
मधील कमचा-यांची इमारत सु दा धोकादायक आहे. या इमारतीचं ऑड ट इंगळेकडुन 
क न घेतलेलं आहे. आयु  साहेब आ ह  या सभागृहात येतो बोलतो आ ण िनघुन 
जातात असं क  नका आ हांला सु दा काम आहेत. जे संबंिधत  अिधकार  आहेत यांना 
सूचना दे यात या यात असे सांगते आ ण थांबते. 
मा.राजु बनसोडे -  मा.महापौर साहेब,मा.आयु  ,स मा.सभागृह  मी भाग सिमतीम ये 
मुलींची शाळा सकाळ   सु  कर याबाबत द.१६/८/२०१६ रोजी प  दलं होतं.हे प  देवुन 
दड वष झालं याबाबत मी कती तर  वेळा पाठपुरावा केला, कती तर  वेळा िनवेदनं 
दली, सभा लाव या अजुन सु दा मुलींची सकाळची शाळा सु  केलेली नाह . 
मुला/मुलींची एक  शाळा अस यामुळे या ठकाणी छेडछाड चे कार वाढलेले आहेत. 
मुलींची सकाळ  आ ण मलुांची दुपार  शाळा चालू करा हणुन कती तर  वेळा पाठपुरावा 
केला, आ ह  या ठकाणी पालक सभा लाव या हो या तर  सकाळची शाळा का सु  केली 
नाह  याचा खुलासा करावा. मला खुलासा झा यािशवाय मी खाली बसणारचं नाह . मी 
गेली दड वष या वषयाचा पाठपुरावा कर त आहे अिधका-यांनी सांगावं क , याकडे का 
दुल  केलं आहे. मा.महापौर साहेब, िश ण सिमती या मॅडमची बदली का होत नाह .  
मा.महापौर – िश ण सिमती या शासन अिधकार  िशंदे मॅडम या सभागृहात नाह त.  



24 
 

,   

मा.राजु बनसोडे – मा.महापौर साहेब, या असतात कधी हे तर  सांगा. मला खुलासा 
द यािशवाय मी खाली बसणार नाह  अ यथा मी आंदोलन,मोचा काढणार आहे. यांना 
ताबडतोब बोलवून खुलासा करायला सांगा.गेली वष दड वष झाले तर  या रजेवर 
आहेत,कधी िमट ंगला गे या आहेत असेच सांिगतले जाते. यांनी या सभागृहाम ये कधी 
उप थती दाखवली आहे.  

मा.महापौर -  िशंदे मॅडम या आजार  अस यामुळे यांना ऍडिमट केलेलं आहे. 
मा.राजु बनसोडे – मा.महापौर साहेब, िशंदे मॅडम ऍडिमट आहेत तर यांचे रपोट पुढ या 
जीबीला आणुन दाखवा. बोलायला संधी द याब ल ध यवाद.  

मा.सं दप वाघेरे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  ,स मा.सभागृह राजाभाऊंनी यो सना 
िशंदे यां या बदलीचा  वषय घेतला आहे. मागील दोन/अड च वषापासून यां या 
बदलीचा वषय आला होता. मी आ ण राहूल कलाटे आयु  साहेबांकडे बसलो होतो राहूल 
कलाटना िश ण वभागाने असं एक प  दलं क , तु हांला अशी मा हती देता येत नाह . 
ऍ युली ती मा हती सगळ  कोटात जमा आहे. आ ण हा वषय आयु  साहेब तुम या 
समोर झाला होता. काय ाने तु हांला असे उ र देता येत नाह  असे यो सना िशंदे 
मॅडम हणा या हो या. कोटात डा युमट आहे का प लक डा युमट आहे याची मा हती 
ा. आ ण या मॅडमची खरोखर बदली करा. यो सना िशंदे मॅडमची बदली करावी 

यासाठ  कती सद य सहमत आहेत. दुसर  गो  आहे क , शाळे या इमारतीचे चर 
ऑड ट केलेलं आहे वा त वक ह  शाळा महापािलकेने ३० वषापुव  बांधलेली होती 
यावेळेस रेडझोनचा  न हता. आपण गेली २० वषापासून रेडझोन या बाबतीत क ाकडे 

फॉलोप कर त आहोत. रेडझोन म ये शेतक-यांनी ाय हेट लॉट ंग क न बर चशी घरे 
बांधलेली आहेत. २०११ या आतील रेडझोनम ये घरे बांधलेली आहेत ती िनयमीत होणार 
होती. परंतु आजपयत तो वषयाचं घ गडं िभजत पडलं आहे. ािधकरणाचं सु दा तसंच 
झालं आहे यावेळेला ािधकरणानं जागा ता यात घेतले या नाह त. आज आप या 
महापािलके या या रझ हेशन या जागा आहेत ितथंह  लोकांनी अनिधकृत घरे बांधुन 
रा हलेले आहेत. आता आप या नवीन ड पीम ये ते उठवणार आहोत का. भाटनगरचा 
वषय असा आहे क , या इमारती आपण १९८६ साली बांधले या आहेत आज याच 

चर ऑड ट केल तर या ब ड ंग पडायला आले या आहेत. तसेच महापािलकेचे 
कमचार  या ब ड ंग म ये रहात आहेत ती ब ड ंग सु दा ४० वषापुव  बांधलेली आहे. 
महापािलकेचे जवळपास ३५ ते ४० कमचार  या ठकाणी रहातात ती ब ड ंग कधी पडेल 
हे सांगता येत नाह . दुसर  गो  ड भागातील शाळा आहे २ हजार  व ाथ  बसतील 
एवढ  मोठ  शाळा आहे आज या शाळेम ये ६० ट के व ाथ  आहेत. हणजे आप या 
महापािलकेचा नाकतपणा आहे. २० ते २२ स आहेत. या ठकाणी ४ थी आ ण ५ वी 
चे व ाथ  एक  बसवतात बाक चे िश क कुठे जातात. ते काय करतात. आ ण व ा 
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िनकेतन जी शाळा आहे मी िशंदे मॅडमला प  देवुन पण सांिगतलं क , या ठकाणी 
कायम व पी मु या यापक नाह  टे परर  मु या यापकाची नेमणुक केलेलीआहे. आ ण 
या महापािलके या शाळा पंपर  म ये आहेत ती कोण या तर  बचत गटाला खचड  

पुर व याचं दलेलं आहे ती खचड  मुलं खात नाह त,इ कॉनची खचड  आपण सव 
मुलांना देत आहोत. इ कॉनची खचड  खरंच चांगली आहे. याची वॉिलट  सु दा चांगली 
आहे. आ ण आपण या बचत गटाला खचड  दे याचं काम दलेलं आहे ते बंद करा. 
आ ण जे चांगल आहे ते मुलांना ा. आ ण यो सना िशंदे यांची बदली करणेत यावी 
अशी सभागृहाची मागणी आहे. आ ण याबाबतचा ठराव मंजुर करावा अशी वनंती करतो.  

मा.द ा य सान े-  मा.महापौर साहेब,मा.आयु  ,स मा.सभागृह   आमचे सहकार  सं दप 
वाघेरे यांनी जी सूचना मांडली आहे याला अनुमोदन देतो. कारण गे या अनके 
दवसापासून यो सना िशंदे यां या बाबत स मा. नगरसेवकांना वचारलं तर   अितशय 
गोड अनुभव यां या बाबतीत सव सद यांना आलेला आहे. स मा.सद य काम कर त 
असताना िश णािधकार  या ना यानं यां या भागाम ये या या शाळा आहेत या 
शाळे या मा यमातून काह  सूचना सांगायला गेले तर या कधीह  जागेवर सापडत 
नाह त. यांचा फोन नॉट रचेबल असतो यांना एखादं चांगल काम सांिगतलं तर ते 
कधीह  मोकळेपणाने सांग याचा आप याला य  केलेला नाह . हणुन स मा.सद य 
सं दप वाघेरे यांनी यो सना िशंदे यां या बदलीची मागणी केली आहे याला मी थम 
अनुमोदन देतो. आ ण मा या भागातील शाळा .९०/९१  आप या थाप य वभागाचे 
कायकार  अिभयंता, उपअिभयंता यांचे मी अिभनंदन करतो क ,महारा ाम ये िचखली 
येथील शाळा .९०/९१ ह  शाळा एक नंबर  झालेली आहे आ ण ती शाळा बघ यासाठ  
अनके ठकाणाहून लोक येत आहेत. अितशय भ य द य अशी शाळा असुन ५ मजली 
शाळा बांधलेली आहे. पण आयु  साहेब,आपण जागे या अडचणीमुळे माग या बाजुला 
पुण शाळा ऍ वायर करता येत नाह . आप याला वनंती आहे क , मागची जागा ता यात 
यायची आ ण पुढ या र याकडनं आप याला जागा ता यात यायची  ितथ या 

र याची अडवाअडवी होत आहे. त हा लवकरात लवकर शाळा ता यात घेऊन २६ 
जानेवार ला १ ली ते ७ वी पयतचा व ाथ  बसावा अशी तु हांला वनंती करतो. आ ण 
शाळेचा कारभार सांगत असताना आतापयत तु ह  ऐकलं असेल क ,या शाळेला 
गणवेष,बुट,रेनकोट पुर वले जातात पण ते कधी पुर वले जातात हवाळा असेल तर 
रेनकोट दले जाते, शाळा सु  होऊन सु दा यांना ६/६ म हने व ा,पु तके दली जात 
नाह त. हे असले कार या िश ण वभागाम ये स या चालू आहे. आपण 
महापािलके या शाळा चांग या कारे चालवतो सवसामा य गोरगर बांची मुले या 
शाळेम ये जात असतात यां या भ वत याचा वचार क न आपण या शाळेम ये 
व ा याना या काह  सोयी सु वधा देतोय याची कालमयादा ठर वणेत यावी. 
व ा याना पावसाळयात रेनकोट ायचं असत यावेळेस यांना वेटर दले जाते. त हा 
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हा या वभागाम ये अनाग द  कारभार चालू आहे. हणुन आप याला वनंती आहे क , 
रेडझोन म ये महापािलकेला काम करता येत नाह , मग तु हांला या नाग रकानी टॅ स 
भरलेला चालतो,पाणीप ट  भरलेली चालते. जर तु हांला सु व ा ाय या नसतील तर 
आमचा टॅ स बंद करावा. आमची अनिधकृत बांधकाम का पाडता आहात. मी रेडझोन 
मधील असले या  नगरसेवकांना आ हान करतो क , यांनी आपला टॅ स आ ण 
पाणीप ट  भ   नये. कारण आ हांला महापािलका  सु वधा देणार नसेल तर टॅ सह  
भरणार नाह . से टर २२ म ये रेडझोनाचा  आता िनमाण झालेला आहे. रेडझोन 
कोणी आणला,कसा आला हे पण आ हाला मा हती आहे. काय ा या चौकट म ये 
सगळया बाबी चालू आहेत भ व यात काय िनणय होईल तो होईल. पण या ठकाण या 
नागर कांना  मुलभूत सु वधा देणे हे आपले आ कत य आहे. हणुन माझी वनंती आहे 
क , या भागाम ये वकास कामे झाली पा हजेत. आज या शाळे या अनुषंगाने हे 
वषय िनघालेले आहेत. आज या शाळेची इमारत पडुन व ाथ  दगावले तर याला कोण 
जबाबदार राहणार आहे. महापािलकेने शाळा बांधलेली आहे आ ण यानंतर रेडझोनचा  
िनमाण झालेला असेल तर याची जबाबदार  आपलीच आहे नां या ठकाणी ब ड ंग 
महापािलकेची आहे, ती तेथुन काढायची का माजी नगरसेवक खाडे या ठकाणी 
ओरडून,ओरडून गेला या भागातील वकास कामासाठ , या भागातील शाळेसाठ  ओरडत 
होता. महापौर साहेब,आप याला वनंती आहे क , आपण आयु ांना आदेश ावेत क , 
कोटाचा आदेश यावेळेस होईल तो होईल पण या ठकाणी या नागर  सु वधा आहेत 
या दे याचं काम करावं आ ण िचखली येथील शाळा .९०/९१ या शाळेचा २६ जानेवार  

२०२० वतं  शाळेचा काय म हावा. यासाठ  या ठकाणी उव रत जी कामे आहेत ती 
वर त करणेत यावी. अशी वनंती करतो.ध यवाद. 

मा.अिभषेक बारणे -   मा.महापौर साहेब,मा.आयु  ,स मा.सभागृह  ह  जी इमारत आहे 
ती ३० वषापुव ची आहे. या इमारतीचे चर ऑड ट के यानंतर ती दु त 
कर यासाठ चा वषय आलेला आहे. यावेळेस या इमारतीचे काम झालेले आहे यावेळेस 
या इमारतीचे लाईफ हे ५० वष असावे,१०० वष असावे या प दतीने यावेळेस काम केलं 

गेलं न हत का याचा देखील आपण वचार करणं गरजेचं आहे. या काळात जो संबंिधत 
ठेकेदार होता याचा कोणी तर  वारस असेल आ ण तो काम कर त असेल. अशा लोकांना 
देखील काह  फाईन लावता येतो का याचा देखील वचार करणेत यावा. राह ला  या 
ब ड ंग या कामाब लचा पण या ठकाणी आयु ांनीच हा वषय ठेवलेला आहे. हणजे 
आयु  साहेब देखील रेडझोनमधील कामासाठ  य  कर त आहेत. वषयाला ध न 
सवानी बोलावं तसेच दुसरं असं क ,महापािलके या शाळेम ये जी वनाअनुदानीत 
शाळेतील  मुल ंआहेत आ ण अनुदानीत शाळा अशी दोन प दतीची तुकड  वाढ यानंतर 
आप याला मुलं वाढतात, वग वाढतात, वग वाढ यानंतर आप या महापािलके या 
ह ीमधील ६ ते ७ हजार मुले अशी असतील  क  यांना आपण खचड  देत नाह . 
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थेरगांव शाळेम ये मी गे यानंतर असे िनदशनास आलेलं आहे क , एका पं तत १० 
मुलांना जेवण देतो १० मुलांना देत नाह .ख-या अथानं ह  मुले गोरगर ब आहेत यांना 
आपण सरसकट या प दतीने वनाअनुदानीत व ा याना देखील द र,गणवेश,वहया 
पु तके देतो अशाच प दतीने  यांना आपण खचड  दे याचं देखील िनयोजन करणं 
गरजेचं आहे. आ ण ते के यानंतर आयु  साहेबांशी चचा के यानंतर तशा यांनी सूचना 
देखील केलेली आहे जेवढया लवकरात लवकर तु हांला करता येईल तेवढा तु ह  य  
करावा. एवढंच सांगतो आ ण थांबतो.  
मा.अ जत ग हाणे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  ,स मा.सभागृह  या ठकाणी आपण M/s 

KBP Civil Engineering Services यांचेकडून Structrul Audit क न घे यात आलेलं आहे. 
आयु  साहेब,माझी आप याला वनंती आहे क , आ ण ब-याच जणांनी वषय मांडलेला 
होता क , महापािलकेचाच चरल इं जिनयर असला पा हजे. मला वाटतं हे पद 
आप याकडे मंजुर आहे. आता या ब ड ंगचं जसं चर ऑड ट केल आहे तस 
सगळयाच ब ड ंगच चरल ऑड ट केलं पा हजे. अिभषेकनी वषय खुप चांगला 
मांडलेला आहे यावेळेस ब ड ंगचे काम करतो यावेळेस या ब ड ंगचे लाईफ हे 
५०,१०० वष असले पा हजे. असे गृह त ध न या ब ड ंगचे चरल डझाईन केलं 
जातं आ ण सगळ  काम या प दतीनं केली जातात परंतु आता या इमारतीचं ३० वषा 
म येच चरल ऑड ट केलेलं आहे आ ण ह   इमारत दु त कर याची कंवा न याने 
बांध याची वेळ आलेली आहे. यामुळे येथून पुढ या काळाम ये असे होऊ नये 
महापािलके या या टा या ,इमारती बांध या जातात त हा आपला वत:चाच 
इं जिनअयर असेल तर  जा तच यो य राह ल आ ण याच लाईफ कमान १०० वषाचे 
असले पा हजे असे लॅिनंग केले पा हजे. आ ण या अनुषंगाने पंपर  िचंचवड शहरातील 
सव इमारतीचे,पा या या टा यांचे चरल ऑड ट केल गेलं पा हजे. दुसर  गो  भोसर  
येथील शाळे या बाबतीत िनदशनास आणुन ायचीआहे क , भोसर या शाळेचं चरल 
ऑड ट केलं गेल आ ण याह  ठकाणी ती इमारत पाडून न याने बांध याचा ठराव झाला 
आ ण या प दतीने पुढे ोसेस करायची. परंतु आता जी शाळा आहे ती रकामी होऊन 
ितथ या काह  िश कांना ४/५ खो या अटॅच आहेत यांची ब-याच दवसापासून मागणी 
आहे क , या खो या आ हाला उपल ध क न देणेत या यात. परंतु या उपल ध होत 
नाह त. भाग सिमती या बैठक म ये अनेक नगरसेवकांनी हा वषय मांडला परंतु याला 
सो युशन िमळालं नाह . माझी आप याला वनंती आहे क , शासनाने या याकडे ल  
घालावं.  आ ण या ठकाण या ४/५ खो या उपल ध क न दे यात या यात आ ण ती 
इमारत ताबडतोब पाडून न याने इमारत बांधायला यावी. कारण उ ा जर का काह  
घटना घडली तर फार महागात पडेल त हा आप याला वनंती आहे क , या ठकाणी 
वर त ल  घालावं आ ण रेडझोन या बाबतीत सांगायचं झाल तर या ठकाणचे नागर क 

सु दा आप याकडे  टॅ स भरतात यांनाह  सु वधा दे याची गरज आहे. आ ण या 
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वषयावर अनेकांनी मतं मांडलेली आहेत यामुळे अिधक वेळ घेणार नाह  जस आपण 
शाळे या बाबतीत भूिमका घेतलेलीआहे तसंच इतर वकास कामां या बाबतीत सु दा 
भूिमका घेतली तर ितथ या नागर कांना याय िमळा यासारखं होईल ध यवाद.  

मा.कंुदन गायकवाड- मा.महापौर साहेब,मा.आयु  ,स मा.सभागृह  आम या भाग .१ 
म ये शाळेचं काम झालं सगळयात मोठ  शाळा आम या भागात झाली. या शाळेचा 
कालावधी कती आहे हे तु ह  या ठेकेदाराला सु दा बोलवून वचारलं पा हजे होतं याला 
काह  दंड लावला पा हजे. आ ह  ती शाळा ता यात घे यासाठ  िशंदे मॅडमला घेऊन ती 
शाळा आता ता यात घेतलेली आहे. ती शाळा ५ मजली आहे. एवढ  मोठ  शाळा असुन 
या शाळेला ाऊंड नाह . या शाळेतून आंतररा ीय खेळाडू घडलेले आहेत आ ण याच 

शाळेला ाऊंड नाह . आ ण या शाळेची मुले आ ण मुलींची  सगळयात मोठ  पटसं या 
आहे. या शाळेची पटसं या कमी पडत होती हणुन बांधकाम केलं शाळेचं िल टचे काम 
थांबलेलं आहे ते लवकरात लवकर चालू करावे. थाप य आ ण इले क या वभागाने 
िल टचे काम लवकरात लवकर सु  करावे. रेडझोनम य ेकाह  व याम ये घरे झालेली 
आहेत. या ठकाणी अमृत योजनेची पाईपलाईन टाकलेली आहे. काह  ठकाणी ती लाईन 
पूण झालेली आहे. 
मा.आशा धायगुडे-शडग-े मा.महापौर साहेब,मा.आयु  ,स मा.सभागृह  खरं तर अ यंत 
चांगला वषय आहे. रेडझोनम ये जर  शाळा असली तर  ती ानमदं र आहे यायदानाचं 
काम या ठकाणी केलं जातं अशा इमारतीसाठ  जो काह  खच लागणार आहे अनेक 
अट /शत  आहेत या बाजुला ठेवुन आपण काम करावं अशी आप याला वनंती करते. 
परंतु याचबरोबर ती शाळा आपण कधी बांधली या शाळेचं बांधकाम कोण या साली केलं 
आ ण कोणतीह  शाळा बांध यानंतर याची डेडलाईनचा उ लेख या ठकाणी केला पा हजे. 
याची अंमलबजावणी आजह  केली नाह . महानगरपािलके या काळात या इमारती 
बांधले या आहेत या धोकादायक झाले या आहेत. मग आपण चांगले काम क न 
यायला अकाय म होते का? महानगरपािलकेची १९८२ सालची थापना आहे. ८२ साली 

आपण लगेच काह  इमारती बांधले या नाह त. तेथून पुढे ७,८,१० वषानंतर इमारती 
बांधले या असतील. साधारण ९२ ते ९५ साल या काळात इमारती बांधले या असतील 
यात या अनेक इमारती धोकादायक झाले या असतील तर या याब ल िभतीचं 

वातावरण िनमाण झालं असेल,अपघात हो याची श यता वाटत असेल,अशा वेळ  आपण 
ठरवून घेतलं पा हजे क ,इमारत बांधताना याचा शेवट कधी आहे. हे सु दा आपण 
या ठकाणी नमुद केलं पा हजे.मा या भागातील हॅर स ीज यावेळेस धोकादायक झाला 
होता यावेळेस ट श लोकांकडुन प  आलेलं होतं क , हा ीज धोकादायक झालेला आहे 
हणजे यांनी काय वचार केलेला आहे याचा वचार करा क , इतक  लोकसं या 

वाढली,इत या इमारती वाढ या,इतक  वाहनं वाढली आ ण यानंतर हा ीज धोकादायक 
होऊ शकतो. आ ण तो पडाय या आत यांनी आप याला कळवलं हा यां याकडे  दूर ी 
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होती पण आपण िन तपणे काय करतो आहे. याची आ हांला मा हती आलेली आहे. 
आता अनेकजण बोलताना हणले क , िश कां या आपण या बद या करतो तो जवळच 
होतात. हे फ  िश कापुरतेच नाह  आपण शहराम ये एकदा पहा आपले कमचार  हे 
कामाला कुठे आहेत हे कमचार  अ जबात वॉडातली वॉडात कामाला ठेवु नका. अशी 
वनंती करते. आपण काय कोणावर राखण नाह  पण भागात असले क ,कोण चहा 
प यास जातो,कोण जेवायला जातं,कोण वैय क कामाला जातं. आपले सव नगरसेवक 
चांगले आहेत हणुन आपण आप या कमचार / अिधका-यांना सांभाळून घेतो. परंतु 
आपण एखादया अिधका-याल वचारलं क ,कुठे आहात तर ते पटकन सांगुन जातात तर 
तो खरेपणा आपण मा य केला पा हजे. यांना दोषी धराव ेअसं अ जबात नाह . पण 
चुकुन जर एखादा अपघात झाला तर जबाबदार  कोणाची असे अनेक  िनमाण 
होतात.स मा.आयु  साहेबांनी सांगावं क , इमारत कधी बांधली आ ण याला कती वष 
झाली आहेत इमारत बांध यानंतर आरसीसी बांधकाम कती वष टकलं पा हजे. याची 
मा हती ावी ह  वनंती करते. 
मा. वकास डोळस - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  ,स मा.सभागृह वषय मांक २ से टर 
२२ मधील शाळेचे चरल ऑड ट झालं आ ण ३० वषाम येच ती इमारत धोकादायक 
झाली अशा कारचा  अहवाल आलेला आहे. महापािलकेने बांधले या इमारतीचे आयु य 
३० वष आ ण खाजगी इमारत बांधली तर याचे आयु य १०० वष जातं आशाताईने जे 
सांिगतले आहे क , ट श कालीन जे पूल आहेत याची लाईफ १०० ते १५० वष असते 
ितकडुन आप याला प  येतात आ ण आप या पािलकेची ३० वष झालेली इमारत ह  
धोकादायक होते. तर याची सखोल चौकशी करायला पा हजे. दुसरं भाऊसाहेब भोईर यांनी 
सांिगतलं आहे क , आता ती शाळा रेडझोनम ये आहे आ ण आप या पािलके या अंतगत 
शाळा अस यामुळे थोडंस िनयमबा  जाऊन काम करायला लागलं तर पािलके या 
अिधका-यांकडुन काम होत नाह  असं नाह . द ाकाकांनी सांिगतलं क , ख डयामुळे एका 
भिगनींचा मृ यू झाला आहे. त हा आपले अिधकार  उ र ायला हुशार असतात,टोलवा 
टोलवी करायला हुशार असतात आ ण जर एखाद  शाळा िनयमबा  बांधली तर 
या ठकाणी सु दा टोलवा टोलवीची उ रं दली तर  बरे होईल. कंवा नगररचना वभाग 

एकदम हुशार आहे हणजे जसे पुररेषा, दोन,दोन पुररेषा दाख वतात. तसं रेडझोनची पण 
कमी ह  दाखवतील. यांच सहकाय घेतलं तर या शाळेच काम होईल. िनयमबा  का 
होईना पण या शाळेचं काम करावे. गर ब,दलीत,वंिचत अशी मुले महापािलके या शाळेत 
येतात मुळात आपण बिघतलं तर महापािलकेचा जो वग आहे तोच सवात शेवटचा वग 
आहे. आ ण तीच मुलं आप या शाळेम ये येतात आगोदर या अनेक नगरसेवकांनी बोलले 
आहे क , िश कांची मुलं या शाळेम ये येत नाह त. मी पण पािलके या शाळेचा व ाथ  
आहे. पण मला वाटले नाह  क , पािलके या शाळेत टाकावं याची कारणं वेगवेगळ  आहेत. 
आयु  साहेब, आपले अिधकार  द ली या दौ-यावर गेले होते. द लीम ये 
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महापािलके या शाळेने जे धोरण राब वलेले आहे सरकार  शाळा पण ाय हेट शाळे या 
तोड स होऊ शकतात. हे यांनी दाखवून दलं आ ण आज याची गरज आहे. सामा य 
माणसांसाठ  िश ण ह  जहागीर  आहे जो वंिचत आहे याला एकच जहािगर  आहे याला 
पुढं जाऊन एकच वकास करायचा असेल तर ते हणजे िश ण आ ण या िश णा या 
जोरावरचं याचा वकास होऊ शकतो. आ ण आज आप या देशामधील िश णाची 
प र थती बघीतली तर कोणी आयसीसी बोडात टाकतो कोणी सीबीएसई बोडात टाकतो. 
आ ण याचं वजन वरती आहे तो इं जी मा यमा या शाळेत टाकतो, आ ण याची 
प र थती चांगली नाह  तो वचार करतो क , सरकार  शाळेम ये टाकावं, पािलके या 
शाळेम ये टाकावं आपण सरकार  शाळा आ ण खाजगी शाळा यांची तुलना केली तर 
आपलं इ ा चर आ ण यांच इ ा चर हे यां यापे ा कती तर  पट नं आपलं 
चांगलं असतं आज आम या भागाम ये १५ कोट चं शाळेचं काम चालू होत आहे. आ ण 
ाय हेट शाळे या ब ड ंग बिघत या तर एक ब ड ंग दोन/तीन मज याची असते आ ण 

ितथं ८/९ वग केले जातात आ ण ितथं ऍडिमशन वचारलं तर नो ऍडिमशन हणुन बोड 
फु लं लावले जातात. या प र थतीचा आपणह  वचार केला पा हजे. मुळात आपले जे 
िश क आहेत, िश ण वभागातील जे िश क आहेत तेच मुळात कती िश णा या 
बाबतीत िसर एस आहेत याची कारणमीमांसा करणं गरजेचे आहे. नगरसेवकांनी कतीह  
मनावर घेतलं क , िश ण वभागाचा दजा सुधारला पा हजे. तर खर  जबाबदार  ह  
शासनाची आहे. िश कांची आहे, आप या शाळेचा दजा सुधारला पा हजे, आ ण या 
ीने या ांकडे बिघतलं पा हजे. आयु  साहेब, िश ण हा समाजा या आ ण 

पािलके या ीने खूप मोठा वषय आहे. या वषयाकडे आपण अितशय गंभीरतेने 
बिघतलं पा हजे. आ ण या हशोबानेच याची अंमलबजावणी केली पा हजे. आप या 
पािलकेचे िश क हे ५० ते ८० हजार पगार घेतात आ ण आपण शाळेम ये ह जीट केली 
तर जा तीत जा त िश क हे मोबाईलवर य त असतात तर कोणी चहा यायला गेलेले 
असतात,एक  बसुन ग पा मार त असतात, पाठ मागे आप या राहुलदादांनी येक 
शाळेला ह जीट केली यानंतर गुणव ेम ये थोड  सुधारणा झाली पण नगरसेवक,महापौर 
हे पूण काळापयत नसतात हे ता पुरते असतात पण शासनाकडुन कोटेकोरपणे 
गुणव ेबाबत  ह जन केलं पा हजे. आ ण याची अंमलबजावणी मु या यापक, 
िश कांकडुन हायला पा हजे. या गो ीची आपण दखल यावी. अिधका-यांनी द ली 
ग हमटची टूर केली या गो ीची अंमलबजावणी केली पा हजे ध यवाद. 
जय हंद,जयमहारा .  
मा.िसमा सावळे -  मा.महापौर साहेब,मा.आयु  ,स मा.सभागृह  सगळयां याच भावनांशी 
सहमती दश वणं एकमेकां या बरोबर काम कर त असताना कामाम ये कुठे य यय 
येणार नाह  या यासाठ  आ ह  द  असतो. ५० लाख, ५ कोट  ा आमचं काह च 
हणणं नाह . परंतु ते देत असताना, काम कर त असताना व ा याची गुणव ा सु दा 
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ठरवणं सु दा महापािलकेचं काम आहे यासाठ  आपण पेशल अिधकार  नेमलेले आहेत 
यांच या संदभात या शाळेवर कती ल  आहे. चरल ऑड ट करायचं सवणे साहेब 

तु हांला आशाता नी आ ण अनेक नगरसेवकांनी खुलासा मािगतला आहे.किमशनर साहेब, 
ह  शाळा कधी बांधली होती. आता हे कसं झालं मा हती आहे का मागचे स ाधार  होते 
आता वरोधक आहेत यांनी आता टका केली क , आ ह  हणणार क ,तु ह  बांधलेली 
३० वषापुव ची बांधलेली शाळा ती धोकादायक ठ  शकते. कती चांगलं काम केलं होतं, 
न हतंच चांगल काम केल,ं आ ण हणुन तर आता दु ती कर याचा वषय आहे.  
आ ण आता एकाच शाळेचं नाह  तर अनेक सद यांनी सांिगतलं आहे क ,या इमारतीचं 

चरल ऑड ट करा, या इमारतीचं करा, या इमारतीचं करा... आता यांनी, यांनी 
आम यावर टका के या आहेत यांनी आता सगळयांनी सांगावं क , आपण मागं काय 
केल होत. याच शहराचा वकास करताना राडारोडयाचा वषय द ा काकांनी काढला एका 
म हलेचा दुदवी अंत झाला. काका मी या म हले या द:ुखाम ये मी पूण सहभागी आहे. 
वषय काय आहे क ,वारंवार तुमचं ल  या सभागृहात स ाधार  प ाचे असताना सु दा 
आ ह  तुम यावर टका कर यास घाबरलो नाह ,क  डगमगलो नाह  कंवा कोणती पाट  
आम यावर कारवाई कर ल याची सु दा आ ह  िभक घातली नाह . हे का करायचं साहेब, 
माणुस मेला आ ण पैसे घेऊन काह  केला जीव परत येत नाह  हणुन तु ह  पूव काळजी 
यावी या मताचे आ ह  आहोत.  नाह , घेतात आप या अिधका-याचं काय होतय मी 

नाह  काम केलं दुस-यानी बघा, दुस-यांनी हणायचं ितस-यानी का नाह  या ठकाणी 
त परतेनं सांिगतलं क ,साहेब तु ह  ट शन घेऊ नका हे काम कोणी केलं,कसं केलं जे 
काह  असेल जबाबदार  ह  िन चतपणे महानगरपािलकेची आहे.महानगरपािलका वत: 
जबाबदार  घेते आ ण या दवशी आपले अिधकार   काम करतात यानंतर या ठकाणी 
स ाधार  प ाला जबाबदार धरले जाते आ ण काय हणुन आ ह  जबाबदार  
उचलायची,यो य पणे उ र दे याची जबाबदार  कोणीच होती. यां या घर  अपघात झाला 
का,मृ यू झाला यावेळेस यानंा फोन के यानंतर यांनी काय उ र दलं आहे. माट 
िसट या नावाखाली खोदकाम चालू आहे सगळ कडे राडारोडा चालू आहे,र याची कामं 
अफाट चालू आहेत या तीन वषाम ये जर का आपण पा हलं तर माग या तीन वषाचं 
रेकॉड ेक क न आता या तीन वषाम ये कामं चालू आहेत.ये या दोन वषाम ये हे संपुण 
शहर नवीन शहर जनते या नजरेतून येणार आहे.मुंबई म ये काम झा यानंतर राडारोडा  
जसा उचलला जातो तसं आप याकडे होत नाह . कारण आप याकडे सब कॉ ॅ टरची 
इतक  वाईट प दत  चाललेली आहे क , या यावर कोणाचंह  कं ोल नाह . मगाशी 
भाऊसाहेबांनी टका केली यांनी, यांनी टका केली यांनी नाव यायला काय होतं जर 
तु हांला टका करायची असेल तर अजुन करा समोर कोण काम करतोय या याकडुन 
दु ती क न या. ताकाला जायचं भांड माग लपवायचं आ ण टका तर करायची टका 
अशी हळुच हाणलं आ ण मी काय हणलं अशी कुठं काय टका असते का? कशी टका 
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करायची ती अ यासपूवक करा कोणी काम केलं,कसं काम केलं, कॉ ॅ टर कोण 
आहे,ितथं काम कोण करतो,कोण जबाबदार आहे काह च नाह . प कारांनी शोधायचं, यांनी 
छापायचं या यावरती टका करायची याला काय अथ आहे का? आ ह  पण टका के या 
आहेत पण आ ह  कागदोप ी पुरा यािनशी टका कर त होतो. तुम या टकाचं आ ह  
मनापासून आदर करतो. टका के यानंतर िन तपणे माणसाला सुधार याची संधी िमळते. 
हणुन आ ह  या टकाचा आदर करतो. आ ण हणुन महापौर साहेब,आ ह  या ठकाणी 

रेडझोन आणलेला आहे का? २०११ चा मुंबईवर जो ह ला झाला यानंतर माझं पट शन 
लागलं १६ तारखेला प ह याच वेळेला  ितथेच लागलं आ ह  नाह  आणल,ं यांना  या 
देशाचे जाणता राजा हणतात ते आदरणीय मा.शरदचं जी पवार साहेब संर णमं ी होते  
यावेळेस सु दा या रेडझोनचा  होता यावेळेसह  हा याप काह  कमी झालेला 

नाह .खुप य  केले. सगळया राजक य राजवट म ये य  केले गेले.आता या ठकाणी 
मुळात हे समजुन घेतलं गेलं पा हजे या ठकाणी हे डेपो आहे या ठकाणी कती 
ऍ युिनशन आहे या यावरती याच  याड ठरलेलं असतं. आ ण या ठकाणी एक 
मह वाचा मु ा असा होता क , या ठकाणी अनेक बोगस लाभाथ  पण घुसवले होते. 
आपणच पोलीस क पलेन केलेली आहे,फौजदार  गु हा दाखल केलेलाआहे. यामुळे 
या ठकाणचे जे भूमीपु  होते. महानगरपािलकेसारखी एक जबाबदार सं था या ठकाणी 

जे वत:साठ  िनयम असतात या िनयमांची पायम ली क न ते क प कसं राबवतील. 
सं वधानाची पायम ली करतात, सगळया झोपडप टया एक  आणतात,ितथं रा हले या 
गुंडिगर वर कोणाचा वचक नाह , आ ण जे पा  होते यांना घर िमळालं नाह  आ ण  वर 
हणतात १ लाख . ा तु हांला पा  क न घतेो. जे न हते ते पा  झाले  आहेत. आयु  

साहेब,याची ह  बघा या रेडझोनवरती ख-या अथानं अ यास कर याची यावेळ या 
त कालीन सभागृहाची  जबाबदार  होती. यावेळेस नोट फकेशन आलं यावेळेस कोणीच 
ऑ जे शन घेतलं नाह . मा हतच न हतं  अनेकांना मा हत होतं. यावेळचे आयु  
आिशष शमा यांना प  िलह लं होतं ड यर आिशष या ठकाणी दा  गोळा इतका फोटक 
आहे क , जर या ठकाणी नॅशनल अटॅक झाला तर ४० क.मी.चा प रसर उ व त होतो 
आ ण पुढ या ७ पढया अंध,अपंग होऊ शकतो. असं प  आहे. रेडझोनम ये क प 
कोणी राबवला,महापािलकेने या ठकाणी क प राबवला मग हा क प  करा, नाह  
क  शकला, मग तुम यासाठ  वाटेल ते, आ ण यां या हजारो एकर जमीनी आहेत 
यांच काह च क  शकत नाह  यांची कोण भरपाई देणार. यांच हणणं काह च न हतं 

आप याकडं, यािचका दाखल के यानंतर या यावर कुठं तर  रे शन आलं 
हण यापे ा कोटानी याला ट ड आर दला होता. आज या इमारती याय या का नाह  
याय या हणजे  एखा ावेळेस रेडझोन कमी झालं कंवा शासनाने कळवलं हायकोटाने 

जर का तसा िनणय केला तर िन तपणे तु हांला मला शेअर ावा लागले एखादया 
िनयमाला आ हान ायचं असेल तर कोणी तर  शेर झालं पा हजे नां हे कती दवस 
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आळ िमळ  गुपिचळ  चालू आहे. आ ण हणुन आ ह  यािचका दाखल केली,रेडझोन काय 
आ ह  घरातून आणलां काय मा या आगोदर एक यािचका दाखल केली होती. यांची 
यािचका आ ण माझी यािचका तयार केली कोटानी िम चा जो अिधकार  होता याला 
तर सजा झालेली आहे. साहेब, फार मोठ  ह  आहे. आता शाळे या संदभात सवानीच 
बोलले आहे. यो सना िशंदेची बाजु आ ह  जत या ताकद ने घेत होतो आ ह  एक 
म हला हणुन आमची सव म हला अिधका-यांना वनंती आहे क , यांनी सु दा काम 
करायला कुठं कमी पडायला नाह  पा हजे नां. या फोन उचलत नाह त हे १०० ट के खरं 
आहे या बघतात नगरसेवक कती ताकदवान आहे,कसा आहे आ ण मग फोन करतात. 
आपण हणलं यांना फोन नाह  घेतला कुठं होता,ताई आज डोकं दुखत होतं, पु हा फोन 
केला मॅडम आज फोन केला होता फोन नाह  घेतला,नाह  ताई आज पोटात दुखत होतं. 
रोजची कारणं कशाला,रोजची कारणं ऐकुण कंटाळा आला नां आ ह  िश ण मंडळात 
कधीच फोन कर त न हतो. मा.संतोष पाट ल साहेब, िश ण मंडळ तुम याकडेच आहे नां 
हा काय नवीनच पायंडा पाडलेला आहे. आ ण या ठकाणी आपण सु दा जे,जे कोणी 
कॉ ॅ टर होते रोज आ ह  या याबरोबर असतो,जे काह  असतो या याम ये असं काह  
घुसड याच कारण नाह  क ,आ ह  स ाधार  आहोत हणुन आम यावरच टका करतात. 
काह  गो ी १०० ट के ख-या पण आहेत. हणुन या यावर तु ह  अंमलबजावणीच 
करणार नसाल आ ण पाठ शी घाल याचं काम चाललं असेल तुम या शाळेम ये इतके 
व ाथ  आहेत आ ण मग या व ा याचं ेस,रेनकोट,बुट,द र,व ा,पु तकं आहेत ह  
सगळ  खरेद  झालेली आहे तुमची आता काय नवीन आ ण आता नवीन खरेद  केलेली 
वाया गेली ८५ लाखां या व ा घेत या हो या. तु ह  सांिगतले छोटयाशा मम ये शाळा 
चालवत होते आ ण मग इतक  वष  व ा याना िश क िशकवत होते का? यां यावर 
कारवाई कर याची गरज आहे. हे कमान शासनाने तपासलं पा हजे. आ ह  नगरसेवक 
आहोत  आ ह  कागदोप ी कुठंच सापडणार नाह . सापडणार तु ह  आहात, तु ह  तुमचं 
बघायचं खुच  कशी वाचवायची आ ण तुम यासाठ  आ ह  आमचं क रयर खराब क न 
घेणार नाह . यो य काम करा,नाह  पटलं तर शेरा मारा िमट ंग या िमट ंगम ये डायरे ट 
सांगा होत नाह  हणुन पण हे तुम याकडनं होतच नाह . मा हती या अिधकाराखाली ह  
मा हती देता यते नाह  हणुन कोणी सांिगतलं उगाच आपलं उचलली जीभ लावली 
टाळुला यो य नाह  नां मा हती या अिधकारा खाली तु हांला मा हती ावीच लागेल. 
कोटाचे जे िनयम आहेत तेच िनयम ितकडे आहेत आ ण मला दली आहे नां मी अनेक 
फाईली केले या आहेत. हायकोटात केसेस पड ंग असताना,शासनाचे िनणय लं बत 
असताना, मला यांनी नाकारलेलं आहे मा हती अिधकाराखाली प ं आलं तर ती मा हती 
देणं लागत या यासाठ  लपवाछपवी कर याची गरज नाह . आ ण ते क  नये असे 
आदेश मा.महापौर साहेब आपण यांना ावेत. आ ण यो सना िशंदे या बाबतीत अ यंत 
तातड ने आप याला िनणय यावाच लागेल. कारण यां यामुळं जर का अशा कारचे 
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कुठे संग येऊन बसतील तर आपण यां यावरती कठोर कारवाई केलीच पा हजे. 
अिधका-यां या दौ-यां या बाबतीतआ ह  माग या वेळेस पण सांिगतलं क , अिधका-यांचे 
दौरे असतील,नगरसेवकांचे दौरे असतील यांनी या दौ-याम ये काय अ यास केला हे 
आ हांला कळू ा कोणा या दौ-याला मला वरोध करायचा नाह , कोणा या दौ-याशी 
माझं देणं घेणं नाह  पण जात असतील तर सांगा जे चांगलं आहे ते घेऊ नसेल चांगल 
तर,नसेल पण काय  लोक िस द साठ  काह ह  क  शकतात. तु ह  सांगा आ हांला  
आपलंच चांगल आहे आ ण दौ-यावरती कोणी बोलायचं मागचे १० वष या बाकावरती 
बसुन यां या दौ-यावरती आ ह  बोलत होतो याच दौ-या वषयी बोलतात  माग या 
पंचवाष क म ये माट िसट , माट िसट  करत माट वॉड होते या या आधी एसआरए 
होत, कुठं ाचार न हता ते सांगा टॉप टु बॉटम जो वषय होता तो ाचारानं  
शोधला,कागदोप ी िस द केला,िस द के यानंतर प कारांनी तो छापला आ ण 
या यावरती आ ह  हायकोटाम ये गेलो वत: या पैशानी पट शन दाखल क न 

या ठकाणी टे घेतला आहे. आ ण नुसतच बोलाची कढ ,बोलाचा भात कर याम ये अथ 
नाह . मगाशी आपण सांिगतलं क , चरल ऑड ट केलं पा हजे. साहेब, मी तु हांला 
घरकुलचा एक क सा सांगते, घरकुल क प पहा यासाठ  आ ह  गेलो होतो व र  
अिधकार  तांबे साहेब, यांनी सांिगतलं क  याचं चरल ऑड ट केलेलं  नाह . आमचा 
नेमका गॅलर त पाय गेला याचा कलर वगैरे झालेला होता या ठकाणी पाय द या, द या 
याची िभंत कोसळली. आता काय चरल ऑड ट केलं होत काय मा हत आ ण मग 
या यानंतर याचा वारंवार पाठपुरावा क न, या यासाठ  प यवहार क न, या यावरती 
टका क न ते कर यास भाग पाडलं. हे काम चांग या प दतीनं करा, तुमचा कॉ ॅ टर 
चांग या प दतीने काम कर त नाह . जथे हजारो लोक रहातात या लोकां या जवीताशी 
खेळ खेळ याची श यता नाकारता येत नाह . आज तु ह  झोपडप ट  पुनवसन क प 
सांगताय आ ह  बांधला आहे का? या क पाची काय अव था आहे हे जाउन बघा. 
आ ह  सांिगतलं होत ट लचं िशट बसवा, िसंक ंग फंड ठेवा,  आज या ठकाणी 
गोरगर बां यासाठ  घरे बांधतो आ ण यां याकडे पैसे नसतात हणून िसंक ंग फंड 
कर याचा काय ाम ये तरतुद केली होती. यावेळेस िसंक ंग फंड ठेवावा वाटला 
नाह ,आता कुठून दु ती करायची,िल टचा खच,  दु ती कुठून करायची  भाटनगरला 
जाऊन बघा काय प र थती आहे. ितथं सगळया ब ड ंग या लाईट गे या आहेत  खाली 
पा या या मोटार  बंद झाले या आहेत पाणी वर चढत नाह ,लोक खालून वर पाणी घेऊन 
जातात, लोकांची पाय वाकड  झालेली आहेत, याला कोण जबाबदार आहे. यावेळेस 
आ ह  सांगत होतो िनयम पाळा  यावेळेस तर लई जोर होता हम करोसो कायदा, आता 
का? हरकत नाह , चुकलं हणुन आ ह  चुकावं या मताशी मी अ जबात नाह . परंतु 
यांनी या चुका के या,आता अिधका-यांना कसं वाटतं, कारण तसचं काम कर याची 

यांना सवयच लागली आहे नां.िसंक ंग फंड ठेवला नाह , दु तीसाठ  पैसे ठेवले नाह त. 
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आज सगळया झोपडप ट धारकांचे हाल आहेत. झोपडप ट  पुनवसन क प कर त आहात 
यावर आपलं काय िनयं ण आहे. कोण अिधकार  आहेत ितकडे, यांनी कोणी पोजल 

टाकलेलं आहे यावर काय िनयं ण आहे आपलं,काह च िनयं ण नाह . आ ण 
महापािलकेने  याचा ट ड आर ता यात घेतलेला आहे, याचा ट ड आर घेतलेला आहे या 
जागेवर या झोपडप टया आपण काढू शकत नाह . आ ण आताचा २००८-०९ चा  
ट ड आर दलेला आहे तो या बेसवर दला आहे क , आपण समोर या माणसांकडनं 
शपथप  यायचं या ठकाणी एकह  झोपड  िश लक राहणार नाह  याचा ट ड आर मला 
दे यात यावा. शपथप  घेत यािशवाय ती जागा मोकळ  होत नाह . काय कारण आहे, 
या ठकाणी झोपडप ट  हलवू शकत नाह  आपण यांना ट ड आर दलेला आहे. मा.महापौर 
साहेब,अशा कारचं काम आप या वभागाम ये चालू आहे. आपलं यावर काय िनयं ण 
आहे. आज ट ड आर या बद यात ता यात असले या जागेवर कती ठकाणी अित मण 
झालेलं आहे. काय करतो आपण, काह च नाह , आ ण या सगळयावरती ख-या अथानं 
चांगल काम कर याची,चांगले अिधकार  नेम याची खर  गरज आहे. याच 
महानगरपािलकेत दोन पुररेषा असलेले नकाशे, याच महानगरपािलकेत ड पी,याच 
महानगरपािलकेत वाटेल ते घोटाळे अनेक आहेत. आ ण आ ह  ते कागदोप ी िस द 
केलेले आहेत. आ ण हणुन मा.महापौर साहेब,आ हालंा वाटत असेल आ ह  चुक चं करत 
असु, चुक चं कर त असेल तर टका िन तपणे झाली पा हजे. टका करताना नुसतं 
वायफळ टका न करता या यावर यो यपणे आप याला  िनणय सु दा घेता आला 
पा हजे.  मा.महापौर साहेब,झोिनपु वभाग असेल,पाणीपुरवठा वभाग असेल, वदयुत 
वभाग असेल,जलिन सारण वभाग असेल या सगळयांची अशी प र थती आहे क , हा 
खोदतो र ता बुजवतो, दुसरा येतो तो खोदतो र ता बुजवतो,ितसरा येतो र ता खोदतो 
आ ण कसा तर  बुजवतो. एकच र ता कती वेळा खोदायचं ,यां याम ये अ जबात 
सम वय नाह . आ ण माग या वेळेस तु ह च सांिगतलं क , हे र टोअर क न देणार 
आहेत आप याला एक र ता कती वेळा खोदायचा परत हणायचं आ ह  नाह  
खोदला,पाणीपुरवठा वभागाने खोदला, यांनी हणायचं माट िसट ने खोदला आहे. यांनी 
हणायचं मे ोवा यांनी खोदला आहे. कुठं तर  कॉऑड नेशन असलं पा हजे. मा.महापौर 

साहेब, मा.किमशनर साहेबांनी सांिगतलं आहे क ,शाळेचा वषय आहे. नाह  तर  हे काम 
तुम या जबाबदार त करणार आहात आमचं काह  हणणं नाह . आ ह  तर हे कोणा याह  
ल ात आणुन देणार नाह . परंतु हे सगळं कर त असताना या ठकाणी रेडझोनचे जतके 
नगरसेवक आहेत सगळयांनी जाग क रहा रेडझोनची मोजणी चालू आहे हायकोटाने 
सांिगतले आहे. गेली ३ आठवडे झाले हायकोटाची मोजणी चालू आहे. ितथे जा,थांबा,आ ण 
या देहुरोड ऍ युिनशन या संर ण िभंतीपासून आप यापयत २ हजार याड कुठे बसतो ते 

बघा यासाठ  ल  घाला आ ण तो कमी करायचा का नाह  करायचा हा क  शासनाचा 
 आहे. कारण या ठकाणी कुठलाह  क य संर णमं ी िनणय घे यास घाबरतात 
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कारण एखादया वेळेस चुक चं काह  झालं तर मी संपेन कंवा देशात काह  घडलं तर 
याची जबाबदार  मा यावर येईल पण आता तु ह  सगळेजण आहात, तु ह  भूमीपु  

आहात,ितथे जमीनी आहेत या यावर ल  ा. इले शन आलं तर परत पु हा इथं 
उपोषण,ितथं उपोषण पण आता ितथं कोण जाणार नाह . आता ितथं फ  कोटाची लोक 
आहेत महापािलकेचे आ ण ािधकरणाचे लोक घेऊन िम चे जे अिधकार  आहेत 
यां यकडे जाऊन बघा. मा.महापौर साहेब,आपण हा . वषय मंजुर करावा आ ण पुढ ल 
वषयाला सु वात करावी. 

  यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता--- 
 
अनुकूल- ८१                                            ितकुल-० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले. 

                                       ----- 
मा. िभमाबाई फुग े –मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
ठराव मांक- ४९८                              वषय मांक-३ 
दनांक २०/१/२०२०                              खाते- मा.आयु   
        संदभ– १) मा.राज  लांडगे व मा.संतोष ल ढे यांचा ताव 

                              २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .६३६५ द. ८/१/२०२० 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या भाग . ९ म य े नेह नगर मु य 
र यावर सुमारे २४ गुंठे एव या े फळाचा आर ण .६६ हा भुखंड मनपा ता यात 
आलेला आहे. सदर भुखंड हा बस डेपो साठ  आर त आहे. या भुखंडावर बस डेपो 
उभारलेस भ व यात होणा-या व लभनगर, पंपर  या मे ो टेशनसाठ  िमनी बस या 
डेपोमधून सोडता येतील तसेच सदर भुखंडावर बस डेपो बांधुन िमळणेबाबतची मागणी 
पी.एम.पी.एम.एल यांनी मनपाकडे केलेली आहे. 

अ.  कामाचे नाव अंदाज 
प कातील 
पा. . व 
अ. . 

लेखािशष शासक य 
मा यता 

सन २०१९-
२० कर ता 
तरतुद  

वाढ घट 

१) पंपर  नेह नगर मु य 
र यावर ल आर ण 
.६६ म ये 

न वन काम  वशेष 
योजना 

१० कोट  ० ५ लाख  
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पी.एम.पी.एम.एल. साठ  
बस डेपो बांधणे व 
अनुषंिगक कामे करणे 

२) भुसंपादन िनधी   ५/११ भुसंपादन 
िनधी 

 १४० कोट   ५ 
लाख 

 एकुण     ५ लाख ५ 
लाख 

 
वर ल कामाचा महापािलके या सन २०१९-२० चे अंदाजप कात न याने समा व  क न 
तरतूद वग करणास व र कम . १० कोट  इत या रकमसे शासक य मा यता देणेत 
येत आहे. 
मा. जय ी गावडे  – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  

 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता--- 
अनुकूल- ८१                                            ितकुल-० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले. 

                                 ----- 
मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
ठराव मांक- ४९९                              वषय मांक-४ 
दनांक २०/१/२०२०                              खाते- मा.आयु   

 

        संदभ – १) मा.मिनषा पवार, मा.कमल घोलप यांचा ताव. 
               २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .२४, दनांक २०/१२/२०१९ 
 

                  मा.अवर सिचव, महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल शासन 
प रप क .संक ण–2016/ . .43/16 न व-28 द.14 नो हबर 2017 नुसार येक 
महानगरपािलकेने द यांग बांधवांचे वषय हाताळ याची जबाबदार  संबंिधत 
महानगरपािलकेतील एका उप-आयु ांवर सोपवावी व याची स व तर मा हती शासनास 
सादर करावी. तसेच शासन िनदेशाचे त परतेने व काटेकोरपणे पालन होईल, या ीने 
संबंिधतांनी ता काळ आव यक ती कायवाह  करावी असे सव महानगरपािलका आयु  
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यांना लेखी कळ वले आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका शासन वभागाकड ल 
सहा यक आयु  यांचे प  ./ शा/07/का व/449/2019 द.25.06.2019 चे प ानुसार 
द.30 जुलै 2016 अ वये मा.शासनास पाठ व यात आले या पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) िनयम 2016 व आकृतीबंध 
याम ये एकूण 08 उपायु  अिभनामाची पदे िनमाण करणेत आलेली आहेत. यापैक  
समाज वकास वभागासाठ  01 उपायु  नवीन पदाचा समावेश आहे. सदरचे सेवा वेश 
िनयम व आकृतीबंध हे अंितम मा यतेकामी शासन तरावर लं बत आहेत. द यांग 
य ंसाठ  काय करणा-या संघटनांनी सु ा या शासन िनणयाची वर त अंमलबजावणी 
क न द यांग य ं या योजनांसाठ  वतं  क  आ ण वतं  अिधकार  यांची िनयु  
करावी अशी मागणी केली आहे. द यागं बांधवांचे वषय हाताळ या या ीने ी.संभाजी 
भगवान ऐवले हे समाज वकास अिधकार  गट-ब या पदावर द.22.08.2014 पासून 
नागरव ती वकास योजना वभागात कायरत आहेत. याच वभागात यांची 21 वष सेवा 
झालेली आहे. तसेच महापािलकेत एकूण 33 वष सेवा पूण झाली आहे. यांची शै णक 
अहता, अनुभव कालावधी, सेवा ये ता व सेवािनवृ ी दनांक 31.05.2021 या सव बाबी 
वचारात घेता, तसेच आदेश .लेखा/1अ/का व/796/2019 द.29.06.2019 चे 
आदेशा वये समाज वकास अिधकार  या पदाचे वेतन ेणीम ये सुधारणा करणेत आलेली 
आहे. या पदास सुधार त वेतन ेणी र. .9300 – 34800 ेड पे 5400 लागू करणेत 
आलेली आहे. समाज वकास अिधकार  हे पद शासन अिधकार  समक  आहे. ी.ऐवले 
हे एकमेव सहा यक आयु  या पदाक रता िनधार त कर यात आलेली अहता धारण कर त 
आहेत. यामुळे यांचेकडे द यांग बांधवाचें वषय हाताळ याची जबाबदार  सोप व यात 
यावी. वेतन ेणी र कम पये 15600 – 39100 ेडपे 6600 सहा यक आयु  या पदावर 
ी.ऐवले यांना महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 45(4) मधील तरतुद नुसार 

मा.अवर सिचव महारा  शासन नगर वकास यांचेकड ल द.14 नो हबर 2017 चे 
प रप कानुसार पदो नती देणेस मा यता देणते येत आहे. 
मा.अॅड.मोरे र  शेडग े– मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता--- 
अनुकूल- ८१                                            ितकुल-० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले. 

                                     ----- 
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मा.अॅड.मोरे र  शेडग े– मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो.  

ठराव मांक- ५००                               वषय मांक-५ 
दनांक २०/१/२०२०                              खाते- मा.आयु   
          संदभ– १) मा.अित र  आयु  (२) यांचेकड ल प   
                  . वभाअक/३/का व/०६/२०२० दनांक ०६/०१/२०२० 
 

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

हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा ीय जनगणना २०११ नुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका े ातील एकूण ११,६८४ 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 अनु मे र. .४,९३,१४,९६१/- व ९,१०,५४,९७४/- असे 
एकुण र. .१४,०३,६९,९३५/- अनुदान ा  झाले आहे. ा  अनुदान व मनपा ह सा 
यामधून यके लाभाथ स क  शासनाचे र. .४,०००/-, रा य शासनाचे र. .८,०००/- व 
मनपा ह सा र. .४,०००/-या माणे वैय क घरगुती शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची 
र कम अदा करणेत येत आहे. व छ महारा  अिभयान (नागर ) अंतगत 
महापािलकेने दनांक ३१/१२/२०१९ अखेर केले या कायवाह ची मा हती खालील माण-े 

                              पञ- ‘अ’ 

महानगरपािलकेचे नाव 
पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका 

शेरा 

ज हा पुण े
 

वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज 
केले या कुटंुबांची सं या 

१७८७९ 
 

क  शासनाचे “ व छ भारत अिभयान” या १७८७९ 
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सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत आला.   

मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता--- 

 

संकेत थळावर अपलोड करणेत आले या 
एकूण अजाची सं या 
मंजूर अजाची एकूण सं या १५३६८ 

 

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैय क घरगुती शौचालय 

एकुण बांधकाम 
पुण - १५२८५ 

 

मनपामाफत बांधकाम पुण 
– १०५२८ सी.एस.आर 
(एनजीओ)माफत   बांधकाम  

- ४७५७ 

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या 

सामुदाियक शौचालय ५८२ सीटस 

म हला– २६२ िसटस 
कामकाज पूण पु ष – ३२० 
िसटस कामकाज पूण 

िनगत करणेत आलेला 
प हलाह ा 

१०८७५लाभाथ  

GOI + GOM = 

६५२.५० लाख 

GOI = २०००/- व  

GOM = ४०००/- ह सा 

ULB = २१७.५० 
लाख 

  ULB = २०००/- ह सा 

 
एकुण ८७०.०० लाख 

 

िनगत करणेत आलेला 

दुसरा ह ा 
१०२३२लाभाथ  

GOI + GOM = 

६१३.९२लाख 

  GOI = २०००/- व  

  GOM = ४०००/- ह सा 

  

ULB = २०४.६४ 
लाख 

  ULB =२०००/- ह सा 

 
एकुण ८१८.५६ लाख 
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अनुकूल- ८१                                            ितकुल-० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले. 

                          ----- 
मा. उ म कदळे  – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर पुढ ल माणे ठराव मांडतो.  
ठराव मांक- ५०१                               वषय मांक-६ 
दनांक २०/१/२०२०                              खाते- मा.नगरसिचव   

सिम यांचे अहवाल 
मा. वधी सिमती 

      अ) दनांक ०४/१०/२०१९, १८/१०/२०१९, ०१/११/२०१९ १५/११/२०१९ व  
         ०६/१२/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.  
      ब) दनांक २०/१२/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
मा.सं दप क पटे  – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता--- 
अनुकूल-  ८१                                           ितकुल-० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले. 

                          ----- 
मा. उ म कदळे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर पुढ ल माणे ठराव मांडतो.  
ठराव मांक- ५०२                               वषय मांक-७ 
दनांक २०/१/२०२०                              खाते- मा.नगरसिचव   

मा.म हला व बालक याण सिमती  

       अ) दनांक २८/११/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
       ब) दनांक १२/१२/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
मा. सं दप क पटे  – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता--- 
अनुकूल-८१                                             ितकुल-० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले. 

                                  ----- 
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मा. उ म कदळे –  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर पुढ ल माणे ठराव मांडतो.  
ठराव मांक- ५०३                               वषय मांक-८ 
दनांक २०/१/२०२०                              खाते- मा.नगरसिचव   
                  मा.शहर सुधारणा सिमती 

      अ) दनांक २७/११/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 

      ब) दनांक ११/१२/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
मा. सं दप क पटे  – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता--- 
अनुकूल-८१                                             ितकुल-०  
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले. 

                             ----- 

मा. उ म कदळे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर पुढ ल माणे ठराव मांडतो.  
ठराव मांक- ५०४                               वषय मांक-९ 
दनांक २०/१/२०२०                              खाते- मा.नगरसिचव  

मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती 

अ) दनांक २७/०९/२०१९, ११/१०/२०१९, ०८/११/२०१९, २२/११/२०१९  
   (दु .२.४५वा) व ३०/११/२०१९ (दु .३.४५ वा.) चा सभावृ ांत कायम  
   करणते येत आहे. 
ब) दनांक २२/११/२०१९ (दु .३.०० वा.) व ३०/११/२०१९ (दु .४.०० वा.)  
   चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 

मा. सं दप क पटे  – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता--- 
अनुकूल-८१                                             ितकुल-० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले. 

                                 ----- 

मा. उ म कदळे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर पुढ ल माणे ठराव मांडतो.  
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ठराव मांक- ५०५                               वषय मांक-१० 
दनांक २०/१/२०२०                              खाते- मा.नगरसिचव  

मा.िश ण सिमती सभा 

       अ) दनांक ०३/१०/२०१९, १७/१०/२०१९ व ०७/११/२०१९ (दु .१,४५ वा.)  
          चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
       ब) दनांक ०७/११/२०१९ (दु .२.०० वा.) चा सभावृ ांत कायम करणते  
          येत आहे. 
       क) दनांक २१/११/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
       ड) दनांक ०५/१२/२०१९, १९/१२/२०१९ व २३/१२/२०१९ चा सभावृ ांत  
          कायम करणते येत आहे. 
       इ) दनांक १९/१२/२०१९ २३/१२/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणते येत  
          आहे. 
 
मा. सं दप क पटे  – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता--- 
अनुकूल-८१                                             ितकुल-० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले. 

                                ----- 

मा.अॅड.मोरे र  शेडग े - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो.  

                                              वषय मांक-११ 
दनांक २०/१/२०२०                              खाते- मा.आयु  
           संदभ – १) मा.महापिलका आयु  यांचे  

                      जा. . था/EWS /७०/२०२० द.१८/१/२०२०  

    २) मा.महापािलका आयु  यांचे पञ . 
                      था/EWS /७१/२०२० द.१८/१/२०२०    

                 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत क य गृहिनमाण व शहर  गर बी िनमुलन 

मं ालयाने िनगिमत केले या धानमं ी आवास योजने या मागदशन सुचनांचा अवलंब 
क न ठक ठकाणी आर त जागांवर सवासाठ  घरे संक पनेवर आधार त धानमं ी 
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आवास योजना राब वणेत येत आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत पंत धान 
आवास योजनेअंतगत राब व यात येणा-या योजनेक रता मा.महापािलका सभा ठराव 
.३९, द.२०/०६/२०१७ मंजूर आहे. सदर ठरावानुसार स थती च-होली, रावेत व बो-

हाडेवाड  येथे आिथक या दुबल घटकांसाठ  घरे बांधणे क प चालू आहेत. 
 सदर योजनेअंतगत वकास आराख यातील EWS, HDH आर त जागा ता यात 
घेऊन या ठकाणी २.५ चटई िनदशांक वाप न क पास शासन मा यता घेऊन बांधकाम 
परवानगी िनयमानुसार (DCR) पयावरण वभागा या परवानगी ा ीनंतर क प 
राब वणेत येत आहे. यानुसार स थतीत खालील क पांचे सुरवात करणेत आली 
आहे. सदर क पाम ये १४ ते १५ मजली इमारतीम ये ३० चौ.मी. चटई े ा या 
सदिनका बांधणेचे िनयोजन आहे.  
 सदर योजना ह  खाजगी भागीदार ारे परवडणा या घरांची िनिमती करणे 
(Affordable Housing in Partnership) या घटकाचा अवलंब क न राब वणेत येत आहे. 
या घटकांतगत क  शासनाकडून १.५ ल  ित सदिनका इतके अनुदान उपल ध क न 
दे यात येणार आहे. या घटकाखाली ३० चौ.मी. चटई े ापयतची घरकुले अनु ेय 
आहेत. या घटकाखाली रा य शासनामाफत ित घरकुल र. .१ ल  इतके अनदुान 
अनु ेय राह ल. यानुसार खालील क पांना रा य तर य मा यता व संिनयं ण सिमती, 
क य मा यता व सिनयं ण सिमती यांचे मा यतेने राब वणेस मा यता घे यात आली 
आहे. 
 पंत धान आवास योजनेचे पंपर  िचंचवड शहरातील इ छुक लाभाथ ना लाभ 
क न देणेकामी मा.महापौर यांचे समवेत सव प नेते यां या झाले या बैठक त 
पुढ ल माणे या पार पाडणेबाबत िनणय घेणेत आले आहेत. 

१) दले या कालावधीम ये इ छुक लाभाथ ने मनपाने दले या िलंक ारे आव यक 
फॉम ऑनलाईन भ न, सदर फॉमची ंट काढून तो नागर  सु वधा क ाकडे 

तृत करावयाचा आहे.  
२) न याने फॉम भरणारे - या लाभा यानी यापुव या सव णात भाग घेतलेला 

न हता यांनी वतःचा फॉम व कागदप े (आधार काड, रेशन काड, पॅन काड, 
वोटर काड, जात माणप , उ प न दाखला, बँक पास बुक, वीज बल, ित 
क पासाठ  .५,०००/- (ड .ड .) डमांड ा ट, २ पासपोट आकाराचे फोटो) 

तपासणीसाठ  पा ता पडताळणी नागर  सु वधा क ाकडून क न घेणे आव यक 
राह ल व याच ठकाणी सदर फॉम व कागदप े व र. .५०००/-  चा D.D. जमा 
केलेनंतर पोहोच पावती देणेत येईल. 
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३) यापुव  फॉम भरलेले - या लाभाथ नी यापुव या सव णाम ये भाग घेऊन अज 
सादर केला होता यांनी फ  ऑनलाईन फॉम भ न याची ती सह 
र. .५०००/- चा D.D. जमा केलेनंतर पोहोच पावती देणेत येईल. तसेच मधील 
कालावधीत िनयमानुसार उ प नापे ा वाढ अथवा वतःचे मालक चे घर 
घेत यामुळे पुव  फॉम भरले यांपैक  सदर इ छुक लाभाथ  सोडतीत भाग घेणेस 
अपा  ठरतील. 

४) .२ नुसार सादर होणारे अज नागर  सु वधा क ामाफत पडताळणी करावयाची 
झालेस सदर क ांना आव यक िश ण, मा हती व तं ान वभाग व CLTC 
माफत देणेत येईल व य  फॉमचे तपासणी व पडताळणी फ  हणून नागर  
सु वधा क ास र. .२५/- ित फॉम पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत अदा 
करणेत येईल. 

५) सदर येचा कालावधी ३० दवस राह ल.  
६) सव पा  लाभा याची याद  ऑनलाईन वेबसाईटवर िस द क न लॉटर  प दतीने 

सोडत काढून येक क पाकर ताचे लाभाथ  िन त करणेत येतील. 
७) इ छुक लाभाथ नी भरावया या फॉमम ये तीन क पांचा वक प भरणेस मुभा 

असेल. 
८) र. .५०००/- ह  सदिनके या कंमतीतून वजावट करणेत यईेल व सदिनका न 

िमळाले या लाभाथ ना सदर र कम परत करणेत येईल. 
९) ित ा याद  ठेवणे अथवा र  करणेचा कायदेशीर अिधकार मनपाने राखून ठेवलेले 

आहेत. 
पंत धान आवास योजनेअंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील खालील 

क पांची स थतीत वाटप कर याचे ता वत करणेत येत आहे. सदर क पांना 
पयावरण दाखला व महारेरा अंतगत न दणी देखील कर यात आलेली आहे. या येक 
क पांचे िन वदेनुसार होणा या खचावर आधार त ित सदिनका खच िन त केलेला 

आहे. येक क पासाठ  लाभाथ  ह सा खालील माणे प  अ नुसार येत आहे. 
प  अ 

 
अ. . क पाचे 

नाव 
एकुण 
सदिनका 

ित 
सदिनकेची 
बांधकाम 
कमत 

(र. .लाखात) 

ित सदिनका 
क  शासन 
अनुदान 
(र. .लाखात) 

ित सदिनका 
रा य शासन 
अनुदान 
(र. .लाखात) 

ित 
सदिनका 
लाभाथ  
िह सा (र.  
लाखात) 

१ च होली १४४२ ९.१९ १.५० १.०० ६.६९ 
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२ रावेत ९३४ ९.४५ १.५० १.०० ६.९५ 

३ बो हाडेवाडी १२८८ ८.७१ १.५० १.०० ६.२१ 

एकुण ३६६४     

  

उपरो  त या माणे ित सदिनकेसाठ  क शासन र. .१.५० लाख, रा य शासन 
र. .१ लाख अनुदान देणार आहे. तसेच उव रत र कम हा लाभाथ  ह सा राहणार असून 
तो ३ ट यांम ये (४०%+४०%+२०%) लाभा याकडून घे यात येणार आहे. सदर 
क पाचे आिथक या अितकाय म व अित यवहाय (Most Economical Feasiblity) 

वसुली या पयायापैक  लाभाथ कडून घरकुल या कंमतीपोट  वसूल करावयाचे ह याची 
र कम वर ल माणे असून सदर र कम बांधकामा या ठरा वक ट यानंतर घेणेत येणार 
आहे. ह याचे ट पे रेरा िनयमानुसार ठेव यात आलेले आहे. तसेच सदर क पामधील 
मुलभूत सु वधा वषयक (Infra Work) कामे, भाववाढ फरक अदायगी ह  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके माफत कर यात येणार आहे. हणजेच महानगरपािलकेचा आिथक 
सहभाग हणून सदर क प मनपाचे जागांवर करणे व क पातील सु वधा पुर वणेचा 
खच, वकास शु क माफ  व भाववाढ खच, अ थापना खच या व पात असणार आहे.   
 सदर क पांचे एकुण ३६६४ सदिनकांसाठ  लाभाथ  व लाभाथ  ह सा व सोडत 

या िन त करणे आव यक आहे. तर  च-होली, रावेत व बो-हाडेवाड  येथील 
क पांसाठ  लाभाथ  व लाभाथ  ह सा व सोडत या िन त करणेचा वर ल माणे 
तावास मा यता देणेत येत आहे. 

मा.नामदेव ढाके- मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.अ जत ग हाणे – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह आपण या ठकाणी 
हा जो १ के खाली वषय आणलेला आहे.आपण या ठकाणी या ३ ठकाणी  
महापािलके या वतीने या क म करतो या या पोट चे लाभाथ  पूव  यांनी अज केलेला 
आहे अशा लाभाथ ना आ ण न याने काह  लोकांना अज करायचा अशा लाभा यासाठ  
आपण हा वषय आणलेला आहे. या याम ये मला प हला जो मु ा दसतो आहे पूव  
फॉम भरताना ५ हजार घेतलेले न हते आ ण आता आपण फॉम भरताना येकांकडुन ५ 
हजार .चा ड ड  मािगतला आहे. आ ण पुव  यांनी कोणी अज भरलेले आहेत यांचा 
देखील आपण न याने ड ड  घेणार आहात हे मा या वाचनात आलं आहे. तर या याम ये 
माझी आप याला वनंती आहे क , हणजे खरंच हे ५ हजार .घे याची गरज आहे का? 
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मुळात हे लोक अज भर यानंतर ते पा  होतात क  नाह  हा एक मु य  आहे. 
आधीचे जे अज आप याकडे सबमीट केलेले आहेत जो डाटा आहे या या अनुषंगाने 
रफंड या खोलात जायचा ज हा य  केला तर सगळयाच लोकांना ती घरे कमी 
कंमतीत अपे ीत आहेत कारण यांचे बँकेचे जे  आथ क रेकॉड आहे ते कधी तर  
उघडतात यामुळे माझी प हली वनंती आहे क , आपण ५ हजार .हे आका  नये. 
कमीत कमी असावेत दुसरा मु ा आहे क , यांना तु ह  जे लॅट देणार आहात या 
कंमतीतुन हे वजा करणार आहात तर  पण माझी वनंती आहे क , हे ५ हजार .जा त 
होत आहेत. दुसर  गो  या याम ये एक वा य आलेलं आहे क , आपण ाय हेट 
पाटनरिशप म ये हा ोजे ट कर त आहोत कदािचत हे वा य चुकून आले असेल असे 
वाटते. हे तीनह  वषय आहेत ते महापािलके या क ममधुन करणार आहात. ाय हेट 
पाटनरिशप हे वा य टाक यामागे नेमकं कारण काय आ ण ाय हेट ब डर आ ण 
महापािलके या एक तपणे ोजे ट करणार आहोत.पुव  आपले ड कशन झाले या माणे 
आपण डे हलपमट चाजस १०० माफ हावे अशा कारची भूमीका शासनाला त ड  सांगत 
होतो परंतु नंतर असं ल ात आलं क  या याम ये माफ  िमळणार नाह . आ ण मग 
या यामुळे मा हती माणे ाय हेट पाटनरिशपम ये महापािलकेचा एकच ोजे ट चालू 
आहे. मुळात ह  क शासनाची घरकुलाची मह वाकां ी योजना आहे आ ण या याम ये 
लाखो घरे बांध याची  भूिमका शासनाची आहे. परंतु य ाम ये  असं न रहाता 
महापािलके या वतीने ३३६४ एवढ च घरे आपण बांधु शकतो. अजुन काह  अशी आर णे 
आहेत या याम ये आपण डे हलपमट करणार आहोत. जी काह  ोजे ट आपण ाय हेट 
पाटनरिशपम ये करणार आहोत या याम ये काह  सुट ावी लागणार आहे तरच आप या 
शहरातील जवळपास ४० हजार अज आप याकडे आलेले आहेत नवीन अज आपण ३० 
दवसाची मुदत देवुन वकारणार आहोत जवळपास याम ये १ लाख अज ये याची 
श यता नाकारता येत नाह . एवढ  डमांड या घरासाठ  असणार आहे.  आ ण लाभाथ  हे 
अज देताना कदािचत याची इलीजी बलीट  तपासावी लागणार आहे. आ ण या 

ीकोनातून आप याला तयार  ठेवावी लागणार आहे. वशेषता आप याकडे पा याचा 
ॉ लेम खुप आहे. भामा आसखेड आ ण आं  धरणाचं पाणी आपण आणु शकलो नाह . 

िचखली या ठकाणी १०० एमएलड  पाणी आणणार आहात पण यालाह  अजुन दोन 
वषाचा कालावधी लागणार आहे. आ ण हणुन आप याला या कामाचा पीडअप ठेवावा 
लागणार आहे. याचा ताण पूण शहरा या पाणीपुरवठयावरती येणार आहे. या पा या या 
वषयावर अनेक सभा झाले या आहेत. यामुळे हे होत असताना मागे सु दा ज हा  
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आपण वाघोली योजनेचे पाणी पुणे शहराला देतो यासंदभात खुलासा केला तर  ते पाणी 
आप याला ज हा भामा आसखेडचं पाणी चालू होईल त हा ते पाणी आप याला िमळणार 
आहे. या संदभात नेमकं काय झालं या ह  गो ीचा आप याला याम ये वचार करावा 
लागणार आहे. याप दतीने आप याला घरे बांधायची असतील पुढ या ीने इ ा चर 
तेवढं चांगल कराव लागणार आहे याम ये पाणी, ेनेज, वदयुत कंवा थाप य वभागाशी 
संबंिधत जे काह  कामे असतील ती कामे आप या महापािलके या खचातून करावी 
लागणार आहेत. कारण तु ह  या ठकाणी जी र कम काढलेली आहे याम ये बाक चा खच 
महापािलका काढणार आहे. तीन ट याम ये जो खच घेणार आहे तो फ  लाईटचा खच 
असणार आहे. बाक चा खच हा महापािलके या वतीने केला जाणार आहे. हे कर त 
असताना मगाशी िसमाता या भाषणाम ये उ लेख झाला आहे ज हा आपण ह  घरे 
बांधणार आहोत मा या मा हती माणे ५ वषाचं म टनं स बांधकाम यवसाियकावर 
असणार आहे या यामुळे लॅटधारकांना कुठलाह  खच करावा लागणार नाह  जवळपास 
आपण १४,१५ इमारती बांधतोआहे. या याम ये चांग या ँडची टाकली पा हजे 
या ठकाणी िल टचं म टनं स खूप जा त असणार आहे. या गो ीचा सु दा या 

टडरम ये उ लेख झालेला आहे का हे तपासणं गरजेचं आहे कारण पुढ या काळाम ये 
असं हायला नको क ,काम झालं पण याचं म टनं स कर याम ये आप याला अडचणी 
येऊ शकतात कारण उंच इमारती आहेत तसेच या ठकाणी िस हेज  टमट लँ ट 
करतो या ठकाणी तो मेजर खच असतो. तर  या खचाचा वचार केला नसेल तर तो 
करावा. आ ण तो खच नेमका कती आहे याचा खुलासा शासनाकडुन झाला पा हजे. 
आ ण भ व यात या ईड युलएस कंवा पीएम आवास योजना मधुन जी घरे तयार आहेत 
या लोकांवरती उ ा या काळाम ये तशा कारचं मु य पडू नये अशी अपे ा या ठकाणी 
य  करतो आ ण आपण ५ हजार .चा जो ड ड  ची मागणी केली आहे या याम ये 
सुट दे यात यावी अशी वनंती करतो.  

मा.वैशाली घोडेकर - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह मा.आयु  
साहेब,मी आपलं अिभनंदन करते क , आपण या ठकाणी चांगला वषय आणलेला  आहे. 
पण स मा.सद य अ जत ग हाणे हणले क , ५ हजार .ड ड या ऐवजी ५०० .करावं 
असं मी या ठकाणी सूचना करते. तसंच च-होली,रावेत,बो-हाडेवाड  या ठकाणी जेवढ  
बांधकामाची पोझीशन आहे तशीच पंपर म ये पण आहे. मग पंपर  हा वषय या ठकाणी 
ऍड का केला गेला नाह . आयु  साहेब, आपण हणले आहे क , या, या ऐ रतील 
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लोकांनी या, या ऐ रयाचं पेिस फक ए रया टाकुन फॉम भरायचा आहे. तर मग च-
होली,रावेत,बो-हाडेवाड  याम ये मा या ए रयाम ये पंपर त सु दा चालू आहे या लोकांनी 
काय करायचं तो वषय या ठकाणी ऍड का कर यात आला नाह . पंपर चं ह  ऍड केलं 
पा हजे,ब-यापैक  या ठकाणचंह  काम उचललं गेलं पा हजे.  तो ह  या ठकाणी ऍड करावा 
अशी मी सूचवु इ छते. सवात जा त काम पंपर  या ठकाणी झालेलं आहे. पंपर  हा 
वषय न घे याचं कारण काय? खुलासा ावा.  

मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह मा.आयु  
साहेब,आपण या ठकाणी लाभाथ  ठरवतोय या याम ये लाभाथ  पा तेचे िनकष ठरवतोय. 
हणजे काल जर कोणी गावाव न आला तर तो या ठकाणी फॉम भ  शकतो. असंच आहे 

नां खुलासा देताय ा, या याम ये पा तेचा िनकष काय आहेत हे सांगा. आयु  साहेब, 
थोडया वेळापुव  मा या वॉडातील कैलास ऍटोवाला हणुन आहे यांनी मला फोन केला 
वषयप केवर आज वषय आहे आम या इथं ५,५ हजार घेऊन फॉम यायचं काम चालू 
केलं आहे. महापािलकेला या याम ये दु ती यावी लागेल. वृ प ा या लोकांना तु हांला 
सांगावं लागेल खास क न जथं लम आहे या ठकाणी दुकान उघडून बसतात, अनेक 
लोकांना फसवतात ५,५ हजार .भ न फॉम देतात तसं होऊ नये. आ ण आज संबंध 
शहरातून कोणीह  येऊ शकतो. हे एका ए रयातील नाह . मग तो                   
च-होली, मोशी, डुडुळगांव, रावेत, कवळे, मामुड , पंपर  असेल, पंपर गांव, पंपर  कॅ प 
असेल कोणी पण कुठंह  फॉम भ  शकतो.  शहर  गर ब योजना आहे या याम ये बंधन  
काह च नाह  बरोबर आहे. आपण सगळया ए रयाचे रेट काढलेले आहेत च-होलीचा रेट  
आहे ६ लाख ६९ हजार . या याम ये २.५० हजार .सबिसड  आहे. रावेत साठ  .६ 
लाख ९५ हजार  आ ण बो-हाडेवाड  येथील रेट आहे ६ लाख २१ हजार . पण यासाठ  
िसंक ंग फंड ठेवणं तेवढंच गरजेचं आहे या याम ये कुठ याह  कारची काटछाट करता 
कामा नये. कारण ते जर केलं तर या ोजे टची अव था तशीच होणार आहे. वषय 
चांगला आहे पण याची तु ह  फ  कमी करावी.  ५ हजार . फॉमची फ  ठेवली आहे. 
घरकुलसाठ  फॉमची फ  कती होती. ५०० .होती मग या ठकाणी ५ हजार . का केली 
आहे. कमी करा फ , कारण गर बांना फॉम भरताना असं हायला नको क , तुम या 
फॉमची मुदत संपायची आ ण तु ह  ितथे एखादं जाह र करायचं. आ ण दुसरं एक आपण 
काम दलं होतं शहरातील संपुण झोपडप ट  भागाचा स ह करायचा याला काम देवुन ३ 
वष झाली आहेत. जतकं तु हांला ओपनली रहाता येईल िततकं रहा असं आमचं मत 
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आहे.आमचा तु हांला पाठ ंबा आहे. आज मला अज करावा असं वाटल क  िन तपणे 
या गर बांना घरे िमळाली पा हजे. परंतु या यासाठ  शहरातील सव झोपडप टयांचा 

स ह करायचा या स हचं काय या यासाठ  लाभाथ  आलेले असतील नां ितथं आपण 
यांना घर देणार होतो. या क पाला आता ९ वष होत आलेली आहेत. यातले काह  

लाभाथ  आहेत. यांना ायोर ट ने देता येते का ते बघा यांना जर देता आलं तर यांच 
जे आहे महापािलकेम ये  होते आ ण ते महापािलकेकडे आस लावुन बसले होते. तर 
यांना याम ये ायो रट ने देता येते का ते बघा. आ ह  वारंवार सूचना करतो क , 

सगळया भागांम ये द यांगासाठ   घरकुल म ये एक चुक झालेली होती क ,आपण दुसरा 
मजला,चौथा मजला,पाचवा मजला आ ण सात या मज याला अशाच ठकाणी आपण 
िल ट द या हो या. एक,एक मजला सोडून  आ ण द यांगांना तु ह  दलं काह  लोकांना 
प ह या मज यावर, काह  लोकांना ितस-या मज यावर या ठकाणी िल ट नाह  
या ठकाणी द यांगाना देवुन काय उपयोग आहे.  तर यांची पण या ठकाणी काळजी 

घेतली पा हजे. प कार बंधु साठ  राखीव कोटा ठेवणेत यावा. ५०,३०,२० घरे काह  तर  
ठेवा. ब-यापैक  लोकांकडे घरे आहेत यां याकडे घरे नाह त ते घेतील. वन 
बेड म,हॉल, कचन आहे. आ ण या कारचे रेट गगनाला िभडलेले आहेत नाह  पॉसीबल 
यां यासाठ  बघा, असे काह  आहेत वधवा म हला असतील, प र याक या 

असतील,शेजार या प ी असतील यां यासाठ  आप याला आर ण ठेवणं गरजेच 
आहे.आ ण या आर णाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे गरजेचं आहे. यावेळेस 
आपण फॉम भरला होता यावेळेस आपण सांिगतल होतं क , या य चं या शहरात 
कुठेह  घर नसावं,आता नसावं पण घरकुल म ये असे खूप लोक आहेत. सगळयांची 
प हली घरे होती झोपडप ट  पुनवसनाम ये यांची प हली घरे होती यांना पण घरे 
दे यात आलेली नाह त. याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाली पा हजे. या याम ये 
आपण िन तपणे जातीने ल  ावं   जत या लवकर या क पाम ये लोक जातील 
ितत या लवकर जाऊ ावेत परंतु पा ते या िनकषावर आप याला वकआऊट करावे 
लागेल. आ ण दुसरं हणजे आप याला कमी फ  ठेवावी लागेल कारण कमी फ  
ठेव यामुळे जा तीत जा त लोक येतील आ ण पुढं सु दा क प येणार आहेत नां तर 
याम ये सु दा सांभाळून घेता येईल. याचबरोबर पंपर ,मोरवाड  ,से टर १२ ला 
ािधकरणाचं बांधकाम चालू आहे यां याकडे कुठ या पा ते या या ा आहेत याह  

बिघत या पा हजेत. महापािलकेने यांना अनेक गो ीसाठ  माफ  दलेली आहे. 
या ठकाणी १००,२०० घरे ा काह  ना काह  तर  ऍड होतील. आ ण हळुहळु लोकां या 
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घरांचा  सुटणार आहे. आ ण हणुन मा.महापौर साहेब, वषय चांगला आहे मंजुर 
कर यास हरकत नाह . अशी मी सूचना करते. आ ण सद यां या काह  सूचना असतील 
तर या या याम ये अंतभाव करता येत असतील तर या मोठया दलाने क न यावा 
आ ण या वषयाला मंजुर  ावी.  

मा.िनता पाडाळे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह आयु  साहेब,आपण 
हा वषय खुप छान आणलेला आहे याब ल अिभनंदन करते. परंतु मला या ठकाणी 
एकच बोलायचं आहे आयु  साहेब,आपण या लोकांना घरे नाह त यांना घरे देणार 
आहात. परंतु घरकुल म ये काह  लोकांना पण अशी घरे दलेली आहेत क , समजा 
मा या सासु,सास-यांच घर आहे आ ण या घरांसाठ  मी अज केला आहे या घरासाठ  
मी पा  ठरते क  नाह  कारण आई-वड लांचे घर आहे ितथे मुलांला घर िमळालं आहे. हे 
असं कुठं तर  होते क ,घर असुनह  घर िमळालेलं आहे. मग काय होतं वाडमधील लोक 
आ हांला हणतात ताई आ हांला खरंच घर नसुनह  आ हांला घर िमळालं नाह  आ ण 
यांच एक गुंठयात  घर आहे यांना घर िमळालं आहे याची जी चौकशी आहे ती आपण 

काटेकोरपणे करावी. ह  माझी वनंती आहे. आता िसमाता नी सांिगतलं आहे क , यांना 
झोपडप ट  पुनवसन क पाम ये घर िमळालं आ ण दुसर कडेह  घर िमळालं आहे. हे 
खरं आहे. झोपडप ट  पुनवसन क पाम ये घर  िमळालं आहे, वत:च घर आहे आ ण 
घरकुल म येह  घर  िमळालं आहे. असं होता कामा नये. कारण खरंच जे गरजु य  
आहेत यांनाच घरे िमळावीत ह  आप याला वनंती करते. दुसरं हणजे पुव  घरकुल 
वाटप झालेले आहेत याम ये जे वेट ंग िल टम ये जी लोक आहेत या लोकांच तु ह  
काय करणार आहात कारण ती लोक आजह  आशा ध न बसलेले आहेत काह ंचा ५०० 
तर काह ंचा २०० वा नंबर आहे तर या लोकांसाठ  तु ह  काय करणार आहात या 
लोकांना प हली घरे देणार आहात का? आ ण दुसरं हणजे काळेवाड  मधील १८ 
मी.र याम ये जे  बाधीत लोक झालेली आहेत यांना आपण तुम या सांग यानुसार 
आपण जनरल बॉड म ये वषय केला यांना घरकुलाम ये घर देणार तर या लोकांना 
तु ह  या क पाम ये घर देणार आहात का, का दुसरा क प झा यानंतर यांना 
याम ये घरे देणार आहात याचाह  आपण खुलासा करावा.  

मा.द ा य सान े -  मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह एक तर एवढा 
चांगला वषय आणलेला आहे आयु ांना हा ऐनवेळचा वषय आण याची घाई का होती हे 
मला काय कळेना एकाच दवशी वषय आणायचा आ ण सभागृहापुढे मांडायचा आ ण 
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परत आम यात आमची लावुन ायची अशी तुमची खोड गेली नाह  असं मला वाटतं. 
वषय लगेच आम या समोर आणताय  वाचा आ ण लगेच मंजुर  गरज नाह  ना आ ह  
चांग या वषयाला कधीच वरोध कर त नाह . जर हा वषय वषयप केवर आला असता 
तर आ ह  तो वाचून काह  चांग या सूचना आप याला द या अस या नां पण तु ह  
वषय एकदम आणायचा आ ण मंजुर क न यायचा उ ा काय झालं तर वरोधक काय 
झोपले होते का  अशी बातमी उ ा येईल. महापौर साहेब,माझी आप याला वनंती आहे 
क , वषय चांगला आहे या वषयाला आ ह  काह  चांग या  सूचना पण करणार आहोत 
चांग या सूचना कराय या असताना हा वषय मंजुर कर याची घाई कशाला करता. आज 
वषय आणाय या आधी हा वषय आ हांला घर  पाठवला असता तर या वषयाची आ ह  
चांगली मा हती घेतली असती काह  चांग या सूचना के या अस या त हा या वषयावर 
पुढ या िमट ंगम ये चांगली चचा क न मंजुर करावा दुसरं या वषया या बाबतीत 
अनेकवेळा या सभागृहाम ये चचा केलेली आहे घरकुल आ ण पंत धान आवास योजना 
यामधील फरक काय आहे याबाबत सु दा तु ह  जर आ हांला काय दाखवणार असाल तर 
घरकुलची रचना आ ण घरकुलचं घर  या याम ये कती केअरफुट आ ण कशी रचना 
आहे आ ण पंत धान आवास योजना याच घर आ ण याची र कम याचं वभाजन 
क न आ हांला सांगावं आ ण दुसरं कती केअरफुटाचं घर घरकुलला दलं आहे याचा 
रेट काय होता आ ण कती केअरफुटाचं घर आपण घरकुलाम ये दलं आहे आ ण 
याचा रेट काय आहे याची सु दा सभागृहाला  कंवा संपुण शहराला याची मा हती 
हावी. ितसरं महापौर साहेब, याम ये ४०,४०,२० ट के असं हणलेलं आहे. तीन 
ट याम ये नागर कांनी यांना पैसे ायचे आहे. पंत धान आवास योजनेम ये तु ह  
आथ क दुबल घटकांनाह   घर देणार आहे तर याम ये एखादया य ला हे घर अलॉट 
झाल ं परंतु मला सवसामा य हणुन मला या घराचा लाभ घेता येत नाह ,मला कुठलं 
लोन िमळत नाह  कारण तो वत:च  आथ क दुबल घटकातील आहे. यांच कुठलह  
बॅल स ्    िसट नाह , या याकडे आथ क सोअसस नाह .अशा लोकांना जर तु ह  या 
बांधकामा या कती ट यावर प हला लॅपवर यांनी पैसे ायचे, कती ट यावर यांनी 
दुसरा लॅप ायचा आ ण बांधकाम पुण झा यावर यांनी कती पैसे ायचे या याम ये 
कुठलाह  उ लेख नाह . हे कर त असताना तु ह  च-होलीम ये एका माणसांकडुन तीन 
वेगवेगळे रेट लावुन पैसे घेतलेले आहेत. हे पैसे घेताना सवसामा य नागर क याला एखादं 
घर लागलं तर याला आथ क सोअस या बाबतीत तु ह  काय करणार आहात. पण 
घरकुल या मा यमातून अनेक करणं आजह  पड ंग आहेत. यांच बॅलं स िशट 
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नस यामुळै कुठलीह  बँक यांना  लोन मंजुर कर त नाह . मग अशा वेळेस जर ३५०० 
लोकांपैक  ५० ट के लोकांना घर लागलं परंतु याची पैसे ायची ऐपत नसेल तर 
यावेळेस आपण काय करणार आहात हा ह  मह वाचा  आहे या याम ये तु ह  हा 

उ लेख केलेला नाह . लोकांकडुन पैसे यायचं सािंगतलं आहे पण ते कसे यायचे,कशा 
प दतीने करणार आहात,कशा प दतीने यांना ह े देणार आहात अशाच एका 
सवसामा य ब डरकडनं एखादया नागर कांन घर घेतलं तर याला २० वष,२५ वष 
याला ह े देतात याला कारण तो कुठे तर  कामगार असतो याचा पगार चालू असतो 
याला आथ क कोणी तर  जामीनदार होतो असे जो कोणी कामगार असतो याला ते 

िमळतं. पण या मा या सवसामा य माणसाला जर याला पगार नाह , याचा कुठं 
आथ क हशोबच नाह  याला कुठं पया देणार नाह , यानं बँकेम ये काह  दाखवलं नाह  
कंवा तो रोज १०० .कमावतो, या याकडे वेगळं अस काह  नाह ,तो मजुर  कर त असेल 
याचं कुठंह  काह  रेकॉड नसेल आ ण अशा माणसाला जर घर लागलं तर या या 

बाबतीत तु ह  काय करणार आहात. तर ह च प र थती पाठ मागं घरकुल या 
क पाम ये अशी अनेक करणं आहेत. यांना घरांची गरज आहे ती माणसं 

झोपडप ट म ये राहतात या लोकांना घर देता येत नाह  कारण तु हांला जी ४/५ लाख 
.भरायची आहेत ते तु हांला देवु शकत नाह . कारण कुठलीह  बँक यांना कज देवु 

शकत नाह त चल बाहेर जा असं हणतात. अशा माणसांसाठ  तु ह  काय करणार आहात 
तु हांला जर या योजनेचा  सवसामा य लोकांसाठ  उपयोग करायचा असेल,खरंच या 
लोकांना तु हांला घरे ायची असतील तर या सगळयाचा समावेश होणं गरजेचं आहे. 
पंत धान आवास योजना भाजपनं केली, घरकुल योजना रा वाद ने केली करताना जो 
कोणी कर त असेल कोणीह  वाईट कर त नाह . करताना येकाचा हेतू सरळ असतो 
सवसामा यांना याय िमळावा असा हेतू असतो पण परत या या मागणं कोणी तर  
ब बलायला नको. याला घर भेटलं नाह , याला घर भेटलं नाह , यांनी आम या घर  
यायचं ते आ हांला सांगणार आ हांला कुठलं तर  कज काढुन दे ठक आहे एखा ा 
य ला नगरसेवक मदत क  शकतो पण १०० लोकांना मदत क  शकत नाह . याम ये 
हा एक मह वाचा वषय आहे. दुसरा याम ये आपण जे ४०,४०,२० ट के केलेलं आहे  
ब डर या िनयमानुसार या याकडुन लॅट घेत यानंतर याचे काह  लॅप ठरलेले 
असतात एक,दोन,तीन ट पे असे ठरलेले असतात.तीन ट याम ये याला पैस े ायला 
सांगतात ठक आहे पण याने पैसे ायचे कधी तुम या रेराचा िनयम काय आहे. 
जोपयत तु ह  १०० ट के बांधकाम पूण कर त नाह  तोपयत या याकडनं कुठलेह  पैसे 
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यायचे नाह त. असे मला वाटते मी ऐकलंय,वाचलयं, कंवा  याम ये माझे हणणे 
चुक चे सु दा असले. पण अस असताना या याकडनं तु हांला घर ाय या आधी तु ह  
या याकडनं ४०,४०,२० ट के पैस ्  घेणार याचं कारण काय समजलं नाह  एक तर मुळ 

जागा आपली आहे या बांधकामासाठ  या ब डरांना काम दलेले आहे ते आपले जावई 
आहेत आपण पंपर  िचंचवड शहराम ये बांधकामाचे जे रेट आहेत या यापे ा हाय रेटनी 
यांना काम दलेलं आहे. ठेकेदारांना एक नंबर,दोन नंबर,तीन नंबर हे कसे बसवतात हे 

मला मा हत आहे. ते मी नंतर सांगेन असे असताना आपण आपली जागा यांना फ   
बांधकामासाठ  दलेली आहे. या याम ये ऍमेिनट ज नाह   अमेिनट जसाठ  सेकंड टडर 
काढणार आहोत असे मला वाटते माझं हे हणणं बरोबर आहे क  नाह  हे मा हत नाह  
कारण याम ये खुलासा होणं मह वाचं आहे. कारण यावेळेस ळेल क , मा या 
शहरा या नागर कांना आ ण सभागृहाला कळेल क , ब डरचं वदाऊट अमेिनट जचं फ  
बांधकामासाठ  या हेवी रेटनी जे महानगरपािलके या कुठ याह  कानाकोप-यात पा हलं तर 
१७०० ते १८०० .बांधकामाचा रेट आहे ितथं आपण २६०० ते २८०० . पयत रेट दलेला 
आहे.  हे मा य करावं लागेल. माझी आप याला वनंती आहे क , सवसामा य 
नागर कांचा वचार कर त असताना जर मा या एखा ा गर बाला घर िमळालं नाह  याची 
जबाबदार  महानगरपािलका काय घेणार आहे हे सांगावं. आ ण ४०,४०,२० ट के याम ये 
काय से ह ंग आहे याचा खुलासा करावा कारण याच लोन १५ वष असणार आहे का,२० 
वष असणार आहे. कारण एखादया सवसामा य नागर कांच २०/२५ वष लोन असतं या 
प दतीनं तु ह  याला देणार आहोत. प ह या ६ म ह यात प हला ट पा दुस-या ६ 
म ह यात दुसरा ट पा असं काह  िलह लं नाह . ट पे फ  कागदावरचं आहेत. यासंबंधीची 
स व तर   मा हती देणेत यावी अशी वनंती करतो. आ ण या वषयाम ये अजुन चांग या 
सूचना घेवु याम य ेघाई कर याची काह  गरज नाह . पुढ या िमट ंगम ये अजुन साधक-
बाधक चचा क . आमचा या वषयाला वरोध नाह  पण या वषयाम ये अजुन काह  ुट  
आहेत याचा वचार क . या ित ह  क पाची आपण संपुण मा हती घेऊ तोपयत हा 
वषय पुढ ल सभेम ये घेणेत यावा. अशी वनतंी करतो.ध यवाद. 

मा.उषा मुंढे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  आयु  साहेब आपण 
चांगला वषय आणलेला आहे याब ल  मी आपले अिभनंदन करते. परंतु हा वषय 
कर त असताना यावेळेस २०१२ म ये घरकुल योजना आहे यावेळेस अनु.जमाती या 
लोकांनी अज केले होते याम ये ११२ अज होते ते अज पा  असुन सु दा ते अपा  
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ठरवून अपा  ठरव यानंतर या नागर कांना ५० हजार . डपॉ झट भर यासाठ  यांना 
पाव या कशा काय आले या आहेत. आ ण हया पाव या आ यानंतर या लोकांचे अज 
पा  झाले परंतु अनु.जमाती या लोकांची जी याद  होती या याद तील लोकांची नांवे 
काढुन या ठकाणी इतर लोकांना ती घरकुल दे यात आली. आ ण हे २०१२ म ये झालं 
तसचं आता पण या योजनेम ये झालं तर साहेब, हा वषय एवढा चांगला वषय आहे 
याचा यव थत अ यास क न करावा. आपण अनेक योजना राब वतो परंतु याम ये 

राजकारण क न या लोकांना खरचं घरकुलाची गरज असते या लोकांना यापासून 
वंिचत ठेवलं जातं. यावेळेस २०१२ म ये घरकुल योजना आणली याम ये 
अनु.जमाती या लोकांना वंिचत का  ठेवलं गेलं याचा वचार करावा. जे अज अपा  
आहेत याचा वचार क  नये पण यांचा अज पा  असताना, याला डपॉ झट भर यास 
सु दा  सांिगतले, अनु.जमाती या लोकांसाठ  ११२ घरकुल आर ीत होती. आ ण यापकै  
आपण फ  १२ घरकुलं दली. आ ण बाक ची जी १०० घरे होती ती कोणाला दली, का 
दली कोणा या सांग याव न दली याचीह  मा हती दे यात यावी. मी जवळ,जवळ दोन 
वष झाली याचा पाठपुरावा कर त आहे. नागर क मला दररोज वचार त असतात काय 
झालं आप या घरकुलाचं अशा लोकांना आपण घरापासून वंिचत ठेवणार असाल तर 
या ठकाणी या योजना राब वत आहात याचा काय उपयोग होणार आहे. जे थािनक 
लोक आहेत यांचा प हला वचार करणेत यावा आ ण मी जी मा हती वचारलेली आहे 
याची मा हती देणत यावी यानंतर हा वषय मंजुर करणेत यावा.  

( मा.पंत धान आवास योजनचेे सादर करण सभागृहाम ये दाख व यात आले.) 

मा.आयु   -  मा.महापौर साहेब,स मा.सभागृह  धानमं ी आवास योजने अंतगत ४ 
हट क स आहेत या यापैक  हट कल ३ जे Affordable Housing in Partnership जे 
आहे या या मा यमातुन आपण हे क प घेतलेले आहेत पाटनरिशपचा जो वषय तु ह  
मगाशी हणाला होता तो असा आहे क , हट कलचं नांव AHP  आहे हणुन तो 
पाटनरिशपचा वषय आहे. AHP म ये जसं प लीक ाय हेट पाटनरिशप त वावर सु दा 
Affordable Housing  Create  करता येऊ शकतं याच धत वर ग हमट या यं णा 
देखील या याम ये सहभागी होऊ शकतात. या अंतगत महानगरपािलका देखील 
वत: या अ वायर केले या जागेम ये हा क प आहे आ ण योजनेचे नांव AHP  

अस यामुळे Private Partner Housing  चा उ लेख झालेला आहे. या योजनेअंतगत 
योजनेचे जे व प आहे याम ये EWS  कॅटेिगर म ये बसणा-या लाभा यासाठ  ह  
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योजना आहे. पंपर  िचंचवड शहराम ये राहणा-या नागर कांकडे वत: या नावावर 
सदिनका नाह  आ ण यांच उ प न वाष क ३ लाख .पे ा कमी आहे. अशा 
नागर कांसाठ  ह  सदिनका उपल ध आहे. यापुव  आपण जो स ह केलेला होता हा केवळ 
डमांड स ह होता. शहराम ये कफायतिशर दराची कंवा धानमं ी आवास योजने या 
चार व वध क पाचे जे आराखडे आहेत या याम ये कुठ या व पा या घराची मागणी 
नागर कांची आहे. याची पडताळणी कर याकर ता आपण फॉम गोळा केलेले होते. या या 
मा यमातुन सुमारे  ६० हजार नागर कांचे अज आप याकडे ा  झाल ेआहेत. या याकडे 
४ हट स आहेत. जे नागर क झोपडप ट  प रसरात रहातात या यासाठ  Encitive 

Slum  Development  हा प हला हट कल आहे. या यासाठ  वेगळयाने Slum स ह 
देखील कर यात येत आहे. पण अनेक झोपडप टयामधील नागर कांनी अज क न 
झोपडप ट  पुनवसन अशी देखील मागणी असु शकते. दुसरा जो होता CSS हणजे  

Credit Subsidy Scheme या हट कल म ये गृह क प ाय हेट डे हलपस या 
मा यमातुन िनमाण होत असतात या क पाम ये देखील हे घर एखादा लाभाथ  घेऊ 
शकतो  कंवा बुक क  शकतो. या याकडे जर वत:च दुसरं घर नसेल तर याला 
सुमारे अड च लाखापयत इ टरे ट सबिसड  यानं घेतले या लोन वरती याला डायरे ट 
बँकेकडनं  याला उपल ध होणार आहे. या हट क ससाठ  अनेक नागर कांनी मागणी 
केलेली आहे.  ितसर  जी हट कल आहे ती Affordable Housing in Partnership 
या याकडे Private  क पामाफत असेल कंवा सरकार  यं णा जसे क  हाडा, 
िसडको,पीएमआरड ए ,पीसीएमसी कंवा पीसीएनट ड ए या सं था देखील घरबांधणी क प 
आणु शकतात आ ण यांनी बांधले या घराम ये यांनी ठरवले या क प मु यांनुसार 
नागर कांकडनं ते मु य घेत असताना या संपणु घरा या मु यांम ये ित सदिनका 
अड च लाख . इतकं याम ये क  शासन आ ण रा य शासनाकडनं िमळा यामुळे या 
क पाची या घराची कंमत कमी होणार आहे. कफायतिशर घर दे यासाठ  पंपर  

िचंचवड महानगरपािलकेने यापुव  जो ठराव मंजुर केलेला आहे या ठरावाम ये एक घर 
अिधक कफायतिशर कर या या हेतूनं या यामधलं लॅ ड कॉ ट हे जमीनीचं मु य हे 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आपला सहभाग हणुन क पाला देणार आहे. आ ण 
अमीिनट  डे हलपमटची जी कॉ ट आहे ती देखील पंपर  िचंचवड महानगरपािलका या 
पुण पाम य े आपण बेअर करणार आहोत.  हे या क पातलं आपलं योगदान 
राहणार आहे. यामुळे जे केवळ बांधकामाचं टडर काढुन क न घेत आहे यातनं अड च 
लाख वजा जाता ते क  शासन आ ण रा य शासनाकडनं िमळणार आहेत  उव रत जी 



57 
 

,   

र कम आप याला  खच क न पडती आहे तेवढ च फ  आपण लाभा याकडनं वसुल 
कर यासाठ  ती मु य िन त क न सभागृहाची मंजुर  घेत आहोत. याम ये कोणते 
लाभाथ  अज क  शकतात या लाभा याकडे EWS   कॅटेिगर म ये आहे या याकडे 
वत:च घर नाह   यां याकडे पुण भारतभर कुठेह  वत: या मालक चं घर असता कामा 

नये. ह  या यातील अट आहे. आ ण यांच वैय क उ प न ३ लाखापे ा कमी असलं 
पा हजे.या अट नुसार आपण नागर कां याकडनं अज माग वत आहोत. अज माग वत 
असताना जसं क ,आता सद यांनी सांिगतलं क ,अनेक गर ब नागर कांना बँका कज देत 
नाह त. शेवट  यांना जे ६ ते ७ लाख . शु क भरावयाचे आहेत हे यांना कुठून ना 
कुठून तर  यांना ो हाईड करायचंच आहे. एक तर यांनी बँकेकडुन कंवा वत: या 
से ह ंगमधन करायचं आहे. कुठ या ना कुठ या ोततनं नागर कांना यांचा शेअर 
भरावाच लागणार आहे. आ ण यामुळेच सु वातीपासूनच बँकेशी यांना जोडणी क न 
बँके या मा यमातुन यां यासाठ  बँकेची कज करणं करणं आ ण ट याट याने या 
प दतीने एखादा ाय हेट डे हलपर ट पे ट पे काढुन यांना भर याची सु वधा उपल ध 
क न देतो या प दतीनं आपण हया क पाम ये यांचा सहभाग न द वणे अपे त 
कर त अस यामुळे आज आपण हा ताव जनरल बॉड या समोर आणलेला आहे. 
याम ये तीन ट याचे ४०,४०,२० ट के केलेले आहेत हे देखील बांधकामा या माणाम ये  
यांना िनधी रेस करणं सोप जावं याकर ता तीन ट याम ये आपण गोळा कर याचं धोरण 

ठेवलेलं आहे. यांना बँकेकडनं कज करण होईल यांना ते सुलभ राहणार आहे. कारण 
बँकेची पेमट करणार  या माणे आता ाय हेट डे हलपस या बाबतीत झालेली आहे. पण 
यांना वत: या से ह ंगमधुन पेमट करायचं असेल कंवा अ य ोतापासून पेमट 

करायचं असेल यां यासाठ  सु दा आपण या तीन ट याम ये वसुली करणार आहोत. 
या याम ये जे तीन ट पे आहेत प हला ट पा आहे तीन लॅप प हला भाग पूण 

झा यानंतर ४० ट के आहे. दुसरा ट पा आरसीसी वक पूण झा यानंतरचा आहे. आ ण 
ितसरा ट पा जो आहे तो बांधकाम पूण झा यानंतर,अमॅिनट ज झा यानंतर, पझेशन या 
वेळेला २० ट याचा ट पा आहे. असे तीन ट पे आपण साधारणत: आता या 
बांधकामाची टेज ठरवून साधारणता कुठ या म ह याम ये ट पे येतील याचं शेडयुल 
आपण ठरवणार आहोत आ ण यावेळेला आपण अज मागवु यावेळेला याच लॉसेप 
तयार होईल.आ ण या लॉसपेम ये हे शेडयुल देखील साधारणत: यांना एक,एक 
म ह यांची यांना मुदत देवुन या म ह याम ये ते गोळा होतील अशा कारे आपण 
यांना फॉम सोबत लॉसेप देत या याम य उ लेख असणार आहे.  यासोबत अजुन एक 
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मह वाची गो  सांगायची आहे क , ५ हजाराचं जे शु क आपण ता वत केलेलं होतं हे 
केवळ ऍड हा स व पाम ये अनेक लाभाथ  या याम ये इ छुक असणार आहेत परंतु 

येक लाभा याला या या वत: या फायन शयल पोझीशन कारण तीन लाखा या 
उ प नापयत अनेक ट पे अस याची श यता आहे. जे लाभाथ  वताची से ह ग कंवा 
बँक यां याकडे तारण देवु शकतील अशा कारची यांची मता आहे असे लाभाथ  
िसर यसली लाभ घ यासाठ  अज करावेत याकर ता आपण ५ हजार . सु वातीचं 
ऍ लीकेशनची फ  हणुन धरलेली होती. जी क , यां या अंितम ट यामधुन वसुल 
कर याचं ता वत आहे. पण पूण येला िसर एसनेस असावा या याम ये जे 
लाभाथ  ६ ते ७ लाख .भ  शकतील अशा लाभा यासाठ  आपण हे ५ हजार . 

ता वत केलेले आहेत ते अजासोबत जमा करायचे आहेत. तीन क पच आपण का 
करतो आहे पाच क प सु  आहेत.आकुड , पंपर  वाघेरे या ठकाणी क प सु  आहे 
याचा समावेश का नाह  हा  वचार यात आला होता.मी हे सांगू इ छतो क , आकुड  

आ ण पंपर  वाघेरेचे हे जे दोन क प सु  आहेत ते HDH  या आर णा या अगे ट 
सु  आहेत. धानमं ी  आवास योजनेम ये अनेक ठकाणी या ठकाणी क प बाधीत 
नागर क शहराम ये असतील आ ण यांची घरं जर व वध क पाने बाधीत होत 
असतील तर यानांच या दोन क पाम ये  HDH अस यामुळे यांना ाधा य दे यात 
येत आहे. आ ण यामुळे या या ठकाणी र ता क प असेल कंवा आर ण क प ्    
असेल आ ण या याम ये जर काह  क प बाधीत असतील तर यांना ाधा य देवुन  
यांना या घराम ये यामुळे यांना  लॉटर  प दतीने सामा य नागर कांकडनं जे अज 

माग व यात येणार आहेत या यासाठ  जे काह  स या घरं उपल ध नस याने यांचा 
समावेश या येम ये करणेत येत नसून केवळ स या या थतीम ये च-होली येथील 
१४४२ घरकुल,रावेत येथील ९३४ घरकुलं,बो-हाडेवाड  येथील १२८८ घरकुलं अशी एकुण 
३६६४ सदिनका यो यासाठ  अज माग व याची या आपण करतो आहोत. आता एक 
वषय मांड यात आला क , आप या क पाची कंमत वढ  का जा त आहे.मी 
सभागृहास सांगु इ छतो क , आपली जी िन वदा या झालेली आहे ती अ यंत 
पारदश पणाने झालेली आहे कुठ याह  नगरसद यांना कंवा नागर कांना कोणालाह  या 

याम ये कुठ या कॉ ट आहे याची पडताळणी करायची असेल तर पूण डेटा उपल ध 
आहे. केवळ अनेकां या मनात असा संदेह आहे क , ाय हेट लोक १७०० ते १८०० 
.दराने बांधकाम करतात आ ण आपण २७०० ते २८०० .दराने बांधकाम का करतोय. 

तर मी थोड यात या ठकाणी िनवेदन क  इ छतो क , आपण या प दतीनं डे हलपस 
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कॉ ट ंग क न व  करतात या प दतीनं आपण व  करत नसुन आता आपण फ  
कारपेट या दराने कॅल युलेशन करत आहोत. या प दतीनं डे हलपस याचे असेसमट 
करतात या प दतीने आपण असेसमट केली तर ती केअर फुट आपला दर सु दा 
१८०० .पे ा कमी येक सदिनकेचा येतो आहे. याचे स व तर ववेचन यांना कोणाला 
बघायचे असेल यांनी धानमं ी आवास योजने या कायालयामाफत आप याला याच 
िन त सादर करण पूण कुठ या कार या कॉ ट या याम ये केले या आहेत याचं 
स व तर सादर करण आ ह  आप याला देवु. मा  आपण नेट कॉ ट पूण  क पाची 
ती केअरफुट या कारपेट हॅ यु या  आगेन ट कॅल युलेट करतो. या यात अ य 

कुठलेह  कॉ ट इतर वेगवेगळया प दतीने फोड क न कंवा ब टअप ए रया,सुपर 
ब टअप ए रया या प दतीने आपण वचार कर त नस यामुळे आपली नेट कॉ ट २७०० 
पये जर  दसत असली तर  अंितम कॉ ट जो लाभधारक आहे यांनाह  साधारणत:  

साडे नऊ लाखा या आसपास या बांधकामाचं मु य येत आहे. यामुळे आपला देखील 
दर इतर सदिनका डे हलपस माणे सुमारे १८०० .पे ा कमीच एकुण अ त वात आहे. 
सगळयात मह वाचा जो मु ा आहे क , आपण याची या कशी करणार आहोत. 
आपण ऑनलाईन प दतीनं अज मागवणार आहोत. ऑनलाईन प दतीनं अज मागवत 
असताना ते वत:चा अज ऑनलाईन भर यानंतर अंितम के यास या याम ये चुका 
नाह त यव थत याची कॅटेिगर  तपासली आहे. हे के यानंतर या या वत:चा अजाचा 
ंटआऊट घेतील ंटआऊटला यांचे कागदप  जोडतील आ ण जो काह  फ  आपले 

सभागृह िन त करतील आता आ ह  ५००० .केलेली आहे. या ५००० .चा ड ड  या 
अजासोबत जोडतील. येक फॉम हा एकाच कमसाठ  असतील जर याला तीन  
कमसाठ  अज करायचा असेल तर याला तीन वेगवेगळे फॉम ंट क न या, या 
कमचा अज क न तीन वगेवेगळे ड ड सह भरावे लागेल. यासोबतच अनेकां या मनात 

एक संदेह आहे क , या भागात मी राहतो याच भागासाठ या  क मसाठ  अज क  
शकतो का? तर तसं नाह  पंपर  िचंचवड मधील राहणारा कुठलाह  नागर क पंपर  
िचंचवड मधील कुठ याह  क मसाठ  अज क  शकतो. यामुळे तो एक,दोन कंवा 
तीनह  क मसाठ  अज क  शकतो. मा  सगळे अज ा  झा यानंतर यात या पा  
अजधारकांमधुन लॉटर  प दतीनं आपण याच अलॉटमट करणार आहोत. स मा.सद यांनी 
वचारले या ां या अनुषंगाने जे कॅटेिगर  हाडा या रझ हेशननुसार आप याला लागु 
आहेत याच रझ हेशननुसार  आपण कॅटेिगर  या ठकाणी लागू करणार आहोत. 
आर णाची प दत सु दा या ठकाणी हाडा या प दतीनुसार ठेवलेली आहे. आ ण 
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याकर ता लाभाथ  िनवडताना जे कोणी कॅटेिगर मधील लाभाथ  असतील यांना या 
कॅटेिगर ची वह त माणप  सोबत जोडावं लागेल. अजासोबत यांचे कागदप  घेतो 
आहोत. यामुळे चुक चे लाभाथ  याम ये येणार नाह त. याची खबरदार  पूणपणे घे यात 
येणार असुन या प दतीनंच अंमलबजावणी कर यात येणार आहे. घरकुल म ये इतक  
सम या उ वलेली आहे याची चौकशी पूण झालेली असुन जे लाभाथ  आहेत यांना 
लवकरात लवकर कसे लाभ देता येईल या यासाठ  इंदलकरसाहेबांनी जे कोणी लाभाथ  
रा हलेले असतील ते या उरले या लाभा याम ये घरकुल ायची आहेत ते या याम ये 
कसे ऍडजे ट करता येतील याचा लवकरात लवकर उप म राब वणं गरजेचं आहे. या 
प दतीने आपण आता फ  केवळ अज माग व याची या करतो आहोत. आपण तीन 
ट याम ये र कम का घेत आहोत याचे कारण स या ित सदिनकेचा दर  ९ ते १० 
लाख . या दर यान खच आहे. आ ण हे पूण कर यासाठ  २४ ते ३६ म ह याचा 
कालावधी लागणार आहे. या संपुण कालावधीम ये आप याला केवळ अड च लाख . ते 
ह  बांधकामा या माणाम ये आप याला ती सदिनका रा य शासन आ ण क  
शासनाकडनं िमळणार आहे. उव रत िनधी जोपयत बांधकाम होत आहे तोपयत बांधकाम 
कं ाटदारांना देणेची जबाबदार  ह  महानगरपािलकेची आहे. हे कॅश लो आप याला मे टेन 
करायचे असेल तर आप याला  नागर कांकडन ट याट याने िनधी येत राह ला तर आपला 
देखील कॅश लो मे टेन राह ल आ ण तेवढाच आप याला नेट फंड उपल ध राह ल. या 
हेतुने आपण यांना तीन ट याम ये िनधी उपल ध क न दे यासाठ  ताव 
सभागृहासमोर आणलेला आहे. या उपर सभागृह जे काह  िनदश आ हांला देतील याची 
अंमलबजावणी शासना या वतीने कर यात येईल.  

मा. वलास म डगेर  - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह,अितशय खुप 
चांगला वषय या ठकाणी मंजुर साठ  आलेलाआहे. या तीनह  क पा या अंतगत च-होली 
या ठकाणी च-होली येथील १४४२ घरकुल,रावेत येथील ९३४ घरकुलं,बो-हाडेवाड  येथील 
१२८८  असे ३६६४ घरकुलं आहेत या तीन क पा या यित र  पंपर  आ ण आकुड  
याह  क पाचा वषय या ठकाणी का आणलेला नाह . कारण एक च वषय या ठकाणी 

मांडला असता तर चांगल झालं असतं आ ण या वषयाम ये अनेक ुट  आहेत असे मत 
काह  सद यांनी या ठकाणी य  केलं. ४०,४०,आ ण २० ट के हा जो ट पा आयु  
साहेबांनी सांिगतलं आहे पण कदािचत यांनी हे डॉकेट म ये सांिगतलं असत तर 
नगरसद यांना शंका कु शंका आ या नस या अशा कारे डुडुळगांवाम ये सु दा असा 
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क प करणे बाक  आहे. याचं मला वाटतं १० ते १५ गुंठयाची जागा ता यात घेणं बाक  
आहे. आपण य  क न यावष  तो क प पूण कर याचा य  करत होतो परंतु १० ते 
१५ गुंठयाची जागा ता यात न आ यामुळे पुढ या वष  आपण तो लवकरात लवकर पूण 
करावा जेणेक न िसमाताईनी आ ण िनताता नी पण सांिगतले आहे क , घरकुल 
योजनेम ये या ५० ट के लोकांना घरे िमळाली आहेत आ ण ५० ट के लोकांची 
वेट ंगिल टची याद  आहे अशा  संदभातील सव नगरसेवकांचा वचार करता मी 
स मा.महापौर ता ना वनंती करतो क , वषय मांक ११   तहकुब करणेत यावा  अशी 
सूचना मी मांडतो.  

मा.सुरेश भोईर - मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सदर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता-- 

ठराव मांक- ५०६                               वषय मांक-११ 
दनांक २०/१/२०२०                              खाते- मा.आयु  
           संदभ – १) मा.महापिलका आयु  यांचे  

                     जा. . था/EWS /७०/२०२० द.१८/१/२०२०  

                   २) मा.महापािलका आयु  यांचे पञ . 
                      था/EWS /७१/२०२० द.१८/१/२०२०    
 
                वषय मांक ११ चा वचार पुढ ल सभचेे वेळ  करणेत यावा.    

अनुकुल- ८१                                         ितकुल-० 

 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले. 

                                           ----- 

मा.अॅड.मोरे र  शेडग े - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ वर पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो.  
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ठराव मांक- ५०७                               वषय मांक-१२ 
दनांक २०/१/२०२०                              खाते- मा.आयु  
             संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल   

                      जा. .पापु/मु य/९९/२०२० द.२०/०१/२०२०   
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेसाठ  पवना धरणात एकूण १८५.६७ द.ल.घ.मी. 
आर ण मंजूर आहे. स या पवना नद मधून पाणी उचलले जाते. वहन यय ल ात घेता 
ित दनी ४८० एम.एल.ड . पाणी उपल ध होते.     

 स या म.न.पा.ची पाणी उचलणे व शु द करण कर याची थापीत मता ४२८ 
एम.एल.ड .आहे. ओ हर लोड ंग क न ४८० एम.एल.ड . इतके पाणी उचलले जाते. या 
वष  सरासर पे ा जा त पाऊस झाला तथा प मयाद त मतेमुळे म.न.पा. स जादा पाणी 
उचलता येत नाह . 
 यासाठ  एकूणच पाणी उचलणे व शु द करणाची मतेत वाढ के यास या वष  
जादा पाऊस होईल, या वष  जा त पाणी उचलणे श य होईल यासाठ  रावेत येथील 
पंपींग मशीनर  व जलशु द करण क  यांची मता वाढ व याची कामे तातड ने हाती घेणे 
आव यक आहे. सदर कामाचा म.न.पा. या सन २०१९-२० या अंदाजपञात समावेश 
नस याने अंदाजपञकातील, “ वशेष योजना” या लेखािशषाखाली, ‘रावेत येथील पंपींग 
मशीनर  व से टर . २३ येथील जलशु द करण क ाची मता वाढ वण’े या कामाचा 
अंदाजपञक १ मधील (अनु. .१३), पानांक  २६२) न याने समावेश क न यासाठ  
र कम . ५० कोट चे खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब,ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर – सदर वषयाची मा हती िनकम साहेब देतील. 
मा.मकरंद िनकम (कायकार  अिभयंता) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु    साहेब, 
स मा.सभागृह, आपली पवना नद तून पाणी उचल याची जी मता आहे ती ४२८ 
एमएलड  आहे. आ ण जलशु द करणाची मताह  ४२८ एमएलड  आहे. स या आपण जे 
टँडड पंप असतात ते लावून ४८० एमएलड  पयत पाणी उचलू शकतो. या या पुढं 

आप याला उचलता येत नाह . कारण याची मताच तेवढ  आहे. परंतु यावष  कसं 
झालं आहे पाऊस भरपुर पडतो पण आपली उचल याची मता नस यामुळे पाणी देवु 
शकलो नाह . यामुळे पाणी असुनह  पाणी टंचाई िनमाण झाली आहे. यासाठ  आपणाला  
रावेत येथील पंपींग मशीनर  व जलशु द करण क  यांची मता वाढ व याची कामे 
तातड ने हाती घेण ेआव यक आहे. याम ये आपण पंप बदलणार आहोत  यामुळे आपण 
१०० एमएलड  पाणी जा त पाणीपुरवठा क  शकतो.  
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मा.द ाञय साने - मा.महापौर साहेब, मा.आयु   साहेब, स मा.सभागृह, आता आपण 
४२८ एमएलड  पाणी उचलतो आ ण रावेत येथील पंपींग मशीनर  व जलशु द करण क  
यांची मता वाढ व याची कामे केली तर १०० एमएलड  पाणी जा त उचलू शकतो. 
या ठकाणाहून आपण पाणी उचलतो या ठकाणी आपण १०/१२ नगरसेवकांना घेवुन 

जावे. या ठकाणी आपण पंपींग करतो या ठकाणी एवढा मोठा गाळ आहे. तो गाळ 
मा या मा हती माणे पावसाळया या आगोदर काढला होता. आताह  या ठकाणी 
या या दुपट ने गाळ या ठकाणी आलेला आहे. आपण या ठकाणी हणतोय आपण शु द 

पाणी पतोय  परंतु या ठकाणाहून आपण पाणी पतो या ठकाणी जनावरं मेलेली 
आहेत. सडलेली आहेत आ ह  ४/५ जणांनी या ठकाणी बघुन आलेलो आहे. आ ण 
हणुन तो जो पाणी उचल याचा  प रसर आहे तो व छ करावा आ ण जो गाळ 

साठलेला आहे तो काढणेत यावा आ ण जो संप केलेला आहे तो व छ ठेवणेत यावा 
अशी वनंती करतो.  

मा.महापौर – मा.आयु  साहेबांना आदेश दे यात येत आहे क , काकांनी या सूचना 
केले या आहेत या माणे या ठकाणाहून आपण पाणी उचलतो या ठकाणचा प रसराची 
पहाणी करणेत यावी आ ण या ठकाणी साठलेला गाळ काढणेत यावा. व प रसर व छ 
ठेवणेत यावा अशी सूचना करते.  

मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु   साहेब, स मा.सभागृह, आयु  
साहेब,आप याला १०० एमएलड  पाणी उचल याची रा य शासनाने परवानगी दलेली आहे 
का? एकंदर आपली जी लोकसं या वाढलेली आहे आ ण आपण रा य शासनाकडुन 
रतसर परवानगी आणावी कारण आपण पाटबंधारे खा याला दंड देवुन पाणी घे यापे ा 
रा य शासनाकडे मागणी केली तर िन तपणे आपली मागणी पूण होईल. कमान दंड 
भ न का होईना आपण पाणी आणणार आहात कारण लोकांची गरज आहे  यामुळे हा 
वषय मंजुर करणेत यावा.  
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता – 
अनुकूल- ८१                                             ितकुल-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 मानून सभा संप याचे जाह र करणेत येत आहे.  
 
 
 

      (उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 
   महापौर 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
    पंपर  -४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय  
मांक-नस/६/का व/०७/२०२० 
दनांक - १/७/२०२० 

                                                     
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर -४११ ०१८. 
 

 त – सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांजकडे पुढ ल यो य या 
      कायवाह साठ  रवाना.                       


